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Šalčiai Praėjo, Dabar 
Gręsia Potvyniai

F

2,500 šeimynų aplei
do namus, gelbėda- 
mos nuo potvynio

EVANSVILLE, Ind., vas. 23. 
—Esant pavojumi pratrukime 67 
m. ledo lauko Ohio upėj ir dė
lei to galinčio kilti didelio po
tvynio, 2,500 šeimynų, kurios 
gyvena Ohio klonio žemumose 
tarp Newburg, Ind. ir Union- 
town, Ky., šiandie apleido savo 
namus ir išsikėlė j saugesnes 
vietas.

Delei didelio atodrėgio, ledo 
pasijudinimo galima tikėtis bi> 
le laiku.

Raudono Kryžiaus darbuoto
jai praneša, kad tik kelios šei
mynos nepaklausė įsjėjimo ir 
griežtai atsisakė savo namus 
apleisti.

Išsikėlusieji pasiėmė su sa
vim gyvulius ir visų kilnojamąjį 
turtą. Busianti įsteigta didelė 
pabėgėlių nuo potvynio Stovykla.

Ohio puė yra pakilusi. Prie 
vieno tvenkinio yra susigrūdę 
20 pėdų ledo. Jei tasis pasr 
leis, tai gali suardyti visas už
tvankas ir tada, smarki van
dens sriovė pasileis upe, viską 
naikindama savo kelyje, t
Potvynių pavojuj Įftwą^ vaisi.

SIOUX CITY, la^yas.. 23.—- 
Pirmą kartą nuo sausio 12 d. 
čia sulautka atdorėgio. Bet kar
tu su atodrėgiu atėjo ir didelių 
potvynių pavojus. Ledas Mis- 
sissippi upėj yra 28 colių sto
rumo. Sniego gi yra keturios 
pėdos. Kada visą tai pradės 
smarkiai tirptai, tai turės kilti 
potvyniai.,

Valdžios inžinieriai jau tyria 
padėtį ir svarsto kas galima bu
tų daryti sumažinimui gręsian 
čių potvynių.

{taria, Hauptmannas 
buvo išduotas mela

gingu liudijimu
TRENTON, N. J., vas. 23. 

—Bruno Hauptmann buvo iš
duotas New Jersey valstijai 
daugiausia liudijimu tirto Whit- 
ed, kuris liudijo, kad Haupt
mannas Lindberghų kūdikio iš
vogimo laiku buvęs New Jersey 
valstijoje.

Dabar gubernatorius Hoff- 
man iškėlė kaltinimą, kad 
Whited liudijo melagingai ir 
kad todėl Hauptmann išdavimas 
New Jersey valstijai buvo ne
teisėtas, paremtas melagingu 
liudijimu. Whited buvo per il 
gą laiką kvočiamas gubernato
riaus, Hauptmanną advokato ir 
Hunterdon kauntės prokuroro 
ir veikiausia jis bus apkaltintas 
už kreivą priesaiką ir melagin
gą liudijimą.

DETROIT, Mich., vas. 23. — 
Gasas prasisunkė į namus ir 
nutroško Mrs. McEvey, 60 m., 
penkis žmones gi pritroškino.

Potvynių pavojus
CHICAGO.— Vos tik Šalčiai 

atslūgo ir pasirodė pirmas ato- 
dregis, atsirado naujas pavojus. 
Tai pavojus didelių Mississippi 
ir kitų į ją įtekančių upių pot
vynių.

Sniego yra labai daug ir jei 
jis im§ greitai tirpti, tai leng
vai gali pasidaryti potvyniai, 
ypač jei dar užeitų smarkus 
lietus. Jei staiga atšiltų, tai 
pasileistų ledas Ohio, Fox ir 
Pecatonica upėse ir ten kiltų 
dideli potvyniai. Niekurie apie- 
linkių gyventojai, kurie gyvena 
žemesnėse vietose, jau liko j- 
spėti tuojaus išsikelti į .sau
gesnes vietas.

šių, metų šalčiai sumušė vi 
sus žinomus rekordus, nes jie 
tęsėsi be paliovos 32 dienas, iš 
kurių per 22 dienas šaltis sie
kė toli žemiau zero.
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STREIKAS PADANGŲ FABRIKE, AKRONE Mussolini įspėja An
glija dėl aliejaus 

sankcijų

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

< ■ • . ;(• 
Konfiskavo laikraš
tį už Hitlerio mei
liškus prietikius

PARYŽIUS, vas. 23.— Sek
madienio laida Le Journal dien
raščio liko konfiskuota, reika
laujant Vokietijos atstovybei,

Toje laidoje tilpo platus ap
rašymas Hitlerio meiliškų prie
tikių.

Einant tuo aprašymu, pirmo
ji Hitlerio mergina buvo žydė. 
Tai buvo Austrijoj. Tuo laiku 
Hitleris buvo neturtingas na
mų maliorius ir merginos tėvai 
nutraukė jos meiliškus/santy
kius su Hitleriu. ' f

Antroji meilužė buvo tirta 
Jenny Hang, 23 m., šoferio se
suo. Tai buvo 1922 m., kada 
Hitleris gyveno Muenchene’. Bet 
ji daug kalbėdavo, ir buvo la
bai pavydi. Tad ji . Hitlerį pa
metė kai jis nepaliovė savo san
tykių su kitomis moterimis.

Daugiausia kalbų sukėlė jo 
santykiai su sesers duktere. 
Jis parsikvietė seserį iš Aust 
rijos šeimiriinkauti jo namuo
se. Jis atsivežė ir savo duktė-

7 • . < v
rį. Tarp dukters ir Hitlerio 
greitai užsimezgė artimi mei
liški santykiai. Kada jis pa
tapo valdžios galva ir pradėjo 
skelbti griežtą moralybę, v tai 
ir naciai pradėjo tais santy
kiais piktintis ir patylomis rei
kalauti, kad tie santykiai su 
sesers duktere butų nutraukti. 
Bet kada Hitleris atsisakė tai 
padaryti, tai vieną rytą rado ją 
'negyvą Jovoje. Oficialiai buvo 
išašikina, kad ji pati nusižudė, 
bet Hitleris tam netikėjo. Ir 
kalbama, kad jis atkeršijęs į- 
tariamiems jos žudytojams, lai
ke “kraujo valymo”, kada liko 
nužudyta daugelis neištikimų 
nacių vadų.

Tarp kitų Hitlerio meilužių 
yra minimos Hanfstaengl, se
suo užsienio presos šefo; Wini- 
fred Wagner, giminaitė garsaus 
kompozitoriaus ir < Margaret 
Zlezak, duktė Viennos daininin
kės.

AKRON, Ohio* — Protestuodami prieš atleidimą padangų 
(tire) “bilderių”, streikan išėjo Goodyear Tire and Rubber Co. 
darbininkai. Bendrovė aiškinasi tai padariusi dėl sezoninio biz
nio sumažėjimo, bet, anot stręikierių, tas padaryta, kad grą- 
žinti 8 vai. darbo dieną. Dirbtuvę pikietdoja apie 1,5.00 darbi
ninkų . h';‘■zf^krajojančioš virtuvės” \ (apačioje): /aprūpina
pikietuojančiUs maistu.

66Kvailys” panašus į Bulgarų vadas, ka 
Hitlerį; 9 pateko raliaus draugas, pa 

smerktais mirčiai
Hitlerį; 9 pateko 

kalėjimai) ,
FRANKFURT-AM-MEIN, Vo

kietijoj, vas. 23. — Netolimam 
Heddėnheim mieste būna rucn 
šiami metiniai karnivalai. At
ėjus tam laikui užviešpatauja 
“kvailybės s ekscelencija”. Būna 
išleidžiamas ir tam tikras žur
nalas, kurio viršeliuose per ke
purės plyšius parodoma du 
“kvailiai”, šių metų žurnale 
kas tai įžiūrėjo, kad per plyšį 
šalę “ne ari jono” žiuri ir pats 
Hitleris. Bent matyti typiš- 
kas’ jo plaukų kuokštas ir jo 
“ūsai”. Gandas apie į Hitlerį 
panašų “kvailį” už savaitės laiko 
pasiekė ir nacius.1

Naciai karnivalą tuojaus su
stabdė, visokie pasilinksminimai 
liko uždaryti 'per dvi dienas; 
žurnalas liko konfiskuotas ir 
kiek policija ir rudmarškiniai 
įstengė, sumedžiojo ir išparduo
tąsias žurnalo kopijas. O kar- 
nivalo “princas’’ ir aštuoni jo 
organizatoriai atsidūrė kalėji
me. v-

•_  į
Pasimirė laivyno 
sekretoriaus pava

duotojas

? VIENNA, vas. 23. — Giąuto 
mis iš Bulgarijos žiniomis, <po 
.dviejų mėnesių bylos nagrinė
jimo slaptame karo teisme, 
pulk. Domian Velčev, įtakin
giausias Bulgarijos politikas, li
ko pasmerktas mirčiai už suo
kalbį nužudyti Bulgarijos kara
lių Bąrisą spalių 3 d.

Kartu taipjau tapo pasmerk 
tas mirčiai maj. Kiril Stancev, 
o pulk. Ignac Iljev, buvęs' ko
manduoto jas Sliven garnizono, 
liko nuteistas 10 metų kalėji
mam į .

Jų pasmerkimas sukėlė Bul
garijoje didelį sąjūdį. Pulk. 
Velčev daugelį sykių susilaukė 
augštų atžymėjimų už drąsą 
karo lauke. Jis taipjau paskil- 
bo savo posakiu, kad patrauki
mui armijos reikia tik kontro
liuoti kapitonus ir nesirūpinti 
generolais. Jis taipjau buvo 
žinomas kaipo “jėga užpakaly 
sosto” keliose Bulgarijos vai 
džiose.. ’ •

LONDONAS, vaš. 23. —Ita
lijos ambašadorius Londone Di 
no Grandį buvo apsilankęs pas 
Anglijos užsienio . reikalų 
nisterį kapt. Eden ir turėjo su 
juo ilgą pasitarimą. Spėjama, 
kad jis prigrūmojo Anglijai, 
jog Mussolini 'stversis griežtų 
priemonių, j ei . bus Italijai pa
skelbtos aliejaus sankcijos.

Nors italai ir. aplaikė didelę 
pergalę šiaurinėj Ethioįrijoj, 
tečiaus vistiek labai bijosi alie
jaus sankcijų, kurios karą gali 
labai sutrukdyti. Todėl ir mal
davimais, ir grūmojimais bando 
Sulaikyti Angliją ir kitas vals
tybes nuo skelbimo tų sankci
ją

Grandi taipjau protestavo ir 
prieš Anglijos užsienio reikalų 
vice-ministerio Stanhope pa
reiškimą lordų bute, kad italai, 
delei sankcijų,-' jau neberemia 
Mussolini, kad jiems atsibodo 
fašizmas ir kad jie pradeda ne
rimauti dėl blogėjančios Itali
jos padėties ir užtęsimo karo.

Bet visi su dideliu susidomė 
j imu latfkia pirmadienio deba
tų atstovų bute apie užsienio 
politiką, kuriuose turės paaiš
kėti Anglijos politika ir ar ji 
yra prisiruošuš skelbti Italijai 
aliejaus ir kitas sankcijas.

Sankcijų šalininkai reikalau
ja, kad ne tįik butų paskelbtos 
aHejiŽ&i ‘'^dį^ijb'š, bėt - kąd ir 
Italijos laivąms butų uždraus
ta plaukti j tautų sąjungos na 
rių uostu*s.

Sankcijų priešininkai gi nu
rodo, kad jau ir dabar Angli
ja turėjo $35,000,000 tiesio
ginių išlaidų delei karo 
ko j.

Afri

Anglija bando su 
trukdyti penkių vai 

stybių sąjungų

Nepastovus, gali būti ir lie
taus ; šilčiau.

Saulė teka 6:34, leidžiasi

COCHOGTON, O., vas. 23.— 
Iš 10,000 gyventojų 2,000 žmo
nių čia buvo susirgę vidurių 
in^fluenza, bet manoma, kad 
epidemija jau liko sulaikyta. 
Visos mokyklos ir visokie susi
rinkimai buvo uždaryti. UžsL

5:33. darė ir daugelis biznių.

WAŠHINGTON, vas. 23. —- 
Visai netikėtai nuo širdies li
gos pasimirė pulk. Henry Lat- 
rbbe Roosevelt, prezidento 
Roosevelto giminaitis ir einan
tis laivyno sekretoriaus parei
gas, susirgus laivyno sekreto
riui Swanson. Velionis bu!vo 
56 m. amžiaus ir tik prieš porą 
dienų susirgo vidurių influenza. 

.—2—— ------ r- ,
ČARACAS, Venezueloj, vas.; 

23<—Iš Valencia pranešama, kad 
minia išpilėšė didelį mirusiojo 
diktatoriaus Gomez kavos dva
rą. Apie 60,000 maišų kavos 
lil^o sunaikinta.

5 žmonės žuvo po
tvyniuose Pacifiko 

pakraščiuose
——-

SAN FRANCKCO, Cal., vas. 
23.—Trys žmones prigėrė, du 
žuvo sniego nuslinkimuose ir 
daugiau kaip 50 žmonių liko be 
pastogės audrose ir potvyniuo
se palei Pacifiko pakraštį.

Sniegas nuslinko Cascades 
kalnuose ir užgriuvo pasažie- 
rinį busą ir kelis irokus ir au
tomobilius ^noąuhlmie tarpkal- 
ny, Wash. valst. Du žmonės 
liko užmušti sniego palaidota
me troke.

Buvo ir . žemių puslinkimų, 
kuriuose kėir: Žmonės liko su
žeisti.
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Lietuvos Naujienos
Sulaikyti už šnipinė 

jimą
KAŪNAS.—šių - metų sausio 

mėn. pradžioje saugumo orga
nai sulaikė pil. Bormaną Leo
poldą, gyv. Ukmergėje, įtaria
mą šnipinėjimu vienos sveti
mos valstybės naudai. Po pk* 
darytos kratos paaiškėjo, kad 
jis - rinko ir teikė žinias apie 
musų kariuomenę, jos paskirs
tymą, apginklavimą ir t.t.

Ryšium su Bormano parody
mais, kiek vėliau! buvo sulai
kyti ir du Lietuvoje gyveną sve
timšaliai : Vatleris B|aumgar- 
telis, gyv. Kaune, Laisvės ai 
52, ir Vilhelmas Fridrichas Hin- 
cas, gyv. Tauragėje, Bažnyčios 
28. Kvota apie šiuos asmenis 
jau baigta ir sausio 27 d. per
duota teismo organms.

Kiek pragėrė šiau
liečiai

ŠIAULIAI.— Praėjusiais me
tais Šiaulių valstyb. degtinės 
parduotuvės pardavė degtines 
ir spirito iš viso už 1 milijoną 
600 tukst. litų. Iš tos sumos 
apie 1 milijonas litų tenkąs 
Šiaulių miestui. Gražus pinigai: 
už juos galima butų pastatyti 
puikią ligoninę, salę stfsirinkL 
mums, mokyklas ar. kitą kokią 
kultūrinę įstaigą... bet, jei to
kiam reikalui šie pinigai butų 
paprašyti, kiekvienas, žinoma, 
tuoj primintų krizę ir imtų 
skųstis savo vargais* t ’ • • • J ’ • •. I

Kiek būna gaisrų
Praėjusiais metais Šiaulių 

mieste butą 18 gaisrų. Bendra 
nuostolių suma apie 75.000 li
tų.

RYMAS, vas. 23. —Iš diplo
matinių šaltinių patirta, kad 
Anglija deda pastangas su
trukdyti bešikurianančią penkių 
valstybių—■ Austrijos, Italijos, 
Vokietijos, Vengrijos ir Lenki
jos—sąjungą. Tuo tikslu An< 
glijos ambasadorius Ryme Sir 
Drumond skubiai išvyko į, Aus
triją, neva dantų gydytis,-bet, 
kaip numanoma su daug svar
besne fnisi j a. Jis bu*vo tautų 
sąjungos sekretorius, ir daug 
prisidėjęs prie suteikimo pasko
los Austrijai, todėl jo įtaka 
Austrijoj yra didelę. Tad jis 
ir siunčiamas Austrijon patirti 
tikrąją padėtį ir sulaikyti Aus
triją nuo dėjimosi prie tos są
jungos.

Naciai įvedė žydų 
daktarų kvotą

Nubaudė amerikietį 
J. Naburaitį

KAUNAS.— Savo laiku pla
čiai buvo rašyta, Maip ameri
kietis J. Naburaitis, su* Povi 
laitiene ir Kliokiene padirbo 
mirusios Bbjokienės vardu do
kumentus, kuriais remiantis Jš 
Brauno ir Kredito bankų ap
gaulingu budu išgavo per J.2,000 
lt. Amer. Jungt. Valst. karo 
veteranų mokamos pensijos 
(mat, Bujokas tarnavo Ameri
kos kariuomenėje ir gaudavo 
pensiją ,o jam mirus jo žmo
na, bet vėliau ir žmona mirė). 
Kaimo apyg. teismas Naburai- 
tj ir Kliokiene išteisino, o Po- 
vilaitienę nubaudė 7 paroms 
arešto. Apygardos teismo spren
dimas buvo apskųstas Apelia
ciniams rūmams. Rūmai dabar 
tą bylą sprendė ir visus tris 
pripažino kaltais: Naburaitį nu
baudė ll/2 metų sunk, darbų 
kalėjimo, Povilaitienę ir Klio- 
kienę po vienerius metus pa
prasto kalėjimo, bet nuo baus
mės sąlyginiai atleido. Nabu
raitis teisme ir suimtas.

