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Vokietija Liko Pakviesta Londono Konferencijon
Franci j a Nusileido

KARAS AR TAIKA?
! __ -

Ethiopija prisibijo NEW YORKO DI- 
............. DYSIS TRIOBĖSIŲ 

STREIKAS BAIGTA
naujos klastingos 

taikos

Hitleriui
Francija sutiko nebereikalauti vokiečių 

pasitraukimo iš Pareinio ir tartis su 
Vokietija dėl naujų sutarčių

VOKIETIJA PAKVIETIMĄ PRIĖMĖ 
SU SĄLYGA

LONDONAS, kovo 15. — Hitleris šiandie priėmė pakvie
timą dalyvauti rytoj tautų sąjungos tarybos susirinkime, bet 
pastatė “kvalifikacijas”, prieš kurias piktai pasisakė Francija.

Hitleris būtent pareikalavo, kad taryba svarstytų netik 
Vokietijos laužymą Locarno sutarties, bet taipjau ir Vokietijos 
taikos pasiūlymus. ■' „ ■ . \

Pranešus apie Hitlerio sąlygas, Francijos užsienio reikalų 
ministeris Flandin griežtai pareiškęs:

“Jeigu Hitlerio priėmimas pakvietimo stato sąlygą svar
styti jo taikos pasiūlymus, tai aš griežtai atsisakau.

“Aš išeisiu iš tarybos pirm negu tokį dalyką padarysiu. Aš 
net apleisiu ir pačią tautų sąjungą.”

Kartu kalbama, kad Flandin gavęs instrukcijų iš Paryžiaus 
griežtai laikytis nubaudimo Vokietijos už laužymą Locarno su
tarties.

FRANCIJA NUSILEIDO VOKIETIJAI
( m ....■ui m

LONDONAS,— Francija^ kuri iš,pradžių parei
kalavo ekonominiųshnkčiję3 Vokietijai,' ir Vokie
tijos kariuomenes pasitraukiiho iš demilitarizuoto Pareinio, da
bar paskelbė sutinkanti svarstyti ir kitokius planus, sulig ku
riais Vokietijos kariuomenė galėtų pasilikti Pareiny.

Francijos atstovas pareiškė: “Mes nenorime aklai laikytis 
reikalavimo evakuacijos, jei mes galėtumėm gauti geresnį pa
siūlymą”: - <
Vokietija pakviesta į tautų są
jungos susirinkimą Londone
LONDONAS, kovo 15. — 

Tautų sąjungos taryba, kuri 
laiko savo posėdžius St. James 
rūmuose, užbaigė vakarykštį 
posėdį apie iškilusį Europoj di
delį krizį delei Vokietijos at- 
ginklavimo Pareinio, pakvieti
mu Vokietijai prisiųsti savo at
stovus į Londoną ir dalyvauti 
tolimesniuose tautų sąjungos 
tarybos posėdžiuose, ’kuriuose 
bus svarstomas Vokietijos su
laužymas Versallės ir Locarno 
sutarčių.

Manoma, kad Vokietijai pa
kvietimas liko pasiųstas tik 
Anglijai gavus užtikrinimą, 
kad Vokietija tą pakvietimą 
priims ir prisius savo atsto
vus.

Spėjama, kad tuo žingsniu 
bus stengiamąsi ne tik išlygin
ti iškilusius pastaromis dieno
mis didelius nesusipratimus 
Europoj, kurie rodė į karą, bet 
ir Vokietiją sugrąžinti atgal į 
tautų sąjungą.

Sankcijų nebus
Padėtis Europoj esą blaivo

si. Anglų nuomone, jei Hitle
ris ir atmestų pakvietimą, tai 
karo pavojus dėl Pareinio at-. 
ginklavimo jau esąs prąėjęs 
Esą negalima rasti visuotino

pritarimo ekonominėms >. ir fi
nansinėms sankcijoms Vokieti
jai, o Francija nenori ar ne- 
drysta pati viena vykinti mi- 
litarines sankcijas (skelbti ka
rą).

Susirinkus tautų sąjungos 
tarybai Francija išpradžių 
griežtai pareikalavo paskelbti 
Vokietijai ekonomines ir finan
sines sankcijas už sulaužymą 
Locarno sutarties. -

NEW YORK, kovo 15. — 
New Yorko elevatorių operuo
to jų ir triobėsių aptarnautojų 
streikas liko užbaigtas po 15 
valandų derybų ir rytoj strei- 
kieriai sugryš į darbą.

Jau 29 žmonės žuvo 
potvyniuose rytinėse 

valstijose
NEW YORK, kovo 15. — Di

deli plotai tarp Quebec ir Mary-

Mano, kad savo vargais užim
tos Europos valstybės padik
tuos Afrikos valstybei klas
tingą taiką

ADDĮS ABABA, kovo, 15.— 
Augštuose valdžios rateliuose 
jaučiamas susirūpinimas Ęthio 
pi jos ateitimi ir taika su? Ita
lija.

Manoma, kad iškilus pačioje 
Europoje rimtam kriziui, tau
tų sąjunga stengsis kUogrei- 
čiausia, užbaigti karą Afrikoj 
ir padiktuos - Ethiopijai klas

1 tingą taiką. Ypač kad dabar- land yra užlieti vandens, ku- 
I tiniame tautų sąjungos tary- ris pridarė milžiniškų^ riuosto 
bos posėdyje Londone nedaly- hų. Per kelias pastarąsias die- 
vauja Ethiopijos atstovai. i nas ten potvyniuose žuvo 29

Europai yra reikalinga Ita- žmonės. O dabar ntfkentėju- 
lijos pagelbą ir galbūt bus ban- į siems žmonėms gręsia ir nau- 
doma ją nupirkti Ethiopijos I jas rimtas pavojus —- ligos, 
kaina,

E3 CH
Chicagai ir apielinkei Tedera- 

lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Apsiniaukę, šilčiau.
Šaulė teka 7:02, 

6:56.
leidžiasi

w I.m i— .... ..  ' ' MM| Anthony Eden|»| 1 ' , ■ ■'■. ' *
i m u 1 "«

Kas laukia Europos: karas ar taika? Tas klausimas stovi prieš visą pasaulį, kuris atydžiai se
ka Hitlerio ir kitų manevravimus, dėl Pareinio okupavimo susidariusioje keblioje padėtyje. Ka- 
ras ar taika priklauso nuo to,! ką Hitleris, Francijos užsienių reikalų ministeris Flandin ir Ang
lijos užsienių reikalų ministeris Eden nutars daryti. z

Vokietija niekam ne- 
silenkšianti, sako

Hitleris•

—r

ligos.
pasiūlant negarbingą I Dešimt žmonių žuvo Naujo- 

mušių paliaubą ir atšaukiant! sios Anglijos valstijose, kur 
sankcijas prieš Italiją.

Tečiaus Ethiopija vijomis jė
gomis priešinsis klastingai tai
kai.

Bet tas Francijos reikalavi
mas nerado didelio valstybių 
pritarimo ir Francija buvo pri
versta nusileisti Hitleriui ir 
sutikti su jo pakvietimu į Lon
dono konferenciją, kad galima 
birtų susitarti dėl naujų taikos 
sutarčių su Vokietija.

Susitarimas kviesti Vokieti
ją buvo pasiektas slaptame ta
rybos posėdyje. Po to posėdis 
liko uždarytas ir taryba susi
rinks tik pirmadieny po piet, 
kada bus gautas Vokietijos at
sakymas.

Patys Locarno sutarties sig- 
natoriai neįstengė susitarti dėl 
baudimo Vokietijos ir galuti
ną nutarimą paliko iki pasi
baigs tautų sąjungos tarybos 
susirinkimas, kuris irgi turės 
svarstyti Francijos ir Belgijos 
kaltinimą Vokietijos už laužy
mą sutarčių.

Tvirtinama, kad nesusitari- 
mas tarp signatorų nesąs la
bai rimtas ir daugiausia eina
si dėl Anglijos noro sužinoti 
kokius pasiūlymus gali patiek
ti Vokietija. Esą ir franeuzai 
atsisakę nuo reikalavimo sank
cijų, jei Vokietija sutiks nors 
dalį kariuomenės ištraukti iš 
Pareinio laike derybų. ' Todėl 
kalbos apie sankcijas įtaigiai 
aptylo.

Tarybos posėdžių pertrauko
je visu smarkumu veikia sląp-

' MUENCHEN, Vokietijoj, ko
vo 15. — Hitleris šiandie vie
šoj kalboj įspėjo Europą, kad 
nuo šio laiko Vbkietija busian
ti pats savo viešpats ir nesi- 
lenksianti prieš jokią kitą val
stybę.

“Aš padariau Vokietiją • tuo, 
kuo ji yra šiandie ir aš vienas 
atsakau už dabartinį Vokieti
jos žygį. Mes nenorime, kad 
'kiti spręstų apie musų vidu
rinius reikalus”, šaukė Hitle
ris dideliame bavarų susirinki
me.

Bet apie pakvietimą Vokie
tijos dalyvauti tautų sąjungos 
tarybos posėdyje Londone, Hit
leris nė neužsiminė. Tik jis 
kvietė visus išreikšti jam pa
sitikėjimą kovo , 29 d. balsavi
me ir parodyti, kad visa Vo
kietija stovi už savo vadą, sa 
vaitę atgal iššaukusį Europoj 
didelį krizį, kuris grūmojo už
kurti naują didelį karą.

Rytoj Registracija __ į...., .... l>
CHICAGO. — Rytoj,- antra

dieny) kovo'••17 d., bus vienin
telė registracijos diena prieš 
nominacijų balsavimus balan-

Registruotis privalo visi, ku
rie išsikėlė gyventi į kitą vie
tą po paskutinės registracijos, 
taipjau atėję į metus piliečiai, 
ar naujai įsigyję pilietybę.

