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Septyni Lietuvos Armijos Karininkai Nuteisti
, 7

3 Voldemaro šalinin-
. ( ■■ ų -

kai pasmerkti mirti

MAISTAS LĖKTUVAIS ! LEDO SURAKINTĄ SALĄ
x i ..; • Pasimirė buvęs J 

Valst. vice-preziden- 
tas Charles Curtis

POGROMAI LENKI
JOJ; 5 ŽMONES 

UŽMUŠTI

Norėjo nuversti Smetoną ir padaryti 
diktatorium Voldemarą

(Musų specialio korespondento) 
, 7 .

KAUNAS, sausio 23 d. 1936 m. — švenčių metu kai kas 
norėjo dabartinius musų gyvenimo vairuotojus pakeisti kitais. 
Tai buvo pasikėsinimas iš dešiniųjų grupės, būtent, voldema
rininkų Bet jų pasikėsinimas buvo užgniaužtas. Keletas de
šimčių žmonių buvo suimtai -

Kas buvo suimta, tikrų žinių iki šiol neturėjome, šis įvy
kis pas mus sukėlė ^augybes kalbų, bet spaudoje apie tai nieko 
nerašė, negalėjo. Gandai, žinoma, plito, štai šiandie, L y* sau
sio 23 d., Eltos oficialis komunikatas viešai paskelbė, kas anuo 
met įvyko, čia tą Eltos pranešimą jums įdedu (jisai telpa 4 
pusi., Apžvalgoje.—Red.)

.Pasirodo, karo lauko teismas nuteisė septynis asmenis. Trys 
pasmerkti mirčiai: Karutis, Skurausjkas ir Sinkevičius. Bet pre
zidentas pakeitė jų bausmę kalėjimu iki gyvos galvos. Kiti ke
turi gavo įvairius terminus sunkiųjų darbų kalėjime. Dar trys 
išteisinti.

Naujas voldemari- 
ninkų “pučas”

KAUNAS, sausio 24 d. 1936 
•* m.—(Musų specialia korespon

dento.) čia Lietuvoje* apie mu 
sų švenčių - “įvykius”- iki šiol 
nebuvo nieko tikro žinoma. Bet 
kas įdomu, tai kad apie volde 
marininkų visokius šposus vi
suomet pirmiausiai sužino Ber
lyno ir Varšuvos radio. šios 
stotys čia visuomet tuos įvy 
kius smulkmeniškai nupasakoja.,

1934 m. kai birželio mėne
syje irgi voldemarininkai nevy
kusiai mėgino padaryti per
versmą, tai taip pat Varšuvos 
radio stotis jau tą pačią dieną 

• smulkiai atpasakojo, kas buvo 
įvykę. Tai įsidėmėtinas daly
kas. Tuo tarpu Varšuvos ii 
Berlyno radio stotys apie kitus 
Lietuvos gyvenimo įvykius labai 
mažai sužino arba visai iškrai 
pytas žinias paduoda. Kažkoks 
organiškas ryšys Čia pastebi
mas tarp voldemarininkų ir tų, 
kurie anų dviejų kraštų spau
dą informuoja.
Dešinieji sąmokslus ruošia, 

kairieji persekiojami
Musų gyvenime ir tai dar 

domu, kad dabartiniai gyveni
mo vairuotojai visokių bėdų su
verčia ant kairiųjų galvų, jiems 
ir įstatymų daug skiriama, kad 
tik jie butų labiau suvaržyti, 
tuo tarpu kai visokius sąmoks
lus ruošia vis dešinieji, t. y. 
voldemarininkai. štai tas šven
čių metu ruoštas voldemarinin
kų sąmokslas iš eilės bus bene 
ketvirtas. Veik kasmet jie vis 
ko'fct’nors šposą iškerta. O bet
gi šiaip jie gana drąsiai jaučia' 
si ir daug kas iš jų kažkaip 
savotiškai yra globojami. Matyt, 
___________ . < '_

turi daug visokių protekcijų.
šiame atsitikime visi nuteis

tieji yra buvę kariai, šioje by- 
loję buvo įpainiotas ir 
ninkas Mačiųika, didis 
Voldemaro bičiulis. * Bet 
šios-bylussausas.

o

pulki- 
buvęs 
jis iš 
įBejer 

turėjo iš kariuomenės išeiti į 
atsargą. Pulkininkas Mačiųika 
jau ne pirmą kartą vis kažkaip 
j panašias bylas įsipainioja ii 
jau ne pirmą kartą- atsiduria 
vis atsargoje, ir kalėjime yra 
ne kartą sėdėjęs.

Tu’r būt, ir dabar niekas ne
laiduotų, kad vėl kada nors jo 
pavardė panašiuose atsitikimuo
se nebūtų suminėta.

I :

V oldemarininkų nedaug, bet jie 
' įtakingi “sferose”

I

Gal paklausite, ar. ištikrųjų 
lų voldemarininkų Lietuvoje 
daug yra? Aš jums visai drą
siai atsakysiu, kad tai visai 
mažutė sau jale, bet dabartiniu 
laiku jie tam tikrose įtakingo
se sferose turi pakankamai svo
rio, todėl visai nepraranda vil
ties dar kada nors galvą paro
dyti.

Su savo opozicija buvo ii 
bus valdžiai sunkiau kovoti, 
ypač kad jie įsivelia j aukštes
nių ponų tarpą, žinoma, . jei 
butų musų gyvenimas bent kiek 
skaidresnis, jei tik bent kiek 
laisvesnė mintis galėtų liuosiau 
prasiveržti pro visokius varž
tus, tai ^apie voldemarininkus 
pasiliktų tik vienas atsimini
mas. Bet dabar drumstame 
vandenyje daug ’kas pažvejoti 
nori. ,

Reikia vis dėl to, bešališku
mo delei, tarti, kad užsienyje 
irgi yra kas nors suinteresuo
tas, kad čia viduje nebūtų kon
soliduotos pajėgos. Kai kas- 
nori, kad netvarka butų; gerai 
progai atėjus, tuomet lengva 
butų pasiteisinti, ' kad einame 
tvarkos daryti..; * • •

TANGIER SALA, — Cheasapeake Bay,’ prie Maryland valstijos, ledas surakino ir atskyrė 
pasaulio šios salos žmones, palikdamas juos be maisto. Gelbėdami gyventojus nuo bado, lakūnai 
numetė į salą maisto iš aeroplanų ir balionų. Salos miestelyje, kurį parodo paveikslas, gyvena 
apie 1,600 žmonių. , • .

nuo

ORRte

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

Giedra ir tiek'pat Šalta; anks
ti ryte šaltis sieks 10 ar 15 
laipsnių žemiau zero, o prie
miesčiuose ir 1^ iki 20 laips
nių žemiau zero. šaltis tęsis 
mažiausia iki trečiadienio.

Italai vėl bombar
davo Dessye

DESSYE, Ethiopijoj, vas. 9. 
—Italų lakūnai vėl bombarda
vo Dessye, kur randasi Ethio- 
pijos karaliaus štabas. Bet ir šį 
kartą karalius įŠliko sveikas.

Italai bombardavo ir apie- 
linkės kaimus.

čili paskelbtas larg i JC iMi
stovis; ęrasidėjo W ■>«*»

munistų areštai CHICAGO. — •Po smarkaus 
sniego šeštadieny vėl atslinko.

I nauja šalčių baiįga, kuri ter
mometrą nmštumė toli žemiau 
zero.

gua provincijoj į pietus iki Pu-1 t Sniegas užpustė visus 
ert(f Montt, tapo paskelbtas ka- YPa^ i šiaurvakarius nuo 

Yo .stovis. Ten yra didžiausi ( Chicago.
Čili industriniai distriktai, kur 
dabar siaučia streikai.

Prezidentas Alessandro pasi
rašė apgulos stovį po vidur
nakčio, už 9 vai. po, kongreso 
užsidarymo, nes konstitucija 
draudžia karo stovį skelbti kon
gresui* posėdžiaujant. \

Premieras Cabrera įsakė visų 
provincij ų gubernatoriams vei
kti visu, griežtumu, einant ap
gulos stovio įstatymais. Jis' 
sako, kad geležinkelių strei
kas, kuris tęsiasi jau šešias 
dienas, esąs suorganizuotas ko
munistų; Jis taipjau tikrina; 
kad valdžia turinti aiškius do
kumentalius įrodymus, jog strei
ko vadai yra diriguojami Mask
vos komunistų internacionalo 
kurio skyrius iki nesenai buvo 
Uruguay. Apgulos stovio įsta
tymai, kurie veiks per tris mė
nesius, leidžia areštuoti ; bilb 
vieną ir bile laiku, o svetim
taučiai galt būti be teismo de
portuojami.

Cabrera . priduoda didelės 
svarbos areštavimui nacįonaFd 
revoliucinio 'komiteto iš .šešių 
vyrų ir vienos moteries.- Ko
mitetui vadovavo Lafferte, žy
mus Pietų Amerikos komunistų 
vadas.

Oficialiai paskelbta, kad vien 
Santiago 
žmonių.

Cabrera patvirtino žinias, kad 
yra vedamos derybos surkittf 
mis Pietų Amerikos valstybė
mis apie bendrą kovą prieš ko
munizmą.

WASHINGTON, vas. *9.—Mrs*. 
Long atvyko j Washingtoną ir 
gal pirmadieny užims senate 
vietą savo nušautojo vyro Huey 
P. Long. <

Meksikos darbinin
kai grumčjaužgrieb- 

ti dirbtuves
SANTJAGO, čili, as. 9. - 

Pietinėj daly čili, nuo Aconca-

areštuota dar 100 
v '

ke

k Oro kitėjimas buvo nepa- 
i prastai didelis. Dar po piet 
buvo 33 Įapisniai augščiau zė- 
ro, o vakare, jau buvo žemiau 
zero. Nors šiandie, kaip sakc; 
oro biuras, gal ir bus biskutį 
šilčiau, bet už tai antradieny 
vėl bus labai šalta. >

Matyt, pildosi Iowa oro pra’ 
našo spėjimas, kad kokis buvo 
sausis, tiek pat šaltas bus ii 
vasaris, nes oras einąs 60 die
nų cikliumi. (Tą patvirtina ir 
Chicagos rekordai).

Traukiniai ateina labai pavė
luotai, o bųsai j niekurias apie 
linkės sustabdyti. Dixon, III. 
mokyklos jau antrą savaitę sto
vi uždarytos ir nebus atidary
tos iki neatsidarys ukninkų ke
liai, nes vaikai -negali mokyk- 
lasz pasiekti. Madison, Wis.> 
yra veik visai izoliuotas. Iowa«, 
Minn., Neb., Dakotos, Colo. 
ir Kansas valstijos sakosi to
kių snieko audrų neturėjusios 
jau per 15 metų. Daugely vie
tų pusnys sustabdė traukinius 
ir sutrukdė visą traukinių ju
dėjimą.

Sioux City, Iowa, ir yra vi
sai sniego užpustytas. Nė vie 
nas traukinys negalėjo nė at
eiti, >nė išeiti iš miesto ir. ne
galima pristatyti į rniestą pie
no ir maisto, nes keliai bus už
daryk mažiausia dar per kelias 
dienas.

Taipjau yra“ izoliuotas Fair- 
mont, Minn., o Nebraskoj ne- 
vaigšto nė traukiniai, nė auto 
mobiliai, neskraido ir lėktuvai. 

/ Albion, Neb., traukinys prišalo 
• prie bėgių. Kitur liko užpus- 
į tyti ir geležinkelių sniego plū

gai.
Ties Great Bend, Kas., 400

ir

/ ______
MONTERREY. Meksikoj, 

9.— Apskričio Darbininkų 
Valstiečiu Federacija paskelbė;
kad darbininkai užgriebs dirb
tuves ir patys jas operuos, jei 
fabrikantai bandys jas uždary
ti savo demonstracijai prieš 
komunizmą.

Į čia atvyko pats prezidentas 
Cardenes asmeniškai išlyginti 
iškilusią kovą tarp darbininkų 
ir fabrikantų, nes biznieriai čia 
paskelbė dviejų dienų streiką 
prieš ‘komunizmą”. Tas strei
kas sustabdė visą prekybą šia
me industriniame centre.

, . — . 7 (

3 ant ledo lyties

WA'SHINGTON, vas. 9. — 
Buvęs Jungt. Valstijų vice
prezidentas Charles Curtis va
kar ryte pasimirė nuo širdies 
ligos savo sesers namuose. Jis 
buvo 76 m. amžiaus. Vice-pre 
zidento pareigas ėjo nuo 1929 
iki 1933 m. m., prezidento 
Hooverio laikais.

Jis buvo pirmas vice-prezi- 
dentas (senato pirminihkas), 
kuris savy turėjo daug indėnų 
kraujo (jo bobutė buvo gryna 
indėnė), o ir jis pats augo tarp 
indėnų, rezervacijoj. Kartą jo 
rezervaciją užpuolė kita indė
nų gentis ir kada užpultieji ne
galėjo atsilaikyti, jie nutarė 
šauktis baltųjų pagelbos. Cur
tis buvo išrinktas pasiuntiniu, 
nes jis mokėjo abi kalbas. Ma 
žam vaikui teko eiti pėščiam 60 
mylių, bet jis pasiekė tikslo ir 
prisiuntė pagelbą.

Iš pat mažens jis buvo žo* 
keju (jojiku arklių lenktynė
se). ' Metęs mokyklą 16 m. am 
žiaus jis vėl sugryžo prie žo
kėjaus darbo, bet jį greitį ajk. 
leido, raginamas bobutės toliau 
mokintis. Jis dirbo prie laili-' 
raščių, o paskui pradėjo mo
kintis advokatūros. Uždarbia
vo dirbdamas vežėju.

