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No. 22

Didelis šaltis tęsis Chicago je dar bent 
tris dienas

CHICAGO.—Nespėjo atsiunti pirmasis šaltis, kuris miestu 
buvo pasiekęs net 18 laipsnių žemiau zero, o priemiesčiuose ir 
iki 38 laipsnių, kaip sekmadieny užėjo nauja šalčių banga, kuri 
sekmadienio ryte termometrą nuvarė iki 8 laipsnių žemiąu zero 
Bet priemiesčiuose šaltis pasiekė ir 20 laipsnių žemiau zero.

Pereitą naktį turėjo būti dar šalčiau, šiandie-ir bus šalta, 
žemiau zero šaltis tęsis mažiausia iki trečiadienio.

Kaip pirmesnė, taip ir dabartinė šalčių banga yra apėmusi 
visas šiaurines valstijai nuo Atlantiko ih Pacifiko ir nueina to
li į pietus, taip kad šalta yra net tose vietose, kur šalčiai laba: 
retai tesilanko.

Tiesioginiai dėl šalčių mirė daug žmonių, taipjau buvo daug 
gaisrų. Vargas gi biednuomenei neapsakomas.

Trys rasti kalti dėl Al Smith atvirai iš 
gaisro Morro Castle 

laive
ėjo prieš preziden

tą Rooseveltą
NEW YORK, s. 26. — Ei

nantis kapitono pareigas WiP 
liam F. Warms, vyriausias in
žinierius Eben Starr Abbott ir 
New York & Cuba Mail Steam- 
ship Co., kuri operavo Ward 
liniją, viršininkas Henry £. 
Caband, po ilgo bylos riagrinė 
jimo liko jury rasti įšalti už 
apsileidimą sąryšy su gaisru ant 
laivo Morro Castl§L.rugS. 8 d., 
1934 m.; kuriame žuvo 134 žmo
nės.

Taipjau rasta kalta ir ' visa 
New York & Cuba MailSteam 
ship Co. Bausmė bus paskirta 
ateinantį antradienį.

Buvo kaltinama, kad kompa
nija tinkamai neįrengė ir ne
prižiūrėjo laivo, laivo viršinin
kai nusigando ir nesirūpino pa- 
sažierių gelbėjimu. Abbott pa
bėgo su pirma valtele, Warms. 
kuris užėmė kapitono vietą tą 
pačią naktį staigiai mirus kapi
tonui, susivėlino su pašaukimu 
pageltos.

Gaisro priežastį nustatyti ne 
pasisekė.

WASHINGTON, s. 26. —Al 
Smith, buvęs demokratų kandi
datas į prezidentus, bet dabar 
pirmininkas atgaleiviškos Ame
rican Liberty League, kalbėda
mas tos lygos bankiete atvirai 
išėjo prieš prezidentą Roosevel
tą ir jo Naująją Dalybą.

Prezidentą smerkė už tai, kad 
jis nesilaikąs demokratų plat
formos ir skelbiąs “klasių ko
vą”, ko Ąmprikps xvaldžią < ne
privalanti daryti. O Naujoji 
Dalyba esanti perdėm socialis
tinė ir vykina socialistų parti
jos platformą.
\ Jo kalba parodė’,kad ateinan
čiuose rinkimuose atgaleiviškie- 
ji demokratai griežtai priešin
sis prezidento Rooseyelto išrin 
kimui ir eis išvien su atgalei- 
viais republikonais. Jie, žino
ma, visomis išgalėmis priešin 
sis ir prezidento Roosevelto no- 
minavimui.
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Naujas Radio Pro
gramas iš Lietuvos

Lietuvoje mirė rasy- Planuoja radio tran 
to ja Pleirytė-Pui 

dienė sliaciją iš Lietuvos Į
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Anglija, Francija, Turkija, Graikija ir Jugoslavija sudarė ‘‘Viduržemio Sąjungą”, kuri veiks ben
drai, jei Italija pultų vieną iš Sąjungos valstybių. Rumunija ir Čekoslovakija prie sąjungos ne
priklauso, bet konflikto atvejyj stos už Jugoslaviją. Su Italiją gi turbut nueis Austrija. )

6 armijos lakūnai žu
vo susidūrus

5,000 ethiopų žuvę 
mūšyje^ sako italai
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KAUNAS, saus. 24. —(dulėJ Šiaurės Ameriką 
jlegrama) — Mirė rašytoja Telegrama)

Pleiriutė-Puidienė. KAUNAS, saus. 24.—(DULR 
(Ona Elzbieta Pleirytė-Pui-' Telegrama)— Ryšy su 18-kos 

dienė, kuri nesenai šventė 30 metų Lietuvos Nepriklausomy 
metų literatinio darbo sukak- bes minėjimu, Vasario 16 bus 
iuves, gimė rugsėjo 18 d., 18Š3 perduota' į šiaurinę Ameriką 
m. Mintaujoje, Latvijoje. Su .specialė radio programa. Kalbės 
lietuviais ji susidūrė pirmą prezidentas Antanas Smetona ir 
kartą 1902 m. Tautinės idėjos bus transliuojama lietuviška 
pagauta platino slaptai lietuviš- muzika ir dainos. Programas 

prasidės 2-trą vai. po pietų 
New Yorko laiku’ arba 1-mą 
vai. po pietų Chicagos laiku.

j perdtids National 
Broadcasting Company. Tęsis 
40 m?ir:*cų.

lietuviais ji susidūrė

kas knygas.
1905 metais; velionio rašytojo

J. Biliūno paskatinta, ji prade- programą

Daug žmonių žuvo 
gaisre Japonijos 
anglių kasykloje

. FUKUOKA, Japonijoj, s. 26. 
—Kiek žinoma, 17 angliakasių 
tikrai žuvo ir 25 pasigendama 
kilus gaisrui vietos anglių ka
sykloje. 44 liko išgelbėti, bet 
gaisras tebesiaiJčia ir tolimes
nis gelbėjimas darosi nebegali
mas.

75 žmonės užmušti 
automobiliu Chica- 

gos apielinkėj
CHICAGO.—Nuo naujų metų 

iki 4 vai. vakare sekmadieny 
/Cook kauntėj šiemet automobi
liai užmušė jau* 75 žmonės. 64 
jų liko užmušti vien Chicagoj.

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

Giedra ir tiek pat šalta; di-

nas
Saulė teka 7:08, leidžiasi 

4:57.

Karaliaus Karolio 
neįsileis į kara

liaus ramus ,
LONDONAS, s. 26, —Rumu

nijos karalius Karolis karaliaus 
Jurgio V laidotuvėse antradie
ny galės eis paskui karaliaus 
karstą, bet nebus įleistas į 
Buckingham karaliaus rumu?s, 
kur apsistos visi kiti karaliai 
ir turės pats vienasį, apsistoti 
pas kitus didžiūnus, o jo mo
tina apsistos hotely.

Tai dėlto, kad karalius Jur
gis niekad neatleido Karoliui 
apleidimą savo žmonos, 'kara 
lienės Helenos ir susidėjimą su 
meiluže, žydelkaite Magda Lu 
pescu. -r \ v .

Nunuodyta Rumuni
jos gražuolė

BUCHARESTAS, s. 26. - 
Aktorė Titą Cristescii, kuri bu
vo pripažinta gražiausia mergi
na visoje Rumunijoje, rasta 
paslaptingai nunuodyta labai re
tais ir stipriais nuodais. Visi 
jos tualeto daiktai buvo ištepti 
tais nuodais ir manoma, kad ji 
nusinuodijo valydama dantis 
šepetuku, nes dėl mažiausio į- 
brėžimo nuodai pateko į krau
ją ir ji mirė.

. i ________________

RYMAS, s. 26. ■ Italijos

sienio laikraštininkams rinkimą 
ir siuntimą žinių apie karą ii 
apie padėtį Italijoje.

H0NOLULU, Hawaii, s. 26 
—šeši armijos lakūnai žuvo su
sidūrus ore dviems armijos 
lėktuvams skrendant naktį for
macijoje. Du lakūnai /išsigel
bėjo Hiššokdami parašiutais.

Abu lėktuvia nukrito lieps
nose.- y

Skraidymai formacijose nak- 
tomisi yra labai pavojingi ii 
kiekvieną kartą lakūnai iš jų 
sugryšdavo “labai įtempti”, nors 
tokie skraidymai būdavo tan 
kiai atliekami.

Pabėgėliai iš Italijos 
kariuomenės slaps

tosi kalnuose
PARYŽIUS, s. 26. — Užti

lsimai pabėgėliai iš Italijos, ku 
riems pasisekė pasiekti Fran
ci ją, sako kad daug Italijos ar- 
mijųos dezertyrų ir pabėgėtu? 
nuo kareiviavimo slapstosi sun
kiai pasiekiamuose Calabria de
partamento kalnuose, pietinėj 
Italijos ir Tuscari kalnuose ties 
Florence.

Pabėgėlius globoja ir maitina 
ūkininkai.

** iBh’R1*—. u -■ s - č j-

-Oficialis 
pranešimas skelbia apie smar
kias mušius pradžioj pereitos 
savaitės Tembien apygardoj, 
šiaurinėj Ethiopijoj. Bet apie 
pasekmes tų mūšių nieko ne
žinoma, nes . pranešimas užtyli 
ar italai paėjo priekiny, ar at
sitraukė, ar pasiliko vietoje. 
Minimos yra septynios vietos, 
bet jų negalima surasti jokia
me žemėlapyje.

Iš to abejojama, kad italai 
butų laimėję muši, nors jie ir 
skelbia pridarę ethiopams dide
lių nuostolių, kuomet italų nuo 
stoliai buvę daug, mažesni.

Pasak italų pranešimo, mū
šyje sužeistais ir užmuštais 
kritę 5,000 ethiopų, kuomet tik 
743 italai ir čiabuviai kareiviai 
liko užmušti ir sužeisti.

(Addis Ababa pranešimas iš 
kitos pusės sako, kad tame mū
šyje ethiopai aplaikė pilną per - Į 

1 * 1 J *4- 1 a 1 • • 1 I

Graikija renka par- 
liamentą po karino-

Mepės. sargyba
................ ........................ * ■ K

ATHENAI,, s. 26. — Karei
viai saugo visas balsavimo vie
tas Graikijoje pirmuose parlia 
menot -rinkimuose karaliui Jur
giui atgavus sostą.

, Daugelis pranašauja, kad rin
kimus laimės liberalai;4

Prisibijoma, kad monarchistų 
vadas gen. Kondylis gali ban 
dyti pasigrobti valdžią, kaip 
kad kartą jis jau buvo ją pa
sigrobęs ir tuo atsteigė šalyje 
monarchiją; Bet karalius Jui 
gis, atgavęs sostą, vistiek 
sirinko vadu ne Kondylis, 
neutralę valdžią.

jo rašinėti iš Šveicarijos, kur 
tuo laiku mokinosi, į “Vilniaus 
žinias”. Netrukus po to, inž. 
Petro Vileiškio pakviesta, ji at
vyko Vilniun ir pradėjoz dirb
ti prie laikraščio, hevien 
kaipo publicistė, bet ir kaipo 
beletriste. Pasirašydavo žpseu - 
donimu, “Vaidiliutė”.

Gyvendama Sibire, nuo 1915 
iki 1917 metų, ji darbavosi kai 
po Lietuvių Centro įgaliotine 
tremtinių reikalais, pasitrauk-- 
dama tik bolševikams komite
tą sau pasiėmus.

Tą’rfr ž^esįtiių’ velionės.raštų 
yra “Kada Rauda Siela” ir kiti 
apysakų rinkiniai; istorinė dra
ma “Skirmu’ndą”, veikalas “Pei 
Aspera ad Astra” ir keli ver
timai.
. Ji buvo žmona produktingo- 
jo vertėjo ir rašytojo Aleksand 
ro Kazio Puidos, kuris parąšč 
apysaką “žemės Giesmė”, eilę 
dramų ir išvertė daug veikalų; 
tarp jų Upton Sinclairo “Pel 
kės”.)

pa 
be

Ethiopai traukiasi 
pietuose; tyko už

klupti italus

galę ir kad italų nuostoliai bu
vo dideli). > ' ' - - ,

12 žuvo viename 
automobilyje

Wickersham pasį
• mirė

NEW YORK, s. 26. — Va
kar taksikaįe nuo širdies ligos 
pasimirė George Woodward 
Wickersham, buvęs generalinis 
prokuroras prezidento Tafto 
laikais ir taipjau’ pirmininkas 
garsios Hooverio paskirtos ko
misijos prohibicijai tirti, 
buvo 77 m. amžiaus.

Jis buvo pasižymėjęs korpo
racijų advokatas ir taipjau daug 
veikęs politikoje. Išėjęs iš savo 
raštinės jis pasiėmė taksikabą 
važiuoti pietauti. Pavažiavus
šoferis pastebėjo, kad jo pa- 
sažierius yra sukniubęs. Atvež
tas i policijos stotį jis buvo jau 
nebegyvas.

■ jį'yf

Gal šiandie senatas 
priims bonusų 

atmokėjimą
WASHINGTON, s. 26. — 

Manoma, kad pirmadieny se 
natas ■ priims ex kareivių tonu
sų atmokėjimą virš prezidento 
veto.

Pęmai gi tas pats senatas 
parėmė prezidento veto ir iš- 
ha ujo per balsuoja n t biliu, jis 
negavo reikiamos dviejų treč
dalių didžiumos balsų, reika
lingų nugalėjimui prezidento 
veto. Bet manoma, kad šie
met bilius pereis ir virš pre
zidento veto.

Rus i j a patenkinta 
tautų sąjungos tary

bos sprendimu

Žydų pogromai Vil
niuje, Krokuvoj ir 

Varšavoje'
NaujiVARšAVA, s. 26. - 

žydų pogromai kilo Vilniaus. 
Krokuvos ir Varšavos univer
sitetuose, žydams studentams 
neprisidėjus priė studentų strei
ko prieš augštą mokesnį už mo
kslą. Policija tvarką atsteigė.

ADDIS' ABABA, s. 26.— Iš 
oficialių šaltinių patirta, kad 
pietinė armija pasitraukė į Wa- 
dara, 268 mylias nud Dolo.

Militariniai strategai tečiaus 
abejoja, ar italai galės išlaikyti 
komunikacijos linijas ir mano, 
kad italai paklius ethiopams į 
kilpas ir bus skaudžiai smušti 
galbūt ties Neghelli, kurį jie už
ėmė.

MASKVA, s. 26. — Rusijos 
laikraščiai yra labai patenkin
ti tautų sąjungos tarybos nuo
sprendžiu dėl Rusijos skundo 
prieš Uruguay, kuri nutraukė 
diplomatinius ryšius. Skaito, 
kad tai buvęs labai didelis Ru
sijos laimėjimas ir įspėjimas ki
toms šalims nešmeižti Rusijos.

Taryba ir nutarė tik prašyti 
abi šalis nedaryti nieko, kas 
statytų pavojun taiką ir su
trukdytų atanujinimą dpiloma 
tiniiį ryšių.

FORT WAYNE, Ind., s. 26. 
—Jau dešimtas Marion McBridė 
vaikas mirė ligoninėj. Jis liko 
sužeistas traukiniui užgavus jo 
tėvų automobilį, kuriame be 
tėvų, visiškai suskurdusių ūki 
ninku, žuvo ir jų 10 vaikų, ku
rie visi buvo susigrūdę, į seną 
automobilį. Visi jie gryžo iš 
laidotuvių. į

Vienaš kūdikis gimė jau ne
laimei ištikus ir raštas negy 
vas už 150 pėdų nuo motinos 
lavoho.

Visa didelė šeimyna gyveno 
vieno kambario vištininke ir 
buvo valdžios šelpiama, o pa
staruoju laiku tėvas dirbo prie 
pašelpų darbų.

• ' • . •A

. KNOXVILLE, Tenn., s. 26.— 
Olėtus Stone ir Mrs. Mae Bang

kalėjiman, o Gari Stone 20 mė 
tų kalėjimam už pagrobimą Ru 
fus Kostnercir jo žmonos.

Tirs peršovimą 
Scottsboro negro

> FREŠNO, Cal., s, 23. —El
ton Stone, 30 m., buvęs kali 
nys, prisipažinoL prieš kiek lai
ko nužudęs jos namuose Mary 
Stammer, 14 m., dukterį tur 
tingo advokato. Jis keršijęs 
šeimynai.

.BIRMINGHAM, Ala., s. 26.- 
Prokuroras Morgan kauntės pa
šaukė grand jury ištirti šerifo 
peršovimą vjeno Scottsboro neg-| 
rų kalinių, po to kai tasis buk 
supiaustęs kitą šerifo padėjė
ją, kuris kalinius saugojo ga
benant juos automobiliu’ į kitą 
kalėjimu, -

Tiriama dėlto, kad pareiški
mai apie tą įvykį labai priešta
rauja, taip kad ir ikišiol ne
galima nustatyti kas ištikrųjų 
įvyko.

Kiti kaliniai liudija, kad sar
gas bandė sumušti kalinį, ku-
ris besigindamas issitrauke pei
lį ir tą sargą lengvai supiaustė, 
už ką šerifo tapo įiėršautas. 
Bet šerifas bando tą nuginčyti.

PARYŽIUS, s. 26. — Du ad 
vokatai susikivirčijo tarp savęs, 
bet vieton patiems eiti į teis '■ 
mus, kuriuos jie kitiems per
ša, jie suruošė dvikovą kar
dais ir pešėsi tol, kol vienas jų 
liko lengvai sužeistas. Ir nors 
liko kraujas pralietas, bet jie 
vistiek nesusitaikė.

NaujienųKadio 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 Naujienų Radio Programus galima
• 9 B »• J !•__  /-VI. • _

Garsinimai musų programoms yra priimami 
už prieinamas kainas. •
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Didelis šaltis tę^is Chicago je dar bent 
tris dienas

CHICAGO.—Nespėjo atslūgti pirmasis šaltis, kuris miestu 
buvo pasiekęs net 18 laipsnių žemiau zero, o priemiesčiuose ir 

 

iki 38 laipsnių, kaip sekmadieny užėjo nauja šalčiik banga, kun 
sekmadienio ryte termometrą nuvarė iki 8 laipsnių ž miąu zero 

 

Bet priemiesčiuose šaltis pasiekė ir 20 laipsnių žemiau zero.