Registracija bus Chicagoj ir 
niekuriuose jos priemiesčiuose 
— Chicago, Chicago Hėights, 
Berwyn, Harvey, Cicero, Ever- 
green Park, Stickney, Morton 
Grove ir Elmwood Park.

Francija s i u n c i a 
daugiau ka r e i v i ų 
Vokietijos pasienin

PARYŽIUS, kovo 15.—Nau
ji pulkai iš įvairių garnizonų 
Francijoj liko - pasiųsti į Vo
kietijos pasienį,- sustiprinti pa
sienio ' kariuomenę.

Sustiprinti pasienį prašė ir 
atstovų buto komitetas, kuris 
buvo išvykęs apžiūrėti pasienio 
fortifikacijas. Atstovus pavei
kė žinios iš Londono, kad Vo
kietija turinti Pareiny 250,000 
reguliarių ir nereguliarių ka
reivių.

Nauja italų armija 
briaujasi Į Ėthiopiją 
/ t ‘-'t ; u. » . V >

ASM AR A, Eritrėjoj, kovo 
15. — Italai, kaip matyt, steng
sis pasigriebti kiek galima-dau
giausia žemių iš Ethiopijos, 
pirm pradedant taikos dery
bas.

Nauja italų “vakarinių lygu
mų armija” pradėjo briautis į 
Ethiopiją palei Sudano sieną.

Tuo pačiu laiku neatlaidžiai 
veržiasi į priekį ir visos kei- 
turios armijos šiauriniame 
fronte.

Niekur rimto ethiopų pasi
priešinimo tam briovimirisi ne
sutikta. >

tūkstančiai* žmonių laikinai ne
teko darbo, vandeniui užliejus 
dirbtuves ir privertus jąs už
sidaryti. 13 žmonių žuvo Ka 
nadoj, 4—Peųnsylvanijoj ir pc- 
vieną—Nėw York ir New Jęr- 
sey valst.
-^Daugely vietų liko išnešti 

tiltai ir geležinkeliai, 
taip kdd ii* maistą sunku pri
statyti.

Studentai ruošia po
gromus ir Lenkijos 

traukiniuose
VARŠAVA, kovo 15. —Daug 

žydų, jų tarpe kelios moterys, 
liko sumušti ir sužeisti, Len
kijos studentams suruošus žy
dų pogromą traukiny iš Var- 
šavos į Otwock.

Vokietija, pasibai
gus deryboms, for- 

tifikuos Pareini
BERLYNAS, kovo 15,—Ofi

cialiuose rateliuose duota su
prasti, kad Vokietija' ruošiasi 
fortifikuoti Pareinį ir pasiųs! i 
į ten daug didesnę kariuome
nę, “užtektiną atmušimui įsi
veržimo”, kaip tik užsibaigs 
Londono derybos apie Hitlerio 
atginklavimą demilitarizuoto 
Pareinio;

Lenkijos žydąi dar
bininkai streiku ko

vos pogromus
VARŠAVA, kovo 15. — Nau

ji žydų pogromai ištiko Skrzyn 
ir Turką, centralinėj ’ Lenki
joj.

Dėl nesiliaujančių žydų po
gromų, Lenkijos žydų darbi
ninkų organizacijos nutarė pa
skelbti visuotiną žydų darbinin
kų streiką ateinantį antradie
nį, protestui prieš tuos pogro
mus.

Visi žydai pąbėgo iš Skrzyn, 
govedai užpuolus 30 žydų šei
mynų ir du žmones sunkiai su
žeidus. . 1

Lenkijos policija areštavo 
daugiau 100 vokiečių nacių ir 
areštai 
daigelį 
kiantys 
ciai.

tęšiasi. Skaitoma, 
pogromų Sukurstė 
Lenkijos5 vokiečiai

kad 
vei- 
na-

Vokietija grūmoja 
karu ir almėsianti 

ultimatumą
BERLYNAS,, kovo 15. — Vi

si paliuosavimai iš armijos ge
neralinio štabo ir kitų augštų 
karininkų liko panaikinti ir 
autoritetingai pareikšta, kad 
Vokietija atmesianti Francijos 
ultimatumą apleisti Pareinį, 
jei ¥ tokis ultimatumas butų 
gautas.

Kokios nors Francijos karei
vių pastangos išvaryti Vokie-i 
tijos kareivius iš demilitarizuo
to Pareinio reikšiąs karą. Bet 
Vokietija tokio franeuzų žings
nio nesitiki.

Antras Mdivani 
užmuštas

Rusija padėsianti 
Mongolijai

MASKVA, kovo 13. — Iš 
Ulan Bator (Urga) pranešama, 
kad Mongolijos karo ministe
ris Demid perskaitė seimui už
tikrinimus iš Maskvos apie Ru
sijos pagelbą Mongolijai, jei 
ją kas užpultų.

Buvo išdėstyti ir apsigyni
mo planai, bet jie neskelbia
mi.

Man

Darbiečiai išstatys 
savo kandidatus 
South Dakotoj

MITGHELL, S. D., kovo 15. 
— Pasitikėdami, kad užtektai 
parašų liko surinkta po peti
cija išstatyti trečios partijos 
kandidatus South Dakotoje lap
kričio rinkimuose, Farmer- 
Labor partijos delegatai susi
rinko čia paskirti kandidatus 
ir priimti rinkimų platformą.

BUENOS AIRES, kovo 15.
— Iš.autoritetingų šaltinių, pa
tirta, kad Jungt. Valstijos pri- '

■pažins naująjį Paraguay vdik-
MASKVA, kovo 15. 

žurijos pasieny įvyko naujas 
incidentas, Japonijos karei- ta torių pulk. Franco, kuris ne- 
viams šovus į rusus darbinin- senai nuvertė teisėtąją vald- 
kus, kurie gilino Amtfr upę.

NaujienųRadio Programai
•1 1 ' 1 . • \ . • ■

toji diplomatija ir tarp atski
rų valstybių atstovų eiųa nuo
latiniai pasitarimai.

Francijos užsienio reikalų 
ministeris Flandin mano gry- 
šti į i Paryžių antradieny, ra
portuoti kabinetui apie dery
bų eigą.

MASKVĄ, kovo 15. — Per
sija nutarė pagelbėti moterims 
įsigyti moderniškus drabužius. 
Tuo tikslu ji valstybės lėšo
mis nupirks Europoj už pusės 

. miliono rialų ($120,000) nau- 
jovftiių rūbų ir paskui juos iš- 
parduos Persijos moterims 
už mažą dalį kainos.

tik

PALM BEACH, Flą, kovo 
15. — Princas Sergei Mdivani, 
vyriausias iš Mdivani brolių, 
paskilbusių savo pakartotino
mis vedybomis su1 Amerikos 
milionierėmis ir aktorėmis, pa
simirė nuo arklio įspirimo lo
šiant polo.

Prieš kiek laiko auto nelai-l 
mėj Ispanijoj žuvo princas Į 
:Alexis Mdivani. 1

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENĮ

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

šia stoti ant savo radio galite surasti tarp W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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Iš Lietuvos Įvykių tėvynei į pagelbą jos kpvoj 
prieš kruviną fašistinę okupa
cijų. ’ ' . . >

patyręs kalbėtojas, kuris, nė- j Mirtis neaplenkia nieko. Tai 
ra abejonės, apie Susivieniji- į visiems žinomas faktas. Kaip 

-.-i pradžioje minėjau, mirė biznie
rius Jonas Saduskis. O štai da
bar liga prisimetė ir Jonui 
Skrusdžiui bei jį gąsdina.

Nors pavojaus bkrusdžiui ir 
nėra, bet, šiaip ar taip, sirgti 
nemalonu.\ Butų gerai, kad 
draugai nueitų jį aplankyti. 
Adresas -

Tą pat dieną, būtent vasario 
16 d. autobusu iš Vilkaviškio 
kalėjimo grįžo keli ūkininkai 
atsėdėję bausmę už ankščiau 
minėto Kuprišausko paleidimą. 
Minia entuziastiškai juos1 suti
ko, iškėlė ant rankų ir pradė
jo šaukti: “šalin kruvinoji 
Smetonos ir Tūbelio valdžia! 
šalin šnipai, išdavikai, valdžios 
pakalikai! Tegyvuoja žmonių 
rinktas Seimas!”

Tada keliosdešimt ginkluotų 
pasienio policininkų puolė mi
nią, liepė tuojau išsiskirstyti, 
nes kitaip šausią. Bet minia 
nesiskirstė. Buvęs jau ir įsa
kymas duotas šauti, bet nešo
vė. Kuomet minia vis labiau 
šaukė tuos pat obalsius ir ne
norėjo skirstytis, tųpmet poli
cija'puolė žmones daužyti šau
tuvų buožėmis. Daužė kur pa
kliuvo. Yra daug sužeistų ir 
areštuotų. Areštai tęsiasi, žmo
nės begalo suerzinti. Kadangi 
tas tik vakar įvyko, tai sunku 
dar gauti smulkesnių žinių.

Kaunas, Vasario, 17 d*

,ll PAIN-EXPELLER
mo reikalui papasakos daug 
naudingų dalykų. 7

P-lė E. Mikužiutė /yra šioje 
šalyje gimusi lietuvaitė. Jį 
daug veikia Susivienijime ir 
tarp jaunimo, Svarbu tad bus 
iš jos patirti, kokiu budu ga
lima jaunimas į musų organi
zaciją patraukti.

Per prakalbas į kuopą bus 
priimami ir nauji nariai. Pra 
kalbos prasidės 3 vai. po pie
tų LiuDsybės svetainėje, 8th ir 
Adams, Waukegan, III.

Beje, prakalbose 
progos užsirašyti ir 
nas”, kadangi ten bus Juozas 
Mačiulis, kuri^ yra kontestan- 
tas. Dabar yra labai gera pro
ga laikraščiui užsirašyti, nes 
kaina yra nupiginta. Už pen
kis dolerius laikraštįv jus gau
site per pehkioliką mėnesių.

