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Mr«. Ligsett views husband’s body.
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Dulkių audros

Išorinės

Tho

130 kraujo perleidimų

NaujienųRadio ProgramaiMag

Mussolini

AR KAB

Nors

leidžiasi

Miegantis vaikas 
perduoda aplin

kumos garsus

likimas Jaukia 
Hauptmanno

Shanghaijuje areš 
tuota 140. japonų

Nusigandusi japonu 
Mongolija šaukiasi 

Rusijos pagelbos

Naujas japonų reika 
lavintas Chinijai

Tik viena Suomija 
šiandie sumokės sa
vo skolą Amerikai

Šiandie susilauksime 
20 naujų kardinolų

BERLYNAS, gr. 13 
deburge liko areštuoti žydų va
dai ir liko uždaryta didelė ‘žy
dų departamentinė sankrova, c 
pirkėjai tapo išvaikyti.

VATIKANAS, gr. 15. —Ry
toj tam tikromis iškilmėmis pa- 
pa pakels į kardinolus dar 20 
dvasiškių. Tai didžiausias skai
čius kardinolų, kokis kada buvo 
kartu įšventintas.

Lenkija paliuosuos 
30,000 kalinių

NE',V YORK; gr. 15.—Bht 
> Hauptmann; kuris liko pa-

Mirė senukas dalyvavęs 
Rusų Turkų kare

Laku- 
rasti

Nekaltai išbuvo me 
tus kalėjime; liko 

paliuosuota

Rezignavo Čechoslo- 
vąkijos prezidentas 

prof. Masaryk

4 užsimušė susidau
žius Rusijos lėktuvui
/MASĘKĄ;<gL;1.5t - 
nas ir trys pasažieriai 
negyvi laužuose lėktuvo, kuris 
susidaužė kalnuose ties Karka- 
ralinsk miestu.

Lenkijos žydai ruo 
šiasi kovai su 
anti-semitizmu

Chicago, I1L, Pirmadienis, Grųddlžio-Decėmbėr 16 d., 1935

tikro 
galės

STLLOUIS, Mo., gr. 15. - 
Federalinis prokuroras kreipėsi 
į teismą prašydamas leisti su
naikinti 150 dėžių iš Milwaukee 
prisiųsto alaus, nes ant leibelių 
pažymėta, kad jis yra 9. nuoš. 
alkoholio stiprumo, kuomet ja
me yra tik 4.77 nuoš. alkoho-

TIĘNTSĮN, gr. 16. —Japonų 
sukurta 
valstybė pirmą 'kartą stojo ka- 
ran ir japonų padedama užėmė 
Tangku, strateginį portą ir ge
ležinkelių centrą, 27 m. atstu
me į rytus nuo čia.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

Paaiškėjo, kad Anglija verčia Ethiopiją 
pasiduoti, o Italijai prižadėjo 

sulaikyti aliejaus sankcijas

Japonams klusnus 
chiniečiai užėmė 

svarbų portą
CARNEGIE, Okla, gr. 15. — 

šeši žmonės sudegė gaisrui su
naikinus keturių kambarių ne
turtingo laukų darbininko Ge
orge Mailey ūkio namą. Be to 
du smarkiai apdegė ir penk.i 
spėjo pabėgti.

autonominė” Kopei

INDIO, Cal., gr. 13 
daktarai kelioms minutėms ati
darė jo peiliu perdurtą širdį ir 
ją susiuvo, Thomas Simmons, 
36 m., kaip išrodo, pasveiks.

LA PAZ, Bolivijoj 
Amerikoj, gr. 15 
nes liko užmušti ir 14 žmonii. 
sužeista busui su 25 pasažie 
riais nušokus nuo Yblosa-Coroi 
co kelio. WAGO, Tex., gr. 15

mas William House, Jr., 31 m., 
giminaitis paskilbusio preziden
to Wilsono laikais pulk. E. M. 
House, nusišovė savo namuose. 
Jis buvo viršininkas vienos te
lefonų kompanijos. Jo žmona 
yra duktė buvusio Illinois gu
bernatoriaus Deneen.

Nusišovė pulk. House ir Deneen 
giminaitis

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja: ’

Apsiniaukę, nedidelė perinai 
na temperatūroje^

Saulė teka 7:11
4:20.
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GUYMON, Okla., gr. 15. — 
šaltas šiaurės vėjas atnešė į 
centralinių vakarų lygumas ga
na smarkias dulkių audras, ku
rios labai sutrukdė automobilių 
važinėjimą. Betgi audros ne
buvo tokios smarkios, kokios 
buvo tose pačiose vietose per
eitą pavasarį.

INDIANAPOLIS, Ind., gr. 15. 
—Gubernatorius suteikė pardo- 
ną ir paliuosavo Mrs. Louise 
Botts, 26 m., iš Brazil, Ind., 
kuri visai nekaltai išsėdėjo me
tus laiko kalėjime vien tik už 
tair kad ji buvo panaši į kaltą
ją moterį.
" Ti buvo suimta ir nuteista 
nuo 2 iki 14 metų kalėj iman už 
skleidimą suklastuotų čekių 
Kokomo, Ind., nors ji gynėsi, 
kad ji tuo laiku visai tame mies
te nebuvo. Jos nekaltumas iš
siaiškino kai panaši moteris ir 
toliau nepaliovė skleisti suklas- 
tuotus čekius.

WASHINGTON, gr. 15. — 
rytoj 12 valstybių turėtų su
mokėti Jungt. Valstijoms virš 
$155,000,000 skolų. Tai yra pus
metinė rata iš tųi $22,000,000,- 
000, kuriuos Ameriką paskoli
no talkininkams karo metu.

Bet iš visų tų šalių tik Vie
na Suomija sumokės savo dalį, 
būtent, $230,453. Kitos gi vi
sos nemokės nė vieno cento.

Pirmoji, kuri prisiuntė pra
nešimą apie nemokėjimą, yra 
Anglija. Antroji buvo Lietuva, 
kuri atsiprašė negalinti mokė
ti delei depresijos, Franci j a. 
Jcuri pati pirmutinė paliovė mo
kėti skolą, jos nemoka delei 
Jungt. Valstijų atsisakymo pir
miausia persvarstyti visą skolų 
klausimą. Del tos priežasties 
nemoka ir daugelis kitų valsty-

DANZIGAS, gr. 15. — Dam 
žigo nacių valdžia uždarė ke
turiems mėnesiams centristų 
katalikų laikraštį Danzigei 
VolkszeitUng už “įžeidinėjimą*; 
—kritikavimą Danzigo valdžios 
ir jos veikimo.

NANKING, gr. 15 
nijos ambasada įspėjo Ghinijos 
centralinę valdžią, kad ji turi 
ąustabdyti šiaurinės Chinijos 
studentų agitaciją prieš japo 
nūs, kuri prasidėjo japonams 
paskelbus šiaurinės Chinijos 
“autonomiją” ir pradėjus tą 
didelį kraštą grobti.

PARYŽIUS, gr. 15. —Atsto
vų butas vakar priėmė pasiū
lymą paskirti dar 6,000,01)0,000 
frankų padidinimui Francu jos 
apsiginklavimo. Tai neskaitant 
tų 7,000,000,000, frankų, kurie 
buvo pasrikti paprastoms Fran
ci jos apsiginklavimo išlaidoms.

Franci jos apsiginklavimas di
dinamas neva delei pavojaus

BOONVILLE, Mo., gr. 15. — 
Vietos ligoninėj pasimirė Ver- 
sailles, Mo., miesto kolektorius 
George Frisble, 37 m., kuriam 
per pastaruosius keturius me
tus buvo padarytos kelios sun 
kios operacijos ir 130 kraujo 
perleidimų. Jis sirgo mažakrau- 
jiste.'

MASKVA, gr. 15
Mongolijos, kuriai gręsia Japo
nijos puolimas, premieras ii 
karo ministeris ilgai tarėsi su 
Rusijos premieru Molotovu, 
maldaudami Rusijos pagelbos 
ištikus Japonijos puolimui.

VARŠAVA, gr. 15. — Lvovo1 
Universitetui nutarus išskirti 
žydus studentus ir Lenkijos 
valdžiai atsisakius tą universi
teto nutarimą panaikinti, Len
kijos žydų vadai ruošiasi šauk
ti žydų organizacijų kongresą 
Varšavoje apsvarstyti budus 
griežtai kovai su vis didėjančiu 
Lenkijoj anti-semitizmu.

PRAHA, gr. 15 
zignavo čechoslovakijos prezi
dentas prof. Tarnas Masaryk, 
vienas žymiausių tos respubli
kos kūrėjų ir kovotojų už Ce
cilijos laisvę. • Rezignavo jis 
delei senatvės, nes jis yra 85 
m. amžiaus, sunkiai serga ir 
norys dar gyvas būdamas pa
gelbėti šaliai išsirinkti jo įpė
dinį, kad paskui nebūtų suįru- 
tės ir kivirčių jam mirus.

Spėjama, kad naujuoju pre
zidentu bus Dr. Eduard Benes, 
dabartinis čevchoslovakijos už
sienio reikalų ministeris.

Prof. Masaryk prezidento pa:<- 
Į eigas ėjo nuo pat čechoslovs 
kijos respublikos įsikūrimo.

pijos atiduotu mai 
mui savo “gero” 
politikos supratimo

Tuo tarpu Anglijos ambasa
doriui' Ryme buvo duota in
strukcijų kalbinti Mussolini 

prielankiai pri- 
pasiulymus, priža- 
už tą Anglija iv 

pasirūpinus atidėti

CEDAR RĄPIDS, la., gr. 15. 
—Buvęs senatorius James A. 
Reed, vienas iš žymių demokra
tų vadų, paskelbė, kad jis at
einančiuose rinkimuose balsuos 
už republikonus, jei demokra
tai * vėl nominuos prezidentą 
Rooseveltą.

Rezignavo dėl senatvės, kad 
jam mirus nekiltų suįrutė. Jo 
vietą veikiausia užims Dr. 
Benes

VARŠAVA, gr. 15.— Seimo 
teisminis komitetas priėmė pa 
siūlymą paliubsuoti iki švenčių 
30,000 kalinių, jų tarpe visus 
politinius kalinius, išėmus 10 
komunistų, kurie yfa nuteisti 
iki 10 ar daugiau metų kalėji
mam

SHANGHAI, gr. 13. — Ja: 
ponų konsuliarė policija areš 
tavo 140 japonų už šmugeliavi 

sidabro.

Franci ja skiria dari 
6,000,000,000 frankų ' 

apsiginklavimui r

HAWKSHEAD, Lancashire, 
Anglijoj, gr. 15. — Mokslinin
kai susidomėjo nepaprastu 7 
m. vaiku Frank Atkison, kuris 
miegodamas dreba ir perduo 
,da visus aplinkumos garsus. 
Tai yra tikras “žmogiškas ai
das”, kuris tiksliai perduoda 
miegodamas aplink jį įvykstah 
čius stuksėjimus, ar dundėji
mus.
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nors principe 
imti tuos 
dant, kad 
Franci j a 
aliejaus sankcijų paskelbimo 
svarstymą.

Maldavimas Italiją nors prin
cipe priimti pasiūlymus svars 
tymui buvo aiškus davimas su
prasti, kad prasidėjus 
sioms deryboms, Italija 
dar daugiau išsiderėti.

šiomis , dienomis Eržvilko 
vals. III Pąvidaujo km. mirė 
gyventojas Jonas Stasiunaitis 
sulaukęs apie 100 metų am
žiaus. Stasiunaitis dalyvavo 
Rusų Turkų kare ir jaunes- 
niomš kartoms mėgdavo pasa
koti apie to karo baisumus. 
Stasiunaitis paliko z tris pali
kuonių kartas.

Penki užmušti busui nušokus 
nuo kelio

MINNEAPOLIS, ,Minn. — Nušauto Minheapolis redakto; 
riaus Walter Liggebt žmona stovi prie autdmobįlio, kuriame 
jos vyras buvo nušautas. Po baltu uždangalu nušautojo kūnas. 
Kairėje, žmonos foto.

LONDONAS 
sipiktinimas Anglijos konserva
torių valdžios klasta dar labiau 
padidėjo paskelbus oficialius do
kumentus, kurie parodė, kad 
Anglija bandė priversti Ethiopi
ją pasiduoti ir priimti Anglijos 
taikos pasiūlymus, einant ku
riais du trečdaliai Ethiopijos 
turėjo tekti Italijai. Tuo pačiu 
laiku Italija buvo prašoma pri
imti tuos pasiūlymus kaipo pa 
grindą deryboms ir jai Anglija 
prižadėjo už tą atidėti aliejaus 
sankcijų paskelbimą.

Tai pasirodė dar viena Ang
lijos klasta. Tuo tarp kai jos 
atstovas tautų sąjungoje tvir
tino, kad Anglija visai nesi- 
skųsianti, jei jos pasiūlymai 
bus atmesti ir premieras Bald 
win visiems tvirtino, kad Ang
lija savo plano nebevykins, tai 
tuo pačiu laiku užsienio reika
lų ministeris Hoare davė in 
strukcijų Anglijos ministeriui 
Ethiopijoj daryti visą galimą 
spaudimą į karalių Haile Se* 
lassie, kad jis tuos pasiūlymus 
priimtų1 ir du trečdalius Ethio- 

jąj^parody- 
valstybinės

Danzigas uždare ka 
talikų laikrašti 4 

menesiams

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
Antradienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį kaip 
9:30 -vai. ryto ant WCBD. stoties 1080 kilocycles 
(5000 Watts pajėgos).

Šią stotį ant savo radio galite surasti tarpe 
W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių.

Šiuos Naujienų Radio Programus galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.
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Pietų
Penki žmo-

Ketvirtadieny valdžiai 
parliamente aiškintis dėl tokios 
dviveidiškos politikos. Eden jau 
sugryžo iš Genevos. Ruošiami 
gryšti ir pats užsienio reikalų 
ministeris Hoare. Jiems teks 
daug aiškintis atstovų bute ii 
nors nemanoma,* kad kabinetui 
tektų pasitraukti, nes konser
vatoriai turi didelę didžiumą 
vietų, tečiaus jis susilauks la 
bai aštrios kritikos iš darbiečių 
ir liberalų pusės.

Visos šalies gyventojai irgi 
jaučiasi premiero Baldwino ap
gauti. Prieš rinkimus valdžia 
prižadėjo tvirtai laikytis tautų 
sąjungos, bet kaip tik konser
vatoriai rinkimus laimėjo, tai 
ir pačią tautų sąjungą ėme 
griauti, o Ethiopiją pasiryžo 
parduoti Mussolini, kad tuo 
galėtų išgelbėti Italijos fašiz

TSlNANr * Chiurj6je,\ gr. 15 
—Iš 37,OOO,O0O Shanturig pro 
vincijos gyventojų 5,000,000 smerktas mirčiai'už Lindberg. 
žmonių liko be pastogės delei hų kūdikio nužudymą,. dar ne' 
Geltonosios upės potvynių, kų-'žino tikrai kokis likimas jį lau 
rie užliejo dešimtį apskričių iš- kia. 
tisai ir tris apskričius dalinai, 

Apie 35,000 pabėgėlių nese 
nai atvyko į Tsinan, sudaryda
mi savotišką, pavojų ir netvar
ką. Gubernatorius įsakė juos 
išsklaidyti tarp 85 potvynio ne 
paliestų apskričių. Tik 18,000 
pasilieka pabėgėlių stovyklose 
Tsinane.

Iki pereitos savaitės tūkstan
čiai badaujančių elgetų klai
džiojo Tsinan gatvėmis. Kas- 
die būdavo randama gatvėse 
desėtkai lavonų mirusių badu 
žmonių.

Policija surinko pabėgėlius ir 
uždarė j stovyklas. Tik vienoj 
stovykloj ir tiktai po vienos 
nakties rasta daugiau kaip 200 
negyvų žmonių.

Augščiausiam teismui atme
tus jo apeliaciją, teisėjas, ku
ris nagrinėjo jo bylą, pasmer

ki kė jį nužudymui elektros kė
dėje sausio 13 d. savaitėje.

Bet pats Hąuptmannas vis 
dar, tikisi elektros kėdės išsi-. 
gelbėti.

Tą viltį stiprina ir guberna
toriaus Hoffman pareiškimas. 
Jis sako, kad Lindberghų kudL 
kio nužudymas dar nėra pilnai 
išaiškintas. O kol yra kokių 
nors neaiškumų, kol yra kokių 
nors abejonių, tol žudymas 
Hauptma’nno nepasiektų tikslo, 
nes tada ant visados butų už
kirstas kelias tai žmogžudys
tei išaiškinti.

5.000,000 chiniečią Dar neąįškų kokis Ii 
dėl potvynių liko 

be pastoges

Mussolini dar nepatenkintas 
pasiūlymais, reikalausiąs “pa 
aiškinimų”

RYMAS, gr 
bent išoriniai šaltai atsineša 
prie Anglijos ir Francijos pa
siūlymų. Jis gal priims pasiu* 
lymus kaipo pagrindą dery
boms, bet reikalaus “paaiškini
mų”, nes jis nesąs pasiryžęs 
taikintis pasiūlytomis sąlygo
mis.