Ljkęs advokatu jis tuoj aus 
įsigavo į politiką, iš kurios nie
kad daugiau nebepasitraukė. 
Išpradžių jis buvo kauntės pro
kuroru, vėliau pateko atstovų 
butan ir 1907 m. tapo išrinktas 
senatan, kur vėliau patapo re
pu blikonų vadu. Kalbėti jis la
bai mažai kalbėdavo, bet savo 
pasiekdavo asmeniškais pasi
matymais su kongresmahais. 
Hooverio pralaimėjimas jį labai 
paveikė ir jis iš politikos pasi 
traukė. Jis vis ketino gryšti 
atgal į senatą, bet Kansas re- 
publikonąi jo nębenorėjo, tai 
jis iki ^mirties tik advokatūra 
ir teužsiėmė.

Palaidotas' bus Šį antradieny 
savo gimtąjame Topeka, Kas., 
kuris tais laikais buvo visai ma
žas kaimelis. Paliko dvi dūk’ 
teris ir sūnų.

CHARLEVOIX, Mich., vas. 
9.—Pakraščių sargyba stengia
si dinamitų pramušti sau kelią 
ir išplaukti i ežerą ieškoti tri
jų žmonių, kurie nuo vakar plu- 
duriuoja ant ledo lyties Michi- 
gan ežere.

BERLEY, Cal., vas. 9. —Ita
lijos ir Colifornijos mokslinin
kams pasisekė pagaminti bis- 
kutį aukso. Bet jie sako, kad 
procesas yra tokis brangus, 
kad pagaminimui pusės cento 
vertės*>au*kso galbūt tektų su
naudoti miliono dol. vertės 
elektros energijos.

žmonių, kurie dalyvavo naujos 
mokyklos atfditorijds atidary
me, liko užpustyti ir negali su- 
gryšti namo.

Užpustyta liko ir 50 žymiau
sių Illinois demokratų gurguo
lė, kuri lydėjo kandidatą į gu
bernatorius Dr. Bundesen. Jie 
gryžo iš Sycamore į Chicago, 
bet liko kely užpustyti ir turė
jo ieškoti prieglaudos 
liame ūkyje. '

nedide-

Daug žmonių ir policistų su
žeista pogromuose įvairiose 
Lenkijos vietose

VARŠAVA, vas. 9. —Smar
kus pogromai ištiko vakar Za- 
gorow miestely, Kielce redyboj. 
Penki pogromščikai liko užmušti 
ir apie 20 sužeista nebegalin
čiai juos suvaldyti policijai šo
vus į pogromščikų minią.

Keli šimtai valstiečių, vado
vaujamų jaunų nacional-demo- 
kratų (klerikalų), užpuolė si
nagogą, kurioj meldėsi veik vi
si /mistelio žydai. Riaušininkai 
begailestingai pradėjo žydus 
įpusti, - taipgi įsiveržė į rabino 
namus ir sumušė rabiną ir jo 
šeimyną.

Ątvykusi iš Kielcų . policija 
neįstengė riaušininkų sustabdyti 
ir 12 policistų liko sužeista. 
Policija tada šovė į minią, ku
ri išsiskirstė tik atvykus dai 
didesniam policijos buriui.

Taį buvo rimčiausias ikišiol 
pogromas Lenkijoje, nors pa
staruoju laiku pogromai. prieš 
žydus nuolatos buvo ruošiami.

Pastaromis dienomis vėl pra
sidėjo nauja pogromų banga, 
atgaleiviams pradėjus agituoti 
už Prystorienės pasiūlytą bilių 
uždrausti žydams skersti gyvu
lius dėl košer mėsos.

Pogromuose daug žmonių ir 
policistų liko sužeista.

Nuolatiniai pogromai pamaži 
išstumia žydus iš biznio yyač 
mažesniuose miestuose. Prie 
žydų pogromų kurstymų dau
giausia prisideda nacionalistai 
ir studentai.

Dabar laikomas rabinų kon 
gresas paskelbė 24 valandų pas- 
ninką prieš Prystorienės bilių, 
taipjau atsišaukė į visus Lenki
jos gyventojus paliauti perse
kioti žydus ir atmesti Prysto- 
rienės bilių, kuris išmestų iš 
darbo, tūkstančius žydų.

11 darbininkų uždą 
ryti ledų

PADUCAH, Ky.,. vas. 9. — 
11 žmonių, kurie dirbo prie val
džios projekto, liko uždaryti le
dų Ohio upėj, netoli Elizabeth- 
town, UI. Kiti 17 išsigelbėjo 
pabėgdami iš stovyklos ledų ly- 
timis. Kadangi ateina nauji 
šalčiaj, numanoma,
bus galima per ledus 
ne greičiau kaip u*ž 
laiko. Kuro ir maisto 
gi turi tik 5 dienoms.

kad juos 
pasiekti 
savaites 
jie bet-

7 ant laivo lyties
BREWSTER, Mass., vas. 9. 

—Septyni jaunuoliai iš CCC 
stovyklos liko nunešti ant ledo 
lyties, kurie atitruko ir 
še juos jūron.

nune-

MEXĮCO CITY, vas.
Gautomis iš Vera Cruz žinir 
mis, to miesto prostitutės 
kure savo uniją 
terų sindikatą”.

“šaunių
su-

mo»

Traukia į teismą 
Rascob už nesumo

kėtus taksus
WASHINGTON, vas. 9. — 

Federalinė valdžia patraukė 
teisman John J. Raskob, buvu
sį demokratų nacionalio komite
to pirmininką kada Al Smith 
kandidatavo į prezidentus ir 
paskiau vieną iš įkūrėjų at- 
galeivių American Liberty 
League, kuri yra nusistačiusi 
visomis jėgomis kovoti libera
lišką prezidento Roosevelto po
litiką. Jis yra kaltinamas nu
sukęs $1,026,340 pajamų 
sų 1929 m.

Kartu su Raskobu liko pa
trauktas teisman ir Pierre S. 
du Pont, garsusis parako fab
rikantas Amercan Liberty 
League “angelas”—stamiausias 
jos finansuotojas.

Jiedu yra kaltinamu kaci 
veikdami bendrai ir pilnu su
sitarimu, jie nusukė valdžiai 
taksus nuo daugiau* kaip $30,- 
000,000 pajamų. Du Pont kal
tinamas nusukęs 1929 m. $617,-- 
316 taksų.

tak-



NAUJIENOS, Chicago, III

mato yra

juo

kviestus

viską su

sako

2406 South Austin Bohlėvard

AKIU SPECIALISTAIFOR CLERK
(Balsuokit už Viena)

1442 South 58th Avettbė

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI

2909 South 49lh Averiue

8319 Lituhnich AveriueFOR DIRECTORS OF THE LIBRARY BOARI)

(Balsuokit už Du)

2311 South flišt Court

Irunriirielt 05^7

Nominuokit šiuos Kandidates dėl Sutarimo ir Progreso

__

smulkiai 
Ir t'em-

visi 
yra

Dr T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ĄRCHER AVENUE 
Telefonas Virgipia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
-8 v.

Pirmadienis, vas. 10, 1936

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

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

Tek Se<
M R Inta telefonas

LIETUVIAI
Gydytojai ir I)eritistai

Telefonas Virgipia 0036 

vak. Nedalioj nagai sutarti

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais

Tik pašoko ji ant savo plo
nučių kojų. Prihdėjt) riahkotois 
graibyti sieną. Apmušalą plė-

1936 
vai. Vakare.

darigiau atsiras ją profesijos 
žmonių, tuo bus didesnė kon
kurencija ir bus mažėshi už
darbiai
rųšieš įirofešiohaluš .turėjau vi
sus ttios galvoje, kurie jau yra 
įsigyVenę, o nekreipiau dome
sio į tuos, kurie dar tik pra
deda praktiką įsigytu arba ku
riems iš viso ją amatas nesi
seka. - >

, • . , . „ k .

Agronomų Lietuvoje yra per 
tris šimtus.. Jie visi yra baigę 
žerilės Ūkio Akadėfniją Lietitf- 
vbje ąrbb. Užsienyje ir atlikę 
tarp tikr^ stažą. Jiė beveik iš- 
im t iriai visi yra valstybės tar
nyboje ir kaipo aukštos kva
lifikacijos gerai atlyginami. Tik

ir jei kartais nuiriai verčiasi 
siskundžia, j<ad Jau daug pri
viso profesionalų, tai tik dėl 
to, kad n'ėnori prarasti tų ge
rų uždarbių. Juk aišku

“privačia 
taktika; Už'diribh nemažiau už 
savo kolegas gydytojus ir ad
vokatus. -

Gydytojų, adVokUtU, ihžihiė- 
riių Lietuvoje dari jdklo į)ėr-

TYPEWRITER EXCHANGE 
3970 Archer Avė. 

Tel. Lafayettė 3534 
Al. Daras, lietuvis pardavėjas 

Atdara antę., ketv. ir šet. v. iki 9 v,

Physical Therapy 
and Midvvife

6630 S. Westem 
Avė.. 2nd floor 
Hefolock 9252

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

Oiki 12 
2400

For Arustee
Balsudkit už Viena)

rengtasi jiėtoš byiį iškelti Už 
žulik i škas1 mintis ir\ Valstybi
nio turto riftikiriimą. <

Vhdihaši, tikrai kalbant, tas 
reikalas dar nepasibaigė.

Ir nors reikalas to’Bpąsibąigė, 
o vis dėlto friuąų jaunoji visuo
menė ghji sAvo tėišes ir preten
zijas pareikšti.

Atsiprašome, pasakys, o ką 
autbViUs trio sUVo toęrib kbriniu 
norėjo pasakyti?

Ką norėjo i&hiškinti?
..Ir, galimas juk tai daiktas, — 

kad iŠ višo jis lėta tik švetob- 
lys ir kąjės, vilkas.’-

Ttib atveju prašome pasiaiš
kinti. ' ’• ,

Čia tik papasakotas nedidelis 
faktelis iš. mūšų Leningrado 
gyvenimo. Tai ir Viskas.

Norint galimd iri trumpą iš
vadą padaryti. Pavyzdžiui, kad 
smulkiai buržuaziška stichija 
pradeda judėti. Griauna sienas. 
Ieško padėlio. Ir tuo pačiu rio- 
rii. ^aVo pakrypusius reikalus 
pataisyti. (

Štai ir visas dblykas.
Vertė K.

I JhZ virš.
PERKAM
PARDUODAM
PARENDU0JAM®sSg3 
PATAISOM
RIBBON’AI .......... .....

25. metai patyrimo

J. F. EUDBIKIS 
4605-07 Š. liermitage Averiue Phones Yards 1741-1742Rašomos Mašinėlės

VISOKIOS IšDIRBYSTbS

Phone Cahal 6122
DrSBiežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Strieet 
Valandos: rilio 1—3 ir 7—8 

Seredornis iri 'nėdSl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

I Telefonas Republir 7868

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 1’0 iki 12 diena. 2 iki 8 po piietv

7 iki 8 vai Nedėl ..nuo

‘ i kažkoks netikslumas. 
Arba, aš taip pasakysiu, kaž
koks ketvirtainiškas iškyšulis.

O gal ji iri 'šlišyk pamariė, 
kati tai pinigu dėžė. Matyti, 
jai atėjo į galvą mintis, kad 
generolas savo brangumynus į 
sieną įmūrijo. Įmūrijo tuos 
branguthyriiis ir Spkts pabėgo? 
Vienu žodžiu, nežinia ką ji gal-

Telephbhe: Boulevard 2800

JOŠEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

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

Kalbėdamas /apie šibs

Amerikos Lietuviu Dakta: 
Draugijos Nariai.

Te). Office Wentwprth 6330 
Rez. Hvde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterą ir vaiku ligų gydytoja

š antoN p. mourek

1400 SoUth 59th Avenue

S. P. MAŽEIKA r
Phone Yards 1138

Ofiso Tel. Boulevard 6918
Rez. Tel. Victory 2348
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Cbr. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80
Nedaliomis pagal sutarti

- • J. F. ĖADŽIŪŠ
668 West 18th Street Phone Canal 6174

■ A. MASALSKIS 
33(17 Lituahica Avenue Phorie Boulevard 41Š9

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

FOR ASSESSOR
■^Balsuokit už Viena) 

HENRY R. SCHWARZEL 
1217 Sohth 49th Court

FOR C0LLECTOR 
m, .(Balsuokit už .Vieno) 

H JERRY J. VITERN 
1831 South 49th Čblirt

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel Drexel 9191 

Dr A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgai 

Moterišku. Vyrišku. .Vaiku ir visi 
chronišku ligų.

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

liomis ir Šventadlehials 10—12 
dieni.

riaū, bet vienu žodžiu kažkas 
yra. Jbo labiau, plytos guli ki- 
taipr negu turėtų‘ gulėti.

Iri tada jie pradeda šieną 
atakuoti. Apmušalą nudrasko. 
Tinką nulupa. Pasiekia plytas. 
Ir tas plytas iširifa.

Išima plytas viehiį po kitos ir 
žiuri: nieko nėra. Taimyrą ab
soliučiai ir visiškai niėko nėrą. 
Tik paprastas įdubiinhs dieno
je. Susikraipė plytos ir padarė 
lą įdubihiiį. O įdubimas 'Viso
kias negeras mintis sukelia.
. s įMa jie paskuprilfiis vėl pra
dėjo plytas krauti atgal. Tik 
tatai lAbhi jau nė Vyk ilsiai išėjo. 
Pasiliko tokie ženklai, kurių 
jokiu budu nebuvo galima pa
slėpti. Juo labiAh, kad nligirdo 
tą triukšmu už sienos esantis 
kaimynai. Jis irgi nebuvo kvai
las: privelėjo iš savo kambario 
sienojė raustis. Irgi prisiriausė 
ligi piyttj.