" ’ 1. 5 ,, 1' I !• ' ; '■*  ;" * ' ■ I" . ■ .1. ,f •

(Speciale korespondencija)
nušovė. Po to keliais šūviais 
sunkiai sužeidė jo sūnų Kazį 
Gustaitį, 18 metų vaikiną ir 
stumdydami jį nuvedė į kalė
jimą. Mirtinai buvo nužudytas 
ūkininkas Stasys Veivęris 
jį nušovė vietos policininkas 
niro skerdynių vietos bebėgan
tį visai kitame kieme už tvo
ros. Į Veiverį 'buvo šauta tris 
sykius — į krutinę, į tfilvą ir 
trečia kulipka į dešinę ranką. 
Jis kaip ir Juozas Gustaitis 
vietoje mirė. Be to sunkiai su- 
žeidė šiuos ūkininkus: Pečiū
ką Juozą, kulipka pakliuvo už
pakaly ir išėjo per pilvą, Mačį 
Vaclovą : kulka .perlaužė deši
nįjį šlaunikaulį. Dabar dar te
bėra gipse. Kazį Gustaitį, sū
nų nušautojo Juozo Gustaičio; 
peršauta kairioji šlaunis, de
šiniosios kojos kaulas suskilęs, 
trys žaizdos galvos užpakali
nėje dalyje. Juozą Bartniką: 
peršauta kairioji šlaunis. Grin- 
cevičių Joną: peršauta dešinio
ji koja. Juodžbalį Praną: per
šauta kairioji šlaunis, kulka 
sudaužė kairįjį šlaunikaulį. Da
bar dar laikoma gipse. Kar
čiauską Juozą: peršauta kru
tinės ląstą, kulka pereidama 
per krutinės • ląstą sužalojo 
plaučius. Visi virš pažymėtie
ji, kurie dar gyvi, patraukti 
kaipo kaltinamieji šioje bylo
je. Sužalotų ūkininkų buvo daug 
daugiau, bet jie tyli, bijodami, 
kad ir juoš nepatrauktų teis
mo atsakomybėn. Taigi tie po
licininkai, kurie šaudė į nieko 
nekaltus žmones ir kurių tar
pe nevieno sužeisto nėra, fi
gūruos šioje byloje, kaipo kal
tinimo liudininkai, o policijos 
brutalumo aukos, sunkiai ‘ su
žeistieji ūkininkai, bus kaltina
mi!

Pasipiktinimas ūkininkų tar
pe yra labai didelis. Dabar ūki- 
pinkai kalba ir tariasi ne tik
tai, kaip gelbėtis nuo krizės, 
bet svarbiausias jų obalsis 
yra: » I

ŠALIN SMETONOS VALD
ŽIA! TEGYVUOJA SEIMAS!

Kaunas, Vasario 17 d.

ir skaudžioji

į krutinę, į j>ilvą, ir

Waukegan, III.

Mirė Jonas Saduskis

Sunaikinimui Persalime* I 
Krutinėję į 

Reikalaukit visame pasauly* I 
pagarsėjusio 
ANCHOR' 

PAIN-EXPELLERIO: 
kuris suteikta greitą ir tikrą 

Į| palengvinimą

policininkais, saugumo 
valdininkų lengvąją 

autobusą su suimtai- 
trimis policijos valdi 
lengvąją mašiną su 
rezervo viršininku ir

Fašizmo siutimas prieš 
„ galą

(Tęsinys)
Pati didžioji 

ūkininkų neramumų byla, taip 
vadinamoji Veiverių ir Išlau
žu byla, kurioje patraukti 35 
ūkininkai kaltinamaisiais ir 
prokuratūros liudininku numa
tyta 58, dar nepaskirta ir grei
čiausiai bus sprendžiama ka
riuomenės teismo tik pabaigo
je kovo mėnesio. Čia yra kelių 
rųšių kaltinamieji: vieni jų da
lyvavo slaptuose ūkininkų su
sirinkimuose, sakė prakalbas, 
mašinėle rašė ir rotatorių spau
sdino atsišaukimus, dalino ir 
platino tuos atsišaukimus, ku
rie kurstė prieš valdžią. Kiti 
kaltinami tuo, kad ru’gpiučio 
27 d., kuomet policija gabeno 
suimtuosius ūkininkus iš Prie
nų į Kauną, būtent Andrių ir 
Praną Stravinskus, Praną Pe- 
trušauską ir kitus, susiririkę 
skaičiuje 300 sustabdė policijos 
mašinas (du* motociklu su re
zervo
policijos 
mašiną, 
siais ir 
ninkais, 
policijos
policininkais ir pagaliau leng
vąją mašiną su saugumo po
licijos valdininkais). Pirmiau
siai ėjusios moterys šaukdat 
mos: “Atiduokit musų vyrus”, 
lazdomis puolusios daužyti au
tobuso langus ir berti polici
ninkams į akis pelenais. Po to 
kiti minios dalyviai lazdomis 
ir akmenimis puolę mušti po
liciją ir daužyti autobusą. Su
laikytieji buvo paliuosuoti, dau
gelis policininkų buvo apkulti. 
Policija šaudė į minią. Iš mi
nios Antanas ^ablackas nušau
tas, Pranas Juodžbalys ir kiti 
sužaloti ir dar du ūkininkai, 
kurių pavardžių nežinai!; bu
vo vietoje nušauti. PoliciįjpSįąt-. 
.stovai irgi gavę smūgių akme
nimis ir lazdomis į įvairias kū
no dalis. Autobusas smarkiai 
apdaužytas ir langai išmaišy
ti. Policininkams prisiėjo bėg
ti. Atvykusi pagelba puolė areš
tuoti žmones, visus baisiai pri
mušė, kurie tiktai pakliuvo į 
rankas ir sulaikė visus kas tik
tai po.ranka pasipainiojo. Tre
ti kaltinami tuo, kad rugpjū
čio 27 d. dalyvavę Šilavoto baž
nytkaimyje trijų šimtų žmo
nių minioje, kuri areštavo Ši
lavoto policininką Domą Moc
kų, kad jis negalėtų telefonu 
iššaukti iš Prienų policiją ir 
reikalavo, kad jis paleistų areš
tuotus.

Vasario 16 d. ūkininkų 
skerdynės!!!

Dar kiti kaltinami tuo, kad 
jie rugpiučio 27 d. Veiverių 
miestelyje pasipriešino Veive
rių policijos nuovados viršinin
kui Mikui Radzevičiui ir ki
tiems policininkams atlikti 
“teisėtą tarnybos veiksmą”, 
būtent išskirstyti juos, kaipo 
ardančius viešąją tvarką. Vei- 
veriškių byla ypač skaudi, nes 
joje daugybė ūkininkų liko su
žaloti ir dir buvo vietoje nušau
ti. Dalyvavusieji Veiverių su
sirėmime asmenys pąsakpja, 
kad 1935 m. rugpiučid 27 dj 
Veiveriuose turėjo įvykti tur
gus. Susirinkę apylinkės ūki
ninkai, apie 30 žmonių, kaip 
ir kitur, neleido, kad turgus 
įvyktų. Vietos policijos nuova
dos viršininkas su keliais gin
kluotais policininkais atėjo prie 
ramiai sėdinčių ūkininkų ir pa
reikalavo, kad jie per tris mi
nutes išsiskirstytų, nes kitaip 
policininkai pavartosią ginklą. 
Bet praėjus ne daigiau 10 se
kundžių policijos viršininkas 
griebė iš ūkininkų būrio vieną 
ūkininką, žmonių tarpe kilo su
mišimas. Jie nedavė to ūkinin
ko suareštuoti. Tuomet polici
ja be jokio perspėjimo ėmė iŠ 
brauningų šaudyti tiesiog į 
žmonės. Pirmiausiai policijos 
viršininkas Radzevičius >M| šo
vė ukiriirikui Juozui 
tiesiai į krutinę ir

Pereitų metų lapkričio mėn. 
Sintau'tų (Sintautai šakių ap
skrities) nuovados viršininkas 
Ivanauskas žiauriai sumušė ir 
kankino' vieno ūkininko tarną, 
reikalaudamas, kad šis pasa
kytų kur ir kokius atsišauki
mus platino jo šeimininkas. Su
muštasis, Jf paleistas po savai
tės, gavo (iš daktaro abdukciją 
ir padavė prokurorui skundą 
ant Ivanausko. Dabar Ivanau
skas perkeltas, rodos, į Kedai 
nių apskritį. Šakių apskrity 
pasidarė patarlė: “Mušą, kaip 
Ivanauskas”. Greit po to^ irgi 
lapkričio menesį, buvo suimtas 
ūkininkas Kuprišauskas įtartas 
tuo, kad platinęs" ūkininkus 
kurstančius atsišaukimus ir bu
vo padėtas Plokščių (šakių ap
skrities) areštinėn. Susirinku
si ūkininkų minia virš dvejų 
šimtų, žmonių, išlaužė arešti
nės duris ir paleido Ku4prišau 
ską. Po to* daugelis dalyvavu
sių paleidime buvo, suimti, bet 
bylos jiems nekėlė, o tiktai 
nubaudė* komendantas admini- 
stratyviu budu po kelius me- 
nesiusx kalėjimo. Tą bausmę 
ūkininkai turėjo atlikti Ma- 
riampolės ir Vilkaviškio kalė
jimuose, kurie begalo perpildy
ti.

šių metų, vasario 16 dieną 
valdžios buvo rengiamos ša
kiuose iškilmes, šakių apskri
ties ūkininkai iššaukė per kri
vūles į šakius
įvairių valsčių. Susirinko tūk
stantinė minia. Vietos admi
nistracija pabūgo ir nutarė jo
kių, iškilmių nedaryti. Į šakius 
apart vietinės .viešosios polici
jos buvo iššaukta keliosdešimt 
pasienio ginkluotų policininkų.