PRAŠO NUPIGINTI ELEKTRĄ

ŽEM. NAUMIESTIS. — Šio 
miestelio gyventojai parašė kai • 
nų*tvarkytoj ui skundą, kad su 
mažintų elektros kainą, nes šio 
miestelio elektros stoties savi
ninkas p. Rabinas už 1 kilova
tą ima po 1,35 lt.

——

Venezuela panaikino 
karo stovį

Lalki-CARACAS, vas. 23.
nis prezidentas Contreras at 
steigė civiles guarantijas ir 
panaikino karo stovį visoj Ve- 
nezu’eloj, kuris buvo paskelbtas 
po mirties diktatoriaus Gomez.

Nubaudė už piliečio 
sumušimą

KAUNAS.-—Kauno apygard- 
teiąmas išvažiuojamo j sesijoj 
'Khišiadoryse sprendė. J pasienio 
pblfci j oš baro virš. J. Tinterio 
bylą. Jis buvo kaltinamas tuo, 
kad sutikęs pilietį R., pavadino 
jį spekuliantu, o paskui pradė
jo mušti. Tinteris pilietį mušė 
ir kojomis spardė, o paskui 
dar paliepė policininkui tą su
muštą pilietį į daboklę uždaryti.

Bylos daviniais nustatyta, kad 
Tinteris pil. R. smarkiai sumu- 
žė.

Kauno apyg. teismas Tinterį 
pripažino kaltu ir nubaudė 3 
mėn. papr. kalėjimo. Kardoma 
priemonė paskirta—vyresnybės 
priežiūrą.

Suėmė dariusį afe 
ras vaistais

KAUNAS.—šiomis dienomis 
Amsterdame policija sulaikė 
Latvijos pilietį Glezerj, kuris 
Kaune vaistų urmo Elješevi- 
čienės sandėliui už 20,000 litų 
pardavė neva santonino (vais- 
ti nuo kirminų), bet iš tikrųjų 
—miltų su kažkuo sumaišytų. 
Reikalatfjama Glezerj išduoti 
Lietuvai. 1

CALCŪTTA, Indijoj, vas. 23. 
—400 žmonių mirę per pasta
rąsias dvi savaites raupų epi
demijoj. Nežinomas skaičius 
mirė Daėca, Indijoj, lęur turė
jo užsidaryti mokyklos.

Nubaudė spirito .
varykla

KAUNAS.— Verpiu spirito 
varyklos savinipkai nubausti irž 
tai, kad už supirktas iš ūkinin
kų bulves mokėjo žemiau nu
statytos kainos bauda 200 litų.

BERLYNAS, vas. 23'— atei- 
tyje universitetai atsisakys 
duoti diplomus ir leisti prakti
kuoti žydams medicinos stu
dentams, jei žydų daktarų 
skaičius viršys vokiečius dak 
tarus proporcijoje tarp žydų 
ir vokiečių gyventojų.

HAMLIN, W. Va., vas. 23.— 
14 metų Gladys Dillori liko su
imta už apnuodijimą 8 savo šei
mynos narių. Ji sakosi norė
jusi nuodyti tik motiną. Bet 
veikiausia gal mirtinai susirgoveikiausia 
jos tėvas,

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas

kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties
1080 Kilocycles (5000 Watts Pajėgos).

šią stoti ant sšvo radio 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.

pašeipų darbininkas, už prieinamas kainas
Garsinimai musų programams yra priimami
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Kenosha, Wis.

įspūdžiui iš “Nmleff.y
Koncerto

Mes kenoshiečiai su nekant
rumu laukėme vasario 16 d. O 
tos dienos laųkėine todėl, k&d 
buvo rengiamas * “Naujienų” 
koncertas, į kurį tariamės va
žiuoji geroms būrys. Draugas 
H. Labanauskas išvažiavo iš 
vakaro, tyajtytj, bijojosi pasi
vėlinti. Drg. J. Martinas va
sario j.6 d. apie 9 vai. ryto jau 
buvo Chicagoje. Tup tarpu S. 
Baldaitis, J. Mačiulis ir aš pats 
apleidome Kenosha 10 vąl. ry
to. Mat, turėjome reikalo 
“Naujienų” ofise. Su manim; 
drauge važiavo ir jaunasis Ja
kutis. 

%

Tiesa, ir męs turėjome vasa-, 
rio 1£ d. iškilmes, bet, žinoma, 
negalima lygintis sų “Naujie
nomis”, kurios sutraukė ne Įtik, 
labai daug publikos, bet ir grą
žų programą davė. Pastebė
jau, kad viršuję kelios eilės .J?ų- 
vo stačių. Tas pat ir žemai, ya-; 
dinasi, ir tokioje didžiulėje sve
tainėje sėdimų vietų pritruko.

Apie programą daug nekak 
besiu,—jis buvo tikrai šaunus. 
Vyrų choras, nors jaunuolių 
jame nesjmato, gana gerai pa
sirodė: Turėjau progos pirmą 
kartą išgirsti išgarsėjusį “Bi
rutės” chorą. Daug apie jį 
buvau skaitęs ir girdėjęs. Kaž
kodėl įsivaizdavau, kad tai mil
žiniškas choras. Bet suklydau. 
Nepasakysiu4, kad jis but^ la
mai įmpanovęs. Atrodė, kąd. 
“Birutei” kažko truko,— nebuvo 
gyvumo ar ko kito.

“Naujosios . Gadynės” cjioras 
man patiko. Kaip pastebėjau, 
tiek man, tiek ir visai pulf 
labai patilto “Ptaiyn”^^io 
Jis ’ ir skaitlingas ir ' graliai, 

 

dainuoja. Reikia atiduoti kre
ditas p. Steponavičiui, kurią 
sugebėjo tokį gražų chorą su-, 
organizuoti.

Patiko man ir Dr. P. Grigais 
čio kalba apie Lietuvą. Jis vaiz
džiai papasakojo, kaip Lietuvo
je kūrėsi nepriklausomybė. Kai 
Lietuvos nepriklausomybės (jek- 
laracija buvo paskelbta, tai tuo 
metu Lietuva buvo vokiečių 
okupuota. Deklaracijoje buvo 
numatyta, kad Lietuva turi 
būti laisva ir demokratiškai 
tvarkytis. Bet šiandien ten nė 
ra nei laisvės nei demokrati
jos. Tačiau amžinai taip ne
bus,— Lietuvos darbo žmonės 

« . . ♦ » . < . J.

ankščiau ar vėliau atgaus lais
vę-

Koncertą reikia skaityti -pil
nai pavykusį. Nors oras ne
labai buvo palankus ir visos 
parapijos bei kiti konkureątąi 
turėjo parengimus, o vis dėlto; 
“Naujienos” sutraukė didelę 
žmonių minią. Jei oras butų 
buvęs gražus, tai vargu publi
ka butų tilpusi toje svetainėje.

Kai visos ceremonijos pasi
baigė, tai kartu su kitais nu
traukiau4 į barą. Nors du di
deli barai, bet žmonių susigrū
dimas toks didelis, kad sunku 
buvo prisigrūsti. Bet vis dėlto 
vargais negalais prisigruęlėme 
troškulį užgesinti.

Koncerte turėjau progos nu
tikti kai kuriuos chicagiečius, 
su kuriais nebuvau matęsis per 
paskutinius penkioliką metų/ 
Pavyzdžiui, Pagajų ir MickevI- 
čių.

Nors ir gaila buvo su nau- 
jieniečiai skirtis, bet apie 8 
vai. apleidome svetainę. Mat, 
reikėjo važiuoti į stotį, o pąs- 
kui traukiniu į Kenoshą. Atsi
sveikinome ir išvažiavome^ Ta
čiau tas nėlabasis Chicagos gat 
vekaris vilkosi tarsi koks če- 
repokas. Kai atvykome 
tį, tai sužinojome, jog 
traukinio nebėra,— jis 
prieš penketą minučių.

Kas daryti ? Patariau 
kolegoms grįžti ątgaLį koncer

J Ju 
'erai»IUU MA 4> t

■ <* A * 9 A < « <

tą. Patarimas, sako jię, ne
blogas, bėt rytoj juk ne šven- 
h-koM por? Al ryto 
meto reikia namus .pasiekti.
• Nutariame 'važiuoti traukiniu 
iki Wuukegano, o įš t.ęu jau 
namo. Kai prisigavome ligi 
Wau]kęgano, tai stotyje 'negalė
jome gąųli \taksi. f) tuo tarpu 
kita stotis, iš kuries turėjo iš
eitį traukinys į Kęnosjhą, day 
gap.ą tplį. Tąį‘ <da^ bjtfų 
pusė bėdos, beįt ląiko /turėjo
me visai nedaug. 
‘ ■ -..... .

Nieko nepadarysi—reikia ei
ti. Per sniegą gristi nelabai 
mąlohu, peš kojps vęliasį. Pa
ėjome trejetą blokų ir pusėti
nai pailsopie. Mat, smąrkįąį 
žingsaiavomę. Laupei, mus pa
sivijo jaksi. Yisj susigrudome 
ir nuvažiavome į s.totį. Ąpie ^kiosj’%' Dainavimas dar pras- 
pirrną valandą ryt.Q jau buvome tesnip. ‘ 'u“ v’rr‘- r

Nekoks 
klausytis 
daįnayimp, . ( f 
tafsi koks ubagas prie bąžny- 
čios. Taip bent dainos škam- 
.beio.

Rasi taikė, kad vienas mano 
pažįstamas amerikonas klausė
si. to pro^rąmo. Vos spėjau 
grįžti 'namo, kaip kitą dieną 
jis užsuko pas mane. Girdi, ar 
tik tokie' dainininkai dainuoja 
Liętuyos .Operoje V J eigų taip, 
tai “shame”.

Ginčytis su juo negalėjau, 
šiaip ąr taip, o. juk kiekvienas 
turės sutikti su* tuo, kad tąs 
kagijškįš ’ . prp^rąjįą^ buvo 
menkas ir visai • prastai skam- 
be^p. .

Pas egzaminuotoj^
Vasario 17 d. ėjau liudyti 

žmogui,, kuris nori sios šalies 
piliečiu likti. Vieno kąndidatų 
egzaminuotoj ąs^kį įįgiį ar ji- 
,sai’« įsius.,

........
įJeigir "n'ėjjįftšrikintas 

valdžia, sako egzariĮipuotojas, 
tai ar norėtum ją' pakeisti? 
Kandidatas purto galyą ir są-. 
ko, iad no. - t "

Pripažįstama, kad kandida
tas tinka būti Amerikos pilie-

tų, tai ųori, kafTjaš 
“atlęięjipip ožįu^. 
ki£?‘gar1bę”. -

Bųfu jdų metas jn 
intrigų atsižailSti.

.nmd?jimų tautiška taryba. Pavesti 
jai vėl musų organizacijos vai
rą butų neišmintinga. Todėl Vi* 

’jsi balsuokime u4ž pažangiųjų 
kandidatus. ‘ ?

jant
yasųj’įo lįp d., atvykęs. į Chi- 

cagą, " pirmiausia sustojau 
“Naujienų” ofise, kur turėjau 
kai kurių reikalų atlikti. P-as 
T. Rypjkęvičiuš ‘pakvietė pas 
save piętu. P-ia Rypkevičienė 
pavaišino muš su gardžiais pie 
tumis, o paskui susėdome kiau
šais radio programo iš Kau
no. J

į »

'Turiu4 prisipažinti, kad Kau
no dainininkai visai nekokį 
įspūdi padarė. Ir dainos nekaž-

namię.

R’ri^ai
Artinasi musų miesto valdi- 

jrink.ų rinkimai.4 Mes lietuviai 
ątengsimeS, kad ir .vėl butų 
išrinktai Jonas Marcinkevičius 
(Johų Mar,tiį). Visi.; žinote,, 
kad jisĮmitfsų. miesto gyvento
jams daug gero yra padaręs: 
jo pastangų dėka buvo nupi
ginta elektra, atidėti mokesčiai 
ir t. t. Jis pirmas sumanė, kad 
miestas rūpintųsi daugiau įmo
nių patraukti. Tam reikalui da
bar liko sudarytas komitetas. 
O juo daugiau pas mus bus 
įmonių, juo daugiau biznių at- 
siraš, juo visiems bu*š gėriau.

štai kodėl visų musų parei
ga yrą atiduoti savo balsus už 
Martiną, o taip pat Ed? Weš- 
toną. Tai geriausi musų kori- 
silmanai, kuriems gyventojų 
reikaląi tikrai rupi. ^Turėsime 
dar'■dr trečią kandidatą, kurio 
raVąrdę ,pa3kęlbsim^XėliauA'/:<A-z 

, Serga jKyedaras v? u
Shimkauskas

SLA 212 kuopa Šiuo laikuj 
turi porą ligonhj. Būtent, ser
ga finansų raštininkas, p. A. 
Kvedaras. Jis dabar yra Ma- 
dison, Wis. Visi jam linkime, 
kad jis grįžtų' sveikas kaip ri
dikas pas savo šeimą ir dra% 
gus.

Susirgo taip pat ir p. Jonas^ 
Shimanauskas, žinomas .vietos 
biznierius. Linkiu jam greit 
pasveikti ir grįžti prie savo 
kasdieninio darbo. Q kai visai 
sustiprės, tai ir vėl galėsime 
linksniai dainuodami 4rąukti į 
‘‘Naujienų” koncertą, kaip tai 
darėme praeityje.

Prakalbos Stilsono 
....... reikalu ....
Vasario 28 d. German Ame

rican Home įvyks masinis su
sirinkimas ir prakalbos StiL 
šono išlaisvinimo reikalų. Kal
bės P. Grigaitis ir kiti.

Dalyvaukime tose prakalbo
se kuo skaitlingiausia, ir pa- 
rem-kiine S,tiįsono išlaisvinimo 
reikalą.

šiomis dienomis iš SLA Cen-. 
tro sekrętoriaųs, p’. Viniko, ga- 
yąu registruotą laišką. Prašo,, 
kad aš apsiimčiau kandidatuo
ti į iždo, globėjus. Įdėta ir kon- 
vertas su “Special Delivery” 
pašto ženklu4. Vadinasi, labai 
skubus reikalas. Gal 'nesusirari- 
da reikiamas skaičius kandida-

malonumas b,uvo 
ponioš Grigaitienės 

o Sodeika — tai
• . ‘ i . - _ ' . f 4

, ..n.,,,,,,, ................................................................. ..

• h.*, .y ■» j-.nę ' 1*'*< **»»••». :*r- ’

Čiu,' nors jis ir turi sy?nkę?jiy-

Kvočiamas kitasMM®.

^sajto (i^sL W_-
kokį laikraštj is Ghicagos). Eg
zaminuotoj as klausia f liudinin-s 
ko' ar ir 'jis tį iaikraltf skai
to. Atsako, kad taip, Vadiną- 
s?> jys sję^toįę ^pinųnįs^ų 
laikraštį, — pasigirsta egzami
nuotojo I>MW‘ 41 JI 
lietybiu pokerių negausite.

tu -f
MaP? w
jaučia. < < j

J f l. ’ ’

štai
, .iro? .

Kui’j% 
grasyti ta
tes Į »• 
“u,s Wxę :
Eiekwi ® m

.Sheri^p Įld. - j

Pirmadienis, vas. 24, -1936
Simųions 5Cęo. bus ,prj[ve^sta už kad laiškais iš Lietuvos gali- 
sidaįyti,' j^fu' grejjt ųegaųs ąn- - ma išsiųsti kažkokie uždrąųšti 

Man atrodo, kad to
kie uždrausti dalykai gali tik 
cenzoriui rūpėti.

■

pasigirsta egzami

ryti, jęigu grejt pegaųs ąn - - ma išsiųsti 
gilų. Tąs p&t gšli ątsjtikti ir dalykai? M

' šalčiai ir blogi orai skaud- 
mliete ir bū-

menus. Per paskutines kelias 
sąvąitęs biznis pusėtinai nu
smuko.

Atidarinėja laiškus
j. v j .i/u ■V.Ą* >

■ Vasario 19 d. gavau iš savo 
byolįo dukters laišką, kuris bu- 
Y? Ilsite'šakėnų. Antroje 

pu?eje Rri4.?,W toksiMh 
pe.rziurętąSeka d,ų neisskai

' ari-
,< f' 4lU-' ■ • 5 1 <"■

■ ’ ’ . ’ r

Dėl pūgos ir sniego kai ku-i

M? «

—1„. „, -j, 

ttNAUJIENOS”'•• f,....- .s/-..t.Ir. • P'/YD 
PASIUNČIA PINIGUS 
l LIETUVA

Litais arba Doleriais. \ 
Persiuntimas, -nebrangus.

1739 S. Halsted St
■ eHICAGOį ftfc" ! '

•.1

Nuo Reumanskų Skausmu 
; reikalaukit visame pasatoi£A 

pagarsčj tįsio m ; vi; ‘ 
ANCHOR 

pain-expellerio> 
kuris suteikia greitą ir tikr< ,■

*n'<

> ■* Mi <*- ^'••A*“**-***- •** f - ‘ <•• »»■»»

SŪNELIS
BUVO TOKS 

KODAS.
VERKDAVAU ’ 
ŽIŪRINT Į JĮ”

gurėdavau privilioti, kad valgytų 
Ir n ©žiū rlnt kų vai gė vis buvo • inen-

Višiičm'ėt 'bflšlii dėkinga mbtl- 
nat, kilti ma£ pasakė*' ftpitf Triner’s 
(jBitt©ė'Vyą4,,,*! 1 j .-Lit

Trlner’8 Bltter Vynas yra senas, at- 
i»kįthtib 'Keirnyninis valstas, 'kurls ap- 
laujįt) • nuo ttžkjėtėjimo; gasų? nemie
gojimo;3 blog'O' kvapo; odos nesveiku- 
irtų Ir negerumų sąryšy su Vidiirių 
neveikimu, ir priduoda p'asigėrėjiinų 
■llpriieūns apetitams. Galite gauti1 jo 
višosevaistinėse.

