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Naciai siekiasi pasi-
/ I '

imti savo žinion
visą jaunimą

No. 4

Italų lėktuvų bom 
bos sugriovė ištisą 

miestą

Konfiskuoja vokiečių dvarus ir nuosavy
bes, uždarė kultūrines if 
ekonomines organizacijas 

———
čiams”, pareiškė premieraš 
(diktatorius) Ulmanis. “Jie bet; 
gi atsisakė priimti ištiestąją 
ranką. Dabar mes leidžiame 
vokiečiams paragauti tokią val
džią, kokią jie mums teikė per 
šeptynius šimtus metų. Galbūt 
kada jie bus priversti ateiti 
pas mus maldauti, jie pakeis 
savo nusistatymą, kuris trukdė 
tikrąjį koperavimą Latvijos la
bui.”

Kadangi jaunimas geruoju pas 
/ nacius neina, tai 9,000,000 
jaunuolių bus draftuoti ir bus 
auklėjami nacių dvasioj '

Sunaikino Daggah Bur miestą, 
taipjau ir Egypto Raudonojo 
Kryžiaus ligoninę

RYGA, Sausio 5. — Latvija 
pradėjo naują kovą su didele 
vokiečių tautine mažuma, kuri 
per daugelį šimtmečiipLatvijoj 
ir Estijoj buvo užėmusi privi
legijuotą poziciją.

Latvijos diktatūra staigiai Į- 
sakė likviduoti visas kultūrines 
ir ekonomines organizacijas ir 
jas suvienyti j valdžios kon
troliuojamą sąjungą.

Dekretas uždraudžia organi
zacijoms parduoti, ar išdalinti 
savo turtą, kuris veikiausia bus 
perimtas valdžios. Betgi val
džia nieko nemini apie sutei
kimą kokio nors atlyginimo, už 
konfiskuojamą turtą.

(Iš šios žinios nėra aišku, 
ar uždaromos vien vokiečių 
kultūrinės ir ekonominės ‘ orga
nizacijos, ar ir visos kitos — 
pačių latvių, kurios buvo nepri
klausomos nuo diktatoriškos 
Latvijos s valdžios. Išrodo, kad 
ne vieni vokiečiai, bet ir patys 
latviai susilaukė savo diktatu4-' 
ros priespaudos ir kad tago už
darytos ne vien vokiečių, bet 
ir visos Latvijos kultūrinės ir 
ekonomines, organizacijos).

Rygoje dvi gildijos, kurios 
buvo įkurtos vokiečių trylikta 
me šimtmetyje, kada jie pri
minusia ten įsteigė prekybos 
centrus, tapo valdžios naciona-

Šiandie prezidentas 
patieks kongresui 

biudžetą » <

■Visi

5*555s

miestas Hawaii salose, prie kurio slenka lavos upe' (viršuj) iš netolimo Mona Loa ugniai 
kalnio. Bet išrodo, kad lėktuvų bomboms pasisegė išgelbėti miestą, nes po bombardavimo ug- 
niąkalnio žymiai sumažėjo lavos plaukimas, ’

Hilo

centrus, tapo valdžios 
lizuotos. ‘

Senelių prieglaudos 
nuosavybės, ' kurias 
valdė per šimtmečius, taipjau 
tapo valdžios nusavintos.

Vokiečių vadai išleido į vokie
čius atsišaukimą užsilaikyti rim
tai ir tvarkiai. Daugelis naujų 
metų pokilių kurie turėjo įvyk
ti šiandie, tapo atšaukti ir vo
kiečiai šią dieną pavertė gedė 
jimo diena, protestui prieš Lat 
vijos valdžios žygius.

Valdžia pradėjo kovą su vo
kiečiais konfiskuodama vokie
čių didžiūnų' dvarus.

(Kaip Lietuvos dvarai' dau
giausia priklausė lenkams dva
rininkams, taip Latvijos dvarai 
priklausė daugiausia vokiečių 
baronams).

Kartu latviai siekiasi sulat
vinti ir pačią Rygą, kuri iki- 
šiol buvo grynai vokiškas mies
tas. Tuo tikslu yra konfiskuo
jamos vokiečių bažnyčios, o 
vokiečių nuosavybės išperka’ 
mos.

Antagonizmas tarp latvių ir 
vokiečių paeina delei vokiečių 
atsisakymo pripažinti latvius ly
giais sau. (Kaip ir Lietuvoje 
sulenkėję bajorai vis dar atsi
sako pripažinti sau lygiais Lie
tuvos valstiečius).

“Kada mes suorganizavome 
Latvijos respubliką, mes ištie- 
sėm draugiškumo ranką vokie-

WASHINGTpN, s. 5. 
su susidomėjimu laukia prezi
dento Roosevelto pranešimo 
kongresui apie biudžetą. Jis sa
vo kalboj kongresui užsiminė^ 
kad administraęija artinasi prie 
subalansavimo biudžeto, bet 
skaitlinių nepadavė. Tai bus 
padaryta specialiame praneši • 
ine kongresui, kuris bus per
skaitytas pirmądieny atstovų 
bute ir senato.

Prezidentas prisius tik raš
tą, bet asmeniškai i kongreso 
posėdi neateis.

Lenkija paliuosavo 
iš kalėjimų 3(M)00 

kalinių

ir kitos 
vokiečiai

Gyvendama pertek
liuje moteris mirė 

nuo bado

už
ra
še-

ORRS.<
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Veikiausia sniegas *ir daug 
šalčiau.

Saulė teka 7:18, 
4:33.

leidžiasi

VARŠAVA, s. 5. — Didelės 
minios žmonių susirinko prie 
300 Lenkijos kalėjimų pasitik
ti? paliuosuotus ^0,000 kalinių.

Kaliniai turėjo būti paliuosuo- 
ti kalėdoms, bet jų paliuęsavi- 
mas liko atidėtas, kad dUoti 
progos kalinių globos draugi
jai apsirūpinti kalinių likimu, 
nes dabar Lenkijoj yra 500,- 
000 bedarbių ir paliuosu4otieji 
kaliniai, be pašalinės pagelboš, 
negali įsikurti laisvėje. Pa- 
liuosuojamieji kaliniai liko 1 iš
maudyti ir pavaišinti silkėmis, 
bulvėmis ir barščiais.

Paliuosuoti kaliniai yra dau
giausia smulkus nusikaltėliai. 
Tik nedidelė dalis yra politiniai 
kaliniai, daugiausiA nacipnalis- 
tai studentai. Nuteisti ilgesniam 
laikui politiniai kaliniai nebuvo 
paliu'osuoti. ’

Zuikis nugalėjo arą,
MASKVA, s. 3. — Iš Vlas- 

sovka, Ukrainoj, gauta patvir
tinta įdomi žinia ąpie tai, kaip 
zuikis kovoje nugalėjo didelį 
R- -į ” >>

Medžiotojai, kurie vijosi zui
kį, pamate'►Saip* jį puolė didė
lis aras. Urnai zuikis apvirto 
ant nugaros, tarsi negyvas. Bet 
tada ir aras' bejėgiai suplasno
jo sparnais ir irgi pakrito prie 
zuikio, kuris, visų nuostebai, 
pasikėlė ir nubėgo. Medžiotojai 
rado, kad zuikis savo nagais 
sudraskė arui krutinę.

Įdomiausia tai,1 kad tos apie- 
linkės medžiotojai tankiai nau
doja prijaukintus arus medžioji
mui ne tik zuikių, bet taipjau 
lapių ir net vilkų.

Lindberghai Valijoj; 
viešės ten 6 savaites

Kaip japonai apeina 
prekybos suvar

žymus

Republikonai bando 
atsakyti prezidentui; 

siūlo programą

NEW YORK, gr. 5. —Nors 
gyveno tarp pertekliaus, Mrs. 
Anna Cloutier, 60 mv pasimirė/ 
o jos švogeris Andrqw Cloutier, 
taipjau 60 m., miršta nuo ba
do.

Abu juos užtiko policija se
name name, kuriame jie gy
veno jau kelięliką metų. Jie 
gyveno vienišais nuo to laiko, 
kaip 15 metų atgal pasimirė 
Cloutier žmona. Policija buvo 
pašaukta kaimynų, kai Clou
tier namo rūsy pratrukusios 
vandens pervados grąsino 
lieti visą apielinkę. Policija 
do moterį jau nebegyvą, o 
nį vyrą dar pusgyvį.

Nors senutė mirė nuo baįo, 
o senis irgi yra arti mirties 
nuo bado, virtuvėje rasta > ne
mažai visokio maisto, kurio 
jiems galėjo užtekti kelioms 
dienoms.- Bet jie skupėjo nu
sipirkti anglių ir laike šalčių 
veikiausia peršalo ir susirgo, 
taip kad nė vienas, nė kitas 
nebegalėjo pasiekti maisto.

Betgi’jie nebuvo beturčiai, 
nes namuose rasta kelios ban
ko knygutės, kurios rodo, kad 
jie turėjo bankuose mažiausia 
$30,000. Taipgi namuose buvo 
daug brangių auksinių brang- 
menų, kurios savaimi irgi su
darė nemažą turtą.

CRISTOBAL, C. Z., s. 5. — 
Kadangi daugelis Pietų ii 
Centralinės Amerikos šalių su
varžė importavimą Japonijos 
prekių, tai* japonai dabar savo 
prekes siunčia iš Chinijos, su 
chiniškais ženklais. <

ILLANDAFF, Wales,. s. 5.-- 
Lindberghų šeimyna automobi
liu atvyko į. Vali ją ir apsistojo 
Lindberghienės švogerio tėvo 
J. L. Morgan dvare.

Patirta; kad »jie čia ketina 
viešėti ir ilsėtis kokias šešias 
savaites. Po to jie važiuos į 
pietinę ' Franci ją, aplankysią 
Švediją ir gal kurias kitas Eu
ropos valstybes ir apie balan
džio mėnesį gryšią atgal į 
Jungt. Valstijas, nes iki to lai
ko Hauptmanno byla vienaip, ar 
kitaip bUs išspręsta.

CHICAGO.— Atsakydami į 
prezidento Ęoosevelto užmeti
mą, kad republikonai vaduoja^ 
ii tik- tuščiais žodžiais ir-1 Tkyiė-, 
timą pasiūlyti geresnį progra 
mą, Knox, Čhicagos Daily News 
leidėjas ir vienas republikonų 
kandidatų į prezidentus, bando 
į prezidento kalbą atsakyti pa
siūlydamas 7 punktų “kons- 
struktyvį” programą. Jo pasiū
lymai yra:

1. Sumažinti valdžios išlai
das (Bet ir dabai’ valdžios iš
laidos yra sumažintos. Yra pa
didėjusios tik nepaprastos iš
laidos—bedarbių šelpimui, vie
šiems darbams ir kovai su' de
presija. Ar republikonai nori 
panaikinti ir bedarbių šelpimą?

2. Išlaikyti tvirtos pinigus.
3. Išlaikyti šalies kreditą, su

balansuojant biudžetą. (Bet ir 
dabar šalies kreditas yra labai 
geras).

4. Pašalinti valdžią iš visų 
privatinio biznio sryčių .(Tai 
reikštų sustabdymą -tvenkinių 
statybos ir visų viešųjų darbų).

6. Sustabdymas mažinimo 
ūkio produktų produkcijos.

7. Griežtas vykinimas įstaty
mų prieš trustus.

Lenkų antisemitai 
nužudė moterį, 

3 vaikus
VARŠAVA, s. 5. 

čiąi pilni žinių apie žydų po
gromus.

Policija skelbia suėmusi šai 
ką, kuri Kielce mieste nuož
miai nužudė žydę moterį ir tris 
jos vaikus. Jos vyras, pirklys^ 
buvo išvažiavęs į kaimus supir 
kinėti ūkio produktus. Kai jis 
sugryžo, rado savo šeimyną 
nuožmiai išžudytą. Jis neįsten 
gė pergyventi ir pamišo.

Laikraš

Pakėlė geležinkelių 
važmą, kad galėtų 

atsiginkluoti
BERLYNAS, s. 5. — Gabe 

nipias prekių Vokieti jos geležin
keliais liko pakeltas 5 nuoš.į 
kad Vokietija galėtų gauti dau
giau pinigų atsiginklavimui.

Neabejojama, kad delei to 
turės pakilti ir prekių kainos.

Socialistai laikys sa 
vo konvenciją 

Clevelande
PHILADELPHIĄ, Pa., s. 5; 

—Socialistų partijos nacionališ 
pildomasis komitetas nutarė at
einančią socialistų partijos kon
venciją laikyti Clevelande. J 
prasidės gegužės 23 d. Jojo 
bus nominuoti socialistų kandh 
datai į prezidentus ir vice-prei 
zidentus.

BERLYNAS, sausio 5.—Na
cių jaunimo vadas Baldur von 
Schirach paskelbė, kad dai
giau kaip 9,000,000 Vokietijos 
berniukų ir mergaičių, nuo 10 
iki 18' metų amžiaus bus draf
tuoti į naują Reicho jaunimo 
sąjungą, kurią prižiūrės irkon^ 
troliuos naciai.

Tas jaunimas bus mokinamas 
sporto, disciplinos’, karinės 
mankštos ir, vyriausia, bus 
auklėjamas grynai nacių dva
sioje, kad persiimtų nacių pa
žiūromis ir tuo u*žtikrintų ilgą 
nacių viešpatavimą.

Tai yra pritaikymas prakti 
kon paties Hitlerio programo, 
kurį jis paskelbė 1933 m.: at 
imti'.vaikui iš tų. tėvų, kurie 
nebegali persiimti nacizmu h 
tuos vaikus išauklėti gerais 
naciais.

Tą programą vykinti buvo pa’ / 
vesta Hitlerio jaunimui ir mer
gaičių sąjungai, kurie vykino 
savanoriai. Bet nežiūrint spau
dimo ir diskriminacijos, abi or
ganizacijos teįstengė suimti jtih 
dalį jaunimo. Todėl dabar jaų- 

> nimas ;• firis verstinai • verčiamas 
stoti į nacių jaunimo organįza 
cijas.

Einant von Schirach progra 
mų, visi Vokietijos berniukai 
ir mergaitės nuo 10 iki 14 
ir-etų bus surašyti į tam tikrą 
nac-ų jąunimo sąjungą. Išimtis 
daroma tik žydamš.

Nuo 14 metų jaunimas bus 
paskaidytas. Geresnieji, t. y. 
tokie, kurie pasirodys ištiki
mesni f naciams, bus priimti į 
Hitlerio jaunimą, ar mergaičių 
sąjunga. Tie su laiku galės į- 
stoti ir į pačią nacių partiją ii 
užimti valdiškas vietas.

Bet ir likusieji jaunuoliai 
vietiek ir toliau pasiliks' nacių 
kontrolėje ir turės tarnauti 
naciams, tik jie neturės išti
kimųjų jaunuolių privilegijų ir 
prospektų.

Bet ir “geriesiems” jaunuo
liams prospektai yra ne kokie. 
Nacių partija yra valdoma 
“senųjų kovotojų”, kurie dar 
yra jauni metais ir tvirtai lai' 
kosi savo privilegijuotos pozici
jos. .

Pernai nacių partija neturėjo 
nė 3,000,000 narių, Įcurių kiek
vienas visomis priemonėmis 
siekėsi užimti kiek galima augs 
čiausią. vietą.

Taipjau bus keblumų ir' su 
katalikų jaunimo organizacijo-

ADDIS ABABA, s. 5.—Ofi- 
cialis Ethiopijos pranešimas 
sako, kad “visas miestas” Dag
gah Bur (pietinėj Ethiopijoj) 
ir jame buvusi Egypto Raudo
nojo Kryžiaus ligoninė liko su
naikinti italų lakūnams apibė
rus miestą bombomis.

“Skaičius žuvusių nežino
mas“, sako pranešimas.

Pranešimas taipjau priduria, 
kad dar niekad italų lakūnai 
nebuvo taip veiklus visuose fron
tuose, kaip jie pasidarė veik
lus dabar. -

Tarp kitų bombarduotų di
delių miestų yra Debra Ta- 
bor, vienas iš Ethiopijos svar
biausiu miestų, kuris yra tik 
už 50 m. į rytus nuo Tana eže
ro. Iš to didelio ežero prasi
deda Nilo upė. Todėl tas eže
ras yra labai svarbus Anglijos 
interesams Egypte ir Sudane.

