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Anglija Nusiminusi; Kara
lius Sunkiai Serga

, »».i.iil.i.'Alittrlr toli iiiiii į
/ . 1 ... /

Daktarų biuletinai pesimistiški; Karaliaus 
pareigos perduotos Valstybės Tarybai 

---------------------------------- j 

Serga bronchitu; širdie esanti silpna

LONDON, Angliją, saus. 19. 
—Karaliui Jurgiu# V sunkiai 
sergant; Anglijos valdžia jo pa
reigas paves Valstybės Tary
bai.

' SANDRINGHAM, Anglija, 
sausio 19.—čia sunkiai serga 
bronchitu (plaučių vamzdžių li‘ 
ga) Anglijos karalius Jurgis V 
(George V). Nors nėra jokių 
tikrų žinių apie jo padėtį šia 
žinių rašant, esą mažai vilties, 
kad pasveiks, nes ligonio širdis 
esanti labai silpna.

Anglijos akimis žiūrint, di
delio pesimizmo šaltinis buvo
faktas, kad Vali jos Princas, 
vyriausias karaliaus sunūs, ap
leidęs šį miestą nuskubino Lon
donan tartis su premjeru Stan
ley Baldwin. O iš Londono į 
Sandringhamą atskubėjo Ang

Krizis Francijos val
džioj; griusigs Lavai 

kabinetas
•. • ■ < . .. t .

■ \  ■  , >

Herriot ir 5 šalininkai trečia
dienį įteiksią rezignacijas

PARYŽIUS, Franci ja, saus. 
19—Kuomet premjeras Lavai 
sugįž iš Genevos, trečiadienį, 
jis greičiausiai ras,* kaip sako 
Francijos valdžios rateliai, re
zignacijas nuo Herrioto ir ki
tų penkių kabineto narių, pri
klausančių socialistų-radikalų 
partijai. Ędouard Herriot yra 
valstybės ministeris ir stam’ 
bus soc, rad. partijos šulas.

Painformuotieji toliau sakč, 
kad gavęs tas rezignacijas, La
vai busiąs priverstas ir pats į- 
teikti savo rezignaciją prezi
dentui LeBrun. Priduriama, 
kad Le Brun tuojau pakviesiu s 
Lavai sudaryti nabjį kabinetų.

Lavai šeštadienį išvyko Ge 
nevon į Tautų Sąjungos tary
bos posėdį.

13 sudegė susidau
žius pasažieriniam 
lėktuvui Bolivijoj
LA PAZ, Bolivijoj, s. 19.— 

Gauta žinia, kad 13 žmonių su
degė, susidaužius ir sudegus 
pasažieriniam lėktuvui ties 
Cocha Bamba. Lėktuvas nu
krito patvynusioj apielinkėj ir 
sunku jį pasiekti, žuvę yra 10 
pasažierių, lakūnai ir du me
chanikai. f

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

Apsiniaukę; tiek pat šalta.
Prie- Chicagos artinosi dideli 

šalčiai, bet juos nukreipė eže
ras.

Saulė teka 7:14, leidžiasi 
4:48.

Ii jos bažnyčois galva, Canterbu- 
ry Archivyskupas.

Nuo lovos neatsitraukia dak
tarai ir be paliovos budi šei
mynos nariai, valdžios nariai 
ir būrys tarnų.

Paskutiniuose biuletiniuose 
daktarai pranešė, kad pereitą 
naktį karalius ramiai miegojo, 
pasilsėjo,' bet nepareiškė jokios 
vilties, kad sveikatos stovis pa 
gerės.

Jurgis susirgo penktadienį 
vakare, beviešėdamas savo 7,000 
akrų ūkyje Norfolke.

Anglijos, ir visos , Britų im
perijos gyventojai labai susiru- 
pinę karaliaus padėtimi, ir gau
dyte gaudo retus biuletenius 
apie jo stovį, šiandien dauge
lyje vietų įvyko pamaldos ir 
tūkstančiai meldėsi, kad jų ka
lelius pasveiktų.

Gal šiandien senatas 
balsuos dėl bonu
sų atmokėjimo

■ Į 4

Atmetė pasiūlymą bonusus at
mokėti spausdinimu / pinigų. 
Pasiliko tik atmokėjimas bo
rtais ■'; ■

WASHINGTON, sausio 19.-
Senatas atidėjo iki pirmadie

nio balsavimą dėl atmokėjimo 
exkareivių blausų tuoj aus iš
keisti į pinigus, ar savininkas 
galės juos laikyti tolimesniam 
laiku; tokiame atvėjuje jie neš 
3 rtuoš. palūkanų.

Galutinas balsavimas dėl 
bonusų liko atidėtas todėl, kad 
senatoriai pavargo nuo begali 
nių kalbų, be to atėjo vakaras 
ir daugelis senatorių turėjo 
Skubėti į įvairius pokilius.

Bet visgi prieš išsiskirstani 
senatoriai 64 balsais-prieš 27 
atmetė infliacionistų vado, šen. 
Thomas, pasiūlymą atmokėti 
ex-kareiviams bonusus pri 
spausdinant naujų pinigų, t. 
y. pravedant pinigų infliaciją.

Liko atmestos ir kelios kitos 
mAžos pataisos.

Bet pirm negu senatas \ pir
madieny galutinai nubalsuos 
ex-kareivių bonusų atmokė j imą 
bonais, dar jis turės išspręsti 
senatoriaus King pataisą, kad 
bonUsai butų atmokėti ne pil
na jų verte, kokia bus tik 1945 
m., bet tik' dabartine jų verte; 
Jei pataisa butų priimta, ji su- 
tapytų valdžiai mažiausia 
$800,000. '

Šen. Harrison, kuris vado
vauja kovai senate už bonusų 
atmokėjimą, sako, kad bonu 
sų atmokėjimas praeis net ir 
tuo atveju, ' jei prezidentas 
Rooseve tas bilių vetuotų.

NEAPOLIS, ITALIJOJ, s. 19. 
Italai pinigų mainytoją Guadr 
šio nubaudė 5,000,000 lirų (apie 
$40,000) už nelegalį pinigų mai
nymą. - Kiti 31 šaikos nariai 
nubausti nuo 500 iki • 150,000 > 
liijų kiekvienas. 13 jų raštinių 
UŽdatyta. Du vadai busią pa
siųsti į kalėjimą.

PHILADELPHIA. — Philadelphijos Miesto Ailditoirja, kurioj birželio mėnesį įvyks demokratų 
1 . S. «Įi > ■ Ir

partijos konvencija nominayimui kandidato į prezidentus. Neabejojama, kad prezidentas 
Roosevelitas bus renoipinuotas. Rėpublikonų konvencija įvyks Clevelande, Ohio. ,

Susikirtimas tarp 
keleivių-lakunų ka- 
tastrota priežastis?

...

Sako, gal “The Southern” lėk
tuvas nukrito ne dėl sugedusio 
mechanizmo x

MEMPHIS, TENN, saus. 19. L
—Federales valdžios investiga- • . *v* \*rr T>

r toriai, ‘ tyrinėją keleivinio lėk- gĮHllIiaiClUl 1 .f KOOSC1 
tuVo “The Southern” katastro-t J veltui paminklą ' 

,fos priežastis (lėktuve žuvo 17 
žmonių), padarė netikėtą per
mainą taktikoje. Jie pirmiau
siai pradėjo ieškoti priežasties 
lėktuvo mechanizme. Bet po ke~ 
lių dienų iškilo kita galimybė, 
būtent, kad lėktuve gąlėjo į- 
vykti nesusipratimas, muštynės, 
tarp keleivių ir lakūnų, kurios 
jei įvyko, galėjo privesti prie 
katastrofos. ,

Pamato tokiai teorijai davė 
faktas, kad prie lakūnų nebu
vo rasti revolveriai, kuriuos jie 
paprastai prie savęs visuomet 
turi. Yra manpma, kad lakū
nams; besiginant nuo kaleivių, 
jei teko gintis, gal ptisėjo re
volverius panaudoti. ’

Demonstratyviai {pritardama 
tokiam katastrofos priežasties 
aiškinimui, American Airlines 
bendrovė įsakė lakūnams 
skrendant užrakinti duris, ku
rios eina iš keleivių kabinos j 
lakūnų kabiną.

Paštas uždraudė Roose- 
veltą pajuokiančius 

ženklus
WASHINGTON, sausio 19.— 

Pašto departamentas uždraudė 
lipinti ant laiškų tris iš penkių 
RdoseVėltą pajuokiančių pašto 
ženklų, kuriuos išleido republi- 
konų partija.

Nuo dujų mirė sesuo, 8 
mėtų brolis

SOUTH RIVER, N. J. saus. 
19.-—Nub dujų gazinio pečiaus, 
degančio maudyklėje, nutroško
Laura Suprynowicz, 16 metų 
mergaitė,. ir jos 8 metų bro
lis, Richard, kuriam mergaitė

_ ■- A i p<ruošė vonią.

Nušoko . nuo 156 pėdu Aliejaus sankcijų 
tilto; gyvas | * .

Italijai klausimas 
yra numarintas

..........

Niekas - to klausimo tautų šą 
jungos tarybos susirinkime ir 
nebekels C

PHILADELPHIA, Pa., sausio 
18.—20 metų MarcUs Jacobson 
nušoko nuo tilto, iškelto 156, 
pėdas. virš vDelaware < upėst it 
nuplaukė '8.00 pėdų iki kranto. 
Gyvas ir gyvens.

Prezidentas atidarė

veltui paminklą
NEW YORK, N. Y., sausio 

19.A-Prezidentas F. D. Roose- 
velt čia šiandien atidarė savo 
giminaičiui ir buvusiam prezi
dentui, Theodore * Rooseveltui, 
pastatyą paminklą—Th. Roose* 
velto vardo kulturo centrą.

Atidarymo kalboje preziden
tas išgyrė Velionį už jo “kovin
gumą teisybę ir lygybę”, bet 
nei apie bonus, nei kitus bė
gančius reikalus tiesioginiai ne
prasitarė. <

Tarp kito ko pareiškė, panau 
dodamas Th. Roosevelto žo
džius, kad “Demokratija turi 
būti pažangi, o jei ne— tai ji 
greit nustoja buvusi demokra
tija”. /

Šiandien prasideda 
redaktoriaus Liggett 

žmogžudžio byla
MINNEAPOLIS, Minn. saus. 

20.—šiandien čia prasideda byla 
iškelta Isadoru'i i Blųmefeldui, 
žinomam ' vietos gengsteriui, 
kuris kaltinamas nužudymu re
daktoriaus Walter W. Liggett. 
Nužudytojo žmona ir vienas 
liudininkas kaltinamųjų pažinę 
kaipo užmušėją.

Liggett leido savaitinį laik
raštį, kuriame atkakliai ataka
vo vietos valdžių “už palaiky
mą- tvirkavimo, bootlegerių ir 
vagių interesų.”

/ 

h__________ " .i,................ .. .............

SANTA BARBARA, , Gal., 
saus. 19.—čia besilankąs Ang- 
lijos poetas-laurėatas John Ma-
sefield susirgo ir buvo privers
tas atsigulti i lovon. Liga pa
lietė gerklę. .

J

GENEVA, s 19.—Tautų _ są 
jungos viršininkai pranašauja^ 
kad aliejaus Sankcijų klausi
mas visai nebus keliamas tau
tų sąjungos tarybos* susirinki 
me.

Anglija nenori pirmoji dub
ti tokį pasiūlymą. Francija gi 
visuomet buvo priešinga tai 
sankcijai, o Rusija yra užirrb 
ta skundu prieš Uruguay dėl 
jos nutraukimo diplomatinių 
ryšių, kad kelti aliejaus sank
cijų klausimą.,

Bet manoma, kad ethiopai 
įstengs nugalėti italus ir bė 
jokių aliejaus sankcijų, nes ita
lus neužilgo paklupdys ir dabai 
veikiančios sankcijos.

Anglija prisiuntė į 
Egyptą dar daugiau 

kareivių
ALEXANDRIA, Egypte, s. 

19.—Anglija prisiuntė į Egyp- 
tą dar tris pulkus kareivių, ko
manduojamų gen. Howard.

šiomis dienomis atplauks į 
Egyptą ir daugiau Anglijos ka
reivių.

Egypto gyventojai su susf 
rupinimu žiuri į tą koncentra
vimą Anglijos kariuomenės, nes 
tai nieko gero nelemia. Tai yra 
Anglijos ryškus rengimąsis ka , 
rui su Italija, jei Italija ban 
dytų jį išprovokuoti.

Kuli prašo ištirti 20 
amunicijos fabrikų

; WASHINGTON, s. 19. — 
Valstybės sekretorius Hull at 
sikreipė į teisingumo departa
mentą prašydamas ištirti 20 
kompanijų, kurios yra nužiū
rimos gaminančios amuniciją ir
ginklus, nors jos nėra užsire
gistravusios, einant neutalite- 
to įstatymais. Kompanijų var
dai neskelbiami.

Priešinusi tolimes
niam tyrimui karo < 

priežasties ..... I , "
WASHINGTON, s. 19. —Se

nate kilo smarkus pasipriešini
mas tolimesniam senato amu
nicijos komitetui, kuriam pir 
mininkauja šen. Nye, veikimui. 
Tas komitetas tiria amunicijoj 
fabrikantų ir finansininkų vėi* 
kimą sukurstyme karų. Dabar 
komitetas kvočia J. P. Morgan.

Pasipriešinimas kilo dėlto, 
kad šen. Nye iškėlė vieną pre
zidento Wilsono ir jo valstybės 
sekretoriaus Lansing melą. Abu 
jie po nevykusios Versalles tai
kos pareiškė senatui, kad jie 
buk nieko nežinoję apie slaptas 
talkįninkų savitarpines sutar
tis pasidalinimui karo grobio 
iki užsibaigė karas ir teko dary
ti taikos sutartis. Tečiaus, sėn. 
Nye iškėlė aikštėn, kad jiedu 
žinojo apie tas’slaptas sutartis 
jau už dviejų savaičių pb Ame
rikos įsivėlimo į karą.

Tas iškėlimas prez. VVilsono 
ir valstybės sekretoriaus Lan- 
sing melo labai užpykino de
mokratus senatorius ir jie da
bar nebenori skirti daugiau 
pinigų tolimesniam komiteto vei
kimui. O vien baigimui tirti 
J. P. Morgano • reikalą yra rei
kalinga dar $9,000.

Paraguay taikosi su 
Bolivija; paliuosuos

BUENOS AIRES, s. 19. — 
Jš ištikimų šaltinių patirta, kad 
Paraguay ir Bolivija baigia su
sitarti apie apsimainymą Gran 
Chaco karo belaisviais, apie 
atnaujinimą diplomatinių ryšių 
ir apie užsitikrinimą, kad karas 
tarp abiejų šalių nebus atnau
jintas. Tikimąsi, kad ši su
tartis bus pasirašyta antradie- 
dy. ( * r

Manoma, kad Paraguay turi 
apie 20,000 Bolivijos belaisvių. 
Bolivija irgi turi kelis taikstan
čių belaisvių. Jie tebėra ne 
laisvėj, nors karo paliaubos 
sutartis buvo pasirašyta birže1 
lio 14 d.

Derybose tarpininkauja šešios 
neutralės valstybės— Jungt. 
Valstijos, Argentina, Brazilija, 
čili, Peru ir Uruguay.

' J - -

Sudegins Rudyard 
Kipling kiiną

LONDON,- Anglija, saus. 19. 
—Nors galutini mirusio Ang
lijos poeto rašytojo laidotuvių 
planai\ nėra padaryti, yra žino
ma, kad, su|ig velionio noro, 
jo kūnas bus sudegintas kre- 
materijoje. Kipling paliko apie 
$4,000,000 turto, kurį didžiumo
je sudaro įplaukos iš knygų.

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

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

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

Šiuos Naujiem) Radio Programos galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

-No. 16

VIDURINĖ MONGO
LIJA PASIDAVĖ

JAPONAMS
k^LGAN, Chahar provinci 

joj, S. 19.— Paskelbdami at 
steigimą išnyk Usios garbės 
Mohgalijosx chanų, kurių armi
jos seniau buvo užkarihvusics 
ne tik Chiniją, bet ir didesnę 
pusę Europos,’ dabar tų chanų 
ainiai su savo armijomis iš Vi'- 
durin. Mongolijos atėjo į Chang- 
pei, Chahar teritorijos sostinę, 
kurią neseniai buvo užėmusi 
Manchuokuo armija, ir ten su
darė Japonijai palankią “ne 
paklausomą” valdžią.

