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SUNKIOS DIENOS NANKINGE

JAPONAI PRITARIA TAIKOS PASTAN
GOMS. STEBISI, KAD KINAI VIS DAR 

NEPRAŠO TAIKOS.
TOKIO, Japonija, gruodžio 

8. — Japonų užsienio reikalų 
ministerijos . atstovas trečia
dieni pareiškė, kad Jungtinės 
Valstijos ir trys kitos šalys 
deda pastangas kinam s-japo
nams taikyti. Jungtinės Valsti
jos, Anglija, Vokietija ir Ita
lija turi stambių interesų Ki
nijoje ir todėl natūralu, kad 
jos nori ir ieško taikos, 
nija laukia jų pastangų 
tatų.

Kai dėl japonų, tai,
atstovo, jie pilnai pritaria tai
kos pastangoms. Tačiau, pa
reiškė jis, Japonijaxneturi tai
kos plano. Kai Kinijos vyriau
sybė kreipsis į japonus pra
šydama taikos, tai japonai pra
dės formuluoti smulkmenas.

Japonų atstovas vėl pakar
tojo, jogei visa, ko Japonija 
nori iš kinų, tai kad kinai iš
sižadėtų savo nusiteikimo prieš stymo vienos šalies prieš 
japonus. Bendrai, japonai ste- tą.

Japo- 
rezul-

pasak

bisi, kad kinai vis dar nepra
šo taikos. '

Nors Japonijos vyriausybė 
viešai* nesako, ko ji iš kinų tik
rai nori, bet stebėtojai mato 
sekamus jos, reikalavimus: 1
— Kinija turi pripažinti Man- 
chukuo, ir visos trys valsty- 
bes, būtent Kinija, Manchukuo 
ir Japonija, turi sudaryti pak
tą panašų tam, kurį yra pa
dariusios Japonija, Vokietija 
ir Italija, 2 — Kinija turi pa
sirašyti prieškomunistinę su
tartį, 3 — Kinija turi suma
žinti japonams' muitus ir tuo 
bi.tlu duoti pirmenybę japonų 
prekėms, 4 — Kinija turi per
organizuoti Kuomintangą (na
cionalistų partiją), 5 — Pa
skelbti penkias šiaurės Kinijos 
provincijas ' autonominėmis, 6
— Leisti japonams įsteigti sa
vą koncesiją Shanghajuje, 7
— Kinija turi išsižadėti kur- 

ki-

NANKING, Kinija, gruodžio 
8. — Kinų lėktuvai, jų tarpe 
ir tie, kurie' neseniai gauta iš 
Rusijos, apleido Nankingą. 
Priešų ore japonams nebėra. ** l .

Paskutiniąją savaitę kasdien 
japonų lėktuvai lankė Nankin- 
gą ir mėtė- bombas į miestą 
— mėtė mirtį žmonėms, grio
vė namus, sėjo ugnį.

Daugiau nukenčia molterys, 
vaikai ir seniai — tie būtent, 
kurie nėra pakankamai miklus 
ir įgudę nuo pavojaus pasislėp
ti. .

Vėl kandidatuos gu
bernatoriaus vietai

Delbosui nepavykę
Lenkijoje—

PARYŽIUS? Francuzija, gr. 
8. — čia reiškiama nuomonė, 
kad užsienio reikalų ministe- 
riui Delbosui nepavykę atito
linti lenkus nuo Vokietijos. 
Lenkijos užsienio politika ei
sianti ir toliau tuo pačia va
ga, kuria ėjo iki šiol. Ji bū
tent flirtuos su Hitleriu ir siun
dys vokiečius prieš čekoslova- 
kus, kad nukreipti vokiečių dė
mesį nuo Lenkijos.

Kardinolui siūlo 
filmų darbą

o *'*,* • '10 ’ V1 *’

BOSTON, Mass., gruodžio 8.
— Kardinolas Willia'm O’Cop- 
nell, Amerikos katalikų bažny
čios galva, trečiadienį minėjo 
savo 78 metų sukaktį. Tarp ki
ta ko kardinolas padarė pasta
tų, jogei jis mąstąs apie ra
šymą veikalo filmoms. Kelioms 
valandoms praslinkus po šio 
pareiškimo Curtis Brown, Ltd., 
Ne\v Yorko filmų, veikalų 
ma, pasiūlė kardinolui savo 
galbą manomam veikalui

fir- 
pa- 
pa-

Lėktuvas nukrito 
ant namo Giria Jungt. Valsti

jų oro laivyną
LONDONAS, Anglija, • gruo

džio 8. — “Ali the World.’s

AUSTIN, Texas, gruodžio 8.
— Antradienio, vakare armijos 
lėktuvas nukrito .ant Spencer 
Albright namo. Nelaimėje už
muštas Albrightų vaikas gulė- Aircraft” leidinyje, kuris išėjo
jęs lovoje. iš - spaudos praėjusį trečiadie-

T -i . at i m nį, sakoma, jogei Jungt. Val-Lektuvą operavo Meksikos .
armijos kapitonas F. A. Ave-^ kanskasis oro laivynas 
lino, kurs mokėsi aviacijos1 esąs vlenas ^^usnj m gal 
Jungt. Valstijų armijos moky
kloje San Antonio mieste. Ave- 
lino irgi žuvo nelaimėje. 

.. --s----- ,

Kinai nepriėmė vo
kiečių tarpininka

vimo

būt geriausia įrengtų.
Apie vokiečių oro laivyną sa

koma, kad jis našumu yra 
gus anglų ir amerikiečių lai
vynams, nbrs skaičiumi ma
žesnis.

ly-

K ^ACMErNAUJIENŲ Foto!

106 METU SENUTĖ. — yimo de Sain'e-Oppertune, gimusi 1831 m«, viešpatau
jant Liudvikui Pilypui. Ji yra galbūt se liausią moteris visoje Francuzijoje. Savo 
draugei ji pasakoja kokius jos jaunystėje mergaitės rubus nešiodavo. Senutė gyve
na sename Normandijos dvare ties Ber lay.

2,000 naujų mokyk-Kanopų ir nasrų Ii- 
lų Meksikai ga?Vokietijojga Vokietijoj 

plečiasi

Jiems taksų mokėti 
nereikia <

LANSING, Mich., gruodžio 
8. — Frank D. Fitzgerald, bu
vęs 1935-36 metais Michigan 
valstijos gubernatorius paskel
bė, kad jis statys savo kandi
datūrą gubernatoriaus vietai 
ateinančiais metais republiko-

demokratas.

nų partijos sąrašu.
Fitzgerald kandidatavo ir

praėjusiuose rinkimuose, ta-
čiau jį nugalėjo dabartinis gu-
bernatorius Murphy, kurs yra

GENEVA, Šveicarija, gruo
džio 8. -— Iš Kinijos atstovų 
Tautų Lygoje patirta, jogei 
Kinija atsisakė priimti vokie
čių pasiūlymus tarpininkauti 
japonų-kinų konfliktui likvi
duoti.

Kai dėl lėktuvų, kurie pasi
žymėjo Ispanijoj vyriausybi
ninkų pusėje, tai aiškinama, 
kad jie buvo padirbti sulig 
amerikiečių planais ir gal būt 
pačioj Amerikoj.

Skaičius mirimų 
sumažėjo

- Metropolitan Life 
kompanija paskelbė 
kurios rodo, jogei 
mirimų Jungtinėse 
1935 metais buvo

■ • J • ■

* 
apsiniaukę; šalta

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

Dalinai
kaip buvę; šiurpus vakarų ir 
šiaurės vakarų vėjai; saulė te
ka 7:06, leidžiasi 4:19 valan-

NEW YORK, N. Y., gruo- 
džio 8. - 
Insurance 
duomenis, 
skaitline 
Valstijose
768,4Q2 mažesnė, negu 1900 
metais, žymiausias sumažėji
mas mirimų pastebėta nuo tu- 
berkuliozio (džiovos). Dėl šios 
ligos 1935 metais buvo 173,000 
mirimų mažiau, negu 1900 me
tais. , '

s'_

Iš viso nuo karo pradžios 
126 kartus japonų bombone
šiai sėjo nelaimę Nankinge. 
Bet seniau, kai bombos užmuš
davo žmonių Nankinge, ar su- 
žeisdavo, lavonus paimdavo 
greitai, sužeistiems pagalba 
teikta veikiai, šiandien jie iš
būva vietoj, kur krito, valan
domis ir ilgiau. Atrodo, kad 
visi pilni savo rūpesčių, tai kur 
Čia kitais besirūpins. Net lėk
tuvams pasirodžius žmonės bė
ga pasislėpti tik tada, kada lėk
tuvai skrenda tiesiai viršuj jų 
galvų.

Lėktuvai terioja 
Ispaniją

MADRIDAS, Ispanija, gruo
džio 8. — Penkiolika fašistu 
lėktuvų antradienį mėtė’ bom
bas į Barceloną, dabartinę Is
panijos vyriausybės' sostinę, ir 
’os apielinkės miestelius. Daug 
jalos turtui padaryta ir daug 
žmonių užmušta.

Savo keliu 24 vyriausybės 
ėktuvai perlėkė 150 mylių ju- 
’os ir užpuolė fašistų koncen
tracijos bazę Palmą. čia vy
riausybininkai padarė daug ža- 
os fašistų karo operacijoms.

'MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, gruodžio 8. — Gonzalo BERLyNAS, Vokietija, 
Vausąuez Vėla, Meksikos svie- 8 _ skajči^ kurioge
!m<? f6'.a j, T11.111 j<e.r*s’. galvijai serga kanopų ir nasrų skelbe treciadienj, kad ateman-... . ;.v. .. .v . x •• •»< t -i litrą, nuo lapkričio 15 iki gruo-ieiais 1938 metais Meksikos so- ' v. , 1•,v. ■ - x v xi j Y o aaa dzio 1 dienus padidėjo kuone tdziuose bus, atdaryta 2,000,;

naujų mdkyklų, Oriose "sutilps 
per 150,000 mokinių:

Prezidentas Cardenas valdžia 
per paskutinius trejus metus 
jau yra atidariusi sodžiuose 
5,000 mokyklų, kuriose sutel
pa per 325,000 mokinių. 

■ ■ y ’Numatytas 1938 metams ša
lies biudžetas rodo galimumo 
dar labiau plėsti švietimo dar
bą. Cardenas tikisi, kad per 
ateinančius ttrejus metus, kai 
jo tarnybos terminas išsibaigs, 
Meksikos^, mokyklų tinklas 
praktiškai pasieks visus mo
kyklų amžiaus šalies vaikus.

dvigt.‘baL’difeiurint.A didžiausių1 
pastangų r? epidemijai sulaiky
ti. ' <

Lapkričio 15 dienos prane
šime užkrėstų farinų pažyme- 
ta vbuvo 6,458, o gruodžio 1 
dienos pranešime tokių farmų 
jau priskaitoma 12,128.

i Delbos Rumunijoj

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 8. — Atstovų buto pako
mise, kuri rūpinasi ieškoti val
džiai pajamų, buvo sumanius 

: uždėti taksus valstijų ir muni
cipalitetų /samdinių algoms. 
Mat,' tie samdiniai/ dažnai ima 
gan geras algas, o taksų ne
moka. Antras „ sumanymas bu
vo uždėti taksus pajamoms iš 
tokių saugmenų, kurios iki šiol 
bu/o netaksuojamos. Viso iš 
šių šaltinių tikėtasi $150,000,- 
000 metams.

Bet ryšium su Vyriausio tei
smo praėjusį pirmadienį išneš
tu sprendimu Dravo byloje, pa
komisė priėjo išvadą, jogei Vy
riausias teismas neleis tokių 
taksų dėti, taigi ir išsižadėta 
jų.

1,000 mylių apsodins 
medžiais

ELK CITY, Oklahoma, gruo 
džio 8, — James W. Kyle, Jung
tinių Valstijų Miškų TArfty? 
bos distrikto užvedzda paskel
bė, kad artimoje ateityje bus 
pradėtas didelis medžių sodi
nimo darbas. Vakarinėje Ok 
lahoma valstijos dalyje nužiū
rėta 
žais, 
tuos

apsodinti 1,000 mylių ruo- 
Vieną mylią apsodinti kas- 
po $280.

Reikalauja $500,000 
dėl vyro mirties

Yvon

IŠ LIETUVOS
10 metų mergaitė pa- 
- ’■ grobė 4,703 lt.

VEIVERIAI. — M. Raulynai- 
;ienė laiko augintinę, , Mildą 
įiedraitę, 10 m. amžiaus, ku- 
•i paimta iš prieglaudos. Šio
ms dienomis šita jos auginti- • 
lė, pastebėjusi, kur Raulynai- 
;ienė deda pinigus, pagrobė iš 
nugšto 4,700 lt. ir 500 lt. da
vė 13 metų vaikui Albinui Sut
kui, 1200 lt. — restorano savi- 
linko D. žmonai, šituos 1700 
t., policijai padarius tardymą, 
.ugrąžino, likusiųjų nesuranda
ma.

Vėl grūmoja' C.I.O. 
organizacijai

BUFFALO, N. Y., gruodžio 
8. — Kalbėdamas Brotherhood 
of Railway and Steamship 
Clerks unijai VVilliam Green, 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas, tarp kita ko • pa
reiškė: “Amerikos Darbo Fe
deracijos pastatas reikia viso
mis priemonėmis palaikyti. 
Kantrybė yra brangus dalykas 
ir mes buvome kantrus. Bet 
ateina laikas, kai kantrybė iš
sisems. Ir jeigu nepavyks pa
daryti taiką, tai Amerikos Dar
bo Federacija apginkluos savo 
karius ir išleis juos kovoti 
C.I.O. puolikus”.

BUCHAREST, Rumunija, 
gruodžio 8. — • Trečiadieni, 
gruodžio 8, Francuzijos užsie
nio reikalų mimsteris
Delbos jau buvo Rumunijos so
stinėje Bucbareste. Spaudos 
atstovams Delbos pareiškė, 
kad Francuzijos ir . Lenkijos 
santykiai yra juo glaudžiausi. 
Jis atsisakė daryti komentarus 
kai dėl vizito Rumunijai, pirm 
negu pasimatys ir pasitars su 
karaliumi ir vyriausybes atsto
vais.

Rumunijoj Delbos ketina iš
būti iki Šeštadienio. Iš Rumu
nijos vyks į Jugoslaviją, o pa
skui į Čekoslovakiją.

- Užsienio reikalų se-

Areštuota 60 
unijistų

Patvirtino britų pro
testą Francui

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 8.
kretorius Eden trečiadienį pa
reiškė atstovų bute; kad An
glijos vyriausybė ne tik užpro
testavo Ispanijos fašistų užsi
mojimą laikyti blokadą vyriau
sybininkų uostams, bet ir įspė
jo fašistus netrukdyti britų 
laivų kelionėms.

gruod-

Sunku subalansuoti 
biudžetą

DEARBORN, Mich 
žio 8. — Per 60 darbininkų, 
automobilių unijos narių, /bu
vo areštuota trečiadienį, kai jie 
dalino unijos laikraštį prie 
Fordo įmonės vartų. Vėlai i 
pavakarį jie buvo paleisti iš 
kalėjimo. Darbininkai buvo pa- 
liuosuoti sulig unijos advokato 
L. S. Davidow reikalavimu.

Davido w pareiškė, jogei* s j iš 
įteiks gubernatoriui Murphy 
skundą prieš ; Dearborn mėrą 
J. L. Carey.

./Z .< L ■ 'J* t‘A’ ■ ■' i ■ ; j" A' “■

Statys keturis nau
jus karo laivus

wASHINGTON\ D. C., grifo- 
džio 8. — Vykdydamas prezi
dento Roosevelto instrukcijas 
valdžios departamentams dary
ti išlaidas, kad išjudinti biz
nį, Jungt. Valstijų 
atidavė- kontraktus 1
naujiems laivams pastatyti. Jų 
pastatymas kaštuos $29,884,- 
850. ,< ,

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 8. — Marriner Eccles, fe- 
deralės rezervų tarybos pirmi
ninkas, pareiškė senato komi
sijai, kad bizniui atslūgus pa
sidarė sunku subalansuoti ša
lies biudžetą. Jei biznis ir to
liau4 merdės, tai bus neįmano
ma visai biudžetas subaląnsuo- 
tL/.’

Eccles aiškina biznio slūgi
nio priežastį sekamai: neorga
nizuotų Amerikos darbininkų 
algos^ viešųjų įmonių darbinin
kų algos ir farmerių pajamos 
nepakilo tokia proporcija, ko
kia pakilo biznio ir organizuo
tų darbininkų pajamos. Pasė
koje šalis neturėjo pakanka
mai perkamosios pajėgos,- taigi 
bizniui teko susitraukti.

Jei algos neorganizuotų dar
bininkų ir pajamos farmerių 
butų buvusios didesnės, tai vis
kas /butų labiau pabrangę, bet 
biznis butų pasilikęs gaivus.

LOS ANGELES, Cal., gruo
džio 8. — P-nia Osa Johnson 
iškėlė bylą Western Air Ex- 
press kompanijai. Ji reikalau
ja $502,539 atlyginimo dėl mir
ties vyro, 
nelaimėje, 
vo žymus 
to jas.

Išspausdinta keli mili
jonai naujų pašto 

ženklų

vynas 
iriems

kurs žuvo lėktuvo 
Martin Johnson bu- 
keliauninkas tyrinę-

Išskyrė žydus iš kitų 
studentų tarpo

KAUNAS. — Pašto Valdyba 
išspausdino kelis milijonus 
taujų pašto ženklų. Po 10 cen
tų atspausta 3,225,000 ženklų, 
70 25 et — 675,000, po 35 et 
— 615,000 ir po 50 et —- 1,- 
>80,000 ženklų.

Sumažinu valdžios 
tarnautojų skaičių
WASHINGTON, D. C., gruo

džio 8. — Civilės Tarnybos Ko
misija paskelbė, kad spalio 
mėnesį š, m. valdžia iš viso 
samdė 827,701 asmenį, ši skait
linė yra 8,892 mažesnė, negU 
skaitlinė tarnautojų buvusių 
rugsėjo mėnesį.

' 'L z' / * '•....
.4

BUCHAREST, Rumunija, gr. 
8. — Bucharesto politechniki- 
nės mokyklos rektorius pa
skelbė praėjusį trečiadienį, kad 
ateityje žydams studentams 
teks sėdėti mokykloje atskirai 
nuo kitų studentų.

PASIUSKIT ykz
GIMINĖMS tkį
LIETUVOJ

Panaikino bylas 
prieš 78 streiki

ninkus
CANTON, Ohio, gruodžio 8. 

— Trečiadienį čia panaikinta 
bylos iškeltos 78 akmenims ry
šium su Republic Steel korpo
racijos darbininkų streiku 1937 
metų pradžioje.

Vicekaralius iš
plauks i Etiopiją

ROMA, Italija, gruodžio 8. 
— Paskirtas Etiopijos vieeka- 
raliumi Aosta kunigaikštis iš
plauks iŠ Italijos į Etiopiją 
gruodžio 15 dieną.

DOVANŲ 
KALĖDOMS

® . .
O JUS SU KIEKVIENU 
SIUNTINIU GAUSIT 
LIETUVIŠKĄ KALĖDŲ 
PASVEIKINIMO KORTE
LĘ DYKAI.

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius pasiųs jūsų pini
gus su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS /
Ofisas atdaras kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais -nuo 9 r. iki 

1 vai. popiet.
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JUOKAI
Rimta Priežastis

Legionieriai 
Ruošiasi į Lietuvą 
1938 Metais

Bostono ir Chicagos Postai 
Sudarė Komisiją

Lietuviai — pasaulinio karo 
veteranai, vadovaujant Ameri
kos Legijonieriams, organizuo
jasi aplankyti savo tėvų žemelę 
1938 metais ir kartu su Lietu
vos gyventojais apvaikščioti 
Lietuvos nepriklausomybės 20 
metų sukaktuves.

