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O

va-

Sudegė 9 žmonės

J. P. Morgan Russell Leffingwell

rieš senato investigacinę komisiją

•m A

■

LONDONAS, s. 14. —/ Mrs. 
Sarah Alice • Tyrer, 40 m. ir 
jos 8 -vaikais žuvo gaisre, kuris 
sunaikino jų nameli Tyldesley, 
Lancasbire. Išgelbėjo tik tėvas.

Kelios Floridos gražuolės parodo kokius kostiumus Chicagos gražiosios moterys dėvės šią 
sąrą išėjusios nusimaudyti Michigan ežere.
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WASHINGTON.
bartiniu laiku smarkiai ginasi bankinė firma, Morgan and
Jai daroma užmetimas.
čioms šalims, bendrovė
Leffingwell,! 'Whitney ir Ląmonl yra Morgano firmos nariai.
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kad skolindama pinigus kariaujan- 
įvėlė į Didįjį Karą Ameriką. Morgan,
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Japonija pasitrauks iš laivy
nų konferencijos

Japonija šiandie pa 
sitrauks iš laivynų 

konferencijos
Traukiasi kitoms valstybėms 

atmetus jos laivynų lygybės 
reikalavimą

LONDONAS, s. 14. — Iš au 
toritetingų šaltinių patirta, kad 
Japonija galutinai nutarė pasi
traukti iš laivynų aprybojimo 
konferencijos, kadangi visos ki-‘ 
tos valstybė atmetė Japonijos 
reikalavimą laivynų lygybės.

Spėjama, kad ji pasitrauks 
iš laivynų konferencijos rytoj, 
trečiadieny. Bet gal paliks vie
ną ar du dabotojus.

Amerikos ir Anglijos delega
cijos stengiasi konferenciją iš
gelbėti ir ją tęsti toliau.

Jei keturios likusios valsty 
bės įstengs susitarti dėl laivy
nų aprybojimo, tai galbūt pa 
kvies prie sutarties prisidėti 
Rusiją ir Vokietiją.

Francija ruošiasi 
prie naują parlia- 
mento rinkimų

Rinkimai įvyks galbūt pabaigoj 
kovo mėn. Lavai prižada rėiti' 
ti Angliją ir tautų sąjungą

PARYŽIUS, s. 14. — Kabi
netas šiandie užgyrė trijų 
punktų Lavai programą ateinan
čio pirmadienio tautų sąjungos 
tarybos susirinkime:

1. Pilnas tautų sąjungos rė
mimas Italijos-Ethiopijos kri

vyje.
2. Ištikimas kooperavimas su 

Anglija.
3. Rėmimas tautų sąjungos 

pastangų sutaikinti krizį.
Tapo nutarta, kad Lavai iš

važiuotų į Genevą sekmadieny, 
ar pirmadieny. Todėl mano
ma, kad naujos kairiųjų pa
stangos nuversti kabinetą tu
rės būti atidėtos.

Kabinetas taipjau svarstė 
apie paskelbimą naujų parlia- 
mento rinkimų kovo 22 ir 29 
d. d. ,taip kad naujas parlia- 
mentas galėtų susirinkti balan 
džio 21 d. ;

Vokietija pašalino čechoslovaki- 
jos korespondentą

BERLYNAS, s. 14.— žydas 
1 Ernst Popper, korespondentas 
Prager Tageblatt, tapo išvary
tas iš Vokietijos. Jis buvo areš
tuotas prieš porą metų, bet jo 
areštą Vokietijos valdžia nu 
slėpė iki laikraštis pradėjo tei
rautis per čechoslovakijos le- 
gaciją.
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Japonija nori suar 
dyti laivynų aprybo 

jimo konferenciją
Nori ne tik . pati iš konferenci- 

'jos pasitraukti, bet kartu ne
prileisti ir k*tas valstybes 
konferenciją tęsti

LONDONAS, s. 14. — Japo
nija deda desperatiškas pastan- 
as galutinai pakrikdyti laivynų 
aprybojimo konferenciją ir ne
leisti ją tęsti ir po to, kai Ja
ponija iš tos konferencijos pa
sitrauks.

. Manoma, kad Japonija pasi
trauks iš konferencijos galbut 
rytoj. Ji gi dabar visaip įro
dinėja, kad valstybės negali 
konferenciją tęsti, nes ji turi 
būti penkių valstybių konfe
rencija—, Anglijos, Japonijos, 
Jungt. Valstijų, Francijds ir 
todėl Japonijai pasitraukus 
konferencija nebegali būti le- 
galė, nes ji tada bus nebe pen
kių, , o tik keturių valstybių 
konferencija.

Armijos inžinieriai 
, atmetė pirkimą

Chicagos kanalo
WASIIINGTAN, s. 14.

KĄ GRAŽIOJI MOTERIS DĖVĖS VASARĄ MAUDYMUISI
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Hauptmannas pi# 
laimėjo paskutinę 
apeliaciją teismui

Dabar tik gubernatorius gali 
atidėti jo nužudymą

14. 
jis

TRE^TON, N. J., sausio 
Besiartinant dienai, kada 
turės mirti elektros kėdėj, Bru
no Richard Hauptmann šiandie 
pralaimėjo paskutinę apeliaciją 
teismui. Jo adovkatai buvo pa
davę peticiją federaliniam tei
sėjui, prašydami sulaikyti 
Hauptmanno žudymą, nes jo 
bylos nagrinėjime buvusios su
laužytos jo konstitucinės tei
sės, be to jie turį naujų įrody
mų.

Tečiaus pasirodė, kad tų nau
jų įrodymų nėra. O šiaip tei
sėjas atsisakė -įsimaišyti į by
lą, neš jis paneigtų augščiau- 
siojo teismo nuosprendį, kuris 
pirmiau atmetė panašią petici
ją. : •, '

Dabar vien tik gubernato
rius Hoffmair gali dar atidėti 

kitaip 
elekt- 
6 vai,

kuris

Senatas gal rytoj 
svarstys ex-kareivių 
bonusų atmokėjima

Finansų komitetas priėmė bo- 
nušų atmokėjimą bonais, nors 
valdžiai šiemet teks sukelti 
mažiausia $11,000,000,000.

komitetas 15

AVASHINGTON, sausio 14.— 
Nežiūrint iždo sekretoriaus 
Morgenthau pareiškimo, kad 
ir taip valdžiai šiemet teks su
kelti mažiausia $11,000,000,000, 
senato finansų
balsų prieš 2, patvirtino bilių 
apei išmokėjimą ex-kareiviams 
bonusų mažų sumų bonais, kurie 
butų atmokami ant kiekvieno 
pareikalavimo, o juos laikan
tiems neštų 3 nutoš. palūkanų.

Prieš bilių balsavo tik sena
toriai Couzens ir Gerry.

Senato bilius apie bonusų at
mokėjimą bonais tapo pasiūly
tas vieton atstovų buto priim 
to biliaus, kuris nustatė, kad 
bonusai turi būti tuojaus atmo
kėti grynais pinigais, bet ne
nustatė atmokėjimo būdų.

Pirmininkas šen. Harrison 
sako, kad jis rūpinsis iškelti 
biliaus svarstymą senate šį ket
virtadienį.

Ar
mijos inžinieriai šiandie atmetė 
pasiūlymą, kad federalinė val
džia pirktų už $77,000,000 Chi- 
cagos sanitarinio distrikto ka 
nalą, kaipo dalį federalizuotoš 
vandens kelio sistemos iš Di
džiųjų Ežerų į Meksikos Įlan 
k<J-

Armijos inžinieriai sakosi ne
matą reikalo, priežasties ir le- 
galio pagrindo atlyginimui sa
nitariniam distriktui už iškasi
mą kanalo.

Gaudymas italų tan 
kų pavirto ethio- 

pams sportu
ADDIS ABABA, s. 14. — 

Tankų gaudymas pavirto tarp 
ethiopų tikru sportu ir tūli jų 
tiek išsimiklino, kad pasidarė 
tikrais ‘'profesionalais”. Jie su
darė 3,000 kareivių “mirties 
brigadą”, kurios tikslas bus 
vien gaudyti italų tankas. Et- 
tiopai prisielina prie tankų ir 
jas apverčia. Italus gi priver
čia pasiduoti apipilant stogas 
kerosinu .ir jį uždegant.

Ethiopai jau* turi pasigrobę 
50 italų tankų.

295 žmonės išgelbėti 
nuo skęstančio laivo

BUENOS .AIRES, s. 14. — 
Čili laivas Cautin, galbūt suge
dus vairui, užvažiavo ant učių 
ir liko sudaužytas. Tečiaus , jo 
195 pasažieriai ir 100 narių įgu
los liko išgelbėti kito laivo. '

fe

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

Giedra ir daug šalčiau.
Vakar 12 vai. dieną tempe

ratūra Chicagoj buvo 44°.
Saulė teka 7:16, leidžiasi 

4:43.

5 žmonės žuvo gaisre
POPLAR BLUFF, Mo., s. 14. 

Motina ir keturi vaikai žuvo 
gąisre, o tėvas sunkiai apdegė; 
gaisrui sunaikinus Willard, 35 
m., ūkio namą .

Gaisras kilo eksplodavus kė- 
rosinui, 
užkurti

kuriuo buvo bandoma 
pečių.

Perskrido skersai 
‘ Ameriką į 9 vai., 

■- 27minutes
NEWARK( N. J., s. 14. — 

Howard Hughes, Hollywoodo f ii 
mų direktorius, sumušė visus 
transkontinentalio skridimo 
greitumo rekordus, atskrisda
mas iš Los Angeles į čia į 9 
valandas ir 27 miuntes.

Jis šiuo skridimu sumušė 
pulk. Turner rekordą, nutsaty- 
tą 1934 m., kada pulk. Turner 
perskrido skersai Ameriką į 10 
vai. 2 min.

Jis norėjo atskristi į New 
Yorką, todėl ir bandęs pažiurę 
ti kaip greitai jis tą kelią gali 
padaryti. Jo vidutinis greitu
mas buvo 260 m. į vai. Visą 
kelią jis nieko nevalgė, reng
damasis New Yorke pavalgyti 
gerą vakarienę.

Oro transporto lini
jos turės savo 
. diktatorių

CHICAGO.—Pulk.. Edgar S. 
Gprrell, buvęs galva Stutz Mo
tor Co., tapo išrinktas “caru” 
oro transporto linijų, kaip kad 
muviai turi savo “carą” HAys, 
o besbolo jauktai—komisionierių 
Landis.

Transporto linijos sudarė ša
vo sąjungą ir prisižadėjo išti
kimai pildyti savo “caro” pa
tvarkymus, jei kada tarp jų, iš
kiltų kokie ^ginčai ir nesusipra
timai.

—,-------------------- \

Holandija neleidžia 
kalbėti apie italų 

bombardavimą
AMSTERDAM, s. 14— Ho- 

landi jos valdžia atsisakė leisti 
lordui Robert Cecil iš Anglijos 
kalbėti Holandijos viešame su- 
sirink-ime apie italų bombarda
vimą Švedijos Raudonojo Kry 
žiaus ligoninės Ethiopijoje. Esą 
tas klausimas yra iškeltas Ge- 
nevoje ir valdžia nenorinti poli
tinių kalbų tuo klausimu.

Vokieti jos naciai at 
skirs mergaites 
nuo -' berniukų

SAK JUAN, Puerto Rico, s. 
14.—Du policistab ir vaikas li
ko užmušti, ir. keturi žmonė-j 
sužeisti rinkimų riaušėse Mo- 
rovis miestely. Per pastarąsias 
kelias dienas šioj saloj žuvo jau 
7 žmonės ir 15 žmonių liko su 
žeista. ,

BERLYNAS, s. 14. —■ Naciai 
ruošiasi panaikinti bendras ber
niukų ir mergaičių mokyklas jr 
ateity naciai mergaites ir ber
niukus lavins atskirai ir skir
tingais budais. Esą kiekvienos 
lyties ihteresai yra skirtingi 
ir todėl jie turi būti lavinami 
atskirai, kad berniukus nepa
daryti perdaug mergiškais, o 
mergaites perdaug vyriškomis.

“MORGAN AND CO.”

Thomas W, Lamont

bausmės vykinimą, 
Hauptmann turės mirti 
ros kėdėj šį penktadienį 
vakare.

Prokuroras Wilentz,
vedė bylą prieš Hauptmanną 
mano, kad gubernatorius' pas
kutinę minutę atidos Haupt
manno žudymą, kad ištirti tu- 
h« neaiškumus, surištus su 
Hauptmanno byla. \

Bet šybernatorius i!kišibl*W . ___ ____ __
do tik priešta^aujančhig pareiŠ- Assn. speciahs koniitetns pa-

Advokatai smerkia 
Hauptmanno bylą

'“^cliiČAGO— American Bar

kimus vieną paskui kitą, bet 
pats nieko nedarė, taip kad ar 
jis ką darys vis dar tebėra ne
aišku.

Prašys teismo išgel
bėti Bruno 
Hauptmann

TRENTON, N.’j., s. 14. - 
Penki Bruno Hauptmanno ad
vokatai ruošia “writ of habeas 
corpus” peticiją federaliniam 
teismui, kad išgelbėti pasmerk
tojo mirčiai gyvastį. Jie peti
ciją rems'tuo, kad Hauptmanno 
konstitucinės teisės buvo su
laužytos laike jo bylos nagri 
nėjimo Flemington teisme.

Bet panuaši byla jau pirmiau 
buvo užvesta augščiausiamė 
teisme, tečiaus teismas ją a t 
metė.

Hauptmann turi mirti elekt
ros kėdėj šį penktadienį, 6 vai. 
vakare, jei iki to laiko teismas,, 
ar gubernatorius neatidės baus
mės vykinimą.

ruošęs raportą, kuris pasmerkia 
tą “cirkų’, kuris buvo padary
tas iš Lindbergho kūdikio pa
grobimo ir iš 
manno bylos.

(Betgi šis 
neišsipildė, nes 
porte panašių dalykų visai ne
buvo)

Bruno Kaupt-

“pranašavimas” 
paruoštame ra-

Buvo baimės Musso 
lini sunui

ACM AR A, Eritrea, s. 14. — 
Premiero Mussolini sūnūs Vit- 
torio pažiurėjo mirčiai į akis, 
kai jam lėktuvu bombarduojant 
ethiopus šiauriniame fronte, 
ethiopų granata numušė jo lėk
tuvo duris ir eksplodavo viduj 
lėktuvo numukdama ir kulko
svaidį. Tečiaus Mussolini sū
nūs išliko nesužeistas ir lėktų 
vui šiaip taip pasisekė sugryšti 
į savo bazę.

GARMIŠCH, Vokietijoj, s. 
14— Vienas amerikietis vokiė 
tis žuvo, o New Yorko mergi
nos pasigendama ir gal taipjau 
yra žuvusi, sniegui pasileidus 
iš kalnų jiems čiužinėjau t Ba
varijos kalnuose.