Ethiopai mano, kad italai ne
paprastu4 veiklumu ore taikosi 
sulaikyti veržimąsi į priekį Et
hiopijos armijų abiejuose fron
tuose—šiaurėje ir pietuose.

Vakarykštis pranešimas sa
ko, kad į pietus nuo Makale 
italų lakūnai numetė 3,000 
bombų, kurios užmušė 10 ethio- 
pų ir 15 sužeidė. '
Apie Daggah Bur šios dienos 

pranešimas sako:
“Visas miestas ir Egypto 

Raudonasis Kryžius liko sunai
kinti. Skaičius žuvusių nežino
mas.”

Kas sudaro žydišką 
šeimyną?

BERLYNAS, s. 5. — Nauji 
įstatymai, kurie draudžia jau 
nesnėms nė 35 m. vokietaitėms 
dirbti žydų šeimynose, iškėlė 
visą eilę klausimų.

Kad pašalinti nesusiprati
mus, vidaus reikalų ministerija 
patvarkė, kad jei moteris ir 
vaikai yra žydai, tai tokia šei
myna dar nesiskaito žydiška. 
Bet jeigu yra nors vienas su
augęs žydas, tai tada ji pavirs
ta žydiška ir “arijonė” tarnai 
te, jei ji yra jaunesnė 35 m. 
'mžiaus, turi ją apleisti ir ieš
kotis darbo 
rasti darbą 
bai sunku, 
milionai.

kur kitur. O susi- 
Vokietijoje yra la 
nes bedarbių yra

mis, kurios yra apsaugotos 
konkordato su Vatikanu. xNie- 
kuriuose katalikiškuose distrik 
tuose Hitlerio jaunimas visai 
mažai narių teturėjo.

Naujienų Radio Programai

NEW YORK, s. 5. —Ekono
mistas Dr. Richard T. Ely, 81 
m. senis ir jo žmona, 89 m., 
laukiasi jau trečio kūdikio. Jie' 
du apsivedė 1931 iri. ir pirmas 
kūdikis gimė 1932 m., o ant
ras—1934 m.;'

BRYN MAWR, Pa., s. 5, — 
Jay Gibson Gatės, 25 m,^ ąunuš 
Pennsylvania universiteto r pre
zidento, rastas nutroškęs gara
že. Spėjama, kad garažo durys 
užsįdarė jam šildant motorą.

25,430 Lenkijos žydų | 
apsigyveno 
Palestinoj

VARŠAVA? s. Z' — Palesti- 
nos imigracijos biuras paskeb 
be, kad 25,430 Lenkijos žydų 
emigravo į Palestiną 1935 m. 
Tai yra arti 100 nuoš. dau
giau, negu išvyko užpernai.

Chicago dar auga, 
turi 3,575,000 

gyventojų
CHICAGO.— Chicago- pernai 

paaugo 34,000 gyventojų ir da
bar turi viso 3,575,000 gyven
tojų..

Pernai Chicago j e pravesta 
mylių naujų šalygatvių.

15

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
Antradieni, Ketvirtadieni ir šeštadieni kaip 
9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 1080 kilocycles 
(5000 Watts pajėgos).

Šią stoti 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 Čhicagos.

* \ ' . ' " , ’ ■
) . ...............—

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas. .



NAUJIENOS, Chicago, III,

KĄ ŽMONES MANO
Naujienų ekaityto-

Adv. Valasina

Lietuvos Naujienos
Jei Ženevos Įsikišimas sulai

ADVOKATAI

vakarus

ten labai

AKIU SPECIALISTAI
bus tuo

Joseph Trinęr Company, Chicago

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI

8319 Lituanica Avenue

ma

nors 
ma.

Direktorijos pirmi 
ninkas p. Baldžius 

perskaitė savo 
deklaraciją

gaidžius!
?š kraš- 
Lietuvos 
valdąsis

kad italai puls Prancūziją ir 
Angliją.

T. Sąjungos čempijonai, ro
dos, karštai spaude žingsnius, 
kurie užtikrino karą. Britų ir 
prancūzų diplomątai priešinosi 
tokiems' taikos užtarėjams, ka
dangi jie tikėjo, kad prailgi
nimas can-kdjos įstums Euro
pą į abeiną konfliktų. Nei La- 
vališ, nei Hoare neturėjo noro 
imti ant savęs atsakomybę dėi 
tokios katastrofos.

LIETUVIŠKOJI ENCI 
KLOPEDIJA EINA 

NORMALIAI

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki f 
vhl.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted St* 
Tel. Boulevard 1401

LIETUVIAI
Gydytojai v Dantistai

maliai. Daug kas norėtų turė
ti per porą metų. Tačiau tai 
ne metų darbas. Tsb.

GĖRB 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio. Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175. , 
Namai: 6459 S. Roekwell Street 

Telefonas Republic 9600.

enciklopediją yra atsiliepę lat
viai.

Kiek išviso bus enciklopedi
jos tomų, tuo tarpu dar sun
ku pasakyti. Bet manoma, kad 
susidarys nemažiau penkioli-

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. R0ckwell St.
Telephone s Reoublic 9723

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez, TeL Drexel 9191 

Dr. A. A Roth
Rusas * Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku, Vaiku ir viw 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vaL vak. Nedi« 

liomis ir šventadieniais 10—12 
diena. >

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd PJace Phones Canal 2515—Cicero 5927

J. F, EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

Lietuviškos enciklopedijos iš
ėjo jau keturi tomai. Juose pa
aiškinti žodžiai, prasjdedą A. 
ir B. raide. Netrukus bus pra
dėtos spausdinti ir kitos rai
dės. Jos enciklopedijoje vietos 
užims .nedaug, nes žodžių, pra
sidedančių jomis, yra žymiai 
mažiau, kaip prasidedančių A 
ir B.

Lietuviškoji enciklopedija jau 
yra atkreipusi užsienio dėme
sį ir susilaukusi 
gero įvertinimo, nes daugumas 
medžiagos joje yra nauja ir 
savarankiška. Ypač gerai apie

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimu.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL; Prospect 1930

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

S. P. MAŽEIKA
Phone Ya^ds 1138

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR 

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

“Buvo toks tjūdas Ir neturėjo ape
tito; nežinojau nė. ką. daryti’.’

Motinos sako, kad Triner’s Bitter 
Vynas yra geriausias vaistas susilp- 
nėjusiems, nepilnai augantiems vaiku
žiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, ' jokias medicinos 
žino apgynimui 
prasto apetito, 
nemiegojimo, 
dos nesveikumo ir negerumų sąryšy 
su vidurių neveikimu. Malonus var
toti ir geras, atsakantis vaistas šei
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

J. LI ULEVIČIŲ S
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

Telefoną. Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos;
Nuo 10 Iki 12 diena. 2 iki 8 po piieti 

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

muį, kartu buvo nutarta duo
ti jam ir tam tikrą vardą. Ka
dangi muziejaus pagrindą su
darė kaip tik tie M. K. čiur- 
lionies kuriniai, tai muziejus 
buvo pavadintas tuo vardu. Tuo 
budi( pareikšta šiam didžiajam 
musų dailininkui pagarba.
i. Muziejuje, , tiksliau' sakant, 
M. K. čiurlionies galerijoje, be 
Čiurlionies kurinių, yra visa ei
lė ir kitų musų dailininkų pa
veikslų. Galerijoje yra suren
kami patys geriausi dailininkų 
darbai ir saugomi ateičiai. Sa
vo rūmuose galerija jau da
bar nebeištenka. Daug paveik
slų bei liaudies meno kurinių 
guli sandeliuose, nes salėse iš
kabinti jiems trūksta vietos.

Kokių galerijoje yra meno 
vertybių, pasakyti sunku. Pra
vartu nueiti ir apžiūrėti.

Tsb.

LJ.ZOLP 
1646 West 46th Street Phones Bouleyard 5208-8418

žengtų toliau j pietų Kiniją, iri sankcijų, 'kad palaikyti T. Są- 
jei Herr Hitleris bandytų už- jungos nuosprendžius, vargiai 
grobti Klaipėdą, reikia atsi- vėl teks. Dabartinio laikotarpio 
minti, kad nei Didžioji Britą-*įvykiai rodo, kad sankcijosnė- 
nija, nei Prancūzija nęgalėtų 
tikėtis pagalbos iš . 
arba Europos. Mažesnių tautų 
politikai, kurie savo kraštą’ me
stų j karo gaisrą, butų vėliau 
pašaukti užmokėti skaudžią 
bausmę už jųjų paikystę. Kasamas 
dabar įvyks Europoje, yra sun-lvos. 
ku pasakyti, bet kreiptis prie

' Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republir 7888

Enciklopedijos prenumeratos 
judėjimas yra gana gyvas. En
ciklopediją prenumeruojasi 6,- 
000 žmonių, žinoma, tai mažo
ka/ Daugelis nusiskundžia, kad 
šiais laikais sunku surasti en
ciklopedijai lėšų. Tačiau enci 
klopedija duodama labai leng
vomis sąlygomis išsimokėti.

Enciklopedijos leidime kurių 
susitrukdymų nenumato- 

Enciklopedijos eina nor-

TeL Office Wenlworth 6338 
Rez. Hvde Park 8895 

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaiku ligų /gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 po pietų, 7—5 v. vak. 
išskyrus seredomis ir suimtomis.

Phone Boulevaid 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas •

4645 So. Ashland Ąve. 
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
x Seredoj pagal sutarti.

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

! mokslas 
nuo nevirškinimo, 

galvos skaudėjimo, 
gasų, blogo kvapo, o-

A.L.Davidonis, M J).
4910 S. Michigan Avė.

Tek Kenwood 5197 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Lietuvių frake, atstovas Ki- 
brancas pareiškė; kad nors Bal
džiaus direktorija -sudaryta ir 
patenkinamai, ' tačiau kad di
rektorijoj nėra nė vieno lie
tuvių frakcijos žmogaus, tai 
tas faktas verčiąs lietuvių frak
ciją susilaikyt balsuojant di
rektorijai pasitikėjimą. f

Po to. buvo balsuojama. 21 
balsu direktorijai pareikštas 
pasitikėjimas. Nuo balsavimo 
susilaikė direktorijos nariai ir 
lietuvių frakcija.

Paskiri buvo išrinktos septy? 
nios įvairios komisijos. Lietu* 
vių frakcijos atstovai esą įlei
sti į keturiąs komisijas.

Be to, priimtas seimelio sta
tuto pakeitimas, kurio tekstas 
vakar yra Eltos duotas. Pir- 
mu ir ■ antru skaitymu priim
tas įstatymas ūkininkams pa
lengvinti.

Ankstyvesnių direktorijų bu
vęs pakeistas įstatymas, ku
riuo mažinant sąmatą suma
žintas auton. įstaigų tarnauto
jų atlyginimas. Tas įstatymo 
pakeitimas panaikintas. ,

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS- 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0636

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

Sankcijų eksperimentas Eu
ropoje iki šiol pasilieka be jo
kių pasekmių. Reikia pažiūrė
ti į nepasisekimo priežastis.

Anglijos buvusio užsienių 
reikalų sekretoriaus Sir Sam- 
uel Hoare ir Prancūzijos prem
jero Pierre Lavalio paskelbtas 
Spromisas, kad užbaigti du 

s, būtent, Italijos prieš 
Etiopiją ir T. Sąjungos prieš 
Italiją, parodė koks yra pavo
jus dėl pasaulio taikos iš už
manytų ^sauksi jų. Prancūzijos 
premjeru ir Ęritanijos buvęs 
užsieni*.; reikalų sekretorius 
įžiūrėjo, kad uždėjimas gazo
lino sankcijos paskubintų ki
tą karą Europoje ir jųjų tau
tos turėtų nešti didžiausį smū
gį kautynėse.

Mažesnės tautos, kurios su
skubo pavadinti išdavyste ah- 
glų-prancuzų siūlomas taikos 
sąlygas Italijai, galėtų su pil
nu ramumu žiūrėti į Anglijos- 
Prancuzįjos karą prieš Italiją. 
Jos butų žiūrėtojos ir ne ka
riaujančios. Tik Jugoslavija 
galėtų būti įpainiota, ir Itali
jos sumušimas duotų progos 
pietų slavų vienybei atgauti 
Fiumę' ir gal Triestę ir God
žią. Jei karo rezultatas nUsilp 
nintų Italiją, Belgradu! tai bu
tų pageidaujama ir pelninga.

Kas link kitų valstybių, ku
rios protestavo prieš anglų- 
britų-praneuzų programą, tė- 
mytinai Lietuva ir Skandina
vijos kraštai, tai jos irgi bu
tų tiktai žiūrėtojos. Aišku, jos 
vaduojasi principu, kad užpuo
like tauta butų tinkamai nu
bausta.

Bet Britanijos, ir Prancūzi
jos diplomatai turėjo susitikti 
su problema, kad dėl šių abe
jų tauth reiškė būtinas karia
vimas ant sausžemio ir jurų, 
jei jos įvykdytų sankcijos pla
nus. •

Hoare-Lavalio sutartis pada
rė aiškumo, kad torių valdžia 
turi palinkimo leisti Mussoli- 
niui išsmukti tokiose sąlygose, 
paliekant jo poziciją neišsprę
sta. Atiduodant jam pergalėji
mą ir jo užkariautas teritori
jas, rūpestingai apribojant ša
lis, kurių parėjimas į Italijos 
kontrolę nepadarytų nemalonių 
įsimaišymų dėl Paryžiaus ir 
Londono. Britanija jau įrodė 
Mussoliniui, kaip klaidingi yra 
jp siekiai’ ir kad Anglija yra 
senoviška ardytoja Romos nau
jos ambicijos ir apetito. Bri
tanijos imperija jau dabar yra 
gatava sutikti, kad Italija tu
rėtų vietą pasaulyje.

šioji buvo mažiausia prekė, 
už kurią tuolaikinė taika bu
vo galima gauti, Paryžius ir 
Londonas žinojo, kad Mussoli - 
ni neturėjo mažiausio užmany
mo laukti, kol finansinę ir eko
nomine padėtis ir žibalo už
draudimas privers fašistus kę
sti badą ir užsmaugs Italiją.

Priešingai,' anksčiau jis vi
suomet buvo neatlaidus, kad 
veiklios sankcijos reikš karą. 
Kada uždraudimas gazoliną sių
sti Italijon buvo proponuoja- 
mas, jis persergėjo La valį ir 
Baldwiną, kad jis kariaus. Tai
gi, kaipo pasekmė,' pasiūlymas 
buvo tuojau, paimtas atgal.

T. Sąjungos rėmėjai Angli
joj ir Amerikoj visuomet at
sisakė pripažinti, kad Musso- 
lini greičiau eitų j karą nei pa
siduotų sankcijoms, kurios pa
skirtų priversti jį visiškai ap
leisti Etiopijos pasiryžimą ir 
nukentėti nužeminimą jo val
džiai. Tačiau Lavalis ir Bald- 
winas sutiko, kad įvykdytos 
žibalo sankcijos prives prie to,

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

šiol nepasisekė, reikštų visuo
tiną karą Europoje, tai T. Są
jungos svarba sudužtų ant vi
sados. Lygos rėmėjai tvirtino, 
kad sankcijos galėtų priversti 
Italiją klauptis. Tačiau gerai 
painformuoti tėmytojai mano, 
kad Mussolini nusprendė ka
riauti ir nepasiduoti ir kad jo 
kraštas seks ir rems jį karo 
fronte.

Torių Britanija, kiek ją re
prezentavo Stanley Bald^vinas 
ir Hoare, čia pakratė savo ran
kas. Jie noriai pasiėmė kaltę 
už neįvykdymą sankcijų.

Kylanti neramumo; audra 
Egipte buvo,, be abejonės, ki
ta priežastis, kuri privertė an
glus apie taiką kalbėti. Bald- 
winas sekė Ženevą tol, kol jis 
turėjo pasirinkti karą ir tai
ką. Priėjęs prie to, jis plum- 
terejo dėl taikos, padarydamas 
nuostolių, kurie dar yra sunkū 
apskaičiuoti.