Ir išėjo ii'ėi šis nei tas, — 
per ŠiėhiĮ beveik riesusisiėkė.'

PriėVaiždas jau lAbai juos Vi
sus tas Visokiais bUdais nieki
no. kulbAhia, kad net dabar

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 8S 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, nfoteru ir Vaiku pairai nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nUo 1'0—12 pietų ir 
nUo 6 iki 7:30 tai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Panedėlio, Seredos ir 
Pštnyčios 6 iki , 9. 

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

Telefonas Republic 9600.

Čia viena Leningrado poniutė sieną. Kitais žodžiais 
įsipainiojo į lAbai nemalohią papriastą sieną buvUšlahie 
istoriją. z ' 1

. Blogiausias dalykus tas, kad
ji ne tik pati į tą istoriją įsi- prižagtomis akimis. Ir mato lyg 
vėlė, bet dar įtraukė ir kitą sienoje 
žmogU, visai pašalinį ir nekal
tą žmogų. •

Tik negalima jau jį kaltinti

Phone Boulėvaid 7042

Dr. C. Z. Vežel’is
Dentištas

4645 So. Ashland Avė
• arti 47th Street 

Valandos nūo 9 iki 8 vikaro 
Seredoj pagal sutarti.KI. Jurgelionis

' ADVOKATAS
Veda bylas' visuose teisriiubse

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

Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras 

TėL. Dearborn .3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

nes, kUriiė yra baigę aukštus 
mokšlbs ir iš savo įgyto ama
to sUVistoviai gyvena, kaip štai 
medicihbs daktarai, advokatai, 
veteriihoriiai, inžinieriai, iš da
lies agrdriohiai ir Hitų panašių 
profesijų žniones.

Mat, Čia jų Uždarbiai, jų ma- 
teridle bhkič štatiš tikai daug 
sunkiau pasiduoda ir šiam rei
kalui oficialios medžiagos . nė
ra. ZTad tenka jau visai apgrai
bomis apie jų u'ŽdarbiUs kal
bėti.

Pradėkim nuo advokatų. Jų 
Lietuvoje yra arti pusantro 
šimto. Visi jiė!yrA*aukštos'kvri^ 
lifikacijos- žmonfusr~Vtsnkių a<F 
Vokatų padėjėjų luomas Lie
tuvoje yra panaikintas, tik iš 
rusų laikų ,keliems ištikusiems 
leista privačia praktika vers
tis. Taigi visi Lietuvos advo
katai yra baigę juridinį fakul
tetą, ir tik įgiję nemažiau tri
jų metų praktiką ir papildo
mai atitinkamus kvotimus iš
laikę gali pakliūti į advokatų 
luomą.

Advokato mažiausiu Uždar
biu per menesį reikia skaity
ti tūkstantį litų, o aukščiau
sia? Netikčsit, bet yra tokių,, 
kurie per metus išvaro pėr 
šito tą tūkstančių litų! Taip, 
yra advokatų Lietuvoje, kurie 
turi gražiUs riumUs pasistatę 
ir kurie tikrai gerai gyvena. 
Man š. Amerikos poras lietu
vių pakliuvusių pas vieną ad-

CICERO LIETUVIAI!
DĖL SAVO NAUDOS

Nominuokit šiuos Kandidatus į
MIESTO VALDYBĄ

Balsuokit už Demokratus
Primary Rinkimuose^ Antradienį, Vasario 11

Polis Atidaryti nuo 6 vai. ryte iki 

ilĮĮfev ‘ ------vok Fresident
■OEIM. (Balsuokit už Vi(ha)

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir ChiriirsraF 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Gfisb val.:Niib 2 iki 4 ir nūb 6 iki P 

vak. Nedelioj jpagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulėyar'd 7820 
Namu Tel.* Prbspečt 1930

tTik matoį kad savo moteriš
komis rankomis ji nieko nega
lės padaryti. Vadinasi, su, siena 
sunku bus apsidirbti. Ir tąsyk 
ji pasileido risčia bėgti pas sa
vo pažįstamą Goloviną.

Bėga ji, ta tipinga smulkiai 
įjiiržuaziškos stichijos reiškėją,, 
pas savo pažįstamą, proletarą 
Griigoriijų Ėrihirivičą GoloVkiną. 
Kalba jdm visbkiUš 
briržiiazišktis žodžius.
pia j j J šiario britą-

Įeiha jie į butą ir 
atsidejirriu apžiūri.

Dr^Ugas Gdlovkinas
—Štai k&s. Be abejojimo, 

kažkris ten yra. Aš dar neži-

Lietuvos Profesionalai
/ (Musų specialaus korešpbhdehto).

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

.. CHICAGO. ILL..
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 Vai. ryto, huo 2 Iki 4 
vai. po Dietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nėdėliomis nuo 10 iki 12 
Valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

ROOSEVELT 
FURNITUREco

2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

mažas jų procentas verčiasi ar 
ja savo nuosavuos ukiuos, ar- 
5h triri privačias tarnybas.

Vetėrinarijos gydytojai 
baig<ę uniVerisitėtą ir visi 
Valstybes tarnyboje. Mat, 
vulių sveikatos priežiūra 
išimtinai valstybės rankose,

— Koresp

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ui W. Wašhingtoft St
Robm 737

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

Gyv, vieta: 6733 Craridon Avė.
namu Tel.: — Hyde Park 3395

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

OptOmetrically Akiu Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard' 7589

Nariai Chicagos, Ciceroš Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS. DIENĄ IĖ NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

yrih arti "dvifejų tetų. Inžinie
riais gali būti tik į^ij^ moks
lus aukštoje mokykloje. Lietu
vėje dttri Veikia iri Visokie tech
nikai, kurie mokslus yra bai- 
fę aukštesnėse įvairaris amato 
mdkykim.

Daugelis inžinierių triri val
stybines, ir privačias tarnybas, 
Tie, kurie verčiasi

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS :

EUDEIKIS
IR TĖVAS

REPublic 8340

. FOR SUPERVtSOR
k. .(Balsuokit už Viena)

ANTON F. MACIEJEWSKI
5028 West 31st Plaėe

ŠIOS SAVAITES

Effi Bargenai
LOVA, SPRINGSAI

IR MATRACAS

' ' ' ' Mf., V* , V'

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

Dauh’ suiikihu yra kalbėti vbkatą LietuVbjė 
apie Li'ėtuvbs laisvosibs profė- pietos phfeisakėj kbet jiibdU la
ši jos 'žtobhės, tai yra tribs žtob- bhi riėjarikihi jautėsi, nės daug 

kad ir Š. Amerikoje matę, bet 
tokių šaiihių 'Vaišių jiedviem 
niekur netekę matyti. . Taip, 
Lietuvoje advokatai kol kas ne
prastai pergyvena. Vietinis jų 
uždarbis Lt. 2,000- j mėnesį.

Na, 'o kaip Lietuvoje gyVe
na daktarai? Jų višb yra ar
ti šešių šimtų. - Čia irgi visi 
aukštos kvalifikacijos. Feldše- 
riių luomas Lietuvoje panaikin
tas. Tik dar iš^iusų laikų ke 
liems išlikrisiems feldšeriams 
leista suteikti pirmą pagelbą. 
Baigęs . medicinos rųokslus Lie
tuvoje dar turi tąto tikrą prak
tiką' ;atlikti ligonįfiėse, o jei 
nori ■ įšf^^ti^kririįjf špė’cidlybe, 
tai dari keletas *toęfų turi pa
dirbėti prie ^universiteto klini
koje. Gydytojų, mažiausiu mė
nesiniu uždarbiu' reikia skaity 
ti apie tūkstanti au šimtus li
tų. Koks aukščiausias uždar
bis srinkii nustatyti, bet jis 
siekia per šimtą < tukstančjų Ų- 
tų per metus. -Yra daktarų, 
kurie ne vienus, jjėt kelerius na* 
‘mus turi pasistątę. Mėnesinis 
jų uždarbis Lt. 3,000.

Įvairių inžinierių Lietuvoje

A.L.Davidonis. M.D. 
4910 S. Michigan AvC.

t . Tel. m
VALANDOS: . , ,

riub 9 iki 11 ialahdai ryto 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

Apart šventadienio ir ketyirtadienio

Dr. V* A. Šimkus
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS. 

Valahdos nub 2 Iki 4 ir nbo 7 iki t 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

kiai buržuaziškos aplinkumos. 
Labai galima, kad jis prieš sa
vo norą tai padarė. Ta pati po
niutė, galimas daiktas, j| stk-1 
gundė. O jis, labai galima, spy
rėsi kaip tempiamas ožys.

Štai sėdi kartą toji pat po
niutė savo brite. Ji gyveno bu- 
busiame generolo bute. Buvusio 
generolo Lebedevo. Ji tenai 
kambarį turėjo. Iš saulės ap
šviestos pusės. Iškilminis įėji
mas. Gražus kambarys. Ir vis
kas pasaulyje. Net minkytas 
krėslas jai btivo pastatytas. Kai 
generolo Lebedevo palaikai bu
vo dalinami, tai jai teko ir 
tas krėslas. I

Gyvėna ji tame bute. Ir vls-t 
ko turi. Ir nei lietus neužlyja, 
nei vejas neužpučia. O jai vis 
maža ir maža. Ji dar mato, kad 
padėlį surado.

Sėdi ji kartą savo bute. Ta
me pačįame generolo krėsle. 
Galvoja, matyti, apie kažinko- 
kius savo žulikiškus sumany
mus, ir staiga prieš save mato

ADVOKATAI
K. P. G ŪG IS 

ADVOKATAS
Miesto ofisas—427 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais hiib 6, iki 8:39. 

Tel. Bdulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

AMBULANČE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

S. M. SKUDAS
7 IŠ Wėst 18th Štrėet Phohe Monroe 3377
r-—i. 1. žpLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8418

_____ Kiti Lietuviai Daktarai.

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas 

2408 W. 63rd St. 
Res.

6000 So. Campbell Avė.

P a dė l i s
(B M. Zoš&tiiios) :

“Tiiriū padėkoti už Triner’s Bitter 
Vyną. Suvirt metų laiko turčiau bė
dos BU nemąiimu — ką, tik valgiau 
ęasai darydavos viduriuose. Tris sa- 
vą|tėB atgal pamačiau jūsų skelbimą,, 
nusipirkau buteli, |r nuo paties pir- 

pttėmlmo heitialimas dinigo. Bu
vo. taip,, kaip atidėjimas bausmės pas
merktam Žmogui. iDdbar, Viduriai vei
klą kaip, laikrodiSĮ ir valgau ką tik 
iidriu.., Su iiagarbaį VVallabe A. 
Comfes.” ,

jėl Jhs kehčlate. nhbrfhėihallmo, 
praėto apetito, nevirškinimo, gaso, 
galvDs skaudėjimę. nervot.umo, nera
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vyną.} Imkite re, 
guli ar lai, bUM taukštų, jirleS valgi. 
Visose Raistinėse.

TRINĖR’Š feLIXIR
OF BITTER W1NE

Jbseph trinėb UbnWaAy> Chicago

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 w®st 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

S. Ū LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tek Pullman 1270 arba Cahal 2515

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Te1* Yhrds 1Š29
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
' Ištaiso. 

Ofisas ir’ Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedeliomiš nuo 10 iki 12 vai. diena.

NEBČKIT V1ERČAIS 
NEVIkŠKlNIMO

Tfiner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus 

‘‘Tiriru
dos BU nemallmu



NAUJIENOS, Chicago. H1

nuo pasauliopasiryžusi

Draugijų žinios

CECERO

RICHARD W. HOFFMANvirs

virs
Medinės Lovos po

2 šmotų Parlor Setai po

MICHAEL SOLAR

JOSEPH IDZIAZEKPaveiksluoti Kalendoriai po 25c

JAMES KUCHARCZYK

x] BOHUMIL MIKULA

Primery rinkimai antradienį vas. 11, 1936

Garsinkitės “NAUJIENOSE

Lietuvių Improvement 
Kliubo parengimas 
ir kerštininkų 
darbai

Didelio saizo akordio- 
tiai po $99.50 iki $500.00

negalima
Todėl

Akordioną groti yra 
lengva išsimokinti. Pra

diniai akordionai

Pirmadienis, vas. 10, 1936

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

jau buvo 
Lietuvių 
parengi-

l MIESTO TRUSTEE
Balsuok už vieną

neteksiu4 darbo. Geriau

Kad girdėti programų iŠ 
Lietuvos ir 
taipgi 
programus- 
geras radio 
Jus galite savo senų ra
dio pamainyti ant naujo

Nepaprasti ir keisti žiemos šposai kankina 
chicagiečus

Vėsulas sustabdė visą traukinių, lėktuvų, auto 
mobiliu susisiekimą su miestu

Į MIESTO ASESORIUS
Balsuok už vieną

3417 S. HALSTED STREET 
Tel. Boulevard 4705

6 tūbų radios po 

*19.50

Europos 
kitus Amerikos 

reikalingas

DEARBORN COAL CORPORATION
2426 S. HALSTED ST. . 