GUANAJAY, Kuboj, s. 14.— 
Kareiviai išgelbėjo pagrobtą 
Paulino Gorostiza, 28 m., sūnų 
turtingo fabrikanto ir nušovė 
tris žmogvagius. Už paliuosa- 
vimą sunaus žmogvagiams bu
vo sumokėta $25,000—pusė rei. 
kalaujamos išpirkimo sumos.

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

Antradienį, Ketvirtadįenį ir šeštadienį kaip 
9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 1080 kiiocycles 
(5000 Watts pajėgos).

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

Šiuos Naujienų Radio Programus galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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Stook,.
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fusion. Let’s hear a more compre- 
hensive explanation, Mr. Editor.”

FeeHr-g v»,
At l^ašt, in our ‘^srepyesąnt- 

aių)ų| of wę ųpt ątpop,
to. petty insult as Vladas has donę 
in hh yųręsU:aijked yyork. VųUy is 
a §t»tųs diffięult eųpųgb to yęolizc 
without the insertion of obstacles 
|įkę personų! feejin^ §iven tp in
sult. Nor oųght vye ręspyt to a 
seemingly endless series of (jųibbles 
and “digs,” such as are found, alas, 
įn tl),ę įpidst of our ęJders’ ąctiv- 
itjes. Vlųdas’ jrręlevųnt remąrks 
abqųt “lijyrvvhitę ba“As>”
aųd cookies show that he yjęldedL 
to onę of his personai prejudices, 
anĄ could' ųot refrąių frpm adding 
ų mftlicipu? tpųęh. pf, tW. perfrųps 
įę męąųij tp he clever. Or is he 
ęnothęr one of tbpsę nąive peopję 
who štili belięves that all collegp 
men and Women are a race of loU- 
ing idlers wandering aimlessly 
pyęr sbgdy pamenąs yyjth oply the 
svfahing soupd pf theiy corduroy 
jdckets to disturb thė routine pf

NAUJIENOS, Chicago, III
S

/T”:

Trečiadienis, saus. 15, 1936

EDITED B Y THE
Section of Naujienos

LITHUANIAN UNIVERSITY CLUB

f.VJJĮH. ."J "lt"TI-'M.'1'. ,"!Į'

arisen this seeming cp^troyępsy 
pyęr a fęw minor items, already 
gnavving into the very things we 
mušt develop jn ordįir to Press PO. 
successfully with our^ims of uni- 
ty. Gop.d felįoyyfihip’ $»?<į an appre- 
ciatiop pf Qrnę vięw-
points hąve aldeady been tested 
b y the ppns o f cąreless wrjting.

Let ys noi fprgęt tb.is yyoFld 
was hpįlt .ftB ppj by the feyV 
— tha^ jJJ ą regi sępąp pf 
hood gpjd ęopp^ątįoii: hąd devęlpp- 
ed long ago, we woul(l, perhaps, 
not bą tp^ay, ip the
rubbisį , o.f ouj> pypd,epes,spr’s 
judices.

PFe-

un-

pet

Newsy 
VVrites!

tujtįęjl f^ęs,>J^py^r,. 
exchange our assets for thę dollars 
oį'Ahe Lithuanian puplic.

How? By pooling our assets to 
entertain you, the Lithuanian pub\ 
lįc. We haye pįąnned a program 
of rnusic and drama, to be pre- 
sented ąt tįp' Lithuanian Auditor
inių op Sųųdąy eyeniųg, March 1, 
1936. thp eXcęptįon of one oK 
two gu.ests, thę musįp and drama 
will he iųterpręted by męmhers of 
iyįį, Ųniyęr§it^ Clųh, i

We ipvite you įę tako this op- 
pprtųųity to, becdmę better ac • 
iguąfoted wi.th the Lithuaniąn Unį- 
įyięrsity Club; we ask yog tp come 
Dpd ępįpy. yourself dųring aų eyęn- 
iųg of divęrsifięd ęntęrtainmpnt. 
Only by ypur attendance can ^ye 
be ąąspręd and encoųrąged toAvarcls 
yjgpppusly fųlfilling our aims. ’

jdckets to disturb thė routine 
their bjiąsfuj ęxįstęnce?

Two Observers.
To the reųuest for “a more coni- 

preheųsive ęxplanation,” we nęed 
only suggest ąųo'.her ręfęrencę to 
QUF first ąrticle, which doeš not 
clash so ignominiously with oųr 
answer to Mr. Jakutis in this co- 
lumn, as Vladas vvould leąd tho 
casual reader to believe. Patiently. 
tyę ągain briųg ąttention to the in- 
surmountąįilę fąct that our |wo 
męmbers at the “Y” meęting w,erę 
there 
hey 

youth 
pofots 
on in 
ųot spęcificąjly come tų ąny agrec- 
men t on ‘ the fi ve poįųts m c p tį.on- 
ed again in Vladas’ . ąrticle, and 
writtbh first by Mr. Orman. There- 
in lies the wholę basis for oųr ob • 
jeętiph. Wp ępų|4 ių)t M Mį?. Or- 
jų^n’s: stątem^^ pasą\withę||t ex- 
prpssing the triie faets of the nieet- 
ing, especįally when our observers 
tc)d; yjįfo’ Orman that since the 
sęSSiow<Avas so entiręly iųformal, 
atfd dėVoid of any organizational 
sanetion, aįj Įhat cpųld be said in 
anyl artiele he would write, wQiil,d 
bp <bę meI*e dętail of the meeting’s 
occuren.cę. We parte(J ąmiąbly and 
went our ways, trusting iii Mr. Or
man’s gęųiį Spnse;

The Lithuanian Univęrsity Club 
is imt in the habit of. jumping in
to mąJĮęr;? haphaząrdly, sq thąt 
cųųtrihd^tjoną and ųthęr vąFiątįįųns 
arą npt ą pąrt of iįs trąvelliųg hąg- 
gage. Once the GĮub giyeą its 
ficial word, it does not retract 
stand on sonie factpr of ethical 
convenieųce.

If we are to worjt on gųy pro- 
jeots, we mųst knęw the re|pyąųt 
faets. When Mr. Orman cplored the 
faets, probably through careless- 
ness, we felf it our duty to remedy 
the miitĮer. ,Wc h^ve eontradieted 
nęthįng, nor hąve we misundęr- 
stood anything, least of all oup owp 
principįes and stand on the idęą of 
unity.

Jn ą Į936 Modęl,
There is then, no inconsistency 

cither in our statements or ii) oųr 
views.,i We are striving to ride the 
rough ręądą toward ą. ąignįfięant 
unity in a Į936 model of undep- 
standing, and not in a dilapitated 
cąrt of medieval ideas swamped 
y/Įth the bulfcy, pąękward ąųd re- 
tapdaitive ogres of prejuidice and 
narroyf-ųundpdpes'j. AVe are ąlvvays 
ready to discuss all plans tp pro- 
mote a sound unity, and to agreę 
on a well thought out course oij 
action, būt we do nol propose tų 
ęįthpr comjpit oųrąęlycs. ųr ąpt 
UpOji hąstįly foymefl įdpąs. Opi, 
sįaj)4 Qi) tftejsg grupes yvąs cl^ar- 
ly expresĮsed by the attitude bf 
our observers. They were retįcent 
about malcing any statements for

simply as observers; thal 
expresse<Į ąn idea that all 

organizations could find 
op wbich thęy ęoųld work 
common, hP1 thflt th.ey (Ijd

Mr. Fijjlor aųd L* V? L??
Congrątująbpnf? pi) yopr pąst 

year’s gppd work ąjid thę Bcąį of 
All Gqp,4 fbF cpntipųęd 
editorial efforts in editjng a page 
that ų pf yįtgf įi>tęrę§t Įp gJJ whp 
are ępp.Gęrųed witb 
Lithuanįąn ' yoųth, Lįthuą.nMn 
ure! * ’

Thesę siųęęre ępngratulątions 
come from 3 group that has ąims 
somewhąt ęįmilar to thosę of the 
Lithuanian .Uijivęrsjty Club, — 
from g gFbbP of Lithuąniaų 
ladies njpst pf whoni grc, thcm- 
selves, uniyersity grądųates or 
studenįs, — from a club that is 
proud tp hąve just celębtated its 
Tenth Ąų,nįvęrąąry in 1935.

The Ę. R’s extcnd < their good 
vvishes fpr a successful 1986 to the 
L. U. C’s. ;

Gprdi.aIJy,

p»st SIMPLICITY
Spipp ppet’s thoughts 
are myęb too deep 
for sjpipįę mę 
to ųpderstąnd. . -
Npr, (fore l W 
to pąttern mYL 
few. thoughts in versc; 
thęy are too meek 
to darė to speak 
or ętep in tirpą 
to meti’ic rhyme. . 
And yet, might* Qpd 
noį find one heąt 

, of ppetry , 
i n such comiilete 
siinplięity?

Frąncie Hęl.eų Stcvens

įt upj and tbųs kepp off sleep, as 
grown-ups do, and vvould listen 
vdth awe to their stories o£ ghosts, 
witch.es and devils. So passed our 
long. winter evenings.

Ęut wh.cn summer cąnie, I would 
thru. the woo<js in the morning. 
Hpw ąųiet they were — how loud 
thę slightest spund — how fan
tas tie thę chance chirp o f a 
sqųii;rel, and what gruesome 
shapes the siųiple forest forms 
called ųp fpr mc — yisions of dis- 
membered bodies, revęngefųl ghouls.

And when I loitęred too long in 
the eveying, or when oyę of my 
pharges strayed too far, my. hear1 
woųl.d tremhle sp įn the shadowy 
forest lanęs, that long bęfore my 
£i$s? sheep, and trįo pf goats 
strayed bome shephprdlęss my 
short, spjndly legs had broųght mo 
ipųt pf those feąrfuĮ pąths to the 
comparative frįęndiiness of my 
pąręnts’ dwelh,ng?

W|ien thę next winter snow had 
fallęn,, the mPh-folk gathered 
arotind the “pečius”. Ali evening 
long they we,aved theįr tales of 
ghosjįs and dęvįls. Bų.t I was satis-

fied with .sleep and my own 
dreąmjs. I was finished playing 
grown-up.

Due tę mcchanical troųbLe witli 
the type uęed for this page the 
balance of the matcrial intended 
therefor will appeąi; i,n the second 
section of The Modern Studpnt to- 
morrow. —Ed.

ADVOKATAI

ADVOKATAS .
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3^23 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. 

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais1- 

pagal sutarties.

We 
npį 
the

K R Newsy.
Thank y,op, K B’s, 
that our page did

(Ed. Note.
are sorry
appeąr bęfprę your ShųffĮe at
Bispjarck.) /

The Ljftle Gr«wi-Up
by Sue Vilis

A.L.Davidonis, M.D. 
4910 S. Mięhigan Avė. 
......Kenvood 51OT 
VALANDOS: r

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio. 
-- y-—-y  . —-.........—............................

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 ifci 9 
vak. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulęvąrd 1401

Phone Canal 6122
Dr. S. Biezis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedek pagal sutarti 
Rez. 6631 So, California Avenue 

Telefonus Republic 7868
JOHN B. BORDEN

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

Vakarais: Panedėlio, Sęredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 1

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600,

Telephone: Boulevard 2800 •

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone t Renublic 9723

Tel, Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

BossesWorft 
Hire People with 
Halitosis [breath)
PeUpliB who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
f/itlj the best to cjioose from these days, em- 
ployers favor the person who is inost attrac- 
tlve. In Business Ijfe as Jn tfe^, sočiai world, 
hąjftosiš (unnleasant breath) is considered the 
worst of faiiits.

Unfortunately everybody cufferp from thia 
ųffpnsive ėonditioų at sqme time or other— 

| many more rėgularlv than they thi. .k. Fermen- 
J.1 tation of fqod particles skipped by tho tooth 

Į briish is the rauso of most Cases. Decaying 
tęetb and poor digestion also cause odors.

The ųuick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the ųuick deodorant, 
eyery ’mornipg apd everv night.

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves.. 
Your breath beeomes sweet ahd agreeable. It 
-v’n pot offend others.

If ybu value your job and yoųr friends, ūse 
Listerine, thė safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Compąny, St. Louis, Mo.

Don’t offend others * Check
halitosis with LISTERINE

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro, 

Seredoj pagal sutarti.Kl. Jurgelionis
- ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras

Tel. Dearborn 3984
Rezidencija -'

3407 Lpwe Avė. Tel, Yardą 2510

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

vak. N e (lėlio j pairai sutarimą.
Ofiso Tel.: Boųlevųrd 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930After the “kopūstai” had 

appeared from the tablo and 
hired boy had vyiped 

’pleąn with
^?pancąkęą,- ,<e, tho meų fplk and I,: ! 

’-LyvoM^ Sit”1‘ around our immąnsp^ I 
.“pečius” whlle niother ąųd sistęr 
worked with the dishes.

Perched on my own little stool . 
I woųld listen breąthlessly to the s 
tales thąt rplled off their liųs ąs 
the winter vvind , howled ąciosą . 
the windows. My back woiiįd' bs 
cold; my face and hands roasting 
—• būt I dąred not miss a word of ! 
whąt they were sąying by tPFPW,g; 
ąyyay from the firc. At times my 
eyes would elose slowly ąs the 
warmth of the supper and the “pe
čius” madę my heąd h.eąvy. Then, 
I yvoųld npp(J both hands to keep

dis- 
thc 

the bowls 
thp rcmaining pptato Dr. T. Dundulis

GYDYTOJAS^ IR CHIRURGAS 
4157, ARCHER AVENUE

< Telefonas" Virginia 0036
Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 

6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti

i-.,.' Kiti Lietuviai Daktarai.
Ofiso valandos:

Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v.
Tek: Hemlock 5524, dieną ir naktį.
Dr.Constance A.O’Britis

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas

, 2408 W. 63rd St. 
Res.

6000 So. Campbell Avė.
Tek Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 1 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

March 1: Hrogt®ss
To /-render possible aid tp Ąmė- 

rięan-Lithuanian študents” is one 
pf the sirpųgęst stanchioųs supr 
ppyting the frąme-wprk of thp 
Lithuanian Univęrsity Club. Up to 
the present we haye answęręd, 
various ųuerries for scholastic In
formation ab.out thp school§ aųd 
ųųįvęrsjbeų ĮĮruRd ys, tpereby aijd- 
ing to sonje exteųt? thę nęvvly 
gradųatęd high schop) stųdeųt. 
Ho\veyer, deep in our hearfs, there 
has been a hope to do more than 
merely sųpply information — ąnd 
that “more” is the čreątion of a 
scholarship fund to aid needy and 
deseryjųg studentų of Lįthyanian 
descej)|.