Pasipiktinimas prieš torių 
kabinetą Anglijoj, Ženevoj ir 
šioj pusėj Atlanto buvo parem
tas tuo, kad jei Baldwinas ne
būtų buvęs silpnas, tai Musso
lini butų buvęs sumuštas be 
karo, ir ekonominių sankcijų 
švarumas butų /fyuvęš įteigtas 
ir dėl visų ateities laikų. Bu
vo sakoma, jei Mussoliniui ne 
pasisektų, tai nuo šio laiko už
puolike tauta, turėdama prieš 
savo akis Italiją, kaipo pavyz
dį, apmąstytų pirmiau nei da
rytų akciją. Taip pat, jei Mus
soliniui pasiseks užsimojimai 
Etiopijoj, buvo argumentuoja
ma, tai kiti diktatoriai 
padrąsinti.

Tačiau aiški teisybė, 
neria iš, šio epizodo,

Radio ir telefonu iš Klaipė
dos gautomis žiniomis, vakar 
17 vai. magistrato salėje įvyko 
trečiasis seimelio posėdis, pir
mininkaujant antrajam vice
pirmininkui p. Moninui. Tame 
posėdyje direktorijos pirm. p. 
Baldžius pirma lietuviškai, o pa
skui vokiškai perskaitė ' savo 
deklaraciją. Pirmiausia p. Bal
džius paprašęs seimelį pareik
šti jo direktorijai pasitikėji
mą. Turint prieš akis tą fak
tą, kad jis pirma buvęs išrink
tas seimelio pirmininku, o pa
skui jam tekę ir direktoriją 
sudaryti pasitikėjimas turįs 
būti ^garantuotas. Tačiau ir for
malus pasitikėjimas esąs rei
kalingas.

Dėl ateities darbų, pareiškė 
Baldžius, nesą prasmes plačiai 
kalbėti, nes reikia stiprinti 
Klaipėdos kr. autonomijos pa
grindus. Ta kryptimi direkto
rija ir dirbsianti krašto gero
vei. ’ > 0

Kalbėdamas t.ojį^ 
pabrėžė, x kad Klaipei 
tas yra autonominis 
Respublikos vienetas, 
demokratiškais pagrindais ir 
atsižiūrint gyventojų daugu
mos valios ir noro Direktorija 
dirbsianti statuto ir įstatymų 
ribose. •

Baigus Baldžiui deklaraciją 
skaityti, išėjo kalbėti einscheist- 
listės frakcijos . lyderis Papen- 
dikas, kuris prašė seimelį di
rektorijai pareikšti pasitikę j i-

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone MIDWAY 28S0»

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J: T? li’TTIYTi’TIFTC į r. rjUVJtuuvid

EUDEIKIS 
• ir TĖVAS ./ 

Laidotuvių Salyrros 
Lengvais Išmokėjimais 

REPublic8340 
5340 So. Kedzie Avenue

kuri iš
yra dėl 

visų praktiškų dalykų, kad T. 
Sąjungos nuosprendis gali bū
ti pildomas tiktai karu, ypač 
kada galinga tauta yra pasi
rengusi kariauti. Tokiose sąly
gose ,T. Sąjungos nuosprendžio 
vykdymas turi pulti ant Didžio • 
sios Britanijos ir Prancūziją s. 
Bet nė viena neis į karą pa
laikyti Ženevos principus, iš
skiriant kada užgrobimai pa 
lies lygiai jų .pačių tautinius 
interesus. Dabartiniu atsitiki
mu buvo plačiai žinoma, kad 
Lavalis nemano,, jog Prancūzi
jos gerovei tarnautų Italijos 
sutriuškinimas. -

Aktualiai buvo pastatyta tik
ra problema . Etiopijos krizy, 
kaip toli Britanija buvo pasi
ruošusi eiti. Jei Baldvvinas bu
tų nusprendęs vartoti Ženevą 
kaipo politikos įrankį prašali- 
nimtii konkurento, thi lygos 
autoritetas butų buvęs išlaiky
tas, kadangi jis butų buvęs 
paremtas Britanijos pajėgo
mis.

Amerikiečiams nedera kriti
kuoti Bąldwino-Hoare nuo
sprendį, kadangi jokis AmerU 
kos politikas’ nedrįstų patarti 
Amerikos valstybei karą, kad 
apgintų Kelloggo pakto prin
cipus. Jei Didžioji Britanija su
sikibtų su Italija, kad palaiky
ti T., Sąjungos santarvę, J. 
Amerikos Valstybės tuojau pa
skelbtų neutrališkumą 
žosios valstybės, kurios reika
lavo ekonominių sankcijų, bu
tų toli nuo Italijos submarinų 
ir nepasiekiamos Italijos karo 
lėktuvų ir bombų.

Jei Japonija, pasinaudodama 
Britanijos su Italija konfliktu,

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

' ' -__ Tel* Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ifitaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

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 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

DR. VAITUSH, OPT.
. LIETUVIS
Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių 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. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phene Boulevard 7589

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

-r--- T---------------- -- T- - |--------------- _ jj- ...

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

karo pavaduotojos, bet tik-
Amerikos tai karo paruošimas.-

Karai prasideda, dėl mažų 
priežasčių. Rašančiam šiuos 
žodžius rupi Klaipėdos saugu- 

likimas visos Lietu-

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

______________ j

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

J. F. RADŽIUS
668 West 18tn Street Phonę Canal 6174
,.,.w ,, ........   r--'................ " ' . .... . ........... ■' ...... .......... '

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street J Phone Monroe 8877

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

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

Tel. Seeley 7830
Namu telefonas Brnnawick 0567

* ■ ■ i

Ofiso Tel. Boulevard 5913
v Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti

CIURLIONIES GA. 
LERIJAI 10 METŲ

* . ...... .. "

Kautię, senmiešty, ant žalio 
jo'kalno vakarinius, viršūnės 
stūkso kuklus, /balti rūmeliai. 
Tai Lietuvos idęno muziejus, 
M. K. čiuHMhies galerija. 
Gruodžio 13 dieną sueina ly
giai 10 metų, kai ii musų kyL 
turos įstaiga buvo atidaryta.

Ankščiau šioje vietoje buvo 
rusų tvirtovės devintoji bata- 
rėja. čia stūkso patrankos, nu
kreiptos į pietus 
Rusams išbėgus A^ieta pasiliko 
tuščia.- r

Mintis statyti Lietuvos me
no muziej ų buvo iškilusi jau 
1920 m. Nieko nelaukiant, bu
vo pradėta rūpintis statybai 
lėšų, nes meno muziejaus rei
kalingumas buvo neabejotinas. 
Lėšų atsirado nedaug. Paken
čiamiems rūmams pastatyti jų 
negalėjo užtekti. Buvo tad pra
dėta dairytis, ar negalima kur 
gauti statybai medžiagos ne- 
mokama’. v A

Kaž kas tuo tarpu prisime- 
nė buvusius ant to kalno vir
šūnės rusų tvirtovės įtvirtini
mus, pasiūlė j uos ^išsprogdinti 
ir gautas plytas sunaudoti mu
ziejaus statybai. /Pasiūlymas iš 
pradžių buvo priimtas juokais. 
Bet pasirodė, kadetai iš tiktų
jų geras sumanymas. Nieko 
nelaukiant, įtvirtinimai buvo 
išsprogdinti,1 kaip niekam ne
reikalingas daiktas. Medžiagos 
buvo gana gerose Ir netrukus 
buvo nutiesti meno muziejaus 
rūmams pamatą^-. .

1920 m. iš Rusijos buvo par
gabenti didžiojo musų dailinin
ko M. K. Čiurljonies kuriniai. 
M. K. Čiurlionis buvo žinęmas 
jau visoj Europoj. Iškilus mę? 
no muziejaus kūrimo sumany-

Kiti Lietuviai PaktaMd.
Ofiso valandos: 

Kasdien nuo 1-4 p. p. ir ,7-9 v. v. 
Tel.: Hemlock 5524, diena ir naktj. 
Dr.Constance A.O’Britis 

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas 

2468 W. 63rd St. 
Res.

6000 So. Campbell Avė.

t v . , ■■■ ••< Ii-; 1 ' ■
■

>
1



NAUJIENOS, Chicago. TU,

yra

vietų yra

$100,000 
/ 7

Vietinis

Floridoj Kitur KAUTAI
Dominikas KuraitisRašo

Havana

kiekviena

PETER PEN

po piet. 
šeštadie- 
vakare.

bos negras galėtų susikalbėti 
su musų Štate gatvės negrių

Kiti Kautai 
$6.98 ir $9.98

Vertes iki 
$12.98

PUT 
ON 

THE 
JOB.

This delicious chaose food i* 

DIGESTIBLE AS MILK 
ITSELF!

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

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

T ei. Republic 8402

THE 
•NGINEERS 
EQUAL. 

TO THE 
JOBt 
THEy 
DONT 
LOOK 

SMAR.T.

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7..30 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

Pirmadienis, saus. 6, 1936

Jis toli gražu 
Washingtono Baltąjį 

buvo pastatytas

Paraders, 100,000 strong, fili sguare

Louis Volosevičius pa
leistas. — Dėl Swartz 
mirties jis nebus kal
tinamas. — Policmo- 
nų pašalino iš darbo 
dėl eglaitės iš miesto 
parko pavogimo.

vado, ar tą deimąnlą negali kas 
pavogti 
rankomis ir sako 
žiausias triukšmas ’ yra girdi 
mas visame trobesyje. Paaiš 
kino dar, kad nuogto deiman 
to atstumas įvairii; 
skaičiuojamas.

Namo viduje stovi didelė Ku
bos laisves stovyla. Stovyla yri 
58 pėdų aukščio ir sveria 34 
tonas. Savo diduinu ji užima 
antrą vietą pasaulyje. Ji šau
niai žiba, kadangi yra paauk
suota.

jie kaštuoja. Negras kaip pra
dėjo ispaniškai tratėti, tai me's 
tik žiūrime vienas 
rime
Kažkaip keista atrodo: negras 
lyginai tokis kaip nuo Chica- 
gos State gatvės. Tikras dvy
nukas. O kalba ispaniškai ir 
niėko negalima suprasti. Įdo
mu butų matyti, kaip tas Ku-

yra daug stulpų i 
visa tai žiba auksi

Gwartz, nelaimingai 
savo gyvenimą aštuo- 
metų mergina, liko pa- 
slavokų katalikiškose

o likusieji pinigai su 
politikierių kišenes 

no musų gidas.
stovi pačiame Hava

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

kitą. Žiu- 
nieko nesuprantame

i vvanjt you tO
DIQ A TUNNJĖL
MV CASTL& TO THE

OONdAINJ OP KIKJG
' CUPFAVV/ Ju

je yra dar šilčiau, negu Miami.
Visi namai balti ir labai šva

rus. Mat, havaniečiai pečių ne
turi, o valgį verda gazu. Visur 
žaliuoja žodynai, kaip liepos mė 
nesį aplink Chicagą. Kubiečiai 
visą savo gyvenimą nėra snie
go matę. Išimti sudaro tik tie, 
kuriems teko Jungtines Val
stijas ar kitus kraštus aplan
kyti.

DRESIŲ 
IŠPARDAVIMASg PAKOL JŲ IŠTEKS— 

3000 Dresių 3-jų Kainų 
Grupėmis. Nusipirkite C šilkinę dresę už $1.45 ir 
antrų dresę gausit už 

tiktai ............. 1c
Nusipirkit rayon, vilno
nę ar maišytų su vilno
mis dresę už 96c. ir an- 

H tra dresę gausit už tik-

Pastarasis suplojo
matote, ma-

Havanos miestas yra 450 me
tų senumo. Ispanai čia apsigy 
veno daug anksčiau4 nekaip 
Amerikoje. Mat, Kuba yra ar
čiau Meksikos. Miestas turi 
daug senų istoriškų namų ii 
katedrų. Įžymesnius pastatus 
mums parodė ir paaiškino, ka
da jie buvo statyti.

CLOTHES PINĮS—skalb. pakabin 
ti^baksas iš 40 ................... gę
1 RITULYS GUMOS (elastic)- 
6 yųrdai, ..... ,....................<

Nusipirkit bovelninę dresę už 
48c. ir antrų dresę gausit už tik-

Kubos negrai
Vos spėjome iš laivo išlipti 

kaip daugiau anglų kalbos ne- 
begirdėjome. Kur pasisuksi, vi
si. ispaniškai kalba. Tik- £idai, 
kurie važinėja ir vedžioja tu
ristus, kalba angliškai, šiaip 
gatvėse girdisi; tik ispanų kai-

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTĮ, 
—su ALSANS, ųukštos rųšies nebrangus naminis gydymus. Be 
narkotų. Saugus ir veiklus ir ilgai laikąs. BE SKONIES, BE KVA
PO. GALI BŪT PADUOTAS BE GERĖJO ŽINIOS. Rašykit ,tele- 
fonuokit arba atsilankykit. Reikalaukit musų knygelės—DYKAI.

ALSANS LABORATORY, 190 N. State SL, Chicago. 
Kambarys 833 , Telefonas CENtral 7170.

MERGAITĖM 
KAUTUKAI—Taipgi berniukams. 
Tamsiai mėlyni, Kariški guzikai. 
Grynų vilnų. Didžio 2 iki 6 me
tų. $4.98 vertės DABAR $g

Prieš kiek laiko “Naujieno
se” buvo rašyta, kad lietuvis 
Louis Volosevičius buvo poli
cijos stfhntas dėl jaunos mer
ginos, A n na Swartz, mirties.

Volosevičius su ta mergina 
viename saliune aki vidurnakčio 
gėrė alų. Paskui abu kartu iš
važiavo. Jis ją pažadėjo namo 
parvežti. Tačiau tiesiai namo 
jis nevažiavo, o sukinėjosi po 
miestą. Automobiliui važiuo
jant apie 35 mylias per valan 
dą, mergina be niekur nieko 
atidariusi duris ir šokusi lauk. 
Bekrisdama i gatvę, ji tiek 
sunkiai susižeidė, kad tą pačią 
dieną, neatgavusi sąmonės, pa
simirė ligoninėje.

Volosevičius nesustojęs nu
važiavo namo. Tačiau netrukus 
jis buvo suimtas. Policijos da
boklėje jam teko praleisti ke
lias dienas. Prokuroras Gold,

Sunaikinimui Persalimo 
Krutinėję 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikr^ 
______ palengvinimą '

CIS'TE-SJ—- 'V'OLJ
L.LJ NIK NE A. D6 -

TO MY PLAbU

• Matosi labai daug negrų. Ha
vanoje beveik kas. trečias žmo
gus yra negras. Prie musų pri
ėjo vienas negras ir pašildė 
ispaniškus barškalus pirkti, čia 
tie barškalai yra labai popu
liarus. Kažkas ' paklausė kiek

Tokiu budu Volosevičius, dėl 
to nelemto įvykio nebus trau
kiamas atsakomybėn.

Anna 
baigusi 
niolikos 
laidota 
kapinėse

Mes
Express 
kuri iš 
leivius į savo globą. Ji ne tik 
visur važinėjo turistus, bet ir 
aprūpino juos valgiu bei vieš
bučiais. Įsėdę į laivą neturėjo
me daugiau jokių rūpesčių, kol 
grįžome vėl į Miami.

Uostė mus pasitiko su dide- 
įju Lincolnu ir tuoj nuvežė į 
viešbutį. Po poros valandų mus 
vežė parodyti Havanos miestą. 
Havanos gatvės skiriasi nuo 
Amerikos miestų gatvių tuo, 
kad turi apdengtus šaligat
vius. Kitaip sakant, stogus. Tie 
stogai apsaugoja piliečius nuo 
lietaus ir saulės spindulių. O 
reikia pasakyti, kad Havano-

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė.. 2nd floor 
Hemlock 9252 

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

Kubos “Baltasis 
Namas”

Kubos baltasis Namas 
visai naujas. Pastatytas jis lik 
prieš penkerius metus. Atsiejo 
aštuonis milijonus dolerių. Tie
są pasakius, namo statybai (bu
vo išleista tik du milijonai do
lerių, 
plauke 
Tu’n aišr

Namas 
nos miesto viduryje, tarp' pub 
kiaušių viešbučių. Aplinkui jį 
auga gražiausios palmos. Vidu
ryje jis nepaprastai išpuoštas, 
— jokis namas, kokį man ka
da nors teko matyti, negali su 
juo susilyginti 
pralenkia 
Namą, kuris 
prieš šimtą . metų. Tokią nuo
monę pareiškė tie turistai, ku
riems teko būti Washingtone.