Manchukup armija traukiasi 
ir palieka patiems mongoloms 
valdyti 2,500 ketvirt. myjių 
plotą, apgyventą daugiausia 
chinieČių.

Naujoji valdžia tuoj aus pri 
ėrhė mongolų kalendorių, sulig 
kuriuo dabar 730 metai Genhis 
Chano, to didžiojo užkariauto 
jo, kuris užkariavo visą Aziją 
ir Rusiją ir butų ėjęs dar to
liau į vakarų Europą, bet atsi
mušė į Lietuvą, kuri jį ir su
laikė. Naujoji valdžia, tiki- 
mąsi, bus klusnus Japonijos 
imperialistų tarnas.

Italai skelbia paėję 
125 mylias pietine]

Ethiopiįoj
*-*irm^4*4^Ttalijos pie
tinė armija, kuri* veržiasi į Et- 
hiopiją iš Samoli "žemės, skel
bia naujas dideles pergales.

Oficialis pranešimas sako, kad 
5,000 ethiopų liko užmušta ir 
3,000 paimti belaisvei!. Italai 
paėję į priekį 200 kilometrų 
(apie 125 mylias).

Po smarkiausių mūšių šia
me kare, nugalėti ethiopai esą 
bėga betvarkėje. •

Anglai suėmė ir in
ternavo Italijos 

karo lėktuvą
LONDONAS, s. 19, — Ang

lijos Sudane įvyko incidentas, 
kuris gali turėti rimtų pasėkų 
ir net kartais gali privesti prie 
karo.

Tas incidentas, tai anglų su
ėmimas ir internavimas didelio 
Italijos karo- lėktuvo, kuris bu
vo priverstas nusileisti Sudane, 
Anglijos teritorijoje. Kartu ta
po internuoti ir keturi italai 
lakūnai.

BERLYNAS, s. 19.-— Hitle
ris uždraudė švęsti “imperijos 
dieną”. Vieton to bus iškilmin
gai švenčiamos sausio 30 d. 
sukaktuvės Hitlerio pasigrobi- 
tno valdžios. 1
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LĖKTUVO TRAGEDIJOS AUKOS

Use only on® f«v«l t«a- 
ipoonful to. a cup of sifted j 

į flour for moit recipas. j 
■T^BAKING 
ILVpomder 
Samepricetoday I 

[ a$4įyears ago į 
Ii 25ounees f°r254 I 

n Mraufaetacnl by. balmtg powd«r lį 
» »p«cWii<f wbo mak« nething būt II 
ii baklng pow4cr —undar iup«rv>.ion 11 
į* ef aaptrt chamitta of nailonai II 

raputation.__________ Įl

PLĖVĖS
' < .' ■ ’ " ■ RECOMMENOED
LY . t ' for 40 YEARS
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MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
. USED BY OUR GOVERNMENT

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

ADVOKATAI
Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki S 

vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted SL

* TeL Boulevard 1401

GOODWIN, ARK. — Gerald V. Marshall (1-mas pav.) lakūnas, Glenn Freeiand, pagelbininkas, Kurie žuvo Kartu su m kitų 
žmonių, kai čia nukrito keleivinis lėktuvas “The Southemer”. Dešinėj, turtuolis Frank C. Kart, vienas iš žuvusių su žmona.

• . < >4 > ' . * ’

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearbom St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2

KORESPONDENCIJOS
Binghamton, N. Y
SLA 50-tos kuopos 

susirinkimas

Norima, kad atsilanky
tų Įeit. F. Vaitkus

Binghamtoniečiuose yra di 
deiis pageidavimas, kad dar šią 
žiemą turėt pas save Atlanto 
nugalėtoją Įeit. F. Vaitkų.

Binghamtono veiklesnės mo
terys jau seniai klausinėja, ka
da F. Vaitkus atvyks į Bing- 
hamtoną^ Nes jos nori suruoš
ti šaunų bankietą ir parodyti 
ką jos gali.

Sausio 7 d. Lietuvių Svetai
nėje SLA 50 kuopa laikė savo 
metinį susirinkimą.

Susirinkime dalyvavo geras 
skaičius kuopos narių.

Senoji valdyba išdavė savo 
metinius raportus, didžiumoje 
raštiškus. Iš raportų paaiškė-l Ir tai nėra ko stebėtis. Mat, 
jo, kad kuopa per 1935 metus 
nedaug ką paaugo, nes tik 
dviem nariais esame skaitlin- 
geąni, negu metai atgal. Fi
nansiškai irgi mažai .ką tepa- 
augo. • . 4

kuopos valdyba, vadovaujama 
Juozo Morkūno, užėmė kuopos 
vadovybę.

Iš nutarimų žymėtini yra 
trys:

1. Nutarta, kad visa kuopa1 vyriu? 
nusifotografuotų ir atvaizdą 
patalpintų SLA Jubiliejiniame 
Albume.

Albumo medžiagai surinkti 
išrinkta komisija iš A. Lepos 
ir P. B. Balčikonio. Tai komi
sijai pavesta ir kuopos nufo- 
tografavimas.

2. Nutarta surengti bizniška 
pramoga padidinimui kuopos 
iždo. Tad yra manoma, kad 
kuopos nariai į parengima 
gausiai atsilankys, nes kuopa 
jau seniai beturėjo bet kokį 
parengimą. O antra, tai na 
riai turi žinoti, kad jie į kuo
pos iždą nieko nemoka, todėl 
jų visų pareiga yra dalyvau
ti kuopos parengimuose. -

3. Nutarta surengti SLA
prezidentui F. J. Bagočiūi pra
kalbas. Prakalbos yra labai rei
kalingos, ypatingai dabar, ka
da eina narių prirašinėjimo va
jus. ■ .,

Prakalbos bus rengiamos 
prisitaikant :SLA 7 Apskrities 
prakalbų maršrutui^

Binghamtono lietuviai nuošird
žiai rėmė p. Vaitkaus žygį ir, 
kaip tyčia, tam tikroms ap
linkybėms susidėjus mes dar 
neturėjome progos pažinti Įeit. 
F; Vaitkaus . ypatiškai. Mes

Vaitkus Čhicagoje ‘buvtr priim
tas su didžiausiu entuziazmu. 
Tad kodėl neduot progos ir ki> 
tų miestų lietuviams susipažin-

i ti su tuo lietuvių tautos ; did-

Manau, kad daugelis lietuvių 
kolonijų, kurios darbavosi An- 
trąjam Skridimui, norėtų taip 
pat F. Vaitkų turėti savo tar
pe nors trumpam laikui, ir pa
sidžiaugti tais Vaitkaus ir vi
sos lietuvių tautos laimėji
mais. '

Tad be atidėliojimu patarti
na šį musų pageidavimą ap
svarstyti. Jei ALTASS pasirū
pins tuos kolonijų pageidavi
mus patenkinti, tai tada visi 
buvę ALTASS darbuotojai jau
sis darbą pabaigę.

— P. B. Balčikonis.

New Brunswick, 
New Jersey

Už trijų dienų laisvę 
turės mirti

Bosses Won’t 
Hire People with 
Halitosis ( biuath)
People who get and hold Jobe 

keep their breath agreeable

f/ith the best to chdose Irom these days, ejn* 
Sloyers favor the person who h most attrao 

ve. In business fife as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) la eonsidared the 
worst of faulta.

Unfortunately everybody cuffers from thfei 
oflensive eondition at šone time or other— 
many more regularly than they tbl.k. Fermen- 
tation of food partldee skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decayidg 
teeth and poor digestion also cause odors.

The qnick, pieasant way to improve yeta 
breath is to ūse Listerine, the quick deodofant, - 
every morning and everv night.

Listerine halta fermentation. a maĮor eatne t' 
of odors, and overcomee the odors thsmselvee. . 
Your bredth becomes sweet and agreeable. It 

not offend othera.
If you value your job and your friends, us» 

Listerine, the aafe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louls, Mo.

Pon’t offend others • Chedr 
halitosis with LISTERINE

i ’ ' • ' ' r > ‘ ?

tikimas. Lenkas Edward Me- stf kitu kaliniu,’ lenku Siman- 
telski su savo draugu pabėgo kiewicz, nubėgo j garažą ir pa- 
iš kalėjimo. Tačiau* laisviems I siėmė automobilį; Įsėdę į auto- 
tik tris dienas teko būti. Jie Į mobilį, jie nudumė Elizabeth 
buvo suimti Elizabeth mieste!1*“1 ' ““ ‘
ir vėl atgabenti į musų kalė 
jimą. -

Ryšium su tuo kalinių pa
bėgimu išėjo aikštėn, kad vie
nas kalėjimo viršininkų palai
kęs labai artimus santykius su 
Metelskio žmona. Su ja jis ro- 
mansavęs ir labai smagiai lai
ką leidęs. Metelskiui tas vir
šininkas buvęs labai geras: pa- 
siųsdavęs jam labai gerą mai
stą ir šiaip su juo labai gerai 
elgdavęsis.

Pats pabėgimas įvyko prieš 
Kalėdas. Į kalėjimą ateidavo 
draugų aplankyti Metelskio. 
Kažkokiu budu' jo viena gera 
draugė įšmugeliavo revolverį. 
Gavęs ginklą, Metelski pasiju
to drąsus ir galingas. Kai sar
gas atnešė maiąto, tai jis tuoj 
griebėsi ^revolverio, i Saigą i įsi* 
varė į kamerą ir uždarė. Po 
to jis nuvyko į virtuvę ir vi-, 
sus ten esančius vyrus suva
rė į kambarius. Suvarė ir už
darė/juos. z

Visa tai atlikęs, jis drauge

linkmė. Apie jų pabėgimą, su
prantama, tuoj buvo pranešta 
miesto ir valstijos policijai. 
Vienoje vietoje Šteito polici
ja užstojo kelią ir bandė su
laikyti. Metelski paleido j dar
bą revolverį. Vienas policmonų 
krito negyvas vietoje.

Tokiu budu kaliniams pasi
sekė ištrukti. Tačiau savo lais
ve jie neilgai tesidžiaugė: į 
trečią dieną buvo suimti ir grą
žinti J kalėjimą.

O suimti Metelskį nebuvo 
sunku. Jis visą laiką sukosi 
apie savo gražiosios žmonos na 
mus, ir ten pakliuvo .policijai 
i nagus;

štai dabar įvyko ir teismas. 
Už policmono nušovimą Metel
ski pasmerktas mirti. Jo drau
gas, Simankiėwicz, •gavo 20 
metų sunkiųjų darbų* kalėjimo. 
Neišsisuk d ne jo, .draugė, kuri

aik- 
vir- 
san- 

Jis

atnešė revolverį. Ji taip pat tu
rės keturis metus “pakutavo- 
ti” kalėjime.

Bylos metu ir iškilo į 
štę, kad vienas kalėjimo 
šininkų palaikęs intiinius 
tykius su kalinio^ žmona,
tuoj liko iš vietos pašalintas 
ir jam jau yra iškelta byla. 
Rodosi, kaltinamas yra krimi- 
nališku apsileidimu.

Dėliai to pabėgimo kalėjime 
įvyko ir šiokių tokių permai
nų: j kalėjimo Sargybą liko 
paskirtas ir vienas lietuvis.

—o—
Šiaip musų mieste lietuvių 

kolonija visai maža. O todėl 
ir lietuviškas veikimas čia yra 
labai silpnas. /

T. Patriel.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS

• A different, dęjicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boijed 
dressingv combined in a

* new way. Try it! c

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

ir TĘVAS
Laidotuvių Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais -

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Prieš kiek laiko pas mus 
įvyko tikrai nepaprastas atsi-

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTI
—su ALSANS, aukštos rųšies nebrandus 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 musų knygelčs—DYKAI.
ALSANS LABORATORY, 190 N. State St., Chicago.

Kambarys 833 Telefonas CENtral 7170.

Paveiksluoti Kalendoriai po 25c
’ •’ < 1 . * . • ■' y >

-■ t •» . • ' ' ' '' ' f ,

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

NAUJIENOS
1739 S. Halste St.

CANal 8500

Miesto
Kamb. ________ __ ._________
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Aventra 

Telefonas Republic 7868

GARSINKITĖS 
■ NAUJIENOSE

.... Iri <<».į i, i TO- ■ y '*'< —

AKUŠERĖS

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
* Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

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

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborą 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 251C

Mrs. Anelia K. Jarus?
Physical Therapy 

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
namu Tel.: — Hyde Park 8395

SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
Nariai, Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. .
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

■ A. MASALSKIS
8307 Lituanicą Avenue Phone Boulevard 4189

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

DR. VAITUSH, OPf.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, n'ervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste, ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atydą atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
. mos be akinių. Kainos pigiau^ 

kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

| J. F. BADŽIUS
668 West 18ttt Street Phone Canal 6174

' __________ ’r ,, ...;,.x.... ...... ..... ......................  '....... iu,-. .........................■............................................................

S. M. SKUDAS ,
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

j. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
—— ... . ....p..-    . ........ . .  ■

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

Į S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

■ L LIULEVIČIUS
4092 Archer Ąvęnue________ Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanicą; Avenue Phone Yards 1188

■■■■ijlh, .lUfl ■ W ; Vj į| ,Į|,^rXnu^ Į
i .. ■ ■ r. ■ ■—■■

AMBULANCE PATARNAVIMAS 1

Tel. Office Wentworth 633© 
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.

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.

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

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

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJA  ̂’ IR CHIRURGAS

.. 4157.ARCĘER.AVENUE
Telefonas Virginia 0036

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

Kiti Lietuviai Daktarai.

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas

2408 W. 63rd St.
■ Rėš.

6000 So. Campbell Avė.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki. 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

' i;

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS

____ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

" Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Dr. Herzman '
IŠ’RUSIJOS

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

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai; vakaro. 
„ . Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai:
Hyde Park 6755 ar Central 7464

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Seeley <7330
Namų telefonas Brunavrick 0597

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. TeL Victory 2343
Dr. Bertash

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedaliomis nasrai sutarti.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOlTffi ASHLAND AVĖ.

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

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

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų. Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
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ŠVĖKŠNA, Tauragės apskr.

UžmoKeKit
Užsilikusias TaKsas

Sutaupykit visas Bausmes

SkalbiamosŠEIMININKĖS!

Širdingai jūsųMašinos
Naujos po

Tel. Boulcvard 4705

KUR SEPTYNIOLIKA ATRADO NETIKĖTĄ MIRTĮ

Joseph Iridei Oompany, Chicago

Paveikslą pastudi j avus,G00DWIN, Ark

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

COUNTY TREASURER
CHĮCĄGO, ILLINOIS

Pataiso Užkietėjimą* 
švelniai ir Naturališkai

W. G .F. L. Lietuvių Radio 
valanda. Nędėliomis 5 vai. 
vakaro.

Užkietėjimas, kuris paeina nuo sto 
kos “minkštaus maisto”.

yra darbštus
Jie hera va- 

Tas pats juk yra ir su 
Tad kam ' toks nieki-

Žinoma, Tysliava apįe tai 
rašydamas, nieko nežinojo. Jis 
tai padarė greičiausia po įtek
me Strimaičio, kuris jį taip 
“informavo.” Gaila! Juk ir ki
tiems seniems veteranams ga-

PAIN-EXPELLERIOi 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

Bandykit iškepti šiuos
ALL-BRAN Refrigerator 

Ginger Snaps
puoduko riebalu (taukų arva svie

Dykai Elektrikinis 
Prosas ?

PADARYKIME GALĄ ŠMEIŽTAMS 
SUSIVIENIJIME

du kleboniją su ja? priklausan
čia žeme įsisenėjusio valdymo 
teisėmis. „ '/

Tas jam pasisekė ir jis jau 
su niauja Įkaitu ieško pasko
lų, bet negavo, užtad ieškoda 
mas išeičių • norėjo atvykti 
Amerikon ir "per trijų metų 
vargą parsivežti pinigų, kad 
atvadavus valdžios aprašytus 
visus jo turtus, jų tarpe ir

atsimena, kad 
luorhai,” kon- 

Susivienijimą, 
materialio ii

Prisiėjo ieškoti vėl šaltinių. 
Važiuoti i Ameriką ir vėl pa
sirinkti butų pergreit, o čia 
pasirinkti sunku, nes niekas 
pinigų ir neturi. Be to, lieka 
suvaržyta vyriausybės ta fi
nansų politika; bankai ima rei
kalauti iš savo stambiųjų sko
lininkų atsiskaitymo.