As §wdęųts, wę hnvp įpurnęd tp 
appręęįąfę the jųprĮts ųųd bpųpfits 
of 4npw|ędjgp. knpw 
knowjpdgę, trųp ąųd Šiųpęrp, pąp 
make Jjfo ąp ęaųjpr cpypsp for ųįl, 
mankfod., Ęųf lĮ.ųpSyJedgp is 
ed a į g pripp today, and į jį 
cases cypt far ęspęędp thp 
would.-hp ųtydynt’s meip)s.

otherp. typ yų^pFpųų, tp mpytipni 
here, l)hVP eyjh.orhęd 90 .6 vyt
ure wę hODP wį|l hiy thp.
foundatjpy for a gi'QWipg MUdPOfr 
aid fopd tbaf wiH be ą meų.os 19- 
wąnj thp fojfįihųpųt ąf pyr gpąj. 
Wė taph bot pyr ągųętų
ccnsi^t pf jpprę vųlųąbįę thiW — 
youth, ijųp^htion?, ęihhųslo^, the 
will dQ., SJnpę dolĮaps W fol

L*

St.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

III W. Washington
• Room 737
Vąk 9 ryte iki 5 vak vakąręv> 

Ofiso Tek Central 4490
(Gyv. vięta: 6733 Crandon Avė. 
namų Tek: — Hyde Park 3395

of- 
its 
in-

Over Pld Groųnd.
Onę inęęting and tb^ee artiplęs 

hųvę ąroųsęd a great dęa) of fjųp- 
ry aboųt “misyepresentątipn”, “mis- 
ųnderstanding”, and what-not. The 
meeting was that of Dec. 6, when 
lwo members o f the L.D.S, ope of 
>.he L. Y. S and tvyp pf thę L-V-V 
gathered 0 discuss a few points op 
Lithųanian-Ampri.can yputh ųpity. 
'The first artįele was thąt of Mr. 
Johnnie Orman, writing in Vilnis. 
We, in turn,- wrote “Mlisrepresent- 
atįon or What?” ąs a ręstatement 
pf the things discųsųed ąt the 
meeting — expressipg, we thought, 
ciearly enpugh our objections to 
Mr. Orman’s interpretation of the 
šame meeting. And now, besidę us 
lies the Vilnis English Section of 
Ja n vary 3. It is tfie third artiele 
and bears the subtitlę, “Cųntradic- 
tion or Misunderstanding in LUC 
Stand on Unity?”

In this later artiele are contain- 
cd a numbev pf exppsįtįons on why 
the L.U.C should be interested in 
gettjyg thę , Lithuaniąn Japguage 
taught in thę High Schools; why 
it should belų to mąiptain Lith- 
uania’s independence; "why it 
should work for the transfer yf the 
Olympics from Natzi Germany**, why 
ii should work for thę*jj>reserv- 
atipn of democrący ių Lithuanią; 
ahd why įt should help build a 
sports movemęnt among, Lithuanian 
youth organizatiops. We do not 
take issue with these expositions, 
although certain peFtįnent criti- 
eisms cpuld be madę; nor do we 
assūme a stand of opppsition to 
them. We do, hoyvever, obi.ect yioųt 
strenuously to the caustfc and un 
called for remarka which Vladas, 
the author of the artiele, makes 
about collegians — meaning, 
dpųptedly, the L.U.C.

Nurturę for Ill-Fęęling.
It scems that Vladas haš a

dislike — or envy — for thosę whę 
are waging a hard battle econonū- 
cally to gain the benefits of. an 
eduęation, for in commęnting on 
the suggested sports mpvemęnt h.c 
<hrows all good taste and (Jisprę- 
tion to the winds, and Jauneles 
forth a bit of writing which can 
serve no other purpose than to nur- 
ture ill-feeling.

“\Vhat is wrong,’’ he w*’itęs, 
“with this movement? Unless įl 
\yould soil the ,iily-whįte hąnds of 
the collegians and co-eds who are 
so pre-occupied discussing roman- 
ces over a eup of tea and a cooky 
that there simply Avould be no 
timę to bother with such trifles, 
or mjx with the ‘common, illbred, 
and uncouth nniltitude’, ųnlesg they 
are honored with the prescnce of 
a prominent sportsman who could 
fųrthęr their spcia! aspiratipns.

“Now, had thę L.U.C editor said 
■We are very much interested in 
all or most of the above points. 
būt to our great regret, due to the 
present cthical status of the so- 
cieties, we cannot participate in 
anythipg whęrę the L.D.S or Or
man is involved.’ ($vęn this would 
bę a cąntradietiop to theįr statė 
ment, ‘the L.U.C stands on a non- 
partisan basis’.) This eontradietion 
would be easier to overlook than 
ypur pertinęntly blunt statemępt the Club. Thęy wnrc awpre of the 
that you arc not interestejį in any 
of the afyovę points because the 
gathering was inforiųal ąpd thąt 
Mr. Orman took things too much 
for granted. This is truly inexųlic-

'* ąble. Ęy all meanų you should, haye 
met at the Knickerbocker Hotel 
and donned tuxedos, making it a 
formpį occašįon. As fpp Ofrnap 
(that nasty mare^tfiiess jJou’ll ijąve 
to slap hisp hdnčb^for taking too 
much for granted/^

“Thus to my ęomprehension, |hę 
artiele and response to Mr. Jaku* 
lis is wrapped entirely in coų-

Mrą,' B

—osBYbs.. 
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AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
MfetotųviiĮ Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

f B MAŽEIKĄ
W»uę Phone Yards 1138

• A, MASALSKIS
Phone Boulevard 4139

1 A. PETKUS
J,4L0 South 49th Courį Cicero Phone Cicero 2109

shęer infprmąlity of the rąeeting 
and ąęted accorlingly by advising 
tW the bpst cpupsę of actipn 
wopld be 19 cah aji pffięially re- 
presented scssion of all Lithuanian 
yoųth unjts in pr.der |p develop 
ipore fųlly the poąsibilities pf 
common cooperation, agreement, 
aųd gętipp. JVIr. Ormąp stą^ed that 
the communicą^ion incęntive would 
be taken by bis organizątion.
ąr.e ątill vvaiting for an official 
communication to our seęretary, as 
is, probably, the L. ’ Y S,

In the meantjme, there hgs,

and Midwife' 
6630 S. WęsferB 
Aye.. 2nd floor
Patarnauju ųrig 

se ar hgęnįnęsę, 
duodu ma^age

Motęrinąą irmer- 
gin.oma pąta$?

LĄJOOTUVIU

EUDEIKIS 
ir TfiVAS 

I * 

. Laidotuvių Sąlygos 
Lengvaią Ikmpkėjimąis 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzię Avenue

į k J* Ff KADŽIUS
W 18tMStFBęt Phone Canal 6174

■ ■ I S. M. SKUDASj 718 Węst 18th Street Phone Monroe 3877

I. J. ZOLP ’ " ~
1346 West 46th Streęį Phones Boulevard 5208-8418

J, F, EUDEIKIS
Hęrinitage Avenue Phones Yards 1741-1742

MUHA^ICZ ir SŪNUS
%814 Plągę Phones Cąnąl 2515—Cicero 5927

S. C. LACHAVICZ
4H4 K»st 1081h SL Tęl. Pullmah 1270 arba Canal 2515

J, LI ULEVIČIŲ  S
4Q93 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

AMBULANCE PĄTARNAVIMĄS DIENĄ IR NAKTĮ
'■ YĄRds 1741^1742.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
Ijąip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akte 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dęntistai

- Amerikos Lietuvių Daktaru
______ jDrąųgijęs Nariai.________

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

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

Tel. Sęęley 7330
Nųmu telefonam Ęrnpsvvick 0597

Ofiso Tek Boulevard 5918 , .
' * Re?. Tel. Victory 2343 ••

Dr. Bęrtash
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 ųųo 6:30-8:30 

Nedėliomis vairai sutarti

KITATAUČIAI
Dr, Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Rąy ir kitokių* 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

įlydė Pąrk 6755 ar Central 7464

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. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

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

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po niietą 
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2400
. - - '■....

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tet Drexel 9191 

Dr. A, A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgai 

Moterišku, Vyrišku. Vaiku Ir visi 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9-vai. vak. Neda

liomis ir šventadieniais 10—12 
• dieną,

witch.es


NAUJIENOS, Chicago. H1

Benki

KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis

kp. narys

MUSŲ SKAITYTOJAI

METINIS

LIETUVOSIndiana Harbor, Ind

NEPRIKLAUSOMYBESJoseph Triner Company, Chicago

PAMINĖJIMAS
SEKMADIENYJE

Paveiksluoti Kalendoriai po 25c

SOKOL SVETAINĖJE
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

PRADŽIA 4 VALANDA PO PIETŲ
po piet. 
SeStadle- 
▼akare. 
po piet.

nors 
jį ir 
ūpą,

. MARTIN (MARCINKEVI 
ČIUS) PASKIRTAS INDUS
TRINĖS TARYBOS NARIU

Nors 
ti apie

Crane Coal Co 
5332 S. Long Ave« 

Tek Republic 8402 >

Bagdono-Pocienės 
byla atidėta iki 

Vasario 3 d.

SLA 185 KUOPOS
VEIKIMO

Bet, Bagdono adv.k Herber

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

Smalkesni $7.05 tonąs

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliiiosuoti Jus

Komisijos nariai jau pradė
jo galvoti ir planuoti, kad va
kariene butų kuo šauniausia. 
Apie jos tolimesnį veikimą bus 
pranešta vėliau.

' — SLA-.18

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTĮ
—su ALSANS, aukštos'Yušies nebrangus naminis gydymas. 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 mųsų knygelės—DYKAI 

ALSANS LABORATORY, 190 N. State St., Chicago.
Kambarys 833 Telefonas CENtpal 7170.

Rąštai skiriami j šj skyrių turi būti adresuojami “Musų Skaitytojams 
Būtinai pridėkite savo vardą ir pavardę.

Z1U-

Birutės į 
Aš bariau, 
Byanską— 
priešais ir

PROGRAME DALYVAUS GERIAUSI MUSŲ CHORAI, SOLISTAI, ŠOKĖJAI, MUZI 
KANTAI. VISO APIE 300 ARTISTŲ.

J. J. Bagdono su Barbora Po
cienė bylos svarstymas už ban
dymą papirkt (Įžiurę adv. Ju
liaus P. Waitches byloj atidė
tas iki vasario 3 dienos..

Valstijos prokuroras Julius 
Sherwin sako, reikalausiąs, kad 
teisėjas Joseph Burke paškir 
tų aštrią- bausmę prasikalto-
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Byanskui užaugti su
laka galėsite peikti. 
Jono Byansko prie- 

priminiau 
pric-

komisiją įėjo tikrai veiklus ir 
patyrę žmonės, būtent, Tarnas 
Meškauskis, ponios O. Valavi- 
čienė, O Kantrimienė, Kielie-

trumpai noriu praneš- 
SLA 185 kuopos veiki

mą. Praeitame susirinkime 
kuopa nutarė labai daug veik
ti. Ir tie nutarimai pasiliks ne 
vien tik ant popierio, bet bus 
vykdomi gyvenimam

Pirmiausia nutarė' dalyvauti 
auksiniame konkurse. Bus kvie
čiami visi lietuviai stoti i SLA 
185 kuopą. Nutarė rengti kuo
pos naudai šaunią vakarienę. 
Dėl vakarienės pasisekimo ne
tenka abejoti, nes i rengimo

Nora 
dvasios jaunuo- 

per muziką-dąiną ir 
šokius, tai tikri 

kur

nė, Klapatauskienė 
nienė.

“Turiu padėkoti už Triner’s Bitter 
Vyną. S u virš metų laiko turėjau bė
dos su nemaliinu — ką tik valgiau 
gasai darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau jūsų skelbimą, 
nusipirkau buteli, ir nuo paties pir
mo paėmimo nemalimas dingo. Bu
vo taip, kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar, viduriai vei
kia kaip laikrodis Ir valgau ką tik 
noriu. Su pagarba, Wallace A. 
Combs.”

Jei Jūs kenčiate nuo nemalimb, 
prasto apetito, nevirškinimo, gaso, 
galvos skaudėjimo, nervotumo, nera
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vyną; imkite re
guliariai; pilną šaukštą prieš valgi. 
Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

jausmus. P. Nora Gugicne, to- kad .prokuratūrai Bagdono pra 
ji pati, kuri tankiai rašo į | sikaltimas teisine. bus sunku į 
“Naujienų 
talentingus muzikus 
ir šokikus

GERB. Naujienų skaityto
jo* ir ikaitytojal prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

J. Martin-Marcinkevičius yra 
šio miesto tarybos narys. Prieš 
kiek laiko tarybos posėdyje jis 
patiekė sumanymą sukurti spe
cialią tarybą, kuri rūpintųsi 
pramone. Tos tarybos tikslas 
bus sudaryti šiame mieste to
kias sąlygas, kad pramoninin
kai čia steigtų savo įmones, 
žodžiu, bus bandoma visokiais 
budais patraukti pramoninin
kus. /

Nėra mažiausios abejonės, 
kad tas su*manymas yra labai 
naudingas. Juo čia daugiau 
pramonių įsikurs, juo geriau 
bus miesto gyventojams, — 
tiek darbininkams, tiek biznie
riams. Pats miestas taip pat 
turės progos augti.

Originališkas konsilmano 
Martino pasiūlymas buvo pri
imtas su mažais pakeitimais. 
Truputį pakeistas tarybos są
statas, o taip pat nutarta ne
skirti pinigų tarybos išlai
doms.

Kai pasiūlymas buvo priim
tas, tai tuoj konsilmanai pasky
rė ir savo atstovą j industrinę 
tarybą. Visai naturališka, kad 
tuo atstovu liko išrinktas' p. 
Martinas, tos tarybos steigimo 
sumanytojas.

Po vieną atstovą paskirs 
Trades and Labor Council, Ke
nosha Advancement association, 
Downtown Business Men’s as- 
sociatiori, Uptown Business 
Men’s association, Kenosha 
Chamber of Commerce ir Ke
nosha Real Estate board. To
kiu budu industrinė taryba su
sidės iš šeptynių narių.

Nuo Muskulų Gėlimo ir 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

a ” palengvinimą_______ i

rodyti.
Dabar Bagdonas * sėdi Cook 

apskričio kalėjime ir laukia 
bylos svarstymo, o Barbora 
Pociene yra • paliuosuota po 
$10,000 kaucija.—F. B.

jas, gal būt kad šiandien vie
nas iš įžymiausių tarp lietu
vių amerikiečių muzikų.. ir 
chormeisterių, gana šaltai, 
(nors aiškiai .matomai buvo, 
kad nuduotas šaltumas) 
rėjb į išsivystymą 
nemirtiną chorą, 
ginčijausi už Joną 
su Jono Byansko 
peikėjajs. Pritrukęs argumen 
tų aš reikalavau duoti jam — 
Jonui 
bręsti 
Taip' su 
šais susitikau 
tuos praeities ginčius —prie
dai nusiėmė kepures ir galvas Į 
nulenkė ir prisipažino, kad 
klydo savo nusistatymu. Taip 
Birutes choras nemirtinas 
ačiū Jonui Byanskui.