Prasidėjus ūkininkų bruzdė
jimui lietuviškas fašizmas pa
darė griežtų pastangų gelbėti 
savo padėtį. Per du tris mėne
sius administratyviu budu li
ko sukišta į kalėjimus šimtai 
kaimiečių, iškelta sąjūdyje da
lyvavusiems ūkininkams ketu
rios didelės ir daugelis mažes
nių bylų, kad tuo budu {baidy
ti ir nuraminti ūkininkų ma
sę. Dvigubai paaštrintas poli
cinis rėžimas ir pabandyta duo
ti lemiamas smūgis opozicijai.

š. m. vasario 1 d. išleistas 
naujas įstatymas apie draugi
jas, kuriuo Vidaus reikalų mi- 
nisteriui duodamh teisė uždu
mti Jbe apeliacijos kiekvieną 
organizaciją: “Valstybės ar 
Tautos saugumo arba kitų Val
stybės ar Tautos reikalų su
metimais” , (Įstatymo" .apie 
draugijas.

Įstatymas ■ buvo labai sku
bus, nes jau vasario 6 d. Vi
daus reikalų ministerio įsaky
mu liko uždarytos: Krikščio
nių demokratų, Socialdemokra
tų, Valstiečių liaudininkų par
tijos su visais jų skyriais ir 
atsišakojimais jaunimo organi
zacijų pavydūle.

Tuo budu Lietuvoje bepali
ko tiktai vienų viena fašisti
nė partija ir jos jaunimo or
ganizacijos. Lietuviškas fašiz
mas degina paskutinius tiltus 
ir ruošiasi lemiamai kovai, su
burdamas savo priešų nelega
liame fronte milžinišką krašto 
gyventojų daugumą.
. Likviduotai Lietuvos Social
demokratų Partijai, kuriai ir 
iki šiol buvo atimtos bet ko
kios legalaus veikimo galimy
bės, pasilieka ir toliau uždavi
nys plėsti savo organizuotą 
veikimą ir vesti kovą nelega
liu budu. Padėtiš darosi vis la
biau' įtempta.’ /Lietuvos darbo 
liaudis stoja į■» atvirą žūtbūti
nę kovą už savo teises, už kra
što laisvę, už demokratišką 
-Lietuvos atėitį. Laisvę mylinti 
lietuviška išeivija taip pat tu
ri prisidėti prie Lietuvoj liau
dies kovos, turi ateiti senajai

Kovo 6 d- mirė vietos ir apy
linkės lietuviams gerai žino
mas biznierius Jonas Saduskis. 
Kovo 9 d. jis buvo palaidotas 
Oak yVbdd kapinėse. >

Velionis buvo apie 71 metų 
amžiaus; Waukegane išgyveno 
40 metų. Paliko žmoną Oną, 
sūnų Joną ir dvi dukteris — 
Stelą ir Topilę. Taip pat pali
ko brdlį Pranį dr vieną sese
rį. / -t

Velionis /priklausė Lietuvių 
Laisvės Mylėtojų Draugijai, 
kuri suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą duodama šešis grab- 
nešius. -Palaidotas įbuvo su baž
nytinėmis apeigomis. Laido-* 
j ant patarnavo Juozas Petraš
kas, 12—lOth St., North Chi
cago, III. '

Reiškią gilią užuojautą Sa- 
duskių šeimai.

Prakalbos
SLA 262 kuopa rengia pra

kalbas -kovo 22 d. Bus du kal
bėtojai, ir abu Pildomosios Ta
rybos nariai. ^Būtent, adv. K. 
Gugis, Susivienijimo iždinin
kas, ir p-lė E. Mikužiutė, SLA 
iždo globėja.

Galima tikrai, sakyti, kad 
prakalbos bus labai įdomios. 
Adv. K. Gugis yra geras ir
— _r__---------

ŠIOS SAVAITĖS

Eitra Bąrgenai
RADIO

519^50
. jSu shorj£ wave.

Duodam ??gerą^vDuplaidą;v 
už seną tadio.

HK
FVRNITmiE^:

J 2310 West s■ ' " .ŠI

Roosevelt Road
Tel. Seeley 8760

ūkininkus iš

prakalbose turėsite
‘Naujie-

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO

Triner’s Bitter Vynas 
. Gali Paliuosuoti Jus

“Turiu padėkoti už Triner’s Bitter 
Vynų,. SuvirB metų laiko turėjau' bėdon eu nemallmu — ką, tik valgiau 
gasal darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau jūsų skelbimų, 
nusipirkau buteli, ir nuo paties pir
mo paėmimo nemalimas dingo. Bu
vo taip, kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar, viduriai vei
kia kaip laikrodis ir valgau ką. tik 
.norių. Su pagarba, Wallace A.
Combs.”

Jei Jūs kenčiate nuo nematinio, 
prasto apetito, nevirškinimo, gaso, 
galvos skaudėjimo, nervotumo, nera
maus miego, didelio nuovargio, pir-. 
kitę Trlner’s Bitter Vyną,; imkite re
guliariai, pilnų šaukštą, prieš valgi. 
Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Wallace

Joseph Triner Company, Chicago

Mrs. Anelia K. Jarus?
Physical Therapy 
. and Midwife 
6630 S. Western 
Ąve., 2nd floor 

{^Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 

•se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t- 
znent ir magne- 

• tie blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patark 

mai dovanai.

Direktoriai

Gustaičilri 
vietoje jį

Šth St.
— J. M.

GARSiN RITES
naujienose

ADVOKATAI

ADVOKATAS
Miešto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.
Tel. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

A.L.Davidonis, MJ).
4910 S. Michigan Avė.

TeL Kenvrood 5197
VALANDOS:

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

Apart $ventadienio ir ketvirtadienio.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: PanedSlio, Seredos ir 
Petnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600. 1

Telephone: Boulevard 2800

JOSĘPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENE
Res. 6515 So. Rock^relI St. 
Telephone i Reoublic 9728

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

ii

3407

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS 
IR TĖVAS 

REPublic 8340

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

■ ' & ■ ■■ ...........    r*1’*"“"?"'*... “

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue

t

Pbone Lafayette 8572

S; P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

' h—MHU U Iii I—M—■ I—IM——y—

A. MASALSKIS „
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139 •

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

J. F. RADŽIUS /
668 West 18th Street Phone Canal 6174 '

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS 
l LIETUVA

LITAIS
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

718 West 18th Street
S. M. SKUDAS

; Phone Monroe 8377

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

. J. F, EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 ‘S. Fairfield, Laf. 0727

INCOME TAX 
BLANKAS

galite išpildyti

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St.

Dr. V. A. Šimkus 
vXDl JLIMAs IK ŪHlKUlM»Ai3 

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

8343 South Halsted SU
Tel. Boulevard 1401

-. i.. . ......Į"—.. ; .......... ..................".........-............... ii.—

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

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

Telefonas Republic 7868

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—-4 po pietų. 7—8 v. valę 
išskyrus seredomis ir aubatomis.

-----------———
Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avc.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Miesto ofisas
No. Clark St. 11 floras

Tel. Dearbom 3984 
Rezidencija

Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A Ą. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. VZashirigton St
Rooin 737

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

Gyv.' vieta: 6733 Crąndon Avė. ; 
namų Tel.: Hyde Park 3395

AKIU SPECIALISTAI

Dr.Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVK 
Ofiso vai.: Nuo 2iki4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal sutarimu.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

DR. VAITUSH^OPT? 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistai.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phene Boulevard 7589

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
TeI«t°W yinonia 0936

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

............. ...................
Kiti - Lietuviai Daktarai.

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas' 

2408 W. 63rd St. 
j ’ Res.

6000 So. Campbell Are.

Tel, Bdūievard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nūo 2 iki 4, nuo i 
iki 8:30 v. NedčL nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yaris 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vii. dieno-
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

S. C. LACHAVICZ

LACHAWICZ ir SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phones Cana] 2515—Cicero 5927

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS .

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

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

Tel. Seeley 7330 
Nam« telefonas Brnnsvick 9597

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2843
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo .1-3 nuo 6:8041:86
NedJŪiomU pagal sutarti

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

1 CHICAGO. ILL.
„ . OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

* Telefonai Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4C91 GrtTTV'tt ACCTT.AMTk AVFIF

Ofiso valandos: -
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 no piieti 
7 iki 8 vai Nedil. nuo 10 Iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2400

Ofiso Tel. Dorehester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191

, -D r* A.* A. ■ RrOtii
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir visi 
chronišku ligų.

Ofisas 6350 Stoney Island Avė.
Valandos! 2—4, 7—9 vai. vak. Neda

liomis ir šventadieniais 10—12 
dienu.



Pirmadienis, kovo 16, 1936
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Kritika ir Polemika
NAUJIENOS, Chieago. III

KO SIEKIAMA?
' .. .

Prieš kiek laiko “Vienybė
je” (neatsimenu tikrai dienos) 
buvo įdėtas B. Kubiliaus (Rev. 
B. Kubiliaus) straipsnis ant
rašte “Mano 
Scranton, Pa.,

Tame savo
Kubilius prirašė tokių nesųmo- 
nių, kad. tiesiog sunku supras
ti, ko jis siekia. Pavyzdžiui, 
jis pasakoja, kad Keistis šliu
pas organizavo kažkokius jau
nimo ratelius ar klubus. Kas 
tai per padarai buvo, — to 
jis nepasako. Kad Keistis -Šliu- 

• pas prisidėjo prie kelių daine
lių vertimo ir parašė vienai ar 
dviem dainelėm muzikų, tai tas 
tiesa. O tai jis padarė tik ta
da, kai K. A.
tienė, dabartinė 
tvėrė “Živilės” 
reikėjo dainų.