šis sumanymas susilaukė 
daug nuoširdaus pritarimo. Lie
tuvos įgaliotas Ministeris, J. E. 
Povilas žadeikis, atsiklausęs sa
vo vyriausybės, praneša, “Lie
tuva jūsų ekskursijos lauks su 
malonumu. Tam tikslui sudaro
mas specialis komitetas Šiaulių 
Sąjungos globoje.”

Legijonierių Ekskursijos Ko
misija, susidedanti iš atstovų 
nuo Dariaus-Girėno Posto Nr. 
271, Chicagos ir nuo Stepono 
Dariaus Posto Nr. 317: Bostono, 
uoliai darbuojasi kad ši ekskur
sija butų skaitlingiausia ir šau
niausia.

Daugelis veteranų ir šiaip pi
liečių jau yra pareiškę savo no
rą prisidėti prie šios ekskursi
jos. Kiti, kurie mano kad jie 
galės prisidėti, prašomi užsire
gistruoti pas Amerikos Legijo 
ne Ekskursijos Komitetą. P. O 
Box 30, So, Boston, Mass.

Ekskursija' išvyks pabaigoje 
Gegužės mėnesio ir grįš pra
džioje Rugpjūčio. Manoma ap-' 
lankyti netik Lietuvą, bet ir ki- 
tas Europos šalis. Ekskursijos 
Komisija maloniai suteiks pla
tesnių informacijų tiems, kurie 
jai parašys laiškelį.,

J. Smigias, Komisijos Pirm., 
Boston, Mass,

Gydytojas (atidžiai apžiūrė
jęs pacientą):

“Kada tamsta pajutai skaus
mą?”

“Jau beveik savaitę, pone 
gydytojau.”

“Pamanyk, juk \tamstai su
laužyta šonkaulis! Kodėl tams
ta anksčiau neatėjai?”

“Matai, tamsta, pone gydy
tojau*. .. kad kas man negera 
būva, mano žmona tada man 
jako: ‘Jonai mesk rūkyti*!”

♦ •
Vyrų pašnekesys

“Tamstos žmona, pasakoja vi
sur, kur tik eina, kad ji iš 
Tamstos padariusi žmogų. Ma
no žmona taip niekados nedary
tų!”

“Ne, tikrai ne! Ji tik visur 
pasakoja, kad daug vargo turė
jusi, norėdama iš Tamstos par 
daryti žmogų, bet jai tai nepa
sisekę !*

Kur Gauti Old
Gold Konkurso 
Blankas

—- ■ 
Reikia rašyti New Yorkan,

Lorillard Company, Varick 
Station, N. Y. -x

“Naujienos** kasdien gauna 
paklauąimų apie tai, kur ir 
kaip galima gauti Old Gold 
cigaretų konkurso blankas, in
strukcijas bei konkurso pa
veikslų pavyzdžius.

Tų blankų-instrukcijų ciga
retų krautuvėse bei vaistinėse 
dabar nebegalima gauti. Blan- 
kos buvo dalinamos krautuvė
se tik konkurso pradžioje.

Nors * konkursas jau įpusė
jęs, įstoti- dar galima, bet blan
kų gauti reikia kreiptis tiesiai 
į Old Gold cigaretų bendro
vę.

• / Į, i 'Prašant blankos reikia siųs
ti laišką, “Old Gold” Contest, 
Lorillard Company, ' Varick 
St. Station, New York. Jokių 
pinigų už blankas siųsti nerei
kia. (sp.)

TAVERNŲ 
SAVININKAI!

Remkite Atsakančią
Degtinės OLSELIO

IŠTAIGA
Jūsų Draugas Žydukas

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

Tel. VICTORY 2031-2 '

virs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwlfe
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 

Hentlock 9252
Patarnauju prie 

, gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Philadelphijos Žinios
Jau Atėjo No. 10 
KULTŪRA

NATHAN KANTER

Mutual Liąuor Co.
4707 So. Halsted St.

PHONE YARDS 0801 ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namu ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Ofise TeL Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

ouo 2-—4 ir nuo 6—8 vai vakare 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVB 
Valandos—9—10 A. M. 
NedėlloJ pagal sUtartį.

DR. L E. MAK ARAS 
10758 S. Michigan Avė. 

ROSEL AND—CHICAGO, ILL. 
TeL PULLMAN 1193-8277

ADVOKATAI

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

2400 WEST MADI8ON. STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvidk 0597

Bolševikams Nejaukios Pažangieji Laimėjo 
P. Grigaičio Prakalbos Brooklyn, N. Y. 
Philadelphijoje BROOKLYN, N. Y. —

PHILADELPHIA, PA.—Lap- 38 ^P- nom nac jos įvyko 
kriėio 28 <1.. Lietuvių Tautinėj rinkime, gruodžio 2 d. 
svetainėj įvyko prakalbos, su- | 
rengtos L.D.D. 12 kuopos. Kal
bėjo Strazdas iš “Naujosios Ga?| 
dynėsl ir P. Grigaitis, “Naujiem • j 
nų” redaktorius iš Chicagos. Y- 
paž Grigaitis labai plačiai ir 
nuodugniai atpasakojo įsisteigi- 
mą bo.šJvizmo ir kaip d.bar 
bo ševikai. subruzdo neva ginti 
demokratiją. Grigaitis ir jj 
vienminč.ai sutinka su tuom, 
kad reikia ginti demokratiją, 
bet jai jau taip, tai pirmiausia 
tagul apgina oemokraiają^paTyJ* 
sumanytojai, t. y. bolševikai. A. 
net Grigaičio žodžių, pirmiau* 
šia tegul atsteigia demokratiją 
Rusijoj, tai paskui galėsime 
kartu ir kitose šalyse atsteigti 
demokratiją ir t.t. Vietos bolše
vikams buvę labai nejauku Gri
gaičio kalbos klausytis, žmonių 
buvo artipilnė didžiulė svetainė. 
Strazdas yra gana silpnas kal
bėtojas. Prakalbos pavyko labai 
gerai.

P. Grigaičiui pavyko susitar
ti su gabiu vietos veikėju Juo
zu Rutkausku, kuris pasiėmė 
užrašinėti ir platinti “Naujie
nas” Philadelphijoj ir aplelinkėj. 
o taipgi sandarbininkauti “Nau
jienose’ . Manom, kad bus ge
ros pasekmės, nes J. Rutkaus
kas yra gana gabus ir energin
gas žmogus, priklauso daugeliui 
organizacijų, komitetuos ir tu
ri plačią pažintį su žmonėmis.

Korespondentas

Prezidentus:
Bagočius ............
Laukaitis ........ .....

Vica-piezidervtus: .
Mažukna  ....... .L.
Bukšnaitis ..... ......

Sekretorius:"
Vinikas ........ .........
Andziulaitis ..........
Miliauskas ..........

Į Iždininkus:
' ' Gugis..............'.......

Trečioką^..............
Į Iždo Globėjus:

Mikužiutė  ....... —,
< > Mockus .................

Martin ................. .
Kerševičlus ........ —

Į Dr, Kvotėjus:
'Dr. Stan-slovaitis 
Dr. Biežis ....,........

SLA 
susi

48
21

44

26
21
19

45
24

41
43
22
20

Pasigendama Ketu 
rių Chicagiečių 
Chįnijoj

Rezultatai
Philadelphijoje

Keturi chieagiečiai misionie
riai prapuolė pastaromis die
nomis Chinijoj.

Tarp prapuolusių yra Charles 
O. Springer, jo žmona ir jų 
mažas kūdikis. Jie prapuolė ka
ro sryty.

Katalikų kun. Cyprian Frank, 
kuris Chinijoje misionieriau ja 
jau 12 metų, liko pastvertas 
banditų toli nuo karo lauko.

| Dr. Kvotėjus:
t Dr. Stanislovailis ...' 1,4

Dr. Biežis................ 3
Korespondentas

Gruodžio 5 d., įvyko susi riti-'
k imas SLA 135 kuopos ir buvo
nominuota SLA Pild.
Razul'tatai sekanti:

Taryba..

Į Prezidentus:
Bagočius .............. ..... 14 .
Laukaitis ..............

I Vice-prezidentus:
.... 4

Mažukna .............. .... 12
V. Bukšnaitis........ ...... 6

Į Iždininkus:
Gugi s .................... ..... 8
Trečiokas .............. .... 13 •

Į Iždo Globėjus:
Mockus ..... ........ . .... 12 ’
Mikužiutė ............ . .... 11
Kerševičius ........... ......7 '
Norkus, Vladas .... ...... 3
Jarus ............... ..... ...... 2
Miliauskas ........... ...... 1

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Kultūros kryžkelėse Besidairant — 
J Laužikas.

Komunizmo ir Fašizmo perspekty
vos Anglijoje — P. Slavėnas.

Eilėraštis — J. Kruminas.
1917 m. pavasario revoliucija 

joj — J. Paleckis.
Žuvys, surijo — J. Šimkus.
Paryžiaus gatvės ir liaudis

Adalas.
Kas buvę Vladimiras Čertkovas ' — 

Edv. Levinskas.
Populiarusis Mokslas — Apžvalga 

ir t. t.
KAINA 45 CENTAI 

GALIMA GAUTI

“NAUJIENOSE” 
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

Rusi-

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams
Apdraudą 
ugnies
Apdraudą
Apdraudą
Apdraudą 
Apdraudą

CRANE
COAL COMPANY 

. 5332 So. Long Avė.
Tel. Republic 8402

POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) .................. tunas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas ............ ,,.......................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo rūšims 
BODY BRACES, E L A S T I C 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padirbsim tamprias pančiakas 
jūsų mierai. Mes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kjtų mokslinių kunui 
prietaisų. Jej turit bet kurią ydą, 
kreipkitės į mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai 

CHICAGO OHTHOPEOIG 00.
183 W. Lake St.
Arti prie Wells Street

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. nuo 2 Iki Iv. p. p. ir nuo 7 
įki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais ■ susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

^‘NAUJIENOSE”

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudęikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO; IŠTAIGA

z^MBULANCE--
■DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 ' So. Hermitage Avė.
4447^South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

T A _ , 1 tr-s. 4 koplyčios visose 
J—Uvdl Chicagos dalyse

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo d iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL; Prospect 1930

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3395

KAI & ZAJeTSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Petnyčidj nuo 2 iki 6 v. v.
Subatęj * nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.
fP.' ' '■ '■ <<:!•«

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro

• Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

AKIU SPECIALISTAI

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7383 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S. Western Avė.
VAL.: 9:00 ryto iki 8:30 popiet 

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

namų nuo

A

Laidotuvių Direktoriai

Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro iš W. H. i?. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

k. P. ŠALTIMTERAS.

rakandų 
nuo vagių 
langų 
gyvasties

gausite

46
14 
Ko r.

1 .< v

NARIAI;
Chicagos,

Cicero ;
Lietuvių!

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

T ~'~Š. P. MAŽEIKA
3319 LHuanicįfii Avenue

’ LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wcst 23rd'Place Phone

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St.
Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai 

■ po pietų.

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina nkių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Spėriai© atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Ay. 

Phone Boulevard 7589

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park ,3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI

SKAITOT Naujaja Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

v Tai nedaug.
“NAUJOJI GĄDYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ’’ dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks.: . ' '
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt,žemiau einančią; 

blaųlcą ir būt jos skaitytoju.

, • “NAUJOJI GADYNĖ” -
220 Leonard Street, Brooklyn, N., Y.
Genb. Administracija:

’čia prisiunčiu $___ ...__ už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ...
Numeris ir gatvė 
Miestas ir valstija

...........

Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-4^ East 108th Street Tel. Pullman M70
—>■■■■■ ■ ■ i i i ■ i ■■■ | . ............................... ........ .. . ..............................."■ * ........ ' ■■ ' ■ '■ ■

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Westeril Avė. Phone Virginia 0883

J. LI ULEVIČIŲ S •
1348 So. California Avenue 1 Phone Lafayette 3572
——------V ' " ' . Į'..... . ■ • ................. ' " ■ .............  —

A. MASALSKIS
3307 Litiianica Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS “ ~
6834 Sp. Western Avė. ” Phone Grovehill 0142 
1410 South 49th Court Cicero JPhone Cicero 2109

f-r

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

L J. ZOLP Phone Boul. 5203
1046 West 46th Street ' Phone Boulevard 5566

S. M. SKUDAS
71S West 18th Street Phone Monroe 3377

Yards 1139
Phone Yards 1138

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.
8

DR. HERZMAN
' IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 81 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nąujau- 
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 Węst 22nd Street 
Valandos: duo 1—8 ir 7—8 

ęteredęmis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So, California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sta.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kenvvood 5107

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 288U

Telefonas. Yarda 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 i*ci 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400

Garsinkitės “N-nose”
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Lietuvių Jaunuolių Kliubas Rengiasi Lietuvon—I 
P. Grigaitis Clevelande Gruodžio 19 —- Kalbės 

Kongreso Prakalbose — Medžiotojai iii 
Nelaimės — Dirvos Reikalai

P. Grigaitis Clevelande

P. Grigaitis, “Naujienų” Red.

Ateikite arba Skambinkite
Mano krautuvėje, Midway 

Market, 8420 Hough avenue, 
. galėsite gauti visokios ir.e.os 
Kalėdų šventėms. Jeigu nagalė- 
site patys pributi, tai pašaukite 
telef. Garfield 8623, o aš grei
tai pristatysiu prekes į jūsų na
mus.

Jūsų Viduriai NORI 
Būti Reguliariais

■ ■ c • ' l • ’'' i - ’- t

be) jūsų viduriai galėtų kalbėti, 
tai jie pasakytų, kad paprastas už
kietėjimas pareina nuo NEPAISY
MO. Moderni valgiai dažnai be Gam
tos “tvarkytojų” — kviečių liuosuo
tojų dalies.

Jus galit išvengti paprasto užkie
tėjimo, valgydami Kellogg’s All-Bran.

All-Bran daro du dalyku. 'Pirmų, 
jis duoda jums “rupumų”. Sugeria 
vandenį ir minkština. kaip kempine 
.— ta vandens minkštinta masė pa- 

. deda išsivalyti ir, antra, vitaminus 
. , . i “BĮ” — vitaminus, kurie sutvarko 
labai ga ą jūsų vidurių takus ir sukelia sveikų 

kad ateina i jddėjijną.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
komitetas Ohio valstijoje ren 
gia dideles viešas prakalba^, 
gruodžio 19 d., Lietuvių Salėje. 
Kalbės P. Grigaitis, “Naujienų'’ 
redaktorius, F.« Abekas, “Vil
nies” redakcijos narys, adv. V. 
Chesnulis, Lieti:vių ž nių re
daktorius ir Jonas Daraitis-D?- 
Rightar, O.iio valstijos legis- 
laturos atstovas. Komitct. s vie
šai kviečia ir “Dirvos” redakto
rių K. S. Karpių. Jei j-m Lie
tuva rupi ir rupi jos likimas, tai 
jis būtinai turėtų šiame vakare 
kalbėti. Jis taipgi galės ir savo 
klausimus pastatyti. Pub ika 
bus sprendėju.

P-s Karpius giriasi, kad ga
vęs meda.ius už Lietuvos gelbė 
jimą. Č.a kaip tik ir bus progai 
parodyti kokią pagalbą Lietuvai 
jis ’yra suteikęs. Jeigu žmogus 
ką naudingo padaro, tai visuo
menė nori žinoti, šios prakalbos 
kaip tik ir yra raugiamos tam 
tikslui, kad teikti paga bą Li> 
tuvos liaudžiai, šiuomi komite 
tas ir kviečia p. K arpui 'kalbėti. 
Jeigu jam kas bus neaišku, tai 
kiti kalbėtojai paaiškins.

Suimti Du Jauni Vagys
Buvo areštuoti high school te- 

belanka'nti du vaikėzai. Jie pa
pildė vagysčių. Policija tikrina, 
kad jie pavogėt įvairių daiktų 
už apie $3,000. Daug ausiai a- 
piplėšę Five Point Hardvvare 
krautuvę. Apskaitliavo, kad iš 
ten jie pasigriebė parako, šau
tuvų ir kitokių įnagių už $2,000.

Suėmė Paštininką
Clevelando priemiestyj, Lake- 

wood, tapo areštuotas laiškų iš
nešiotojas James G. Waugamen, 
26 metų amžiaus. Pašto inspek
torius susekė, kad Waugamen 
kratė laiškus arba juos visai 
naikino, ieškodamas pinigų. Ati
duotas federalei grand jury.

Medžiotojų Nelaimės
EAST LIVERPOOL, OHIO.— 

Medžioklių sezone daugelis žmo
nių praranda savo gyvybes. V.e_ 
ni per neatsargumą, kiti eina 
medžioti netuščiomis galvomis.

Luther Dean, 30 matų, am
žiaus, išėjęs medžioti, šautuvu 
nusišovė sau cmakrą. Jo gyvybė 
pavojuj?. Šiais metas Oh'o 
valstijoje įvyko daugybė tokių 
nelaimių. Vieni patys persišovė, 
kiti liko sužeisti per neatsargu
mą kitų madžiotojų. Einant me-

Kellogg’s" All-Bran yra grūzdus, 
spraginti grudaį. Valgyk su pienu ar 
Smetona ir vaisiais — arba viralie- 
nėj. Bet, kaip juos nevalgytom, var
tok REGULIARIAI. Valgyk kasdien 
Po du šaukštu All-Bran ir gerk gana 
vandens. Jei jus taip darysite kas
dien, jus galit išvengti paprasto už
kietėjimo — ir liuosuotojų. Visi 
krautuvininkai pardavinėja All-Bran. 
Gamina Kellogg in Battle Creek.

ir liuosuotojų. Visi

Yra. daug žmon ų, 
atsisakd Darželio 

vien tik dėlto, 
ten kiša savo

Dirvoje Čalis

džioti, reikia būti labai atsar
giems.-

Dr, Vitkus — Laimingas
I Iš musų kolonijos labai tan
kiai važiuoja medžioti Dr. J. T. 
Vitkus. Jis .matyt, yra la’m’n- 
gas. Kafa tik išvažiuoja, tik vis 
parsiveža gerą skaičių zuikių. 
Paskutiniu laiku Dr. rengėsi va
žiuoti' briedžių šaudyti. Manom, 
kad ir čia jam pasisekė.

“Bumerangas”
Dudeno Kavalierius Čajis 

vo Dirvoje padarė 
pastabą. Jis sako,
Draugijų metiniai susirinkimai, 
čad nariai turėtų būti atsargus 
ką išrenka į valdybas arba, at
stovais į Darže i o -Sąjungą.

Ištiesų, Draugijų nariai turė
tų būti atsargus ir nerinkti to
kių atstovų kaip Čalis. -Tas žmo. 
gelis pridaro daugiau nemalonu
mų, negu dJdešimts k.t to'. ų 
sudėtų į daiktą. Darželio ats'o 
vai turėtų tuo susidomėti. Jie 
patys mato, kad Karpius labai 
daug kenkia Darželio projekto 
progresui, 
kurie visai
reikalus remti, 
kad Kavalierius 
nosį. .

Tikrai, savo
nors kartą padarė gerą pastabą. 
Jis visuomet didžiuojasi, kad la
bai daug g*ero daro Darželiui, 
bet besididžiuodamas lai parodo 
sąskaitas kiek jis yra pasipel
nęs iš Darželio iždo už savo at
liktą darbą. Jis yra. išėmęs ge
roką surųą pinigų, bot vis mėgs
ta pasigirti, kad 'tarnauja' visuo
menei, vien Lietuvybei. Mano ir 
daugelio kitų nuomone, Darže
liui ir visiems butų geriau, jei
gu jis iš Sąjungos pasitraukt i, 
o ne daryti pe spėjimus, ko d 
kiti pasitrauktų. Man to paukš
čio mintys labai gražiai supran
tamos ir žinau kam jis 
nacijas siūlo. Dėl to aš 
rezignaciją jam pačiam.