Italų lakiraščiai irgi piktai 
puola pąsiulymus, kaipo nepa! 
tenkinančius Italijos pagrindi

KALĖDOS 
ČIA-PAT-
JŪSŲ GIMINĖS LIETUVOJE, 
ŠĮMET DAUGIAU NEGU KA 
DA NORS PIRMIAU, PASI
DŽIAUGS JŪSŲ PINIGINE 
DOVANA. JI NE TIKTAI 
JUOS PALINKSMINS, BET 
KAI KURIEMS VARGINGES- 
NIEMS, DĖKINGUMO AŠA
RĄ IŠSPAUS.

SIUNČIAME LITAIS AR DO
LERIAIS — PAŠT 
LEGltAMA. PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOS NEBRANGIOS.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED STį 

CHICAGO, ILL.

Pa- nių reikalavimų, nors Italijai 
siūloma apie du trečdaliai Et- 
hiopijos.
Reikalaus tuojaus sustabdyti 

karą
GENEVA, gr. 

tautų sąjungos valstybių prasi 
deda judėjimas už pareikalavi
mą sustabdyti karą Afrikoj 
pirm negu bus pradėtas svars
tymas kokių nors taikos pa
siūlymų. Mažosios valstybės 
sako, kad kokios nors koncesi' 
jos Italjai numarins pačią tau
tų sąjungą ir sunaikins pasiti
kėjimą kolektyviems susitari
mams.

Bet Franci j a ir Anglija jau 
laimėjo viename dalyke: alie
jaus sankcijų, kurios galėjo 
greitai paklupdyti Italiją, pa
skelbimas tapo jau užmirštu 
dalyku. Bet kitas sankcijas, 
kurios jau buvo pirmiau pa
skelbtos, vargiai pasiseks su
stabdyti, nežiūrint ką Anglija 
ir Francija darytų, kol nebus 
visiškai sustabdytas karas Af
rikoje.

šį trečiadienį susirinks tau
tų sąjungos taryba ^varstyti 
Anglijos ir Francijos pasiūly
mus, bet manoma,;kad ji juos 
atmes.

Padėtis Genevdjė yra labai 
miglota ir valstybės, delei išti
kusios Anglijos ir Francijos 
klastos, nebežino ką ir daryti.
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ADVOKATAI

nes parodo.

LIDY

PETRAITIS
Dėl ko ji išsiskyrė

AMU SPECIALISTAI

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

Pasikorėlis kapinėse

Phone Lafayette 3572

su

AMBULANCE PATARNAVIMAS tjlENĄ IR NAKTĮ

lisru gydytoja 
lalsted St. 
Dieta. 7—8 v. vak. 

omis ir subatomh.

žiai gyvęnti 
kas

pabėgo, 
sušuko Žino

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Amerikoniškas 
plėšimas *

bet, poriė teišėjau, 
sas ’ 
i$R>

’ iš namų vaiduokli
KATINAS, 

gatvės namo

Plėšikas pagrobęs 150 litų
Mikųičikiėriė ai

Telėphone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
TelephonA: Republic 9723

Manoma, kad kambario 
buvo įkaitus benzino 
kuri nuo šalto vandens 
ir pašiliejęs benzinas 
liepsnos bangą. Ugnia-

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Dr. V; Ak Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 it nuo 7 iki 9 
vai.. Nedaliomis nuo 10 Iki 12 

. 3343 South Halsted SU 
TeL Boulevard 1401

pirmiau 
lokalizuota ir tuo už 

kelias jai pasiekti ne-

Nukentėjusi 
gabaritą < utenonpįs gydytoją 
Policija įvykį tiria.

Kaip registruojami iri 
teligentai bedarbiai

Daukšos gatvėje degė treji namai. — Ugftiage 
šiai moteris ir vaitarš iš ttgriiėš apimtų na 
mų gabeno' pl-o langus. — Susižeidė keli ug 
niagėšiai. ' , .. ... . ..

ir kelios dešimty;
Tačiau

kad pačios Naujieno: 
yra naudingos.

Ofiso Tel. Dorchešter 5194 
Rez. Tel. Dre’zel 9101

Dr. A. A. Roth
.. Rusas Gydytojai ir C

Moterišku, Vyrišku. Vau 
chronišku liga.

Ofisas 6850 Stoney Island Ąve, 
Valandos: 2—4, 7—9 vai, vak. Ned

Įlomis ir šventadieniais 10—12 
diena.

Gaisrus technikos fa
kulteto variklio labo 

fatorijojė

Vokietijos fašistai su 
mušė Lietuvos pasiun 

tinybės kurjeri

Dr. T. Dundulis
Gydytojas ir chirurgas

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedelioj pagal sutarti

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: NUo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedelioj pagal sutarimu.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namu Tek: Prospect 1930

Nuklimpūsi ma- 
dabar tebestovi šan- 

■ jos nė kita mašina

J. F. EUDEIKIS 
4605-07 S. Hėrmitage Avėriue Phones Yards 1741-1742

, ne čia Vi- Š'akrifmis iš kapinių išrauti 
rėikhlaš. Mano žmoha pa-1 sunaikinti.
kitą, dėl to

- įrodyk! —

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 Wešt 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

tingų bftladojiinįsi. Dienomis 
būdavo ramu, o sutemus ir 
daugumui Žipdftių h'uėjtis gūl- 
ti, tas baladojimasis su tam 
tikrais protarpiais vis karto
davosi. Pagaliau, kaimynai 
pradėjo kalbėti, kad tuose ria- 
mPOsė yra vaiduoklis. Gyven
tojai, negalėdami ramiai mie
goti, pasikvietė policiją ir pra
šė, kad išvarytų iŠ namų vai
duoklį. Atvykusi policija pa
tikrino Viską vietoje, ir tą pat 
naktį vaiduoklis dingo.

77 W. Washington St
C Siiite 1810

Tel. State 4311

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 
Dr. Bertash

756 Wešt 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8 
Nedaliomis pagal sutarti.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

netikėtas sprogimas 
ir ugnies prišklido pilnas kairi 
barys. 
kampe 
bonka, 
sprogo 
sudarė

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidenci ir 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

■ S. C. LACHAVTCZ
42-44 Eąšt 108th St. TėL Pullman 1270 arba Ganai 2515

A. MASALSKIS..................
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

Lapį. 10 d. prie-
i. nuo TJte- 

ribose esamon

ŠIAULIAI. — Lapk. 7 dieną 
apie 9 vai. vakaro katalikų ka
pinėse rastas ant medžio pa
sikoręs nežinomas jaunas vy
riškis, apsivilkęs, ilgu pilku palo
tu, mėlynu bostono kostiumd 
ir apsiavęs auliniais batais. 
Pasikorėlio kišenėje rastas lai
škas, kuriame jis prašo nie
ko nekaltinti, nes nutaręs nu
sižudyti pats, kadangi gyveni 
me buvęs nelaimingas. Metų 
turįs 25 ir esąs artimas Da
riaus ir Girėno draugas. Po
licija tiria nežinomojo' asme-i 
nybę ir prašo, kas ką žino, jai1 
pranešti. Lavonas atiduotas: 
miesto ligoninei skrodimui.

Medį, ant kurio nelaimin 
sis pasikorė, katalikai žada

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Katei
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos: ■
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piietu 

7 iki 8 vaL Nedel. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phoriė Cicero 2109

ū’tena. -:' 
valcarį & kim. atstu 
noS Klovynių 
plento kašarkon užėjęs apyka- 
klę i^si^iatęs aūga'ldto rigio 
žmogus, paklausęs Mijculčikįe- 
nę, ar jos Vyfas namie ir jai 
atsakius, griebęs už gerklės 
spausti, o vėliau pakišęs ko
kių narkotikų pauostyti, nub

JOffi B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St<) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: PanedSlio. Sęredos ir 
Petnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Po to kurjeris miręs
Tenka patirti, kad Lietuvos 

pasiuntinybes Berlyne kurjeris 
A. a. Juškevičius vieną dieną 
prieš savo staigų susirgimą 
nacionalsocialistų smogininkų 
buvo sumuštas, kada jų kolo
na žygiavo pro Lietuvos pa
siuntinybę. Dėl to vokiečių vy
riausybei buvo įteikta protes
to nota. Po sumušimo, kutris, 
kaip manoma, vargu ar bus 
turėjęs didesnės įtakos jo li
gai, Juškevičius jau nebepa- 
svėiko. Velionis paliko žmonų 
su m&ža dukrelė.

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pieta, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brunswick 0597

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 pieta ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedelidmls nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Phone Canal 6122
Dr, S. Biežis 

GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 
2201 WeSt 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 Są. Califomia rAvenue 

Telefonaa Republic 7868

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optoifietrically Akiu- Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys ' atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip birmiaū.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

Phone Monroe 3877
j. j ZOLP 

1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8418

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ii* vai!
6900 So.

Valandos 1—4 
išskyrus se:

Pitone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vežel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street , 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Sėredoj pagal sutarti.

Inteligentams, patekusiems i 
sunkią* padėtį, .remti draugija 
Veikia j aū antras mėnuo, šiuo 
laiku sąjunga jau/turi suorga
nizavusi iki šiifįio bedarbių, 
įVaiTiati8ib amžiįils, ^dėties ii 
išsilavinimo.^ Daįygiausįa yra 
senų Valdininkų, betekusių dar
bo dėl ėtatų siaurinimo, dėl 
stokos kvalifikacinį^ i ar dėl po
litikes aprbbatošt \ ,4^

Yįra buvušių^YhM aukštose 
valdžios vietose. ^Jaunieji, bai
gę mokslus ir negavę darbo, 
taip pat skaitomi bedarbiais. 
Padėtis tokių ypač liūdna: pa
jamų nėra, kreditingumas ma
žas, skdliilti tokiems niekas ne
nori; yra ir tokių, kurie 2—-3 
mėnesiui netnRino, baltinių. Kri
zė... įdomu, kad skaičius už- 
siregištrkvtfsių nėra didelis; 
atatinkamos įstaigos spėja to-

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9—9 
2420 Wešt Marųuette Road 

aftjįj įvyjost^rn Avęt iHemlock -i 7828

Dr. Heržman
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų Ir 
nuo 6 Jki 7:30 vai. vakaro.

K Canal 3110 •
Rezidencijos telefonai:

Hydė Park 6755 ar Central 7464

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

Z Te!. Yards 1829
Pritaiko Akinius 
' Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedčliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

KAUNAS.—Šančiuose, Kran-^ 
to g. 70 nr. A. Paco lentpiu- 
vej kilo gaisras. Ugnis pasiro
dė lentpjūvės pašiūrėj, kdr 
prikrauta fVairiį fehtį$iių ir 
kitokios lengvai degančios me
džiagos. Ugnis rodė tertdėnČi- 
jos plėstis ir sudarė pavojų 
gretimiems mėdiriiahis. na
mams. Pirmieji lentpjūvės ge
sinti atskubėjo Šhnčių ūgnia- 
gesiai, o paskui ir miešto Savi
valdybes ugniagesiai ir miesto 
ir Vilijampolės savanoriai. Per 
keliolika minučių jau^ lentpiuK 
vę gesino devyriibs ugniagėsių 
mašinos 
žmonių.
nebaigus likviduoti gaisro šaii- 

čiuoše,
prasidėjo antras: daug didesnis 
ir pavojingesnis gaisras Sena
miesty, Daukšds g. 21, 23 ir 
25 nr. hr.

Kauno m. savivaldybės Ug
niagesių dvi režefVinės maši
nos tuojau btfvd pasiųstos į 
Daukšos gatvę, o paskui ir iŠ 
Šančių dvi mašinos nuskubėjo 
į Senamiestį. Kadangi ’ gaisras 
Šančiuose jau* buvo bebaigia
mas įveikti, tai čia palikta tik 
Šančių ugniagesių komanda, 
kuri gaisrą ir baigė likviduo
ti, o visos likusios jėgos mes
tos į Senamiestį.

Daukšos g. 21 nr. - gaisras 
prasidėjo Eišelio Arnausko 
dviejų aukštų mediniame na
me, o iš čia greit pasiekė gre
timus Meišos Arnausko ir Br. 
Vitkinų 2 aukštų mūrinius na
mus. Kaip paprastai Senamies
ty, o ypač Daukšos g-vės ra
jone, gatvelės siauros, įvažia
vimas į kiemus taip pat sun
kus, o žmonių gyvena labai tir
štai, todėl ugniagesiams ne
lengva buvo prie gaisrb 'vietų 
ir prieiti, o čia dar žmonių su
sigrūdimas ir panika didele.

Kaip tyčia vienų
namų laiptus užėmė Ugnis ir 
žmonės iš butų negalėjo iš

bėgti.
Tai, regis, pirmas Kaune at

sitikimas, ■ kad ugniagesiams 
teko pasinaudoti kablinėmis ko
pėčiomis ir gelbėti žmones. Ka
bli n ės kopėčios tuojau btfvo iš
keltos ir prisuktos prie vieno 
namo, kur kambary gulėjd ne
sveika moteris. Brandmajoro 
pad. p. Dumčius, užlipęs kabli
nėmis kopėčiomis, išlauže lan
gą, o paskui pro jį ištraukė 
sergančią moterį. P. Dumčius 
į langų stiklus susižeidė kai
riąją ranką.

Kitame 
kambaryje moteris iš išgąsčio 
nualpo, o su ja buvo dar ir 3 
' metų vaikas.

šią moterį su vaiku išgelbė
jo savan, ugn. Is. Viravičius. 
Moteris greitosios pagalbos au? 
tomobiliu tuojau’, nugabenta 
ligoninėn.

Kitame bute 
buvo pasilikę du vaikai, ku
riems grėsė pavojus sudegti.
Juos išgelbėjo savi v. ugnia- 

gesių^komaiidos viršila Zimka. 
Tokiu budu, 
vieni ugniagesiai gelbėjo žmo
nės, o kiti kovojo su ugnimi.

Kova su ugnimi buvo irgi: 
sunki. Visa laimė, kad arti bu
vo hidrantai ir buvo pakanka
mai vandens. Prieš keletą me
tų, kol nebuvo pravesta van
dens, toje vietoje gaisras buVo 
gesinamas ištisas dvi dienas.

Savival. komandos ugniag. 
Žilinskas su švirkšliu įėjęs į 
vieną butą paleido į ugnį van
dens srovę. Tuo momentu jvy-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI l
JUOZAPAS jEUDEIKIS

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

Vėkar vakare apie 19 vai. 
50 tfiih. Aleksote, prie Dariaus 
ir Girėho k-vės, užsidegė uni- 
VėYšiteto technikos fakulteto 
Variklio laboratorija. Apie gai
srą la'ikti’ pranešta ugniage- 
sia’fhs; gaisro gesinti atvyko 
savivąldybės komanda su 6 ma
šinomis, Viliampolės savanorių 
gaisr. komanda su 2 mašino
mis ir Kauno savanorių gaisr. 
komanda su 1 mašina.

Gaisras kilo dėl blogai izo
liuoto lokomobilio skardinio I 
dūmtraukio: nuo jo užsidegė 
medinio namo pirmo aukšto lu
bos ir tolio stogas. Tarp lubų 
ir stogo buvo daug medinių 
drožlių, kurios padėjo gaisrui 
plėstis.

Kadangi gaisras kilo garo 
katilams veikiant, tai gaisrui 
besiplečiant kilo didelis katilų 
sprogimo pavojus; įvykus 
sprogimui, nekalbant apie ki
tus nuostolius, galėjo" žūti ir 
žmonių, pirmiausia, iš gesinto
jų tarpo.

Laborantas J. šivickis čia 
parodė didelę drąsą ir girtina 
pasišventimą: šoko prie baisiai 
įkaitusio garo katilo ir atida
rė čiaiipūs' išleisti garui. Spro
gimo pavojų šalindamas labo
rantas J. šivickis pats skaud
žiai ndkentėjb: smarkiai ir pa
vojingai nupliko abi rankas.

Nukentėjusį patys ugniage
siai nugabeno ligoninėn perriš
ti. J. šivickio drąsus žygis su
kėlė tiek pat pasigėrėjimo, kiek 
jo nelaimė gilios užuojautos.

Gaisro \ gesinimas truko apie 
valandą laiko. Nuostoliai kad 
ir nesuskaičiuoti, bet jie nėra 
dideli. Lokomobilis liko svei
kas.

Laidotuvių Direktorių Asociacijos.
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

ir TĖVAS
Laidotuvių Sųlyjęos^ 

Lene vai s Išmokėjimais 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

Miesto
Kamb. __ ____________________
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tol.. Boulevard 131O.v 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
Nasrai sutarties.

— Ale, v tri miga! Tegul, 
prillčijd nįktį nueina pas tave' 
ir suras su JU6ZU Paberžių... 
Aš gi galiu išsigydyt. Dabar 
tZžsidirbau ir pinigų. Dėl ko 
tu nesutinki!

