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Anglij a V ištiek Par- 
duosianti Ethiopiją 

„ - . ' . ....... į i' u įi

Mussolini ruošiasi greitam užkariavimui 
Ethiopijos, tam pritarant Anglijai ir 

atidedant aliejaus sankcijas
LONDONAS, vas. 16. —Gau

tomis čia žiniomis, Mussolini 
generolai ruošiasi pradėti nau
ją smarkų ofensyvą Ethiopijoi 
kovo 1 d., kad kaip galima grei
čiausia paimti Addis Ababa ir 
Djibouti geležinkelį ir Ethiopi- 
ją galutinai nugalėti pirm pra- 
dėsiant su ja taikos derybas.

Mussolini nori sumušti et- 
hiopus pirm prasidės ten lietin
gasis sezonas birželio mėn., 
kad galimą butų dar šiais me 
tais baigti karą. *

Naitfąjame ofensyve italai 
yra pasiryžę naudoti visas 
jiems prieinamas priemones 
ethiopų nugalėjimui, neven
giant ir nuodingų dujų, prieš 
kurias ethiopai neturi jokios 
apsaugos. Tai tapo sutarta ne
senai įvykusiame vyriausio fa
šistų tarybos susirinkime.

Italai ruošiasi pradėti puo
limą- kartu dviem frontais — 
šiaurinėje ir pietinėje EthiOpi- 
joje.

Anglija parduoda Ethiopiją
Italija tikisi aplaikyti per

galę todėl, kad buk jau prasi
dėję sukilimai tainjvairių Et' 
hiopijos genčių irantra? kad 
Anglija sutinka atidėti skelbi
mą Italijai aliejaus sankcijų, 
ką rodo jos delsimo politika 
Genevoje.

Be to Anglija visiškai pakeb 
te savo nusistatymą linkui Mus
solini . kampanijos Afrikoje. 
Dabar ji jau sutinka priimti 
Hoare-Laval taikos sąlygas, ku 
riomis Italijai siūloma atiduo
ti du trečdalius Ethiopijos. Tos 
sąlygos, kada jos buvo pirmą 
kartą pasiūlytos, sukėlė tolų 
pasipiktinimą visoje Europoje, 
kad Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Hoare 
traukti iš vietos, 
išlėkė iš valdžios 
premjeras Lavai.

Jau tada buvo 
kad Anglijos 
pritaria toms 
spiriami viešosios opinijos tu
rėjo nusikratyti Hoare.

Dabar aiškėja, kad Anglija 
paslaptomis ir toliau tęs par
davimą Ethiopijos, atidėdama 
aliejaus sankcijas ir kartu duo
dama italams liuosas rankas 
grobtis, kiek tik jie įstengs 
Ethiopijos plotus.

Pasak italų, anglai jau ne- 
beskaito Ethiopiją labai svar
biu dalyku, nes jie, anglai, da
bar yra susirūpinę kitais rer 
kalais. Anglijai dabar rupi ne 
tiek Ethiopiją, kiek japonų be< 
siveržimas Chinijoj ir šalinimas 
iš Chimjos europiečių įtakos. 
Anglija bijosi, kad Japonija ne
prieitų ir prie Indijos. Todėl 
Anglija dabar bando susiartin* 
ti su Rusija ir nori visai už
miršti Ethiopiją, atiduodant ją 
italams, ar kas tik nori ją pa 
sigrobti, kad pati Anglija ga
lėtų visą savo domę atkreipti 
į svarbesnius jai dalykus.

Pačiai Italijai irgi reikia sku
bintis su* Ethiopijos užkariavi 
mu, nes sankcijos pradeda veik
ti, o ir nuolatiniai itąlų pralai
mėjimai labai blogai veikia ita* 
lų nuotaiką, tap kad jau pa 
čioje Italijoje prasideda gai- 

' valinis judėjimas 'prieš tą ka
rą. Kol kas tas judėjimas nė* 
ra stiprus ir labai platus, nėra patarė vaikui

nė organizuotas, bet niekas ne
gali pasakyti kaip greitai jis 
gali išsiplėsti, jei ir toliau tę 
sis italų pralaimėjimai. Todėl 
italams yra būtinai reikalinga 
vazidinga pergalė, kad sustip
rinti ūpą, namie.

čia irgi galima ' tikėtis Ang
lijos pagelbos, nes karą pralai
mėjus , tikrai turės žlugti fa
šizmas, o to Anglijos konser
vatoriai labai nenori, nes kon
servatoriai greičiau ras bend
rą kalbą su fašistine, negu? su 
liberališka Italija.

Sukilėliai laimėjo 
Veneueloj; 10 žuvo 

riaušėse

šu-
už 2 mėn. po jo

dienos riaušių, ku
10 žmonių ir 25

CARACAS, Venezuela, vas 
16.—Geležinė gen. Gomez dik
tatūra, kuris išsilaikė per 28 
metus, manoma, jau yra 
triuškinta 
mirties.

Po visos 
riose žuvo
liko sužeisti, Gomez priešinin
kai užėmė svarbias vietas val
džioj, o prezidentas Contreras; 
kuriam Gomez buvo pavedęs 
savo diktatūrą, prižadėjo šaliai 
liberališkesnę valdžią.

Conteraš užėmęs prezidento 
vietą, nėjo Gomez keliais, bet 
bando raminti šalį prižadėda
mas reformas.

i Dabartinės riaušės kilo C a 
racas gubernatoriui gen. Gala- 
vis įvedus 
laikraščiai,

cenzūrą, delei ko 
protestui, buvo pa 
Generalinis streikas 

persimetė į kitus

turėjo pasb 
o neužilgo 

ir Francijo->

nužiūrima, 
konservatoriai 
sąlygoms, tik
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KUR SUDEGĖ SEPTYNI DARBININKAI

81

Keturi žmonės mirė Belleville,. 
III. ir Ciitcinriati, 6., deleį be- 
sisunkiančio į namus gaso

■

II
sSsį-S

PARKER DAM. *— Oro vaizdas Parker Dam tvenkinio 
darbininkų stovyklos, Colorado valstijoje, kur* nesenai kilo gais
ras. Vienoje iš šėtrų sudegė septyni darbininkai. Gaisras kilo 
nakties laiku. r * "'-7.? '

Uždraudė gaminti Atstovų f butas pri- 
prieš-fašistinę Sin- ėmė didelės armijos
clair Lewis filmą bilių

r,,4—■>»■■■■, 

WASHINGTON, vas. 16WASHINGTON, vas. 16. — WASHINGTON, vas. 16.
Mūviu caras Will Hays uždrau- Atstovų buta^ 204 balsais prieš 
dęs gaminti filmą, paremtą 36, priėnlė dldžiatlsį taikos ma- 
Sinclair Lewis knyga “It can’t to paskyrimą armijai. Armijos 
happen here”, kurioj' vaizduoja- išlaikymui ir .padidinimui ski- 
ma kaip* lengvai gali Amerikoj riama. $376,886,333 ir $168,359, 
įsigalėti fašizmai ir kokios 985* upįų^gil|iimui ir prieplau 
liūdnos gali^nitt-’jo 'pasčkos j kbMs,’ ‘i^^fe^iat^ia - til.
šturmininkai, * ‘

iš Caracas persimetė į kitus 
miestus. Kareiviai šovė j de
monstrantus. Minios tada pra 
dėjo plėšti ir deginti Gomez ša1 
Hninkų turtą.

Prez. Contreras, kad nura
minti žmones,- skubiai pašalino 
armijos ir valdžios viršininkus 
ir prižadėjo steigti konstitu-' 
cines garantijas.

Dabar šaly vėl ramu. Minių 
pridaryti nuostoliai,, keršijant 
už šaudymą demonstrantų, šie 
kia $300.000.

10 dienų kalė jimo už 
vyro nužudymą

DETROIT,. Mich., vas. 16.—- 
Mrs. Delphine Kleehammer, 41 
m., kuri nušovė savo vyrų Jo
ną, už tą žmogžudystę liko nu
teista 10 dienų kalėjiman 
penkiems metams pataisos.

Miega jau penkti metai

ir

koncentracijos 
stovyklos, kastorka, rasinis per
sekiojimas ir galutinas žmonių 
pavergimas.

Ta Lewis knyga sukėlė tikrą 
sensaciją ir ji ddbar yra pla
čiausia skaitoma knyga. Suma
nyta iš jos padaryti ir filmą, 
bet Will Hays, .prisibijodamas 
“Internacionalinių komplikaci
jų”, uždraudęs tą filmą gamin
ti. Esą Hays pasakęs gaminto
jams, kad jis nežinąs kaip galį 
pakrypti, ateinantys rinkimai 
ir kad todėl jis nenorys įžeisti 
republikonus, nors ištikrųjų 
knygoje republikonai visai nė
ra įžeidžiami.

“Demokratija tikrai yra pa
statyta tik apsigynimo stovin”, 
pareiškė Lewis, “jei du Euro
pos diktatoriai, nė neatidaryda
mi savo bumų ir dagi nieko 
nežinodami apie iškilusį klausi
mą, gali uždaryti, Amerikos fil
mą, pridarydami gamintojams 
$200,000 nuostolių. AŠ para
šiau, “It can’t happen here”, 
bet dabar pradedu manyti, kad 
ištikrųjų gali ir čia tas atsitik
ti.”

Filmų kompanijos viršininkai 
betgi sako, kad jie neturį jokių 
žinių apie uždraudimą ir kol' 
apie tai jiems nebus pranešta, 
tai jie filmą gaminsią.

karo tikslams.
Armija bus padidinta iki 

150,000 kareivių ir bus pasta
tyta dar, 565 naujų karo lėktu
vu ■'

Militaristai dėjo visas pastan
gas dar daugiau pinigų armi 
jos didinimui pasiirti.

Dviejų miestų gyven
tojai gyveną baimė

je gaso

Demonstracija prieš 
fašizmą Paryžiuje

CHICAGO.—Patricia Magtfire 
dabar jau 30 metų, v pradėjo 
penktus nepasiliaujančio miego 
metus. Per visus 4 metus j» 
nė kartą nebuvo pabudusi ir 
nebuvo atgavusi sąmonę. 

I _____________ _____ ________ __________

DANVILLE, 111., vas. 16. — 
Suimtas high schodl mokinys 
Donald Cunninghdm, 16 pi., 
kuris prisipažino kuju sumušęs 
ir sunkiai sužeidęs mokyklos 
•’iršininko Vagelbininką Bates. 
Suimti ir du biznieriai, kurie 

pabėgti. '

Ethiopai apsupę ir 
išžudę 20,000 italų

Suimti ir du

CHICAGO.— Dviėjų miestų, 
Belleville, III. ir Cincinnati, O., 
gyventojai gyvena nuolatinėje 
baimėj nutrokšti ar bent pri- 
trokšti nuo gaso dujų. Abie
juose miestuose jau ketiftu 
žmonės nutroško ir 41 pritroš- 
ko nuo gaso, kuris iš pervadų 
gatvėse prasisunkia; į namus.

■ Grasas, kūris tankiai sunkiasi 
didžiųjų gaso pervadų suduri- 
muose, paprastai prasisunkia 
per žemę ir išeina į orą. / Bet 

: dabar žemei įšalus, jis nebega 
Ii išsisunkti per žemę, tad pa
lei pervadas sunkiasi į namus. 
Be to nuo šalčio sprogsta ga- 
sas, kas dar labiau padidina ga
so sunkimąsi.

Todėl abiejų miestų gyvento
jai liko įspėti gerai vėdinti sa
vo namų rusius ir miegoti kam
bariuose su atdarais langais. Be 
to, ypač saugotis eksplozijų.

Taipgi į gasą bus bandoma 
leisti tam tikrų chemikalų, kad 
galima butų lengviau užuosti 
gasą, jei. jis kartais pradėtų 
sunktis į namą.

Panašių nelaimių su gasu bu<- 
vo įr Chičagoj, o vienas namas 
liko visai sugriautas eksploda 
vus besisunkiančiam gatvėj ga- 
sui. ; ; •.

Vėliausiomis žiniomis gaso pa-, 
vojus pasipeiškė- ir. dviejuose 
kituose miestuose, būtent An 
derson, Ind., pritroško penki 
žmonės, o Kokomo, Ind., vienoj 
šeimynoj pritroško 7 žmonės.

PARYČIUS, vas. 16.— šan 
die Liaudies Frontas ruošia di
delę demonstraciją prieš fašiz* 
mą ir prieš > rojalistus, kurie 
sumušė socialistų vadą Leon 
Blurm

Policija padarė kratas roja
listų raštinėse ir “trofėjų” kam* 
bary r&do sumuštojo Blum skry
bėlę. Kartu rasta daug ženk 
lų, kuriuos rojalistai yra nu 
draskę įvairiose muštynėse 
gatvėse. Buvo kratų ir pas 
atskirus rojalistų vadus.

Rojalistų laikraštis eina, bet
jau nebeskelbia jokių monar-- tą blogumą”, 
ęhistų susirinkimų.

Rojalistai kreipėsi į valstybės 
tarybą prašydami pripažinti, 
nekonstitu’ciniu dalyku uždary
mą jų organizacijų.

HITLERIS NORI 
DAUGIAU 

ŽEMIŲ
Sako; kad Vokietijai yna Ankš 

tu dabartinėse jos rybose

BERLYNAS, vas. 16. —“Tau
tos vadas” Hitleris automobilių 
parodos atidrymo proga pareiš
kė, kad Vokietijai reikia įsigyti 
daugiau žemių. Jis tarp kitko 
pareiškė

“Mus yra perdaug permažame 
žemės plote... Aišku, kad pa
saulio prekybos ir pasaulio ger
būvio interesuose yra pašalinti

Europos audrose ir 
šalčiuose žuvo 275 

žmones
Vien Turkijos žuvo 78 žmonės

LONDONAS, vas. 16. Sman 
ki sniego, pūga perėjo per Tur 
kiją, pasiimdama 78 gyvas-

* -i-

tis.
Visoje Europoje ir Mažojoje 

Azijoje nu‘o šalčių ir sniego 
audrų žuvo 275 žmonės.

Iš Istanbulo pranešama, kad 
laike trijų dienų šalčio ten su
šalo 48 žmonės,- prigėrė 22 ir 
8 žuvo nelaimėse. Materialiai 
nuostoliai" Turkijoje siekia 
$10,000,000.

Iš visur gau-

• Daug miestelių 
užpustyta

CHICAGO. -
narna žinių apie sniego užpus
tytus ir visai izoliuotus mieste
lius ir kaimus. Yra miestelių, 
kurie jau visą mėnesį nematė 
traukinio, o iF visi keliaį užda
ryti didelių pusnių daugiau sa
vaitės laiko. Vargas tokiuose 
miesteliuose yra didelis, nes kai 
kur trūksta anglių ir maisto. 
Ten kurui kertami medžiai gat
vėse, o kitur maistą bando 
mėtyti į tokius užpustytus 

kitaipmiestelius lėktuvąi, nes 
juos pasiekti negalima.

■ \ . •

Lenkija atįdės už 
draudimą košer 

mėsos

Japonai kovoja mon 
golus; norį ir 

taikintis

Senatas priėmė nau 
ją farmų pagel

bos bilių

(Išvada gi aiški—reikia Vo
kietijai užkariauti žemių, o ka
dangi į pietus kelią yra pasto
jusi didžiulė Francija, tai Vo
kietijai lieka veržtis tik į rytus, 
pasigrobiant Lietuvą ir kitas 
Pabaltijo valstybes, taipjau 
Lenkiją ir turtingą Ukrainą).