Išmatą

kad visos miesto išmatos* “bu 
išvežtos apie gruodžio pradžią”, 
bet kada vėl vež — než nia. Sa
ko, kad valdyba, turi paleisti di
delį skaičių darbininkų dėl fi
nansų trukumo. Majoras ponas 
Burton . pamiršo xą jis sake 
prieš rinkimus. Jis prižadėjo 
miestą užlaikyti Švariai ir dulig 
darbininkų palaikyti prie mies
to darbų. Bet ką čia ir sakyti. 
Nėra, nei vieno pol tikieriauę 
kuris' išpildytų visus savo pri
žadus, kuriuos padaro prieš rin
kimus.

nąrių — dėmokratai. Galima t’.- 
Ję^tis, kad tarp -jų gali kilti aš
trus ginčai. Butų gerjau jeigu 
jie visi susitaikytų,.bet labai re
tai pasitaiko, kad taip įvyktų.

Byla tarp Miestų
r ' ' ' > < . ■ f'

Clevelando miestas buvo ap
skundęs priemiestį 'East C eve- 
land už vartojimą suvestų van
dens vamzdžių. Teismas priteisė 
miestelį sumokėti Clevelandui 
5150,000. Miestas sutiko panai
kinti nuošimčius, jeigu suma 
ous sumokėta iki p adžiai 1938 
matų. Mat, vamzdžiai buvo var
tojami per daugelį, metų, tad ir 
susidėjo dideli nuošimčiai:

10% Dividendų
City Savinas and L an Ccm- 

pany^ užsidaięs bankas, vėl ža
la išmokėti po dešimtą nuošim
tį savo .kostumeriams. Vico iš
mokės apie $30,000. Kaip tą iš
mokėjimą padarys, tai bus gra
sinęs apie 35% padėtų pin’gų. 
Reiškia, žmonės bus gavę po 35 
centus nuo kiekvieno padėto do
lerio. Išmokėjimą žada padaryti 
apie gruodžio 15 d.

Naminė

SU M

Jausk Kai Milijonas
—ir tu atrodysi kaip milijonas!

Miesto Taryboj 17 Dem, ir 16 
Republikonų

rinkimai įvyko keletą

rczig- 
siula.u

Nors 
savaičių atgal, bet tik šiandien 
tikrai sužinota kas liko tarytos 
nariais. Paul Betley, demok.a- 
tas, buvo pralaimėjęs tr.’m’s baL 
sais. šiandien pasirodo, kad jis 
laimėjo 3’balsų dauguma. Tokiu 
budu, miesto taryba susidaro iš 
17 demokratų- ir ,16 republiko- 
nų. M. . ;

Keli tarybos nariai buvo ga
vę beveik po lygiai balsų, tad 
rezuįta.tųs reikėjo Aš naujo skai
čiuoti? Daba^ .Mjortas yra re-

Federalė valdžia areštavo 
Paul Manardi ir Ambrose Sal- 
vatore už darymą naminės. Mi
nardi nuteistas 18 mėnesių ka- 
ėjimo ir $1,000 pabaudos, o Sil- 
vatore — keturiems mėnesiams 
kalėjimo ir $500 pabaudos.
Unijos — Pieninių Kontraktai

Unijos ir pieno bendrovių pa
sirašytas kontraktas įeis gi'lion 
gruodžio pirmą dieną. Tas kon
traktas paliečia apie du tukstan- 
čiUs darbininkų, dirbančių šia
me mieste. Algos bus pakeltos 
nuo 1 iki 6% centų į valandą, 
kas sudarys apie ?du šimtus 
tūkstančių dolerių daugiau į 
metus.

Jonas Jarus

Miesto vyriausybe pranašė, publikonas, o didžiuma,tarybos

Skelbimai Naujienose 
luočla naudą dėlto, 
-i-a naudingos.. ,, .

!<ad pačios Naujienos

Gaukit ši EKSTRA Užvalkala ir jus 
gausit tikrai Šviežius cigaretus

Vedybcs
Julius Šukys apsivedė su Ma

rijona Amšiejute. Religines ce
remonijas atliko kun. A. Karu- 
žiškis, naujos parapijos bažny
čioje.

Didžiuma Cigaretų duoda 
jums šį vieną užvalkalą 
............................jis atsidaro iš viršaus

...bet Old Goki duoda jums 
šį EKSTRA užvalkalą ,

. ■...............jis atsidaro ič APAČIOJ

Ruošiasi Lietuvon

Lietuvių Jaunuolių Sportinin
kų Kliubas daug veikia, sporto 
šakoje. Kiek įteko patirti, tai 
Kliubas rengiasi važiuoti į Lie
tuvą kitais metais ir dalyvauti 
Kauno Sporto šventėje. Bet, ži
noma, viskas priklausys nuo fi
nansų. Važiuos, jeigu sukels už
tektinai kelionės lėšas padengti.

Kalėdos ir Dovanos
Kalėdos jau nebetoli • ir jau 

laikas pradėti rūpintis, kad sa
vo gimines ir gerus draugus ap
dovanoti tinkamomis dovane.ė- 
mis. Mano manymu, geriausia 
davana butų pažangaus laikraš
čio prenumerata, kaip “Naujie
nų” ar “Keleivio”. Mylimas 
draugas ar giminė, gavęs tokią 
brangią dovaną, niekuomet jūsų 
nepamirš. Laikraštis jiems teiks 
apšvietą ir pasaulio žinias per 
visus metus. Kada tik jis pasi
ims laikraštį i savo rankas, tai 
visuomet pagalvos apie dovanos 
įteikėją ir jam bus dėkingas. Aš 
mielai patarpininkausiu užrašy
damas prenumeratas ir pasiųs
damas redakcijom

PAKELIS Dvigubai-švelnių OLD1 
GOLDS yra vertas minutes pa-S 
studijavimo. Tas pakelis ateina ap- 

vilktas EKSTRA Cellophane užval
kalu. Jis yra dvilinkai apvyniotas... 
du užvalkalai Vietoje vieno. Bet tas 
dar ne viekas.

Tėmykilte, kaip moksliniai tie du 
x Callophane užvalkalai yra uždėti . . .

taip, kad vienas užvalkalas užlipdo 
pakelio viršų, o antras už’ipdo apa
čią. Niekur nėra atvirų siūlių ..: Tai 
orą uždarąs, klimatą apsaugojus pa
kelis.

Tai yra stebuklingas padaras, šis 
pakelis! Jis suteikia jums ŠVIEŽIUS 
cigaretus, kur tik jus pirksite juos. 
Ar itai klimatas butų aukštas ir sau
sas. Ar tai klimatas butų drėgnas ir 
minkštas.

Jus nerasite., pakinko.. Dvigubai- 
švelnių OLD GOLDS visai išdžiuvu
sių nuo šilumos nei išsipūtusių iki 
drėgnumo laipsnio dėl didelio apšar- 
mojijno.

Nuvesę cigaretei yra liežuvio de
gintojai ir gerklės., erzintojai; Bet 
ŠVIEŽI cigaretei—tie švieži, Dvigu-

bai-švelnųs OLD GOLDS—yra pri- 
imnųs nuo ryto iki vakaro.
Reikalaukite Dvigubai-švelnių OLD 

GOLDS dėl ŠVIEŽUMO. Dėl pertek
lingo šviežumo pasaulio išrinkltiniau- 
sių prizinio derliaus tabakų. Dėl nau 
dingumo. Dėl teisingo susijaiidinimo 
teisinga kokybe, puikiausiais vietos 
ir turkiškais tabakais, kokius tik pi
nigas gali pirktti.

JUS GALITE LAIMĖTI $100,000.00 PIRMA PRIZĄ OLD ęOLD’S
naujame $350,000.00 Piešinių Konteate. Gaukite įstojimo blanką ir visus detališkumus bile cigaretų krautuvėje

L Kontestas užsidaro vidurnaktį. 11 d. gruodžio, 1937
•... a ..—.

Daug-umos moteryse yra žėrintis ir Šviečiantis sveikatos 
"miegantis grožis". Karta išbudintas jis spindi savo žavu
mu, Šypsą ir elgesna; aiSkesnc Švelnia oda. smagesne eise
na. bendra gajumo ir žavos iSraiSka. Ji randa visuomeni
niuose santykiuose daugiau malonumo, mažiau nuovargio 
kasdieniniame darbe. Ji jaučias geriau 1 Ji atrodo geriau! 
Ji yra pasitaisiusi!

Nelauk iki rytojaus, jei pradedi jaustis nusilpusiu, nuo- 
gijstingu. Pradėk Šiandien savo sistemai teikti pageltu}, 
kad palaikyti natūralų gyvumų.

Per metų metus tūkstančiai džiaugėsi gaivinančiu, svei
ku, kokybės MALVAZ. Jis turtingas vitaminais, minera
lais ir kalorijų sudėtimi, ką dažnai gydytojai rekomen
duoja nustipusiems ir neurastenikams. Pas Monarch’ą 
moksliškai, moderniškai sukombinuoja tas sveikas verty
bes. lengvai asimiliuojamą, malonaus skonio, gaivinanti 
maisto-gfrimą.

Monarch užtikrina tai. kad jus pamėgsite 
puikų skonj, žemą kainą, patenkinančią 
MALVAZ {taką. Užsisakykit kartoną Šian
dien. Jus nieko nerizikuojat. Pilna pirkimo 
kaina bus sugrąžinta, jei nebūsit pilnai pa
tenkinti. Telefonuok Canal 0600 dabar.

■ •'■ I *

KARTONAS Iš 24 BUTELIŲ $2.75 
50c grąžinama už tuščius

KARTONAS Iš 12 BUTELIŲ $1.40 
25c grąžinama už tužčius

MALVAZ daro Monarch Beer aludariai •

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

KALĖDŲ
: Pasveikinimai:

NAUJIENOSE
PASIEKS VISUS JŪSŲ:

•GIMINES,
• DRAUGUS ir
•KOŠT U M ERIŲ S,

NES JIE VISI SKAITO NAUJIENAS

PASVEIKINIMAI TILPS DIDELIAME 
KALĖDINIAME NUMERYJE, KURIS IŠEIS

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

NAUJIENŲ

KALENDORIUS
z Mes pasiųsime jūsų giminėms ir 

draugams LIETUVON musų gražų 
su naujais paveikslais Kalendorių 
tiktai

UŽ 10 CENTŲ.
Prisiųskit savo užsakymus tuo- 

Kas užsirašys NAUJIENAS— 
musų gražų kalendorių dykai.

• jaus, 
gaus

1739
NAUJIENOS

SOUTH HALSTED STREET 
Chicago, Illinois

.'J lUĖiilISitKk^.i
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UiaakyMo kaina >
Chicagoįe — paštu: 

Metals ____
Pusei metą___________
Trim pienesiams_____
Dvtem m$pesiams--------
Viekam m^uesiui--------

CNcagoJ išnešiotojus: 
kopija -----------

, Savaitei ......18c 
M^uesiui 73c

Suvienytose Valstijose, ne CMcapj,

$$.0.O 
Pusęi motą   2*75 
Trim mėnesiams ......
Dviejų m^ueęiams -------------  LQ0
Vienam mėnesiui —•—■—• *75 

Uętuvole ię kitur užsieniųosa 
(Atpiginta)

Metam ----------------------
Pusei metų l----------------- .... 4.Q0
Trims mėnesiams --------- ..... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu, (
5^

tą.oo 
4.00 
2.00 
|.5O 

.75

Ambasadorius William E Dodd

• J *

Bedarbių šelpimas
Kiek Amerikoje per paskutinius kelerius metus bu-> 

vo bedarbių, niekas tikrai negalėjo pasakyti* Negalėjo 
pasakyti net apytikriai, nes įvairių žmonių ir įvairių įs
taigų apskaičiavimai labai skyrėsk Tas skirtumas daž
nai sudarė net kelis milijonus. Pavyzdžiui, tarp kraštu
tinių apskaičiavimų skirtumas buvo apie šeši milijonai I 
Vadinasi, vieni tvirtino* kad bedarbių yrą apie dvylika 
milijonų,'o kiti priskaitė tik šešis milijonui Tas netik” 
rūmas iš dalies paaiškės, kai po Naujų Metų bus suskaL 
tyti ir suskirstyti bedarbių surašinėjimo rezultatai.

Nuomonės skyrėsi ir skiriasi ne tik dėl bedarbių 
skaičiaus* bet taip, pat ir dėl jų šelpimo. Paskutiniais 
laikais atsirado labai daug kritikų, kurie sake> jog be^ 
darbių Šelpimas yra blogai sutvarkytas* Girdi, daugelis 
bedarbių yra ne tik tinginiai, bet. tiesiog “bomai’’,, kiv 
rie jokio darbo nenori dirbti.

Pagaliau bedarbių klausimu susirūpino “Fortune” 
žurnalas, kuris paprastai stengiasi dalykus nušviesti la
biau nešališkai nei kiti kapitalistų žurnalai. Be to, tas 
Žurnalas finansiškai labai gerai laikosi, tad nesivaržo 
dėl lėšų, kurios yra reikalingos, tyrinėjimams^

“Fortune” pasiuntė savo, patyrusius žmones į skir
tingus Amerikos miestus, kad jie ten surinktų davinių 
apie bedarbius. Daviniai buvo renkami per kelis mėne
sius. Ištirta buvo penki tūkstančiai bedarbių,- kurie gau- 

•na pašalpas. Apie jų gyvenimą viskas buvo smulkmeniš
kai patirta: kur jie seniau dirbo, kodėl liko iš darbo pa
leisti, ar patenkinti pašalpa, ar norėtų dirbti, kokiu už
darbiu pasitenkintų?

Bedarbių apklausinėjimu nepasitenkinta: tyrinėto
jai surinko reikiamų duomenų iš bedarbių pažįstamų, 
draugų ir tų dirbtuvių, kuriose seniau tie bedarbiai dir^- 
bo. ‘ . ' • . ■ ' 1 ■ I ■ „ :-

Rezultatas tų tyrinėjimų gana įdomus. “Fortune” 
sako, jog prikišimas bedarbiams tinginiavimo irs“boma- 
vimo” yra visai nępagrįstas. Beveik visi bedarbiai savo 
būkle nėra patenkinti ir norėtų dirbti, jeigu jie kokį 
darbelį galėtų gauti. Ir visai jie nereikalauja didelio at
lyginimo: sutiktų dirbti už tokią algą, kokios pakaktų 
Šiek tiek žmoniškesniam pragyvenimui. O tokių, kurie 
nelabai darbo paiso, atsirado tik apie septvni nuošim
čiai.

Daugeliui bedarbių jau beveik jokios vilties nebėra 
kada ners gauti bet koks darbas* Dalykas, toks, kad jie 
jau pasiekė arba baigia pasiekti tą amžių, kada dirbtu
vės nebenori samdyti. Kitais žodžiais sakant, jie jau nu
senę, tad jų vertė samdos atžvilgiu yra visai nukritusi. 
Kitas JoJogumas su jais yra tas, kad jie daugiausia yra 
juodo darbo, darbininkai. O tokiems jau sunku bėra bet 
koks darbas gauti. Kvalifikuotas darbininkas, nors ir 
senyvas, vis dėlto gali konkuruoti. Mat, jis yra patyręs, 
gerai savo darbą išmąno. Tuo tarpu svarbiausi juodo 
darbo darbininko privalumai yra fiziška jėga, fiziška 
ištvermė. Todėl aišku, kad konkuruoti su jaunesniu dar
bininku jis negaU v
, Kokia iš to išvada?

Išvada yra ta, kad, bedarbių klausimas pasiliks ir 
toliau. Nėra jokios vilties, kad. netolimoje ateityje pra
monė galėtų suimti visus darbininkus, kurie nori dirbti, 
bet negali darbo gauti, šiaip ar taip, juos teks 
Tad bedarbių šelpimo klausimas vis dar bus itin

šelpti, 
opu&

Tik vieną Suomija
I'

Iš visų trylikos valstybių, kurios įsiskolino AmorL 
kai karų sietu ir tuoj po, karo* tik vieša Suomija regth 
Kariškai savo skola moka. JEi pranešė Jungtinių Valąįb 
jų valdžiat jog gruodžio 15 <L suniukęs skolos dalį. 
dinasi, sumokės tiek, kiek ji turi pagal sutartį sumoka 
H ($232,143). . _

Kitos Europos valstybė Per paskutinius kelis me^s 
Amerikai skolų nebemoka Jfe veikiausiai daugelis jų Vb 
$ai nebemokės. Mat, reikia išleisti kiek galima daugiau 
pinigų ginklavimosi tikslams,- tad skoloms mokėti jau 
pieko »0bęMękąt ;

, Laikraščių pranešimais!, William E. Dodd, Ameri
kos ambasadorius Vokietijai, įteikė Washingtonui savo 
rezignaciją, gausia mėnesį jis paliaus ėj$s ambasado
riaus pareigas ir apleis Berlyną.

William E. Dodd yra cbicagietis* Priešišvykdamas 
į Berlyną, Chicagos universitete jis ėjo istorijos profe
soriaus pareigas.

Kaip atrodo,4 diplomatijos srityje prof. Dodd karje
ros nepadarys,' Tačiau visi pažangesnieji žmonės su ma
lonumu prisimins jo nusistatymų nacių atžvilgiu.

Sakoma, kad diplomatas yra tokis žmogus, kuris 
kalba vieną dalyką, o mano visai ką kitą, ir nori, kad 
žmonės jo žodžiais tikėtų. .

Prof. Dodd tai diplomatų pušiai nepriklausė. Nors 
jis Vokietijai ir simpatizavo* bet kai nuvyko ten ir pa- 
matė visus biąurius nacių darbus, tai gana °nedįploma- 
tiškai” pasielgė. Pirmiausia jis padarė Berlyno ameri
kiečių klube pranešimą apie demokratiją, Jis papasako
jo apie demokratijos raidą, gana aiškiai pabrėždamas 
tą faktą, jog “totalinė tvarka” gali prigyti tik tose vals
tybėse, kur piliečiai visuomet buvo prispausti ir mažai 
laisvės teturėjo.

Iš diplomato pusės kalbėti tokius dalykus buvo vi
sai “netaktiška”. Tačiau prof. Dodd tuo parodė,, jog 
veidmainiauti jis nenori.

Dar rimtesnis dalykas įvyko šių mėtų rugsėjo mė
nesį, kai ambasadorius Dodd pasipriešino . tam, kad 
Amerikos ambasada oficiajiškai dalyvautų nacių parti
jos kongrese, kuris įvyko Niuremberge. Tas nusistaty
mas aiškiai parodė, kaip jis Žiuri į nacius. •

Nėra mažiausios abejonės, kad Dodd^o, rezignacija 
Hitlerio valdžia, yra labai patenkinta. Turėti reikalas 
su tokiu diplomatu, kuris nenori veidmainiauti bei slėp
ti savo nusistatymo, jai vis dėlto nebuvo labai malonu.

Lietuvos gyvenimą margumynai
Kavinčse galima daugiau žinių patirti, negu iš dienraš

čių. Konstitucijos projektas vis dar nepajėgiama 
paruošti. —♦ Fašizmo talmudistai negali susitaikyti. 
— Civilės metrikacijos klausimas. -— Tik per teismą
paruošti. — f ašizmo talmudistai negali susitaikyti. 
— Civilė® metrikacijos klausimas. — Tik psr teismą 
galima priversti kunigus, kad jie išduotų mirimo me
triką;. Lietuviai inteligentai priima mahometų re
ligiją, kad galėtų savo vaikus išsaugoti nuo klerika
lų įtakos. —Klerikalizmas pradeda žmonėms labai 
įkyrėti.
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(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Apžvalga
LIETUVOS “MAHOME 

TONAI”

«—ety . ......... ■■f**’!1-.'."**1*?* , *■ v .