— Nėfėik tokič>!.
Gerai, tai ko gi tamsta 

is iįvo' .4^6 ndt'i? •kfcufeia 
teisėjas. ■ .

— Nofiu iŠla!ikymd. Esu 
vargšė 'hi'dferiSiė.

— Ar kūdikio neturi?
— Ne... Kų aš čia su juo 

turėsiu. ?
— Vėl salėje juokas.
Teisėjas dar kartą -patarė su

sitaikyti. Zuzanai atsisakius, 
teisėj as vyrą išteisino, vadinas, 
pati vyrą apleidai, pati ir gy
venk. R-as.

Prieš teisėją stovi vidutinid 
amžiaus vyras, Rapolas Legec- 
kas, ir dairosi po salę.

— Zuzana.. Legeckienė, — 
šaukia teisėjas.

Nuo suold pakyla Zuzana, 
Rapolo žmona. Ji žymiai i.‘ž Ra
polą jaunesnė ir puošniau at
rodo. šaukia teisėjas Zuzahoš 
motiną Pauliną Butkuvienę ir 
Rapolo piršlį Kalavinskį.

— Dėl ;kq jus persiskyrėt? 
— klausia teisėjas Legeckio.

~ Aš nesiskyriau. Tegul ji 
pasako.

— Na pasakyk, Legeckiene. 
Gal susitaikysit?

— Aš noriu taikytis ir gra- 
sakof Legec- 

— bet, kad ji pučiasi.
žinoma, dėl ko tu neno

rėsi...
-r- Vadinas, taip ir nepasa

kot, dėl ko flesugyvenat ? — 
vėl klausia teisėjas.

—Man, pone teisėjau net 
gėda sakyti, —-• šypsosi Legec
kiene. >

— Kaip tai gėda... Aš gi ne
galėsiu bylos išspręsti.

— Tegul, pone teisėjau, pats 
piršlys pasako.

Atsistoja Kalavinskis.
—• Ką čia, pone teisėjau, 

daug kalbėt. Kai piršau, bu
vau pasakęs.

— Kam?
— Na gi motinai. Sakau, kai

mynėle, apsižiūrėk. Vyras ge-

Šatė papliupo juodais.
— To tai nesafcėi. Niekuo

met nebūčiau savo dukters už 
tokio leidusi. Melagis!

— Na jau, na jau... Pati 
man sakei, kad dukrelei jau 
30 Pietelių, pašomos hera. Ge
ras • bus, kad tik Dievas duo
tų ' dvasią šventą.

— Ir vėl meluoji. Sakei, kac 
kaž kuo serga, bet apie tai vi
sai neminėjai. Bet kai pasiro
dė šitaip, riėdudk Viešpatie, ir 
mano neprieteliui tokio vyro.

Rapolas Legeckas visą laiką 
raudo. Pagailėti tarč:

— Kad aš sergu, tai tiesa,

Dr. J. Šhinglman
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialybe

Valandps 11-12 A.M. 2-4, 7-8 P.M. 
Gyvenimo viėta 1638 So. 50 Avė.

. Phone. Cicero 8656
Office 4930 W. 13 St. Cicero 49

MH. Anėlia K. Jarus?
Physical Therapy 

and Midwife
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauiu prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric t r e a t- 
ment ir magne- 

blankets ir tt.
Moterims ir mer- HRBKBKBHu ginoma patari- 
mai dovanai.

gesys Žilinskas smarkiai apde
gė visą veidą.

ViėnėS Ugniagesys nukrito 
žemėn nuo antfe au’kšto ir pri- 
siti^ttkė. LengyMr. šdžėištų ug
niagesių yra dar 5—6.

šį didelį gaiŠrą gesino 10 
mašinų ir apie 66 žmonių. Ug
niagesių kova su ugnimi buvo 
sunki, bet sėkminga 
šia ugnis 
kirsta I 
toli esančius prekių sandelius 
ir parduotuves.

Po trijų valaJhdų šunkaūs 
darbo Ugnis buvd įveikta.

Kadangi degė gyvenamieji 
namai, tai ’bė nėfh'ų savininkų 
dar turėjo nuostolių ir nuken- 
'tėjd tų i&inįf gyvėAbjai, ke? 
Uos šėiriids.

Viėhi rišimai <cLoydė” bu’Vo 
a’pdfritfšti 60'00'0 It., kitų na- 
m’ų drauginio į^t&igds nesuti
ko apdhidšfi. Nuomiriirikų tuY- 
taš buvo riėapdraustaš.

Nuostblfai kol kas riėsdskėi- 
Čidb’ti, bet esą didėli. GaišVo 
priežastis taip pa't dar riežinb- 
ma.

Gaisrininkų mašidos.

Ta proga tenka pažymėti, 
kad 4-—5 mašinos netikusios. 
Tai senos, prieškarinės. Viena 
mašina vakar ’ Šančiuose nu- 
klimpo (kai tik užvažiuoja, 
kur nėra grindinio, tai ji ii* 
nuklimpsta) 
šina 
čiuose 
negalima parvežti, nes tekiniai 
sugriuvę. <4L. Ž.”

L , J. F. Radžius
668 West I8tn Street _________ Phone Canal 6174

’ S. M. SKUDAS ~
718 ,West 18th Street

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tėl. Central 4411-2

Pirmadienis

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

, TeL Kenwood 5107 
VALANDOS:..

huč 9 iki 11 valandai ryto 
ndo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

NAUJIENOS, Chicago, III. '
• - • Ą •« »! ••! . - . .1 .........- ■     ■■■■■■'— ■■ .......................... 1 "

kių bedarbių ligi 8,600 busiant
brit pasirodė, kad tikrų bedar- duoda naudą dėlto, 
$ų dr-j'a pripažino tik vieną 1“J XT -: ~ 
Žiriitą.

Tikrumoje reikia manyti jų 
yra daugiau, Ą bet daugumas, 
y’prič baigusiųjų ankštąjį mok- 

’šlą, bijdši darbo, apmokamo 
3—4 lt. per dieną, tikėdamie
si geresnių perspektyvų. O 
“pusinteligenčiai”, kurių tikru- 
rribjė yra labai daug, baigę po 
'kdlėtą gimnazijos klasių, visuo
met keldavo triukšmą, preten- 
diipdrirrii į šiltas vietas, tokie 
dabar nedrįsta registruotis, nes 
jiems be pasigailėjimo paro
domos durys. Registracija yra 
sveikas reiškinys 
kielę yra iš tikrųjų paramos 
Vertų, o kris tik simuliuoja be
darbį,

Užregistruota kvalifikuotų 
bedarbių, baigusių aukštesnes 
mokyklas, kiirių profesija da
bai* skaudžiai apkarpyta kri- 

; žės: btigalterių, menininkų, 
įienininkų ir kt., kririų būklė 
šitid laiku tikrai nėra pavy
dėtina. Daugelis jų yra visai 
sveiki ir energingi vyrai ir tik 
stoka darbo užkerta visokius 
gerų norų galimumus.

“L. ž.”

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. nu

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS iR chirurgas 

Ofisas ir Reaidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.
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SLA. PILDOMOSIOS TARYBOS 
NOMINACIJOS

Lowell, Mass
SLA. nominacijos 173 

kp. i P. T. išėjo 
sekamai:

Į Prezidentus:
F. J. Bagočius 12 bal 
N. Rastenis 8 b.

J sekretorius: r /
Jurgeliutė 2 vai.
M. Vinikas 18 bal.

I vice prezidentus:
J. Mažukna 
A. šalna 12

Į iždininkus:
K. Gugis 15
Lopatto 2 b

Į iždo globėjus:
Mikužiute 19 bal. 
Miliauskas 11 b. 
Mockus 10 b. 
Zalatorius 10 b.

I daktarus kvotėjus: 
Stanislovaitis 14 b. 
Graičiunas 4 b. 
Naikelis 2 b.

8 bal. 
b. .

bal.

Melrose Park III
Nominacijų rezultatai 

SLA. 125 Kuopoje
Į prezidentus:

F. J. Bagočius 13.
Į vicc-pre..:

J. Mažukna 13.
Į sekretorius

P .Jurgeliutė 13.
Į iždininkus

K. P. Gugis 13.
Į iždo globėjus: E. Mikužiute 
13 J. Miliauskas — 13.
Daktarus kvotėjus — Dr .J.

Stanisolvaitis — 13.
Susirinkimas, kuriame 

riai nominavo Pildomąją 
rybą, įvyko gruodžio 8 d.

M. šeštokas.
t — — *

Hartford, Coim.

kyklėlės komisijos, kuriai va
dovavo p. J. Valaitis. Komisi
jos manymu, kalbamam name 
butų buvę galima mokyklėlę 
laikyti. Tačiaus p. Valaitis 
pirihcsniam kp. susirinkime, 
kaip ir šiame sakė; ponas Vi
nikas neleidžia mums SLA. 
name atidaryti mokyklos, ko
kiais nors kitais sumetimais. 
Po tokių diskusijų didžiuma 
balsų mokyklėlės atsteigimo 
klausimas liko atmestas. Ka- 
rakteringa yra tas, kad tūli 
labai karšti tautiniai nusitei
kę patrijotai balsavo prieš at- 
steigimą lietuvių kalbos mo
kyklėlės.
Nominacija į Pild. Tarybą: 

Ant prez.:
F. J. Bagočius .....
N. Rastenis ...........

Vice-prez:
J. K. Mažukna ....i.
O. Shalna ............

Sekr. :
M. J. Vinikas .......
P. Jurgeliutė ....... ..

Iždininku:
P .K. Gugis .........
Lopatto ..................

Iždo glob.:
E. Mikužiute ........
Zalatorius ............
J. Miliauskas .......

Dr. kv.: .
Dr. Stanislovaitis .
Dr. Naikelis ........

Po kelis balsus gavo ir kiti 
įvairus kandidatai.

Žinant tai, kad Brooklynas 
yra fašistų - tautininkų tvir
tovė ir kad “Vienybėje” p. Tys- 
liava be paliovos varo šmeiž
tų kompaniją prieš progresy
vius kandidatus, tenka pasa
kyti, kad progresyvių 
šas daug balsų gavo.

— SLA. 38 k p. Narys.

Vaidinime daugumoje daly 
vavo jaunuoliai ir jaunuolės, 
žinoma, buvo ir keli senesnie 
ji vaidintojai, kurių negalima 
pavaduoti. Visų vaidintojų ne
galimą suminėti, nes tai užim
tų daug vietos. Mano suprati
mu, vaidinimas išėjo visai vy 
tusiai. Tenka ypač pažymėti 
jaunuolį A. Vitkų (grafo Do 
Lembarto rolėje), p-lę Jociu?! 
(čigonaitės rolėje), p-lę M. Pa- 
baršką (Paketos rolėje). Iš se 
nųjų labiausia 
Pabarška ir 
jie vaidino 
nieko jiepis 
Tiek kalba, 
buvo geri.

Kaip minėjau visų 
jų negalima suminėti, nes jų 
buvo net dvidešimt vienas. Ta
čiau visgi bus ne pro šalį pa
žymėti, jog vienoje scenoje, 
kur vyksta ponų puota, labai 
šauniai pašoko p-le L. Schla- 
geriutė.

Mano akimis žiūrint, vaidi
nimas visai gerai pavyko, nors 
veikalas ir yra gana sunkus. 
Matyti, kur yra noro ir pasi
ryžimo, ten viskas galima 
daryti. Tinkamam veikalo 
statymui ponai Pabarškos 
rai daug pasidarbavo.

Kadangi į vaidinimą susirin
ko daug publikos, tai reikia 
tikėtis, jog rateliui liks ir šiek 
tiek pelno. Vėliau buvo 
kiai. Griežė p. Stankaus 
tras.

pasižymėjo J 
P. Daugėla. Visi 

gana vykusiai ir 
negalima 
tiek jų

prikišti 
judesiai

vaidinto-

25
28

37
19

29
23

ha-
Ta-

SLA. 124 kp. nomi
nacijos

Prezidento vietai:
Rastenis ..........
Bagočius .........
šalna ....... ........
Gegužis  .....

Vice-prez.: 
šalna ....... .. ......

Rastenis ...... .....
Mažukna ..........
Sekys ...............
A. Mikalauskas 

Sekretorius:
Vinikas ............
Jurgeliutė .........
Šalna ...............

Iždininkas:
Lopatto ............
Gugis ................
Mockus ............

Iždo-glob.:
Mockus .............
Zalatorius........
Mikužiute ........
J. Miliauskas .. 

Daktaras:
Stanislovaitis ..
Naikelis .........

Brooklyn, N. Y

rinkimo

pa- 
pa- 
tik-

NUŽUDYTAS
/

sąra.

korespondencijos]
..............  ... J

Kenosha, Wis
“Kapitono Velnio” vai
dinimas ir kiti dalykai

Gruodžio 1 d. nuvykau pa
žiūrėti statomo veikalo “Kapi
tonas Velnias”. Veikalą statė 
Dailės Ratelis Polonia Hali.

Svetainėje radau jau gana 
daug publikos. Susirinko ne tik 
Kenosha piliečiai, bet ir iš ki
tų kolonijų. Pastebėjau nema
žai raciniečių. Iš Waukegano 
atvyko ponai Malelai. O kai 
pasibaigė p. Budriko radio pro
grama, tai atvažiavo ir p-lė 
Maleliutė iš Chicagos. Su ja 
turėjau progos 
susipažinti.

Lygiai 7 vai. 
kėlė uždanga ir 
dinimas. “Kapitonas Velnias 
susideda iš penkių aktų ir vaiz
duoja prancūzų gyvenimą 17- 
me šimtmetyje. Musų akimis 
žiūrint, tų laikų žmonės dėvė
jo labai keistus drabužius.

Visus kostiumus pritaikė ir 
parūpino p. J. Pabarška, ku
ris ir tą veikalą sutaisė. Tai 
darė neblogą įspūdį.

šiame vakare

vakaro pasi- 
prasidėjo vai- M

ir šo- 
orkes-

Braze
Flori

mie-
savo

—o—
Gruzdžio 3 d. p-ia 

(Brazevičienė) išvyko į 
dą, kur praleis žiemos sezoną.
Ji ten šildysis karštoje saulu
tėje, o tuo tarpu jos Kaziukas 
turės kovoti su šalčiais.

—o—
Belankydamas vakarinę 

sto dalį, užsukau ir pas
gerus draugus, ponus Rasčius. 
Ponai Rasčiai yra biznieriai,— 
laiko valgomų daiktų krautu
vę. Biznis jiems, matyti, seka
si neblogai, nes važinėjasi ne 
tik - gražių , “Na$h”f, fyet • prieš 
kiek laiko nusipirko ir troką 
prekėms išvažinėti. O jeigu rei
kėjo trokas pirkti, tai reiškia, 
jog kostumerių yra daug.

—o—

Dykai Pasiteira
vimas ir Rodą

Nežiūrint kaip atkakli ar užsenejus 
jusli liga nebūtų, arba jeigu jus negavo
te geidžiamų pasekmių praeityj, nepralei
skite progos pasinuaudotl

DR. ROSS’O NAUJAUSIOMIS 
GERAI IŠBANDYTOMIS 

METODOMIS
Kraujo ligose, nervifikume, silpnume, 

šlapumo ir kroniškose ligose, šie meto
dai duoda pageidaujamas pasekmes. Nie
kas neturėtų nubusti, nes tūkstančiai 
atgavo sveikatą ir včl buvo linksmi.

Syphilis, gonorhea ir lytiškas silpnu
mas yra trys svarbiausios žmonijos 
laimės. Jos yra pagydomos jeigu 
moksliškai gydyti nes dčl netinkamo 
dymo būna labai liūdnos.

LENGVAS išmokėjimas 
Patarnavimas nebrangus ir kiekvienam

Mokčklte 
Susitarimas 
ir nereikčs 
stokos pinigų, 
dčkingi už savo gerą sveikatą gydytojui 
kuris specializuojasi gydyme tam tikrų 
ligų. Pasirinkit gydytoją kuris turi 
daugelio metų praktišką patyrimą gydy
me tų ligų.

LABO R ATOKI JOS KGZAMINACIJA 
BE PELNO.

DR., ROSS HEALTH SERVICE 
AND LABORATORY

35 South Dearborn Street 
CHICAGO, ILL. <

Priėmimo Kambariai dčl Vyrų—500. 
Dėl Moterų—508.

OFFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 v. 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
niais nuo 10 ryte iki 8 vai. 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 13 _ .
Paimkit elevatorių iki 5 aukšto. 

Jis veikla ir Nedėliomis.

ne- 
jas 
gy-

prieinamas.
kiek galite laike gydymo.
gali būt lengvai padarytas 
apleisti savo sveikata dėl 

Tūkstančiai gali būt

po plet. 
šeStadie- 
vakare.
po piet.

ne-
Jie

lai

lo perstatyrpui. Vaidinimas 
įvyks sausio 26 d. Veikalas ga
na įdomus. Vaidinime dalyvaus 
apie 40 žmonių.