Hitleris taipjau tikrina, kad 
ateina: laikas kada Vokietija 
pasiliudstfs nuo užsienio alie
jaus ir gumos. Jau ir dabar 
Vokietija pasigaminanti geres
nę už naturalę dirbtinę gumą. 
Greitai galėsianti pasigaminti 
ir dirbtinį automobilių^ kurą. 
Taipjau turės būti išrištas 
“volkswągen” (liaudies automo
bilio) klausimas, kad automo
bilius pasidarytų prieinamas 
kiekvienam ir kad Vokietija 
vieton 500,000 automobilių tu 
retų 5,000,000.
^(Lygiai tą. patį tvirtina ir 
Rusijos bolševikai. Ir jie ga
mina automobilius “visiems 
darbininkams.” Bet abiejų ša
lių gyventojai ne tik tą “au 
tomobilių” nesulaukia, bet su 
kiekviena diena skęsta į vis d»- 
desnį skurdą ir vargą).

ADDIS AB AB A, vas. 16. — ■Diplomatiniai šaltiniai reiškia 
baimės, kad italai gali bom
barduoti iš oro Addis .Ababa 
atgiežai už pralaimėtą mūšį. 
Tembien apygardoj<A Šiauriniame 
fronte, kur 20,000 italų buvo 
apsupta ir jie neturėjo mažiau
sios progos išlikti gyvais—visi 
buvo ethiopų išžudyti.

Atgiežai dabar italąi nuola
tos bomuarduoja miestus ir net

* TOKIO, vas. 16. — Japonų 
Žinių agentūrą praneša iš Hai- 
lar, kad 1,000 Išlaukinės Mori 
golijos kareivių užpuolė Man- 
chukuo-Japonijos militarinį pos
tą ties Asailsumu, bet po kelių 
valandų mūšio tapo atfnušti 
Tai buvo smarkiausias pasieni j 
susirėmimas.

Vieta susirėmimo lig paremia 
mongolų tvirtinimą, kad jie iš
vijo japonus Olahodka, nors 
japonai tą nori nuginčyti.

Nežiūrint ištikusių jau kelių 
^markių susirėmimų, augšti Ja
ponijos vyriausybės nariai reiš
kia vilties, kad nesusipratimus 
Jaus lengva išlyginti įtaikiu bu 
du. Išrodo, kad įr Japonijos 
valdžia, ir dagi militaristai no 
ri sustabdyti pasienio inciden- 
tus.

VARŠAVA, vaš. 16. —Iš tik
rų šaltinių patirta,, kad Lenki
jos valdžia, iš priežasties už-* 
sienįo protestų, nutarė atidėti 
pravedimą įstatymų, kurie 
draustų gyvulius skersti košei 
bildu, kuris ir pačioj Lenkijoj 
sukėlė audrą žyčty protestų.

ĮNDIANAPOLIS, Ind., vas. 
16. — Gaisrasz Ę. Rauth and 
Sons maisto ir trąšų dirbtuvė
se pridarė už $150,000 nuosto
lių. '

BEVERLY HILLS,’ Cal., vas 
16.—John Elmer Garrity, 41 
pi., buvęs viršininkas Litchberg 

,1* Steel Co; iš Pa., rastas nutroš- 
vienuolynus Makąlė apielinkėj; | kęs savo automębily garaže. ■

Nusižudė dvi seserys
NEW YORK, vas. I6.7-S1P 

sikabinusios už rankų nusitroš- 
kino gastf savo bute dvi sese
rys; mokytojos Clara Weickeis, 
40 ir Martha, 35 m. Abi buvo 
nevedusios. Abi labai 1 judėju
sios 2 mėn. atgal mirusios mo
tinos. 1

■ -’.t i

YONKERS, N. Y., vas. 16.— 
Trys žmonės žuvo gaisre, kuris 
sunaikino WPA darbininko M. 
feadigan, 39 m., 6 kambarių 
medinį . namą. Gaisras kilo 
eksplodavus aliejaus pečiui.

...... ..11,1 1 ■■■ 11 ■1 I" <■

WASHINGTON, vas. 16. — 
Karo laivyno sekretorius Swan- 
son, 73 m., kuris serga pleuri
tu, 'vėl atkrito ir jo padėtis vėl 
pasidafė labai rimta. f

WASHINGTON, vas. 16. — 
Senatas vakar po 12 dienų de 
batų priėmė administracijos pa
siūlytą naują farmų pagelbos 
bilių.

Dabar bilius pasiųstas atsto' 
vų butui, kur jo priėmimas yra 
užtikrintas.

Bilius sulaikymui žemės ali
nimo taiko kontroliuoti ūkių 
produkciją ir mokėti ūkinin
kams pašelpas.

Republikonai, o ir tūli 
mokratai spirėsi, kad bilius 
sąs “konstitucniis” ir kad 
yra tik politinis gestas.

Rep. senatorius Norris tin
kamai atsakė 
augšČiausias 
prieštarauja 
džiams. Pav.
nes apie tai nieko 

? o 

konstitucijoj. Bet; 
konstitucijoj “nėra 
skiemens, nė vieno
vieno sakinio, kuris duotų tei
sę aUgščiausiam teismui skelb
ti kongreso aktus nekonstitur 
ciniais.”

Daugiau kaip 150 
žmonių žuvo 

gaisre

dc- 
ne- 
jiš

jiems, kad pats 
teismas tankiai 
savo nuospren- 
jis atmetė A A A, 

neminimai 
toj pačioj 
nė vieno 
žodžio, nė

■f

'TIENTSIN, japonų okupuoto j 
Chinijoj, vas. 16.—Iš griūvėsią 
lūšnų, apgyventų 1,300 beturčių, 
išimta jau 150 lavonų žmonių, 
kurie žuvo gaisrui sunaikinus 
jų lūšnas. Spėjama, kad griu 
vėsiuose yra dar daug daugiau 
lavonų.

Francija ir Belgija 
įspėjo Vokietiją

PARYŽIUS, vas. 16. — At
sakydamos į nacių laikraščių 
grūmojimus, kad jei Francija 
ratifikuos sąjungą su Rusija, 
tai Vokietija pradės ginkluoti 
demilitarizuotą Pareinj, Fran
cija ir Belgija įspėjo Vokietiją, 
kad tokis jos žingsnis tuojaus 
susilauks griežto tu dviejų ša
lių pasipriešinimo.

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

ŠEŠTADIENĮ
kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties

' 1080 Kilocycles (5000 Watts Pajėgos).
šią stoti ant savo radib galite surasti tarp W. J, J. D. ir W. C. F. L. stočių

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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KORESPONDENCIJOS
' W I1 .. ......

Carnegie, Pa.
Daug vargo dėl šalčių

Visur siaučia šalčiai. Užklu
po jie ir musų apylinkę. Tie 
šalčiai labai vargina žmones, 
o ypač neturtinguosius, dau
gelyje vietų vanduo užšalo. Ku
ras brangus, o per šalčius ję 
labai daug reikia. Daugiui šik 
tų drabužių irgi trūksta. Nč 
ra ir pinigų, kad butų galima 
įsigyti tų drabužių.. Juo labiau,, 
kad kainos gana aukštos.

Apie maistą — tai nėra daug 
kas kalbėti. Neįmanomai jis 
pabrango. Laikraščiuose- kai 
kada tenka pastebėti, jog New 
Yorke, Chicagoje ir kituos* 
miestuose nupiginama tai jau 
tiena, tai ‘ kiauliena, tai kito-: 
kia mėsa. Vadinasi, nors tam 
tikromis dienomis žmonės ten 
turi progos pigiau mėsos pirk
ti. Bet pas mus, ir net pačia
me Pittsburghe, kainos jnais 
tui visą laiką laikosi gana auk 
štos. Kai įeini į mėsos krau 
tuvę, tai savininkas tuoj pra
deda skųstis. Girdi, per
vaitę biznis visai menkas te
buvęs. žmonės skundžiasi, kad 
mėsa brangi ir visai mažai jos 
teperka. Tur būt, mažiai? jie 
dabar ir valgo.

Ir kaip jie gali daug’ mėsos 
pirkti, kada pinigų neturi. Už 
darbiai visiškai sumenkėjo ir

pasidarė mizefni. Jei kuris dar
bininkas ir visą laiką dirba, 
tai ir tada negali su šeima 
žmoniškai gyventi, — turi mai
tintis prasčiausiu maistu ir 
gyventi landynėse. Jei ir to
liau laikai nepagerės, tai dar- 
.^pinkams dar labiau -teks nuo 
maisto atprasti. 7

Mirė Ona čirvinskienė

sa-

„aAw>

Radios
Philco, Zenith, Gene-, 
ral Electric, R. C. A. i

I

■ Victor, Radionas, i 
Crosley.

Visus Radios galite 
gauti Budriko 

Krautuvėje .

8 tūbų Crosley už

24.50

Jos.F.Budrik
■ ».. '• 1 " ' »<. ,1* , ’

INCORPORATEĮ) '
3417 So. Halsted SL
4 Tel. Boulevard 4705

Sausio 16 d. mirė Oną čir- 
yinskįenė, gerai žinomo laisva
manio ir pirmeivio Juozo čir • 
vinskio žmona. Ji buvo kHuJsi 
iš Šiaulių apskrities, Luokės 
parapijos. Jos mergiška pavar
dė buvo Virušąitė.

Į šią šalį čirvinskienė atvy
ko prieš 84 metus. Tada ji bu
vo dar visai jauna mergina.. 
Atvyko ji į Carnegie ir susto
jo pas savo tetą Bajorinienę: 
Kiek pasisvečiavusi, • žinoma, 
turėjo eiti į fabriką. Netrukus 
susipažino su tetos pusbroliu, 
Jtfozu Marcinkum. Susipažino, 
susidraugavo, o vėliau ištekė
jo už jo. Su juo išgyveno sep
tynerius metus. Susilaukė dvie
jų sūnų — Juozo ir Antano. 
Įsigijo savo namelius ir jau
tėsi ganą kdminga. Bet štai ne
laboji mirtis atskyrė nuo jos 
mylimą vyrą, kurio gyvenime 
siūlą nutraukė džiova.

Vyrui mirus, Onai su vaiku
čiais teko gerokai pavargti. 
Bet štai netrukus ji išteka už 
Juozo čirvinsko, su kuriuo pa
vyzdingai išgyveno dvidešimt 
ketverius metus; SU čirvinsku 
ji sulaukė dviejų šunų ir vie 
nos dukters, būtent, Petro, 
Prano ir Stasės.
• čirvinskienė buvo laisvų pa 
žiūrų moteris. Ji : priklausė 
įvairioms progresyviskoms or
ganizacijoms. Seniau ji nema
žai veikė Lietuvių Moterų Su J 
sivienijimo 57. kuopoje. ‘Faktiš 
kii. ji-buvo vienais tos kuopos’ 
įkūrėjų. Ji nubfat buvo renka
ma į įvairias komisijas bei ko
mitetus.

Priklausė ji taip pat Darbi
ninkų Partijos vietos kuopai. 
APLA 3 kuopai bei kįtoms pa 
šnipinėms organizacijoms.

Velionė Ona prastai, jaust’s 
pradėjo bene 1927 m. Jos svei
kata tiek nusilpnėjo, kad gy
dytojo patariama išvyko į sa
natoriją. Būtent į Crasson, 
Pa., kur yra džiovininkų sa-| 
natorija. Ten ji praleido me
tus su viršum. Grįžusi pas sa
vo šeimą, ji jautėsi gana ge
rai. Per dvejetą metų atrodė 
visai sveika. Ji pati sakydavo, 
kad su ja viskas tvarkoje.

Bet, matyti, liga nebuvo vi-> 
siškai nugalėta. Prieš kiek lai-j 
ko ji ir vėl pradėjo skųstis( 
nesveikata. Jos plaučiai ėję 
silpnyn. Pagaliau džiova ir pa
kirto jos- gyvybę.

čirvinskienė buvo 55 metų 
amžiaus. Paliko dideliame nu-į 
liūdime savo mylimą vyrą Juo-j 
zą, keturis sūnūs, vieną' duk
terį, dvi marčias, vieną žentą,; 
.anukus, tetą Baj Grinienę ir ki-' 
dtus gimines Amerikoje bei Lie-į 
tavoje. Paliko ji taip pat daug 
gerų draugių ir draugų, su ku. i 
riais per eilę metų darbavosi- 
įvairiose darbininkiškose orga
nizacijose.

Sausio 20 d. ji liko palai-į 
dota laisvose Clįartiers Idle- 
wood, Pa., kapinėse. Nors oras į 
buvo labai šaltas, bet laidotu
vėse dalyvavo daug žmonių. 
Prie kapo Krank Ęogers iš Mc 
Kees Rocks pasakė atsisveiki
nimo kalbą.

Ilsėkis, i musų drauge, amži
nai šios šalies šaltoje žemelė-

—- F. K. šiurmaitiene.

Kaip Veteranas Gali 
Gauti BonuSą

.. • ■ ; f*
----------- ---------------------------------- ■ ..

Bonusų biliufi, dėl kurio ve-' 
teranų organizacijos yede Ašt
rią Lov4 net per penktoliką me
tų, tapo įstatymu sausio 27) 
dieną. Ir jau mašinerija sukasi 
išmokėti bonųsųs ant arba po 
birželio, 15 d., kąjįp įstatymas 
aprūpina.
. Kiekvienas pasaulio •karo ve
teranas, Jčuris laiko “ądjųsted 
seryięę** . ęėrijifikatą, .gali pa
mainyti t?ą ėertįfiĮiaitą ant leng
vai pamainomų bonų kaip tik 
greit galima.

Visi Veteranų Administraci
jos ofisai ir visi vietiniai ofi
sai veteranų organizacijų ne
trukus gaus blankai, kurias 
reikia vartoti prašant bonų. 
Ant tos aplikacijos reikės pa
žymėti veterano gimimo vietą, 
numerį ir dieną “adjusted ser- 
■weeM certifikato, veterano iden
tifikavimo numerį, dieną prisi
rašymo ir dieną pąliuosavimo 
iš kariuomenės.

Jeigu veteranas neskolino pi 
nigų ant jo certifikato ir tą 
cerfifikatą dar turis tai jis' turi 
tą certifįkatą su aplikacija pa
siųsti į * -Veterans Ądministra- 
rion*’ arba šitos administraci
jos centraliniam ofisui Wa- 
sKiiigtone - /

Jeigu veteranas gavo kokią 
paskolą ant jo certifikato, tai 
jam reikia pasiųsti savo apli
kaciją į tą “Veterans Adminis- 
•tration” ofisą, kur jis gavo pa
skolą. į

Kuomet veteranas išpildo ap
likaciją jr pasiunčia ją, jam 
nereikia nieko toliau daryti, o 
tik Vėl parašyti fofisui, jeigu jis 
•pamaino adresą/ Po paiikrįnimo 
su. Veterans. Adminištratjon” 
rekordais, bus pasiųsta Iždo 
Departamentui, ir veteranui 
priklausoma suma bus pasiųsta 
bonais ($50 kiekviena^) po bir
želio 15 d. 1936 m. JJsIepilnos 
suųioą,; bus, „ sufnokėtofįį, valdžios 
čekiais. y J; ■ ' įį

Po birželio 15 d. Veteranai 
galės nueiti į bile kuri , paštą ir 
pamainyti bonus į pinigus.

Veteranų organizacijos pata-i 
ria buvusiems kareiviams laiky-į 
ti šituos bonus, kurie išleistu 
vietoj jų “adjusted sėrvice'N 
certifikato, iki jiems būtinai 
reikės pinigų. Bonai neša 
palūkanų. Užstojimo laikas 
Dirželio 15 d. 1945 m.