WO’S ĘLJXIR
ofbittctwWe

joseph Triner Company, Ohlcago
m...'.'.'j..? a: -...i

ii

Braze.

GarsĮų^ĮtėjS' Nąųjieupse

NAUJIENAI

lopr^opetjMos^Miesr
K® pataria banlėf

ADVOKATAI

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbora St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Cėntrdl 4411-^2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais
1 ' ‘ pagal sutarties. - * ‘
-......... x  —i-—-— ___________

atsako

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
; JUOZAPAS

EUDĖIKIS
*ife tėvas: r *

REPublic 8340
U ) f

Įk-l
I ■?k: ri'J

F O UI CK LY <'7V 
n(fy&f c/-'rr4 ' ' '

IRIU,
X)U R

AECOM M E N DE bF 

■’J -<'‘4 F0R40YEARS-

•Aą.v

A.L.I)avidonis, M-D
4910 Š. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
VĄLANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ' IR CHIRURGAS

Valantis nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12

3343 South Halsted St. - 
Tel. Bdulevard 1401

Phone Canal 6122

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

Sereikomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California AvenUe 

■ 1 Telefonas Republir 7868 ---
« . . • i“ , V -* * *4 *" *

Tel. Office Wentworth 6330
Rež. Hyde Park 3395 ! 9 

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 Vak.
išskyrus seredomis ir subatomis. / " ’ —** • , V ■ > » 4 • ■ •' - * ' » '

JOHN B. BORDEN
J LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedelio, Seredos ir 
' Petnyčios 6 iki 9. ' 1 
Telefonas Canal 1175.

Namai:.6459 S. Rockwell Street 
'Telefonas Republic 9600. '

' Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISTI
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH' ASHLAND ' AVENE
• ' Rėš. 6515 So: Rockwell SU 

Telephone: Renublic 9728

KI. Jurgelionis
ADVOKATAS

.Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

3421 S. Halšted 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

Hyde Park 3395
BLANKAS .'

** Ii-’’ U .
■ ■> ■' > * . *<’•*.. . .

galite išpildyti
• ..;,.a ,

NAUJIENOSE
* H*. J? ,0 ■

1739 S. Halsted St.
Arčiuii.v n Aftf ■ i.kuy ». rrt ptxš a i /ai ut r.

A. A. SLAKIS
ApypjKĄTĄSĮ.'

111 W. Washington St
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare. 
Ofiso Tel. Central 4490 , . ‘ r-jr- a-

Gyv. vieta y 6733 Crandon Avė. 
namų Tel JJ !

HIŲ^PECIAUSTAI

t» Bargenai
PARXQg J^KTAS 

$39.00 
i Musų pačių dirbtuvėj pa
darytas, pilnai garantuo

tas. Sutaupysit nuo 
25%—50.%

Roiirni
'Ww?st

Roosevelt Roa
Tel. Seeley 8760

Laidotuvių Direktpriąi

2ax

■i

savo
Į.ĮWIĮ y^ip.^TĮĮ..

i sto- 
musų 
išėjęs

, ‘ RAŠTINĖJE. '

»• « M» ‘

rrrim

Rašomos Mašinėlės
VISOKIOS JŠDIRBYSTEŠ

1 S virš.
PERKAM
PARDUODAM 
pareNduojam 
PATAISOM. , .. .
RIBBON’AI ............i. 39ę

25 metai patyrimo
WAGNĖR

TYPEWRITĖK EXCHANGE 
;39,7Q Archer A ve. f

Tęl. Lafžiyętte 3534 
Al., Daras, lietuvis pardavėjas

Atdara aritr., kelv. ir šet. v; iki' 9 v.4
"'■"I*....................................... I , ' . INIlJ

AKlžERES......

O MM®Physical Therapy 
- and Midwife - 
6630 S. Westėm 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
©lectric treat- 
mėnt ’ ij ’magne- 
tic'"blahketš ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai' dovanai < ,

■ JOHN P. EWALD''?;u/<-
:. LOANS and:INSURA^<;
Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmoj Mbrgičfd, arba

apdraudos nuo ugnies, vėjo,yętę.,^fątąįsa^uįt'i.A
■ * '84Į0*West 33r j 'StrėėU^R; '■

. .. TELEFONAS:. VAkdS: 2790';arj>a. 2791.

KEISTUtoSlOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES

r» v r f •' ■ 1 • » vj( » * y • • ■> j_ ■ - 'r v ■ • , . “ 1 /;,.?* • "i, i . " ,į' «’i 1 ; ■ 1 ’,< ,,i..

Nariai Chicagos, Cicęros Lietuviu 
Laidotuvių Direktęrių ^i^iacijįęg.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
WŽW Vpsoše Miešto palysę;

Yardą 1741-J 742

LACHAWICZ ir SŪNUS 
2314 ,West 23rdfplAcė PhoųWX5afiąi 2515—Cicero 5927 

....................
, 42-4-1 East 108,tli S,t. T#-jRiĄĮĮĮnąii 1270 arba Canal Ž5Į5

1 J. LIULEVICIUS
4092 Archer Aveiiue '■ Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
,8319 Lituanica ’Avenue - J.... ’ 'D1
Cu----- i — „u jį;l h.UmI;

A. MASALSKIS,
8307 Lituapica Avėnde^ ‘u Į Phone Boulevard 4139 įir.r^iUitk tįĮ/t,' .  i.. . ..  f "

fflo gPMtHflft W:

668 West 18th , Street ”
' . į.V ,-T ■ .< ■ 1' I. , , ,>

1 Phone Yards 1138

fhojie Cicero £10p ,

Palone Canal 6174
j. ■>}»>..<- i . ■Į.Vvt.. ,

S. M. SRUDAS
718 West 18th Street’ < ■ 1 '< ‘.’.Phone Monroe 3877 <

V

W Wnes ■SMBi
■ i _____ i * ■

i»A»r* km?
4>«.-.«•< 4* ... v _i - **■ - -’ ■ &'* •* V*' **’* “ ’* *'

AMBULANCE PATAI
YARc

DR. VAITUSH, OPT.
- ■ ■ 1 LHŽTUVIS ' '■■■ ’ ’
Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu ' įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo," skaudama aldU karšti,’ atitaiso 
trumparegystė ir toliregyšte. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama • i 
mokyklos vaikus. - Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki J2.
"A .„U ' • . » , v O * 1 -■

Daugely atsitikimu akys atitaiso- 
irios be akiniu. Kainos pigiau 

kaip 'pirmiau. >"

4712 South Ashland Av.
*' f- vPhonė Bouiėv^ard * 7589
■ • .J .i*.,**. fĮ' '•

DE' <5J“R
Tel. Yards 1829 

Pritaiko Akinius 
Kreivas ’ Akis' 

•Ištaiso.
Ofisas ir Akiniu 'Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St. 
Valandosf nuo 10*r-4; nuo- 6 iki 8 

fcĮedęliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.
..D.D.i.i. .‘.u , ...

LIETUVIAI
» •». yr. A 4 * . *

Gydytojai ir Dentistai 
5/ . ■» > «.J<t • i.

Amerikos Lietuviu Daktaru 
v..... ( Draugijos .Nariai; ‘p n

f1* •' k • - ’*■**•' - j ■»* - ^g- sr *W'V ’ 1

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

2400 West" Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.
— . Tel. ’Seetey 7330 ’

Namu telefonas Brnnswick 0597

• \Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rėz. Tel. Victory 2348

Dr. Bertash
75Č West 3501 St ,

Cor. of 35th' And' halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:36 

Nedaliomis pagal' sutarti.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is 
Dentistas »

4645 So. Ashland Avė.
" f arti 47th Street ' 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.
 » > -f i..

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

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

■ ■ -■ į....1................ '■■■ ? '‘--'.ir....... .. _

Dr. T.; Dundulis
GYDW0JArfilR'i CHIRURGAS 

4r57*ARCHER AVENUE ‘ 
Telefonas .Virginia 0p36 - ’

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

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

: ' GYDYTOJA- IR CHIRURGAS
Ofisas

2408 W. 63rd St. 
Res.

6000 So. Campbell Avė.
. k Ji. h’k , « * 'k < • • t- I ' *' '<

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

S r. S. Naikejis
TO JAS iR°ČHlRnRGAS 

v Ofisas ir Rezidencija r/ •’
3335 So. Halsted St

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams Žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. ' ‘ <-’’

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir ' 
nuo 6 iki .7:80 vai. vakaro, 
<'» < Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai:
Dyde Park 6755 ar Central 7464
ii •• »«r •■,(. .j

Dr.CharlesSegal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
’ 2-ros lubos 
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS;
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 Iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena. - - -

‘ 'Phone MIDWAY 2880.—- r?r —
Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kalni
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
' Rez. Tel Drexel 9191 

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

Moterišku. Vyrišku, Vaiku ir visu 
chronišku liga. •

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

liomis ir šventadieniais 10—12' 
dieni-

IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS, Chicago. 111.

Naujienos7 ir Kalvai

musų

EKSKURSIJA 77:7

LIETUVON
LENGVAS UZSIRUKYMAS
IŠ TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO

Luckies yra mažiau rūgštus

masvas .uzs.tr
IŠ TURININGO; BRANDAUS-KUNO TABAKO IT’S TOASTED

V1SUO- 
dar tas

Dabar elektrikinės ledaunės 
parsiduoda daug pigiau.

Daviniaj Patikrinta Nepriklausomų Cheminių 
Laboratorijų Ir Tyrinsimo Grupių

< SHORTTJME 1 
combinJtion 
OFFER Jfc®

Pirmadienis, vas. 24, 1936

Copyright 1090, 
The American Tobacco ConpMV

ne Tu, 
Hitleris 

savo partijos 
svastiką.

CROSLEY

99.50

Lengvas išmokėjimo planas 
iki 2 ir 3 metų.

Mes tikime, jog Lucky Strįke Cigaretuose yra 
įkūnyta skaičius tikrai, pamatinių pagerini
mų, ir jog visi tie pagerinimai susideda, kad 
pagaminti augštesnės rūšies cigaretę - naujo
višką eigarėtą, cigaretę padarytą iš turiningo, 
brąndaus-kūno tabako - Lengvą Užsirūkymą.

Apie Urugvajaus Lietuvių Visuomenės 
Nuotaika Lietuvos Atžvilgiu ,kak Taigi dabar susiju’ngė kle

rikalai su fašistais, kad sklan
džiau vėtyt litus. Pasipiktini
mo lizdą, greičiausia uždarys, 
o nusamdys kambarį arba iš 
gausybės rago apmokės salio- 
nų samdymo nuostolius, gi pel
ną paliks prisiplakėliams. 
Esą kas nori tokia kombinacija 
“veikti”, pakanka pasivadint 
fašistu ar klerikalu, nusilenkt 
kam reikia ir jau biznis eis 
kaip iš rago...

Bet ką pasakys visuomenė, 
kurios brolių lėšomis ruošiama 
vykint toks negrabus planas? 
“A. L. B.” Artojo Brolis.

Didžiausias Pasirinkimas 
CHicagoje:

General Electric, 
Kelvinator, 
Copeland •, 

ir kitų.

ROgitumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cigaretais

Pirmutinė oficialė “Naujienų” ir visų Lietuvių Laivakor 
čių Agentų Sąjungos EKSKURSIJA LIETUVON 

yra rengiama

Nepamirškite Programų Nedeliomis WCFL nuo 5 iki 6 vai. po pietį 
kuris yra duodamas BUDRIKO KRAUTUVĖS.

Elektrikinis šaldytuyas-le- 
daunė turi rastis kiekvieno
je šeimynoje. Sutaupo ant 
maisto. . Maistas ne genda

,vo spaudoj užsieniuose), o na
cių keliais eina lietuviški tau- 
įtinipkai. . Todėl Urugvajaus 
lietuviai laisvamaniai, katali
kai; demokratai ir visi antifa
šistai, susispietę prie “Argenti
nos Lietuvių Balso” gyvai ruo
šiasi Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresui kad aptarus Lietu
vos ir užsienų lietuvių būklę, 
idant lietuvis su lietuviu ga
lėtų susikalbėt lietuviškai, lin
kui Lietuvos ir užsenio lietu- • I

vių ateities.

Westinghouse už

109.50

nė Pu- 
socr 

žydams kėl

Šeimynos dydžio už

89.00

vądiųa “bolševikais 
čiame, kad, hitlcrizmas skriau- 
dža mus brolius Lietuvoj, o 
įtins — Urugvajuj. Ir skriau
džia tuo metu, kai Lietuvoj or
ganizuojama lietuviškos -orga
nizacijos su svastika I (Jaunoji 
Lietuva. r— Aut.). *. •

— Lietuva ievyne musų, Tu

Ruošiamas Naujas pla
nas litų vėtymui

Labai konfidencialiai tely
čių kojų graužėjai pasipasako 
ja, kad šiemet gausybės ragas 
jiems bers litus jau kitokiu* bu- 
du. Mat, vadinami “lietuvių 
namai”, . nežiūrint milžiniškų 
sumų, išmestų jų išlaikymui 
subankrutavo. Juos keikė tau
tininkai, kad ten uliavojo 
klerikalai, paskui juos pamaz
gų duobe vadino klerikalų 
spauda, kada ten ūžė tautinin-

did vyrių žemė, — sako Dr. 
Vincas Kudirka,

i Bėt -žiūrėk, mylimas Vincai, 
iŠ' Lietuvos tėvynės, mūšų, pa
sidaro tėvyne prūsų.

jamas nešioti po musų Lietu
vą svastiką, nusiimti prieš hit
lerininkų ženklą kepurę. Juk 

, jęi svastika yra ^ jaunalietuvių 
.emblema, kuri siriippliuoja 
ijųOs hitlerininkais, tuomet 
jaunalietuviai — ne lietuviai, 
beti iaunahitierininkai. Tikra
sis jų dvasios vadas 
Vincai, \bet Hitleris, 
o nė Kudirka 
emblema pasirinko 
Kudirka pasirinko arklą, kny
gą, lyrą ir laisvės vėliavą, o 
ne vergiją skiepinantį svasti
kos ženklą! •

Naujausia Lietuvos vidaus 
politiką neužtenka vien Stebė
tis, bet užsienio lietuviams rei-t 
kia. organizuotai reaguoti, nes 
hitleriškoji svastika be atodai
ros ten slegia Basanavičiaus ir 
Kudirkos vienminčius.

šis liūdnas reiškinys, liūd
nas (Jar ir dėl to, kad naciai 
lietuvius vadina gorilomis (sa-

Iš Brazilijos Deportuo
ja , 4 lietuvius

“Lietuvių Aidas. Brazilijoje” 
rašo, kad numalšinus komuni
stų sukilimą tapo padaryta 
daug areštų. Areštuoti brazi
lai bus teisiami karo teismo, 
o svetimšaliai ištremiami iš 
Brazilijos.

Jau pasirašytas dekretas iš
tremti šiuos lietuvius: 'Liudą 
ir Tamošių Gaparasus, <V. Ki
sielių ir A. Pumputi j.

Anot minėto laikraščio, Bra
zilijos vyriausybė imasi .labai 
griežtų priemonių su komuni
stines propagandos skleidėjais 
ir komunistinių idėjų išpažin
tojais.

Brazilijos “Lietuvis” skel
bia perspėjimą ir rašo, kad 
Sao Paulo ir Rio de Janeiro 
yra suimta daug lietuvių, ku
rių dalis gal visai nekaltai, o 
tik dėl ėjimo kur nereikia.

Beje, *ta- proga “Lietuvių, 
Aidas Brazilijoje” pažymi, kad 
Brazilijos lietuvių tarpe komu
nistų kaip ir nesama.

Per dvidešimt' penkerius metus-The Aąierięąn 
Tobacco Kompanijostyrinejimų štabas nuolat 
darbavosi pagaminti ; apčiuopiamai - puikesnį 
cigaretę - būtent, cigaretę turintį Zcuo mąžiau- 
šiai išgaruojančių-sudėtinių dalių, su page
rintu skonio turiningumu r “LENGVĄ ŪŽSI- 
ĖŪKYMĄr 7 1

Dulkių' valytoj as,kurs . iš
valo dulkes iš visur. Šutau 
po ląiką ir sveikatą ir pa 
daro namus sveikais gy
venti. •'

Skalbiamos mašinos po

39.50
Prosinimo v mašinos po

39.50
Gasiniai pečiai po

24.50
Gražus Parlor Setai po-

49.50

Skaitydami šiaurines Ame
rikos lietuvių laikraščius ma
tome, kad ten, nors eina smar
ki kova tarp įvairios ideolo
gijos lietuviškų laikraščių, bet 
didžių tautos švenčių ar svar
bių įvykių minėjime, oficialus 
Lietuvos asmenis matome da
lyvaujant su opozicijos žmo
nėmis. O tai yra dėl to, kad 
su pažangiąja x (opozicijos) 
spauda eina organizacijos ir 
visuomenė. Pavyzdžiui social
demokratų dienraštyje “Nau
jienose” dažnai matome Lietu
vos konsulo p. Antano Kalvai
čio straipšnius, pasikalbėjimus 
ir jo paveikslą. Jis kalba opo
zicijos žtnonių, demokrati
nės visuomenės parengimuose,

Buy gloves with what 
it savęs 

reikalo «-Utiriau. k»4 rautirM 4aatw 
kolete jotariae Tootb Pa«U. 
tldell* tttuai paralduoda «l 
'#<■ rato ir apaauro daa- 
U*. . Ba to raute rotaupiatt 
W. u* kortuot raUte aurtplrtt 
U plrlttaaltM ar ka kita. 
LaaaMTt PbarmacaJ Oo.