Pačiame namo viduryje yra 
Įdėtas į grindis 24 karatų dei
mantas, — tokio didumo kaip 
paprastas riešutas. Klausėme

Viduj 
lempų, 
Ir tai ^ikru auksu, o ne imita
cija.

Parodė mums parlamento rū
mus. Bot tie rūmai dabar yra 
tušti, nes parlamentas nesusi
renka. šiuo laiku Kuboje tebo 
veikia apgulos stovis ir kraš
tą valdo diktatoriškomis prie
monėmis prezidentas su kariuo
menes pagelba.

(Bus daugiau)

Čeverykų
Bargenai

I v
Styliavi č e v e- i 
rykai iš pui- Mm 
klausios skuros 
Didžio 2 iki 5 
ir taipgi 7, , nors 
neturime visų did
žių kiekviename styliuje.

GALIOŠAI
Pirmos rųšies, visokio di
džio, Specialiai 
dabar pora .......  vOV

keliavome American 
turistų kompanija, 

pat Miami paėmė ke-

Daugiau k a i P 
2500 bovelni- 
nių dresių. 
Didelis pasi
rinkimas gin- 
gham, prints 
ir voilet, $1.00 
vertybės. Tik
tai trys vie- 
n a m kostu- 
meriui.

ištyręs visą reikalą, įsakė Įka
lintą Volosevičių paleisti.

Volosevičius, pareiškė pro 
kuroras, prieš įstatymus • nenu
sikalto. Tyrinėjimas rodo, kad 
mergina savo laisva valia iš 
automobilio iššoko. 'Prieš ją jo
kios atakos nebuvo padaryta. 
Be to, paaiškėjo, jog prieš ke 
lėtą savaičių Swartz ' iššoko iš 
kito automobilio, šokdama ji 
šiek liek susižeidė ir turėjo 
kelias dienas ligoninėje pralei

THE
CIVII- 

EHOlNEERff

vintas ir Rodą
Nežiūrint kaip atkakli ar užsenėjus 

jūsų lipa nebdtų,, arba jeigu jus negavo
te geidžiamų pasekmių praeityj, nepralei
skite progos pasinuaudoti

DR. ROSS’O NAUJAUSIOMIS 
GERAI IŠBANDYTOMIS 

METODOMIS
Kraujo ligose, nerviškume, silpnume, 

šlapumo ir kroniškose ligose, šie meto
dai duoda pageidaujamas pasekmes. Nię- 
,kas neturėtų nubusti, nes tūkstančiai 
^atgavo sveikatų ir vėl buvo linksmi.
\ SyphiĮis, gonorhea ir lytiškas ^silpnu
mas yra trys svarbiausios žmonijos ne
laimės. Jos yra pagydomos jeigu jas 
moksliškai gydyti nes dėl netinkamo gy
dymo būna labai „liūdnos.

LENGVAS IŠMOKĖJIMAS 
Patarnavimus nebrangus ir kiekvienam 

prieinamas. '
Mokėkite kiek galite laike gydymo. 

Susitarimas gali būt lengvai padarytas 
ir nereikės apleisti . savo sveikatų dėl 
stokos pinigų. Tūkstančiai gali būt 
dėkingi už savo gerų sveikatų gydytojui 
kuris specializuojasi gydyme tam tikrų 
ligų. Pasirinkit gydytojų kuris turi 
daugelio metų praktiškų patyrimų gydy
me tų ligų.

LABORATORIJOS EGZAMINACIJA 
BE PELNO. .

DR. ROSS HEALTH SERVICE 
AND LABORATORY

35 South Dearborn Street 
CHICAGO, ILL.

Priėmimo Kambariai dėl Vyrų—506. 
Dėl Moterų—508.

OFFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 v 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

niais pu o 10 ryte iki 8 vai 
Nedėliomią nuo 10 ryto iki 12 po piet. 

Paimkit elevatorių iki 5 aukšto.. 
Jie veikia ir Nedėliomis.

| S u t a upysite 
taip daug kaip 
pusę ir dau- 

. giau to, ką 
l mokėsit kitur; 
,\ GVažiais kai- 
A liais padabinti 
jį ir puikiai pa- 
/ , siūti iš puoš

nios mate r i- 
jos. Didžio 14 
iki 20. t

chi'nchilla

KAILINIAIS 
PAPUOŠTI

Policijos viršininkas Lacey 
C. Abel pašalino iš tarnybos 
poliemoną Norris. Pašalino už 
tai, kad tasai nuvažiavęs Į par
ką nusikirto eglaitę Kalėdoms.

Parko darbininkai isitemijo 
poliemono automobilio numerį 
ir pranešė viršininkui. , Virši
ninkas be didelių ceremonijų 
suspendavo poliemoną neribo
tam laikui. • ‘

P.WAD 
STUDIO

420 W. 63rd Stj 
Enfflewood 5883-5840 !

Dar gražiau, moderniš-l
Iriau įrengta. ■ I

Šilkinės 
DRESES

I U! yiVT • šilkinės, ace-
• 2// / j l tates, satinos.

f /Ji > Išeinamos ir
dėl parių. Di- 
džio 14 iki 20. 

$5.98 vertybės. Specialiai nupigin
tos. Tiktai ....................... $ 1.48

buvo dabai gyvas 
žmo-

Šoka Afrikos šokius
Mums bebūnant Havanoje 

įvyko '(didelis politiškas initin* 
gas. Prie miesto rotužės rin~ 
kosi minios' žmonių, — ispanai 
ir negrai1. Susirinko apie de> 
sėtkas tuksiančių žmonių. Su- 
sįrinkimas 
Kai kalbos pasibaigė ir 
nes . šiek tiek išsiskirstė 
pasigirdo būgnai. ■ Tuo pačiu 
metu būriai negrų pradėjo gat
vėje šokti Afrikos laukinius šo
kius. Lyginai tokius Šokius, ko
kie tenka matyti kino teatruo
se, kai Afrikos laukiniai žmo
nės pasigavę auką pririša prie 
medžio ir šokdami aplinkui su
kuria ugnį. ’ m

Gal, sakau, ir čia jie turi 
kokį nelaisvĮ pasigavę. Nega
lėdamas susivokti, paklausiau 
vado, kodėl negrai šoka? Pa
starasis paaiškino, jog vienas 
politikierius mitinge pažadėjo 
jiems daugiau laisvės, jeigu jie 
savo balsus atiduos už ji. Tad 
jie dabar ir veda už tą politi
kierių agitaciją.

Kaip ten bebūtų, bet Ame
rikos negrai daug kulturi’škes- 
ni nekaip jų Kirbos broliai. 
State gatvėje man niekuomet 
nepasitaikė matyti negrus šo
kant Afrikos šokius.

Bargenai! Bargenai! 
LIEKANOS (Remnants)—nupi
ginti iki pusės originalęs ‘ kainos, •f A MARŠKINIŲ■ v IŠPARDAVIMAS — 
nupirkit porą sunkių, vyriškų 
overalls, mėlyno denim, 98c 
ir gausit vyriškuus darbinius mar
škinius už tiktai ......... ....... .:.... 1c
SHAVING mugs ...... .....

MAIL ORDER
PERVIRŠIO

Išpardavimas

1090 TURKIŠKŲ VEIDUI 7^^ 
RANKŠLUOSČIŲ- .... .  ® V
SUNKUS MAUDYNEI ABRUSAI 
—Didžiausi. Truputį neregulia- 
riški, 50c vertybė 3 ,21.00 
MAŽULĖLIAM Mother Nature 
ČEBATUKAI ir OXFORDS—Di
džio 2% iki 8—-$1.49 
vertybė už ...................... ■ vv

NAUJOS
RADIOS

Daug pagerinimų ir 
pasiekiančios tolimas 

stotis:
ZENITH, 
RADIONAS 
PHILCO 
ir kitos

Dabar laikas išmainy
ti jūsų seną radio ant 

naujo ..

ŽIŪRĖK!

DRESES!!!Reikšdami protestą prieš buvusio diktatoriaus gen. Plu- 
tarcho Elias Calles grįžimą MeRsikon, meksikiečiai surengė de
monstraciją, kurioje dalyvavo 100,000 žmonių. Demonstracija 
įvyko prieš prezidento Cardenas (apat.vpav.) rumus. ' ;

KORESPONDENCIJOS

Tiktai Antradienį.
Skaičius aprubežiuotas

Jos.F.Budrik
INCORPOR^TED

3417 So. Halsted St.
Dėl Radio pataisymo 

pašaukite Boulevard 4705.

BUDRU 
Furniture Mart

3347 So. Halsted St. 
Inventoriaus išpardavimas

; ant rakandų______
W. G. F. L. Radio progra
mas nedėlioję nuo 5 iki 6 

vai. vakare.

CHICAGO MAIL ORDER 
BARGAIN OUTLET

511 SOUTH PAULINA STREET



PRĘZIPENTO KALBA

Nau

neišpild

kad čia
Lietuvoje

net antsnukį

tautininkams

Pražuvo J. Zįčkus
bcklai

1.50
1.00

jo iš senųjų unijų? Kiek jų 
Mk.O nuvilti, neteko unijos, o

už centą, 
gerą pa-

ne vienas 
togomis

tik vienas ir tąs pats 
gų panašus...

tąrp sayęs kovoja, tai iš tę 
pelnosi kapitalistai.” 
Biįn^pjįi-komunistui, į?O to, 

(anot to skMkįąinko) ųąikįnr 
davo ylską, “kas prųninda- 
yo liętąvįlkumr- Jfc rengdavę

“Imkim
Sekant t

Sul&cription Retos:
18.00 per year in Canada
$5.00 per vear outside of Chicago
$8.00 per year in CJiicaąo 
3c pęr copy.

Eptered as Secpnd Oass Mattel 
Hardi 7th 1914 at the Ppst Office 
pf Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1$79.

yakąrienė.
> vienas

NAUJIENOS
The Lithuąniąą Dąiiy Newa 

Published Daily Ęxcept Sunday by 
The Lithųanian Newg pųb.,Co.,Inc 

1739 South Halsted Street 
Telefone CANal 8500

Ar ilgai reikėjo ,šuns grįš- 
tant atgal laukti? Kas laukia 
visuomet prailgsta, bet šuo yps 
porą dienų Kaune tesėje, ir 
tai ąų anįsnukįų grįžo į kai-

o betgi savo 
bet jį

skelbdami “kontr
Čs ągen-

kad “Naujienose“ taip būvą ra 
šyta.

“Naujienos“ prieš tokį šir 
vydo melą užprotestavo, bet ji
sai nesiliovė jį kartojęs, 
j ienos*' pareikalavo, kad 
nybės“ 
kuriame
jisai tą neva obalsį mate. Bet 
Sirvydas niekuomet to reikalą- 
vimb
melo ne tik neatšaukė, 
toliaus vis labiau ir labiau “po- 
pulerizavo”.

Apie laikraštininką, kuris ši
taip atkakliai skleidžia melą ir 
apgaudinėja visuomenę, ką gi 
galima gero pasakyti? Mes ži-

reypliąclonierigis, 
(tąjs? dąriąųmkų išdavi
kais įr ^ęyųais”.
Darbo partijos klausime jie 
ęąkydąyp, kad 0Partiją 
tąi — renegatų įšmisjąs”.

Taigi |$pbįwi kųmuųistai 
savo “yeikipių“ ne tik nieko 
gero nepatarė, bet dagį debiu

tuoją $rg. Vilkelio otubą, o 
i senojoj 

kurį nei neskelbė 
w tokiu

APIE TĄ TAUTININKŲ 
MELĄ v /

Naujiena* ęina 
sekmadienine. Lei< 
drovfi, 1789 S. Halsted St., Chicago. 
SU. Telefonai Ganai 8500,

GąiĮą, kad Lietuvoje asi
lų pjera, ot dabar turėtų gerą 
pasiekimą-

— Yrą, kųy Čia nebus, bet 
į žmo-

eme 
dar vėliau 
gaičiui.

Kiekvienas pradinę mokyklą 
pabaigęs yąikąs supranta, kad 
neremti tam tikros valdžios, 
tąi anaiptol nereiškia neremti 
krašto. Bet musų “tautiški vel
kėj ai v ir redaktoriai tyčia fal
sifikavo korespondencijoje pa- 
uĮiotos rezoliųcųog prasmę, no- 
rodami apšmeižti ąopiąlįstųs. Iš 
p. Švitros laiško matome, kad, 
dęja, 
mėgo 
skleįstį “patriotizmą”.

“NAUJIENŲ” REDAKCIJA

tik Sirvydas 
Priemonėmis

— Vistaspafs 
Kaunaą, gurodžių 10 d.

(Ll^tųyęs šių dienų ,pąą^ą|
Lįąųdįs ųębųstpją — 

pa^ąkaa sekus- Ji Mįdęljo džiąų 
gšipo yąįąn<9^ ’ ąr skąą<įąųs 
nusi^piniipo $ąįnąs dąjųRoją, 
ar sąyo yąrgus, rųp.eąčįųs į pa
sakąs jrę^gą, Ąš šią tik 
šakoju vieną tokių šių dienų 
paęą|ką. '

Didis yąrgas slėgė Lietuvos 
kaimo žmones. Vargas n.evar
gas, valgyti yrą kas, tik ot to 
brųdo reikalingiąųsio cento pri
truko. Sušaukė ūkininkai kri
vulę ir taria, kas čia daryti, 
kaip iš tos bėdos išbristi. Kas 
daryti, jei nesiųsti į Kauną są- 
yp atstovus Lietųyos yįešpą- 
čį.ąms sąyo bedąs išklostyti. 
Ęąs išklausys, gal padės, ąf 
bent pągųo(įos rą§, Kąip tar
tą, tąip ir Pa^ąrytą. Ątstoyąi 
jau Kąųne. Ęet. tį^k kąs' juos 
tęnajs įy mate. ( Laukią kaiply
nai sąyo atstovų par^elįąųjąpt 
Ląukįą dieną kitį, p jų kaip 
nėra, taip nėra,; Ima įpiraųtįs, 
kas gi galėjo su? jais ištikti. 
Ugi, liūdnas žinįąs gauna, Vi
si suimti įr i 'kalėjimų Padp-

ir Jkiltiiemg dviem dešimtim tstoimių sum^irm 
meš per pusę. -Tarpe pasinaudojusiųjų šita valdžios ma
lone esą ir 12 ukrainiečių, kuriuos. Varšuvos teismas 
teisia dėl ministerio Pierackio nužudymo.

Bet politinjąį kaliniai, kurie yra nubausti už rim
tus nusidėjimus, amnestijos negavo. Kiek tekių kąlipiij 
Lenkijoje yrą, nežinia.

Kad įr toli-grąžu ne pilna, ši amnestija vistięk. yrą 
Valdžios žįnksnis liberališkesnės politikos kryptim. Dą- 
bartinė Lenkijos valdžią nenori būti tokia žiauri, kaip 
kad buvo Piląudskio diktatūrą.

Lepkijojer*kąip jąų buyo • Naujienose” minėtą, cįą- 
bar pradėjo gyviau yęįkti ir opozicines partijos —' šo- 
cialį^tąį, valstiečių partiją ir k. J' *

. Kpdėl gi neduodą ‘amnestijos ir neleidžią veikti 
opoziciją! Rusijg^ soyįeĮtų vąįdžia^ jeigu ji tikrai norį, 
ka^pasąplyje sustiprėtų demokratiją? -

Teroras Rusijoje duoda blogą pavyzdį kitoms ša
lims. '■

— Ijją kąs ištijkp? Rlų-U*- 
sia ūkininkai šųneįip, o jis tik 
^ų^gė/

— Nuimkit antsnukį, tąi Jo
tį gąlės, —- sakė vienas žįųro-

gyvavusiam šerno

bet korespondencija
kolonijos, t lipusios

Grigaitis savo
nė ne-

Baštai skiriami j šj skyrių turi b 
Būtinai

, neklausinėjo žmones 
kpkiųs jjs Kaupą nuo-Diena, kita ir vjau karvutė 

namie, žiuri Ūkininkai, supra
sti negali, kas čia ištiko, kas 
ipargutę taip iščiulpė^ kad tįk 
kaulai paliko? Pažiurėjo kar- 
yutė į :$yo s«$ripUjšiųs 
piynus, pakraipė galva ir pa
kraipius gąlyą žiogiškai tąre.

