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Streikai Plečiasi
Visoje Salyje

........     r <r,r. cua v.-.    ,

Rytinėse valstijose prasideda visuotinas 
čeverykų darbininkų streikas. 

Lokautas Elgin dirbtuvėse.
'4. r1

Streikai plinta viso 
je šalyje

Fansteel nenusilei
džia darbininkams

Chicago, III., Ketvirtadienio, V^hrįo-Fębruary 25 d;, 1937
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Puikus Paminklas Pirmatn Pažangiam Amerikos Prezidentui

Streikų banga — daugiausia 
“sėdėjimo streikų" — plinta 
visoje šalyje, šiuo laiku eina 
20 didelių streikų ir keli dė- 
sėtkai mažesnių streikų, nuo 
Pacifiko iki Atlantiko vande
nyno. ' -

Streikai palietė ir valdžios 
kontraktus, iškilus streikui 
Douglas Aircraft Corp., Cali- 
fornijoj, kuri gamina valdžiai 
karo lėktuvus ir Electric Boat 
Co,r _Groton,..Conm,. ktfri stato,
valdžiai submarinas. Pastaro
joj dirbtuvėj 82 darbininkams 
paskelbus sėdėjimo streiką at
ėjo policija ir visus juos areš
tavo, bet dirbtuvę atidaryti 
kompanija nedryso.

Didžiausias streikas šiuo lai
ku* prasideda čeverykų dirbtu
vėse rytinėse valstijose, kur 
tapo paskelbtas visuotinas 17,- 
000 darbininkų streikas. 17 
kompanijų tuojau* y pasidavė ir 
sutiko pakelti' darbinintų al- 
ga$ 15 niioš, ' v

Detroite eina streikai kelio
se automobilių reikmenų dirb
tuvėse; . ,

Daugumą streikų veda in
dustrinės unijos, bet* daugelį 
veda ir Amerikos Darbo Fede
racija.

WAUKEGAN, III., vas. 24.: 
— Fansteel Metalurgical Corp. 
viršininkai sugryžo iš derybų 
su gubernatorium, nepriėję 
prie jokio susitarimo, nes jie 
vis dar griežtai atsisako tar
tis su unijos atstovais ir ne
paliauja reikalavę pašalinti iš 
dirbtuvių streikierius.

Gubernatorius Horner pripa
žino, kad viena pu‘sė nedaro 
jokių nusileidimų, bet jis vis 
dar laukia atsakymo į savo 
naujus pasiūlymus.'"

Darbininkai gi pradėjo ant
rų savaitę sėdėjimo streiko di
dėlėmis iškilmėmis ir “corn 
beef” “bankietu” dirbtuvėj.

Spiria Chryslerį pra 
dėti derybas

24.—- 
unija

Lokautas Elgin 
dirbtuvėse

DETROIT, Mich., vas. 
Automobilių darbininkų 
pasiuntė telegramą Chrysler 
korp., reikalaudama tuoj aus 
pradėti Uolekty vės dėrybąš'rdėl 
darbininkų rėikąlavimų.

Chrysler kori), gamina visą 
eilę populiarių automobilių ir 
jai dirba apie 75,000 darbinin
kų. . ' 'G;. G/

■ •- v* • . • A: ?■'<V

Uhijos derybos ąu General 
Motors tęsiamos ir jau prieita 
prie sąlyginio susitarimo Šeni.0- 
riteto teisių klkų^įmu.

PROJEKTAS PAMINKLO THOMAS JEFFERSON, PIRMAM JUNGTINIŲ
I I ’ •

Valstijų pažangiam prezidentui. (Jis buvo trečias iš eiles J. V. prezidentas: pirmas
■—G. AVashington, antras, John. Adams, trečiąs — Th. Jefferson).

Paminklas bus pastatytas AVasliingtone. Kainuos apie tris milionus dolerių. 
Projektą pagamino dailininkas John Rus sėli Pope. Naujienų-Aeme Photo
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Lojalistai pamaži 
stumia sukilėlius 
nuo Jarama upes

■ . ■ M.. ....

Baigią ątsiimti LaMaranosa 
kalvas. Atkakli kova eina įr 
Oviedo mieste.

ELGIN, III., vas. 24. — Illi
nois Watch Case Co. ir Elgin 
American Novelty Co. paskel
bė lokautą savo darbininkams, 
kurie atsakė streiku ir išstatė 
visą eilę reikalavimų, tarp ku
rių svarbiausi yra pripažini
mas unijos, pakėlimas algų ir 
įvedimas 40 vai. darbo savai
tės. Dirbtuvės pikietuojamos.

Gali mieste kilti 
jautos streikai.

Elgin Watch Co. 
no paskelbti, kad ji
'dra su lokautu neturi ir jo
kių nesusipratimų su* darbi
ninkais jos dirbtuvėse nėra.

Bu r iasi prieš Deca- 
tur streikierius i

MADRIDAS, vas. 24—žing
snis už žingsnio valdžios jč- > 
gos stumia atgal sukilėlius pa- 
lęi Jarama upę. Sukilėliai vis 
dar laiko patį čiukurą La Ma* 
tanosa, bet ilgos jos kalvos jau 
yra lojalistų rankose. NuO čiu-i 
kuro sukilėliai gali iš kanuo- 
lių apšaudyti Valenčijos 'kelią, 
bet dėk tolumo .. labai mažai 
nuostoĮių| darbį. į^glkosvąidžiai

Lojalistai įsivėrže į ■ Oviedo.
BAYONNE, Franci jo j, vas. 

24. — Pasižymėję šaVo narsu
mu Asturijos angliakasiai ir lo- 
jąlistų miiicija jau įsiveržė į 
Oviedo ir labai ; atkaklus mu
šis siaučia pačiame miesto 
centre. /Sukilėlių jėgos nuola
tos mažėja dėlei panešamų di-' 
dėlių nuostoliu,; o pagelios ne
gali gauti, nes susisiekimas su4 
kitų miestų sukilėliais yra at
skiestas. ;' 5' G f ; ’y G"

keli užuo-

pasiskubi- 
nieko bhn-

DECATUR, III., vas. 24. — 
šiandie įvyko pasitarimas tarp 
miesto, unijos ir kompanijos 
atstovų dėl sėdėjimo streiko 
Cėntury Wallpaper Co. dirbtu
vėj. Prieš streikierius yra iš
imtas injunetionas, bet strei- 
kieriai atsisako dirbtuvę aplei
sti. - :

Turbut tas pasitarimas prie 
nieko neprivedė, nes , vėliau 
gauta žinių, kad-Šerifas su 
buriu mušeikų ruošiasi dįijų 
bombomis pulti užsidariusius 
dirbtuvėj streikierius.

14 metų moteris pa
gimdė 12 svarų 

sūnų

WEST PLAINS, Mo., vas. 
24. — Mrs. Lorenė McKįnney, 
14 metų, žmoųa Iva McKinney, 
28 m., pagimdė 12 svarų sū
nų. ■ ':--

Iš didelio debesio 
mažas lietus

Sėdėjimo streikai
Detroite

DETROIT, Mich., vas. 24.— 
Čia vis dar tęsiasi keturi sė
dėjimo streikai. Penki liko su
taikinti arbitrapijos keliu.

Vienoj Briggs Mf£. Co. dirb
tuvėj ištiko gaisras, kuris pri
darė nuostolių už $50,000.

6 R H Š,.

Tennessee uždraus 
vaikų vedybas

____________ _ , t...

NASHVILLE, Tenn., vas. 24. 
— Valstijos atstovų butas pri
ėmė bilių, kuris uždraudžia 
Tennessee valstijoj vaikų ve
dybas ir nustato 16 metų kai
po vedybinį amžių.

Rilius pasiųstas senatan, ku
ris jai.4 pirmiau priėmė paną- 
šų bilių, tik nustatė 14 metų 
kaipo vedybinį amžių. 1

Judėjimas už panaikinimą 
vaikų vedybų prasidėjo Eunice 
Winstead, 9 metų- mergaitei 
ištekėjus už Charlie Johns, ^2 
metų ūkininko.

tas
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, Šalčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicago j e buvo 16°.
Saulė teka 6:33, leidžiasi Į įvesti 40 vai. savaitę ir pripa- 

5:34. žinti uniją.

SPRINGFIELD, O., vas. 24!
Crowell Publishing Co. pres- 

manai paskelbė sėdėjimo strei
ką, reikalaudami pakelti algas,

CHRYSLER TAR
SIS SU UNIJA G
‘ : j 1

DETROIT, Mich., vas. 24.— 
Gauta ii^icialių žinių, kad 
Chrysler1 sutiko patenkinti au
tomobilių darbininkų unijos 
reikalaviihą kolektyvių derybų 
ir Chrysler derybos su unija 
prasidėsiančios kitą trečiadie
nį. • >■

Dr. Townsend rastas 
kaltas už kongreso 

paniekinimą
Jam gręsia kalėjimas už iįšmąr- 

. žavimą l^ike atstovų buto ty
rinėjimo jo < organizacijos 
veiklos.

WASHINGTON, vas. 24. — 
Jury šiandie rado k ai tą už pa
niekinimą atstovų buto Dr. 
Francis E. Townsend, seną, pa
sitraukusį iš praktikos gydy
toją, kuris paskilbo savo $200 
j: mėnesį senatvės pensijų pro
gramų.

Jis rastas kaltas už atsisa-

Pasisavino 
stančių litų

KAUNAS. — VI. Junganas, 
būdamas Utenos gelež. stoties 
virš, padėjėju, įvairių įmokes- 
čių pasisavino 14 tukst. 24 lt. 
Valst." iždini priklausančių pi
nigų.

Panevėžio apyg. teismas Jun- 
’ganą pripažino kaltu ir nu
baudė V/2 met. sunk, darbų 
kalėjimo. Nubaustasis padavė 
apel. skundą rūmams. Rūmai 
bausmę sumažino ligi vienerių 
metų papr. kalėjimo ir atitei
sė geležinkelių valdybai nuo
stolius.

,4»U,000 litų vie 
šiems darbams 

Lietuvoj

Teismas patvirtino 
“garnių lenktynes”

Svarsto kaltinimus 
prieš General į 
| Motors ;

! WASHiNfiTt)N, vas. 24. — ■ ..............................
Senato. laisvių, 'komitė-.
tas svarštij: alitomobilių jdai'bl- pųt^SfSŠhjtetui, kuris'.’tyrl’i 

kad Gieriė-|nė3° senatvfs „■pensijų orga-
organizuoja' labai nizacijųs veiklų ir už demon- 

_ 'stratyvį išmaršavimą iš komi- 
zuotus darbininkus ir rengia t^tp posėdžio.

TORONTO, vas. 24. On- f
tario apeliacijų teismas patvir
tino augščiausiojo teismo nuo
sprendį, pripažinusį pilnai tei
sėtu4 advokato Charles Vance 
Millar testamentą, kuriuo bu
vo palikta $500,000 tai Toron
to motinai, kuri per dešimtį 
metų (nuo 1926 iki 1936 me
tų) pagimdys daugiausia vai
kų. !

KAUNAS. — Ministerių ka
binetas patvirtino 1937 m. vie
šųjų darbų planą, kurį paren
gė vidaus' reikalų ministeriją. 
Šių metų planui įvykdyti nu
matyta išleisti 3,480,000 litų. 
Vykdant viešuosius darbus; 
duodamas ’ darbas tik darbinin
kams bedarbiams. Viešųjų dar
bų fondo lėšos naudojamos tik 
darbo jėgai apmokėti — dar
bininkams už darbą atlyginti, 
o darbo priemones ir medžia
gą turi duoti iš savo lėšų tos 
įstaigos, kurioms viešųjų dar
bų fondo lėšos skiriamos dar
bo jėgai apmokėti. Taigi skir
toji šių metų viešųjų darbų 
plano 3,5 mil. litų suma bus 
išmokėta vien darbininkam^ 
Gaus darbo apie 5,000 darbi
ninkų.

Baisi žmogžudyste
DAUJeNAI. — Sausio mėn. 

29 d. naktį Paliečių km. Dau- 
jėnų valse. įvyko baisi žmog
žudystė. Tą dieną pas Ūkiniu-

’ . £ • y ką Petrą Prakapą buvo atvy-Kartu patvirtino ir žemes-L . , XT. • i • * , ,.
niojo teismo nuosprendį, kad kę Ant. Narvidas iš Vytauti

nęs km., Krinčino valse, ir Pra-

ninku kaltinimus, 
ral Motors i 
karingus buriuš kovoti organi vstratyVį išmaršavimą iš komi

savo dirbtuves “mūšiams”.. . i... 
G Tuo pačiu laiku? darbo sekT 
retorė Perkins ruošia; pasiūly
mus konlroliavimui algų ir dar
bo valandų induštrijoSė- bėt 
neįvedant kontrolės paties biįę? 
nio. ' G’ ; f-.•

.......... ............................................. 4

Italai sušaudė dar 
300 ethiopų

——„U...-

RYMAS, vas. 24. — Keršy
dami už ethiopų sužeidimį 
dviejų augštų Italijos viršinin
kų, italai Addis Ababoj sušau
dė viso Jau 600 ethiopų. (Pir
miau4 buvo pranešta apie su
šaudymą 300 ethiopų, o dabar 
karo teismo Nuosprendžiu su
šaudyta dar SOO užkariautos 
šalies gyventojų). j

žudymas ethiopų vis dar te
besitęsia.. ’ ?

-Jam gręsia nuo , $100 iki 
$1,000 pabauda ir nuo 1 f. mėn. 
iki, 1 met,ų kalėjimas.( „ 

.t-;.- "
j Du jo padėjėjai, Dr. Clin- 
ton Wunder ir John B. Kiefer, 
kurie taipjau kartu su Dr. 
Tdvvhsend išmaršavo iš kon- 
grąso tyrinėjimų, prisipažino 
prie kaltės ir liko nubausti 
$10*0 ir vienais metais kalėj i- 
moi Bet kalėjimo bausmė jiems 
liko suspenduota. >

AbtV jie liudijo prieš 
Townsendą ir pripažino, 
išmarsavimas buvo iškalno
tartas, kaip tik kongresas pa
šaukė Dr. Townsendą pasiaiš- 
kinti. ■. ? ' ’

Dr. 
kad 
su

NEW YORK, vas. 24. — Ka
baretų darbininkė Peggy kar
čia buvo užvedusi $500,000 by
lų prieš smuikininką David Rų- 
binoff u4ž suviliojimą , ir * sulau
žymą prižado ją vesti. Tečiaus 
nagrinėjant bylą išėjo aikštėn, 
liad ji buvo vedusi būdama tik 
11 metų amžiaus ir jos byla 
liko išmesta.
' Bet ji yra patenkinta, nes 
ji išsigaršino, ,gavo kelis pa
siūlymus < , vaidinti teatruose, 
taipjau porą vedybų. Rubino!’f 
gi nėra patenkintas, nes jam 
nebuvo progos atremti jos kal
tinimus ir įrodyti jos palaidu
mą. G ' |

■ I |I ma'u ii i in ■<     ■ I j

16 žuvo Belgijoj gra
natoms sprogus

BRIUSELIS, Vas. 24.—PenT 
ki Belgijbš khHninkai ir, 11 
kareivių liko užniuštąs Brass- 
chaet barakuose ckšplodąyuš 
trims granatoms.

■L-: ;
4 "i

vas.PORTSMOimi, N. n.
24. — Savo sunaus namuose 
nuo širdies; iigds mirė admiro
las Henry T. Mayo, 80 m., lai
kė pasaulinio karo buvęs • ■ vy-- 
riausias Jungt. Valstijų laivy
no komanduoto jas. Jis pasi
traukė iš laivyno 1920 m.'

SPRINGFIELD, III., vas. 24t 
— Gaisras sunaikino Hummer 
Mfg. Co. dirbtuves, pridaryda
mas už $200,000 nuostolių. 500 
darbininkų liko be darbo.

PEORIA, Iii., i vas. 24. — 
Ąpie 300 darbininkų Herschel 
Mfg. Co. dirbthvėj paskelbė sė
dėjimo streiką^ kadangi vienas 
^darbininkų atsisakė prisidėti 
prie unijos. Bot kompanijų pa
sirūpino greitai streiką sutai
kinti ir už kėlių valandų strei- 
kieriai sugryžo į darbą

Clevelandas išsigan
dęs žmogžudžio / , ( , ■ ‘ f į' 4 ■

*-" f/ .

CLEVELAND, O., vas. 24. 
—4 Clevelandas gyvena didelėj 
baimėj. Moterys vakarais visai 
neina iš namų, o ir vyrai su
temoj bijosi vieni paąįrodyti 
gatvėj. Tai yra dėlei surasto 
dar vieno moteries lavono Erie 
ežero pakrantėj. Moteries gal- 
va, trankos ir kojos nupiau-: 
tos./ 
| '.čS,

Thi -jaū aštunta tokia žmog- 
žu4dystė Clevelande į pustrečių 
metų laiko. Pirmiausia begal
vius, berankius ir bekojius la- 1 - . * d V*"1 ’ .
Vohiis buvo reguliariai randa
ma Kingsbury Run miesto da
ly. O dabar jąu antras lavonas 
randamas Erie ežero pakran
tėj, žmogžudžio aukomis buvo 
daugiausia moterys,, bet yra 
nužudytų ir vyrų. Tik tris la
vonus pasisekė identifikuoti, 
bet ne vieno jų nepasisekė su
rasti galvos.

Policija yra sujudusi, bet 
jį neturi nė mažiausio pėdsako 
žmogžudį susekti.

• • • •-i • i i • - - ilk JY,lll«a XYL lilVlliU Vdiov* Al lldpava.mk.a. vaika. negah dal^^ bro„ ilas ketns, 
vauti; siose “garnių lenktync- v. * O11

A-, i. . . * 1 Q£1 o a it c ii
•' - ' •' '• .♦ 

so šiose lenktynėse daly
vavo 17 mątinų. Bet pabaigoj 
lenktynių • pasiliko tik septy
nios motinos.

Per tą laiką devynis vaikus 
pagimdė Mrs. Pauline Mae 
Clark. Tečiaus teismo nuo
sprendžiu ji iš lenktynių iškri
to, kadangi penki jos vaikai 
yra pavainikiai — gimę kada 
ji jau buvo pasimetusi su vy
ri?.' ' '• :■

Lenktynėse liko šešios mo
tinos. Viena jų, Mrs. Kenny 
sakosi pagimdžiusi 11 vaikų, 
bet turi tik 9 vaikų gimimo 
liudijimus. Kitos penkios mo
tinos irgi, turi po * 9 vaikus. 
Tad dabar tarp jų prasidės il
ga ir didelė byla iki * bus iš
spręstas klausimas kuriai jų 
ta didelė advokato dovana pri
klauso.

Turtingas advokatas Millar 
buvo senbernis ir vaikų nemė
go. Tečiaus didelę dalį savo 
turto paliko tai moterei, kuri 
daugiausia vaikų pagimdys. Jis 
'savo testamente iškirto ir dau
giau šposui prohibicioninin- 
kams paliko bravarų ir degti
nės gamyklų akcijas, o lenk
tynių priešininkams paliko ar
klių lenktynių klitfbų akcijas.

se”.

BROOKVILLE, Ind., vas. 24 
— Viso keturi žmonės liko .pa
smerkti mirčiai dėl’ nužudymo 
Harry B. Miller.

PILDOME
1936
INCOME TAX
BLANKAS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Ofisag atdaras nuo 8 iki
8 kasdien. NedSlioj nuo
9 iki 1 vai. popiet.

;ri — Petras Prakąpas su žmo
na, Povilas Prakapas ir A. 
Narvidas — gėrę ir “linksmi
nęsi’". Bet paskui susiginčiję 
ir susipykę. Sakoma, kad Po
vilas Prakapas pirmiausia už
puolęs A. Narvidą ir jį kirviu 
vietoje užmušė. Petras Praka
pas puolęs A. Narvidą ginti, 
bet jis, gavęs keletą smūgių, 
išbėgęs laukan. Povilas Praka
pas jį lauke prisivijęs ir už
mušęs. Po to lavoną Pov. Pra
kapas ir Prakapienč nunešė į 
vidų ir paguldę prie A. Narvi- 
do lavono. 

■ 1 < • , ■ f

Kalbama, kad šios žmogžu
dystės įvykę dėl šeimos nesu- 
gyvenimo. Petras Prakapas 
blogai sugyvenęs su savo žmo
na. ‘

Įvykio tirti buvo atvykęs 
apskr. gydytojas ir tardyto
jas.

Pov. Prakapas ir Prakapie- 
nė, užmuštojo Petro žmona, su
imti.

Peticija Seimui
-Šiomis die-PANEVĖŽYS.

nomis panevėžiečių grupė sei
mui išsiuntė peticiją, kurioje 
plačiai motyvuojamas amnes
tijos įstatymo reikalingumas 
politiniams kaliniams.

Peticijoje nurodoma, kad 
nuo paskutinio amnestijos į- 
statymb. jšleidjipo praėjo daug 
laiko, ir per tą laiką į kalėji
mus pateko daug žmonių, ku
rie nusikalto dažniausiai dėl 
suvedžiojimų ar pan. aplinky
bių. Jų buitį reikią patikrin
ti. X G ■/ ’•

WASHINGTON, vas. £4.
I 7 ■Laivyno ligoninėj nuo širdies
ligos mirė kongresmanas 
James P. Buchanan, 61 m., iš 

(Texas. Jis išbuvo atstovų bu
te 24 metus ir buvo žymus 
demokratų vadas, pirmininkas 
galingo atstovų buto paskiri- 
mų (finansų) komiteto. z



CLEVELANDŪ i ŽINIOS
: ■ Z . . ■ - • ■ T .. " .. v ... , .