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Urugvajaus lietuvių, rašyto
jas J. Lazdauskas (Lietuviškas 
Eretikas) “A. L. Balse” rašo: 

Sutikdami kiekvienus Nau
jus' Motus, mes esame įpratę 
tikėtis ir laukti laimingesnio 
gyvenimo arba 'šiokio, ar to
kio pakitėjimo. Dažniausia
tie lūkuriavimai ir spėliojimai 
esti vien nieku nepagrįstas
sentimentas, ypač darbo žmo
nėms. Darbo žmogus prie šios 
kapitalistinės santvarkos kuri 
jam lupa devynis kailius, ne
gali laukti laimingesnio gyve
nimo, nepakeitęs jos geresne 
tvarką.

šiandie 
nūs tuos nelaimingus 
per kuriuos daugelis mus kla 
sės brolių mirė iš bado pątvė 
je ar nuo politinės reakcijos 
matome, kad daugelis 
vilčių neišsipildė.

Urugvajaus lietuvių 
menės nuotaiką slegia 
faktas, kad Pašauto Lietuvių 
Kongreso metu Kaune priim- 

dabartinių 
valdovų yra paverstos šauks
mu tyruose! Tiesa, gal per 
daug ir per greit buvo tikė
tasi iš kongreso, kuris prie 
diktatoriškos tvarkos negalėjo 
ir negalės patarnauti musų 
tautai. Kas to matyti nenorė
jo vakar, tai mato šiandien. Po 
Pasaulio Lietuvių Kongreso iš
neštų rezoliucijų musų tautos 
gyvybės atžvilgiu, musų Lie
tuva, toji brangioji Lietuva, 
jau vos kvėpuoja. Gyvuoja 
tik viena tautininkų partija, 
gyvuoja Hitlerio “išradimas” 
— svastika! Svastika pasi
puošusi “patriotiškiausioji” 
partija — tautininkų partija— 
argi gali daboti žmoniškumą 
ir būti lojali musų tautai, ku
rios vadais bei žadintojais bu
vo^ gilaus humaniškumo žmo
nės, lietuviai? ’*1

Nuo tautininkų partijos, ku
ri savo rankose turi valdžią 
ir Lietuvos likimą, pirmiau
sia

kus sąmokslus Klaipėdoj,- tik- 
siu atplėšt ją nuo Lietuvos,, 
kad paskui realizavus “Drang 
nach Osten”. T . ... ./ .

, Hitlerižmas nemažiau šiurk- 
štus ir neteisingas ir užsiėrtių1 
lietuviams. Ne kas kiti, bet 
hlt|ėrinirikai nugalabino mūsų 
lakūnus Darių ir Girėną, -į 
tai viena. . Antra hitlerįz* 
ipas atima iš užsienio lietuvių 

darbą 
Pav. įvedant pieno .monopolį 
Urugvajuje,, kurį nupirko Hit
lerio šalininkas miliųnieriūs 
Kasdorff — daugelis ja pieni
nėse dirbusių lietuvių atsdp- 
rė gatvėje vien todėl, * kad jie 
lietuviai,! , ' •' • • ■ J .. .........

Dabar, rnąnau, bus aišku vi
siems, kodėl Urugvajaus lie
tuviai yra fašizmo priešinin
kai, ir kodėl tautininkai mus 

Męs jau

tėti toms Lietuvos įmonių or- 
ganizacjoms, kurios savo pro- 
gramuose įrašė Lietuvos atva
davimą dar caro laikais. Gi 
Voldemaro laikais tos brgani- 
zacijos jautėsi kaip prie caro. 
Valstiečiai liaudininkai ir so
cialdemokratai, kaipo kovoto
jai už laisvą Lietuvą, prie ca
ro buvo katorgininkais > ir 
tremtiniais nuo caro, o prie 
Voldemaro — nuo Voldemaro. 
Qaras juos trėmė į Sibirą ar į 
kapus, o Voldemaras į ka
pus ar į Varnius, nes Sibiru 
dabar naudojasi Stalinas.v

šitaip buvo caro ir Volde
maro laikais, reiškia, vakar, 
šiandien jau kitaip, šiandien 
Lietuvoj net ir katalikiška 
malda —- tautininkų tvoja- 
ma lazda! ‘ f

Uždarius Lietuvos valstiečių 
liaudininkų ir krikščionių de
mokratų organizacijas visam 
karo stovio laikui, kuris prie 
tautininkų valdžios yra amži
nas, daugelis Urugvajaus lie
tuvių mane klausia: “Pasa
kyk, prieteliau, kodėl uždarė 
valstiečių liaudininkų, krikš- 
činių demokratų ir socialde
mokratų organizacijas” ?

— Ne Dr. Grinius su Sleže
vičium, kaip Basanavičiaus ir 
Kudirkos vienminčiai : nė Stul- 
ginskas su Bistrų, kaipo vysk. 
Valančiaus vienminčiai 
rėnienė su Kairiu, kaipo 
aldemokratai
nių nedrąsko ir Lietuvos ne
priklausomybės, kaipo bendro 
visų lietuvių džiaugsme)/ne/ 
monopolizuoja ~ šiaip ątsa- 
kiau savo tąutiečiams, nes tik 
resnio motyvo neturėjau ir 
nėra. 7

6 Argentinoje? čia tik mi- 
nisteriui p. J. Aukštuoliui at
vykus jo pradėta išdirbt to
kia taktika, t. y., kad visi Lie
tuvos piliečiai yra Lietuvos pi
liečiai. Jis aplankė kelis bal- 
siečių parengimus, pasveikino 
plačią Argentinos lietuvių vi
suomenę.

Ir jeigu ne tos bereikalingai 
iš Lietuvos siunčiamos, lėšos ir 
jeigu ne tas nelemtasai' jonps 
skaldymas visuomenės, tat ir 
Argentinoje Lietuvos piliečiai 
nebūt skirstomi i sūnūs ir po
sūnius. Tada daufg produkty- 
viškesnis kultūriniai tautinis 
darbas butų. Tada visa kolo
nija įgautų kulturingesnį vei
dą. Tiek lėšų paleidus ant vė
jo jau turėtų būt aišku, kad 
impotentai lieka impotentais...

“A. L. B.”

Gegužės 29,1936
Laivu “GRIPSHOLM” 
Tiesiai į KLAIPĖDĄ

Kitos ekskursijos per Vokietiją ir Franciją bus paskelb
tos vėliaus.

Kurie rengiatės šiais metais atlankyti Lietuvą, kreipkitės 
tuojaus į “Naujienas” dėl sutvarkymo dokumentų. Ypa
tingai Lietuvos piliečiai, turėtų iškalno apsirūpinti, nes 
gavimas sugrįžimui permitų kaip kada užtrunka po kelis 
mėnesius.

“Naujienų” Laivakorčių Skyrius
1739 SO. HALSTED STREET) CHICAGO, ILL.

miniai bandymai paro
dėjog lėti populiarus 
cigaretų išdirbiniai turi 
rūgštume- perviršių nuo 
53% iki 100% daugiau 
negu Lucky Strike.

Nežiūrių!, • jog tautihinkiš- 
ka Lietuvos vidaus politika 
labai palankihitlerįzmui, ’o 
labai šiurkšti liettivizmui, viš- 
tiėk nacių atakaviiną ant lie
tuvių nesušvęlųma. Hitleris 
jau senais Lietuvą užfiksavo 
“Naujosios Voketijos” žepiė- 

labiausia tenka nuken- lapyj, ruošdaųias aųtilietųviš-

lIMNIiNS 
THEy ME 900,000 
STRONG OYER HEBE

Are Ihey Eating Food, Wraring 
Clothes, or Hats or Shoes 

Made or Sold by YOU? 
----- tju n nu mtn m—-----  

NAUJIENOS 
-------- IK UINIMU UIY KEIS---------H

The WorkF« Greatett Lithuanian Daily. 
The only Lithuanian “Want Ad” new>paper 

PHONE CANAL 1SOB 

ms šonui ura street. am u.

■

F. Budrik, Ine
3417 S. HALSTED STREET

Tel. Boulevard 4705

S*’
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UhlcagO, Hl. ~

(Musų specialaus korespondento)

85.00

1.00

Agronomai apskaičiuo
gamtos reiš

AMUNICIJOS TYRINĖJIMAS PASIBAIGĖ Sunkiau yra su

o dabar net darbo

POLITINIŲ KALINIŲ KLAUSIMAS RUSIJOJE

Red.), kuris bendrai imant pri

redaktorius,

mas

Naujienos eina kasdien, liUdriant 
•ekmadienius. Leidžia Naujiem Ben
drove. 1789 S. Halsted St, Chicago, 
Ui. Telaforiai Cinai 8500,

18.00 
4.00 
2.00 
1.50

tautiniai nusistačiu

kad socialistai

kaip į juos 
bus renkami atstovą j. Bet pir- 
■maį k$p atlikti rinkimai į ligo
nių kasas.' " i

Kandidatus j ligonių kasų ta
rybas galėjo stalyti kas norė
jo, bet Vidaus Reikalų ministe
rija tuos išstatytus kandidatus 
tvirtino ir tie, kurie jai netiko 
■galėjo išbraukti, žinoma, ir iš
braukė. Tai dabar ligonių kasų 
tafybos visos yra tokios, kokių 

Vidaus reikalų ministe-

kviėčiamas dirbti, d 
pats turi tą' darbą 

Ir ne tik susirasti,

Subeeription Ratas:
•8.00 per year in Canada
85.00 ūer year outsidė of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per cofr.

'Bolševikų teroras prieš socialdemokratus ijr sočiai 
revoliucionierius yra stambiausia kliūtis' vienybei pašau 
lio darbininkų judėjime. ■

Darbo Rūmų Lietuvoje rei
kalu jau esu rašęs. Dabar ga
liu tiek pridurti

DEL INCIDENTO BROOKLY 
' ' '■ ' ■;' NW SEIME .

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios' Naujienos 
yra naudingos.

Entered as Second Class Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Dl. under the act of 
March 3rd 1879.

Radikalės darbininkų 
grupės ligonių kasų anuometi
niu^ rinkimus boikotavo. Tai 
jų1 atstovų fenais visai nėra. T 
Darbo Bumus rinkimai įvyks

autonomijos, 
kad Lietuva 

gaji laimėti visišką nepriklau- 
somybę:

“Jeigu < karas prasitęs il- 
despotiškos monar- 

kurios yra pavergu- 
silpnešnes tautas, su- 

tai ant tų imperijų

DARBO RI MAI 
LIETUVOJE

Beveik žodis žodin šitaip kal- 
bėjo “Naujienų” -teedaktbriūs, 
atsidarius tam Brobklyno sei
neri 1914 m., ir tąja mintim 
Buvo pagrįsta rezoliucija, ku
rią seimas, priėmė. Ji reiškė, 
kad Amerikos lietuviai nesiima 
diktuoti, kaip turės susitvardy
ti Lietuva, pasibaigus karui. 
Bet ąmerikiečiai reikalauja, kad 
Lietuvai- butų pripdžinta teisė 
pačiai spręsti savo likimą, idant 
ji galėtų, jei aplinkybės bus 
tam palankios, visai pasiliuo- 
suoti nup svetini# jungo; ;

Senato komisija ginklų ir amunicijos bizniui ištirti 
jau pabaigė liudininkų klausinėjimus. Dabar ji turės 
parašyti raportą ir patiekti jį su savo rekomendacijo
mis senatui. Tyrinėjimas kaštavo $132,369. Raportui at
spausdinti reikės išleisti dar bent kelis tūkstančius do
lerių.

Ar tas išlaidas pateisins tyrinėjimo rezultatai? Ko
misijos pirmininkas, senatorius Gėrald P. Nye, sako, 
kad taip. Komisija iškėlė aikštėn, kad arfiunicijos biz
nyje vartojajna papirkinėjimai, kyšių ėmimas, politikos 
ryšių panaudojimas, .šnipinėjimas ir kitokios nešvarios 
priemonės. Ginklų fabrikantai daro milžiniškus pelnus, 
dėl kurių, neretai nė tik peržengiama: įstatymai, bet ir 
laužoma tarptautinės sutartys.

Komisija rėhgiasi pasiūlyti įstatymo sumanymą 
amunicijos bizniui reguliuoti.

um- 
netų kitų iš; 
komercijos in-

Edisonas išrado fonografą 
(prįętaisą garsams užrašyti) 

[1877 metais.
Iš pradžių pats išradėjas ne

suprato, kokios reikšmės žmo
gių gyvenime turės tas išra
dingas. Apie’ galimumą užfik- 
šuoti muziką ir kalbą tuo me
tu niekas dar negalvojo. 1 Edi
sonas laikė fonografą papras
tu žaislu ir negalvojo, kad jis 
Suteiks jo išradėjui milijonus 
dolerių įr pasaulinį garsą.

Bent pirmomis dienomis fo
nografas. sudarė daug nesma- 
.gumų pačiam Edisonui.

išradėjas tuo metu turėjo 2 
.ihetų sūrių, kurį tėvas nepa
prastai mylėjo. Pirmieji fono
grafo voleliai, tada dar nebu
vo plokštelių, buvo skirti vai
kučiui : buvo

f \ęlgtiš’ partyviškai, tai jie ga- 
į lęįtų suvynioti' jūsų visą frak

ciją, kaip šiltą vilną apie 
pirštą. Bet jie to nedaro. Bal- 

j są seime gauna visi. Pats 
? Tamsta. buvai pakviestas1 į 
| ręapliučijų komisiją. Kodėl 
Į- gineapsiemei, o' dabar skun

diesi, kad mes partyviški?” 
Tūo ir pasibaigė tas pasikal

bėjimas. Jame neįvyko nieko 
tokio, dėl ko turėtų sarmatytis 
“Naujienų” redaktorius? IŠ tie
sų, tai tas gfhčas greičiaus pa
rodė ne visai palankioje švieso
je buvusįjį Amerikos laisvama- 
nių-vadą. , x \

Dr. J. šliupas pyko, kad sei
mas atsisakė priimtį be patai- / ' -•* <V ■■ • / —*• e- - ; ■' ,e'

norėjo
rija. O į Darbo Bumus atstovus 
rinks tos pačios ligonių kasų 
tarybos... Tai tokiu budu iš
rinkti Darbo Rūmai neva atsto
vaus Lietuvos darbo žmonių 
reikalus

užfiksuotas jo 
plepėjimas, juokas, jo šauks
mai, jo šnirpštimas miegant, 
buvo užfiksuoti visokiausi jo 
gaisai.

Pilnai kolekcijai tetruko tik 
vaikiiČio verksmo. O Edisonas 
būtinai norėjo turėti pilną ko
lekciją. Reikėjo' priversti ka
di® verkti. Paprastai Edisono 

‘stilius verkdavo' it bliovė nuo 
ryto ligi vakaro.

O dabar, kaip tyčia, jis bu 
vo geriausiai nusiteikęs ir ne
turėjo nė mažiausio noro verk-

nesiliovė šaukis apie “socialis
tų $Hiją”. GĄlų galb, “Naujie
nų” redaktoriiįs jam; pareiškė:

“Kairi tie jėzuitiški argu-
1 mentąf?’ Juk Tamsta gerai 

žinai, kad socialistai turi’ sei
me teveik dviejų trečdalių

Tolimesni įvykiai pilnai pa
tvirtino šito socialistų nūsista- 
tymo teisingumą. Dar karui 
nepasibaigus, vasario 16 d. 
1918 m., Lietuva pasiskelbė ne
priklausoma, pasiremdama de
mokratinių tautų apsisprendimo 
principu! x

vietas, straipsnio autorius klausia: “Kam 
šitas negirdėtas žiaurumas?” Jisai reikalauja, kad Broi- 
do butų paleista, ir pasižada nenutilti, kol jai nebus grą
žinta laisvė. , r y

Toliaus, De Brouckere aiškina, kodėl sovietų val
džia yra taip žiauri su fa sena revoliucioniere. Jisai sa
kosi neabejojąs, kad (patiems komunistams sarmata 
kankinti tokią užsitarnavusią kovotojų. Sovietų komi
sarai ją paleistų, jeigu jie drįstų. Bet grąžinti jai laisvę 
nesutinka (X G. P. U.! Bolševikų žvalgyba nenori, kad 
jos teroro auka, perėjusi per politinių kalėjimų sistemą, 
gautų priogos laisvai prabilti. Žvalgybos valiai nedrįsta 
pasipriešinti nė aukščiausieji sovietų valdžios šulai.

“Tai įgimtas silpnumas visų valdžių, paremtų 
smurtu: jos, galų gale, pasidaro priklausomos nuo 
policijos, kuri ant jų viešpatauja ir jas diskredituo

ja. Napoleonas drebėdavo prieš Fouchė (policijos 
viršininką
sidėjo ne mažiau prie jo kritimo, kaip Wellingtonas 
(generolas armijų, kurios sumušė Napoleoną. —■ 
“N.” Red ).

• “Hitleris bijo savo Slaptosios Policijos^ kuri 
. vieną dieną nutemps jį į srutyną.