-—. p žąioųęsi Yispkių milže- 
jų turėjau, bet tokių, kaip Kau
ne, niekur nesu»mačiusi. Kad 
milžte milžtų, kad mano spe
nius traukte trauktų ir net šie
no saują nepamestų, tai jau. 
perdaug it dar kas ir dar po
pai ir dar mokyti žmonės. Na,* 
Įįur ’ aš čįą išsižiosiu, kur aš 
čia jūsų reikalus tarsiu, juk 
kaip alkani šųnės jie mane ap- 
spiįd, tupėjau aš gintis ir bėg
ti atgąl į kaimą. Ką,d prasmeg
tų įals gaunąs L Taip kąikdąw 
karyė baigė savo pranešimą.

Kąime vargąs pęmąŽėjd/ skOr 
lqs visus lygiai pipyė. yąj kai
mynai reųkąęi, yėl tariamą* 
i Kauno viešpačius siųsti.

— Gal kiaulę, ar įęą, — y ie
nas ukipinkų pro dąnjtis pra
tarę, o jo akys išmintimi spip 
dėjo, p lupų, galę šypseną įbru
kta . pastebiama buvo.

ąpie mirusį .reikia arba kalbė
ti gerai, arba nieko nekalbėti. 
Ęet ji tinką kalboms prie kapo, 
o ne kada šiaip bandoma įver
tinti mirusiojo darbus ir jo 
yąidmnnį visuomenėje.

Grįžtant dar prie to tariamo
jo obalsio “Lietuvai nė cento” 
istorijos, tenka pastebėti, kad, 
nežiūrint, < ką Chicagos sanda- 
riečiai; prasimanė apie j o kilmę, 
Sirvydas jį sufabrikavo, pasi
remdamas ne Grigaičio sakytą 
prakalba, 
iš vienos 
“Naujienose 
prakąlbose niekuomet 
kalbėjo tuo klausimu, ar duoti, 
ar ne, pinigų Lietuvos valdžiai.

Iminėtoje korespondencijoje 
buvo paduota vieno? LSS. kuo
pos protesto rezoliuciją prieš 
Lietuvos klerikalų valdžios re
presijų politiką: karo stovį, 
laikraščių uždarinėjimą, spau
dos cenzūrą, darbininkų orga
nizacijų persekiojimą ir t. t. Ir 
revoliucijoje buvo pąsakyta, kad 
valdžiai, kąri šitąip slopina 
•žmonių laisvę 
trempįą konstitucines piliečių 
teises, darbo žmonės negali 
duoti “nė cento”.

Kiek pamename, buvo praė
ję apie dvejetas metų po to, 
kai pasirodė “Naujienose“ ta 
korespondencija su paminėtos 
protesto rezoliucijos dekstu, — 
kai Sirvydas staiga “susigrie
bė“ ir ėmė šaukti per “Vieny
bę”, kad lietuviai socialistai 
“liepė neduoti Lietuvai nė cen
to”. Paskui tą priekaištą jisai 

daryti “Naujienoms’*, o 
asmeniškai Grį>

Kadangi .1. Žičkus 
džįodųmas po dangų, taip pa- 
kįydo, kąd jo nCJmvp galima 
rasti, lai jis šiandien nepasi
rodys “Nąųjįepose” Laukite

‘ L i

unijų klausimų. 
Ląisvę’ įr ‘P. W.y 

p^er yięnus m.etųs pr^ygo 
tiek visokių unijų, kąd ro
dėsi? ibgei TUUL turi visą 
industriją. Bęt Kąip buvo 
tikrenybėje? štai kaip. Mąp 
būnant Komunistų Partijos 
nąrių šaukta geležies indust
rijos darbininkų susirinki
mas, Pirmu syk susirinko
me trys, p antru kąrtu tįk 
du. O paskui — joks §usį* 
rinkimas neįvyko. Bet užtai 
kiek draugų ir pritarėjų išė-

redaktorius nurodytų,
“Naujienų** numeryje

Chicagos 
-r- jiems “drąsos” 

šitokias nešvarias 
vartoti prieš savo

Ar reikią dąąg kalbėti, kai 
bėdos žįpogų spaudžią. Kąs sa
kytą, padarytą. Qerps, kilni03 
jorkšyrų veislės kįąulė links- 
ipąi kriuki^ma klase 
į Kaųųą yąžįąyo. .

Pąr greįčįąų kiąųįė grįžo į 
kaimą, ųągų karyė-

— Nugi kas čią ttąyę parvi- 
jp? — kiąųsė sųsįrįųkg kiau
lės ūkininkai.

Je, jums pigu baikas krė
sti, štai pažiūrėkit, kur dingo 
mano šęriai.

Iri tikrai, kįąulė buvo be še
rių. Gyvą kiaulė be šerių...

— Tai manot man jūsų kai
lis pirma turi rūpėti? Vos aš 
savo išsaugojau, 9 jąu šerius 
tąi į Etiopiją išvežė. Sako, ka
ras eina, taip ir parsprųkąu 
namo...

— Hm, kas dabar darytį? -r 
Kiaulė ir ta brudas Kaune nie
ko negali padaryti, o dėlto ši
taip j i čią lepinamą!

— Gal, šuo, ar ką, vienas 
smailių akių ūkininkas žiovau
damas tarė savo susirinkusiems 
kaimynams. 1 ę'

— Vyrai, juk tai ištikimiau
sias musų draugas, tikrai sių
skim šunį. Tiko netyčia mestą 
mintis ūkininkams, šuo iškil
mingai buvo palydėtas į Kau-

‘1, •— rašo su- 
J<aįp ąš peaj^ąkomąi 
? į dsy ’ gąvęs. 

Kiek jis man laimės atnešė, tik 
klausykit! Nugi jiįįįį avinas 
paskirtas musų pfįso vyriąųsįu 
valdyjtpjdl Nesijuokit, jujk jią 
turi tpįįitfą. tvirtus-ragus, kie
tą ką^,’ smegenų 
9 kąs ąyarbįausįą, , 
jStųrgąįį. Tąįgi dabar ąš kilsiu 
tąrnybųję, juk tas ąvinąs ki- 
įęs iš to pat kaimo, kaip įr ąš, 
tąi tųrįįu pąžintį. Q kąs dėl jū
sų tenąis yisoldų bėdų, tai tas 
avįnąs įtiek nusimano, kaip ožys 
kopūstų darže, ^udie!

Ar “sklokininkai” grįš pas 
bimbinius, ar. negrįš? šitas 
klausimas1 dap tebėra uoliai dis- 
kusupjamas Lietuvių Darbinin
kų Draugijos (LDD) kuopose 
ir “Naujosios Gadynės“ Špal- 
tose. Kaip dabąr atrodę, tąi 
“vienybės“ priešų pusė imą 
viršų. Prieš “vienybę” paskuti
niame “N. G.“ numeryje pasi
sako veikli Cliffside, N. J., 
LDD. kuopa, So Bostono kuor 
pa, Clevelando kuopa, Nor- 
woodo (Mass.) kuopa, Wilkes- 
Barre kuopa, Montello (Mass.) 
kuopa, ketvirtasis apskritys 
(Springlield, Iii.) ir daugelis 
pavienių narių. ■ •

Už ‘.‘vienybę šitoj a Eastpn, 
Pą., ir Lą portę, Ii^d-, o įš at
skirų žymesniųjų šklękįųįnkų 
r— I. Bęči?.

Reikia pastebėti, kad '‘vieny
bės” priešų argumentai yrą 
aiškesni ir Jogiškespi. Jie, vi- 
sų-pirmą, klausia: Jkokius yrą 
tę? “vieųybės“ sulygęs? Jęįgų 
skįoĮkinįnkąi pyisįdęą ppe 
rųjų’7 tai ąr jie tUFėą tęis? 
kritikuoti ę^įęįąįįę komdljį^^ 
poziciją tais klausimais, kuriais 
jie nesutiks su Bimba?

Toliaus jie klausia: ar Pru- 
seika ir Bįmbą, kurie tą “vię-. 
nybę” sųpąąn|,' pęri? kad įvyk
tų opozicinių komunistų sų 
bįmbįpiąis sųsįyįęnijimąs, • ąr 
kąd 
bimbinius? Jeigu jiems siūlo-- 
ifia grįžti a.tgąį, tąį Įtąda kyją 
klausimas, kodėl gi įyyko per
siskyrimas penki metai atgal įr 
kas dabar tokio atsitiko, kąd 
opozicininkai įtųri yėl eitį j 
Bįipbos kontrojiųojamąs orga- 
ųįzącijąs, Jįkviduędąmį tąi, jkąą 
buvo per penkerius metus, su
tverta? •. ; _
' yįeiįąs W|okJblW^W^^P' 
jag; N. Jąųųšką, yą|ę:

“Vakar mes buvom hontri 
revoliucionieriai, ę šiandien 
jąų nęąame — kame daly
kas? Jegul Ą. Bimbą įr visi, 
kųrįė mus šmęįže, dąbar pa
suko, iš kur pas juos tiek 
Piąlonės opozicįjąį. Jdės įr 
musų prįtąręjąį norim žinot, 
ąy jąų nęąam 
tionierįąįs, grįęyįk.ąią orgą- 

. pįząęįjų ir pet yągįįųįs. Tuo
met galėsime kąlbėti apįe 
draugišką ląįkąr

' Tuo tarpų ‘-vienybės“ šalinin
kai stengiasi visai užmirštį 
apie kjausiipųs, kuriais opozį- 
čųųnkjĮ ųųom,onėą skįri^i nuo 
pdciajių kumųnįstų. Jįe dalyką 
ima tik, taįp sąkąnt, iš “prak
tiško” ątšyįlgįo, Jį.ę manę, kąd 
opozicįnįęms koiųĮipįstąms s^y“ 
rįųm veikti yisąi ųęąpsįjųpką. 
Kokia, girdį, iš to ųąųda? Ką 
mes ųųvęikįąme? Nįęjko. štjaį 
Ignas Bė.čis kalbą:

opąsikląųskiįąe pątys są- 
yęs, ką^męs nuyeikėme pęr 
pastaruosius penkis 1 metąs 
dėl darbininkų judėjimo, ąr 
dėLko kito? Nieko. Plepėjo- 
mę, plepięjomę, darėme įvai
rias teorįjas vįęn tįk del am
bicijų, kąd Kųmunisty Par
tija prieš mus nusižemintų, 
kad Komįnternąs mums nusi*- 
leistų, ir tp.”

. Bet ką gi gero savo “veiki
mu” atliko oficialiai Komunis
tai? N. Janušką pąduoda kele
tą to “veikimo” pavyzdžių, bu-

Naujienų Redakcija, 
Chicago, Iii.

Gerbiamieji: '
Grųędžio $Qtą d. edltorialę 

tamstos, kalbėdami apie J. o. 
§iyyydo gyy.eųimą ir mirtį, ro
dos, sužiniąj aplenket tikrovę, 
sąkydWb kąd

“$įrvyd.ąą? j>ąy,, buvo auto
rius to begėdiško pyąsimąny- 
mo, kad ‘Naujienos’ ar Socialis
tų Sąjunga skelbę obalsį ‘nė 
cento Lietuvai’ **.

Tai neatatįnka jtiesos. Man 
rodęs, kad iki šįoj tamstoms 
buyę jąų ^iųomąs faktas, kad 
šį melą tyčia Sufabrikavo ir 
apyvarton paleido Chicagos 
tąųtįpinkąį (pįnųą kartą girdi
mų. •— BMh O ne J. O. 
šįryydąp. Arvydas prie jo pri
sidėję tik tuo, kad jis per “Vie
nybę” jį įšpopųliariząvę. Tai ir 
yiską§.

Man besidarbuojant kadaise 
Chicagoj 
7ondę Komitete, tekdavo daly 
yąutl susirinkimuose, kurie bu 
vo laikomi vienos žymios tau 
tinįnkės namuose. Kartą po su 
sįrįnkimo buvę ir ;
Ląike tos vakarienes 
šerno Foųdę Komiteto nąrys ir 
podraug uolus sandąrječių yei- 
' <ėjąs • ^mųJkųięniįkąl ątpąsąko- 
jo yįsą <to jųelo įstorįjų. Jis 
tyirtiųo, kąd kąrtą yienam Chi
cagos lietuvių Įhasįųįąfn jpitin- 
ge kalbėjęs “Naujienų“ redak
torius P. Grigaitis ir pasakęs, 
kad “Lietuvos klerikaJiŠkąi val
džiai nė cento”, ąr tam pana
šiai. Gi tame mitinge buvę tąu- 
tininkai ir girdėję taip Grigai
tį sakant, pamanę 
jiems yra gera proga jį visiškai 
diskredįtuoti, ir ant vietos su
sitarę skęlbti, kad buk Grigai
tis sakęs “nė cento Lietuvai”.

šitą buvusio sandariečių šu
lo atpasakojimą girdėjo apie 
dęšįmris liudininkų ir reikalui 
ęąąnt ąl gąlęęių-įvardinti 
yėlįąus, neap|enkiąnt nė paties 
pasakotojo. Pąbąr man.ąyąi'bu 
pk pažymėti, kad ne J. Q. §ir- 
yydąs bųyo tę n>ęį,o ąutęrįus, 
ę Ųhicagos tautininku vadai, 
kurie dar įr dąbąp laįks ųuo 
Įąįko nešigėdina jį pakąrtoti. 
įšvųžiųodamąs Lietuyon, J. O. 
Sirvydą^ kartą bųyo rą^ęs, kad 
jau laikas 
“obalsį“ pamiršti.

Jeigu apie mirusį žmogų, 
draugą ar priešą, nenorima nie- 

, ko gražaus pasakyti, tai geriau 
apie j į, nieko nesakyti. Ypatin
gą! jaių negalima primesti tę, 
ko jjs pėra padaręs.

Šu pagarbą, ;
Julius Švitra.

Prezidento Roosevelto kalba, pasakytą penktadie
nio vakare kongresui, susirinkusiam į bendrą posėdį, 
buvo griežta savo tonu ir radikališka savo turiniu. Tik 
gaila, kad jos turinys buvo gana skystas.

Pirmoji kalbos dalis, kurioje prezidentas piešė šįo 
krašto santykius su kitomis šalimis, buvo daug sėkmin
gesnė, negu antroji. Čia jisai nurodė, ka$ Amerikos 
koptįnentę yįešpatayją taika ir tautų sutikimas, tuo 
tąrpu kąį Europoje įr Azijoje autokratiškos valdžios 
vedą užkariavimo politiką, ginkluojasi ir stato į pavo
jų viso pasaulio gerovę. Kalbėtojas aštriai pasmerkė 
despotus, kurie vądovaujasj savo egoistiškais tikslaįą įr 
plėšia silpnesniąsjąs tautas. Jisai pabrėžė, kad 90 nuo
šimčiu žmonių nenori karo, ir jeigu jįę galėtą pareikšti 
savo valią, tai žmonija gyventą taikoje; bet ąątokrątąi 
pepąįąp žmonių norą ir neduodą jiems išreikšti savo 
nųomoneą. ' - v

Prezidentus žadėjo rąpintis, kad Jungtinės Valsti
jos pebutą įveltos į tuos syetimus konfliktus, fcjprs jį- 
sai nė vįeno ^ąątpkrątpv peįvąrdijo, bet bąvo ąįšku, 
kad savo aštrią kritiką jisai taikė daugįąą§ią į lelijos 
fašizmą ir Japopjjos militąrizmą.

Antroji kąjbps dąlįs buyp tąįp pat griežtą, bet ji 
susidėjo kone Išimtinai įš bępdrą pareiškimą. Konkre
čią faktą jai trąko. Prezidentas pasakę, kąd jąu treti 
metai’ paeiliui ekonominė krašto padėtis gerėja, bet ji- 
sąi nedavė nė vienos skaitlinės ir nenurodė pėz vieno 
apčiuopiamo fakto šitiems sąyo žodžiąms pąremti. Šita 
Boosevelto kalbos dalis buvo beveik išimtinai pašvęsta 
polemikai su stambiojo biznio atstovais, kurįę atakuoją 
Naująją Dalybą, reikalaudąmį, kąd yąJdžįą dąngiąn ne
šelptą bedarbių, neduotą parąmps fąrmeriapis ir ne
gintą puo įšpąudojimo vąiką įr mąžamopių. Preziden
tas patarė ne trauktis atgąl, bet žengti priekyp.