Musų kolonijoje nemažai yra 
žemaičių, kurie nekantriai lau-

kia pamatyti, kaip jų heroj uu 
svietą^ lygino.

— žemaičių draugas.

Garsinkites “N-nose”

MINNEAPOLIS, Minn. — 
Vietos savaitinio laikraščio re
daktorius Walter Liggett, ku
rio užmušėjų ieško valstijos po
licija ir federalė valdžia. Lig- 
gett savo leidinyje smarkiai 
atakavo gubernatorių Olseną ir 
kitus viršininku:. ’

adresu 48 ir 25 st. Pastebė
jau, jog ties užeiga miestas 
dabina gatvę. Nukasė, žemę ii 
išlygino. Dabar daug gražiau 
atrodo. Nėra abejonės, kad ir 
nuosavybių vertė ten pakils bei 
pagerės biznis.

Ponai Karčiauskai yra link
smo budo žmonės ir turi 
blo^'ą pasisekimą biznyje, 
augina dvi dukreles.

-- Q-—
Musų miestą prieš kiek

ko aplankė ponia E. Kavaliaus
kienė (Kavai) iš Cicero, Iii. 
Atvyko ji kartu su savo duk
rele. Turėjau, progos su ja su
sitikti. Paklausiau, kaip viskas 
Sekasi Cicero j e. Atsakė, kad
ten reikalai pradeda krypti į 
gerąją pusę.

Ponai Kavaliauskai laiko val
gomų daiktų krautuvę. Maty
ti, jie yra geri ‘‘Naujienų” pa
triotai, nes ji pareiškė: “Daž
nai skaitome Naujienose apie 
jūsų, Kenosha lietuvių, veiki
mą”.

P-ia Kavaliauskienė buvo su
stojusi ir viešėjo pas ponus 
Ališauskius.

—o—
SLA. 212 kuopos komisija ir 

režisierius A. Kvedaras smar
kiai rengiasi “Blindos” veika-

Ką aš Jam Nupirksiu 
KALĖDOMS?

Už vis svarbiausis dalykas yra 
padovanoti jam tokią dovaną, 
kurią jis maloniai priimtų ir 
brangintų—tokią dovaną, kuri at
neštų šypsanti pasitenkinimą.

Šios rųšies dovaną Jus rasite 
musų krautuvėje.

Nežiūrint ką jus išsirinksite — 
jus galite būti užtikrinti, kad tai 
yra tikra, naujausio styliaus ir 
tokios rųšies prekė ,kokią jis 
pats sau pasirinktu.

TAD EIKITE Į

Sol’s-Men’s Shop
DOVANOS DĖL VYRŲ—Iš

6311 So. Western Avė.
VYRŲ KRAUTUVĖS

Tel. Hemlock 8544 fSS

S?
RADIOS

omberg-Carlson 
C. A. Victor,

Si

Prie progos užsukau ir pas 
ponus Karčiauskus, kurie lai
ko minkštų gėrimų krautuvę 

--------------------------------Ū4----

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS.
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

PAI N-E'XPEtLER ...
' JJj«k.J»MlL»«fcL 
f «

Nuo Reurnatiskų Skausmų 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIQ 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

•‘Turėdavau privilioti, kad valgytų 
Ir nežiūrint ką 
kas. ‘ Visuomet 
nal, kuri man 
Bitter Vyną”,

Triner’s Bitter Vynas yra senas, at
sakantis šeimyninis vaistas, kuris ap
saugo nuo užkietėjimo, gasų, nemie
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku
mų ir negerumų sąryšy su vidurių 
neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimą 
silpniems apetitams. Galite gauti 
visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

valgė vis buvo men- 
būsiu dėkinga motl- 
pasakė apie Triner’s

Philco,
Zenith
ir kitos padarys Kalė
das daug linksmes
nes. Galite išmainyti 
savo seną radio, o tik 
mokėti kitą metą.

jo

Joseph Triner Company, Chicago

26 šmotų Community 
Silver vertės $35.00 už

i '18.50
Iš aukso ir sidabro yra 
geros dovanos dėl Ka
lėdų.

VI .Elcktrikiniai toasteriai

i po 98c
RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS

FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 
111 • i 908-910 West 14th Street 

MOTERŲ DIENA SEREDOMIS.
naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 

Masažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir naktj.—
PHONE CANAL 9560

Po
SWIMMING POOL

Sšj
sši
Sšė

SVETAINĖ UŽDYKĄ
. Tinka dėl susirinkimų, parių, vestuvių ir chorams.

Kreipkitės:
LINCOLN TAVERN

Sav. Margaret Belcher, persikėlė iš “Margie’s Tavern.” 
3749 SOUTH HALSTED STREET Tel. BOUlevard 2092

KALENDORIAI
Dar turime keletą šimtų Kalendorių su 
DARIAUS IR GIRĖNO paveikslais už ne
brangią kainą. Pasiskubinkite, ba vėliaus, 
negausite.

NAUJIENOS
1739 S. Halste St.

CANal 8500

GRAŽUS SMOKING STANDAI 98 C *
ANT STALO LEMPOS 98 C IĮ

Kiekvienas lietuvis gaus gražų kalendorių dykai. gg

Krautuvės Atdaras Kožną Vakarą Ši

|Jos. F. Budrik Jewelry|
3343 S. HALSTED STREET f

I Budrik Furniture Mari
SS q rrAT GT’irn OTPinOT3347 S. HALSTED STREET

jj. F. Budrik, Inoj
3417 S. HALSTED STREET 

Tel. Boulevard 4705
SĮ .

WCFL, 970 k. radio stotis. Nedėliomis nuo 5 iki 6 vai. po pietų M 
radio valanda leidžiama Budriko.

Gruodžio 5 d. SLA. 38 kp. 
laikytame susirinkime buvo 
renkama kuopos valdyba ir 
nominuojama Pild. Taryba.

Kuopos pirmininku didžiu
ma balsų liko išrinktas tas 
pats, pereitais metais buvęs 
pirmininkas V. Michelson. Fi
nansų sekr. ir kasierius taip 
pat išrinkta seniejie. Nutari- 
rimų sekr. išrinktas naujas p. 
Višnius, tautininkas.

SLA. 38 kp. mokyklėlės rei
kalu buvo skaitytas laiškas iš 
Centro sekr. p. M. J. Viniko, 
kuriame jis išdėsto priežastis, 
dėliai kurių negalima leisti 
buvusios “Vienybes” name ati
daryti mokyklėlę. Taipgi bu
vo skaityta ir atsakymas mo-

PETER PEN

JSiOVV, 
DON'T 

FOROET 
YOUR 

MANNERS

lliaw

FtH*.

WWIWI 
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SUttfi

eXCITING

IWK
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95.00

švogeriai

POLITIKIĖRIAI BIJO TOWNSENDO

visur jis bus če

ruŠių Dienų Europ

cigarą

atvirai

NUŠNEKĖJO

24 bilionus!

o per metus

vienur ir ki

virs

Apžvalga
BENDROS KOMUNISTŲ IR 
PARAP1JONŲ PRAKALBOS

“didesnę
Lietuvių

nedaug

98.00 
4.00 
2.00 
1.50

1.50
1.00Entered ai Second Ctass Mattel 

March' 7ih 191'4 at th< Post Office 
of Chicago, UI. under thą act oi 
March 3rd 1879.

užtardamas klerika- 
p.. Gegužis kartu kalba 

laisvę” Susivienijime, už

N-nų’
kad tam tik-

savo orgam- 
Rymo Katalikų Susi

kuriame vyriausias 
dvasios vado”

ir nėra — 
bininkišką 
socialistai dar niekada neban
dė užkart savo valių Susivie
nijimui. Tai kam tos kalbos 
apie socialistus ir komunistus? 
Aišku, vien tam, kad po prie
danga kokio nors baubo per
sekioti ir ištaškyti SLA. pa, 
žangiuosius narius. Tuomet po- 

sargybininkams” butų

nežiūrint srov*-
— balsuos ir

mi savo valstybę ne tik savo 
tautines sienas atgavo, bet jas 
nutiesė istoriniai

juos socialistais ar komunis
tais. Visi juk žino, kad musų 
Susivienijime komunistų kaip 

jie turi saviškį “dąr- 
’ susivienijimą. O

Subscrfptton Ratas:
W.0Q per year ta Canada 
$5.00 per year outsidtf of Chicago 
98.00 per year ta Chicago 
3c per copy..

Balsuojant
“Sargybos 
patys pasikviestume sauva

už strimaitinio
Komiteto” sleita

mia kunigų ludųio politiką. Ta 
politika yra priešinga toleran
cijai ir Sąžinės laisvei.

Kferikalai turi 
zaciją — 
vienijimą, 
autoritetas yra 
(kunigo) rankose. Jisai prižiū
ri, kad kiekvienas organizacijos 
narys .eitų išpažinties ir pildy
tų bažnyčios (t. y. klebonų)1 
įsakymus. Kuris tų įsakymų 
nepildo, tas gali būt iš jų Su
sivienijimo išmestas.

Bet p. Gegužis dabar bando 
“Tėvynės” skaitytojus įtikinti, 
kad ir laisvame Susivienijime 
Lietuvių Amerikoje klerikaliz
mas privaląs turėti pilnas tei
ses! Jeigu taip, tai kam reikė
jo Susivienijimui skirtis nuo 
kunigų ?

Tačiąu 
liziną 
apie 
kurią jisai kovojąs ir kovosiąs. 
Labai puikiai jisai “kovojo” už 
laisvę, kada Chicagos seime 
1930 metais bandė prievarta 
įdėti religinę priesaiką viršinin
kams į SLA. konstituciją!

“Laisvė” įdėjo aprašymą pra
kalbų Newarke, N. J., kur nuo

istoriniai tai musų 
kraštai, ne musų kaltė, jei jus 
tuos kraštus valdydami mus 
užteršėt svetimais gaivalais, 
bet čia musų žemės. Visi čekai 
taip galvoja, nes čekai visi di
deli shvo krašto patrijotai. če
kas komunistas ir bendrai 
marksistas tėra įmanomas tik 
iki Čekijos sienos. Savo tėvynes 
sieną peržengęs, jau jis tik če
kas! Ilgų amžių kova su veng
rais ir vokiečiais taip čeką už
grūdino jo tautinėse aspiraci
jose, kad jis jokiai įtakai ne
pasiduoda)

liauto jus ir dėl to nukentėtų 
visa organizacija. Ji liktų fa
šistinės reakcijos tvirtove. Bet 
pažangieji Susivienijimo nariai 
to nenori. Jiems svarbu, kad 
SLA.,. kaip ir ligi šiol, butų 
laisva, nepartinė musų kultū
ros ir pašalpos organizacija. 
Pažangieji — 
nių. įsitikinimų
kitus ragins balsuoti už SLA. 
Vakarų Komiteto sąrašą, ku
ris sudaryta iš bešališkų ir 
kompetentiškų žmonių. Būtent:

F. J. Bagočius, prezidentas
J. K. Mažukna, vice-prezi- 

dentas
P. Jurgeliutė, sekretorius
K. P; Gugis, iždininkas
Dr. ZJ. Stanislovaitis, daktą- 

,ras-kvotėjas
E. Mikužiutė, iždo globėjas
J. Miliauskas, iždo globėjas.
Amerikos pažangiesiem lietu

viam butų gėda (ir nelaimė), 
jei SLA. užvaldytų grupelė at
žagareivių. Ta grupelė nieką 
da ir nieko gero nėra pada
riusi musų visuomenei. Bet gė
dos ir blogo tai ji pridarė į va
lės. — SLA. Narys.

jiems 
teko vengrų, lenkų, vokiečių 
gyvenamos vietos. Nenuostabu, 
kad tos valstybės dabar če
kams kiekvienam žingsnyje pri
mena, kad jie valdo kitų žemes, 
bet čekai gabus politikai —- la
bai sumaniai tuos priekaištus 
atmeta

bude- 
ramiai

frontą prieš gręsiamą karą 
ir fašizmą, už apsigynimą 
nuo Hitlerio, už demokratiją 
Lietuvoje. Pasisakė už susi
jungimą opozicijos su AL- 
DLD., už Septinto Komin- 
temo Kongreso Rezoliucijas. 
Pabrėžė, kad šitos prakalbos 
Niuarke yra pradžia plataus 
bendro fronto (I 
Red.) darbo
rais bendrais klausimais ap- 
vienijus musų visuomenės 
sluogsnius.”
Paskui kalbėjo vietos klebo

nas, kun. Kelmelis:
“Visi mes esam darbinin

kai, visiems mums eina sun
kyn gyvenimas. v Net ir bųl- 
bų ir tų nebeleidžia pasiso
dinti, kiek reikėtų, O Lietu
voje irgi blogai, jei valdžia 
nusigando net kokios vaikų 
organizacijos ir ją taipgi 
panaikino. Lietuvą valdo dvi 
lenkės dvarponio Chodakovs- 
kio dukterys, žmonos Smeto
nos ir Tūbelio. Tos dvi sesu
tės visur švaistosi, komanda
vo j a, o jų vyrai tik lovoj gu
li... Reikia daugiau vienybės, 
susitarimo, subendrinimo mu
sų veikimo.”
“Laisvės” korespondentas sa

ko, kad kun. Kelmelis raginęs 
parapijonus iš sakyklos eiti į 
tas prakalbas ir leidęs dalinti' 
apėlius prie bažnyčios.

Paskiausiai kalbėjo A. Bim-

žingsnyje tą 
Iš Bogemijos 

į linksmą, šaunią 
čekų sostinę. Tai ma- 

ta Praha, tik

Naujienos eina kasdien, tifetyriant 
sekmadienius. Leidžia. Naujien<Ben- 
drovė, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500,

Čekoslovakijoje
Seni nuotykiai. Čekai muiti

ninkai taip’lygiai, kaip ir kiti, 
mudu gerai iškrečia, 
no vokiško 
įsivežti. Bet kas mudu čia nu
stebina, tai neklausia kokius 
mudu rąstus veža va. Mat, Če
koslovakijoj, tai kaip š. Ame
rikoje: skaityk’, rašyk ką nori, 
čia nėra cenzūros. Komunistai 
ir tie čia laisvai organizuojasi,

Būtina ir labai pORfl- 
binga knygeli tiem*, ka
rte nori tapti Jioi Šalies 
piliečiais*. Pamokinimai 
apie šios Šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimas it viską kas reika
lingu prie {mimo egsa- 
meno rasite lioj knygeli! 
lietuvių it anglų kalbo
mis autalyta.

nams 
tikras rojus. Jie šeimininkau 
tų kaip tinkami 
žentai ir f rentai naudotųsi už- 
unariškom paskolom...

Ačiū už tokį atvirumą. Ko 
nepasakė (gal ir norėdamas) 
p. Strimaitis, tą pasakė “Ame
rikos Lietuvio” Kybą. SLA. 
nariai dabar gali savas išva
das daryti: Ką jie pasirinks: 
strimaitinių “gelbėtojų” smur
tą, ar demokratiją ? Grupelės 
savavaliavimą, ar didžiumos va-

Senas gydytojas Tovvnsend pagamino originalų se
natvės pensijų planą, pagal kurį kiekvienas asmuo, su
laukęs 60 metų amžiaus, turi gauti iš valdžios iždo 200 
dolerių per mėnesį 
gus praleis, o ne dės į banką. arba laikys paslėpęs lovos 
matrace. Dr. Tovvnsend mano, kad šituo budu ne tik 
butų apsaugoti nuo vargo seni žmonės, kurie nebegali 
užsidirbti pragyvenimo, bet ir pakiltų bendras krašto 
gerbūvis, nes nuolatos butų daug pinigų apyvartoje, to
dėl tarptų prekyba, pramonė ir žetnės ūkis.

Pastebėtina, kad Dr. Tovvnsend turi jau nemažai 
pasekėjų. Daugelyje miestų yra susiorganizavę kliubai 
agituoti už “Tovvnšendo planą”. Spaudoje vis dažniau 
pasirodo žinių, kad Tovvnšendo šalininkai ketina statyti 
visose 48 valstijose savo kandidatų sąrašus ateinan
tiems prezidento ir kongreso rinkimams. Demokratų ir 
republikonų politikieriai tuo, matyt, yra susirūpinę, nes 
jie prisibijo, kad “townsendiečiai” gali jiems nunešti 
daug balsų.

Jeigu Dr. Townsendo “partija”, iš tiesų, pritrauk
tų didelį skaičių balsuotojų, tai tie politikieriai daugiau
sia ir butų dėl to kalti, kadangi jie nesistengia publikos 
apšviesti, o tik dumia jai akis visokiais blofais, taip 
kad žmonėms, galų gale, apsisuka galvos. “Tovvnšendo 
planas” iš paviršiaus atrodo labai aiškus ir paprastas, 
ir daugelis žmonių, kurie pirmiaus nusivylė republiko- 
niška “gerove”, o dabar demokratiška “naująja daly
ba”, mano, kad tas daktaras bent siūlo šį tą aiškaus ir 
tikro. ' r

Du šimtu dolerių per mėnesį kiekvienam senam 
žmogui nuo 60 metų amžiaus iki mirties! Ar tai ne ma
sinantis sumanymas? Jeigu šitoks sumanymas butų 
įvykintas, tai milionams pasenusių darbininkų, smulkių 
biznierėlių, ofisų tarnautojų, fermerių ir neturtingų 
profesionalų ateitų tikras rojus. O kiek yra senstančių 
žmonių, kurių niekuomet nepaliauja kankinusi mintis, 
ar jie, sulaukę senatvės, turės pastogę ir duonos kąsnį. 
“Townsendo plano” įvykinimas butų jiems išganymas.