“MANO SŪNELIS
BUVO TOKS

KODAS. ■ 
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

‘ ' • * « ? ’■ -v U- ’

I "Turėdavau privilioti, kad valgytų 
Ir nežiūrint ką valgė vi$ buvo men
ka*. Visuomet būfldu dėkinga moti
nai, kuri man pasakė apie TrJner'e 
Bltter Vyną”.

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

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER W1NE

Nuo Reumatiškų Skausmų 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio

žiąusia pinigų sudėta j jos, sta
tybą. Per pamokslus priragi
nami žmonės; ūkininkai su ver 
žimais vežti‘žvyrą ir įvairią 
statybai medžiagą,' o darbinin
kai' ~ atvykti ir padirbėti‘baž
nyčios ir tikėjimo labui. Per 
įkinkytą dykai darbininkų ir 
Ūkininkų jėgą ir išdygo tie 
pinkus Švėkšnos “Saulės” gim
nazijos rūmai.

Bet šalia gimnazijos rūmų 
pręlatui rūpėjo sutvarkyti sa
vo Kulių dvaras, kurio, vertė 
siekia 150,000 litų, Klaipėdoje 
sutvarkyti namus, kurių ver
te 75,000 litų.

Laikas bėga, pinigas eina — 
eina ir negrįžta, taip ir pra- 
boščiui pritruko jų.

Nuo jo pasirodymo, apie penkio
likos metu "atgal, Kellogft’o ALJL- 
BRAN yra vartojamas milijono 
žmonių su labai gerom pasekmėm.

Realizuojant svarba atsinešimų 
tarp tinkamos dietos ir sveikatos, 
Kellogg Corrtpany pei’ daugeli Pietų 
suteikė pagelbą žymesnių universi
tetu tirinėjimo laboratorijom, Šie 
tirinėjimai parodo, kad nuolatinis 
bran vartojimas; yra pilnai patenki
nantis. ' , . ,y;. •

ALL-BRAN ^ suteikia “minkšta 
maistą”, kuris sugeria vandeni ir 
švelniai išvalo P žarnas. ALL-BRAN 
taipgi suteikid / vitaminą B ir gele* 
žies. Vartokit šiuos maltus, jayųs 
(cereal) su pienu arba grietine, ar
ba išvirkit skaniose patrovose.

< ' • • ; ■ ■ • ■

šiuos skanius , maltus grudus gąli 
valgyti kiekvienas normališkAs as
muo. Du šaukštai Kėllogg’o ■ ALL- 
BRAN kasdien yra beveik pakanka
mai. ,. Pasitarkit su savo gydytoju 
jeigu jus negausit pageidaujamų re
zultatų. ,;

Pagelbėkit savo šeimai pasilaiky
ti sveikatoj .Vartokit ALL-BRAN 
reguliariškai dėl reguliari š k u m o. 
Parsiduoda visose gro- 
■s e r n ėse? Padaromas 
per Kellogg, Battle. 
Creęk,

Praeitų metų 13 gruodžio 
“Naujienų” laidoje tilpo Fr. 
živato rašinys SLA. reikalais. 
“Vienybė,” vietoj parašius to 
straipsnio rimtą kritiką, tuoj 
atšauna prieš živatą tuo, kuo 
tik labiausia gali žmogų įžei
sti. Taip gali elgtis tik v žemos 
doros neapsišvietęs žmogus. 
Asmeniškai živatą pažįstant, 
štai kas galima apie jį pasa
kyti : žmogus gero charakte
rio, buvęs Dr. J. šliupo san- 
darbininkas, nuo senų laikų 
dirbo Lietuvos ir lietuvybės 
labui. Tikiu, kad živatas dau
giau yra prakalbų pasakęs, ne
gu Tysliava tuščių eilių para
šęs. Tos visos jo prakalbos, tai 
nuoširdumas, meilė, troškimas 
lietuviams geresnio gyvenimo. 
Kiekviena jo prakalba buvo jo 
paties ašaromis aplaistyta. Tai 
gali būti tik tada, kada kalba 
pati žmogaus širdis.

živatas yra žmogus be po
litikavimų, nuoširdus ir teisin
gas. Kaipo tokis, jis netiko 
prie senos gvardijos “tautiškų 
didvyrių.” Todėl jie jį pamir
šo ir drauge jo nuopelnus Su
sivienijimui.

Visų1 savo draugų apleistas, 
žmdgus darė sau pragyvenimą 
būdamas real estate ir Insur
ance agentu. Visi męs žinome 
šių dienų depresiją, žmonės, 
kurie draudė per jį savus na
mus, būdami bedarbiais ar ma
žai dirbdami, vis žadėjo atsi
lyginti. Jis turėdamas SLA. 
kuopos pinigų, jais užmokėjo 
svetimų žmonių bilas. Kada jo 
kostumeriai jam pačiam nesu
mokėjo, jis atsidūrė kritiškoj 
padėtyje. Bet jis tų pinigų ne- 
pralaidokavo, nepragėrė, ne sa
viems reikalams juos stfvartc-

Kaip žinoma, preį. Maciejau- 
skas buvo atvykęs keletą kai? 
tų Amerikon.

Čia jam šiokiu ar tokiu btV, 
du, daugiausia rinkliavų for
ma, pasisekdavo pasipinigauti. 
Pinigus rinkdavo tikslii remon
tuoti, ar tai kokią bažnyčią, 
ar šiaip kokio būtinai reika
lingo parapijai namo/statymui. 
Kad Užmaskavus skylę, kur 
dingsta pinigai, ( jis pastato 
Švėkšnoje gimnaziją, / bet su
kombinuoja taip, kad kuo ma-

Į šmotus sudraskyti ir po balą išmėtyti kūnai septyniolikos keleivių, kurie žuvo, kai nukrito keleivinis lėktuvas “The Southerner 
. įžiūrėti nuo kūno atplėštas galvas, kojas, etc. . .

šiomis dienomis Lietuvos 
vyriausybės buvo susekta, kad 
mums gerai / pažįstamas prel. 
kun. j', Maciejauskas norėjęs 
slapta apleisti Lietuvą trims 
metams išvykstant į Ameri-

Į MILIJONUS, 
KURIE TURĖTI!

VARTOTI BRAN

NĖRA SVARBESNĖS PAREIGOS negū mokėjL 
iras taksų už namus. . / - / .

GALI BŪT JUS ESATE .VIENAS TŲ, namų 
savininkų, kuris per paskutinius keletą metų“ priverstas 
buvo apleisti šių taip svarbią pareigą.

DABAR YRA LAIKAS padengti jūsų taksų re
kordą ir paliuosuoti jūsų nuosavybę nuo . taksų naštos.

SULIG SPECIALIAUS LEGISLATUROS AKTO 
jus dabar galite užmokėti jūsų taksas už 1932 ir pir- 
mesniuosius metus be jokių procentų ar bausmių; ir tuo 
sutaupyti nuo 25% — 61% — ir net daugiau! Bet jus 
turite tuo pačiu laiku užmokėti 1933'- taksus (su pro
centais). ‘ ‘

VEIKĮT DABAR! Atsiminkit, šį progą pasibaigia 
Vasario 1, 1936. ' ■

Dykai Pasiteira
vimas ir Rodą

Nežiūrint kaip atkakli ar uŽscnSJns 
tusų liga nebūtų, arba jeigu jus negavo
te geidžiamų pasekmių praeityj, nepralei
skite progos pasinuaudoti

DR. ROSS’O NAUJAUSIOMIS
GERAI IŠBANDYTOMIS 

METODOMIS
Kraujo ligose, nerviškume. . silpnume. 

Slapumo ir kroniSkoM ligonė, Me meto
dai duoda pageidaujamas pasekmes. Nie
kas neturėtų nuliųati, nes tūkstančiai 
atgavo sveikata ir vėl buvo linksmi.

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

LENGVAS IflMOKEJIMAS 
Patarnavimas nebrangus It kiekvienam 

prieinamas.
Mokykite klek galite laike . gydymo. 

Susitarimas gali būt lengvai padarytas 
ir nereikės apleisti savo sveikatą dėl 
stokos pinigų. Tūkstančiai gali būt 
dėkingi už savo gerą sveikatą gydytojui 
kuris specializuojasi gydyme tam tikra 
ligų. Pasirinkit gydytoją kuris turi 
daugelio metų praktišką patyrimą gydy
me tų ligų.

LABORATORIJOM EGZAMTNACIJA . 
BE PELNO. ' ,

DR. ROSS HEALTH SERVICE 
AND LABORATORY

35 South Dėarborn Street 
CHICAGO, ILL.

Priėmimo Kambariai dėl Vyrų—806. 
Dčl Moterų——608.

OFFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 10 ryto iki 6 v. po plęt. 
Pirmadieniais. Trečiadieniais ir Šeštadie

niais nuo 10 ryte iki 8 vai. vakare.
Nędėliomis nuo 10 ryto Ud 12 po pieL 

Paimkit elevatorių iki 5 auklto. ‘ 
Jis veikia ir Nedaliomis.

V2 puoduko molesses 
% puoduko KėllogR-’s 
ALL - BRAN 
2 puoduku miltų 
1% arbat. šaukštuko imbiero

(ginger)
1 Yi arb. šaukštuko cinamonų 
1% arb. šaukštuko sodos 
% arb. šaukštuko druskos.

Ištrink riebalus su cukrum. Pri
dėk molasses ir ALL - BRAN . Ge
rai išplak. Persijok sausus prideČ- 
kus ir sumaišyk su pirmuoju miši
niu. Padaryk roĮe(l<okio pusantro 
colio storąį suvyniok*’ j vaškuotv po- 
pierą ir padėk -j- refrigeratori iki 
gudrutės. Suraikyk labai plonai ir 
kepk ne karštame pečiuje 10 minu- 
tu. Bleti ant kurios kepsi taukais 
tepti nereikia. Padarysi 50. D. V,

Ii tas atsitikti, kada bendro
vės likviduosis. Kaip jie jaus
tųsi, jeigu jiems už, jų gerus 
darbus lietuvybei butlj, taip at- 
sidėkavota, kaip “Vienybė” ži- 
vatui! Verktų senelis kūdikio 
ašaras šluostydamas, kaip da
bar daro živatas.

Striuttlti! tu buvai savu 
laika vienas gal geriausių ži 
vato draugų. Tu stovi šian 
dien prie» to negarbingo “Sar 
gybos bokšto” kaip/pirminin
kas. Argi ne gėda tau atakuo
ti seną žmogų, kad tik įpiršus 
Susivienijimui '‘‘bokšto” kandi 
datus?

Pats gerai žinai, kad ne vie 
nas tik živatas turėjo tokią 
nelaimę. Yra ir jūsų idėjos 
draugų, sandariečių, išleidusių 
SLA. kuopų pinigus. Mes jų 
žinome Naujoj Anglijoj net 
keletą. Bet mums gaila juos 
įvardinti.’ Jie 
draugijos nariai 
gys 
živatu 
nimas? Ar tik todėl, kad jis 
jūsų “šleifui” nepritaria? Taf 
labai žema.

Bet prie to reikia nepamir
šti, kad živatas Susivienijimui 
juk atsilygino. Atsilygino dau
giau, negu kas kitas gali atsi
lyginti.

Jeigu mes atsiminsime pa
skolas duotas Deveniui, “Vie
nybei”, Kamarauskui, tai ne
kurtos tų paskolų buvo suži- 
niai duotos su bloga valia. O 
ar tie skolininkai datfg yra 
dirbę Sųsivienij imui ?

Bloga, kad. mes nemokame 
savo žmonių, kurių darbas yra 
daug vertas mums lietuviams, 
įkainuoti. Mes daugiau myli
me žmogų purvais drapstyti. 
negu pripažinti jam kreditą 
Už jo pasiaukavimą ir darbą. 
Ir da kas? Artimi prieteliai 
drabsto purvais!

Iš šalies į tuos dalykus žiū
rint, darosi skaudu. Kam toks 
nežmoniškas viens kito ėdi
mas? O taip yra ne tik Brool<- 
lyno tautįhinkiiose, bet' ir ki
tur. Jie parduoda savo drau
gus ir bendradarbius, šlykš
čiausią juos išniekina ir žiūrė
dami į tai. džiaugiasi ! Apie tai 
paties Strimaičio buvo rašyta 
savu laikų1 “Vienybėje.”

Dčl tos priežasties šiandien 
yra pairę santykiai ttarp visų, 
kurie seniau, eidami vįenybėę 
kžliu, dirbo sutartinį gražų 
darbą musų išeivijos labui. '

Dėl tos priežasties eiliniai^ 
nartai, matydami tokį antago
nizmą, bando ieškoti truputį 
kitokios draugijos, remdami 
pažangiųjų nartų rekomenduo
jamus kandidatus į' Pildomą 
Tarybą vesti ir tvarkyti Susi
vienijimą.

Visi gerai 1 
privilegijuoti “ 
troliavę seniau 
privedė j į prie 
moralio beveik bankroto. Nat
rių nepasitikėjimas, pikta po
lemika, šmeižtai, biauri propa 
ganda, tai buvo kasdieninė Su 
sivienijimo duoną.

Mes, kurie jaukesni esame, 
norime dirbti kaipo lygus su 
lygiais vienoj draugijoj, kurto
je nębu’tų skirtumų, bet butų 
viena graži harmonija, 1 kaipo 
vienos šeimynos narių tarpe. 
Mes manome, kad tik toleran 
tiškesni, pažangus, su gyveni
mu apsipažinę, veiklus visuo 
menės nariai gali įnešti orga
nizacijos gyveniman visas tas 
gerąsias ypatybes. Nles todėl 
ir palaikome pažangių kandi
datų sąrašą, kad sugrąžinus 
tai organizacijai vienybę, pa
stovumą ir tvarką.

Kun. M. Valadka.

Jos.F.Budrik
’ INCORPORATED\>

3417 So. Halsted St.

Ilgai negalvoja tėvelis ir nors 
apkrautas bankų raginimais klebo 
nutaria užsitvirtinti savo vąr-

Home-Owners!

PayBackTaxesNow

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES
RAŠTINĖJE

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
apc’raudos nuo ugnies

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791
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PADARYKIME GAU ŠMEIŽTAMS 
SUSIVIENIJIME

Praeitų metų 13 gruodžio 
“Naujienų” laidoje tilpo Fr. 
živato rašinys SLA. reikalais. 
“Vienybė,” vietoj parašius to 
straipsnio rimtų kritikų, tuoj 
atšauna prieš živatų tuo, kuo 
tik labiausia gali žmogų įžei
sti. Taip gali elgtis tik * žemos 
doros neapsišvietęs žmogus. 
Asmeniškai živatų pažįstant, 
štai kas galima apie jį pasa
kyti : žmogus gero charakte
rio, bu/ęs Dr. J. Šliupo san- 
darbininkas, nuo senų laikų 
dirbo Lietuvos ir lietuvybės 
labui. Tikiu, kad živatas dau
giau yra prakalbų pasakęs, ne
gu Tysliava tuščių eilių para
šęs. Tos visos jo prakalbos, tai 
nuoširdumas, meilė, troškimas 
lietuviams geresnio gyvenimo. 
Kiekviena jo prakalba buvo jo 
paties ašaromis aplaistyta. Tai 
gali būti tik tada, kada kalba 
pati žmogaus širdis.

živatas yra žmogus be po
litikavimų, nuoširdus ir teisin
gas. Kaipo tokis, jis netiko 

. prie senos gvardijos “tautiškų 
didvyrių.” Todėl jie jį pamir
šo ir draudę jo nuopelnus Su
sivienijimui.

Visų savo draugų apleistas, 
žmogus darė sau pragyvenimų 
būdamas real estate ir Insur
ance agentu. Visi męs žinome 
šių dienų depresijų, žmonės, 
kurie draudė per jį savus na
mus, būdami bedarbiais ar ma
žai dirbdami, vis ' žadėjo atsi
lyginti. Jis turėdamas SLA. 
kuopos pinigų, jais užmokėjo 
svetimų žmonių bilas. Kada jo 
kostumeriai jam pačiam nesu
mokėjo, jis atsidūrė kritiškoj 
padėtyje. Bet jis tų pinigų ne- 
pralaidokavo, nepragėrė, ne sa
viems reikalams juos suvarto
jo. . '

Žinoma, Tysliava apie tai 
rašydamas, nieko nežinojįp. Jis 
tai padare greičiausia po įtek
me Strimaičio, kuris jį taip 
“informavo.” Gaila! Juk ir ki
tiems seniems veteranams ga-

C ■: "■".v...-■-— ■===
“MANO SŪNELIS

BUVO TOKS
KODAS;

VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ” 
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f ‘‘Turėdavau privilioti, kad vaikytų 
Ir neHūrintką vMlgė vi? buvo men
kas. Visuomet būsiu dėkinga moti
nai, kuri man pasakė apie Trlner’s 

Vvna" *

Ii tas atsitikti, kada bendro
vės likviduosis. Kaip jie jaus
tųsi, jeigu jiems už jų gerus 
darbus lietuvybei butij . taip at- 
sidėkavota, kaip “Vienybė” ži- 
vatui! Verktų senelis kūdikio 
ašaras šluostydamas, kaip da
bar daro živatas.