SANDĖLIS
Genuine Red Ash

Genuine White Star
Telefonas — CAL. 6681-6656

sumanyta kreiptis j teismų ir 
išgauti injunetioną dar prieš 
parengimų ir tuo jį suardyti. 
Bet nepavyko. Mat, visi gerieji 
norai subyrėjo j šipulius, kai 
kliubo legalis patarėjas p. Tu- 
mavich pasiėmė - dalykų į savo 
rankas. ' '

ĮSPĖJIMAS balsuotojams
Jei jus balsuosite už kandidatus, kurie pažymėti sąra
šo viršuje, bile kokiam urėdui, jus tuo pačiu balsuo
site už Bond Issue Trustee arba Bond Issue Trustee 
kandidatą, nes jie padėti sąrašo viršų j sužiniai mies
to klerko raštinėje, tai jų pinklės.
PAŽYMĖK REGULIARĖŠ DEMOKRATŲ ORGANI
ZACIJOS KANDIDAUTS, ESANČIUS SĄRAŠO APA
ČIOJE.

Į MIESTO KOLEKTORIUS
Balsuok už vieną

Musų žiemį 
būt, tiek įgristi chieagiečiams, 
kad jie per laikus jų minės, 
kad ir negražiais žodžiais.

Kankinusi miestų pasikarto
jančiomis šalčių bangomis, to
ji žiema šeštadienį ir vakar tu
rėjo užsiundusi vėsulą, kuris 
visais atžvilgiais r buvo nepa
prastas. Pirmiausiai, kadangi 
tai buvo bjauriausias žiemos 
vėsulas Chicagos istorijoje; an
tra, kad jis atėjo paviešėti su 
perkūnija ir žaibais.

Vejas per dvi dienas putė. 
30-40 mylių greitumu, nešda
mas su savimi sniego dulkes.ir 
viską, kas pasitaikė kelyje, kaip 
mat nubaltindamas.

Temperatūra, šeštadienį apie 
pietus buvusi apie 34 laipsnių 
virš zero, kaip matant nurie
dėjo žemiau zero ir vakar chi- 
cagiečius jau purtė 15 laipsnių 
šaltis.

Vakar rytų visi labai neno
romis ir sukandę dantis lipo iš 
šiltų lovų ir bėgo uždegti pri 
gesusios pečius.

O radio stotys ir Chicago 
Motor Club, be paliovos siun
tinėjo biuletenius, persergėji
mui chicagiečių nevažiuoti jo
kiu budu iš miesto ribų su au
tomobiliais. Visi keliai yra tiek 
užpustyti, kad neverta iš namų 
nei nosies kišti. Bet atsirado 
tokių, kurie perspėjimų nepa
klausė ir policija su automobi
lių kliubais praleido visa naktį 
juos gelbėdami kai įklimpo į 
sniegų. . ,

Į MIESTO KLERKUS
Balsuok už vieną

Į PUBLIC LIBRARY BOARD DIREKTORIUS 
Balsuok už du

šeštadienio vakare, vasario 2 
d., Southmoor viešbutyje, įvy
ko didelis ir gražus Amęr. Liet.’ 
Olimiapdos Sportininkų . Sutik
tuvių Vakaras, Venetian kam
barys buvo pilnas rinktinos ir 
gražios publikos.

Taigi, kaip vakaro rengime 
komisijos pirmininkė, norit! iš
reikšti širdingų padėkos žodi 
visam Olimpiados Komitetui .ir 
jo pirmininkui, adv. J. Borden, 
o ypatingai p. Kirieiiei, p-lei 
Ievai Lukošiūtei, p. Insodienei, 
Laid. Direk. S. Mažeikai, p. 
Yuškai, p. Gapševičienei, sport. 
Barškini, ir visai rengimo ko
misijai, kuri daug darbavosi šio 
vakaro pasekmingam surengi
mui. ' \

PLATFORMA 
CICERO MIESTO

Reguliaies Demokratų Organizacijos Tiksėto 
yra lengvai suprantama, tiesi ir išmintinga. Visi regu- 
liarės Demokratų Organizacijos kandidatai pasižada iš
pildyti kiekvieną šios platformos punktą.

1. Duoti miestui tvirtą ir veiklią administraciją
2. Sumažinti valdžios išlaidas
3. Duoti mokesčių mokėtojams šimto centų vertės patarnavimą 

už kiekvieną įmokėtą mokesčių dolerį
4. Subalansuoti budžetą ir išlaidas sumažinti ligi pajamų lyg

mens .
5. Tuojau sutvarkyti Cicero finansinius reikalus
6. Visuomet leisti kiekvienam piliečiui žinoti miesto finansinę 

padėtį ir kaip kiekvienas , pa imtas centas yra išleidžiamas
t. Užtikrinti miestui ganėtiną, veiklią- ir ekonomišką vandens 

pristatymą ir kanalizacijos (sewage) sutvarkymą.
8. Visiškai pašalinti politinį viešpatavimą ir maišatį policijos ir 

ugnagesių departmentuose išžiūrėti, kad jų tarnavimo lai
kas, paaukštinimai ir pažeminimai tuose taip svarbiuose de- 
partmentuose butų pagal nuopelnus.

9. Tuojau išmokėti policininkams, ugnagesiams ir tarnauto
jams algas. . ' . .

10. Duoti miestui jam priklausančią pasauly vietą, kaipo taikiam
namus mylinčiųjų ir namų savininkų miestui ir parodyti pa

sauliui, kad Cicero turi geriausią švietimo sistemą visoj val
stybėj. ' > i

11. Sekti tiktai teisingų piliečių norus ir sveiko biznio principus 
visuose miesto reikaluose.

Širdingai ačiū 
visiems!!!

RADIO programas: Lietuvių muzika, Makalai, Geri dainininkai ir 
didelė Budriko radio orkestrą—duodamas Nedėliomis nuo 5 iki 6 

vai. po pietų. ,,

Į MIESTO PREZIDENTUS
Balsuok už vieną

Į MIESTO UžVEIZDAS
Balsuok už vieną

Padėka rėmusiemsiems 
biznieriams

Chicago “atskirta
Chicagos ribose gatviakariai, 

autobusai ir elevatoriai operavo 
maž-daug normaliai. Bet iš 
Chicagos išvažiuoti ar į mies 
tų įvažiuoti, nebuvo labai lengr 
va. Visi traukiniai, einu j 
šiaurę turėjo atostogas. G 
traukiniai, kuriuos vėsulas už
klupo kelyje, normalę 2 valau 
dų kelionę tepadarė į šešias.

Municipialiame airporte visas 
lėktuvų susisiekimas buvo nu
trauktas iki tolimesnės žinios.

Kainos daug mažesnės kaip kitur 
9x12 Karpetai po .. . . .. Q CK 

Innersprings matracai po $Q Rrt

Sukėlė nariuos nmpykantą ir 
daug išlaidų padarė

Ar bereikes bylinėtis ir to
liau, tenka abejoti, nes stoka 
finansų, Dabar ir jo šalininkai 
jau sako: 4 Ot ką padarė, sukė
lė neapykantą ir padare išlai
dų.” Laikas, manau, pamesti 
tas tuščias ambicijas ir imtis 
rimtaus darbo. Tada visiems 
bus daugiaus naudos. Reikėtų 
tik namų všavininkains susipra
sti ir viskas tuoj stosis į įtvar-

*21.50
Lekcijos dykai

Taipgi ačiū laikraščiams i 
“Naujienoms” '/‘Draugui”, “San
itarai” S. Piežai (Evening Am
erican) ir radio leidėjams: 
Weople Furn.'; Co., Progress 
Murn. Čo. ir A. Vanagaičiui už 
plačia publikaciją. Irgi ačiū 
b&iieriams, profesionalams ir 
visiėms, kurie skaitlingai atsi
lankė ir rėmė šį nepaprastą 
Sportininkų Sutiktuyių Vakarų.

Taigi dar kartą tariu širdin
gai Aom Visiems!! / ’

y Marijona Brenzaitė, 
Amer. 'Liet. Olimpiados Sport. 
Sutiktuvių Vakaro Komisijos 
Pirmininkė.

49.50
Čionai jus gausite viską kas tiktai yra rei

kalinga namams.
Lengvais Išmokėjimais.

Bijo darbo netekti
Keistas supuolimas. Komite

tas buvo surinkęs daug dovantk' 
kurių tarpe buvo pusei metų) 
“Naujienų” prenumerata. Pa
sitaikė taip, kad ta dovana ata' 
teko “Draugo” agentui p. Sa- 
matalskiui. Žmogus, pasidarė 
lyg nugarkaulio netekęs, svy
ruoja ir nežino ka daryti.

“Ką daryti? paimsiu ta lai
miki 
duokite ką kita”.

Jis sutiko ir priėmė degtinės 
butelį. Gaila, kad žmogus tiek 
supranta, bet netenka ir stebė* 
tis—“Draugo” platintojas.

— Kliubo narys senas.

NAUJIENOS
1739 S. Kalstė St. 

CANal 8500

riais buvo bandyta padaryti šį 
parengimą nepasekmingu.

Kerštininkui ragai nulaužti

Jau nekuris laikas kaip bu
vęs kliubo pirminiųkas A. Po
cius, suskaldęs kliubą ir dalį 
narių patraukęs į savo pusę, 
pradėjo laikyti susirinkimus 
bažnytinėj svetainėje. .Skelbė, 
kad tai tikrasis Improvement 
kliubas ir traukia pas save nau
jus narius. r,!' *

Tikrojo kliubo valdyba gali 
tuojau tą darbą sulaikyti, bet 
nenori eiti į teismą ir daryti 
teismo išlaidas. Tačiau “vadas” 
p. Pocius iš keršto siuntinėja 
senam jam iždininkui reikalavi
mus atiduoti kliubo turtą, ži
noma, kad to p. A. Lutkus ne
paisys ir žino kam kas priklau
so. Bet čia vėl galvosūkis. Ar
tinasi vasario 1 diena, kada tu
rėjo įvykti parengimas. Suka 
Pocius galvą kaip parengimą 
sulaikius, žinojo jo klastas ir 
policija, reiškia 
bus nieko čia padaryti

Baisuok už 
Reguliares Demokratų O ganiZ'C'jos Tikietą

Kaip 
rašyta “Naujienose”, 
Improvement Kliubo 
mas įvyko šeštadiėnio vakarą. 
Nors ir erdva Liuosybės. svetai
nė, buvo prisirinkusi publikos 
pilna, ir visi, kaip vienos šei
mos nariai, linksminosi lig sek
madienio ryto.

žinoma, už itai garbė tenka 
rengimo komisijai, kuri susida
rė iš K. Andrejausko, J. žibaus 
ir G. Pociaus. Gi komisija sa
vo keliu, būdama didžiai paten
kinta savo darbo vaisiais, ta
ria širdingą ačių rėmėjams biz
nieriams, be kurių paramos, 
aišku, parengimas nebūtų susi
laukęs tokio pasisekimo, čia 
tenka prisiminti tie žygiai, ku-

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO.B-VES
t .7'RAATINĖJE - -

LOANS and INSURANCE
Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičiop arba 

apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:
®lW^!;West:‘33rd'.StteeL

? TĖLĘ^ONĄS: .YAfcdH 2790 arba Ž79į^%
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rauską mirti, Žiškų ir PreL 
bį — 15 metij sunkių j ų darbų 
ka^jimo, Ivanauską — 10 me
tų sunkiųjų darbų kalėj imp, 
Marmą — 8 met. sunk, dartyų 
kalėjimo. Atsargu pulk. Įeit. 
MaČjui]ka» Žukauskas ir vyr. 
puskarininkis Bačiapskas išteL 
šinii,.

Nuteistieji * mirti įteifcė Res

15 metą sunkiųjų darbų

Jos organizavime dalyvavo ir 
Collins, veikdamas kartu su 

, Bergeriu ir Hilląuitų. 
Pastarieji trys jau yra mirę.

Lietuvos Gyvenimo
e- . (

Margumynai

, DARĘO IR KAPITALO KOVA MEKSIKOJE

Santykiai tarpe organizuotųjų Meksikos darbinin
kų ir kapitalistų pastaruoju laiku labai išsitempė. Pra- 
ųipningiausiame Meksikos mieste Monterrey kapitalis
tai išėjo net į “streiką”: uždarė dviem dienom dirbtu
ves ir kitas biznio įstaigas ir surengė didelę demonstra
ciją miesto gatvėse.

Dabar Meksikos kapitalistai grasina tokį pat “strei
ką” padaryti visoje šalyje. Meksikos darbininkų federa
cija, atsakydama į šitą grasinimą, pareiškė, kad darbi
ninkai paims į savo rankas dirbtuves, jeigu darbdaviai 
bandys jas uždaryti.

šitoje kovoje tarpe kapitalistų ir darbininkų labai 
dažnai girdima kalbos apie “komunizmo pavojų”. Bet 
komunistai Meksikoje yra silpni. Darbdavių prasimany
mas, kad darbininkus “kursto” komunistai, tai — bau
bas, kuriuo jię nori nugąsdinti publiką ir kartu paslėp
ti savo tikruosius tikslus.

Atrodo, jogei daugiau tiesos yra darbininkų kalti
nime kapitalistams, kad juos organizuoja prieš darbi
ninkus buvęs prezidentas Calles, kuris neteko galios 
Meksikoje ir dabar bando ją vėl atgauti.

Dabartinis Meksikos prezidentas Lazaro Gardenas 
yra palankus darbininkams.

ANTISEMITIZMAS LENKIJOJE
J* • • ' ' . » • M * • r w « •

Lenkijoje vis dažniau įvyksta riaušės prieš žydus. 
Prieš trejetą dienų jos pasireiškę ypač, žiauriojo formo
je Kielcų apygardos miestelyje Zagoręwe, kur gauja 
lenkiškų “patriotų” įsiveržė į sinagogą ir ėmė mušti be
simeldžiančią žydų minią. Buvo pašaukta policija tą 
pogromą stabdyti, ir 5 asmens tapo užmušti ir 20 sužei
stu. z . ' -

Antisemitiškam judėjimui vadovauja, kaip praneša 
Amerikos korespondentai, jaunieji lenkų nacional-de- 
mokratai (“en-dekai”), tai yra, tautiškai-klerikališkos 
partijos jaunimas. .