Specialius “mažuosius

želio 15 d. 1936 m

bus

Indomus programas nedalioj, va
sario 16 d., WCFL nuo 5 Iki 6 J 

vakare.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo- 
kinimų.

vaistai, kurie yisai pašalinę 
gimdymo skausmus 83% gim- 
Smų, dalinai pąsisekę 14%, o 

gimdymų nepasisekę ir
■ jĄj.. u.-__

to, kad tuose atsitikimuose ne
pasisekę pavartot tuos vais-

A. Kiartanas.

GIMDYMAS BE
.. . SKAUSMU

muoSŽnes/AdŽ’Tr tik dėl

Dievąs dai^g' smarkiau nu p 
baudė moterį už jos smalsu-"
mą^ už huskypim^ uždrausto

ir busią nurijami. Tokių čie- 
pų kapsulėse jau ir dabar ga
lima gauti. Tai čiepai nuo in- 
fluenzos. Kas nenori sirgti in- 
fluenza, lai- klausia savo gydy
tojo apie tuos čiepus kapsu
lių pavidale.

A. Kartonas.
vaisiaus. Dievas Jievai pareiš
kė, kad visos moterys visom- 
sekančiom gentkar^ėm >turė-ii 
siančios gimdyti didžiausiuose 
skausmuose. Tačiau ir jie tai1 
ryklėje yra viena išimtis. Pa
nelė švenčiausia pagimdžiusi; 
Jėzų Kristų visai be skauė-x 

/ j 
Pagal Dr. Ė. Tritsch, New 

Yorko Metropolitan ligonines, 
gimdymas be skausmų visai 
galimas ir be įokio pavojaujs 
ligonėms. Po ilgų' bandymų bei i 
tyrimų jam pasisekę surast

■bor 
nūs” dėl išmokėjimo bonusųį 
gaus net $3,500,000 Vęieramjj 
visose Su v. Valstijų dalyse.. 
Aukščiausia suma, kurią vete-l 
ranai/ gali gauti, yra $1,585.! 
Kadangi labai daug veteranų; 
jau pasiskolino pinigų, tai mą-‘ 
noma, kad paprastai vetęranas! 
gaus apie $560,00. [FLIS]

PRIELANKUS BRAN

Pagelbsti Paprastam Užkietė
jimui* Saugiai.

ČIUPAI PILIULIŲ 
PAVIDALE

Illinois universiteto medici
nos fakulteto profesorius Dr. 
Lloyd Amold pareiškė grupei 
bakteriologų, susirinkusiems įn- 
dianapplyje, jog ateityje ne
bereikėsią čiepyti žmones įleid- 
žiant čiepus į kraują įduriant 
per odą. čiepai busią supaiso 
mi kapsulėmis arba piliulėmis

Garsinkitčs “N-nose”

'^ ^^Hm/’RE^M^NDED
QŲiCKlY ,<ž{ -į;"< &&L.JC0D.40YEARS

GĖRB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, ’ kurios skelbiasi 
Naujienose.

ADVOKATAI

A.L.Davidonis, M.D
4910 S. Michigan Ave»

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

. 3343 South Halsted SU
Tel. Boulevard 1401

Paskaitykit šį liudijimą paimtą iš 
straipsnio tilpusiu Journal of the 
American Dietotic Association, pusi. 
133-134, Lapkr. 1932:

b

“Vartojimas mažos '.porcijos br^n 
dietoj... butų labai fcra'ktiskaš bū
das apsirūpinti tam tikra medžiaga, 
kuri greičiausia nėsUsismulkina. šis 
brau dar turi kitas geras ypatybes, 
būtent, parūpina nemažą, dalį vita
minų B ir Jau gatavos geležies.”

Išsemti bandyniaį, Virš penkių mė
tų laiko, įrodė, ka^ jfceliogg’s ALL- 
BRAN yra saugus, " veiklus būdas 
pataisyti užkietėjimą vidurių paei-l 
nantj nuo ne ' skaičiaus
“minkštaus rijaįsto” ?$$£>& reikalingos 
maiste medžiagosĄg^šsniam virški
nimui. Jis yra priiniWs per Ameri
kos Medikai j Associ&eijoz Komitetą 
Maistui tirti. ”

Jus pamėgsite šj smagų būdą ap
sisaugoti nuo užkietėjimo; vidurių. 
Jus galitąvNalg^tį) įtbltbgį’s. ALL- 
BRAN kaipbi cėiteal^šu' pibnii arba 
grietine. Arba vartoki^ prie kepimo 
duonos .arba muffins.

■ u:. ■. !

^Paprastai, du šauktai -kiekvienam 
ąsmeniui kasdien yra pakankamai; 
kad apsaugoti jūsų šeimyną, nuo 
paprasto užkietėjiipo. vidurių

Paduokit AįLL-BRĄN 
regulihriškai dėl £ęg|u-’. 
liariškumo. Parsiduoda 
visose grosernėse. Pa- 
daromas per Kellogg, I
Battle Creek, Mich. !-, ■

"■Užkietėjimas .kųris paeina nuo sto
kos “minkštaųg maisto.”

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS

KODAS.
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

v “Turėdavau privilioti, kad valgytų 
ir nežiūrint kų valgė via buvo men
kas. Visuomet būsiu dėkinga moti
nai, kuri man pasakė apiė Triner’■ 
Bitter Vynų”.

Triner’s Bitter Vynas yra senas, at
sakantis šeimyninis vaistas, kuris ap
saugo nuo užkĮetėjimo, gosų, nemie
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku
mų ir negerumų sųryšy su vidurių 
neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimų 
Silpniems apetitams. Galite gauti jo 
vlfebse vaistinėse.

TRINER’S EL1XIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago
,rn/A.’. ■ .......................

ŠIOS SAVAITES

Eilra Bargenai
SKALBIMUI
• MAŠINA 

ir PROSINIMUI
- ' LENTĄ " -

39.00
ROOSEVELT

FURNITUREco
2310 West

Roosevelt Road

a

Laidotuvių Direktoriai

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. 

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—

ofisas—3323 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 1310.
p^gal sutarties.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio. Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Ganai 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
TelephoiiA! Renublic 9723 -

KI. Jurgelionis
ADVOKATAS 

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
' ADVOKATAS

111 W. Washington St,
Room 737

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

Gyv. vieta:. 6733 Crandon Avė. 
namu Tel: •»— Hyde Park 3395

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPf

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI •JUOZAPAS Į

EUDEIKIS
IR TĖVAS

REPublic 8340
iifcni j;i „ji.... m 

Rašomos Mašinėlės
VISOKIOS

$afl F" ir15..^.
PERKAM 
PARDUODAM 
PARENDUOJAM 
PATAISOM 
ąiBBON’ĄI ......   39^

25 metai patyrimo

TYPEWRITER EKCHANGE , , 
3970 Archer Avė.

Tel. .Lafay.ette 3534 z
Al. Darus, lietuvis pardavėjas j

Atdara antį’,,, ketv. ir šet. v. iki 9 v..

Nariai Uhicagos, Ciccros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

I. J. ŽOLi*
1646 West 46th Street PhoneB Boulevard 520848418

rj/^ĘŲDĘJKIS J
4605-07 S. flėjrmĮagje Avenue Phonea 1741-1742 ■

LACHAWICZ » SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Gana] 2515-—Cicero 5927

Š. C. LACHAVICZ
42-44 East lQ8tli St. Tel. Pullman 1270 arba C anai 2515

J. LIULEVICIUS
Į 4092 Archer Avenue Phone Lafąyette 8572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

7 • v •

Phone Cannl 6122

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

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

Telefonas Republir 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hvde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietum 7—8 v. vak 
išskyrus seredomis ir subatomia..

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pągal sutarti. »

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

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

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. ' 4157 ARCHER AVENUE . ‘
. Telefoną^ Virginia 0036

Ofiso Valandos nuo 2—4 ir nuo ' 
6—8 v. vak, NedSlioj pagal sutarti 
...        ’ 1 ■.    .. ....... —?r

Kiti LietuviaiĮ Daktarai.

Ofiso valandos: 
Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v. 
Tėl.: Hemlock 5824. dieną ir naktį 
Dr.Constance A.O’Britis

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas 

2408 W. 63rd St. 
‘ ' Bes.

6000 Šo. Campbell Avė.

- Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

ihos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Tel Boulevard 6914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS

TėL Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
, .Ištaiso,.' 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th St

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4. hub f 8 

Nedėįiomls nuo 10 iki 12 vai. dieno.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Candl 3110 
Rezidencijos telefonai:

Pydė Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ĮLL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maiirice Kahn
4631 SOITIB ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai Nedėk nito 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

LIETUVIAI
Gydytojai ir DentistaiA. PETKUS

1410 South 4Bth Court Cicero Phone Cieero 2169
"... i .iii.rn . —į'—. .į.i.y,, i— —i .į -į / į,   <į- • ............... 1 ■

■ J. F. R ADŽIUS
668 West 18th Street ■ Phone Canal 6174 1

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.AKUŠERĖS

Mrs. Ajnelia K. Jarus?
’ Physical Therapy

and Midwife I
6639 S/'Wėstem 
AvBm 2nd floor 
Hemlock 8252

Patafnauju prie 
gimdymo n am u o 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 

* eleetrie freaf^ 
ment jr magne- 
tic>blankets ir tt. 
Moterims ir mer- 
gfhomd 'patari
mai dovanai- I

S.M. SKUDAS
718 West ląth Street Phone Monroe 3377

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

A. Montvid. M. D.
West Town State Bank Blds. 

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

Tel. Seėley 7330
Narna telefonai Brnnetrick 0597 J', •

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. TeJ. Vįctory 2848
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos Buo 1-3 nuo 6:80-8 :M 
Nediliomia pasai sutarti

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel Drexel 9191

' Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir visi 
chronišku lifiru-

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

liomis ir ivėntadieniais 10—12 
diaoi.
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Jono Žičkaus Kelione į Dangą
tamsumas

ciam

Luckies yra mažiau rūgštūs

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St

tai galėsi ir 
čia danguj

nutariau sustoti 'vienoj 
gražioj apielinkėj pasil-

"LUCKIES" 
TINKAMAS 

$e::dh.ikas

Don’t offend others * Check 
halitosis with LISTERINE

•LUCKIES" 
DRĖGNUMO 
KONTROLĖ

Oh, 
what 
fu.n

INCOME TAX 
BLANKAS

bėralinė 
maitinima- 

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

Grane Coal Co
5332 S. Long Avė.

TeL J Republic 8402

■VVE'UL. J2.IO& 
Ou'rsioe tme 

CAGTl-E

"LUCKIES" 
STANDARDINIS 
VIENODUMAS

NOU ,MUSrN*t 
BE, A. ę&i-T 
KJEQ\AZ>US. 
COPPIE 10 
eo godo. w

LUCKIES” 
irs •

TOASTCD

ausim, bu- 
ale dabar 

kitaip atsi-

• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių 
Laboratorijų Ir Tyrinėjimo Grupių

Pirnfedienis, vas. 17, 1936

laime atsiranda

Copyright 1936.
The American Tobacco Company

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

Smulkesni $7.05 tonas

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

VVMY DON'T 
VOlj

PETEQ
PENJ ?

OOiN'T YOU 
uikie rrp

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

—- žinoti šį-tą žinau. Ale, 
pasakyk. Daugėla, kaip čia iš 
tikro yra. Man, dar būnant ant 
žemės, sakydavo, kad kai žmo
gus ateini j dangų, tai tuoj 
palieki jaunai, gražus ir svei
kas. O kai pažiūriu j save, tai 
aš vis toks pat senas kerėpla 
kaip ir visada kad buvau.

' (Bus daugiau)

IS TURININGO, BRANDAUS-KUNO TABAKO 
MPWBWB "IT'S TOASTED"MMnra

Pinigus siųsti šiuo adresu

‘NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS 
Į LIETUVA '

Litais arba Doleriais. ‘
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

MORROąS 
VVMAT’S 
TI4IS? 

a THG . ^round 
caved

Rūgštumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cigaretais

mc, sakau Petkui. Kaip dabar 
nupasakojei, tai tas dangus 
skiriasi nuo dangaus, apie kurį 
mums pasakodavo, kaip diena 
nuo nakties. Ir atrodo, kad tas 
tavo dangus yra' visai tvarkoj.

Taip praleidau pirmas kelias 
nedalias besitrankydamas dan
guj ir patiriamas vis daugiau 
naujų dalykų apie jo surėdymų. 
Suėjau daug žmonių ir susira
dau keletą draugų. Po kuriam 
laikui 
tokioj 
sėti.
- Ale 

savo 
damas ką nors naujo 
nai

“Baudžiavos” redaktoriui Pet 
rui Ruseckui, Žemaičių 2‘ 
Kaunas, Lithuania.

'— Petras Ruseckas.

Važiuoja i miestą su Luckies 

LENGVU: UŽSIRŪKYMU 
iš turiningo, brandaus-kūno tabako

Per metų eilę tapo padaryta tūli pama
tiniai pagerinimai parinkime ir apdir
bime cigaretinio tabako Lucky Strike 
Cigaretams.

Jų tarpe yra pradiniai ištyrimai pa- 
rinkto tabako; vidurinių lapų naudoji
mas; apdirbimas augštesniu tabako 
kaitinimu (“Toasting”) ; dėmesio kreipi*

Vienas iš skaudžiausių musų 
tautos prisiminimų — bau
džiavos gadynė. Ji tamsiu, 
niūriu šešėliu yra užgulusi di
delį mųsų istorijos laikotarpį. 
Tačiau šioji gadynė beveik vi
sai nenušviesta musų raštuo
se, žiųonių gi atminty ji jau 
baigia dilti. Tuo budu nyks
ta musų ne tik didelės svar
bos istoriški atsminimai, bet 
ir atsiminimai apie mūšų pa
čių prosenolių kasdieninį gy
venimą ir jų kentėtus vargus 
bei kančias.

Norėdamas gyvą baudžiavos 
atvaizdavimą apsaugoti nuo 
visiško išnykimo, surinkau iš 
žmonių gana daug atsimini
mų. Tie atsiminimai būtinai 
reikia išleisti atskiromis kny
gomis. Tas knygas pavadintu
me “Baudžiava”. “Baudžiavo
je”, kaip matyti iš esamos pas 
mane medžiagos, pasireikštų 
seno • lietuviško pasaulio min
tys, aiškus ir gyvas anų laikų 
liaudies gyvehimo vaizdas, tai
gi — ir didelis žmonių skur
das, ir sunkus, dažnai net per 
kiauras naktis varomas dar
bas dvaruose ar savo ūkiuose, 
ir baudžiauninkų beteisišku
mas, jų guldymas į lovius,

mas į rūgšties-šarmų lygsvarą, su iš to 
sekančiu skonio pagerėjimu; ir sukon
troliuotas vienodumas užbaigtame ga
minyje.

Visa tai susideda, kad padarius pui
kesnį cigąretą - naujovišką cigaretą, ei- 
garėtą pagamintą iš turiningą, bran
daus-kūno tabako - lengvą užsirūkymą.

' PQ.ihJCE9S / 
gjVjT" l'M ACOAID 

I saiGM-t BiTE
TONOJE-. . 

IV'9 SO J-J-JICCL-V/

neužilgo ir vėl pradėjau 
kelionę, vis dar sužino- 

Pusčfti- 
laiko praleisdavau kalbė

damas su vienu tokiu plikagal
viu aniuolu, kuris sakėsi esąs 
Pranas Daugėla. Kilęs iš Tau
ragės krašto. Su juo prakal
bėdavau ištisas valandas. Ko
kią šiltą saulėtą dienū atsigųl- 
davom pavėsyj, ant kalnelio, 
čiulpdavome liulkas ir šnekė
davom apie visokiausius daly
kus. Daugėla, beje, turėjo dan
guj įsitaisęs ūkį ir augindavo 
visokias kvietkas ir uogas. 
Kvietkų mylėtojas, mat, buvo. 
Vieną dieną jis manęs klau
sia:

ir du. 
spėjau. O kaip 
danguj ?

bus kokie pen-

— Pats apsirinki.
— Kaip tai apsirinku ? •
— Jeigu pats buvai septy

niasdešimts dviejų metų kai 
atėjai į dangų, tai dabar bu
si septyniasdešimts septynių.