“Rusai pasiliuosavo nuo carų. Bet jų revoliuci
ja nebus pabaigta, kol jie nenusikratys carizmo 
dvasios liekanų, kol jie nepanaikins aršiausios iš 
višų> senosios valdžios įstaigų, paliktų* jiems: tos te
rodo ir pasibaisėjimo Ochfanos, kuri dar tebegy
vuoja po kitu vardu T
Apie Jievos Broido likimą ir apie kitus politinius 

kalinius Sovietų Sąjungoje prabilo ir Francijos pačių 
kairiųjų socialistų vadas, Jęan Zyromskt Paryžiaus 
laikraštyje “Populaire” jisai įrodinėja, kad proletarinės 
revoliucijos progresas yra negalimas be minties laisvės, 
ir jisai klausia, kodėl sovietų valdžią laiko kalėjimuose 
žmones, kurių nieku budu negalima įtarti, kad jie esą 
“kontr-revoliucionieriai”.

y t ‘

. Zyromskis, kuris yra vienas iš karščiausiųjų “ben
dro fronto” šalininkų Francijoje, žada tą Rusijos poli
tinių kalinių klausimą pakelti Koordinacijos Komitete,

Edisonas, fonografas
josimus

; , giau ir 
chijos,

; sios .
? grius

griuvėsių gali susidaryti laįs- 
vos taufijį federacijos arba 
Lietuva ir kitos dabar pa
vergtos tautos gal norūs vi
sai' afšiįkirti in$.. savo pa
vergėjų ir susiorganizuoti, 

i kaipo nepriklausomos vals'ty-

Vienas šandarięčjų ; “istori
kas” pasakoja: ; į ‘

“1914 metais Brooklyne 
■įvyko visuotinas seimas gel- 
būti karo liepsnose apimtą 
Lietuvą, čia. dalyvavo ir Dr. 
J. Šliupas. • ' /

“Tarp tautiniai nusistačiu
sių ir socialistų kilo smar
kus ginčai. Socialistų vadas, 
dabartinis ‘N.’ redaktorius, 
pribėgo prie Dr., J. šliupo ir 
trindamas kumščius surinka: 
‘Mes jus sutnalsim į dulkes..’ 
Tais laikais jie jautėsi nepa-

į- plastai galingi.” 
•_ Yra naivu skirti seimo dele
gatus
sius ir socialistus. Jeigu socia
listai, dalyvavo seime, kuris bu
vo susirinkęs gelbėti karo lieps
nos apimtą Lietuvą, tai aišku, 
kad jie buvo ne mažiau tauti
niai nusistatę, kaip šliupas ir 
kiti..,',

O kąi dėl tos pasakos, kad 
“Naujienų” redaktorius grasi
nęs? Dr. šliupą “sumalti į mil
tus”, tai ji yra kvailas to pa- 
sakoriaus prasimanymas. Gra
sino visai ne Grigaitis šliupui, 
bet šliupas Grigaičiui. ,

Tas incidentas įvyko vakare, 
bene po pirmos dienos posėdžių. 
Seimo salėje ėjo prakalbos. 
Bi*ąkrilbų pertfaukoje “Naujie
nų1’ redaktorius išėjo už durų 
pasirūkyti. Netrukus išėjo iš 
salės ir Dr. šliupas. Pamatęs 
Redaktorių, jisai pripuolė prie 
jo ir, grūmodamas pirštu, ėmė 
piktai bartis: “Ką jus čia so
cialistų partijos suvažiavimą 
darote iš seimo? Mes jūsų su
važiavime ilgiaus nebusime, 
mės išeisim!..”

Grigaitis' ramiai atsakinėjo j 
tautininkų vado priekaištus ir 
nurodinėjo, kad Socialistai nė 
vieno partyviško dalyko seime 
dar nėra atlikę, kad, priešingai, 
jie elgiasi labai taikiai; įneši
mai, kuriuos jie siūlo seimui, 
yra tokio turinio, kad jiems ga
li pritarti kiekvienas demokra
tiškai nusistatęs žmogus.

Bet Dr. šliupas tolyn'karš
čiavosi vis ' labiau ir jo balsas 
darėsi visį garsęsnis. Jisai vis

Rusijos‘socialdemokrato partijos centro komiteto 
nario, jievos Broido, likimas ima vis labiau išjudinti 
Eurogx>s socialistus, žinia apie jos ištrėmimą į Mongo
lijos pasienį yra paskelbta Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo moterų skyriaus informacijose; ,

Ta 60 njėtų amžiaus socialiste, kaip žinoma, buvo 
suareštuota, kai ji slaptai sugryžo į Sovietų Sąjungą iš 
užsienio. Sovietų žvalgyba pasmerkė ją (be jokio teis
mo sprendimo!) trejiems metams į kalėjimą. Kada ji 
afbkb šitą bausmę, žvalgyba ištrėmė ją — vėl be teis
mo sprendimo 
ir tuomet jai nebuvo sugrąžinta laisvė 
sovietų GPU. tą moterį išgabeno penkeriems 
dar toliaus Azijon.

Apie Jiėvos Broido persekiojimą parašė aštrų straip
snį Briuselio laikraštyje “Peuple” senas Belgijos socia
listų veikėjas, senatorius Louis de Brouckere. Padavęs 
faktus, kaip’ ji buvo suimta ir tampoma po kalėjimus ir 
ištrėmimo

penkeriems metams į Turkestaną.; Bet 
Pereitą rudenį 

ams

Tėvas ėmė gąsdiriti vaiką da
rydamas baisias grimasas. Vai
kas labai įdėmiai sekė tėvo 
šposus ir... šypsojos. Kamba
ry užgesino lempą. Edisonas 
pradėjo rėkauti... Vaikas nu
stebo ir ėmė ploti katučių! 
Tada buvo nuspręsta veikti 
griežčiau: Edisonas įvertė sa
vo kailinius, užsidėjo kažkokią 
kaukę, suvėlė plaukus ir visom 
keturiom įropojo į kambarį. To 
dar miaža — išradėjas urzgė 
kaip liūtas! Motina išgąstin
gai žiurėjo į sūnų, laukdama, 
kad jis ims verkti. Berniukas 

‘tikrai išskėtė aite ir sustingo 
akimirksniui, .0 paskui taip ėmė 

’kvatofiš, kad pusvalandį jo ne
galėjo nuraminti; Edisonas va
kare savo dienorašty užrašė:

“Greičiau iŠ vahdens galima 
gauti ugnį ir auksą iš oro, ne
gu #iką pravirkdyti, jei vai
kas nori juoktis”.

vasario mėnesyje. Aišku, kad 
jų' rinkimais įdomausis tik Vi
daus Reikalų Ministerijos val
dininkai, plačioms darbininkų 
masėms nebus kas tenaiš veik- 
įtį o mokesčius Darbo Rūmų 

privalomai turės mo
kėti darbihinkai, bet jie nebus 
fų neva savo rūmų tikrieji šei- 
^riirilnkąi'.
? Darbo Rūmų Lietuvoje 
drir veikia žemės Ūkio rūmai. 
Į juos atstovus rinko savivaldy
bės, d savivaldybių rinkimai 
yra ceųziniai, ten renka kas tu
ri' turto arba mokesčius moka. 
Be to, dar yra Prekybos ir 
Pfariioiiės Rūmai, kurie seniau 
dėlridkratiškiaū rinko, savo at
stovus, bet kurie veik jokios 
įtakos neturėjo Lietuvoj preky
bos ir pramonės gyvenime. Da
bar ir čia rinkimų tvarka bris 
sudaryta kita. Spėjama, kad 
atstovi) dalis į juos bus skiria
ma.

Dekoratyviai atrodo gražu, 
čia žemes ūkio žmonės turi sa
vo atstovybę, čia prekybos ir 
ptarilorieš pasauks ir turi savo 
atstovybę, 
žmones ir tie turės savo atsto
vybę, bet tai tik . dekoracija, 
apsukriems vyrams vieta kar- 
jerą’ daryti? Didesnės bent kiek 
įtakos turi Žemės Ūkio Rūmai.

Koresp.
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tiško dąrbo darbininkų 159 yra 
bedarbiai, bet pilna to žodžio 
prasmė tikrų profesionali# be
darbių Lietuvoje nėra. Antraip, 
jų dar trūksta. Provincijoje 
dar koks Šimtas kitas Kuosai 
galėtų pramisti mędicįnos gy
dytojų 
ją, kad jų profesijai dar'reiktų 
iki trijų šilimų diplomuotų ag
ronomų, kurie dar darbo Lie
tuvoje surastų. Inžinieriai irgi 
dar turėtų* ką veikti ir iki šim
to žmonių čia visuorriet 1 duoną 
sau surastų 
pedagogais, bet dar šiirikiąu tai 
su' meūo darbininkais; ypač 
sčenOš. Faktas, kad baigų Itali
joje, Prancūzijoje konservatori
jas ir turį gerų scenoje gabu*- 
mų- laukia' po du tdš metus iki' 
į teatrą pakliūva. Jei net mė
gintų privačiai šia praktika 
verstis jau nieko neišeitų. 
Bet ir tas faktas, kad Lietuvos 
profesionalo psichologijoje taip 
pat turi' įvykti šioks toks pėis 
versmas. Mat, iki šiol kiekvie
nam baigusiam itam tikrus 
mokslus bUvb siūlomas darbas, 
jis buvo 
dabar j du 
Susirasti'. __ _  __ ___ ___ ,
■bef išmokti ir su žmonėmis- sūL 
gyventi, kad rasta uždarbį vėl 
neprarastų. Seniau, kad ir gy
dytojas suf savo pacientu galė
jo “pasma^kauti” ir galėjo jį 
pro dūris išvyti, bet dabar tas 
pacientas yra retesnis dąiktas; 
tai reiftia Su juo labiau skai
tytis, 6 ypač didesniuose mies
tuose, kame konkurencija yra 
didesnė. Taigi jau dabar beveik 
Lietuvoje priofęsibnalas gyveni- 
'iri’o aplinkybių > yra verčiamas 
eiti “į žmones”, o ne žmonės j1 
ji;* o netolimoje ateityje visi 
taip turės daryti. DaUg kas kad’ 
Ir iŠ gydytojų, inžinierių, agro
nomų, ir kitų? pjariašių( ptfotesL 
jų turi* valstybines tarnybas, 
dabar jau jas yrd tikrai sunitu 
išauti, tai naujai baįgrišieji jati 
tuiti gerai apsisukti, kad šidip 

‘gyvenime galėtų išsiversti be 
'valstybės ragaišio.
į Lietuvoje diplOiriuotų* ekohO- 
iihistų, komėrsantų profesija 
butų lyg ir nauja, nes prieš 
karą tokių taip kaip riėtevo. 
Dabar jų nemaža-išleidžia 
(Vėrsitetas, o po 
leis ir’ Klaipėdos 
istitutas. šitie vyrai darbo dar 
ligai Lietuvoj^ turėŠ, jei tik jie 
pafodys pakankamai apsukru
mo, nes piėkybpš gyvenime dar 

‘^arbo daug yra. Dabar daugu
mas jų tarnauja valstybinėje 
tarnyboje ir bankuose, tiesiogi
niai prekyboje jų dar maža jyra;

Koresp.
( Kaunas, sausio 22 d.

katalikų 
sumuš- 

socialis- 
tai ir kairieji republikonai.

Bet šv. Juozapo draugijos 
organas nepataikė į “cielių”, 
smerkdamas “radikalą Zamorą’’ 
ir. jo “gaują”. Ispanijos respub
likos prezidentas nėra radika
las. Jisai yra katalikas ir dagi 
toks geras katalikas, kad po
piežius; pavedė jam įteikti iš
kilmingoje ceremonijoje .kardi- 
nolišką kepurę naujam Ispani
jos kardinolui! . <

Kada Ispanijos steigiamas 
seimas išleido: įstatymą, drau
džiantį1 Jėzuitų ordeną, tai Za- 
mora, protestuodamas prieš tai, 
buvo rezignavęs.

Q. betgi, soųth-boStoniškis 
klerikalų orgąna^ tą gerą, prak
tikuojantį kataliką skiria prie 
“radikalų gaujos’!; Cį&vas savo 
nepažino.

Lietu voš Inteligentai 
Bedarbiai
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sos rezoliuciją Lietuvos politi
kos kiaušiniu, kurią jisai; su 
nieku nesusitardamas, pats vie
nas buvo pagaminęs ir pasiūlė 
seimui. “Naujienų” redaktoriui 
patariant; seimas nutarė Šliupo 
rezoliuciją perduoti Rezoliucijų 
komisijai apkvarstyti, kvie
čiant pat j jos autorių komisijo
je dalyvauti. ?

Rezoliucija apie Lietuvą
Tai, rodos, buvo visai protin

gas nutarimas, ir nė < vienas: 
žmogus, kuris turi patyrimo vi
suomenės judėjime,* nęgalėtų j‘o 
smerkti. Bet Dr. šliupas padarė- 
iš visuomenės reikalo asmeninės 
airibiČijoš klausimą. Jisai įsizei- 

drįsta’’ 
priešintis jo valiai, įr atsisakę 
su seimo daugunją kooperuoti. 
Padavęs seimo sekretoriui (ar 
kairi kitam) popierėlį, ant ku
rio buvo jp rezoliucija parašy
ta, jisai tarė: “žinokitės! Dary
kite ką norite. Ąš nesikišiu.” 

šliupui atsisakius kooperuoti 
su seimo dauguma, socialis
tams teko vieniems .rezoliuciją 
pagaminti. Vietoje lautoridmi- 
jdš, kurios tautininkų vadas 
rėikalavo Lietuvai, soicalistai 
j rezoliuciją jdįejo reikalavimą 
“teisės Lietuvai, kaipo atskirai 
tautai, pačiai iriišpręsitį savo li- 
kimą”. Šita rezoliucija buvo 
priinita seime viėnbĮafeiąi,' ries 
net ir šliupo šalininkai neturėjo 
ką' preš ją pasąkyti." ./

Tai dar kartą įrodė, kad so
cialistai tame Bręoklyno seime 
anaiptol nesielgė partyviškai.

Bet kartų tenai buvo įrodyta, 
kad' socialistai numato toliau, 
negu tautininkai. Kuomet tau
tininkai manė, kad daugiausia 
ko Liejtuva gali tikėtis,/ karui 
pasibaigus, t ai - -
so'cialistai (sakė

, Priėš įvyksiant l/spanijos par
lamento rinkimams, $0. Bosto- 
'no “Darbininkais” rašė:

“Dabar Ispanijoj eina rin
kimai, tuomi ytin svarbus, 
kad? katalikai pastate stiprų 

i frontą prieš; radikalus ir ti
kisi laimėsiu. Jei fai įvyktų, 

į tai radikalias Žarųora su. visa 
šavd gauja turėtų trauktis 
šalin?”
Kaip jau žinoma, 

“stiprus frontas” tapo 
tas; rinkimus laimėjo

Lietuvoje inteligentė sąvoka 
kašdieriinėje apyvartoje labai 
plačiai vartojama. - Šitas žodis 
daugelio yra taip suprastas, — 
kas tik nedirba fizinio darbo, 
tai jau inteligentas yra. Gi tik
rumoje galvojančių,-protaujan
čių, mėginančių susivokti gyve- 
riimo apyvokų j e, 
kiniuose, norinčių pažinti’ pra
eitį iries rasime visuose žmonių 
kloduose. Lietuvoje jau yra nė 
mažas skaičius ir. tokių, kurie 
lanko universitetą ir kartu sau 
pragyVėnimą savo raumenimis 
uždirba, štai spaustuvėse rasit 
studentų, kurie rerika raidės 
arba intertipu dirba. Daūg kaš 
buvusių Lietuvoje amerikiečių 
Kaune, tur būt, lankė Pieno
centro užkandines ir tenaiš' 
jiems patarnavo panelės, ’kūrių 
viena kita pilnai nepasižymėjo 
visais tikros padavėjos privalu
mais. Kuris-nė-kuris gal vieną 
kitą piktą žodį' paleido? kad tos 
padavėjos ne taip, kaip reikia, 
patarnaują. Bet vargu kam' į 
galvą atėjo' tokia mintis, kad, 
žymi dalis šių padavėjų sayo 
darbą attikusios po pažastimi 
knygas pasibraukusios skuba į 
universitetą: paskaitų klausyti: 
tai vis busimos Juristės, peda 
gogės ir kitos aukštos kvalifi
kacijos profesionalės. Tai jau 
Lietuvoje fizinis darbas nėra 
anuo baubu, kaip seniau buvo 
žiūrėta, kad tik visokie abejo
tini žmonės gali dirbti fizinį 
darbą. Gyvenimas taip rūsčiai 
į visų veidus žvilgterėjo, kad 
tas blogas supratimas apie fi
zinį darbą pamažu daug kam 
iŠ galvos išgaruoja.

Taigi ar fyi;ą Lietuvoje be
darbių inteligentų ? Viena tvir
tai ir aiškiai galima pasakyti, 
kad tokių inteligentų, kurie 
■jau dirba ne savo profesijos, 
ne pagal savo mokslus dirba, 
yra ganą žymus skaičius. Kiek 
jų, — sunku pasakyti, nes to
kios registracijos niekas nėra; 
'vedęs. Štai kad ir anksčiau mi
nėti faktąi sako, kad besimoki
ną arba baigią mokslus jau tu
ri dirbti fizinį darbą, ktirio pir
miau Ubai kratėsi, šia proga 
galima suminėti, kad gerai kva
lifikuotas spaustuvės darbinin
kas daugiau uždirba už pra
džios mokyklos mokytoją.

•U

Bet pilna prAsine to žodžio ar 
yra Lietuvoje profesionalų be
darbių, tai piktų pasakyti, kad' 
tik pedagogų tarpe jau prade
da atsirasti tokių žmonių, ku- 
rieins sunku i mokytojus7 įsi
skverbti.