Klausant jo kąjpą, bpyo aįską, kąd jisai kreipiasi 
ne tiek i kongreso narius, kiek į milionus žmonių, sę- 
dančįų prįę rądio priimtuyą Amerikoje ir kįtuose kraš
tuose. Tai buvo pe prąnešįpiąs kongresui apier^krąšto 
stovį- (statė of the union), bet agitacinė karna žmp- 
gąus, kuris giną sąyo ir savo partijos politiką, nup prie
šą. Tokią kalb? geriau butą pritikę pąsąkyti rinkimą 
kampanijos piitinge, negu kORgreso posėdyje. Panaudo
damas kongresą partinės ągitąęįjpą tikslams, Booseyel- 
tąs dąvė pagrindo republikopąms kaltinti jį, kad jisąi 
užmirštą sąvo rolę, kąipo prezidentas.

j^et publiką, gąl bųt, bus patenkinta tuo? kad prę-

Tėve, tėveli

kurie elgiasi <<ąut.Qkratiškaį,, su darbįnįpkąįs, ąu m?W 
pįais kompaniją šėrininkaią, ir su vartotojais,

Kas gi daryti toliau? . 
,§|.ai ir yėl kriyųlč Js rankų 

į rankas eiųą, kaimiečius kvie
čia dumąs clumptl, nutarimus 
daryti. v

gųsirįpkp. Svarstę. , Kas gi 
dabar daryti.,. f .

— Siųskim karvę savo at
stovu, žinai gyvulys, negi su
ims, — tarė vįenąs usuotats, 
gudrių akių kaįm.yųąs.

Karvę ? Galbūt. Juk. daufg 
tas dabar į gyvenimų žiuri pro 
<aryės lietus. Abejingai prita
rė kitas pypkorįų. Jo lųppąę 
pypkė kabojo, o veiduose sun
kiai sučiupiama, vos akimi įžiū
rimą šypsena žaidė.

Ir dyyų d^Y^- ?F,ary®’ tęs: 
minga karyįč» .kąri d<e^mt tūk
stančių per metus litrų pįeųo 
duoda, ta juodmargė karvė di
delėje pagarboje važiavo į Kau-

Gąl _but» ka,d <tą šmeižtų pir 
niutiniąi sugalvojo c*’’ 
SąildAripčiai 
netrūksta 
priemones < 
oponenįus. Bet apie, tai, ką su- 
gąįyoia privačioje sueigoje vie
nas arpa ,kitas besarmatis, vį- 
sųpįneųė negali žinoti. Viešai 
ta pų?lų pradėjo pirmiausia 

džiaugsmingu] skelbti velionis Sirvydas Brook- 
Hynb -‘‘Vienybėj ė”. Jisai sakę,

— Ot įąl nabagui, tam nu. 
sų šuneliui 
dėjo, žinai kad nelotų...

Čia kaįmynai suprato, kad 
šunelis Kaune nė išsižioti ne
galėjo, nęs tuoj jam šungauda 
antsnukį . uždėjo. Taip ir nu
kamavo 
šunies, 
tykius turėjo.

Bet reikia gi ' išeitis , rasti. 
Dėlto, kąd šųp antsnukį gavo, 
dar žm,onių padėtis negeria 
Kaimas vargsta.

Ir yėl krivulę iš runku' į 
rankas ir jau kaimynai tąyia 
kas toliau darytį, kur išeitis 
rasti. , '

Ė,. ė vyrai, nors ir paikas 
sutvėrimas, bet šiems ląikąms 
bus geriausias avinas, — tai 
sakė nesijuokdamas, bet visai 
rimtai viens ūkininkas.

JiVoĮcų j ųokai, bęt avinas i 
Kauną važiavo ųkiųmką Taiką j 
lųs užtarti, jų bėdas, vargęs 
išpagakotį,

Avinas įšyąžįąyo įr dingę. 
Laukįa ir ųę^uląųkįa jo įki šia 
diena;... Kas * gį ištiko, kur avi- 
pas pasidėjo. •; /
/ Rašo vlęnag ukiųmkąs savo 
šuneliui Igįską. Gįrdi, tų ftfri 
tarnyba, itai gal tau pasiseks 
ęužjnpti, įuji- Kaune jjįflgo mifr 
sų ayipss, pąsįysii^s pftii|inkų 
reikalų apginti. 5

<Gąųna tėvas 
’ sunaus laišku.

Tęlįaųę tas pa;
sakpją, kaip komunistai dąry 
dąyę'

“ąądayo sųę^^ ' teis
X būrelis draugų įr jąu skM“! mus”, / " ' ‘ 1

bįąmą ^eįk^,. Tąįp.^pą^!
bųdayp manose. Ęet yįętęjl

> pikįetųoti mamas, tai einą-i 
ipą įr pįkįąiųojąiąa stubps. ? 
ątąį Pavyzdys : Bimba pikie- 

a/,. ■?.. . i .--.'.

yilkelĮs priklauso 
unijoj, f J . ‘ 
gtmko. gųpmar 
veikimų tik; demoralizacija 
skleista- Kada da?bįųįųkai ..... ................ ...  y..■■!>■>■■■■<■

MUSŲ SKAITYTOJAI

Pfrmądiėpįs, sąųs. 6, 1936 
■■■ .. ....  I"’U ‘ -- ..... """ '

Skaito laišką kaimynai ir ga
vo akims netiki. Ne jąu tąsai 
ayinas (įęftąr yrą to ofisą val
dytojas, kuris taria taip Vi
siems svarbius reikalus!

Klause, kjausė vienas ūkinin
kų skaitant laišką, žiovaute žio- { 
vavo ir gerai makarinę atvėręs 
sako:

Chicagofe --- paštu; .
Metaips ------------   |8.00
Pusei metų ,.. . 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams ._______ _ 1.50
Vienam mėnesiui — .75

CbicagoJ per Įii^įUptplU';
Viena tapila 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui ——---- r----- - 75c

Suvienytos^ Valstijose^ no Chieagoj,
’ paltai

Metams ..........—$5.00
Pusei metų
Trinas mfinęsįaųųi 
pvįpm A&iesiams 
Vienam menesiui 

p

Lietuvon Ir kitur uisieniuoso
(Atpiginta)

Metams
Ppsei piety „rr._
Trims mėnesiams
Pinigus reikią siusti palto Monoy

Orderiu karta su užsakymu. '

I&PO 
• <-00

naujienos, chw, m.

Apžvalga
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uto Žinios
i

Greitas važiavimas su 
senu automobiliu .

nesveikas todėl, 
motore visos ju- 
yra glaudžiai su- 
suvaržytos, taip

pravažinetam motorui

Praeitą savaitę šioje vietoje 
man .teko nurodyti kodėl nėra 
išmintinga greitai važinėti su 
naujais automobiliais, šį kartą 
pakalbėsiu, ar yra koks nors 
pavojus motoro mechanizmui 
važiuojant greitai su senu au
tomobiliu.

Greitas važiavimas su nauju 
motoru yra

' kad naujam 
domos dalys 
taikintos ir
kad tarpeliai alyvai praeiti yra 
taip maži, kad j juos, tik rūko
masis popieris tegalėtų įsitek- 
ti. Kas negerbia naujo arba at
remontuoto motojo ir jį grei
tai varo, tas “išdegina bearin- 
gus”. Apie bearingų išdegini
mą yra girdėjęs kiekvienas 
automobilio vartotojas, bet ne
daugelis teįvertina ką tatai 
reiškia.

Ge:
išdeginti bearingus pavojaus 
nebelieka. Iš to, kas aukščiau 
pasakyta, . kai kas gali daryti 
išvadą, kad su senu ir daug va
žinėtu automobiliu galima lėk
ti be saiko, nes nebėra pavo
jaus jo mechanizmą sužaloti. 
Bet motoro prasidėvėjimas taip 
pat turi tam tikrą rubežių. 
Tarpeliai tarpe eilinderių sienų 
ir pistonų, tarpe ašių ir bearin
gų, kurie/naujam motore buvo 
glaudus ir ankšti, senam mo
tore pradyla ir pasidaro per
daug dideli ir liuosi. Alyva į 
tuos tarpelius dabar gali liuo- 
sai įeiti ir išdegimo pavojaus 
nėra, bet čia prasideda virpėji
mas ir takšėjimas, kas padaro 
motorą drebančiu ir triukšmin
gu. Ilgainiui tie tarpai dar la
biau prasidėvi ir takšėjimas pa
virsta, kalimu. Kada, .motoras 
tokio amžiaus susilaukia, jį 
greitai varyti negalima, nes jo

ŽINOTINA'
NAUJIENOS, 1739 South Halsted 

Street. Telefonai—ČANal 8500- 
. 8501-8502. Ofiso valandos—8:00 

ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 ryto iki 1:00 p. p.

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

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

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

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Sts. Tek WABash 
1746.

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

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

CHICAGOS POLICIJA, llth ir State 
gatvės. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia lankti 
FIRe 1313.

ILLINOIS EMERGENCY RELIEĖ 
COMMISSION, 1319 South Michigan 

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

♦ ♦ ♦
IMMIGRANTS PROTECTIVE LEA- 
GUE, 824 South Halsted Street (Hull 

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

♦ ♦ ♦
COOK APSKRIČIO LIGONINIS, W. 

Harrison ir So. Wood kampas. 
Telefonas SĘElęy 3500. 

liuosos dalys dėliai didelio vir
pėjimo ir kalimo visai nutruks 
ir pasįlįuosuos. Viena pasiliuo- 
savus bei nutrukus dalis gali 
smarkiai užgauti ir sužaloti Ju
tą dalį. Kuomet motoras susi
laukia seno amžiaus ir pasida
ro nepakenčiamai virpantis ir 
triukšmingas, nereikia laukti 
iki jis- visai subyrės ir jo pa
taisymas bus nebegalimas arba 
nevertas daryti. Tokį motorą 
reikia atiduoti dirbtuvei (ga
ražui) atremontuoti. Gerai at
remontuotas motoras dar gali 
tverti ilgiems metams. —J. L.

$

■------------------------ - I

Bukime atsargesni
Važinėjimas su automobiliu 

žiemos metu yra daug pavojin
gesnis, negu vasarą. Miesto 
gatvės žiemą dažnai būna sli
džios. Kuomet atadrėkęs Snie
gas suvažiriėjamas ir sumina
mas, tai šalčiui užėjus jis pa
virsta ledu. Gatvės pasidaro 
pavojingos ne tik automobiliui 
važiuoti, bet ir pėsčiam eiti. 
Važinėti tokiomis gatvėmis, ne
sant labai svarbiam reikalui, 
reikia vengti. Nepaisymas va
žiuotojui gali padaryti daug 
bėdos, sugaišties ir lėšų.

Bet jeigu jau automobilio 
vartojimas tokioj padėty yra 
neišvengiamas, tai atsargumas 
čia turi stovėti pirmoje vietoje. 
Smarkus važinėjimas šiame at
sitikime nėra pateisinamas. 
Prie kiekvienos kryžkelės au
tomobilį reikia taip sulėtinti, 
kad reikalui esant galėtum vie
toje sustoti. Per daugelį metų 
praktikos yra patirta, kad stab
dant automobilį ant slidaus ke
lio nereikia skubinti nuspausti 
“clutchą”. Sustabdymui auto
mobilio vartokite ir motorą ir 
stabdžius. “Clutchą” numinki
te tik tada, kuomet automobi
lis jau visai baigia sustoti. 
Stabdžius taipjau nereikia 
smarkiai spausti. Smarkiai 
spaudžiami stabdžiai ant vie
tos sulaiko ratų sukimąsi, o 
automobilis be kontroles pra
deda ledu šliaužti ant ratų. Ka
da matai, jogei neužilgo reikės 
stoti, tai stabdžius pradęk lėtai 
spausti iš tolo. -—L.

Tikrins automobilių 
saugumą

) .. , . z

Nuo 15 'dienos sausio mėn. 
Colorados valstijoje įeina ga
liom tam tikras automobilių 
saugumo įstatymas, kuris rei
kalauja, 'kad kiekvienas auto
mobilis butii patikrintas porą 
kartų į metus. Tą patikrinimą 
atliks valdžios įgalioti garažai, 
kurie geram ir saugiam stovy 
esantiems automobiliams išduos 
paliudijimus.

Garsinkitės “N-nose”
*

U
Ūse only one leve! t««- ff 
spoonful to a eup of siftod ff 

į flour for most rccipes. ff ' 
■TFBAK1NG1 
ILVpowder/į
Samepricetoday II 

i a$45years ago IĮ
25 ounces f-254 Į

|į Manufactupd by baltins powd«r U 
Kį iptdalitf. who makt nolhlny būt Ku M baltini powdtr— undar .uparvhion ■■ 
įl of «xp«rl ahomhta of nailonai KK 11 roputation. įį

MILLIONŠ OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR.GOVERNMENT - .

IŠ LIETUVOS- 
KOVA SU UGNIMI

LIETUVOJE
Gaisrai yra skaudi nelaimė. 

Ją gerokai jaučia ir Lietuva. 
Yra apskaičiuojama, kad per 
metus ugnis sunaikina turto 10 
milijonų litų vertės. Supranta
ma todėl, kad į kovą su gais
rais yra kreipiama daug dė- 
mėsio. Visuose miestuose ir 
miesteliuose dirba ugniagesių 
komandos, išlaikomos vietos sa
vivaldybių. Geriausiai suorga 
nizuoti ir geriausiomis kovos 
su ugnimi priemonėmis yra ap
rūpinti Kauno ugniagesiai.

Kauno ugniagesiai turi gana 
patogius savo rumus. Juose sto
vi keliolika pritaikintų ugnia- 
gesybai automobilių^ Automo ’ 
biliai stovi nuolatos paruošti 
žygiui. Ant jų stūkso vandens 
siurbliai ir visi reikalingi gai
srui gesipti įrankiai. Čia nuo
latos budi po 4 40 ugniagesių. 
Išbudėję 24 valandas,, vieni ei
na ilsėtis, o į'jų vietas budė
ti stoja kiti. Dirba dvi pamai
nos.

Apie kylantį gaisrą ugniage
siams Kauno pranešama tele
fonu. Vos tik patyrus, kur ki
lo gaisras, visuose namuose su
skamba pavojaus signalas. Ug
niagesiai, leidę laiką skaityk
loje arba sportavę, iš visur gal
vatrūkčiais leidžiasi prie ma
šinų. Praeina tik 30 sekundžių 
(naktį 50 sekundžių) ir ug
niagesiai jau dumia automobi
liais į nelaimės vietą.

Lietuvos ugniagesiai turi 
kiekvienas sau neperšlampomą 
apsiaubtą, šalmą, kirvį, virves, 
odines pirštines, elektros lem
putę ir daugumas durnų nepra
leidžiančią kaukę.
, Kaimuose ugniagesiai . dar 
tik pradeda kurtis.? Iš tų 10 
milijonų litų nuostolių, kuriuos 
padaro per metus gaisrai, dau
giausia tenka kaimams, nes čia 
kovoti su gaisrais nėra pakan
kamai gerų priemonių. Bet ne
trukus ugniagesių netruks • ir 
kaime, čia daug reikšmės tu
ri kariuomene. Daugelis vyrų 
atėjusių iš kaimo atlikti kari
nės prievolės, kariuomenėje bū
na supažindinami' su ugniage-

Vienut iri ė Tokia
KNYGA 

Anglų Kalboj

“The Daina”
' . ' • ■ • • • ‘ >■* ?"’■ ■ ■

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas. 

* \ • '

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva
sios istorija. < 

’ ■ s I ■

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

A . ■
• I . > •

“The Daina” yra parašyta Lie
tuvos rašytojo Katzeųelenbo- 
geno.

Kaina $2.00.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitų knygų.

Gausite NAUJIENŲ ofise.