Kas sako, kad miisų jauni
mas ištauteja. Mat vienus.Či‘e- 
pijau, kitiems mažas -ar di
desnes žaizdas tvarsčiau, kada' 
kur žaizdamas bolę ar tvoro
mis laipiodamas netik kelnai-

VASARIO16. “Dykai Pasiteira
vimas ir Rodą

Nežiurtai kaip atkakli ar užsenėjus 
Jūsų liga nebūtą, arba jeigu jus negavo
te geidžiamą pasekmių praeityj, nepralei
skite progos .pasinuaudoti

DR. ROSS’O NAUJAUSIOMIS 
GERAI IŠBANDYTOMIS 

METODOMIS
Kraujo ligose, nerviškame, silpname. 

Slapumo ir kroniSkose ligose, šie meto
dai duoda pageidaujamas pasekmes. Nie
kas neturėtų nuliąsti, nes tūkstančiai 
atgavo sveikatą ir vėl buvo linksmi.

Syphills, gonorhea ir lytlSkas silpnu
mas yra trys svarbiausios žmonijos 
laimės. Jos yra pagydomos jeigu 
moksliškai gydyti nes dėl netinkamo 
dymo būna labai liūdnos.

LENGVAS IŠMOKĖJIMAS 
Patarnavimas nebrangus Ir kiekvienam 

prieinamas.
Mokėkite kiek galite laike gydymo. 

Susitarimas gali būt lengvai padarytas 
ir nereikės apleisti savo sveikatą dėl 
stokos pinigą. Tūkstančiai gali būt 
dėkingi už savo gerą sveikatą gydytojui 
kuris specializuojasi gydyme tam tikra 
ligą. Pasirinkit gydytoją kuris turi 
daugelio metą praktišką patyrimą gydy
me tą ligą.

LABORATORIJOS EGZAMINACIJA ■ 
BE PELNO.

DR. ROSS HEALTH SERVICE 
AND LABORATORY

35 South Dearborn Street 
CHICAGO. ILL.

Priėmimo Kambariai dėl Vyrą—806. 
Dėl Moterą—508. 

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

niais nuo 10 ryte iki 8 vai.
Nedėliomls nuo 10 ryto iki 12

Paimkit elevatorlą iki 5 ankšto. 
Jis veikia ir Nedaliomis.

kas- nors išris—o tuoin tarpu, 
ihes lietuviai ieškokime tiks
liai tų kilnių naudingų kelių, 
vedančių prie linksmo, paten
kinančio gyvenimo.

Nei vieno žmogaus mes ne
turime teisės teisti, kol jis 
draugijiniame žmonių, sugy
venime nėra nuskriaudęs ki
tų, ne .lik medžiaginiai, bet ir 
dosniai; ypač doriniai neap<- 
vogęs žmogaus gero vardo.

Nepamenu gerai kiek tai 
metų atgal aš išgirdau pirmą 
sykį chore ir trupučiuką solo 
dainuojant p. Bartus h man 
taip patiko, kad aš neišken
čiau ir laike pertraukos pa
sveikinau ją iš peties ir nuo 
širdies ir meldžiau ją neuž
mesti dainavimo; .prašvito jos 
veidas ir sužibėjo akyse aša
ra! turbūt aš pirmas buvau, 
kur drįsau pasveikinti, šian
dien, aš per didelį vargą, per 
eilės adoratorių, vos tik prisi
mušiau pasveikinti ją, ir pri
minti mano pranašavimą — 
taip ji atsiminė ir linksmą 
šypsena paačiavo! ir adv. Ka
zys Gugis tą mate ir girdėjo,

Toliaus, kada Jonas Byans- 
kas, dabartinis t Birutės vedė-

Dar Naujiėnosė galite gauti paveiksluotų 
Kalendorių, po 25c., pavieniais arba dides
niais užsakymais. Tinkami' pasiųsti savo 
draugams. , '

? f '

NAUJIENOS
1739 S. Halste St.

CANal 8500

“BIRUTĖ”
Musų gyvenimas gana truin- 

pas ir? todėl privalome juo 
naudotis, kad padarius jį kil
niu, naudingu ir Unksmių — 
patenkintų visu kuomi.

Ar to pasiekia lietuvis? Toli 
gražu ne. Gal būti vienas ki
tas iš tūkstančio šiaip taip 
prisitaiko pakenčiamai gyve
nimo naštai nešti. Bet, kad i 
jis per visą savo gyvenimo 
diehas butų linksmas, sveikas 
ir patenkintas, tai aš nesura
dau. kiūrėk, lietuvis iškila į 
paviršių, rodos, kad jau da
bar nieko netrūksta. Profesi
ją ar biznį įsigijo ir viskas 
sklandžiai eina. Tik staiga iš 
gimstame, kad parblokštas. 
Sveikata suįro. neatlaikė fizi
nė, ar protinė jėga, ir žmogus 
susirgo. Nieks jam nebemalo
nu. Nei mylima žmona, nei 
vaikai dėl kurių labo jis tiek 
daug pastangų dėjo.

Jei ne liga, tai kokia 
kita priežastis parbloškė 
sudrumstė, aptemdino jo 
jo sielą; ir visi kilni, naudingi 
darbai vedanti žmogių prie 
linksmo, patenkinto gyveninio 
—staiga tapo išblaškyti ir au
dros išnešioti. Tamsi ateitis I 
prieš akis atsistoja...

Gili ir labai labai akyvai į- 
domi gyvenimo filozofija. Tai 
problema, kurią kada nors,

Chicagos ir Apielinkių Miestelių Lietuviai Atsilankę Turės Didelio Smagumo ir pra 
leis Vakarą Linksmai ir Naudingai.

l tankiai rašo į 
skiltis apie musų 

dainius 
Tuom ta^pu :w 

That’s all. '
Dr. A. L. Graičunas.

P.CONBAD
STUDIO 

420 W. 63rd Stj 
En<lewood 5883-5840 

Dar gražiau, modernii- 
Ūau Įrengta. I

tęs ar suknelę sudraskė ir už 
tai gavo nuo mamos įkrėsti, 
kad Vrazvimo” įgytų, bet ir 
iašakas įlindusias į šlaunyti ar 
pirščiuką išiminėti, ne vienai 
ar vienam atsęidavp ir lovoj 
pagulėti vaikų ligą susirgus, 
šiandien jie lietuviai ir mano 
draugai ir man smagu, kada 
16 metine įsitvėrus, už ranko
ves ^su manim po svetąinę 
šveistomės — pavydas; kai 
kam net seilė varva. <Na tiek 
to.. Aš gyvenu ir * džiaugiuosi, 
matydamas jaunus, sveikus ir 
“buoyanl” kupinų kilnių sva
jonių ir pasiryžimo, ir aš at- 
jaunėju syku su jais,—su ma
no jaunais draugais.

I •

Prie pabaigos negaliu už
miršti p. Nora Gugienes, tos 
įkvėpėjos 
Ii am s — 
lietuviškus 
pirmi pradai Liętuvybės 
tik vieninteliai moka pasiekti hui 
ir neišdildomai palikti jau 
nuolių širdžiai tuos kilnius ' M. Wetzel pareiškė reporteriui,

JOHN P. EVVALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu; reikalauji Pirmo Morgičio, arba
apd raudos nuo ugnies, vėjo, c te., atsišauk:

840 West
TELEFONAS: ¥AW ąiba 25^1;

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMO B-VĖS
' ' KAŠTINfiJE ‘

jt
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AR Už “VALSTYBĖS TURTO NAIKINIMĄ”?
..  '. «■"' ■■'■■'■Į ‘

Opozicinių komunistų spauda rašo, kad Jungtinėse 
Valstijose gauta laiškas nuo Leono Trockio žmonos Na
talijos, gyvenančios Norvegijoje, kad sovietų valdžia 
laiko kalėjime Trockio sūnų ir jo žmoną. “Visi Trockie- 
nės bandymai susirašyti su sūnum ir jo žmona nuėję 
niekais. Net pinigai, siųsti jaunojo Trockio vardu, jos 
nepasiekę”, skaitome žinioje, kuri tilpo “Nauj. Gadynė
je”. • ,

Kada musų komunistams nurodai, kad sovietų'val
džia laiko kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose sa
vo politinius priešus, tai jie atkerta, kad politinių kali
nių! Rusijoje “nėra”. Bolševikai, girdi, sodina į kalėjimą 
tiktai tuos, kurie nusikalsta. kriminališkais darbais —t 
naikindami valstybės turtą, darydami sabotažą ir t. t. 
Tai argi ir jaunieji Trockiai yra kriminalistai?

Tas pats sklokininkų organas sako, kad jaunasis 
Trockis visai nedalyvavęs politikoje. “Jisai turėjęs pro
fesoriaus vietą Maskvoje, žmona tarnavusi knygyne.”

Trockienė mano, kad jų suareštavimas tai keršto 
aktas senamjam Trockiui, kurį Stalinas ištrėmė už Ru
sijos.

Kuomet Rusijos komunistų valdžia šitaip elgiasi, 
tai ar ne juokai girdėti komunistus, kurie tą valdžią 
garbina, kalbant apie “pilietines laisves”? •

Kur—kur, bet sovietų Rusijoje tai pilietinių lais
vių stoka yra neužginčijama. Nuo ten komunistai ir 
turėtų pradėti kovą dėl tų laisvių atsteigimo. Kai Sta
linas grąžins žmonėms laisvę, tai pasaulis patikės, kad 
komunistai yra ne bloferiai. '

DEMOKRATŲ SKILIMAS ILLINOIS VALSTIJOJE

Demokratų partijos mašina atmetė gubernatoriaus 
Hornerio kandidatūrą antram terminui ir nutarė rem
ti Dr. Bundeseną. Bet Horneris vistieįc ketina kandida
tuoti ir skelbti karą partijos bosų “diktatūrai”.

Kad skilimas įvyks, buvo galima numatyti jau se
niai — kai tik gubernatorius atsisakė pasirašyti legis- 
laturos priimtą bilių apie laižybų legalizavimą arklių 
lenktynėse. , .

*

Apžvalga
IR THOMAS ABEJOJA 

APIE “BENDRĄ 
FRONTĄ”

’ Kad ir komunistai dabar 
karštai ploja N. Thomasui, ku
ris su “kairiasparniais” suskal
dė Nėw Yorko socialistų orga
nizaciją, bet ir jisai abejoja, ar 
verta eiti į “bendrą, frontą” su 
komunistais. Debatuodamas ši
tą klausimą Chicagoje su Brow- 
deriu, Thomas pasakė, kad ko
munistai turės dar pakeisti 
daugelj dalykų savo politikoje, 
pirma negu bus galima bendrai 
su jais veikti. Skubintis su ben
dro fronto steigimu, jo nuomo
ne, butų neišmintinga.

Norman Thomas kaltino ko
munistus už jų begalinį opor
tunizmą. Pirmiau, sako jisai, 
jie niekindavo demokratiją ir 
pravardžiuodavo socialistus “so- 
cialfašistais” ir kitokiais pik
tais epitetais, o dabar jie stai
ga ėmė agituoti už demokrati
ją ir vadinti socialistus “drau
gais”. Kodėl jie padarė tok J 
urnų pasisukimą savo nusista^ 
tyme? Todėl, kad jiems taip 
įsakė New Yorko centras, o 
New Yorko centrui įsakė 
Maskva. “Ką jus žinote”, klau
sė kalbėtojas komunistų parti
jos sekretorių Browderį, “ką 
jums įsakys Maskva daryt ry-

toj? Gal ji lieps jums vėl*so
cialistus niekinti ir , bendrą 
frontą griauti?”

Iš šito Thomaso argumento 
išeina, kad jeigu gu komunis
tais tartis dėl bendro fronto, 
tai reikia tartis ne Su Brow- 
deriu ar kuriuo kitu Amerikos 
komunistų partijos boseliu, bet 
su pačiu Stalinu. Browderio žo
dis nieko nereiškia.

Šiaip tie Thomaso-Browderio 
debatai tai tik pasipinigavimo 
“skymas”. 'Publikos jie sutrau
kia daug, bet ji eina ne tiek ko 
nors pasimokinti, kiek paten
kinti savo smalsumą, kaip ji 
ristyhes arba teatrą.

“TAUTIŠKO DARBO 
y , TALKA”

Po Kalėdų įvykęs Lietuvos 
tautininkų suvažiavimas Kaune 
priėmė rezoliuciją, kurioje reiš
kiama pritarimas valdžios re
presijoms prieš “nerimo kalė
jus krašte” ir jos pastangoms 
sudaryti “tautiškojo darbo tal
ką”.

Ką ta “tautiškojo darbo tal
ka” reiškia, aiškino suvažiavi
mui p. A. Smetona savo sveiki
nimo kalboje. Vienoje vietoje 
jisai tarė: z

“...sveikinu Tautininkų Są
jungos vykdomą sumanymą 
sutelkti visas taukines orga
nizacijas vieningai! tautines 

, * kultūros darban. Ligišiol, kai 
tautinės organizacijos ką 
veikdavo skyrium, tai rung-

tyhėse pasitaikydavo nesusi
pratimų. Susitelkus, reikia 
tikėtis, visa eis, bendrai ir 
sutartinai dirbant, glaudžiai 
ir sklandžiai. Be to, tautiš
kos talkos darbas, kiek ten
ka pastebėti, tapo našesnis. 
. “Kas sunku vienai Organi
zacijai, tai lengva organiza-, 

. cijų talkai.”
IŠ šitų Smetonos žodžių ma

tyt, kad “tautiškojo darbo tal
ka” tai susitarimas tarpe įvai
rių tautininkų organizacijų ir 
jų kooperavimas su valdžia. 
Vadinasi, čia eina kalba tik 
apie santykius vienoje srovėje 
— pas tautininkus. Bet viena 
srovė, kad ir ji butų dar taip 
skaitlinga, niekuomet negali 
apimti visą tautą. O Lietuvos 
tautininkų partija yra už visas 
partijas menkiausia. Seimų lai
kais ji viena savo jėgomis ne
stengdavo pravesti nė 'vieno at
stovo į seimą. Todėl tautinin
kai taip nemėgsta seimo!
. Tautininkai ir opozicija

Kokius gi santykius tautinin
kai nori turėti su kitomis; daug 
skaitlingešnėmis už juos, par
tijomis? Antanas Smetona kal
bėjo ir apie tai. Jisai pripaži
no, kad valstybė negali apsieiti 
be opozicijos. v

“Kadangi valstybė yra su
dėtinas. kūnas su visokiais 
skirtingais gyventojų reika
lavimais, tai neišvengiama 
visuomenėje skirtinga pažiū
ra į valdžios veiksmus”, — 
sakė jisai. — “Jei taip, tai 
noys kiekviena valdžia iš 
Dievo, kaip sako šv. Povilas, 
savaime atsirandą jai opozi
cija (vadinasi, pasipriešini
mas “Dievo valdžiai” ? — 
“N.” Red.). Vieni už valdžią, 
arba, tiksliau pasakius, už 
vyriausybę, kiti prieš ją. 
Anglai yra labai konservaty
vus ir labai gerbia savo val- 

■ džią, ir vis dėlto sako: jėi 
nebūtų opozicijos, tai. reiktų 
ją pramanyti, Ip; jįę^^uri Jo 
Didenybės Karaliaus opozici
ją ir neatsako jai pagarbos.”
Opozicija, vadinasi, yra nau

dingas ir dagi neišvengiamas 
dalykas. Bet jeigu taip, tai ko
dėl Lietuvos tautininkai opozi
cines k partijas slopina? Kode! 

i jie nesušaukia seimo, kur opo
zicija galėtų laisvai per savo 
atstovus kritikuoti valdžią?