šai įsikūrė Lietuvoje, bėdar? 
biams inteligentams remti drau
gija. ši draugija suregistravo.' 
kiek esą inteligentų' bedarbių,— 
tokių surado viso 159? bet jų; 
tarpe tik dū baigusiu uhivėrši- 
tetą, kuriuodu abudu pedago
gai, 10 išklausiusių ūniVersiteto 
khrsą, bet visų kvotimų neišlai
kiusių ir tik 25 baigusius gim
naziją; o kiti visi šiaip jau1 šio
kias tokias k bendro lavinimosi 
mokyklas yra baigę, pagal pro
fesiją tai čia užsiregistravo 10 
mokytojų, net 21 sąskaitinin
kas, trysi menininkai ir kiti vi
si šiaip jau visokių kontorų! 
tarnautojai, beje, ir trys žur- 
nalistai dar atsirado bedarbiai, 
į Kiek ta registracija yra tiks
li-, tai sunku pasakyti, bet rei; 
Ida manyti, kad visi tie, kurie 
neturi darbo, čia užsiregistra
vo. Tad reiktų skaityti, kad 
šiito ąnetu Lietuvėje inteligęn-

NEPAŽINO SAVIŠKIO
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Auto Žinios
Kodėl elektros gamųi- 

tuvas peveikia?
Elektros gamintuvas (gene- 

ratorių|) prie automobilio, y ra 
labai svarbus dalykas. Svarbu- 
yra jį geram stovy palaikyti.; 
Kuomet elektros gamintuvas 
sugenda ir neveikia,’ jis nebe-į 
gamina elektros, baterija grei
tai išsieikvoja ‘ ir nebeduoda 
šviesos ir ugnies.

Sugedimo priežasčių elektros, 
gamintuvas turi daug. Sunku; 
butų jas visas čionai suminėti| 
ir išaiškinti. Paminėsiu tik j 
tiek, kad generatoriui nustojus’

bet retas jų generątorią^ns re-i 
montus daro. Garažai generato
rius taisyti duoda tani tiaroms 
elektros motorų ir generatorių 
dirbtuvėms.L-tis. '

Kaip nustatyti elektros 
gamintuyą? 

« « •»- H

Žiemos metu, kuome.t dienos 
trumpos ir motoro įtartas sun
kesnis, bateriją būna daugiau 
eikvojamą * ’šriesąi ir motoro 
startui. Svarbu yra, kąįl bate
riją žiemdb metu butą geram 
stovy. Bateriją geram ątovy pa
laikyti gali generatorius, kurio 

veikti reikia patikrinti seka-j elektros gaminimas gali butu 
- - - .... * nustatoinas pagal norą, žiemai;

generatorių galima nustatyti 14!
. amperių, o vasarai užtenka 12
> amperių. Generatorius yra nu-; 
statomas tokių budu^ ' * * !

Generatorio vienūs galas yra; 
apjuostas Įank'elįu.* Palįuosuo-j 
kitę šriubelį ir nuimkite lanke
lį. Viduje jus pastebėsite vari
nės spalvos špulę, prie kurios 
glaudžiasi trys šepečiai. Vienas; 
jų yra mažesnis. * Tas mažasis 
šepetys duodasi pavaryti vienon 
arba kiton* pusėm? To šepečio 
pagalba galima reguliuoti elekt
ros gaminimą. Nustatymą da
rant, reikia veikti . atsargiai. 
Geriausia yra prastartuoti mo
torą ir palikti jį . lėtai suktis. 
Dabar temykite kurion linkmėn 
generatorio viduje špųlė suka
si. Jeigu norite elektros gąmi- 
nirtią padidinti, tai pavarykite 
mažiausįjį šepetį ton linkmėn, 
kurion špulė sukasi. Varant 
sepetj pnesingon pusėn, elekt
ros gaminimas bus sumažintas.

mus dalykus: nuimkite nuo 
generatoriaus dangti, kuris pa
prastai turi lankelio pavidalų. 
Tenai jus pastebėsite vario 
spalvos špulę, kuri angliškai 
vadinama “commutator”. ši 
špule turi būti švari. Jeigu ap
sivėlus, reikia jų nuvalyti. Nu
valymas geriausiai yra atlikti 
prastartavus motorų. Prie be
sisukančios špūlės šono pri- 
glauskite šmotelį švelnaus stik- 

' lapopierio (sand paper) ir nu
valymas bus atliktas gerai ir 
greitai. Paskui patikrinkite tris 
šepečius, kurie prie tos špūlės 
glaudžiasi. Jie gali būti sudilę 
ir neglaudųs. Sudilusius šepe
čius reikia pakeisti naujais. 
Generatoriaus neveikimo prie
žastis dažnai būna išdegęs fu- 
sas. Išdegusį fusų kartais yra 
sunku pažinti. Visada turėkite 
atsargoj kelis naujus fusus. 
Įdėkite naujų fusų. Dabar star
tuokite motorų ir ftėmykite ar 
generatorius veikia. Jeigu po 
šiųs operacijos generatorius ne
veikia, tai sugedimas yra kur 
nors kitur, kur pataisymas be 
patyrimo, tam tikro materijoje 
ir įrankių nebus galima pada
ryti. Generatorių taisymo dar
bų priima kiekvienas garažas,

Ji , M ’ »■’ . i r w .» 4I
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ŽINOTINA
NAUJIENOS, J.739 South Halsted 

Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8‘.00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 rytč 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 susitarimų.

♦ ♦ ♦ z’." ;
PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 

State, ,433 West Van Buren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 . po piet. ' '' 1 ‘

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
Van Buren Streėt Tel. WABasb 
9207.

*; : ’ " G
ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 

son ir Clark Sts. Tel. WABash 
> 1746.

CHICAGOS CITY tfALL—Rotušč— 
Washington ir Clark gatves. Čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miestOfeOfisai, municipalis ap-; 
skriČio Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000. < n

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

CHICAGOS POLICIJA, llth ir State 
' gatvės. Telefonas WABash 4747.

Norint prisišaukti ’ pagalbos ' iš 
policijos, reikia kaukti POLice 
1313. • * 5f

GAISRUI KILUS, reikia laukti
FIRe 1313.
U’- ,

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigan

'avė.'^Telefonas, WABash 7100. 
Valandos, 9:00 ryto iki 5 p. į.

♦ '♦ .'T? , _

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

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

* ♦ +
COOK APSKRIČIO LIGONINE, W.

aIa

JUOZAPAS PETRAS 
BRATĖNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 21 diena. 9:20 valanda 
ryta; 19Š6 m., sulaukės 52 m. 
amžiaus, gimęs čypėną kaime, 
BiržU-Pasvalio apskr. ” -

Amerikoj išgyveno 36 metų. •.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį* Petronėle. po -tėvais 
Janiunaitė, du sūnūs Juozapa 

’ir marčia Petronėle ir Antaną, .
3 dukteris Pranciška Songaila, 
žentą Andriu, Alberta ir Ona, . 
seseris Elzbieta Jakubkienę,
anukus Robertą ir Donaldą,
pusbroli ir daug kitų giminiu.
• Prieklausė prie 
Pašelpinio kliubo, ■ 
' Kūnas pašarvotas 
3231 W. North Avė. 
nas Belmont 3578. '■

Laidotuvės rivyks antradieni 
vasario 25 diena, -8 vai. ryta. 
Iš namų bus atlydėtas i šv. 
Antano parapijos bažnyčia. Ci- ‘ 
ceroj, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
la, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiere) kapines.

Visi a.^. Juozapo Petro Bra- 
tėno giminės, draugai ir pažis- : 
tami esat nuoširdžiai kviečia- i 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimų. v

Nuliude liekame, \ 
poteris, sūnūs, dukterys, 
žentas, marti, seserys 
ir gimines; »

Patarnauja laidotuvių direk- - 
torius A. Petkus, t. Cicero 2109 '

Ghrfield

ranasi
Telefo-

?A<€ » o trina ir ta gi a.

ANDĘIUS KANAŠINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu •’ 

vasario 221 diena, 4 vai. rytų, i 
1936" m., sulaukės 55 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, ' Pa
nevėžio mieste. 'A '

Paliko dideliame nuliudime 
draugus ir pažjstamus.

Kūnas ' pašarvotas randasi 
5654 W. 64th PI. Namuose^ 

Laidotuvėmis rūpinasi drau
gas J. šeštokas.

•Laidotuvės’ įvyks antradie- ’ 
ni vasario 25 diena, 1 vali' po ’ 
pietų. Iš namu bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines. ’

Visi a. a. Andriaus Kanašin- . 
sko draugai ir pažistami «sat • 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas- , 
kutini patarnavima if atsisvei- ■ 
kinima. \ ;

Nuliude liekame, , \
Draugai ir pažistami.

M z r •' ♦ • -

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Juozapas’ Eudeikiš? ir 
Tėvas, Tel. Republic 8340.

Telefonas SEEley 8500.

Važiavimas su sviesa
* „„y, į

Kada vasaros metu mes iš-l 
važiuojame toli iš miesto į laii-į 
kuš, tai dažnai mes patinkame 
motoristus važiuojant dienos 
šviesoje su žibančiomis lempo
mis. kari! tas lempų žibinimas 
reikalingas? Kai kurie žmonės 
iš tokių motoristų juokiasi ir 
sako, kad jiems galvoj negera. 
Bet suprantančiam Įfempų kibi
nimo priežastį žmogui nėra ko
juoktis. . ’ '

Lempos žibinamos, todėl, kad 
eikvoti elektrų. Mat; greitai ^va
žiuojant daug gaminasi‘ elekt
ros. Jeigu vasaros metu- gene
ratorius yra nustatytas ketu
riolikai ar daugiau amperių, tai 
ilgoj kelionėj yra pavojaus iš
deginti generatorio’ armatūrą. 
Su šviešohi Važiuojantieji '‘ mo
toristai apie tai tūri patyrimų 
ir todėl jie gėnerat'orib sužalo
jimų apsaugoja žibindami lem-
•..........................f.. • i- .-i ■> >» - ' i ■ 11 j •pas. —L.N-' A -( .|

Automobilis nėra pra-*. ii i * -v c.* KT cC ■ |

Yra nėmąžąs skaičius tėvų, 
kurie pildo įvairius vaikų už
gaidus. ’ NępiĮ'nąmečiamš vai? 
kams dažnai duodamą automb-; 
bilį Vartoti. Karlais ‘ Vaikai bs i 
tėvų žinios su automobiliu is*l 
'važiuojat To^ks tėvų ėlgėsiš nė
ra ' pateisinamas? Automobilis 
negali būti' pramoga4 vaikams. 
Tėvų'akyse vaidas nekalto avi.-: 
nėli6 rolę lošia? bet išvažiavęs 
su automobiliu i gatvę elgiasi,

‘L:* VI ' k t .* J 1 l { • L. • * /? '! * • •* savotiškai.
Vaikai paprastai greitam va

žiavime randa 'pasitėnkinimą. 
Yūo budii * jie bėrėikalo deginą 
kurą,’ daužo ąuVomobilį ir stato 
į pavojų žmonių gyvybes. Jei 
tėvas iš tikrųjų "savo Vaiką my
li, jis neprivalo duoti automo
bilį vaiko pramogai, nes fa pra
moga gali' liūdnai baigtis. Yrą

• • . . .b t ’-Ai j J ♦ _/. — į,.

pigiau ir saugiau ąųoti vaikui 
kelis centus į teatrą’ nueiti. -—L.

Nukritęs 50 pėdų 
simušė plieno 
darbininkas

Nukritęs nuo 50 pėdų aukš
čio dirbtuvės stogo užsimušė 
Joseph Day, 43, 5533 Blackstonę 
aveniię. Jis dirbo Wisconsiri 
Steel Co., firmai. Sūnūs, kuris 
kartu su velioniu dirbo ant 4 • v / t......... .  -»

dirbtuvės s,togo, nei nepamatė, 
kad jo tėvas nukrito įr užsimu
šė. * A ■

uz

S®™- prašomi

krautuves, kurios skelbiasi j 
Naujienose.

................ ..
........  ■■■!■■■> .■ .............  ....  ...................... ........... ■■■■■■■■■ I ................ ..............

JADVYGĄ JASIUNIENfi <
‘' (iro' tėvais ’SktitiUkė) .'

' m -jr /m ‘f1) > ■ t t

Persiskyrė sux šiuo pasauliu ' 
vašątio 22J,diėna?Jl:20uvalapdų 1 

• pO t>ietų-1936 m., sulaukus 40 ; 
metų amžiaus, gimus Panevė- , 
žio uap5dęr.,r ‘ NaujariiesčiO ’ par., ’ 
'^triulionių kąimė.' .• '

Amerikoj išgyveno f26 metus. , 
Paliko-7' dideliame nuliudfrrie ‘ 

vyra Kazimiera,' 3 seseris: !Ka- i 
taryna Keturakiene. Juzefą 
Stankiene, Veronika Kašparie1- 
me -ir - jų šeimynas,; >2 bbrdlius 
Izidorių ir Juozapa Skutus ir į 

šeimyna,-- dėde‘ Povilą Rū- 
*niąla, - piisseserė' Oha • < ’Pavįli- ; 
kaitiene, pusbroli tylateuša*Liu- 
biria ir g‘irtiiries;: o'Lietuvoj tė- 
■ta -‘.Oha ' Artdreliunienę ir’ jos ! 
šeimyna ir giminės. -' ■ 

/ Kubas pašarvotas randasi ■ 
.5928* $o. Račme Avenue.'1 - • ' J 

'Laidotuvės i vyks, ketvirtadie- ; 
n iv ■Vašario 27 diena, ‘ 8 vai. ‘ry
ta. Iš namų - bus atlydėta; i 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčia, ‘ 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldom už vėliohes siela, o i(š 
ten bus nulydėta šv. Kazimie
ro kapines.1 * • ' * . ,
'vVisi ’ab a. Jadvygos Jasiunie- 
nėš giminės, draugai ir, pažis- 
tami Ufe’sdt’; nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir' su- 
teikti jai paskutini ■ patarnavi
ma'’ ir atsisveikinimą;'1 '

Nuliude liekame. 
Vyras, sesers, broliai 
pusseserės; ■ pusbroliai, 
teta ir gimines.

PAtarnauja JlaidOtuviu direk-

nas 'Yards 11

1 f. 11 'J  "irT11 R11 ■— n— u ................... .

....................... ..................................'■........................ . .. —--------------- -- -------------------- < ..............- ..............
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Iš MARK TWAINO sulietuvino A. Vaivada

— Karčiamninkų.? Ir da su 
idelein iškilmėm? z u*:R..V dilu?.:m f

<aip su 
Lu jisai 
s, f ale

anųo^^'^^yp^ 
būvB didėlis henauL ,
paskui ! atsivertė -prie įyasios
kėW W >«>ė
pasidarė ūerūš, |ai net stebe- 
tina buvo visiems žmonėms, 
kurie j j1 seniau 
sliįarė kaitikoks'‘šyeūiŠsaL

darką Netnunū, toji ąpsiyęyte 
ič aludimrikaš' prigėrė? ' Jis, 
žinai, ’yra viėriaš iš'tokių žmbJ 
nįų, kų mano, kad jie a.tsiyęr-; 
čia prie pievo, tai visi Jaiigųj, 
atolai' turi trynU. iš 
smo; jie mano, kad kai ateis 
dangui tai'kas gyvas subėgs 
prie vartų jiems hozanų gie
doti; ir 4 Jiė’: ’itttšlifa," itad Jper: 
diėrių diėnas apie" niekų iries 
čia’ nekalbame,”kaip tik apie: 

| juos ir stebimės kaip tai įvy-;
ko, kad jie grįžo prie Dievo, 
ir ateina’ dangun, 'o nenugar-i 
mėjo j pragatų. ‘ Su visais to
kiais atsivėr,tėliais, labiausiai 
su aludininkais visada taip 
Būna. Jie nori, kad visi apie 
juos tik kalbėtų, juos girių, 
kad jiems paradus Su būgnais, 
su triuboni Nurengtų. Ir pas
kui da jie su paprastais neno
ri kalbėti. Jiemą reikia ir 
archaniolų ir šventųjų, ir pa
ties Dievo. ",

— Jie musėt pusėtinai apsir 
gauna taip mislydami ir visko {pi; U’i ‘- i , bt n ’■: »,6O.taip norėdami.
—priešiiigai. čia’dan- 

guj pei vieno žinogaus neap
vilia. Jam duoda čia viskų 
kų tik nori', jeigu jo norai su
tinka su dangiim Ir nėra ko
kie ten švėhtragiški. O pas
kui, čia danguj “ yra milionąi 
visokių jauniklių ir' liąip 
žmonelių, kūrie kuo sniagiau- 
siai laikų praleidžia -nuėjė 'į 
tokias ‘ atsiVėrtūŠib' ąlųdiniriko 
sutiktuves? Aludiriirikaš rie- 
trivoja iš džiaug’snib/ jaūnieji- 
gi pasilinkširiiha, ir niekam 
dėl to neskauda, niekam nė- 
kagtub j a. ” ‘ Visi yra pafėhkin- 
ti’ ir viskas tvarkoj. v‘ ' ? ’ 1 “

— Reikės paiįatyti kaip ta 
Veliuoniškį ‘ sutiks, < kadangi 
pradedam? J r 0

. — Dar laiko yra. Bet, žič-‘ 
kaų, tokiose* sutiktuvėse rei
kia būti pilnai įsirėdžiusiam? 
Žinai, turi užsidėti ir sparnus 
ir visokius kitus daiktus.