Strtodti ! tu buvai t savu 
laika vienas gal geriausių ži 
vato* draugų. .'Tu stovi šian 
dien prie, to negarbingo “Sar 
gybos bokšto” kaip f pirminin
kas. Argi ne gėda tau atakuo
ti senų žmogų, kad tik ipiršus 
Susivienijimui '“bokšto” kandi 
datus?

Pats gerai žinai, kad ne vie 
nas tik živatas turėjo tokių 
nelaimę. Yra ir jūsų idėjos 
draugų, sandariečių, išleidusių 
SLA. kuopų pinigus. Mes jų 
žinome Naujoj Anglijoj net 
keletu. Bet mums gaila juos 
įvardinti. ’ Jie yra darbštus 
draugijos nariai. Jie nėra va
gys. Tas pats juk' yra ir su 
živatų. Tad kam ‘ toks nieki
nimas? Ar tik todėl, kad jis 
jūsų “šleitui” nepritaria? Taf 
labai žema.

Bet prie to reikia nepamir
šti, kad živatas Susivienijimui 
juk atsilygino. Atsilygino dau
giau, negu kas kitas gali atsi
lyginti.

Jeįgu mes atsiminsime pa
skolas duotas .Deveniui, “Vie
nybei”, Kamarauskui, tai ne
kurtos tiį paskolų buvo sūži- 
niai duotos su bloga valia. O 
ar tie skolininkai daug yra 
dirbę Susivienijimui?

Bloga, kad. mes nemokame 
savo žmonjų, kurių darbas yra 
daug vertas mums lietuviams, 
įkainuoti. Mes daugiau myli
me žmogų purvais drapstyti. 
negu pripažinti jam kreditų 
Už jo v pasiaukavimų ir darbų. 
Ir da kas? Artimi prieteliai 
drabsto purvais!

Iš šalies į tuos dalykus žiū
rint, darosi skaudu. Kam toks 
nežmoniškas viens kito ėdu 
mas? O taip yra ne tik Broolį- 
lyno tautininkuose, bet' ir ki
tur. Jie parduoda savo drau
gus ir .bendradarbius, šlykš
čiausią juos išniekina ir žiūrė
dami į tai. džiaugiasi! Apie tai 
paties Strimaičio buvo rašyta 
savu laikų' “Vienybėje.”1

r' ’......t „■ J'-f

GARSINK1TES
NAUJIENOSE

Del tos priežasties šiandien 
yra pairę santykiai tarp visų, 
kurie seniau, eidami vįenybėų’ 
k^liu, dirbo sutartinį gražų 
darbų musų išeivijos labui.

Dėl tos priežasties eiliniai^ 
nartai, matydami tokį antago
nizmų, bando ieškoti truputį 
kitokios draugijos, rėmdami 
pažangiųjų narių rekomenduo
jamus kandidatus į? Pildomų 
Tarybų vesti ir tvarkyti Susi
vienijimų.

V?si gerai atsimena, kad 
privilegijuoti . “luorhai,” kon
troliavę seniau Susivienijimą, 
privedė j į prie materialio ii ; 
moralio beveik . bankrotu. Na
rių nepasitikėjimas, pikta po
lemika, šmeižtai, biauri propa 
ganda, tai buvo kasdienine Su
sivienijimo duoną.

Mės, kurie jaukesni esame, 
norime dirbti kaipo fegųs su 
lygiais vienoj draugijoj, kurio
je nębutų skirtumų, bet butų 
viena graži harmonija,/ kaipo 
vienos šeimynos narių tarpe. 
Mes manome, kad tik toleran 
tiškęsni, pažangus, su gyveni
mu apsipažinę, veiklus visuo 
menės nariai gali įnešti orga
nizacijos gyvehiman visas tas 
gerąsias ypatybes. Mes todėl 
ir palaikome pažangių kandi
datų sąrašų, kad sugrąžinus 
tai organizacijai vienybę, pa
stovumų ir tvarkų.

Kun. M. .Valadka.

ŠEIMININKĖS!

Bandykit iškepti šiuos 
ALL-BRAN Refrigerator 

Ginger Snaps
14 puoduko riebalu (tauku arva svie

sto)
14 puoduko molesses
14 puoduko Kėllogg’s
ALL - BRAN
2 puoduku miltu
114 arbat. šaukštuko imbiero

(ginger)
114 arb. šaukštuko cinamonu
114 arb. šaukštuko sodos 
14 arb. šaukštuko druskos.

Ištrink riebalus su cukrum. Pri
dėk molasses ir ALL -BRAN . Ge
rai išplak. Persijok sausus prideČ- 
kus ir sumaišyk, su pirmuoju miši
niu. Padaryk role, kokio pusantro 
colio storai suvyniok? i • vaškuotv po- 
pierą ir padėk -j -refrigeratori iki 
sudrutės. Suraikyk labai plonai ir 
kepk ne karštame pečiuje 10 minu- 
tu. Bleti ant kurios kepsi taukais 
tepti nereikia. Padarysi 50. D. V.

PAIN-EXPELI.FR'. !

Nuo Reumatiškų Skausmų 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio
.ANCHOR 

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą

- palengvinimą

IŠ įlietu vos
•v -   - - -■ . - ----

Veiklus ganytojas
. i . .. . 1

ŠVĖKŠNA, Tauragės apskr.

šiomis dienomis Lietuvos 
vyriausybes buvo susekta, ka<t 
mums gerai, pažįstamas prel. 
kun. J'. Maciejauskas norėjęs 
slapta apleisti Lietuvą trims 
metams išyykstantį 4“ Ameri
ką. :■ ■ ■ ' .■,/

Kaip žinoma, prel. Maciejau
skas buvo atvykęs keletą j kairi 
tų Amerikon. ■ , r

Čia jam šiokiu ar tokiu bu? 
du, daugiausia rinkliavų for
ma, pasisekdavo pasipinigauti? 
Pinigus rinkdavo tikslu remon
tuotų ar tai kokią bažnyčią, 
ar šiaip kokio būtinai reika? 
lingo parapijai namo . statymui. 
Kad Užmaskavus skylę, kur 
dingsta pinigai, /jis pastato 
Švėkšnoje gimnaziją, z bet siir 
kombinuoja taip, kad kuo ma-

Į MILIJONUS, 
KURIE TURĖTU

VARTOTI BRAN
Bandymai įrodo ALL-BRAN

Pataiso Užkietėjimą* 
švelniai ir Naturalįškąi

Nuo jo pasirodymo-, apie penkio
likos metu "atgal, Kellogg’o ĄLL- 
BRAN yra vartojamas milijono 
žmonių su labai gerom pasekmėm.

Realizuojant svarbą atsin.ešimų 
tarp tinkamos dietos ir sveikatos, 
Kellogg Company per daugeli metų 
suteikė pagelbą žymesnių universi
tetų tirinėjimo laboratorijom. Šie 
tirinejimai parodo, kad nuolatinis 
bran vartojimas; yra pilnai patenki
nantis. ;

ALL-BRAN ^.suteikia “minkštą 
maistą”, kuris sugeria vandeni ' ir 
Švelniai išvalo?? žarnas. ALL.-BĖAN 
taipgi suteikid / vitaminą B ir gelp* 
žies. Vąrtokit šiuos maltus ( javus 
(cereal) su pienu arba /grietine, ar
ba išvirkit skaniose patrovose.

šiuos skanius .maltus grildus gali 
valgyti kiekvienas normąliškžis as
muo. Du šaukštai Kėllogg’o ’ ALL- 
BRAN kasdien -yra beveik pakanka
mai. Pasitarkit su savo gydytoju 
jeigu jus negausit pageidaujamų re
zultatų. i / : "

Pagelbėkit savo šeimai pasilaiky
ti sveikatoj .Vąrtokit ALL-BRĄN 
reguliariškai dėl reguliari § k u m o. 
Parsiduoda visose gro- .
s e r n ėse.' Padaromas f&įįįįe 
per Kellogg, Battle.- . ligS; 
Creęk.

* Užkietėjimas, kuris paeina nuo sto
kos “minkštaus maisto”. ų . ) 

žiąusia piųigų sudėta j jos, sta
tybų. Per pamokslus priragi- 
.naipi žmones; -ūkininkai su vei
kimais vežti/ žvyru ir įvairių 
statybai medžiagų/ o darbinin
kui atvykti, ir padirbėti'baž
nyčios ir tikėjimo labui. Per 
įkinkyta dykai darbininkų ir 
Ūkininkų jėgų ir išdygo tię 
puikus Švėkšnos “Saulės-” ■ gim
nazijos rūmai.

Bet šalia gimnazijos rūmų 
prelatui rūpėjo sutvarkyti sa
vo Kulių dvaras, kurio, vert? 
siekia 150,000 litų, Klaipėdoje 
sutvarkyti namus,, kurtų ver-i 
te 75,000 litų. -1 .

Laikas bėga, pinigas eina — 
eina ir negrįžta, taip ;r pra- 
boščiui pritruko jų.

Skalbiamos
Mašinos

Naujos po

34.50
po $1.00 i savaitę.

,f ‘ ’ t • . * • . ■ •• I •

Dykai Elektrikinis
/Prosas- ,' /. ■.

Jos.F.Budrik
> 1NC0RP0RATED v >

3417 So. Halsted St.
Tel. BotilėVąrd 4705

■ ................................. . . ■

W. C .F. L. Lietuvių Radio 
valanda. Ncdėliomis 5 vai. 
vakaro.

V I
Prisiėjo ieškoti vėl šaltinių. 

Važiuoti į Amerika Ir vėl pa
sirinkti butų pergreit, o čia 
pasirinkti sunku, nes aiiekas 
pinigų ir neturi. Be to, lieka 
suvaržyta vyriausybes ta fi
nansų politika; bankai ima rei
kalauti iš savo stambiųjų sko
lininkų atsiskaitymo.
1 . 1 / ■ ■ • ... • :

Ilgai negalvoja tėvelis ir nors 
apkrautas bankų raginimais 
nutaria užsitvirtinti savo var

• • •
, 4
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Home-Owners!
UžmoKėKit

; .. * ♦ . . • . ? • r * » • V •!, 1 i z ‘ •

U ž s iliKus ias TaKs a s
su Vasario 1 d? -

--Sutaupykit visas Bausmes
-■ / . ’ •• ■ . , ‘

NĖRA SVARBESNĖS PAREIGOS negū mokėjL 
mas taksų už namus. .......

GALI BŪT JUS ESATE .VjįĖNAS TŲ, namų 
savininkų, kuris, per paskutinius keletą metų’priverstas 
buvo apleisti šią taip svarbią pareigų. -

DABAR YRA LAIKAS padengti jūsų taksų re
kordą ir paliuosuoti jusų nuosavybę nuo taksų naštos.

SULIG SPECIALIAUS LEGISLATUROS AKTO, 
jus dabar galite užmokėti jūsų taksas už 1932 ir pir- 
mesniuosius metus be jokių procentų ar bausmių; ir tuo 
sutaupyti nuo 25% — 61% — ir net daugiau! Bet jus 
turite tuo pačiu laiku užmokėti 1933z taksus (su pro-

. - centais). \ ■■ - . . v. ■
VEIKIT DABAR! Atsiminkit, §j progą pasibaigia 

Vasario 1, 1936. ‘ * ■

Širdingai jusų

JOHNP.EWALD
....1.OANS andINSCRANCE
Jeigu reikalauji’pinigų ant Pirmo Moi-gičio, arba 

apdraudos <nųp- u^ atsišauk j

. • 840 West 33rd Street
TELEFONAS: YAĖds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR UIDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

/

???*

du klebonijų sū jaf priklausan
čia žeme įsisenejusio valdymo 
teisėmis. į

Tas jam pasisekė ir jis jau 
su nauja?'įkaitu ieško pasko
lų, bet pegąvo, užtad ieškoda 
mas išeičių • norėjo atvykti 
Amerikon ir "per trijų metų 
vargų parsivežti pinigų, kad 
atvadavus valdžios aprašytus 
visus jo turtus, jų tarpe ir 
kleboiii’^.

. ..... . Aleksys—Saujelė.

COUNTY TREASURER
CHĮCĄGO, ILLINOIS



įdraskyti ir po balą išmėtyti kūnai septyniolikos keleivių, kurie žuvo, kai nukrito keleivini 
įžiūrėti nuo. kūno atplėštas galvas, kojas, etc.

V. . ’ ' ' ' .s . ■

' ■ .-i- ’.. ■. a',į'
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su socialistais, su liberalais, su konservatoriais ir net 
su klėrikaUig.

Bet pačioje Rusijoje jisai su nieku “bendro fronto’’ 
nedaro. Visus, kurie jo nuomonei nepritaria, jisai gru
džiau kalėjimą arba sušaudo. Net su buvusiais artimais 
Lenino bendradarbiais^ senais bolševikais, jisai elgiasi 
aršiau, kaip caras, (juk prie caro’bolševikai turėjo savo 
atstovus Durnoje). x /

Viskas dčl Stalino diktatūros.
................  .1 ■■ ■■ ■
K • .  ■■

Apžvalga
BIMBINIAI LIEPIA NEAUKO

TI BUTKAUS PAGELBAI' v •

KAPITALAS IR DARBAS

Jau trąji paeiliui metai, kai biznis Jungtinėse Val
stijose taisosi. Pernai metais gamyba pakilo 14 nuo
šimčių. Tai yra džiuginąs reiškinys.

Bet, kaip sakoma, medalis turi dvi puses. Antroji 
pusė medalio nėra taip gera. Pažvelgus į tai, kieno nau
dai eina tas biznio atsigavimas, pasirodo, kad daugiau
sia kapitalistų naudai.

Bizniui gerėjant, pernai metais kapitalistų pelnai 
pakilo 40%, palyginti su 1934 metais. Bet darbininkų 
uždarbiai padidėjo tik V%. Šis uždarbių sumos padidė
jimas, be to, yra gautas daugiausia ne dėl to, kad dides
nis bedarbių skaičius gavo darbą, bet dėl to, kad pailgė
jo darbo valandos.

Amerikos Darbo Federacijos apskaičiavimų, per 
pereitus metus bedarbių skaičius sumažėjo tik apie 
900,000. Pradedant 1936 metus, Amerikoje dar buvo 
11,672,000 bedarbių.

Vadinasi, biznis atsigriebia darbininkų lėšomis. Ka
pitalo pelnai auga tuo* pačiu laiku, kai auga darbininkų 
išnaudojimas. ? x

šitas faktas rodo, kad darbas ir kapitalas Ameri
koje nėra “partneriai”, kaip sako kapitalistų spauda. 
Jeigu juodu butų partneriai, tai lygiai augtų pajamos 
vieno ir antro. O dabar yra priešingai *** dėl to,'kad 
kapitalas darbą išnaudoja. /

Rili I 'n^....................... ...... ■

STALINAS PADĖJO HITLERIUI LAIMĖTI

Ne koks nors “fašistas” arba “baltagvardietis”, bet 
pats Leonas Trockis, buvęs Lenino bendradarbis ir rau
donosios armijos vadas, sako, kad Rusijos diktatorius 
Stalinas padėjo Hitleriui laimėti pergalę Vokietijoje.

Rašydamas “Opozicijos Biuletęnyje” apie komunis
tų persekiojimą sovietų Rusijoje, Trockis §ako: '

“Kai Hitleris lipo i balną, tai kilpą laikė ne kas 
kitas, tik Stalinas.”
Tai yra neabejotina tiesa. Stalinas įsakė Vokietijos 

komunistams kovoti ne prieš Hitlerio “nacional-socia- 
Hstus” (“nacius”), bet prieš socialdemokratus. Vykinda^ 
mi jo jsakymą, Vokietijos komunistai su Thaelmannu ir 
Torgleriu priešakyje, davė savo šalininkams obalsį: 
“Vyriausias priešas tai — socialdemokratai” (“Der 
Hauptfeind ist die Socialdemokratie”).