SKELBIA KARĄ KORES
PONDENTAMS

kuriuo galima 
Būtent* lietų- 

mąhometo- 
galėtų iŠ- 
uusipoliti- 

ir bendrai

Vokįėtijos naciai ir vėl pa
sirūpino užsienio laikraščio ko
respondentą, pašalinti, šį kartą 
jie įsakė|f iškraustyti “Basler 
Nachrichten” ' (šveicarų demo
kratiškos minties laikraščio) 
korespondentui, Herman Boe- 
schenstein, kurią paskutinius 
dvejus metus išgyveno Berly
ne- '

Boeschenstein pasidarė ne
pageidaujamas po to, kai jis 
ėmė nelabai palankiai naciams 
įrašyti vykstančią Vokie
tijoje religinę kovą.

Nacių valdžia be jokių pa
aiškinimų pranešė jam, kad leį- 
dimas gyventi Berlyne iš jo 
yra atimamas. O tai galėjo, 
žinoma, reikšti tik vieną daly- 
'ką. Būtent, kad jis yra nepa- 
geidaujamaą ir turi iš Vokie
tijos kraustytis, ■'

Prieš kiek laiko panašiai bu
vo pasielgta su Norman Ebbutt 
įr Pat$ Ravoux„ anglų bei pran
cūzų žurnalistais, kurie taip 
pat buvo priversti iš Vokieti
jos įšvažiuoti.

Labai įtūžę naciai yra ir 
prieš York Times” ko-
vespondentą^ bntenti Qtto To-
tischus. šia proga bus pravar
tu W Tob&elmš yra

! lietuvis iš Klaipjėdos, Jis. yra
J labai gabus korespondentas.. 
? Pastaruoju laiku jo ilgi prane
šimai naciams tikrai nebuvo 
palankus. Ypač jo ilgas. strait> 
snis apie7tai, kad naciai yra 
pasinapję kontroliuoti visufc v^r 
piečius, visaį nepaisant to„ kuę 
jie gyventų. Daugiau tą: kito* 
,se valstybėse gyvenų vokiečiai 
turi būti 'drausmingi ir visada 
palankus Vokietijai. Patvarky
mas, nesimaišyti su “marijo
nais” jiems yra tiek jau pri- 
tgalomas, kaip ir Vokietijoje./ 
' Tuo, savo, straipsniu Tolisch- 
us lyg žarijų naciams užkrate. 
Jįę visaip jį niekina ir skelbia, 
kad už tuos ‘savo raštus jis 
gaunąs atlyginimą iš Mask
vos... >

► Kad kokios, netrukus ir To»
* T . r. ,rr. .. ; 

pat likimo, kokio susilaukė ki- ■ " /

šfeime puslapyje spausdina
me musų specialaus korespon
dento labai įdomų straipsnį 
antrašte “LįetųVęis gyvenimo 
margumynai”. Iš jo skaityto
jai patirs, jog kova dėl civilės 
metrikacijos Lietuvoje pradeda 
išsilieti į tikrai įdomią for
mą. ’ 

Y

Kadangi Lietuvoje nei gim
ti, nei mirti be bažnyčios ži
nios negalima, tai kai kurie 
yra priversti net teismo- keliu 
reikalauti metrikų, Vįepęk to-' 
kių drąsuolių, žinoma, atsiran
da nedaug: tai perdaug įky
rus, peparapkus įr su nemąžo.-, 
mis iškūdopūs susijęs būdas. 
Juo labiau teismu nenorima 
naudotis, kad • susirado leng
vesnis kebas, 
tikslą pasiekti,
viai pradeda virsti 
nais, kad tuo budu 
sisukti nuo, įkyrios 
kavuąia kapeliono 
kunigą įtakos^

Korespondentas mini gimun^ 
zijos mokytoją (įžym^tis lietu
vių kvietėjo kuris pri
ėmė mahometonų religiją,, kad 
tuo budu galėtų apsaugoti sa
vo dukrelę nuo klerikališkos 
įtakos* Veikiausiai jis; tatai pa
darė ne įsitikinimais bęsiva. 
d uodams bet tik todėl, kad 
kitokios išeities nebuvo. Ir pa
sirodę kad tai nęrą kokia iš* 
imtis: esą, jau susidaręs ne
mažas. budelis lietjųyią^ kurie 
iŠ -bėdos virtę mahomętonaįs.

Galimas daiktas* kad tiem 
mahometonai naujoji religiją 
sudaru tik patogumą: apsau
goja juos ir jų vaikus w kle- 
rikaiUmp* Tačiau ateityje gali 
atsitikti visai kįt&iips Korespon
dentas nurodo į naująją iw 
tęs tautų kartą, kuri pasidarė 
gana aktinga. ■ Tos kartos tė
vai irgi dėl patogumo permaG 
nė tikėjimą. Bet jų vaikai j tą 
tikėjimą jau ima visai rimtai 
žiūrėti.

t Taigi, atrodo, kad kunigą 
griežtas nusistatymas, pWŠ. cL diskus, . susilaukti 
vilę metrikaciją pagaliau/jiems pat likimo, kokio susilaukė ki- 
patiems išeis į f^naudą : su$a- iįi korespondentai, kurie nepa-
rys labai palankias sąlygas ki lankiai ‘apie nacių veiklą ra-

Vakar, Šiandieną, o

Lietuvių Jaunimo Kultūros 
Ratelio reikalu

štai jau kuris laikas, kaip 
jums nerąšiaų. Daug darbo tu* 
riu. Mes visi dirbame, kaip mo
kame, pajėgiame ir -kaip galime 
prisitaikinti. Taigi, mažai laiko 
lieka, net kartais ir artimiems 
laišką parašyti. Tiesą pasakius, 
labai laiko stoka netenka skųs
tis. Turime kartais ir liuoslai- 
kio, bet ja tinkamai nemokame 
sunaudoti. Gyvenime tikrai yra 
svarbu išmokti tinkamai laikas 
sutvarkyti. Tuomet ir darbui ir 
poilsiui sveikiau.
Bet ne visuomet nuo mus pačių 

valios laiko sutvarkymas parei
na. štai ir pas mus, kaip žinote, 
nelabai mes pasitikime visais 
budais Košiama musų spauda, 
todėl naujienas gaudome kiek
viena proga. Tas progas reikia 
surasti ir joms laiko, turėti, 
štai delko pas mus jau įeina į 
pradą sėdėti kavinėse. Jau net 

.dienos metu, tai yra darbo me
tu, galima, rasti žmonių sėdinčių 
kavinėse,- Tai susitikimo vietos. 
Čia eina vienas kitą pasimatyti? 
pasikalbėti kas gero girdėti. Ka
vinė dabar žurnalisto mėgia
miausia vieta. Kavos puodukas 
daug daugiau pasako, negu pirk
tas kartais dienraštis. Reikia 
sakyti, kad paskutiniu laiku vi
si labai pasigedo visokių nau
jienų ir jas gaudyte gaudo. 
Dienraščių tiražas auga., daug 
jų skaito ir iš užsienio atėjusių. 
Bet kartu, kavinių lankytojų 
skaičius dar sparčiau auga. Kas 
dienraščio.^skiltyse netelpa;, tas 
kavinėje nugirsta.

Tai štai, kaip matote, tenka 
mums ir kavines lankyti, na, jei 
norite ir- tą į darbo> valandas į- 
įkaityti. Taigi, darbas darbui 
nelygus, bet laiką vįsviepa rei
kia sugaišti.
( Svarbiausia pas mus dabar 
kalbų tema, tai kokią bus nau
ja konstitucija. Narsi jau sene-- 

‘kas laikas kaip, ji ruošiama; bet 
stropiai ruošiama. Sakysite del
ko. taip ilgai jos projektas ruo
šiamas. Matote, viso pasaulio 
gyveninio įvykiai taip sparčiai 
vystosi, kad jo raidos prasmę, 
o juo labiau busimą linkmę sun
ku suprasti. Net. pusėtinai geros 
galvos nėra tiek stiprios,, kad 
vienu ypu šių dienų gyvenimo 
dvasią į konstituciją įdėjus. Vie
pi. pasišovę viską grįsti vado 
pradu, kiti norėtų visame ma
tyti ryškioje formoje fašizmo 
tik ragučius, b.et ne visą fa
šizmą. O kas tasai fašizmas 
ir vėl reikia tai išmanyti, nes 
patys fašizmo talmudist.ai nega
li pasakyti, kas tai yra fašlzr 
mas, juk Mussolinie mintis: ke
liems metams pirmyn neatspė
si, ■ .

Yra ir tokių* kurie naujoje 
konstitucijoje norėtų matyti ir 
demokratijos pradą, štai delko 
tos nhuj.os konstitucijos projek
tas taip ilgai ruošiamas, bdt 
faktas, faktu lieka, kad toksai 
projektas bus Seimui įteiktas 
svarstyti. Kaip, tenais ateityje 
bus, sunku pasakyti, pet štai 
ką gyvenimo tikrovė mums vis 
naujo įteikia.

Jau savo, ląiku rašiau, kad ne. 
sąnt Lietuvoje civi ės metrika- 
ęįjps žmonės priversti kaituliuo- 
tį tikybą ir tai daro daugeliu 
atvejų nę iš įsitikinimų, bet 
vien, tik todėl, kad apeiti viso
kius katalikų bažnyčios forma- 

;lųmus< 
:' štai, sakysime, žmonės gyve
na be bažnytinių sutuoMuvŪk 

sulaukia, vaikų, Gy
vena gražiai įr laimingai. Atei
ną laikas, kuomet vaikus, rei
kia leisti į mokyklą Be metrL 
,lW0ęWii§ JA nepriima. Jei ne-

f

•<

krikštyti, tai kur gi metriką 
gautų ne$ oficialiai tik bažny
čia galį metriką, išduoti. Kadan
gi katalikų bažnyčia tuoj reika
lauja vaiką krikštyti, o su tuo 
krikštu jau ateičiai seka visokie 
kiti katalikų bažnyčios forma
lumai, tai tokiais atsitikimais 
be katalikų bažnyčios gyvenan
ti pora pereina’ į kitą tikybą. 
Daug kas eina pas mahometo
nus. Kiti šitokiais atsitikimais 
mėgina šią kliūtį taip apeiti. Ei. 
na į teismą ir vyriškis pasisa
ko, kad štai tai moteriškei, su 
kuria, jis gyvena, gimė kūdikis 
ir kad jis. to kūdikio tėvas, to
dėl teismas turi priteisti jam 
alimentus. Bet teismas čia pat 
turi konstatuoti, kad toksai kū
dikis tikrai gimęs. Žinomą, liu
dininkai tai patvirtina. Tuo bu- 
du teismas sustato visais atve
jais kūdikio gimimo dokumentą 
ir šitoks dokumentas lygus baž
nytinei metrikai. Tokių doku
mentu vaikai ir į mokyklą pri
imami. čia katalikų bažnyčia i 
tokį vaiką jokių savo teisių ne
gali pareikšti. Kitaip tarus, mo
kykloj a toksai vaikas gali pas 
katalikų kunigą tikybos nes mo. 
kyti,. o kartu ir išpažinties nei
ti. Jei' kas iš tokių he.tikybių 
šeimos miršta, tai mirties do
kumentas ir tik teismo keliu į- 
gijamas, nes ’katalikų bažnyčia 
tokiais atsitikimais nenori mir
ties metrikos duoti. >Mat, miręs 
laidojamas be bažnyčios žinios. 
Tai šiais atvejais katalikų kle
bonas teismo keliu priverčiamas 
mirties metriką išduoti. O daro, 
ma šitaip. Teismui skundžia- 
,mas klebonas, kad neišduoda 
mirties metrikos. Teisme ir vėl 
'liudininkų prirodymais remian
tis sudaromas aktas ir šiuo ak
tu remiantis katalikų bažnyčia 
turi išduoti mirties metriką.

Štai kokie . sunkumai apeiti 
jkatalikų bažnyčios visokius for

malumus. Bet visi šie formalu
mai dai* komplikuojami katali
kų bažnyčios vedama politika; 
žinoma, ■ grynai klerikaline poli
tika. O jų ši politika ypač pa
skutiniais metais sustiprinta.

Mokyklose, kaip žinote, ka
talikų vaikai privalomai turi 
mokytis tikybos. Butų pusė bė
dos, jei toji tikyba butų dėsto
ma išmintingų kunigų kapelio
nų. Bet šie kapelionai daugumo- 
ja yra klerikalizmo gyvi paka
likai. ’ Savo mokinius veikia 
taip, kad jie dalyvautų jaunimo 
katalikiškose organizaci j ose,
kad eitų galimai tankiau į baž
nyčią... Per bažnyčią ir mokyk
lą kunigai kapelionai vaikus 
traukia į savo politiką. Kas iš 
tokių mokinių jų įtakai nepasi
duoda, tas turi iš tikybos pamo
kos blogus pažymius. Kas gi to
kiam jaunuoliui lieka daryti? 
Arba pradėti, iš jaunų savo die
nų veidmainiauti, arba, pasiduo
ti kunigo įtakai. Tęvai net ne 
visuomet savo vaikų panašius 
pargyvenknus žino. Kapelionai 
visa tai daro be tėvų žinios. Be 
to, musų mokyklos neia' jau 
taip artimai rišamos su tėvais.

' (Bus daugiau)
1 r '« **■ *" "—-    *

i Galutiną,! įrengta 
pieninė

ALYTUS. — Krokialaukio ir 
apylinkės ūkininkai pasistatė 
'modernią pieninę, kurioš pa
statymas stf visais įrengimais 
kainavo apie 15O„O,QQ lt Pie- 
nįijė. galutinai įrengta ir šio
mis dienomis pieninės mašinos 
paleistos į darbą* Šiais, t. y. 
1937/8 m., pieninė numato per- 

vįįrbtį 4 mik kg pieno.
»

.■i

Žinant Lietuvių Jaunimo Kul
tūros Ratelio praeitį ir dabartį, 
tenka susidomėti ir ateitim, 
nes prospektyvos atrodo nepa
vydėtinos.

Kodėl prisirišusiam ir jaut
resniam nariui nepaklausti: ko
kiais. keliais nuėjome 
toli jais eisime?

Prie to aš kaip tik 
siu, kad plačiau ir 
apibudinus padėtį.

, Lygiai prieš metus įsisteigęs 
po vardu Lietuvių Išeivių Jau
nimo Neprigulmingas Ratelis, 
ėmM darbo. Jau pati pradžia, 
dėkui pastangoms gabios val
dybos, su p. J, Kaunu priešaky
je, davė rateliui gana tvirtą pa
matą j be to, buvo nustatytos 
šios ateities gairės:

1) Apsiribuoti narystės reika
lu vien tik po karu atvykusiais 
iš Lietuvos jaunuoliais.

£) Stengtis išlaikyti ratelį 
nepriklausomu nuo kitų politi
nių bei kitokių organizacijų.

3) Siekti ratelį paversti savi
šalpos draugija.

4) Sekmadienių popiečiais at
laikyti trijų valandų pasilinks
minimus.

Tie nuostatai davė gana pui
kių rezultatų. Narių skaičius ė- 
mė nepaprastai augti. Atrodė, 
kad laikui bėgant jau ir pats 
svarbiausias' ratelio tikslas — 
savišalpa bus atsiektas, vienu 
žodžiu šypsosi gana skaisti at
eitis, bet . . .

Praslinkus vos keliems mėne
siams po įsisteigimo, būrelis re
akcinio elemento, pasinaudoda
mi dar nespėjusią susipažinti su 
padėčia narių dauguma, dėl 
menkos priežasties pašalina ra
telio įsteigėją ir tuometini pir
mininką p.’ J. Kauną. Nauju pir
mininku išrenkamas A. Povilo
nis,. kuris tuoj praveda visą ei
lę rateliui pražūtingų reformų. 
Pirmoj eilėj, pakeičiamas rate
lio vardas. Iš aukščiau minėto 
vardo gauname Lietuvių Jauni
mo Kultūros Ratelį. Tuo pačiu, 
likome lyg pusiau priklausomi 
ir nuo tada, jau žingsnis po 
žingsnio, kaskart vis arčiau žen
giame prie “raudonosios gar
bės”. Kad nariai nesusivoktų ir, 
kad neįvyktų koks netikėtas jų 
susitarimas, tai liko panaikinta 
sekmadienių popiečiais 3-jų va
landų buvę narių susiėjimai ir 
pasilinksminimai. Naujai erai 
realizuoti, kad langviau butų 
rišti politinius klausimus arba, 
tikriau pasakius, laikui bėgant 
prieiti prie politinių klausimų, 
pradėta priiminėti čia gimęs ir 
augęs jaunimas. Vienu žodžiu 
sakant, viskas t-apo s urnai gyta 
— sudarkyta. Taigi prisimenant 
tą puikiąją, tiek daug žadėjusią 
ratelio praeitį, tuos taikius ne
politinius ir linksmus sekmadie
nių popiečius, tuos draugus 
drauges, kurie dėl naujosios e- 
ros pasitraukė musų tarpo, 
nepamirškime, bat pagalvokime 
ar nemalonus butų ir ar ne pui
kiai mums skambėtų atgimęs 
vąrdas:

Lietuvių Išeivių Jaunimo Ne- 
prigulmingas Ratelis.

Aleksas Lidžius

ir kaip

ir susto- 
vaiadžiai

Mirė Mokyklų 
Tarybos Narys

vice-prezidentaš

unijos, ku- 
per 32 me-

jis lankėsi

, Raveusvvood ligoninėj po 
trumpos ligos mirė Charles W. 
Fry* 68 .m., 
mokyklų tarybas ir biznio ma-
nąžem’ mašinistų 
risi jis priklausė 
tųs.

Pereitą mėnesį
Californijoj, apžiūrinėdamas 
ten mokyklas, bet sugryžęs su- . 
sirgo ir .pereitą šeštadienį bu
vo padaryta inkstų operacija*

Velionis gyveno 5959 South 
Francisco Avė.
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kokiose ji gy- 
j^kirtingas. Visi 
ir kaimo mo, 
skirtumą. Kuo-

Kad Meilė 
Šeimoj Žydėtų 

. , i y— , —■ l | I.........

Miesto Moteris
Moters gyvenimas priguli 

nuo aplinkybių 
vena. Jis labai 
žinome miesto 
terš gyvenimų
met kaimietė bebėgiodama per 
dieną apie darbų-darbelius va* 
kare tegalvoja apie lovą, tai 
miestietė tuo pat laiku galvo
ja kur ir kaip smagiau vakarą 
praleisti. Moters gyvenimas 
keičiasi. Ta pati kaimo mergelė, 
štai, atvyko j Ameriką. Su to- 
kiuo pat vargo vaiku susituokė.

* Jis dirba, ji namuose. Jis atei
na iš darbo dažniausiai purvin* 
as, prakaitų dvokiąs, surūgęs 
ne tik paviršutiniai, bet ir vi
dujiniai. Ji laipsniškai kulturė- 
jcu Ji išmoksta būti švari, ji 
pamėgsta švarų butą. Panašiai 
auklėja vaikus. (Suprantate, 
aš čia visai neliečiu tų, kurios, 
taip sakyti, išdyko buvimo, per
siima žemiausiais papročiais: 
girtuokliavimu,.. ištvirkavimu. 
Aš kalbu apie aukštesnio laip
snio moteris, kurios panašiai 
pirmosioms neįstengia namuor 
se švelnios harmonijos palaiky
ti). Ji švari, švarus butas, ir 
vyras suodinas klesteli kreslę! 
Vyras suodinas nuvirsta bal
toj patalinėj. Nepakenčiama!—r 
Vaikai, musų., tėvas mužikas, 
chamas!—Motinos mintimis per
siima vaikai. Į jį pradedama 
žiūrėti kaipo j kokį padarą, 
kurio prievole dirbti, pinigus a- 
tiduoti Šeimos, reikalams, o pa-

<■ Čiani būti pastumdėlio’ vietoj. 
Jis pradeda nesiskubinti į na
mus. Jis ieško sau palankios 
sielos. Jis plaunasi dulkes ne 
vonioje, o ant kampo aludėje..