Toliau rašo apie advokato A. 
O. šalna. Girdi, šalna daug 
prisidėjęs prie jaunimo orga
nizavimo. Kut ir kada jis ta 
jaunimų organizavo? Juk jei 
šalna jr butų norėjęs jaunimų 
organizuoti, tai vis dėlto ne
būtų galėjęs to daryti. O tai 
dėl tos paprastos priežasties, 
kad jis buvo mokykloje ir 
Scrantone negyveno. Grįždavo 
į Scrantonų tik atostogų. Ta
čiau per atostogas irgi nega
lėdavo veikti, nes turėdavo ei
ti į darbų, — ir dirbdavo ne 
Scrantone. Taigi, kur ir 
jis prisidėjo prie kokio 
lietuviško veikimo?

Apie Teleišiutes (tiek 
viena, tiek apie kitų) irgi tų 
pat galima pasakyti. B. Kubi
lius tvirtina, kad Teleišiutė ar 
Teleišiutes veikė tarp jaunimo. 
Esą, jos deklamuodavo paren
gimuose. Bet tai . neatitinka 
tiesos. Kai jos buvo mažos, tai 
kelis kartus pasirodė su ^de
klamacijomis. Bet tai ir vis
kas. O tais laikais Kubiliaus 
ir Scrantone nebuvo. O Kubi
liaus laikais tik jaunesnioji pa
dainavo vienų ar du kartu Su
sivienijimo kuopos ar sanda- 
riečių parengime. Tai štai koks 
buvo tas veikimas. t •

Beje, bus pravartu čia pri
siminti, jog ir pats “reveran-* 
das” Kubilius anais laikais apie 
parengimus visai menkai tenu- 
si vokė. Be to, jam labai truko 
ir pusiausvyros...

Tų pat galima pasakyti ir 
apie Ipatijos šliupytės veiki
mų. šliupytė negalėjo prie jo
kio jaunimo organizavimo bei 
parengimų prisidėti, nes netu
rėjo laiko nei progos. Pirmiau
sia ji mokėsi universitete ir 
negyveno Scrantone. Dar uni
versitete būdama ji ištekėjo ii 
išvažiavo į Lietuvų. Taigi ir 

. čia Kubilius kalba niekus, —• 
kalba tai, ko nežino.

Visai kas kita, jei jis butų 
parašęs, kad a. a. Liudvika 
Šliūpienė, t. y. Ipatijos moti
na, daug veikė. Tai butų bu
vusi tikra tiesa. Šliūpienė tai 
tikrai prie kiekvieno parengi
mo prisidėjo: ji buvo nenuil

ati
atsiminimai iš 

praeities”.
straipsnyje B.

Garmus-Gilbai- 
živatienė, su- 

cborų, kuriam

kada 
nors

apie

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted

PERKAM UŽ 
CASH

Chapman and Co., Ine.
135 S. LaSaUe St.

Tel. FrankUn 0576

Rentai
VISUOMET ŽEMAS KAINAS 

X-RAY
Va!.: 8:30 iki 8:30 v. vak.

TEL. HARRISON 0751

Opposih- i);nis Store, ?<l Fluor

stama darbininke ir labai at
sidavusi lietuviškiems reika 
lams. Kaip ir jos vyras, ji die
nų ir naktį buvo pasirengusi 
dirbti lietuvybei.

Rašant “atsiminimus” reikia 
visgi laikytis teisybės,
duoti kreditų tam, kam jis pri
klauso. Jei Kubiliaus atmintis 
butų, geresnė, tai jis atsimin
tų, k»d jaimimo draugijas ar 
chorus vyriausia organizavo 
K. A. Garmus Gilbaitiene, da
bartinė živatienė. Ji tai tik
rai organizavo chorus, jauni
mo draugijas, rengė koncertus, 
spektaklius, vakarienes, balius 
ir šokius ne tik jaunimui, bet 
ir Tėvynės Mylėtojų Draugi
jai, SLA kuopai ir sandarie- 
čiams. Per 30 metų su viršum 
ji Scrantone rengė tarp lietu
vių įvairiausius parengimus. 
Kai šiandien ji pasitraukė iš 
veikimo, tai viskas ir apmirė. 
O aplinkybės dabar juk yra 
šimtų kartų geresnės nekaip 
jos buvo praeityje, šiandien 
lietuviai valdo labai gražių sve
tainę, bet toje svetainėje nie
ko neveikiama. Ir tai dėl to, 
kad lietuviams vadovauti pra
dėjo kiti žmonės. Tokie žmo
nės, kurie patys neveikia, o 
kitiems veikti trukdo...

Lietuviško jaunimo Scranto 
ne yra daug, — net malonu į 
jį žiūrėti. Bet liūdna darosi, 
kad nėra kam tų jaunimų iš 
judinti. Kurie bando tam jau
nimui vadovauti, tie nesugeba. 
O iš pavydo jie įienori vado 
vybės kitiems perleisti, štai 
prieš kiek laiko živatienė vėl

buvo pradėjusi jaunimui vado
vauti. Tuoj prasidėję Visokios 
intrigos. Pagaliau aplinkybės 
susidarė tokios, kad ji turėjo 
pasitraukti. Dabar iri vėl- ■ vis
kas nutilo,. Nematyti, kad kas 
jaunimu rūpintųsi. Gtaila, labai 
gaila, kad nieko nedaroma jau
nimo organizavimo srityje. Jei 
dabar, nepasinaudojama gera 
proga, tai ateityje tos progos 
jau nebebus.

— Andrius Zaleckis.

LIETUVON!
Kaso. Vanda Byanskienė—■

freskos
randasi dil’tai Debenes darbo.. Visos baž-

. r,' ' 1' " - ' -

Vienolė, sužinojusi, kad mu-/kili, bet gražiausias 
sų kompanijoj x

Anglai, kurie nesuprantu lie
tuvių kalbos, tųojaus dingo 
vienuolyno gilumon ir neužil
go į jos vietų atėjo Vienuolė, 
kuri kalbėjo angliškai.1 Ji,, 
mums berodydama bažnyčios

nyčios freskos vaizduoja įvai
rias sc'ęnas iš Senojo ir Nau
jojo testamento.

šešios centrinio kambario 
kampiis užima masyvus mar
muro pilioriai, ktirie palaiko
• v i • 1 - V1 • t i ' '• V v t

puikių, perspektyvų 
nuirus.

liepų alėją prieš 
Visur tyla. Ne
žmogaus. Aplin-

(Tęsinys)
(Tęsinys pirmadienį)

Prieš akis liepų alėja, kuri 
sudaro
žiūrint į vienuolyno 
Kiemas apstatytas namais ir 
aptvertas mūrų, o kiemo gi
lumoj iškyla barokinė, šešia
kampė bažnyčia su didele har
moningų linijų kupolą ir' 
dviem mažesniais bokštais 
priešakyj.

Einam visi 
bažnyčia. —■ 
simato jokio
kuj ošiančios pušys, šakų kva
pas ir paukščių simfonija šių 
vietų daro paslaptinga. Ji 
daug kuo skiriasi nuo kitų už
pakalinių ir ne vien vienuolių 
gyvenamų vietų. Todėl, kaip 
sustojome prie bažnyčios, ne
nustebino mus kai greitai pa
sirodė vienuolė (iš kur — 
nieks nė nematė), kuri švelniu 
balsu užklausė, ar mes norime 
pamatyti bažnyčios vidų.

Visi žengiame paskui vie
nuolę į laukiamąjį kambarį.

vidų, papasakojo/truputį apie iškylančių kupolų su išpuošta 
šio vienuolyno ir bažnyčios freska. Marmuras, ' kuriuo 
įdomios istorijos. f buvo klojamas bažnyčios rvį- 

Vicnuolynas buvo įsteigtas dus, buvo atgabenta laivais iš 
1664 m. Didžiosios Lietuvos Krokuvos, kasyklų, Vyslos upe 
kunigaikštijos kanclerio Kris-'iki Dancigo, paskui jura į fca- 
tupo Zigmanto Paco ir jo žmo-1 raliaucių, o iš čia Nemunu iki 

vienuolyno.
Laikui bėgant vienuolynų 

daug kartų apiplėšė. Daug 
turto išnešė Napaleono armi
jos likučiai, bėgdami iš Mask
vos. Paskui Rusai visų baž
nyčios turtų konfiskavo, o lai
ke didžiojo karo vokiečiai ir
gi apiplėšė ir išdaužė gipsatū
rų, taip kad niekuriose daly
se, kupolos ir sienose ' niatyt, 
kad freskos ir gipsatūra daug 
nukentėjusi nuo laiko ir žmo
nių. 1928 metais SSSR, val
džia sugčųžino didžiojo karo 
metu išvežtų stebuklingų šv. 
Marijos paveikslų, kuris bu
vęs popiežiaus Aleksandro 
VII padovanotus vienuolyno 
įsteigėjui, 1661 metais.
^Vienuolė Kazimierietė mums 

parodė šį nepaprastai gražų 
paveikslų, kurį laiko atskiroj

nos prancūzės grovienės de 
Mailly Lascaris. Pagal legen
da yra sakoma, kad Kristu
pas Pacas šį vienuolynų įstei
gė, darydamas atgailų už savo 
pirmesnį ,nepadorų gyvenimų.

Bažnyčios statyba buvo pra
dėta 1667 ir darbui Didysis 
kancleris parsikvietė garsius 
architektus ir tapytojus iš Ita
lijos. Yra sakoma, kad visa 
statyba bažnyčios ir vienuoly
no jam atsiėjusi iki 8 mįlionų 
auksinų.

Pro' erdvų pailgų ketur
kampį kambarį įeiname į še
šiakampį bažnyčios vidų. Vie
nuolė toliau pasakoja, šios 
bažnyčios turtingų gipsatūros 
puošybų atliko italas Giovąn- 
ni Merli, o sienų darbų atli
ko tapytojai Debėne, Michael 
Angelo Palloni de Gampi ir 
t - ■" ---------------- — •  —i———.

bažnyčios koplyčioj ir jis vi
sados uždengtas. Paveikslų 
atidengia laike iškilmingų pa
maldų ir kaip kada svečiams 
iš užsienio.