■ I' - >..., L. ,.T„ . i , „-m-    , 

Piliečių klubas smarkiai auga, — Nežinortias žmogus 
nušoko nuo tilto. — Nėlaimiriga mirtis. —- Prana
šaujama, kad šiais metais statyba labai padidėsian
ti. — Profesorius paliko apie $40,000 neturtingiems

dien atseiim daug brangiau, ne
gu prieš, Rorą mėtų, r

Ciesoriaus palikimas
Wėstern Rėserve udteersite- 

to ‘■•įįŠSteioriiĮ^' Dr. femma 
Maude Pęrkins, mirdama pali
ko $118,063 Vertės turto. Apie 
dvidešimt šešis tūkstančius do
lerių paliko grynais pinigais, 
o kitus įvairiais vertybės lak-. 
Štais. Paliktas tesfamėntąš pa
tvarko, kad $40>000 butų pade-• 4 * f • 1 J ’ '

studentams šelpti. — Jei kam re kalingos infdrmą- ti į fondą, kurio tikslas bus 
ei jos. — Išmušė kAiriiyno langą if pateko į kalėji- šelpti gabesnius studentus. Ki
mų. — Reporteris apie taksikabų šoferius. tas Purtąs paliktas giminėms..

Buvo susirgęs p.
Brazauskas

Prieš kiek laikė buvo sust-

Nušokti Uuo tilto
Kažkoks apie 55 ridėtų am

žiaus žmogtis nušoko nuo til- 
’ to prie Ę. 54 gatvės. Nuo tilto

gęs p .Jonas Bražauskas. ,Wild van^š patir&us toje W 
i!!Eltoje tra apie 1U0 p6<Uj-

Kolkas polięijai • nepasisekė 
patirti to žmogaus pąvąrdės.

Tačiau po kelių dienų pasvėiko 
ir dabar vėl gr’žo į darbą. -

Prašė Rtšiimti fotografijas
Per iškilmės Lietuvių Kultū

ros Darželyje ryšium sti SLA 
įamžinamu , ir medelio sodinimu 
fotografas A. J. NauČikas trau
kė nuotraukas. Tos nuotraukos 
labai gerai pasisek". Kadangi 
kai kurie norėtų įsigyti atmini
mui tų nuotraukų, tai šia pro
ga galimi pranešti, jog foto
grafes yra pasirengęs visus 
nuotraukomis aprūpinti. Be to, 
yra ir tokių, kurie iš anksto 
užsisakė nuotraukas arba foto
grafijas. Jie yra p.ašomi tas 
fotografijas atsiimti.

P-as Naučikas yra patyręs 
fotografas ir darbą padaro tin- 

* karnai. Reikalui esant tad pa
tartina kreiptis į jį, — busite 
patenkinti. J s taip pat atlieka 
ir smulkius spaudos darbus bei 
padaro klišes Už visai prieina
mą kainą.

Lietuvių Piliečių Klubas
Lietuvių Piliečių Klubas 

smarkiai auga; Jis jau turi pu
sėtiną skaičių narių. Kluly> pa
talpos yra įrengtos thip, kad 
ne s.:Tmala ir yrieš svėtimtau-

Daugiau darbų
P’fasidėjo darbai prie High- 

land Park kapiniį. Tiėrtis dar
bams finansuoti iederalė yšil- 
džia piaSkyfė apiė teilijorių do
lerių; Nuiriatoma, kad bus pa
šauktu daug WĖA darbiniiikų.

Surado suktybių
Miėštb vandeni $sde,pa^n>eritė 

liko surastas dviejų tūkstan
čių Merių trdkuinas. Įdoihii 
pažymėti tai,,.;kąd paskutinius 
aštuonioliką metų tas ttrukumas 
jau pasikartoja ketvirtą kartą. 
Iš daugelio piliečių vis reika-
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skiriamą \daugįąu kšup jnėnesis 
laiko.. . • • ‘ p; '
įi’iaviėtb iždiiiinkd b&ąe dirba 

iiėtųvis Člie'stęr Žiūrįs, fe kas 
tu retų kokių imsusipraimų su 
mokesčių bilomis, tai krėipki- 

į jį- mieju. ndru
suteiks visas reikalingas infor- 
mącljąs. : !' J . ■

Siiemė plėšiką 
' ■ ■ ■- '' ' :.‘.-‘r, '■ l' ' ' ' ,?

šiomis dienomis iš Toledo li
ko atgabentas fee lipseoe. Jis 
buvo pabėgęs į/Floridą, bet ir 
ten jį surado. Hošcoę yrą kąū 
tipamas Gartėtąviilė (Ohio) 
pašto apiplėšimų. Tas paštas 

• tada pųšėtinal ’ nukentėju, įiėšf 
plėšikai ląįmėjo $46,000.
Nealisiriioka svetimi langai
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Mrs; Anelia K. Jarusz
Physical Thčrapy

Ketvirtadienis, vas. 25, 1937

poli-

Nelaimingas atsitikimas
Shirley Stowo£f (9505 Ca- 

therine Avė.) nėlaimirigai žu- 
Vo vos sulaukusi penkiolikos 
mėnesių afnžiaus. Ji buvo pra-

Jl dėjusi jau Vaikščioti ir teikė 
dirielį džiaugsmą motutei.

štai vasario 8 d. motina už
kaite vandenį indams plauti. 
Karšto vandens puodą padėjo 
ant žemės. Kaip tik tuo laiku 
Shirlėy ir apvertė puodą. Ji 
tiek baisiai nusiplikė, jog nu
vežta į ligoninę netrukus mirė.

Clevelandb orkestras 
koncertuoja

Clevelando simfonijos orkes
tras jau pradėjo koncertų 
maršrutą.. Pirmas koncertas 
įvyko Buffalo, N. Y. Iš viso 
orkestras aplankys 
miestų.

Pranašauja/didelį, statybeš 
pagyvėjimą

John ' R. . Todd, Cleveland 
M’usf banko . vicė-prezideritaĄ^ 
pranašaują didelį statybos pa
gyvėjimą 1937 m, Tai busią 
geriausi metai huo depresijos 
■prasidėjimo. Nuomos ja V? kiek 
pakilo, o toliau jos bus dar 
aukštesnes. O tai todėl, kad 
statybos medžiaga ir darbinin
kai jau pusėtinai pabrango.
Vadinasi, namo pastatymas šiaii- kaip balandžio 19 d. Vadinasi^ 
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laujamą sumokėti mokesčius- už; ą. 
vandenį, o tuo tarpu jie- tuos 
mokesčius jau seniai yra su- 
mofcsję. - -

laikfį

klubo 
sutar-

čius pasirodyti.
Klubas darbuojasi 

tikoje, o taip pat rengia pasi
linksminimo vakarus, kurie pa
prastai įvyksta penktadieniais. 
Tais vakarais visada griežiu 
geras orkestras, tad susirinkti- 
siejie turi progos smagiai pasi
šokti ir šiaip linksmai 
praleisti.

Kięk galima spręsti, 
valdyba ir nariai dirba
tinai su Lietuvių svetainės va
dovybe. Todėl nėra abejones, 
kad šie metai bus sėkmingi.

'A. . ■

Policijos kapitonas K adei 
įteikė rezignacijų

šiomis dienomis policijos ka
pitonas Kadęl įteikė rezignaci
jų. Prašo paleisti iš pareigų su 
pensija.

Kapitonas Kadel pradėjo tar
nauti policijoje 1901 m. Kapi
tonu jis buvo paskirtas prieš 
28 metus. Jo žinioje buvo po
licijos inspektoriai, kurie pri- 
žiuri maisto Švarumą oĮseliuose 
ir maisto krautuvėse. Jis jau 
yra 66 metų amžiaus. ;<

Kapitonas Kadel Sako, jog 
norįs iš Savo pareigų pasitrauk
ti todėl, kad jot vietų galėtų už
imti jaunesnis ir energingesnis 
žmogus. *- \ *

PROGA LAIMIKĮ
LAIMĖTI

Old Gold KontestO $200,000.
auka, 1,000 piniginių prizų

Įstokite į Old Gold Kontestą. Kori- 
testas susidaro iš paveiksluotų mįs
lių sprendimų. Nueikite pas savo ti- 
garetų dylerį ir paprašykite oficia
lių OLD GOLD paveiksluotų mįslių 
DYKAI kartu su taisyklėmis ir, kon
testą liečiančiomis, smulkmenomis. 
Pasiųskite savo įstojimo formą tuo
jau. Kontestas tik ką prasideda. Nė
ra jokių triksų nė gaudymų. Tik 
jūsų gabumas laimės. Sekite i 
strukcijas atidžiai. Labiau-Sušvel; 
trintas Old Gold duoda progą išlošti, 
laime ir visam amžiui pasidaryti

dvylikų

Aišku, kad departamente yra 
žmonių su “ilgais .pirštais”. 
Tačiau kolkas neskelbiama ar 
trukumų kaltininkas liko pa
gautas, arė ne. ,

Nelaimėje nukentėjo 
trylika žmonių -,x ■

Ėlyria, Ohio.—Trylika ' žrnoį 
nių liko sužeista, kai autobu
sas atsimušė į automobilių, kti4- 
rį vairavo p-ia Beal. Autobu
so šoferis sako, jog p-ia IJėal 
smarkiai įsisuko į didžiąjį ke
lią ir , tbdėl nebuvę ualima be
laimės zišvengti. *.

Moteris liko sulaikyta. Jį. yra 
^alt'inamė;’^WeUtsa^mO'valiavieE.
mu.

Prieš kiėk laiko liėtuvis K. 
Sz tiėk įšikar^čiavo^' jog išdau
žė savo kaimyno* langus. Maža 
to :, jiš supiauštė perite savo 
aniotnobteaus padangas 1 . , 
; • '■ ■ I'?-; ■
' /Kaip (sakoma, , .tąs riUteėfU 
jam Voltui nepraėjo:/ teisėjas 
jį pasiuntė 60 dienų į kalėji
mų. Pęr tą laiką j.js tikrai titr. 
rėš progos atvėsti..

Juozas Paltanavičius atidarė 
lietuvišką džėigų adresu 7Š05 
Superioi* Avė. Mujoje užeigoje 
yra laikomi nę tik visokiausi 
gėrimai, bet ir užkandžiai. Be 
to, patarnavimas visais atžvil
giais yra geras. ; t .

Ką patyrė reporteris apie 
taksikabii šoferius

Vienas CleVelahd Press \ repor- 
'tęris'. :per didėlę' ; tvargų ■ gavd 
taksikabų šoferiau's darbų. O 
tai tbdel, kad jo nepažino, ži
noma, reporteriui rūpėjo ne 
pats darbas, bet tik šoferių gy
venimo sąlygbs. j Atseit, kiek

Dabar tės reporterių iškelia į 
kfid viddtihi^kas šofe- 

riaus uždarbis yra nuo $8.00 
iki $10.00, per savaitę. O tuo 
tafpu valandos yra labai ilgos. 
Kadangi jis nebuvęs regulia- 
fišicas šbferis, tai jam tekę tik 
kitus pavaduoti. Vadinasi, tuos 
kurie dėl ligos ar kitokių prie- 
zašČių . negalėdavę j darbą at
vykti. ,Į ofisą jis turėdavęs at
vykti apie >3 valandą ryto ir 
laukti, kol pUšitalljys pfėga ke- 
lias VjiįaiidM padirbėti. Dažnai 
tekdavę išlaukti net septynias 
valandas. Už tą laiką, žinima, 
jdkib atlyginimo negaudavo.

Į uniją per mėnesį reikia 
mokėti du dolerius. Vienas tik 
unijos lokalas per mėnesį su4- 
rėnkąs - puėttėčto tųkstaiį- 
člo dūlėtlį. KAs SU tais pinigais 
yra dAfptea> tii jis nežinąs, ka- 

unija yrą kelių žmonių 
kontroliuojama. Jei paprasti 
dnijbą, KAftei ’ susirinkimuose 
parodo savo smalsumą (atseit, 
apyskaitų pareikalauja), tai 
viršininkai su jais jokių cere- 
moriijų > nedaro,—užsiundo ant 
jų savp mušęikas..

Reporteris sako,; jog unijos 
yra labai geras daiktas, tik be
di, su jomis ėsąnti ta, kad jos 
kartais išsivysto į tikrus rake- 
tiėrių rizduS; O iš tokių rakė- 
tiėrišką tmijų darbininkams ne 
tik nėra naudos, bet jos fak
tiškai yra žalingos visam dar
bininkų judėjimui.

Prieš kiek laiko tas pat re
porteris buvo įsiprašęs į. pavie
to kalėjimą,' kurį apleidęs taip 
pat iškėlė daug visokių šuny
bių.-

and. Midwifo 
6630 So. Wfe8tern 
Avė., 2nd fįoor 

Hejmlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu masšage 
eleetrie t re at
meni ir mągne- 
tic blahkėts ir 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai. r

ADVOKATAI
K. P. G U GIS

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas—127 N. Dearboimu St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniąis 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2600 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE

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

ADVOKATAS
Veda bylas visuose teismuose 

’ BridgepOtto ofisas:
3241 S. Halsjed St. Tel. Calųmet 7261 
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai 

po pietų. Vakarais nuo 7 iki 9 
Ręzidencija:

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737;

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

Gvv. vieta1: 6733 Crandort Avenue 
Namų Tėl.: — Hyde Park 3395

DENT1STAS
OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki f 
tai. vakaro, Treč ir. sekm. pagal 

susitarimą.
. ^4800 S. FAIRFIELD A V®. d

' Telefonas LAFAYETTE ŠdlŠ

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir ?—3 
Seredoiniš ir nedSl. pagal sutartį 
Rez.6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Tet Office Wentwortli 68)30 
Rez. Hyde Park 3395

Dr.. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytąja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vai 
iS^kyrus sferedomis ir subatomis,

TAD CTPTIf TAT ’TQJLIjKe JLo
ydythjaš it Chirurgas 
tisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
įso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tek: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Rėąidence TeL BEVERLt ?

gydytojas IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE £ 

Ofiso valandos:
nuo 2—4 ir n po 6—8 vai. vakare 

Rezidencija
3939 SOUTH CLAREMONT AVI 

Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį

phone Boulevard J7042

>R. C. Z. VEZEL’I
DENTISTAS

4645 So. A shla n d Avė 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

. Vedybos
pereitus metus
apsivedę 8,830

t (Tąsa ant 3-Čio pusi.)
—.........................................—- ■-— ------------------------------------—-■ ■■ —

Per 
landė

Cleve- 
porų

4 i; ■ ■ ' - • '

Mokesčių bilos
John Boylė, pavieto iždinin

kas, praneša, jog mokesčių Ki
los nuosavybėms bus išsiunti
nėtos kovo 12 d. Mokesčiai tu
rėsią būti sumokėti nė vėliau -« • « «■< ' *4 L > : -r V i [i

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

H ■ I“1 ' .B- VJohn F. Eudeikis
LAiDOTUVl't DIREKTORIUS - V Q

AMBULANCE \ V.
PATARNAVIMAS • N 4
DIENĄ IR NAKTJ : ; Q

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 v
4605-07 So. Hetmitage Avė. X
4447 South Fairfield Avenue \

Tel. LAFAYETTE 0727

r \ i koplyčios visose v
Jt X . Gh i cadalvse

PATARNAVIMAS • 
DIENĄ IR NAKTĮ

Klausykite ihusy Lietuvšku radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro Iš W.H.F«C. stotiea Q420 K.)—Pranešėjus P. Šaltimieraš;

■ ■■H ■■ WWI..Į<|,. lllį ........ r    .......... I M., i., U.-Į

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

‘ Lk; ' ' /'. . *. ^ ; . J-

18 mėnesių 
> senumo

STRAIGHT 
KENT.UCKY 

BOURBON ■ 
DEGTINE.

9°^
GALIMA GAUTI VIŠOSE ...........

TAVERNOSE j NATHAN KANTĖR

MUTUAL LKĮUOR COMPAHY
4707 SOUTH HĄLSTED STREET i

Visi Telefonai Yards 0801

^iffiOTVIAMS TABAKO KRAUTUV 
NINKAMS PRANEŠIMAS

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREET 
6-tos lubos Tel. CENtral 184'

Maręuette Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ,

Telefonas'PROspect 1012 
Vakarais i* šeštadieniais po pietų

4KIUSP

Kiti Lietuviai Daktarai

Tel, Boulevard 5914 Dieną ir Šąl 
Ofiso valandos: nuo 2 Iki 4, nųę 
iki 8:30 V. Nedėl. nuo .10 iki 12>

T~" 

11

GYDYTOJAS IR CHHt|lkd$S 
.Ofi^^ir Beriden’cija J.

3335 go. Hąlsted Si.
!. wA^MjAdQl llX.l v-

Jeigu jums stokuoja OLD GOLD 
CIGARBTŲ Paveiksluotų Mįslių 
ii? į Old Gold Cigdretų kontestą 
įstojipąp: formų, prašome praneš
ti mums telefonu.

.jpąstebėttea) kad veik nėra jo- 
krautuves apru- 

pi^tį •! filiui Payėikšluotų Mįslių 
kiekiu, ar Ušanksto nuspėti kiek 

...................... .7- .. '
S .. - > !•*•>•• y-.’ T v _ , 'i -

kurios krautuvės pirkėjai .galėtų 
Jų pdteikalauti. Todėl jūsų pačių 
pastangos čia daug padės. Gi 
mes, ’gavę. iš jūsų pareikalavimą; 
p'asi.štengsirne juos pąsiųšfi su 
špeciaiiu pašlū.

Be to, leiskite mums priminti 
tai, kad niekubiųet krautuvėje ; 
nebūtų ir Old G61d Clgaretų stb- 
kos, laikykite pilną jtj išteklių;

DR. VAITUSH, OPT.

R. A. J. MANIM 
physician-surUeon , 

Office 4070 Archer Avehūė 
Tel. Virgiriia 1116 v ......

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

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

Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekniadienj susitarus

1739 So. Hęlsted St
: ?vį: • 'į ■. Telefonas CANAL ' 8500 ■

^įiiįiiijįiinii Ii ii II 111111111 I ly------

' Laidok

Chicago, III.

Direktoriai

Nariai Chicagos, Cicero Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos 

.-.i.-'J.- -r;;/,-- '
AMBULANCE PATARNAVIMAS pIENĄ IR NAKTĮ 

z Turime Koplyčias Visose Miesto Dėlyse
, ■ ■ : ,■ ''?.v .i- ■ t . ‘ .'.’v'' •«. ■, ' ' ..............-..................         t" ...........—... — ... . II. ........................................-■■■!-!

I. J.ZOLP
164,() AVęst 46th Street Phoheš Botilėvard 5203

I.I||| m i III.    ........................... ....................... . .1

S. M. SKUDAS
718 West 18lh Street Phone Monroe 3377
...    į,iii, ,     ..    ........................................ ,1 .. -r           

EZERSKIS IR SŪNUS
10734 S, Mįchigan Avė. XeV PdUman 5703

■ ■ ■ '»     ...................... .............. . I ■ .ifcRMt IR Rl" M11 M i

J.ACHAAVICZ IR SŪNUS
2314 Węst 23rd Place . . ' Phone Canal 2515

......... .. ..... .......... .  ...... h >Ū" <-♦

S. C. LACHAVICZ
Kast 1081h St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515 i 

——i----------- ....; ---------- .
S. P. MAŽEIKA • . '

8319' Lituanica Avenue ■ , , Pitone Yards 1138
r------------ --- ----------- ......................... ■< , ^,,.1^.. » r . I. w

U. ' J. LltJLEVlČIlTS ■ ■ ' .
California Avenue Phęue Lafayette 3572 

..............................  ..................Ii .. .. ..'Į,. ..P. I., 7 .     .

A. MASALSKIS 
-L. j . Phone Rpulevafd 4139 

!■ įOipriĮiMlfr l !■ WHiWW.uaI

A, PETKUS .
|410 South 49lh .Cojirt Cicėro Phone Cicero 2109

pTnT ’ -----------
’<;385f So. IlSlsted Street

3307 a Avchue

Boulevard 4089

Optoniotrically Akįų Specialistas
Palengvina _akių Įtempimą, kur 

esti priežastimi galvos skaudėjime 
svaigimo, akių aptemimo, nervtjoti 
mo, skaudamą akių* karštį, atitais 
trumparegystę ir toliregystę. Prirei 
gia teisingai akinius. Višudsfe atsit 
kernuose eg&aminavimas daromas i 
elektra, parodančia mažiausias kla 
daš. Specialė dtyda atkreipiama į m< 
kyklos vaikus. Kreivos akys atita 
somos, Valandos nuo 10 iki 8 v. N< 
dSMoJ' htio 10 iki 12 v, dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisome 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirm 
4712 South Ashland Ai

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
lietuvis ąRių Lydytojas

Tel. Yąrds 1829
Pritaiko Akinių?

Kreivas, Akis 
: ' * ištaiso

Afisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 We&t 35th Street 
kampas Halsted St. 