Namuose jis vis daugiau tam
pa nepakenčiamu, vis dažniau 
vėliau į juos grįžta. Vaikų an
tipatija tėvui auga. Jis tai jau
čia. Jis kenčia. Jis. kenčia ty
liai, niekam nepasiskusdamas, 
niekam savo minčių balsu 
pareikšdamas. Ir ..tik dėl 
daugelis jų pradeda ieškoti 
guodos alkoholyje.

Pasistengkime Suprasti 
Vyrą!

Moters siela jautri. Ji grau
denusi dėl pasaulio ..menknie
kių. Ji šluostosi ašaras žiūrė
dama ludnesnio veikalo teatre. 
Ji moka lengvai visa atleisti, 
moka atjausti, pasirengus visų 
kentėjimus palengvinti, bet da
žnai būna kankintoja savo vy
ro pati to nežinodama. Dalinai 
pats vyras kaltas savo paviršuti
niu šaltumu, savo paslaptingo*- 
mis mintimis. Bet mes turime 
jį suprasti! Musų meilę, jis tu
ri jausti! Namai jį turi vilioti, 
vaikai jam turi būti tiruoju 
džiaugsmu! . .
Kad Vyras Į Namus Skubėtų

Nusidirbęs vyras reikalingai 
poilsio... Per dieną klausęsis “bo
so” šiurkščių godžių, reikalin
gas švelnių žodelių. Tegu jis 
purvinas grįžta, tegu jis dvo
kia prakaitu, mes patikime jį 
išskeistomis rankomi. Nors vai
zduote pergyvenkime dėl ko jis 
toks grįžta. Pagalvokime apie 
prigimties surėdymą. Ji lygi

* visiems! Ji visiems lėhiė savo 
prakaitu pelnytis duoną. Jei 
šiandien vienas vyras uždirba 
daugeliui mus duoną, tai mote
ris, turėdama patogumus, turį 
justi prievolę pasirūpinti vy
rui vonia, švariais drabužiais. 
Tegu vaikai parodo džiaugsmą 
tėvui grįžus. Tepamato tai tė
vas. ,

Tėvai sava vaikams Ihjri jgim, 
tą meilę. Normaliem* tėvams |lonų efektą

ne
to-

pa-

SavQ
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jų vaikai yra tikruoju džiaugs
mu, palaima įr jie jų nepakeis 
jokiomis pasąulie brangenybė^ 
mis. Vaikai priešingai,^--įginv 
tos tėvams meilės neturi. Maži 
vaikai mylį visus, kas juos my
lį. Kas arčiausia jų, tiems meL 
lė didesne. Mačiau faktą, kur 
penkerių metų mergaitė su ma^ 
lonumu bučiuodavo savo auklę, 
kuomet motina ją pabučiavus 

viatą su 
pasibjaurėjimu nutrtndavo5 Mat 
motina buvo linksmaus. gyver 
nimo mėgėja, ūždavo per naktis 
po klubus, kas mergaitės auk^ 
lei nepatikdavo ir dėl ko ji apie 
jos moltiną nepalankiais žod-> 
žiais atsiliepdavo. Ir jei musų 
vaikai neapkenčia savo tėvo,—i 
musų, motinų kaltė. Mes neiš
mokėme juos gerbti ir mylėti 
jų duondavį O tai didelė mu
sų nuodėmė.

Kad Vaikai Tėvą Mylėtų 
r r

—Petruti, palaikyk šituos
vaisius tėveliui. Jis vargšas taip 
sunkiai dirba. Aš jam neturė
jau įdėti.—Arba-—Vaikuti, nu
nešk laikraštį tėveliui, jis nu
vargęs.—Arba vėl pirkdama ką 
vaikui sakyk:—Koki mes laL 
mingi! Tėvelis dirba, sunkiai 
vargšas dirbai užtat aš galiu 
tau naujus batelius nupirkt.—• 
Daug progų vaikučiams paro-? 
dyti dėl ko mes jų tėvą priva-r 
lome mylėti. Vaiko jaunoj gaL 
vėlėj musų žodžiai greit prigy
ja, jis susigyvena su mintimi, 
Kad jo tėvas jam geriausias 
žmogus pasauly, kad jo reikia 
klausyti, jį gerbti ir mylėti. 
Meilė prieš meilę. Kad ir koks 
šaltas tėvas rodytųsi savo vai
kams, jų reiškiama jam meilė 
jį tikrai sušvelnina ir jis dar 
daugiau didina ir taip turimą 
meilę savo vaikams. Bet, 
kau, tik motina tegali vaike 
kias mintis įgyvendinti. Ji 
gali padaryti vaikus abiem 
vams palaima. Ir kad pasekmin
gai to atsiekti, mes turime sa
ve labai kontroliuoti. Vengkime 
šiurkštesnių žodžių vaikų aky* 
sol Nesibarkime su vyru vai-* 
kams stebint! Mokėkime patei
sinti tėvo klaidas vaikų akyse! 
Pasistengkime suprasti patį vy
rą ir būti jam nuoširdi drauge 
ne tik algos gavimo dieną, kef 
ir visada. Tik taip stengiantis 
gyventi laimė ir meilė šeimoje 
žydės Pr. Lapienė
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Bukim Gražios
Rašo Ona

UŽUOJAUTA Maistas
/Veda Dora Vilkienė
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KALĖDOMS BESIARTINANT
• <Z1’,< it

Yra dvi skirtingos rųšys do
vanų—pareigų dovanos ir ma
lonumo dovanos. Kuomet koks 

nors tolimas giminai
tis atsiunčia tau pa- 

’* kvietimą į vestuves, 
turi siųsti dovaną, dėl to, kad 
jautiesi jog to tikisi iš tavęs. 
Tai yra pareigų dovana. Bet 
kuomet Kalėdos artinasi ir yra 
žymės eglaičių ore, mes pri
simenam gerą draugą kažkur

l ■ 1..... e ,

Nenorėsi net .atrišti tuos kas
pinėlius, atplėšti tas, spęcia- 
les Kalėdines 'žymes, kurių ke
lios yra, prilipdytos ant tos gra
žios baltos arba spalvuotos po- 
pieros, kiuri/ apvynioja dovan- 

jėlę, puikiai žinodama, ,kad ne
įgalėsi vėl taip gražiai sudėti 
'atgal. Bet ju’k Kalė- 
dų rytą, kuomet visą 
Šeimyna ) susirenka,

kad pasikeisti dovanomis, kad 
pasigėrėti eglaite, kuri neša

toli gyvenant], su kunuom taip jaUjt brangių atsiminimų, 
norėtųsi pasimatyti, prisimenam kurios žibučilJ eilės0 žvaku.
ir tą malonų kaimyną, gyvenan
tį ten netoli už kertės, arba biz
nio pažįstamą, kuris pasirodė 
tau taip simpatingas. Ir tos do
vanos, kurias taip- gražiai su- 
dėstom, su’raišiojam, yra malo
numo dovanos.

Sakau, tas dovanas, kurias 
taip gražiai sudčstom, suvynio
jami ir suraišiojam. Kodėl? To
dėl, kad kuomet gau- 
ni dovaną, tai visų Sjfe'ffįL, 
pirmiausia pastebi, Jk 
kokioj ypatingai pui- Cįį JjĮ 
kioj popieroj suvyniota skryne
lė, kaip įdomiai ir su, kokiu gra- 
žiu’ kaspinelid'surišta, kiek čia 
reikėjo planuoti ir taikyti, kad 
ypatingai lygiai išeitų k'ekviena 
to kaspinėlio

čių' liepsnose matosi paveiksią! 
tų, kurte kasdien, per metų- 
metus savo- širdyse turėjo ir kas 
valandėlę rodė mums Kalėdų 
dvasią .reikia atidaryti savo 
dovanėlę. Nuirrii viršelį, čia ir 
vėl, baltoj, kaip sniegas p$pie- 
roj, kurios kertelės užlipdytos 
Kalėdų antspauda, viduryje 
randi savo dovanėlę,. su. korte
le ant ku’rios * išreikšti linkėji
mai ir davėj^ 'užrašas.

Ir nežiūrint kaip nebrangi 
pinigiškai gali būti ta dovana, 
bet sudėjus visa .tą dvasią, ku
rioje ji buvo' špertaliai tau ren- 
kania ir niajįįfiumą, kuriami' ji 

' rėdoma ir tau įtei-
M0ma’ si vertė per- 

'JLrljĮ viršins viską ir tu- 
jy ros didesnės reikš-

išorine

kilputė toj rožė 
per vidurį ar
ba kertėje ry
šulio. Visiškai 
dar nemačius ir 
nežinodama, 
kas randasi .vi
duryje tos skry 

nutės, esi sudominta
[puse, ir tavo, jausmai paliesti 
į,mintimi, kad davėjai reikėjo 
įdėti ir minties ir laiko, priren- 
gime tos dovanos ir jauti kaž
kokį ypatingą malonumą.

mes negu materiale vertė.
“Davėjas padaro' dovana bran

gia”1 sako tas Lotynų priežo
dis. Vokiečių patarlė pasako 
mums, kad '“mažos dovanėlės 
sudaro didelius draugiškumus.”

Visuomet atsiminkime, kad 
ne kainoje yra dovanos svarba, 
bet mintis kuri buvo duodama 
rinkime tos dovanos, ir tas ma
lonus sentimentas, kuris gludi 
už jos. N-a

| Rašo Dr. A, šlįupaitė
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KAIP REIKIA RIDIKUS MAITINTI
(Tęsinys) > '

daržovės, špinakas, morkos, 
kalafioras šviežios pupos, žir
niai, kopūstai, salieros turi bup 
ti virinami kuomažiai/siam van
denyj ir sutrintos su šakute. 
Kaip vaikas pavalgo, paskui 
duodama virtų vaisių, virtų 
džiovintų slyvų košelės-arba‘ba
nanas.

Patg. pirmiausias dalykas ku
rį pastebi susitikęs žmogų—1 
yra jo akys. Akys yra žmogaus 
veido svarbiausia ypatybė. Akys 
yra sielos veidrodis;. ■ Akys iš
reiškia žmogaus vidujinį jaus
mą, jo linksmybę bei nu^sivyli- 
jną. Todėl kiekvienos moters 
pareiga yra atkreipti kuodau- 
giausiai domės į savo akis.

Jeigu oda apie akiš atrodo! šio amžiaus. Bananas turi bu- 
lyg truputį sausa, arba jeigu ti gerai prinokęs, lupina juoda, 
esi linkus turėti mažiutes linijas taškuota—atrodantis lyg neti- 
arba raukšlukes, patartina nau- kęs Valgymui. Gerai,, yra su- 
doti tam tikro kremo arba aly- plakti baiianą į košelę. Vėliau 
vos nakties laiku. bananas .duodama į rankas pa-

Antakius reikia laikyti grą- čiam kūdikiui Valgyti, o dar 
žioj linijoj, bet tik ne per daug Į vėliau galima * duoti skustą o- 
siauToje.
yra geresniam skonyje ir dau- 
giaus pritinkanti kiekvienam 
žmogui.

šukuok savo , antakius įr 
blakstėnas su tam tikru šepe
tuku kasdien. Plauk akis, kad 
jos butų aiškios ir žibėtų. Tam 
•tikslui galima vartoti * “bprtc , . .
acid” su šiltu vandeniu. Tai at- tinka. Pradžioje galima duoti 
sieis' nebrangiai ir turės ma- minkštai išvirintą kiaušinį, ve- _ • _ lt* i i •i •' * _ L _ i i  

Bananą galima duoti' be bai- 
Imės gale 4-to arba 5-to mėne-

Natūraliai antakiai | buolį.
Kiaušinį galima pradėti duot 

gale 4-to mėnesio—jei kūdikis 
parodys, kad neturi ypatingo 
jautromo prieš kiaušinį. ' Tą 
tik galima sužinot ištyrus, duo
dant tik po truputį pabandyti 
ir kiekvienai dienai duoti dau
giau kol matysis, kad vaikiri

Šia skyriaus uoliai ir gabiai sandarbi- 
■ niūkei P-Iai M. F. J0KUBYNIENEI, To. 
1 ronto, Kanada, reiškiame nuoširdžią už

uojauta dėl jos. sesutes mirties Lietuvoj.,

MOTERŲ SKYRIUS
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Petyuks ir vęį pasivėlino. At
bėgo į mokyklą uždusęs, nenu- 
praustu veidu, nešukuotais plau
kais. Jo bliuze su’plyšus, be gu- 
zikų, kelnės krintančios, su
segtos vos. tik su viena špilka. 
Jo kojinėse randasi daugiau 
skylių negu medžiagos o. batai 
irgi taip skylėti, su šniūrais 
suraišioti, kad krinta nuo ko
jų. .Nors šaltas žiemos laikas, 
vaikas neturi nė skrybelėlės, nė 
sermėgos.

Vaikas, įėjęs į kambarį, pra
deda verkti. Mokytojos klausy
mui “kodėl pasivėlino”, vaiko 
atsakymas visados tas pats: 
arba laikrodis pavėlavo, arba 
laukė tėvo parnešant pinigų, 
kad feutų' iš. ko' pusryčių val
gyti, arbsų" daugiausiai, kad tė
vai dar miega ir nebuvo kam 
jį prikelti. 1
. Yra paprotis mokyklose pa
sivėlinusius vaikus siųsti at
gal namo gauti raščiuką nuo, 
motinos išaiškinantį jo vėlumo, 
priežastį, nes tėvai yra 
komingi vaiko buvimu 
mokykloj. Kada vaikas 
tą namo, gauti raščiuką.

B'et Petruką neapsimoka sių
sti atgaĮ nąmo, nes, jis kasdie
ną pasivėlina ir sykį grįžęs na
mo, jau nesugrįžta. Taigi, rei
kia kitaip pasielgti,

Mokytoja nuveda Petruką į 
rašinę, išdestinėja mokyklos 
viršininkui kame dalykas, pa
tariant, kad kas nors butų nu
siųstas į Petruko namus atvesti

nes 
vai-

atsa- 
laiku 
grįž-

dėlę piniginę bausmę, ir jeigu 
aplinkybės pateisimų tai teis
mas net atima vaikus m tė
vų. 

I

Nereikalinga nė sakyti, kad 
Petruko motina grįžo namo ne- 
tokiu upu kokiu ji atėjo mo
kyklon.

Jeigu kada atsitiktų vaikui 
pasivėlinti, apsimokėtų motinai 
nesiųsti su vaiku raščiuką, iš
dėstant vėlumo priežastį. Tada 
nereikėtų vaikui atgal namo 
grįžti. Vaikas nebijos įeiti į 
kambarį, nes vaikui labai ne
malonu ateiti į mokyklą, kada 
jo visi draugai jau yra susėdę.

Sekantį pasiaiškinimai nėra 
leistini;- siuntimas vaiko j krau
tuvę, pasilikimas vaiko namie 
mažesnius vaikus, dabuoti arba 
namų darbas apdirbti, ir tam 
panašios priežastys. Vedimas 
pas gydytojus arba dentistus, 
ąrba į krautuves pirkti rūbų, 
taipgi nepriimtini paaiškini- 
m ai , nes tokie reikalai gali bū
tį aprūpinti kada vaikai parei
na iš mokyklos arba šeštadie
niais.

duoti virinta arba kietai‘išvi
rinta, kaip kūdikiui patiks.

Gale pirmų metų amžiaus— 
kūdikiu galima pradėt duoti 
mėsos, skustos jautienos/ pas
kui broiled steak, lamb chops, 
roast beef, žavies.,, kepenis. Iš
keptus lašinius taipgi galima 
duoti, bet lašiniai nėra naudingi 
vaikui.
Kąda Reikia Atjunkyti Vaiką 

Nuo Krūtų
Kūdikį reikia žindyti tol, kol 

yra pieno. krūtyse. Reikia žiū
rėti, kad vaikas gautų pakanka
mai maisto. Kad ir prie motinos 
krūtų reikalinga 'gauti kito 
maisto, pritaikyti amžiui, kaip 
ankščiau buvo minėta. Kudikjs 
tu‘ri gauti pakankamai vitami
nų o l( vėliau mineralų, kurių 
trūksta netik motinos, bet ir 
karvės piene.
z Jei vaikas bus maitinamas 
tik vien krūtimi į antrus me
tus—toks vaikas susiląuks ma
žakraujystes, bus nedamaitiin- 
tas įr gali susilaukti angliškos 
ligos-rachita. Bet—jei vaikas 
bus maitinamas kitais valgiais, 
nevien krūties p’.enu—tas kru- „ ... ...... ■' '■

mo- 
kad

•liau, kūdikiui, paaugus, galima tų maitinimas gali tęstis neap-

motiną į mokyklą, 
čia, matoma, yra visai ne 
ko kaltė.

Petruko motina ateina į 
kyklą ir supykusi aiškina,
ji visai nesupranta kodėl kyla 
vaiko pasivėlinimo klausimas. 
Jos manymu, nėra skirtumo 
kada vaikas ateina/bile kad jis 
lauko, mokyklą.

Be to, ji atsiliepia, kad jai 
nėra reikalo anksti atsikelti 

zpriFengti tokį didelį vaiką į 
mokyklą, ir kad jis pats turėtų 
atsikelti be jos pagelbos. O varg
šas Petrukas vos pasiekęs devy
nių metų amžiaus. Mat koks 
didelis! \ /• .

Bet Petruku motina pradėjo 
kitaip kalbėti,7 kada jai buvo 
įrodyta, kad legalės taisyklės 
priverčia tėvus siųsti vaikus į 

mokyklą į laiką ir reguliariai. 
Jeigu tėvai nesupranta savo 
pareigų vaidams, tai jie gali 

’buti traukiami į teismą. Del jų 
apsileidiipo^ teismas uždeda di- 

ribotam laikui it nebus kūdi
kiui kenksmingas. Greenlande 
ir nekurtuose dalyse rytuose, 
vaikai yra žindomi iki 5-6 me* 
tų, Javdje iki 4 metų

Suprantama, kad tokie paaiš
kinimai gali būti leistini tam 
tikrose aplinkybėse.

Tėvų parašymas raščiuko 
laike vaiko pasivėlinimo, pa
gelbsti jam išrišti keblumus, 
pagelbsti jam prisitaikyti mo
kykloj ir negaišina nė vaiko nė 
mokytojos laiko.

Patarimai

BANANŲ DUONA
% puoduko, sviestą arba Kauktu
1 puodukas cukraus
2 kiaušiniai. •
l puoduką* baąanią (perkošk per sie
tą)—apie 3 didelius bananus.
I šaukštuką CUŲOU,
1 Vi puoduko rūgštaus pieno
2 puodukai baltų miltų,
l Vi Šaukštuko baking pąudetio 
% šaukštuko druskos
Vi šaukštukų sodos
l puoduką susmulkintų riešutų.

cukrų su riebalais (sviestu ac-
ba taukais). Gerai išplak kiaušinius ir

idėk prie pirmo mišinio iš cukraus ir 
riebalų. Pridėk rūgštų pieną, citrinų 
sunką ir perkoštus bananus, ir išmaišyk. 
Paskui sudėk persijotus miltus su bak
ing pauderiu, druska, soda ir ant galo 
sudėk riešutus. Maišyk tik tiek, kad vis
ką gerai išmaišyti, bet nedąųgiąų, Kepk 
taukais iŠteptoj blėtyj 40. minučių.

OUONA SU KAKAO
2*4 puodukų miltų 
3 šaukštukai sodos 
*4 šaukštuko druskos 
*4 puoduko kakao 
*4 puoduko cukraus 
1 kiaušinis
1 Vi puoduko pieno
*4 puoduko ištarpytų taukų arba svie
sto.

pridėčkus

pieną ir 
persijoto

ne-

rie- 
mi- 
g«-

Persijok visus sausus 
mažiau trijų sykių.

Išplak kiaušinį, pripilk 
balus. Supilk prie pirmo
šinio ir maišyk tik tiek, kad viskas 
rai susimaišytų. Supilk į sviestu ištepta 
blėtą ir kepk nuo 45 minuč.ų iki vie
kai valandai laiko.