Išėję iš vidurinės salės eina
me /prie durų ' kur grindyse 
buvo pakeliamos durys. Iš 
čia, plytiniais laiptais vienuo
lė vedė mus žemyn į kambarį 
kur abiejų Pacų ir jų sūnaus 
kūnų liekanos yra kraštuose.1 
Apleisdami šį apatinį kambarį 
išeiname iš bažnyčios laukan, 
dėkodami 
įdomų pasakojimų 
bažnyčios istorijų.

Kitoje pusėje mūrų matome 
iš abiejų vienuolyno pastatų

pusių gražius sodus ir daržus, 
kuriuos pačios Kazimierictės 
prižiūri ir apdirba. įsisėdę į 
ąųtopiobilių ir atsigrįžę atgal 
į Pažaislį, ant aukšto Nemuno 
kranto, apaugusį pušimis ir 
eglėmis,
kartų vienų iš gražiausių Lie
tuvos kampelių.

matome paskutinį

(Bus daug.)
, 1

1928 metais SSSR, vai- t

vienuolei už jos 
apie šios

—DRESES- - - - -
VYRŲ SIUTUS A
TOP KAUTUS I 11

Išvalome ii* Išprosinam ■
Plūs Apdr. nuo Ugnies ■ 

’ ir Pavogimo. “
Ęxtra kilnos už . aksominius, Plyiuotus 

Kailiais padabintus rublis.
VISAS DARBAS. GARANTUOTAS

0“RUBAI, »l.5O I
ATSIIMAM IR PRISTATOM_____Į
CAPITOL CLEANERS

159 N. STATE ST. KAMB. 1323
; - šot. DEARBORN 8740 , - ,........... '

__________ i_______  >__ *-. ..........!__ —_____ j_________________________________ .

Veik kiekvienas žino turi as
menį, kuri jis skaito geriausiu 
virėju pasauly. Tai gali būti jo 
motina, viršininkė, žmona ar mer
gina, o už vis-daugumoje atsitiki
mu—namu ekonomijos mokytoja. 
Šita moteris irodo,, kad dietistas 
gali išvirti nevien valgius pagal 
sudėtingus receptus, kaip tai pa
prastai yra manoma, bet taip pat 
ir kasdienini maistu. Vienas iš 
tokiu sudėtingu valgiu virimo 
būdų yra daržovės.

Daržovių kombinacija yra be
galinė, kartais čia reikalaujama 
labai daug laiko ir kantrybės jas 
paruošti. Daržoves yra verdamos 
atskirai ir vėliau paruošiama bliu- 
de. Dažnai reikalinga pridėti 
kiaušinis arba suris, kad subalan
suoti šios rūšies valgius ir, kai 
kada, žalieji pipirai, cibuliai arba 
tomatės su labai dideliu kiekiu 
smoku mišiniu.

štai užkandžiu ir pietų kombi
nacijos. Pietų kombinacija yra 
sunkesnė ir, kai kada, reikalauja 
ir tam tikros dalies mėsos.

I torelkos vidurj jdėk mažą ga
balą savory ryžių ir aplink pa
grindą apdėk supiaustytų virtų 
morkų su sviestu. Užbaik torel
kos papuošimą pašutintomis to
maičiu riekelėmis, žalių seterių 
stembriais ir špinatais su leme
nu tam, kad padaryti malonią 
spalvą^ skoni ir vaizdą.

Savory ryžiai galima padaryti 
iš lengvai padegintu cibulėje ir 
taukuose virtu ryžiu, pridedant 
kapotu' žalių pipiru ir pimento. 
Spausk i kustard puodeli, išversk 
ir dėk i stalą su sūrio suosu. Nu
skusk supiąustyk ir labai mažam 
kieky vandens išvirk morkas. Pri
dėk sviesto, druskos ir pipirų. To- 
matų riekutės gali būti susmo- 
kuotos ir apspirgintos arba pa
dažytos smulkiose komų fleik-

PASISKUBINKITE!
ILGAI NETRUKUS

BUS IŠPARDUOTI
Elektrikines 
dirbtos po

ledaunės per-

49.50
ledaunės nau-Elektrikines 

jos pereitų 
metų po ...
Didelo saizo $
PO -............-

"•KMĮ I ......... III

"... 1..... . .........  1 ...."H" ■ ■ ... • : >

Velykoms Ceverykai
VISAI ŠEIMYNAI

■ ■ ' 1 ' ■■ ( •

Musų krautuvėje rasite didžiausį 
pasirinkimų moderniškų, stiprių ir 
tinkamai pritaikintų ČEVERYKŲ 

VELYKOMS. Pirkdami da
bar galite sutaupyti nuo $1

B iki $1.50 ant kiekvienos poros

Universal Shoe Store
'a. ZALECKIS ir J. MARTIN, Sav.

3337 SO. HALSTED STREET
■ - .'f. ' '

87.50
Perkant dabar

Ant didžiųjų ledaunių su
taupysite nuo

$30.00 iki $45.00• • ' . /
Autorizuoti pardavėjai ži

nomų visame pasaulyje

PETERI PEN

VJANTę

NATHAN KANTERbaking pauderio 
% puod. smulkiai su- 

piaustytų lažinių

Daržovių Maistas Populiarus 
rašo 

BARBARA B. BR00KS 

Home Econoinics Department , 
. z Kellogg Company 

Battię Creek, Mlchigan

kreipkis į 1/ AJ lt/ 1
; Nepriklausomybės Aikštė 3, KAUNAS, LITttUANIA

1 puodukas miltą)
1 arbat. šaukštukas 

baking- pauderio 
Vi arbat. šaukš

tuko sodos

’ druskos.

ODYA.L. OFFICE VBT?

<E»b^\L_e ClTV 
MĄūiCAL. CA.X/E^[

TUIKJK •ST CO1N40

suose ir kepti gerai išteptoje Lie
koje. Dėk i karštą pečių, šis val
gis gaji būti tiekiamas su bile 
kokia karšta duona. Bran bandu
tes irgi tinka. • -■

Kitas įdomus valgis. gali būti 
padarytas iš pusės arbūzo, fran- 
euziškai keptų bulvių, kopūstų jr . 
barščių salotų, cibulės su sviestu. 
Lašininė komų duona tinka šiai 
kombinacijai.

BRAN MUFFINS
2 šaukštai riebahp 
z (taukų arba sviesto) 
% puoduko cukraus 
1 klausinis

(gerai išplaktas) ..... ........... .
% puoduko rugšto pieno Vi arbat. Šaukštuko 
1 puodukas all-bran

Ištrink riebalus ir cukrų, pri
dėk kiaušinį ir rugštų pieną. Su
dėk all-bran ir duok pastovėti pa
kol jis. gerai sumirks. Persijok 
baking paudėrį su miltais, soda ir 
druska. Pridėk prie pirmojo mi
šinio, gerai maišydama pakol 
miltai prapuls. Ištepk mažas, tam~ 
tikras dėl mdffins blėkines irvpri- 
pįlk tiktai 2/3 blėkines. Kepk 
nekarštame pečiuje 20—25 minu
čių.
BRAN LAŠINIUKŲ IR KORNŲ 

DUONA.
1 kiaušinis 1 puodukas miltij

(lengvai išplaktas) % arbat. šaukštuko 
Vi puoduko cukraus druskos

puoduko all-bran 1 arbat. Šaukštukas 
1 puodukas komų 

miltų
1 puodukas pieno

i

Sumaišyk kiaušini ir cukrų. Su
dėk kornų miltus. ,bran ir supilk 
pieną. Persijok sausus pridėčkus 
ir sudėk prie pirmojo mišinio. Su
pilk i ištaukuotas blėtas ir api
barstyk su lašiniukaiš. Kepk 20 
minučių nekarštame pečiuje. Pa
dėk blėtis po atvira- ugnim pe
čiuje', kad viršus pasidarytų gra- 
.žiai rusvas. -

THE 
ARTIST 
CANNOT 
D2C1DE 
WMBR.fi

HELP 
UIM/ 
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■ Per Draugijų Užsienio Lietuviams
J Į J Į Į Remti galite pasiskelbti viso pa-

M sauįio lietuvių spaudoje.
Dėl Sąlygų 11 IT T n
kreipkis į V U Li li

f

General Electric Refrigeratorių, 
Kelvinator, Westinghouse, 

Crosley ir kitų.
Tik $1.00 depozito palaikys Jums Lėdaunę 

iki bus reikalinga.
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

J. F. Sudrik, Ine.
3417 SO. HALSTED STREET

Tel. Boulevard 4705

Gerkit ir Reikalaukit

■PO.iebUD'S iki :__
MOQ.TA.L- \A/OC3.L.O CXEA.UL>/ NVO.rTE’

kisuoiA/ Tuey

prCZiEzNjDS.
I • I 1

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuvįikoi 

Degtinis

Mutual LiquorCo.
4707 So. Halsted St

TeL TARPS 0803

AhJVVVAJY.

TUA.V WILL.

Sudrik Furnitūra Mari
VISKAS DĖL NAMŲ 

3347-49 SO. HALSTED STREET 
_j__ __ __________ ;_________________________________________________ —

Leidžiame žymų radio programų iš WGFL .stoties 
Nedėliomis nuo 5 iki 6 vai. vakare.

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
ąjpdraudos nuo, ugnies," vėjo, ete;, atsišauk: 

, 840 West 33rd Street
, .TELEFONAS:-YARds?2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE
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The Lithuanlan Daily News 
Published Daily Except (Sunday by 
The Lithuanian News Pub, Co., Ine 

1739 South Halsted Street 
Telephohe CANal 8500

Suhscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year ih Chicago
3c per cdpy.,

Entered as Secofid Class Matt^er 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams  ......... $8.00
Pusei metu  ........ ......... ..........  4.00
Trims mėnesiams ...............:.... 2.00,
Dviem mėnesiams ........   1,50
Vienam mėnesiui ................... .75

Chicagoj' per išnešiotojus:
Viena kopija ______    8c
Savaitei .......      18c;
Mėnesiui ................... «............. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
■ / paštu:

Metams  ..... ......
Pusei metu ..... .
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta) . ; ,f

Metams .....:..... ....................... $8.00'
Pusei metu -...........   4.00
Trims mėnesiams .,....;......„.v.. 2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Mpney

Orderiu kartu su užsakymu.