Komunistai balsuodavo kartu su hitlerininkais 
reichstage ir valstijų seimuose prieš socialdemokratus. 
Komunistai kartu su hitlerininkais rėmė monarchistų 
sumanymą referendumu atšaukti Prūsų valdžią, kurios 
priešakyje stovėjo socialdemokratais Ir komunistai kar
tu su hitlerininkais pačioje reichstago rinkimų kampa
nijoje paskelbė susisiekimo darbininkų “streiką” (kurio 
darbininkų unijos nebuvo autorizavusios).

Stalinas manė, kad jeigu Hitleris įiaims valdžią į 
savo rankas, tai Vokietijos žmonės iš desperapijos puls 
į glėbį bolševikams. Todėl Vokietijos komunistai rami* 
no savo pasekėjus, kad jie Hitlerio nebijotų, sakydami: 
“Po Hitlerio valdysime mes” (Nach Hitler -- wty). /

Bet išėjo visai kitaip. Hitleris, patekęs j valdžią, 
tuojaus ėmė steigti savo diktatūrą, be pasigailėjimo 
naikindamas savo priešus. Savo buvusius tąlkininkus 
komunistus jisai smalkiausiai paėmė į nagą: vienus ap
kaltino dėl reichstago padegimo, kitus be jokio apkal
tinimo sugrudo į kalėjimus ir koncentracijos stovyklas, 
tretiems pradėjo kapoti galvas.

Ir Stalino lauktas sukilimas prieš “nacius” neįvy* 
ko. Daugelis komunistų dagi persimetė į Hitlerio pusę 
— pavyzdžiui, jų* vadas Torgler. Vokietijos darbininkų 
klesa tapo parduota Hitleriui <

Dabar pats Stalinas bijo Hitlerio. Jisai bijo, kad 
Vokietija kartų su Lenkija užpuls sovietus ir atplėš nuo 
Rusijos Ukrainą* Taigi iš baimės Stalinas įstojo J Tau* 
tų Sąjungą (kurią komunistai pirmiaus keikdavo, kaipo 
“imperialistiškų plėšikų liždą°) ir padarė militarinę su
tartį su Francija.1

Ta baimė Hitlerio privertė Staliną ieškoti talkinin
kų svetimose šalyse tarpe įvairių partijų ir sfovių. JL 
saj liepia savo agentūroms (t. y. komunistų “parti
joms”) daryti “bendrus frontus” ir “liaudies frontus”

Norėdami prisivilioti “sklo- 
kininkus”, komunistai apsime
tė, kad ir jie darbuojasi, kad 
butų paliuosuotas Butkus-Stil- 
šonas, 
suėmė 
agentai^ 
biuras“ ėmė reikalauti 
tam įtiksiu! surenkamos aukos 
butų pavestos “tarptautinio gy
nimo“ (International Defense, 
komunistų valdoma organizaci
ja) kontrolėm

Toliau “centro biuras“ ėmė 
reikalauti, kad į Butkaus gel
bėjimo komitetą butų priimti 
komunistų partijos atstovai. 
Kad šitie jo reikalavimai butų 
išpildyti, tąi “biuras“ išleido 
atsišaukimą, ragindamas publi
ką neduoti aukų tani komite* 
|ui, kuris rūpinasi Butkaus pa* 
liuosavimu.

Tai tau ir “vienybė“!

kurį prieš pat Kalėdas 
federalinės valdžios 
Bet bimbinis “centro 

kad

SPRENDŽIA PAGAL SAVE

čikagiškiai “centrabiuriai” 
švokščia, kad Įsakaičio-gelžke* 
liečio korespondencijos apie pa
dėti SSSR ir kitų “Naujienų“ 
korespondentų pranešimai apie 
tai, kas dedasi Lietuvoje, esą 
“rašyti Chicagoj ant 18th st.“ 

Tai yra idiotiškas plepalas. 
Komunistai, tur būt, sprendžia 
pagal mve, v lies ‘^‘Hroidom^ 
falsifikacijomis tai mėgsta už* 
siimti. Prieš keletą savaičių 
“Naujienos“ įrodė, kad komu* 
nistų neva korespondencijos iš 
Kauno kongreso buvo iškeptos 
BrooklyUe,

TH. DEBS SMERKIA “KAI 
RIASPARNIŲ” SAUVA

LIAVIMĄ

.-<•&»Jį 't Ii

I —'HiH* 
tai protestuojama prieš nacio
nalinio komiteto neteisėtą žing
snį, suspenduojant New Yorko 
soęiaįistų partijos čarterį,

Protestus iškėlė itaip pat Ju
goslavų ir Suomių socialistų 
sąjungos. Suomių šocialistų są
junga savo pareiškime vadina 
Thomaso ir jo sėbrų elgesį 
“diktatorišku ir nepamatuotu” 
ir reikalauja, kad partijos na
cionalinio, komiteto dauguma 
savo nutarimą atšauktų.

Tuo tarpu New Yorke “kai- 
riasparnių“ komitetas mėgina 
“reorganizuoti“ partijos organi
zaciją. Nacionalis komitetas, 
atimdamas New Yorko čarterį,

1 ■ • \

.. .........

nedrįso atiduoti jį (čarterį) 
“kairiemsiems”, nes jiems pri
tarė tik apie penkta dalis na
rių partijoje. Taigi nacionalis 
komitetas paskyrė New Yorkui 
ląikiną komitetą iš 3 narių ir 
pavedė jam suregistruoti “išti
kimus” (t. y. paklusnius Thę- 
masui) narius iki vasario 7 d. 
Kurie, neužsiregistruos, tai bus 
laikomi pašalintais iš partijos.

Bet milžiniška dauguma New 
Yorko socialistų 'visai nemano 
registruotis Thomaso komitete. 
Jie yra pasiryžę nepasiduoti 
Thomaso diktatūrai.

SMŪGIS ISPANIJOS
KLERIKALAMS

Ispanijos prezidentas nesuti
ko paskirti klerikalų vado Gil 
Bobles ministeriu pirmininku, 
bet pavedė sudaryti valdžią 
liberalui Manuel Portella.

Be to, prezidentas
parlamentą ir paskelbė naujus 
rinkimus vasario 16 d. 
rinkimuose socialistai 
publikos! šalininkai eis išvien.

paleido

Šituose

V. Kaune ėkas

Jaunoji Karta 
Lietuvoje

Velionio Eugenijaus Dėbso 
brolis, Theodore Debs, pareiš
kia griežtą protestą prieš So* 
cialistų partijos ųacionalihio 
komiteto daugumą, kuri nuta
rė atimti čarterį New Yorko 
socialistų organizacijai. Savo 
laiške savaitraščio “The New 
Leader“ redaktoriui senas so
cialistų veikėjas sako:

“Nuostabus Nacionalinio 
Ekzekutyvio Komiteto pa
sielgimas, ' atimant t Čarterį 
New Yorko valstijos organi
zacijai, nepaisant . griežtų 
protestų didelės daugumos 
narių, užsihiokėj usių * duok-

• les, nepatiekus formalių kal
tinimų ir neišklausius kalti
namų, yra demokratijos pa
niekinimas, konstitucijos iš
metimas į sąšlavyną ir ne
girdėta Socialistų partijos is
torijoje procedūra.

“Tokie metodai yra begė
diški, nepateisinami, neapgi
nami, nesutaikomi su taika 
progresu narių tarpe ir ne
privalo turėti vietos spren
džiant skirtumus partijoje.“ 
Firmiaus prieš Thomaso ir 

jo “kairiasparhiškų“ sėbrų sau
valiavimą jąu buvo užprdtesta* 
vę senas PeimsylvanijOs sočia* 
lista James Mauter, Bridge* 
po r t (Conn.) meras McLcvy ir 
visa eilė kitų žymių socialistų 
darbuotojų.

UŽPROTESTAVO IR MASS. 
VALSTIJA• I '

(Tęsinys)
. - c .

Daugelis referatų temų bu
tų reikąlingos diskusijų, visa
pusiško nagrinėjimo. Tačiau 
priešininkui čia neleidžiama iš
sižioti, jei jis ir drįstų. “Tau
tinė ideologija“ varvinama į 
galvas, kaip šilta gliceriną į 
ausį, Ponai paskaitininkai tu
ri čia lengvą darbą. Bet jauni
mui juk svarbu įprasti kritiš
kai galvoti. Be žodžio ir be su
sirinkimų laisvės tatai neįma
noma. Tik laisvai protiškai lenk
tyniaudamas, j arimas gali iš- 
.mpkti iniciatyvoj gali suvirš
kinti naujas' mintis, o tų ypa
tybių jis yra viski’ labai reika 
lingas — musų< nedidelėj Lietu
voj gal labiau dar, negu kur 
kitur. Tyčia suprastinant, pav„ 
Vilniaus, Klaipėdos klausimus, 
pasjkoliojant ant' vokiškų “bar
barų“ ir t. t. —toli nenueisi. 
Rfeikia žihoti faktus, reikia mo
kėti vertinti kliūtis, kad 
jveikuš.

Tačiau tai priklauso jau 
“vadų“.

3. Jaunalietuvių vadai
Nereikia būti ypatingai “ap- 

jaku'siamb tautininkų priešui, 
kad' pastebėti, kaip vnelemtai 
diktatūros sąlygos' palengva 
veikia žmonių moralines ir kri
tines ypatybes; Ne mums skų
stis besiplečiančiu ' Lietuvoje 
kad erizmu, paviršutiniškumu: 
tai daro patys tautininkai sa;- 
vo spaudoje. Kad jaunalietuvių 
Vadai, kuriems pavestos politi
nių auklėtojų pareigos, pasižy
mi daugumoje ypatingai lauks: 
Čiu štuburkatriiUj šiandien per 
daugybę bliudlaižlų: ir karjeris
tų nepuola gal nė į akis. Tai 
daugumoje valdininkai j apru- 
pinti, nežiūrint krizės, labai gė-; 
rais atlyginimais; Dabartinę 
vyriausią jaunalietuvių valdybą 
sudaro, pavyzdžiui, departa
mentų referentai bei sekreto, 
riai, Valstybės kontrolės revi
zoriai ir t. p. ponaičiai. Smul
kesni vadai ir veikėjai — tąi

jas

nuo

demagogu. Volderharininkai sa
vo slaptuose atsišaukimuose 
minėdami tą vaduką vadinda
vo jį Smerdiakovu. Diktatūrų 
drumzlės iškristalizuoja, ma
tyt, smerdiakovų tipus taip 
pat, kaip ir caro Rusijos u‘žu- 
kampiai...

Kurį laiką “J. L.“ dar rinko 
savo vadus. Paskui “supuvusio 
liberalizmo“ buvo visai nusi
kratyta, ir “moderniškai“ biv 
vo įvestas vad. “skyrimo prin- 
cipas“t Smetona, kuris yra jau
nalietuvių s-gos “šefas“, savo 
autoriteto galia p a s k y r ė 
Gr-ką “J. Ii“ v1 a'd ų.šis vėl 
paskyrė dar smulkesnius, rajo
nų ir kt. vadukus. Tokiu budu 
s-goje įvestas “autoritarinis 
principas“...

Atokiau stovinčiam tie visi 
principai ir “cinai“ gali atro’ 
dyti — komedija. Tačiau Lie- 
tUvoje jaunimui tenka su ta 
komediją rimčiau skaitytis, nes 
ji yra valdžios globojama ii 
pajuokos nemėgsta...

Dabar CMfks savo aplink
raščius pradeda žodžiu: “jsa-

kau...” Jis turi teisę su minis- 
terio pirmininko pritarimu 
trims metams skirti ir atleisti 
žmones, kurie sėdi šalia jo vy
riausioj vadovybėj, jo žinioje 

organizacijai iš valstybės 
iždo skiriami pinigai, per iš
kilmes — šniūrais ir blėkutė- 
mis ntfsisagstęs, krutinę išpū
tęs, jis sėdi šalia pačių vyriau
siųjų Lietuvos “vadų”. G-kaS 
yra advokatas, žinoma, be prak- 
tikos^ bet reikia manyti, vado 
vietos jis j advokatūrą nemai
nytų....

4; Programa ir idealai
' Lietuvoje visą eilė tiek vi
daus, tiek užsienių^ politikos 
klausimų • reikalinga išspręst?. 
Jaunoji kartą galės tai pada
ryti, rodydama ne tik didelio 
pasišventimo ir idealizmo, bet 
kartu ir šalto apsigalvojimo 
bei pasiruošimo, Nieko nėra 
pavojingesnio, kaip diegti jau
niems žmonėms “aukštus” už
simojimus, apvelkąnt juos mi
glota forma, ir slėpti nuo jų 
akių kliūtis ir sunkumus. “Pa
triotinis“ idealizmas visur pa
sižymi tuo, kad jis smarkus, 
bet skystąs. Tąs pat ir su “J. 
L.“ idealizmu. Atrodo, kad jie 
neužtenkamai įvertina realybę 
ir per daug — savo organiza
cijos ir jos dėdžių reikšmę. 
“Mes, Jaunoji Lietuva, einame 
kurti didingą ir 
šią ir laimingą 
deklamuoja per 
vadas. “Mes — 
ta^to Lietuvos
jis. “Mes veržiamės į saulėtą 
Lietuvos rytojų .... Mesf iškel
sime Lietuvos kultūros lygme
nį į pačias aukštybes...” “Mes, 
mes!“ — tokia pigia, ura-pa- 
triotine deklamacija užpildo 
vadas visas savo “programi
nes“ kalbas. Sakytumei, tegu 
sau deklamuoja! Bet — tas de
klamatorius pasišauna būti dva
siniu ir moraliniu autoritetu 
visam Lietuvos jaunimui! Jis 
neklaidingąs, nepataisomas, nėr 
kritikuojamas! Bet jis nejau
čia savo menku‘mo, tas vadas. 
Visa, ko jis neturėjo laiko per
skaityti ar nesuprato visa, ką 
vyresnieji “vadai“ yra pasmer
kę — jam ne problema. So
cializmas, demokratija ir t. t. 
— visa tai jam: “svetimi iz* 
mąi . Nenuostabu, kad tauti
ninkai vengia užsiminti, pav., 
apie socializmą, bet vis dėlto 
baugu pamanyti, kokiu pavir
šutiniškumu užkrečiamas jau
nimas !

Plutarco Calle*
Buvęs Meksikos diktatorius, 

Plutarco Callesv kuris buvo ap
kaltintas organizavimu suokal
bio nuversti dabartinę Meksi
kos valdžią.

MassaohUsetts valstijos so* 
ęiaiisty partijas vykdomasis 
komitetas 6 bdlsais prieš 3 pri* 
ėmė rezoliuciją, kprįoję: grieže

kėsni vadai ir veikėjai — tąi 
Vis mokytojai, .notarai, policb 
Pinkai, karininkai etc. Sotus, 
patenkinti veidaj. Sunku paša • 
kyli, kuris čia darbuojasi iš 
dėkingumo Už gatitą Vietą, ku 
ris: iš baimės ja- prarasti. Visi 
jie nusltmkavę “idealizmu“.

Dalyvaudamas tų “vadų“ pa
skaitose, prakalbose, beskaity* 
damas jų straipsnius spaudo, 
j e, turi stebėtis jų žinių ir krb 
tiškumo menkysta...

šio straipsnio autorius pri
puolamai pažįsta vyriausiąjį 
jaunalietuvių vadą — Grėbliai/ 
ską. Sunku jį pavadinti kitaip, 
kaip intdganlu Up neišprususiu

•/ <■

garbingą, švie- 
Lietuvą”, taip 
suvažiavimą p* 
didžiosios Vy- 
tęsinys“, tęsia

Bet ir charakterio auklėjimo 
atžvilgiu, mintys, kurios yra 
skelbiamos jaunalietuviams, ne
atrodo džiuginančios. Jų vadas 
skelbia tokią “autoritarinę“ iš
mintį : “Tautos priekyje stovi 
vienas tautos vadas ir savo ne
palaužiama valia ir giliu, skai
driu protų veda tautą į švie
sesnį rytojų, o mes — jauna
lietuviai, esame jo valios reiš
kėjai”. Kuo prastesnis buvo, 
kad ir viduramžių samdomų 
kareivių — landsknechtų gal
vojimas? Už juos irgi galvojo 
ir rūpinosi jų rytojumi jų po
nas, jiems tereikėjo jo aklai 
klausyti ir dėl jiems nežino
mų, neaiškinamų tikslų kalavi
ją mosuoti...

Kas turi pagaliau išeiti iš 
jaunosios kartos, kuomet jai 
pasišauna vadovauti tokie “va
dai“, kaip čia paminėtasai, kuo
met jiems skiepijama tokia 
dvasios ubagystė, kuomet lais
vos protinių vertybių konku
rencijos* dėl karo stovio sąly
gų negali būti? Lietuvoje 
romą jaunimo hitlerizacija, 
kritikuoti čia leidžiama — 
Vokietijos hitlerininkus!..