SPALGENŲ JELLY
juodukai spalgenų

3 puodukai, vandens
Cukraus

Virkit spalgenas vandeny iki su
virs, paskui perkoškit per skudurą. 
Dėkit pusę tiek cukraus kiek puodu
kų spalgenų (jau suvirtų). Paskui 
virkit iki sutirstės. Supilkit karštus 
į stiklus.
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liečiančio gyvenimo y

vieua mano gcrza pa
sako man štai ką: ži- 

movie”

Praėjo tie laikai, kada m<> 
terims reikia žiemos metu pu
siau sušalti kad atrodyti mad- 
niai apsirengus. Dabar tukime 
visokių rūšių kaliošų, kurie kaip 
pirštinė, prisitaiko prie kojų 
linijos—atrodo elegantiški ir, 
svarbiausia, priduoda daug ši
lumos. kojoms.

Del rankų šių žiemų ypatin
gai bus labai madoj nešioti il
gas numegztas pirštines iš au- 
gora vilnos^ virš gerų odinių 
pirštinių netik dėl šilumos ir 
mados, bet kad apsaugoti baltas 
pirštines nuo dažnaus valymo. 
Prie šių numegztu pirštinių 
dažniausia yra pritaikytos nu
megztos mūvės dėl autsų.

Seniau buvo galima tiktai 
vaikams nupirkti flanelinės pa- 
žamas su kojomis,—bet dabar 
krautuvėse pirmą kartą pasiro
dė jos ir suaugusioms mo.te- 
rifns—iš šviesiai mėlyno ir Tu
šavo flanelio—už gan pigią kai
ną.

Z ‘

Didžiumoje tie kino bei sce
nos kuriniai turi daugiau pasi
sekimo, kurie vaizduoja ką nors 
realaus, 
patybes..

Kartą 
žįstama
nai, mačiau jau gerą 
ir dar taip geras buvo, kad aš 
turėjau, taip sakant, gerą pa
moką. Pasirodo, kad kurinio 
sąstatas susidėjo iš karaktorių 
mums labai pažįstamų, ir 
viena moteris turėjo daug ma
no pažįstamos ypatybių. Ir ji 
matydama toje rolėje save, pra
dėjo, suprasti ant kiek ji pati 
kartais esanti ar galinti būti 
neapkenčiama savo artimiems. 
Ir, tikėkit man, toji p-a pradė
jo stengtis kiek galėdama at
sikratyti tų negeistinų ypaty
bių. Man tas, beabėjo, buvo la
bai įdomu, nes aš manau, kad, 
jeigu žiūrėsim į tuos dalykus 
rimtai, tankiai galėsim surasti 
ką nors naudingo sąu.

Rašytojai pąsakų kinui bęi 
scenai labai tankiai ima turi
nį iš tikro, gyvenimo. Jų kūry
binė vaizduotė nupiešia gražiau
sią vaizdą net ir iš kokio nors 
mažo incidento. Jie tankiai la
bai gabiai satyroje parodo mums 
net ir musų pačių silpnumus ir 
klaidas.

štai kodėl reikalinga sekt t£t 
tai geresnieji ’ kariniai, verti 
musų pinigų ir laiko. Kitą sa
vaitę vėl paminėsiu kurinius 
(mano supratimu) vertus mą

styt; '
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Diena Iš Dienos

Minėjo Vardadieni
ENGLEW00D. — Kaip ži- 

nom, gruodžio 4-tą pripuola 
Barborų diena. Savo vardadie
nį biznierė Barbora Balienė, 
6558 So. Morgan St., gražiai 
paminėjo. Jos giminės ir drau
gai jai sudėjo daug širdingų 
linkėjimų.

Ponia .Balienė yra sąmonin
ga lietuvė ir gero karakterio 
moteris, todėl ir yra gerbiama 
kaimynų ir šiaip jau pažįsta
mų.

Rep. A. B. C.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Edward Radke, 26, su Fran- 
ces Larrusonis, 19

Gavo
Perskiras

Į

Gladys Baltus nuo James
Baltus

Reikalauja
Perskirų

Emily Jonaitis nuo William
Jonaitis

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ ’

Dabar Geriausias 
Laikas Pirkti 
Automobilį

BRIGHTON PARK. — Vi
siems, kurie yra pasiryžę at
einančiais metais pirkti naują 
automobilių, pasak Antano Ka- 
sulio, dabar esąs geriausias 
laikas. Mat, kitais metais ga
limas daiktas pakils jų kainos, 
o antra, dabar daugiau* duo
dama už vartotus automobi
lius.

Dealeris A. Kasulis yra part
neriuose Charleston Molor au
tomobilių parduotuvėj, adresu 
3967 Archer Avė. čia jis par
davinėja De Soto ir Plymouth 
automobilius.
r Rep. B. P.

Mechanikas Kurauskas 
Padidino Biznį "

BRIDGEPORT. — Jau kuris 
laikas, kai mechanikas Stanley 
Kurauskas, kurs . užlaiko 
Frank’s ' Battery Staticn, ad
resu 650 W. 35th St., šalia tai
symo baterijų ir naujų parda
vimo, dabar pardavinėja ir vi
sokios rųšies automobilių inži
nų aliejų ir “anti-fteezerius” 
radiatoriams.

Jei kieno automobilio bate
rija yra “apmirusi” ar suge
dusi, atvykite pas Kprauską. 
Jis iš senos baterijos padarys 
kaip naują. Rep. B. P.

Visut* 
Šalta

Prie Chicagos artinasi ne
mažų šalčių banga, kuri nu- 
stumsianti temperatūrą neto
li ze.ro. Oro biuro pranešimu, 
tas šaltis turėjo pasiekti jau 
pereitą naktį. Šiandien visą 
dieną irgi busią šalta.

Bet ne vien Chicago skund
žiasi šalčiais. Artimose vaka
rinėse valstijose šaltis siekia 
zero, o Casper, Wyo., šaltis 
pasiekė net 26 laipsnius že
miau zero.

Dar šalčiau negu vakar Chi- 
cagoje buvo, yra visuomet 
šiltose pietinėse valstijose. 
Pav., Georgia valstijoj, kuri 
žiemos kaip ir nežino, šaltis 
siekia 10 laipsnių. Ne kiek 
šilčiau ir šiltojoj Floridoj. 
Ten yra tiek šalta, kad dau
gely vietų turėjo užsidaryti 
mokyklos. Mat jos yra nekū
renamos, o ir vaikai neturi 
šiltesnių drabužių, šaltis gi 
ne kiek mažesnis 'kaip Chica- 
goj, Dclei šalčių Florida turė
jo sustabdyti rodymą * savo 
besimaudančių gražuolių, nes 
ir joms teko vilktis kailiniais.

Bet dėl šalčių labai daug 
kenčia pietinių valstijų ūki
ninkai ir sodininkai, kuriems 
dabartiniai šalčiai yra pragai
štingi, naikina sodnus ir pasė
lius.

Tik vien Californijoj oras 
yra gana šiltas.

Didesnio sniego Chicagoj 
nenumatoma. Bet toliau į ry
tus iki Ncw Yorko valst. yra 
nemažai sniego. Sniego yra ir 
vakarinėse valstijose.

Pasak oro biuro, dabarti
niai šalčiai dar nėra šalčių 
banga, nes tokie šalčiai labai 
tankiai būna gruodžio mėne
syje.’

Tai

Naudokitės Proga!
XTauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS 

LIETUVIŲ DRAUGIJON per musų konkur- 
santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio 
(December) 11 d., gaus nemokamai tikietą vertės 
$2.50 į Draugijos bankietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d., Amalgamated Auditorium, 333 So. Ashland 
Boulevard.

Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuvių 
Draugijon, tai kviečiam pasinaudoti proga tuoj.

Draugijos ofisas atdaras ketvirtadienį nuo 9 
vai. ryte iki 9 vaL vakare; pirmadienį—nuo 9 ry
te iki 5 vai. vakare ir sekmadienį nuo 9 vai. ryte 
iki 1 vai. popiet.

IŠ DRAUGIJŲ .
VEIKIMO

Jau ir Po
Laisvamanių 
Suvažiavimo

....................- ■ I

ROSELAND. Liet. Lais
vamanių Etinės Kultūros Drau
gijos pirmas suvažiavimas įvy
ko 4—5 dd. gruodžio Roselande. 
Delegatų, kaip nuo laisvamanių, 
taip ir nuo įvairių draugijų, da
lyvavo 29. Iš kuopų raportų 
pasirodė skaitlingesnės tik Ro- 
selando 1 kuopa ir Detroito 2 
kuopa’. Kitos gi, matyt, irgi 
progresuoja. ‘Clevelando laisva
manių kuopa dar nė numerio 
neturi, bet delegatas vist’ek 
atvyko — daktaras Simons, ku
ris pranašė, kad su laiku tiki
si suorganizuoti gam' skaitlin
gą kuopą. /

Šis pirmas suvažiavimas pa
vyko gana gerai. At i..ta gana 
daug darbo, priimta įs.atai, iš 
rinkta centro komisija’, kaip 
pirmininkas, raštininkas, iždi
ninkas ir kiti. Dabar jau L. L. 
E. K. D. pilnai sutvarkyta, be
lieka darbas varyti pirmyn, ką 
suvažiavę delegatai ir nutarė, 
pareikšdami, kad dirbs vienin 
g ai laisvamanybės dirvoj, neat
sižvelgdami kas kokiai partija, 
priklauso. (-

šis suvažiavimas ėjo gana su. 
tartinai, nebuvo perilgų ir be
reikalingų diskusijų, nei užku
lisinės agitacijos, kas rinkti į 
centro valdybą. Per trumpą lai 
ką dr.ug nuveikia, net rėki 
.teLėtis. Centro vi š ninka 
daugumoj chicagiečiai, tik į ap 
i vietos komisiją įėjo Detroite 
Ir Clevelando delegatai. . Toliau 
priimta kelios rezoliucijos ii 
paskaityti' 2 referatai — Jag- 
nino ir Metelionio.

Stepukas.
___________ 'I
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Gerai Pavyko “ 
Ratelio Vakaras 

’. -r ' »

Pereitą šeštadienį, gruodžio 
1 d., įvyko Lietuvių Jaunimo 
Kultūros Ratelio šokių vakaras 
Ratelis tą dieną šventė save 
pirmas metines sukaktuves. 
Balius įvyko Gėrč aus svetri 
nėj, 2142 W. 23rd PI. Publikos 
atsilankė apie 300 ir beveik vi
si jauni lietuviai, kurių 'didėlė 
dauguma atvažiavę iš Lietuvo 
vėlesniais laikais. Kadangi lie
tuvių jaunimas yra labai links
mo budo, tai ir šio vakaro nuo
taika buvo labai smagi.

Naujas 01d Gold 
' Kontestas f ‘

Nereikia mįslių spręsti' '• *; *
Naujas- 01d Gold kontestas su 

savo $250,000 laimėjimais atei
vių apylinkėse sukėlė tikrą pa
sitenkinimą. Kas savaitę tūks
tančiais įstoja į' kontestantų 
eiles ir deda pantangas, kad iš
laimėt! $100,000 laimikį.

Į tą kontėstą, kurs sukėlė to
kį susidomėjimą musų žmonių 
tarpe, o ypač organizacijosę, 
kurioms mes padedame įsigyti 
kontesto paveikslų, įstoti dar 
galima ir dabar '— dar nevėlu. 
Tik pamanykite! $100,000 pir 
mas praizas ir 999 dovanos, 
kurių suma siekiasi $150,000! 
Tad, jei dar kas nejstojote j 
kontestą, -patariame tai pada
ryti ir nepraleisti progos.

Nereikia jokia išsilavinimo 
ar ypatingos žinios, laimėti ga- 
i paprasčiausis - darbininkas 
kaip ' ir profesorius. Nereikir 
pagaliau ir mįslių spręsti. Kon- 
testantas gali vartoti savo pa
prastą kalbą, kad užpildyti ko 
miškų paveikslų kalbą,’

Viskas kas reikia atlikti, ta’ 
nueiti pas savo artimiausį ci- 
garetų krautuvninką ir *• įsigyt: 
iš jo oficialių Old Gold juokin
gųjų paveikslų ir nurodymus, 
’uos perskaityti ir imtis, spren- 
limo darbu. Jei jūsų krautuv- 
linkas neturėtų tų paveikslų 
;ai kreipkitės į Naujienas.—Sk.

Busimieji Amerikos 
Ūkininkai
Fui tire Farmers o f America

Pirijnitinę Nacionalę kon
venciją Busimieji Ūkininkai 
surengė 1928 metais, mažame 
hotelio kambarėlyje, Kansas 
City.,

šių metų spalių menesį vėl 
įvyko F. F. A. konvencija 
Kansas City mieste, bet ne na- 
cionalė, o tiktai trijų valstijų, 
būtent: Texas, Utah ir Mis- 
sotiri.

Suvažiavo 9,000 delegatų. 
Jie užpildė didžiausią miesto 
auditoriją. DabaT F. F. A. or
ganizacijoje narių esą iš viso 
143,700 ūkininkų.

Butų pageidautina žinoti 
kiek liefuviij ūkininkaičių pri
klauso tenai ir kaip atsiliepia 
f jų ūkininkavimą tosios orga
nizacijos įtekmė.

—Johanna.

Unijos Remsiančios 
Steigimą Amatinių 
Mokyklų

■ ..... i

Organizuoti darbininkai su
tiko remti mok^kįų viršininko 
Tolinson planą ląjpsniškai aug
ėlesnes mokyklas versti iš aka
deminių į amatų mokyklas 
taip kad baigę mokyklaš jau
nuoliai nebūtų paleisti gatvėn 
neparuošti jokiaft darbui.

Bet kartu' unijos išsiderėjo 
ir koncesijų. Jų' nustatytomis 
sąlygomis, augštėsnės mokyk
los neprivalo konkuruoti pačių 
unijų įvesta amatų mokinimos 
sistemą. Taipjau neturi būt: 
Šalinami iš da'fbėr' dabartiniai 
mokytojai ir jų vieton neturi 
būti statomi politikierių skiria
mi Taikini, amatų mokytojai. 
Be to unijų atstovai turi įeit 
į komitetą, kuriam yra paves
ta paruošti planus ir rūpintis 
pertvarkymu mokyklų.

Moterys, Dabokite 
?aketbukus

la-Policija ispeja moteris ... 
biau daboti savo paketbukus, 
ypač vidurmiesty, kur, veikia 
vagiliai ir pasinaudodami ka- 
’ediniu susigrudipiu vienokiu 
ar kitokiu budu ištraukia pa- 
ketbukus, ar kaip kitaip mo
teris apvagia.

Parsiduoda Saugioji

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So. Halsted St. (2-ros lubos)
-----------------.....i'.. ,   •■■■•—

Apie 11 valandą vakare Bi
telio pirm. Antanas Povilonis 
pranešė susirinkusiai publikai, 
kad susirinktų arčiau estrados 
ir pasižiūrėtų programo, kur 
išpildė keturios jaunos lietuvai
tės, būtent: Veda Povilaitis, 
Betty ir Jauny Strodomskis i* 
Aldona Mallela. Jos pašoko ke
letą klasiškų šokių ir re’.kia pa
sakyti, jog savo užduotį vyku
siai atliko, nas «tą tvirtino pub
likos garsus delnų plojimas.

Visiems svečiams, darbinin
kams ir programo dalyviams 
viso Ratelio verdu valdyba ta
ria labai didelį ačiū.

Valdyba.

BIBLIJOS
PASKAITA

f

Ketvirtadienį, gruodžio 9 die
ną Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted st., lygiai 7:30 vai. 
vakare įvyks paskaita’ su pa
veikslais apie Jėzaus gimimą.

Kviečiame atsilankyti visus. 
Įžanga veltui; rinkliavos nebus.

• į v

Taipgi nepamirškite pasiklaiu 
syti radio programo šeštadienį 
7:30 vai. vakare jš Cicero sto
ties WĮ1FC, 1420 kyl. Kalbės 
S. Beneckas temoje: “Kas yra 
tikras ir netikras tikėjimas

(Skelb.)

Mušk Salti 
su 

Daktaro 
F ormula

Ar esi šalčio auka? Mušk jį 
M-K, tuo koncentruotu skystu vais
tu. M-K formula buvo per daug me
tų mėgiamu receptu žymaus Illino- 
jaus daktaro, kuris jį vartojo savo 
privačioj praktikoj su nuostabiomis 
pasėkomis. Ta nepalyginamoji for
mula įgijo didžiausią garbę baisios 
1918 influenzos epidemijos metu.

Viso krašto žmonės garbino jor 
veikme. Taip ir jus darysite, kada 
patirsite kaip M-K padeda sušvelnin
ti įdegtus audinius; greit palengvi
na užkietėjimą, nuramina karštį ir 
atneša pagelbą Nuo šalčio — kosu
lio persišaldžius, krutinės slogų ar 
bronchialių erzinimų, mėgink M-K. 
Kūdikiams ir suau
gusiems M-K lygiai 
tinka. M-K parsi
duoda su tikra ga- 
rantija. Klausk sa- J 
vo vaistininko.

Parsiduoda didele “safe ’ sau
gioji šėpa su daug mažų s'ai
žių. Patogi dėl real estate ar 
kitokio biznio. Labai pigiai. 
Kreipkitės j Naujienas, 1739 S. 
Halsted St.

Vaistinė
“Tamsta sakei, kad Tamstos 

Žmona serga ir vakar buvo pas 
gydytoją, šiandien aš ją ma
čiau ir mačiau madų salione!” 
. “Matai, Tamsta, madų salio- 
nas — moters vaistinė!”

P. J. V. GARAGE
P. J. VAICIS, Sav.

visokius automobilius 
Greitas patarnavimas 

kainos neaukštos.

4406 S. Western Avė
Tel. LAFAYETTE fižrtl

Taisom 
trokus.

ir 
ir

A. Butchas
Hardware Krautuvė

Užlaikom visokių malevų, var- 
nišių ir kitokių namams 

reikmenų.

4414 So. Rockwell St.
Tel. LAFAYETTE 4(W9

■—■■■ i 111 .

Tel. houlevard 2508
TURKIŠKA PIRTIS

JUOZAS BIKNIUS, Sav.
Pirmos rųšies turkiško metodo 
pirtis. Maudimosi dienos yra ket
virtadieniais, 
tadieniais ir 
popiet. Pirtis 
tom pačiom
se kambariuose. Kaina 40c ypat.

4625 SO

penktadieniais, šeš- 
sekmadieniais iki 

dėl vyrų ir moterų 
dienomis, atskiruo-

PAULINA ST.

Kaip žuvis be van-1 
dens, taip geras 
lietuvis be “Nf ”ije- 
inj” neturėto boti.

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKI! SVEIKATOS PIRTĮ

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam 
elektrikiniųs ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros Vaniom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St.
• • ”, , • - . • . .

FRANK’S BATTERY STATION
ST. KURAUSKAS, Savininkas

Parduodam naujas bateris ir pataisom senas. Taipgi atliekam .visą 
automobilių elektrikinį darbą. Turime 15 metų patyrimą ant tų darbų. 
Taipgi užlaikom visokios rųšies aliejų dėl automobilių, inžinų ir an- 
ti-freezerius dėl radiatorių.

650 West 35th St. Tel. Yards 6701

MARQUETTE JEWELRY
ir Music Store JS

R. ir E. ANDRELIUNAI, Savininkai
Kviečiame visus' lietuvius atsilankvti į musų 15 metų 
bį^nio sukaktuvių išpardayimą. Užlaikome visokių laik- 
rodžių, žiedų, gintaro karolių, muzikalių instrumentų ir 
kitokių dalykėlių su numažintom kainom., 
6324 So. Western Avė. Tel. Republic 4932

Lietuviškas 
Krupnikas

— 80 Proof
Labai gardus gari
mas.
višką Krupniką su 
karšta arbata, paša* 
linsit slogas.
Mes parduodam tik | 
^įvemus. Ten ir rei
kalaukit.

I kitus miestus ta- 
/ernams orderius pa- 
dunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebčkit 

musų tabelį

Gerkit Lietu*

INTERNATIONAL 
_Wine & Liąuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470
CHICAGO, ILL.