Valandos: nuo jO iki 4, nuo 6 iki 
Nedaliomis pagal sutartį. •

LIETUVIAI
GYDYTOJĄ! IR DANTISTAI 

Amerikos''Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

8
M-

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

2400 Wefct MddiSop Strėet 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 ąki 8 vak

Tel. Seėlėy 7330
Namų telefonas BrunsWick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nim 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
< vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South HalsM st.
Tel. Boulevard 1401 , .f

Ofiso Tel. Boulevard 5913

> Čor. of 35th ,apJ Halsted Sts. 
Ofiso valandos, nuo 1-8 nuo 6:30-8:3Q

DR. A. J. Shimki) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 
iki 9 v. val$. Trečiadieniais i:

Sekmadiehiais susitarus • 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 §o. Fairfield AV 
Tel, Lafayette 8016

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IS RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 

metus kaipo patyręs gydytojas < 
rurgas ir akušens. ; ;, ,,

Gydo staigias ir chroniškas Ii 
vyrų, moterų ir. vaikų pagal h 
jausiuš metędns X-Ray ir kitoi 
elektros .prietaisus.

Ofisas ir . Ldboraotrija: ' M 
1034 W. 18th $L. netoli Morga^ 

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

Teh Canal 3110
1 Rezidencijos teįefoąaį: .

Superior 9454 Ar Cėrttral 746

Dr. Charles Sega
OFISAS

4729 So. Ashland Av 
2-ros (ūbos ’f 

CHlCAUOiTLĖ.- 
OFISO VALANDOS:

Nuq 10 iki* 12 vak rytty nuo 2 iH 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 J 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki; 
valandai dieną.

Phbhe MIDWAY 2880 |
—> ■» I ■   Įįi j u ■I'"!*1

Telefonas Yanh 0994

I)i. Maurice Kahi
4631 SOUTH ASHLA&D AVĖ 

% Ofiso valandos:
Nuo 40 iki, 12 dieną, 2 iki 3 po pi' 

7 iki 8 vai. Nedėl. n(jo 10 iki ’
Rez. Telephorth PLAZA 2409

~..........;.--vx

•r • , . I _ •
. .. \*.$ 

Skelbimai NaujidnoBė 
dunda naudą dėlto



Ketvirtadienis, vas. 25,1957

Cleveland ir Ohio !' j ..  , ♦ v 'i

turtingiemsiems šelpti
Columbus, Ohio.—šiomis die

nomis valstijos legislaturą pa
skyrė keturis milijonus dolerių 
nfeturiingiemsiems šelpti. Ta
čiau kolkąs dar nėra pranešta, 
kaip tas šelpimo darbas bus 
vykdomas.

Daug žmonių serga
Dėl nepastovaus oro pas mus 

pradėjo gana smarkiai ligos 
siausti. Daugiausia serga va
dinamuoju 
Ligoninėse 
trukti.

Daktarąi
siaučia vyriausia dėlei to, kad 
nuolat įvyksta staigių oro per
mainų. -—Jonas Jarus

Žinios
SAUGOKIS ŠALČIO

KAI VIDURIAI

NAUJIENOS, Chicago, B
■n. ./i K-4.u1 III4j|-.tw.|lili»1>-.įllt ĮĮIIIII <l|lrtįa...Įi. ’Į.i.iįI I linli.l.lKri

Auga cigaretų 
gamyba

metai skaitomi rekor
diniais

1936

„n i

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
1935 m. vedybų buvo 7,720. 
Atrodo, jog laikantis gerėjant 
didėja ir vedybų skaičius. Ta
čiau vis dar toli šaukia iki 
1930 m., kada apsivedė 9,950 
poros.

žmones pradeda labiau do
mėtis pažangiųjų 

laikraščiais
P ries kiek laiko man teko 

aplankyti vieną šeimą, kurios 
nariai yra katalikai, linkę į va
dinamuosius tautininkus. Bet 
štai žiūrit*4, kad ant stalo guli 
“Keleivis^. Kiek pasidairęs pa
mačiau ir “Naujienas”, šeimi
ninkėj teikėsi man paaiškinti, 
jog tie laikraščiai jau per ke
lias rankas perėję. Sako, žmo
nėms patinką.

Nustebino mane ir tai, kad 
vietos tautiško laikraščio ten 
jau nebesimatė, O tuo tarpu 
pirma tas laikraštis buvo nuo
latinis svečias.

Matote, manosi laikai, mai
nosi ir žmonės. ;

gripu arba “fliu”. 
jau pradeda vietų

sako, jog gripas

TOBULĖJA KAIMŲ
statyba

MADOS

į::>į;:į

<&?•>£>:
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4326—NAMIE DĖVĖTI SUKNE
LĖ mažutei mergaitei. Sukirptos 
mieros 2, 4, 6, 8 it 10 metų am
žiaus. . '

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

NAUJIENOS Pattern Dept. 
17Š9 S* Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No..... ..........

Mieros ...*................... per krūtinę

(Vardas if pavarde)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)

Žiemą/ šalčio ir kitų ligų gerai 
susirenka kiekvienoje kamšatie*? vic- 
toje. žmonių, kurių sveikatos at
spara menka lengvai tampa jų auką.

štai, dėlko jus turėtumėte saugo
tis nuo paprasto vidurių užkietėji
mo/ Tai iščiulpia jūsų gyvumą, 
sunaikiha atsparą prie^ apsikretimą.■

Laikykitės kojose šią žięmą. Ap
sisaugokite nuo užkietėjimo , valgy
dami natūralų valgi ' litiosuotoją. 
Kellogg’s ALL-BRAN gausūs tai
sančiojo “rupumo” šaltinis.

Kūne' Kellogg’s ALL-BRAN suge
ria dvigubai savo svorio vandeny, 
sudaro minkštą masę ir švelniai 
kaip su kempine išvalo vidurius. 
ĄLL-BRAN taipgi tiekia vitaminus 
B viduriams sustiprinti ir geležies 
kraujui. v < \

štai, kiek geriau, negu imti silpni
nančias piliules ir vaistus. Valgy
kit ALL-BRAN kaip javinius su pie
nu ar Smetona arba virkit pagal 
receptus. . - j < , < t.

Valgykite po du kupinu. šaukštų 
kasdien. Rimtuose atvejuose su 
kiekvienu valgiu. Parsiduoda vi
sose krautuvėse, Kellogg in Battle 
Creek padarytas ir garantuotas.

KRETINGOS APSKRI
TIS BUS TIRŠČIAU
SIAI APGYVENTA 
Vieta Lietuvoje

Pfer

statybos 
Lietuvos 
naujieji 
yra jau

KRETINGA.
miestas, kuris prieš keliolika 
metų buvo visai nedidelis, pri
jungus dvaro apylinkes ir Kre- 
tingsodžio kaimą, gerokai pa
didėjo. Tarp Kretingos ir Ba
jorų miestelio ankščiau buvo 
ganyklos, bet dabar jos išrė
žytos sklypais, kuriuos daug 
kas perka ir rengiasi užstaty
ti namais. Tarp kita ko Kre
tingos miestui padeda augti 
Klaipėdos miesto magistratas 
(valdyba), kuris visokiais bu
dais varžo statybą Klaipėdoje. 
Iš viso kol Klaipėdos miesto 
magistratas varžys statybą, tol 
Kretinga, Palangą, ■< gargždai ir

Kretingos,

ŠAKIAI. — Lietuvoje spar
čiais šuoliais kylant kultūrai, 
kasmet keičiasi nė tik miestų, 
bet ir kaimų išvaizda. Vieto
je senovinių, šiaudais dengtų 
ir su mažais patogumais gyve
namų ar ųkįo trobesių, nuola
tos statomi nauji, erdvesni, 
sveikesni trobėsiai. Ypač gy
venamieji namai. Tas statybos 
tobulėjimas yra gana ryškus 
žemės Ūkio trobesių 
srityje. Tai didelė 
kaimo pažąhga, nes 
žemes ūkio trobėsiai
pavyzdinga, statyba. Ją skati
na, be visų kitų priemonių ir 
žemės ūkis rūmų ūkininkams 
mokamos pašalpos. Iš pavyzdi
nės statybos daugiausia stato
ma gyvuliams tvartai, kiauli
dės, vištidės, o paskutiniaisiais 
metais pradedama jau daugiau 
statyti ir pirčių bei pagerintų 
jaujų linąms džiovinti. Visame 
Šakių apskrityje 1930 m. buvo 
pastatyti tik 8 pavyzdingi; tro
besiai, 1931 m. 
bėsiai, 1932 rit -L 44/1933 m. 
— 53, 1934 m? — ?57, |?35 W)- 

47 ir 1936 ifh —, 55 trobė
siai. Jų tarpe . praėjusiais me
tais. btfvo pastatytos 7 ;maudy- 
mosi pirtys ir 3 moderniškos . 
linų džiovįnimo jaujoS/ Pavyz
diniai trobėsiai statomi iš me
džio, tik bulvinės^; krečiamos. > 
daugiau iŠ molio. Pąniatąi iriosios miestelis taipgi Jau iŠ 
tvartų grindys, daugumoje da- ; 4 ! ‘ • •
romos iš betono, o stogai Ren
giami skiedromis arba gontais. 
Naujus tvartus ūkininkai sta
to erdvius, “dideliais' langais. 
Nąuji gyvenantieji namai, dau
giausia, Statomiz miestiškos iš
vaizdos, su keliais kambariais 
ir kitais patogumais. Nauji 
pastatyti trobėsiai nudažomi, 
šiame apskrityje per paskuti
niuosius penkerius metus iš vi
so buvo nudažyta 520 trobe
sių. • Tsb. ,

jau 23 tro- t Jakubavas turės* geriausias są-
lygas augti .ir lOęštėtii Ypa
tingai geros sąlygos. turi Kre
tinga, į kurią ateina geležin
keliai ir plentas ir iš kuries 
tiesiami nauji keliai. Kretinga 
dr jos apskritis^ pas^ūrųbjū inęr 
tu pradedama' tirščiau apgy
venti ir dėl. bendro .Lietuvos 
;tautos varžymosi į jurą, švęn- 

planuotas ir eina paruošiamie
ji statybos darbai. Nuhiatoma, 
kad artimoje ? ateityje Kretin
ga visai suaugs jsu Bajorais, 
Palanga susilies su Niriierzątę, 
6 prie šventosios miestelio iįr 
augs pats 
Lietuvos žvejų uostas.

; 7 Tsb.

SPARČIAI AUGA “SO
DŽIAUS MUZIEJUS”

■ .................'..........iiiiiiiii

i GERK Naujieną skaityto-
ĮJo* ir skaitytojai prašomi 

pirkinių reikalais eiti i taa 
t krautuve*, kurio* •kelbiaai 

Naujienos*.

detroitiečiaii
Naujienas” -

’ NUS1PIKKSIT

Sekamose Vietose:
M. BALCBUNAŠ, 
130Š Wę*tminstet.

VIDURMJESTYJ PAS 
Trfcūgfe News Company 

MICHIGAK & GRISWALD

■ , (|l|- ....

TAUPYKITE PINIGUS 
TEN, KUR GAUNATE“*

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

praeitus metus Jungt. 
Valst. cigaretų buvo pagamin
ta daugiau, negu bet kairiais 
kitais metais.: Tų metų paga
mintų cigaretų skaičius pašoko, 
net iki 153,166,336,000 t. y. 
virš 18,000,000,000 daugiau 
negu 1935 metais. Paminėti’ 
njt, kad praeitų metų gamybą’ 
sumuša net ir 1914 metų , re^ 
kordų. Tada buvo pagaminta 
16,427,086,000. Už tai j ię ‘ 
tomi rekordiniais ' cigaretų ga
mybos metais.;,/ - . .: : , 'y... y.

Dėlko toks staigds pakitėji
mas nesunku suprasti. Pilį 
miausiai, kas kartas auga mo
terų rūkytojų skaičius, paskui 
didėja lengvo užsirukymo rei
kalavimai. Vienok, didžiumos 
operos, tadio, scenos ir filipų 
artistų yra nusistatymas rūkyti 
Lucky Strike cigarėtuš, kuris 
yra 
brandaus tabako ir todėl ytįį 
lengvu užsirukymu. Tai yrą 
artistų balsams ypatingai svar
bu. Ir jie patyrę, kad Luckies 
negižiha gerkles.

.. I." ■ ■ ?■ ' ■ I-T ■'

Lucky Strike cigąretai netu
ri savyje šiukšlių, dirginančių 
priemaišų. Tai padaroma, taip 
vadinamu, “Ifs Toasted” būdu- 
Tokiu. budu padarytas tabakas 
apsaugoja gerklę nuo gižini- 
mo ir kosulio. Reto, negalima 
užmiršti ir tai, kad tabakas 
yra aukščiausios rūšies, kuris 
savo kokybe yra žinomas kair 
po “derliaus gretine”. Gi kitąšamelė.

labai reikšmingas * faktorius 
yra ir 'cheminis tabako sąsta
tas. 1 Patirta, kad viduriniai la
pai neturi priemaišų ir, beto, 
pagerinant “toasted” budu jie 
'Pasidaro tinkamiausL lengvam 
UŽsin,4kymUi. Tub gi sumeti
mu ir irnta vartoti tik tuos Ja-? 
PUS* ^4

Taigi, kaip matome, Lucky 
Strike cigaretai yra moksliš
ką! išbandyti ir, todėl, tinka
miausi rūkymui. /

■ . ■ ■ :: • Skelb.

Cicero
Draugystė Lietuvos Karei

vių turėjo paprastų susirinki
mų, bet Ubai skaitlingų. Šusi- 

i . keturias va- 
tik pora klausimų

MARIJAMPOLĖ. — Rinkti 
ir saugoti įvairioms Suvalkijos 
senienoms, 1930 metais Mari
jampolėje buvo įsteigtas “So
džiaus Muziejus”, kuris ligi 
šio laiko spėjo jau gerokai iš
augti. šiuo metu “Sodžiaus 
Muziejus” savo eksponatais 
užima kelis kambarius, kuriuo
se patalpintos Suvalkijoje ir 
net Dzūkijoje surinktos senie
nos, Čia galima rasti ir seno
viškų Lietuvos, Lenkijos, Ru+ 
sijos ir kitų valstybių pinigų, 
įvairių senų gyvulių nagų, ak
meninių kirvukų ir kitokių, ak
menų amžiaus įrankių, senes
niųjų medinių žemės ūkio pa
dargų, indų, smuikelių i? rū
pintojėlių, įvairių senoviškų 
raštuotų audinių ir nėrinių, 
net senesniosios lietuviškos 
spaudos — knygų, maldakny
gių ir laikraščių. Muziejuje yrir 
įdomus senoviškas varinis sky
das su įvairiais pagražinimais 
ir užrašais. “Sodžiaus muzie
jus” turi nemaža lankytojų, at
vykstančių net iš gana tolimų 
vietų. Muziejus ir dabar nuo
latos' auga, dažnai papildomas 
naujais eksponatais, kuriuos 
muziejui parduoda ūkininkai ir 
kiti gyventojai.

Magdalena Švediene 
Palaidota Tautiško- 

se Kapinėse ' f.
; Antradiėny, vasario 23 die- 
■.pą, tapo palaidota Įiiėti?vių 
Tautiškose kapinėje Magdalenai 
švėdįęnė, sulaukūsi puses am
žiaus. Ji paėjo iš Suvalkijoj 
nūo Šumsko. Pąliko nuliudūsias 
dukteris ir žentus, tąipgi kitas 
gimines. . j • r;. ''?-

Laidotuvėmis daugiausia ru- 
daromas iš turtingoj dukterys: .Išlydint yę- 

lįon^ . iš koplyčios susirinko
daug giminių ir draugų.' Lai- 

’dotūvių direktorius pasakė
kalbą, sudainuota pora1 daine
lių. .ąngyŠkįit'Td to ,ir lietuvių 
kalba: .tafe keletą ątsįsyeikįni^ 
įnd 'žodžių laidotuvių direkto
rius Ęudęikis. Kapinėse padai
nuota pritaikyta atsisveikini
mui dairia. ; • V.'

r ' į. ' • -•? f.- 'f t. ’. z ; . * ,

: < Kadangi Magdalena Švedie
nę buvo laisvų ' pažiūrų mote
ris-tai ir tapo palaidota; bę 
bažnytinių ceremonijų. Lai bu
ria jai lengva šios šalies že- 

' " y'.u-A; v. —m.S

rinkimas tęsėsi 
jaųdas, ir 
išspręsta.

Pirkimas
‘Piknikas

i;ą. Visi draugijos nariai gauna 
po šešiš tikietu's ir užsimoka 
po $1. Pastaruoju laiku drau
gijos tarpe yra keletas ligo
nių. .Tau pasveiko Rakašius, 
Draugijos vice-prežidentas.

X ’ X X

laidas,

namo užgirtas.
įvyks liepos 11 die

n ■hsmimmi nį»wi■ —-m '»■>,

150įO So. 49 avenue, įvyksta su
sirinkimas Klovainiečiy Kliubo. 
Nariai ir norintys priklausyti 
kliųbui njalonėkite atsilankyti 
į susirinkimą. Išgirsime atskai
tą iš buvusio parengimo, ap
tarsime ir kitus reikalus.

—D.
>

JUOKAI
................................................ ii—•

Jonas: Kodėl Petro veidas 
subraižytas?

Jurgis: Dėl minčių.
Jonas: Kaip tai?

,( Jurgis; Jo pati įspėjo jo nL.i-
• Šį sekmadienį 2 valandą po- tis.

piet p. Sh’ameto .svetainėje Surinko Veronika Faiza.

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINEITS ELIXIR 
OF BITTER WINE

Dainai Gelbsti
Virškinti ir nuo

Užkietėjimo

PRASYK SAMPELIO DT^Al 
Trlner’i Bltter Wln# Ce. ... 
044 S. WelU St. 
PriiriųBk
Vardas

„ ChlcMO, M 
man eampelį dykai

Visose 
VaistinėseAdresą*

PĖOPLES AUDITORIUM
2457 West Chicago Avenue

Visą savaitę pradedant pirmadieniu, vasario 22 d. 
Išskiriamas Chicagos perstatymas 
AMKINO PATIEKTA IŠDIDŽIAI

NATALKA POLTAVKA
Natalka Poltavka — Pirma Sovietų OPERETĖ

Veda E. Kavąleridzę —* Muzikos patitura — V. Irovich 
Garbingo Ukrainos 'Respublikos artisto

Vaidintojai — M. Litvinienko— Volmut, Garsus Ukrainos Valstybes 
į ’ Operos dainininkas; E. Patrozinski, Garsus S. S. S. R. artistas;

; .< C. Shkurt, C. Manko; M. Platonoff, V. Shestakovski, 
1 - - -

. . . . ' S. S. S. R. padarytas.
PIRMADIENĮ, VAS. 22 ir ŠEŠTADIENĮ, VAS. 27, 3 iki 11 v. p. p.

i •> Kitomis dienomis nuo 5 v. p. p.
Įžanga 25c. iki 6:30 . > . , . 35c. po 6:30

Tsb.

l

1
A

PUIKIAUSIAS TABAKAS— 
“DERLIAUS GRIETINE”

7? r ii ib Ii ia

Gary Cooper sako:
Sveikas protas man aiškiai sako labiau mėgti
' ■ • ’ • • - • ‘ ■ '..t . •{<..} I . '•

šį lengvą užsirūkymą ”

‘‘Truputį daugiau, kaip metai laiko
; ' ' **•'*’ • ' t s

atgal aš atsiverčiau atgal į Luckies, 
nes aš gere juosi jų tabako skoniu. 
Ir nuo to laiko mano gerklė ran
dasi puikiame stovyje.. Kadangi 
mano balsas; ir gerklė man taip 
daug savo užsiėmime reiškia, tai 
sveikas protas^ man aiškiai sako 
labiau mėgti šj lengvų užsirūkymą. 
Tad aš drūtai ir stoviu už Luckies !"

LOŠIANTIS CECIL B. DE MILLS 
REŽISUOTO! FILMČJ “THE PLAINSMAN"

» 1 •*' . i «

įvo padaryta savarankiškas tyrinS- 
jimas tarp profesionalių vyrų ir, moterų — advokatų, 
gydy to jų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakę rūkų cigatetus, daugiau negu 87% pareiškė, 
jog ypatiškąi jie labiausia mėgsta lengvų užsirūkymą.

T6 pamėginto protingumų patvirtina p. Cooper ir 
taipogi kiti VųdaVUūjanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų bal^ai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino “It?s Toasted” proceso 
gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei I

■■ ■■ ■ ’’ ’• i1-' i'. ■' ; ' ę

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

/ PRIEŠ KNITEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
..M-. .   ?.    A        „. . ,
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; Italų imperija Afrikoje
, .į t’ *

VŽkąpaudamąs Etfppiją, 4iktotorius AJųssolįni žą- 
dčjo tam “puslaukiniam” kraštui suteikti krikščionišką 
Romęs civilizaciją, Dabar etiopai jąu gaųpa tos civiliza
cijos paragauti.