Pereitą naktį turėjo būti dar šalčiau. Šiandie, ir bus šalta, 
žemiau zero šaltis tęsis mažiausia iki trečiadienio.

Kaip pirmesnė, taip ir dabartinė šalčių banga yra apėmusi 
visas šiaurines valstijas* nuo Atlantiko ir Pacifiko ir nueina to
li į pietus, taip kad šalta yra net tose vietose, kur šalčiai labai 
retai tesilanko.

Tiesioginiai dėl šalčių mirė daug žmonių, taipjau buvo daug 
gaisrų. Vargas gi biednuomenei neapsakomas.

Trys rasti kalti dėl AI Smith atvirai iš- 
gaisro Morro Castle 

laive
ėjo prieš preziden 

tą Rooseveltą
NEW YORK, s. 26. — Ei

nantis kapitono pareigas Wil* 
liam F. Warms, vyriausias in
žinierius Eben Starr Abbott ir 
New York & Cuba Mail Steam- 
ship Co., kuri operavo Ward 
liniją, viršininkas Henry £. 
Gaband, po ilgo bylos nagrine 
jimo liko jury rasti įšalti už 
apsileidimą sąryšy su gaisru ant 
laivo Morro Castlęu rūgs.' 8 d., 
1934 m.; kuriame žuvo 134 žmo
nės.

Taipjau rasta kalta ir 1 visa 
New York & Cuba Mail Steam 
ship Co. Bausmė bus paskirta 
ateinantį antradienį.

Buvo kaltinama, kad kompa
nija tinkamai neįrengė ir ne
prižiūrėjo^ laivo, laivo viršinin
kai nusigando ir nesirūpino pa- 
sažierių gelbėjimu. Abbott pa
bėgo su* pirma valtele, Warms. 
kuris užėmė kapitono vietą tą 
pačią naktį staigiai mirus kapi
tonui, susivėlino su pašaukimu 
pagelbos.

Gaisro priežastį nustatyti ne 
pasisekė.

Daug žmonių žuvo 
gaisre Japonijos 
anglių kasykloje

. • FUKUOKA, Japonijoj, s. 26. 
—Kiek žinoma, 17 angliakasių 
tikrai žuvo ir 25 pasigendama 
kilus gaisrui vietos anglių ka
sykloje. 44 liko išgelbėti, bet 
gaisras tebesiaUčįa ir tolimes
nis gelbėjimas darosi nebegali
mas.

75 žmonės užmušti 
automobiliu Chica- 

gos apielinkėj

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

Giedra ir tiek pat šalta; di- 
. dieji šalčiąi tęsis dar kelias die

nas
Saulė teka 7:08, leidžiasi 

d:57.

WASHINGTON, s. 26. —Al 
Smith, buvęs demokratų kandi
datas į prezidentus, bet dabar 
pirmininkas atgaleiviškos Ame
rican Liberty League, kalbėda
mas tos lygos bankiete atvirai 
išėjo prieš prezidentą Roosevel
tą ir jo Naująją Dalybą.

Prezidentą smerkė už tai, kad 
jis nesilaikąs demokratų plat
formos ir skelbiąs “klasių ko
vą“, ko Amerikos <valdžia < ne
privalanti daryti. O Naujoji 
Dalyba esanti perdėm socialis
tinė ir vykina socialistų parti
jos platformą.
\ Jo kalba parodė’,kad ateinan
čiuose rinkimuose atgaleiviškie- 
ji demokratai griežtai priešin
sis prezidento Rooseyelto išrin 
kimui ir eisv išvien su atgajei- 
viais republikonais. Jie, žino
ma, visomis išgalėmis priešin 
sis ir prezidento Roosevelto no- 
minavimui.

Karaliaus Karolio 
neįsileis į kara

liaus rumuš ,
LONDONAS, s. 26» —Rumu- 

nijos karalius Karolis karaliaus 
Jurgio V laidotuvėse antradie
ny galės eis paskui karaliaus 
karstą, bet nebus įleistas į 
Buekingham karaliaus rumus, 
kur apsistos visi kiti karaliai 
ir turės pats vienas , apsistoti 
pas kitus didžiūnus, o jo mo
tina apsistos hotely.

Tai dėlto, kad karalius Jur
gis niekad neatleido Karoliui 
apleidimą savo žmonos, 'kara 
lienės Helenos ir susidėjimą su 
meiluže, žydelkaite Magda Lu: 
pescu. * > .

Nunuodyta Rumuni
jos gražuolė

BUCHARESTAS; s. 26. — 
Aktorė Titą CristescU, kuri bu
vo pripažinta gražiausia mergi
na visoje Rumunijoje, rasta 
paslaptingai nunuodyta labai re
tais ir stipriais nuodais. Visi 
jos tualeto daiktai buvo ištepti 
tais nuodais ir manoma, kadi ji 
nusinuodijo valydama dantis 
šepetuku, nes dėl mažiausio j- 
brėžimo nuodai pateko į krau
ją ir ji mirė.

v I '

RYMAS, s. 26.
fašistai dar labiau suvaržė už
sienio laikraštininkams rinkimą 
ir siuntimą žinių apie karą ii 
apie padėtį Italijoje

VIDURŽEMIŲ SĄJUNGA-PRIEŠ ITAIJĄ
. • . ■ ,.js . > ■

■M Naujas Radio Pro 
gramas iš Lietuvos 

' • • —•*—

Lietuvoje mirė rasy 
to ja Pleirytė-Pui- 

dienė

Planuoja radio tran
sliaciją iš Lietuvos į 

Šiaurės Amerika
KAUNAS, saus. 24.—(DULR 

Telegrama)— Ryšy su 18-kos 
metų Lietuvos Nepriklausomy 

metų literatinio darbo sukak- t bes minėjimu, Vasario 16 bus 
tuves, gimė rugsėjo 18 d., 1883 perduota' į šiaurinę Ameriką 
m. Mintaujoje, Latvijoje, 
lietuviais ji susi'durė ].

, Su specialė radio programa. Kalbės 
i pirmą prezidentas Antanas Smetona ir 

kartą 1902 m. Tautinės idėjos bus transliuojama lietuviška 
pagauta platino slaptai lietuviš- muzika ir dainos. Programas 

prasidės 2-trą vai. po pietų 
New Yorko laiku arba 1-mą 
vai. po pietų Chicagos laiku. 
Programą perdubs National 

i Broadcasting Company. Tęsis 
40 m’‘n’±'ų.

6 armijos lakūnai žu 
vo susidūrus

HČNOLULU, Hawaii, s. 26 
—šeši armijos lakūnai žuvo su
sidūrus: ore dviems armijos 
lėktuvams skrendant naktį for
macijoje. Du lakūnai /išsigel
bėjo ^iššokdami parašiutais.

Abu lėktuvia nukrito lieps
nose.- ■>’

✓ T.

Skraidymai formacijose nak- 
tomisi yra labai pavojingi ii 
kiekvieną kartą lakūnai iš jų 
sugryšdavo “labai įtempti“, nors 
tokie skraidymai .būdavo tan 
kiai atliekami.

Pabėgėliai iš Italijos 
kariuomenės slaps

tosi kalnuose
PARYŽIUS, s, 26. — Ūžti- 

kimai pabėgėliai iš Italijos, ku 
riems pasisekė pasiekti Fran- 
ciją, sako kad daug Italijos ar- 
mijųos dezertyrų ir pabėgėlių 
nuo kareiviavimo slapstosi sun
kiai pasiekiamuose Calabria de
partamento kalnuose, pietinėj 
Italijos ir Tuscari kalnuose ties 
Florence.

Pabėgėlius globoja ir maitina 
ūkininkai. * ,

——----------
5,000 ethiopų žuvę 
mūšyje/ sako italai 

< ’IRYMAS/vsaiįsio 26.-^Oficialis 
pranešimas skelbia apie smar
kius mušius pradžioj pereitos 
sąvaitės Tembien apygardoj, 
šiaurinėj Ethiopijoj. Bet apie 
pasekmes tų mūšių nieko ne
žinoma, nes. pranešimas užtyli 
ar italai paėjo priekiny, ar at
sitraukė, ar pasiliko vietoje. 
Minimos f yra septynios vietos, 
bet jų negalima surasti jokia
me žemėlapyje.\

Iš to abejojama, kad italai 
butų laimėję muši, nors jie ir 
skelbia pridarę ethiopams dide
lių nuostolių, kuomet italų nuo
stoliai buvę daug, mažesni.

Pasak italų pranešimo, mū
šyje sužeistais ir užmuštais 
kritę 5,000 ethiopų, kuomet tik 
743 italai ir čiabuviai kareiviai 
liko užmušti ir sužeisti. 

<

(Addis Ababa pranešimas iš 
kitos pusės sako, kad tame mū
šyje ethiopai aplaikė pilną per
galę ir kad italų nuostoliai bu
vo dideli). Z - • '

Graikija renka par 
liamentąpo kariuo- 

Mepes. sargyba
ATHENAI,, s. 26. — Karei <• 

viai saugo visas balsavimo vie
tas Graikijoje pirmuose parlia 
meno t rinkimuose karaliui Jur
giui atgavus sostą.

. Daugelis pranašauja, kad rin
kimus laimės liberalai:'

Prisibijoma, kad monarchistų 
vadas gen. Koridylis gali ban 
dyti pasigrobti valdžią, kaip 
kad kartą jis jau buvo ją pa
sigrobęs ir tuo atsteigė šalyje 
monarchiją: Bet karalius Jui 
gis, atgavęs sostą, vistiek 
sirinko vadu ne Kondylis, 
neutralę valdžią.

kas knygas.
1905 metais; velionio rašytojo 

J. Biliūno paskatinta, ji pradė
jo rašinėti iš Šveicarijos, kur 
tuo laiku mokinosi; į “Vilniaus j 
žinias”. Netrukus po to, inž. 
Petro Vileiškio pakviesta, ji at
vyko Vilniun ir pradėjpz dirb
ti prie laikraščio, hevien 
kaipo publicistė, bet ir kaipo 
beletriste. Pasirašydavo žpseu • 
donimu, “Vaidiliuto“.

Gyvendama Sibire, nuo 1915 
iki 1917 metų, ji darbavosi kai
po Lietuvių Centro įgaliotinė 
tremtinių reikalais, pasitrauk-- 
dama tik bolševikams komite
tą sau pasiėmus.

• /. 1 •. ’

Tatp. žymesnių; velionės raštų 
yra “Kada Rauda Siela” irTkitr 
apysakų ririkiniai; istorinė dra
ma “SkirmUndą“, veikalas “Pet 
Aspera ad Astra“ ir keli ver
timai.

Ji buvo žmona produktingo- 
jo vertėjo ir rašytojo Aleksand 
ro Kazio Puidos, kuris parąše 
apysaką “žemes Giesmė”, eilę 
dramų ir išvertė daug veikalų, 
tarp jų Upton Sinclairo “Pel 
kės’’.)

Gal šiandie senatas 
priims bonusų 

atmokėjimą
WASHINGTON, s. 26. — 

Manoma, kad pirmadieny se 
natas priims ex kareivių bonn- 
sų atmokėjimą virš prezidento 
veto.

Ęęmai gi tas pats senatas 
parėmė prezidento yeto ir iš- 
Tiatrjb pėrbalšūojanr bilių/ j iš 
negąvo reikiamos dviejų treč
dalių didžiumos balsų, reika
lingų nugalėjimui prezidento 
veto. Bet manoma, kad šie
met bilius pereis ir virš pre
zidento veto.

Rusija patenkinta 
tautų sąjungos tary

bos sprendimu

Wickersham pasi 
mirė

NEW YORK, s. 26. — Va
kar taksikaįe nuo širdies ligos 
pasimirė George Woodward 
Wickersham, buvęs generalinis 
prokuroras prezidento Tafto 
laikais ir taipjau* pirmininkas 
garsios Hooverio paskirtos ko
misijos prohibicijai tirti. Jismisijos prohibicijai tirti 
buvo 77 m. amžiaus.

Jis buvo pasižymėjęs korpo
racijų advokatas ir taipjau daug 
veikęs politikoje. Išėjęs iš savo 
raštihės jis pasiėmė taksikabą 
važiuoti pietauti. Pavažiavus 
šoferis pastebėjo, kad jo pa- 
sažierius yra sukniubęs. Atvež
tas j policijos stotį jis buvo jau 
nebegyvas.

12 žuvo viename 
automobilyje

FORT WAYNE, Ind., s. 26. 
—Jau dešimtas Marion McBridė 
vaikas mirė ligoninėj. Jis liko^ 
sužeistas traukiniui užgavus jo 
tėvų automobilį, kuriame bė 
tėvų, Visiškai suskiirdusių ūki 
ninku, žuvo ir jų 10 vaikų, ku
rie visi buvo susigrūdę, į seną 
automobilį. Visi jie gryžo iš 
laidotuvių. --

Vienaš kūdikis gimė jau ne
laimei ištikus ir rastas -negy 
vas už 150 pėdų nuo motinos 
lavoiio.

Visa didelė šeimyna gyveno 
vieno kambario vištininke ir 
r 

buvo valdžios šelpiama, o pa
staruoju laiku tėvas dirbo prįe 
pašelpų darbų. ,:

• ..■•••' A-
........  I ■

KNOXVILLK, Tenn., s. 26.— 
pietus Stone it Mrs. Mae Bang 
hart liko nuteisti 45 metams 
kalėjiman, o Car! Stone 20 me
tų kalėjimam už pagrobimą Ru 
fus Kostneriir jo žmonos.

Žydų pogromai Vil
niuje, Krokuvoj ir 

Varšuvoje
, VARšAVA, s. 26. r- Nauji 

žydų pogromai kilo Vilniaus. 
Krokuvos ir Varšavos univer
sitetuose, žydams studentams 
neprisidėjus priė studentų strei
ko prieš augštą mokesnį už mo
kslą. Policija tvarką atsteigė.

T i r s peršovimą 
Scottsboro negro

Ethiopai traukiasi 
pietuose; tyko už

klupti italus
ADDIS' ABABA, s. 26.— Ė 

oficialių šaltinių patirta, kad 
pietinė armija pasitraukė į Wa- 
dara, 268 mylias nud Dolo.

Militariniai strategai tečiaus 
abejoja, ar italai galės išlaikyti 
komunikacijos linijas ir mano, 
kad italai paklius ethiopams į 
kilpas ir bus skaudžiai smušti 
galbūt ties Neghelli, kurį jie už
ėmė.

MASKVA, s. 26. — Rusijos 
laikraščiai yra labai patenkin 
ti tautų sąjungos tarybos nuo
sprendžiu dėl Rusijos skundo 
prieš Uruguay, kuri nutraukė 
diplomatinius ryšius. Skaito, 
kad tai buvęs labai didelis Ru
sijos laimėjimas ir įspėjimas ki
toms šalims nešmeižti Rusijos.

Taryba ir nutarė tik prašyti 
abi šalis nedaryti nieko, kas 
statytų pavojun taiką ir su
trukdytų atanujinimą dpiloma 
tiniiį ryšių.

i FREŠNO, Cal., s. 23. —El
ton Stone, 30 m., buvęs kali 
nys, prisipažinoL prieš kiek lai
ko nužudęs jos namuose Mary 
Stammer, 14 m., dukterį tur 
tingo advokato. Jis keršijęs 
šeimynai. .'

PARYŽIUS, s. 26. - Du ad 
vokatai susikivirčijo tarp savęs, 
bet vieton patiems eiti į teis 
mus, kuriuos jie kitiems per
ša, jie suruošė dvikovų kar
dais ir pešėsi tol, kol vienas jų 
liko lengvai sužeistas. Ir nors 
liko kraujas pralietas, bet jie 
vistiek nesusitaikė.

BIRMINGHAM, Ala., s. 26— 
Prokuroras Morgan kauhtės pa
šaukė grand jury ištirti šerifo 
peršovimą vįeno Scottsboro neg-1 
rų kalinių, po to kai tasis buk 
supiaustęs kitą šerifo padėjė
ją, kuris kalinius saugojo ga
benant juos automobiliu į kitą 
kalėjimu. .

Tiriama dėlto, kad pareiški
mai apie tą įvykį labai priešta
rauja, taip kad ir ikišiol ne
galima nustatyti kas ištikrųjų 
įvyko.:

Kiti kaliniai liudija, kad sar
gas bandė sumušti kalinį, ku
ris besigindamas išsitraukė pei
lį ir tą sargą lengvai supiaustė, 
už ką šerifo tapo ‘peršautas., 
Bet šerifas bando tą nuginčyti.

NaujienųKadio Programai
u1 '■.'nhui. . ,

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

Šią stotį ant savo radio galite surasti tarpe 
W. 3. 3. D. ir W. C. F. L. stočių.

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas. •
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Brooklyn, N. Y.
Kaip stovi “bendro 

fronto” reikalai., 
Komunistų grąžtas.
— Kiti dalykai.

Nežiūrint to, kad komunis
tai ir labai giriasi su savo “ben
dru frontu”, bet ligi šio ląjko 
progreso padaryta labai mažai. 
Socialistų tarpe jie pasiryžę su
rasti minkštą vietą* savo grąž
tui, bet kol kas dar perdąug 
pasigirti negali. Jie giriasi jąn* 
kaip ir “pasigavę” kai kuriuos 
socialistus, bet tai jų tik ble
fas, daugiau nieko. Kai kurie 
komunistai sakosi norį sutver
ti “moksleivių fondą”, iš ku
rio šelptų jaunąjį Mięhelsoną, 
kuris dabar lanko kolegiją. Tai 
yra gana masinanti propozici
ja, bet kiek man yra žinoma, 
tai Keistutis turi gana prakil
nų tikslą — studijuoti medi
ciną. Komunistųrgi tikslas yra 
padaryti iš Keistučio keliaujan
tį L*bagą, tokį kokie jie patys 
yra. Tai nesuderinami tikslai. 
Tai yra du keliat b Keis
tutis pasirinks, tai jo daly
kas.