“Mes nebijome priešų!”
reiškia jaunalietuyių vadukas. 
Ir giriasi: “Jaunoji Lietuva 
tampa visuotinės reikšmės or- 
gainzacija*..” Jos skyriais sky
reliais busią stengiamasi aprėp
ti visas Lietuvos jaunimas, 
miesteliuose, kaimuose...

va- 
bet 
tik

pa-
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glaudžios ir yra nors menkas

Draugiją Žinios

Metinis kliubo susirinkimas

SUSIRINKIMAIŽINOTINA

PARENGIMAI

NAUJIENŲ Gerkit ir ReikalaukitRADIO

PROGRAMAI

ŠIRMIU KENraugai ir pa

lietuvilkos
Degtinis

NATHAN
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 

Kentucky 
Bourbon

RELIEF
Michigan

SENAS AUTOMOBILIS 
NEEKONOMIŠKAS

COOK APSKRIČIO LIGONINIS, W.
Harrison ir So. Wood kampas. 
Telefonas SEEley 8500.

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

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

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

GAISRUI KILUS, reikia 
FIRe 1313.

M »jiĮĮ 4» lupuli,

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

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

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

NAUJIENOS, 1739 South Halsted 
Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 ryto iki 1:00 p. p.

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

ANTRADIENIAIS
(Utarninkais)

ŠEŠTADIENIAIS
(Suba tomis)

šv.^Kazimiero kapines 
erskio giminės,

VASARIO 23
“Gražioji Galatea
Šokiai. Pradžia—

IŠ WCBD. STOTIES
1080 kilocycles

be naudos nemažas Įciekis pajė
gos. Sutvarkymas cilinderių ir 
pistonų pašalins: du keblumu: 
ir bereikalingą alyvos vartoji
mą, ir v nenaudingą kuro eikvįj- 
jimą.

Valves taip pat yra pataiso
mos. Jeigu jos žymiai išdilusios 
ir aptrupėjusios, reikia tam tik
ra mašina jas nutekinti. Jei la
bai nukehtėjusios arba sužalo
tos, reikia Sudėti naujas.

J. L-tis,

Roselando Laisvama
niai pradeda smarkiai 

veikti

Dr. A. L. Graičunas 
skaityti paskaitą, bet 
kiau apie tai kitą sykį 
rengiama ir šokių vakaras

CHICAGOS CITY HALL—-Rotuše— 
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, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

Dalyvaus "Naujienų” parengi
me Vasario 16 dieną

Susirinkimui buvo perskai
tytas “Naujienų” pąkvietimas 
į vasario 16 dienos parengimą. 
Pakvietimas priimtas. Išrink-

-Darius-Girėnas, Amerikos Legiono, Kuopos Mo
terų Skyriaus (Axiliary) Valentine Dance šokiai, Varsity 
Ballroom, 3450 Archer avenue, 7:30 vak. 35c.

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

SLA. 139 Kuopos koncertas, “Pirmyn” operetė, 
”, Strumilos svetainėj, 158 E. 107 St. 
5:30/v. v. Įžanga 40c.

KOVO 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuanian University 
Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras Ghicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pelnas—įsteigimui stipen
dijų fondo. Įžanga 50c.

DEARBORN COAL CORPORATION
2426 S. HALSTED ST. 

SANDĖLIS
Genuine Red Ash

Genuine White Star \
Telefonas — CAL. 6681-6656

ta du atstovai į rengiamą ma
sinį protesto mitingą dėl Stil- 
sono paliuosavimo.

Valdyba paliko visa senoji.
Slaptu budu liko patvirtin

ta senoji valdyba 1936. Tik 
vice-pirmininku, kurio ligi 
šiol neturėta, liko išrinktas 
gerai žinomas veikėjas Petras 
Kučinskas. Dabar valdybos 
sąstatas toks: Pirm. S. Vit
kus, vice-pirm. Kučinskas, ra
štininkas iiį korespondentas— 
J. Jocius ir iždininkas—St. 
Dambrauskas. Senas Antanas.Už poros ar trejetos 

automobilio pirkimo 
ratų gumas, išdyla 
sugenda baterija, su- 

vandens vėdinimo siste- 
guminiai

KAROLINAI f VILLIAMAS 
(po tėvais Ančiulis)

Persiskyrė sli šiuo pasauliu 
sausio 18 dieną, 3 vai. ryte 
1936 , m., sulaukus 53 metų 
amžiaus', gimus1 Lietuvoj, Šiau
lių ap., Johiškės valsč., P.ro- 
čiunu kaime. s

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliamee nuliudime 

vyra Joną, 2 , dukteris, Zita ii’ 
Josephine ir žentą Joną Ka- 
tąuskius. anūke Joan, sūnų Ju- 
liona ir marčią Elzbietą, sese
rį Mortą ir švbgerį Kazimierą 
Baltrimus, broli Vincenta Am 
čiulį ir giminės. Gyveno po 
antrašu: .2918 S. Union Avė.

Kūnas pašarvotas randasi 
Masalskio koplyčioj, 3307 Litu- 
anica Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį 
sausio 21 diena, 1 vai. po pie
tų iš koplyčios' bus nulydėta'į 
Tautiškas kapines.

Visi a .a. Karolinos Villia- 
mienės giminės, draugai ir pa* 
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna* 
vima ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Vyras, dukterys, sūnūs, sesuo, 
brolis, marti, žentas ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius A. Masalskis, Telefonai 
Boulevard 4139. Jį;

Priklausė prie Jahovos Die
vo Liudininkų, kuriu paskaitos 
atsibus ši vakar 7,:30 vai. va
kare, visi nariai yra kviečia- 
mi dalyvauti. <

ILLINOIS EMERGENCY
COMMISSION, 1319 South

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

Įsirašo daug narių
Susirinkimo 

net septyniolika naujų narių, 
taip, ^kad dabar kuopa turės 
apie šimtą narių, kurių tarpe 
ir Dr. A. L. Graičuną. Turint 
tokias inteligentines pajėgas 
visuomet* darbas duoda geres
nių pasekmių. Buvo atsilan
kęs ir Tautinių Kapinių atsto
vas ponas Daubaras, kuris pa
reiškė, kad Lietuvių Tautinės 
Kapinės visuomet kooperuos 
su musų Laisvamanių Kuopa, 
ypatingai apšvietos reikaluo-

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

IGNACAS SKALANDZIUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 18 diena, 1:15 valanda 
naktį 1936 m., sulaukės 70 me
tų amžiaus, gimęs Raseinių ap., 
Stakių pAr,, Dzęngių kaime.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Marijoną, įjo tėvais Po
ciūtę, dukterį Marijona Mat- 
kevičiene. žentą Justina. 3 sū
nūs Joną, marčią Konstanciją, 
Antaną ir Prapcišku ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
6805 S. Talman Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
sausio 22 dieną, 8::00 Vai. ryto 
iš namų į Gim. Panelės šven
čiausios parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlioriio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines. *

Visi a. a., Ignaco Skalandziu- 
no giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvaut laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutnį patarnavimą ii 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,'
Moteris, duktė, sunai, žentas, 
marti, 3 anūkai ir giminės, 

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

Automobilių vartotojai iš pa
tyrimo žino, kad senas automo
bilis nėra ekonomiškas. Kodėl 
jis pasidaro neekonomiškas?

Daugiau taisymų 4
Kai automobilis pradeda sen

ti, jis yra reikalingas daugiau 
įtaisymų, 
metų po 
nusidėvi 
stabdžiai, 
pūva 
mos guminiai sujungimai ir 
pradeda pasiliuosuoti nurudiję 
įvairiose vietose šriubeliai.

Rūpestingas automobilio sa
vininkas mažomis lėšomis su
gedusias dalis gali pakeisti 
naujomis. Gerai užlaikomas ir 
rūpestingai prižiūrimas priva- 
čio žmogaus automobilio moto
ras už poros ar trejetos metų 
nėra tiek nudėvėtas^ kad dėl 
menkų sugedimų reikėtų j j

riai ir pistonai yra išdilę ir 
praleidžia, dujas, tai kompre- 
suojant dujas, dalia dujų išeina 
laukant be naudos. Kada j 
linderj ateina ugnis, Kad pada
ryti pa j egoš smūgį, ji Vanda 
skystas dujas, kurios nenori 
eksploduoti, arba eksploduoda- 
mos neduoda reikalingos jėgos. 
Eksplozijos momentu per ne* 
glaudžias vietas taip pat išeina

ELENA WANKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 18 diena, 6 vai. vakare 
1936 m., • sulaukus pu?ės am
žiaus, gimus Panevėžio apskr., 
šedavos parap., Pakalniški^ 
kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų. •
Paliko dideliame nuliudime 

vyra Antaną, 4 sūnūs Juozapą, 
Antaną, Petrą ir Feliksą; 3 
dukteris Ona, Veronika ir Ane
le. seserį Filipiną Daukšiene, 
anuka ir gimines, o Lietuvoj / 
dvi seseris.

Kūnas pašarvotas randasi 
812 N. 22 Avenue, Melnose 
Park.

Laidotuvės ivyks ktvirtadie- 
ni sausio 23 diena. 9 vai. rytą 
iš namų i Mt. Carmel parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydėta 
i Mt Carmel kapines.

Visi ą. a. Elenos Wankienės , 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami 'da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir at
sisveikinimą. Nuliūdę liekame,

VyrMs, sunai, dukterys, 
sesuo, anūkai ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Lachavičįus ir t Sūnūs,, 
Tel. Canal 2515, arba- Melrose 
fark 797 ų

SAUSIO 23—Referatas, temoje—“Proletariato Diktatūra”, skai
tys; “Naujienų” redaktorius P, Grigaitis, Lietuvių Au
ditorijoje, mažojoj svetainėj. Pradžia 8 vai. vakare. Įžan
ga 10 centų ypatai. Rengia Liet. Socialistų Sąjungos Chi- 
cagos Centralinė kuopa.

SAUSIO 25—-Morning Sbar A. C. metiniai. šokiai ir įteikimas 
City Championship Baseball trolėjoš, Legion Hali, 3945 
W. North Avenue. 8. P. M. 25c. .

SAUSIO 25—SLA. 63 kuopos balius, J. Mactfkevičiaus svetainėj, 
1036 E. 93rd Street. Dainuos Roselande pagarsėjęs 6a- 
kar-Makar choras. Kiti pamarginimai. Pradžia 6 vai. 
vakare. Įžanga—25c.

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

SAUSIO 31—Mergaičių Būrelio Sigma Epsilon Theta Bunco ir 
Card Party, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Hal
sted Street, 8 vai. vak. 40 c. Prizai, šokiai.

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

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

Avenue.
VASARIO 15

Antanas Ežerskis
Persiskyrė suV šiuo pasauliu sausio 16 dieną, 11:00 

valandą vakare 1936 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs 
Tauragės ap., Kaltinėnų par., Numininkų kaime. Buvo 
graborystčs biznyje per 20 metų.

Amerikoj išgyveno apie 38 metus.
Paliko dideliame nuliudime moterį Marijoną, po 

tėvais Kazmucha, sūnų Leonardą, 2 dukterys Irene ir 
Marijoną Burke, žentą Juozapą, marčią Birutę, 2 pus
brolius Petrą ir Feliksą Zudickiiis, pusseserę Joanną 
Kancevicz, 4 anūkas, 1 anūkę ir giihinės. O Lietuvoje 
2 brolius, Kazimierą ir Petrą, sęserį Domicėlę Butkienę 
ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi koplyčioje, 10734 South 
Michigan Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, sausio 21 dieną, 8:00 
vai. ryto iš koplyčios į Visų šventų parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos ,pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į šv.^Kazimiero kapines.

Visi a .a. Antano Ežerskio gimines, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jajn paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekaiųe,
. Moteris, sūnūs, dukterys ir giminės.

Dėl daugiau informacijų pašaukite Pullman 5703,

Shusio 9 d. Zarasiškiiį Kliu- 
bas laikė metinį susirinkimą. 
Mitingas buvo skaitlingas. 
Valdyba išdavė metinius ra
portus. ir atskaitas. '

* ■ '

Pirmininko raportas apie 
kliubo veiklą.

V y ' ■

Kliubo pirmininkas, M. J. 
Šileikis, savo raporte pabrėžė 
ką Zarasiškių Kliubas praei
tais metais nuveikė ir ką tu
rėtų veikti ateityj. Jis prąne- 
šė, kad labdarybės darbe, 
kliubas nors ir nedidele auka, 
sušeĮpė vieną Oak Forest in
validą. Aplankė keletą ser
gančių kliubo narių. Mirusiam 
kliubo nariui, Norbertui Sma- 
leliui,. nupirko gražų vainiką. 
Kultūros klausimu kliubas ir
gi neatsiliko—prisidėjo su au
ka prie Įeit. F. Vaitkaus skri
dimo. Taipgi ragino -kliubo 
narius, kad ateityj kliubas su
rengtų- tarpusavio lavinimosi 
vakarlius—diskusijas ar pas
kaitas. Kad atsiradus gyvam 
kiaušiniui, kuris liečia visų 
lietuvių ir Lietuvos reikalus, 
kliubas prisidėtų žodžiu, raš
tu ir finansais. \

Pasilinksiųinimo . srityj kliu
bas buvo surengęs du paren
gimus, kurių vienas atnešė 
nuostolio, o antras —- pelno, 
Pirm, nurodė, kad kliubas tu
rėtų dirbti kultūros ir labda
rybės darbą, ypač kultūros. 
Prašė narius gerbti vieni ki
tus, toleruoti, kitų nuomones 
ir vengti asmeniškumų.

Visi kiti valdybos nariai 
išdavė savo raportus, kurie 
buvo vienbalsiai priimti.

Praplėsta narių teisės.
Buvo padaryta kai kurios 

permainos dėl narių teisių. 
Pirmiau buvo laikytasi to, 
kad, narys mokąs duokles, tu
rėjo sprendžiamą balsą, o 
šeimynos taarys —patariamąjį 
balsą. Vadinasi, negalėjo bal
suoti. Dabar gi buvo nutar, 
ta, kad visi turėtų lygų balsą.

Įnešimas sumažinti v nario 
mokestį iki 50c., nepraėjo. 
Pasiliko ta pati mokestis — 
$1.00 metams. Taigi dabar, 
kaip ir pirma, narys su šei-

mesti į laužą.k Nereikia auto
mobilio perdaug apleisti. Kuo
met koks norsisugedimas pasi
reiškia, prie pirmos, progos rei
kia pataisyti. Menkiems patai
symams atlikti, nereikia būti 
mechaniku. Kiekvienas atydus 
ir atsargus žmogus gali tatai 
padaryti. Jeigu automobilio sa
vininkas menkų sugedimų ne
paiso ir perdaug automobilį ap
leidžia, tai vėliau jis kad ir no
ri, pats nebežino iš kurio galo 
taisymą pradėti. ?

Vartoja daug alyvos
Seno amžiaus motorai eikvo

ja daugiau alyvos. Priežastis 
tokio ’ apsireiškimo yra išdili- 
mas cilindelių ir pistonų. Nau
juose motoruose pistonai į ci- 
linderius yra labai glaudžiai 
įtaikinti. Per ilgą motoro var
tojimą nusidėvi pistonai ir ci- 
linderių sienos. Padidėja tarpe
liai ir per tuos tarpelius per
daug liuosai praeina į cilinde- 
rius alyva, kuri deginama kar
tu su dujomis. Automobilis pra
deda rūkti ir vartoja daug aly
vos.

šis keblumas yra pašalina
mas, bet jam pašalinti reikia 
turėti mechaniko patyrimą. Jei
gu išdilimas nelabai didelis, tai 
kartais padėtis pataisoma su
dedant naujus pistonų žiedus. 
Bet jeigu išdilimas labai žy
mus ir nelygus, tai tenka te
kinti arba gręžti cilinderius ir 
įtaikinti naujus ir didesnius 
pistonus.

Vartoja daugiau kuro
Seni automobiliai taipjau 

vartoja daugiau kuro. Su gor
čių benzino žmogus nebenuva
žiuoja tiek, kiek jis nuvažiuo
davo su nauju automobiliu. 
Motoras vartoja daugiau kuro, 
bet neduoda reikalingos pajė
gos. šiame keblume, paprastai, 
subėga dvi prieŽr/itys: išdilę ci- 
finderiai ir pistonai, kaip jau 
anksčiau buvo minėta kalbant 
apie bereikalingą alyvos varto
jimą, arba išdilusios bei aptru- 
pėjusios valves.