Smetona atokią savo partir 
jos politiką teisina tuo, kad 
Lietuvos opozicinės partijos 
esančios negeros. Jų kritikai 
esą stoka “valstybiško masto” 
ir geros valios. Jos tik' norin
čios atstatyti “status qtuo- 
ante”, t. y. grąžinti seimų lai
kus.

Tai yra labai silpnas argu
mentas. Iš kuF p. Smetona ži
no; kad' opozicinių partijų kri
tika esanti nerimta arba neval- 
stybiška? Tai yra tiktai jo ir 
jo vienminčių tokia nuomonė. 
Bet opozicinės partijos mano 
kaip tik visai priešingai. Jų 
nuomone, tautininkų politika 
yra netikusi, o opozicijos kr> 
tika taip tvirta, kad tautinin
kai nestengia jo» atremti ii 
vartoja' jėgą jai nuslopinti!

, Yra tiesiog naivu sakyti, kad 
valdžia turk teisę užimti savo 
priešams burną dėl to, kad jji 
laiko juos klaidingais, šitokio
mis pasakomis bando pateisinti 
savo despotizmą Rusijos Stali
nas, kuris sakosi tik vienas su- 

; prahtąs, kaip valdyti kraštą 
“pagal Markso mokslą” (kurio 
jisai niekuomet' nėra stuidija- 
:vęš); ąrba Italijos Mussolini 
kuris įsivaizduoja 
telis tikras tautos 
vas.

Neklaidingumo
sugalvota kūdikiško proto, žmo
nėms. Bet sakysime, kad val
dančioji partija'su savo “vadu” 
ir geriau išmano apie krašto 
ireikalus> negu kitų partijų 
žmonės^ Tai ar iš to išeina, kad 
kitoms partijoms nevalia išsi- 
ižioti?

Anaiptol. Jau tas faktas, kad 
opozicija kritikuoja; ir verčia

valdžią 'vengti klaidų arba jas 
taisyti, kuomet jos pasitaiko, 
yra labai naudingas valstybei 
dalykas. Sakysime, kas butų 
įvykę, jeigu Anglijoje nebūtų 
buvę opozicijos ir niekas nebū
tų galėjas pakelti balso prieš 
tą nelemtą “taikos planą”, ku
rį valdžia kartu su Franci jos 
Lavaliu buvo padarę Etiopijai?

Yra nesąmonė sakyti, kad 
opozicija yra tiktai tuomet leis
tina, kuomet ji “neišklysta iš 
kelio\ Opozicija ’ privalo turėti 
tie mažiau teisėk klysti, kaip ir 
valdžia. Tiesos monopolio nie
kas neturi. Kas klysta, o kas 
ne, privalo spręsti visa tauta, 
o tie kokia hols viena privilegi
juota grupė.

Nauji Karo Veiksniai Ir 
Lūkesčiai

-----—------J— - ----------—

(Laiškas iš Lietuvos)

esąs vienin- 
reikalų žino-

dogma yra

Daug kas atsidėję seka Ita- 
lų-Etiopų karą, žiuri, varto že
mėlapius ir kantų stebisi, kad 
karo veiksmai taip pamažu vys
tosi. Tikrai šitas karas sensa
cijų- mėgėjams labai mažai, jų 
teikia. Visi lukeriuoja, kuo gi 
tas karas baigsis ? Kai kas me* 
na, kad jei italai karą prakiš, 
tai viena diktatūra Europoje 
bus mažiau. Italija tiek^ bus 
moraliai ir materialiai išsemta,, 
kad vidaus gyvenimo sukrėti
mai turės būti butini ir dikta
tūra dings. Kiti su baime dai
ros ir mano sau, kad jei italai 
karą laimės ir jų niekas tinka
mai nesudraus, tai vokiečių 
puolimas Lietuvos bus neišven
giamas, nes jie bus padrąsinti 
ir pagaliau Taatų Sąjunga tik
rai parodys savo bejėgingumą. 
Tokiu atveju kodėl vokiečiapis 
savo užmaščių nesiekti?

Nagi dirstelkim kaip italai 
ruošėsi šiam karui. '

S- . . ' -

Propaganda
Busimame kare didelį vaid

menį loš naujas karo veiksnys, 
— tai propaganda ir agitacija, 
šitokiai propagandai Visuomet 
ruošiamasi jau iš anksto, štai 
italai jau 1932 metais Etiopijo
je įsteigė keturis savo konsu
latus. Adis Abeboje turėjo sa
vo pasiuntinybęir dar į įvai
rias vietas pasiuntė keturis 
konsulus, nors tose vietose ne
buvo nei vieno italo ir, rodos, 
konsulams nebuvo kas veikti.

Tų konsulų darbas buvo sek
ti visą etiopų o gyvenimą ir 
stengtis paveikti taip vietos gy
ventojus, kad italai rastų sim
patijų. Greta gi šito darbo kon
sulai privalėjo įrodinėti, kad 
etiopai yra labai “atsilikusi tau^ 
ta, kad ji nemoka tvarkytis, ii 
paveikti taip kultūringojo pa
saulio nuomonę, > kad italams 
be didelių pasipriešinimų butų 
pavesta etiopai “kultūrinti”. 
Vienas iš tų uždavinių jiems, 
tai yra tiems konsulams, pavy 
ko sėkmingai atlikti. Hasa 
Guksa, vos karpi prasidėjus, 
tuoj savuosius apleido ir pasL 
davė italams. Ne tik kad pasi
davė, bet sutiko net italų pusė
je prieš savuosius kariauti. <

Lygiai taip dabar vokiečiai 
elgiasi Lietuvoj e. Klaipėdoj e 
jie turi didžiausią savo 
konsulatą su keletą dešimčių 
tarnautojų. Kaune laiko didelę 
jsavo atstovybę. Jau mes žino- 
’me, kaip toli buvo nuėjęs •Klai
pėdos konsulasz Neumano Sasso 
byloje, kad jos , galo nelaukęs 
iš Klaipėdos išsinešdino ir da
bar jd- vietoje naujas konsulą- 

i tas sėdi. -Dabartinė Klaipėdos 
naciška direk torį j a j okio savo 
sprendimo be konsulo (žinoma, 
/vokiečių konsulo) pritarimo he- 
daro. čia glaudžiausi santykiai 
palaikomi. . Vokiečių konsulas 
viską seka*, viską stebi. Jis čia 
''tuos pačius uždavinius atlieka, 
kokius turėjo atlikti italų kon* 
sulai Etiopijoje. Ir čia varoma 
didelė propaganda, dėl kurios, 
lėšų nesigailima ir veikiama 
užsienio visuomenės nuomone, 
kad lietuviai labai skriaudžia 
vokiečius, štai anglai jau tai 
propagandai pradeda pasiduotą 
pradeda svyruoti ir visai atvi
rai nori užtarti neva skriaui- 
džiamus vokiečius. Nors vokiš
ka direktorija, arba teisingiau 
tarus, nacionalsocialistiški di
rektorijos agentai atleidžia lie- 

-..'i. ■..... •- - -

tuvius valdininkus ir'visai pro
vokaciniai skiria vokiečius, ku
rie ne tik lietuvių kalbos ne
moka, ' bet kurie visai1 atvirai 
Karaliaučiuje yra dalyvavę na
cionalsocialistų smogiamuosiuo
se buriuoše. Pagal Klaipėdos 
krašto statutą visi7 vietos tval- 
dininkai turi mokėti lietuvių ir 
vokiečių kalbas. Mokyklose tu
ri būti tos kalbos dėstomos. 
Bet direktorija dabar mokyto
jus taip sukaitaliuoja, kad mo
ką lietuvių kalbą mokytojai iš
keliami ten, kur vien 'vokiečių 
gyvenama. Ir vis dėlto užsienio 
spaudoje vokiečiai labai nusi
skundžia esą lietuvių skriau
džiami... .

čia kalbėdamas apie dabarti
nį italų karą tyčia tai primenu, 
nes italai tuos pačius metodus 
vartoja, kaip ir vokiečiai: sten
gias pasaulio nuomonę paveik
ti savo naudai. ' v
Italų armija Etiopijoj

Bet dabar dirstelkim kokias 
karo pajėgas italai pasiuntė į 
Etiopiją ir kas toliau gali įvyk
ti.

Italai karą pradėdami į Etio
piją pasiuntė viso per tris šim
tus tūkstančių kareivių, būtent, 
penkias eilines divizijas, tris 
su puse fašistines ir tris vietos 
gyventojų akkirų divizijas, — 
tai yra iš viso vienuolika su 
puse divizijų, šios divizijos pui
kiai ginkluotos. Jos turi, arba 
teisingiau, turėjo tris su puse 
tūkstančių kulkosvaidžių, ke
turis šimtus armotų, tris Šim^ 
tus aeroplanų ir pusantro šim
to įvairių tankų, tankečių,. au
to šarvuočių. Kas bent kiėk nu
simano karo reikaluose, tas tu
rės pripažinti, kad tai tikrai 
moderniškai ginkluota armija.

Dirstelkim ką gi etiopai prieš 
šią armiją gali' išstatyti. Ra
miu laiku etiopai turėjo tik 
pusantro šimto tūkstančių gink
luotų kareivių, 600 tūkstančių 
seno modelio šautuvų, apie 
penkis šimtus kulkosvaidžių, ir 
ne daugiau kaip pusantro šim
to Senų afmotų. Taigi etiopai 
su savo armija negali rimtai 

: pasirodyti... (žiūrėk Marcei 
Griaule: “Le Probleme Ethio- 
pien).

Gamta yra etiopų 
talkininkė

Bet čia gamtos sąlygos to
kios, <kad ir moderniškiausiai 
armijai tenka kariauti akis į 
akį, vyras į vyrą, kitaip tarus, 
karo laimikį tikriausiai nulems 
durklas, tai yra tikra karo drą-

Aeroplanai žvalgybai nelabai 
tetinka. Mat, iŠ 'viršaus^ žiūrint 
žemėje daug kas labai vienodai 
atrodo, be to, daug ką galima 
įtūpiamose spalvose paslėpei.. 
Aeroplanai geri bomboms mė- 
'tyti, bet ir tai tik ten, kur yra 
tirštai apgyventų vietų. Etiopi
ja tokių vietų visai neturi. Di
džiausias miestas turi keliasde- 
šimts tūkstančių gyventojų. 
Mėtyti į armiją bombas, kuo
met nėra pastovaus fronto^ ir
gi mažą naudos. Artilerija tin
ka lygumose. Etiopija kalnuota. 
Tankai geras ginklas, bet. turi 
nenugalimų trukumų — jame 
labai karšta. O * įsivaizduokit 
Etiopijos karščius. Geležis jau 
prie dvidešimties karščio laips
nių vos pakenčiama darosi, o 
juk

turiasdešimts laipsnių. Ilgiau
siai tokiose apystovose kareivis 
tanke gftli išbūti dvidešimt mi
nučių. Vėliau jis turi išlipti at-, 
sikvėpti. Etiopas geras šaulys, 
daugeliu atvejų jis sau maistą 
irgi šaudydamas gamina.. Jam 
pakanka geros lendrės galai, ir 
jau šautuvas gatavas. Vieną 
jos galą nusmailinęs, nuoduose 
padažęs, jis ją mikliai iš krū
mų paleidžia priešo link. Šiuo 
.atsitikimu nereikia priešė nu
durti, pakanka tik odą įdrėksti 
ir žmogus greitai miršta. Taip 
ir skina etiopai italų tankų ka
reivius. čia etiopui jokio karo 
mokslo nereikia.

, (

Italų kario ištvermingu- 
' mas

Be to, paitirklm ar yra italas 
ištvermingas karys?

Otto Berndt, tas didis karo 
žinovas, savo knygoje “Die 
Zahl im Kriege” yra sudaręs 
tam tikrą formulę, pagal kurią 
jis sprendžia tautų karių iš
tvermę. Jisai yra surinkęs 
daugelio karų statistikos duo
menis, kiek, armija savo karių 
praradus nustoja kariavus, ki
taip tarus, meta frontą ir bė-. 
ga, arba priešui pasiduoda. Ta
sai autorius tvirtina, kad rusai 
tik dvidešimt procentų savo ka
rių praradę nustoja kovęsi, tai 
yra išeina iš karo fronto. Pran
cūzai — 14%, anglai ir apie 
tiek, o italai netekę keturių 
procentų jau praranda galvas 
ir meta frontą... Praeito didžio
jo karo mętu ties Koporetto 
italai vos neteko dviejų pro
centų savo karių ir priešui pa
liko veik visą savo amuniciją 
ir daugiau nekaip trys šimtai 
tūkstančių kareivių pasidavė 
vokiečių nelaisvėn. Tai išeitų, 
kad italų karys nėra ištvermin
gas, nėra kare užsigrūdinęs. 
Netektų manyti, kad dabar jis 
butų žymiai1 geresnis, juk dar 
ta pati karta kariauja, kuri 

guldė.

menei maisto pristatymas. 
Etiopai gali išstatyti daugiau 
karių, bet prastai pamokytų. 
Ije to, Etiopijoje vis dėlto 
viešpatauja didelė despotija. 
Be to, karalių karaliaus gimi
nės yra dideli savįnaudžiai ir 
gali pasiduoti italų suvilioja
mi. Italų propogandą į vi
sus gali savo padaryti, bent 
laikinai etiopų ' karingą ūpą 
numušti. v

Štai jau dabar italai užimto
se vietose etiopams rodo ki
no filmas, kurias / vietos gy
ventojai pirmą kartą gyveni
me savo akimis mato. Tai 
vis tokie kare Veiksniai, kurie 
daug gali, nulemti.

f Be.t vis dėlto yra daugiau 
davinių, kad karą gali etiopai 
laimėti. Jų pusėje beveik vi
so pasaulio simpatija, o tai 
daug reiškia.