. • v, .

syba. Grįžę j namus, jie žinio
mis pasidalina su’ kitais. Daug 
kur ūkininkai, tokių asmenų 
paskatintų jau bando kurti ug
niagesių komandos, kurių nau- 
dingutnas nėra abejotinas. Ta
čiau ligi bus suorganizuotas vi
same krašte platus ugniagesių 
tinklas, praeis> dar šiek tiek 
laiko. Tsb.

NEAIŠKUMAI DĖL 
DUOTOSIOS LIE
TUVAI ŠVEDŲ PA

SKOLOS
' / --r--- -

Lietuvos vyriausybė 193Q m. 
sudarė su švedų degtukų ak
cine bendrove sutartų pavesda
ma jai Lietuvos degtukų mo
nopolį ir gaudama u’Ž tai 6 mi
lijonų dolerių- paskolą 35 me
tams. iš 6%. Bendrovė turėjo 
mokėti iždui nuo degtukų dėžu
tes (kuri kaštuoja 10 centų) po 
3,5 cento akcizo, bet nemažiau 
kaip 1,5 milijono litų per me
tus. Be.to? bendrovė-turėjo dai 
pastatyti popierio fabriką.

Paskola buvo- numatyta su
naudotižemes ūkio kredito rei
kalams. Ji iš švedų buvo ima
ma dalimis per tris kartus. Pa
skutinė dalis turėjo būti gau
ta 1932 m. pavasarį, bet nusi- 
žudžius Kreugeriui ir bendro
vei patekus' į piniginius sun
kumus, ji gauta nebuvo. Su
tartį teko peržiūrėti ir pakei
sti. Paskolos suma buvo suma
žinta ligi 4,5 milijono dolerių, 
o nuošimčiai ■— ligi 4,75. Pa
skolą grąžinti bu’vo susitarta 
doleriais. ' '

•Jungtinėms1 Amerikos Val
stybėms nuvertinus dolerį, dėl 
paskolos grąžinimo kilo sunku
mų. švedų bendrovė panoro, 
kad paskola butų grąžinta auk
so doleriais, 6 Lietuvos vyriau
sybė mano, kad ją grąžinti rei
kią dabartiniu dolerio ku^su. 
šiomis dięri’dfhis tuo reikalu 
prasidėjo tarp Lietuvos vy
riausybės ir švedų bendrovės 
derybos.

Toksai nesusipratimas dėl 
dolerio yra jau antras. 1928 m. 
danai statė Kaune porą tiltų 
ir 1932 m. Telšių-Kretingos ge
ležinkelį. Buvo sutarta ųž dar
bą mokėti ne litais, bet dole
riais. Kaip švedai, taip ir da-

nai, dolerio kursui nukritus, pa
sijuto prakišę. Ir danai panoro, 
kad butų mokama aukso dole
riais. Tačiau Lietuvos vyriau; 
sybė laikosi sutarties nuosta- 
tų. Su danais buvo net bylų 
teisme, kuriame paaiškėja, kad 
Lietuvos vyriausybės nusista
tymas yra teisingas.

IŠ viso šie neaiškumai susi
daro dėl to, kad užsienio fir
mos savo laiku nepasitikėjo 
lietuviškais litais, o svetima 
valiuta. Kai- svetimų pinigų 
kursas krito, tada susigriebė, 
kad butų buvę geriau sutartis 
sudaryti litais, kurių vertė ne
krinta. Firmos turi nukentėti 
vien tik dėl savo kaltės.

Tsb.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

KOTRINA
BRIJUNIENĖ

kad
An-
ap- 
nu-

Savo

Šiuoini pranešu, 
Ki triną Rrijuniene, 
tano Brijuno žmona, 
leido gyvųjų pasaulį, 
keliaudama pas 
Praamžį.

Ji dabar randasi Pau
lavičiaus koplyčioje 68 ir 
Western Avenue. Laido
tuves bus antradienį, 2 
vai. po pietų, Tautiškose 
Kapinėse.

Jeigu kas turi užuojau
tos Brijuno šeiniai ir kar
tu aplinkybės leidžia, 
tegul susipranta tai įro
dyti.

Antanas B rijūnas 
ir Šeima.

ROY POŠKUS '
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 4 diena, 8:30 valandą 
‘ ryta 1936 m., sulaukęs pusės 

amžiaus, gimęs Tauragės ap,. 
' Šilalės par., Kačku kaime.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Marijona ,po tėvais Jo- 
nikaite, dukterį Marijoną An- 
derson, 4 sūnūs Antaną, Pran
ciškų, Joną ir Petrą ir sesers 
sunu John Smitn ir gimines;

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Hermitage Avė,

Laidotuvės įvyks antradienį 
sausio 7 dieną, 8 vai. ryte iš 
J. F. Eudeikio koplyčios į šv. 
Kryžiaus prapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Roy Poškus gimi
nus, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 

' jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą .

Nuliude liekme,
Moteris, duktė ir < sūnūs.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 174 L

ONA TOLEIKIENĖ, 
po tėvais Budraičiuke

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 3 diena, 4:30 valanda 
ryto 1936 m. Gimus Jurbarko 
parap., Gedžiu kaime.

Ameriko j, išgyveno, 2G metus.
Paliko dideliame nūliudime 

vyra Joną, sūnų Joną, pussese- 
. re Petronėle Skučiene ir gimi

nės, o Lietuvoj ■ seserį Katrina 
■> Bertuliene. švogeri Bertulį, bro

lį Kazimiera Budraiti ir gi
minės.

Kūnas' .pašarvotas randasi 
,2116 S. 48 Ct., Cicero. Tel.
Cicero 5814. z

Laidotuves ' įvyks seredo.i, 
sausio 8 d., 10:00 vai. ^ryto iš 
iš namu i švento Kazimiero 

1 kapines. -
Visi a. a, Onos Toleikiepės 

giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimu ir 
atsisveikinimu. ,

Nuliude liekame.
■ " Vyras, sūnūs, pusseserės 

z ir giminės.
Patarnauja laidotuvių direk

torius Butkus & Co., Telefo
nus Canal 3161.

Kudirkos Naumiesčio 
Apylinkėje

Lapkr. mėn. vidury esą su
sirinkę ūkininkai ėmė tartis 
dėl streiko, Išėjo taip, kad ta
me pačiame susirinkime per 10 
asmenų buvo suimta. 9 to su
sirinkimo dalyviai sėdi, vienas 
paleistas už užstatą, o vienas 
pasislėpė. Tos bylos tardymas 
jau baigtas ir rašomas kaltina
masis aktas.

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie- 
nų” neturėtų būti.

SUSIRINKIMAI
ŠIANDIEN
SLA 36 Kuopos — metinis susirinkimas, Lietuvių Auditorijo

je, 3133 S. Halsted str. 7:30 vai. vak. Bus svarbių rei
kalų, prašau susirinkti. Rast. J. Balčiūnas.

RYTOJ
Draugystės Saldžiausios širdies Viešpaties Jėzaus — metinis 

susirinkimas Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. Halsted Str., _ 
7:30 vai. vak. Yra labai svarbus reikalai, prašome atsi
lankyti. Rašt. Frank Bakutis.

PARENGIMAI
A1-"—- ' ' ■ t

SAUSIO U.-—Mergaičių Ratelio “K. R.”-— Leap Year Shuffle, 
Vienna Suite, Bismarck Hotel, Randolph & Wells Str. 9:00 

, P. M. Įžanga—$1.00.
SAUSIO 11.—SLA. 301 Kuopos vakaras Cicero šemetų svetainėj, 

’ 1500 So. 49th avenue. Gera muzika, įvairumai. Įžanga—
25c., ir prizai laimingiesiems.

SAUSIO 11—Lietuvių . Jaunimo Draugijos Plaukimo Vakaras, 
Medinai!' Athletic Kliube, 505 N. Michigan avė. Gražuo
lės ir “gražuolio” rinkimas. Pasaulinės parodos plauki
kės. Įžanga' iš anksto—50c., prie durų—65c.

SAUSIO 11—Kruopiečių Kliubo vakarėlis, Neffo svetainėje, 
2435 S. Leavitt Street.

SAUSIO 12—Radio Drama, “Makalai” scenoje, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 S. Halsted street su K. Jurgelioniu “Ma
kalo” rolėje. Be to,, krutamieji paveikslai, dainos, šokiai. 
Pradžia 5 vai. pp. 40c. ypatai.

SAUSIO 18.—Teisybės Mylėtojų Draugijos vakarienė “Veselija” 
šokiai pagerbimui įstojusių Lietuvos Dukterų ir Rožan- 

cavos Draugijų Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Pradžia 6-tą vai. vak. Įžanga 50c.

SAUSIO 19—Chicagos Lietuvių Draugijos Metinis Vakaras- 
Koncertas, flokol svetainėje, 2345 South Kedzie avenue. 
Pradžia 4 vai. pp.

VASARIO 1—Amerikos-Lietuvių Olimpiados Sportininkų Pa
gerbimo Vakaras, Southmoor Viešbuty j, Stony Island 
& 67th Street. Bilietai 75c. Gros G. Stephens orkestrą.

VASARIO 9—“Pirmyn” choras stato operetę “CAVALLERIA 
RUSTICANA”, Sokolų Svetainėje, 2345 'South Kedzie 
Avenue.

VASARIO 16—“NAUJIENŲ” METINIS KON
CERTAS, Sokolų Svetainėj, 2345 South 
Kedzie Avenue.

VASARIO 23—SLA. 139 Kuopos koncertas, “Pirmyn” operetė, 
“Gražioji Galatea”, Strumilos svetainėj, 158 E. 107 St. 

, šokiai. Pradžia—5:30; v. v. Įžanga 40c.
KOVO 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuanian University 

Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted S t. Pelnas—įsteigimui stipen- 

.. dijų fondo. Įžanga 50c.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Gerkit ir Reikalaukit

STRAKHTKE Mutual LiquorCo
NATHAN 
KANTER

Lietuviškos 
DeRtinU

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

4707 So. Halsted SL 
TeL YARDS 0803

\ m - .įi
SĮfrĮg įju įįįar,į,>|

Bosses Woift 
Kire People with 
Halitosis (BREATH)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
fTith the best to choose from these days, em- 
Soyers favor the person who le most attrao- 

ve. In business Life as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is conaidered the 
worst of faults.

Unfortunately everybody nuffere from thlfl 
offensive condition at some time or other—• 
many more regularly than they thi-.k. Fermen- 
tation of fooa parudęs skipped by the tooth 
brash is the cause of most cases. Decaying 
teeth aąd poor digestion also cause odors.

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

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themsdves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
-v«IJ not offend others. i

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

Don’t offend others * Check 
halitosis with LISTERINE

m
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For Rent
PASIKLAUSYKITE!

Paveiksluoti Kalendoriai po 25c

vakar 
kurio

nebrandi 
Galima
Halsted

Lietuvos Raudonos 
Rožės Kliubo vieša 
padėka ‘Naujienoms’

$5.75
6.00
4.75

: ton

Illinois bedarbių 
WPA darbams

Pakelia darbinio 
kams algas 5%

Šauni Louis Tavern 
atidarymu puota

Draugystės Brolių ir 
Seserų Lietuvių pa
dėka

Financial
Finansai-Paskolos

Federale valdžia atsisako vals 
tijai duoti daugiau 
šelpimui

I e š k o “Pamišusio 
žymaus Chicagos 
daktaro užmušėjo

J. Sumakaris, maršalka 
B. Senonis ir k 
J. Zduba, iždo glob.

Iš $50 milionų Insulto 
bendrovės šeri- 
ninkams-nieko

Pirmadienis, saus. 6, -1936

opening puęta

nuo Sene- 
nušoko ir 

Jis bu- 
211 E. Dela 

vyriausias kelneris.

Šiandien temperatūra 
pakilsianti iki 35%

Traukia teisman ' buvusio iždi
ninko kaucijų ūžstačiusią 
bendravę

SKOLINAM PINIGUS
Ant 1-mu ir 2-rų mor«ičių visose 
apielinkėse (ir perkam) -nuo $100 
iki keliu tūkstančiu. Turime Real 
Estate ir Apdraudos Denartamenta.

J. NAMON & COMPANY
6755 S. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

Policija spėja, kad žmogžu- 
dis yra koks tai pamišęs chi- 
ropraktas, Dr. Thompson. Jisai 
buk norėjęs “atkeršyti” Dr. 
Peacock už padarymų nelegalės 
operacijos jo žmonai. Kartą, jis 
buk atėjęs į Nužudytojo ofisą 
ir ten jam grąsinęs “atsilygin

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

Motoristai sumoka vai 
stybei $31,7 milijonų 

taksų

Gyveno Bridgeporte
Yra spėjama, kad piktada

riai buvo Hennemano ir biznio 
agento Dungah frakcijos opo
zicijos nariai, ir jie norėjo nu
jauti ne žmoną, bet pati Hen- 
nemaną. Henneman ir Dungan 
gyvena viename bute, adresu1, 
3116 Lowe avenue.

Krimiųalis teisinas Sweitzeiį 
išteisino

Įsitikinės užmušęs 
žmonų, užsimušė 
nušokdamas nuo 

stogo

GERB. Naujienų skaityto
jo* Ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, nursiu ir 
vaistininkų.

ANTRADIENIAIS
■ (Utarninkais)

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis)

Kas išviliojo Dr. Silber C. 
Peacock iš buto, jį nušovė ir 
nuėjo tiek toli, kad, indėnų pa
vyzdžiu, garsų vaikų ligų spe
cialistą nuskalpavo? Tie yra 
klausimai, kuriuos paskutiniu 
laiku įvairiomis žmogžudystė
mis užklupta policiją bando at-, 
sakyti, ir visaip stengiasi su
imti kaltininką, Rad savo repu
taciją, kaipo policija, išgelbėti.

Dr. Peacock, 41 metų gydy: 
tojks, 5555 Sheridan Road, bu 
vo rastas nušautas automobily, 
ties tuščiu ■ liotu, prie, 6358 N. 
Francisco avenue. Kūnas buvo 
suvarstytas kulkomis, visas su 
kruvintas, tokioje pozicijoje, jog I 
atrodė, kad jis mirė konvulsi
jose, kankinamas. Nežinomasis 
žmogžudis, kuris atėmė dakta-| 
r u-i gyvybę, nepasitenkino vieni 
šūviais, bet' pusiau nuėmė dak
taro skalpą, kaip savo laiku 
darydavo indėnai.

Oro biuras pranašauja, kad 
po vakarykščių ir Šeštadienio 
šalčių, temperatūra Chicagoje 
pakilsianti • šiandien iki 300. 
Galima tikėtis sniego.

Valstija pradeda me
tus su $17 milionais 

ižde

Dingęs Ik’. Peacock rastas nu 
■' Šautos, nuskalpuotas autoįrio 

bilyje, Northsidėje

RENDON. per daug metu išdirb
tas Tavern su visais įtaisymais ir 
flatas. Yra rusiška ir turkiška 
pirtis. 3322 So. Morgan St.

Valstijos iždininkas John 
Steele išdavė raportą 1935 me
tams, iš kurio pasirodo, kad 
valstija pradeda" naujus metus 
su $17,840,142 ižde. Pereitais 
metais įplaukų turėjo $154,615,-

Chicagos Simfonijos 
orkestrą mini savo 
įkūrėjo gimtadienį

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičiu. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurancę. Padarom dokumen
tus. Ištenduojam, parduodam arba 
išmąinom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800

Policija suėmė visą eilę 
liorių unijos narių ir jų 
rų ryšy su vieno * unijos virši
ninko, George Henneman, žmo
nos nužudymu. Moteriškė buvo 
nušauta penktadienį vakare, kai 
sėdėjo automobilyje, adresu, 
300 Root Street.

Premier Lavai 
niwnMimn • •1

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
8750 Wallace Street
i ei. Bou>£yardx 0250

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.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininku Reikia

REIKALINGAS patyręs virėjas 
“Cook”.

2320 So. Cicero Avė.

TAVERN pardavimui — 
kaina ir nebrangi renda. 
padaryti gera pragyvenimų. Atsišau 
kit pas žyduką. 4707- So 
St. Yards 0803.