Tos pensijos, galų gale, butų didelė pagelba ir se
nų žmonių giminėms — jų vaikams, anūkams ir t. t.

Bet lengviau yra tokį planą sugalvoti, negu jį įgy
vendinti. Iš kur paimsi tiek pinigų, kad visiems, sulau
kusiems 60 metų amžiaus, butų galima kas mėnesis iš
mokėti po $200? Šiandie tokio amžiaus žmonių Jung
tinėse Valstijose yra daugiau kaip 10 milionų. Taigi 
kas mėnesis valdžia turėtų jų pensijoms išleisti bent 2 
biliontr dolerių; per metus

Šitą milžinišką sumą plano autorius , siūlo sukelti, 
uždedant po 2 nuošimčiu ant kiekvieno pirkimo ir par- 
davimo, t. y. su pagelba “sales tax”. Bet kad šitos rų- 
šies mokesniai duotų kas mėnesis 2 bilionu dolerių pa
jamų, tai per mėnesį turi būt parduota prekių už 100 
bilionų dolerių
Visas krašto turtas vargiai yra vertas vieną penktą 
dalį šitos sumos.

Uždėjus du bilionu dolerių taksų kiekvieno mėne
sio biznio apyvartai, kainos pasidarytų tokios aukštos, 
kad darbininkas savo uždarbių nebegalėtų nusipirkti nė 
reikalingiausių jų gyvenimui dalykų; ir senatvės pensi
jas gaunantieji žmonės nekiek tegalėtų “ūžti” su savo 
dviem šimtais dolerių.

žodžiu, Dr. Townsendo svajonė neišlaiko jokios 
kritikos. Bet mėgstantiems svajoti ji patinka. Dosniais 
prižadais visuomet yra lengva sužavėti minias žmonių. 
Townsendo agitaciją juo labiau gali būti sėkminga, kad 
jisai, rodos, yra nuoširdus —- ne toks, kaip paprasti po- 
litikięriai, kurie žmonėms visko žada, patys netikėdami 
savo žodžiais.
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P-as S. Gegužis “Tėvynėje” 
kritikuoja SLA. A pš vietos Ko
misijos pareiškimą, kuriame 
buvo padaryta eilė pastabų 
“Tėvynės” redaktoriui, kad ji
sai liautųsi reklamavęs savo 
asmeniškų draugų biznius ir 
garbinęs visokius atžagareivius 
ir net klerikalus. Apie klerika
lus p. Gegužis sako:

“Klausimas, ar Apšvietos 
Komisija turi nors kokį nu
simanymą apie SLA. narių 
sudėtį? Jei turi, tai gerai ži
no, kad tie tariami klerika
lai sudaro didesnę dalį SLA. 
narių, šitie žmonės Susivie
nijime turi lygias teises su 
taip vadinamais ‘pažangiai
siais’ ir kitais nariais.” 
Jeigu butų tiesa tai, ką p. 

Gegužis čia pasakoja, tai SLA. 
butų klerikališka organizacija. 
Tuo gi tarpu ne tik SLA. na
riai, bet ir kiekvienas žmogus, 
kuris seka musų visuomenės 
gyvenimą, žino, kad SLA. yra 
laisva organizacija, neturinti 
su klerikalizmu nieko bendro.

Nuo klerikalų SLA. atsisky
rė jau 35 metai atgal. Argi p. 
Gegužis apie tai užmiršo?

Aišku, kad jisai čia .maišo 
klerikalus su katalikais. Kata
likai, gal būt, sudaro 
dalį” Susivienijime 
Amerikoje, bet labai 
tarpe jų yra klerikalų

Klerikalas yra tas, kuris re

nups 
akmenų 
čia gyvenama daug vokiečių 
Bogemijos kraštas Čekoslovaki
jai tiek pat kaip Lietuvai Klai
pėdos kraštas 
tur vokiečių esama, kurie varo 
nacionalsocialistinę propagandą. 
Visi čekai be1 politinių ir visuo
meninių pažiūrų skirtumo sten
gias vokiečius iš Bogemijos iš
stumti ir visą kraštą ątčekinti. 
■Tai' sunki kova, bet labai iš
tvermingai varoma. Ir mudu 
čia kiekviename 
kovą jaučiava. 
traųkiva 
Prahą — 
žūtis Paryžius
skirtumas tas, kad čekai nėra 
tiek šlifuoti, tiek išprusinti, 
kaip pracuzai, bet pakankamai 
malonus ir praktiški vyrai.

Prahoje jaučiąme didelį poli
tinį gyvenimą, čekai iš visų pu
sių apsupti ne visai draugingų 
valstybių. Mat, čekai sudaryda-

“Jis suveda krūvon visų 
punktų punktus, bendrina, 
suvadus daro. Bendras fron
tas yra aukščiausias dienos 
klausimas. Perskaito ir pa
aiškina Lietuvos buvusių 
prezidentų ir ministerių pir
mininkų atsiliepimą. Kviečia 
balsuoti už parėmimą to 
ženklingo atsiliepimo, kur
kalbama už atsteigimą de
mokratijos Lietuvoje; Pa
kvietimas triukšmingai pri
imtas, su upu, solidaringai.” 
šitas prakalbas komunistų 

aikraštis vadina “bendru fron
tu”. Dabar pas juos viskas yrą 
“bendras frontas”!

’ Ir Bimba su Pruseika dabar 
pasidarė karščiausi “demokra
tijos” čempijonai” — tos pa
čios* demokratijos, kurią jie 
per metų metus niekino, kaipo 
buržuazijos išmislą darbo žmo
nėms mulkinti, žodžiu, geria 
iš to šulinio, į kutoj pirma drap- 
stė visokį purvą.

Bet užsimink jiems apie de* 
mokratiją komunistų Valdomo
je Rusijoje, tai jie tuojaus ims 
tau įrodinėti, kad tenai tokio 
dalyko visai nereikia!

Netikėtai į mano rankas pa
teko vienas, f asistuojančių tau
tininkų laikraštis (“Dirva”), 
kuriame radau A. B. Strimai
čio deklaraciją. Toje deklara
cijoje p. Strimaitis sako, kad > 
jis * buvo paskirtas vadinamojo 
SLA. “Sargybos Komiteto” pir
mininku. ■! _

Tai yra labai - charakteringa. 
Pasirodo, kad Susivienijimo 
“gelbėtojams” vadovauja žmo
gus, kuris stovi priešakyje Lie
tuvos Atstatymo; Bendrovės! O 
toji bendrove, kaip žinia, yra 
“nei pakarta, pei paleistą”, 
Bendrovės šėrininkai ten jau 
senai nebeturi balso. Sakoma, 
niekad nėra kvorumo — taigi, 
užtenkamo skaičiaus šerininkų, 
kad galėtų vienaip ar kitaip 
tą bendrovę likviduoti. O kol 
nėra kvorumo, bbsatfja “pats” 
Strimaitis. Nors jam nebėra 
kas veikti (nes pati bendrovė 
palibvė veikti), bet ligi šiol p. 
Strimaitis imąs gražią algą. Gi 
šėrininkai, sukišę dideles su
mas pinigų, ir cento negauną. 
Šauni lygybė, ar ne?

Kažin, ar toji grupė tautiš
kų, fašistiškų ir klerikališkų 
atžagareivių, ką pasirinko už 
vadą p. Strimaitį — ar ji to 
paties nori ir Susivienijimui?

Išrodo, kad taip. Tą paslap
tį išdavė “Amerikos Lietuvis”, 
štai, kada strimaitinis “Sargy
bos Komitetas” ėmė šaukti dėl 
‘4 bolševiki škai-socialistiškos cen-. 
zuros” SLA. organe “Tėvynė
je”, tai “Amerikos Lietuvis” 
pridėjo tokią pastabą: Tauti
ninkai, per 16 metų valdyda
mi Susivienijimą, nepasirupino: 
išnaikint “kramolą”. Nereikėję* 
leist, kad pažangieji įsigalėtų; 
reikėję juos slopinti; reikėję; 
elgtis dar aršiau, nei elgėsi 
Damijonaičio ir Gegužio dina
stijos.

Kaip žinia, Damijonaičiui 
šeimininkaujant - sauvaliaujant 

SLA. prarado berods 8,000 na- 
o prie Gegužio netekom 
5,000 narių. Ir dar nęga- 
Norima visus išvaikyti, 

paskui butų galima šeimi
ninkauti “be kvorumo”... /

Baigdamas savo pastabą 
“Amerikos Lietuvis” akcentuo
tai (nors ir netaisyklingai) 
pabrėžia: “Susivienijimui rei
kia žmonių su principais, prieš 
kuriuos kaip socialistai tat taip 
ir komunistai turėtų lenkt sa
vo galvas”. Aiškiai pasakant, 
reikia dar aršesnių sauvaliau
to jų nei buvo Damijonaiti^ ir 
Gegužis! Reikia slopint kiek
vieną laisvą mintį; reikia šluot 
iš Susivienijimo visus pažan
gesnius .žmones,.. apšaukiant

turi savo spaudą. Tai lyg kokia 
laisvės sala užsilikusi Europos 
viduryje, čia žmonės gyvena 
‘be kaukių: ką mano, tą ir sa
ko — laisvė. Tai mudu čia la
bai maloniai nustebinti. Pats 
juokauji, sakai, kad š. Ameri
kos būti prezidentu reikia tu
rėti dolerį kišenėje 
dantyse, bet kad tapti Čekoslo
vakijos prezidentu> reikėjo tu
rėti gerų smegenų ir tuščią ki
šenę. Tokiu tai yra visų didžiai 
gerbiamas čekoslovakų respub
likos prezidentas Masaryk. Jo 
mokslo veikalai mintaujančiai 
Europos visuomenei plačiai ži
nomi, o pats Masnryk yra kilęs 
iš paprąstų visai neturtingų 

(žmonių, ir jis pats savo gyve
nime daug vargo ir ąkurdo yra 
patyręs. Daug kas iš dabarti
nių Europos valstybių vadų ta- 

kpo vadais tik dėlto». kad- turėjo 
gerą lazdą ir, tuščią galVą. Ne 
tuo keliu prezidento kėdės yra 
pasiekęs Čekoslovakijos prezi
dentas. Jis išmintingai vado
vauja viso krašto politiką ne
paisant, kad ir čia yra savotiš
kus tautų mišinys, štai pinigai 
net keliomis kalbomis spausdi
nami: čekų, slovakų, vengrų, 
vokiečių ir senrusių. ‘ Tokiomis 
pat kalbomis čia išeina ir laik
raščiai. Ir vis dėlto visi paken
čiamai- sugyvena.

čekai gal vieni-itėlė slavų pa
dermės tauta, kuri save teigia, 
kuri dinamiškai veikia, kuri ne
verkšlena, nedejuoja, kaip kad* 
kitos slavų tautos tomis ypa-1 
lybėmis pasižymi, bet kantriai1 
dirba, kuria.

Mudu pasukava1 į Bogemijos 
kraštą. Tai šaunus žemės ga
balėlis! Gražiais kalnais kal- 

' neliais jis pasipuošęs, Tuos kal- 
žmones rausias brangių 

ypač krikštolo ieško.

Net vie- 
cigaro nesileidžia

vienų pagrindų kalbėjo Prusei
ka, kun. Kelmelis ir Bimba. 
Buvo pasižadėjęs kalbėti ir p. 
Tysliava nuo “Vienybės”, bet, 
jam nepribuvus, tapo pakvies
tas papasakoti apie savo įspū
džius iš Lietuvos p. Trečiokas. 
Pruseika kalbėjęs “gerai” ir 
pasakęs ve ką: •* ■/

“Pruseika kvietė į bendrą

KAS VADOVAUJA 
SLA. “GELBĖTO

JAMS” IR KO 
JIE NORI?

Austrijoje
Neilgai delsę, mudu jau žen- 

Įgiava Anstrų sieną. Berods, 
austrų muitinės valdininkai ge
rai apžiūri mudviejų daiktus ar 
kartais nesivežam kokių nors 
raštų... Iš viso jiems labai 
pi, ko čia mudu ne kurortų 
sezonu-, o jau vėlybam rudeny
je važiuojam pas juos. Bet pa
matę vieną iš mudviejų ameri
kiečio pasą greit nurimsta — 
šie žmonės turtingi, gali ir ne 
kurortų sezono metu Austriją 
aplankyti. Mat, daug kas ma
no, kad sveikąs, kaipo ameri
kietis, veži su savim aukso mai
šus — popieriniams doleriams 
dabar ne labai kas pasitiki... o 
auksas štai jau kuris laikas 
kaip plaukia į sveiką kraštą —

Ameriką.
Vos peržengę Austrų sieną, 

staiga mudu pajuntava dvi 
griežtai priešingas Austrijas: 
viena jų tai susitalpinus oficia
lioji katalikų vedama Austrija, 
o kita! nelegalė Austrija, kuriai 
yadoyauja socialistų, slapta, są
junga. Visur mudu gavova so
cialistų slaptos literatūros, ku
ri gražiai redaguojama. Visur 
pilna žandarų, kariuomenės, vi
sur slankioja slapti - valdžios 
agentai, bet slapti raštai plin
ta... kiekvienam žingsny junti, 
kad jei ne svetimo kapitalo įta
ka, ta diktatūros dekoracija 
dingtų ir taip butų kaip jos ne
buvus, bet dabar Italų ir iš 
dalies prancūzų kapitalas Aus
triją laiko kietose Mussolinio 
replėse... Taip pat aišku, jei tik 
vokiečiuos įsigalėtų bent kiek 
žmoniškesnė tvarka ir Hitleris 
nuvažiuotų į aną pasatilį nacio
nalsocialistų^ mokslą skelbti, kai 
ąustrai balsuotų ir kokia de
vyniasdešimt procentų nubal
suotų prisidėti prie Vokietijos. 
Tikrai austrams ankšta dabar
tinėse sienose gyventi. Linksma 
ir graži austrų sostinė Viena, 
kurioje daugiau kaip pusė vi
sos Austrijos gyventojų gyve
na (žinoma, kartu imant su jos 
priemiesčiais). Visur Čia. mudu 
junta va didelį maisto trukumą. 
Iš viso gyventojai kenčia ne- 
dateklių...

Jau traukinys mudu neša į 
Vengriją.

(bus daugiau)

Ufrakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metanja --------
Pusei metą _____ ____ ...
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ______

Chicago} per iinešiotojus:
Viena kopija ------------
Savaitei _ ___ __________
Mėnesiui eqa«MeawwĮi MM*

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoj, 
vaitai

Metams ——~.
Pusei metų _ __
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesini
Liefavon ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams__ __________ -___  98JD0
Pusei metą ___ _ 4.00
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
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Siųskite monsy arba kraset 
žeuklelios.

(Tęsinys)
Berlyne turim porą valandų 

aiko. Skubam jas išnaudoti. 
Pasiimam auto taksi, prašom 
pavažioti po miestą, '

Štai esą. Parlamento rūmai,
— rodo jis mudviem.) — Tik 
dabar jie neveikia, sako jis.,

—Užtai pas jus dabar daug 
malinių atsirado> — sakau aš 
jam.

—Taip, kalinių daugiau da- 
Jar negu reikia. Kai parlamen
tas nustojo veikti, tai 
iams darbo atsirado, — 

mums aiškina šoferis.
Keista, kad jis taip 

talba. Aš kjabsiu jo, ar jis ne
sibijo taip kalbėti. 0 ko jjami 
bijoti, jis mato> kad mes sve
timšaliai. O juk kas pasakyta 
jo, tai visiems turi būti aišku. 
Tik dabar vokiečiai proto ne
teko, tai tik jiems tokie daly^ 
kai nėra suprantanti. Taip vq- 
kiėčių visi pražūties laukia-, dėl
to ir svetimos valstybės leidb 
Hitleriui įsigalėti., o jis aiškiau*- 
šiai vokiečius pražutin veda.

Taip mudviem aiškino tas 
šoferis, bet bukiva tikri, kaip 
tik jis susidurs su* kitais vokie
čiais, tai visa gerkle šauks — 
Heil, Hitler! ir susiriesdamas 
keiks marksistus, žydus, pran
cūzas’ ir visus kitus. Jei tuo 
momentu kasėjam įsakys pi auti 
žydus, jis ramia sąžine tai at
liks, Juk jis drausmingas vo
kietis ir jam pavestas pareigas 
ątliks iki galb, o kas toliau bus
— tai jam nerupi. Netikėkim 
mudu juo.