Xe mažiau kaip 2,000 Addis Ababa gyventojų yra 
Suąreštuųti ir naujieji Etiopijos vąldpyąi gabena juqs 
buriaĮs į miesto pakraštį ir be teismo sušaudo*

Mussolini keršija etiopams ųž tai, kad buvo sukeis
ti Italijos vice-karąlius Grąžiau! ir jo palydovai, kuo
met Etiopijos sostinėje buvo daromos iškilmės tik-ką 
gimusiam Italijos sosto įpėdinio kūdikiui pagerbti. Hade 
Seląsgįe karalystės užkariautojai norėja papirkti nau
jus savo valdinius Afrikoje dovanomis. Bet šie, užuot 
padėkoję už dovanas, sviedė į Mussolinio atstovą, keletį 
bombų. \

Dabar etiopai yra žudomi už tai, kad jie nemėgsta 
plėšikų, ginkluota jėga įsiveržusių į jų žemę. Bet jeigu 
etiopai atsakė bombomis į italų dovanas, tai sušaudy
mai- vargiai juos išmokins savo pavergėjus mylėti.

Mussolinio imperija Afrikoje dar jam padarys daug 
keblumų.

Hitleris — Dievo apreiškimas tautai
Sviesto ir kitų maisto produktų Vokietijoje vis la

biau ir labiau trųkutą. Kai žmonės nęgąųųa sočiai pa
valgyti, tai valdžia stengiasi juos bent dvasiniai sustip
rinti.

Šituo tikslu rudieji Vokietijos diktatoriai pagami
no naują “vokišką maldą” ir per. visas radio stotis pa
skelbę ją žnipnems. Toje mąjįdpje sąkpma:

“Mes tikime į savo Vadą, kaip į Dievo apreiš? 
kimą musų tautai.” r
Balandžio U 4- visas Vokietjjps protestonąĮ turės 

rinkti bažnyčios synodą (suvažiavimą), kuris paskirs 
bažnyčios administraciją. Hitlerio pritarėjai įąppę pro* 
testonų yęda smarkiausią agitaciją, norėdami prayęsti 
savo atstovus į synodą. ’

Kadangi valdžia šitai protestonų ; srpyeį VispkiM^ 
budais padeda, tai ji gali rinkimus lainjėtį. TUPRlsii tą 
“vokiška malda” bus privaloma visiems PV9"
testonams. •

“Hitleris ~ Dievo apreiškimas!” Kąs galėjo įįkęti? 
kad kultūringą vokiečių tauto sųsilunks tofcio ąbsur4o?

Amerikos neitralumas
Norėdamas apsaugoti jungtines Valstijas pyp įsį- 

vėliny) į kapą, kongresas perėįtą įpėnesį paskubą#^ 
priėmė rezoliuciją, draudžiančią gabenti ginklus ir kąrą 
pabųkius į Ispaniją. Tai buvo neapgalvotas žinksnis, nes 
tuo uždraudimu Amerikos valdžia apsunkino teisėtajai 
Ispanijos vyriąv^ybęi kovą prieš fašistiškus sukilėlius.

Dabą? kongresas rengiasi išleisti naują neitralumo 
įstatymą. $ą jau ręiskįą^i daugiau sveiko senso pas 
kongreso vadus. Jįe siūlo ne absoliučiai, uždrausti gink? 
lų pąrdavinęjiiną kariaujančioms šalims, bet leisti Par
davinėti tik UŽ “cash”. Valstybė, kuri norės pirkti Ame
rikoje ginklų |r amunicijas, turės tuojaus už pirkinius 
užmokėti grynais pinigais ir pati, susikrovus pirkinius 
i savo juos pawabantit

Atrodo, kad šitokio turimo Įstatymas bus priimtas, 
nors kai kuriais punktais dar tebeina ginčai tarpe se
nato ir atstovų buto lyderių?

Jeigu toks įstatymas butų buvęs priimtas Ispanijos 
klausimu, tai Madrido vyriausybei nebūtų pasidarę keb
lumo. Nes ji turi pinigų ir butų galėjusi ginklus pirkti.

PATI MIRĖ, NUSIŽUDĖ 
IR VYRAS

Praėjusį pirmadienį, vąsarįp 
22, rasta negyva p-nia Olson, 
37 mėty, 1430 Hyde Pąrk bou- 
levąrd. Ji bųvp ąų$įžųd|iusi ąr 
ppjĮudytą pliĮproforniy Dėljąi 
jos mirties policija pradėjo ieš* 
koti jos vyro Karolio. Anksti 
trečiadienio ryte, vasario-24 d.,

Karolis Olson rasta’ negyvas 
viešbučio kambary mieste Orią- 
hą, Nehp. Jisąį mįrė dėl to, Įįąd 
paėmė perdidelę dožą rfiiegamų- 
jų miltelių. Šalia jo buvo rašte* 
lįą, kyęs ęakpt kad Jo žjnppą sk
ardžiusi judviejų gyvenimą, Jia 
perdau gčrusį ip su kitąi^ vy
rais draugavusi.
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“DAILY HERALD” APIE 
MASKVOS BYLĄ

Vietinis komunistų ęr^anąs 
įdėję redakcinį straipsnį po 
antrašte: ^‘Pmiy Herald 
Dockininkų tęisnm’- Jkme pa- 
duodąma ištraukos iš vieno 
a^glo, Dudley Collard, laiško, 
tilpusio Ąąglijjęą Darbo Fttpti- 
jo^ prgarię “Dai|y Hęrąld”, W 
sakomą, kad tąs Ęęndpuh iafk* 
raštis ‘‘ląbąi piktai žiurėjo” j 
pirmąją įtrockininkų bylą Ma
skvoje (pelitą rūpiųėiOi 
mėn.), bęt ąpįę ątitrąją Mask
vos bylą, kųr| jyyko §lų mėtU 
sąusįo mėp., jjisąl jau, 
kitaip, įdėdąmąg DųdĮpy tįplląrd 
štrąipshį ( ?), kurią pripažįstu 
kad teisiam |ę j i fOi 
t ako va's ir t. t.) esą tikrąį kal
ti ir užsitarnavo tos bausmėj, 
kurią teismas j iems paskyrė.

Reikia pasakyti, kaį “ViĮpią 
klaidiną savo skaityto, 
tą nuomone, kurią fšręjškę plL 
pėtasai DųdĮey Cjollard? peną 
“Daįįy Heralcį” i|pęinoI’tė. Dar
bo partijos organas išreišlfp sar 
vp nuomonę ^Itoriąj^ sąu§|o, 
30 d. Žęmiąus iųes jo nuomonę 
padųosiipę.

Tas faktas, kad Dųdlęy CoL 
latd laiškui buvo duota vietęs 
^Daily Herald” špaltose, visai 
nepasako, k°kio nusistatymo 
laikosi to Jaikrąščio redakciją. 
Jisai yra didelis dienraštis (20 
puslapių kasdien) ir jame daž
nai telpa pareiškimai, kurių 
turiniui redakcija ;nepritaria< 
Laikraštis įdeda juos, kaip ži
nias, skaitytojų infornąąęijai.

Ką pasakė Dudlpy^ CęĮlard
. Minėtus anglas, Dudley Col
lard, yra advokatas ir “intere
suojasi Ęušljos ?• ■klausimąjį
Bet rusų kalbos jisai nemoka.

Jisai buvo Maskvoje, kuomet 
Radekas,. pjątak^Yas ir 15 ki
tų bęlše'vikį fiRYP teidami, 
kaipo sabętaįnipkąi, teroristai 
įr krašto jšdąvikąi. Pasėdėjęs 
ketvertą dienų Maskvos tęląme, 
jisąį parašė lą||k^ (g»I 
bolševikų paprašytas^ ąpįę są?

l .r.iį.^.i.li -V į

kad teisiamieji ne melavo, bet 
kalbėjo tiesą teisme. Antras 
{spūdis tas, kad prokuroras. }r 
teisėjai davė pilną laisvę Lęlti- 
namiems išsirėik&ti. ■
' '' - <

Iš HO' P* Allard

U^JUUMW

buvo Bolševikų partijos Cen
tro Komitete 1919-21 m., per 
vįs^ RėvpĮiueijos krivio lai
kotarpį.

■ ■ . /■; - • \ / t ■’ ■ *

“Kptąri rpl*^ pątuęalįa 
Žinovjey,mirtim. Keturi — Žinovjey, 

/ Smirnov, Kąmeney, Jęvdoki- 
mov w bU¥P įp^ąudytį,. ^ąip 
išdavikai, pereitą rugpiučio 
menesį, o Tomskis pats nu
sižudo. ^adęk^ir$ęrębr|ą- 
kovaę t yyą pasmerkti dabar- 
Troekią išsigelbėjo tiktai d^l 
te, kad yra ištremtas. Ry* 
kęy. Ąųęharfp, Rakoysky, 
Rjęlęporpdęy yra spimtl ar
ba įtarti. <

^Taigi iš likusiųjų 81? ku
rie daF tebėra gyyį, 4yy|jĮcą’ 
yra išdavikai. Ir kįti įtryą 
nėra suimt? tiktai dpi to, kąd 
jie atsisakė nuo opozicijos,

b šešių
^ąriy, kurię ^ųyo j$rtų įįu 
Leninu apie 
j įsai: mirė,

. s
'iw n««

H jo 
laišką -‘labąi žymaus 
straipsniu”, bet tai yra tuščią 
^pjuiią.

Save laiške Optlley Golląrd 
pastebi, ką<jt iŠHIlfflŠes kaltina
mųjų prifji|Wižipirnu, jisąi jsitj- 
kitlfb HM jie kalti,

«Aš f niekad m gyvenime 
negipdčjftų tokias istorijos 
apfe W
pipgjijpa, §ąhptpžą įp tarp
ią". saku tas anglas p<|voka-

“Mano pųpmpnę, negali 
Mtt pei kalboj; tas W 
mas buvęs pravestas apgau
lingai su teisiamųjų žinia ar 
be jų žinios.
. TNjęfcąs nęklĮudB /nė Vįęr 
nam iš kaltinamųjų sušukti, 
kad ta byla esanti suklasto

Toliaųs anglas sako, kaJ
^•Militarinė Kolegija,; kuri 

■ juos teisė, jokiu budu nėra 
‘jįąrp ląukp tęjkin^s. ^ 7M 
reguliaris Sovietų vyriausio
jo teismo skyriuj sudarytas 
prjęš dvęjpą su 'puse mety.” 
Ir pagalios, jisai t pareiškia:

^pž dRfi^li prasižengimų, 
kuriupą jip ^tįįkof kąip ^uį< 
už traukinių katąątrofąs, 
dirbtuvių padeginėjimą, kas 
RęH¥§ngiąmąi yęcĮę Prię gy? 
vasčių žuvimo, jiems ir Ang
lijoje butų prįtaikyta mirtįęš 
bausmė.” ’
Kaip matome,' čia tas anglas 

pęiiągripėją faktų, nęąigilma į 
liudininkų parodymus ir nesi
stengia Įiųdininkų žodžius pą- 
fikrinti pbjektingąis 
(datomis, dokumentais ir ti W 
bet tik tenkinasi išorinių; įspū
džių atpąsąkpjimu.

Vienas jo įspūdis buvo toks,
( .1 w . t ... . • A

/

Ketvirtadienis, vas. 25,193'
u . o; .....................     * —
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Paslaptis ir Kraujas
ROMANAS

. ,r'"T...  ------ -T
f (Tęsinys)

—Kiek tų išlošei ? — 
sė Kirilas.

.JSJffllfirSt Tiįt jeip\tia 
liausroč hųs nij^ (teisinąs 
dąp tuomet nebuvo pafląręs 
ąpręniiiiiĮo). g

Tokios bylos, kaip pats Col- 
ląrd savą laiške dar jisąį 
niekuomet savo gyyępinąe pę- 
buvp mat^s. \ \

Mums pę^prąntąmą? kp Čįa 

įiųsį kuriame nors Ęomintęrųo 
prppagąpdps, Iridipyjp į!0rspR- 
šdintą tę laiško tekstą. Atrodo, 
lyg kąd jį, ' kąip šk^tąs, grie
bia šiaudo.) Juk jeigu jį- no
rėję parerpti sąyę porciją ‘^y- 
ipaus advokato” įmomoąę (Dyd- 
}ęy Polląrd, beje, yįąąi nppą žy- 
mus Anglijoje juyįstas), tai 
■argi advokatą! tkip rąšp savo 
ipupmpnęs svąrįįąįs ięĮsipiąįs 
liausimais, kąip yrą parašytas 
jo ikiškas? M vi®oa 
problema jo laiško nerą pąjię§- 
įą’, ,pęt kąibąmą tiktai apie tąi, 
ąr j ąip atroęjėr kad kąlt|nąmiri i 
molupja, ąr kad jįę Sfako tiesą, 
Tai yra gręičiąiĮ psychplpgijo^? 
pęgu ’ teisu? kįąusjmąs. g

Tas anglas^ ne tik neturėjo 
kaltinamojo ąkto ir by|pę niię- 
rąšp anglų kalboje, bet j|sai? 
nemokėdama^ rusų galbos, ne
galėjo nė suprasti, kokius klau
simus stato-‘prokuroras ir ko
kius atsakymus duoda teisia
mieji. Jam teko naudotis, pą- 
tarnavimu Vertėjo, , kuris, sų- 
praųtamą, tegalėjo suspėti tik- 
tąi ąnt greitųjų perpasakoti 
j am savo žodžiais tai, kas bu
vo kalbama [teismo salėje.

Šitokiose h aplinkybėse jgyfį 
žmogaus įspūdžiai vargiai bė? 
gali turėti daug reikšmės, ypač 
ąpię juridinę bylos'pusę.,

Tąip, be abejonės, tą laišką ^,., 
įyęrĮipp ir laikraštis, kuris jį JJ^Id’0” PR9IP°P$ ^Pie 
jęjėję.' 'Nes* praėjus dvejetui VOS by|ą, tąi pytų gęrąit kad ji 
dienų po Dudley Collard laiško 
fep^s4įpįmo,; kai buvo pą- 
^kelįląš MMkvos teismo spreų- 
dimąjlt Jfįjįįily Herald” pasakė 
ąpįę: bylą viąąi kitokią nuomę- 
h WWko autorius.

Organo nuomonė
wMęŠ nebuvome mi-

pėjąi ką Anglijos darbščių or- 
gąpąą rą^ė apie Radeko, Piatą- 
kęyę jr k. “trockininkų” bylą, 

ainiai esame jo pareiški-
ipą |j$itę. ■ Bet kadangi Chica- 
goą Jcbmunistų laikraštis ban- 
įp apdumti publikai akis, pasar 
kodamas, buk tas darbiečių pri
ganąs Maskvos sprendimus už? 
į^iria, tai čia paduosime jo nuo? 
mnyę.

, Sąvo redakciniame straipsny? 
je, iš sausio 30 d., “Daily He? 

’tald’^ kląųsia, “ką mes turime 
mąpyti ąpĮe Maskvos bylą, ku- 
iripję pasmerkiamtis sprendimas 
■buvo išneštas šį rytą?”
jMps jsiypme, sako laikraštis<? 

kąd pąsmerktieji asmens buvo 
Stąlino priešai. Bet ar jię, prie- 
ŠinoM Socializmui? Ar jie žų- 
įdė Rusijos darbininkus indust’ 
ripio sabotažo darbais? Ar jie 
dąrė sąnąokslus kartu šii nar 
ciŠk^ Ydfcietija ir Japonija ir 
šnipinėjo jų naudai? Ar jie 
Stengėsi įtraukti Sovietų Są- 
aj karą su Vokietija ir

ijš; ir rūpinosi, kad So
vietu Sąjunga butų sumušta?

“Jeigu tai tiesa, kaip kad 
Sako teismo sprendimas, tąį4 
dauguma Senųjų Bolševikų, 
kurie įvykino Revoliuciją, ją 

. dabąr pįęįcšlškai išdavė.”
Toįiaps Londono laikraštis 

kalbą ąpię. tuos Tsenuošius bol
ševikus” ’ir paduoda šitokius 
faktus: ■ '■ ' ■>

“Dvidešimts-penki asmens

Politinio Biuro

tą laiką, kada 
esąs ištikimąs 

tik yienas Stąlijias, ir nori
ma, kąd mes tikėtume, jogei 
yisi kiti yrą pasiryžę išduoti 
Revoliuciją Fašizmu v’ 
Nurodęs šituos faktus, ‘‘Dai

ly jĮęrąld” sako: . ’
ftJe|gu pripažinsime, kad 

tai yra netiketiąą, tai tųo> 
RPt bepalieka flMąj vplsnąs 
iSaiškipimas, kad apkaltintą
ją byla yra suklą^totą ir kad 
Staliiips, lygipi kgip Ritlęris, 
sistemąčiąi paikini Visokią 
opoziciją jo aąmępinęįi d&ta~ 
turąij

“Yjgvjęną, kurią 
męs priimsim^ tą tyja pą4ą- 
rę šlykščią žaizdą Ęomupįzr 
mui? kaipo teorijai ir kaipo 
prirktĮHaĮ.

^Turi sbuti aštri ir despo
tiška ta diktatūra, jeigu ji 
Senųjų Bolševikų Opoziciją 
stumia j išdavystę, žmortių 
žudymą ir Fašizmą. Arba, 
jeigu priimsime kitą išvadą, 
tąi turi būti žiauri ir kerš
tingą ta diktatųrą, jeigu ji 
galabiją^; sųduia į kalėjimą 
Senuosius Bolševikus už tai, 
kad > jie nesutinka su St41|- 

z.'
Tai Visai logiškos išvados.
lęądąpgį “ViblM” POrij > kad 

jos skaitytojai žinotų “Daily

šituos jo pąreiškimųs perąpąps? 
ii 

pąąjcęiįntj Ui ir to laik- 
rąšęįp numerį, kuriame tąą 
ąįrąįpapię ftilppj

STATYS NAUJĄ 
MOKYKLĄ ”

BIRŽAI. • — ’ šiame mieste 
yra: 18 pradžios mokyklpą kom
plektų. Iš jų 17 išlaiko miesto 
sąvlvaldybė. Visos mokyklos 
yra privačiose patalpose. Dėl to 
jos mokykloihs nepritaikintps 
ir yra per mažos. Miesto savi
valdybė tai matydama pasiry
žo šiąiš metais pradėti ‘ stati?? 
ti ųąują TO komplektų prad
žios mokyklą. Medžiaga jau ga
minama ir vežama statybos 
vieton, Manoma, ; kad statybą 
ir įrengimas užtruks apie dve
jus metus. . s Tsb.

paklaų-

-4pąug... Daugiau, negu šim
tą tūkstančių.

-r^Ere... Laimikis! Metas šią 
vietą apleisti,

Jš tiesų aš turiu pailsėti*
Tik dabar, čia tyrame ore, 

,po išgerto šampano, pergyvenęs 
dįdžĮąusjųs sukrėtimus^ ąš pa
jutau, kad nųVąrgę manę ku-r 
nįs, kąip susikrimto manę sie
la, kaip kankinasi mano širdis. 
Mašinališkai, be jokio pasiprie
šinimo aš buvau pasiręųgęs pil
dyt bet kurio žpiogąus valią.

Jeigu jau reikia iš čia' pasi
šalinti, tai viskas tvarkoje. Va- 
Žįuokįme... Qąl bųt, pąą tąye?

-rrNprį jšsimtegpri ?
—Ga|iipa įr miegoti.
-r-Tąlp, tąu tai pęikąĮingą... 

Tik rii - krip nemėgstu 
jųsy plauku inamįu? Tik žm- 
ąėfc... gęt nieko pępadąrysį... \

Ag įėjau į Kirilų kambarį. Jis 
išėję arklio iškinkyk. Aš pra-. 
dėjąų spausti.

’ Kąžkękįe pamuš, pikti ir lw- 
sųą sapnai pradėję į galvą lįsti.. 
Atsivėrė prarajos.,, Krįto lu
bos.?. Štai aš bėgų per lauką, o 
piane bąnęlo pąsivytį Vartašev- 
skiS-.. Aš įbėgtu į namus, ąž- 
rąkmau duris ir palindau po 
ąptkįotų, Išsigelbėjimo nebuvo! 
Yartąševskįs įbėgo ir čia

-Aki
. Ąš pašokau-

-r-rTų iš gąl'VPS išsikr-aųstęi ?
-—kalbėjo nustebęs Kirilas. — 
Kds čią tau darosi?... Gulk... 
Ną, ir nervai tavo! Žiūrėk, kąd 
nęątsidprtum vienupliktęje var- 
stęje (pamišėlių namuose).
. Skaudėjo galva, ne visai 
ne! t— lyg gręžte gręžė kairią
ją kaktos pusę, fr skaudžiai 
trukčiojo ąkis. A§ prisiartinau1 
prie veidrodžįo, užžiebiau žvą- 
kę. Dieve mąno, Į ką aš pana
šus!

Raudonus, lyg kraujo, pri
tvinkusios akys, įkritę žandai, 
gilus įdubimai po ‘a'kimįs: pats 
sau aš atrodžiau negyvas!

Pąbąr man Viskas buvę aiš
ku — ir ta Marijos Diąman 
baime ir sHsirnpiDg “E pieš t” 
jsįąigpję lošėją žvilgsniai, Aš 
negalėjau pažinti savęs.

—Gulk:?? Užmiki pagaliau! — 
įsakė Kiriląs.

—Bijausi pramiegoti.., 
—O kur tau reikia skubėti?
-^Reikia paskambinti Leont- 

jęvųi.
—rKądą išbudinti? 
r--Vienuoliktą valandą.
—Gerai!
Ąš ątsiguliąu. Miegąs nelin- 

dę. Ąš ątsikėliąy, šaltų yąnder 
ąįų pamirkiau rapkšlųostį ir, 
aprišęs gąlvą, kritau į lovą. Su 
tųp baltu raiščiu ą'š, tur bųt, 
dar baisiau atrodžiau.