Antisemitizmas tai reakcijos vaisius. Kitąsyk Ru
sijoje žydų pogromus rengdavo caro policijos suorgani
zuoti, juodašimčiai. Šiandie aršiausi antisemitai yra Vo
kietijos naciai. Lenkijos klerikalai, matyt, yra užsikrėtę 
nacių “idėjomis”. x

publikos Prezidentui pialonės 
prašymą. Respublikos Preziden
tas pąkeitė nuteistiesiems mir
ties bausmę sunkiųjų darbų ka
lėjimu iki gyvos galvos.

• t ■ »

BEREIKALINGA ISTERIKĄ

vyr. r puskarininkiu Preibiu ir 
vyr. puskarininkiu Marma ir 
pradėjo rengti sukilimą. Jie su
sisiekė su degraduotu už daly
vavimą 1934 m. birželio 7 d. 
riaušėse karininku Ivanausku, 
Klaipėdoje, kuris pritarė sukili
mo rengėjams ir davė nurody
mų. Škurauskas keliavo tdip 
pat po provinciją ir atliko visą 
eilę Karučio pavestų jam pa
ruošiamųjų darbų.

Kąrutjs, Škurauskas ir Sin
kevičius gamino ir platino pro
klamacijas, kuriose diskredituo- 
jaipa Vyriausybe, visuomenė 
kurstoma sukilti, nuversti \al- 
džią ir naujos valdžios prieša
kyje pastatyti Voldemarą; taip 
pat stengėsi įtraukti į sąmokslą 
datugiau žmonių.

Suvilioję keletą žmonių, pra
dėjo paruošiamuosius sukilimo ’ 
dąjrb.us: pas Ęai;utį, Skupayslęą 
ir kitose vietose buvo padaryti 
slapti susirinkimai, kuriuose 
pasiskirstyta rengimo darbu, 
sutarti slaptažodžiai svarstytas 
sukilimo planas ir net prieita 
prie santykių užmezgimo su 
vienos kaimyninės valstybės pi-’ 
lięčiąis. šitas darbas buvo Va
romas, kol juos suėmė saugu
mo organai ir perdavė teismui, 
šių metų sausio 19 d. Karo 
Ląulęo Teismas, iššiųfėjęs Ka
ručio, Skurausko, Sinkevičiaus 
ir kitų bylą, pripažino juos kal- 

jaunesn. puskariųiųkiu žičkum, tais ruošus sukilimą ir nubau-
• • ■ ■ . . . . .. I .

Apžvalga
KARO LAUKO TEISMO 

SPRENDIMAS
Karučio, Skurausko, Sinkevi

čiaus ir kt. byloje

Lietuvos valdžios telegramų 
agentūra paskelbė tokią žinią:

Kaunas. I. 22. Elta. Prąėju7 
šių metų pabaigoje bendramin
čiai Voldemaro, kuris buvo nu
teistas už dalyvavimą 1934 m. 
birželio mėn. 7 d. riaušėse, Ka
rutis, Škurauskas ir Sinkevi
čius sumanė išlaisvinti Volde
marą iš kalėjimo ir pastatyti 
jį vyriausybės priešakyje, šiuo 
tikslu jie pradėjo rengti sukili
mą. Kad apsisaugotų nuo ati
tinkamų organų budrumo, Ka
rutis atvyko pas Kauno karo 
komendantą ir kitus oficialius 
asmenis ir skundėsi, kad visuo
menėje skleidžiami apie j j vi
sokie gandai, kad šitie gandai 
neturi jokio pagrindo ir kad 
jis nori ramiai gyventi. Iš ant
ros pusės, suėjo į kontaktą su 
valstybės saugumo departamen
to valdininku Žukausku,. kad. 
sužinotų turimas apie save de- 
partamępte žinias ir palenktų j 
savo pusę Žukauską.
z Karutis suėjo į*koųtaUtą su

Iš “bendro fronto” Butkaus-, 
Stilsono gelbėjimui kilo naujas 
“karas”.

Komitetas, kuris rūpinasi 
Stilsono reikalu, išleido pareiš
kimą apie ryšių nutraukimą su 
komunistų Centro , Biuru. Pa
reiškime tarp kitko sakoma, 
kad masiniuose mitinguose, ku
rie yra rengiami Stilsono nau
dai, neprivalo būti priimama 
protesto rezoliucijos, nes tai 
nebūtų naudinga kaliniui (tokį 
įspėjimą padaręs komiteto ad
vokatas).

Centro Biuras į Šitą pareiš
kimą dabar atsako ilgiausia 
ataka prieš Stilsono gelbėjimo 
komitetą. Girdi, komitetas “ap
gaudinėja visuomenę”: renka 
aukas neva Stilsono liuosavi- 
mui, bet “nenori” jį liuosuoti!

Savo atakoje, kurią komunis
tai paskelbė spaudoje, jie rašo:

“Jie (t. y. Jankauskas ir 
kiti gelbėjimo komiteto na
riai) nenori Stilsoną išlais
vinti. Jie nori, kad Stilsonas 
ilgiau sėdėtų kalėjime, idant 
jo arešto vardan jie galėtų 
varyti savo biznį. Tai mato
me iš jų tarimo 4-to. Jie be
gėdiškai atvirai protestuoja 
prieš tuos, kurie iki šiol rei
kalavo arba reikalaus ateity
je, kad valdžia Stilsoną pa- 
liuosuotų.” 1
Tai yra absurdai „ Kaip git 

galima tokį dalyką prikaišioti 
Butkaus draugams? Juk niekas 
juo nepatikės.

Jeigu komitetas sako," kad 
advokatas patarė nedaryti ir 
nesiuntinėti protesto rezoliucijų 
valdžiai, tai iš to visai neišeina, 
kad jisai nenori laisvės kali
niui. Jisai įspėja nuo protesto 
rezoliucijų tik dėl to, kad jisai 
mano, jogei tos rezoliucijos ga
li daugiau pakenkti, negu pa
gelbėti.

Ir tai yra visai suprantama. 
Butkaus likimas yra pilnai val
džios malonėje, nes teismo ke
liai jau jam yra uždaryti. Tai
gi laisvę grąžinti galima jam 
tik prašymu, o ne protestais.

Veikiausia, ir “centrabiuriai” 
šitą paprastą dalyką gerai su
pranta, bet jie pyksta ir karš
čiuojasi ir todėl tyčia bando iš
kreipti faktus, kad gelbėjimo 
komiteto nariai butų pastatyti 
visuomenės akyse “apgavikais”.

Kam, to reikia? Ar jau nega
lima bent politinio kalinio rei
kale apsieiti be šmeižtų ir nie
kinimų? Juk šitokiu budu prie 
“bendro fronto” komunistai ne
prieis. f

MIRĖ SENAS UNIJŲ DAR
BUOTOJAS J. M. COLLINS

Chicagoje mirė, sulaukęs 72 
metų amžiaus, mašinistų uni
jos vadas, J. M. Collins. Jisaį 
buvo vienas seniausiųjų sočia? 

’listų Jungtinėse Valstijose ir 
keletą kartų kandidatavo par
tijos sąrašu į įvairias valdiškas 
vietas.

Collins gimė 1864 m. Airijo
je.’ Atvykęs į šią šalį, jisai įsto
jo į mašinistų uniją ir netru
kus buvo paskirtas unijos orga
nizatorium. Dar jaunas būda
mas, jisai pasidarė socialistas 
ir prisirašė prie Sociaiisit Labor 
partijos. Bet ta partija nusista
tė prieš organizuotus darbinin
ku^, kurie ų^^tįlįą iki jot pri
imti jos.programą, ir. prasidėjo 
kova, tarp Socialist Dabor par
tijos ir Amerikos D^arbo Fede-

nariu arba tautininkų sąjun
gai, £rba Šiaulių sąjungai, ar
ba Vilniaus vaduoti sąj ungai; 
tai ši 'Sąjttnga turi daug tar
nautojų nariais, kurie savo vir
šininkų parėdymais pasirinko 
joje dalyvauti.

šios sąjungos ilgametis pir
mininkas profesorius M. Bir 

sąjungos bendradarbį. Atvyko žiška dabar Vilniuje gyvena, 
skulptorius P. Rimša. Dabar čia jjs mokslo reikalais, 
dar ruošiasi j J! V. Amerikoje dos, metus kitus išbus, 
atvykti Vilniaus vaduoti sąjun-| 
gos reikalų vedėjas V. Užda
vinys, Jis čia atvyksta tos są
jungos reikalais. V. Uždavinys 
yra su aiškiomis klerikališko- 
mįs tendencijomis ir mokąs 
laiks mVo laiko sudaryti visuo
menės lėšomis sau tolimesnes 
keliones.

Vilniui vaduoti sąjunga se
niau buvo krikščioniškai denio- 

M i 
kratiška skraiste užsiguobusi, 
o dabar tautininkų priemeni- 
joje stovi ir į jų duris beld
žiasi.' Jos pirmininku yra da
bai* išrinktas A. Juška,' nuošir
dus krikščionių demokratų ben
dradarbis, kuris dabar likęs 
švietimo Ministerijos Kultūros 
departamento direk^oriiVm la
bai gudriai tarp tautininkų 
ir krikščionių demokratų lavi
ruoja.

Lietuvoje tam tikru aplink
raščiu visįems valstybes tar
nautojams patarta prisidėti 
prie visuomeninio gyvenimo, 
bet rekomenduota priklausyti

V.V.S. reikalų vedėjas į 
Ameriką

J. V. Amerikos lietuviai šiuo 
laiku vis "naujų ir naujų sve
čių susilaukia iš Lietuvos. Tu
rit jau nuo kurio laiko į Va- 
shingtoną atvykusį kunigą Ke
mešį, žymą Vilniaus vaduoti

ro-

Reikia turėti galvoje, kad 
Vilniaus srities lietuviai ne vi
si yra klerikališkos dvasios at
miešti, bet neklysime pasakę, 
kad Vilniaus vaduoti sąjunga 
prietelišką ranką yra ištiesusi 
tik kunigų įtakoje vedamoms 
draugijoms, tai yra toms,, ku
rios .klerikalinėje dvasioje čia 
darbuojasi ir panašiai jaunimą 
aukli.

Bet vis dėlto, kad ir daug 
kas butų galima prikišti Vil
niaus vaduoti sąjungai ji švie
timo dirvoje kai 
dariusi. Bet jei ši 
tų tam tikroje
aukštumoje, o ne landžiotų po 
įvairias priemenes, neabejoti
nai dar daugiau butų galėju
si nuveikti.

Nauja sąjunga
Bendrai sumetus, paskutinių 

dienų Ųie^uvos gyvenimas bu
vo bent kielę pradėjęs gilesniu 
visuomeniniu pulsu plakti. Bet 
dabar vėl sušniuro ir tik aiš-

ką yra pa- 
sąjunga bu- 
toląrancijoš

—:—■———«——----------—
kiai oficiozįnės organizacijos 
gali šiokio tokio gyvumo rody
ti. O tų organizacijų dabar be 
tautininkų’ sąjungos yra pali
kę Vilniaus vaduoti sąjunga, 
Šiaulių,sąjunga ir dabar dides
nio gyvumo rodanti Vakarų są
junga, kuriai vadovauja buvęs 
diplomatas Sidzikauskas. Vaka
rų sąjungos tikslas siekti glau
desnio bendradarbiavimo su 
Prūsų ir Mažiosios Lietuvos 
lietuviais. Visai bus nenuosta
bu, kad šips sąjungos veikimą 
vokiečiai atsidėję seka ir 1 savo 
spaudoje jos vardą nuolatos 
mini. _ ■

šitoje sąjungoje taip pat ak
tingai dalyvauja buvęs Užsie
nio Reikalų ministeris Zaunius, 
kuris, kaip žinome, yra iš Prū
sų Lietuvos kilęs.

Naujas dienraštis
Klaipėdoje gal tos sąjungos 

įtakoje pradėjo eiti naujas 
dienraštis “Vakarai”, šitą dien
raštį f ak tinai redaguoja jums 
taip pat amerikiečiams žino
mas žurnalistas Pronskus, ku
ris kadaise buvo dėl susidėju- 
sips politinės situacijos emi
gravęs į J. V. Ameriką. Prbns- 
ku‘s buvo aktingas liaudinin
kas, Seimo narys, o dabar jau 
nuo kurio laiko tarp tautinin
kų trinasi ii jų spaudoje ben
dradarbiauja. “Vakarų” dien
raščio atsakomuoju redakto
rium yra E. Galvanauskas, ga
bus politikas ir dar nemenkes- 
nis verslo vyras. E. Galvanau
skas dabar į politikos gyveni
mą visai nesiveržia ir net jo 
vengia, dėlto kaip kam nesu
prantama ir jo 
ti atsakomuoju 
daktorium. E. 
beveik išimtinai 
dideliu pasidarbavimu Klaipė
doje yra įsteigtas Komercijos 
institutas; jis yra jo rektorium.