— kokius*'daiktus? •
— Nugi^riėatsimeiii? Kank

les, ir palmę, ir ’ auYėoių 01 ir 
viskų. ' .*• "

e

y*?*'

Valeika ateis dangun ir puls Amerįk 
apglėbti Abraomų ir kitus, tai kos lie 
jie gražiai jo atsiprašys ir at
sitolins. 4 ;

(Ęųs daugiau)

££Pū.US?Xą> man sąr-į i 
matą pąMšąkytĮ, bet aš viską Į 
ką jute j au, " išėmus sparnus, 
numėčiau į šalį, kai anuomet 
nusprendžiau, kad niekai gie
doti: ' 7 ‘ *įįėiūriū ’ nei daikteĮio, 
tik4 ši t lis, ve, m arškinius ir 
spią^tųš? . ■ r"? • į

^^ėsirupink, Žičkau. Vi-; 
sus tuos daiktus suran
kiojo‘ir Jaikb atsargoj? Paprašyk įr juos tau atneš. ’ j

DąudeJa, ką pats pirmiau sa-| 
kei^apie Jcokius ten švėntva-j 
giikiio daiktus, kokius žmp- 
nės nori gauti, o negauna?

—■ O yra visokių dalykų kąį 
negalima įvykinti ir duoti 
žmonėm. Pąyyzjin, ant že-i 
mes Jabąr yrą vienas toksai 
klebonas ' Valeika, kurs pusė
tinai apsivils' kai jis ateis’ dan
gaus karalystėm Jisai saku 
savo parapijbhams pamoks
luose,* kad kaip \tik jisai atsi-

j., .■.•ir? 4 .i >• • ■durs danguj, tai jis pirmiau
siai puls? prie Abraomo, Ižąd- 
ko ir Jokūbo, juos apkabins,- 
išbučiuos ir gerai apsiverks. 
Žemėj yrą milionąi ’' žmonių, 
kurie to pat laukia, kaip ir 
klebonas ‘ Valeika. Dahgun 
kasdien ateina apie šešiašde- 
šimts tūkstančių žmonių,' ku
rie nori pulti prie Abraomo, 
Izaoko ir Jokūbo, a'nūos iš
bučiuoti ir apkabinus apsi
verkti. O šešiasdešimts tūks
tančių tai pusėtinai daug žmo
nių dėl tų trijų senių. Jeigu 
jie’ trys ’ sutiktų su tuo, ką 
žiriories nori,' tai jie diena ’iŠ 
dienos, per metų metus nieko 
kitą negalėtų daryti, vien tik 
stovėtų ir leistųsi bučiuojami, 
ir apkabinami' ir apraudojami.. 
Jie į kėlias dienas taip sugarg
tų, kad1 negalėtų nei pastovė
ti, ir nuo 60 tukštančių žmo
gių ašhrų bijftų šlapi kaip už- 
riierkti' marškiniai?' Jeigu taip 
būt , tai kokš-gi butų jiems 
dangus? < He diahgus, bet tie-, 
sioį? pragaras. ‘ Priė pirmos 
progos j iė baudy tų iš j o iš
trukti. ' Jie' yra inielašifclingi, 
geri žmonės, ale jie visai ne
turi noro bučiuotis su kokiu 
ten aūksaburriiu klebpnuVūiėi- 
ka. O pats ar norėtum su 
kokiu ten riėpažįstamu^ barz
duotu suskretusiu diedu bu
čiuotis? ‘žinoma, kad ne. 
Taigi, kada gerasis klebonas

Skaitytojų Baisai
J * K t* i *f r » - AM - rf

Argi Lietuvos yy- i 
rjausybe jau tapo 
-4 .»V1 O r ’^eyiska?

(:os valdžios. Jei Ameri- 
liethvių jaunimas girdi, 

kad Lietuvos vyriausybė eina 
prie, atskyrimo katalikų baž
nyčios nuo valstybės, tai tuo 
Amerikos lietuviu jaunimas "vi
sai nesibaisėja ir neaimanuoja, 
nes čionai Amerikos valstybė 
yra ątskirta nuo katalikų baž
nyčios ir nuo kitų įvairių baž
nyčių, ir niekas dėliai to nesi
piktina ir niekas lermo neke
lia.

“Draugas” vasario 5 -cĮienos 
. aidoje citudj a ĮBdš.tono “par- 
binirika” ir džiaugiasi ‘ tuo, kų 
bostoĮiis^is laikrasps v paraše 
apie * tiet.uvos vyriausybės' neva

powk?’ (X?1’
Itimnkai savo antireligine poli- 
tiką atgrasina Amerikos lietu
vių jaunimų nuo Lietuvos; gir
di, Amerikos jaunimas Jau pra
deda skaityti, kad lietuvybė iri 
bedievybė tai tas pats; girdi? 
svetimtaučiai kužda Amerikos 
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Rietuvių jaunimui, kad lietuviai 
natūralus bedieviai, labai gimi- 
ningi bolševikams; girdi, Ame
rikos lietuvių jaunimas religin
gas, todėl antireliginis Lietuvos 
vyriausybės nusiteikimas esųs 
didžiausia kliūtis LIETUVYBEI 
AMERIKOJE.

šitokiais išvedžiojimais kata- 
Jikų laikraščiai parodė ne tau
tininkų vyriausybės nelabumų, 
o savo nesupratimų Amerikos 
lietuvių jaunimo galvojimo, ir 
savo veidmainystę-fąrižiejystę.

“Draugas” ir “Darbininkas” 
nesupranta, kaip Amerikos lie
tuvių jaunimas daro išvadas 
apie Lietuvos politiką. Ameri
kos jaunimas sprendžia* apie 
Lietuvą/ 
Amerikos valdžios santvarkų. 
Amerikos valstybes ir Katalikų

. bažnyčios : z 1 ’ L‘ ' A ~ 
jaunimui 
valstybės 
santykiai
mL Ir dėlto Amerikos lietuvių 
katalikų vadų užsipuolimas ant 
Lietuvos valdžios už nesudąry- 
mų konkordato su popiežium 
Amerikos Įietųyių jaunimo visai 
nęimponuoja, nes Amerika ne
turi jokio konkordato su po
piežium. Ir dėliai to Amerikos 
katalikų vadai, kaip tai vy
skupai ir kardinolai, juk visai 
neaimąnuoja ir nepyksta ant

turėdamas omeneje 
valdžios santvarkų

santykiai Amerikos 
yra pavyzdys, kaip 

ir katalikų bažnyčios 
turi būti reguliuoja-

Amerikos lietuvių jaunimas 
žino,4 ‘' kad Lietuvos vyriausy 
bės kunigams 5 moka algas, re
mia kjioštorius, remia jų lab
daringas ’ įstaigas, ‘Jų mokyk - 
las. Amerikos vyriausybė nei 
cento tokiems reikalams neski
ria, ir niekas neužsimeną, kad 

i kitaip tūrėtų būti. Aišku, kad 
Amerikos lietuvių, jaunimas, 
ne Lietuvos vyriausybės dar
bais piktinasi. Amerikos lietu
vių jaunimas piktinasi, kari 
vienai religijai Lietuvoje yrą 
suteiktos perdidelęs privilegi-' 
jos, o kitos religijos yra perį 
daug slopinamos ir niekinamos, 
jįtartų' Amerikos lietuvių jau
nimas piktinasi Amerikos lie
tuvių katalikų vadų užtarimu 
Lietuvos kunigų, kurie ten tu
ri per didėlės laisves ir privi
legijas. Amerikos lietuvių jau
nimas supranta, kad žmogus 
turi būti lojalus tam," iš kurio 
algų gauna’

Visus prašau nesuprasti ma
nęs klaidingai, šių kritikų ra
šau, nė tam,’ kad galėčiau ap
ginti arba pa teisinti Lietuvos 
vyriausybės 'darbūs, bet tam, 
kad parodyti “Draugo” ir “Dar
bininko0 laikraščių veidmainy
stę ir fąriziejystę. Jie rėkia, 
kad esu ' Lietuvos vyriausybė 
naikinanti katalikybę, persekio
janti katalikus kunigus ir vel
kėj u’s, o čionai, Amerikoje, jie 
nemato kaip lietuviai klebonai 
susitarę naikina lietuvių kal
bų ir giesmes pačių lietuvių 
pastatytose ir išlaikomose baž
nyčiose. Juk tai didesnio veid
mainiavimo ir fariziejiškumo tur 

' bųt nei Jėzaus Kristaus laikais 
nebuvo, nei žydų ,tau ta netu
rėjo. Ir jeigu Jėzus Kristus 
dabar norėtų' nužengti ant že
mes, tai jisai pirmiausiai vytų 
laukan’ lietuvius klebonus iŠ -t*'v i • v» n. 'O >/<•<> ’ *• lietuvių bažnyčių.
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— Cicero Jokųbas.

PARENGIMAI
rniič Teatre
IMHI. 66.®. Vimi i'Buren
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Mutual Trijų
Žvaigždžiu
Kentucky
Bourbon ’

Lietu vilkos 
Degtinis
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yĄSARJQ — SLĄ. J34-tos Moterų KuoJPos Užgavėnių, 
Blynų Vakaras ir šokiai Wf Neffo svetainėje,'2435 Sb. 
Leavitt Street. Pradžia 7:30 v. v. 25 č.

VĄSĄĘip $5—•Lietuvos Seserų Tautiškos Draugijos Užgavėnių 
Šokiai, Liet. Liuosybes svetainėje. Geriausioms šokėjąmą 

tv ' '" nr ' 'I ii. . ■ žtt 'A -A’rdovanos. Įžangą—^5c.
Vasario 25 — šy. įPątronelės Draugystės Užgavėnių Maskara

dinis Balius, Chicagos Lietuvių 'Auditorijoje/ 3X33 Šoųth 
Halsted Street, 7 v. v. Įžanga 35c. šokiai; garbės narėms 
bus dalinamos dovanos.

KOVO i—-Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuanian University 
” Club)—Dairių ir Muzikos Vakaras' Cnięūgčs Lietuvių Ad- 

d^torijoj; 8X33 S. Halsted Št. Pelnąs—Įstei^imui stipen
dijų fondo. Įžanga 50 c. !

Kovo ,7 — A. Lechavičiaus šušelpimo Vakaras — šokiai ir Kon
certas. Neffo sveteinėje, ^eš(tsidę. įpradžia — 7:3Q vai. 
vak. Įžangą — 35c.

KOVO &—-“jfetRtfržS0' Koncertas, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 South Halsted Street. Choras dainuos naujas 
dain£š?"nėšenai atVėžtas iš Lietuvos. Dalyvauja'Bar-i^ū/Darlys/^ '.-’r-’ c’ F

ĘOVO 8-—Lietuvių Laisvamanių Kuopos Roselande Balius ir šo- 
r ' kįai/iĮarbihįrikų ‘Svetainėje, 10^13 Micliigan avėnue, 5:30 

yakąre.' ‘ StepKenš ’Rėyėlers Orkestras? ‘ Gėrimai, skanus 
Užkandžiai. Įžūnga-/23c? -

KOVO’ 15—įskaita? pasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Jo 
lu‘ ^Nuopelnai j!monijai?y Prelegentas H. Jogminas. Darbininkų 

sveti,’ l’oįjį'‘itficĖigąn avėnue, 1 vai., pp. Įžanga yeltui 
Rengia ĮRbseJarido Laisvamanių Ko. (žiu. vas/ 23.)

Kovo -į- sEą 129-tos Kuopos 30 fleitų Jubiliejaus Vakarle-

_ , — $1.00. Vakarienė, šokiai.
Steponavičių' koncertą^, cKiįcos Lietuvių
< į. 1 . < J? {.?--• f >■' •• *■*> ' 4 Jų*"/ '

3133 South Halsted street.-Dalyvauja Jur
gis Steponavičius, pianistas; Anelė Steponavičienė, dai-

.i 1 *.... I f

i — smuikininkas; Chica-

certas. Neffo svetainėje, Wcstside. ^Pradžia

povo

nė, Geo. M. Chernaucko svetainėj, 1900 S. Union avė., 
6:30 V. v. Įžanga 

15 — ;»,. ..H.-.- L* ‘J <.*■'. i r "..'Zj* n>!į ■ *. 
Auditorijoje, 3133 South Halsted street.-Dalyvauja Jur 
r*;- ? — • i.  a—.1- eta.-------- .*■?_ - . •

t fI I « V ?J» " ' ’ ’ * ' * >

nininkė, ir Kazys Steponavičius
gos Lietuvų Vyrų choras, “Prmyn”, “Naujos Gadynės , . • - i . * ' o >
ir Lietuvių Simfonijos orkestras.
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Nori Sukelti Pinigų 
A. Lechavičiui Kojos 

nupirkti

Pataria Namų Savi
ninkams Mokėti 

1934 Mokesčius

“Aš JAUNAS IR NORIU'GYVENTI”

Vyrų choras ir LSS. kuopa ko- 
vo 7 rengia vakarėlį tam tikslui

A. Lechavičius savo laiku bu? \ ... k " • . ’ ’ * ■ J*11;
vo gerai žinoihas tarpe ChicA- 
gos progresyvės visuomenės, 
kaipo veiklus ir nuoširdus dar
buotojas. Dabartiniu laiku jis 
randasi Oak Forest .ligoninėj, 
be abiejų Kojų.

Nors jisai žino, kad su Anti
mis negalės daugiau darbiibtis, 
bet jo visas troškimas dabar 
yra įsigyti nors kokias dirbti
nas kojas, kad galėtų šiek tiek 
pavaikščioti. - '

Todėl, Chicagos Liet. Vyrų 
choras su LSS centraline kuo- 

- po sumanė surengti vakarėlį, 
kurio pelnas skiriamas j A. 
Lechavičiaus fondą. Vakarėlis 
įvyks \A. Neffo svetainėje 2435 
S. Leavitt St. kovo 7 d‘, 8 vai. 
vak; įžanga 25 c. Tikimės, kad 
tam sumanymui atjaučiančių 
atsiras didelis skaitlius. A. Le- 
chavičių gausiai parems.

' —T. Rypkevičia.

rėmėjų (Bopster’s Club V svar, 
bus susirinkimas, Universal 
Club kambaryje, (Sandara) 814 
W. 33rd St.,,4 8 vai. vakare. ,

Komisijų nariai malonėkite 
atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų svarstymui..

Ieva Lukošiūtė, Rašt.
John T. Zuris Boošters Club.

The English Column

Kur Susirenka Lietuviai

RAMOVAS TAVERN
Kviečiame visus atsilankyti i musu 
užeiga, zkur visados randasi gera 
degtinė, alus, cigarai ir užkandžiai 
Penktadienias veltui žuvis ir visuo
met mandagus patarnavimas.

JUOZAS BRUŽAS IR 
JĮELLIE MEDELINSKIENĖ 

, Savininkai i
3517\ S. Halsted St. Tel. Yards 3107

mo-
yra Give Your y 

Support!

POPSY’S TAVERN
Musų gražiai išpuoštoje užeigoje 
gausite visados gerus gėrimus, ciga
rus ir skanius pietus, iš šviežios mė- 
sos ir daržovių, Plate Lunch 25c.. 
taipgi penktadieniais žuvis veltui. 
Kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti. <

A. K. MASIULIS 
4171 So. Halsted St.

RHA Pradės Statyti 
75 Naujoviškus 

Namus
Federal Housing Administra- 

tioh yra valdžios jstagia, kuri 
rūpinasi mažų gyvenamų namų 
pagerinimu ir statybos pramo
nės. atgaivinimu. Trumpu laiku, 
po tos įstaigos globa, bus. pra
dėta statyti 75 naujoviški, mo
deliniai gyvenamieji namai. Vie
ta parinkta prie 159-tos ir Ked* 
žie avenue. r • i

Namai kainuos nuo $2,500 
iki $4,000. Prie kiekvieno na
mo bus 123x178 pėdų žemės 
sklypas. v

Paskelbė senatvės 
pensijų superin

tendentų algas 
, I '

Vakar Valstybės Pensijų Su- 
perint. James Andrews paskel
bė’ patvarkymą algų, kokios bus 
mokamos apskričių senatvės 
pensijų išmokėjimo superinten
dentams. !

Algos nustatoma pagal ap
skričių didumą, taip, kad su
perintendentais, kurio apskri
čio gyventojų skaičius sieks 
55,000 ar daugiau gaus $140 j 
mėnesį Į antrą kategoriją jei-, 
na tų apskričių superint., kurių 
gyventojų skaičius sieks nuo 
25,000 iki 55,000. šie gaus 
$120. Ir mažesniųjų apskričių 
$100,.
^Tarnautojų skaičius dar ne- 
mmnatyta. Bus reikalaujama, 
kad knygos butų vedamos taip, 
kaip nurodo vėliausia' knygų 
vedįmo mokslas.
Pilietinės Organiza
cijos už Nuolatinės 

Registraciją

• I
Apskričio teisėjas Edmund 

Jarecki išleido pareiškimą, kir- 
riame ragina namų savininkus 
mokėti 1934 m. real-estate mo
kesčius. Paskutinė diena tam 
esanti kovo 1-ma.
/ Trumpą laiką atgal tas pats 
teisėjas pareiškė, kad tie 
kesčiai nelegaliai, nes jie 
apie 10-15% per aukšti,
pridarė, kad teismo arba' įsta
tymų keliu mokesčiai busią su- 
mažihti. Dėl tokio pareiškimo 
-daugelis7 savininkų susilaikė 
nuo atsilyginimo su apskričiu.

Savo paskutiniame pareiški
me, teisėjas Jarecki »sako, kad 
mokesčius reikia sumokėti nie
ko nelaukiant, bet apskričio iž
dininkui pareikšti “protestą”. 
Apskričio iždininkas uždės ant 
sumokėtos sąskaitos antspau
dą, “Payment linder Protest”. 
O kai teisinas ar legislratura 
nurims 15% nuo sąskaitos, tai 
permokėti pinigai bus grąžinti 
savininkams, arba priskaityti 
kitų metų mokesčių sąskaitoms.