:.x.g;:y;T 1

Kovodamas su nervišką ne 
miga, aš pradėjau skaityti ik 
Šimto. Užmigti ne^alėjąu. Pra 
dėjo švisti. Plonu, skambiu bąl 
su Kirilo auksinis laikrodėli 
išmušė Paąkui viskąs ųž 
geso, ppąpyko į? miriS.

..Ryto metą ąš skambinau 
štabą Leontjevui:

—Kalbą Brikmas.., Pąskyri 
ma’s išpildytas.

—Viskas baigta?
—Ąbu likviduoti?
—Ne, yienas. Varta$eyski$.
—O jmąį?
Mąpo bąlsaą sudrebėję:
--Nei
—Pkįęlė klaidą!.,,
—Kaltas.
Kelias sekundes telęfpnąs tj

1 __

Ii.
Paskuj:
—Reikia pasipiatyti.

r —Kur?'
—Tučkovo skersgatvėje... Ii 

einu tuojau.
“Greitai, visai nesustodami 

Leontjevas paspaudė man rai 
ką. Jis eįdąrpas šąlift manęs v 
statė naujus ir naujus klaus 
mus.

-kur? , •
—Elagino parke.
—Kądą?
—Apie dvyliktą valandą nal 

ties.
—Prieš mirtį pasirodę silpn 

dvaais ? Neprisipažino ?
—Prisipažino.
—štai matote, kad visų m 

sų nužiųrėjimas buvo pagrįsta 
Kodėl jus nebaigėte jos?

Klausimas degino mape. j 
priminė man silpnadvasįškųm 
Stengdamasis savo balsui pr 
duoti ‘ tvirtumą, ąš tyliai- ats 
kiatf:* *.... ■

-^Negalėjau ją pužydyti.
Jis žvairomis pažvelgė į m 

pę ir, pabrėždamas žodžius, p 
reiškę:

—Nų-si-kal-iti-mas! Tai n 
do-vanptina!

Truputį pagalvojo ir, tai 
bevillingai mostelėjęs rank 
sulėtino žingsnius,

—O pagaliau... Tai baisu fa 
tiškai tik jums. Jus greit p 
tys suprasite, jokius spąsti 
sau užtaisysite.

—Galimas daiktas. Kad t 
nenukentėtu organizacija!

žemų, šnypštinčiu, įžeidžia 
čiu balsu, kuriame buvo ga 
ma pastębėti piktumą ir neap: 
kantą, Leontjevas tarė:

—Ko čia gailėtis žuvusio, d 
lyko. Organizacijos

Ir tie du bąisys žodžiai trei 
kč lyg perkūnas. Jie tięsįc 
ąpkųrtįnp mane, ąš sušukau

—Kąip? Musų orgapizaciji 
nėra? Ką jus plepąte?

Pabrėždamas kiekvieną £od 
jis tąrė:

(Bus daughm)

nėra!

KAUNE BUS 
: ŠNIPŲ ĘYLĄ

Peręitąis metais vąlstybčs 
saugumo policija Klaipėdoje 
susekė didelę vienos svetimos 
Valstybės Špionažo aferą. .Į ją 
buyo įmaišyta keliasdešimt as
menų. Kai kUrję šnipai pąju
tę, kad jų smerktinas darbas 
iškils aikštėn, pąspruko į už
sienius. Tačiau dalią Jų buvo 
suimtą ir perduota Lietuvos 
teisingumo organams. Dabar 
jąii ši bylą Kąigtą paruošti. 
Vasario mėn. 11 d. Ją prądėjo 
svarstyti ■ Lietuvos kariuomenes 
teismas. Byloje ytą dąūg jdo- 
mių dokumentų, kirrip vaiz
duoja kai kurią Lįętuvqs kąi- 
'mynų tam tikrus.nešyąrius sie
kimus musų tėvynes atžvilgitį. 
■ž ' ' 'y '.' . ' Tsb?

Po Eilute Kasdien
,n. ii......... i.......,"""""""* ifTl! ...

(Ižkirykit

KMMUnsraajv:

šias eiles ir fcasidfikit atminimui. Ilgainiui sndarystt 
, "■/ gražų eilių rinkių)).

Simbolis Gėdos
Vyro njeile, vyro teisė ir garbė!
Vyro meilė — saumylybė, 
Vyro teisė •— sapmylybė, 
Vyras garbina tiktai save. 
Vyras meilėje pagirtas, 
Vyru meilė vainikuota, 
Vytas įneiles/kankinys, 
Arigėhs ir Ubjąrys.

■ ''į*' :'* :t z S*

Vyro nį^llSJ, vyro teisėju 
Moteris per ąmžįus 
Simbolis Gėdos ir Pikto, 

' Nuodėmes ir Nupuolimo.
Moteriškės ąi&i|ė vyrąms 
Vyro džiaugsmas — išžai 
Kiekvienos tautos žodyne
Moteriškės lyčiai kuobįauriausi godžiai, 
Panieka ir išjuokimas. v ’

S
 r ne laikąs mptąrfins auginti 
lto 4>u49 vyrus? • ■ r 
J- ne laikąs vyrąms pąsid^ipųgti 
pįerlškps tyra mepe, 
ųot jai maisto ir pripažinimo?

—Kalėdų Kaukė.
< 1 * - -k

urvag,
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Veda DORA VILKIENĖ

o p. PETKEVIČAITĖ ,

BIRUT1ETES
BUKIT 
VEIKLIOS

tingiNepasiduokit 
niąvimui, nes tinginia
vimas yra kaip kokia li
ga nuo kurios sunku at
sikratyti. Toms, kurios 
serga tinginiu, patar
sime štai ka daryti:

Pirmiausia . miegok 
tiktai astuonias valan
das. Gulkit ir kelkit 
kasdien tuo pačiu laiku 
Iš pradžios sunku bus 
įvykinti ir šį įprotį, bet 
šu laiku jausitės sma
giau, busit tvirtesnės ir 
pasijuoksit iš savo ne
rangumo.

Kai užkariausit šią

tJ MII I - JI ..'.4 ’

į**   '"g"!"1! y.1 '!\ i p i"... i1 ?"!■> i" iipyt-

Musų tėyypeje ĮJętųvoje 
rininkų šeimų moterys jau prieš 
dešimtis niętų susįrupino tėvyr 
nės likimu, susįrupino dėti pa* 
slaugus ka4 taip sųpkĮai musų 
atgauta įa*į&vė klebėtų ir nier 
kuomet daugiau neužgestų.

Tuo tikslu tos karininkų š§ir 
mų moterys įkūrė Kunigaikš
tienės Birutė Draugiją pągerb- 
damųs tos senovėje buvusios 
vaidilutės nuopelnus tėvynei. 
Juk ta Palangos vaideliu te nuo 

(seniausių laikų nevien dainų 
dainuojama, bet musų liaudies 
net dievinama, *). tapo paskui 
Kųnigąikščio įKęstučįo žipojiair 
išaugino kilniaupį musų tautos

kuris prie Žalgirio (14H ni.j
nirma nnziciia imkitčs karžy^ Vytautą,pirmą. xpoziciją, imKiies prje (i4|i m ) 
antros, būtent aęsisvą- sutpiuškmp vokiečių ga-iybę, pa- 
rinkit, apsirengfkit, ne- sikėsinusį musų tėvynę paverg- 
vaikščiokit naktiniuose ti.
rūbuose arba kimonoje.

Sutvarkykit
Birutietės pasistatė sau tiks

lu palaikyti ypač savo šeimose 
namilS, tėvynės meilę, pasiryžimą ru* 

paklokit lovas ir nu- pintis tėvynęs likimu ir ugdyti 
plaukit indus, kai vyras 
ir kūdikiai, išeis iš na
mų. Negaišinki t per, 
daug laiko tuštiems pa
sikalbėjimams su kai
minėm moterim. Pasi
svečiuoti, pasikalbėti 
galėsite kai apsidirbsit.

1 Paskui pąbarųiykit 
kasdien paskirstyti sa
vo naminį darbą taip, 
kad pas jus laiko liktų 
pasiskaityti, pasisve
čiuoti ir prisidėti prie 
kokio nors visuomeninio 
darbo.

Daugelis moterų taip 
tvarko savo gyvenimą 
— nebijokit darbo, nes 
kųodaugiau dirbsit, o
mažiau laiko bereikalim S 
gai sugąišit, busit svei- J 
Ir nan R c* t** ■

savyje narsumo dvąsją.
Dabar veik kiekviename mu

sų mieste, kur stovi didesnis 
kariuomenės skaičius, yrą Įsi
kūręs Kunigaikštienės Birutės 
Draugijos skyrius. Tie skyriai, 
sulig savo įsikūrimo laiko, pa
eiliui pradėjo jau pernai, t. y. 
nuo 1936 m., švęsti savo su? 
kaktuves.

Birutietės, taip Vadinamos tos 
draugijos1' narėš, kpsivilkušįds 
(senovėje dęyėtąis tautiškais rū
bais per savo iškilmęs (10 metų 
sukaktuves Panevėžy) apsilen
kusiųjų svečių akis pradžiugi
nę, sukeldamos brangios seno
vės vąizdą.

Prezidiume užėmė vietas tos 
draugijos įkųrėja, generolienė

gąrbps nare, dabąrtinė pirmi
ninkė generolienė Pundzevičie- 
nė su dviem jaunutėm padėjė
jom - sekretorėm, įę iš Kauno 
ątvykW.ą n?ed, daktarę Ambro- 
ziejutė «. Steponaitienė, kuri pa? 
tiekė susirinkimui gražią ir, įdpr 
mią pąskaįtą apie moteris kor 
vpjančiąs už musų(1 tėvynę, ųž 
tėvynes laisvę. . Med. daktarė 
Ambroziejutė - Steponaitienė 
pati pasirūpino surinkti medžiar 
gą paskaitai, ,

Visuomenės atstovai parodė 
didelį susidomėjimą ir pagarbą 
Birutietėms ir, j ų -yejkimųį, ką 
išreiškė gražiomis prakalbomis 
ir linkėjimais, kad ir toliau sek* 
tusi toks kilnus veikĮmąs.

Ęųyo' pątiektą drąugįjps veikt 
Įoš apyskaita, kuri parodė, ka4 
įvairiems tautos tikslams su
rinkta apie 8,000 litų.-

Sųęirįnkimp pabaigoje buvo 
sugiedotas tą'ųtos kilpas, pri
tariant karo orkestrui.

Šios dešimties metų draugijos 
Sukaktuvės buvo 1936 m. spa
lių 4 d. Panevėžy.

Dabar 1937 m. yasarįo 1 d. 
čia pat suruošė Birutietės ba
lių, iš kurio gautas, pelnas eis 
gįnklo fondui. ' i

Šiauliuose tą pat vasario 1 d. 
buvo švenčiama Kunigaikštie
nės Birutės Draugijos 10 metų 
sukaktuvės,' bet tikslesnių ži- 
pių apie j as; trūksta.b j t ?

Ęąig4am4''šį 'rašinį' pesųsilai- 
kati nesušukusi: Barbė Bjrutie- 
tėmsi

T*

$i F edemai Hoųsing Ądrnįnistration nuotrauka parodo 
Ufdįciipdąįs įrengimais aprūpintą virtuvę, yiskaip pa
kinkyta ęlęįctra-šąfdgtuvui, pačiai, vandeniui, indų 

; pĮpuimui, (dę. Visi įreųgirųai yra balti.

Rašo Valeria Bruchas
i
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kesnčs ir įdomesnės

Madų Patarimai
PARYŽIETĖ sako —

Kad vasario mėnesį 
padėti į šalį tamsias žiemine, 
sųkniąs. Dąbąr kaip tik laikas, 
kada krautuvėse randasi di
džiausias pasirinkimas įvarių 
medžiagų pavąsąrio spąlyumls,

Vįena ar dvi margos sukne
lės priduos dąųg naujo ūpo 
moteriai ir atgaivips visą jos iš
vaizdą, Medžiagos nebrangios 
nusipirk pašomą ir pasisiūk 
pąti, jeigu moįi.

reikia
iŠ

Motprjške, kuri negali prię 
kiekvieno kostiumo pirkti pri
taikytus batelius, gali atrodyti 
gražią! apsiavus, jei ji turės 
viepą porą gerų batelių su že
mesniais kulnimis sporto kos
tiumui įr vieną porą
pump, kurje tinką prie visų ki 
tų kostiumų, apart vakarinių.

opera

*) Savo; akimis regėjau, kaip so
diečiai ir sojietęs keliąklupščiais 
Šliauždavo pušynu prie taip vadina
mojo Birutės Kalno, kurio viršūnėje 
pastatyta koplyčia, sakydami, kad 
kelįąųja šy. Birųtpi pasimelsti, Taip 
bųąąvo iki prąsliųkusįo ąpąžiaus ga-

PLAUKŲ dažymas
Plaukų dažymas ne vien var

toj amąs,: kad .pataisyti blėdį se
nesnio amžiaus. Atsiranda ir 
kitokių priežasčių: pražilimas 
pirm laiko, pagražinimas be
spalvių plaukų ir 1.1.

Dažai, hėfą naujenybe. Skai
tydami istoriją randame, kad 
dažai buvo vartojami keli šim
tai mėtų prieš Kristaus gimi
mą (B, C.). Rekorduotas pįr- 
mutinis ankstyvas receptas bu
vo' nuosavybe moteriškės vardu 
Shesch, uošvė pirmufnio Egyp- 
to karaliaus/' ' .

Dabartiniame laike, kiekvie
na moteris; rp^ėdama, gali at- 
sisąkyti visa^pUo žiįų plaukų, 
nes dažybų rpasirinkimas yra 
gausus "iri - įvairus. Bet žodis 
persergėjimo; igiąbandyki pačios 
sąu dažyti plaukus, nes pasėkos 
t0 visu gali i Buti'/liudnos.', Pasi
tarkite su asmenimis^išsilavinu
siais tam 'tikslui. Plaukų dažy
mas reikaEUja didelio atsargu
mo, ypatingo^ priežiūros ir ru- 
pestingumoy pidant pasekmės 
butų geros.'d e ,

Chieagoę tyėęojs Tąrytyjp jpfpfma- 
piją skyrią? rekpmpndųoją SeirtįiRip- 
kėms rytoj ir šeštątįiepį pirklį ver
šieną, nes tai bus geriausias pirki
nys už pinigus.

PątĮgply krautuvių prĮeintųnpi bus 
galima nupirkti ir kiaulienos *‘šoide- 
rių.”

fš verbenos gąįimą praryti ska
nų ^Wipper

6 veršienoj kotletai arba njčsagųo 
kulšies.
puodukas baltos duonos trupinių, 
kiąųšiniąi, tengvąi išplakti, 
šąukštaį ąvipsto ariją tąukų. 
citriną.
šaukštas mi|tų.

Rašo DR. ALDQįVA ŠLUPAS

(Tęsinys)
Nėštumo pradžioje, jei mote

ris sveika, .nere.kia perdaug 
rinktis valgius. Ji valgo viską 
kaip ir prieš nėštumą. Dažniau
sia pirmus tris mėnesius nusto
ja apetito, bet pasireiškia ypa
tingas noras prie aštrių valgįų, 
kaip tai, silkės, rauginti agur
kai. Daugumas moterų skun- 
džįąsi velniniu įr, kad “šird s

Tamašauskienė, išrinktą dabar P
fT- ” .'.'y?1 A g‘r-F'  ........ '

Julia .

Prakilni Meilė |

MIDUS
■• . , ir . > . • ’ . z - C- •’ ‘ / -

(Tęsinys)
Bet pasveikus, "atsikėlus Alio

šai, niekas nepasigerino. Van
dutė užsigulusi- ant kiękvieno 
žingsnio širdį ant jo padėjusi, 
akis įsmeigusi taikina, kad tik 
jam, kad tik Aliošai gerai butų.

Visas namų ūkis* 'Visi pirki
niai ant tarnaitės rankų. Onytė 
apleista, viena, o itas Kubutis, 
rodos, kaž kur 4W°> j P nėra 
ir nesirūpina' juomi: sveikas, 
ar ne, pavargęs, ar susirūpinęs 
—Vandutė nebeitais.- \

Visuomet rūpinusį Kubučio 
darbais, paėmė Aliošą tik dėl 
rašymo, kad pa’.engvinti jam 
darbą, dabąr Aliošą ne į rankas 
nepaima nįekokio rašymo. Jeį 
Jukubas prisimena daug turįs 
rašyti, Vandptęx užsišoka: 
... —Kubuti, turėk širdį, neap- 
sųnkink t^ yaįką, jįs' nesveikas, 
matai koks išblyškęs... o tiek 
turi dąrbo su savo lekcijomis... 
" Jokūbas nekantrauja, norėtų 
pyktį, bet Vąndute pąvp £era' 
širdimi, apmaudą jo ątleidina.

—Tegul sau —- pamano —- 
nepąlsau... Pamatysim toliau.

Belaukiant toliau dąr didžiau 
naminiai santykiai Burbų blo* 
gėja. Per pietus ar vakarienę, 
Vąnįute tik su Alioša rpkųoją- 
ai, jie tik kvatoja’ prieš viens 
antrą, dantis' rodos, j Jokūbą 
nė skersomis neatkreipia aty-

Verįąpt dvigubąme Indę daž
nai pasitaiko sudegint indą, nes 
vandens į apatinį indą pilasi 
mažai ir sąpku pajusti kada jis 
išverda.

To, išvengimui reikia j apati
nį indą įdėti virželį nuo stikli
nio “džiaro,” ftai vąnduo išvirs, 
viršelis ims brazdintls dugne ir 
šeiminįnkę įspės apie esantį in^ dos, rodos jo čią nebūtų.

\ dui pavojų. ' Vakare, gulti einant, Vanduo

Senovėje lietuviai labaį gerai 
mokėdavo užlaikyti bei prižiū
rėt! bites i Jie gerbdavo jas lyg 
kokį šventą daiktą. Pavyzdžiui, 
vogimas bičių būdavo skaitomas 
didžiausiu nusikaltimu ir tokis 
niekšas šventvagis nebeturėda
vęs pasisekimo gyvenime. Jį iš
tikdavę visokios nelaimės.

Bičių lietuviai neparduoda'vo, 
bet dovanodavo savo- geriems 
draugams- Pasidalinimas bitė
mis būdavo atliekamas su tam 
pritaikytomis - ceremonijomis ir 
iškilminga puota. Nuo to lai
ko draugąi skąį'tydavoą susigi
miniavę ir yadindavos bičiu
liais. Nesunku, tąd, suprasti, 
kodėl Lietuva' senovėje būdavo 
žinoma, kaip f geniausio medaus 
kraštas...'J . - ;;į ■. . x

Iš medąųs^ iietuyiąi pasiga- 
mindavo gėrimą, midų. Gaila, 
kad pastaraisiais laikais musų

(Tąsa 4n(. 6-to puąl.)
1 ■ / r.' ......................

pasielgimas Vandutės ką’g kartą 
darosi drąsesnis, su visu jau at
virai.

Vasarą ant balkono dieną 
Vandutė Aliošos galvą prie kru
tinės, prispaudusi1 apsikabinusi 
tik glosK?, 'tik bųčiubja. Pasi
vaikščioti Aljošą vedami, sąvo 
sunumĮ vadina, o jis ją - Mą- 
maša> Ęuomet namĮe kambar 
riuose, nuo viens kito nė ž ngą* 
pio, Jei sąlione abudu greta, o 
ne, tai Vandutė Aliošos kam
baryje, susiglaudę gąĮvąs viepą 
Knygą skaito,, nosis susikišę,, ąr 
taip SyP rokuojasi. Onytei ne- 
vąlia į Aliošos kambarį. Sykį 
norėjo pas mamą įeitį,. bet Ma-

, (Bus daugiau)

tė bėgioja pas Aliošą, apklosto, 
aptupinčja', nubučiuoja ant Įa- 
banakties. Rytmetį tuoj iš įo* 
vos pašokusi, stačiai pas Alio
šą, ar gerai išmiegojęs, gal ko 
reikia, kę nori pusryčių?

Jpkųbas matosi Vandutės ap
leistas, širdis jam pusiau plyš
ta, kad tas šašas į jų tąrpą j- 
Jindo, aimanuoja sau vienas:

—Kur dingo tps laimjpgos 
dienelės, kuomet; rodos, van
dens lašelis tarpe musų neper? 
bėgo... Kiek tos kalbos mudum 
buvo, kiek širdingumo, pasva- 
jojįmų, pasitarimų... Visas ma
žiausias' mintis viens antram 
buvo pasakojamos.... Tįęk to, 
viso nebūtų gaila... Kad bent į 
žmogų savęs Vertą butų jsisplt- 
rėjųsi... Uabar' į tokį įšpėpėlį, 
kvailį, šlamštą iš sąšlavyno iš* 
trauktą, net sarmąta pamisly.- 
ti7. Tokią prakilni, tokią išmin
tinga, išlavintą, taip nusižeminr 
ti, taip nupulti, SU tokiu pąK 
kusu brostvauties... Negana,, 
mąnęs nebepąiso... na, turbūt 
nebemyli, bet savęs nė kiek ne* 
godpją... Turbūt atsibus, pusi* 
kratys s.avo klaidomis... N^gal 
būti, kad neišmanytų blogai da
ranti...