Komunistai užvedė derybas 
dėl “bendro fronto” ir kriau
čių unijoj. Šioje organizacijoj 
jau apie vienuolika metų kaip 
gyvuoja dvi stįpriai susidarę 
frakcinės grupės. Kartais jos 
tarp savęs taip smarkiai ko
voja, kad iš uiiijos susirinki
mų eina namo su juodomis aki
mis bei praskeltais pakaušiais. 
Taigi jau* rodos šioje organi
zacijoj tikrai yra reikalingas 
kokis porą susitarimas tom 
frakcijų rietenoms pašalinti. 
Yra susidarę iš abiejų f rakei; 
jų koinųdjos,^ tari/ matysi^ 
įrie ko bta piief^. >* įj įįį

Stilsono-Butkaus reikalai.

Teko kalbėtis su kai kuriais 
žmonėmis, stovinčiais arti Stil- 
šono Butkaus gelbėjimo reika
lų. Teko patirti, kiek jiems yra 
žinoma, kad vienintelis būdas 
išliuosavimui jo — tai atsi
kreipti į Washingtono vyriau
sybę ir prašyti Butkui paliuo- 
savimo. Vienas Stilsono-But- 
kaus reikalų vedėjų pareiškė, 
kad bimbiniai bjauriai visą jų 
darbą sabotažuoja. Bimbiniai 
komunistai, ir Pruseika, dabai 
sako, kad reikia paskubinti iš- 
spręsti “vienybės” klausimų 
juo greičiau, kad geriau butų 
galima darbuotis Butkaus iš- 
liuosavimu. Bet tai absurdas. 
Jie nori pasiskubinti su “vie
nybės” išsprendimu, kol Bwt 
kus kalėjime. Nes jie gerai, ži
no, kad jeigu Butkus butų 
greitu laiku paliuosuotas, tai 
visas “vienybės” biznis užim
tų visai kitokią poziciją, kuri 
išeitų komunistų nenaudai.

Kad komunistai gali visą 
Stilsono Butkaus liuosavimo 
darbą sabotažu’oti, tai tam yra 
gan daug pamato. Jau vien 
tas jų vienybės biznis reika
lauja, kad Stilsono-Butkaus 
žodis nebūtų girdimas, kuomet 
eina diskusijos vienybėsx klau 
simu.

Dažnai sueinant su eiliniais 
komunistais, galima prisiklau-

syįį Šlykščių primetimų ir vi
sokių kaltinimų Butkau? adre
su, Q peikia manyti, kad tos 
visos šlykščios kelionės prieš 
įkalintą Stilsoną-Butkų neiš, 
plaukia iš jų pačių, bet iš auk
štesniųjų komunistų vadų.

Kiek iš viso matyti’) tai Stib 
sono-Butkąus nelaimę komuni-

,

NAUJIENOS, Chicago, III,
—-

štai stengiąs! panaudoti ^avo 
politikai. Jiems ne tięk rupi 
j o išliuosavimas, kiek * lipdy
mas “bendro fronto”. Kur Bim
ba ar Pruseika kalba Stilsono 
reikalais, tai jię beveik visą 
laiką pašvenčia “bendro fron
to” populiarizavimui) o labai 
maža laiko pajieka agitacijai 
už sukėlimą pinigų.

Tai tikrai atrodo į sabota? 
žavimą.

nn raki i

J. Knypkis

FFICl KNT^S
Ūso only ono hvol 
spoonful te a cup of sifted j 

flour for mot t rfripei. |

UHRBAKING 
EwVpowder 
Šame price today J 
a$4$year$ ago i 

25 ounces fcr254 I 
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Millions of pounds have been 
> USED BY OUR GOVERNMENT .

frirmactienis, saus. 27, 1936

/gauti. Tatai, rodosi, neturėtų 
būti sunku* Per kontestą prę 
numerata pusėtinai nupiginta. 
Manau, jog bus galima suras
ti žmonįų, kurie panorės ta 
lengvata pasinaudoti.

-į. i| ................ .“'“TT'J.............. T"-—. ■■■■ ’

Kadangi člevėlandiečiat ne- | 
beteko to laikraščio, tai dabar' 
jie budinai privalo užsiprenu
meruoti “Naujienas”. Juo la- 
biau’.kad • mušti

iš kurių vienakiu lai* kitokiu 
biįdu buvo 'išvjiibti pinigai.- 
» . ' t s *• ‘ ‘’?A. j t. - į

“Clevelando žinios” susto
jo ėjusios

Per kaį kurį laiką pas mus 
buvo leidžiariiaš nedidelis * laik
raštukas “Clevelando žįnioąV 
Laikraštukų leido p. Povilas 
Šūkis. Tačiau- šiomis dienomis 
tas laikraštukas \ pąlįbvė ėjęs,

P-as šūkis sako, jog to laik
raštuko leidimas neapsimoku 
jęs, Į)ąrįę egą'.buyę d?iUg,. 0 
naudos maža. Mąžų-j žinoma, 
naudos iŠ finansiško, atžvilgio. 
Giarsinimų gauti, hųvo sunku. 
Pats laikraštivkas . reikėjo dy
kai dalinti prię bąžnyčios. Mo.t 
karnų prenumeratorių jis be 
veik visaį neturėję,. Aišku, kati 
tokiomis sąlygomis, toliau tęsti 
darbas pąsidąrė neįmanomą.

O iš dalias visgi; gaila, kad 
tas laikraštukas t susto jo. Jis 
kiek galėdamas stengėsi išju 
dinti mysų kolpniją. Rėmė jis 
taip pat ir kiekvieną vertingą 
sųipąnymą. Pavyzdžiui, kai pas 
mus susidarė griežta opozicija 
transatlantiniam; skridimui, tai 
“Clevelando žinios” rėmė AL- 
TASS organizaciją. Jos . rėmė 
ir. “Naujiehų” pikniką, kuris 
miisų kolonijoje! turėjo dideli; 
pasisekimo.

. J '.NJN, |t,lU į j,*

yra gymiai nupigintą. Be to, 
°Naujienose” kiekvieną savai
tę yra-dedama daug/žinių iš 
Clevelando padanges.

Kontestas
“.Naujienų” kontestas jau 

prasidėjo. Clevelandiečiai turė
tų šiame kpntęstę daugiau pa-

kolonijoje jaugiau skaitytojų

PAIN-EKPELLER
M MOu*U<MML»r

.   '■"■"■Mppi —iimyiiRii * II fi«j|*in*ii^ 111 Ilgi ■     IB'J >

GARSINKITfiS 
NAUJIENOSE

! Preferred by 
millions 

to mayonnaise

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

TeĮ Kenwood 5167
VALANDOS:*" 

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio
- r- - . • ■■■»« ■ -■■ ■ 1 -  — -  ---------------

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI .

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai.. NedėKomis nuo 10 Iki 12 

3843 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

Nuo Muskulų Gėlimo fe 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pąa^ul^ 

AncAoR 
PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitų Ir filtrų 

L palengvinimų \ , z

„r

OHIO LIETUVIU ŽINIOS
...................Ii.n..*. Į. i Į ft........... į 

PO CLEVELANDA PASIDAIRIUS
.. ..... II y l ■ 

iš kįtų Ohio valstijos lietuvių 
kolonijų. ’ 

Pagalvokime apie tai.

Dar dėl radio programų
žinoma, mums yra malohu 

turėtį lietuvių radio progra
mos. pagauti iš oro bangų v lie
tuvių dainas ir muziku visuo
met smagų. Tačiau tenka su 
apgailestavimu pasakyti, ' jog 
vietos lietuvių ■ rądio, programos 
mums garbes, nedaro. Apie tai, 
rodosi, bęne< du kartus prist 
minė p. Jarus. Jis pabrėžę, jog 
programos yra nelabai myku
sios. Tito pačiu4 laiku patari, 
kad butų susirūpinta progra
mų pageripimų. x Tačiau ligi 
šiol nieko nepadaryta.

Jei' ir toliau tokios progra
mos bus duodamos, tai' visai 
nebeliks klausytojų.

ALTĄSS skyrius rengs 
balių

Teko patirti, kad vietos AL- 
TASS skyriaus valdyba ir šiaip 
veikėjai žada rengti balių. Tai 
bus lyg ir sunkaus darbo pa
baigtuvės. Laikas tam baliui 
kol kas dar nenustatytas.

Tiesą sakąnt,; tatai jau se
niai _ reikę jo padąrytiį Buvo ir 
planuojama, JpelįįlėU ^įfeokių 
kliužių^ftlgas' 
jęyWi.' J';-

Vienį (įirba, o kiti 
naudojasi

Kai žmonės pradėjo daugiau 
dirbti, tai pąs juos atsirado 
daugiau ir centų. Tačiau kai 
kurie tiek sutingo, jog jokio 
darbo nebenori dirbti. Jie tik; 
tyko, kaip iš. kitų pasinaudo
ti; Ir visokiais budais bando 
pinigus išvilioti. / Tąįp sakant, 
tiesiogiai ir netiesiogiai. Aš as 
meniškai žinau apie 20 žmonių,

r n-,i .. i.— ., n i

Darbai
Darbai Clevelande eina ne

blogiausia. Tačiau toli gražų 
ųevisi gali darbo gauti. Papra
stai dirbtuves reikalauja kva
lifikuotų darbininkų. Jfeigu nie
ko nemoki dirbti, tai, žinoma, 
sunku ir bet koks darbas gan-

< . - ' ' iv -

tr.
' Jokios diskriminacijos neda

roma tik WĘA ■ j tpV ten visi iš
sitenka. T41 tikra “Ftoosevelto 
armija”, j kurią priimanąi ir 
kvalifikuoti ir nekvalifikuoti 
darbininkai. . >

r **'*DO». tĮ <niĄwit
*«AFT

armija”,

tfUaa^Joooą Hou.««wingMHi

• A different, delicipųs 
fląvor! Time-honored ip- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boilęd 
dressing, cpmbineęl in a 
pew way. Tryit! e

■rsr

šiltos dienos
Ir žięmą vasariškų kurjozų 

pasitaiko, štai. 15 ir 16 sausio 
oras buvo tiek šiltas, jog kai 
kurie apsiaustus ant rankų ne 
š@. Padvelkė tikru pavasariu, 
kurio dar negreit sulauksime. • *
Ta Vernuose visko pasitaiko

Vieni j tavernus užsuka alu
čio išsigerti, kiti pašokti ir pa
silinksminti, o tręti temija ar 
kostumeriąi dau£ pinigų turi. 
Jei pastebi įsikaušusį kostume- 
r|, kuris švaistosi pinigais, tai 
jie prisiplaka prie jo ir apkrąu- 
sto kišenes. Pasitaiko, kad’isj- 
smaginusj svečią įsiprašo į au 
tomobilį ii* ten j j ap k rausto.

Demokratai rankų 
nenuleidžia

Paskutiniai rinkimai nekaip 
demokratams pasisekė. Miesto 
vadovybė išspruko iš jų ran
kų, kadangi r^publikonai su
rinko daugiau balsų. Lietuvis-, 
kį demokratai, žinoma, irgi 
prakišo. Tačiau daliai to jie 
visai nėra nusiminę, štai sau
sio 11 d. įvyko jų parengimas. 
Lįnksmįnosi jie labai šąupiai, 
— gurkšnojo alutį, šoko ir dai
navo.

žinoma, nėra jokios prasmės 
labai nusiminti, — šiais rin
kimais republikonai iškilo i 
viršų, o kitais 
gali* laimi nusišypsoti.

Dėl Ohio Lietuvių žinių
Per kai kurį laiką fKaujie 

noąe” kas savaitę pasirodyda
vo Qhio skyrius. Paskui jis pa
liovė ėjęs. Tačiau*, mano su
pratimu, reikėtų jis ir vėl at 
gaivinti. Ohio valstijoje lietu
vių juk nemažai yra. Tad tas 
skyrius galėtų būti lyg ir jų 
organas.

Tiesa, clevelandiečius žinio
mis aprūpina p’. J. Jarus. Už 
tai- jam ačiū. Bet vis dėlto bu
tų pageidaujama platesnis sky
rius turėti. Būtent toks sky
rius, kuriame tilptų žinios ir

- demokratams

This ęlelicięus cheese food Is 

DIGESTIBLEAS MILK
ITSELFI

Hįdden fn Vėl’
Cheddar Chves 
protectivc elem

It’s vvonderful for children. Servo 
Kraft Velveeta—ipjaudwiches, in

eta s richlv mild 
ftavoTare ncalth- 
ita of many fooda.

Stop 
Itching 
Skili

. Ov—T''.**?“*****- < >
Niežėjimo. Išbėrimų u - o.uervinCs—

. Zorjip greit pąjengviija . skausmus ųUo 
į J BtiSvępĮįną, irįtąciją nuo Eęzeqos, spuo

gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir. giriamas 
milijonų kaipo švarus Jr saugus vais
tas prašaliotmui odos iritacijų. Užgir 
tas Good Hdusekeeping Bureąu. No 
4874. 35o. 6Oo; ir ^’i/Visi 1 vaistiniu 
kai užlaiką:- \ , •

žemo
FOR SKIM IRPIIATIONS

»« .

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių ^er 25 metus. Jps 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytojų, nursįu ir 
vaistininkų.

Miesto ofisas—127 N. Dęarborn St. 
Kamb, 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Hąlsted St.

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

JOHN B BORDEN
LIETUVIS, < ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.)
Ofisą 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.
— m, ■ .    .i —A'i i « < — —

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

1631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. RockweII St. 
TelephopAJ Renųblic 9723

Phęne Canal 6122

IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo lr~3 įr 7—8 

Serėdomi b tr nedėl pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califorųia Avennc

Telefonas Repnbik 7868

Tel. Office Wemworth 6386 
Rez Hvdę Park 3395 

Dr. Susanna Slakis 
Moterų ir paikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St

j'j)./i.j.

JOHN P. EWAI.I> X 
LOANSiand INSURANCE

, jeigu reikalauji anĖ Pirmp-'JVIorgi.čioi'Jaybą 
ugnies. Vejd^ etč., atsišąuįi

’’ ' I TErjnmh\S: Y ARcls :!7?o arl?a 2791. '

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMO B^VES

;; 11" ' 1111""11 j ■ u.'. m'i^.n   '.'"' J ' - i ■iį-iįm. ■»™<iįi"- .o m.   ■>mi, t!, m

Laidotuvių Direktoriai

Buy gloves wlth what 
it savęs 

reikalo aaoąeu »Oe ar 
daugiau kad jauti daatą

’Sl- n valo ir kpaaugo daa-a ..
<£! **■

LISTERINE
TOOTH PA$TE 

25c

. Jarus?
Physical Therapy 

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

Pątarnaulu prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu ftiassage 
Electric t r e a t- 
*nent ir mągne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS 
ir TfiVAS 

UŽ&.

Nariai Chicagos, Cicerds Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

' .. ..........Iii'i'iy"fili.. ..... .... ................. "I II.r, ij'Į!"7V!'i"H ,j . ■ .

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

,-~r

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

J. F. R ADŽIUS (
668 Węst 18tih Street Phone Ganai 6174

S. M. SKUDAS
718 West l$th Street * Phone Monroe 3377

—rr

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413 r . ;'. .. , * _ .  ' „, ____ c___n___ ■____ Į______, . ■ . ..

Į J. F. EUDEIKIS
1605-07 S. Hermitątge Avenuė Phones Yards 1741-1742 

' ' " ...............
LACHAWICZ ir SŪNUS

į 2310 West 23ręĮ Place Phphes Cana] 2515-r-Cicero 5927

X' ' ’" S. C. LACHAVICZ ■'''
l2-l l.jEast IO8U1 St. Tel. Pųllman 1270 arba Canal 251,5

2 —------ ------------------------------ -------------------------- r---------- ------- ----------------------------------------- -------

* 1 J. LIULEVIČ1US
1092 Archer Avenue Pbone Lafayette 8572

s. P. MAŽEIKA '
3319 Lituanjea Avenuę Phopę Yards 1188
----------- ------- .. __ - ■ ----------------------------------- s----------------------

A. MASALSKIS
Phone Boulevard 4189

AMBtlLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 

J. F, EUDEIKIS

Kl. Jurgelionis
, ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras 

Tel. Dęarborn 8984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel; Yards

a. aTslakis
.'■.'',WbkA,TAs.':'
111 W. Washington

Room 737
Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare. 

Ofiso Tel. Central 4490
Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
nąmą Tąl: — * Hyde Park 3395

Pitone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dantistas

1645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

2510

st

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPf. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių ąpferjiinio, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius, Visuose atsiti
kimuose , egzamiriavipiaą daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedęlioj nuo 10 iki lg.
Daugely atsitikimų akys atitąiso- 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phene Bouleyard 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-r4, nuo 6 iki 8 

Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

LIETUVIAI
Gydytojai. Ir Dentistai 

j J "jį..... . I
* * f ‘

Amerikos Lietuviu Daktaru
Draugijos Nariai.

A. Montvid. M. D.
West Town State Bapk Bldg 

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

Tel. Sęeley 7330 
Namu telefonas Brnnawick k05t7

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

Ofiso Tel. Boulevard 6918
Rez, Tel._yictory 2848
Dr. Bertash

756 West SSth St.
Cor. of 35th and Halsted Ste.

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr;Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AV^ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki P 

vak. Nedėlioi pairai sutarimą 
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

- I — —•-•«- ■- ■■ ....... ............ .....