Rytoj Tautiškose
Kapinėse laidojamas

A. Kanašinskas
Mirė vas. 22 d. Apskričio 

ligoninėje

CLEARING — Vasario 22 d., 
4 vai. ryto apskričio ligoninė
je mirė Andrius Kanašinskas. 
Sulaukė 55 metų amžiaus. 
Kadangi velionis neturėjo gi
minių Amerikoje, tai jo lai
dotuvėmis rūpinasi pp. šeš
tokai, 5754 W. 64th Place. Pas 
juos Kanašinskas gyveno.

Laidotuvės įvyks rytoj, ant
radienį, 1 vai. po pietų, iš še
štokų namų į Lietuvių Tautiš
kas kapines.

Visi x velionio KanašinSko 
draugai ir pažįstami yra kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
velioniui suteikti paskutinį pa
tarnavimą.

Senas Petras.
\ • b •

Užsimušė Iškritusi
IšTroko

Bertha Troost, 23 metų mer
gina ;iš Holland, Mich., keisti! 
budu sutiko mirtį spėjusi vos 
atvykti Cįicagon. Ji atvažia
vo iš Hųlland Chicagon troke, 

sužieduotinis, 
Prie Harri-

kurį valdė jos
Garret Kienstra.
son ir Jefferson gatvių troko 
priešakinės durys netikėtai at
sidarė ir mergina iškrito. Užsi
mušė vietoje.

Sužieduotinis pro ašaras pa
sakojo, kad abu žadėjo netru
kus apsivesti.

Trečiadienį valstijos legislatu- 
roj bus paduotas balsavimai 
nuolatinės registracijos bilius, 
kurį bando pravesti Homerio 
administracija.

Kadangi bilius, jei pravestas, 
pastotų kelią daugeliui netiks
lumų ir suktybių piliečių regis
tracijose ir balsavimuose, tai ji 
remia įvairios piliečių organi
zacijos. Jos daro spaudimą į 
atstovus, versdamos balsuoti už 
įstatymą. v

Mirė Nuo Dujų Be
prašydamas Rublis

Benjamin Graber, 51 m., prb- 
sijo rubus dirbtuvėje, 325 W. 
Jackson blvd. Jis nejuto, kad 
iš proso pamdžtf sunkėsi ga- 
sas. Ilgainiui dujos prosytoją 
apsvaigino ir jis krito netekęš 
sąmonės. Netrukus mirė.

A. ir T. Sinusai Šventė 
10 Metų Vestuvių 

Sukaktuves ,
. BRIDGEPORTE — šeštadie- 

hį vakare Woodmano svetai
nėje Antanas ir Tęsė Sinusai 
švente 10 metų ženybinio gy
venimo sukaktuves.

į vakarėlį suvažiavo daug 
svečių, tarp jų nemažai biz- 
neriiį. Laike vakarienės, p. 
L; Kiichinskas,. “New Process” 
duonkepyklos savininkas ir 
pp. Sinusų švdgeris, ir kiti 
pasakė po trumpą kalbą su 
linkėjimais sukaktuvių šven
čiantiems sulaukti laimingai ir 
auksinio jubiliejaus.

Vakarėlį surengė pp. Sinu- 
sienės motina, P. Malinauskie
nė ir sesutė, p, B. Ghasas 
2027 W. Cetmak Rd.

Rengėjoms, gaspadinėms 'už 
skanius valgius ir visiems puo
tos dalyviams pp. Sinusai ta
ria širdingą ačiū.

Jie yra Brightbft Parko gy- 
vėhtojai.

Senas Petras.

Lithuanian Students \of Chicago

. “Aš jaunas ir noriu gyventi”, taip aiškino Clayton Brown, 
22 metų žvejas iš Charleoix, Mich., kuris ledo lyties nuneštas 
į Michigan ežerą laike pūgos, vienas teišsigelbėjb< Mirtinai su
šalo Earl Cunningham (kairėj) ir ClAude Beardslėy. Pasigavęs 
iki pastovaus ledo, Brown ant kojų ir rankų šliaužė astuonias 
•mylias iki kranto. '

L. Pruseika šįvakar 
apie ‘Bendrą Frontą’

Chicagds Lietuvių Auditori
joje šįvakdr įvyksta prakalbos, 
kuriose, be kitų, kalbės Leonas 
Pruseika. Jis yra buvęs “Nau
jos Gadynės” redaktorius irko1- 
munistų opozicijos vadas.

L. Pruseikos ir kitų kalbos 
bus pašvęstos “Bendro Franto” 
klausimo gvildenimui. Pradžia 
7:30 v. v. (Sp.)

Indijos muzika, dai
nos ir šokiai V. Be- 
liajaus gimtadienyj 

' __ _____________________ j

Indija— su savo graudžia, 
verkšlenančia muzika, keistais 
ritmiškais šokiais • ir įvairių 
prieskonių ir .' žolių kvapsniu 
persiėmusiu maistu šeštadienį 
vakare kukliai užsirekomendavo 
būreliui Chicagos lietuvių.

Jie gavo padaryti pirmą pa
žintį su tolimuoju? ir paslaptin
gu Azijos kraštu susirinkę šo-* 
kėjo ir Lietuvių Jaunimo Drau
gijos prezidento, Vytauto Be- 
liajaus, gimimo sukaktuvių va
karėlyje. Tas vakarėlis įvyko 
pp. Dulinskių bute, 3259 South 
Halsted Street, kur V. Bėlia- 
jus gyvena?

Pasirėdę, tautiškais nvbais, 
turbanais, maggomis gimtinio 
krašto Sukniomis, ir ilgomis, 
iki kojų nusidriekiančiomis ru 
žavomis skarelėmis; susėdę ant 
divonėlių, indai grojo keistus 
stygų instrumentus ir bugnus 
ir skambalėlius. Sudainavo jie 
ir kelias liaudies dainas, o V. 
Beliajus pašoko ir tipingą šokį.

Iš tolimos Indijos atgal į Lie
tuvą susirinkusius grąžino, p- 
lės G. Giedraitis ir H. Vespen- 
deraitė, sudainavusios lietuviš
kai, ir ,V. Bieliajaus pašoktas 
suktinis. 

. • > ■

Vakarėlio svečiai
Tarp susirinkusių buvo pp. 

Dorothea Nelson ir Topschaur 
er iš Chicagos Parkų distrikto; 
R. Evans iš Henry Boęth House, 
Alice Maučk iš Fellovship 
House, Ramras Bhabadawar, 
indų Vedantą grupės narys if 
muzikantų vadas; Michele Sig- 
nonelli, kompozitorius, Michele 
Gamboni šokėjas i? lietuviai: pp. 
Giedraičiai, Rypkevičiai, Baro
nai, Grybai,* Gelzairiiai, Tumo- 
sai, Rudau’skįenė ir kiti. —B.

tymui. Priešmetiniam susi
rinkime nutarta, kad B-vė 
renetų išvažiavimą jsu < seri
jom. \Tos serijos jau yra ga
tavos ir jus gerb. esate širdin
gai kviečiame pagelbėti tame 
darbe pagal saVo geriausios iš
galės.

širdingai 
rekcija

visus kviečia di-
. f t .J. K. Stalioraitis^

' ■ '• B-ves sekr.

Politika
2-mam Warde Skelbia 

Kąrą “Demokratų 
Mašinai”

Tarp 21-ino Wat?do ^(api
mančio Westsį|ie ir 18-tą 
Apielinkę) lenky įr čekų pra
sidėjo judėjimą^ ųž Frank J. 
Bilek į al(jęnnofpus.

Jis rengiasi kandidatuoti 
nepriklausomai. Esąs pasiry
žęs išeiti kovpĮ^rprieš “demo
kratų mašiną, kuri turi 21-mą 
wardą savo raiikose'ir nei pir
što nepakelianti gyventojų 
naudai”.

Užporyt, trečiadienį 8 yal. 
vakare įvykstąs<Bileko kondi- 
daturos reikalu mitingas, ąd- 
dresu, 1638 Blue Išland avė. 
Jo naudai dabartiniu laiku 
dirba vietos čękų veikėjai, 
Wilimowsky, Mashek ir Tupo- 
nich.

Ragina balsuotojus 
laukti su užsire
gistravimu

S -

Miesto Rotušėje eina tokia 
didelė balsuotojų registracija, 
kad vyriausios rinkimo komisi
jos valdininkas John Rusch bu 
vo priverstas įspėti rinkikus 
palau’kti iki kovo 17 dienos, ka
da bus atidaryta rinkimų vie
tos. Tik tie? kurių reikalai ne
leidžia tą dieną registruotis, ga
li jau dabar Rotušėje užsire
gistruoti. Ofisas bus atdaras 
šiandien ir rytoj nuo 9 v. ryto 
iki 9 V;, vak..

pa

Šiandien baigiasi laikas 
rinkinių sąrašams 
paduoti

Ciceras Lietuvių L. N. 
Bendrovės Dalinin

kams
Bendrovės metinis visų da

lininkų susirinkimus x įvyks 
trečiadienį vasario 26 d. 1936 
kaip 7:30 vakare savoj sve
tainėj, Cicero, III. ... Visi dali
ninkai esate kviečiami daly
vauti giaihe susirinkime, ir iš
girsti raportą apie Bendrovės 
stovį 1935 m. Taipgi yra dau
giau svarbių reikalij apsvars-

. • ■" J1 1

Valstybės sekr. Hughes, apsk. 
raštininkui Flynn ir miesto 
raštininkui Brady paskelbus, 
kad kandidatų registracijčms 
paduoti laikas baigiasi šiandien 
lygiai 5 vai. po^ pietų kandida
tai juos verste užvertė visokiais 
raštais. Paskutinė diena pra
šymams paduoti j municipaliirs 
teisėjus, raštininkus ir bailiffus 
nustatyta kovo 5 diena.

Many of your fathers and 
mothers have striven during 
your life lime to give you' eve- 
ry advantage of a good educa- 
tion. They sąčrificed and 
stinted so that you would have 
things they 'only dreamt of. 
They did this because they be- 
lieyed in promised opportunities 
for the student.

i 5

We Ii ve today in a period of 
crises and need. No longer are 
parents able to do as much for 
you. Education can only be ob- 
tained at a price, and you well 
know that many* of you are 
lacking that.
; What can be done about it! 
t You can get behind The 
Lithuanian University Club 
movement
scholarship fund drive by talk- 
ing, propogandising and seeing 
to it that those able wili assist 
actively.

The Lithuanian University 
Club assures you that in doing 
so you are aiding one of the 
most unselfish movements in 
Lithuanian circles, one that you 
will bė proud to point to in the 
future.

In giving you support you 
can well be confidemt that we 
will support you!

and support it;

Iki Balandžio 30 
Dienai

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

Mrs. Stella Shurnas
Savininkė

2906 So. Union Avė.

Pirtnadienis, vas. 24, 1936

QUEEN'S TAVERN 
Geriausios pušies degtinė, vynas 
Schlitz alus, ir cigarai musu užei
goje visados randasi, taipgi gražus 
kambarys su stalais dėl moterų ir 
jaunimo išsigerti ir svetainė pasi
šokti. “ __
South sidėj atsilankyti i musu už
eiga.
VERA WALUSH ir ALEX RUZGUS 

Savininkai
6227 S. Ashldnd Avė. Republic 7330

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

mams ir . parems. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Ąve. Willow Springs

Gerkit sveikiausia PIENĄ iŠ
Lietuvių Pieninės

EMERALD DAIRY 
Sentfko Daugelavičiaus

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

Pašaukit

Prašome visus kaip busite

Smith’s 'Palm Garden 
Gražiausia vieta South Sidėj. Atva
žiavę i 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., kamp. Richmond 

Tel. Lafayette 2235

Bowling—Lunch—Bar
- 20 Bowling Alleys

10 Billiard & Pocket Taries 
Lunch Room —- Bar 

Bruck-Wiesner Rec. Co.
Incorporated 

819 W. 35th Street 
Chicago, III .

21st Place Tavern & 
Restaurant

Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai. 
Bismark alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai
701 W. 21st Place. Tel. Canal 7522

Commųnity Tavern
Musu užeigoje, lietuviškoje užeigo
je, visados randasi geros rūšies deg
tinė, Tavern Pale Alus, Cigarai, 
šiokiomis dienomis užkandžiai, 

penktadieniais žuvis veltui.
JONAS IR GRACE SIMAIČIAI, 

Savininkai , 
3203 So. Halsted St.

o

CLASSIFIEDADS
Business Service

. ., _ _ .Bizniu JPątarnąyiĮnas______
STOGDENGYSTfi

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 S. Halsted St.

Victory 4965

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimas namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Mnža narinė mokės 
tiš. Atdara. kasdien nuo 8 vai. ryto 

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

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West D i vi šio n St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu viri 

50 met

ki 
»0

Trys tūkstančiai lietuvių — 
vyrų, moterų ir didelis skai- 
čius jaunimo yra nariais Chi
cagos Lietuvių Draugijos. ši 
Draugija yra pašalpos ligoje, 
pomirtinių, kultūros Draugija. 
Pašalpa trijų skyrių: $6, $10, 
$16 per savaitę. Pomirtinė 
$200 ir dar $50 extrą palaido
jimo reikalams. Mėnesiniai 
mokesčiai 50ę., 75c., $1.25, ši
tie mokesčiai pilnai padengia 
pašalpą ir pomirtinę;

Jubiliejinis Draugijos kon
kursas baigsis balandžio 30 d. 
iki čia pažymėtam laikui nau
ji nariai įsirašą Draugijon įei
na lengvesnėms sąlygoms — 
gauna dykai tikietą į Draugijos 
Inicijaęijos ir Dovanų Laimė
jimą vakarą, kuris įvyks gegu
žes (May) 3 d. Ashland Boule-. 
vard Auditorium. ,

įsirašyti Draugijon galima 
per musų konkursantus, Drau
gijos narius arba atvykite tie
siai į Draugijos ofisą. Ofisaš 
atidaras kiekvieną panedėlį ir 
ketvergą nuo 9 ryte iki 8 vai. 
vąkare, nedėldieniais nuo 9 ry
te iki 1 po piet. Nariais pri
imami nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus.
- Lietuviai, vyrai ir moteris, 
dabar yra laikas įstoti Chica- 
gos Lietuvių Draugijon, kvie
čiam į musų skaitlingą narių 
šeimyną. Proga iki balandžio 
30 dienai. ' > V

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 S. Halsted St. (2ros lubos) 
——1-- I—!----.------------------- >

Svarbus John T. žurio.
Rėmėjų Komisijų 
Susirinkimas
A šį vakarą, vaš. 4^4 d., įvyksta 
visų komisijų John T. žurio

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

Collateral Paskolas. »

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

Tel. Franklin 0576
.. -a ■ ■ ' .■ ''

UŽEIKITE PAS LIETUVĮ
PETER’S BUFFET

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

Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL, Sav.
,6334 So. Western Avė.

Tel. Prospect 5086 Chicago,

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 3408

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

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

Hemlock 0800

Educational

4m.

HIGH LIFE INN
Kviečiu visus draugus ir pažįstamus 
atsilankyti i mano užeigą.
randasi geriausios rūšies degtinė 
alus.

Visados 
‘ - i 

cigarai, linksmas ir mandagus 
patarnavimas.

MARIE MARKEL, Sav. 
3416 So. Wallace St* 
Tel. Boulevard 3489.

GROŽIO KULTŪRA MERGINOM 
ar 

BARBERYSTĖ VYRAM
Smagi profesija su kuria užsidirb

site nemažai pinigu. Profesiona
liškas išlavinimas, patyrė mokytojai. 
Atsilankykit, pašaukit arba rašykit 
reikalaudami musu knygelės. Moki
nimas diena ir vakarais. Lengvus 
išmokėjimai. '

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe SU Central 6393

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

i TeL Republic 8402 .

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

Smulkesni $7.05 tonas

P. CONRAD
STUDIO

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

niškiau jrenta -

Bosses Won't
Kire People with

(breath)

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

fZith the best to choose Irom tįeee days, em- 
ployers favor the person who is most ąttrac- 
tlVe. In business lite as In the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faults.

Unfortunately everybody cuffers from thitf 
offensive condition at some time or other— 
many more regularly than they thi-.k. Fermen- 
tation of fooa partldes skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

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

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and dvercomes thfe oaors themselves. 

A Your breath becomee sweet and agreeable. It 
) not offend others.
' If you value your job and your friends, ūse 

Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with LISTERINE

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

PATYRUSIOS “sheep casing” pa- 
rinkėjos. Opjienheimer Casing Co.. 
1020 W. 36 St.

MERGINA prie lengvaus namu > 
darbo ir motinai pagelbėti. Geri 
namai. Novak, Tel. Nevada 4299.

Business Chances
_ _ - _ PąrdąyįmiĮi- pizniąi. •,( _ _ _

ANT PARDAVIMO grosemė ir 
bučernė su visais įtaisymais arba 
parduosiu staka atskirai ir randuo
siu fixturius. Yra 4 kambariai 
gyvenimui karštu vandeniu šildomi. 
Biznis išdirbtas per 12 metų. At
sišaukite laišku, Box 893. 1739 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI restaurantas South- 
saidėj, gražiai Įrengtas ir geras biz
nis. Kaina $700. Tel. Yards 2359. 
Nuo 3'iki 8 vakare.

Real Estate For Sale

NIEKAD daugiau negausite to
kio bargeno. ' Turi būt parduota 
šia savaite — 12 apartmentų buil- 
dingas arti Jackson Park. Dide
lės mėnesines įplaukos. Buvo ver
tas $45,000 metai atgal. Pilna kai
na dabar tiktai $13,900, gerom są
lygom. Title išmokėtas. Kad pa
matyti ši dideli bargena pašaukit 
arba rašykit.

W. R. LEMKE, 
3638 N. Keeler Avė. Tel. Avenue 1924

GARSINKITE^
NAUJIENOSE