Vienas sau Jokūbas dejuoja, 
būdavojąsi, sykiu labai bijosi, 
kad neprasiplėstų tarpe sveti
mų tokie naminiai santykiai. 
Griaužiasi tik savyje, bijosi zo- 
dj prasitarti, dreba, kad kas išima nusuko jai ausį. 
Šalie's nepąstebetų... O čia toks . , (Bus daugiau) 
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pykstą*” Praėjus 3 mėn. > įki pasveiktų, 
pradžios 9 lųčnesip, ręikia pą- 
kankąmai valgyti šviežių daržo
vių, kaip ^itair,„ salotos, salierai, 
špinatas;f f • t.t. Mėsą, žuvį, 
kiaušinius užtenka valgyti kar-1 
tą per dieną. Reikia gerti už
tektinai vandens, bet tik tarpe 
valgymų. Taip pat labai gerai 
gertį, jeigu kas gali, vieną, ki
tą ętiklą per dieną pieno arba 
pąsnkų- Jeį mptaris turi men
kai svorio, ji gali gerti ir dau- 
giąn .pienpr Nuo 4 nėštumo me- 
ųe.sįo, reikia tikėtis s'yorip di- 
dėjlmoi maždaug nuo 2 ikį 3 
ąvarų per mėnesį. Bet daugiau 
negeistina. Paskutiniame mėnei 
ąyje, reikia sumažinti per pusę 
mėsos bei kiaušinių 'valgymą, 
Taip pat gėrimą pieno, o pas- 
kutįipes dyi savaites visiškai 
mėsos bei kiaušiniu ųevąlgyti, 
kad neapsurikinti bereikalingai 
inkstus. Nepatartina gepti al
koholio, nes lengviau gaĮima į 
tą įprasti, o kas svarbiausia, 
yra labai kenksminga besivys
tančiam kūdikiui, ,. I f -

Dąrodyta, kad dą'ųg gąlima | 
Susįjąuktį . blogumų vartojant 
perdaug druskos ' maiste, val
gant perdaug pipiruotus, ąštrius 
Valgius * ir sunkiai virškinamą 
maistą. Jęi nešč a moterįs yra' 
sveika, ji gali valgyti mėsą, kas 
labai reikalingą pradžioje nėš
tumo, bet reikia vengti persi
valgymo, ypač mažiau cukraus, 
sąldųmynų V riebumų — tik 
tjęk; kiek rėlkalinga pasistip
rinimui. Nėščia moteris turi

daug dėmesio kreipti į savo vi
durių reguliavimą. Kad nebūtų 
užkietėjimo, reikia valgyti, ar
ba padidinti daržovių,» vašių, 
kruopų, juodos duonos vartoji
mo kiekį, Viduriai privalo gerai 
veikti, bet nevisuomet galima 
apsieiti ir be vaistų. Jeigu mo
teris prieš nėštumą kentėjo 
nuo vidurių užkietėjimo, tai 
negalįma norėti, kad iš kąrto ji

Nereikia naudoti 
stipriai veikiančių vąistų. Laiks 
nuo laiko galima vartoti mine
ralinį aliejų,, kaskarą, magnezi- 
ją. Reikalinga būti labaį •a'tsar-’ 
giai ,— jei perstįprųs vaistai— 
gali iššaukti pirm laiko gimdy
mo skausmus, šitokiam atsiti
kime tik gydytojas gali duoti 
tinkamą patarimą, kaip ir ko
kius vaistus naudoti.

Rūkymas nėra draudžiamas, 
bet visuomet sveikatai yra 
kenksmingas, o tuo labiau nėš
tumo metu. Tabako nuodai per
eina į kraują, per tai pakenkia
ma kūdikio sveikatai. Nėštumo 
metu geriau susilaikyti nuo rū
kymo.

Kaya ir arbata’ galima gerti, 
bet su sąįku.

(Bus daugiau)
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1. puodukas rūgščios Smetonos.
druskos, pipirų ir paprikos pagal 

skonies. Apibarstykit mėsą duonos 
trupiniais, pelekui įmerkite j išplak
tus l^įąųšįnįu§ ir yėi j duonos tru
pinius, Pąįeipinkit įš abiejų pusiu, 
ir palaikykit aut mažos ugnįpą pa
kol mėsa pasidarys minkšta. Api- 
pilkit su citrinos sunka. Iš likusio 
sviesto, n)iįt|j ir rūgščios $mefoi)Os 
padarykit dažąlą, prįedpkit pipirų ir 
paprikos. Kai pąduosįt stalan, api- 
pilkit mėsą su dažalu ir iš šonų ap- 
dėkit plonai supiaustytas, citrinos 
riekeles. <

Pusryčiai
Pusryčiais prasideda <Pusų djeiią. 

Įšpiintįngąį suplanuoti pusryčiai pa
darys njusų dieną smagesnę, o neiš
mintingai suverstas maistas, suga
dins musų vidurius, ir todėl mes 
busime nusiminę, aptingę ir nelink
smi.

Perdaug maisto yra taip pat blo
gai kąip vįsąi nevalgius.
t.^Suaugusiems reikia duoti kiauši
nių,, blynelių, keptos žuvies, košės, 
vaišių, kavos.

Kūdikiams košės, vaisių, "toast”. 
įSTęduękite “kėksų ir mėsos, arba 
kavos. Vietoj to būtinai dupkite 
pieno, arba kakao.

Gerai suplanuoti pusry
čiai suaugusiems:

Ką Moterys

1. Peaches, kiaušiniai, bandufes, ka
va, ąrbatą, arba pienas.

Virti obuoliai, °cofn f|ąkes’? sp 
pienų, džiovinta jautieną ant 
toast, kava.

3. Grandžių sunka, -arba išvirti kep
ti kiaušiniai, bandutės, kava.

4. pjrąpe fruit, praneų?i$kv bądu
pakektą baltą duona (frencji 

toast) su ąiropų, kaya arba 
kakao. '

5. Virtos džiovintus slyvos, omletas,
pąkępįma bąltą apbą juoda duo
ną, kayą.

6. Melęųas, yirtąs kumpis, “wąf£įes”
su siropu ir kava.

7. Virti rupiai sumalti kviečiai, su
rą^inkpm ir siropu, piene pake
pinta duoną (toąst) su sviestu, 
kavą arba arbata.

2.
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NIDA MQITO CRĖAM

Greit (Jži|istftš 
nęiųnpąs .

$Įįdą Liąuid C r e a'm 
vąrfcųaiųąs ypatingą! 
nuo odos šiurkštumo ir 
ąkerdf jitno. Vartoja
mas rankoms, kai iš
traukus iš vandens rei
kia eiti .laukan, Įtrin
tus j odą,ją sušvelni- 
nins ir dpąąiigos nuo 
skerd,ėjimo, vėjo ęu- 
putimd ir saulės jdegi- 
glnįo. Įšąįtepus prieš 
pąuderj, pasitar n a u s 
kaipo geras pamatas. 
Vyrai vartokit prįeš jr 
po nųšiškutanti

Veda V, Bijanskas
Pereitą trečiadienį Chicągos. 

Lietuvių Moterų Kliubo narės 
turėjo nelauktą siurprizą p-Įęs 
M- Bręnząitės rūmuose, ant 
Chįcagos įšJaukinio bulvaro, 
lies mėlynų Michigąn ežeru, kur 
yįętpj reguliario mėpesipip su
sirinkimo, narės praleido įdomų 
ir grąžų popietį,

Syetįųga šeimininkė netik 
(Tąsa ant 6-to pusi.)

Pusryčiai dėl kudykiŲ 
iki 14 pietų

Pasirinkit:
1. Graudžiai, blyneliai su sirupų,

pienas arba k^kąo.
2. Grąpe fruit, vietas Jdąųšinis, pa

kepinta duona ir fcakao.
3. Virtos slyvos, košelė su pienu,

kakao arba pienas.
4.,Grandžių' sunka, avižų košė ir 

pienas.
5. Bananai, sąusos kruopos (fįakes) 

su pienu ir kakąp.

. ......... ...................... ...... ... ............................. ....... ........... ............r*w > y-.. ......  — UI n A ŠVELNINA IR GRAŽINA |||n B NIVA ODĄ. JEI DAR NEBAN- Al U A 
OĘTB-PAMEGmKITE.

PAVYZDŽIAI—DYKAI!
NIDA VEIDO PUDRĄ (Face Powder) ......  50c
NIDA VEIDO DAŽUS (Rou«e) :..................... 50c
NIDA LUPŲ DAŽUS (Ljpstjck) .....i..... 7. 50c
A'tejjcite, rašykite ar skambinkite telefonu reikalaudami mųsų išdirbinių.

Nida Laboratories, Not Ino.
2555 West 60th St., Tel, U

CHICAGO, ILLINOIS
V' --..................................... ■ - --------- Į ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Diena 1$ Dienos
mARoŽAi Susilaukė 

ĮPĖDINIO

Moterų
Skyrius

/ i

nį vamzdelį, kurį reikia nuleis-

Charles ir Sofija Marozai, 
4330 South Califotnia avenue, 
keletą dienų atgal susilaukė į- 
pėdinio. Wm. J. Kareiva prane
ša, kad p. MaJozienei gimė 7 
svarų, 9-nių uncijų sūnūs, ku
riam jau parinko ir vardą, Roy 
Charles.

KĄ MOTERYS 
VEIKU

Motina’ ir kūdikis tebeguli šv. 
Kryžiaus ligoninėje, bet apie 
šeštadienį žada parvykti namo.

Charles Mažoras yra stam
bus B*ighton Parko kepėjas, 
kurio produktus po Chicagą iš- 
vežinėja apie 20 trokų.

(Tąsa nuo 5-to pusi.) 
gausiai pavaišino apie 40 narių 
su nepaprastai skaniais valgiais 
ir gėrimais, bet suįdomino susi
rinkusias rodymu kino filmų su 
natūraliai spalvuotais vaizdais, 
įvairių miestų Jamaikoj, Ar
gentinoj, Panamoj, Mexikoj. 
Filmai buvo nufilmuoti laike 
p-lės Brenzaitės kelionės laivais

ti žemyn ir įkišti w į bile kokį 
indą vandens.

Reikia neužmiršti, kad mie
lės nevęiks, jeigu bus peršal
ta. Geriausia temperatūra rugš- 
tančiam midui esti ąpie 80OF. 
Už poros ar trejato mėnesių, 
kai midus nustos rūgęs, tądą‘ 
galima jį pilti į butelius arba 
ištraukus, vamzdelį ir gerai už
kimšus statinę, palikti midų 
statinėje.

Vt i

•A. Kartanas.

Chicago Lawn
Gimtadienio Parė

Juozapui Putrimui prąėjusį 
šeštadienį sukako lybiai 21 me-

LANKOSI MEKSIKOJE

Gražioj Meksikoje dabar lan
kosi G. A. Neckrash, turtingas 
Chicagos biznierius ir Peoples 
Furniture Company dalininkas. 
Pervažiavęs eilę pietinių valsti
jų, p. Neckrash pabuvos Mek
sikoje kurį laiką, o iš ten va
žiuos Kubos salon.

Važinėdamas po įdomius Me
ksikos miestus, p. Neckrash ne
užmiršta chicagiečių. Iš Mexico 
City jis siunčia sveikinimus 
“Naujienų” redakcijai.

į tas šalis praeitą rudenį. Sean- į.a£ rpa proga surengtą piiota. 
Surengė ją, Juozapo tėvai. O 
kadangi Juozapas buvo prie
šingas bile kokiai puotai, tai 
ši puota surengta jam nežin
ant Bložių rezidencijoj adresu 
3938 West 63 place.

Juozapas buvo atvežtas pas 
Bložius prigavingu budu4 10 
Valandą vakare, kai įėjo vi
dun, tai jį čia pasitiko gražus 
būrys jo draugų ir pažįsta
mu. Visi ėmė šaukti: siurpri
zas !

so metu panelė papasakojo a- 
pie įdomesnius kelionės įvykius, 
tų šalių žmones ir t.t.

Po filmų, kurių rodymas už
sitęsė virš valandą ir pusę, po
nia pirm. Ona Kirienė su gra
žia kalba perstatė naujai priim
tas nares, būtent ponias Kai, 
Luris ir Vanagaitienę, kurios 
neužilgo buvo tinkamai “įšven
tintos.”

MUSŲ SKAITYTOJAI
(Skaitytojai kviečiami rašy

ti j šį skyrių. Paduokite savo 
nuomonę įvairiais klausimais. 
Rašykite trumpai kaip gali- 
ma') r . ■ - 
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GERAS SUMANYMAS

GERB.

Labai butų gerai, kąd “Naujie
nos’’ vykintų Dėdės Kazimiero pa
tarimą įvesti skyrių kuriame tilptų 
naudingi pamokinimai iy pęysęrgėji-

mai. Pageidautina, kad Dėdė Kazi
mieras apsiimtų vesti klausimų ir 
atsakymų skyrių. Jei tas butų gali
ma,. tai norėčiau žinoti kur reikia 
tani skyriui taikomus klausimus 
siųsti ?

—Veronika Kupstaitis,
' y Chicago, III.

(Į “Naujienų” redakciją. — Red.)

DĖL UŽMETIMŲ
DRAUGIJOMS

GERB. REDAKCIJA

A. IR J. BERNECKIŲ 
SIDABRINĖS 

VESTUVĖS

a-Gražioje Marųuette Parko 
pielinkėje gyvena geri, draugiš
ki, laisvų pažiūrų lietuviai pp. 
Antanas ir Jieva Berneckiai. 
Jie turi nuosavą, puikiai įreng
tą 2-jų pagyvenimų namą, šio
mis dienomis sukako 25 metai 
pp. Berneckių šeimyninio gyve
nimo.

Chicagos Moterų Kliubas tu
ri savo narių tarpe beveik vi
sas Chicagos profesionalų ir 
biznierių žmonas. Dabartiniu 
laiku po vadovyste energingos 
ponios Kirienčs, narės uoliai 
dirba savo nustatytą darbą lab
darybės srityje. Vienintelė pa
nelė narių tarpe yra Marijona 
Brenzaitė, šio susirinkimo šei
mininkė, kuri taip pat yra žino
ma kaip viena duosniausių au
kotojų 
lams.

Nemažai gavo musų Juozas 
ir dovanu. '

duotoj dąlyvavo svečių net 
Racine, Wis., pp Čivąs ir či- 
vienė, p-lė Nella čivąite ir Ju
lius čivas. Iš “chįčagiečių pa
žįstamų matėsi p. Ed. Kava
liauskas su moterią. Šamas su 
moteria ir daugeĮis kitų, kutęių 
vjardų nepamenu. Suęiga už
truko iki ankstyvo sekmadie
nio ryto, net iki 5 valandos, ir 
tik tada svečiai nenoromis iš
važinėj o j namus, nes puota 
buvo gyva ir jauki.

—-Dalyvis.

Pereito antradienio “Musų Skai
tytojų” skyriuj, koks tai “Ne-Na- 
rys” kritikuoja draugijas. Norėčiau 
jam atsakyti, kad velnias nėra taip 
juodas, kaip jį maliavoja. Lietuviš
kos draugijos, o aš priklausau prie 
kelių, yra nuveikusios daug gerų 
darbų ir vis ką nors naujo sumano. 
Jeigu draugijų valdybos gautų atly
ginimą ir galėtų pašvęsti visą savo 
laiką darbuotei, tai be pigu jiems 
butų, mokintis ir veikti taip kaip 
kitos turtingos draugijos veikia. 
“Ne-nariui” apsimokėtų pabandyti 
padirbėti draugijose. Gal jis tada 
kitaip šnekėtų.

—Narys, Chicago, III.
' •

TROCKIS IR
BENDRAS FRONTAS

GERB. REDAKCIJA:

visiems geriems tiks-

MIDUS

GERKIT TIK GERA ALŲ

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Ambrosįa

Nori Būti Graži

t? JEI
' Nori Savo Groži.

E Paakstinti ■

Naudok

? NIDA PUDRĄ
Jis palaiko veido odos natūrali švelnumą

apsaugo nuo prakaito skylelių užsikimšimo... 
prašalina grožį darkančius bruožus... šimtai lie-

l ,■ tuvių NIDA PUDRĄ jau naudoja. Ir tu, gražioji 
1 ponia ir panelė, NIDA PUDRĄ pabandyk.

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

Žemiau telpa kuponas, kurį panaudojus galima gauti ir 
NIDA pudrą ir NIDA lipsticką už numažintą kainą. Kaina 
laikinai numažinta tam, kad duoti moterims progą su NIDA 
produktais susipažinti.

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

Sprendžiant iš to kaip “Naujie
nos” ėda komunistus dėl trockistų 
bylos, atrodo, kad “bendro fronto” 
dienos Chicagoje^ yra suskaitytos. 
Kam to “bendro fronto” išviso rei
kėjo. Nuo kadagį komunistai pa
sidarė tokie dideli demokratijos gy
nėjai, kaip jie dabar kad statosi? 
Jeigu Rusijoje butų demokratija tai 
Stalinui nereikėtų žmones šaudyti.

—B. Siurba,
Chicago, III.

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

Prašau atsiųsti man NIDA PUDRĄ (Face Powdcr) 
50 centų vertės 

Varsos: □ Flesh; □ Ivory; □ Peach; OBrunette; □ Dark BrUnette 
ir NIDA LIPSTICK ......... ...50 centų vertės
Varsos: O Orange; ORaspberry; □ Stravvberry; □ Vivid.

Sykiu su pp. Berneckiais gy
vena visa jų Š3ima — dvi duk
terys, p-lė Anna ir p-lė Julia. 
Jos seka savo tėvų pėdomis: 
vartoja gryną lietuvių kalbą, 
lanko ir dalyvauja lietuvių pa
rengimuose, priklauso lietuvių 
jaunuolių organizacijoms ir t.t.

P-lės Berne«kaitės yra ne įtik 
geros lietuvaitės, bet ir pavyz
dingos dukterys. Pereito sek
madienio vakare, vasario 21 d., 
jos surengė savo tėveliams Si
dabrinio Jubiliejaus pokylį, ku
ris įvyko jų namuose, 6547 So. 
Washtenaw Avė. Namo viduj 
buvo tinkamai išpuoštas, valgiai 
su skoniu pagaminti, o taipgi ir 
gardžių gėrimų nestokavo. Sve
čių. atsilankė apie 40. Tai vis 
pp. Berneckių giminės bei arti
mesni draugai. Bevaka'rieniau- 
jant buvo išreikšta pp. Bęrnec- 
kiams daug linkėjimų. O “jau
navedžiai” širdingai dėkojo po- kį indą; užkaisti ir kai užvirs, 
kylio dalyviams už atsilanky-įvirinti pusę valandos. Nuver- 

dantį (nugaruojantį) vandenį 
dapildyti verdančiu vandeniu. 
Kai atšals, iškošti retu audek
lu. Kai skysčiai bus gyvenamo
jo kambario temperatūros, apįe 
80OF., supilti į statinę ir įdėti 
grynų miėlių. Statinę reikia už
taisyti taip, kad į ją neįeitų 
oras, bet reikia pataisyti, kad 
iš statinės išeitų dujos, kurios 
atsiranda iš rūgstančio midaus. 
Išt viršaus statinės turi būti 
skylė. Į 'tos skylės kamštį rei
kia kiaurai įstumti stiklinį vam
zdelį, ant viršutinio stiklinio 
vemzdęlio galo užmauti gumi-^

(Tąsa, nuo 5-to pusi.) 
žmonės baigia pamiršti tą 
torišką lietuvių gėrimą. Midus 
apdainuojamas liaudies dainose 
ir dažnai randamas musų pasa
kose. Kai pasaka užsibaigia ve
dybomis ar kita kok’a puota, ta
da užbaigiama, “Ir aš ten bu
vau, midų, alų gėriau, per barz
dą varvėjo, burnoj neturėjau.”

Midų ne visi vienodai gami
na. Vieni deda sielyklo, apynių, 
medaus, vandenio ir mielių. Ki
ti dar prideda kmynų. Aš gi čia 
paduosiu formulą, kuri man at
rodo geriausia:

Medaus — 16 svarų
Vandens — 5 galionus 
Kmynų — 2 uncijas 
Koriandrų — 2 uncijas 
Muškato riešutų — 3 unc. 
Gvazdikėlių — 1 unciją 
Cinamono žievių — 4 unc. 
Reikia sutrupinti muškato 

riešutus ir cinamono žieves ir 
viską sudėti į katilą ar kitą ko-

1S-

Visi geria ir mėgsta
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą. 4# <

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

Skelbimai naujienose 
duoda naudą dėlto, : 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Viso ...........................    $1.00, bet su šiuo
kuponu, tik už ...................... .. 750
(Pažymėkite kryžiuku varsas, kurių pageidaujate.)

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

VARDAS 
ADRESAS 
MIESTAS VALSTIJA

U NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS i
Pagamintos iš-Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų—80 Proof Į 
PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

mą, gerus linkėjimus ir gau
sias dova’nas. Po vakarienės ė- 
jo šokiai prie gražios muzikos 
iki vėlumo.