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS H* CHIRURGAS 

H4157 ARCHER AVENU® 
Telefonas Virginia 0036 , j 

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
8—8 v. vak. Nedalioj pagal šutai.
j_»__ ją.1 ■..'-'■it'U'TT X1. 1’.T.'STr

Virginia 0036 . | 
‘ i

edėliof paital sutarti

Kiti Lietuviai, Daktarai
Ofiso valandos:

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas 

2408 W. 63rd St.
. Res.

6000 So. Campbell Avė.
■ ■ ■ ............ . ............ .....- 1 ■ ; ——■■■■■■;■..................................... ..

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 ą. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St * 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per SS 
metus kaipp patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias h* chroniškas ligai, 
vyru, moterų ir vaiku nagai nau
jausius metodus X-Rav ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietą ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro, 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

EFyde Park 6755 ar Central 7464
e ?'   'a. ii? y      imi#1 »

Dr, Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

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

........................ i ■--------------------------------------------------------------------- ---------------------r-.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 soura ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 Iki 3 po piietv 

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

Ofiso Tel. ©prchester 5194 
Rez. Tol Dreze) 9191 

Dr A. A. Roth
Rusas Gydytojas, ir Chirurgas 

Moterišku, vyrišku. Valką tr rin 
chronišku ligų.

^s. «850 stoney lytand Avė. 
is: 2—4. 7—9 vai vak. Nad«

ir šventadieniais lO-rUliomisM



NAUJIENOS, Chicago.. H1

Wilhelm TelI-Sveica
rijos Didvyr

Tuo metu Tell buvo visiems

Nuoširdžiai

širdingai jūsų,

GARSINKITĖS “NAUJIENOSEJoseph Triner Company, Chicago

NAUJIENŲ” METINIS
sai

IIFT8I1IA LIE. IU ®
AirnnNtrn

PAMINĖJIMAS
SEKMADIENYJE

16,1936
Paveiksluoti Kalendoriai po 25c SOKOL HALI SVETAINĖJE

2343 SOUTH KEDZIE AVENUEJos.F.Budrik

fJUilĮ1

tinkamą 
saidoko,

COUNTY TREASURER 
CHICAGO, ILLINOIS

Philco Radio su pho 
nografu 8 tūbų, gra 

žiame kabinete už

Pirmadienis, saus. 27, 1936

SutaupyK.it 
Visas Bausmes

pančiuose Tell pasakė: 
tu mus iš Šios padėties 
aš tau grąžinsiu lais-

pavojus negrę

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

mano sąmo

8 Tūbų .. 
Radios po 
General ! 
Electric už 
Radionas $^5

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

(Padavimas) • į “Kodėl tu toks7 nepaklus 
Savo laiku Šveicarija buvo nūs?” 

okiečių kaizerio valdoma ša 
is. Kaizeris Albrechtas, aus

vaikais.
II,” klausia 

gubernatorius, “kuris iš tavo

ną patvirtino galvos link|elė 
imu, 
inčio

antdUžsilikusiu ant Jūsų Namų Tak
sų už 1932 ir Pirmesnius Metus Už
mokant jas Prieš Vasario 1 dienų!

SUTAUPYKIT 25% ANT 4932 TAKSŲ! 
Sutaupykit 37% ant 1931 Taksų! Sutaupykit 
49% ant 1930 Taksų! Sutaupykit 61% ant 1929 
Taksų! Jus galite padaryti nemažas sutaupąs 
užmokant užsilikusias taksas prieš Vasario 
1,1936. - --------- -------

Seną, radio priimame 
mainais.

Chicago, UI.-— "Kuomet tik vidu
riai neveikia ar nemala imu Triner’* 

. ■ Bitter Vyną, ir nuofiirdžiai rekomen-
lell Visą jp duojų visiems.” — Mrs. Susanna 

Pavlus.
Nedarykite bandymų su visokiais 

vaistais. Imkite Triner’s Bitter Vyną., 
kuris per pastaruosius 44 metus pri
rėmė save atsakančiu vaistu' dėl už
kietėjimo, gasu, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, neramaus miego ir 
panagių ligų. Visose vaistinėse.

19.50
19.50
24.50
35.00

Naujos Radios 
6 Tūbų

DEARBORN COAL CORPORATION
2426 S. HALSTED ST.

V SANDĖLIS
Genuine Red Ash 

Genuine White Star
Telefonas — CAL. • 6681-6656 ,

Toli 
my- 
tevo

Rekomenduojamas 
Vaistas dėl Vidurių

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

fonuokit arba atsilankykit. Reikalaukit musų knygelės—DYKAI.
ALSANS LABORATORY, 190 N. State St., Chicago.

Kambarys 833 Telefonas CĖNtral 7170.

Short
Wave
Naujos AC. $Q 7 E 
—DC Radios ** ■ 
RCA 
Victor
Zenith

“Pone, jie abu mano myli
mi !” sušuko Tell.

“Tai gerai, kadangi tu esi 
geriausias šaulys visoje saly
je, tai už savo nepaklusnumą 
turi man parodyti savo gabu
mus. Tu turėki nušauti obuo
lį nuo savo vaiko galvos. Jei 
tau nepasisektų , peršauti o- 
buolio 'ir pataikytume! vai
kui ,tu turėsi įnirti.’’

Šis ' gubernatoriaus įsaky
mas sukrėtė visą Tell’io kū
ną. Jis butų geriau sutikęs 
mirti čia pat vietoje negu vy
kinti to žiauriojo valdovo įsa
kymą ant savo mylimiausio 
sunaus galvos. Puolė jis ant 
kelių prieš valdovą ir ėmė 
vardan Dievo maldauti pasi
gailėjimo, ir atmainymo įsaky
mo.

Bet kietaširdis valdovas at
sisakė savo įsakymą atmainy
ti ir priedu dar pagrąsino, sa
kydamas: “Tu tujji šauti arba 
mirsi kartu su savo vaikais.”

Tell matydamas tokį neper
maldaujamą jo nusistatymą 
pasiryžta pavojingam žygiui. 
Jis išsitraukia iš makšties dvi 
vilyčas: vieną įsideda į 
doką, o kitą užsikiša už dir
žo; ištempia lanką ir palei
džia... Obuolys nukrito, bet 
vaikas liko nepaliestas.

Nors ir žiaurus buvo guber
natoriaus būdas, bet šiuo sy
kiu jis iš nusistebėjimo rie-

JEIGŲ JUS NEGALITE PILNAI APMO
KĖTI visas taksas, pąsitarkit su savo bankie- 
rium ir paprašykite, kad jis jums pagelbėtų.

NĖRA SVARBESNĖS PAREIGOS kai mo
kėjimas taksų už namus. Paliuosuokit savo 
namus ntio taksų naštos ir save nuo rūpes
čio dėl nemokėjimo taksų sąskaitos.. Ši yra 
ypatingai reta proga, .kuria verta susidomėti 
kiekvienam taksų-mokėtojui.

, “Taip, pono, jei mari padės 
Dieyas.”'

Gubernatorius paliepė sar
gams paįiuosuoti Tėll iš pan
čių ir toje pačoje akimirkoje 
jis priėmė Vairą į savo tvirtas 
rankas. . Laivas pradėjo 
riaukti per putojančias ban
gas kranto kryptimi ir džiaugi 
mas visų akyse sužibo, tik Tell 
ką tai vienaszsau svajojo.

Laivas priplaukė prie kran
to. Tell nusiži 
vietelę, griebės 
kuris čia pat prie vairo gulė
jo, ir šoko ant kranto, o laivą 
stipriai koja pastūmėjo atgal 
į ežero audros blaškomas ban
gas. O paisai^įįįlipęs į aukšt- 
tą krantą pasislėpė, krūmuose 
prie pat vieškelo, einančio iš 
ežero per daubą į Kuessnacht 
pilį, kur jis .nutarė palaukti 
gubernatoriaus.

“Aš nulaušįu tų užsispyrusių 
vilkų sprandus!” šaukė didžiu 
balsu visas paraudonavęs 
Gessleris . . .

Tuo laiku jis jojo kaip tik 
pro šalį Tell, kuris krūmuose, 
čia pat, prie kelio laukė kerš
to valandos 
griausmą girdėjo ir jo kantry
bė tiek pat seko kaip ir jo 
didžiausio priešo guberna
toriaus.

gą plieninį baslį ir ant jo pa
kabinti Austrijos lųricogo ke
purę. šita kepurė buvo griež
tai reikalaujama iš praeivio 
pagerbti kepurės nusiėmimu 
ir galvos palenkimu, o pra
sižengusieji prieš šį įsakymą 
buvo baudžiami net mirtimi.

Vieną rudens šventadienį 
eina stambaus kūno sudėjimo 
valstietis ir apsimeta domės 
neatkreipęs į tą phkartą aukš-Į 
tai kepurę, jos nematąs. Jį 
sulaiko sargyba, ir paklausia:
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galėjo susilaikyti nepagyrus 
to paskubusio šaulio.

“Bet ką tai reiškia, kad tu 
vieną vily^ią užsikišai už dir
žo?” iš žingeidumo paklausė 
gubernatorius.

“Tai yra paprastas įprotis 
pris visus šaulius,”—atsdkė 
Tell. . % ■ . ' , ■ ’•/. .

Vąldoyas tuo jo atsakymu 
nebuvo patenkintas. Jis su
prato, kad Tell ką tai slepia 
savo sąžinėje ir todėl pasiryžo 
išklausti.

“Tell, pasakyk visą tiesą, 
tavcl gyvybei 
šia.”’1

“Pope,' jei tu užtikrini ma
no gyvybės neliečiamybę, aš 
tikrai visą paslaptį- pasakysiu. 
Šita vilyčia bučiau nušovęs 

tavę, jei mano sūnūs butų 
kritęs tavo žiauraus įsakymo 
auka.”

Valdovas nubalo išgirdęs 
tuos žodžius ir .tarė:

“Tavo gyvybė nebus palies
ta, bet už tavo neapykantą ir 
kerštingą sąžinę atimsiu laisvę, 
kad tu nebegalėtum savo vai
kų matyti per vieną mėnesį ir 
kad man nereikėtų bijotis ta
vo keršto.”

Čia pat Tell buvo surištas 
ir paskirtas kalėti Kussnacht 
tvirtovėje, kuri buvo Vier-t 
waldstatt ežero saloje.

Vos spėjo tik-Gesslerio . lai
velis su jo tarnais ir kaliniu 
Tell nuplaukti į ežero vidurį, 
kaip kilo baisi audra ir ėmė 
vartyti laivelį į visas puses 
taip, kad vairininkas greitai 
pametė laivo kontrolę ir rilir- 
tis visiems darėsi nebeišven
giama. Gessleris iš baimės 
ėmė drebėti ir manė, kad jo 
gyvenimo paskutinė valanda 
jau išmušė. Tuo sykiųy priėjo 
jo palydovas ir sako: “Pone, 
tamsta matai savo ir musų li
kimą, vedantį prie, pražūties, 
čia gi yra Tell, tvirtas ir mo
kąs laivą valdyti geriau, negu 
bile kas jįš musu. Galbūt jis 
mus visus išgelbėtų...”

Gessleris palydovo patari-

tik vienas tikslas, 
greičiausiu laiku gyventojus 
paklusnius savo užmačioms.

Gubernatorius, matydamas 
vis didėjantį gyventojų nepa
sitenkinimą ir norėdamas, 
kad dar labiau juos įveikti, 
sumanė pasistatyti sau pilį, 
kame jis ir kiti gubernatoriai 
galėtų pasislėpti nuo liaudies 
keršto. Jis išleido griežtą įsa
kymą gyventojams pristatyti 
kalkių, akmenų, smėlio, med
žių ir visą kitą reikalingą me
džiagą į paskirtą vietą, kuri 
buvo viename iš keturių kan
tonų, vadinama Uri. Kadą 
buvo jau gan didelis pylimas 
supiltas, užklausius kaip šita 
tvirtove vadinsis, jis atsakė: 
“Ji vadinsis — Paverk-Uri’*, 
kur aš pasistengsiu sugrusti 
visus Uri ir Šveicų gyvento
jus. , »

Jo tokiu pasielgimu pikti
nosi ne tik paprastas valstie
tis,reiškė neapykantos jausmą 
ir diduomene, kuriai valstie
čių išsilaisvinimas, Jjetgi išbu
vo pageidaujamas., . Tačiau 
kliudyti naujai idėjai ji nedrį
so ir nebeturėjo pajėgų.

Dar gyventojai nebuvo atsi
gavę nuo sunkių tvirtovės sta
tymo darbų, dar tebevirė ker
što virdulys, kai nuožmus val
dovas ima ir sugalvoja kitą 
pasityčiojimo būdą, kad liaudį 
dar labiau prikamuoti. Jis įsa
ko pastatyti Altdorf mieste

Gražus programas duodamas ne- 
dčliomis iš WCFL stoties 5 vai 

' po pietų.

“Kad jie štai šiame momen
te žemėje prasmegtų!” kumš
tę iškalęs suriko valdovas.

Toje akimirkoje Tell palei
do vilyčių ir gubernatorius 
krito nuo arklio su perverta 
krutinę.

Tell išlindo iš krūmų ir iš
didžiai nuėjo namon, didį 
liaudies uždavinį atlikęs. Tuoj 
liaudis sukilo, pasiliuošavo iš 
Austrijos prispaudėjų sunkios 

tą vietelė, kurioje 
jo nuo Gesšlerio 

nelaisvės nuo tada tebevadi
nama Tcllsplatte arba Tellio 
aikštė. -Taip Šveiracija atga
vo savo nepriklausomybę iš 
galingos tuomet Austrijos val
stybės. ' 'Žemaičių Jonis.

(Reikia pastebėti, \kad pada
vimas apie didvyrį Vilių Teli’į 
yra žmonių fantazijos kūri
nys. Tokio asmens Šveicari
jos istorijoje nebuvo. — Red.).

‘Aš visai nepastebėjau jos 
tąi nebuvo

tras, sūnūs Rudolfo, sumanė ningas pasielgimas; tačiau aš 
(12894^08) tą šalį padaryti tikiuos, kad šį sykį jūsų ponas 
savo tėviške dalimi ir prijun- gubernatorius nepąskajtys mi
gti prie Austrijos. Priruošimo sikaltimu.” 
darbams atlikti jis pasiuntė į| r------- ----------------
Šveicariją savo vietininku ar- žinomas kaipo geriausias 
ba gubernatorium labai žiau- soje Šveicarijoje šaulys, 
rų hercogą Hermaną, Gesslerį, vienas jo iššautas šovinys 
kuris savo negirdėtu valdymo žūdavo neatsiekęs tikslo, 
budu greitai pasidaręs šveica- žinojo ir gubernatorius? 
rų keršto ir neapykantos ob- taipgi žinojo ir; tai, kad 
jektu. Tokį šveicarų nusista- turėjo du kubus, kuriuos 
tymą žinojo ir pats Gessleris, tėjo taipgi 1 nepaprasto 
tačiau jis to nepaisė ir savo .meile. Gubernatorius paliepė 
žinojimą neslėpė, nes jo buvo suimti lell ir pristatyti jam 

padaryti kartu su jo dviem

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTI
—su ALSANS, aukštos rųšies nebrangus naminis gydymas. B< 
narkotų. Saugus ir veiklus ir ilgai laikąs. BE SKONIES, BE KVA 
PO. GALI BŪT PADUOTAS BE GERĖJO ŽINIOS. Rašykit .tele

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

Chicagos ir Apielinkių Miestelių Lietuviai Atsilankę Turės Didelio Smagumo ir pra 
leis Vakarų Linksmai ir Naudingai.
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SMITH PATARTA SKAITYT SOCIALISTŲ 
PLATFORMĄ

Kai žmogus -pasikarščiuoja, tai jisai dažnai pasako 
tokių dalykų, kurių, šaltai galvodamas, jisai niekuomet 
nenorėtų viešai tartį, šitaip išsišoko garsusis Amerikos 
demokratų partijos, vadas Alfred Smith, kuris anąmet 
bandė kandidatuoti į Jungtinių Valstijų , prezidentus, 
bet pralainiėjo ir paskui buvo priverstas užleisti parti
jos vado vietą Franklinui Rooseveltui.

Jisai niekaip negali užmiršti to, kad Roosėveltas jį 
nustelbi, fr >dėl to jisai su savo draugais Įsteigė jiiet tam 
tikrą, organizaciją, "Laisvės Lygą”, kovai .prieš dabarti
nę krašto adhdnistraciją. Pereitą šeštadienį ta “Lais
vėm Lyga!” surengė didelį bankietą Washingtone ir pa
statė Sbnith’ą vyriausiu kalbėtoju.

Savo kalboje Al Smith stengėsi nupiešti Rooseveltą 
ir j© politiką kuo baisiausiu baubu fr tarp kitko pareiš
kė, kad prezidentas atmetė savo partijos platformą, o 
jos vietoje priėmė socialistų platformą. Buvęs New Yor- 
ko gubernatorius, pasakė:

“Tik įgaukite demokratų partijos platformą ir 
gaukite socialistų partijos platformą ir savo valgo
mam kambary padėkite jiedvi greta ant savo stalo, 
paskui paimkite storą paišelį ir išbraukite žodžius 
‘demokratų’ ir ‘socialistų’, ir tegu tos dvi platfor
mos guli, o jus jas pastudijuokite. j

“Padarę tai,'jus bandykite atspėti, kuri yra de-j 
mokratų partija. Jus juždesite savo ranką ant sočia-, 
listų platformos, bet jus anaiptol nedrįsite paliesti 
demokratų platformos.”
Taigi, pasak Smith’o, išeina, kąd prezidentas -Roo- 

seveltas savo politikoje vykino ir tėbevykina socialistų 
partijos programą; ir kad visi, kurie pritaria iRoose- 
velto “naujajai dalybai” patys to nežinodami, yra so-; 
cialistaį! ' i

Al Smith, žinoma, persūdė. Roosevelto > “naujajai 
dalybai” yra dar gana toli iki socialistų programa. Ma
tyt, pats Smith niekuomet to programo nėra skaitęs,, 
nors jisai pataria kitiems jį Studijuoti. į

Bet Smith’o patarimas yra pagirtinas. Sociailistų 
partija turėtų atspausdinti kelis milionus ekzempliorių 
savo platformos ir ją kuo plačiausiai paskleisti. 

ilMM iiirtiiM.il     |Įi|*fiĮ. ,lllįĮ<l|yi ..... ■ «,iir<

mis (? — kaip
Tarptaptinis Dąrbiitinfcij Ap- 
sigynimas, nes tik jos gali 
tinkamai tuom reikalu rūpin
tis/’ ' *
Taigi yra tfakte, kad “pats”' 

Bimba statė <tdkį reikalavimą 
viešose prakalbose ir kad pas-i 
kui tas jo reikalavimas- buvo 
pakartotas Bimbos “LaisVėje”, 
korespondencijos .formoj. “Taįįį® 
tautinis Dafbiriukų Apsigyni
mas” yra ta pati organizacija, 
kurią minėjo “Naujienos”.