— Daugėla, dabar pats ap
sirinki, Juk atėjęs dangun žmo
gus nesensti, pasilieki toks 
koks buvai ant žemės.

— Pats vis dar dangaus ne 
žinai, žičkau.

DEARBORN COAL CORPORATION
2426 S. HALSTED ST. 

SANDĖLIS
Genuine Red Ash 

Genuine White Star 
Telefonas — CAL. 6681-6656

dol., o už. įrištą į raudoną au
deklą su užrašu “Baudžia
va” 2 dol. su persiuntimu. Pra
šyčiau kiekvieno, kuris tik 
šiam dideliam darbui prijau
čia, ne tik pačiam “Baudžia
vą” iš ankstb užsisakytų, bet 
ir parinkti prenumeratos iš

tai buvo ir I t. “Knynešio” 
leidžiant.

“Baudžiava” bus iliustruo
ta, didelio t. y. kaip ir “Knyg
nešys” formato, 320 puslapių, 

kovo men. Kai
na, knygai išėjus, bus 1 dol. 
5Čc„ bet kas užsisako (užsi
prenumeruoją) ir pinigus at
siunčia iš anksto, tas moka 1

(Tęsinys)
Petkui užbaigus jam sakau:
— Brolau, paties žodžiai tai 

kaip muzikė mano 
vau benusimenąs, 
dalykai jau biskį 
žiuri. '

— Pats, žičkau*,

Pasakyk, žičkau, kiek pa 
metų?
Septyniasdešimtis
Taip ir 
pats jau 
Tai gal 

keri metai.
— Tai kiek metelių sau? pri 

skaitei kai atėjai dangaus ka
ralystėn/“

— Klausi lyg nežinodamas 
žinoma, septyniasdešimts dvie-

Bosses Won't 
Kire People with 
Halitosis ( BREATH)
People viho get and hold jotos 

keep their breath agreeable ■
I

f7ith the best to choose from these days, em- 
ployers favor the person who is most attrac- 
tive. In business lite as in the sočiai world» 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faults.

Unfortunately everybody ouffers from thla 
offensive condition at some time or other— 
many more regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of food particles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Docaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve yout 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
v’n not offend others.

If you value your job and your friends, ūse 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lazn-

"LUCKIES" 
YRA MAŽIAU 

RŪGŠTŪS

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rdSt. 
lEnglewood 5883-5840 
Dar gražiau, moder- 

niškiau irenia

atrodai pu
sėtinai nusikamavęs ar ne pa
klausė Petkus ?

Atsakau:
— Nusikamavęs nejuokais. 

Vos kojas paveiku.
— Tai taip ir reikia. Dabar, 

kada esi smarkiai nuvargęs, tai 
nori miego. Galėsi tuoj atsigul
ti ir gerai išsimiegoti. Gavai 
didelį apetitą — 
gerai pasivalgyti 
viskas taip pat kaip ir ant že
mės. Pirma negu gali kuo nors 
džiaugtis, tai reikia drūčiai pa
vargti. Jeigu nori ką nors gau
ti, tai pirmiausiai turi užsi
dirbti. Tik tada gauni smagu
mo iš kokio nors daikto, kai 
už jį pavargsti, paprakaituoji. 
Nėra tokio dalyko, kad pirma 
galėtum džiaugtis, smaguriauti, 
o paskum už tai atidirbti. Bet 
čia danguj yra vienas didelis 
skirtumas nuo žemės, čia žmo
gus gali pats pasirinkt! sau 
darbą kokį nori. Gali daryti 
ką nori, ir jeigu tą darbą dirb
si kaip geriausiai išmanai, tai 
visi danguj ateis tau į talką, 
kad nuveiktum tikrai ką gero 
Pavyzdin, jei pats ant žemės 
buvai šiaučium, ale turėjai pa
šaukimą būti raštininku, tai 
čia danguj jau čeverykų lopy
ti nebereikės. Galėsi rašyti kiek 
tik norėsi.

— Čia tavo mandriai pasa
kyta, Petkau, sakau jam. — 
žmogus neturi sėdėti rankas 
suglaudęs. Dirbk sau* ką nori ii 
džiaugkis dangaus laime. Nei 
vargo reiks kentėti, nei ru 
pintis, nei sielotis, čia tai tik
rai skamba kaip dangus...

—Lukterėk, lukterėk, žičkau. 
čia danguj yra vargo, yra pu 
sėtinai ir širdgėlos, ale ta šird
gėla žmogaus nesuėda. Yra rū
pesčių, ale jie ilgai netrunka. 
Matai, štai. kaip yra. žmogus 
negali turėti vien laimę. Tokio 
dalyko kaip viena laimė pasau
ly nėra. Laimė tik tada atsi
randa, kada žmogus gauni pa
kentėti, pajusti skausmo. Lai
mė yra skausmo išdava. Kaip 
čia dabar tau pasakyti? Ve, sa
kysim, kad pats esi labai iš
troškęs. Kankiniesi, gerklėj 
sausa, ale vandens niekur nėra. 
Kaip ilgokai pasikankini, ir pa
galiau vandens gauni, tai pats 
tą vandenį labai įvertini, ir jau
tiesi labai laimingas jo gavęs. 
Ale, jeigu pats nebūtum ištroš
kęs ir tau vandens kas pasiū
lytų, tai ja visai negertumei ir 
tau visai galvon neateitų pa- 
mislyti koks pats esi laimingas, 
kad vandens gali gauti. Tai 
taip yra. Pasaulyj, dar kartą 
sakau, nėra nei vieno tokio 
daikto, kuris pats per save bu
tų laimė 
tik tada, kada pirma pajunti 
kitą dalyko pusę. Paskui da, 
jeigu nepasikamuoji, tai ir tie 
daiktai, kurie iš pradžios atne
ša laimę, tai ir tie paskui pasi
daro kaip niekis. Nebesijunti 
daugiau laimingas ir eini ką 
nors kitą ieškoti. Pavyzdin, 
kaip sakiau apie tą vandenį. 
Kai gauni vandens, būdamas 
smarkiai ištroškęs, tai iš pra
džių jautiesi labai laimingas. 
Ale kaip troškulį numalšini, 
tai gali tau panosėj; būt kibirai 
vandens, ale dėl to iš didelio 
džiaugsmo nešukautumei. Tą 
vandenį įvertintume! tik tada, 
kada vėl pajustumei troškulį. 
Tai taip čia ir danguj — čia 
daug vargo ir daug širdgėlos 
— ale už tai čia daug laimės, 
tiek jos daug, kad ana nieka
da neišsisems.

—Ir pamislyk tu man, kaip

plakimas, rakinimas į . kala 
dos, gaudymas į n 
menkas, paprastai 
duona ir rūgšti 
sis, surukusios 
geliais trobeles, menki beveik [ išeis 1936 
primityvus darbo įrankiai, 
begalinis žmonių 
bet sykiu ir nepaprastas do-l 
rovingumas, jų papročiai, dra
bužiai ir begalinė, dvarų prL 
steigta, karčiamų daugybė, ir 
girtavimas, ir šiaip detignės, 
vieton sriubos, šaukštais išti
soms šeimomis srebimas, žo
džiu — visas anų laikų musų 
gyvenimo tragizmas.

Visi;\tie atsiminimai mano 
atitinkamai suredaguoti ir su
skirstyti pagal , dabartinius 
Lietuvos apskričius. Prie kiek
vieno atsiminimo nurodyta, 
kas ir kame jį papasakojo ar 
iš ko atpasakojo.
I “Baudžiavos” išleidimas, 
anot musų knygų leidėjų, ne
duosiąs pelnoį taigi negalį jie 
jos ir leisti. Todėl kreipiuos 
į geros valios žmones, prašy
damas padėti man šią knygą 
išleisti, būtent, iš anksto siun
čiant man prenumeratą, kaili

Nesenai padaryti chemi
niai bandymai parodo^, 
jog kiti populiarūs cigaro- 
tų išdirbiniai turi rūgštume 
perviršių nuo 53% iki 
100% daugiau jiegu Lucky 
Striko.

MmmhhJLOoocI Kouwke«ping
• Bureau

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
newway.Try it! <

"LUCKIES" 
MOKSLIŠKAS 

MIŠINYS

IMJ L —■ JD Ali ■ -V.

| •■LUCKIES" 1
K VIDURINIAI $
1 1

Skausmų Pečiuose ar Sustirusių 
Muskulų Prasalintmui 

reikalaukit visame pasauly 

a^To'r ’
PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrų 

. palengvinimų .

I >U4 ItaJUuTM. oct ’
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TEISMO GALIOS KLAUSIMAS

Klausimas apie vyriausiojo teismo galią anuliuoti 
(naikinti), kongreso priimtus įstatymus, kurie jo nuo
mone yrą priešingi konstitucijai, gali dar pavirsti svar
biausiu ginčo dalyku šių metų rinkimų kampanijoje. 
Prieš tą teismo galią pastaruoju laiku ėmė drąsiau kel
ti balsą Ropsevelto šalininkai ir organizuotųjų (darbi
ninkų vadai.

Amerikos Darbo ^Federacijos prezidentas Wm. 
Grąen, pavyzdžiui, iškėlė reikalavimą Federacijos or- 
gane, kad butų pridėta pataisa prie Jungtinių Valstijų 
konstitucijos, draudžianti vyriausiajam teismui liesti 
socialinę įstatymdavybę, t. y. įstatymus apie darbinin
kų ąpdraudą, darbo valandų reguliavimą pramonėje ir 
t. t. Ęęikią pažymėti, kad šitas Green’o reikalavimas 
sutinka su tuo sumanymu, kurį paruošė mirusis socia
listų vadas ĮJiĮlųuįt ir kurį jau prieš keletą metų patvir
tino socialistų partija.

Visai atimti galią vyriausiam teismui interpretuoti 
įstatymus butų, žinoma, negerai, nes kongresas -— taip 
pat, kaip ir valstijų legislaturos — neretai išleidžia įs
tatymus, kurių prasmė būna neaiški arba kuriubs yra 
painu pritaikyti tam tikriems atsitikimams. Bet įstaty
mo interpretacijos uždavinys yra surasti tįkrąją jo au
torių mintį, tuo tarpu kai vyriausias teismas einą daug 
toįįau: jisai ne tiek aiškina įstatymo prasmę, kiek 
sprendžia a^pie taį, ar kongresas turėjo teisę tokį įsta
tymą išleisti. . , ’ .

Vadinasi, teismas savinasi sau didesnę galią, negu 
žmonių išrinktoji atstovybė. Taį nesutinka su pačiu re- 
prezentatyvės valdžios principu. Be tof tai nesutinka ir 
su “valdžios galių” paskirstymu, kuris sudaro Amerikos 
valdžios sistemos pagrindą. Amerikos valdžia yra pa
dalinta į tris šakas: legislatyvę, vykdomąją ir teismine. 
Legislatyvė valdžios šaka (kongresas) įstatymus lei
džia, o teismai aiškina įstatymo patvarkymus ir pritai
ko. juos gyvepimę. Bet kada teismas pasiima sau galią 
spręsti, ar kongresas turėjo teisę tam tikrą įstatymą 
išleisti, tai jisai kišasi ne į savo sritį. Jisai uzurpuoja 
(neteisėtai savinasi) galią, kurios jam nėra suteikusi 
konstitucija.

KRIZIS FRANCIJOJE

Jeigu nemumą, tai niekam"

Pinigus žarstė kaip 
iš pečiaus į pelenų

Šmeižtų kampanija
Tąip vienas geras tautietis 

kartą pareiškė, kad “jeigu ne 
mums, tai niekam”. įo obaj- 
šio prisilaikydaųią . Amerikos 
lietuviu tautinę spauda sųzi- 
niai piitola du Pildomosios/Ta
rybos narius — adv. Bagočių 
ir adv. Gugį. Tai daroma aiš
kiu tikslu kuo daugiausia juos 
apjūodint> sumaišyti, su pur 
vais. Magaryčioms dar prideda 
p. Grigaitį ir “Naujienas” (sko
la už skridimą!). Argi Bago 
čius/su Gugiu kalti, kad SLA 
nariai pasitikėjo jais ir dau
gumu balsų išrinko bei pave
dė tvarkyt prie bankruto ei
nančią organizaciją, kuria taip 
negarbingai nugyveno tautinin
kų režimas.

Juk nepaslaptis, kad leidimas 
buvo neduotas. Bagočiąus dėka 
jisai grąžintas. Ar už tai jisai 
blogas? Bagočius pasiuntė Tau
tų Lygai peticiją nuo milijo 
no lietuvių su prašymu užtart 
Klaipėdą ir visą Lietuvą nuo 
žiauraus Hitlerio; Ir už tai jį 
reikia bart? Vienas, geras dar
bas organizacijai ir savo, tau
tai yrą didelis pliusjas ir už
dengia, sakysim, kad iv mažes
nius prasikaltimus, jeigu to
kie yra. Užimdamas ŠLA pre
zidento vietą, jis nenusilenkc 
žemai1 pp. Vitaičiui, Gegužiui, 
Strimaičiui ir t.t. Negavo jis 
leidimo veikt organizacijos rei
kalais taip, kad tiktų tautinin
kų interesams, todėl dabar plū
dimai kaip žirniai byra iš pra
kiurusio puodo.

Tylėjo, kaip nebyliai
• Nepaslaptis ir neprąsimany- 
mąi. Tautininkams šeiminin
kaujant Pild. Taryboj tvarkos 
nebuvo.
žarijas
kiauras dėžes ... Per ilgų me
tų p. Gegužio ir jo tautiškos 
klikos valdymą, SLA. V^ai nu' 
gyvendintas liko. Gerų laikų 
dėką pinigai plaukte plaukė, 
— tada valdyt galėjo užsimer
kę, ir taip valde... Popierga
lių pripirkta, kurie jokioj for
moj sunaudot negalima be di
delių nuostolių organizacijai. 
Dabar patys rėkia, kad, girdi, 
tas nepadaryta, anas nepada
ryta. O. pirma juk kaip neby
liai tylėjo.

Namams duota paSKolos be 
veik be investigacijos ir dau
giausia saviemsiems. Mat, sa 
-vas savą ištikimą tautietį pa 
ręmė, — įr taip apsirūpino sa
vieji ... Tylėjo ir valde .... kol 
priėjo prie Devęnio garsiosios 
aferos. Tada staiga trenkė per
kūnas, nusinešdamas kelias au
kas, kas SLA davė nereikalin
gų išlaidų keliasdešimts tūk
stančių. Kam ta “garbė” pri
klauso, lai tie didžiuojasi “nuo
pelnais”. Ne be ręiįcalo pas 
mus bankrutams buvo sako
ma: “Reikėjo kreiptis į SLA 
prezidentą Gegužį ir bųtum lai
mėjęs .. .juk tautietis geras 
esi”.

Ar ne ironija? Ir tai taip, 
kalbėjo savieji, geri tautinin
kai. ■ ;

Tai Gegužio reikalas
Būdavo susirenka ’ Pildomoji 

Taryba ir “svarsto” svarbius 
SLA reikalus. Klausiu aš vie
no: ką nuveikėte? Atsako: “Ne
žinau, tai, rodos, prezidento 
reikalas”. Sakau: “Tris dienąs 
išsėdėjot įv nežinot ką pųta- 
rėt! Ęąip tai galima?” Atsa
ko: “Tąi, gėrėm hąi V°,U’ ant- 
kąmpo, džįokųs krėtępy iy -t,t.” 

; Tokie/žygiai pyįvęvtė narius 
pągalvęt ir keisti Pįldomąją 
Tarybą, nes toliau nebuvo ga- 

nacijos “tvarkytojais”. įr tię, 
kurię dabar nuoląt puolą Gu-: 
gį ir Bagočių už savųjų gvie- 
kųs, turėtų rąust iš gėdos. Ko
dėl neiškėlė sąvų sėbrų darbe
lius aikšįėn? Lakstė PittsbuT- 
gho Seįiųe kaip skruzdės, ku- 

giftoL M.