Skubam toliau. Mudu per 
Drezdeną vykstava į Čekoslo
vakiją. Drezdene valandai su
stoję apžiųpm vokiečių meno 
galarėją. Tai nuostabi įstaiga, 
žiuri ir stebies, nejaugi tie vo
kiečiai, kurie taip dabar kulti
vuoja rasės mokslą, galėjo su
kurti tokius šaunius meno ku- i 
rinįus. O čia yra ir puikios por- 
celieno dirbtuvės. Tai vis vo
kiečių kruopštumo, jų nepa
prasto darbštumo padariniai.

Ir vėl vokiečių muitinė. Vėl- 
kratos, vėl daiktų žiūrėjimas, 
pinigų tikrinimas.

štai Podmokjy, čekoslovakų 
siena!
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Gerkit ir Reikalaukit

siela, o iš

STRANHTKfHTIKp

Mažeika, Telefo

ŠLĄi' 129 Kuopa-Sė 
niausią Chicagoje, 
Gyvuoja 30 Metų

ne- 
nuo 
yra

Suvedės sąskaitas 
nusižudė So. Chicago 
pašto tarnautojas

Lietu vilkos 
Degtini!

NATHAN 
KANTER

kacijas ir nepamiršti £a$iiiftbi 
phūertų metą leidirhb' psžkVitfa- 
vimą (receipt). Valstybes sek- 
retbriaus IhŠtiriS ’^hidagoje dy
kai uždečĮŪ ant n arijų aplikaci-

Dvilio gi- 
pažystami

P. Gabrių bute, 1640 No. 
. 1 Renkama valdyba 1936

žmonos pamestas 
nušovė savo gi
minaičio žmonų

Višbse Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžių 
Kentucky 
Rourbon

Mirė Domimcelė Lin 
kienė, “Apšvietos” 

Draugijos narė

Crane Coal Co.
S332 S. Long Avė.

Tek Republic 8402

Metinis kuopos susirinkimas 
įvyks sausio 5 d., pirihą mėne
sio sekmadienį.—X.

COOK. APSKRIČIO LIGONINĖ, W.
HaTrison ir So. Wood kampas.

i Telefonas SĘEley 8500.

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jaėk- 
son ir Clark Sts. Tel. WABash 
1746. '

PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 
State, 433 West Van Buren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tėl. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 po pi e t, . ,

padėtis 
kuro į 

’kafbūreto-

Počahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7..3O tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

PrattašMja Spul- 
komšviesiaateitį, 

ragini budėti

nuliudime 
dukterį Ądele, 

,anuka ir

randasi

ŠIUOS ASMENIS IŠ 
RINKIME SLA. 
VIRŠININKAIS

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
Van Buren Street. Tel. WABaSh 
9207. , ,

IMMIGRANTS PROTECTlVE LEA- 
GUE, 824 South Halsted Street (Hųll 

House). Telefonas, HAYmarket 
6374, klauskit Misa Helen Jerry.

sese vi. ir švogeri

Užsidarė Bankas At
moka i)epo2itoriams 

Visus Pinigus
Belmon-Sheffiėld Trust and 

Savings Bank Šią savaitę iš
siuntinėja paskutinius Čekius

ILLINOIS ĖMĖRGENČY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigan 

avė. Telefonas, WABash 7100. 
Valandos, 9:00 ryto iki 5 p. p.

NAUJIENOS, 1739 South Halsted 
Street. Telefonai—ČĄNal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 ryto iki l:Q0 p. p.

Kaip phtii'ti ihotoro 
jėgą?

Kaip atšildyti įšalusį 
motorą

Valstybės leidiniai jau 
gaunami

metus dabar reikia 
nuo 25 arklių 

$10.50; nuo 35 ark. 
$17; virš 50 arklių

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiauren). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal SUšitarimą.

Rytoj rytų įvyks laidotuves 
Domicėlės Linkienės, 41)21 S. a r* 'X * t '■ *Fairfield averiue, Lietuvių “Ap
švietos” draugijos narės, kuri 
mirė gruodžio 12 d. Kūnas bus 
išvežtas j šv. Kazimiero kapi
nes 84ų Vai. ryto.

“Apsviltos” narės yra pra
šomos laidotuvėse dalyvauti ir 
buvusiai narei atiduoti pasku
tinį patarnavmią.

—A. Miščikaitiene. ■<

J. MILIAUSKAS — Iždo Glo

GRUODŽIO 20—-Daliaus ir Girėno Moterų Skyriaus Kaldėų Va
karas, Hdllywood Inn svetainėje, 2417 XV. 43rd Street. 
Parengimas narėms ir jų šeimoms.

Amerikos Lietuvių BilieČių Kliubo Bengiamos 
Naujų Metų Sutiktuvės, Gramorito svetainėje. Įžanga 50c.

•Sheffielcl Bąnko depozifo- 
šių savaitę atgaus visus 

Bankas užsidarė 
1§33 metais

Tel. Canal 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.

North West Lietuvių Moterų Kliubo—
Leavitt Street, 7:30 vai. vakare 
metams. M. Kraučuriienė, sekr.

Lietuvių Improvement Kliubo—Lietuvių Liifosybės Svetainėje 
14tli st., ir 49th Court, 8:00 vai. vakare, šaukia J. F. 
Kimbarkas, pirmininkas, A. Tumavich, sekretorius.

CHICAGOS CITY HALL—Rotušė— 
Washington ir Clark gatves. Čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikaitos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000. ,

Adv. Kučinskas raporte iš kon 
Veifčiįjoš pūtarih laikytis na

Valstijos auditorius Edward 
J. Barrett paskelbė, kad Bel- 
mon-Sheffield Bąnko depozito- 
' - i riai 
savo pinigus 
kovo 4 d

Praeityje depozitoriai atgavo 
47.5% uždarytų pinigų, o šių 
savaitę gaus likusius, 52.5%. 
Vienintėlis kitas bankas Chica
go j e, kuTis atmoka pilnai savo 
depozitoriąms yra Congresš 
l’rust and Šavirigs Bank.

Viso, depozitoriai atgaus šių 
savaitę, 110,000.

1036 metams valstybės leidi
mus automobiliams jau galima 
gauti. Jų kaina žymiai numa
žinta. Iki 25 arklių jėgos auto
mobilį 
mokėti $6.50 
iki 35 
iki 50 
jėgos

Automobilių leidimams pra
šymus reikia siųsti valstybės 
sekretoriui (Sėkrėtary of 
State) 'Springfield, 111. Bet či- 
kagiečiams yra daug patogiau 
kreiptis j valstybės sekreto
riaus raštinę Chicagoje, Ogden 
avė. ir Monroe si. čia galima 
ir mokestį sumokėti ir leidimus 
tuojaus gauti. Yra daug pato
giau ' nusivežti išpildytas apli-

r. CONRAD:
ŠTUD1O 

420 W. 63rd St 
Ėnclewood 5883-5840 

Dar gražiau, modemiš- 
kiau įrengta.

Nariai kalba apie surengimų 
sukaktuvių iškilmės; “piaus 
jautį”

Tarnautojai 'Šbift'h Chicago 
pašte, prie 92nd ir Exčhange 
aVėnue, nenujautė nieko blogo 
šeštadienį vakare matydami 
William Bork, 36 metų, 325 N. 
Kilpatrick avenue, giliai pas
kendusį darbe. Viši išėjo na
mo užbaigę dienęs darbų, bet 
Bbrk užsigulęs ant stalo vis 
skaičiavo ir balansavo knygas.. 
Kai užbaigė ir visas sąskaitas 
suvedė iki centui, jis pasiėmė 
revolvejj ir nusišovė.

Bark vedė tik apie mėnesį 
laiko atgal. Trumpų laikų at
gal jis buvo gavęs nervų paįri- 
mų, nuo kurio pilnai neatsi
griebė. 'Spėja, kad jis nusižudė 
dėl blogos sveikatos.

Pasargą automobilių 
savininkams

Pildant autbmobiliui Valsty
bės leidimui prašymą, tam tik
roje vietoje aplikacijoje reikia 
pažymėti kiėk Arklių pajėgos: 
ttfri motoras, Jeigu toks pažy- 
mcjimaš bus neteisingas, vals
tybės šekrėtoTius sugrąžins 
jums aplikacijų ir pinigus. Jis 
tatai padarys ne todėl, kad 
nenorėtų duoti leidimų, bet to
dėl, kad jus klaidų pataisytu- 
•mėt. Tokios jau isdirbystės ir 
tokio pat modelio automobilių, 
kaip jūsų, leidimams aplikaci
jų jis gauna tūkstančiais ir to* 
dėl jo apgauti negalima. Kas. 
tam pačiam automobiliui prašo 
leidimų ne pirmas metas, tas f 
žino kokios jėgos yra jo moto* 
ras. Naujų automobilių pirkė
jai gauna tam tikras instruk
cijų knygeles, kuriose Visos in-; 
formacijos apie motorus sužy* 
mėtos.

Daugeliui žmonių pasitaiko, 
pirkti vartotų automobilį. Rei
kia žinoti, kad ne visi automo
bilių pardavėjai apie motorus 
supranta. Kartais Žmogus gali 
bu’ti geras atitoihąbilių parda
vėjas, bet prastas motorų žino
vas. žiriant kdks yrU jušų mo
toro cilinderio skersmuo, mo
toro jėgų yra lengva patirti. 
Valstybės sekretorius leidi-- 
mams gauti aplikacijošė paduo
da tokių taisyklę: “To dėter- 
ririhe the horse powėr, sąūare 
the bore and multiply by four- 
tehi£hs (.4), of the number of 
cylinders.” Aš šią taisyklę ban
džiau ant kelių man žinomų 
motorų ir ji gerai veikia. Paim
kime šešių cilinderių motorą, 
kurio cilinderio skersmuo yra 
31,^ col. Pagal tą taisyklę, 
mesatliekaipe,,šį jokį ^aritmeti
kos uždavinį:
6^=25.35. Šis motoras, tuo bu
riu,. turi 25.35 arklių jėgos.

Tačiau motoro Cilinderio 
skersmenį patirti negalima nė- 
atidarius motoro. Nežinant ci
linderio skersmens, valstybės 
sekretoriaus taisyklė neveikia. 
Tokiam atsitikime geriausia yra 
kreiptis į toltios išdirbystės au
tomobilių pardavėjus, kokios 
yra jūsų automobilis. Jeigu 
pardavėjas pats nežiho, tai ji
sai gali šurašti knygose arba 
pasiklausti garažo mechanikų.

J. L-fis.

Chicagoje paprastai ruduo il
gai pasilaiko bė didelių šalčių. 
Dėl tos priežasties automobilių 
Vartotojai nesiskubina j šavo 
automobilių Vėdinimo sistemų 
įpilti alkoholio. Palikęs automo
bilį privačiam garaže, žmogus 
išeina iš ryto į darba. Tuo tar
pu urnai užeina šalta pro sro
vė ir prasideda šalimas. Auto
mobilis paliktas su vandeniu 
be alkoholio, žmogus susirūpi
na. Iš dirbtuvės, darbų palikęs, 
nebėgsi. Reikia išdirbti iki va
karo. Parvykęs iš darbo, vaka
rė žmogus skubiai bėga į ga
ražų ir pats nebežino ko grieb
tis. Susirūpinimas čia yra pa
teisinamas,* bet visgi nereikia 
pamesti galvos. Reikia veikti 
iš lėto ir galvoti, kas šiame at
sitikime daiyti.

Reikia nudengti motorų ir 
gerai apžiūrėti motoro viršų ir 
šonus ar jis nėra ledo perplėš
tas. Jeigu perpiešimo žymių 
niekur nėra, tai reiškia, jogei 
vanduo dar nėra visiškai įša
lęs. Bet taip palikti negalima. 
Su laiku vanduo visiškai, sušals 
ir padarys žalos. Reikia kų nors 
daryti. Paprastas ir logiškas 
būdas yfa kreiptis į aTtimiausį 
šildomų garažą, kad jūsų auto
mobili (tenai nutemptų ir palai
kytų viduje iki ledas ištirps. 
Tačiau šį būdą vartojant, ne
apsieisi be lėšų. Kad ir taip 
dar gerai jums pažįstamas ga
ražo patarnautojas butų, jis 
jums tokį patarnavimą dykai 
duoti negali.

Norint išvengti lėšų, reikia 
bandyti pras«tartuoti motorą. 
Taip darant, kiekvieną žingsnį 
reikia gerai apgalvoti, kad 
startas pasisektų. Jei motoras 
yra pusėtinai sustingęs, staY- 
tavimas gali nepavykti, bateri
ja gali būti Išeikvota į keletą

19 Alleys 6 Stalai 19 AUeys
Riskit hole dėt geresnes 

sveikatos!
SOUTHWEST B0WLING

ALLEYS
1659 Ėlue Island Avenue
Telefonas CANAL 7554

William Arbanas Jack Whitehead

Trafiko teismo teisėjas, Eu
gene HdllanČl, praeitą savaitę 
įspėjo automobilių savininkus,, 
kad jie busią areštuojami ir 
baudžiami tuojaus po sausio 1 
dienai, jeigu jie nebus įsigiję 
1036 metams automobiliams 
leidimų.

Illinois valstybė nuo seniai 
turi įstatymą, kuris reikalauja, 
kad automobilių savininkai ap
sirūpintų leidimais iki 1 dienai 
sausio. To įstatymo automobi
listai nepildydavo, o policija 
taip pat jo nevykdydavo. Bet 
dabar teisėjas pareiškė, kad jis 
tą įstatymą griežtai vykdysiąs.

Adv< J. Kučinskas davė r A- 
portą iš United States lygos 
konvencijos. Tai buvo ne ra
portas, bet tikras referatas,, 
gryni laktai apie tai kas jail 
aflikta ir kas bu‘s ateityje vei- 
kiaina visų spulkų gerovei. 
Vienok musų tarpe atsirandh 
spulkinįnkų, kurie rankas mo* 
ja ant vipko, sakydami, “Pri
gulėk, mokesčius mokėk, o kam 
iš to naudo?” į

Nauda labai didelė. Jeigu 
vjsų tautų Špulkos nebūtų tu* 
■rej usios vienybės, tai visos 
spulkos butų seniai išnykusios. 
Ačiū stipriai organizacijai ii’ 
jos geriems darbams spultos 
šiandien stovi -aukštai.

18-tos apiėlinkės ŠLA. kuopa, 
No. 129, yra bčhė seniausia 
Chicagoje. Ji įsisteigė trisde
šimts mėtų atgal. Dabartiniu' 
jos pirmininku yra J. Valaitis, 
išrinktas 1936 metams susirin
kime, kuris įVykb dvi savaitės 
atgal. Vicė*pirmininku yra G. 
Chernauėkh's.

KiVopos nariai kalba apie su
rengimų iškilmių, kuopds su
kaktuvių paminėjimui. Tam 
tikslui kai kurie siūlo “piguti 
Jautį”.

Penktadienio vakarė Chiča- 
gds Lietusių Auditorijoje įvy
ko nepaprastas lietuvių spulkų 
Valdybų ir atstovų susirinki
mas. Susirinko apie 50 žmo
nių ir įie nei pajusti nepaju-

CHICAGOS POLICIJA, Hth ir State 
gatvės. Telefonas WABash 4747. 
Nbrint prisisaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti POLice 
1818.

GAISRUI KILUS, telkia šaukti 
FIRe 1313, ,

Skntoš Baronia, 25 metų 
Chicagos ligonbuČio darbinin
kas, vakar prisipažino policijai 
nušovęs savo giminaičio žmoną, 
Ramah Berreras, 27. Suvaręs 
dvi kulkas į moteriškės kūnų bėja 
Baronia jį paliko duobėje, prie 
Montrose aVenue ir Outei1 
Drive.

Suimtasis aiškino policijai, 
kad trumpą laiką atgal žmona 
jį pametė. Jai susipakuoti ir 
pabėgti pagelbėjo nušautoji. 
Negalėdamas žmonos prisipra
šyti grįžti ? atgal, iš piktumo 
nušovė giminaičio žmoną.

JUOZAS DVILIS
• ' ".I / ■ ■■ . .

Persiskyrė .su šiuo pasauliu 
gruodžio ,13 dieną, 2:30 valan
dą PO piet 1935 m., sulaukės 
pufcės ąmžiąųs. gimęs Lietuvoj 
Trokiškiu kaime .Kalvarijos 
valšč., Mariampolės apskr.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Magdaleną, dukterį 
Mary, brolį Jurgį. New York, 
N ,y„ giminaitį Frank Matu- 
lėvičiu, gimines ir draugūs.

Kūnas pašarvotas randasi 
9301 Lvons Avė.. Burnside.

La'idotūvės įvyks antrUdienį 
gruodžio 17 dieną. 8:ė0 viii, 
rytje iš namų į Visų šventų pa
rapijos bažnyčią, Roselande, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio 
ten bus nulydėtas 
zimiero kapines..

Visi a., a Juozo 
minės, draūgai ir 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvąuti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsįsveikinimą.