Vadinasi, “didžiausią melagį” 
draugas Bimba gali ipasiimti 
sau.

!j
r

5

Apžvalga
kitas rėksnys

“Laisvė” labai striošnai jpro- 
stėstuoja, kad “Naujienose” bu
vo nurodyta, jogei komunistų 
“centro biuras” atsišaukė į 
publiką, ragindamas ją neduoti 
aukų Butkaus-Stilsono pagelbai, 
ir kad prie tos progos buvo pa-* 
stebėta, jogei bimbininkai nori 
jpavesti tą dalyką komunistų 
“tarptautinio gynimo” (Inter
national
Matyt, 

gą

•national Defense) komitetui.
Matyt, pamėgdžiodamas drau

gą Vitaitį ir jo ęditorialų stilių 
“Tėvynėje”, draUgas Bimbą dėl 
tos “Naujienų” pastabos rašo:

“Taigi tikrai begėdiškas 
melas. Tokio reikalavimo

' Centro "Biuras niekam nesta
tė. Lai Grigaitis įrodo, arba; 
pasiliks visuomenės akyse di- 
džiausiu melagiam?’
Gerai, tuojftus ir įrodysime. 

‘Laisvės” sausio 6 d. New Yor- 
<ko žinių skyriuje jdėta aprašy- 
.mas “prakalbų gelbėjimui;■ Stil- 
f>ono”, įvykusių Brooklyne. Pa
skutinis toskorespondencijos 
^paragrafas skamba taip: .'

“Draugai Bimba ir Prūsei* 
ka nurodė, kaip apsigynimo 
dalykai turėtų būti sujungti 
su masinėmis orgmrizaetfo-

tos “Naujienų”
“Taigi tikrai, 

melas. r 
Centro 
te. Lai 
pasiliks 
džiausiu 
Gerai, 1 

‘{Laisvės”

drau- 
stilių

KARO LAUKO TEISMAS 
ŪKININKAMS

Lietuvos laikraščiuose .;ptąne-’ 
šama apie karo lauko teismo 
veikimą Utenoje. Sakomą: -

“Sausio .2—48. id. Karo lau
ko teismas svarstė Ūkininkų 

<ir* nuteisė: Žvironą Ju6- 
mdt. sunkiųjų darbų ka- 

' Sirvydą — 3 mot.,, 
—- 4 mėt., Na-* 

\,ir žviro-majušką 
na Jonąna Jonę — 10 met.

“Išteisinti: Kostas ir An
tanas Dudlauskai, Garunkš- 
tis, Binkauskas, Rutkauskas 
ir Kiirtelfe." - •

Iš ' to matomę, kad^pimkų 
neramumai išsiplėtė jau ir Kau- 
nijojeJ ■

■ An-
Garunkš- 

Rutkąuškas

šiandie kariuomenės teismas 
pradėjo nagrinėti antrą iš eilės 
įS'uvalkįjos įvykių bylą. ' ( ,

Posėdžiui pirmininkauja pats 
Kariuomenės teismo pirm, 
pulk. Leonas, kaltina karmom, 
teismo prokuroro pad. pulk. 
Įeit. Matulevičius, sekretoriau
ja maj. Gruodis. \

Kaltinamųjų 'šUolan* pasodin
ti: š. dfi!idukaįti$, A. Surmą, A. 
Gąleėkas, Pr. Okas, J. Kochas, 
J. Berkubėnas, S. Mačiulskis, 
A* Koleva, J. Kapselis, D. Mak- 
navičius, J. Iešmantas, V. Mak- 
naviŽiiis, Ed. Gemilaitis ir* A.' 
Ginteris.

Teisiamuosius gina šie advo
katai f A. Bulota, L. Purėnienė, 
P. Gužas ir Grigaliūnas-Glovac
kis. Byla sprendžiama viešai, ir 
kadangi, ja susidomėjimas ne
mažas, o kariuomenės teismo 
posėdžių salė maža, tai j salę 
įeiti kariuomenės teismo sekre
torius išduoda bilietus.

Pirmininkui patikrinus’ kalti
namuosius ir prisaikdinus liudi
ninkus, sekretorius perskaitė 
kaltinamąjį aktą.

Kaltinamajame akte pasaky
ta, kad saugumo policijos Ma
rijampolės apyg. vyr. valdinin
kas J., Barniškis gavęs slaptų 
žinių, esą Pr. Eidukaitis iš 
Bambinių km., K. Kazlauskas 
ir S t. Subačius iš Beržinių km., 
visi (Gražiškių vals. priklausą 
slaptai ukinipkų organizacijai, 
kurstą ūkininkus streikuoti, 
platiną agitacinius atsišauki
mus ete.

Barniškis šiuos tris asmenis 
areštavęs ir uždaręs į Gražiš
kių vals. savivaldybės daboklę.

Rūgs. 22 d. apie 5 vai. ryto 
į Grąžiškių miestelį atėjęs 
200:—300 žmonių (būrys ir su-' 
stojęs prie policijos nuovados 
virš. J.; Staugaičio Ei
dukaitis beldęsis į duris ir rei
kalavęs atidaryti, o minia rei
kalavus paleisti sulaikytuosius 
Ūkininkus. Eidukaitis nuov. vir
šininkui pareiškęs, !kad jis esąs 
^minios jgahętas reikalaut, kad 
butų paleisti areštuotieji ūki
ninkai, o minia, pasirodžius 
nuov. Viršininkui ir ėmus rei- 
'kalaut paleisti.- Nuovados virši
ninkas su minia nuėjęs prie 
daboklės durų, bet nUejęs pa
reiškęs, ikad neturįs dabokles 
rakių ir negalįs atrakinti durų. 
Tuo pat metu prie daboklės du
rų pasirodęs daboklės sargas 
D, Mickevičius; kai tik minia 
sargą pamačius, tuojau pradė
jus reikalaut paleisti suimtuo
sius. Nuovados viršininkas sar
gą nusiuntė raktų pas polici
ninką Radzevičių, kur sargas 
su policininku policininko kam- 
ibary* užsidarę/ Negalėdamas 
apsaugoti daboklės, nuov. viN 
šininkas paliepęs policininkui 
Radzevičiui atiduoti miniai rak
tus, bet minia raktų neima: sa
iko, kas užrakino, tas turi ir 
atrakinti. Kai polic. Radzevičius 
atsisakė daboklę atrakinti, mi
nia, ‘ iškėlus lazdas. Polic. Rad
zevičius numetė raktus ir pa
sitraukė. Tada minia su di
džiausiu triukšmu nuėjus prie 
daboklės, padavė s sargui rak-: 
tus, kuris ir atrakino idabokįę. ,

Liudytojų pareiškimais’ nu-! ; 
statyta, toliau sako, kaltinama-1 

‘sis aktas, kad tą ;naik(į Vaitka-- 
balių km. pas seniūną susirin
kę apie 100 vyrų, jų tarpe da
lis kaltinamųjų. 'Pakeliui vis 
buvę renkami vyrai eit į Gra
žiškius. i

z Kaltinamasis' Maknavičius 
sakęs, kad ukininl<ų vienybė 
renkas ‘pas Tamašauską reikalo 
aptarti. & Tą naktį pas Tama- j 
šauską ir stfsirinkę apie 200 Vy
rą' - . . ' ■ ■ ■■■' • ■ į

Tardomi kaltinam, aiškinąs, 
kad juos varę Užėj^ nepažįstą*

Gražiškių, miestelyje, esant ka
ro buviui, tarp savęs susitarę 
ir bendrai veikdami, dalyvavę 
viešame per 200 asmenų sam
būryje, veikusiame sutelktomis 
dalyvių jėgomis, grasinę polici
jos nuovados viršininkui Stau
gaičiui4 ir policininkui Radzevi
čiui, su iškeltomis lazdomis ir 
prieš dabokles sargą pavartoję 
asmens smurtą, nutvėrę jį už 
pečių ir nutempę prie daboklės,

11 kaltinamųjų lįgi^ teismo 
laisvi — už užstatą arba poli
cijos priežiūroj, o 3 suimti, nes 
jie nepadėjo užštato.

Liudytojų iššaukta apie 20. 
Svarbiausi liudytoja^ — saugu
mo policijos vyr. valdininkas 
Barniškis ir Gražiškių policijos 
nuov, virš. Staugaitis. Manoma, 
kad bylos svarstymas kariuo
menės teisme užsitęs porą die-

, ' . v
privertę atiduodi daboklės -rak-)nų. [“L. ž.”] (Bus daugiau).

i ( Galas )
Pasaulinio krizio gilioji de

presiją pasiekė Lietuvą vėliau, 
negu kitus kraštus, nepakelia
ma našta prislėgdama Lietu
vos kaimą. Ūkininkų žymus 
įsiskolinimas, /užtrauktas pa
lankios konjUnktUros metais 
Ūkiui pagerinti, neįmanomai 
kritusios žemės ūkio produktų 
kainos, užsieninių rinkų stoka, 
sunkus dėl ginklavimosi, mo
kesčiai, korupcija valdančiose 
viršūnėse, iždo išteklių išdali
nimas didžiajam žemės ukiui 
šelpti, užtroškus! visuomeninio 
gyvenimo atmosfera ir režimo 
brutalumas; to viso pakako, 
kad ramusis kaimas pagalios 
nebeištvertų. 1935 metų vaSa-: 
rą, rėžimui visai nelauktai; 
prasidėjo gaivalinis sąjūdis irki-j 
ninku tarpe. ’ ' '■

' .k ■.1 'f-..' '■" ■■ ■ ■ J
Sąjūdis iš karto pagavo Lie-' 

tuvos pietus, .Suvalkiją. Prasi-: 
dėjo jis nuo labai .paprastų dtv| 
lykų: reikalautą panaikinti ar} 
bent sumažinti ^ skolos, suma
žinti : ift’dkesčiaij ^pakelti žemėš 
Ūkio produktų kainos. Savo! 
reikalavimams paremti ukirinJ 
kai paskelbė streiką —. nevežę 
ti produktų į miestus, pieno į 
pienines, nestatyti bekonų į su-; 
pirkimo punktui 1Vėliau reika
lavimų sąrašas tis didėjo. Pa-: 
reikalauta, kad butų pakeistos1 
vyriausybės sąstatas,, sudrau
sta [policija. Pagalios, reikala
vimai įgavo bendro pobūdžio 
ir vyriausiu jų virto lik vi
dų o t i -esamą rėžimą ir 
s ū š a uth t i demokratiš
ką seimą. Prasidėjo susL 
rinkimai, atsirado vietoj ga-: 
mintų atsišaukimų, prasidėjo 
ūkininkų streikai. Valdantis 
fašizmas griebėsi, smurto. Ukij

> ImiftilIH .. I'ir " ".iHl i IMiill)Wh«illl ■■ m i^ i.miiĮ . M V • Į.

(Žinios iš Lietuvos)
vis naujais susirėmimais. Są
jūdis eina gilyn . ir įgauna vis 
labiau įsąmoninto bendro po
būdžio. Sąjūdis Išsiplėtė, per
simetė į Lietuvos vakarus ir 
į šiaurę, rodydamas ir ten di
delės ekspansijos ’ir atsparu
mo/ Sąjūdis pradeda vyrauti 
su savo reikalavimais visoje 
ūkininkų masėje, o ūkininku 
solidarumo laužytojus baudžia 
jų ūkių padegimais ir asme
niniu teroru. Mėnuo atgal tą 
terorą gavo pajusti ir teisin
gumo miniSteris šilingas, de
generuotas tipas, represijų 
įkvėpėjas; jo Ūky sudegintas 
kltfqnas. 

- \ . .
Pastaruoju laiku fašistinis1 

regimas nutarė eiti va bankJ 
Sustabdytas veikimas klerikalų: 
ir valstiečių liaudininkų parti
jos; jau dvejuose atsitikimuo
se ūkininkams iškeltos .bylos 
karo lauko teismuose (Suval
kijoj ir Utenos apskrityje) ;j 
policinis režimas paaštrintas; 
pakeista spaudos įstatymas, į 
atiduodhni špąudą visiškai po-! 
ilieijos sauvalei. Kai kurių ka-! 
įrininkijos sluoksnių bandymas’ 
palenkti režimą, kad nusileis
tų, sutiko fašistų viršūnėse 
griežtą pasipriešinimą. Viduji
nio priešo įbauginimui fašistai 

!šį rudenį padarė “jaunalietu
vių” demonstraciją Kaune, bet 
demonstracija virto fašizmo 
silpnumo manifestacija

Įvertinant dabartinę padėtį 
Lietuvoje 'tenka pasakyti, kad 
lietuviškas ,’fašizmas jėjo j sa
vo sutemų beviltį mėtą. Visai 
aiškini atrodo, ^kad ūkininkai 
nenurims, iki režimas bus pik: 
nai ilikviduotas. labiau ak-! 

, tin^i darosi ir .darbininkai, ne-! 
žiūrint išimtinai sunkių eko-: 
neminiu <ir politinių sąlygų.į. , . / 1V. ■ i p mmiuuų ur puuuiiuunmkams -numalšinti pavartota Miftsi ,Huataika buEŽttaWgj| 

'nAiinnn inATAon nyt'rLrrV ’ - *• ■ 'policija. Keliose vietose įvyko/ 
kruvinų susirėmimų; buvo .u^- Į 
mu^tų ir sužeistų. Prieš poli
cijos šautuvus ūkininkai pa
tys .griebėsi ginklo. Kalėjimai 
vėl prisipildė suimtaisiais, fa
šistinis režimas iškėlė eilę by
lų. Charakteringa buvo tast 
kad krašto okupantai nepaver
tojo prieš sukilėlius kariuome
nės: jos nuotaika buvo ir te
bėra tokia, kad iš anksta sun
ku spėti, kurion pusėn galį su- 
siversti šautuvas kareivio ran
kose. - 

• ' ' ■ * ■ '■ ’ 

Fašistinis rėžimas pasijutęs 
supamas ir kairia durnai įš- 
sišo'kęą su kruvinu ^smurtu įvy 
kių .pėdžioje, iŠ karto nusi
gando ir nutarė būti nudląi- 
dėsnis. Pabandyta represijos 
suminkštinti, iš kabineto iŠ-' 
kraustyta du vyriausybės .na

-— ^įdaus reikalų ir žemės 
Mio -ministeriai. Pabandyta są
jūdis diskredituoti, statant jo 
kurstytojais užsienių agentus/ 
komunistus ir visuomenės įpa- 

| sturlakas. Mesta. ūkininkėms 
keletas pažadų, kėlios- smulkios 
lengvatos.

Tas nieko negelbėjo. Suval
kijos kaimas su nuostabiu 
kuklumu vvstn vis didesnį ‘tffe- 

yra visas
Jie kaltinami tuo, kad 1935 

m. rūgs. 22 d. apie 5 vai. ryto

zimui pasipriešinimą 
pakilęs 
smurto,

Governor Hoffman and Attorney General W»Ientz

TRENTON, N. J. — New Jersey valstijos gubernatorius 
Harold 0. Hoffman, kuris atidėjo B. Hauptmanno iiužudymą 
30 dienų, šalę jo prokuroras David Wilentz, kuris vedė bylą’ 
prieš nuteistąjį. Apatiniame pavėiksle, kalėjimo viršininkas 
skaito gub. įsakymą nuosprendžio įvykinimą atidėti 30 dienų.
17 7 1? FĮTK.^', |J 1 If<!1 !.'■ r'T -f 11 ry. f tiyTĮyi-į; ■■■■?■* ■ !t V"rr»’l|WĮ' ;■ -*S’rt‘JTF-     <?'/■!■ n ■■!"

MP GYVENA MĖ
TOTOS RUSAI PA

RAGVAJUJE

CT.'rr.ucrcžz

koloniją mes pavadinome “Bal- 
tiča”. •; -

Mes 11 Lietuvos emigrantų 
šeimų “Balticoje” pasistatė
me dvi pirtis irxkiekvieną šeš
tadienį ar dažniau vanoja 
mes karštuose, garuose, kądan 
gi derlingą Paragvajaus že-

Viennoiika rusų tautybes mę apspitę visokie Vabalai ir 
Lietuvos šeimų, 28 asmenų kūną graužiančios dulkęs, - kK- 
skąičiuję, 1^34 m. iš Lietuvos rja6 sinkaus, darbo prakai- 
atvykome į čako Konsepcio- įu 
ną. Ištyrėmė apie 50-ties ’ki-; j. 
lometrų plotą ir neradome tin
kamos vietos apsigyvenimui, L .........
nes kad dasiekt vandenį, rei- lapkričio 4-tos, jau tiek.prasi- 
kia kast šulnius .70 metrų gi- siekime, kad turime savo dar 
luino, o tai Surišta su visokiais žoviu ir javu. Iš gyvuliu tu- 
pavojais ir rizika.

Nęradę tinkamos dietos ap
sigyvenimui Paragvajaus - ča- c _____
koje, nusiminėme ir ^bijojome ■ gį—$0 "vištų. " Iš vaismedžių 
dėl savo likimo. MUms atėjo pasisodinome apelsinų, figų, 
pagalbon senos ukrainiečių ko-' grąnatų, persikų ir kitų šios 
Jonijos' “Novaja Volyn”. narys ^hes medžių, žodžiu — užve

dėme sau sodus.
Dabar kertame dar viena 

hektarą miško ir -apie gruo
džio 15 d. manome pasėti ku
kurūzų ant to naujai nuo miš
ko nuvalyto ploto, kuris dar 
niekuomet nebuvo žmogaus 
kirvio paliestas.