Frakcijos rojalistai (monarchistai) užpuolė gatvėje 
ir sumušė socialistų vadą Leoną BJum (ištark: Blon), 
kuomet jisai su dviem savo pązįstąmais važiavo iš pąr^ 
ląmento sęsijps. šis begėdiškas rojalistų žygis privertė, 
galų gale, valdžią imties griežtų priemonių prieš reak
cijos gaujas, kurios jau seniai grasiną smurtu dęmokra- 
tiįjęs atstovams. '

Tuoj po to incidento ministerių kabinetas atlaikė 
posėdį ir nutarė uždrausti monarchistų organizacijas, 
pasiremdąmas įstatymu, kurį parlamentas buvo priė
męs, dar esant premjeru Lavafiui. Valdžia buvo pri
veista veikti, nes kitaip socialistai, kurie turi parlamen
te apie šimtą atstovų, butų ją nuvertę.

Tačiau bus mažai naudos, jeigu valdžia šituo žings- 
niiK pasitenkins. Monarchistai Francijoje yra dideli aky- 
plėšos, bet jie nėra stiprus ir pavojingi respublikai. 
Daug pavojingesni už juos fašistai, susiorganizavę į 
“Ugnies Kryžiaus” sąjungą ir panašias “armijas”. Ro
jalistų gaujai užpuolus Blum’ą, fašistai dabar iš kailio 
neriasi, besiaiškindami, kad ji'e neturį nieko bendrų su 
tąis smurtininkais. O b,etgi fašistų gaujas suvaldyti tu
rėjo būti pirmas valdžios uždavinys, nes jię jau seniai 
provokuoja Fyancijos įempkęatiją, stenkdamįesi iš
šaukti krašte pilietinį karą. /

Socialistų kląidą, kącį jie iki šiol neina į valdžią, 
k^da jie kartu su buržuązinįais radikalais įr liberalais 
turi parlamente daugumu. Laukti, , iki parlamentą-<au- 
guma susidės įš vienų socialistų, ims dar gal daug m^ I Įima .pasitikėt tokiais orgaįi- 
tų, o tuo tarpų respublika gali nukęntėti, jeigu ji ųeb.us 
energingai ginama. B.et kuomet valdžia yra paliekama 
vįenų liberalų rankoje, tai sunku tikėtis, kad ji bųtų 
griežta. Liberalai neturi nugarkaulio^ Jie nori būti vi
siems geri ir nuolatos svyruoja taųp dešinės ir kairės.

Franęijos socialistai, turėtu pasekti Belgijos spcia- 
ir. eiti į <

tik savuosius išteisint. Išteisi
no, tiesą. Net apdovanojo kaip 
ką už “gerą ( pąsitąrnavimą” 
organizacijos labui, o tų visų 
“malonių” dėką šiąųdien ’SLA 
gyvena nepaprastą gėdos kri- 
zį. Jejgu kas iš šalies įspėda
vo, tai toks būdavo iš draugų 
tarpo pašalintas kaipo neišti- 
kimas> grigąitiniu pramintas. 
Kad? paslėpus šuntakius, t į>ęr 
savo ištikimuosius pasamdytus 
sėbrus vartoja puolimo meto
dą ir pigiais, gatviniais šmeiž
tais drabstosi. Socialistai ne 
vieno rieužkabino, nekoliojo, iš
statė bepartyvį kandidatų sąra
šą SLA nominacijose. Kas1 no
ri, turi teisę balsuot už vieną 
ar kitą, — nieks smurtu juos 
neverčia. Save ir kitus gerbią 
(asmenys visur išsitenka, jiems 
nei socialistas, nei komunistas, 
nei pats velnias su dideliau- 

;siais ragais (jeigu toks yra) 
nebaisus. Jie neignoruoja kitų 
gerute darbus. Ypač kada rei
kalas susidaro visuomeninio po
būdžio. Visi žmonės turi sa 

; vas klaidas, bet jas taiso. Do
tuoja už pastabas draugams 
ar priešams. Ęet toki, s kurie 
sėdėdąmi organizacijos viršū
nėse pučiasi, ragus pastato, 

: kabinę j ąsi prie ipęnkpįekip, 
duoda tyčiomis progos rėks
niams rėkt ir į jų riksmą ne
reaguoją ir dagi padeda jiems 
šaipytis, — tokie draugijai yra 
pavojingi. Jie nenori sugyvent 
ir jiems organizacijos reikalai 
mažai rdpi.

Tokie nebudavoja ateitį, tik 
tyko progos kitų sukurtais' 
darbąis naudotis ir paskui ty
čiotis. Pavydas taip užtemdo 
jų protą, kad laikui bėgant pa
tys save išduoda. Paskui prasi
deda už gerklių tąsynės. To
kie šiandien už tave kalba, ry
toj už kitą ir t.t. Kieno pini
gas didesnis, tas jų “malonę” 
laimi. Be idėjos. ■ Tokios mažu
tės tautos vaikai neišsitenka 

... *- s— ■ ■ '

laisvės šalyje,: kur nei žanda- 
ras jų nękamuoja, nei dvarpo 
nis su rykšte plaka. Galėtų, ro
dosi, daug savo tautai ir liau 
džiai gero, padalyti, — dirva 
be galo plati, tik reikia gerų

Bokštininkai daro daug 
žalos SLA. 

. . . ' : r ; v.' - f-' >

Koks čia smagumas, ' ypač 
pašaliniems klausytis, kaip va
dinamieji tąųtipinkų yądai, 
SLA iždo “globęjąi,”,. kai ku
rie jau su baltą gąlvą .... ku
riu dienos gal būt suskaity
tos ... šiandien ar ryt.. \ plū
stasi, piktžodžiauja, pąlįeka po, 
savim juodą dėmę, kad amži
nai, net grabe, ųęduętų jiems 
ramybės liaudis, iš kurios taip 
tyčioj atįs, žaidžiate ir nenori
te su ja atsiteist. 

į . < * . . „ < •
Liųdnąs vaizdas sųsįdaro ži

nant visas ponų tautininkų kla-r 
stas, pęr kuriąs siekiama SLA 
iždas laimėt. Tatai labai daug 
žalos daro organizacijai. Juk 
dabar einą apkąrą vajus, no
rima kuo daugiausia naujų na
rių gaut. Tik pagalvokit! ^as 

J gali rašytis į tokią ęrgąmza- 
jciją, kurios viršininkai nuoįa( 
Ipuolami, visokiais epitetais

gis, Bagočius vadinami: suk
čiai, žulikai, prigavikai ir ki
tokie niekšai. Tuo tarpu 'tie “pri
gavikai” nė vieno neprigavo iš 
tų, kurie taip garsiai rękia, 
tautiškoj spaudoj ilgiausias 
špagas pripildydami neapykan^ 
itos.. Brolis prieš brolį -gunde-' 
ma^> — kokią čia garbė lietu- 
viąms? Toks elgesys stumte 
stjumįa lįetuyius ' šalintis nuo 
savųjų- Ir nęsįebctipa, kad iš- 
tąųtėjimas taip plintą. Niekas 
tiek žalos nępądarė išeivijai ir 
‘SLA, kaip tautininkai duoda
mi plastą pavyzdį nuolatiniu 
riksmų. Mažytė grupelė nori 
viską valdyt sųiurtų. Riksmo

• negaha, reikia darbais įrodyt 
. savtis nuopelnus,; kąd galėti
• mete gaut liaudies užuojautą.

Tūlą laiką galima klaidini, bęt

nę visute ir nęvisados. Liaudis 
daugiausia susideda iš darbi
ninkų, —- ji eįna su tais, kas 
jos interesus supranta ir gi
ną, o, ne su tąis, ku^ie riksmų 
kelia. Lyg alkanų avių būrys 
bliaują, ėst nori.... o pašaro 
nėra ... įsižiūrėję į SLA iždų, 
visai nuovoką pametė. Graib
stosi tai šen, tai ten, — galų 
su galu nesuduria. Visi pavo
jingi, viąur vąįdęnąsį baidyk
lės i socialistų rūbus įsivilkę. 
Tad ir rėkia: “gelbėkit, juos 
socialistai užpuolė”.

šlykščiausių priemonių grie
biasi SLA rinkimams ' laimėt; 
nepaiso, ' koks likimas laukia 
organizaciją ir jos narius. Ar
gi tokių asmenų riksmą gali
ma toleruot? Ar galima jais 
pasitikėt? Remt jų Sargybos 
Komiteto išstatytus kandida
tus? Ne! Už pinigus rėkia, už 
pinigus rašo, šnipai jiems raš
tus gamina, ir vistiek alka
ni.... Tas nelaimingasis iždas 
... kokia butų laimė, kad jisai 
pereitų į alkanų skruzdžių kup
stynę ... Tada butų viskas O.

VARGSTAM NE VIEN MES CHICAGIEČIAI

::::
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šalčiai ir pūgos vargina ne vien chicągieęius. Aplankė jie 
ir Atlantiko vandenyną, štai kaip ątrędę vienas iš laivų, ištru
kęs iš audros nagų, vandenyne.
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Kodėl sargybininkų pir
mininkas nekalbą apie 
tuos bonus, kurie buvo 
nupirlrti Gegužio iždi- 

ninkąviiąo, metu?
Su Liberty Bondsais, kuriuos 

Sargybos Komiteto pirminin
kas “Vienybėje” mini, kaltin
damas adv. Bagočių dėl jų su
pirkimo ir nekeitimo, bėdos 
nėra. Už tuos bonus pinigą bi- 
le kada galima gaut, juos net 
didieji bankai nesiskubina keist, 
nes visados jų vęrtė bus. Ame
rika. turtinga šalis, aukso pil
ni rezervai, tai ir valdžios bo- 
nai turi vertę. Jeigu kaltint už 
tai Bagočių, norėtųsi paklaust, 
kur gerasis p. Vlnikas tada 
bu'vo? Visokie finansiški ręi 
kaląi pirmiausia ateina į ras 
tinę' pas sekretorių, o tik pas
kui sekretorius duoda žinią 
prezidentui. - Nepakanka rašyt, 
kas į gaivą ateina neapykan
tos apimtam, reikia ir su fak
tais skaitytis. Taip, p. Sargy
bos Komiteto pirmininke.

Jeigu jau eina kalba apie 
bonus, jų supirkimą ir nuosto
lius, tad leiskit skaitytojai su
pažindinti jus su maža įstori- 
juke, kuri man berašant pri
siminė. štai: iždininkui p. 
Paukščiui mirus, jo vietą lai
kinai užėmė p. Gegužis (tada

1 * i* '*1 ■ ■ 

ėjęs ir 
Vadinasi, 
vietas valdė ... Tuojąu prasi
dėjo pelningas biznis, supirki
nėjimas abejotinos vertės, an
tro morgičio vadinami bpnai ar 
popiergaliai (nesvarbu) su pa
galba kokio tai p. Jurkanin, 
slavoko, (rodos, pusženčio p. 
Gegužio) už SLA pinigus (mat, 
jų tada perdaug butą). Su
prantama, p. Gegužis pasitarė 
su p. Lopatto kaipo SLA pa
tarėju, na, prasidėjo supirki
nėjimas minėtų popiergalių.

su dide- 
. Gal skaityto* 
kam ‘ pasisęki-

r—’——r—rt—1 

prezidento pareigas) 
vienas ;

minėtų 
Vajus ėję sparčiai, 
liu pasisekimu 
jai paklaus, - 
mai? Aišku 'savaime....' - ■

* t

Gugio išrinkimas į SLA iž
dininkus suardė kai kam pel
ningą biznį. Ta(I aš nesistebiu 
iš tautininkų, kad jie jį puo 
la. Gtfgis išbaidę šeškus, kurio 
baisiai pąsmįrdo. po SLĄ pa
stoge, kurie dabar jo bijosi ir 
niekaip negal 
Gaila.

Bagočius su 
du belaisviai 
velka tautininkų naštą dide- 
liausiais krepšiais ąpsikabinę, 
stengiasi senosios “garbingos” 
praeities Pildomosios ^Tarybos 
klaidas taisyt, išlaikyr oęgapi-

jam

stovyje, sugy-r___ząciją geram stovyje, sugy-
asmuo. dvilvępt draugišką!, padąryt iš 

SLA nę' kokią politinę grupę, 
kad apižipąi butų rietenęs ke
liems užsispyrusiems. asmęnims 
ambiciją patenkint. Jie sten
giasi padaryti tikrą pašelpinę 
orgąųizacįją, kurį lietuyiute iš
eivius aprūpintų ligos metu ir 
mirčiai ištikus, Kogi iš tokios 
orgaųizacijos daugiau galima 
norėt? SLA yra bepąrtyvis, du
rys atidarytos kiekvienam ge
ram lietuviui, jokių varžytinių, 
rodos, neturėtų būt. Gerai tvar
kai esant ir Lietuvoje galima 
butų skyriai įsteigt. Vietoj 
spiaudyt dideliais skrepliais, 
stękįte į SLĄ auksinį vajų! 
Pasidąrbunkit SLĄ gerovei pri 
rašydami keletą tūkstančių 
naujų naikių. Qt, bus nuopel
ną/, , bus kuo didžiuotis vįętoj 
neapykantos^ nąpųose sęt, Ir 
tas • negarbingąšis nbalsią — 
“jeigu ne mums, tai niekam’^ 
— išnyks.dovanot

Gugiu 
Sibiro

lyg tie 
tyruose

- Onytę K

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

T
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Auto Žinios
■ . • • ■ • -

Pasitikėjimas mecha
niku

Kuomet automobiliui viena? 
ar kitas pataisymas yra reika
lingas daryti, yra svarbu, kad 
tas pataisymo darbas butų ati
duotas padaryti patikimam ir 
sąžiningam žmogui. Lietuviai 
mechanikai nėra prastesni už 
kitataučius. Su jais ir susikal
bėti lengviau, ir automobilio 
trukumus jiems yra geriau ir 
patogiau išdėstyti savo prigim
toj kalboj. Lietuvis mechani
kas jums nepavydės surastus 
motoro mechanizme trukumus 
parodyti ir paaiškinti. Sąžinin
gas mechanikas neturėtų pa
vydėti savo klientui motoro su
gedimus parodyti ir paaiškinti. 
Kad ir taip dar gerai nusima
nantis apie motoro mechanizmą 
automobilio savininkas butų, 
be praktiško patyrimo ir tinka
mų įrankių jis motoro nepatai
sys. Tuo atžvilgiu mechanikui 
Hera reikalo pavydėti motoro 
sugedimus parodyti ir paaiš
kinti. Yra patirta, kad juo dau
giau žmogus apie automobilio 
mechanizmą nusimano ir žino 
kaip viena sugedusi dalis gadi
na kitą dalį, juo jisai stengiasi 
savo automobilį geram stovy 
palaikyti ir duoti garažo me
chanikui uždirbti Kas greitam 
važiavime randa smagumą ir 
pasitenkinimą ir varo motorą 
iki jis subyrėja ir jo pataisy
mas pasidaro nebevertas dary
ti, tas apie automobilio mecha
nizmą nedaug tenusimano.

nulieja tam tikras motoro da
lis, antras tas dalis užgrudo, 
trečias mašinomis jas nutekina, 
ketvirtas įdeda J reikalingą 
vietą ir priveržia šrįubus ir 1.1, 
ir t. t. darbas eina per rankų 
rankas iki padaromas motoras. 
Kiekvienas darbininkas savo 
trity yra spęeialislas, bet viso 
motoro padaryti jis nemoka ir 
negali. Klaidinga yra manyti, 
kad automobilių dirbtuvėj dir
bantis žmogus gali taisyti mo
torus. Drabužių siuvimo pra
monėj yra kriaučių, kurie tik 
guzikus temoka. įsiūti, o auto
mobilių dirbtuvėse yra darbi
ninkų, kurie tik tam tikrą mo
toro dalį prišriubuoti temoka.