Įsitikinęs, kad jis sis pavydo 
Užpuolęs ir skaudžiai sumušęs 
žmoną—ją užmušė, 
ea viešbučio stogo 
užsimušė Otto Stubba 
vo to viešbučio 
ware PI

Sumuštoji žmona guli namie, 
480Q TKenmore avenue, ir pa 
pasakojo policijai, kad vyras, ją 
užpuolė radęs jos ridikulyje ko
kį tai laišką, nito vyriškio.

Lietuvių Raudonos Rožės 
Kliųbas savo metiniame susi
rinkime sausio 3 dieną - 1936 
metais* Lietuvių Liuosybės Sve
tainėj tarp kitko nutarė išneš
ti padėką '“Naujienoms” už pa
ramą praeity, talpinant dien
rašty žinias iš kliubo darbuo
tės. Taipgi reiškia vilties, kad 
tokios pat paramos bus susi
laukta ir ateityje ir linki per 
valdybą viso gero lietuvių la-

Pasekminųas “Birutės" seimų 
niškas vakarėlis šeštadieni.

šeštadienio vakare, gruod 
žio 28 dieną, Įvyko Louis Ta 
vern grand
Adresas yra 2548 , W. 71 str. 
Savininkais yra, pp. Belskiai.

Į šią atidarymo pubtą suva
žiavo labai dad| svečių, ku
rie prie geros' ipuzikos ir šo
kių linksmai ' praleido laiką 
net ligi pat rytmečio. Buvo 
labai gerų užkandžių ir gė
rimų. -j

Prie šios progos tenka pas
tebėti, kad pp. Belskiai yra 
labai draugiški žmonės, “Nau
jienų” rėmėjai ir visuomet" 
garsinasi per “Naujienas”.

v . v' Senas Petras.

Pereitos savaitės pabaigoje 
prieš master-in-chancery, Ed- 
gar Tolman, Chicago  j e buvo] 
svarstomas Mississippi Valley 
Utilities Investment Co., likvi
davimo reikalas. Toji subank
rutavusi bendrovė buvo vikria 
iš įstaigų didžiulėje Insulto 
“Imperijoje“, ku‘ri žlugo kele
tą metų atgal.

Iš tardymo paaiškėjo, kad iš 
$50,000,000 bendrovės (į ją tiek 
buvo investuota pinigų); likvi
dacija atnešė tik $2,000,000. Iš 
tos su<no $180,000 tenka rečei- 
veriui (likviduotojui), $150,000 
likviduotojo advokatams o “pre- 
fered Šerų” savininkams kas 
lieka.. Paprasti (common) še- 
rininkai neatgauna nei cento.

Cook apskritis vakar užvedė 
bylą federaliamc teisme, reiką- 
lauvlamas iš R. M._ Sweitzerio, 
buvusio ' iždininko padengti 
$7.33,817 trukumą. Skundas iš
keltas ir prieš United States 
Fidelity and Guaranty Compa- 
ny, kuri užstatė kauciją už 
Sweitzerį jam iždininkaujant. 
Ta kaucija siekė po $100,000 
į metus.

Valstija nurodo, kad Sweit- 
zer buvo apuskričio iždininku 
per 24 metus, nuo 1910 iki 
1934, kas yra lygu' šešiems ter
minams.

IŠ WCBD. STOTIES
1080 kilocycles

Į sumą, kurios apskritis rei
kalauja, įeina ir nuošimčiai už 
išeikvotus pinigus.

Pereitų metų pabaigoje; 
Sweitzeris buyo patrauktas į 
kriminalį teismą už apskričio 
iždo pinigų išeikvojimą, bet jį 
ten išteisino. Džiurė pareiškė, 
kad Sw(-itzeris neblogais norais 
pinigus pasisavino. j

CHEVROLET 1933 MASTER SE- 
DAN 4 durų, 5 # pasažierių, mohair 
išmuštas, su radio, karšto vandens 
šildytuvu ir tt. Pilnai garantuotas 
— $325.00, ant išmokėjimo arba 
mainais, 2700 Madison St.

Spėjama, kad tas pamišėlis, 
išviliojo daktarą iš namų ket
virtadienį apie 10 vai. vakaro, 
pašakdamas jį per telefoną at
vykti peš ligonį adresu, 6438 
N. 'Whippie Street, (ir paskui, 
pasinaudodamas tinkamu mo
mentu Dr. Reacock’ą1 nudėjo.

Nužudytasis buvo vedęs ir 
turėjo 7 metų dukrelę, Betty 
Lou. žmona' ir daktaro slaugė 
sako, kad užmetimas, jog vė- 
ionis padaręs kam tai nelegalę 
operaciją neturįs pamato, nes 
jis gydė tik vaikų ligas. Kito 
mis medicinos šakomis neužši- 
ėmęs. - \

ANGLIS ANGLIS ANGLIS
Tropicair Anglis — geras pa

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

NORTHERN COAL CO. 
Merrimac 2524

Nužudė maliorių uni 
jos viršininko 

žmoną

Ieško chiroprakta “Dr. Thomp 
son”!

Finansų direktorius Ames 
paskelbė, kad per praeitus 
metus surinkta už gasoliną 
$31,701,915 mokeščių už gaso
liną. Tai yra daugiau $857,- 
050 negu 1934 metais^ Gi per 
vien gruodį buvo surinkta 
$2,702,949. O per tą patį lai
ką 1934 metais — $2,768,739. Electric Household Utilities 

Corporation vakdę paskelbė pa- 
kelianti 5% algąs visų tų dar
bininkų, kurie gąuna į mėnesį 
$200 ar mažiau,! :;

PARDAVIMUI grosemė ir mar 
ketas. Cash biznis su arbe nuosa 
vybės. 2633 W. 43 St.

Atsakydama į Illinois vals
tijos prašymus duoti pinigų 
bedarbių šelpimui,' federale val
džia vakar sutiko padidinti 
WPA darbininkų skaičių dar 
25,000 bedarbiais. Iš viso, esą, 
federalė valdžia • per pašalpos 
darbus aprūpina pragyvenimu 
225,000 Illinois będarbius, o li- 
kusiuą valstiją gali ir turi pa
ti pasirūpinti.

Gavęs Roosevelto. laišką, gub. 
Horner visgi pasiuntė telegra
mą, prašydamas $2,500,000 sau
sio mėnesiui ir pareikšdamas, 
kad pristačius 225,000 pašalpos 
darbams palieka 105,000 neap- 
rupintų bedarbių, kurių šelpi
mui valstija pinigų neturi. Iš 
tų 105,000 dar apie 40,000 bu
tų galima pristatyti prie dar
bo, o kitus butų galima aprū
pinti pagal pensijų įstatymus.

Nori pagalbos iš miestų f 
* A '

< Gubernatorius siūlo kad fe- 
deralei valdžiai ir toliau atsi
sakant 'duoti valstijai pinigų 
apie $3,000,000 trukumą šelpi
mui padengtų miestai ir apskri
čiai. Majoras Kejly Chicago j e 
prieš tai užprotestavo, tvirtin
damas, kad valstija turi užtek
tinai pajamų (valstijas ižde 
esą susidaręs perviršis), kad 
iš jų pašalpą pilnai fiųansuot'.

Dar Naujienose galite-gauti paveiksluoti 
Kalendorių, po 25c., pavieniais arba dides
niais užsakymais. Tinkami pasiųsti savo 
draugams. 'i,

NAUJIENOS
1739 S. Halste St. 

CANal 8500 BEKERNĖS namas pardavimui 
arba rendon, Ciceroj, Grant Work, 
Tel. Lawndale 8702*

Leo. Švėgžda, pirm.,
E. Skadauskas, yice-pir, 
J. Nagreckis, ižd.
B. Tumavičia, Ifiin. rast.

šeštadienio vakare Chicagos 
Lietuvių Auditorjoj įvyko Bi
rutės choro šeimyniškas vaka
rėlis, surengtas pagerbimui p. 
Vandos Byanskienės, choro at
stovės, sugrįžusios iš Pasauli
nio Lietuvių Kongreso, Lietu
voje.

Jame taipgi dalyvavo nese
niai grįžusios iš Lietuvos pp. 
IL Darlys ir Aldona Briedytė. 
Tarp publikos buvo daugelis 
choro narių, veteranų ir rėmė
jų, kaip pp. Varkalos, Dr. Bie- 
žis ir . žmona, Dr. Kliauga, P. 
Sarpalius, K. Jurgelionis ir 
žmona, Drr- Graičiunas, p. A. 
Bernotas, Dr. P. Wailcęlis, Dr. 
A. Montvid 
žmona ,etc.

Kalbėdama vakarėlyje ,p. 
Vanda Byanskienė pasakė, 
■kad “ji norėtų valandėlei pa
virsti į vaizdingą kalbėtoją, 
kad galėtų išpasakoti tiek ge
ro apie Lietuvą, kiek reikėtų”, 
(Ir vaizdingai ji kalbėjo). i

Viskas Lietuvoje buvę labai 
artima, .suprantama ir miela. 
Žmones nuoširdus, suintere
suoti Lietuvos vardo pakęli- 
mu. Kalbėdama apie kongre
są pastebėjo, jog jo rezultatas 
liūs tas, kad mes amerikiečiai 
busime. artimiau surišti su 
Lietuva, muzikos ir literatpros 
atžvilgiu.

Ji perdavė susirinkusiems 
^birutiečiams ir choro nariams 
linkėjimus nuo p, Skipičio, 
DURL pirmininko, nuo komp. 
Stasio Šimkaus, Kąrnavičiaus, 
Banaičio ir kitų. Šimkus, 
esą, vis dar maloniai prisime
na drauguą ir tuos laikus, ka
da įis čia, "Amerikoje, kartu su 
“Birute“ dirbo Chicagoje. 
KarnaviČius, kaip Šimkus įr 
kiti kompozitorii įteikė p. 
Byanškienei dovanų “Birutės” 
chorui — rinkinius savo vė-

i 

liausiu kompozicijų, , didelė 
dalis kurįų dar nematė spau
dos. Tarp tokių duosniųjų
kompozitorių buvo ir pp. štar- 
ka, Bendorius, Račiūnas,
Dambrauskas ir Kuprevičius.

“Turiu prisipažinti,! nuste
bau, “tęsė p. Byanskienė”, su
tikus tiek daug niuzikų ir šiaip 
žmonių, kurie susipažinę su 
‘Birutės“ darbuote ir apie ją 
aukštos nuomonės”. ■

Lietuvoje jai taipgi pasise
kė nupirkti visą repertuarą 
dainų, kurios bus pildomos 
193& metų Dainų Šventeje. Tą 
šventę dabar organizuoja p. 
Martinonis, Lietuvos Chorved
žių ir Muzikų Draugijos pir* 
mininkas. P. .Martinonis, anot 
p. Byanskienės, pareiškė pa
geidavimą, kad ir “Birutes” 
choras tose muzikos iškilmėse 
dalyvautų.;

Baigdama kalbą p. Byans
kienė ragiho Amerikos lietu-

,Įvertindama “Naujienų“ svar
bų visuomeninį vaidmenį lietu
vių gyvenime, Draugyste Bro
lių ir Seserų Lietuvių savo rei
kalus garsino “Naujienų“ dien- 
raštyj ir per “Naujienų“ ra- 
dio valandą, kas, tenka pažy
mėti, prisidėjo frrie draugystės 
reikalų pakėlimo. Už t&i reiš
kiama “Naujienoms“ širdingą 
padėką.

■Į . .

Kitos .draugystės mano 
prisidėti

Praeitais metais draugystės 
reikalai apsčiai paaugo turtu 
ir nariais. Vien praeito susirin
kimo metu prisirašė 11 naujų 
narių. Tas parodo, kad musų 
draugyste visuomenė susiindo- 
mavo ir pradęda įvertinti jos 
reikalingumą. Kiek tenka gir
dėti, daugelis apielinkės drau
gijų mano prie musų prisidėti.

Buvo knygų patikrinimas
Gruodžio 29 dieną buvo kny

gų patikrinimas, iš ko paaiškė- 
joį kad draugystės reikalai yra 
vedami ant sveikų) pamatų;

Peter P. Lapenas.

vius, ypač jaunąją kartą, va
žiuoti į Lietuvą, “kur lietuviš
kosios kiilturOs žiedai ima ' 1 r fskleisti, savo lapclus; kur, 
lietuviškosios, dvasios jaunimas, 
sukelia degapčią nuotaiką 
dirbti Lietuvių Tautos kultū
rai“.' V

P-a B. Darlys, perskaitė laiš
ką, kurį ji parvežė Birutei, 
nuo Vytauto didžiojo Univer
siteto choro. ) Tame laiške 
siuntėjai sveikina cljįcagie- 
čius ir kviečia, juos užmegsti 
draugiškus ryšius ir apsikeisti 
taip dainomis, taip sumany
mais darbuotės pagerinimui. 
Publikos raginama p. Darlys 
taipgi sudainavo P. Sarpa 
liauą.% dainą “Mudu du“. •

I ■ ............ .

Programe dalyvavo ir pp. 
A. Kumskas, Briedytė, pianis
tė, I. Ypilaitis — šokėją, V. 
Bieliajus ir H. ’Vespenderaitė. 
P^ui A. MisevičiiVi, senam cho
ro darbuotojui,; teko vakaro 
vedėjo rolė, ir įo j i rolė užsi
tęsė ilgoką lafk^,'’ nes kai pir
mieji vakaro svečiai apleido 
svetainę; praleidę smagų ir 
įdomų vakarą, tai jų laikrod
žiai rodė į antrą valandą ryto.

' F. B.

Naujasis Anglijos užsienio' reikalų ministęrįs . kapt. An 
thony Eden/ir Franci jos premiėras ir Užsienio reikalų miriiste 
ris Lavai. - P 1

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA 10 bučerių -r- “beef bo- 
ners”. Atsišaukit 2029 Greenshaw 
St., užpakalyj '

Linkėjimai Birutei ii 
birutiečiams iš 

Lietuvos

Chicagos Simfonijos orkest
rą ir jo dirigentas Fredirick 
Stock mini Theodore Thomas 
šimtmetinį gimtadienį ir, vien
kart, ' trisdešimties 
mirties sukaktį.

Tito tikslu buvo 
rengtas koncertas, 
gramo j e buvo D Minor Bruck- 
nerio Simphon.ija (neužbaigta), 
šita fantazija -buvo sugrota 
pirmą kartą Amerikoj Thomaso 
pastangomis 1904 metais.

Kaipo įvadinė programos da
lis buvo Gluck Overtura “Ip- 
higenie en Aulinę“ ir vėliau 
Srausso “Ein Heldenlebėn“, po
ema.

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvertais) '

Auto^ ______
NIEKO NEIMOKET — 12 iki 18 

mėnesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhaulint, body taisymas, male- 
vojimas, apdentimąs, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towint dy-

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

Business Service
. . . - .BĮynip
UNIVEKSAL STORAGE 

V, BAGDONAS. Sav.
Local and Lont Distance 

FumitUre and Piano Movint 
3406 S. Halsted Street

s Phom Yards 8408

Apskritis reikalauja'Priskyrė dar 25,000 
iš Sweitzerio pa
dengti $733,817

trukumą

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA patyrusiu moterų 
prie sortavimo skudurų.

') 2039 S. Mortan St.

COAL ,
HIGB GRADE NORTHERN 

ILLINOIS COAL
Best Substitute for Pocahontas 

Mine Run ......................... .
Lump, Et£ or Nut ...\.......
Screenints .....................j....

Direct from the Mine. ■ 
minimum. 

Call Day or Nitht 
KEDZIE 3882.

Business Chances

GRAŽUS TAVERN pardavimui su 
restauranto virtuve, iltas lysas. Ran
dasi 1406 E. 55 St. Paaukausiu grei
tam pardavimui.

......................... ■■!■■■■ I .1-.     ■„„„I ■ I I. IRTJL L

DU ŽYMIAUSI EUROPOS POLITIKOS SPRENDĖJAI

Business Service
----- - _____

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

LANDLORDS BUREAU 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo Adresu virš 

50 met.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

IEŠKAU partnerio i Tavern ir 
lunch room . Biznis išdirbtas. Gera 
vieta prie dirbtuvių.

3827 S. Emerald Avė.

Furniture & Fixtures ? 
. fakanda^-^

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipjri Storu fikčerius dėl 
bite kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS
' STORE FIXTURES 

1900 S. State St CALumt 5269
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