Tai tokios naujienoj iš Lie
tuvos emigrantų kolonijos 
“Baltica”, kurioje taipgi gyve
na ir buvęs Kauno universi
teto profesorius bei Abisinijos 
karaliaus gydytojas Dr. prof. 
Džirne. “A. L. B.”

Kolonistas P.
.<U ■lii.uM.M iKt t , ------- _ ĮĮĮ-T, t

RrikalaukRe ••NAUJIENAS’ 
ant bite kampo, knr parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo delst

nuplauname e europietiško 
stiliaus pirtyse.

Per nepilnus dešimtį mene 
šių, t. y. nuo sausio 20-toš iki

kia kast šulniiusi .7O metrųi gi- sfek?mę, kad turime savo* dar 
•® žovių ir javų. ,Iš gyvulių tu- 

rime po porą paršų, d dalis jau 
ir po porą karvių įsigijo. Iš na
minių paukščių visi turime pc

visuomenėj, aiškiai susiversda- 
ma prieš puvimu Suklerusį 
smurto rėžimą. Vyk šia fermen
tą vimasis kariuomenėj, įleis-i 
imant nė karininkijos dalį: >ryU 
šys tarp dar Vakar kaimą ap
leidusių karininkų ir patiesi 
kaimo, yra daug tvirtesni^ 
kaip režimas galėjo tikėtis. Pa
čių tau’tininkų-fašistų eilėse vis 
labiau ryškėja žiurkių psicho
logija: pripuolami ar karjeris- 
tiniai fašistų palydovai jau drį
sta kelti balsą prieš režimą, 
kad katastrofai įvykus pirmie
ji šoktų iį vandenį iš skęstan
čio <fašis tinįo laivo 'gelbėtis. Ar • 
Ūmiausieji .mėnesiąi, gal artė
jantis pavasaris, nesulaikomai 
nešą lietuviškam [fašizmui se
niai pelnytą galą. Nesulaikomai 
dėl to, kad pikčiausiu ir nepa
laužiamu* jo priešu atsistojo 
fašistų smurto iškoneveiktas 
krašto gyvenimas. Jo gyvas ir 
pats ryškiausias balsas, tuo 
tarpu .neskiriąs klerikalų nuo 
socialdemokratų, šaukia: <G A-

Lietuva turi būti d ė- 
m ok r a t 4 k a i t y a.r k o- 
ma. ' x ■' . x R!

ir, nežiūrint policijos 
sporadiškai prasiveržia

GARSINKITE®

p. Drohotenka kuris patarė 
kraustytis iš čako, t. y. iš Kon-. 
sėpc'iono į Enkarnacioną. / Ta
da mes delegavome savo gru- 
.pės narį p. Bulyginą pas Pa
ragvajaus Respublikos prezi
dentą ir tokiu biriu gavome 
nemokamą kelionę 700 kilo
metrų iki ukrainiečių koloni
jos “Nova j a Vdlyri”' Atvykus 
mus broliai 'ukrairiečiai suti- K
ko stačiai lietuvišku nuoširdu
mu. Parupiho mums karava
nus (iš stoties iki jų kolonijai 

,;fr priglaudę visą Lietuvos emi
grantų grupę savo mokykloje 
mus pavaišino ir aprūpino mai
štu ir būtiniausiomis reikme
nimis. ; , -

Nuo sausio 10-tos iki 20-tos 
‘dienos šių 1935 metų tyrinėjo
me apsigyvenimui Vištą šalę 
ukrainiečių kolonijos “Novaja 
Volyn”, kur ukrainiečių, tautos 
žmonės gražiai savistoviai su
sikūrę. Susiradome tinkamus 
laukus (miškus) su* upeliais ir 
šaltiniais, su geru klimatu, kur 
12—43 metrų gilumoj yra pui
kaus vandens.

Paragvajaus Respublikos vy
riausybė mums davė neribo
tus miškų plotus. Pradėjome 
griauti miškus. Visa 11 šei
mų i$sikir.tome sau4 po 2 ha. 
miško, išdeginome ir pasista
tėme lentinius namelius gyve 
rimui. O šį pavasąrį pasisėjo- 
me kukuruzų, pupelių, man- 
joka ir kitokių daržovių, ku
rias. apsitverę nuo savo vištų 
pradėjome gyventi. (Kol kpk- 
-ristaiprasisiekia savo maistn, 
valdžia teikia kreditus). Savo

a n - ■Ali 'i m
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[GALIOJIMUS
(PotietnMtto)

galite padaryti pas 
muš pigiau ir geriau 
• negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų
• rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
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Į‘Opierą’”
I

T

Koki automobili pirkti 
naują ar vartotą?

Daugelis žmonių yra nusista
tę prieš vartotų automobilių 
pirkimą. Nemažas skaičius žmo
nių yra pirkęi vartotus automo
bilius ir turėję su jais daug 
vargo. Pradiniai automobilių 
vartotojai, mat, apie automo
bilio mechanizmą mažai nusi
mano, o vartotas automobilis 
tankiau genda ir reikalingas 
daugiau taisymų, Yra aišku, 
kad dėl menko sugedimo kiek
vieną kartą šauktis mechaniko 
pagelbos reikia nemažai pinigo 
išmokėti, daug laiko sugaišti ir 
susirūpinti. Žmogus tat sako: 
kam man pirkti vartotą auto
mobilį ir pinigus metyti viso
kiems pataisymams, kuomet 
dabar naują automobilį galima 
pirkti už 500—600 dolerių ?

Tiesa, už tiek pinigų dabar 
ghlima pirkti naują automobilį, 
kups iš paviršiaus gražiai at-

—1- -r  . ’.-r-r '■ "" ■" " *

! ŽINOTINA
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 l 
po piet. Po to pagal susitarimą.

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

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
" Van Buren Street.' Tel. WABash 

9207.

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

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

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

rodys. Bet už tiek pinigų pirk
tas automobilis bus mažas, pi
gaus materiolo ir (darbo, kuris 
nuo sugedimų ir taisymų taip 
pat nebus liuosąs. Ypatingai 
nepratusiems automobilį valdy
ti dažniau tenka vienur kitur 
užkabinti ir užsigauti. Smul
kus automobilis* dėl menkų už
sigavimų visada daugiau nu
kentės kaip stambus. ,

Už 500—600 dolerių šiandien 
galima pirkti stambų, geros iš- 
dirbystės vartotą automobilį, 
kuris ilgiau gali tverti, negu su 
tiek pinigų pirktas naujas au
tomobilis.

Chjęagoje ir kituose didmies
čiuose yra nemažas skaičius 
įvairių biznierių, profesionalų 
ir šiaip turtingų žmonių, kurie 
naujus 'automobilius perka kas 
metas arba kas antras metas. 
Mokėti už automobilį tūkstantį 
ar porą tūkstančių dolerių 
jiems nedaug tereiškia. Nors 
tokių vartotų automobilių mo
torai yra tikrai geram stovy, 
bet turtingi žmonės ne tiek 
motoru yra susidomėję, kiek 
naujomis autoipobilių madomis. 
Tokių vartotų automobilių tar
pe galima rasti tikrai geroj pa
dėty automobilių. Kai kurie jų 
yra kompanijų dirbtuvėse me
chanikų peržiūrėti, patikrinti ir 
remontuoti. šio skyriaus skai
tytojų žiniai čionai galimą pa
minėti, kad nemažas skaičius 
automobilių savininkų su vidu
tiniškais automobiliais įvažiuo
ja iki 100,000 mylių.

Stambiu automobiliu važinė
jant labiau yra apsaugota žmo
gaus sveikata ir gyvybė. Beikia 
žinoti, kad didžiuma neatsar
giųjų važiuotojų yra lengvųjų 
automobilių savininkai, kurie 
perka automobilius už porą ar 
trejetą desėtkų dolerių ir lekia 
su jais iki skrandus nusisuka, 
žmogus gali būti labai budrus 
ir atsargus šoferis, bet atlekia 
koks nors vari jotas ip su savo 
laužu smogia j tavo automobilį. 
Todėl daug daugiau yra šansų 
išlikti sveikam ir gyvam sėdint 
dideliam automobily. Didesnio 
automobilio* operavimas, žino
ma, daugiau lėšų reikalauja, 
bet juk žmogaus sveikata ir 
gyvybė yra brangesnė. J, L-tis

EKSPLIOZI.JOJE ŽUVO 8 ANGLIAKASIAI 
, „ . f • . . 7

LOUISVILLE, Colo. — Astuoni angliakasiai žuvo, kai vie* 
tinėse Moharch kasyklose įvyko baįsi dujų ekspljozija, sugriau* 
dama dalį požeminių tunelių 
o i m* ■ <U" ■'< Ogi," 4'ą.'1' 1

pu J..* tĮ| III! <11| .11,!

Didžiojo L. K. Vytauto 
Draugija rengia gene

rolui vakarą.
Prez. Smetona siunčia 

Jociui Kryžių
Sausio 21 dieną įvyko Lie

tuvių Auditorijoje Didžiojo L. 
K. Vytauto Draugijos metinis 
šusirinkimas, kuriame be kit
ko buvo svarstytas, daug gin
čo sukėlęs, nario p. Jocio pra-. 
šymas surengti jo vardu , va*'

Politikos reikalai ;
Susirinkime buvo plačiai 

apkalbėta ir apie vietos poli
tiką, vasario 11 nominacijos, 
J. F. Kinibarkas savo kandi
datūrą atsiima. Butų sveika, 
kad tai padarytų A. L. Matu
lis ir M. Butvilą, o visi remtų 
E. J. Kavai Kavaliauską, 
nes jis turi geresnę progą lai
mėti. £>.***»

Je, kumut$, reikės ten 
būti,

— Sako, kad tos opieros 
gražumėlią neišpasakytas. Ir 
po vienam dainuoja ir viši ant 
Š^kio, ir paskui muzikė graji- 
na, ■ 1 ■■ ..

— Ale mąn biskį navątna, 
kad ani vaideną ir sykiu dai
nuoja,

— Kas per navatnųmas. Da 
grąžiau, vietoj kad žodžus 
kaip žirnius ’ berti, tąi visokias 
ineliodijas išvedžioja. Ir sa
kau, kad čiūčiuoja ir muzikė 
grąjina, tai tik sėdėk ir klau
syk. /

Kaip ir šios dvi kūmutės, —
Sekmadienį vasario 9 d. 

Visi raginartii atvykti į Sokol 
svetainę, 2345 S. Kedzie avė., 
ir pamatyti Grand Operą, 

"Cavaleria Rusticana^.
Pirmą kart Ghicagoj, lietu

vių kalboj.
Stato “Pirmyn” choras. Ve 

dejas, K. Steponavičius.
(Sp.)

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

GAISRUI KILUS, reikia 
FIRe 1313.

Važiavimo patvar
kymai

laukti

ILLINOIS EMERGENCY
COMMISSION, 1319 South

RELIEF 
Michigan 

avė. Telefonas, WABąsh 
Valandos, 9:00 ryto iki 5

7100.
P- P«

IMMIGRANTS PROTECTIVE
GUE, 824 South Halsted Street ,___

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

LEA« 
(Kuli

COOK APSKRIČIO LIGONINĖ, W 
Ham’son ir So. Wood kampas 
Telefonas SEEley 8500

NAUJIENŲ

Ant vieškelių yra daug svar
bių kryžkelių, kur subėga du 
vieškeliai. Ant tokio kryžkėlio, 
sakysime, subėga du automobL 
liai. Vienas iš tų dviejų šoferių 
turi sustoti, nes to nepadarius 
tuodu automobiliai kryžkelyje 
susitiks ir įvyks kolizija. Kuris 
turi sustoti? Kuris šiame atsi
tikime turi pirmenybę?

Illinois valstijos įstatymai 
nustato maž-daug tokia taisyk
lę:. reikia sustoti ir duoti pir» 
menybę atvažiuojantiems iš dėt 
oinės pusės, o įš kairės pusėa 
atvažiuojantieji turi tokių pir
menybę duoti mumsb ši taisyki 
lė ypatingai tinka miesto gati 
vių kryžkeliuose, kur nėra trai 
fiko signalų.

šeštadieni „ įvyko SLA.
1AJLC4O o L4. A V-l A t. A J V* VCAAVAAA VU rt/YO 1 “1 J • ■ • • •

karą. Mat, p. Jocius yra skai- kP- lb-U metiniai 
šokiai '■ l /

Windei*mere viešbutyje, ryti
nėje miesto dalyje, šeštadienį 
vakare įvyko SLĄ 208 kuopos 
(Moterų) yepgiajni, “16-ti Me
tiniai šokiaį”.t

Tarp virš Į00 gvęčių, buvo 
gumos pritarimą jr tuo ręįką- adv. J. T. Žųris, demokratų 
lu išrinkta komisija, kuriai ir:kandidatas į miesto teisėjU8, jo 
pavesta pasirūpinti vakaro su- žmoną, pp. Steponąvįčįaį, Woi- 
ręngimu, kaip tik gaus žiuią, datai, Byauskąk,f l Kumskiai, A. 
kad p. Jociui kryžius bus at-'ir D. Kežai, etc. Grojo G. Ste- 
siųstas, įžangos mokesnis nu-, phens orkestras.
statytas 50 centų ir kiekvie-1 šokių surengimu rūpinosi p< 
nam riarihi priverstinas. Gai- Mikšienė, komisijos pirminin- 
ją, kad draugijos nariai tiek kė, ir kitos narės. —V. 
mažai kreipia dėmesį į bend-l - . .■_____.
rus visų marių' reikalus. i
Draugijos ' turto .

*. _____________________________,

Iš J. Kunevičiaus jr J. Ba
cevičiaus pranešimų paaiškė
ję, kad (Įraugijos stovis nėra 
jau toks geras. šiuo laiku 
draugijos turtas yra $12,000, 
buvo:—$13,000, iš ko tik $4,000 
gero turto. $8,000 — abejotino. 

Senas Narys.

Lietuvių Improvement 
Kliubas skaitlingai da

lyvaus “Naujienų” 
koncerte

Naujoji: valdyba
CICERO — Antradęnį Lietu

viu Improvement Kliubas tu
rėjo savo metinį susirinkimą 
L. Liuosybės svetainėje. Narių 
atsilankė nemažai. Naujoji

tomas lietuviško vaisko gene
rolas, kuriam už pasidarbavi
mą prez. A. Smetona siunčia 
kokį tai kryžių.

Draugijų &mgių kryžiaus 
įteikimo balių

Šis jo prašymas rado dau-

stovis mažėja Rock Island gelžke-
** *** •

lio dirbtuvės atlei
džia darbininkus

RADIO

PROGRAMAI

ANTRADIENIAIS
(Utaminfcąis)

Karolina Viliamas 
palaidota Tautiško

se kapinėse

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvertais)

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis) •

9:30 VAL. RYTE

[jš WCBD. STOTIES
1080 kilocyclea

PASIKLAUSYKITE!

Sausio 21 dieną Tautiškosę 
Kapinėse palaidota Karolina 
Viliams. Velionė buvo išgyvei 
pusi Amerikoj 27 ipetų*s. Mirė, 
sulaukus 53 mėtų amžiams. Pa* 
liko vyrą Joną, dvi dukteres 
ir gimines. Priklausė Jehovos 
Liudininkų arba Biblijos S tu r 
dentų lietuvių sekcijai, kuri už 
vęjionęs sielą koplyčioje ir ka* 
pinėąę laike paskaitas. Į kąpi* 
nes palydėjo labai skaitlingas 
giminių ir draugų būrelis.

—Senas Petras.

BLUE ISLAND. —.Rock Is- 
land geležinkelio dirbtuvės, ku
riose apie 500 darbininkų re
montuodavo ’ Vagonus, su sau
sio 15 d., ėmė atleidinėti darbi
ninkus. Didesnė dalis jau nebe
dirba.

Dirbtuvė aiškinasi, kad nėra 
naujų užsakymų, bet atleistieji 
sako, kad sugedusių vagonų ir 
garvežių yra, 1 bet jų neduoda 

į /,
Kai ^dirbtuvė Blųe Islande 

 pradėjo7 d^bįnihkua» 
valdyba pradėjo eiti pareigas, Tai darbai pagerėjo tos paėjęs 
o iždininkas užsistatė naują linijos dirbtuvėse prie 47th ir 
1 XT* * •* ’-• •v Wentworthz gatvių. Ten buk

jau paimta atgal keliolika at
leistųjų darbininkų, > 

Senas Petrais.
" i- y.‘.wry .i.. <.j. .■

Džl Oak Leaf Tavern 
ąpsišąųdyiųo

Apie įtris mėnesius atgal laL 
ke ginėo, lietuvis Jucius pašo
vė svetimtautį Robinsopą ties 
Agnės Šidlauskas ir 
nio alinės, 3428 S. Halsted s t.

Sekančią dieną buvo telefo- 
nuota f “Naujienas”, kad pa^ 
šautasis Robinson mirė. Laik
raštis buvo kWdi»gai painfor
muotas. Robinsonas dabar jau 
pasveikęs^ - ir Juciui jis dovano
jo. Jucius dabar laisvėj. 

/ . Senas Petras.

kauciją. Visi pasižadėjo iš 
širdies dirbt visų gerovei.
Metinis parengimas vasario 

1 dieną
Metinis kliubo parengimas 

atsibus vasaro 1 dieną. Iš ra
porto buvo matytis, kad kliu- 
bas nėra dar tokio parengimo 
turėjęs, kokį mano surengti šį 
sykį, Ęi|Sį be kitko, daugybė 
yišokių ppiąų, tarp jų vienas 

Į net $15*00 vertės , Bus ir pu- 
Sei metų “Naujiehęs”.