ŽIŪRĖK! ŽIŪRĖK! 
ŽIŪRĖK!

Jei įdomauji barberid amatu, tai 
apsilankykite j moderną barberiu 
kolegiją prie 1428 W. Madison St. 
j musų specialę Gruodžio klasę— 
per Šį mėnesį tiktai. Tai didžiau
sia jūsų 'gyvenimo proga. Vado
vybė kainas taip sutvarkė, kad jos 
bus tiek mažos, kad jus negalite 
tai praleisti. /

H. M. GREMORE, Vedėjas

—.■■■■■■■■■!>■■ !!■■■................... W

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forniČius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
ft-nkit T-l. VAROS 3408 L f

Extra Pranešimas 
Chicagos Lietuviams

Pranešam visiems Chicagos lie
tuviams, kad plačiai žinomas

AMBROSE BROTHERS arba 
PALACE GARAGE

724-26 W. 19th St.
turi mekaniką, kuris yra savo 
amate gerai patyręs ant visokios 
išdirbystės karų. Darbas yra ga
rantuojamas už prieinamą kainą. 
Reikalui priėjus kreipkitės. Pa
tarnavimas dieną ir naktį.

Tel. CANAL 6558.
Sav.: Paul ir Charles Ambrose<_________________________/

DAILY

BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti* 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų* intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd" ST
TpI f,ng krrr-wuo

PETER PEN • LIGONINES— 
HOSPITALS

U8 
THE *

■ ’iQs*r poluO'a/ tme oobat' 
WAJ_1_ “TO VBBT V/lOClNJlA.; \CU 
SEH. TMBM craoes -TO
UBvajBU- c l-r v, WHiCW 9SEM$> "TO
0E TWS TO TWE

UmHAPUOOED COUkJTO// (—
Cowa

SVEIKATOS KLINIKA

TON SI LAI IŠIMAMI 
už —.

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ____

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ........ ......

EKZAMINAVIMAS
OFISE -----------------
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lavrndale

>12
$50
$20

HOSPITAL

Avenue
5727.

AAAP

JBWCL.
C1TV/

• RĘSTA URANTAI
*********

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Šlat Street 
A. A. NORKUS, Savininkas 

TeL Victory 9670
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Konsulo Daužvardžio Pareiš
kimas Apie Pirmyn Chorą

Pirmyn Choro reporteris, motinišku šiltumu priims ir glo- 
girdėdamas {vairių kalbų, nu-'bos. Lietuvos vyriausybės ir 
vyko pas p. Daužvardj, Lietu- žmonių nešališkumas yra pil- 
vos Konsulą Chicagoje, ir tu- nal įrodytas Lietuvos Nepri- 
rėjo su juo sekantį pasikalbę- klausomybės 10 metų minėji

me ir Vytauto metais. Tadgi 
gąsdinimo pagrindas yra ne 
kas kitas, kaip tik gąsdintojų 
sukurta labai gramozdiška pa
vydo ir priešlietuvisku*mo bai
dyklė. Ta baidykle lietuviško 

'jaunimo neturi gąsdinti ir nle- 
nugąsdins.” - t

“Kas yra tikimasi iš choro 
Lietuvoje?”

“šiuo klausimu Tamstai nie
ko aiškaus pasakyti negaliu, nes 
žinių tuo reikalu iš Lietuvos 
neturiu. Kaip tik tikresnės ži
nios iš Liėtuvos ateis, tai Tam
stas ir visus suinteresuotuosius 
painformuosiu.”

“Ką choras gali tikėti iš Lie
tuvos?”

“Lietuviško priėmimo ir vi
sų lengvatų, kurias Lietuva 
teiks ekskursijoms iš užsienio.”

“Kokių lengvatų galima lauk
ti?”

jimą: ’

“Ponas Konsule, kaip Tamsta 
žinai, Pintoyn choras smarkiai 
ruošiasi ateinančią vasarą, mi
nint Lietuvos Nepriklausomy
bės 20 metų sukaktuves, vykti 
Lietuvon ir dalyvauti Dainų 
Šventėje bei kituose parengi
muose—gal butum Tamsta ma
lonus pareikšti 
tančiai visuo 
nęapie Pirmyn c 
statymą Lietuvon

“Pirmyn chorą 
atsakančiu savo 
žengia pirmyn visais frontais: 
dainos bei muzikos mene, or
ganizacijoje ir darbuose. Apie 
Pirmyn chorą pirmą ir labai 
jaukų įspūdį susidariau praei
tą pavasarį, Goodman Teatre, 
jam dainuojant bei vaidinant 
“Meiles Eleksyrą.” Tai buvo ar
tistiškas talentas ir darbas. 
Man itin buvo malonu žiūrėti 
ir klausytis^ kstff Amerikoje gi
męs jaunimas ne tik gražiai lie
tuviškai dainuoja, bet ir kalba 
taisyklinga lietuvių kalba. Toks 
jaunimas arba jo sudarytas or
ganizuotas kūnas, kuris nori 
būti lietuviškas ir dirba lietu
višką darbą, yra pilnai vėrtas 
senesniųjų paramos.

Sveikina Pirmyn Chorą
“Pirmyn choro nusistatymą 

ir planingas pastangas vykti Lie 
tuvon nuoširdžiai sveikinu ir 
linkiu jam geriausių pasiseki
mų. Butų gerai, kad ir kiti cho- 
jrąį ‘bei..Jaųnirpo prgąnįzacijps 
pasektų Pirmyn ‘chorą ir pra
dėtų pirmyniškai ruoštis atei
nančią vasarą Jaunojon Lietu
von.” ,

“Kai kas mus gąsdina, kad 
musų choras nebus pageidauja
mas Lietuvoje—ar tai tiesa?”

“Nesąmonė! Lietuva visų už
sieny gyvenančių savo vaikų 
vienbdai laukia ir visus vienodu

nei
raščius skai- 

vo nuomo- 
% ir jo nusi-

vykti.”
laikau tikrai 

vardui—jis

ANTANINA SHUKIENfi 
po tėvais' Kriaučiunaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 8 d., 7:18 vai. ryto, 
1937 m., sulaukus 32 m. amž., 
gimus šakių apskr., Rudos pa- 
rapM šunkarių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Joną, seserį Matildą Ar- 
džiauskienę ir šeimyną, 3 bro
lius Joną, Vincentą ir Bladis- 
lovą Kriaučiunus ir jų šeimy
nas. pusseseres, pusbrolius ir 
daug kitų giminių, o Lietuvoj 
motiną, seserį ir gimines

Kūnas pašarvotas 4329 So. 
S pa ui din g Avė. Tel. Virginia 
0114. Laidotuvės įvyks suba- 
'toj, Gruodžio 11 d., 8:00 vai. 
ryto iš namų į Nekalto Prasi
dėjimo Pan. Sv. parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antaninos Shukie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras^ sesuo, broliai ir kitos 

giminės.
Laid Direktorius 'S. P. Ma
žeika, Tel. Yards 1138.

I nVFIKI^ Tdegrtm^j04’ LU V Lili 10 Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street 

įj Tel. BOULEVARD 7314

Lietu- 
bilietų

koki 
chor-

Lengvatos
“Nemokamų vizų bei 

vos pasų. Nupigintų 
traukiniais ir, gali būti, kito
mis susisiekimo priemonėmis; 
veikiausia kad svečių priėmimo 
komitetas bei atitinkamos or
ganizacijos parūpins nupigin
tas patalpas ir ekskursijos po 
Lietuvą, ir t. t.”

“Ar nebus duodama 
nors piniginė pagalba 
ams?”

“Nemanau ir nenoriu tikėti, 
kad Amerikos lietuvių organi
zacijos sutiktų priimti kokią 
nors piniginę .pagalbą. Tas že
mintų jų garbę-ir marintų ini
ciatyvą bei savistovumą. Be to 
ir Lietuvai nebūtų kažin koks 
kreditas—atrodytų lyg ji svc; 
čius perkasi.

“Lietuva svečių laukia ir ji 
jutos tinkamai priims, bet sve
čiai patys turi apsirūpinti 
1erai s’ ir ‘šifkortėmis.’ ”

“Ar koks kitas choras 
šiasi vykti Lietuvon?”

“Konkrečių žinių neturiu, bet 
stipriai jaučių, kad Birutės, 
Sasnausko ir Vyčių chorai pa
tylomis ruošiasi.”

“Ar nebus teikiama kokia 
nors pirmenybe • kuriam nors 
chorui?”

“Nėra ir nebus. Choro ver
tingumą išspręs jo 
mas bei pajėgumas.”

“Kokie parengimai 
mi ateinančią' vasarą 
je?”- • s

“Pilnas programas dar nėra 
aiškiai nustatytas, tačiau galiu 
užtikrinti, kad nuobodumo ne
bus—įvairios pramogos tęsis

‘kar-

ruo-

menišku-

numato-
Lietuvo-
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JUOZAPAS BALČIŪNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 6 d., 10:30 vai. va
karo, 1937 m., sulaukęs 40 
m. amž., gimęs Tauragės aps
krity, Kvėdarnos parap , Pa- 
davačių kaime.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

brolį Petrą, 2 brolėnus Bro
nislovą ir Kazimierą, 2 sese- 
rietes Oną, ir Amiliją ir gimi
nes ir daug draugų.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 1410 So. 49th Ct, 
Cicero. Laidotuvės įvyks penk
tadienį, Gruodžio 10 d., 8 vaŠ. • 
ryto iš kopi. į Šv. Antano pa- 

Irap. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į §v. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo ĘalČiuno j 
gimines, draugai ir pažym
ėtam! esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, (
Brolis, Brolėnai, Seserietės ir J

Giminės |
Patarnauja laid. dir. Ant. Pet- . 
kils, Tel. Cicero 2109.

per visą va sąrą—virš išk 
gųjų valstybinių bei tautt 
švenčių, yra numatoma Dainų 
Šventė, arba kelios šventės, 
Sporto Olimpiada, Ūkio ir Me
no Parodoj Juros šventė, Ka
riuomenės paradai, Organiza
cijų suvažiavimai, Operos spe
cialus parengimai, ekskursijos 
po Lietuvą ir Lietuvos vande
nimis. žodžiu, iš užsienio at
vyk usiems svečiams bus šven
tė per visą vasarą.

Dainy Šventė 
Klaipėdoje 
Liepos 3 d. 

f . .

Pirmyn Choras Keliones Fon
dui Rengia Kalėdini Bazarą

Vakar Chicagos Lietuvių 
Pirmyn Chorui iŠ Lietuvos at
ėjo kabelis, su pranešimu, 
kad Dvidešimtų Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuvių 
Dainų šventė įvyksianti Klai
pėdoje, liepos 3 d. Tolimesnių 
smulkmenų kabelip nepaduo
da, bet užginčija gandus, ku
rie buvo pasklidę po Chica
go apie tai, kad dainų šven
tės nebusią.

Pirmyn Choras, kuris reali
zuoja sumanymą į tą Šventę 
keliauti ir tam tikslui kelią 
Fondą, ateinančią savaitę 
rengia Kalėdinį Bazarą. Jis 
įvyks dviejose Chicagos Lie
tuvių Auditorijos salėse, šeš
tadienį ir sekmadienį, gruo
džio 18-19 dd.

Fondas Pirmyn Choro Kė* 
lionei Lietuvon, kuris sukel
tus kelionei pinigus globoja, 
nuoširdžiai kviečia visus lie
tuvius bazare atsilankyti, ir 
pasipirkti gražių daiktų, tin
kamų kalėdinėms dovanoms. 
Tuo budu atsilankiusieji pa
rems choro kilnų sumanymą, 
atlankyti Lietuvą, kurios cho
ro nariai nėra matę. Beveik 
visi čia-gimę jaunuoliai. > t

na —Narys.,

Gandai Apie Sena
torių Seritella

Policija ir prokuroras tiria 
pastaromis dienomis pasklydu- 
sius visokiausius gandus apie 
valstijos senatorių 
buvusį svarstyklių

Seritella, 
prižiurčto-

jis buvęs

su
yra

Vienais gandais, 
užpultas ir perdurtas ar per
šautas netoli savo namų 2127 
Prairie Avė. Tai įvykę trečia
dienio naktį.

Kitais gandais, jis birk 
sirgęs plaučių uždegimu ir 
paguldytas ligoninėj.

Dar kitais gandais, jis 
sirgęs nervų pakrikimu.

Jo namuose nepasisekė gau
ti jokių tikslių žinių įr tik pa
sakyta, 1<ad jis yra išvažiavęs 
ir nebusiąs namie ]>er dvi sa
vaites. ■

su-

DOMINIKAS WITKUS\

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Gruzdžio 7 d., 5 vai. vak.1937 
m., sulaukęs 68 metų ąmž., 
gimęs Telšių apskr,, Plungės 
parapijoj.

Amerikoj išgyveno 85 m. į 
Paliko dideliame nubudime

• 2 dukteris Marijoną Kors ir . 
jos vyrą Petrą, Kazimierą

• Wright ir jos vyrą Vladislovą,
sūnų Simoną, 3 brolėnus, Au
gustiną, Dominiką ir Vincentą 
ir jų gimines. / , ■

Kūnas pašarvotas 7248 So.
Washtenaw Avė. Laidotuvės j 
įvyks šeštadienį, Gruodžio 11 ! 
d., 8 vai. ryjto iš namų 4 §v. ; 
Christiana parap, bažnyčioj
11005 S. HomUn Avė., kurioje 
atsibus gedulingos pamaldas •
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

V Ui a. a. Dominika * Wit- 
kaus giminės, drangai ir pa* 
žįstam! esat nuoširdžiai kvie- : 
čiami dalyvauti ‘laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, žentai, sūnūs 
giminės. • ' .

Laid. Direktorius Juozapas 
Ękideikis ir Tėvaą,. TgL, .Vio- 
tpry. 0883. ' \ A ' '

■ ir 
A ■

+ ■S,

CLASSIFIED ADS„X SEŠTADIENJ IŠKILMINGAS CHICAGOS
LIETUVIŲ DR-JOS BANKETAS

Dalyvaus konkursantai, nariai įrašę po 
naują narį ir visi nauji nariai

... i;... . ............. i—iitl imi i i f -

važiuoti, nes bilietai nebus par-: 
davinėjami.

.Vakaro darbininkai, kurių są
rašas saka žemiau, privalo 
salėje nevėliau 5 v. y.

Vakaro darbininkai
Beatriče Mackus 
Valeria Ladiga 
Frances Latyenas 
Violet Grigg 
Frieda Krisciunas 
Angelina Misevich 
Bernke Laucius 
Adala Slepetis 
Dorothy Stone 
Aldona Povilaitis 
Lillian Jokubonis 
OĮga Jokubonis 
šmotelienė 
Adomaitienė 
Gabrielė 
Budrevičienė v 
Orinčienė 
Labanauskienė 
A. Palionis 
J. Tumėnas 
J. Katilius 
Nainis Jr. 
Rūta Jr. 
X. šaikus 
J. Gumauskas 
P. Kąmpikas 
J. Milaševičius 
M. OepulevįČius 
Deringis 
Ed, šmotelis
A. Smalelis
Kraučiunąs 
M. Krikščiūnas 
E. Stasiūnienė 
Radįšauskienė 
J., Bulis 
Helen Marųuardt 
lįauliųįutė 
Kauliniutė _ _ -
P. Monkevičius ?.
B, Mickevich ■ • 
M. Miekeyich. 
Dydia Kelly 
Bęrtha Garadauskas 
Eveįyn Burba 
Edwr4 Deveikis

šį šeštadienį Amalgamated 
Hali salėje, 388 So. Ashland 
avenue, įvyks didžiulis Chica- 
gos Lietuvių Draugijos konkur
so- bankietas .su koncertiniu pro
gramų ir šokiais. Iškilmes drau
gija rengia’pažymėjimui pabai
gos pasekmingo naujų narių 
konkurso pirmo “etapo”. Tas 
“etapas” pasibaigia šeštadienį, 
antrą valandą po/pietų, davęs 
organizacijai- apie 1,500 naujų 
narių. J ;

Bankiete draugija pagerbs 
naujus narius, kurie įsirašė lai
ke konkurso ir konkursantus,- 
kurie sunkiai' dirbo per kelis 
mėnesius naujų narių ieškoda-i 
mi. Darbščiausi konkursantai1 
bus apdovanoti piniginėmis do
vanomis. Dovanas taipgi gausi 
tie Chicagos >Draugijos skyriai,, 
■kurie išpildęs konkursui paskir
tas kvotas. Be to, bus traukia-, 
mi paveikslai. Kaip kenkursan-i 
tus, taip ir naujus narius drau-i 
gija šaliniai vaišins ir suteiks, 
visas progas kuo smagiausiai 
praleisti vakarą.

Koncertiniame programa da
lyvaus solistai pp. Genovaitė 
Giedraitis, Vyiiautas Tarutis, J. 
Aleksiutė, O. Skeveriutė, A. 
Grigoniutė, Balutis, Brazis, Jo- 
kubauskas Ir. Steponavičius, 
šokiams gros Matučio orkestras.

Vaišių programas prasto‘V6 
vai vakare ir tęsis iki pirmos 
valandos nakties/ Draugijos 
konkursantdi ’ ir '' Lietuvių Kul
tūros Draugiją pirmininkai yra 
kviečiami būti 'salėje nevėliau 
7 vai vakaro.’''1

• Ui • '. .'

Bilietai hąi^ietųVnerg pardar 
vimui. Juos vien organi
zacijos nariai! < kurie įrašė nau
ją narį ir yisi nauji nariai, ku
rie įsirašė, avba įsirašys nevė
liau šeštMienjo, 2 vai, .po pie
tų. Draugijos, nariai .arba sve
čiai, kurie, .ųeljurės bilietų iš 
anksto, praąųmt. bhnkietan ne-

r

K
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J. Bagočius .......
Jurgelionis

Į VICE-PREZ.;
Mažukna ..... ............

I SEKRETORIUS: 
Miliauskas .................. .
Vinikas .......
Michelsonąs

Į IžDliNINKUS-: 
Gugis ......  .....

J IŽDO .GLOBfilUS: 
E. Mikužiutė ......... ........
Mackus .... ..........
Martin ......,./.r,
. Į DR.-liVOTĖJUS:

Dr. StanislovaiHs 14
178 kp. Rezultatai

Į PREZIDENTUS: 
Bagočius   ........ 
Laukaitis ? .y... .............. 
Jurgelionis ........ .......i

I VICE4PREZ.: 
Mažukna ......................
Bukšnaitis ...................

Į SEKRETORIUS;
Vinikas ...į.,..../.;..........
Jųrgeliuįtė ...........
Miehels^nas ............Ll.... 
Baehunas .... r.

I IŽDININKUI:" 
•<JiUgis/ >............... 

Baęhunąs •.:...... .