Veliju pp. Berneckiams susi
laukti Auksinio Jubiliejaus, o 
jų dukrelėms Onytei ir Julytei. 
—sukurti trumpoj ateity savo 
šeimyninį gyvenimą, nes vaiki-

• nų Chicagoje netrūksta.
—L. Apolis.

IRGI ŠVENTĖ SIDABRI
NES VESTUVES

Dieną prieš tai 25 metų su
kaktuves minėjo bridgeporVę- 
Čiai Cecilija ir Juozas Riškai. 
Jų namuose adresu 3322 South 
Union avenue, įvyko sidabrinių 
vestuvių vakarienė, kurią su
rengė Elžbieta Žilienė ir Ona 
Mažeikienė. Vakarienė būvą 
graži — skanus valgiai, gar
dumynai, kalbos, dainos,
dingi linkėjimai, dovanos. Sve
čiai įteikė pp. Kiškiams puikią 
dovaną, kuri liks jų ilgai at
minčiai.

Nenoromis išsiskirstėme. 
Baigdama, linkiu pp. Riškams 
laimingai sulaukti auksinio ju
biliejaus. —A. D-ne.

šit-

Del informacijų kreipkitės į:
. i ./ .. ' . ’

COSMOPOLITAN TRAVEL
SERVICE •• 

hop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
314 Walnut Št, Newark, N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St, Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Varnon St., Worcė$ter Ma$$.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Maln SL, Monfello, Mas,.

PAUL MOLIS
1730—24th St., Detrolt Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chloro, III.

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6820 Superior Av®., 

Cleveland, Ohio

A. VARASIUS
206 Ali Nattons Bank Building
1200 Carion St., Pittsburgh, Pa.

EKSKURSIJA

I LIETUVA
Rengia ir prižiūri •

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ
AGENTŲ SĄJUNGA

AMERIKOJE

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPA
Išplauks iš New Yorko

GEGUŽĖS 16 d., 1937
f. » > '*■ -v, . I *

Greiti traukiniai prie pat laivė 
EUROPA Brernerhavdrie užti
krina patogią kelionę į KAuną, 

ir Klaipėdą '
■ , ' -1 •

h HAMBURG-AMERICAN LINE O. 
NORTH GERMAN LLOYD I®

---------- --------- ------—L--------------------------------

hdr

—l

t Rakandų kainos kjla. Sensacinis 
jA^BL-. Į ' Įį^y W>--jP X atpiginimas kainų pas mus Vasario ,

• : menesio išpardavime. Pirkit nupi-
. ... '■ ■' ""■'. " .. ' ’ ' ‘ ' "?' •• 7...----- gintoinis itainomiSj lengvais išmo

kėjimais. Užganedinimas garantuotas arba pinigai grąžinami. Atsilankykit ir 
sužinoki! apie musų kainas pirmiausiai.

, • ■• ■ ' ' ■ ■ • ' ■

Centrai District Furniture Company
JOSEPH JOZAITIS, Mgr.

3621-23-25 So. Halsted Street, t Phone Boulevard 0987
■ ■■ 1

— II imi Ii II     ........................................._  ............................... . I I I.,.,,..,..,  .................................................. ........................................... .......... . ..........

y.iw>. -JtyeMM' 

t

International Iltine&LiquorCo.
FRANK VIZGARD, ŠaViriinkąs

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470 
'MES PARDUODAME TIK Į TAVERNUS. TEN IR REIKALAUKITE. < 
TAVERNAMS Į KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU

Į'1’" u«r .1 I...I L.MĮi.im—iii.i .     II I     .Į............................ ■■■■■■ ■■«;■«! t-l    

DAILY BUSINESS DISECTORY
. 1 . ' 11 . ' .■'< - i, «• • v ’ _ • ’

KASDIENINIS BIZNIO S4RAŠVS ALFABETO TVARKOJE
Šit skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojam* susirasti, kur galima nusipirkt' 

^(vairių paprastų ir ae paprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

B * T'** A- * 1 V
Pocahontas Minė Ruri Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

COAL

ANGLYS! ANGLYS!
’ NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

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

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

ir Haking KENTUCKY LUMP $8.10 
Pašaukite LAFAYETTE 8980

Oksas Express 4405 S. Fairfield Avė.

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

75P West 31st Street 
A. A. NORKUS, Savininkas.

Tel. Victory 9670.
II • f • ' ■ ■ * ' ’ . *

Laidotuvių Direktoriai
JUOZAPAS

UDEIKI
, IR TĖVAS 
REPublic 8340
• LIGONINES— 

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS 

Kompetentiški gydytojai, o ne stu
dentai, teikia patarnavimą. 

Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 
priskiria stiklus. Medikalė ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligonines’ gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGEAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Salutaras Drug & 
Chemical Co. >

Salutaro Riteris yra vienas iŠ ge
riausią Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1188.

639 Weat 18th SL 
CHICAGO, ILL,

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

•TAVERNOS
Happy HoUr Tavern 
STELLA SHUfcNAS, Savininkė 

Tavern Pale Beer 
3106 SOUTH HALSTED STREET 

. Puikiausi degtinė ir vynai. 
Telefonas Vtetory 7523 

CHICAGO, ILL.

Tek Wellington 1932 
OAKDALE TAVERN 

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

—į nė. 
CltlZENS BEER.

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

Tel. Hemlock 5421 
AW COM ON INN TAVĖRN 

M r s. Vera Thomas, Sav. 
žuvis pehktadieniaia—užkandžiai ir 

mUzikA šeštadieninis. . 
VYNAS-—DEGTINIS—ALUS 

HEILEMAN*S Otli STYLE LAGER 
ALUS '•

6511 So> Keikia Artų CHcagtf
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Ketvirtadienis, vaa. 25, l&š?

40% Alinių Lankyto
jų Yra Moterys ir 

Merginos

Oak Forest, i ll. Nuteisė šešis Jau

Hull Honse įstaiga žada 
<‘kdti triukšmų”

Hull Hbuse įstaiga, Juvenile 
Protective Association, pravedė 
tyrinėjimų, ir surado kad 4Q% 
"kostumerių” alinėse yra mo
terys! ir merginos.

Ta įstaiga taipgi surado; kad 
beveik visos alinės yra prasi
žengusios prieš įstatymus: jos 
arba parduoda gėrimus nepil- 
natnečiams; laiko jaunas mer
gaites už “hostešses”; tūri ne
švarius programas; arba palai
ko prostitutes ir laiko pinigų 
lošimo mašinas.

Orgajiižacija yra pasiryžusi 
kreiptis j miesto valdžių ir rėi- 
kalailti naujų įstatymų alinių 
savininkų sudraudimui.

Šaukiama Konferen
cija nedarbo klau

simais

žodis kitas apie kun. M. Mockų

Noriu tarti keletu žodžių apie 
kun. M. N* Mockų,, Jis iki šiol 
buvo čia nepastovioj vietoj. Da
bar, dėka pastangų lietuvių tau
tiško kunigo S, Lankaus, Mockų 
padėjo į gerų 52 Mrardų ir gre
ta jo yra geras lietuvis, kurs 
reikale Mockui pagelbės. Be 
priežiūros Mockui prieglaudoje 
butų sunku, ba jis tokiam gy
venimui nėra pratęs, o kaJp vi
sur, taip ir čia randasi tokių 
žmonių, kurie gavę progų, kitų 
nuskriaudžia.

Kun. M. X. Mockaus draugai 
prašomi prie progos jį atlanky
ti. žinoma, mes stengėmės kiek 
galėdami surasti jam tinka
miausių vietų prieglaudoje ir 
jis yra patenkintas. Bet, kaip 
visi galite suprasti, jam reika
linga truputis piniginės pašal
pos, ba jis nėra pratęs , musų 
valgiams, pupoms ir makaro
nams, tad centas kitas sendvi- 
čiui nusipirkti jam labai pra
vartus. Jo adresas yra toks: M. 
Mockus, Institution, Ward 52, 
Oak Forest, III.

J. Rusteika.

nuolius Visam Am-

. Ėjo- vogti laike pertraukų 
mokykloje . '

UŽ
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šaukti ugniagesių, kurie atvykę 
gaisrų likvidavo. Pasirodo, kad 
pirm Weisbordo sugrįžimo na
mo darbininkas valė bute ra
kandus benzinu ir laikė benzi
no blėkinę atdarų. Benzino ga- 
žjai ir užsiliepsnojo. Žalos tur
tui ugnis padarė1 apie $5,000.{

Į CLASSIFIED ADS. ]
niuirii I ‘""V............  . 7 ■ Į ■■ R|ipw^|pw<WfRyw,*i|iw,1'y."!!,.'" .

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKOJIMAS

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Kriminalis teismas vakar 
nuteisę šešis jaunuolius j ka
lėjimų nuo metų iki gyvos gal
vos už vagystes, Nuteistieji 
yru Steinmetz High school mo
kiniai. Jie eidavo plėšti laike 
pertraukų pamokose.

Nuteistieji yra: George Da- 
likas, 19, 2266 North Monitor 
avenue, Krank Picohere, Sųm 

’Scarcia, Thomas Maršalu, 
Ralph Pepitone, Frank Varis- 
coe. ‘ □ g.

HAUJUSNUS, CMcagO, HL
J ■ l   I  Į I. ■■■■■■< I 1.1 I. ■ .N . , , ,|^.^|I>IIIB—.Biim.K   

Policisto Žmona Me- 
tams Po Policijos

Priežiūra
pabėgti automobiliu 
mušusi advokatų

Kriminalis teismas vakar 
nuteisė policisto Edward Kelly 
žmonų, Alice M,. Kelly metams 
po policijos priežiūrų. ,

Moteriškė buto teisiama už 
bandymų pdbe^ti iš nelaiiries 
Vietos. Ji automobiliu mirtinai 
suvažinėjo >adv. henry, Chat- 
rOop. ■ • '

Buvo iškeltas ir žhiagžudy- 
stės kaltinimas,* bet jis atpuo
lė, kai koronerio džiute atra
do, kad moteriškė nebuvo ne
laimės kaltininke.

CLASSIFIED ADS
hll ■■■—■■■„■■I. INI               4

EunuUire & Eixtures
Rakandal-Įtaisai

Cicero
Mirė Moteriškė Nu
kritusi 9-is Aukštus

$25,000 Nąųjų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis •— Prieina- 

\ niomiš išlygomis.
$100 Importuoti* ir Amerikoniški 

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

setai ............. $39—$49
$Š75 vertės 3 kąmb’. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

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

RĄPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

REIKIA VYRO PATYRUSIO prie 
vartotų paipų ir fittingų darbo — 
sugebąs dirbti su įrankiais.

GORDON BROS. 
1334 West Lake St.

REIKIA PATYRUSIO geležies 
skrapiį shearmano. Wallack Bros., 
1840 W. 74th Place, Prospect 7775-

■ ... , . yrv—..................... . ........... ............. .

REIKALINGAS VIRĖJAS VYRAS 
ar MOTERIS — trumpos valandos. 
Atsišaukite greitai. 2517 W. 69th St.

Finansai-Patkolos
v'' n " Financial

Konferencija įvyks sekmadiėny, 
kovo 7 dieną, tiuli House pa
talpose, 8So. Halsted st.

Pradžia 10 valandų ryto.
Illinois Workers AlliaUce ir 

keletas unijų priklausančių Chi- 
cagos Darbo Federacijai šaukia 
visos Illinois valstijos darbinin
kų unijų, bedarbių organizaci
jų, fratemalių draugijų ir kliu- 
bų atstovus konferencijai, kuri 
įvyks hull house patalpose, 800 
So. Halštėd Street; kovo 7 dienų 
10 Valandų ryto.

Konferėncijos tikslas bus 
svarstyti nedarbo klausimus ir 
nustatyti vagų veiklai, kad pa
gerinti bedarbių padėtį.
.; Šiandien - biznis (ir .> pramonė 

gyvenĄ geriausius laikus nuo 
lO'M'iipetų. Gamybos* kieki & par 
didMęSi pelnai pakN^.# ^račiam 
bedarbiu visoj šaly. pasilieka 
tarpiu ir 12 milionų.

Kelertas milionų bedarbių gau
ną daribo prie WPA. Bet jų už
darbiai yra kur kas žemesni, 
tiegu tų darbininkų, kurie dirba 
privačioj pramonėj arba bizny. 
Gal būt, kaį kai kurie šių dar
bininkų mažai betinka darbui, 
tai jiems turėtų būti teikiama 
tiesioginė valdžios pašalpa, Ta
čiau .didelė dauguma WPA dar- 
t) I n i nt u yra tinkami darbui 
žmonės ir norintys dirbti; Jie 
todėl turi teise reikalauti (tokių 
darbo sąlygų, kokioeė galėtų jš- 
vystyti pilną darbo našumą, ir 
tokių algų, kokias gauna/priva
čios pramonės darbininkai.'

Toliau, pašalpos teikimas rei
kia sutvarkyti, šiandien pašal
pos teikimas bedarbiams su- 
kratitas ant pečių vietinių val
džių — municipalitetų, pavietų, 
miestelių. Tos vietinės valdžios 
vienas nepajėgia pakelti bedar
bių šelpimo naštos. Ir šiuo rei
kalu priseina’ ieškoti išeities ir 
reikalauti^ kad pašalpos teiki
mas bedarbiams butų tinkamiau 
sutvarkytas.

Visoms .šioms ir kai kurioms 
kitoms ydoms pašalinti reikalin
gas yra platus programas ir 
rimtos pastangos visuomenės 
daryti spaudimą j vadžią. Kai- ■ 
bamos konferencijos Hull Hou-iJ 
se patalpose užduotis ir bus « z 
apsvarstyti programų kęvąi su ” 
nedarbu ir su teikimui tinka- ■ - 
mesnės pašalpos bedarbiams. ■ 
Be to, Visos šalies panaši ko n- ■ 
ferencija įvyks Wąshingtcne, m 
D. C., kovo 13 ir 14 dienomis. J

Baigiant, tenka dar kartas ■ 
pabrėžti, kad, šią konferenciją {į 
šaukia atsakomingos organiza-1JJv 
eijbe — Illinois Wopkert Al-1*' 
liance, unijos priklausančios 
Chicagos Darpo Federacijai, 
bažnyčios. Kviečiamos yra at
siųsti j jų atstovus netik be
darbių organizacijos ir darbi
ninkų unijos, bet taipgi frater- 
nąlčs draugijos ir kniubai, ku
rių ne vieną hkrį nedarbas ir 
šiandien kankina;

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

^NAUJIENOSE"

Iš viešųjų mokyklų 
gyvenimo

Cicero viešųjų mokyklų supe^- 
rintendentas George Ąx. Sčhwe- 
bel ir du mokyklų prižiūrėto
jai, p. Marion Jordan ir pdė 
Anne Evans, šiuo laiku daly
vauja 67 metinėj Amerikos mo
kyklų superintendentų konven
cijoj mieste Nęw Orlcans. šioj ' 
konvencijoj visuomet dalyvauja 
žymiausiųjų šalies mokyklų at
stovai. i

Gyveno dvi (liėhaš po Dandy 
mo nusižtidyti /

Passavant ligoninėje vakar 
mirė Inez Greer iš Dixon, Iii., 
42 metų moteriške, kuri porų 
dienų atgal baudė nusižudyti.

Ji iššoko is lango devintam 
aukšte viešbučio, Mozart, 102 
Kast Chestnut strėet. ‘ /

Moteriškė Šttiikiai susižeidė 
nukritusi ąnt vielinio tinklo, 
viešbučio skiepo lange, bet at
silaikė prieš mirtį per dvi die* 
nas. Ji bandė n’u^ižudyti pabū
gusi operacijos.

kųlektavimAš visur
NĖRA Rolekto— hera mokesnio. 

Randofs—notos—algos—skolos—Gro- 
ėery Bilos-—visų rūšių bilos—grei
tas patarnavimas;

GREAT NORTHERN CREDIT
1‘ SERVICE.
79 West Monroe; Phone State 5922.

AŠ JUZĖ MIGLINIENĖ paieš
kai! savo pusseserės ROŽĖS 
TINANIENĖS ir jos dukters 
JENNE. Pirmiau gyveno Dan- 
bury, Gonn., o dabar randasi 
Chicagoj e. Prašau jas pačias 
atsišaukti arba žinančius pra
nešti, duosiu $25.00 atlygini
mo. Yra ląbai svarbus reika
las.

Mezgimo Dirbtuves 
-^Knittint Mills 

*>i*^-,**><****,**ww%r»<»**>v*^r*^*»***ws^w*^*^^fc^*^v^*w^**w

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH Zj® SVETERjŲ K R A U-
TUVfi ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA- 

\ LSI RAIS IR SgKMA- 
4 SrA DIĖNIAIS.

• - Telefonas
VICTORY 3486.

504 WEST 38-rd STREET

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

Praneškite Lithuaniah,!f Building 
and Loan Association, 1730 South 
Halsted St’., Ųhicago, III.
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M. B E R T A S H 
Pristato j Valgyklas Visokios rų- 
šieš mėsas. Restaurantų aprūpi
nimas MŲSŲ SPECIALYBĖ..
3239 So. Halsted St

Tel. VICTORY 2031-2

JUZft. MIGIJNIENĖ, 
3303 So. Morgan St.

Trečios lubos iš 
priekio.

NORĖČIAU APSIVESTI su far- 
merka. Esu našlys apie penkiasde
šimts metų amžiaus. Turiu vieną 15 
metų mergaitę, esu amatninkas ir 
turiu banke tris tūkstančius dole
rių. Malonėkit greitai atsiliepti, duo- 
šiu atsakymą kiekvienai. Rašykite 
1739 So. Halsted St., Chicago, III., 
Box 574.

ATSKIRAS 2 flatis, 6 kambarių 
tile vana, refrižeratorius, renda 
$1,200. Kaina $7,500 morgičius $5,700 
—65th ir Talman. DALTON AND 
HOGLUND, 2612 E. 75th St. 
Exclusive Agents South Shore 4310.

Lietuvių Liuosybės Namo Bendrovės visų dalininkų metinis 
susirinkimas įvyks rytoj, vasario 26 d. kaip 7:30 vai, va
kare savoj svetainėj. Visi esat kviečiami dalyvauti Susi
rinkime, nes bus pranešta bendrovės finansinis stovis ir 
daug svarbių reikalų apsvarstyta. Kviečia B-vės direkcija, 

Sėkr. J; Ę* StaJiprAįĮis,

Home Corning
(V •

—įvestą—

šeštad., Vasario 27 d.
Kviečiame visus pažinties draugus 
atsilankyti j namon sugrįžįmo parę 
ir, prie skanių > užkandžių, geros mu
zikos ir draugiškų kalbų, smagiai 
laiką praleisti; ‘

EMMA IR EMILY

MEMEL CAFE
1325 N. Halsted St.

CHICAGO, ILLINOIS
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VISIŠKAI NAUJAS IR KITOKS 

■ PATARNAVIMAS!
SU WINNER’S GARSIAIS -

"INSURED" GLASSES
■ • Rcg. U. S Pdt.-Office C. A. 5 No. 75S29 t .■ J • ■ ........ •. . •

—Apdraustais Akiniais—NUOSTABIAUSIA BET KADA UŽ t 
AKINIUS DUOTA GARANTIJA. Tik pUs Winner’s perkant >. 
akinius, išduodama polisas, kurios apdraudžia Lensus nuo 
sudužimo. Ir tai visiškai DYKAI! , z t».

i trumprė- 
' gipš ąr 
tolregius

SPECIALUS!
Lengvas Svoris 

Beveik Nematomas

“iVEBSTER’’
V4skas su puikiausiais. Toric Lensais ir ąibksMŠka valstybės re
gistruoto optikos gydytojo ekząmiąacija, kuris žino tikrą jiisy 
aklu vertę.

VEDĖJAS DR. ALBERT EARL WINNER, O. D., D. O. S.
^■u'v 'i ■■■ Į........  1.....I---------- iii' I. .11. ■ ---------- ;;.... ;-/į
Amerikos puikiausi Lensai padaryti patyrusių amatininkų 

moderniškose musų jaboratorijęsė.

WINNER OPTICAL CO.
■ 3206 W. 63rd Street, near Kedzie Avė. n
■ Atdara antrądienj, ketvirtadienį ir šeštadienį vakarais. J

Krautuves didžiuosiuose miestuose. g

Advokatas H$rry I, Weisboid 
parėjo narno j bute, 425 Bel- 
njont avenue, užsidegė cigare- 
tų. Staiga užsiliepsnojo visas 
butas. Advokatas, stebėtinai iš- 
likęs riesužeisUs, išbėgt) pa- 

a. ;••<><& -----------:—i. i:‘4'i.''."»..T'r1

Pepple^'jffittor Store
'’į«4s ;>ę0*^r<) Street :

Tėlj 88«Į
Didelis pąšitO^lmas visokios 

į’. •
Kas ateis/ sfl šiuo apgarsinimu, 
nusipirks yvholesalfe kainomiš,

'U. . ....JI . ' . ! I I

Siunčiam Gėles
Telegramų į
Visas Pasaulio-

■ lipijll IIIĮIIlj| IIIJI!  yi .JĮIĮR. -N,.. I - ,i Dąliš. .
kvietKininkas

Gėlės Vėstųyejns, Bankietams ■
ir Pagrąbams ;

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

LOVEIKIS

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšjes stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. v ?