J. L-tis.

Vidutinio garažo mechaniko 
patyrimas ir žinojimas apie au
tomobilius yra didesnis, negu 
automobilių dirbtuvės darbinin
ko. Automobiliai, kaip ir kiti 
plačiai vartojami daiktai, yra 
daromi didelėj skalėj. Dirbtu
vėse yra didelis darbo paskirs
tymas. Vienas departamentas

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 1 
po piet. Po to pagal susitarimą.

♦ ♦ ♦
PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 

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

IMIGRACIJOS BIURAS, 483 West 
Van Buren Street. Tel. WABash 
9307.

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

CHICAGOS CITY HALI/—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.

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

GAISRUI KILUS, reikia šaukti 
FIRe 1313^

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigan 

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

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

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

COOK APSKRIČIO LIGONINIS, W. 
. Harrison ir So. Wood kampas.

Telefonas SEEley 8500.

Automobilių nelai
mės

^Motorinis karas iš tikro yra 
puikus išradimas, šiandie žmo
gui tolumas visai nerupi. Pra
džioje tik turtingi žmones ga
lėjo aptomobiliumi naudotis, 
bet šiandien jis taip reikalingas 
ūkininkui, kaip ir miesto gy
ventojui. Bet žmogus dar neži
no, kaip saugiai apsieiti su mo
toriniu karu. Rankose nerūpes
tingo ir neatsargaus žmogaus 
automobilis dažnai yra mirties 
įrankis; jis sužeidžia neišpasa
kytai daug žmonių.

Automobilis per ilgą laiką 
jau užima labai svarbią vietą 
Amerikos gyvenime. Yra dau
giau kaip 24,dOC,000 automobi
lių Su v. Valstijose, kuomet ki
tose pasaulio šalyse yra apie 
9,500,000. Bet šita šalis turi 
aukščiausią ratą mirčių ir ne
laimingų atsitikimų su auto
mobiliais. Statistika parodo, 
kad per pereitus penkioliką me
tų įvyko net 388,936 mirtys 
nuo nelaimingų atsitikimų. Tas 
viršija ant 145,000 Su v. Valsti
jų užmuštus laike visų karų 
Amerikos istorijoje.

Ir vis tiek aukų skaičius vis 
auga. Galime tikėtis, kad mir
čių nuo automobilių nelaimingų 
atsitikirųų bus vis daugiau 1935 
m., negu buvo pereitais 1934 
metais.

šiuo laiku federąlė, valstijų 
ir vietinės valdžios veda viso
kią apsaugos propagandą. Dau
gumas nelaimingų atsitikimų 
yra neatsargumo pasekme. Mo
toristai labai greitai važiuoja, 
neduoda tinkamų rankos signa
lų, važiuoja su blogais stab
džiais ir bando pralenkti kitus 
karus. Pėstininkai vis viduryje 
bloko bando skersai pereiti, ne
paiso signalo, kartais bėgte per
bėga, nelaukia kol automobilis 
sustoja, arba bėga prieš pat 
važiuojantį automobilį.

Bet apsaugos žinovai sako, 
kad dalis atsakomybės tenka 
valdžiai. Nes daugumas valsįt- 
jų neverčia miestus vartoti vie
nodus trafiko signalus. Ir neuž- 
laikymas trafiko reguliacijų 
prisideda prie aukštos nelai
mingų atsitikimų ratos.

Bet teisybė,, kad galutinis 
atsakomumas sumažinti trafiko 
mirtis priklauso nuo motoristų 
ir pėstininkų. Su tūkstančiais 
karų ant gatvių yra kiekvieno 
žmogaus priederme užlaikyti įs
tatymus. Motoristo saugumo 
priesiegą sumanė Nevv Yorko 
miestas. Turi sekančius patari
mus — susipažink su trafiko 
taisyklėmis ir reguliacijpmis; 
tėmyk ir užlaikyk vistis trafi- 
kp signalus; sfgnaluok ką ke
tini daryti, ir tą daryk; susi
pažink su savo karu ir jį nuo
lat laikyk .saugiame padėjime; 
laikykis įegališkos greitumo ra
tos ir gerai žinok, ką darysi 
reikalui esant.

Ir galime pravesti panašias 
*eguliacija$ pėstininkams. Ne
vaikščiok skersai gatvę; tai da
ryk tik prict galo blokd ir tada 
lauk signalo , kada galima eiti, 
nebandyk pralenkti kokį auto-

mobilį arba karą, vaikščiok iš 
kairės pusės, kad lengviau gar-. 
lėtum matyti. trafiką.

Girtuokliavimas yra priežas
tis daugybės nelaimingų atsiti
kimų. Faktas, kad apie 6% 
pereitų metų mirčių įvyko dėl 
girtų automobilistų. [FUS] !

Šoferio regėjimas ne
turi būti trukdomas
Illinois valstijos įstatymas 

reikalauja, kad kiekvienas var
tojamas automobilis butų ap
rūpintas priekinio lango šluos- 
tytuvu. Čikagoje ir kitur yra 
šimtai! vartojamų senų automo
bilių, 'kurie langų šluostytu'vų 
arba neturi, arba jie yra suge
dę. (Įstatymų mes turime daug, 
bet piliečiai jų nepaiso, b vy
riausybė nesirūpina juos vykin
ti. Nelaikąs yra ieškoti auto
mobilio trukumų, kuomet nelai
mė įvyksta, kuomet žmogus su
žeidžiamas, kuomet kito žrpo- 
gaus nuosavybei padaroma 
skriauda.

Šoferis, kuris vartoja auto
mobilį be lango šluostytuvo, 
yra pavojingas. Vasaros metu 
kelionėj tankiai užpuola lietus. 
Ąnt langų susimeta lietaus la
šai ir trukdo šoferio regėjimui, 
žiemą puolantis sniegas apdre
bia langus ir šoferis visai ap
akinamas.

Būna atsitikimų, kad žiemos 
metu ir su gerai veikiančiu lan
go šluostytūvu būna bėdos. 
Kada sala ir tuo pačiu laiku 
puola šlapias sniegas arba men
kas lietus lyja, tai ant lango 
susidaro ledas. šluostytu vas 
veikia, bet jis ledo -nepajėgia 
nubraukti. Tam keblumui iš
vengti yra daromas tam tikras 
popieris, kuris yra įmirkytas 
druskoj. Su juo reikia apvy
nioti lango šluostytuvą. Drus
ka nutarpina ledą ir šoferio re
gėjimas pasidaro aiškus. —L.

Automobilių paroda
Praeitą šeštadienį Edgewater 

Beach viešbuty prasidėjo auto
mobilių paroda. Parodoj išsta
tyta įvairių modelių 23 išdir
by sčių automobilių. Įžanga ne
mokama. Paroda tęsis visą šią 
savaitę, t. y. iki 23 d. vasario.

“Brangiausia 
Dovana

CICERO — Lietuvių Įiripro- 
vement Kliubo surengtam va
karėlyje, vas. 1 d., svečias, lai
mėjęs “Naujienas”, štai ką pa
sakė: “Laimėjau amžiną do
vaną, su kuria nepersiskirsiu, 
kol gyvas, Kaip tik užbaigs 
laimėta prenumeratą, tuoj 
ją atnaujinsiu ir taip darysiu 
be perstojimo”.

Vienas kratėsi, kitas džiau
gias.

Garsinkitčs “N-nose”
' t ' ' * ‘ • * * V - f, • ■. -i 1. ■' .

• ' ■ /

•4-
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MARIJONA SAMIENĖ 
po tėvais Bąlniute 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 15 dieną, 6<30 valandą 
vakare 1936 m., sulaukus pu
sės amžiaus, gimus Raseinių 
rėd„ Eržvilkio valsčiaus ir pa
rapijos, Džiugu kaintio. '

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyras Vincentas, sūnūs Petras 
Macionto, duktė Pranciška Le- 
Onardi, 3 seserys, Ona Dau- 
janskienė, Petronė Naveekier 
nė, Veronika Waičąitienė; 4 
broliai, Jpnas, Antanas ir Juo
zapas Amerikoje ir Konstan
tinas Lietuvoje ir giminės.

Kūnas, pašarvotas randasi 
2839 S. Union avė.

Laidotuvės įvyks trečiadie
ni, vasario 19‘dieną, 8 vai. ry
to iš namų į Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes. '

Visi a. a. Marijonos Samie- 
nės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Duktė 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. M, Skudas.' Telefo
nus Monrpė 3377.

V

Kandidatas j Cicero Prezidentus Sako, kad plaučių uždegi
mu serganti p, Nekrošius, 311 
Kensington avė.

Atvažiuoja iŠ Lietu
vos J. ir A. Jasu

laičiai

Joseph J. Kral, reftublikonas, kuris laimėjo antradienio no- : 
minacijas, palikdamas kandidatu 4 Cicero prezidentus. Rinki
mai įvyks balandžio 7 d.

Lietuvis j Cicero Asesorius

Gavome pranešimą iš United 
States Laivų kompanijos, kad 
laivu “Manhattan”, kuris pri- 
buna New Yorkan vasario 

1 ■ t

19 d., Atvažiuoja Jonas Jasu
laitis ir Antanina Jasulaitis.

H Jie yra Rozalimo miestelio, Pa-, 
į j ne vėžio apskr. Atvažiuoja
pas savo dukterį, Clarą Ur- 
ban, kuri turi fotografijos 

Kmkl” studiją, 1149 W. 18 SU West- 
sidėje.

giasi dabar eiti mokslą dar 
aukščiaus?

Tarp susirinkusių matėsi ii 
labai žymių Brighton Parko 
lietuvių, kaip tai: K. Warnis, 
M. Walantienė, Mrs. Biago, 
Mrs. Makrickas, Mrs. Kunevi
čienė, Mr. A. Bartkai, Mrs. 
Kriščiunienė, Mr. S. Svelainis, 
Mrs. Shydlauskienė, Mr. K. 
•Šlapikas, K. Svelainis, V. Plat- 
kauskai, A. WĮlkas, Petrulevi- 
čiai ir da'ug kitų.

Po v linksmų vaišių ir daug 
linkėjimų, jaunąjam Raymon- 
dui svečiai išsiskirstė.

— Steponas.

AIl-Bran Refrigerato- 
rio Bandutės

/ Padėka “Naujie 
noms”

1 Jąunasis Cicero lietuvis, Edvardas J. KawalrKavaliauskas, 
kuris yra repufolikonų. partijos kandidatas į miestelio asesorius. 
Jis yra sąraše, kuriam vadovauja J. J. Kral, kandidatas į pre
zidentus, ' • '

Lietuvių Improvement Kliu- 
bas širdingai dėkoja “Naujie
noms” už garsinimą kliubo 
baliaus, kuris įvyko vasario 1 
d., Liuosybės svetainėje, 14th 

; iir 49 Ct. Taipgi dėkoja už 
dovanėlę — prenumeratą, ku
rią laimėjo M. Degutis. Tas 
svečias yra , labai užganėdin
tas “Naujienomis” ir žada bu-

I ti nuolatiniu skaitytoju. 
Baliaus Kimitetas.

George' Pocius 
Chas. Andriauskas, 
Ig. Žilius.

1 puodukas riebalu (sviesto arba 
tauku)

1 puodukas verdančio vandens
% puoduko cukraus
1 puodukas Kelogg’s ALL-BRAN 
1% arbat. šaukštuko druskos
2 kiaušiniai (gerai išplakti) 
2 šmotukui mielių
1 puodukas apišilto vandens
6 puodukai ar daugiau miltu (persi
jok pirm vartojimo)

Sudėjus riebalus, verdantį vande
nį, cukrų, ALL-BRAN ir druską, 
maišyk pakol riebalai ištirps. Duok 
pastovėti pakol mišinis kiek atvės, 
pridėk kiaušinius, ir mieles, kurias 
pirm sumaišyk su apišiltu vandeniu, 
Pridėk miltus. Gerai išplak. Ap- 
deng ir padėk i refrigeratori, tegul 
pastovi per nakti arba pakol jralėsi 
vartoti. Padaryk apskritus ka
muolius tokio didumo, kad užpildy
tu tiktai pusę muffin blekinės. Te
gul pastovi dvi valandas pakol tešla 
pasikels. Kepk karštame pečiuje 
apie 20 muųičiu. Padarysi 42 ban
dutes. Vietoj dėti į blekines, gali 
padaryti bandutes ir kepti ant blė- 
ties. . 1 , '

Roselandietė Susilaukė 
Sunaus 

/ * .

ROSELANDE — Mrs. Stella 
Ahton,/ lietuvę, 10929 State 
Street, trumpą laiką atgal su
silaukė sunaus. Po gimdymo

Pagerbė St. Warnio su 
mj Raymondą

per kurį laiką gulėjo Rose-į Vasario 1-mą susirinko gra- 
land Community ligoninėj e J žus būrelis pas naujienietį St. 
bet dabar jau yra namie. Warnį, 4157 So. California

P-os Ąnton vyras yra grai- Avė., ir tinkamai “pavinčavo
kas, tarnaująs Roseland Cof- jo’’ jo sūnų Raymondą su už- 
ffe shop įstaigoje. Naujagimį baigtuvėmis 4-rių metų Kelly 
ir motiną prižiūrėjo Dr. L. Ę. High. Jaunasis Raymondas ren- 
MalprasL ---------- ?—— — ---------------

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

Collateral Paskolas.

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

Tel. Franklin 0576

■i ... ................ ......

Trys Tūkstančiai Lietuvių Negali Būt 
Klaidingi

Trys tūkstančiai lietuvių—vyrų, moterų ir didelis skaičius jaunimo 
—yra Chicagos* Lietuvių Draugijos nariai. Jie visi žino, kad jiems 
pašalpa ligoje, pomirtinė, o taipgi sociališkais ir kultūriškais reika
lais verta apsirūpinti.

Trys tūkstančiai Chicagos Lietuvių Draugijos narių negali būt 
klaidingu Jie žilio, kad jiems reikia Patalpos Ligoje, Pomirtinės ir 
Kultūros Draugijos, jie ir priklauso Chicagos Lietuviu Draugijai. 
Čia ligos pašalpa* trijų skyrių: $6, $10 ir $16 per savaitę, pomirtinė 
—“cash” $200, išlaidojimo reikalams .dar $50 extra. Dabar eina 
Draugijos Jubiliejinis konkursas, nariais priimami nuo 15 iki 48 m. 
amžiaus. Mėnesinės duoklės pagal priklausomą skyrių—50c, 75c ir 
$1.25, įstojimas pagal amžių. Konkursas baigsis balandžio (April) 
30 d., nariai, įsirašę dabar, gaus tikietą dykai į Inicijacijos ir Do
vanų Laimėjimo vakarą, kuris įvyks tuoj konkursui pasibaigus — 
gegužės (May) 3 d.. Ashland Boulevard Auditorium. Įsirašyti gali
ma per DRAUGIJOS konkursantus, narius arba tiesiog Draugijos 
ofise. Ofisas atidarąs panedėliais įr ketvergais visą dieną—nuo 9 v. 
ryto iki 8:30 vakaro. Nedėldieniais nuo 9 v. ryto iki 1 v. po piet.

Lauksime Jūsų atvykimo.
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS,

* 1739 South Halsted Street (2-roS lubos)
I' f

SUSIRINKIMAI
... • • S . A A* * * *

RYTOJ
No<rthwest Lietuvių Moterų Kliubo — mėnesinis susirinkimas, 

P. Indrelienčs bute, 1907 West Evergreen avenue, 7:30 
vak. Narės malonėkite atsilankyti. M. Kraučunienė, sefcr.

PARENGIMAI
e ■■ ■ * • •

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
Kentucky 
Bourbon

Ir
Lietuviškos 

Degtinis

NATHAN KANTER

Mutual LiporCo.
4707 So. Halsted St

Tel. YARDS 0803 ' ,

... JOHNl'. EWU,!>

JeiguMorgicio, arba

I*-'4'*'-

“Krikš-
Įžanga

operetė, 
107 St.