Automobilių, arba benzinu 
varomi motorai, beveik be -iš
imties yra keturių smūgių 
(four-stroke cycle). Tas reiš
kia, kad padaryti pajėgos smū
gį, pistonas turi padaryti iš 
viso keturis smūgius: 1) įtrauk
ti dujas, 2) sukompresuoti jas, 
3) eksploduoti ir 4) išvaryti 
perdegusias dujas. Sakysime, 
pirmam cilindery pistonas lei
džiasi žemyn, darydamas dujų 
įtraukimo smūgį (suction 
stroke). Tuo pačiu momentu 
atsidaro dujų įleidžiamoji val- 
vė. Dabar pistonas keliasi vir
šun, kompresuodamas dujas, 
čia abidvi valves (kiekvienas 
cilinderis turi nemažiau kaip 
dvi valves) turi glaudžiai už
sidaryti. Jeigu valves nėra

Sumanė panaikinti, parapiji
nius vardus.

Sausio 14 dieną Laisvama
nių Kuopa turėjo savo metinį 
susirinkimą, kuriame buvo 
apsvarstyta daug visokių su
manymų. Kuopos raštininkas 
patiekė veikimb planą, ku
riuo einant, bus bandoma su
vienodinti panašių organizaci
jų veikimas, o taip pat ir 
suvienodinti vardus, panaiki
nant parapijinius, šis suma
nymas nutarta paskelbti spau
doj e ir pr anešti senanij am 
aušrininkui Dr. Jonui šliupui. 
Tuo reikalu yra išrinktas ir 
komitetas, sį kurį įeina A. 
Jocius ir Dr. A. L. Graičunas.
Siunčia Dr. J. Šliupui sveiki- 

, nimus; Kultūros Dr-jai 
pinigų.

Nutarta pasiųsti kuopos var
du Dr. J. šliupui pasveikini
mus jo 75 metų gimtadienio 
proga, ir Etinės Kultūros Dr- 
jai $25.00 pinigų laisvų ka
pinių naudai.,
, Dr. A. L. Graičunas skaitys* , 

prelekciją.
Bus rengiamos ir paskaitos, 

sutiko 
smul-

Bus

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvertais)

PETRONĖLĖ 
JOKUBAUSKIENĖ 

po tėvais Tverijonaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 17 diena, 4:30 valandą 
ryto 1936 m., sulaukus 45 me
tu amžiaus, gimus Chicagoj.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joną, motiną Uršule, bro
lį Jurgį ir broliene Oną, seserį 
Marijona ir giminės .

Kūnas pašarvotas randasi 
2001 Canalport Avę. Telefonas 
Canal. 7808.

Laidotuvės ivyks sausio 21 
dieną, 8:30 vai. ryto iš namu 
į Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus rtulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petronėlės Jobu* 
batfskienės gimines, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, motina, brolis, sesuo, 
brolienė ir giminės.
Patarnauja laidotuvių direk

torius J. F. Kadžius, telefonas 
Canal 6174. . "

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collšteral Paskolas.

Chapman and Co., Ine.
120 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

Mutual LiguorCo
4707 So. Halsted St 

TeL TARUS 0803

myna mokės dolerį, kaip ir 
narys be Šeimynos, tik 'visi 
turės sprendžiamą balsą.

Man rodosi, kad šis tarimas 
dar nėra pilnas. Nėra; pasa
kyta, ar galės užimti vietą 
valdyboje toks narys, kuris 
pats nemoka duoklių? Nuo 
kiek metų šeimynos narys— 
jaunuolis ar vaikas gali bal
suoti?

Taipjau buvo^ pataisytas 
priešmetinio susirinkimo tari
mas, kad vietoj tik duokles 
mokančiam nariui mirus, pir
kti gėles už $7.00, tai pirkti 
bile vienam kliubo nario šei
mynos narįųi mirus.

Kliubo valdyba pasiliko 
ta pati.

Drg. X. šaikui davus įneši
mą, kad valdyba palikti seno
ji, vienbalsiai nutarta palikti.

Valdyba susideda iš seka
mų narių: Mikas Šileikis, pir
mininkas; James Tarutis, vi
ce-pirm.; Alex šaikus, užrašų 
rašt.; Teofilis Mačys, fin. rašt. 
ir Uršulė Žukauskienė, ižd.

Del vėlaus laiko sumany
mas apie parengimą, paliktas 
sekančiam suširįnkimur.
v Zarasiškių lUiubas sukako 
jau metus. — Koresp.

RYTOJ
D.L.K. Vytauto Draugijos—metinis susirinkimas, Chicagos Lie

tuvių Auditorijoje, 3133 S. Halsted Street, 7:30 vai. vak. 
Susirinkimas svarbus, visi nariai privalo atsilankyti. 
Daug naujų klausimų, kurktos būtina apsvarstyti. P. Kiltis, 
sekretorius.

North Wėst Lietuvių Moterų Kliubo—P. Grigaitienės bute, 3800 
Armitage avė., 7:30 vai. vak. Visos nares prašomos at
silankyti laiku. M. K. sekr.

'H'‘
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Gražus Lietuvos paš
to . ženklų: rinkinysri»i ± v j Ti ’ i * kttotata vieningas darnas tau Mlatelistu ParouO]6reikaiin^ butų daug pro- ; T5. • • i dhktyvmgėsnis, jei nebūtų vi-

dujinių nestisipratimd. Reikia
La Šalie vieSbutyk tūrėjo -- - * '

statę viri 10,000 ženklu, pusę 
miliono vertės

j tends, kurios stabdo visų par
tijos intensyvaus veikimo apa- 
fatij. ’ Tas yra labai apgailėti- 
nftį ypač šiuomi laikotarpiu, 
kdotabt vieningas darbas taip

Vakar La Šalie viešbutyje 
pasibaigė trijų djenų paroda# 
kurią /surengė Chičagos flliate* 
lįstų organizacija, Chicago Phi< 
lateiic Spciety ^(filatelistas—paš*' 
to žėnkių , rinkėjas.) >

x Tarp eksponatų btivo grMŽUs 
ir brangus Lietuvos pašto žehk-į 
lų rtakiiiys, apiriięs bevėik vi-; 
sus ženklus išleisti/^ nuč pat 
Nepriklausomybės atgavimu Md 
Lietuvos žerikĮų rinkinio, pa
rodoje buvo vitš IDįOOO kitų 
eksponatų ir jų bendra vfertė 
siekią apie $500,000, kaip pa* 

.reiškė vieiias iš parodos ren
gėjų, Mr. t'hseipig.3, /

Chicago Philątėlic Šocietyiu- 
:ri apie 600 narių ir įsisteigė 
1886. šių metų spalių mėnesį 
organizacija švęs 50 metų su
kaktuves. Taip narių yrą ir. 
kelios dešimtys lietuviiį pašto 
žehklų rinkėjų. Prezidentu da
bartiniu laiku yra p. Pėfer»; 
Parodu surengė p. Stewart$ ren 
gimo komisijos pirmininkas.

Organizacija laiko mitingus 
kas pirmą ir trečią mėhėsio 
ketvirtadienį La Šalie viešbu
tyje. Nario mokestis hiėtamš

Į tikėtis, kad šių vasarų į vyk
siąs partijos x suvažiavimas 
tuos skirtumus pašalins.

Šiems metams kuopoš val- 
dybon liko išrinkti: organiza
torium M. Kemėšienė; sekre^ 
torium—V. Mankus;' iždinin- 
ktV—Ai Kundrotas; atstovu į 
sdėialistų partijos miesto ko- 

r. Grigaitis. KuoponifUietų -
įstojo du nauji nariai.

ileikia. tikėtis, kad šį metų 
kuopa parodys daug veiklumo 
it* sumanumo. Darbų yra gtt- 
lybės. ' — Nosius.

kėiialauja $30,000 iš 
gaso bendroves 

už 3 mirtis
and 

byla, 
apsi-

> Pėoples Gas, Light 
Cokč Co., buvo iškelta 
reikalaujanti $30,000 už 
leidimų, kurio reultatas buvo 

j trijų.’ žmonių mirtis. Byloje 
sakoma^ kad dėl nerūpestingai 
prižiūrimų vamzdžių į butų 
^idtesu; 2214 S. Keeler avė., 
sunkėsi gazas, nuo kurio nu- 
troško Š0 metų Marie Myers ir 
jds dii vaikai.

LSS. Centro Kuopa 
skeptiškai žiuri į 

- “Bendrą Frontą’^
.f -' .i ........... .

Nemato reikalo skubinti^; ii“ 
rinkė naują uąidįįbą 1936 in, 

___ i ' -' I . -Į - - ‘ f •

Trečiadienio vakare įvyko 
LSS. • Chicagos *’ Centralinės 
kuopos susirinkimas 
nųH-name. Kadangi tai451>uvb 
metinis susirinkimas, tad it 
narių: susirinko gėfas skaičius. 
U valdybos raportų pasirodė, 
kad: ptaėjusį męta kųdpa bu
vo gana veikli; turėjo . keletą 
į vairių -parengimų ir ga na, ge
rą; į mohk
Mąii 4ąįpiir ^įątęrįąliai. / 
' Daug laiko /pašvęsta • disku-: 

sXvjįigifi .dpie "taįji ’. vądlnąiiių 
“Kendrę frontų”. < (ąpie tai bu* 
vp ,j$raneš4a yąkarh K04 
munistaį ,ir labai stnokavojo 
apie> bendrų yeikįmųf bet šiuo 
pii hiptaęntu nesimato > 
jau ypatingai svarbaus; reika
lo bendrinis su jais.

Taktas ir triukšmas.
čia vėl gautas-bendras lai

škas nuo komunistų literatū
ros draugijos ir sklokininkų, 
kviečiąs bendrai stengtis pa
gelbėti Butkų išliuosuoti. Pa
našiame huotikyje tiek triukš
mas nei pinigai negelbės,- kiek 
taktas. Nors Butkus nemažiau 
yra velnių iškoręs, ant socia
listų už. kitus/ komunistus, 
bet žmoniškumo deliai soęia- 
listai neatsisakys nuo gelbėjl- 
md paramos ir imsis savatam 
kiai Jame darbe, stengtis kiek 
galima prisidėti jojo ąpgini- 
nuii.

Rengs prakalbas.
Toiiaus, niitąfta sekančių sa
vaitę surengti viešas prakal
bas ~ 
diktatūros krausimu; kad hii-j 
šviesti sociftlihų pozicijų taip 
kopiunistata mylimo 4 tėrriiirio 
reikale. Prakalbos turės įvyk
ti Lietuviii AudH^*ijojė.
v Taip jau nutarta prisidėti 
prie Vyrų choro ' sumanymo 
surengimui vakaro • sušelpi
nuti seno socialisto veterano 
Lechavičiaus, kuris dabar 
randasi sanatorijoj su n u pi au
tom abiejom kojom. r

P. Grigaitis apie Partiją
Drg. P. Grigaitis plačiai nti- 

švietė dabartinę r situacijų ^So-. 
Citaistų Partijoj. Pasirodo, 
kad partijoj per *]

Vakarinės žvaigždės 
Pašalpos Kliubas ge

ram stovy; mano 
vienytis

Parengimas davė pelno

CICERO. — Vakarinės žvaig
ždės Pašalpos Kliubas turėjo 
ttietiflį susirinkimą antradienio 
vakarų, Liuosybės svetainėje. 
Uklausius raportą, > paaiškėjo,; 
IcAd parengimas davęs pelno 
$16.00.
Iškeltas vienijimosi klausimas

Iš. apyskaitos buvo aiškus 
gėrąs kliubo stovis, įtik visa 

; :bėda tame,. kad narių skaičius 
iiiiaięja.^ Todėl buvo iškeltas 
vienijimosi klausimas, kas pas 

lmus henaujiena. Jau kelinti me
tai Kaip apie tai kalbama, kad 
rfcjkįa iš visų draugija.ir kliu- 
bų; padaryti vieną. Bet tas ne
nyksta ir nepavyks, nes tvir
tesnės draugijos silpnesnių ne- 
-hori. žinoma, tai klaidingas nu
sistatymas. Buvo sumanyta 
kreiptis į Chicagos Lietuvių 
Draugiją, kur jau glaudėsi ne 
Viena draugija. < Yra daug pa
lankių, bet yra ir prieštarau
jančių. Kaip ten nebūtų, o vie
nytis reikalinga ir todėl didelei 
didžiumai balsų, pasisakius už, 
išrinkta penkių komisija klau
simui išgvildenti. —D.

? /■

Dienos laiku sulaikė va
žiuojanti automobiliu, 

atėmė $25,000
ku-DU drųsųs banditai, 

rieiMs dienos šviesa ir liudinin
kai nesudarė jokių kliūčių, 
šė&tadiėnį apiplėšė apdraudos 
bendrovės atstovų, Herbert 
Watke* 28, ir atėmė iš jo $25,- 

■ referatą proletariato M Prie Suhnyside ir Nagle 
.t..’’ r-., . . javenue, jie sulaikė apiplėšto

jo automobilį, Watkę sumušė 
ir pasiėmė pinigus.

Trečias piktadaris taipgi 
šeštadienį atėmė $425 iš John 
Hoafd, kasieriaus Workman 
Mfg. Co., 1200 W. Monroe st., 
ktiris pešė pinigus iš banko 
apmokėti algas.

Dėstys kiniečių kalbą 
Chicagos univer

sitete

HM,

Deda pastangas is- 
kolektuoti užsiliku

sius mokesčius k

‘/i

• !•

NAUJTEgOSfcChicago, III,'

centrą Šliįrtaan ViėŠblityje.
' Nepasitenkindami išmetę ęu- 

bėrnatoHų liprner, demokratai 
žada nušiktątyH keletu kitų 
didelių šidij, tarp, jų, Cook ap
skričio prokuroro Thofnas J. 
Courtney ir muhieipiąlio teismo 
vyriausiojo ’ teisėj0| John Soh- 
stėby.' Y

‘‘Proletariatą dikta 
turą”

Pirmadienis, saus. 20, 1936 ................1... i. .____
Netoli Kenoshos eže

jurininkai
-Į. m, S ' ’

Spėjama, kad naktį, iš penk
tadienio į šeštadienį, apie my
lių nuo Kenoshos uosto, pa
skendo prekinis laiyas, kuriame 
btivę keturi jurininkai; Cap. It 
Jacobsėn, Alvin JIenninen, abu 
iš Kenoshos; Herbert Tipler, 
iš Sturgcon’s Bay ir vienas Ca- 
bini. '■ . '

ti transferus tarp 
gatviakarių ir 

autobusų
Vakar pradėjo veikli trdhsfe 

rai tarpe, autobusų ir 
eleveiterių

M
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Financial
Finansai-Paskolos

Joseph L. Gili
Joseph L. Gili, dabartinis 

Cook apskričio iždininkas pra
dėjo kampanijų, kurios tikslaš 
yra surinkti užsilikusius kelių 
metų real-estate mokesčius. To^ 
kių nesumokėtų mokesčių yra 
apie pusantro šimto milionų 
dolerių.

Afišomis, plakatais, reklamo
mis ir per spaudų p. Gili varb 
agitacijų, ragindamas visus sa
vininkus sumokėti mokesčius 
iki vasario 1 d. Jis, nurodo, kad, 
po to laiko uždedamos visokios 
pabaudos ir nuošimčiai taip, kad 
patiems savininkams esą nau
dinga laikii sų apskričiu? atsi
teisti. Jis sako, kad kuo il
giau mokesčių sumokėjimas vil
kinamas, tuo daugiau auga ir 
pabauda ir nuošimčiai. Kai ku
rie namų savininkai turį sumo
kėti net 6.1% daugiau origina- 
lės sumos.

Mr. Gili sako, “Mokėjimas 
mokesčių laiku1 yra ne vien 
naudingas valdžiai, nes leidžia 
jos aparatui geriau veikti, bet 
sutaupo daug pinigų patiems 
savininkams. . Mokesčių sųskai- 
ta yra ne kas kitas kaip'ir ki
tos sąskaitos^-biznio tranz^kci- 
ja, ir jų reikia MtifHbkėti.”

Triukšmas Demokra- 
tų Partijoje dėl Hen
ry Horner išmetimo

šiaja teina skaitys referatų 
“Naujięhų”, 5,rc|dąktdriusz P. 
Grigaitis Lietusių Aitditorij6r; 
je ateinantį • ketVirtądienį, sau- 
,sįo;28 d.^8 jyalŲ e.1 Ren
giama pastangomis Libt. Soci- 
jalistų Sųjiittgos Chicago^ 
Centrales kuopos.