Dėkiutįi ^Naujį^niouif
Kliubas yra labai dėkingas 

QNąujienoms” y4 parauk ir 
yra nutarta skaitlingai daly
vauti °NąųjiOnų” kęhcęrtę va
sario Ift dim iv nupirkti ti-

vilai

46 PI. ir P. Arlauskas, 6M Belden LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS 
r te globėjais; S Wemj» KLIUBO Valdyba 1936 metams: koresn., 6804 S. Perry Avė.; A.. 

Drigotas — maršalka, 5649 So. 
Musvijle Avė.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 

mėnęsio tretį sekmadienį 1 vsfl. pp., 
Hollywood Inn svetainėje, 2417 W. 
43rd St, - v

Frank Jakavičia, pirm., 2638 W. 
40th St,; James Sholteman, pirm.

I pag., > 6456 S. Maplewood Avė.; 
Bernice Rudgalviutė, nut. rašt., 
5332 S,. Long Avė.; Walter Sharka, 

• fin, rašt, 4635 , S. Washtenaw 
Ave>; Helen Cnaputė. kontr, rašt., 
4403 S. Albany Avė.; Stanley Ba
ranauskas, kasos globėjas, 
W. 38th St.; Mary Warnis, 
rius, 3838 S. Kedzie Avė.; 
Kondroška, korespondentas. 
W. 40 St.; Dr. T. Dundulis, 
tojas, 4157 Archer Avė., 
Virginia 0Q36; Jęhą 
patarėjas, 4624 Š. F1k^a>viovv.
Leonas Khmavičia, maršalka, 2534 
W. 46th''St.; Mykolas Kasparaitis, 

, knygius. 4154 S. Arfcisian Avė.
Kliubo susriinklmai atsibUna kiek

viena mėnesi kas Pirmą sekmadieni 
12 Vai. diena, * Hollywood svetainėj, 
2417 W. 43rd Street.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams
> ■ —i--------

“LIETUVA” BENO valdyba ‘ 1936 
metams: Frank Endrejauskas — 
pirm.; Frank Bistras — pag.; Jo
seph Bąlakas — nut. rašt.;' Kos- 
tantas Janušauskas -
Eris Reksnis ir Leonas Jasėviče 

kasos globėjai; Ignacas Jurevi- 
— maršalka; K. Philips — lide- 

ris; Joseph Keturakis — pagelb.

AMERICAN LITHUANIAN ČITL 
ZENS POLĮTICAL AND BENE- 
FICIAL CLUB 12 Ward valdyba 
1936 metams; pirm, — J. Svita- 
rius, 48J.9 Tripp Avė.; pirm pag. 
—, Anastažija Bertašiėne, 4438 S. 
$hwyėr Avė.;1 nu£ ■ rašt. — Paul 
J. Petrdrtiš, <8159 * S. Halsted St,, 
Tel. Columbus 10272; turto rašt, 
—n B. Putrimas, 4536 S. JTurner 
Avė,; ■ kęntr. rašt. — 
Wittis, 4469 Archer Avė 

‘globėja — I ’ r , , , .
Whipple St.; kasierius — Helena 
Gramontįenė, 4536 S. RockweU St.; 
Dr. kvotėjas — Dr. A. J. Manikas, 
2519 W. 43 St,,. Tel. Lafayettte 
3051; teisėjas — J. Romanas; 
maršalka — J. Balčitis; Bond'sma- 
nai:: K. Gramontas, 4535 South 
Rockwell St., Tel. Lafayette 2418, 
J. Baršauskas, 4156 Archer Avė., 
Ą. Saldųkas, 4038 Archei’ Avė., 
Tęl. Lafayette 6719; Komisiją Po
litiško Skyriaus: Paul J. Petraitis, 

, 3150 S. Halsted St„ Tel. Columbps 
10272, A, Saljįųkas, 4038 Archer 
jVve„ Tel. Lafayette 6719, Dr. A. 
J. Manikas, 2519 W. 43 St., Tel. 
Lafayette 3051; Piliečiu Popierių 
Komisija: A. Saldųkas, 4038 Archer 
Avė., Tel. Lafayette 6719, B. Put
rimas, 4536 S, Turper Avė., Tel. 
Virginią 1309.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 

trečią $ekmądjeni, kiekvieno mėnesio. 
1 vai. po pietų. K, Grąnionto svet., 
4535 S .Rockwell St. Nariai priima
mi nuo 16 iki 45 metu amžiaus abie
ju lyčių.

JAUNU LIETUVIŲ AMERIKOS 
TAUTIŠKAS KLIUDĄS Chicagoj, 
I1Ų Valdyba išrinkta 1936 metams 
sekanti: J. Rūta — pirmininku. 
3267 S. Halsted St.; P. Kilius — 
pagelhininku, 3347 Lituanice Avė.- 
S, Kunęevičią —, nut, ra§t., 3220 
S. Union Avė.; F. Kasperas — 
fin. rašt,, 3534' S. Lawe Avė.; V. 
DuleviČia — kontr. rašt., 812 —

LIETUVIŲ POLITIKOS KLIUBO 
valdybą 1936 Ift.: Josęph Savage 
(Jusevičius) —, pirm,, 4456 So. 
Talman Avė.; L, Klimavičia — 
vice-pirm., 2534 W. 46 St; F. 
Jakavičia Sr., — nut. rašt., 2638 
W. 40 St.; W. Sharka — fili, rašt., 
4635 S. Washtęnąw Ąve.: Helen 
Gramontas — kelerius, 4535 So. 
Rockwell St.; J. Rasteinis — kasos 
globėjas, 4653 S. Rocjnvell St.; 
Kąthri.n Giedra — kasos globėja, 
2643 W. 45 St.; F. Bistras — 
maršalka, 4548 S, Francisco Ąve. 
Kliubo susirinkimai ątsibuna kiek

vieno mėnesio kas antra ketvirtadie
ni. K. Gramonto svet., 4£35 South 
Roękwell St.

......... ■.«*■—■■■■ *................... .. IJ ■ II ĮJ»l’ I

HUMBOLDT PARK RIETUVIŲ PO- 
ipetū val-

— pirm., 3344 
; Belmont 7678; i

- pfrip. pąg.; A. 1 
nut, rašt., 1814'

Tel. Humboldt
3245;, Stanley Buneckis — fin. 
rašt.; Augusta žilius — kasim; 
Tarnas Kubilius — maršalka.
Susirinkimai Įvyksta kas mėnesi 

trečiame ketvirtadieni, 1640 North 
Hancoch St., 8 vai. vakare.

1 / . ■ >r,i-Ti ii r ■>" i i n.- 11

BRIGHTON PARKO - LIETUVIŲ ‘haMtoito (unpleasant breath) 
POLITIKOS KUŲBO 1936 metų iWOMt of fault8* 
Valdyba: Joseph Savage — pirmi- j 
klimavičia ( — viče-pirm„ 26 
46 St.; F. Jakavičia Jr. — hut. į 
rašt.. 2638 W. 40 Stu W. Sharka 

fin. rašt., 4635 S. Washtenaw
Avę.; Helen Gramontas — kas., 
4535 S. Rockwell St.; J. Rastenis 
— kasos globėjas, 4653 S. Rock- 
well St.; Kathin Giedra •— kasos 
globėja, 2543 W. 45 St.; F.JBist- 
ras 
cisco Avė.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 

naujo mėnesio antrą ketvirtadieni

Rockwell St.

LITIKOS KLIUBO 1 
dybą; Ą, Walskis - 
Ėvergreeti St., Tel. . 
J. Kuprevičius 
Lųnsevičiųs 
Wabansia Avė., __
3245;, F ’ _ ....
rašt.; Augusta žilius 
Tarnas Kubilius — ma

če

kasierius

turtą rašt,
— Frances 

kasos
S .Chiesniene, 4426 S.

pirmininku,

pagelbimnku
$. KunceviČi
|in. rgšįt, 3534 Lawe Avė.

33 St.; J. Balčiūnas ^-r kasierius, 
3200 S. Lawe Avė.; J. Majinauskis, 
~ kąsos gl<”‘ 
menta Avė,;
— kąsos glpįėjąs, 4302 S, Sacra- 
mento Ave,j Fį Kunęevičią — ka
sos globėjas, 3201 Ląwei Avė,; K. 
Valaitis — ilgoniu , lankytojas, 
8800 Š, Union Avė, 
Susirinkimai įvyksta kas menesio

pirmą penktadieni 1\:80 vpl. vąkare 
Lietuviu * Auditorijoje, 3183 South 
Ųąlsted St.
f —------------ -U". 1 .....1,19. ..----------------------------------

‘BB
Valdybą 1936; pirm. George Me- 
dalinskas, 283 S. Central Avė.; 
pirm, pag. jonas Jalinskas, 4300 
W. Ęnd Avė.; nutj rašt. M. Me- 
dalinskas, 233 g. Central Avė.; 
gn rašt. Chas. Katate, 4676 w. 
Ęnd Avė,; kasierius Kaąfunas, 
8508 Gundęrspą Ąve., Be«rwyn, 
III,; kasos glėbiai: V. Manikas, M. 
Davįdonis ir D, Brazas) ligoniu 
lank. J, Garadatiskaa, 8812 W. 
Monroe St,; maršalką B. Stankus; 
korespondentas N. Willianm; Dr. 
kvotėjas Dr. Atex Davidonis.
Suspirikiniai laikomi kas antra ne- 

dčldieni Lawler Hali, 3929 West 
Madison St.

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
1936 metu Valdyba: P. Arlauskas
— pirmininku, 856 Belden Avė.; 
A. Janavičią — pirm, pagelb.

" 8882 So. Califęrnia Avę.; Sophie 
Ambrozaitė — nut. rašt., 11731 S 
Indiana Avė.; M. Miraviiz — fin. 
rašt/ 2530 W. 46 PI.; A. Rama- 
šauskįenė — fili. rašt. pagelb, 
1218 S. Independence BĮ.; Frances 
Ambrozasxr— kasin., 11731 Indianą 
Avė.; 1 Adolf. Mirovitz, 2539 W..

i — įlgoiiiU, lankytojas, ■ > , 
Siišlrinicinjai \ įvyksta kas mėnesio

2950 
kasįe- 
Jonas 

2841 
gydy- 
Phone 

į Žuris, teisių 
rąncisco Avė.;

Bosses Won’L 
Hire People with 
Halitosis ( breath) 
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
• •

With the best to choose Irom theee dayą, em- 
ployers ffcvor the person who is mest Attrac- 
tive. In businesa lite as in -the sočiai world«

vaidyba: Josepn savame - pirmi-1
ninkas, 4456 S. Talman Avė.; L. ' many moreregularlythantheythi .k.Fermen- 
Klimavi^ia   vi^p-nirm 2584 W i of food parudęs sktpped by the toothC1* “ ,vlc“;PiriT” VV. j bruah Jg the cauae of mo8t cage, Decayihg
46 St.; F. Jakavičia Jr. — nut. Į tėeth and popr digeetlon also cuuse odors.

maršalka, * 4548 S.‘ Fran- 
įvyksta kas

The ąuick, pleąsant wąy to Improve yout 
breath (s to usę Lišterine, the quick deodorant, 
every morning and evcrv night.

Literine hftlta fernjeijtątion. ą major caųsfi 
of odors, and overcomes the odors themselvee. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 

not oflfena others.
If you value your job and your friends, ūse 

Lišterine, the sale antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pbarmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • ChecF 
halitosis with LIŠTERINEK/ Gramonto svetainėje, 4535 So

SAUSIO 31—Mergaičių Būrelio Sigma Epsilon Theta BunCO ir 
Card Party, Chięągos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Hal- 

' sted street, 8 vai. vąk. 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 1-—Cicero Lietuvių Improvement Kliubo metiniai šo- 
Riaf*, Liuosybės 'svetainėje^ 14-th Sh ir 49th Ct.^YiSO vai. 
vak. Geras orkestras, daug laimėjimų. Bilietai—25c.

Vasario 1—Lietuvių Improvement Kliubo metinis parengimas, 
Liet. Liuosybės svetainėje, Bus daug gerų dovanų lai- 
ihėjimui;./

Vasario 8—Optimistų Kliubo metinis parengimas Liet. Liuosy
bės svetainėje. Tai jaunuolių grupės, kpri visuomet su
geba sutraukti daug žmonių.

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

VASARIO 15<—Darius-Girėnas, Amerikos Legiono, Kuopos Mor 
terų Skyriaus (Axiliary) Valentine Dance šokiai, Varsįty 
Ballroom, 3450 Archer avenue, 7:30 vak. 35c.

VASARIO 16—“NAUJIENŲ” METINIS KON
CERTAS, Sokolų Svetainėj, 2345 South 
J^odzic jAvemie

VASARIO 23-rSLA, 139 Kuopos koncertas, “Pirmyn” operetė, 
•“Gražioji Galątea”, Strumilos svetainėj, 158 E. 107 SU 
šokiai. Pradžia—5:30 v. v, Įžanga 40c.

VASARIO 23—Paskaita, “Religija ir Mokslas”. Prelegentas 
K. August. Rengia Roselahdo Laisvamanių Kp., Darbinin
kų svetainėje, 10413 Michigan avęnue, 1 vai. p.p. Įžanga 
veltui, (žiur. saus* 26 ir kovo T5.)

KOVO l^Lietuvių Studentų Kliubo (Lithyanian University 
Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted, St. Pelnas—įsteigimui stipen- 

y dijų fondo. Įžangą 50c.
KOVO 8-^-“BIRUTęS” Koncertas, Chicagos Lietuvių Auditori

joj, 3133 South Halsted street. Choras dainuos naujas 
dainas, nesenai atvežtas iš Lietuvos.

KOVO 15—Paskaita, “Pasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Jo 
A Nuopelnai žmonijai.” Prelegentas H. Jogminas, Darbininkų 

svęt„ 10413 Michigan avenue, 1 vai., pp. Įžanga veltui. 
Rengia Roselando Laisvamanių Kp.’ (žiu. 26 ir vas. 23.)

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviško* 

Degtinis
f

NATHAN
KANTER

Mutual Liquor Co
4707 So, Halsted St.

Tek YARPS 0803 /



NAUJIENOS, Chicago, III

74 m. bedarbis sušalot r a s žemiau zero, 
begulėdamas lovoje; ledo pilnas vežimas- 

žmona ligoninėje ir jausmai atšalo
v

Temperatūra Chicagoje tebėra 
žemiau zero; atoslūgio nema
tyti '

\ < * f

Atėmusi gyvybes 156 žmonių 
Amerikos vidurinėse valstijose, 
netikėta Šalčių banga, kuri už 
klupo kraštą pereitą savaitę, va
kar užmerkė akis ir 74 metų 
bedarbiui, Alexander Finke.

Fillmore policija rado nelai
mingąjį negyvą lovoje, kur jis 
ieškojo prieglaudos nuo žiaurios 

. žemiau zero nupuolusios tem
peratūros. Bet nekūrentas bu
tas ir lengvi lovos uždangalai 
nepajėgė senelio apsaugoti.

Greta mirusio buvo rasta h 
jo žmona. Ji buvo sustingusi, 
pusiau apmirusi nųp alkio, bec 
nugabenta į apskričio ligoninę 
atsigavo. ,

“Mano vyras mirtinai suša
lo”, ji pasakė. “Stebiuosi, kad 
ir aš nenuėjau su\juo.”

Kada temperatūra išsikrapš- 
tys iŠ bedugnių, j kurias dabar 
yra nudardėjusi, * oro biuras 
neapsiima pasakyti. Manę, 
kad šįryt bus apie penki laips
niai žemiau zero, o į vidudieiiį 
gal pakops dešimts laipsnių į 
viršų.

šalčiausia vieta Amerikoje 
vakar buvo Charles City, Iowa, 
su 26 laipsniais žemiau zero, o 
šilčiausia— Floridoje kur buvo 

- 6'8 laipsniais virš zero.

Negi Palionių meile galėjo bū
ti labai karšta taip iš visų 

~ pusių šaldoma.

Misterija, kuri kuo 
toliau, tuo darosi 

misteriškesnė
Pi*. Peacock npžudyipo 

atgarsiai

Trutnpą laiką atgal Chicagoj 
buVo nužudytas vaikų ligų spe
cialistas, Dr. Silber ■ Peacock. 
Per dienas ir naktis kvaršinusi 
galvas, landžiusi po visokius 
pakampius ir kamantinėjusi 
šimtus žmonių, policija nepajė
gė patirti kas nužudė gydyto
ją. Sužinojo tik tiek, kad 
žmogžudis buvo vedęs, kuris 
suvarė pustuzinį kulkų į Dr. 
Peacock kūną už , “žmonos vi
liojimą”. Policija taipgi paty
rė, kad žmogžudis Dr. Peacocką 
nužudyti nužudė, bet... nužudė 
ne tą Dr. Peacocką, kuriam 
kulkos buvo skiriamos. Kur 
tikrasis “Dr. Peacock”, kuris 
tebesidžiaugia šios žemės gery
bėmis, nežinia.

Aną dieną, bevartydami nu
šautojo popierius, detektyvai 
atrado raktą, ant kurio buvo į- 
kaltas numeris, “428”. Nudžiu
go, manydami, kad tas raktas 
tai turbut juos nuves prie į- 
rodymų, kurie gal pasakys jiems 
kas buvo žmogžudis.

Kadangi nežinojo kokiam 
viešbučiui raktas priklausė, tai 
per kelias dienas trempė detek
tyvai po miestą ir kaišiojo rak
tą į visas duris su numeriu 
428. Pagaliau surado, kad jis 
priklauso apratamentui “4^8”, 
adresu 5200 Sheridan Road, 
kur gyvena tūlas Isadore Lid- 
shin.
'Kai jie sužinojo kas yra įsa- 

dore Lidshin, detektyvams 
plaukai vos neatsistojo ant gal
vų. Tai yra uošvis koronerio 
asistento Edward Edelstein, ku
ris vadovauja " visam 
Peacock užmušimo tyrinėjimui.

' Brrr, telefonas. , • \ /
— 'Policija?
— Ja!
— iVIan pavogė visą troką 

ledo I . .., 
• — Ledo?!

—■ Je, ledo.
Žvilgterėjo kap.