Vasario 20 — LSS Centralinės Kuopos rengiama paskaita. Dr. 
P. Grigaitis tema, “Proletariato Diktatūra”. Chicagos, 
Lietuvių Auditorijoje, 7:30 vai. vakare. Įžanga 10c. . iš
laidų padengimui. Bedarbiams veltui. Po paskaitos, dis
kusijos.

VASARIO 22-—Upytės Draugiško Kliubo “čarterio Krikštynos”’ 
Dėl platesnių informacijų reikia kreiptis adresu, 4070 So. 
Francisco avenute.

VASARIO 22—Klovainiečių Kliubo pirmas parengimas, 
tynos”, šemetų svetainėje, 1500 S. 49th avenue. 
—25c. Daug dovanų, šokiai. Kviečia Komisija.

VASARIO 23—SLA. 139 Kuopos koncertas, “Pirmyn” 
“Gražioji Galatea”, Strumilos svetainėj, 158 E. 
šokiai. Pradžia—5:30 v. v. Įžanga 40c.

VASARIO 23—Paskaita, “Religija ir Mokslas”. . Prelegentas 
K. August. Rengia Roselando Laisvamanių Kp., Darbinin
kų svetainėje, 10413 Michigan avenue, 1 vai. p.p. Įžanga 
veltui, (žiur, kovo 15).

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

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

KOVO 8—“BIRUTĖS” Koncertas, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 South Halsted Street. Choras dainuos naujas 
dainas, nesenai atvežtas iš Lietuvos. Dalyvauja Bar
bara Darlys. , . . \ .

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

KOVO 15—Paskaita, “Pasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Jo 
Nuopelnai žmonijai.” Prelegentas H. Jogminas. Darbininkų 
svet, 10413 Michigan avenue, 1 vai., pp. Įžanga veltui. 
Rengia Roselando Laisvamanių Kp. (Žiu. vas. 23.)

- SLA 129-tos Kuopos 30 Metų Jubiliejaus Vakarie
nė, Geo. M. Chernaucko svetainėj, t 1900 S. Union avė., 
6:30 V. v. Įžanga— $1.00. Vakarienę, šokiai.

Kovo 15



NAUJIENOS, Chicago, III

CLASSIFIEDADS

mergaitėj.

fabrike kilo

COALauto

Vestuvės
j. Norkus Jr,

Jau turi apie 1000 narių

Tel. Canal 7522

William

Malė

per

West

Central 6393

For Rent

CLASSIFIEDADS

turbut

island

Prašalina visus Chicagos maši 
nos narius iš valstijos darbų.

3043
Elena

Lietuvos Nepriklau
somybės Sukaktuvės 
Paminėtos Per Radi©

Liet. Politikos Kliu- 
bas žada išaugti į di
džiausią organizaciją

Sprogimas su žeme sulygino 
Chicagos degtukų dirbtuvę; 
11 sužeistų

Dienos Metu -- Užpuolė 
Merginą ir Atėmė $900

Ekspliozija Per Fab
riko Apsileidimą Su* 
žeidė 17 Darbininką

17 darbininkų nukentėjo, 11 
iš jų mergaitės, kai Arrow deg
tukų bendrovės 
gaisras ir įvyko dvi ekspliozi

and
Ketvir-

Ketvirtadienį Dr. P 
Grigaitis apie “Prole
tariato Diktatūrą”

3251 Emerald Ave< 
Pristatom i

Važiavo girtas- 10 
dienų kalėjime

HUoširdžiai 
Lietuvių 

L Brendza, 
Banko

Business Service
___ Biznio Patarnavimas
UNIVERSAL STORAGE

V. BAGDONAS. Sav.
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movint
3406 S. Halsted Street

'Phoiie Yards 3408

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokie didžio su Coil Baksais 
r sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 

bije kurio biznid* įskaitant svarstyk- 
1 .. .J/ * . 
arba cįnt JšmoJcejimo 
mus ■

Pirmadienis, vas. 17, 1936

Linki Automobilio
Suvažinėtoms Grei 

tai Pasveikti

DRAUGYSTĖ MYLĖ

žinomas Chicągiečiams 
Jau per daugelį

Ceųt ratinė Kuopa 
Paskaitą Chicagos 
Auditorijoje ’

, 5 kam- 
furnace 

Vidui vis- 
Kaina 

Parodysime tikrai susita- 
Ątsišaukit

2532 W. 68rd St. 
Hemlock 8300.

pašaukit arba rašykit 
Moki- 

Lengvus

DARBININKAI reikalingi į gele 
žų atkarpų yardą. t /

2133 So. Sawyer Avė.

Iš Griuvėsių Atkasė 
Ketvirta Swifto Eks- 

pliozijos auką

‘Pirmyn” Atneš Ro 
selandiečiams Ope

retę, “Gražioji 
Galatea”

Susirinkime buvo perskai
tytas ir “Naujienų” pakvieti
mas dalyvauti koncerte vasa
rio 16 dieną. Nbrs kliubo šo
kių parengimas turėjo įvykti 
irgi vasario 16 dieną, tačiau, 
iųrint galvoje, jai, kad “Nau
jienos” visuomet remia kliu- 
bą jo reikaluose, nutarė pa
rengimo datą pakeisti ir daly
vauti “Naujiehų” koncerte?

patyrė bučeriai

įžanga į paskaitą bus 
centų išlaidų padengimui, 
bedarbiai galės įeiti veltui

Educational
Mokyklos___

GROŽIO KULTŪRA MERGINOM 
ar 

BARBERYSTfi VYRAM
Smagi profesija su kuria užsidirb

site nemažai pinigu. Profesiona
liškas išlavinimas, patyrė mokytojai 
Atsilankykite . 
reikalaudami musų knygelės, 
nimas diena ir vakarais, 
išmokėjimai.

MOLER SYSTEM 
59 E. Monroe St.

REIKALINGAS darbininkas, kuris 
myli dirbti ant farmų. Mokestis pa- 
gal sutarti. Atsišaukite

4535 S. Hermitage Avė.

Paskelbęs karą Chicagos de
mokratų grupei, kurios prieša
kyje‘stovi majoras E. J. Kelly 
ir Patrick Nash,, gub. Horner 
ėmė “skersti” tų šulų šalinin
kus valstijos valdžioje.

Apskaičiuojama, kad jis jau 
prašalino apie 100 tarnautojų, 
kurių simpatijos linksta Chica
gos majorui, vadinamam “sa- 
mozvancų” partijos bosu.

Stambiausias iŠ prašalintųjų 
yra Robert J. Dunham, dabar
tinis WPA administratorius, 
kuris buvo faktina Illinois šel 
pimo galva. Horner pareiškė, 
kad I^unham politikavo naudo
damas savo vietos autoritetą.

Gubernatorius Horner kan
didatuoja i valstijos galvas ant
ram terminui, netižiurint to, 
kad Kelly-Nash grupe jį išme
tė be jokių ceremonijų ir kan
didatu pasirinko Dr. Herman 
Bundesen. Horner įsigavo į gu
bernatorius 4 metus atgal Ke- 
lly-Nash’o remiamas.

REIKALINGI patyrę 
Darbas ant visados. - 

3631 -So. Halsted St.

TAUTIŠKA
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR 
SESERŲ valdyba 1936 metams: 
P. Yenkauskis, pirmininkas, 8055 
S.’Racine Avė.; F. Grigula, nut. 
rašt., 10439 S. State St.; S. Yur- 
čis turtų rašt., 10725 Indiana Avė.; 
A. gudintas, iždininkas, 10036 S.. 
State St. \ Atstovas i Naujienų 
Bendrove ‘ >Ž. • Klibiene. 10718 
Prairie Avė.

les,, registerius ir ice baksus. Cash 
__/ _ /„“...j. Pamatykite 
pirai negu nirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State- St. CALumet 5269.

Skerdykhj distrikte 
nėra kitų, biznių kaip tik ali
nių. Visos jos smarkiai nu
kentėjo. Į šipulius nuėjo jų 
veidrodžiai ir langai. Kris
dami, didžiuliai gabalai stik
lo sužeidė daugelį žmonių, 
taipgi padarė daug nuostolių 
sukapodami baldus.

Stanley Waličkas, 4119 So. 
Ashland avenue, pp. Walič- 
kų sūnus, įvyko laiku buvęs 
alinėje, sprogimo buvo par
mestas ir skaudžiai susižeidė

23 metų Stasys Veronski, 
1152 W. 48th Street, buvo nu
teistas 10 dienų kalėjimo už 
tai,' kad girtas važiavo 
mobiliu. *

Avė . .... _
4403 S. Albany Avė.. 
ranauskas, kasos globėjas 
W. 38th St.; 7' ’
riuš 
Kbndroška,

• W. 40 St.; 
to jas, 4157 
Virginia 0036 
patarėjas, 4624 S. Francisco Avė.; 
Leonas Klimavičia, maršalka, '2534 
W. 46th St.; Mykolas Kasparaitis, 
knygius, 4154 S. Artisian Avė. 
Kliubo susrii ūkimai atsįbuna kiek

viena mėnesį kas pirma sekmadienį 
12 vai. diehą, Hollywood svetainėj, 
2417 W. 43rd Street,

RENDN Storas ir Ratas tinkamas 
dėl reštauranto it taverno arba ci
garų krautuvei. 2' karu garažas, 
pijri renda. Randasi

2208 So. Halsted St.

riams ir suinteresuotiems 
Lietuvių Improvement 
susirinkimas, kuris turėjo įvyk
ti vasario 19 dieną, neįvyks 
dėl susidėjusių aplinkybių są
ryšy su atsiskyrėliais.

" Raštininkas.

jusius žmones permetė. Su
žeidė tris,* tarp jų dvi stirnine- 
tasias mergaites.

Petravičiūtė ir E. Farlcy iš
buvusios kelihs dienas South- 
town ligoninėje vėliau persi 
kėlė namo.

Ten sužeistąsias
Petravičiūtę atlankė daugybę 
draugų ir ligonę apdovanojo 
įvairiomis dovanomis.

Linkiu abiejoms greitai pa
sveikti ir vėl šypsotis musų 
tarpe. Launkęs.

Mary Warnis, 
3838 S. Kedzie Avė.; 

korespondentas, 
Dr. T. Dundulis 

Archer Avė., 
John žuris,

POPSY’S TAVERN
Musų gražiai išpuoštoje užeigoje 
gausite visados gerus gėrimus, ciga
rus ir skanius pietus, iš švięžios 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.

Smith’s Palm Garden 
Gražiausia ^ieta South Sidėj. Atva
žiavę į Brighton Parka, nepraeikite 
pro šąli, bet užeikite išsigerti ska
naus Budweiser alaus, deginės ir vy
no; taipgi gaminame kasdiena iŠ 
šviežios mėsos ir daržovių skanius 
pietus ir sandvičius.

PAUL M. SMITH, Sav.
4177 Archer Avė., t kamp. * Richmond 

Tel. Lafayette 2235

UŽEIKITE PAS LIETUVI 
PETER’S BUFFET

Prieš Highway Teatrą 
Tavern Pale Alus Stiklais. Impor
tuotas ir Naminis Vynas ir Degtine 

Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL, Sav. 

6334 So. Western Avė.
Tel. Prospect 5086 Chicago, III

Nužudė Capone 
gangsterį Jack 

McGurn

rios įvyko 7 metus atgal,. ir 
kad šęšt'adienį, tų žudynių su
kaktuvėse, atidavė gyvybę 
kerštininkams.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PRIVERSTAS PARDUOTI’ 
6410. So. California Avė. 
barių mūrinis bungalow, 
apšildomas, platus lotas, 
kas moderniškai išrengta, 
34250 
rus.

Serga Kazimieras Mi
liauskas /

WILL0W SPRINGS — Ser
ga Kazimieras Miliauskas, 
Ęuffalo Inn. savininkas, pla
čiai 
biznierius 
metų/yra roadhouse biznyje. 
Ir kazimieras Miliauskas ir p, 
Miliauskienė1 yra Chicagos 
Lietuvių Draugijos nariai.

Senas Petras,

HIGH LIFE INN
Kviečiu visus draugus ir pažįstamus 
atsilankyti i mano užeigą. Visados 
randasi geriausios rūšies degtinė 
alus, cigarai, linksmas ir mandagus 

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav. ' 

3416 So. Wallace St. 
Tel. Boulevard 3489.

Tarp užmuštųjų lietuvis My
kolas Butrimas; sužeistas 
St, Waličkas

Trąnslia'cija iš Lietuvos ir ki
ti programai prisidėjo. prie 
Vasario 16 iškilmių,:

na- 
kad 

Kliubo
Visi dalyvavo ‘‘Naujienų 

koncerte

BRIDGEPORTE
Dėl sveiko maisto ir skanių 

kopūstų eikite į: 
UniversaI Rėštaurant 

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

Tel. Vietory 9670

. cigaretai ir 
Platforma dėl 

i, išvažiayi- 
paremš. Savininkai

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinam pinigus ant mortgičių, 
UžraŠom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. .Padarom dokumen
tus. ' Isrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis, 

. į. S. Mickevice & CO.
6816 Šo. Western Avė.

Hemlock 0800

Pastatys muzikali veikalą SLA 
139 Kuopos parengime 
Strumilos svetainėje

Restaurant
Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai, 

Bismark alus, geros rūšies 
degtinė ir cigarai .

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 
Savininkai '

701 W. 21st Place.

SPRING INN
Musų užeigoje visados geros rūšies 
degtinė, alus, cigarai 
skanus užkandžiai 
šokių veltui, draugijoms 

mams ir parems. T
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs

Lietuvių 
gos Centralinė Kuopa šį ket 
virtadienį vengią paskaitą, ku 
vi kiek laiko atgal buvo at 
šaukta 
Kuopa yra pakvietusi 
jienų 
gaitį kalbėti apie 
riato Diktatūrą”.

Kuopa rengia paskaitą Chi
cagos Lietusių * Auditorijoje, 
3133 South Halsted Street, 
7:30 vai. vakare. Po Dr. Gri
gaičio paskaitos įdomiu ir 
kiekvieną. ihteresuoj ančių 
klausimu apie proletariato 
valdžios formą, įvyks diskusi-

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS 
TĖS valdyba 1936 metams: P 
Kiltis --
Lituanica Avė.

r pirm
Narkis, sekretorius, 4353 So. Tai 
man Avė.;
8534 So.. Lowe Avė„c: r
Grigonis, konir. 
Francisco Avė.; 
kasos glob.; 837 W 
A. Wilkis, maršalka, 831 W. 33rd 
PI.; S. Narkis, korespondentas. 
4353 So. Talman Avė.; Dr. XJ. P 
Poška, Dr-stėš Daktaras, 3133 So.
Halsted St., rez. Tel. Hemlock 
2374 —• Ofiso Vietory 3687.
Draugystės susirinkimai įvyksta 

kas antras nedėldienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditorium 
3133 So. Halsted St., 12 vai. dieną.

kuomet įvyks 
Kai ku- 

iš darbininkų sako, kad 
viename iš vamdžių, netoli 
centralinio dujų rezervuaro, 
ant dirbtuvės stogo buvo ply- 
šis, pro kurį kiekis dujų sun
kėsi laukan. Nuo to eksplio
zija buk kilusi. ‘ Bet ar tame 
yra kiek tiesos dar nežinia.

Senas Petras.

Commimity Tavern
Musų užeigoje, lietuviškoje užeigo
je, visados randasi geros rūšies deg
tinė, Tavern. Pale Alus, Cigarai 
šiokiomis dienomis Užkandžiai, c 

penktadieniais žuvis veltui.
JONAS IR GRACE SIMAIČIAI, 

Savininkai L 
3203 So. Halsted St.