16
9

3

19

1
Vihikaįs/:

Mikužiutė /
Mocktiš A-tA
Jaras
Biežis

-vUkwa •

S(anisldv<ailjš
jRjęžis-. ....įįil&O

Grąičūnaš
■

Nominaciją Rezulta- Sėkminga East 
tai SLA 313 Kuopoje Chicago Moterą 

Kliubo Vakariene 
10 ---------- -
4 Susilaukė daugiau svečią, negu 

. tikėjosi, tad pritruko ir valgių
14

Sekmadienio vakM lapkr, 21
6 apie 7 vab vak. einu Wegg ga.i- 
6 ve pro tautinę svetainę. Girdžiu 
1 muziką, tad ir užeinu pažini ėti 

■ kokis parengimas yra svetainėj- 
14 Pasirodo, kad tai yra Moterų 
"• • Pašelpinio Kliubo vakarienė su 
14 šokiais. Svetainė pilna jaunimo 

ir senesnių žmonių, kurie, grie
žiant jaunuolių orkestrui, sma- 

; giai šoka lietuviškus šokius.
Pamiidinęs kojas einu į sve-

* tainės rušj. Gia’ irgi pilna žmo-; 
nių. Vieni susėdę prie stalų vą- 
karioniauja, o kiti per kelias ei
les sinkių apgulę gurkšnoja alu
tį. Moterys gi valgių gaminto-' 
jos ir patarnautojos dirba net 
sušilusios, kad tik geriau vi
siems svečiams patarnauti. Dau
gumos jų nepažinau, bet ma- 
■čiau stropiai darbuojantis ir pa
žįstamas (irikšienę, Valavičienę, 
Kavaliauskienę ir k» Man irgi 
teko paragauti jų skaniai pa
ruoštą valgių. A J

Kiti betgi skundžiasi, kad vai- 
:gyti esą negavę. Tą ir aš pats 
pagtebejau. Teko sužinoti, > kad 
\valgyti esą negavę. Tą Ir aš 
pats pastėbėjau. Teko sužinoti, 
kad Moterų /Kliubo vakarienės 
rengėjos visai; nesitikėjo tiek 
daug virš 800, ypač kad 
tą patį vakarą buvo šokiai ir 
Indiana TIarbor Baltos Rožės 
d/augiios. Bet susirinko netikč-

26
19

-••v*:
MdMi 4avg publitos, ątvažiayo
U: ■ •

9
Ą.

svg&u $ Jndiana Harbor, 
fe’d rengėjos ir pritruko valgių.

.4 cik

Miscellaneous 
įvairus

Tęl. Victory 4965 
STOGDENGYSTft

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

BRIDGEP0RT ROOFJNG CO, 
3216 So. Halsted Stieet

būti

KAST CHICAGO, INO,

FURNISHED ROOMSX
IŠSIRENDUOJA miegamas KAM

BARYS dėl vaikino, su visais pato
gumais. 3232 So. Emerald Avė. 
3-čias aukštas. Tel. Victory 5530.

Furnished Rooms Wianted
VAIKINAS paieško KAMBARIO 

prie mažos šeimynos — be valgio 
Marųuette Manor kolonijoje. 
Naujienos, Box 755, 1739 So. Hąls- 

ted Street

For Kent--- ------------------------- r-- ---------------- f
RENDON FLATAS 5 kambarių 

su 3 .bedruimiais.
931 West 34th Pla.ce,

Help Wanted—Femaie
Darbininkių Keikia

REIKALINGA MERGINA už vei- 
terką, nuo 21 iki 28 metų amžiaus.

4254 So. Ashland,

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui — mėgti vaikus — sa
vas kambarys — nėra skalbimo — 
langų plovimo — $7—8 
C.utter, 3546 Beta Avenue, Grace- 
land 5250.

PATIKIMA MERGINA bendram 
namų darbui — mėgti vaikus — $a- 
vas kambarys — $7^—8.

Begeni 0858.

Help VVanted—Malė 
Darbi ninku Reikia

REIKIA —

Gabaus vyro su pažinėmis tarpe 
tavernų ir restaurantų savininkų ar
ba patyrusių alų ar stekus pardavi
nėti — pardavinėti pasekmingo bra- 
varnės Pre/erred Stock ant labai 
patraukiančio lengvai parduodančio 
plano.

Rašyk pilnai į
T. G., Room 3727# 

ONE NORTH LA SALLE ST., 
Chicago, Iii.

pardavinėti pasekmingo bra- 
Ri’eferred fctock ant labai

L.
***■

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

“N." KASTINIS PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI 
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

v
Rengėjos sako, kad labai .daug 

tikietų išplatino Preidienė ir ja 
priklausąs kreditas juž nepapras
tai g.erai pavykusią vakarienę.

-jokiuose buvęs Vietinis
ATSIPRAŠOMAS

East Chicago, Ind., Lietuvių 
Moterų Pašelpinio Kliubo va
karienės jr šokių' rengėjos atsi
prašome tų visų svečių, kurie 
atsilankė i musų parengimą 
lapkr. 21 <t, tautinėj svetainėj, 
4912 Wegg Avė. ir, pritrukus 
valgių, negavo vakarienės. Mes 
visai nesitikėjome sulaukti virs 
800 svečių, nes tą pačią dieną 
buvo šokiai ir Indiana Harbor 
Raitos Rožės draugijos, todėl ir 
nebuvome paruošę valgių dėl to
kio, didelio skaičiaus svečių. Ki
ta sykį busime atsargesnės ir 
su inaistu tikrai apsirūpinsime.

—Komitetas

Pašovė Du 
Plėšikus

veteranas;
įvairiose.

Policistas ir karo 
peršovė du plėšikus 
miesto dalyse.

Karo veteranas Leslie Martin, 
dirbantis alinėje 802 E. 53rd 
’Št., nušovė negrą plėšiką, ku? 
ris buvo užpuolęs gretimą gro» 
serbę, šaudyti jam teko nepa
togiose sąlygose, kada gatvė’ 
buvo pilna žmonių,

Pačiame vidtirmiestyje gra
fiko policistas Edward Dawson 
peršoye plėšiką Joseph Giac-. 
galini, 30 -m/, kuris btfvp užpuo
lęs Marno degtinės . sankrovą* 
157 N. Wabasli Avė.
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Situation Wanted 

Darbo Ješkę
IEŠKAU DARBO— patyręs įani- 

torius — galiu dirbti už pągęlbimn- 
ka—galiu atlikti darbą prie namų. 
Pašaukit Victory 8341, Janitor.

Furniture & Fhdtures 
Rakandai-ltaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKCE- 
RIUS 1987, visokio didžio su Ooil 
Bakeais ir sinkom. Taipgi štonj 
fikčejius dėl biie kurio biznio įskai
tant svarstykles, ręgisterius ir ice 
bakąįus. Casb arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1916 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

PARSIDUODA nauji FORNIČĮAI 
pigiai — už pinigus ar kreditan — 
įskaitant frontinį, miegkambario 
gyvenimo kambario setus, kaurus 
taipgi frigidaire, Pfcilco Radio.

S AM HORWITZ, 
1009 W. Rooseveit RdM 2nd fioor.
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Business Chances 
iaruavimui Bjjmuu

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
niai išdirbtas—geras t biznis. Pigiai 
dėl ligos, 
' 5708 Sp. Morgan St. ,

■ ......................... . ■ ‘I.... ynakį i ■ nRp. ■■■»«■

TAVERNAS su 2 penktą kamba
rių apartmentais — sodnas—gara
žai — 5 metų iysas — 1 terminai 
—apleidžiant miestą.

6828 Stony Island. ’

PARDAVIMUI TAVERNAS geroj 
vietoj, geras biznis, du Storai — 
renda pigi — priežastį patirsite ant 
vietos. 5949 So. Kedrie, Aye. Teį. 
Republie 1068.
— -- ——---"T  i -i  i

PARSIDUODA TAVERNAS — 
gera vieta —• biznis gemi išdirbtas. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. Tel Irving 1782.
.........,T-^TT7

TAVERNAS PARDAVIMUI. Par
siduoda Tavernas ar priimsiu part
nerį. Biznis išdirbtas gerai. Man 
vienai persunku. 4200 So. Campbell 
Avenue.
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Real Estate For £&le 
NamaLŽemė Pardavimui

■' FARSIDUOBA 2 aukštą mūre na
mas. 2 po 5 kambarius. 2 autouio- 
bilių garažas. Kariku vundenUi šil
dymas. Ką turite mainyti? Groaer1 
nę, automoilį, etc.——6 kambarių 
cottage, kaina $1800, įmokėti $800 
Didelis lotas.

Z. S. MICKEVJCE AND CO. 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800.
=======5= 11 "■ !■!'■! ............  .

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą, ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apsjudtliavj- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogu dengėjus.
Leonas Roofing Co. 

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVAKD 0250.

COAL

$6.00 
5.75 
6.00 
6.00

AIKSĖTOS RV8IB6
ILLINOIS ANGLYS
LUMp .......
MINE RUN 
EGG ....w...„
NUT .......... .
SCREENINGS <IndW0 -6XX) 

PIRKIT DABAR1I
KAINOS EINA AUKŠTYN : 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel ARDMOBE 6975
ILLINOIS EGG .......... ............ $6.85
BTOKER COAL ....................  5J>0
MULCAHY COAL CO.
• 4028 WENTWORTH AVĖ.

Boulevard 4028.

»• Uiti 11 UmUHUWUMUHHMII mHUmiHIIMUIHHtHU

Kį PARDUOT
PAGARSINJOT 

į NAUJIENOSE 

JEI IEŠKOT 
BARGENU

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

ILGAI
Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainbs pri- 
ainamos. Už pakartoji* 
mus gausit nuolaidą.
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Teisia arklių 
lažybininkus

Prieš municipalį teis"ja Son- 
steby prasideda nagrinėjimas 
bylos Rocco Colucio, kuris yra 
teisiamas už priėm nėji rą !a 
žybų ant arklių ir užlaikymą 
gembleriavimo urvo 139 N. 
Wabash Avė. 18 jo zpadė,ėjų 
bus teisiama vėliau.

šia byla norima išbandyti 1> 
gališkumą 1887 m. į triymų, 
kurie uždraudžia bet kokį gem- 
bleriavimą 1.1 neis valstijoje.

Iš išrinktų 12 jury narių te’s- 
ti buklius, 11 pripažino patys 
yra dėję pinigus lažyboms ant 
arklių.

Prokuroras, ku: is p skelbė 
kovą gembleriavimo urvam;, 
deda visas pastangas, teisiamą
jį nuteisti ir įrodyti įstatymo 
teisėtumą.

Del a; kliu lažybų teisėtumo 
nuomonės yra pasidal nusi s 
Prieš kiek laiko municipaPs tei
sėjas McGarry išnešė nuospren
dį, kad vistiek lažybų ant aik- 
lių negalima sustabdyti ir jei 
jas galima legaliai dėti arklių 
lenktynių lauke, tai jas tiek 
pat legaliai galima dėti ir bile 
kurioj vietoj.

Teisėjas Sonsteby su ta nuo-

mone visai nesutinka ir išnešė F|j| ytYificryilfl/ini 'mėnesyj, jai kalbant telefonu, 
priešingą nuosprendį. Kitas j “ . , S .. Jos tiksėjimas irgi yra girdi-
klausimas yra, kų pasakys ju-' nuteisti kalėjimai! 
ry. Byla, be abajo, ilgainiui at
sidurs augščiausiame valstijos 
teisme ir tik tasis turės tarti'liko nuteistas 199 metams 
galutiną žodį.

Kaltinamųjų advokatai tikri
na, kad 1837 m. įstatymai esą 
nekonst’tuciniai, nes jie priim
ti neprisilaikant Icgislaturos 
ustatytos tvarkos.

Sonsteby tą klausimą 
spręsti ir paliko jį 
augščiaus’.am teismui.

Policija gi tuo tarpu ne,.tf- 
Jauja puldinčjusi gmibleriavi- 
mo urvus, ypač vidurmiestyje.

‘Teisėjas 
atsisakė 
išspręst i

mas už kelių pėdų.
Jei specialistai įstengs ko- 

n1’ kiu nors budu pagydyti Hes- 
v v , ..a" ter, tai ir ji pasiduosianti to-

lėjjman uz užmušimų laike j<jam pa( gydymui, nes jai te- 
plėšimo Henry Stolle, 45 m., ktu cjaryfj jį. pavojingų opera- 
gasolino stoties savininko.

i 1J 4 •
Joseph Sady, 49 m., liko 

nuteistas 20 metų kalėjiman 
už nušovimų Mrs. Stella Bu- 
czek, 44 m., kuri jį atstume.

\ - ------- ---
Negras Henry King, 25

3ando pagydyti 
:iksėjijną galvoj

Suėmė du 
plėšikus

Illinois laimėjo
svarbią bylą

Neduos pinigų 
gir laidantiems 
bedarbiams

Prieš kiek laiko į Hincs ka
ro veteranų ligoninę atvyko 
gydytis Charles W. Hostcr,1 
43 m., iš Oklahoma, kuris turi

Keli metai atgal Stanley 
nalski, 33 m., bandė patekti po
licijom bet buvo atmestas.

Dabar jis turi alinę p ie 
13259 Houston Avė. Anų dieną 
į jo alinę įėjo du plėšikai ir pa
reikalavo pinigų. J

“Mes nenorime-tai daryti, bet 
mes esame alkani’’, puivCkė

Gi-

Visos šalies’ augščiausias teis
mas nusprendė, kad Illinois pre. 
kybos komisija turi pi nų teisę 
reikalauti ir gauti iš Natūrai 
Gas Pipeli .e Co. visus finansi
nius rekordus, svarstant nusta
tymų gaso kainų- Chieagos apie- 
llnkei.

Ta kompanija pristato Chiea
gos apielinkei natūrali gasą, ku
ris paskui yra. maišomas prie 
dirbtino gaso.

Komisija’ bando < suž’nst:, ar 
ta kompanija neima perdaug 
augalas kainas už natūrali ga- 
sa. I »

Mirė Profesorus
. Ligoninėj po šešių mėnesių 
sirgimo mirė Dr. Arthur Da- 
venport Black, dekanas North- 
western universiteto dentisteri-

’ Ketvirtadienis, gr. 9, 1937 
jos fakulteto. Jis buvo 67 m. 
amžiau'^ Sirgo gi leukemia. .lis 
buvo žinomas kaipo tėvas mo
derninės dentisterijos ir dekano 
pareigas ėjo per 20 metų. Pa
liko žmonų ir tris vaikus.

JAU LAIKAS
UŽSISAKYTI ’ 
LIETUVIŠKAS
KALĖDŲ
PASVEIKINIMO
KORTELES

Chieagos šelpimo adminis- 
tracijos koinisionicrius Lco M.Į 
Lyons, po pasitarimo su'mė-'dimas už kelių pėdų, 
ru .Kelly, patvarkė, kad gir
taujantiems bedarbiams pa- 
šelpos nebus mokamos pini
gais, bet jiems bus duodami 
tik groseriai.

Be to įsigėrę žmonės visai 
nebus įleidžiami į šelpimo sto
tis.

mas prasidėjo po to, kai laike ,7'~
karo netoli jo sprogo grana-,J,e‘‘
ta- Nup to laiko tiksėjimas. Ginalski nunpfečė jiems ant 
galvoj nepasiliauja ir yra gir- baro dvi dolerines. Vienas p ė- 

. _ . _> Tas jį(šikų tuoj pas’dėjo revolverį ir
taip įkankino, kad jam.gręsia pradėjo rinkti pinigus. Ginals-
pannsimas. . grejtgj stvėrė už jo rcvolvę-

Dabar su lygiai tokia pat ri<X suėmė abu plėšikus ir nu- 
bga į tų pačių ligoninę atsi- varė jos į policijos- stotį.

Suimtieji’ pasisakė esą And
34 m. ir Max

Apiplėšė 
Waukegano 
hoteli

Pagražintos gėlėm, žie
mos vaizdeliais ir kito
kios, lietuviškom eilėm 
ir pasveikinimais.

Kortelės tinka privatiškiems 
asmenims ir biznieriams. At
skiros kortelės be jspausdinto 
vardo—po 10 centų. Paštu 
prisiusime nemažiau 5 korte
lių.
Prisiųskiį money orderj arba 
čekį su užsakymu.

SU JŪSŲ ĮSPAUSDINTU 
VARDU:

Maskuotas plėšikas užpuo'-ė 
Karcher kotelį, Waukegane ir 
surišęs naktinį klerką Voldemar 
De Kann ir elevatoriaus ope
ruotųjų Henry Kar\ pabėgo pa
stvėręs iš kasos $217 pinigais. 
Čekių jis visai nelietė.

25
50
75

100

kortelės 
kortelių 
kortelės 
'kortelių

$3.00 
5.00 
6.50 
8.50

kreipė našlė Mrs. Josephine
Kaumanns, 5325 Kenmore avė. rew Jadlonski,
motina 4 vaikų. Tiksėjimas Mikolaza’k, 31 m. iš Hammond, 

1 jos galvoj prasidėjo kovo abu ir pirmiau sėdėję kalėjime.

a

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

JAUNIEJI. — Pasaulinis lengvojo svorio kumšty

nių čempionas Barney Ross stikleliu sveikina savo 

žmonų, buvusių Pearl Siegel iš Ncw Yorko, su kuria

1
3į

’ neseniai susituokė Chicagoje.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

Chicago, Illinois

[ACME-NAUJiktfV Foto]

GAVO LĖKTUVĄ. — Wil- 
lard Anderson parduoda 
savo žmonai Opai savasties 
raštus prie šeimynos lėktu
vo, kuris tenka jai perskirų 
sąlygomis. Ji buk buvusi 
pirma moteris Illinois vals
tijoje gavusi transporto la
kūnės laisnį. Ji be lėktuvo 
dar gaus $10 į savaitę ir 
savo 3 metų sūnų Nonnan.

DABAR IR LAKŪNĖ. — 
Miss Ursula (Jackie) Seiler 
iš G.reat Neck, L. L, muzi
kalių komedijų dainininkė 
ir pasižymėjusi šokėja, iš
laikiusį sunkius kvotimus, 
šibnįiš dienomis gavo ęįįry- 
botų komercinių 
lakūno laisnį.

lėktuvų

A [ACME-NAUJIENŲ. Foto]

MIRĖ NUO PASLAPTIN- 
OS LIGOS. — Mr. ir Mrs. 

joseph W. Ennesser, 726 N. 
May St., kurių 12 dienų kū
dikis mirė nuo paslaptingos 
viduriavimo ligos St. Eliza- 
beth ligoninėje. Jie kūdikio 
kimų atidavė gydytojams 
tirti ir ieškoti priemonių 
kovai su ta lengvai užkre
čiama liga, kuri, laimei, 
betgi retai kur pasireiškia. 
Toje ligoninėje nuo tos li
gos mirė jau 11 ' kūdikių. 
Bet kitur susirgimų dar ne
buvo.
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JUGOSLAVŲ IŠKILMĖSE. — Jovanka Janich, 11 
m., 1753 Cornelia Avė., palydint jugoslavų muzikai šo
ka tautinius šokius pereitų sekmadienį įvykusiose jugo
slavų vienybės iškilmėse, kuriose buvo minimas susi
kūrimas Jugoslavų valstybės iš serbų, kroatų, juodkal- 
niečių‘ir kitų Balkanų slavų tautų.
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(ACME-NAUJIENŲ Foto]
LINDBERGHAI LAIVE. — Garsusis lakūnas pulk. Charles A. Lindbergh (kairėj) su savo žmona pietauja 

pas kapitonų James E. Roberts laive President Harding, kuriuo jie atplaukė iš Anglijos praleisti šventes Ameri
koje. Tai vienintelė garsiųjų lakūnų nuimta fotografija laive, nes jie keliavo slapta ir niekas apie jų kelionę ne
žinojo iki jie atvyko Amerikon.

■km

f ACME-NAUJIEN Ų Foto]

PLĖŠIKAI v PERŠOVĖ. — Lockport, 
palto klerkas John West, kurį peršo

vė į kojų penki plėšikai, užpuolę jį nešant 
iš pašto $25,000. Plėšikai taipjau buvo pa
stvėrę ir jį lydėjusį miestelio policijos 
viršininkų.

(ACME-NAUJIENŲ Foto)

TEISIA PASKUTINĮ BRADY GANGSTERĮ. — Ja
mes Dalhover, paskutinis paskilbusios Al Brady šaikos 
narys, kuris Hammond, Ind., yra federalinio teismo 
teisiamas už nušovimų, piešiant banką, valstijos poli- 
cisto. Nors gangsteris ir yrd menko ūgio, bet yra pasi
žymėjęs kruvinais darbais. Jis prie kaltės prisipažino, 
bet vistiek byla nagrinėjama prieš jury, prokurorui rei
kalaujant nprties bausmės, nes mirties bausmę gali 
skirti tik jury. Kiti du tos šaikos nariai yra nušauti fc- 
deralinių agentų, šaika buvo pasimojusi pralenkti ir 
garsųjį Dillingerį.
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