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halstęd Street 

Tel. Victory 4965

DEVYNI KAMBARIAI, gerai su- 
budavotas, muro namas su dviem 
vanom, tinka dviem apartmentams. 
Karšto vandens apšildymas. Gera 
transpOrtacija.. Arti prie parapinės 
ir viešosios mokyklų. 5607 South 
Wells St. Pigi kaina.

PARSIDUODA bizniavas namas su 
bučerne arba atskirai. Arba priimsiu 
į mainus kas ką turite. Agentai ne
atsišaukite. Rašykite 1739 So, Hals
ted St., Box No. 575.

PIRKIT SU PASITI
KĖJIMU

6424 S,1 Western Avė,
Plymouth ’36—4 sdoojr sedan, $495.00 
Plymouth ’35^—4 dobr šedan 8*95.00 
Pontiac ’35—dei ęoupe .............426-00
Visi ląbąi geranC stovyj, kaip nauji.

, 50 DAUGIAU PASIRINKIMŲ!
Įmokėjįųiąs ein^ Žąmyn iki $5.00 

Išmokėjimas sųl^g paties nustatymo,
Atsihešjsįt šį s|ęplbimą! Gausi $5 r 

kreditu arit':bile pirkiiho.
Tęl. Rcįi. 3205

■ ASH^N MOTOR SALES 
6424 So,..Wifesterh. Avė.

....................................... .......................................... .......................... .......................... ■................. .y- P I L D o
INCOME TAKSUS ir;#,SOCIAb 

SECURITY RAPORTUS 
prisitaikant prie valdžios L 

reikalavimų - !

J. P. Varkala
Valstiiųs Registruotas Auditorius

3241 So. Halsted St.
Phone CALŲMET 7358

Teikia informacijas ir užveda 
systęmas t ....... . .—r—,—

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems-r-V estuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

Phone LAFAYĘTTE 5800

i FRANČIŠKUS DARBUTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Vasario 23 d., 4:30 Vai. po pietų, 

1937 sulaikęs 63, amžiąųs, gimęs Lietuvoj, Ęauno red., Telšių 
apškr., Kantaučių parap.,. Purvačių kaime.
. ' . * .■ '-N . ■ ■ /t . • •. /. ... ■ < -n

Amerikoj Išgyveno . virš 30 'metų.
Paliko dideliame nnlimUme Amerikoje vienatinę giminaitę, pus? 

sėserę Etiphrosiną Ličkus, po tėvais Pųčkoraitę, ir jos šeimyną. 
O Lietuvoje paliko seserį Juzefą, brolį Ferdinandą ir jo vaikus.

Kūnas pųfe^įtųs randksi Koplyčioje, 10834 So. Michigąn. Avė. 
Rųselande. Dėl platesnių informacijų šaukite Boulevard 5856.

Laįdotųvšg )yyks šeštadieni, A/ąšarjo 27 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš koplyčios > į Vįsų šventųjų parapijos bažnyčią, kurioje atsjbus 
gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kągįxn|e|b. kapinea.

Visi A. Ą. Frųnciškaus Datfyuto gimines, draugai ir pažįstami 
ęsjat nųpŠir<jžiąiv kviečiami dalyvauti»laidotuvėse ir suteikti jam; 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. ,

Nuliūdę liekame; z , /"■ ■ ‘-’v y'
... . \ . .PUSSE$EJRį ifc GIMINE LIETUVOJE}..
Laidotuvėse patarhąuią Laidotuvių Direktorius- J. F. Eudeikis,? 

Telefonas YARDS 1741. w’ 1

-..... ................... ... 1 i"1“"—.....į —... . .......... -n.......... į ........... ................ ...... i,.... . ......   -......   .i,.!.,

Visi Namą Savininkai Prisirašykite Prie
BRIGHTON PARK LANDLORDS 

BURE AU ASSOCIATION
B. K. PIETK1EW1CZ, manager

2<>0S Wrst 47t|i Street . Chicaso
............

• va#J' •;

coal
Anglys

GARANTUOTOS ANGLYS UŽ MA
ŽIAUS PINIGŲ.

Pocahonfas Minė Run 75% stambios 
Reguliarią! $8.50 vertes tiktai $7.25 

Pocahontąs Lump o r Egg,
Reguliariai $11.50 vertes, $8.75 
Geriausios In4ianą Mine Run $5.2$, 
Egg ar Lump, /ęęuliąrUi $8,Q0 , verr 
tęs, už* .... ’.... $5.75
Screenings ai* Stoker ....... ;...... $4.60
Kuro aliejus No. 1, geriausias nami
nis, baltas, galięnas ............

Greitas pristatymas visur, 
SUPER COĄL COMPANY 

Tel. DEArborn. 0264.

Help vVanted—Fe m ai e
Darbininkių reikia

REIKIĄ marškinių preso operuo
tųjų, patyrusių, nuolatiniam. No-Rub 
Laundry, 3855 N. Clark St.

MERGINA PATYRUSI namų dar
bui, geri namai, t $8.00, turi mėgti 
vaikus—mokyklinio amžiaus.

Lavvndale 5569.

REIKIA MERGINOS bendram na
mų darbui; | 
nėra skalbimo 
1425 So. Clifton Park, Crawford 8380

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Regi Estate, Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD. 2800 
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšių- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargepus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus kręi- 

-«H«4631 SO? ASHLAND- ĄVE.
Ofisas 2-ros lubos ku J. J. Gris|i

n . ./y    . n,'i. . , i
ĖXTRA BARGENAiS RANDĄS! 

SOUTH SlDE
PARSIDUODA už cash arba mai

no į Bungalow ar dviejų flatų na
mą: 4 bučernčs, kurių bizniai yra 
gerai išdirbti, Nupirkęs bijo vieną iš 
šių biznių, busi laimingas ir dikm- 
fas, nes parsidųnda už prieinamą 

ąiną; geras biznis nepraleiskite fti- 
tos progos, o jums bus nauda. Nt>re- 
danii pirkti ar parduoti viąadps 
kreipkitės prie musų; teisingas ir 
greitas patarnavimas.

PAUL M. SMITH and CO.
, 4631 So. Ashland 

Tel. Boulevard 
Ofisas 2-ros lubos su

Avenue. 
2800
J. J. Grish.

TIKRI BARGENAI
PARSIDUODA lotas 30x125 Mar-

Willow Springs namas su dįdeliu 
lotu ir turime kitų bargenų.

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

Hemlock 0800,

namai trera aitra rAKOluuvvA duxi^o m ar-
u> „ė m-tžū vaiku Tl“ette Park0 apylinkėj, kaina $875 
1O ne mažų VAIKU. n omą c rUrUK..

PATYRUSIOS .MERGINOS PRIE 
namų darbo, prie atsakančių žmo
nių; paprastas valgio gamiųimas-- 
kuri pripratus pfie vaikų, $8.00 į 
savaitę. Rogers Park 2288.

REIKALINGA mergina nuo 
25—35 metų dirbti į taverų už bąro 
—pradėti ųųo 5 po piet.

Roųlevąrd 0850,

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲšIES ANGLIS

Ton.

REIKIĄ PATYRUSIOS PANTBY 
iioters $1^.00; soda fpųntąin > me|gi- 

$12.00 j veiterkns $8—$10, dou- 
—j neėdle powpr mašinos opė- 

reitores $16—$20; paprastos mergi
nos $<8—$10.
A. J. McCOY & ASSOCIATES, lite., 

140 So. Dearborn St., Room 1131
■ h.,,.—, I , . t „... yį.., .j .j.įu

MERGINĄ ar MOTERIS lengvu 
namų darbui getą alga, mažas apąrt- 
mentas. Kręįptis App|e, 1005 
N. Campbell, Ąve., I aukštas.

U—.,,. ... -B—.. _■ Hi.^i I II 11

REIKALINGA PATYRUSI Beauty 
Operatot—Auri gerai moka savodąf- 
bąu Gerąs mokestis—darbas ant' vi
sados. 1747. Sa> Hąlsted St. 
--------r—'.J1 ■■■^1^;.,. n------ I -I 'juCii.eiy- '̂

nos

MERGINA BENDRAM NĄMŲ 
DARBUI, mėgstanti vaikus — būti, 
geri namąi. Rogers Park 4807:
—-------------- - ----- - f'-ni.M* ....................................................................... ■ -i ■ ■ n ■■■!■—

MERGINĄ BENDRAM NAMU 
DARBUI, būti vaikąį. Fųrtman, 
6913 Ridge. Briargate 9252.
■ ll:JJ| 1 '”"7'.... ĮM*!'""!""- C.--*; ; ... ■'

MERGINA NAMŲ DARBUI, 
būti, nėra skalbimo — pirmas apa|t- 
mentas. 6838 No. Washtėnaw, Ro
gers Park 4887.

' *-•' --y-—    U. l,    'T '    !»!■■ !iĮl,į,i    T

MERGINA PATYRUSI, 22—85, 
namų darbui, virti — kambarys, va- 
na, nėra mažų vaikų. Elisberg, 517 
Roscoe St. -

JAUNA MERGINA BENDRAM 
NAMŲ darbui’, $6.00 savaitėj, kam
barys' h užlaikymas. M. Kolniaų, 
3239 Madison St.

BIG LUMP _...$M0 
MINE RUN STAMBIOS 

... ............    $5.75
. .............. .. ..........................

NUT ........ ..............
SCBBENHMJS ........  $4.75

"TOC "
PAŠĄŲKITEJHEJJA AR NĄRTl

TON.

■ ..i" ‘ l‘»     ■» f ■li«M‘*i<*«7l i»įl

DABAR LAIKAS
Pagarsint Farmas

-PAHDt’OT
—MAINYT : į
Pavyri? nehutoli.
Nuosavybės kainos 
kįla.
Neatidėliokit

Galintis 
Naujienos 
Apsimoka
PAŠAUKIT TUOJAU 

CANAL’ 8500 
sasrtTTuisr 

mus duodame geri nuo- jy , ,, 

; .. .i«^.i">į" , i ,»'■ ji»»iNy,-i,ii.Q<^*,V<i.ii,ili>ĮiĮi .

Garsinkitės “N-nose”



i i ■■■'

P. Grigaitis Kalbės Apie Troc 
kininkų” Bylą

Kovo 10 d., Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
Prakalbos V

Kovo 10 d., trečiadienį, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje 
(3133 So. Halsted s t.) Įvyks 
paskaita apie “trockininkų” 
bylas Maskvoje.

Visi žino, kad pereitų vasa
rų sovietų Rusijos sostinėje 

šaudyti 16 žmonių, kurių tar
pe yra vardai pagarsėjusiųjų 
pasaulyje komunizmo vadų-^- 
Zinovjevas, Kamenevas, Smir
novas ir k.

šių metų sausio mėnesį bu
vo antra panaši*byla, ir vėl 
sovietų teismas pasmerkė 13 
žmonių mirčiai, o keturis iį- 
grf metų kalėjimui. Tarpe 
smerktųjų rahdamc garsų 
vietų žurnalistų Radekų, 
vusį sunkiosios pramonės 
misarų Piatakovų, buvusį
vietų/ ambasadorių Londone 
Sokolnikovų ir eilę kitų stam
bių bolševizmo šulų.

Be to, yra pranešta, kad j gino pabėgti nuo jųf 
dar šimtai kitų žymių Rusijos Pašto inspektoriai Owen Fa-

pa- 
so- 
bu- 
ko- 
so-

komunistų sėdi kalėjime ir 
laukia savo “eilės”.

Kadangi apie tas .bylas žmo
nės visaip kalba, lai Įdomu 
bus kiekvienam išgirsti fak
tus, kuriais jos yra paremtos.

skaitojt “Naujienų redakto
rius, P. Grigaitis.' f ,.

Paskaita bus Chicagos Lie
tuvių Auditorijos didžiojoje 
salėje. Įžanga, išlaidų paden
gimai bus 15c.

PAŠTO INSPEKTORIUS
NUŠOVĖ VAIKĄ

VJungtinių Valstiją pašto in
spektorius Fagari antradienio 
vakare, vasario 23 dienų, nušo
vė. Andrew Johnstonų, 16 metų, 
1506 East ()2nd;Street, kai in
spektoriai norėjo vAika paimti 
klausinėjimui ir kai.'vaikas mė- 

gali ir L. N/Harvey suėmė tū
lų Ėarl Benefield, 19 metų, 
5519 Kenvvood avenue. Pas ji 
užtiko čekį išrašytą, sumai $76. 
Kaip manoma, čekį Benefield 
buvo paėmęs iš dėžės laiškams 
įtaisytos prie namų. Benefield 
nurodė inspektoriams Jdhnstoną 
kaip savo bendrų. Kada inspek
toriai mėgino suimti Johnstonų 
klausinėjimui^ tai jis .pasileido 
bėgti nuo jų telyn. Tuomet ir 
tapo nušautas.'

Nunuodijęs Žmona S
ZL   ‘ * — J>. a. — ' \ -»'t ■ — ■ i

Nusinuodijo ir
Vyras

r.-. .

Kaltino žmonų neištikimybe 
Ji’ ' ;l 1

Nuvykęs į -Omaha, kebras- 
ka, ten nusinuodijo chicagie- 
tis, Gari Olson, 45 metų buvęs 
viešbučių vedėjas. Jis dingo pir
madienį rytų, pirm to chloro
formu ir narkotikais nunuodi
jęs savo žmonų. , . , ,

Jos kūnas buvo atrastas 
Boulevard Manot viešbutyje, 
1430 Hyde Park Boulevard.

Prieš nusinuodydamas, Olson 
paliko raštelį, kuriame, sakė, 
jeg žmona buvusi neištikima. 
Gyvenusi su4 kitu vyru.

. h’ -

NAUJIENOS, Chicago, m. :

Smarkiai Baus Brighton Parke
Suimtą Lytinį Pamišėlį

Spėja, kad suimtasai nužudė berniuką 
Roger Loomis■ »r

Prokuratūra rengiasi smar-
_ -•■.’*■ t r _■'' ' ••'*■•?•• .< • ,_____ ■kiai nubausti pamišėlį, John 
Prucnal, kuris buvo suimtas 
Brighton Parke pereitų pirma
dienį po “Oblavos” apiclinkė- 
jc. Porų valandų prieš areštų 
Prucnal tuščių
krautuvę, adresu 2909 Wcst 
38tb slreet, iį^rietų berniukų 
ir jį biauriai ięiihkilio ir su
draskė.- ' V , n

' ■ • i'. • •• . .
t11 ■■■»■■'——I —»hw i |»> 4y*" .....

- „ - ' 'j1/- 1’7z 'A- ‘7.• 1 |

.PER • p.'l ■ vP -

NAujimO'
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

Ratosprįeįnapioš — 
Dčl informacijų rašykite ar 
telefonubkit NAUJIENOMS

im-

Už prasižengimų (jau ne 
pirmų) Prucnal bus veikiau
siai nuteistas kalėjimai! vi
sam amžiui. JĮ suėmė lietu
vis policistas Thomas 
mons-Sinlonayičius.

Brighton Phrko stoties kapi
tonas," Frank Demski mano, 
kad Prucnal nužudė 5 metu 
berniukų, Roger Loomis, ku
rio kūnas buvo rastas rave, 
Lonibard priemiestyje, kiek

Tas berniukas buvo pas
maugtas skarale. Prucnal pa

tonparkietį berniukų, kurį pri
siviliojo. Berniukų sužalojęs, 
piktadaris ant jo kaklo užnė
rė skarų, 'surištų į kilpų ir jų 
suveržė. Manydamas, kad ber
niukų pasmaugė, Prucnal pa- 

Bet laimei, kilpa buvusi ne- 
užje’ktinai stipriai suveržta, 
nes berniukas išsiliuosavo ir 

parbėgo ;namo ašarodamas.

Šiandien po pietų Chicagon 
atvažiuos garsus lietuvis spor
tininkas, Pranas Lubinas. <

Nei dviėjoms valandoms ne
praėjus, piktadaris jau buvo 
suimtas. Jis gyveno “t trilery
je”, kuris stovėjo tuščiame to
te, ties, 3004 Wcst 38th Street, 

stės, Pruęnal pridūrė, kad jis 
atsėdėjo du metus kalėjime, 
Indianoje. Ir ten jis buvo su
imtas už lytinius prasižengi
mus.

Thomas Simmons-Simonavi- 
čius, kuris padarė areštų, pa
sižymėjo ne pirmų kartų. 
Trumpų laikų atgal jis suėmė 
lietuvi piktadarį, Jonų Gird
vainį, kuris terorizavo vietos 
gyvent o j u s a p i p 1 ėši n e j i m a i s.

Pereitų metų pabaigoje Sim- 
mons-Simonavičius gavo gar
bės paliudymų iš miesto val
dybos už drąsų tarnyboje. Pil
dydamas pareigas jis kelis 
kartus buvo pastatęs ir savo 
gyvybę pavojuje.

Chicagon Atvažiuoja 
Garsus Lietuvis Pra

nas Lubinas
Atstovavo Ameriką olimpiadoje

kurioje

Los Air- 
pp. Lu-

Ketvirtadienis, vas. 25,1937■- —-».•< —'« ■ i ' ■ ...... —■ ■ ■
Atvyksta iš Califorriijos su 

”Hollywood UniVersal” krepšia- 
svydininkų komanda, 
jis lošia.

P. Lubinas yra iš 
gėlės, vietos lietuvių, 
binų sūnūs. Jis atstovavo Ame
riką pernai Įvykusioje Berlyno 
Olimpiadoje, ir ta proga buvo 
atsilankęs ir Lietuvoje.

P. Lubinas Chicago pasieks 
apie penktų valandų. La Šalie 
gelžkelio stotyje ji sutiks bū
rys narių iš Profesionalų ir 
Biznierių sujungęs. ‘6-tų , va
landų vakare Sherman viešbu
tyje Įvyks vakarienė, gurioje 
P. Lubinas dalyvaus.

Jūsų Vardas ir 
Adresas

Grašiai atspausdintas ant 
100 Lapų Baltos 
Pojiieros 
didžio 11x814 colių ir

100 KONVERTŲ 
TIKTAI—$2.00

Prisiųskit money orderj 
arba iekj. ’ ' .

NAUJIENOS 
1739 ŠO. HALSTED STREET 

CHlCAGO, ILLINOIS

STREIKŲ BANGA JUNGTINĖSE VALSTIJOSE

n

^STREIKAI DAUGINASI — Nėra turbutį valstijos 
Amerikoje, kurioj dabar nevyktų koks, nors streikas. 
Didžiiundj “sėdėjimo” streikai, kuriuos paskelbė C. L' O. 
—Komitetas Industriniam Organizavimui. Daugelyj dir
btuvių ^darbininkai sėdi šaltyje, nes darbdaviai1 užsuko 
šilumų ir vandenį, .

* • -* ** * ■ ■ I ’ ■ ’ ■ • .

1^00

KAS CHICAGAI “SUBWAY”—Šis paveikslas, trau
ktas 165 pėdas po žeme, parodo “tunelių kasėjus” prie 
darbo. Po Fillmore ir Central Park gatvėmis jie kasė 
vandens tunelį. Netrukus pradėsiu kasti Chicagai • trau- ’ 
kinių tuneli.

M

Ą MUŠEIKOS ŠTRĘIKIERIŲ VĄBYMUI Mrth Chi
cagoj pojicija tūli Jsuprg-anižaviisi 'buH
“sėdinčių”- darbipipitų iŠ Ųanstėel : lJlieno^J&i-i) tu vi ų. 
Strėikaš: ięšįaši ( anfįįh'•' ■ A'į ■'
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NEGALI SUTAIKYTI — Fansteel plieno dirbtuves 
North Chicagoje, kur streikas tęsiasi antrų savaitę. Gu
bernatorius Horner nepasekmingai bando -darbdavius 
sutaikinti su stręikieriais. -

< Nadjienų-Tribime Photo

KINIEČIŲ VADOVĖ — Madame Chiang Kai-shek, 
Amerikoje lavinta Kinijos valdovo, ChiAng Kai-shek, 
žmona, kuri kelias dienas atgal kalbėjo pasauliui per - 
radio apie “Naujų Erų” Kinijos žmonėms. W

SS«

-S-: jr’/iZ

WW^$
ifem 
hm

SURADUSI NAUJĄ “KAVALIERIŲ” — Garsioji 
NVallis Warfield Simpson, buvusio Anglijos karaliaus, 
Edvardo VIII mylimoji, kuri turinti naujų “kavalierių” 
turtinga graikų, Nicolas Zographos. Jo kompanijoj lan
kanti kabaretus ir šokius. Eks-karalius gyvena Austri
joje. .... Naujienų-Acme Photo

TEISIAMAS Už UŽMUŠK 
mų — Soinersete, Pa., poli
cistas Sam Gundcrinan (vir
šuj) teisiamas už viešbūti- 
ninko, Frank Monaghan, 
nužudymų.

Nau jie n ų-Acme P h oto

SNIEGAS CHICAGOJ NESILAIKO — Kiek kartų 
šių žiemų prisnigo Chicagoj, tiek kartų ant rytojaus

- •-sniegas sutirpo. Chicagos ledo sportininkams bėda.
Naujienų-Tribune Photo

MOČIUTĖS MOČ I U T Ė 
ir Pra-Pra Anūkė — Nau
jagimės (saus. 30) Ann 
Victoria Lemoge glėbyje 
močihtės-močiutės, Mary 
O’Connor. Visos penkios 
šeimynos gentkartės gyve
na San Francisco, Cal.

Naujienų-Acme Photo