DiAę tarp griuvėsių 
dvi dienas, darbininkai 
kar atkasė ketvirtą žmogų 
užmuštą ketvirtadinio eksplio
zi joj e, kuri įvyko Swift 
Company dirbtuvėse 
tasis buvo, William Blake, 42 
metų, 243 Swan Street, dirb
tuvės formanas. Apart ketu
rių užmuštųjų yra penkiolika 
sužeistų, kurių didžiuma tebe
guli ligoninėse.

Tarp užmuštųjų yra vienas 
lietuvis, M. Butrimas, o sužei
stųjų skaičiuje — St. Walič-

Biliardų ir bowling įstaigo
je, 809 Michigan avenue, trys 
nežinomi gengsteriai -nužudė 
“sėbrą” Jack McGurn. Atė
ję į įstaigą šeštadienį anksti 
rytą jie atkišo revolverius į 

I McGurn ir suyarstė jo kūną 
Jculkomis. * <

McGurn buvo vienas iš 
žiauriausiųjų Capone gaujos 
narių, kuris lošė kaip ir 
“egzekucionieriaus” rolę. Ma
noma, kad jis buvo vadas St. 

'Valentine dienos žudynių,.ku-

rariką. Šwift and Cųmpany 
gydytojas suteikė jam pirmą 
pagalbą. ‘ ,

Priežastis dar nenustatyta
Waličkai valgė pietus, kuo

met dirbtuve išlėkė į orą. s
Nelaimės priežastis dar ne

nustatyta ir ji nepaaiškės iki 
vasario 28 d 
koronerio inkVestas 
rie

Leo
Fidelija Elaine Jas 

nauskas

Bowling—Lunch—Bar
20 Bowling Allfeys 

10 Billiard & Pocket Tables 
„ Lunch Room •— Bar 

Bruck-Wiesner Rec. Co.
Incorporated 

819 W. 35th Street 
Chicago, III i.

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

Mrs. Stella Shurnas
/ Savininkė

2906 So. Union Avė.

Sprogimai sulygino su žeme 
vieno aukšto fabriko mūrinį na 
mą, adresu’ 4527-35 West Lake 
Street, padarydamas apie $75,- 
000 nuostolių. Tik per stebuklą 
darbininkai nebuvo palaidoti 
tuose griuvėsiuose.

Sprogimai įvyko kai dirbtu 
ve j e kilo gaisras ir liepsnos pa
siekė du stambius katilus sie
ros ir fosforo, kuri naudojama 
degtukų gaminimui. Chicagos 
gaisro departamentas jau kelis 
kartus persergėjo dirbtuvę tin
kamiau įrengimus sutvarkyti, 
kad butų prašalintas ekspliozi- 
jos pavojus. Vienok firma į 
tuos persergėjimus neatkreipė 
domės, ir per tat vakar vos ne
pražudė 17 darbininkų. Tarp 
nukentėjusių lietuvių nėra.

Sunaikino dėžių fabriką

Gaisras kitoje vietoje sunai
kino popierinių dėžių fabriką, 
padarydamas $150,000 nuosto
lių. Fabrikas priklausė Odman 
Corporation, 228 W. Kinzie 
avenue.

Gubernatorius Hof- 
ner “Skerdžia” Kelly 

Šalininkus

REIKALINGA 5 pirmos klesos 
bučeriai naujai aukščiausios rūšies 
mėsinei. Pageidaujama kalbantis 
lenkiškai. Ątsišaukit į vyriausią 
krautuve 4161 Archer Avenue. •

pirmininkas, 3347 South 
, , J. Racevičih, vice

3326 So. Union Ąve.;_ S.
F.’ KU^pafas, fin. rašt., 

„ . s.; J. Rachunas
kasierius, 3137 So. Halsted St.; Z. 
Grigonis, kontr. rašt., 4427 So 

Jozapavičia, 
33rd Place;

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA 
DRAUGYSTĖ RŪTOS No. 1 val
dyba 1936 metams: Charles Sten- 
cel, pirm.: Joe. Razminas, pirm, 
pag.; Walter, Zlabes, ' fin. rašt.; 
Anna Aleliunas, kontr. rašt.; Ted. 
Seletskis, kasos glob.; Josepliine 
Yuškenas, kas. glob.; Justinas 
Yuškenas, kasierius; Anna Aleliu
nas, Joe Razmunas, lig. lankyt.; 
Stanley Žukauskas, marš.; Frank 
Opulskas, nut. rašt., 4046 So. 
Artesian Avė., Chicago, 111.

— pirm, pag.; A. 
nut. rašt., 1814 

Tel. Humboldt 
Stanley Buneckis ■— fin. 

Augustą - Žilius — kasin,; 
maršalka.

i , menesi 
1640 North 

8 vai. vakare.

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuviu Pieninės

EMERALD DAlRY
Senuko Daųgelavičiaus

• *_ j. Vietory 4181 
namus ir groserį. 

Pašaukit.

HUMBOLDT
LITIKOS KLIUBO 
dyba: A. Walskisi — pirm., 3344 
Evergreen St., Tel. Belmoht 7678; 
J. Kuprevičius — ------ *
Lungevičius — 
Wabansia Avė. 
3245 
rašt.. 
Tarnas Kubilius
Susirinkimai įvyksta kas , mėnesi 

trečiame ketvirtadienį. 
Hancoch St.

Ateinantį sekmadienį Ro- 
selaride lietuviai turės pama
tyti garsųjį “Pirmyn” /chorą 
“akcijoje”. Choras rengia 
SLA. 139 kuopos vakarui gra
žų ir meliodįngą muzikalinį 
veikalą, “Gražioji Galatea”, 
kurį pastatys Strumilos sve
tainėje, 158 East 107th st.

Operetės solistai bus Albina 
Trilikaitė, S. Rimkiutė,. Pra
nas Pūkis ir Jonas Rųkštala. 
Choro vedėjas yra Kazys Ste
ponavičius.

“Gražioji Galatea” nusako 
įdomią legendą apie senovės 
graikų skulptorių Pygmalioną, 
kuris nulipdęs nepaprastai 
gražią stovyklą, ėmė į ją ir 
įsimylėjo.
Bilietus j vakarą galima 

gauti pas SLA. ,139 kuopos 
pirmininką, J. Pučkorių, 10049 
Perry avenue, ir kitus rengė
jų 'narius.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO Valdyba 1936 metams: 
Frank Jakavičia, pirm., 2638 W. 
40th St.; James Sholteman, pirm, 
pag., 6456' S. Maplewood Avė.; 
Bernice Rudgalviutė, nut.? rašt., 
5332 S. Long Avė.; Walter Sharka, 
fių. rašt., .,4635 S. Washtenaw 

Helen Chaputė, kontr. rašt.. 
Stanley Ba- 

2950 
kasie- 
Jonas 

2841 
gydy- 
Phone 
teisių

Sprogimas įvyko apie 1:20 
vai. po pieitų, ketvirtadienį. 
Jis supurtė visas skerdyklas 
ir Town of Lake apielinkę 

ir į griuvėsius pavertė Swift 
and Company vandenilio 
(hydrogeno) dujų dirbtuvę, 
keturių aukštų mūrinį namą. 
Tuose griuvėsiuose sprogimas 
palaidojo keturis žmones. 
Trenksmas buvo tiek smar
kus, kad ne vien pačiose sker
dyklose, bet ir visoje Ashland 
avenue apielinkėje išbyrėjo 
langai.

Sprogime užmuštas liietuvis 
Mykolas Butrimas buvo 38 
metų amžiaus, 2448 West 42 
Street.

Vakar rytą dvi plačiai chi- 
čagiečiams žinomos šeimos 
susigiminiavo.

Leo J. Norkus Jr., Bridge- 
portietis^ vedė VVestside biz
nieriaus p. Jasnausko dukrelę, 
Fidęliją Elainę. Bažnytiniš 
šliubas jaunąjai porai buvo 
suteiktas VVestside parapijos

Chicagos lietuviai vakar ne 
vien susirinkę, “Naujienų? 
kOncetre, Sokolų salėje ir ki
tose vietose minėjo 18-tas Lie
tuvos Nepriklausomybes iškil
mes. ' ; ■7'/ '

Lietuvių kalba ir lietuviška 
muzika vakar kaip ir domina
vo Chicagos radio, nes prie 
sukaktuvių paminėjimo prisi
dėjo ne vien reguliaręs lietu
vių valandos, bet buyb su
rengti ir keli specialiai ' pro
gramai. /

Svarbiausia iš tų buvo spb- 
cialė transliacija iš Lietuvos 
per NBC tinklo ^stotis. Člii- 
cagai programų patarnauti 
rengėsi stotis WMAQ.

Coįumbia Broadcastįng Sys
tem taipgi perdavė speciali 15 
minučių ' Nepriklausomybes 
programą, kuriame dalyvavo 
pulk. P. Žadeikis, Lietuvos mi- 
nisteris Amerikai ir lokalės 
Chicagos meninės jėgos. Pro
gramas buvo gražus. Pulk. Ža
deikis savo kalboje pareiškė, 
kad Amerikos Lietuviai davė 
Lietuvai Darių, Girėną ir Vait
kų. Amerikos lietuviai yra 
pasiryžę toliau tiesti Lietuvai 
pagalbos ranką. ' /

Trumpai apie Lietuvą ang
lų kalba prabilo kon. Anta
nas Kalvaitis^ Jo kalbą per
davė vien Chicagai stotis 
WBBM , per kurią ankščiau 
ėjo transliacija ČBS tinklui.. 
Konsulas užginčijo apie Lietu
vą leidžiamus gandus ir pa
reiškė, kad šalis 
trokštanti taikos 
kalbar prabilo p. 
Metropolitan State 
prezidentas.

Konsulas Kalvaitis 
rytą kalbėjo rusų kalba per 
specialį rusų programą iš sto
ties WEDC, kurį leidėjai pa
šventė Lietuvos nepriklauso
mybes sukaktuvių paminėji
mui. Prorame taipgi dalyva
vo dainininkė p. Helen Bar- 
tush,

Programus pašvęstus su
kaktuvių paminėjimui trans
liavo ir lokalės lietuvių fir
mos, Progress Furniture Ca. 
ir J. F. Budrick.

Namuose dabartiniu laiku 
guli ir gydosi dvi jaunos mer
gaitės, suvažinėtos automobi
liu keletą dienų atgal. Jos 
yra . Adelė Petravičiūtė 
West 391 h Place, ir 
Farley, 2906 39th PI.

Jos laukė gatviakąrip prie 
62į”tros ir Ashland avenue, 
kai neatsargaus^ šoferio valdo
mas automobilis užšoko/, ant 
“safety

"Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

Help Wa
x Darbininkų reikia

NAŠLĖ MOTERIS reikalauja vy
ro prie namų darbo. Mrs. M. An- 
derson, antros lubos iš fronto, 
919 W. 35th St.

HIGH GRADE NORTHERN 
ILLINOIS COAL

Best Substitute for Pocahontas
Mine Run ...............................   $5.75
Lump, Err or Nut .................  6.00
Screeninjrs  ............................. 4.75

Dįrect from the Mine. 
Call Day or Night 

KEDZIE 3882

Atšaukia Liet. Im 
provement Kliubo 

susirinkimą

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS 

Geriausias Pavaduotojas dčl 
Pocahontas

Mine Run .... .................   $5.75
Luftip, Ekj? or Nut ......   6.00
ScreeninRš ................................ 4.75
J y Tiesioj? iš Kasyklų.
Pašaukit dienos laiku arba vakarais

Tel. KEDZIE 3882.

, Mano atkasią daugiau 
lavonų

Žuvusius ir sužeistuosius 
atkasinėdami, 75 gaisrininkai 
ir atsargos darbininkai dirbo 
be pertraukos, per dienas ir 
naktis. Manoma, kad gal dar 
busią surasta daugiau lavo-

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sr 
rendauninkais. Mcža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. rvtc1 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet 

LANDLORDS BUREAU ^F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitaire 2951 
Mes esame jau šiuo adresu 

50 met.

Du drąsus piktadariai šešta
dienį, dieną, didžiausio biznio 
judėjimo laiku, atviroje gatvė
je, užpuolė merginą einančią 
iš banko ir. atėmė iš jos $900. 
Nukentėjusi buvo Miss H. T. 
Emery,1 5808 W. Lake Street. 
Apiplėšimas įvyko Oak Parke.

didelių šalčių
Nau 

redaktorių Dr. P.. Gri 
Proleta

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

BRIDGEPORT POOFING CO. 
3216 S. Halsted St.

Vietory 4965

Farms for Sale 
Ūkiui Pardavimui ' .

KAS NORĖTUMĖTE rendavoti 
ūke arba mainyti i keturių kamba
rių flata. 944 W. 35 Place.

Business Chances
_ Pardavimui Bizniai _ _ _ :

PARDAVIMUI lietuviškas delica- 
tessen ir bučernė. Biznis išdirbtas. 
Gera proga vedusiai porai. Parda
vimo priežastis, turiu apleisti mie
stą. 3331 So. Halstetd St .

BRIGHTON PAftK 
tuvių Politikos Kliubo valdy- bažnyčioje 
ba užimdama sdvo vietas me 
tiniam susirinkimui 
įžanginėj kalboj, tarp kitko, 
pasakė, kad jį.dės visas gali
mas pastangas, kad šis lietu
vių politikos kliubas išaugtų į 
didžiausią lietuvįų organizaci
ją pietvakaripėje Chicagos 
miešto dalyje. 50

/ Nors kliubas jau ir , turi 
apie 1000 narių, bet toli gražu 
tai dar nėra viskas. Brighton 
Parke yra daugiau negu 4500 
balsuotojų. .. Štaį, čia ir yra 
visas to musų i (darbo tikslas. 
Reikia visus sujungti į vieną 
kliubą. Kųidėl^fo • ■' \

Atsakymas laįiai paprastas.
Kartą vienas man gerai pa
žįstamas pilietis nusibėdavojo, 
kad jis taip daug dirbęs, kad 
dabartiniai 12 wardo valdinin
kai laimėtų, o kairreikė  j ę j am 
pačiam gauti iš jų paramą, 
tai jis iš jų nieko negavęs. 
Čia, mat, to žmogaus netaįp 
dalykas suprastas, Dar musų 
darbas tik pradinę , vagą tų 
dirvonų varo, iš to darbo dar 
nedaugiausia kas galima ti
kėtis, nes politikos vadams 
patiems stokoja gero ramsčio, 
o tas ramstis esame mes pa
tys. Todėl, pirma, visi turi
me sueiti į, vieną organizaci
ją, o jau tada dalykas eis 
visai kita vėžė, parama bus 
lengva gauti, kuri savaimi bus 
daugiau tikra. Tad, visi kas 
dar nepriklausote, prisirašy
kite.

L. Norkus yra stambus Am 
savo brosia alaus urmininkas, c 

Jasnauskas Westsideje užlai
ko modernišką alinę.

VZM.

Kur Susirenka Lietuviai

RAMOVAS TAVERN
Kviečiame visus atsilankyti i musų 
Užeigą, kur visados randasi gera 
degtine, alus, cigarai ir užkandžiai 
Penktadienius veltui žuvis ir visuo
met mandagus patarnavimas.

JUOZAS BRUŽAS IR 
NELLIE MEDELINSKIENĖ 

Savininkai
3517 S. Halsted St. Tel. Yards 3107

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA^ mergina dėl namų 
darbo. Nėra Skalbimo. Vienai kam
baryj. $4.00 savaitei. 4431 
Adams St. Tel. Mansfield 6796

Help Wanted—-Malė 
Darbininkų reikia

JANITORIAUS pagerbininkas ,tu 
ri būt ųevedęs. Mike T.------
4939 Broadway.

,.. -------------------------- -—i, r

■ • .. * . i / • 1
> • jM1' *■. .y ' • •••• ' '■ \ Ą

'S 1