Nųlįūiįe . liekame,
.Moteris, Dūkte ir Gimines.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTI
PrnSalink norą, gauk tikra ir pastovų 

palengvinimą bu ALSANS. saugus toni 
kas ir rūpestingas naminis gydymas. Be 
narkotų ar kitų kenksmingų gyduolių. 
BE SKONIES. BE KVAPO. GALI BŪT 
PADUOTAS BE GĖRĖJO ŽINIOS.

Ifipildom orderius krasą ir telefonu.
ALSANS LABORATORY

190 N. State St. Dept. L. Kamb. 833
Tel. CEN. 7170. Chicago

sekundų, o ]>asktti vistiek rei
kės šauktis garažo pagalbos. 
Svarbu todėl yra nevartoti be- 
reikalo baterijos. Piffti prūdė- 
siant startuoti, gerai patikrin
kite ugnies sistemų. Būoinet aš 
kalbu apie ugnieis sistemą, aš 
turiu omeny visas vielas, ku- 
rios veda elektros ugnį į mo
torą. Patikrihkite tat, ai* mo
toras gauna ugnies. Antras ne
mažiau svarbus dalykas yra 
kuras (gasolinais). Kantais ku
ro didėlių sujungimtiose yrft 
kur nors menkas tekėjimas. 
Nevartojamaft) automobiliui ke
letą dienų pastovėjus, kuras 
išteka iš vacuhm tankos, o pa;- 
skutiniai kuro likučiai išdžiūs
ta iš karbūfėtdriaus, o tuo 
tarpu didžiojoj tankoj kuro ga
li būtį daiig. Prie tokių sąlygų 
bandyti motorą prastartuoti bu
tų bereikalingas baterijos var
ginimas. Jeigu tokia 

(randama, • reikia įpilti 
Vacuūm tanką, o į 
rių jis pats nubėgs

Dabar mes esame .pasiruošę 
startuoti motorą, šviesa laikė 
starto neturi būiti žibinama, 
nes šviesa eikvoja bateriją, ku
riai ir be to yra sunku motorą 
sukti. Bet nepamirškime, kad 
musų automobilio vandens1 
pumįja yra įšalusi ir nesisuka. 
Todėl teikia nukabinti diržą 
nuo propelerio. Dabar jau ga
lima bandyti startuoti motorą. 
Jeigu baterija motorą gerai 
suka, jis turi startuoti. Jei 
baterija motorą menkai tesukas 
arba visai nesuka, tai kita iš
eitis yra pasišaukti savo drau
gą ar kaimyną, kuris su savo 
automobiliu pėsttfmtų jūsų au
tomobilį. Kžtip su pastūmimo 
pagalba motorą prastartuoti, 
kiekvienas automobilio savi
ninkas žino ir čia neverta ’vie* 
tą ir laiką eikvoti, idant smulk
meniškai viską išdėstyti. Pra* 
startavimas sa pastūmimu yra 
beveik šimtą nuošimčių Užtik
rintas, išskyrus, žinoma, tokius 
atsitikimus, kuomet motoro 
mechanizme yra kokia nors ne
tvarka. Kada tokiu budti 
motorą prasitartuojate, tai 
pamirškite ve ką: diržus 
jūsų automobilio propelerio 
nukabintas, todėl vėdinimas čia 
neveikia. Reikia daboti per
daug nėįkaitinti motorą. Už ke
lių minučių motorą reikia Su
stabdyti, jo priekį kuom nors 
pridengti ir palaukti 10 ar 15 
minučių. Kuomet motoras pra
deda vėl atvėsti, reikia su ran
ka patikrinti ar pasiliuosavo 
vandens pumpa. Jeigu ledas 
bus ištirpęs, pumpa bus liuosa, 
diržą galima uždėti ir važiuoti 
kur tinkamas. Kuomet pumpa 
dar neliuosa, reikia motorą Vėl 
prąstartUoti, kiekvieną kartą 
daboj ant perdaug neįkaitinti 
motorą, čia nereikia motorą 
greitai varyti; tegu jis sau iš 
lėto sukasi. Antras prastaYta- 
vimas jau bus lengvas ir čia 
jau jokios pagalbos nereikės. 
Taip stąrtavimą reikia pakar
toti iki ledas galutinai ištirps.

J. L-tis.

F. J. BAGOČIUS 
dentas;

J. K. MAŽUKNA 
Prezidentas;

P. JURGELIUTĖ 
torius;

K. P. GUGIS — Iždininkas
Dr. J. STANELOW — Dak 

taras Kvotėjas;
E. MIKUŽIUTĖ Iždo Glo

AGOTA BRANDT 
po tėvais KaSparaičiutė

Persiskyrė, su šiuo pasauliu 
gruodžio 12 diena, 8:80 valan
da vakare 1985 m., sulaukus 
puses amžiaus, Rimus Lietuvoj 
Vilkaviškio apskr.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
.Paliko dideliame

WrŪ Martinų 
žentų Ivan BrOwn 
daug kitų giminių ir draugu, 

Kūnas pašarvotas
koplyčioj, 3601 Diversey AVe.

• Laidotuvės įvyks pirmadienį 
gruodžio 16 diena ,1:00 vai. 
po piet iš koplyčios bus nuly
dėta į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Agotos Brandt gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų .

Nuliųde liekųme ,
Vyras, Duktė, žentas 
ir Gimines.

Patarnauja laidotuvių direk
torius Chas Luką. Telefonas 
Spūulding 6880.

WE DERA LS AVI NGS 
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Z Skolinant Pinigus ant Piritui
Morgičių.

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj,. U. S. Government ištaigoj, 
F. S. and L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,000.00.

Mokam dividendą kas 6 menesiai. Praeityje išmokeiom 4%.

2324 S. Leavitt St

Pataria būti prisirengusiems
Iš skaityto raporto paaiškėjo', 

kad spulkoms šviečia skaisti 
ateitis. Adv. Kučinskas patarė 
visiems būti ‘prisirengusiems 
sutikti gėrūosius laikus. Trum
poj ateityje bus gyvenamų na
mų trukumas, o/spulkos turi 
daugybes nūmų ir už pusdykį 
nori jų nusikratyti. Jis patarė 
to* nedaryti, bet namus laiky
ti, kad jie ir butų senos luš- 
rios. Sako, toks elgęsis spul* 
koms išeis ant gero.

Susirinkimą vedė. pirmininkas 
p. Evaldas. Jis padėkojo kal
bėtojui ir susirinkusiems, kurie 
išsiskirstė gerame upe, laukti 
tos besiartinančios šviesios at
eities .—Atėi ties.

.—Atstovas.

Mutual LiuuorCo
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0803

^oMiceLė LINKIENĖ 
po piiVŪL vyrų Jucienė, 

po (tėvais Mikutaįte
Persįslcyre su Šiuo pasauliu 

gruodžio 12 d., 9:12 v., 1985 m. 
sulaukus pusės amžiaus, gi- 
piųs Tauragės ap., Kaltinėnų 
ŪŪtab., Pašaurės kaime.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
PMika- dideliame nuliudime 

Vyrų Juozh'pą. 4 dukteris $o- 
pnie Parikųuškienė, Helen Phil
lips. žentų -Antanų,.. JulU 
Sčhultž, žehtų Juozapų ir Stel
ių Lihkuš .brolį Jurgį Mikutį 
ir -broliene, seserį ir. švogeri 
Kazimiera ir Domininkų Abo- 
lius įr gimines, o Lietuvoj sū
nų. Steponų ir giminės.

Kūnas pašarvotas. randasi 
4621 S. Fairfield AVe.

Laidotuvės įyvks utarninke, 
’giūodziO 17 didnų, 8:00 vai. 
ryto Iš namų į Gimimo Pane
lės šv. parapijos ‘bažnyčią, ku
rioje atrfibtjs gedulingos pamal
dos Už Vėlibriūs ridla, b iš ten bus 
nulydėta į šv.’Kaziinię£0 kapines.

Visi a .U. Domicėlės Linkie
nės giminės, d'raUgųi ir pažys
tami esat .nuoširdžiai / kviečia
mi dMyvUutį laidotuvėse,, ir nu
teikti jai .paskūtinį patarnavima 
ir atsisyeikinima .Nuliude lieka

Vyras, Dukterys. Brolis 
ir Broliene, Sesuo ir 
švogeris ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 113g. Įr , j y- r

TIRED
REDDENED

EYES .4
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Standard Oil of Indiana 
įveda 5 dienų 
savaitę

Per kurį laiką Standard Oil 
of Indiana bandė penkių dar
bo dienų sistemą. Dabar 
bendrovės prezidentas Edward 
šeubert skelbia, kad ta siste
ma pasirodė taip gera, kad 
dirbtuvės pagal ją operuos 
nuolatiniai. Darbininkai dir
ba 10 valandų į savaitę.

99,435 nauji automobi
liai į vieną
savaitę

Statistinės žinios parodo, 
kad tulomobilių produkcija 
pereitą savaitę pakilo iki 99,- 
435 vienetų. Tai yra apie 
2,000 daugiau, negu užpereitą 
savaitę.

Gamyba labiausiai padidėjo 
Hudson-Terraplanę, Packard, 
Studebaker ir Dodge dirbtu
vėse. Manoma, kad gruodžio 
mėnesį bus pagaminta dau
giau negu 400,000 automobi
liai.

Illinois valstija sunau
doja daugiau 
elektros

Elektros Bendrovės aprūpi
nančios Illinois x valstiją pra
neša, kad lapkričio mėnesį jo? 
pardavė 509,000,000 kilovati- 
nes valandas elektros. Lap
kričio mėn., pereitais metais 
tepardavė 459,000,000 kil. va
landų.

Jau autorizavo W.P.A. 
darbams suvirs 
bilioną dolerių

W.P.A. viršininkai skelbia, 
kad federalinis kontrolierius 
McCarl užtvirtino išmokėjimą 
pinigų pradėjimui W.P.A. dar
bų sumoje, $1,068,344,963. Tie 
pinigai nebuvo dar išleisti, tik 
autorizuoti išleidimui. Išviso 
WPA darbams kongresas pas
kyrė 4 bilionus, taigi tik apie 
ketvirtadalis pinigų tėra auto-, 
rizuota išmokėjimui.

Illinois valstijoje iki Naujų 
Metų 200,000 bedarbiai busią 
pristatyti prie W.P.A. darbų. 
Dabartiniu laiku jau dirba ar
ba yra paskirti darbams apie 
150,000 bedarbių.

Aluminijaus darbinin
kai Lemonte 
grįžo darban

Kiek laiko atgal Aluminum 
Products Company dirbtuvėse, 
Lemonte, buvo kilęs streikas 
dėl unijos nepripažinimo. Da
bar fabrikas ir darbininkų at
stovai padarė laikiną sutartį 
pagal kurią darbininkai grįž 
į darbą* o ginčijami klausimai 
bus išrišti arbitracijos budu 
po šių metų pabaigos.

Krautuvių tarnautojai 
sudarė uniją
Detalinių Krautuvių darbinin
kai Gary, Indianoje, sudarė 
uniją, Retail Clerk Union, 
Local No. 1239. Unija turi 
apie 100 narių.

NAUJIENŲ

RADIO

PROGRAMAI

ANTRADIENIAIS
X 

(Utaminkais)

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvertais)

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis)

9:30 VAL. RYTE

IŠ WCBD. STOTIES
1080 kilocycles

PASIKLAUSYKITE!

New Yorko Moterų Rū
bų siuvėjai rengiasi 
streikuoti

International Ladies Gar. 
mcnt Workers Union yra au
torizuota paskelbti streiką 
New Yorke ,kuris paliestų 
105,000 darbininkų ir 3;000 ša
pų. Streikas gali kilti todėl, 
kad sausio mėnesį pasibaigia 
kontraktai, ir jeigu samdinin
kai nesutiks su darbininkų 
reikalavimais, tai jie griebsis 
streiko savo poziciją apginti.

Chįcagoje kontraktai t pasi
baigia vasario mėnesį.

‘‘Eastland” laivo tra
gedijos atgarsiai 

Aukščiausiajam 
Teisme

Paskendusių gimines reikalau
ja nuostolių iš laivo 

savininkų

Advokatai atstovaują gimi
nes 368 . žmonių žuvusių kai 
laivas “Eastland” ‘ "apsivertė | 
Chicagos upėje,’ apie 20 metų 
tam atgal, nuėjo į aukščiausį 
krašto teismą Washingtone su 
skundu prieš laivo savininkus.

Traukiami atsakomybėn yra 
viršininkai ir bendrovė, St. 
Joseph - Chicago Steamship 
Company.

Kova tarp giminių ir laivių 
bendrovės eina ilgą laiką. Gi
minės reikalauja nuostolių iš 
bendrovės už mirtis, žemesnės 
instancijos federalis teismas 
svarstydamas reikalavimus, 
rekomendavo, o bendrovė su
tiko, atiduoti giminėms laivą.

Kreipdamiesi į Washingto- 
no teismą, advokatai tvirtina, 
kad žemesnis teismas heteiš- 
sėtai pasielgė priimdamas už 
nuostolius tik laivą. Jie sa
ko, kad tragedijos kaltininkai 
yra bendrovės viršininkai ir 
trukumas vandens balasto lai
ve ir kad jie už neatsargumą 
ir nerūpestingumą turi atly
ginti daug daugiau.

Laivas “Eastland” apvirto 
liepos 24 d., 1915 metais, ne
trukus po to kai 2,500 Western 
Electric darbininkų sulipo į 
jį važiuoti ekskursijai į Mi- 
chigan City, Ind. Paskendo 
835, tarp jų daugelis lietuvių,

Negavęs jos rankos, 
merginos akyvaizdoj 

išgėrė nuodų
25 metų salesmonas Gerald 

Stumps, 430 Seminary avė., Au
rora, mylėjo 20 metų Ruth Gil- 
lespie. Ji dirbo Aurora vieš
buty j e už patarnautoją. Įėjęs j 
į valgyklą, salesmonas užsakė 
puodelį kavos nuo savo mylimo
sios. Jai pasakė, kad jeigu ji 
nesutiks už. jo ištekėti, jis 
nusižudys. Mergina atsisakė. 
Tuomet, Stumps išsitraukė bu
telį nuodų, supylė juos į kavą 
ir ją išgėrė. Ligoninėje numi
rė.

Baus neturinčius 
miesto laisnių auto- 
bilįams sausio 1 d.
Policijos viršininkas Allman 

paskelbė, kad chicagiečiai, 
kurie neturės miesto laisnių 
automobiliams iki sausio 1 d., 
bus baudžiami kalėjimu arba 
turės sumokėti pinigines pa
baudas. Laisnius dabar gali
ma gauti miesto rotužėje.

Valstijos laisnius chicegie- 
čiai gali gauti valstijose sek
retoriaus ofiso skyriuj, kuris 
randasi prie Ashland Bulvaro 
ir Monroe gatvių kampo. Jis 
atdaras kiekvieną dieną apart 
sekmadienio.

Ruošiasi aplankyti
Kalėdoms Lietuvius

Eks-Kareivius-
Ligonius

, , , v;'' t.j

pulti; ; Nušautasis. buvo Valen
tine Pipp, 748 N. Dėafborn st.

Chicagon iš Lietuvos 
grįžo Barbora Dar- 

lysDrangelienė
Dariaus-Girėno Moterų Sky

rius renka Jiems dovanas; 
prašo visų prisidėti.

žada grįžti atgal sekančią va
sarą ; “Lietuva ją sužavėjo”

šeštadienį vakare Chicagon 
grįžo dainininkė P- Barbara 
Darlys-Drangeliepė, kuri, pra
leido šią vasarą viešėdami Lie
tuvoje, kaipo Draugijos Užsie
nių Lietuviams Remti svečiąs 
Ji grįžo Pęnnsyjvanija linijas 
traukinių*, į kurį sėdo New Yor
ke išlipusi iš laivo “Ačąuita- 
nia”.

“Apleisdama Lietuvą, pasa
kiau ne ‘Sudiev’, bet ‘Iki Pasu 
matymo’,” pareiškę p.’ Darlys, 
paklausta kaip jaį Lietuva pa
tiko. Ji ten išbuvo nuo liepos 
21 d. ,iki gruodžio 4 d., kada 
kraštą apleido su pianiste Al
dona Briedyte ir . kitais Ameri 
kos Lietuviais. (P-l£ Briedyte 
pribus New Yorkan rytoj, ji 
plaukia laivu “Kun^sholm”).

Lietuvos naĮtųralis grožis, 
žmonių nuoširdumas* vaišingu
mas p. Drangelįęnę tai sužavė
jo, “kad jai trūksta žodžių pa
reikšti tai ką ji jaučia.' Išvar 
žinodama žinojo, 'kad Lietuva 
jai patiks, bet visai nesitikėjo, 
to ką ten rado.”