Tai yra gana, įdomi tema, 
daug visur apiė pfolėtąrijato 
diktatūrų kąlbžma ir disku- 
suojama, ypač kbftidništai vi
siems pasakoja, kad jau šeš
ta dalis pasaulio1 tai praktikuo
jąs — tai yrk Svietų Rusija.1 
Tat, socialistai stiiiiariė suteik
ti prdgų publikai apie šių teo
riją plačiai' šusipažititi ir nu
šviesti jos prasmę. • Patarti
na komunistų šihipatikams 
pasinaudoti šia j d, progA ir pa
tirti kų ištikrųjų reiškia pro- 
letrijato diktatūra. — V.

Gerai pasisekčTeisy- 
bes Mylėtoją Drau

gijos “Veselija”
---------- --—------------ ■ ' ■ ■

Sekmadienį įvyko iškilmės su
sijungimo sti Ražancavos ir 
Lietuvos/Dukterų draųtajo- 
mis,, ;•

užsimušė Frank

Užsimušė nukritęs 
nuo 16-to aukšto

Nukritęs nuo šešiolikto aukš
to dangoraižio ties 30 W. Wa- 
jshington st.,
R. Gilligan, 43, 42 N. Menard 
avenūe. Jis dirbo stambiai 
miestj maistd firmai 4r buvo 
aid. Edward Upton giminaitis.

šeštadienį; ya^ėi Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje įvyko šo
kiai, ir ką rengėjai pavadino 
“veselija”. Tai, buvo , iškilmės 
pažymėjimui ■ .Ra^hncavos ir 
Lietuvos Dukterų Draugijų pri- 
sijurigimo prįę/Teisybės Mylė- 
tpjų Draugystės. ?;į

Vakaras" suaidėjo iš šokių, 
kuriems grojo Stophens Ęe- 
velers orkestras, Ir i vakarienės 
susirinkusiem^ ąV^čiams. JPubli- 
kęš buvo '/apie 600, tarp jų

jaunimd;. j kurį Tėišybės' 
D-jos 'vardu .kvietė į narius

Trečdalis organizacijos pereina 
gubernatoriaus pusėn

l ' : J «. /M •< T ' -j 'V- '.i *. ,

ę/'A
Išmetimas givb. Henry Hor- 

nerio iš reguliario. kandidatų 
surašo šių metų rinkimams de
mokratų partijoje sukėlė didė
lį' triukšmų, šeštadienio vaka
re Morrison 'viešbutyje įvyko 
konfere/icija 25 partijos Coiii 
mitteemonų iš visos valstijos, 
kandidatų sąrašų indorsavi- 
mui. Vienas trečdalis pasisa
kė eisiąs prieš organizacijų ir 
remsiąs Hornerį.

“Gėda, nedėkingumas”
“Tai gėda”, nedėkingumas”, 

“mes galime save mulkinti, bet 
negalime mulkinti publikos” 4r 
tam panašiais užmetimais svai
dėsi susirinkusieji partijos va 
dai, bet Chicagoš bosų, Pat 
Nash ir majoro Kelly numaty* 
ti kandidatai gavo didžiumos 
indorsavimą. Į gubernatoriaus 
vietų, vietoj Hornerio} jie turi 
nominavę Dr. Herman Bunde- 
sen, Chicagos sveikatos- depar
tamento ^vedėjų., r '. ■ • - ; '

Gubernatorius Horner kandi
datuoja, nežiūrint, kad partija 
jį nerems. Per paskutines :triš 
dienas jis buvo ęhičagoje or
ganizuodamas savo spėkaš ko
vai, kuri įvyks tarp jo ir Bun- 
deseno balandžio mėnėsio’ no
minacijose. \ i

8 'Committemdnąi Horhęrio
. PMsėj/

,■ ■ - -A - '■ ■

’■ Pareiškę, kad jie rems Hor-

organizacijos gydytojas, Dr, .įį< 
'Poška.'-'/. . vk" •i. f a . ■ . / • . ‘• t .

Kadahgi rengėjai iiesitikejo 
tiek publikos; kiek jos sulaukė, 
tai teko turėti liet tris stalus. 
Momentais} ; ląUki^diČiijjų susi* 
grųdimas buvo, toks / didelis, 
kad ne. vieno špfikhulįai ir de
batai smarkiai nukentėjo.

Rengimo.komišija, kuri tvan
kiai ir apsukriai vakarieniau
jančius vaišino,1buvo geroji’ p. 
A. Grigonienėr p-ia Tankienė, 
Kalainiėnė, Jucis ir Brachulis. 
Jonis pagelbėjo bdrelis moterų, 
tar^ kurių buvo p. Makaveckie-

'-b//

Teisybės Mylėtojų Draugijos 
valdybų šiems1 metams sudaro: 
f} Kilis, pirihi; X Racevičia, 
vice-pirm.; S. Narkis, sekr.; F. 
Kasparas, fin. bašt; ir J. Ra- 
chiinas, iždininkaš. Organizaci
ja turinti 500 "ihatių ir $20,000 
turto. i v.. .p-

šešta-

susirinkusių, apleido mitingų ir 
nudrožė pas gubenatorių, kuris 
buvo apsistojęs Congress vieš
butyje tartis apie veikimo pla- 

. nūs. «šią savaitę Hornerio gru- 
du jnėtif eina-frakcijinės riejimas Kiniečių kalbos skyrius. Ipe atidarys savo kampanijos

Cbicagos universiteto rekto
rius prof. * Robert Maynard

paskutinius į Hutehins paskelbė, kad įveda- 
Lciiinės riejimas Kiniečiu kalbos skyrius.

Transfc-

SKOLINAM PINIGUS
Ant l-mų ir 2-rų morjričių visose 
apifelinkSse (ir perkam) nuo $100 
ki keltų tūkstančių. Turime Real 
Estatė ir Apdraudos Departamentų.

J. NAMON & COMPANY 
6755 S. Western Avė.

Tel. Grcivehill |Q38

Furniture & Fixtures 
ctakaindai-Itaisai

išparduodame baru fikce- 
RIUS, vi sėk i o didžio su Coil Baksais 
r Sinkbm. Taipgi štorn fikčerius dėl 
jile kurio biznio iškaitant svarstyk- 

registerius ir ice baksus. Cash 
i ant išmokėjimo. Pamatykite 

pirm nėgii pirkaite kitur.
J. E. SOSTHEIM & SONS 

u STORE FIXTURES 
... __ CALumt 5269

mus
S. _*

•906 S. Štate St.

Pavbgė policijos
* vežimą

- Nežinomi piktadariai
dienį pavogė policijos vežimų, 
kuris buvo pastatytas prie be
darbių šelpimo stoties, ties 1310 
S. Ashland avėnue. Visi poliėis- 
tai suėjo į stotį malšinti “riau
šes” ir troką paliko patį vieną. 
Kai išėjo — troko neberado.

- ■ —-.....

Keogh šiandien kri
minaliame teisme

’ - , \

Kriminaliamė teisme šian
dien bus paskirta data ir tei
sėjas pagrinęjimui bylos, iš
keltos John W. Keogh, kuris 
bandė nušauti teisėjų John 
Prystalski, bet nepataikęs nu
šovė advokatą C. Kinney.

Pirmiau buvo kalbama, kad 
Keogh būs pasiųstas bepročių 
nainuosna, bet dabar, tur-but 
atsidurs kalėjime, nes daktarai, 
pripažino jį> pilno prbto.

i t. ...... . i—

Lietuvis dr u t uoli s de
monstruos pas J.

Maskoliūną
BRIDGEPORT — Antradie7 

hį, sausio. 21 d. apie 8 valandų 
vakare, J. Maskoliūno užeigo
je, 817 W., 35 st.’įvyks lietuvio 
drutuolio demonstracijos sun
kių vogų, kilnojimo m kitokių 
triksų./ Taipgi bus sulošta 
trumpa juokinga komedija.

Jaunas, lietuvis drutuolis 
yra pasivadinęs “John L.” The 
Boston Strong ’Boy. įžangos 
nebus. ‘ — VBA.

’/ .r.. i.,i

< ■ • • , ‘ A ' \

Plėšikai negalėdami 
atidary^seifo,

jį issiveze
. Keturi ginkluoti ir maskuoti 
piktadariai įšibrbVė nakties lai
ku į Wagner Pie Compąny ke*- 
pyklą, 1751 Ąustįn avęnue, ir 
bandė atidaryto saugių ją kasą. 
Bet kasa nesidavė atidaroma. 
Tada vagiliai pasiėmė vienų 
bendrovės jtrokų, įkėlė į jį sei-

* f '

fą ir išsivežė. ,
#’■ • 'i 1 ■ 1

J. (11 UlOlS^'j IkOVl JAC X 0X41© XXV1 Šiandien fttdžai permai- 
nerį 8 iš 25 committeemonų, L ; ; ’ nOŠ Otė

n-nloirln m i fino’n ir i ■ 'V ' ’

FOXDELUXE
Alus—5 centai. Degtinė—10 centų 

Užkandžiai visados.
J. G. Tavern
JAHN GKIBAS ,Sav.

3318 So. Halsted Stz

Vakar įvedusi trąnfcrus tarp 
eleveiterių ir autobusų, Valsti
jos Commerce Commissięn ne
trukus žada pagerinti Ghica- 
gos komunikacija ir toliau, 
įvesdąma transferus tarp au
tobusų ir gatviakarių.

Informacijas apie patvarky
mus liečiančius trąnfcrus ga
lima rasti brošiūrėlėse, kurias 
dalina autobusų bendrovė ir 
clpveitęrių linijos,
rai veikia tik miesto ribose ir 
juos pripažįsta tik 27-iuose 
eleveiterių ir busų susikirtimų 
punktuose.

Keleivis pradėjęs važiuoti 
eleveiterių — miesto ribose, 
— gauna žalių tranferų. Pirm 
persėsdamas’į busų, keleivis 
eleveiterių stotyje privalo už- 
stampuoti laikų (tam tikslui 
stotyje yra specialiai apara
tai) .

Pradėjęs važiuoti autobusu, 
keleivis persėdimui į elevęite- 
rius gauna oranžinį trahferų. 
Jei keleivis apleidęs eleveitorį 
žada vėl persėsti į busų, tai 
eleveiterio stotyje, kur prade
da kelionę, turi duoti tranfe- 

■rų “išpunčiavimui”, ,o aplei
džiant eleveiterius,- užstam- 
puoti ant tranfero laikų. i

GĖRIMŲ SKLADAS 
Gausite visokių gėrimų, didžiausis 

pasirinkimas . pazs lietuvi. 
Moilarch Wine & 

Liųuor Store
< JAHN GAUBAS, Sav. 

3529 So. Halsted Street

MĘLROSE PARKIEČIŲ 
ATIDAI

Melrose Parke Naujienas 
galite gauti pas fotografę 
Antanę J./Krušinę, 150 N. 
Broadway, Melrose Park, 
111.

Tel. Republic 8402

Crane Coal Co.
5832 S. Long Avė.

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau S7..30 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

!• fONRAI) I 
MTUDIO ĮOro biuras pranašauja, kad \ . *<TUDIO 

šiandien tęmpęratura busianti 120 W. 63rd St-1. 
apie 15 laipsnių vifš žėro, ir Englevood 5883-5840 fl 
kad per-nakfl-ji nupuls. Snfe- Dar ^au*1 Įrengta erUll « 
go nenumatoma.

O,

,.• j.

CLASSIFIED APS ]
Business Service 
Biznio Patarnavimas

, NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musą biurą? sutelks patarimus namu 
savininkams; reikale nesusipratimu sr 
rendaūninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien .nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet. ,

LANDLORDS BUREAU ^F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Ūivision St 

Tel. Armitage 2951
> Mes esame jau šiuo adresu virš 

y 50 met.
.... .......................................... ..................................... ......... ............’į . I-..,, I

10

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Movimi 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

—0—
CHAS. BĖNDER CO. 608-14 N. 

Wellš St» Bargenai: 50 pilnu setu 
Bar Fikčėriu. Išrengsimai nuo $125 ir 
virš .1000 kedžib ir stalu. Vartoti ir 
nauji. Lengvais .mėnesiniais išmokė
jimais . Visi grosernių-lunchruimio- 
hamburger ir visi kiti fikČeriai. že
lvomis kainomsi. Priimsim jusu fikče- 
rius i mainus. CHAS. BENDER CO. 
608 North Wellš St. Superior 2361.

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

M i i '■ m «■■■»». ««•> • j

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
GRADE ‘ NORTHERN 

ILLINOIS COAL

Personai 
Asmenų Ieško

VEDYBŲ REIKALU noriu susi
pažinti su pasiturinčia lietuve mote
rim, kuri butų lygia dalim pusinin
ke netik šeimyniniam gyvenime, bet 
ir švariam ir apsimokančiam bizni- 
je. AŠ esu 44 metų amžiaus, geroj 
sveikatoj, taikaus buao. be blogų 
palinkimu ii* gabus biznije. Ra
maus gyvenimo bei užtikrinto ry
tojaus ieškančios moterys atsiliep
kite liėtUviškai arba angliškai. At
sakysiu visčms.

Box 384
1739 S. alsted St. 

Chicago, III.
——iiD I \ ui     ..................... .......

Situation Wanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo — Jaunas vaiki
nas, galiu troka valdyti . Taipgi ga
liu dirbti tavernoj. Victory 4127.

Help Wanted—Malė- 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS darbininkas prie 
namu darbo, kuris supranta karpen- 
terio ir plumerio darbų. Pragyveni
mas ant vietos.

. \ 5738 So. Halsted St.

SHEARMAN, patyręs prie kirpi
mo, geležų atkarpų yarde. Atsišau- 
kit Apex Iron & Metai Co.,

4000 So. Wentworth Avė.

REIKALINGAS bučerio pagelbi- 
ninkas, rašykite kur dirbote ir kiek 
ilgai ir kiek algos norite. Naujienos 
1739 S. Halsted St. Box 385.

7 Help Wanted-r~Female 
Darbininkių reikia

REIRALINGA patyrus veiterka. 
ANNA’S RESTAURANT 

531 Roosevelt Rd.
— .... . ............. ;

REIK ALINGA mergina. Lengvas 
namų darbas — nėra virimo. Nakti 
eiti namon. Kreiptis Crawford 5151.

MOTERIŠKEI . neturinčiai pas
toges, darbks, valyti ir prižiūrėti 
butą. Galės gyventi vietoj. Mika- 
lauski ,6112 S* Fairfield Avė., Tel. 
Republic 4618.

REIKALINBA mergina restauran- 
tui patyrusi vėiterka. Lietuviu Au
ditorijos Building, 3181 S. Halsted 
Street. . ’

Business Čhances
Pardavimui Bizniai

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

HIGH
Best Substitute for Pocahontas 

$5.75 
6.00 
4.75 

: ton

TAVERN pardavimui, pigiai. Ge
roj vietoj, arti Stock Yardų. Pri
verstas parduoti dėl ligos. Atsišau- 
kit 4330 S. Ashland Avė.

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

Direct from the Mine. — 2 
minimum.

Call Day or Night
KEDZIE 8882.

PARSIDUODA ant gero kampo na
mas baigiamas taisyti, dėl hotelio su 
22 kambariais štymu apšildomas, bus 
Tavefn ir svetainė 1900 S.Union Avė. 
ir parsiduoda Tave: 
Island Avė., Tel. DArchester 8403.

7021 Stony

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas 
Mine Run ......... ........

Lump, Egg ar Nut ... 
Screenings

Tiesiog iš Kasyklų 
kaip 2 Tonus. 
Pašaukit dienos laiku arba vakarai* 

Tel. KEDZIE 8882.

PARDAVIMUI didžiai moderniš
kas restaurahas, leasas 5 metams — 
White House Restaurant, 6313 So. 
Western Avė.

__  J5.76
....... 6.00
..... 4.75
Nemažiau

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
ną” neturėtu būti.

Real Estete For Sale
Namdi-žemė Pardavimui
PARDAVIMUI ARBA 

MAINIMUI
Delięatesšen krautuvė ant Irving 

Park Blvd., dktanti gera bizni. Par
davimo priežastis liga.

19 apts. 16x3 Ms ir 3x2 aš- 
tuonių metą senas arti Lavergne 
Avė.

2 flatai garu apšildomi ant Po- 
tomac Avė.

2 flatai, pečiais apšildomi ant No. 
Kedzie Avė. '

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

2x6. ir 1x4.
Uždarysiu dyla už cash. bonds 

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

Tel. Spaulding 5753