Bet jei Tautų Sąjunga nesi
ims griežtų žygių prieš italus, 
ir taip ilgai dels, kaip dabar 
delsia, tai mes galime sulauk
ti dar naujų karų, naujų avan- 
turų. Štai, tolmieji rytai ne
rimauja. Japonai vis labiau 
ir labiau kamuoja Kiniją . O 
čia, vakaruose, vokiečiai visai 
akiplėšiškai ginkluojasi ir vi
sai atvirai kalba, kur savo ka
ro žygius jie žada pradėti.

Vokiečių propaganda
Dabdr vokiečiai varo pašė

lusią propagandą ir’ 
steigia, kur tik gali, 
žvalgybos punktus.
mirškim, kad štai ir Klaipė
dos krašte iš naujai paskirtų 
direktorijos valdininkų dalis 
yra buvę vokiečiuose aktingi 
smogiamųjų burių dalyviai; 
visi jie yra baigę nacionalco- 
cialistų agitacijos ir .žvalgy
bos kursus. Taip pat turė
kim galvoje, kad belgai, če- 
koslovakai, danai jau yra iš
kėlę vokiečių šnipams bylas. 
Juk tai daroma viską iš anks
to apgalvojus, planingai. Štai 
menkas dalykas. Kaune du 
žydeliai išmušė vokiečių atsto
vybės vieną langą bir lygiai 
dvidešimt miliutų praslinkus 
Vokietijos valstybės radio jau 
tą žinutę perdavė, ir perdavė, 
žinoma, tokiam tone, kad vo
kiečiams iš viso liko be galo 
pavojinga gyventi Lietuvoje, 
kad šit net vokiečių atstovy- 
gė neturi ramybės.

kuria, 
savo 

Nepa-

daug

žymėtiną,

gė neturi ramybės. Valandai 
praslinkus, jau -ta žinutė buvo 
perduota plačiam pasauliui, 
kaipo didelė sensacija, 
rėkit kas Lietuvoje .dedasi... 
Kai prieš kiek laiko vokiečiai 
Berlyne primušė Lietuvos pa
siuntinybės sargą, ir jis po 
kelių dienų mirė, pasaulis 
apie tai neišgirdo; net Kaune 
ta žinutė tik pusiau lupų pra
sitarta. Lietuva maža, neno
ri dįdelės valstybės “įžeisti”, 
o pasaulio didelės valstybės 
įpratusios urmu prekiauti, tai 
mažutės Lietuvos kartais ne
pastebi . Bet bukim sau žmo
nes, netapkim kitų agentais, 
kaip antai askirai Etiopijoje.

— Para Belliun.
A- ' :

v . ziu-

praeitam kare galvą 
žmonių psichė ne taip 
keičiasi. .

Etiopai gali, žinoma 
savo vyrų karu? sumobilizuo
ti, jų gali visą milijoną išsta
tyti, bet kad “ karys tiktų ka
rui, mažiausia reikia šešių 
mėnesių, tik tuomet jis gali 
būti vartas ginklą nešioti. 
Etiopai gali įsigyti, o jau ir 
įsigijo, daug moderniškų gin
klų, bet kad ir moderniškas 
ginklas pats nešaųja. O juo 
ginklas moderniškesnis, juo 
jis reikalauja daugiau prala- 
vinto kario. Etiopai tikrai 
puslaukinė tauta, beveik iš- 
bėmoksliai. Taigi tokius iš
mokyti vartoti moderniškus 
ginklus labai sunku. štai 
delko karo veiksmai taip 
pamalti slenka. Etiopai ven
gia atviros kovos. Jie vis del
sia, jie tik dabar karui ruo
šiasi. Ir jie į mūšius vilioja 
į tokias vietas, kur gamta ka
re yra tikra etiopų pagelbi- 
ninkė.

Kas karą laimės?
Kas šiame kare

tai tas, kad visur italai į pir
mas eiles skiria askirus, tai 
yra vietos gyventojus, kurių 
sritis jau nuo seniau ' italai 
valdė. Jei kas seka žinias iš 
karo lauko, tai jau galėjo pa
stebėti, kad askirų visuomet 
yra daugiau nukautų, negu 
italų. Štai imant miestą Adi- 
gratą, italai turėjo viso per 
šimtą karių nuostolių, iš ku
rių butą visai nukautų tris
dešimts ir jų tarpe tik penki 
italai, o visi kiti vietos gyven
tojai, tai yra askirai. Tokia 

:jauz impcrialistųiio karo dva
sia — svetimomis rankomis, 
net vietos gyventojams pade
dant, įsigyti naujų "žemės pilo
tų .

Bet kas šitą karą gali lai
mėti? Sunkiausia yra būti 
pramašu, o ypąč kare. Tech
niškai, jau kaip matėme, šiam 
karui italai yra puikiausiai 
pasiruošę. Betgi kariuomenės 
didelio skaičiaus jie į Etiopi- 

. ............ jų nugabenti negali. Čia daug 
čia karščiai siekia iki ke-1 sunkumų sudaro“ tai kariuo-

BRONSON, IA. — Ūkininkų 
organizacijos vadas, Alvin S. 
:Wendel, kuris po AAA panai
kinimo pasmerkė * aukšeiausį 
teismą. Išvadino jį susenusiu 
ir tebegyvenančiu 19-tą amžių. 
AAA atsteigimuį Wendel orga
nizacija^ sukėlė 
■tūkstančių dolerių

keliasdešimts 
fondą.
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Draugiją Žinios

Joniškiečių Kliubas ža
da gyvai dirbti

Kliubo reikalų stovis
Praeitame susirinkime, p. 

Barauskas reportavo, kad iž
de yra $736.68, įplaukų per 
praeitus metus buvę $281.77, 
Iždininkas p. K. Baltas prane
šė, kad Continental Banke pa
dėta $623,63 ir, pridėjus dar 
nuošimčių $18.88, susidarė iš 
viso $642.51. Išmokėjus išlai
das liko $542.51. Beto, prane
šė, kad praeitais metais bend
rai reikalai buvę ne tiek geri. 
Pajamų buvę mažiau $165, nes 
buvę išbraukta daug narių ir 
piknikai nedavė tiek pelno,

Baliaus komitetas reporta
vo, kad balius davęs pelno 
$13.65.

Baliaus Komitetas susidarė 
iš pp. St. Kąnuso ,B Vaitekū
no ir J. Paugos.
........ T | — I*.1 "—F 1 T . 1 " . ■■■■ ■ . .■

ŽINOTINA
NAUJIENOS, 1739 South Hąlsted 

Street. Telefonai—CĄNal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandoa-^-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 
šiaurią). 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 0:00 r, 
iki 5 po piet.

IMIGRACIJOS BIURAS, 483 West 
Van Buren Street. Tel. WABash 
9207. * ,

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

♦ t ♦
CHICAGOS CITY HALL—Rotušė— 

Washington ir Clark gatvės, čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, aps,kričįo 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

CHICAGOS POLICIJĄ, llth ir State 
gatvės. Telefonas WAĘash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti POLįęe 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia šaukti 
FIRe 1313.

♦ ♦„ ♦'
ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
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 Miss Helen Jerry.

♦ ♦ ♦
COOK APSKRIČIO LIGONINIS, W. 

Harrison ir So. Wood kampas. 
Telefonas SEElęy 8500.

NAUJIENŲ

RADIO

PROGRAMAI

ANTRADIENIAIS
(Utarninkais)

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvergais)

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis)

9:30 VAL. RYTE

IŠ WCBD. STOTIES
108Q kilocyęlea

PASIKLAUSYKITE!

i ..... . a m1, 1 -y

Šiais metais bus daug 
parengimų

šeštadienį ,vasario 15 dieną 
įvyks maskaradas - balius. Bę- 
to ,nutarta surengti kovo 15 
dieną “Buųco Party”. Komi- 
sijon išrinkti šjLe asmenis:po
nios Ą. Ęaltienė, M. Meravi- 
čienė, Poviląitįenė ir p. J. Jan
kus. Pavasąrį t- gegužinę, į 
kurios rengimo komisiją iš
rinkta V .Kazimieraitis, J. Gas- 
pąraitis ir A. Rimdžius.
Parėmė Žagarės laisvų kapi

nių reikalą
žagariečių Kliubas atsikreb 

pė prašydamas paremti Žaga
rėje laisvų kapinių steigimo 
reikalą. Kliubas tam reikalui 
nutarė paaukuoti $5.00 ir be 
to, išrinko komitetą aukoms 
parinkti. čią pat mačiau p. 
Eduardas Chepulis aukavo 
$2.00 ir p, Benediktas Motuzas 
— $1.00 ir kiti — mažiau. Su
rinktas aukas kliubas siųs pats 
Žagarės kapinių valdybai.

Po susirinkimo buv. pirm* 
B. Barniškis padėkojo na
riams už paramą jam» pir
mininkaujant per dvejus me
tus, o naujasis — p. Jonas 
Gasparaitis sveikino visus pa
spausdamas dešines.

Serga narys Kazimieras 
Kupša

/

Nutarta aplankyti sunkiai 
sergantį narį p. Kupšą, kuris 
gyvena 2606 W. 45 PI. Į šį 
susirinkimą buvo atsilankiusi 
ir mirusio nario Pluskaus 
žmona, kuriai išmokėta po
mirtinės $50.00.

Prisirašė naujas narys Pra
nas Vitkus. Ne Kordas.

• i ‘. *■  ' -—    ' ■
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Brightonparkiečiai pra
deda veikti politikoje

, I L_ _ ■ Į ‘ z »

12-to Wardo Lietuvių Politikos
' Kliubas auga

Sausio 9 dieną 12 Wardo Lie
tuvių Politikos Kliubas turėjo 
metinį susirinkimą, kur atsilan
kė didelis skaičius narių. Taip 
pat prisirašė didelis skąjęiųš ir 
naujų ųarių. Tikimasi, kad su 
šiais metais šis kliubas išaugs 
į gana stambią lietuviu politi
nę organizaciją, kąs labąi biVtų 
pageidautina, nes mes ir netu
rime dar tokios, o reikalas yra 
būtinas. Todėl, tegu nelieka 
nei vieno brightonparkiečio, ku
ris liktų neprisirašęs prie šio 
kliubo-

50 centų į metus
Kitas šio kliubo susirinkimas 

įvyks' vasario 13 dieną, K. 
Giramonto svetainėje, 4535 S. 
Rockwell St., tad visi, kurie 
dar nepriklausote prie šio kliu- 
bo, prašomi ateiti ir prisirašy
ti ir savo draugus atsivesti. Na
rio mokesnis labai menkas, tik 
50 centų ir tai jau viskas.

Kliubo valdyba

Susirinkimai atsibuna regu
liariai kas naujo mėnesio antrą 
ketvirtadienį.

1936 metų klubo valdyba su
sideda iš sekamų asmeną: J* 
Savage, pirm.; L. Klimavičia 
v. p,; F. JakavįČją— nut .rašt.; 
W. Skorka—fin. rast.; Hęlen 
Gramontas—ižd.; J. Rastenis— 
kasos glob.; K. Giedra— kasos 
glob.;/įF. Biskas—.maršąlka.^

$598,019 išleista vie* 
šiems Cook apskri

ties darbams
Iš $4,113,866.00 federaliems 

projektams Copk apskričiui, 
Public Works Administracija 
yra jau išleidusi $598,01$.Q0. 
Vykdoma jau 27 projektai.

šios apskrities ne-deferąli-r 
iriems projektams yra paskir
ta $63,863,940.00. Iš tos sumos 
jau išleista $18,150,789.00.

P. Grigaitis kalbčs 
apie Bendrą Frontą 
LSS kuopos nariams

■ĄU,1 S r

Šįvąkar susirinkime reportuos 
ir apie ginčus partijoje

" -m j { J "
“Naujienų” redaktorius, P. 

Grigaitis šiandien kalbės apie 
“Bendrą Frontą” Lietuvių So
cialistų Sąjungos centr alinės 
kuopos nariams. Jų susirin
kimas įvyksią “Naujienų”^ rū
muose, J739 S,Qjutli Halsted st.,

Kalbėtojas taipgi raportuos 
apie ginčus Socialistų Partijo
je, kurie prasidėjo trumpą lai
ką atgal.

“Blindos” rengimo komisija 
patieks nariams raportą apie 
vakaro rezultatus. '

įvyks ir valdybos rinkimai, 
tad nariai yra kviečiami būti
nai rialyvaųti. Susirinkimas 
prasidės 8 vai. vakare.

Lietuviai pas majorą 
adv. J. T. žurio kan
didatūros reikalu

Kelly pareiškė dėsiąs pastan
gas gauti demokratų para
mą lietuviui.

. 40 lietuvių delegacija va
kar atsilankė pas majorą Ed- 
ard J. Kelly adv. J. T. Žurio 
kandidatūros reikalu. Lietu
vis žada kandidatuoti į mies
to teisėjus, pasitikėdamas pa
tekti į demokratų partijos re- 
gųliąrį kandidatų sarašą.

Majoras priėmė delegacija 
savo privatiniuose kambariuo
se. Išklausęs vizito tikslą, 
Kelly pareiškė dėsiąs pastan
gas p. Žuriui gauti demokra
tų partijos .paramą, Jis pa- 
duosiąs lįctųyip . Jęandįdąturds 
reikalą par-jos vvardų viršinin
kų apsvarstymui, rekomenduo
damas “suteikti lietuviams pri
pažinimą politinėje dirvoje”.

Delegacija nurodę, kad per 
ilgus laikus partijos nekreipė 
jokios domės į lietuvius, be
žiūrint to, kad visuomet ieš
kojo *jų balsų. Adv. žurio 
kandidatūrą remią visi lietu
viai ir jų organizacijos. Jį 
laiką kompetentišku, gabiu ir 
įtakingu veikėju. '

Iš delegacijos įtarių kajbejo 
p. Al. Kumskis, p. Zolpięnę, 
J. Brendza, M. Jozavitas, P. 
šaltimieras ir kiti, žurio naudai 
kalbėjo ir kai kurie žymus po
litikoje asmenys, ne iš lietuvių 
kaip teisėjas Lewe,.F. Zintąk, 
Froehlich ir kiti.

Be kitų;< delegacijoje buvo 
pp. Woidat, Yuška, Gulbinie
nė, Miščiukaitienė, Mazejiaus- 
kienė, Pietkiewicz, Sųldukas, 
Dr. Poška, Zabukienė, Maųon 
mas, Čižauskas, adv. Grigąjį, 
Juozaitis, Lenkart, J. Rėkus, 
Zekas, Dargis, Miežis, Juriic-

ELEONORA MACKIEWICH
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 14 diena. 1:29 valanda 
po piet 1936 m., sulaukus 18 
metų amžiaus, gimus Chieago, 
Illinois.