Pirmadienis, vas. 10, 1936

sutikimas tap- 
“Vakarų” re- 
Galvanau'skas 

apsukrumu ir

šia proga galima prisiminti, 
kad šiame institute yra kele
tas jaunuolių lietuvių iš J. V. 
Amerikoje, kurie vidurinius 
mokslus baigę bene Chicago
je. ’

Iš dienraščio “Vakarai” dar 
vienas jo įdomus bendradarbis 
yra dr. J- Pajaujis. Tai buvęs 
didelis liaudininkų bendradar
bis, Seimo atstovas, uolus liau
dininkų laikraščių bendradar
bis. Jis 1927 metais ruošėsi nu
versti Voldemaro vyriausybę, 
bet nevykusiai. Beveik visi to 
ruošiamo perversmo dalyviai 
provokacijos dėka buvo suim
ti, paskui teisiami. Du jų, ka
pitonas Tornau ir Pajaujis, bu
vo pasmerkti mirti, paskui 
jiemdviem bausmė bu'vo pakei
sta sunkiųjų darbų kalėjimu, 
čia ilgą laiką atsėdėję visai 
buvo paleisti. J. Pajaujui kurį 
laiką nebuvo leista Lietuvoj« 
gyventi. Jis tuomet gyveno 
Prancūzijoje ir vertėsi knygų 
vertimu. Dabar gyvena Klaipė
doje. čia darbuojasi Komerci
jos institute, yra jo sekreto
rius ir profesorius. Taigi da
bar dn J. Pajaujis taip pat 
bendradarbiauja “Vakaruose”. 
Kaip matot, “Vakaruose” susi
telkė labai marga draugija, ku
rių tarpe yra tikraiz gabių vy
rų. Visai netenka laukti, kad 
“Vakarai” sudarytų kokią nors 
politinę grupę; jie stovės Klai
pėdos'krašte lietuvybės reikalų 
sargyboje ir nuoširdžiai kovos 
su nacionalsocialistų užgaido
mis, žinoma, tiek nuoširdžiai, 
kiek iš viso liberalai pajėgia 
tokiais atsitikimais kovoti ir 
kiek tai nepalies bendrų Lie< 
tu vos reikalų, jos vidaus gy
venimo.

(Bus daugiau)

Visi Bus “Naujienų” Metinia
me Koncerte. Bukite ir Jus!

fiO) "" KONCERTAS

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA

CHICAGOS SOKOLŲ SVET.
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

VISI Į JĮ RENGIASI 
Sekmadieny, Vasario-Feb. 16

PUIKUS PROGRAMAS
ŠOKIAI-VAIŠĖS
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Kaip patikrinti spark 
plugs?

Automobilio savininkas visa
da btis laiittiiigesnis, jeigii jisAi 
prie kiekvienos progos tyrinės 
ir studijuos savo motorą. Daug 

visokius mo- 
__  __ ___ galima rasti! 
brošiūroje, kurią duoda pirkę-1 žymes nepadaro,

informacijų apie 
toro sugedimus

jui automobilio
Kiekvienas rūpestingas automo
bilio savininkas privalo su sa
vim vežiotis keletą visokio dy
džio raktų, šriubasukį (sčew- 
driver) ir keletą kitų ratų gii- 
mui lopyti įrankių. Nesvarbu 
kiek geras ir brangus jūsų au
tomobilis butų, jo motoro me
chanizmas dėl įvairių priežas
čių genda. Kas bijo susitepti 
rankas ir turi užtektinai, pini
gų, tas kiekvienam reikale šau
kiasi mechaniko pagalbos. Daž
nai pasitaiko išvažiuoti ilgesnėn 
kelionėn, kur ir už pinigą yra 
sunku arba negalima mechani
ko prisišaukti. Kuomet jūsų 
motoras pradeda prastai veikti, 
arba visai atsisako veikti, tu
rėkite galvoje du dalyku: 1) ar 
motoras gauna ugnies, 2) ar jis 
gauna kuro. Kaip tuos dalykus 
patikrinti, aš kiek smulkiau pa
kalbėsiu atskirais straipsniais 
kitą kartą, šį sykį nurodysiu 
kaip patikrinti “spark plugs”.

Spark plug prie benzino mo
toro yra tokš dalykas, kuris 
suteikia cilinderiui ugnį. Kiek
vienas cilinderis turi ne ^ma
žiau kaip vieną spark plug. Me
chanikų yra patirta, kad spark 
plug tveria apie 10,000 mylių. 
Juos reikia valyti bent porą 
kartų į metus, nes jie apauga 
suodžiais ir anglim ir atsisako 
veikti. Ar visi spark plugs ge
rai veikia, reikia patikrinti 
taip: Prastartuok motorą ir su
mažink ' jo štikimąši ant kiek 
tik galima. Pasiimk šriubasukį 
su mediniu kotu ir prikišk jo 
galą prie spark plūgo, o šriu- 
basukio šoną priglausk prie 
motoro. Taip darydami n.ss nu
traukiame nuo cilinderio ugnį. 
Kas turi gerą klausą, tuoj pa
stebės žymią permainą motoro
veikime. Nutraukus ugnį ge- kampai sudaro kėbhliho paši-1

pardavėjas.

ram spark plugui, motoras, su
lėtėja ir. sukiši raišdamas, o 

, », -f. ' * . v , I.,.

kai kada visai sustoja. Jeigu 
niitfaukiniaš Ugnies riūo cilih- 
derio atsiliepia į motoro veiki
mą, tas reiškia, kad spark 
plugUs yra gėrUS ib savo parei
gą atlieka. Jeigu nUtbaukimas 
ugnies į iriotbro veikimą jokios 

> tas reiškia^ 
kad sis spark plūgas neveikia. 
Darykite po keletą tokių ban
dymų ant kiekvieno spark plū
go, idant įšitikinti katras jų 
neVeikia. Neveikiantį š^ark plū
gą reikia išimti, nuvalyti ir 
tarpelį tabp Vielų galų nustaty
ti apie .025 colio. —J. L-tis.

sukti deŠihėh įiišėri. Kbl tokį 
kampą aplenki, kai kada reikia 
siekti daugiau nei pusę kitos 
gatvės.

Miestb trafiko itižiniėriUs š&- 
ko, kad gatvių kampų nukapo- 
jiihU bus išvengtas automobilių 
judėjimo trukdymas ir suma
žintas nelaimių škaičilis.

lifnA tvirti; PAtupdohiAš jis kA- 
lejiman., VfšMfaėniei iš to nau
dos bėra, o tuo tarpu nelaimin
ga našle ir vaikučiai lieka pa
smerkti skursti ir Vargti; Todėl 
tūtf&ti ailtonipbiliiii koki$ norį 
abdbhudį yfa gėras dalykas ir 
aiitombbiliiį s&vihihkailis, it rie- 
Ihirhę Įjdtikiisi^mš pėstiiiin- 
kahiš.

Lincoln Zephyr esąs 
ekonomiškas

Lincoln Mbtob kompanija 
1936 metams padarė naujos 
mados automobilį, kuris savo 
išvaizda skiriasi nuo kitų šios 

‘kompanijos dirbamų automobi
lių. šio modelio automobilis pa
vadintas Lincoln Zephyr. Jis 
turi 12 cilinderių motorą, su 
36.3 arklių jėgos.

Nemažas skaičius automobi
lių vartotojų jau spėjo šio mo
delio automobilius įsigyti. Jie 
dabar minimos koftiĮjahijos f Aš- j 
tinei rašo laiškus ir giria tuos 
automobilius dėl jų ekonomijos. 
Vienas tų vaitotojų praneša, 
kad mieste rsu gorčių benzino 
jis padaro 13.8 mylių. Kitas sa
ko, kad kelidnėj iš Detroito j 
New Orleans su kiekvienu’ gor
čių benzino jis padaręs po 17.8.5 
mylių. Trečias šAko važiaVęs iš 
Detroito į Los Ah^eleš. Abel- 
nai šioj kelionėj šū gdrčiu’ ben
zino jis dAręs p'6 13.9 mylių. 
Vieną dieną, į mažiau nei 10 va
landų padaręs 656 niylių.

Automobilių apdraiida
* • • •' • .-•« / •

Kai kurios valstybės šiaurės 
Amerikoje turi įstatymus^ ku
rie griežtai draudžia vartoti 
automobilį be apdbatidos. . Ne
turintiems nuo nelaimių ap- 
draudos tbkibs valstybės neduo
da automobiliams leidimų. Illi
nois valstybė tokio įstatymo 
nctuyi. Čia kas pAjėgia leidimą 
įsigytų tas gali automobilį vab 
toti. A x

Nemažas skaičius bėdnųjų 
žmonių Vartoja automobilius 
be ap,draudbs. Nelaimių jiems 
pasitaiko daug. Užhnisamas, 
sakysime, vyras. Pasilieka naš
lė moteris sb pulku Vaikų. Teis
mas apkaltina automobilio sa
vininką ir t priteišib Sumokėti 
kelis tukštančius dolerių už 
skriaudą. AutomObilib savinin
kas nei apdraudos, nėi kitokio 
turto neturi. Iš jo hieko nėga-

............. ■---------------------- - , ................................................. ... ................................. ....... ......... .......
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T&d visi ČiėeHėčUi Sueikime 
j vienybė ir aritradiehy, vasa
rio 11 d., parodykime savo ga
lingą balsų. Eikifiie' ir baL 
šiiokim tfž tuos kandidatus, ku
riuos remia Lietuvių Progrėsy- 
Vių Demokratų KliUbas.

Visi ciceriečiai, ktirie bal
suosime už demokratus^ balsuo
kime už' George StredriUšky ir 
HeniSy S'ėhWaržel grupę.

Kad nepadarius klaidds bal
suojant, iššikirpkite skelbimai 
kuris telpa šios* dienos “Nau
jienose”

• m. *•«

prižadą; subalansavo valstijos 
hudžetą^ sutaupė $40,000,000 
ižde ir pravedė daug darbinin
kams, mokykloms, bedarbiams 
naudingų įstatymų.

'‘Vien todėl prieš mane dabar 
išeina Kelly. Jis man skelbia 
karą. Aš esu pasiryžęs ir no- 
nu jo pirštinę priimti”.

Reguliaris dėmbkratų kandi
datas į gubernatorius yra Dr. 
BundeSen. kuris
provinciją ieškodamas balsų.

V ... ■ ♦

rioje šakoma, kad prieš uiiijbs 
viršininkas yra varomas tero
ras. Kuolai kėsinamasi juos 
nužudyti ir apiplėšti unijos ka
sų. Kaltinama 138 unjioš ha- 
nai, esą opozicijoje.

vAžineja po

Balsuotojas.

Kerta tatViiį kamjjus
Čikagos miesto VyriaUsybe 

nutarė nukirsti kiai kUrių gat
vių aštrius kampus, šis nutari
mas jau pradėtas vykdyti. Kai 
kurių siaurųjų gatvių kampai 
yra pusėtinai aštrus. Dides
niems automobiliaftls tokie

■. A. T A.
MYKOLAS MEDEISIS

Persiskyrė sU šiuo pasauliu 
vdsario 9 dieną; .1936 bu,1 
sulaukęs pusės amžiaus, tfi- 
męs Daugėliškio ap., Vilniaus 
rėd., Palūšės par.," Pėčėhių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą moterį Malvyną, po tėT 
vais Lahkelaitę, dukteH llelen 
ir sunu Mykolą, švogerka Liu-, 
dvyką, šypgerį Jūoząpą Ro-’( 
sinsky ir gimines, o Lietuvoj* 
tėvą Kazimierą ir motinėlę 
Oną, 3 brolius, seserį ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi r 
’4949 So. Halsted St.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
nį, vasario 13 dieną, 8 vai. 
ryto iš namu i Šv. kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pūlualdos už 
velionio sieląH.'4M«iš ten bus nū-- ■ 
lydėtas į sv. Kazimiero ka- 
pipes. . .. C . •<... ■.

Viši ą. a. Mykolo Mėdėišib 
gihiiūės, draūgai ir pūžystatei 
esat nuoširdžiai kviėčiahįi dą- ■ 
lyvaUti laidotuvėse ir šhtėikti 

. jam paskutini patarnavimą ir* 
atsisyėijdhimą. Nuliūdę liėkahi’ė

MbtėHs, sūnūs, dūkte, .

Sibtiną, tėvas, šVdgėlfis, į 
vogerka it* gilttmėš.

\ Fatarhąūja iaid'd.tUViū.Jdirėk- 
t'ūtius J. i.F. Ehd'eikiš; Telėto- '

Pro g. Demokratų 
Klubas kviečia cice-

. .-į -i s : '4

necius į vienybę
CICERO.— (jič'erb Lietuvių 

RFogrėsyvių Demokratų Kliu
dąs atsišaukia į visus lietuvius 
•balsuoto j irs ir kviečia jUs lai
kytis vienybės, nes (tik laikyda- 
miės vienybės m'eš galima šio 
to pasiekti politikoje, d su lai
ku ir gąha daug laimėti.

Mes balsuodami vieningai su
darome husvėriaiitį balsą, l’ad 
turėdami tokį galingą ’ balsą 
mes galime gauti vieną iš ge
riausių vietų miesto valdyboje 
ir daug kitų pašalinių Vietų, o 
ir šiaip musų įtaka politikoje 
žymiai padidės. Bet mes to 
begalime pasiekti skaldydami 
savo balsus ir ’ veikdami kas 
sau, pakrikusiai.

triib. Horner organi- 
zuo ja spėkas balan
džio nominacijoms

Oficialiai baškėlbęs kartdida- 
turą šeštadienį pradėjo agi
tacinę kampaniją 

■1 «

Atvykęs į “Priešų Teritoriją” 
šeštadienį po pietų> gubernato
rius Henry Horner pradėjo sa
vo noriiinacijų kampaniją. Kal
bėdamas į kelių šimtų žmonių 
minią savo propagandos centre, 
6 Ndrth Clark, gubernatorius 

griež
pAšiherka 

bosą majorą

kad gu
išpildė

f » ‘4 1

netupinėdamas ir kuo i 
čiausiais žodžiais
“ ‘sAmbžvancą’ 
Kelly’.