čia dainųės opęroje X
■ ' ' -i p ■■ - ' ;

Ji žada grįžti Lietuvon at
einantį sezohą. O tuo tarpu 
turi- pusėtinai darbo prisireng- 

i ti dainavimui čia, Amerikoj^, su 
Fęstival Opera Company. P-a 
Darlys vąžinės su ta gntfpe po 
vidurines Valstijas* dainuoda
ma operose, “Aį4aM ir “11 Tro-1 
vatore”. čia užbaigusi darbą ir 
sutvarkiusi privatinius reika
lus, grįž Lietuvon. !

Paklausta ąpifli mieste pap
litusius gandus (.dėl šeimyninio 
gyvenimo p. Dar^ atsakę, kad 
ji sutvarkys, tąįp kad galėtų 
pilnai atsiduotį savo karjerai. 
Ji Dr. Drangeliųį jauęia vien 
draugiškumą. Savo pašaukimo 
labui ji turi atljkti tiek daug 
darbo, kad tik..|j:ftm darbui at
siduos, pašvęs jam visą savo 
laiką.

Dariaus - Girėno Moterų 
Skyriaus “Auxįliary” 271 
skyriaus, susirinkimas trečia
dienį, gruodžio 18 dieną, 8 
vai .vakare, J. Yuškds svetai
nėj, 2417 W. 43rd St. Visos 
nares yra kviečiamos kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti, nes 
bus kalbama apie dovanas 
eks-kareiviams ligoninėj ir 
Kalėdinę Puotą Vaikučiams.

Kiekvienais metais liętu- 
viams eks-kareiv'idms, kurie 
rahdasi invalidų Hines Memo- 
rial ligoninėj, yra* įteikiamos 
dovanos.

Tam tikslui yra specialė 
komisija, x “Rehabilitation”, 
kurios priešakyje šįmet stovi 
darbšti ir sumani p. Frances 
Prihodski. \

Reikia sukelti nemažai pi
nigų, kad visus veteranus tin
kamai apdovanoti, i Be to, 
juos metų bėgyje reikia karts- 
nuo karto aplankyti, ? suramin
ti ir aprūpinti lietuviškais, bei 
angliškais laikraščiais, arba 
knygomis. Kai kurie iš vete
ranų užsiima amatais, kaip 
pav., audimu. Kad jie galė
tų Darbuotis, jiems reikia pri
duoti Jriedžiagos. Audimui, 
jiems reikia praarusias šilki
nes kojines, marškinius, etc.

Taipgi, brangus skaitytojai, 
šituo tikslu kreipiamės ir prie 
jus. Jeigu kas turite kokių 
nereikalingų lietuviškų, bei 
angliškų knygų, vyrų\ ar mo
terų šilkinių kcjinių,' kurios 
netinkamos vartoti, išplautus 
sudėkite į ryšulį ir priduokite, 
[arba pašaukite ponią Frances 
Prihodski, 4358 S; Maplevriiod 
St., telefonas Lafaybtte 4050, 
o už tai vardan Dariaus-Girė
no Moterų 271 kuopos busim 
labai dėkingos.

Atsilankys Santa-Claus
Kadangi ta brangi ir links

ma Kalėdų šventė taip arti, ir 
visi su nekantrumu jos laukia, 
ypatingai mergaitės ir berniu
kai, tai Moterų kuopa nepa
miršo užkviesti “Santa-Claus” 
pas save, kad jis apdovanotų 
nares ir jų vaikučius su įvai
riomis dovanomis. Į •

Tokia Kalėdinė puota įvyks 
J. Yuškos svetainėj, 2417 W. 
43rd. St., penktadienį, gruo
džio 20 dieną, 7 vai... vakare. 
Šita pramoga yra rengiama 
tiktai toms inoterims ir jų vai- 

I kučiams, kurios priklauso prie 
Dariaus-Girėno Moterų Kuo
pos. ' Taigi, narės, kurios dar 
neužsiregistravote savo vaiku
čių, malonėkite kreiptis pas p. 
H. Žups, Lafayette 9477, nevė» 
liau kaip gruodžio 18 dieną. 
Atvykusios į puotą, prie pa-1 
puoštos eglaitės ir Kalėdinio 
Dieduko besisukinėjant links
mai vakarą praleisite. Nuošir
džiai yra kviečiami ir jūsų vy
rai.

Margą programą išpildys 
visi atsilankiusieji vaikučiai, 

| todėl motinos yra prašomos 
priruošti vaikučius ar tai daiJ 
nuoti, sugroti, ar pašokti bile Į 
kiekvieną mergaitė ar berniu
kas gautų proga savo gabumus 
porodyti. O už pasirodymą 
“Santa Claus” gausiai apdova
nos Kalėdinėms dovanoms. Po 
programo seks žaidimai ir pa
sikalbėjimai su “Santa Claus”.

Dariaus-Girėno kuopos 721 
korespondentė

Helen M. Kareiva.

pareiškę p,: Darlys,

Alinėje nušovė triukš
maujantį girtuoklį

Bartenderis Joseph Lipsie, 
Cozy Inn alinėje, 536 N. Clark 
Street, vakar nušovė triukš
maujantį girtuoklį, kuris pasi
griebęs geležgalį bandė jį už-

- - - -- - - - - - - - ,- - - - - - -  
Prašys grand jury 
apkaltinti iždo tar- 

naujtęja Harry
Daugirdą

Prisipažino išeikvojęs $6,000 
dėjimui laižybų arklių 

lenktynėse

Valstijos prokuroro asisten
tas Browri pareiškė šiandien 
reikalausiąs Codk apskričio 

apskričio iždo tarnautoją 
Harry Daugirdą, išeikvojimu 
$5,900 apskričio pinigų. Har
ry Daugirda prisipažino pini
gus išeikvojęs dėdamas laižy- 
bas arklių lenktynėse.

Prokuratūra, be to, ieško 
buvusio apskričio tarnautojo, 
Edward J. Bamrick, 40 metų, 
kuriam Daugirda paskolino 
$800 paėmęs tuos pinigus iš 
iždo. , Mamrick . slapstosi. 
Kiek laiko atgal ir jis dirbo Į 
iždinėje, bet buvo prašalintas | 
kaip pietiečiai ėmė jį skųsti 
už kyšių ėmimą. Ir Daugir
da ir Bamrick dirbo “Tax

. i < 1

Redemption” fonde, kur pri
klauso pinigai, permokėti už 
real estate taksų sąskaitos.

Kalėdų dovanos mo 
terimš Maurice 
Cloak krautuvėj

Chicagos Policija 
Apsiskandalino 
$35,000Brange
nybių Vagystėj”

Tardyme paaiškėjo, kad kai 
i , kurie policistai žinojo 

apie suokalbi

,,

Kalėdos jau čia pat. Maurice 
Cloak moteriškų rūbų krautu
vė, 4726 So. Ashland Avė., jau 
paskyrė vertingas dovanas lie
tuvaitėms. Iki Kalėdų tęsis 
išdalinimas tų dovanų.

P-nas Belskis, savininkas 
Maurice Cloak krautuvės pra
nešė, kad jis atiduosiąs lie
tuvaitėms, kurios klausosi 
^Naujienų” radio programų 
puikiausius kailinius paltus 
mažiau kaįp už pusę kainos. 
Paltus, kuriuos pirmiau par- 
duodayę po dabar ati
duosią po $36.50 ( o tie, kurie 
pirmiau btivę parduodami po 
$39.50 dabar tėra tik $13.95. 
Be to, dar kiekviena palto pir
kėja gaus veltui Kinijoj pada
rytų 23 šmotų dišių setą.

Maurice Cloak krautuvė gal 
būt vienintelė Chicagoj, ir pir
moji turi paskyrus taip ver
tingas dovanas. t Tad, ponios 
ir panelės 
proga..

Tuoj aus 
Cloak Co. 
tikrinkite, 
pinigų galėsite puikiausiai pa-1 People who get and hold jobs 
sipuošti prieš Kalėdas.

Maurice Cloak krautuvėj 
užlaikoma lietuvės pardavėjos, 
t "(Apg.) .

9 —

pasinaudokite taja

eikite j Maurice 
krautuvę ir persi- 
kad ten už mažai

14 metų brangenybių 
vagisDėl juokingo “$35,000 bran

genybių vagystės” suokalbio, 
kuris iškilo pereito ssavaitės 
pabaigoje, Chicagos policijoje 
kilo skandalas.

“Vagystę”, kaip jau buvo ra
šyta “Naujienose”, sutaisė tū
las Michael Bogue, kuris dir
bo juvelirų organizacijai už 
investigatorių. Kai organiza
cija pagrąsino Bogue praša
linti už nesugebėjimą vagių 
susekti praeities vagystėse, tai 
parodymui savo didelių gabu
mų jis sugalvojo/ “apiplėšti” 
turtingą brangenybiij pirkljl 
Michael Jacksop.* Nuo jo su 
sėbrais “atėmė $35,000 vertės 
brangenybių” ių paskui jas 
atnešė policijai,., sakydamas. 
“Matot, kaip greitai apsidirbo- 
bome su plėšikais”. Visas da
lykas iškilo aikštėn, kai Bogue 
su draugais buvo areštuotas.

Dabar-gi paaiškėjo, kad apie Į Buy gloves wlth what 
“apiplėšimo” suokalbį žinojo 
ir kai kurie policijos tarnauto
jai, kuriems }Dųv9 įsakyta 
Bogue neareštuoti. Bet kai 
Bogue pakliuvo,į. tai visas da
lykas taip ir suįro.

SkėihiDiai JN aujienose 
duoda naudą dėltot 
kad plačios Naujienos 
yra naudingoj

Vakar policininkas Williams 
sulaikė State Parko buildinge, 
prie 47 N. Ashland ir Leland 
Avė. pasislėpusį 14 metų vai- 
kiniuką, kuris išvogė iš vienos 
Northsidės apart(m|pntinės 
krautuvės tris ant rankos ne
šiojamus ir vieną kišeninį auk- 

I sinius laikrodėlius, ; du auksi
nius ir vieną deimantinį jung
tuvių žiedus ir flashlightę.

Jaunuolis įėjęs į krautuvę 
perdangą, pasinaudodamas 
fire escape laiptais.

Senas Bernas.

? it savęs,
Hera reikalo aiosett BOę ar 
daugiau, kad gauti gera 4aatg koM?. Li.Uriae Tooth paetik 
dideli* tūbai parsiduoda . 
m ji valo ir apnugo <įa«- 
tti Be to galite rataupiati 
H n« kuriuo, gatite autiplrk- 
d plrltiaaitM ar ką kita 
LaMbert Phamącal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

j CL ASSIFIED APS Į!Į CL ASSIFIED APS

NIĖKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 
mėnesių išmokėjimui. Ist. 15 metų.' 
Overhaulinję, body taisymas, malė- ___  , __
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen-.ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
deriai, apskaitliavimas, towing dy- bile kurio biznio iškaitant svarsty k- 
kai.

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

CRYSLER 1934, 6 cilinderiu, 4 
duru sedan ,mažai vartotas, atrodo 
kaip naujas. Parduosiu pigiai. Ma
tykite Paul Bruchas, 3453 South 
Morgan St. Boulevard 2510.

, Business Service 
Biznio Patarnavimas

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS .DABAR

Bukit prisirepge pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai ap- 
skaitliavimų. 25 metai patyrimo — 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street
Tel. Boulevard 0250

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phona Yards 8408

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jusu stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blėkorystės 
darbų.

3216 So. Halsted Street
■ . Tel. VICtory 4965.

COAL

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS. ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas 
Mine Run .........    $5.75
Lump, Egg ar Nut .................. 6.00
Screenings ...........   4.75

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 
kaip 2 Tonus. 
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 

Tel. KEDZIE 3882.

ANGLIS ANGLIS ANGLIS
Tropicair Anglis — geras pa

vaduotojas dėl Pocahontas. Daug 
šilumos. Mažai pelenų. Teisin
gai nusvertos . Lump ar egg — 
$6.00; Mine run — $5.75; Stoker —- 
$4.75.

NORTHERN COAL CO.
Merrimac 2524

Bosses Won't 
Hire People with 
Halitosis ( biTeath )

keep their breath agreeable
tZlth the best to ęhoose from these days, em- 
ployers favor the person who Is most attrac- 
tlve. In business life as in the sočiai world, 
halitosis (unnleasant breath) is considered the 
worst of faults.

Unfortunately everybody cuffers from thte 
offenslve condition at some time or other— 
many more regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of fooa partides skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odore.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fermentation. a major cause 
of odors. and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
•v«)i not offend others.

If you value your job and your friends, ūse 
Listerine. the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with USTERINE

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

AFT _ 1

• A different, delicious 
flavOr! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try it!

Furniture & Fixtures 
. Rakandai-ĮtalBai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 

les. rearisterius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkslte kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE F1XTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.—o—

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS, visokio dydžio su Coil Baksoia 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registeriųs ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM B SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

Personai 
Asmenų Ieško

EXTRA. Kas žinote kur yra 
Benediktas Arlickas meldžiu jam 
pranešti, kad atsišauktu pas Pran
ciška Niprikas, geras naujienas jam 
turiame.

Help Wanted—Malė =
Darbininkų reikia

PARDAVĖJAI, vyrai kalbanti lie
tuviškai ar lenkiškai ir turinti ka-, 
rus. Alga laike mokinimosi. At- 
sišaukit Singer ’ Sewing Machine Co. 
4715 So. Ashland Avė.'  *. 

Hęlp Wanted—Female 
v Darbininkių reikia

REIKALINGA senyva moteris 
prižiurgti kūdikį. Pragyvenimas 
ant vietos . Su alga susitaikysim. 
1735 Waren Blvd., Basement, Tei. 
Seeley 8917.

For Rent
RENDON pigiai galiūnas su vi

sais Įtaisymais ir flatas; taipgi yra 
rusiška ir turkiška pirtis. Biznis 
išdirbtas. ’ Našle moteris negaliu 
du bizniu išlaikyti.

3322 So. Morgan St.

ANT RENDOS tavem su furni- 
Šiais, fixturiais, stiklais ir visais 
kitais įrengimais. Pigi renda. Dirb
tuvių apielinkėj, 901 W. 119 St. Td. 
Anna Craw. 5980.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI restaurantas ir tiT- 
vern, gerai Įsteigtas 4 metus. Tu
riu dvi vietas, priverstas parduoti 
viena, arba mainysiu į vištų farmų 
netoli Chicagos.

1722 S. Ashland Avė.
—o—

TAVERN RENDON. Įsteigus 
virš 30 metų, pilnai išrengtas su 
puikiais fikčeriais, geroj vietoj. Pa
gyvenimui kambariai užpakalyj. Ne- 
jrangi renda dėl tinkamų žmonių.
Tel. HAYmarket 3820 .

—O—

PARDUOSIU arba priimsiu į 
jartnerius i tavem. Biznis išdirb
tas per dąug metų . Geriausias 
campas Roselande kur didžiuma dar- 
jininkų eina iš Pullman dirbtuvių. 
Parsiduoda pigiai, nepfaleiskite ge
ros progos.

Tel. Pullman 0349' 
10758 So. Edbrook Avė.

Real Estate For Sale 
Namal-žemė Pardavimui

EXTRA
Florida užtikrins laime, sveikata 

ir gera pragyvenimų per apskritus 
metus, šalčio nekentėsi ir nereikės 
bijoti pargriūti ant ledais dengtu 
gatvių . Geriausis orenžių sodnas, 
700 medžiu neša i metus apie $1500; 
niekados nėra apšalęs ir čionai ne
būna šturmų. Mineralinis šaltinis 
teka 6 pėdas i augštj. .Karvė, viš
tos, barnė .garadžius ir kitkas. 17 
akrų geriausios žemės, ARti 
RAYTON BEACH FLORIDA, vie
nas namas 2 augštų, 8 kambariai 
su rakandais, yra vertas $4000. Ge
ra vieta dėl rezorto, taksai $16.80 
už 1985, nėra jokiu asssesmentų. Už 
viską $4,000, % cash.

Savininkas lietuvis, po adresu
- A. S. MANN

1441 S. Sawyer Avė.
CHICAGO. ILL. 

Tel. Rockwell 4521
Galite gyventi dėl patyrimo — 

Mažai kaštuos.

REAL ESTATE FOR EKCHANGE 
Išsimaino Namai ir Ūkės

Kas turite nuosavybę, namų, ūkę. 
lota, didelį ar maža, bile kur Jung
tinėse Valstijose, Kanadoj ar Lie
tuvoj ir norėtumėt mainyti, rašykit 
ir prisiųskit pilnas informacijas, kai
ną, morgičius, renda ir t. t. arba 
kreipkitės asmeniškai.

Taipgi skolinam pinigus. Parduo
dam ir mainom morgičius, vekselius 
(notas), kontraktus, bonus ir viso
kius biznius.

Mainom ir tokius namus, ukius. 
automobilius, lotus, kuriu morgičiai 
baigiasi arba pasibaigę arba tik dali 
reikia numokėti.

Turime apdraudos departmenta.
J. NAMON & CO.

Lietuvių įstaiga nuo 1919 
6755 S. VvESTERN AVENUE

Chicago, Uit* U. S. A.