$5.00 
2.75 
1.50: 
1.00
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

“TAUTOS ATSTOVYBE”
ti' .i ■ ii i

Dabartinė Lietuvos vyriausybė vis dėlto galvoja 
apie “tautos atstovybę”. Nuolat besikartpjantys nera
mumai, matyti, verčia jų tatai daryti. Tačiau visa bėda 
yra ta, kad ji vis dar negali sugalvoti tokių rinkimų, 
kurie garantuotų jai daugumų seime. Vadinasi, dar nė
ra išdirbusi rinkimų projekto, kuris užtikrintu daugu-

Mūšų korespondentas apie tuos vyriausybės rūpes
čius štai kų rašo: 1

“Seimo arba, kaip dabar priimta vadinti, tautos at
stovybės įstatymo projektas taip pat dideli kadrilį šoka.' 
Dingsta vienas projektas po kitam, ir vėl nauji siūly
mai gimsta, žinoma, butų tas priimtiniausias, kuriuo1 
galėtų į tokių atstovybę patekti vieii tik tautininkai ar
ba jų pageidaujami asmens. Bet buk gudrus rinkimų 
tvarkų taip padaryti, kad tik rinktų tuos, kuriuos nori
ma. Rinkimai, kokie jie fenais bebūtų, vis ,dėlto rinki
mais pasilieka. Dėl to sukama galvos kaip čia tas rei
kalas sutvarkyti, o kadangi jis sunkiai tvarkomas, dėl 
to tąįp pamažu išlerika, o dięnos vis bėgą. Jos bėga, ne
stabdomas, nesulaikomos, ir kų rytojui siūlo,. ! kas, 
dabar gali būti pranašas. Skaudžiausia ir nemaloniau- 
sia gyvenime yra pavėluoti.”

Ik « » *. , ‘

KARO PAVOJUS SUMAŽĖJO

Prieš kelias dienas karo pavojus buvo gana didelis. 
Londono Lloyd’o įstaiga, kuri nuo visko “apdraudžia”,. 
visai buvo atsisakiusi eiti lažybų dėl karo. Vadinasi, 
momentas buvo tiek rimtas, jog toji įstaiga manė, kad 
karas gali bile valandų kilti. Pereitos savaitės gale jau i 
Lloyd šansai buvo 9 prieš 1, kad karo nebus. ;

čia įdomu bus pastebėti, jog Lloyd’o įstaigos ap-į 
skaičiavimu, diktatorių gyvenimas yra itin pavojingas.; 
Ypač aukštų premijų reikalaujama iš tų, kurie nori; 
spekuliuėti ant Hitlerio. Pavyzdžiui, pernai vienu laiku’ 
Lloyd’o šansai buvo 3 prieš 2, kad vienų metų būvyje: 
Hitleris bus nužudytas.

LATVIJOS POLITIŠKI KALINIAI

Latvijos diktatūra juo tolyn, juo darosi aršesni 
Europos laikraščiai rašo, kad Kalznem kalėjime politiš
kų kalinių būklė yra tiesiog baisi. Į vienų nedidelį kaūi- 
barį sukemšama po 80 ir daugiau kalinių, Kadangi tiki 
kartų per pusantro mėnesio tie kambariai /tėra valomi, 
tai nešvarumas ten. yra neįmanomas.

Dažnai kaliniai yra tiesiog kankinami, -Dažnai kaliniai yra tiesiog kankinami, — mušami 
su smėlio pripiltais maišeliais, <vmąūdomi” ėlėktr'oS vo
nioje ir t. t. “Populaire” sako, jog Rygojė žvalgyba sa
vo būstinės skiepe turi visokių prietaisų, kuriais kanki
na politiškus kalinius. Esu yra žinomi atsitikimai, kad 
iš to inkvizicijos kambario kaliniai buvo išnešti su su
laužytais kaulais.

Tokie tai dalykai dabar dedasi Latvijoje, kame fa
šistiškas gaivalas žmonėms užkorė “tautos vadų”.

Kai kas iš Lietuvos 
ūkio 1935 metais
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(Musų specialaus korespondento)

eiti metai, ūkiškąją prasme, ro-: 
do Lietuvos gyvenimo pakilimų.

Daugiausia į Lietuvą prekių 
buvo įvežta taip pat 1930 me
tais, būtent, už 312 milijonų li
tų, tatai tais metais tarp eks
porto ir importo skirtumas bd- 
vo tik 22 milijonų litų. Tai bu
tų galima daryti išvadų, kad 
pereiti metai buvo gėrešni tiet 
už 1930 metus, bet taip nėra. 
Lietuvos gyventojo pirkimo ga
lia nėra pakilusi, ji yra Nusmu
kusi, kų įrodo importo skai
čius. Juk dabar už kiek perki,

Pereitais metais iš ’ Lietuvos 
ėksportuota prekių už 153 mi
lijonus litų. Daugiausia buvo 
eksportuota 1930 metais, bū
tent, už 333 milijonus ir nuo 
tų metų Lietuvos eksportas to
lydžiai vis smuko, ir 1934 me
tais pasiekė tik 147 milijonus 
liftų. Taigi pereitais metais jau 
eksportas turėjo palinkimo kil
ti. I Lietuvą 1935 metais įvai
rių prekių importuota už 127 
milijonus, taigi tarp eksporto 
ir importo susidaro 26 milijo
nų litų skirtumas, atseit, pra-

tai ir už tiek svetur parduodi.
Lietuvai jau dabar netenka 

tiek sukti galvų kur savo ga
minius iškišti, nes juos jau yra 
kur padėti ir "butu galimą daug 
daugiau eksportuoti, bet reik
tų iš įsvetur pargabentų prekių 
pas save daugiau suvartoti, o 
to negalima padaryti, nes jau, 
kaip minėjau, Lietuvos gyven-, 
įjojo pirkimo galia labai yra su
siaurėjusi. 1 M

štai įtik paimkim už paskuti-; 
nius keturis metus kiek ir kų, 
yra įsivežęs Lietuvos ukinin-. 
kas. čia turim galvoj tas pre
kes, kurios Lietuvoj nėra ga
minamos ir kurios žemės rakiui 
yra būtinos. Dirbtinių žemės 
Ūkiui trąšų įsivežtą • * /

milijonais lt. 6,79 
Geležies 5,91 
Mašinų ir automobijių;

11,61 6,16 
Žibalas ir benzinas:

, 7,81 6,85 ; . .
Taigi matome, kad beveik to
lydžiai, metai ,į metus pačių že-. 
mės ukiui reikalingiausių prekių! 
įsivežama vis mažiau.

Bet dirstelkim, kurios žemės 
ūkio šakos daugiausiai davė 
eksporto. Sviesto eksportuota 
milijonais litų:

1932 1933 1934 1935
41,84/9 22,93 14,72 -24|89

Sviesto eksportas toi 
9;930 6,580 

Mėsa milijonais litų 
56,42 53,42

Mėsos eksportas tonais:
,34,910 29,020 17,910 14,500, 

,Tai gi, s vies to eksportas Pie
tai į metus auga, kad ir ne 
sparčiai, bet vis dėlto stiprėjo, 
o mėsos aiškiai mažėja, ’čia 
daug paveikė savotiška pradėta 
Anglijos žemės ūkio politika, 
tai pirmoj eilėj pirkti iš savo 
kolonijų mėsos produktus ir pa
skatinimas savo ūkininkus ga
minti pas save daugiau tos rų- 
šies produktų, šia proga taip 
pat tenka pastebėti, kad Vo
kiečių rihkbš užsidarymas sa
vaime, kad ir nežymiai, bet vis, 
dėlto paveikė Lietuvos žemės 
ūkį. " ' ■

\ Bet ūkininkų ^k^s streikas, 
kaip matome, btfi’ Pėjtilčid- 
mis perėjęs ir gal visai nepa- 
Veikęs Lietuvos eksporto. Mat. 
tas streiktiš dtitigiaušiAi ėjo Sti-' 
vaiki joj, kur ūkininkai, kad ir, 
Verčiasi pieno tikiu, bet jo pro
duktus tiesiai stato Kauno 
miesto vartotojams,, čiA ekspor
tui tos rų'šies prekių mažiausia 
patenka ir Suvalkijoj pieno; 
perdirbimo bendrovių yra ne, 
tiek datig kaip kittir. •

IŠ tos patiektos lenteles taip 
pat įtikinančiai matyti, kaip 
žymiai yra puolę maisto pro-; 

’duktų kainos. -
Įdomu, kad iš Lietuvos pra

dėjo spaliai augti arklių ir 
gyvų fciapiių eksportas, štai 
1932 metais iš Lietuvos arklių 
buvo išvežta tik štukų, o 
jau 1P35 m. 15,2^6. Įš Lietuvos 
dalis mažesnės Veisles arklių 
eksportuojama į anglių kasyk
las, o kiti svetimų valstybių 
karitidmenes 'tikslams, kurių 
nemaža patetika į SSSR. Taip, 
pat žymiai pakilo gyvų kiaulių 
išvežimas. Jų 1932 metais ki
tur parduota 33^650 štukų, p 
jau pereitais metais — 104,83Q.' 
Kiaulių didesnė dalis veislei 
parduodama į SSSR. Jau dabar 
sudarytoj su SSSR prekybos 
Sutarty ir numatyta fenais žy
mus skaičius kiaulių ekspor
tuoti ir daugiausia veislei.