Gyveno Riverside, 111. 14
metų. »

Paliko dideliame nubudime 
motina Victoria po tėvais 
Eskert, tėvą Justina, 2 bro
lius Elmer ir Jųsrin ir Kinjįr 
nes.

Kūnas pašarvotas randasi 
118 Aikensidę Road, Riverside, 
Illinois. -

Laidotuves ivyks penktadie
ni sausio 17 -diena. 9:00 vai. 
ryto iš namu r Aušros Vartų 
parapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gėdingos pamaldos už 
velionės siela, o iš ten bus ^nu
lydėta i šv. Kazimiero kapi
nes. ' '

Visi a. a. Elenora Mąckie- 
wich giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarną,- 
vima ir atsisveikinimu.

Nuliude liekame,
v Tėvai, broliai n gip^įąė^r 
Patarnauja laidotuvių diręk- ‘ 

toriai Lachawicz ir(Sunai, Tel. 
Canal 2515.

NAUJIENOS, Chieago, III. >

kas, Jagminas, p-a Propotnik, 
ir keletas kitų.

Atsisveikindamas su delega
cija, majoras Kelly pareiškė 
šiandien pakviesįąs adv. 
pas save konferencijai.

Žurį

Mirė Mackevičių 18 
metų dūktų Eleono
ra; sirgo 15 metų
Vakar l ;30( vai. po pietų 

mirė Ęleanora Mackevičiūtė, 
18 metų amžiaus, pp. Justino 
ir Viktorijos Mackevičių duk
tė. Jauna mergaitė sirgo per 
kokia 15 metų.

Laidotuvės įvyks penktądie- 
nį rytą, iš namų, 118 Aiken- 
side Road, Riverside, 111., kur 
kūnas bus pašarvotas. Miru
sioji ilsėsis Šv; Kazimierb ka
pinėse. 

I

Nelaimės ištiktas tėvas yra 
prezidentas Standard Federal 
Savings and Loan Association, 
2424 S. Leavil street, ir AT- 
LASS iždininkas. P-a Vikto
riją Mackevičienė yra aktyvi 
Chipagos Lietuvių Muterų 
Kliube. *

Plėšikų pašautas
Petrauskas blogoje 
padėtyj; ligoninėj

Sūnūs Edvardas grįžo naipp;

Dviejų plėšikų pašautas 
Ęridgeporlo lietuvis biznierius 
J. Petrauskas,J3312 S. Halsted 
street, yra blogoj padėtyje. 
Sunkiai sužeistas jis guli Ger
inau ( Deaconess ligoninėje, 
prie 54-tos ir; Morgan gatvių 
kampo. Kartu su sūnumi jis 
buvo ten nuvežtas pirmadie
nį vakare, kada įvyko apiplė
šimas. Bet vakar sūnūs Ed
vardas, 24 m., Jau grįžo namo.

Sako, kad Petrauskui gręsia 
mirtis, bet vakar vakare jo 
padėtis nebuvo. pabj.ę>gčjusį.

Lietuvis biznierius ir jo su
ims buvo pašauti, kai jie pa- 
siiyriešino plėšikams; kurie 
bandė apiplėšti jų krautuvę, 
Bpidgeport Clothing Gopany.

■■ ,"»a!'.v. ■. '..r.'.'.i. '/-r
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J. F. Budrik, Ine.
3417 & HALSTJED STREET 

JANUARY ŽEMOS KAINOS

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

T

i

Skalbamos mašinos po 
$34.00 w UU«SČ-

Prosinimo mašinos po 
$34.00 ir aug&.

Elektrikines Ledaunės po 
. *65.00

Radios gražiuose kabine
tuose 10 tūbų po $29ė00 

Midget Radios vertės
" $20.00 pę $9.75

Budrik Furnitūrų Mari
3347-49 SO. HALSTED ST.

Gražus' Parlor Setai po $48 
Gesintai Pečiai po $28.50 
Angliniai Pečiai po $12.50 
Aliejiniai Pečiai po $19-50 
Kainos sumažintos ant Mat- 

;racų, Springsų.

Tel. Boulevard 4705
yri I*.................  z ,

• čražlis 12 puslapių KALENDORIUS DYKAI atsilankiusiems. Per 
paštui— reikalinga prisiųsti 10c persiuntimo lėšų. .

Suėmė Lietuvių Tau
tiškos Bažnyčios kle
boną, StaųleyLinkų
Kartu areštuota ir jauna mer* 

aina už “neteisėta" rinki-gina už “neteisėtą: 
mą aukų“.

parapj- 
Linkus

Lietuvių Tautiškos 
jos klebonas Stapley 
ir tūla £5 metų jauna mergi
na vakar buvo sulaikyti poli
cijos, įtariami neteisėtu aukų 
rinkimu “labdarybei”.

Moteriške pirriuau nenorėj usi 
išduoti savo vardo, įkalinta pa
sisakė esantį Mrs. Toby Sam- 
sing, 3442 Erliųg Place.

Kiek vėliau buvo suimtas tū
las Manny Lewis, žinomas po
licijai kaipo įtariamos reputa
cijos žmogus, kuris operuoda
mas per telefoną rinkdavo au
kas iš biznierių neva “labdary
bei”.

Kiek žinia, areštai išsivystę 
sekamu, buriu. Lewis pašauk? 
Thomas Delaney Premium Co„ 
845 S. Wabash avenue, prašy
damas aukos. Delaney sutiko 
duoti. Netrukus atsilankė pas 
jį Mrs. Samsing. Nujausda
mas, kad greičiausiai pinigai 
kolektuojami ne tam, .kam jų 
prašyta, Delaney pašaukė po
liciją ir moteriškę suėmė. Ji 
prie savęs turėjo paričkos laiš
kus aukotojams su kun. Lin- 
kaųs parašais.

Policija užtiko kun, Linky 
užvakar bevalgant} vakarienę 
pas lietuvius Karbauskus, gy
venančius netoli Parapijos baž
nyčios, kuri randasi prie Union 
ir 35-tos gatvių kampo. Iš ten 
kunigą nusivežė nuovadon tar
dymui.

, Visi trys suimtieji yra įka
linti. Kun. Linkus už aukų rin
kimą buvo suimtas kelis kartus 
praeityje, bet paprastai atgau
davo laisvę dėl įrodymų truku
mo.
, Paklaustas, kokia jo nuomo

nė apie kun. Linkų, parapijų-, 
darbuotojas, William Žukaus
kas, 59 metų, 3726 Montrose 
avė., pareiškė, kad užmetimą; 
neturi pamato.

Lengvais, 
Dalinate išmokėjimais.

Pagerbė Pp, Bruno 
ir Stella Paukštienę-

Valinskus
T0WN OF LAKE — Lap

kričio 24 d., pereitais metais 
įvyko, vestuvės stambių Town 
of Lake biznierių — pp. Stel- 
los Paukštienės ir Bruno Va
linsko.

Pereitą Šeštadienį jų na
muose, 4530 So. Honore st., 
įvyko “sugrįžtuvęs” kuriose 
dalyvavo virš 200 žmonių.

Laike vakarienės p. John 
Yuška, 2417 W. 43rd street, 
“Hollywood Inn” savininkas, 
ir nesenai grįžęs iš Lietuvos, 
kur vadovavo Olimpininkų 
komandai, pasakė labai gra
žią kalbą. Pasakę daug iš 
savo įspūdžių Lietuvoje. Jis 
taipgi vedė ir vakaro progra
mą. Kalbėjo biznieriai, kaip 
pp. Pierzynskis, Kriščiūnas, 
Stakauskas ir kiti. Praleidę 
smagų ir malonų vakarą, sve
čiai nenoromis skirtėsi apie 4 
vai, ryto. '

---------------------------------------------- 7-

Sunkiai sužeistas 
Aleksas Kvedaras 

■ ' *

...... ..........  r—

Sausio 5 dieną traukiniui į- 
Važiavus j automobilį, buvo 
sunkiai sužalotas Aleksas Kve
daras. Automobily važiavo 
septyni žmonės, bet p. Kveda
ras daugiausia nukentėjo. Gn
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SUSIRINKIMAI
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ŠIANDIEN
Humboldt Park Politikos Kliubo—metinis susirinkimas, Almira 

Simons svetainėje, 1640 N. Hancock Str., 8 v. v. Kvie
čia atsilankyti visus narius. Valdyba.

PARENGIMAI
SAUSIO 18.—Teisybės Mylėtojų Draugijos vakarienė “Veselija” 

ir šokiai pagerbimui įstojusių Lietuvos Dukterų ir Rožan- 
cavos Draugijų Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Hąlsted St Pradžia 6.-tą vai. vak. Jžanga 50c.

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

SAUSIO 25—SLA. 63 kuopos balius, J. Macukevičiaus svetainėj, 
1036 E. 93rd Street. Dainuos Roselande pagarsėjęs ša- 
kar-Mafcar choras. Kiti pamarginimai. Pradžia 6 val.< 
vakare. Įžanga—25c.

SAUSIO 25 d.—Morning Star Kliubo balius, 3945 North Avė., 
beisbolinfnkams—City , Bafseball čempionams—pagerbti.
Pradžia 8:00. Įžanga 25 centai.

SAUSIO 26—SLA. 212 Hp. Kenosha, Wis. Stato Blindą German 
‘ American svetainėje, 1715-52 St., Kenosha.

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 
Ąvenue.

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 St. Pelnas—įsteigimui stipen- 

r / dijų fondo. Įžanga 50c.

Mutual Trijų

NATHAN KANTER

Žvaigždžiu
t

Kentucky
Bourbon 

h 
Lietuviškos

Degtini*

Mutual LiquorCo.
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 0803

STRAIfiHT KEHYUCKT 
BOURBON

Visose Alinėse'

iaužyta dviejose vietose jo de
šinė koja. Jis randasi Peoples 
Ligoninėje, Archer Avė. ir 22 • 
Str.,' Room 3. Prašo draugus 
aplankyti. Ligonis jau jaučiasi 
geriaus.—K. G. Urnežis. 

- X
Demokratai indorsavo 

J. F. Ropą j 21 wardo 
aldermonus

Demokratų partija savo su
sirinkime iš gruodžio 29 d. in
dorsavo Joseph F. Ropą į al- 
dermęnus 21 wardui, •

Mr. Joseph F. Ropa yra 33 
m. amžiaus,' vedęs, gyvena 1710 
W. 21st Str. ir žinomas visuo
menės veikėjas 21 warde. Jis 
yra gimęs ir mokslus’ ėjęs Chi- 
cagoje. Dabar tarnauja valsty
bės revizorium ir yra šiaip at- 
sakomingose vietose. (Sp.)

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iŠ Eu 

ropos. Kam jie priklauso, t^ 
gul nueina į vyriaus|jį paštū 
(Canal ir Van Buren streets) 
ir prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Windowt’ 
klausia laiškų.

10 Gabeje Th.
19 Klanke Mrs. Mary.
21 Kamarauckienė Ane.
24 Kuprys Ansonas.
33 Ringis Antenas.
37 Simkos Ana.
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$5.75
6.00
4.75 

: ton

Jackson 
$4,460. 
Tiktai 
vertas

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Furnitūre & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

< Business Chances 
Pardavimui Bizniai

GERAI išdirbta grosernė ir bu- 
černė. , 5 pagyvenimui kambariai 
užpakalyj. Turiu paaukauti. Nėra 
kompeticijos. 6601 S. Hermitage Avė.

6 KAMBARIU stucco bungalow 
$8800 — garadžius. Karštu vandeniu 
apšildomas. 30, — aržudlo išbai
gimas ir grindis. Gatvė ir alėja 
išmokėti. Greitam phrdavimui. Ar
ti lietuviškos bažnyčios. .

7154 So. Maplewood Avė.

Ntiskynimas lapinio tabako 
“Bright” tabako laukuose 
Virginijoje ir Carolinas,

PARSIDUODA Tavern — Geroj 
vietoj.

6822 So. Halsted St.

REIKALINGAS pilnas taverno 
įrengimas, taipgi priekinis baras, 
užpakalinis baras, kėdės ir stalai.

Telefonuokit Lockport 8025-Y-2.

$5.75
6.00
4.75

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas 
Mine Run 
Lump, Egg ar Nut .... 

Screenings .......... .
Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 

kaip 2 Tonus. 
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 

Tel. KEDZIE 8882.

AR NORIT GYVENT FLORIDOJ 
IR TURĖTI SAVO FARMĄ?

8000 akrų žemės N. 'W. Floridoj bus 
padalinta i farmas. $15 už akra — 
puikus klimatas. Pasiskubinkit! Dėl 
platesniu informacijų rašykit ang- , 
liškai. A

MAT FESEL, 
1639 Orchard St. 

Chicago, III.

_____ ______

MĖSOS MARKETAS ir grosernė 
pardavimui. Geroj vietoj, geerai 
Įsteigtas biznis. Labai nebrangiai. 
REPublic 8931. 2953 W. 59 St.

- -.......................................................... I ■—

PARDAVIUUI grocery ir smulk
menų krautuvė. Priežastis liga. 
Kreipkitės 2080 Canalport Avenue. 
Tel. Canal 3531.

.. dėl geresnio skonio
i ■ ., •

0 tlW«TT 4c Mrau Tobacco Cq.

CLASSIFIEDADS
Financial 

Finansai-Paskolos
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Naujienų Vajaus gg į”*
Kontestas

I

šiahdifen prasideda “NAUJIENV” Kontestas, kuriame pa
sižadėjo dalyvauti didelis būrys veikėjų iš Chicagos ir apielin- 
kių. Bet dar yra daug kolonijų, iš kurių nesame gavę atsiliepi
mų. Todėl kviečiu-draugus iš Detroito, Westvillės, Rockfordb, 
Elgine, Račine, Cleveland, Ąkron, Ohio, Pittsburgh, Pa., ii 
daugelį kitų apielinkių, kur lietuviai gyvena. Prisiųsdami su 
tikimą dalyvauti šiąme “NAUJIENŲ? Vajau? Konteste prisiųs- 
kite ir savo paveikslėlį, kad galėtumėm patalpinti į “NAUJIE
NAS”, nes taą žymiai pagelbsti kohtestantams užrašinėti “NAU
JIENAS”, ■" . . . < ‘ .