Plorner pareiškė, 
berną toriaudamas jis 
kiekvienų balsuotojams duotų

užpuldinėja mote- 
ris Austine

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaiilted ir Undefaulted 
Perkamą už .Cash su Neperdi- 
dėliu Atrokavimu. Duodame 

Cojlateral Paskolas.

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

Tel. Ftauklin 0576

Del Taikos — Veiklumo — Ekonomijos — Sumanumo
Miesto Valdžios Administravimo ' i

Už ŠIUOS REGULIARIUS REPUBLIKONŲ KANDlbATUS NOMINUOTI Už SAVO &frdPbLNUŠJ 
Padėkite Ciceros gerbūvi rankose tu, kurie ffbriūhšia aptarhaitš Ihusb hiiėštŪi

BALSUOKIT REPUBL1CAN!

ONA SHERPITIENĖ 
Ro tėvais Balčaitę

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 5 diena, 2:00 valandą , 
po pietų 1936 m, sulaukus pū- 

. sės aųižiauš„,tgiihųs Tauragės '? 
ap., Šilalės par., Jūčaičių kai
me,., : . ' ..

Paliko didėliame nuliudiine 
vyra Domininjka, sūnų Antaną, 
dukteris Marle Kachinskį ii- 
vyra Mykolą/ Kastancija Alu-< 
tįs ir vyrą- Antaną, Oną Har- 
pėry ir vyrą Russel, Stellą 
Flaunn ir vyra Edward, Ruth 
Adams ir vyra Leonard ir 6 
attukiis.

. Klibas ..pašarvotas randasi 
Ba'glėy,. Miėhigah.

LaidotUvės įvyk0 toitipadieni 
vąšarid 10 aiena, .9:0’0 vai. ry
to iš haibų. į St.. Brunos pąra- 
'bijės.bažnyčią, NauUėau, Mich.A 
kUriojė Atšibiis gėdiiįihgoš. ba- '< 

- iiiąio'ds iiž veliones sielą, o iš 
ieh biis piilydėtą Galvėry k#- 
-įiiUės Nąd'ėay; Miėhigan.

Viši a. a. Onos Šherpitiėhėš 
gibiiiiėš, kimiigai im pažystami 
ešait rtii'ošird^iai kviečiami Uą- 
lyvąiiti ĮąiddtuvėSę ir šiiteikti J' 
jbi b'aškiitihį , baitariiaviiąą ir • 
Ošišyėikihiibą. Niiliųdę liėkamė

■ ’yyW; ittiMįs, >wkteirv|į" 
žėktai, ąmikai ir gfnifriės.

R —...... . I .1 ....................1........    ,

JUOZAPAS
Persiskyrė sU 

vasario 6 dięna, 
vakaro 1936 m., 
.metų amžiaus...........
žio Ap.. Pušaloto par., Skaisgi
rio kaime.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame « nubudime 

rbli' Jona ir jo šeimyna, duk
terį Valerija, pusbrolius Petrų 
iV AritaPų ir jū šeimVriaš, pus
seserę Ona Šukienę, pusbrolį My
kolą Binghamton, N. Y,, o Lie- 
tuvdj ■’broliuįjurgį ' ir se^ė?į 
Agotą.

Kūnas pašarvotas randasi 
Lachavičiaus koplyčioj, 2314 W. 
23rd Place.
į Laidotuvės įvyks antradienį 
vasario 11 diena, 8:30 vai. ry
to iš namų į Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi- . 
bus gedulingos pamaldos už 
yėlioiiio siela, o iš ten bus Nu
lydėtas i šv.Kažirtiiero kapines.

Viši a. a. Juozapo Dišhdiis ■ 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- . 
lyvaUti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą iV 
.atsisveikinimą Nuliūdę liekame, j

Brolis, duktė, pnšbrblihi; 
pussesere it giminės.

Patarnauja laidotiiviV direk
toriai S. D. Lačhavicz ir StmOs

DISKUS ‘
Šiuo pasauliu 
10:80 valūhdą 

sulaukęs 43 
gimęs Panevė-

Pereitų vasarą, terorizavęs; 
Austin distrikto moteriškes, vėl 
pasirodė žiaurus lytinis išsigi
mėlis, kuris šeštadienį ir vakar 
užpuolė tris jaunas merginas. 
Dvi pajėgė atsiginti. ^Trečioji 
buvo Bertha Johnson, 19, 4832s 
Ferdinan Street.. Merginą su-' 
ėmęs, uždengė jai nosį chlo
roformu suvilginta nosine.

Atgausi sąmonę, mergina pa
matė gulinti, po kaimyno 
randoš grindimis. .

^Trečioji

ve-

[ ŠunaiklriifrmiPėl-saKmb 
Krutinėję 

reikalaukit visame pasauly! 
pagarsėjusio 
ANCHORtu, 

PAIN-EXPELLfeRIO 
Itūrls suteikia igreltą ir tikrų 

UI . . palbnųviriirnų , ,

“Teroras rūbų valy
tojų unijoje” 

z

Čieaners, Dyers ahd Pi-ešs- 
ei*s iihija, lokalus, 17742, pada 
Ve bylą Stipėrioi- teišftitii, ku

Kasdien skaitydafni 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingu 
žinių ir gerų ^nie
kinimų. 1

■ ..Vi.ii.ari

SUSIRINKIMAI
RYTOJ
ąfeaiaaaai.;:; ■■■■».&■■
Čhiėagos Liėtiivių Dihbgijbs—mėnesinis susirinkimas^ Masonic 

Templė, 1547 Nbrth Lėavitt street, 8 vai. vak. Kalbės V. 
Andrulis, “Vilnies” redaktorius. Dainuos “Pirmyn” cho
ro nariai. J. Mickevičius, Prezidentas.

Roselando Laisvamanių Ruopės—mėnesinis susirinkimas^ 7:30 
vaL vak. Darbininkų svetainėje, 10413 Michigan Avė. 
Kviečiame visus atsilankyti, nes bus yenkami parengimo 
darbininkai ir kiti svarbus Veikalai. A. Jbfelttfe, rašt.

PARENGIMAI
—ii.. .11..

JOSEPH S. KRAL

Padarykite Kryželį X langely Prieš 
šittba vardus

FOR
.-jtBaWMt. ttž VrėM). «.

1034 So. AUštiii BOukvafd
FOR CLERK

, . . (balsuokit už VlgmiD. g tą-vc >; '

5214 Wešt 24th Street

(X) -hffi® J. PELIKAN
13(13 South 51ši AvtftUfe

(Balsuokit liž /VteųAj

Trys Tūkstančiai Lietuvių Negali Būt

Trys.lŪkšUh'ČUi iiėtbVįū—Vyrų, ihbterų ir 'didelis skaičius jaūniteo 
Čničag'ds Liėit'ūyilį DHŪgiįds iiariūl. Jie visi žino, kad jiems 

tįasalbh liė'ojėpribiiiiHih^ 6 tai^i šočiališkėis ir kūltūriškais rėika-
Trys tdkštaftČiai ChiieAfebš LifelūVių Dra'ugijos hariir negali būt 

klai'dJbšgi. Įfė žihb, k&'d jTėMs teikia Pašalpos Ligoje, Pomirtines ir 
Muljtūtes Dteūgijds, jie ir JiHkiati$p Chiięagds Lietuvių Draugijai. 
"ČIA ii£U‘$ iYiįij. skirtų:, $6. Ž10 Jr $1Q per savaitę, pomirtinė 
—“‘ča^i” $20'0, pATaidojlmo 'rėikalabns dar $50 ėxtra. Dabar eina 
Draugijos Jubiliejinis konkursas, nariais priimami nūo 15.iki 48 m. 
amžiaus. Mėnesinės duoklės pagal priklausomu„ skyrių-VŠOc, 75 c ir 
$1.25, įstojimas pagal amžių. Konkursas baigsis hūlahdžio (AjJril) 
30 d., nariai, įsirašę dabar, gaus tikietą dykai įt iftiėija'cijbš ir Do- 
vanųv Laįnjėjinjo, vakarų, ‘kuKs^įvyks tuoj koŪkuteui pasibaigus — 
'gęįuž&s:,įwl .3 Ashland Boulevard Aūditeriūin. Įsirašyti gali
ma per DRAUGIJOS konkursaiitųs, narius Arba tiesiog Draugijos 
ofise. Ofisas atidaras panedėliais .ir ketvergais visa dienų—nito 9 v. 
ryto iki. 8-3K vakarpv'Nedėidieniais buo 9 v/fyto Jiki 1 v. po piet.

Lauksime Jūsų atvykimo. , ' . ■ ,<-,.
VHIGAGOS LIETUVIŲ . DRAUGIJOS OFISAS, 

. r 1739 South Halsted Street (2-rds lubos)
»iv fi I stirti ....... * ■ II I ,rf ' J

EDWAR J. KĄWĄL ...

5300 WeJst 31st Street
FOR ASSESŠėR •

(Balsuokit ūž Vįėh’a)..
(X) EDWARD & KAWAL

1424 Soiith SOfh Colirt
FOR TRUSTEE

. (Balsuokit \iž Vieūų)
(X) edvvard kadlec

2330 S. Austin BoUlfevatd
FOR DIRECTORS OF THE LIBRALY > 

BOARD
(Balšu’okil Už bu) ' _

(X) FRANK HAREMŽA
3120 So. 52nd Avenue,

(X) OTTO TESINŠKY
5439 West 24th Street

Primary Rinkimai, Antradieni, Vas. 11 d., 1936m. — bbllsAfdrtrds nūo 6 vai. ryto iki 5 “Vai. vak, —,į ,„ į i, ii,.i.ihi■■■■r.iV v------------------------------- -------------------------------- L—------- -----------------

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinis© 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
hourbon

Lietu vilkos 
beRtihii

Mutual LiquorCo
4707 So. Halsted St

> l'ėL VARDS bŠOŠ

UĄi, tibUpr< <;ca

VASAĖIO i5~DariUs-Girėnas, Amerikos LegiOhb, KUopoš Mo
terų Skyriaus (Auxiliray Valentine Dančė šokliai, VUršity 
Ballroom, 3450 Archer avenUe, 7:30 vak. 35č.

VASARIO 15—“Naujos Gadynės” Choro šokiai—“Lebp Year 
Valehtih^ Šhhfflfe^, McĖnbrby Hali, 4039 Wėšt MadiSon 
slre'ėtį 8 VUl. Vakare. Įžabga—Ž5c.

VASARIO 15j 3 nm. L.V.S. RoselUttde skyriui Pirmų metų 
sukaktuvių šokis ŠU kohfetti, adresu 10413 S. Michigan 
AVe. Gros “Lėo Balchis and his Nighthawks”. Įžanga 25 
centai. .

VAŠARIO 16—“NAUJIENŲ” METINIS KON
CERTAS, Sokoly Svetainėj, 2345 South 
Kedzie Avenue.

VASARIO 22—Klovtliniečiii Klitibo pirnias parėngimas, “Krikš- 
tynta”, šėttletų svetainėje, 1500 S. 49th aviehue. Įžanga 
—25c. Daug dovanų, šokiai. Kviėčia komisija.

VASARIO 23—S L A. 139 Kuopos koncėHhs, “Pirmyn*’ operetė, 
“Gražioji Garatėa’\ Strumilos svetainėj, 158 E. 10V St. 
šokihi. Pradžia—5:6o v. v. Įžanga 40c.

VASARIO 23—Paskaita, “Religija ir Mokslas”. Prėlėgentas 
, K. Aughšt. Rėhgia Rbselando Laisvamanių Kp., Darbinin

kų svetainėje, 10413 Miėhigan avebųe, 1 Vai. p.p. Įžanga 
veltui, (žiur. kovo 15).

VASARIO 25—Lietuvos Seserų Tautiškos Draugijos Užgavėnių 
šokiai, Liet. Liuosybėš svetainėje. Gerinusiems šokėjams 
dovanos. Įžanga—25c.

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

COVO 8—“BIRUTĖS” Koncertas, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 ‘South Halsted street. Choras dainuos naujas 
dainas, nesenai atvežtas iš Lietuvos. Dalyvauja Bar- 
batk Darlys. z*

KOVO 8—Lietuvių Laisvamanių Kuopos Roselande Balius ir šo
kiai, barbihihkų Svetainėje, 10413 Michigan avenue, 5:30 
vakare. Stephens Revelers Orkestras. Gėrimai, skanus 
užkandžiai. Įžanga—25c.

<OVO 15—Paskaita, “Pasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Jo 
Nudpelnai žmoni jai.” Prelegentas H. Jogminas. Darbininkų 
svet., 10413 Michigan avenue, 1 vai., pp. Įžanga veltui. 
Rėhgia Roš’ėiahdo LaišVamaiiių Kp. (žiu. vas. 23.)

GEGUŽĖS 3—Chicagos Lietuvių Draugijos Iniciacijos, Dovanų 
Laimėjimų, šokių it įdomybių vakaras, įvyks Ashland 
Boulevard Auditorium, kampas Ashland Boulevard ir 
Van Buren ‘gaVtių. Pradžia 2:30 vai. popiet. Įžanga 
$1.00 (Plačiau* apie tai skaitykite Draugijos pranešimą 
kasdie “Naujienose”—“Trys Tūkstančiai Lietuvių Negali 
Būt Klaidingi.”), < -
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Sekmadienį Metinis
W ,*

‘Naujienų’ Koncertas
Kar|u bus švenčiamos ir Lietuvos Nepri 

klausomybes Sukaktuvės

Iškilmės įvyksta Chicagos Sokoly Svetainėje; 
žymys solistai ir chorai .išpildys turtingą, 

jcomy programą

ras. O jauniausioji; gentkar- 
tė, musų vaikučiai, pareiškė sa
vo pretenzija į dainininkus pęr 
Jaunų Lietuvių Pulko Chorą, 
kurį specialiai koncertui siv 
mokina P. Sarpalius.