Duffy į apšalusius 
nuovados langus, ir

Išdūmė du policistu pavog
to ledo ieškoti.

Ir visą ledą, ir troką sušalę 
dėdės užtiko prie Claęk ir 
Wrightwood gatvių. Rado ne 
vien ledą ir troką, rado dau
giau ką. Susirietusi, troko 
priešakyje sėdėjo C. Palionie
nė. .

, Priteistai žiųrjo į ledą, žiu
rėjo į moteriškę ir stebėjosi.

Palionienė nežiųrint visi| 
šaltų aplinkybių tiesiog virė iš 
piktumo.

— Aš troko neatiduosiu 
tol, kol mano vyrui neduosite 
vyrautą, kurį išpirkau aną 
pėfnyčią.

Susėdo policistai į troką ir 
nuvažiavo į nuovadą varanto 
ieškoti. O kol trokas kelyje, 
mes jį palikime valandėlei ir 
pažiūrėkime kaip čia viskas 
prasidėjo.

Buvo taip, kad Kazimieras 
Palionis ir geroji Palionienė, 
732 Hampden Court smarkiai 
susipyko . Pareiškė nebesimy- 
lį. Tu toks, tu tokia, etc.

— Čia ne nuo šalčio, tarė 
Palionienė už kiek laiko nuė’ 
jusi į nuovadą ir rodydama 
pirštu į užmuštą, sutinusią 
akį. -r- Noriu varanto.

Žadėjo policija varantą pri
statyti ię Pajipnįenė grįžo na
mo. Bet tuo tarpu,^nebaigtas 
ginčas tarp Palionių vėl atsi
naujino. — ’

Laukan, moterškė, nebe
reikia čia tavęs.

Palionienė ir išėjo. Bet įsi
sėdo į Palionio ledo prikrau
tą troką ir nuvažiavo. /

Suradę yarantą, policistai 
nutempė Palionį pas munici- 
pialį teisėją Borelli.

“Bet dabar neaišku kas pa
sidarė, nes ir teisėjas, ir Pa- 
ionis sėdėjo porą valandų ir 
aukė, bet Palionienė kaip ne- 
jasirodė, taip ir nepasirodė. 
Tokiu budu dabar ir negali
me pasakyti kaip Palionių 
reikalai pasibaigs. X.

Thbmas 
Sheffield 
stebėjosi.

Demokratai pradeda 
rinkimų agitaciją 

vasario 3 dieną
Sudarę kandidatų sąrašus ir 

valstijai, ir Chicagai, demokra
tai jau yra pasiruošę pradėti 
agitaciją. Pirmus šuvius pa
eis. Dr.. Herman Bundesen, 
partijos kandidatas į guberna- 
;orius, kuris vas. 3 d., pradeda 
calbų 'maršrutą Illinois valsti
jos provincijoje.

Netrukus žodžių kanonadą 
pradės ir gubernatorius ’ Hor- 
ner, kuris partijos apleistas, 
kandidatuoja nepriklausomai. 
Jis savo sunkiąją amuniciją tai
kys į Chicago.

Filiomenos Nezelskie- 
nės užeigoje gražus 

vakarėlis
RO6ELAND. — šeštadienio

Išeikvojo $15,000 Fede

Vakar buvo suimtas ir įka
lintas Ferdinand W. Sriierer, 
62 metų federalio Chicagod 
teismo tarnautojas. Jis prisi
pažino išeikvojęs $15,000 val
džios pinigų. Tarnavo val
džiai 11 metų.

vakarą, sausio 25 dienų įvyko 
Pios Filiomenos Nezelskienes 
Užeigoje, 136 E. 107th str. šau- 
dus vakarėlis, kur susirinkusie
ji tui^ėjo puikios progos links- 
mat liuoslaikį praleisti.1 Vakaro 
programą paįvairino John L. 
degtinės pardavinėjimo įstaigos 
artistai dainomis ir juokingo
mis kalbomis, griežiant 
kai. —Senas Petžas.

muzi

ČIA PAŠARVOTAS KARALIAUS KŪNAS

LONDON. — Westminster Abbey maldykla, kur yra pa
šarvotas mirusio karaliaus Jurgio V kūnas. Iškilmėms vadovau
ja Canterbury archivyskupas, kuris pasakys eulogiją. Kūnas 
bus palaidotas karaliaus pilyje, Windsor Castle, antradienį.

Autobusu iš Rock 
fordo į sidabri
nes vestuves

Dešimts republikonų 
nori būti guber

natoriais

South fhiratfn^ lioJ BRIDGEPORTE dualu uniagUb , lie Del sveik0 maisto dldel
• • * . • ; • i • pasirinkimo, eikite i:tuviai ibiznienai

• ’ L, . ' •

vargsta ir skursta
Daug bedarbių geležies pramo 

nėję ir kitose šakose

SOUTH / CHICAGO,— Serga 
p. K. Danunas' 8756 South
Houston avenue, senas South 
Chicagos gyventojas ir biznie
rius. • į" ■ ■

Pp. Danuųai yra draugiški 
žmonėš ir seni “Naujienų” skai
tytojai, kurie vėl per Seną' Pet
rą atsinaujino laikraštį 15 me
nesių. ( 1 ■ , ■

Del sveiko maisto^ it didelio

Universal Restaūrant 
(ANTON A. NORKUS, Sav.) 

750 W, 31st St.
Tel. Victory 9670 

 t /
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Bowling—Lunch—Bar
20 Bowling Alleys

' 10 Billiard & Pocket Tables *' 
Lunch Room — Bar 

Bruck-Wiesnėr Rec. Co. 
Incorporated

' 819 W. 35th Street 
ęhieago, III .

GĖRIMŲ SKLADAS
Gausite visokiu gėrimų, didžiausis 

pasirinkimas pas lietuvi.
Monarch Wine & 

Liquor Store 
JOHN GAUBAS, Sav.
3529 So. Halsted Street

CLASSIFIEDADS
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Pirmadienis, saus. 27, 1936

$5.75
6.00
4.75

: ton

____COAL
HldH GRADE NORTHERN 

ILLINOIS COAL '
Best Substitute for Pocahontas 

.Mine Run ..........................  ;
iLump, Egdr or Nut ............. .
Screenings ..............................

Direčt from the Mine. — 2 
minimum.-

Call Day or Night 
KEDZIE 3882.

AŪGšTOS PUSIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas 
Mine Run ................  $5.75
Lump, Egg ar Nut...;........ ,.... 6.C0
Screenings ... .. ............... ........ 4.75

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

Tel. KEDZIE 3882.

30 Rockfordiečių būrys, sek
madieny, 19 saus., nusisamdę 
Greyhound autobusą ir atvyko 
į sidabrines vestuvių sukaktu
vės, kurios buvo surengtos pa
gerbimui pp. V. J. .Latvėnų, 
732 S. Kostner avenue. z

Iškilmės įvyko Cicero Com • 
munity Hali, kur susirinko apie 
350 svečių. Be Rockfordiečių, 
pp. Jovaišienės, Petronių ir ki
tų, buvo pp/ Milleriai, Kairiai, 
Nekrashiai, Sharkiunai, Yode- 
lės. Mockai, Laučįškiai, Lady- 
gos ir Sadulai.

Sukaktuvių proga iš Kauno 
p. Latvenas, brolis, prisiuntė 
sveikinimo telegramą.— C,'

Josephina Kązami 
kienė palaidota Tau 

tiškose Kapinėse

Ir taip Chicagoje nusikama- 
yusi republikonų .partiją turi 
haują saiką vergų ir triubelių. 
Atsirado dešimts partijos ^šulų, 
kurie nori, žut-but, būti ‘ gu
bernatoriais. Partijos lyderiai 
bėginėja, rūpinasi kas daryti, 
kad aspirantų skaičių sumažin
ti, bet pakol kas, nieko neišgal
vojo. , ; \

Valstijos galvųmįjs, nori būti: 
H. Wallace Caįępyell, ats. El- 
mer Schnackenberg, šen. Earl 
Searcy, aid. J. Masseiį, J. Paul 
Kuhn, šen. Th. Gunning, J. Og- 
lesby, Oscar Carįstorm, George 
Barr ir C. Wayląnd Brooks.

Užsidaręs pankas at
moka depozitoriams 

$250,000
1932 metąis užsidaręs ban

kas, Reliance Bank and Trust 
Company, nunešė $2,500,000 
depozitcrių‘ pinigų. Dabar likvi- 
duotojas (reoėiveris) skelbia, 
kad grąžins depozitoriams 10%, 
apie $250,000.

; Geležis <
/ 1 ' ' ' I

South Chicago yra geležies 
išdirbystės centras ir nub ge
ležies dirbtuvių veikimo pri- • 
klauso visas biznis ir gyvumas, 
šiuomi laiku dirbtuvės dirbtų 
neblogiausiai. Kai kurie de
partamentai dirba net pepkias 
dienas į savaitę, kai kur 3. die
nas. Bet bedarbių yra, nes j 
vedama vis dąugiau įvairių au
tomatiškų mašinų, su kuriomis 
padaro daugiau darbo negu su 
darbininkais, ir tokiu budu dar
bininkus atleidžia^ , *

Išmestieji -darbininkai atsi
duria tarp bedarbių ir su šei
mynomis gyvena vargingą gy 
venimą.

Grudai
Grudų elevatoriai užima ant

rą vietą. South. Chicago pramo
nėje. Darbininkai ne per dau
giausiai dirba, nes ir čia auto- 
motinės mašinos dabar atlieka, 
ką pirmiau atlikdavo darbinin
kai.

Biznieriai skundžiasi
Bedarbiai, labai suvargino vie

tos biznierius. Mažesni biznie
riai kenčia ir nuo “čenštorių”. 
Lietuviai bi?nieriąi nusiskun
džia, kad viskas apihirę.

A —Senas Petras.

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš/ 
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiauš 

3251 Emerald Avė. Victory 4181 
Pristatom i namus ir groserj. 

Pašaukit.

F()X DE LUXE
Alus—5 centai. Degtinė—10 centu 

Užkandžiai visados.
J. G. Tavern
JOHN GRIBAS, Sav.

3318 So. Halsted St.

, Financial 
Finansai -Paskolų* 

'SKOLII^IMMGUS 
Ant 1-mu ir 2-rų morgičių visose 
apielinkese (ir perkam) nuo $100 
iki keliu tūkstančiu. Turime Real 
Estate ir And raudos Denartamenta.

J. NAMON & COMPANY 
6755 S. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038
- ■ - --- -------------

Mirė įkritęs į ežerą su 
automobiliu

Charles J. Danek, Western 
Electric Co., tarnautojas rado 
“šaltą” mirtį Michigan ežere

ežerą su automobiliu.
Nelaimė įvyko prie galo E. 

North Water Street. Danek gy
veno Cicero j, 3812 Š. Austin 
blvd. *

v ' !,NKU ATYDa 
-u eikš patarimus narni 
reikale nesusipratimu >

Fumiture & Fixtures 
RaHndai-Itaisai

’ŠPĄRTHTODAMF BARU FIK^E 
UTS. visokio didžio su Cnll Bak« tis 

-.-inVnm Taipgi fikčerius iel 
L kurio biznio <sknd«nt svarsti k-

r«»g’ storiu s ir ice boksus Cash 
anl ’šmokėiimo Pamatykite 

nirm negu pirkaite kitur
F SOSTHETM &

STORF FTYTUREP " 
uinir ruimu

„0—

»P«Į 
>rbsi 
^ns 

o

CLASSIFIEDADS
— - - . - ■ - 

/ I

Business Service
JĮiznio Patarnavimas

NAMU 
Musų 
savininkam.-
rendauninkais. Mt.ža narinė moke$ 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai rvt

8 vai. vak. šventadieniais nu 
ryto iki piet.
LANDLORDS BUREAU ^F 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 ^Vest Division St.

Tel. Armitage 2951 
Mes esame tau šiuo adresu 

50 met.

>k) 
10

virš

CHAS. BENDER CO.' 608-14 N. 
Wells St. Bargenai: 50 pilnu setu 
Bar Fikčerių. Išrengimai nuo $125 ir 
virš .1000 kėdžių ir stalų. Vartoti ir 
nauji. Lengvais mėnesiniais išmokė
jimais . Visi groserniu-lunchruimio- 
hamburger ir visi kiti fikčeriai. že
momis kainomsi. Priimsim iusų fikče- 
rius i mainus. CHAS. BENDER CO. 
608 North Wells St. Superior 2361.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Movint?

3406 Š. Halsted Street
Phone Y a ros 8408

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičiu. 
Užyašom visokios rūšies apdraudas. 
— * Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

Partnere Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU partnerio i senai iš
dirbta vyrišku drabužių Gent Furn. 
bizni. Reikia inešti tarp 83500 iki 
*4000. Partneriai galės imti $50 
i savaite droyving account. Patyrimo 
šiame bizni perą reikalinga. Biznis 
o-vvuoja per 28 metus, seniausioj 
Lietuviu kolonijoj. Atsišaukite tuo- 
iaus laišku 1739 S. Halsted St. 
Box 387.

Šeštadienį,, sausio 25 dieną 
Tautiškose Kapinėje tapo palai
dota Josephina Kazamikienė, 
dalyvaujant skditlingam gimi
nių ir draugų būreliui. Velionė 
išgyveno Amerikoj 28 metės. 
Mirė, sulaukus 46 metus, ir 
paliko dideliame nuliudime vy
rą Juozapą ir sūnų Kazimierą.

Te bus Tau lengva šios ša
lies šalta žemė.—Senas Petras, turėjo $422,000. :

Turtuolis paliko $265,? 
523 gėrimų

Teismui 1 buvo įteiktas tur* 
tuolio Rudolph Le,derėr testa
mentas, iš kurio pasirodo, kad 
jis paliko $265,323 vertės įvai
rių brangių gėrimų. Kito turto

AUTOMOBILIŲ < 
SAVININKAI 

sutaupysit nuo 30 iki 80%. Speci
alus patarnavimas ir teisingas pata/- 
rimas dėl jūsų automobiliaus. Su
tvarkome ir prirengiame motorus, 
kad nėjokie žiemos speigai netrug- 
dys ir negadys. Perbudavojam mo
torus ir brekius . ,

PETE’Š AUTO SERVICE
912 W. 35th St.

Taikymas ir welding
Tel. Boulevard 6541

AR JIESKAI 
DARBO?

r—------- SKAITYK KASDIEN--------

NAUJIENAS
------ IR TEMYK skieps------

“REIKIA DARBININKU
Lietuviai taipgi perka u* parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

ll» Sulk lilstli M, tlICitO, ILL

PREZIDENTAS PAGERBIA LAKŪNĄ
Cranė Coal Co..
5332 S. Long Avė, 

Tel. Republic 8402 \Tel. Republic 8402

WASHINGTON — Prezidentas Rooseveltas iteikia

jimus laivyno aviacijoje

Her-

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

, Smulkesni $7.05 tonas

P fONKAD
STUDIO

120 W. 63rd St
' Englewood 5883-5840 

Dar gražiau, modernii- 
Hau Įrengta

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu A t roką vi mu. Duodame 

1 Collateral Paskolas.

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

Tel. Franklin 0576

Užsiprenumeruoki!
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoja

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ.”
kraštotyros iliustruotą žur 
nalą. pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

Eina bertainiais antri me 
tai. 64 pusi. Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10 
H'ų.

Redaktorius P. Bugailiš 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI. LIETUVA.

į Kaip žuvis be van
dens, taip geras

i lietuvis be
nų” neturėtu būti,

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

INTELIGENTIŠKAS .pardavėjas 
25—45 amžiaus užimti pastovia vie
ta; mokame aukšta komisą. Kamba
rys 618, 203 N. Wabash Avė.

Help Wanfpd—Fmrale 
Darbininkių reikia '

REIKALINGA mergina, kuri pa
tyrus dirbti Tavernuope.

5758 W. 65 St.

• For Rent_______
TAVERN rendon. pero j vietoj, 

nigi renda; visi fikčeria’ ?’r virtu
vės įrengimas vietoje. Telcfonuokit 
Radcliff 2339, Mr. Miller.

Business Chances
____ _  Pardavimui Bizniai______

BUSIANTI biznieriai, kurie ieško
te pigiai ir geros vietos del hučer- 
nčs ir grosernūs. štai yra puikiau
siai įrengta vieta.' Per davgeli me
tu išdirbta . Priežrst’s nurdav-’mo 
du bizniai, negaliu išlaikyti. Par
duosiu r»’p,;ai. atrišaukit.

3106 So. Halsted St.

PARDAVIMUI valgykla South 
Sidėj. Gražus ir geras biznis. 40 
vietų. Kaina $700. Rašykite Box 
388, 1739 So. Halšted St.

PARSIDUODA Tavernas. Biznis 
uždėtas su alaus sugrjžvmu, kam
bariai prie vietos . Mes turime 2 
biznius, todėl Hile katra parduosime. 
Kreinkites: Gust Galimskas, 4410 S. 
California.

PARDAVIMUI Tavern fikčeriai 
20 pėdų front bar ice box 4x8 
Back bar big mirror, pigiai.

) 4768 So. Marshfield Avė.

Exchange—Mainai
1 10 AKRU farma, išmoksta, Michi- 
gane. Geri budinkai, pilnas stakas 
ir įrengimai . Mainysiu ant namo. 
Zaremba, 2845 Palmer St. Armitage 
7949.

Real Estate For Sale 
’ Naiuai-ženiė Pardavimui 
PRIVERSTAS paaukauti. Aplei

džiu miestą. 3 flatai ir Storas. 1736 
N.' Wabanšia $1000 Įmokėt. Mažas 
balansas ant išmokėjimo. Arti lie
tuviškos bažnyčios . Pamatykit sa
vininką 1953 N. Mozart.

PARSIDUODA viena iš dviejų: 
arti dirbtuvių mūrinis bungalow — 
6 kambarių •— moderniška, a rba 
medinis 4 kambarių cottage su lotu 
— parduosiu pigiai — Priežastis vy
ro mirtis. 5634 West 64 PI. Clearing.