Šiame Konteste bus daug lengvinus užrašinėti “NAUJIE
NAS”, kadangi daugelyje vietų darbai yra šiek tiek pagerėję, 
o prie to “NAUJIENOS” yra žymiai atpigintos.

f • 5 • z

“NAUJIENŲ” prenumerata už Chicagos ribų yra tik $5.00 
metams ir $2.75 pusei metų. Bet užsirašiusiems taikė šio Kontes- 
to metams “NAUJIENOS” bus siuntinėjamos per 15 mėnesių

Chicagoje ir Lietuvoje metinė prenumerata yra $8.00. Bet 
laike šio Kontesto ant metų bus siunčiama “NAU

JIENOS” per 15 mėnesių. >

ŽEMIAU TELPA SĄRAŠAS KONTESTANTŲ

F. Bulaw, 1739 S. Halsted St., Chieago. 
Jobn Evanauskas, 3959 Archer Avė., Chicago.
A. Frenzelis, 12 Parkman Avė. Toronto Mrs. Felicija Edkins, 947 l£vls A ve r’ a » 
Z Tucaitic . „s Ave-> Grand Rapids.Jučams, 628 Martin Avė., Cudahy. Wi«
Antanas Krušinis, 150 N. Broadway, Melrose PaVk 
Mrs. E. Norgailienė 44^4 q L lueirose rark.Juozas Mažiulis, 906 Prelco tt ■AVC” Chicag0-
H. Labanauskas, 6631__n •’ Waul<egan, III.
J. Sinkus, 1739 S. Halsted St. ’ !<enosha- Wisc.
A. L. Skirmantas 1572*1 T ntk*J ca£o.
Marijona Rovaitienė, 700 S 9thP<a. AVe” Harvey> Hl-

M. Raczaitis, 806 ./2 'kT Wash Herrin’ P1'
Senas Petras, 1739 S. Halsted sPnntfieM, III. 
J- F. Vilis, 2135 N. SpauldFnl a’ Chicag0- IU- 
J. Jakubonis, 82 Crowford St Td!*’ Chicago- 
Domicėlė Žukas, 4500 S. RockwenT Canada- 
----------- -------------- ; Chicago,

, Mieli.

"senstu a 
$$kr ovose.

tabaL ant dvi*w žko 
metu

sukaktuvėms 
artinantis

ro- 
tik

Dvidešimts penki metai, 
dos, trumpas laikotarpis— 
vienas ketvirtis šimtmečio. Bes 
pažiūrėkime kiek- daug per tą 
laiką nuveikta. Anais laikai.^ 
musų tėvynė Lietuva tebebuvo 
po rusų režimu. Musų broliai 
ir sesers caro žandaro prispaus
ti tebekovojo už laisvę. Tuomet 
labai 'didelis skaičius lietuvių, 
apleisdami savo šalį, tėvelius ir 
kitus mylimuosius, keliavo kur 
kas išmanė—didelė dauguma į 
Šiaurės Ameriką.
Nemokėjo kalbos, bet turėjo 

užtektinai drąsos ■ ■ „ ' '■ ' ' . ■ i ■ ’ . 'i' \ . ■
Nekalbant apie kiek prasimo- 

kinusius, didele dauguma buvo 
beraščiai, nemokantys svetimų 
kalbų, bet turį užtektinai drą
sos. Lietuvoj mažai ką kitą 
žinojo, tiktai tą, ką kunigas pa
sakė iš ambonos. .v

Atkeliavę čionai irgi ne 
galėjo' žinoti, nes tuo laiku 
kių laikraščių kaip dabar 
bu‘vo. 
sius,
va”, kurių , naujai atkeliavę 
žmonės bijodavo ir į rankas pa 
imti. Jie kalbos nemokėdami 
toli nedrįsdavo eiti, o bažnyčiose 
girdėdavo vėl tuos pat pamoks-; 
lūs su tokiais pat pravardžia 
vimais—gyvuliai, arkliai ir pa
našiai. O takius 1 
kaip “Keleivis” ir “Kova” tie-? 
sjog pragaru smardiho. Keisti 
ir nešvarus tuomet buvo pa-

ką 
to
ne-

Turiu mintyj laisvuo-
Buvo “Keleivis” ir °Ko-

— 'j- ■. -‘-'-t »V ------

mokslai. Tuos, ' kurie skaito 
anitos laikraščius, mirus, kata-z 
likų kapinėse visai nelaidodavo. 
Kada kunigas sužinojo, kad aš 
turcj au reikalų^ su laisvų j ų žmd- 
nių draugija iškoliojo šlykščiau
siais žodžiais. Mirusį yra tekę 
vežti į Thoronto (?) valstijos’ 
kilpines. .

' f ' z‘

Kapines įsteigė 1911 'metais
Tada daugiau ir apsišvietę 

žmones ėmė tartis kaip pasi- 
liųosuoti nuo tų Romos agentų. 
Ir .štai, 1911 metais, pavasarį 
būrelis užpirko žemes plotą prie 
79 ir Kean av.-^kur ir įsteigė 
dabartines Lietuvių Tautiškas 
Kapines. t

Iš pradžių žemės buvo tik 
mažas sklypas; laikui be 
gaut ir reikalai’ didėjant, že
mės buvo visdaugiau priper- 
kama. čia jau ilsisi veik visi 
musų tautos, mirę šioje šalyje 
didvyriai, čia jąft perkasi sau 
ir savo šeimorils lotus jau dau
gelis iš musų ir, todėl, nebe 
reikia šiandien' musų broliams 
ir seserims kęsti ku'nigų panie 
kinimą. ‘ 1

Dabar, švenčiant sidabrinį 
jubiliejų, mąnžųį vertėtų vi
siems nusipirkti plotus, nes, kiek 
teko patirti šiais metais busią 
kainos žymiai atpigintos ir duo • 
dama lengvomis išsimokejimo 
sąlygomis.—Senas Antanas.

Štai kas įvyko laido
jant Oną Toleikienę

Trečiadienį, sausio 8 dieną 
karstą įleidus į ditfobę, duob- 

laikraščiusįkasys uždavė poterius sukai/ 
bėti už Onos sielą. Po to, vie
nas iš publikos -panorėjo tarti

PIRMIAUSIA— nunokintas saules 
šviesoje ... ir nuskintas lapas po lapu 
nuo tinkamos dalies augmens lazdos 
kada pilnai nunokęs.

tada — kiekvienos dienos nuskyni- 
mas pačio ūkininko išdžiovintas . . . 
tinkamu laikii ir tinkamu budu... be 

, “dėmių” ar trapumo, bet kiekvienas 
lapas geros spalvos ir skonio.

GALŲ GALE — nupirktas viešoje 
prekyvietėje... vėl išdžiovintas palai- - 
kymui sankrovoje... tada supakuotas 
į medikes bačkas pasendinimui ir nu- 
nokimui ant dviejų metų ar ilgiaus pa
kol liuosas nuo šiurkštumo ir kartumo.

tą mes reiškiame lengvu, nuno
kusiu tabaku. Ir tai tokios rūšies 
tabako mes vartojame duoti 
Chesterfields jų lengvesnį ger-

Trečiadienis, saus. 15, 1936
lyvius, bet, nuostabu, kad tas Užganėdinta tokiu grandiozišku 
duobkasys tai neleido.

“Jei norėjote kalbėti, reikė
jo pasisakyti anoj pusėj var
tų”, pareiškė tas f duobkasys.

Tai matote, jus katalikai, jus 
turite m/sipirkę lotus dėl pa- 
silaidbjimofp neturite teisių nė 
tiek, kiek tas duobkasys, kurį 
jus užlaikote. Ar jis turi tei
sę tokiais žodžiais kreiptis į su 
sirinkusius?

Tenais tikrai butų įvykę 
riaušių, jei butų buvę smarkes
nių vyrų .

šiuo atžvilgiu mes laisvosios 
minties lietuviai esame laimin
gesni, turėdami Tautiškas Ka
pines. Tad ir įvertinkime 
reikšmę.—K. G. Urriežis.

parengimu ir reiškė savo drau
giškumą ir pritarimą . rengė
jams—-Budriko korporacijai.... it* 
Makalams. Tik gaila tų, ku- 
riemš per visą programą pri
sėjo stovėti, todėl rengėjai jų 
labai atsiprašo.—Petras.

j u

RADIO PROGRAMAS
Iš stoties W. M. B. 1. 
' 1080 kilocydes. „ '

Ketvirtadieni Sausio 14 d. 1936 
nuo 4:00 iki 4:30 po piet 

_ kalbės
A. J. GILLIES 

' . temoje
“Iš kur atsirado 

Biblija”
lTaipgi kiekvieną ketvirtadieni

SKOLINAM PINIGUS
Ant 1-mų ir 2-rų morgičių visose 
apielinkėse (ir perkam) nuo $100 
iki kelių tukstahčių. Turime Real 
Estate. ir Abdraudos Departamentu.

j. Namon & company
; 6755 S. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

Miscellaneous 
įvairus

PRIIMSIU kūdikį auklėti nuo 1— 
10 metu amžiaus. Arti mokyklos. 
Gera apielinkė. Bomeika, 6348 
EJlis Avė., 1 lubos.

Pąrtners Wanted 
Pusininkų Reikia

Budriko parengimas
Z

Pereitą, sekmadienį Chicagos 
Lietuvių Auditorija, pasirodė 
permaža tai publikai, kuri su
sirinko pamatyti /Makalus sce
noje ir pasigerėti p. Budriko 
surengtu puikiu programų. Ke
liolikai šimtų žmonių prisiėjo 
grįžti namo, nes jau apie 6 
valandą nebuvo vietos nei. sve
tainėje nei koridoriuose. Matė
si gražios publikos iš visų da
lių Chicagos. Nežiūrint didžiau 
šio susigrūdimo ji kuopuikiau 
šia užsilaikė. Programas buvo 
labai įvairus: krutami ir kal
bami paveikslai iš Lietuvos, 
akordionistai, gitaristai, stygų 
kvartetas, šokikės, Andrejevo 
grupė, dainininkė p. Elena Ra
kauskienė, Budriko radio kvar 
tetas ir Makalų vaidinimas. 
Pagalios buvo šokiai prie šau
nios Petrauskų Virginia Am- 
bassadors orkestros, kuri grie
že šokiams iki 1 vai. nakties.

ir 
sekmadieni ant 3:00 po piet ir va
kare ant 7:30 lietuviški susirinkimai 
adresu

3238 So. Halsted St. 
Kviečiame visus.

■ , į.,.     ■>! ji ,     ■ „y. .    .......................į,...

MELROSE PARKIEčIŲ 
ATIDAI

• \

Melrose Parke Naujienas 
galite gauti pas fotografą 
Antaną J. Krušiną, 150 N. 
Broadway, Melrose Park, 
111.

CLASS1FIEDADS
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Business Service
- giziiią Patarnavimas______

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkaiš. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki / 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU nF 
, ; CHICAGO Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951 

Mes esame jau šiuo adresu 
50 met.

virš

keletą žodžių-^/įaidotuvųi da- Visa publika buvo nepaprastai 
--------- „--- ------- X

$

Rūšis darimės kuri varto
jama ifflue-curing,f lapinio 
tabako

UNIVERSAL STORAGE
' V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phonu Yards* 8408

■ ■ J . - 1' : i— ■

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS. DABAR

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

■ ' AZtl -S

Leonas • Roofing Co.
3750 Wallace Street
Tel. Boujjevard 0250

'■* i ■»' ......... " "x,, ...................

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinam pinigus ant mortgičių, 
Užrašom visokios rūšies apdraUdas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. ■ Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

COAL________
HIGH GRADE <NORTHERN 

ILLINOIS COAL
Best Substitute for Pocahontas

Mine Run ......j........................ .
Lump, Egg or Nut ............. .....
Screenings .................................

Direct from the Mine. — 2 
minimum.

Call Day or Night 
. KEDZIE 3882.

PAIEŠKAU partnerio i Tavern 
bizni . leigos virš $400 i savaitę. 
Vienam persunku.

4301 So. State St.
■■ i......................... i ■ ■

Help Wanted—Malė 
_j X1! __re?^5a_ _ _
. REIKIA DVIEJŲ VYRŲ
MES norime pasamdyti dar 2 jau- ’ 

nu vyru i muši) pardavėju organi
zacija . Turi mokėti kalbėti ir būti 
susipažinę su lietuviu apielinkę. Par
davėjo patyrimas nereikalingas, bet 
turi noriai dirbti. Gera mokestis 
tiem dviem vyram, jeigu bus tin
kanti Šiam darbui. Atsišaukit i 
Kralovec Motor Company, 2019 S. 
Laflin St. Klauskit Mr. Dawson.

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.
, S. E. SOSTHEIM & SONS 

STORE FIXTURES
1900 S. State St CALumt 5269

CHAŠ. BENDER CO. 608-14 N. 
Wells St. Bargenai: 50 pilnu setu 
Bar Fikčerių. Išrengimai nuo $125 ir 
virš .100Q kėdžių ir stalų. Vartoti ir 
nauji. Lengvais mėnesiniais- išmokė
jimais . Visi grosernių-lunchruimio- 
hamburger ir visi kiti fikčeriai. Že- 
mpmis kainomsi. Priimsim jūsų fikče
rius i maihus. CHAS. BENDER CO. 
608 North Wells St; SUperior 2361.

GERB.f Naujienų skaityto
jo! ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

REIKALINGA 4 inteligentiški 25 
45 amžiaus vyrai už vertinga ko- 

mišena . Aštuoniu valandų parda
vinėjimo darbo dienų. z Kalbantys 
lietuviškai ir angliškai. Atsišaukit 
10 prieš pietų. Room 618,' 203 N. 
Wabash. ' 

-—o

REIKALINGI du jauni tvirti vy
rai prie abelno darbo ir pagelbėti 
ant troko. 806 W. 29 St

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergaitė dirbti va
karais i Tavern — Turi mokėti 
skambinti pianų.

6354 So. Kedzie Avė.

Futnished Rooms
RENDON kambarys vienam arba 

dviem vaikinams, su valgiu arba be. 
3158 So. Union Avė., 2 front.

I I i II ............ III■ I m .1 ■

Real Estate For Sale
- -

PARDAVIMUI ARBA 
MAINIMUI

Delic’atessen krautuvė ant Irving 
Park Blvd., daranti gerų bizni. Tar- 
davimo priežastis liga.

19 apts. 16x3 % ir 3x2 %, aš
tuonis mėtų senas arti Lavergne 
Avė.

2 f tatai garu apšildomi ant Po- 
tomac Avė.

2 flatai, pečiais apšildomi ant No. 
JKedzie Avė.

Storas ir 4 flatai ant Nofth Avė.
4x4 kamb. ant N. Kedzie Blvd.
Crystal St. arti Humboldt Parko 

2x6, ir 1x4.
Uždarysiu dylų už cash, bonds 

arba pirmus morgičius.
LOUIS MORRIS & CO. 
4006 West Division St.

Tel. Spaulding 5753

ŠTAI YRA TIKRAS BARGENAS 
DEL JUS. Puikus 12 apartmentu 
namas ant South Sides arti 
Parko. Metinės Įplaukos 
Pilna kaina tiktai $15,000. 
keletą metų atgal buvo

i $45,000 . Nusipirk:t šj namą dėl 
Įplaukų ir uždarbio. Del pilnų in
formacijų telefonuokit, atsilankykit 
arba rašykit. .

FRED’K H. BARTLETT & CO. 
38 W. Washington St.

2nd Floor — Tel. Randolph 8750 
Klauskit Mr. W. R. Lemke