Po to turiningo programo į- 
vyks vaišės ir šokiai, kųvįems 
gros Gk gtephens Ręvelerš or* 
kestras.

Bilietus galima dabar įsigyti 
^Naujienų” ofise, 1739 South 
Halsted Street.z Jie yra 75c ir 
50c, • . . •

--------- --------------- : ■ ------- . ..,,. • r, ’   ■■--------------------—r—

sakydami į kalbėtojų raginimus T AV ERNOS 
suteikti įkahntąjam ir jo šei
mynai paramų ir parodyti pri
tarimą principams už kuriuos 
Butkus-Stilšonas stovėjo?"

Butkus-Stilspnąs kovojo prieš

Kur Susirenka Lietuviai

RAMOVAS TAVERN
Kviečiame visus .< atsilahkyti ‘ i musu 
užeigą, kur visados randasi gera 

, i , degtinė, alus, cigarai ir užkandžiai
karą, nurodė kalbėtojai. Dabar Penktadienias veltui žuvis ir visuo- 

■ '1 . - . , met mandagus patarnavimas.
JUOZAS BRUŽAS IR 

NELLIE MEDELINSfclENĖ 
Savininkai

• 3517 S. Halsted • St* Tel. Yards 3107

ir patys buvę' šalininkai save 
smerkia yž pasidavimą karč 
propagandai, pamatę koks var 
gas iš karo išsivysto ir kiek 
aukų jis reikalauja. Vienok,

Pimadiems, vas. 10, 1930

Community Tavern
Musu užeigoje, lietuviškoje užeigo
je, visados randasi geros rušięs deg
tine, Tavern Pale Alus, Cigarai, 
.šiokiomis dienomis užkandžiai, o 

penktadieniais žuvis veltui.
JONAS IR GRACE SIMAIČIAI, 

Savininkai
3203 So. Halsted St.

INCOME TAX 
BLANKAS

galite išpildyti

i® ii
■

t

Kad vyriškoji lytis ųebutų 
užmiršta, “Naujienų” Koncerto 
rengėjai, pakvietė solistus, An
taną Kaminskų ir Stasį Rim
kų, apie kuriuos teks pasakyti 
daugiau* ateityje.

“Varžytinės”
Tarp chorų Koncerte tikrai, 

atrodo, įvyks varžytinės, nes 
konkurencijos bus, o nei vienas 
nenorės nusileisti. \

Dalyvauja “Pirmyn”, “Biru
tė”, “Naujoji Gadynė”. Senųjų 
gentkartę atstovaus ir bandys 

i prieš jaunuosius,

Ateinantį sekmadienį, vasario 
16 d., įvyksta iškilmingas 
“NAUJIENŲ” METINIS KON
CERTAS. Kartu, ir Lietuvos 
Nepriklausomybės Sukaktuvių 
iškilmės, nes vasario 16 d., tos 
sukaktuvės išpuola.

Vakaras įvyks Chicagos So- 
kolų svetainėje, 2343 South 
Kedzie avenue, kur vakar “Pir
myn” choras su pasisekimu pa
statė operą “Cavalleria Rusti
cana”.

Visi žymiausi Chicagos lietu- 
vių dainininkai ir chorai yra prieš •___
sutraukti išpildyti t, “Naujie- 0^^ Lietuvių .Vyrų Cho

Surinko virš $1,50 
aukų Butkaus-Stilso- 
no masiniam initinge

nors karas pasibaigė 18 metų POPSY’S TAVERN 
atgal ir dabar visi mato koks Mūšų gražiai išpuoštoje užeigoje 
jis yra žiaurus ir kenksmingas, sausite'visados ererus ęėrimus; ciea- 

rus ir skanius pietus, iš šviežios mė
sos ir daržovių, Plate Lunch 25c.. 
taipgi penktadieniais žuvis veltui. 
Kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti.

A. K. MASIULIS 
4171 So. Halsted St.

GĖRIMŲ SKLADAS 
Gausite visokių gėrimų, didžiausis 

pasirinkimas pas lietuvi. 
Monarch Wine & 

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

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St

nų” iškilmių programą, kuris, 
sprendžiant vien iš dalyvių var
dų, bus nepaprastai turtingas 
ir įdomus.

Dalyvaus Helen Bartush
Tarp kitų vakaro žvaigždžių 

yra Helen Bartush, lietuvių I 
operos dainininkė, kuri dabar-1 
tiniu laiku stovi musų daini-! 
ninkių pirmose eilėse. Ji iš-' 
pildys kelis numerius iš savo 
turtingo operetinio ir liaudies 
dainų repertuaro.

Be jos dainuos p. Anelė Ste
ponavičienė, kuri vakar nusine
šė laurui dainuodama Santuz- 
zos rolę operoje “Cavalleria 
Rusticana”. Ji - ruošia koncer
tui naujus kurinius ir tie, ku
rie vakar jai smarkiai plojo 
operoje, lygiai entuziastiškai 
dainininkę priims “Naujienų 
koncerte.

Susirinko t apie 800 publikos 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje

Parodydami savo simpatiją 
Butkui-Stilsonui, kuris trumpą 
laiką atgal buvo suimtas New 
Yorke, Chicagos Lietuvių Au
ditoriuje į masinį piitirigą, 
penktadienį susirinko apie 800 
žmonių. / .

Jie sudėjo virš $150 aukų, ai-

Butkų-Stilsoną visgi areštavo”. 
“Neleiskime jo šeimynai ba

dauti ir kentėti. Dėkime pa
stangas suįmtąjį paliuosųoji.

Į Prisidekime kiekvienas kiek; ga- 
k lime ir parodykime, kad mes 

stovime uj/ principus, kurių au
ka Butkus dabar yra.”

Mitinge t kalbėjo Dr. P. Gri
gaitis, “Naujienų” redaktorius, 
Dr. A. L. GraįčUnas, Bacevi
čius ir L. Abękas.

Be kalbėtojų\ programe daly
vavo Chicagos Lietuvių Vyrų 
choras, “Naujos Gadynės” cho
ras ir “Kanklėp”.
' , Pirminirikavd adV. K. P. Gib
' . ... 1 /. ’ ‘.i
gis.,

Happy Hour Tavern
Musų lietuviškoje užeigoje, gausite 
visados geros rūšies degtine, alų, 
cigarus, šiokiomis dienomis užkand
žiai, o penktadieniais žuvis veltui it 
visuomet mandagus patarnavimas.

Mrs. Stella Shurnas
Savininkė

2906 So. Union Avė.

BRIDGEPORTE
Del sveiko maisto ir skanių 

kopūstų eikite į: 
Universal Restaurant 

(ANTON A. NORKUS. Sav.) 
750 W. 31st St.

Tel. Victory 9670

Gerkit sveikiausia PIENĄ 4Š
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus 

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

Pašaukit.

Business Service
.PątąrĮiayiroas

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome viso
kios rūšies stogus, taipgi dirbame 
bleties darbus. Lengvos išlygos, 
jei pageidaujama. -

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 S. Halsted St. 

Victory 4965

F0X DE LUXE
Alus—5 centai. Degtinė—10 centų 

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

3318 So. Halsted St.

Crane Coal Co.
, 5332 S. Long Avė.

Tek Republic 8402

UNIVĖRSAL STORA GE
V. BAGDONAS. Sav.

*•' Loėal and Long Distauce 
Furnitūra and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phonw Vardu 8408

Už Ekonomiją ir Darbo Našumą Valdžioje 
Balsuokite už ~ s

Frank A. Kveton
Republikonų Kandidatą į Prezidentus 

Cicero miesto 
z . '

Nominacijų Balsavimai vasario 11,1936
Cicero biznierius daugiau kaip per 20 metų.
Jisai pastatys Miesto Valdžią ant biznio pagrindo.
Jis'ai laikys viešoje vietoje visus Miesto rekordus, Ikad Taksų Mokėto

jai galėtų juos. mątjyti<
Jo nėra supančiojusi jokia politinė mašina.1

< . 1 ■ ... ■ 1 ■■ ■ ■ ■ ‘1

FRANK A. KVETON buvo kontraktorius plumbing biznyje per 23 me
tus, gyvena Cicero mieste per paskutinius, 20 metų, jo jmonė yra 
prie 6040 W. Cermak. road. Gyvena prie 1829 S. 61 avenue su sa
vo žmona ir vaikais, yra Cicero Rotary ir Cicero Eikš narys.

Frank A. Kveton Buvo du tekminu Cicero Miesto Trustee.

21st Place Tavern & 
Restaurant

Stekai, porčepai ir į kiti šilti valgiai. 
Bismark alus, 

degtinė ir
ANTANAS IR A

• Savini
701 W. 21st Plac

eros rūšies
ikarai
ES STUKAI

kai
Tel. Canal 7522

Bowlirig—Lunch—Bar
20 Bowling Allevs

10 Billiard & Pocket Tables 
Lunch Ropm — Bar 

Bruck-Wiesner Rec. Co
. Incorporated

819 W. 35th Street 
Chicago, Jll . ' .

SPRING INN
Musu užeigoje visados geros rūšies 
degtinė* alus, cigarai, cigaretai ir 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
'šokių veltui, draugijoms, išvažiavi

mams ir parems. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and fceaipĄys; ĄYillow Springs
) .... .... i

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

Smulkesni 87.05 tonas

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St. 
Englewood 5883-5840 
Dar gražiau, moder-

< niškiau jrenta -

ČČAL

krautuve ir 3

i.

i

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Exchange—-Mainai__
TURIU geroje apielinkėj lotą 

Viskas išmokėta Mainysiu ant gro- 
sernės, automobiliaus arba ant Ta- 
vem. 6826 3o. Racine Avė.

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinam pinigus ant mortgičių, 
Užrašo m visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrendupjam, parduodam arba 
iŠmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

“NAUJIENOS”
• t

PASIUNČIA PINIGUS
Į LIETUVA

Litais arba- Doleriais.
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

—HO—
NAMU SAVININKU ATYDAI 

Musu biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Mf.ža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki . piet.

LANDLORDS BUREAU °F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 mot

3

f 4
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"Sis paveikslas parodo kaip James- 
town kolionistai mainydavo tabaką 
už nuotakas. Jie mokėdavo “120 
svarų geriausio lapo” už pergabeni
mų kiekvienos busimosios pačios at
vykusios į Naujų Pasauli iš Anglijos.

*1936
'' '• C!’’ . ‘ ■

Ir čia yra paveikslas, šiadienos nau- 
jagadyniskos viešam pardavimui 
sųkrovos kur lygioj rūšies lapinis 
tabakas parduodamas viešoje tur
gavietėje augščiaūsidm siūlyto juh

Nėra jokio užvaduotojo dėl lengvo, nunokusio 

tabako padaryti gerą cigaretą—ir niekad nebus
• ,,,ir tokią rūšį mes perkame dėl Chesterfield Cigaretą

Viši šitie tabako vyrai išsila^ 
vinę tabako biznyje ir išmokinti

Tabako nupirkimo sezone ra
sime Liggett & Myers Tobacco

• . . • -v « • • > .y I ■

Co. pirkėjus 75 turgavietese kur Liggett & Myers tradicijoje kad >
< . Bright rūšis tabako parduodama, 

ir 46 turgavietese kur Burley ir
. kitos tabako rūšys parduodamos.

vien tik lengvas, nunokęs taba
kas yra gana geras Čhesterfield 
Cigaretams. » 1

Liggett & Myers TobaccoCo

•A

dėl lengvumo 
dėl geresnio skonio

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
3750 VVatlace Street ' 
Tel. Boulevard 0250

HIGH GRADE NORTHERN 
ILLINOIS COAL 

Best Substitute for Pocahontas
Mine Run ................  >.... $5.75
Lump, Egg or Nut ................ *. 6.00
Screenings ............... .........  4.75

Direct from the Mine. — 2 ton 
minimiim.

Call Dav or Night 
KEDZIE 3882

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS 

Geriausias Pavaduotojas dėl 
Pocahontas

Mine Run ......................   $5.75
Lump, Egg or Nut .... ...... ........ 6 00
Screenings ................................ 4.75

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

Tel. KEDZIE 3882.
——■ • ' .......... .... i............... ..... ...............  —

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. . Pamatykite 
mus pirm negu nirksite kitur.

I S. E. SOSTHETM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

Help Wanted—Female
1 Darbininkių reikia

SKALBĖJA dėl mažos ištaigos 
Nuolatinis darbas, $4.00, kambarys 
ir valgis. 6017 So. Kenwood, Tel. 
Midvvay 1605.

For Rent
PASIRENDUOJA

kambariai užpakaly 25x70 pėdų il
gio, % bloko nuo bažnyčios ir 
skersai gatvės ir antros du
ris nuo kampo šakiu salė.

Kreiptis
2257 W. 23rd Place 

ant kampo

PARDAVIMUI Shoe Repair Shop 
pilnai įrengta. Atsišaukite. Gali
ma randuoti. 1445 So. 50 Avenue. 
antros lubos. Tulšus, savininkas 
1408 So. 48 Ct% Galima matyt nuo 
3 iki 7 vai. valp t

TAVERN parsiduoda. Biznis sfe
rai išdirbtas. Pardavimo priežastis 
du bizniai ir savininkas serga, ran
dasi ligoninėje, 607 W. 63rd St. 
Tel. Wentwdrth 2936 ar Lafayette 
5277.