Savaime aišku, kad Lietuva 
kol kas svetur veik išimtinai 
tik žemės ūkio produktus eks
portuoja, nors jau pradedamą 
vis daugiau kitur pasiųsti me-1 
džio dirbinių. Pereitais metais 
visokių medžio dirbinių jau 
eksportuota už 30 milijonų li
tų, tuo metu kaip 1932 metais 
tik už 9 milijonus.

Reikia laukti ir tikėtis, kad 
ši pramonės šaka ateity vis , di
desnę eksporte pozicijų tižimp. 
Medžio dirbinių eksportas dau
giausia plaukia i Pietų Ameri
ką. Dar kaipti peteitų metų 
naujienybę iš Lietuvos ūkiško
jo gyvenimo reikia pranešti, 
kad Lietuva jau įsigijo net še
šis savo , prekių laivus, kurių

1932 1933 1934 1935
6,60 5,73 4,70 .

5,99 f

7,65

5,99

7,25 7,45

7,71

6,32

1933 1934

Sviesto eksportas tonais:
9,670 12,150

37,16 23'80

iki tol1 neturėjo n,ei vieno. Visos 
prekes tuomet buvo gabenamos1 
svetur svetimais laivais. Mat, 
ąniidmet kaip Lietuvos ekspor
tas žymiai priklausė nuo arinių 
rinkos, tai anglai kietai davė 
siiprasti, jog jie visas prekes 
iš Lietuvos gabensiu tik savo 
laivais ir iš viso Lietuvai nėra 
ko svajoti apie savo prekybos 
laivynų... Dabar mėsos produk
tai ne tik i Angliju gabenami, 
todėl “Maisto” bendrovė be
veik iš karto įsigijo šešis pre
kybos laivus, kurie visokiais 
prekybiniais ir kitais sumeti-' 
mais vaikščiojo po svetimos' 
valstybės vėliava, o jau dabar 
visai legalizavosi, eina kaipo; 
Lietuvos valstybės laivai. Pre
kybos laivyno Lietuvoje pasise
kimas visai neabejotinas, jau 
dabar šeši laivai nepajėgia 'ap
tarnauti Lietuvos eksporto ir 
rengiamasi dar bent poras savo 
prekybinių laivų Įsigyti. Be 
•abejonės, savo prekybos laivy
no augimas Visame krašte iš
šaukia didelį nacionalį pasidi
džiavimų. '

Jau kaip kas siika gįlvą su
daryti akcinę .bendrovę ir įsi
gyti liet keleivinį laivų, bet tai 
dar ankstybos svajones.

Suprantama, kad savo preky-

“Maisto” bendrovė be-

bos laivyno įsigijimas daug 
krašte palieka pinigų. Tas pre
kybos laivynas dar reikalingas 
visokių patbbuliniinų, pirmiau
sia tai gerų Šaldytuvų juose 
įtaisymas, kas jau daroma. Da
bar dar tie laivai į labai toli
mas keliones nesileidžia, bet 
štai jau išvežė net į Palestinų 
laivais Lietuvos veislinių kar
vių. Reikia pasakyti, kad Pa
lestinos iš Lietuvos išeiviai žy
dai visų laikų palaiko gerus su 
Lietuva prekybinius santykius. 
Tai perka Lietuvoj syietsų, tai 
fanerų, tai štai nusipirko veis
linių karvių, kurios tufėjo di
delės laimės pirmOs vykti, j tų 
šventų žemę jau Lietuvos pre
kybos laivais...

Didėlio džiaugsmo pagautas 
net Lietuvos vieno ūkiško laik
raščio pats redaktorius su to-' 
mis karvutėmis išvyko į Pales
tinų korespondentu, kuris iš
buvęs kufį laikų grįš, žinoma, 
vėl Lietuvon.

Palestinos ruošiamose preky
bos, pramonės ir žemės ūkio 
parodose Lietuva visuomet te
nais dalyvauja ir laimi atikštas 
premijas savo produktų koky
be, jų gera'rusimi daugelį tau
tų nukonkuruoja.

Koresp.

pirmadienis, ‘ kovo; 16, .1936 

prašalina iš Vietos

Federal Judge Kitter
* - - - - - 4

Floridos federalis teisėjas 
Halsted L. Ritter, kuris yra 
prašalinamas' iš vietos už kri
minalius prasiždngimuš ir ne- 
kompetentiŠkumų.

Lydimas karininkų, Napoleo
nas iš Garliavos atvyko į Alek
sotą ir iš Godlewskio namų 
balkono apžiūrinėjo Kauną. Ii 
gai su žiūronais jis dairėsi po 
dešinįjį Nemuno krantų, kur 
nieko nežinodami ramiai mie
gojo kauniečiai, o ant kalne
lių snaudė rusų sargybiniai. 
Pasikalbėjęs su karininkais, 
kurioje vietoje patogiau per
sikelti per Nemunų, imperato
rius grįžo į Garliavą.

Tuo laiku atvyko Vyriausias 
Napoleono štabas, kuris apsi
stojo Nkugardiškyje. Ten nu
vyko ir imperatorius su savo 
kariuomenės štabo viršininku 
Bert j e. Įsakęs prancūzų kariuo
menei artintis prie Nemuno, 
jis išvyko į Naująją Fredą. 
Dabar Freda jau yra pusiau 
miestelis, čia yra Lietuvos ka
ro hviacios įstaigos, Čia sodi
ninkystės ir daržininkystės mo
kykla, daug naujų namų ir t. 
t. O tada Naujoji Freda buvo 
tik paprastas, dargi niekitio 
neapgyventas kaimhs.

Tsb.

Senieji Prusai Labai Originaliai Laidojo 
Sava Numirėlius

Jų laidojimo papročiai labai senoviški. Lavonai 
buvo ištepami medum. Paslaptinga lavonų 
užšaldymo žolele. Puotos įnirusiems pagerb
ti. Laidojimo būdas primena Homero ir He- 
rodoto laikus.

Naujasis Tilžės Ke
leivis ilgame savo straip
snyje aprašo senovinius Mažo
siom Lietuvos -laidojimo papro
čius. Pasak jo, čia laidojimo 
papročiai buvę labai senoviški 
ir originalus. Jie panašus į se
novės graikų laidojimo papro
čius. Vieno ptušų lietuvio ži
niomis, senųjų prūsų laidoji
mo papročiai .buvę maž dartg 
šitokie:

žmogaus lavonas tuoj po 
mirties buvęs., nuplaunamas ir 
apvelkamas vienais tik marš
kiniais. Prieš nuplaunant dar 
buvęs atliekamas vienas daly
kas slaptai nuo pašalinių akių: 
kranas buvęs aptepamas labai 
ypatingu budti suvirintu me
dum. Kas buvę prie medaus 
primaišoma, taip ir lieka ^pa
slaptis. Apie panašių paslaptį 
kalba ir vokiečių ordino kro
nikininkas zDusburgas. Jis sa
ko, kad senieji prusai žinoję 
kažkokią paslaptingų žolelę, ku
ri galėjusi net verdantį van
denį sušaldyti į ledų. Ta žole
lė buvusi vartojama senį jų 
prūsų numirėlių lavonams už
šaldyti, kad. jie, jų papročių 
rėikalavimu, kuo * ilgiau juos 
galėtų - išlaikyti. Dar nelabai 
seniai Mažojoje Lietuvoje var
totasis lavonų aptepimas me
daus mišiniu? su kažkuo kitu 
primenąs aną Dusburgo mini
mų paslaptingą senųjų prusij 
atšaldymo žolelę. Kad lavonas 
kuo ilgiau išliktų nedvokęs, jo 
nosį ir ausis užkimšdavo vaš
ku. Visa- tai būdavo atliekama 
tuojau po žmogaus mirimo.-

šitaip paruoštas lavonas žie
mos metu buvo nunešamas į 
nuošalių vietą ir apklojamas 
antklode. Vasaros metu lavo- 
....... .. • 1. > ? 

nas trto atveju buvo nuneša
mas į rųsį. čia jis buvęs pa
dedamas ant plikų grindų it 
taip paliekamas ilgesniam lai
kui; Namiškiai lavono visai ne
saugodavę, tik atėjus gimi- 
nėms jis būdavęs parodomas. 
Mirusiojo tiafniškiai gyvenę 
tuo laiku visai paprastų gyve
ninių. Tik būdavo ' rengiami 
šermenys iš mirusiojo paliki
mo. Turtingo mirusiojo atye- 
jti tie šėrmetiys būdavę labai 
ilgi ..ir gausus, nes senieji pru
sai tikėję, kad juo daugiau per 
šernfenis suvalgoma, tup/ ge
riau mirusiajam, tuo didesnį 
kraitį jis -nusinešus į vėlių pa-

šaulį. Tokios laidojimo ptidtos 
kartais trūkdavusios iki dvie
jų savaičių laiko. <-

Tokie senųjų prūsų laidoji
mo papročiai yra labai seno
viški ir primena1 Homero ir 
Heroddto laikų graikų laidoji
mo papročius.

ŪKININKO ŽMONA PAGIM
DĖ TRYNUKUS

UKMERGĖ. — šiomis die
nomis ūkininko Karolio šarkos 
jauna šeima (gyy. Kurmelių 
kaime, Deltuvos valse.) iš kar
to padidėjo trimis nariais: jo 
žmona laimingai pagimdė try- 

— mergai-' 
visai svei

ki, kiekvienas sveria į>0 tri$ 
svarus. Jaunoji motina taip 
pat jaučiasi gana gerai ir la
bai džiaugiasi tokia gausia 
gamtos dovana. ?

nukuks. Naujagimiai 
te ir du berniukai -
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NAPOLEONAS 
KAUNE

kaip jau sakyta, nebuvo.
Birželio 11. dienų anksti ry

tų prie Garliavos viešbučio pri
važiavo šešetą arklių pakinky
tas vežimas, apsuptas raitųjų 
gvardijos jėgerių, kurių ark
liai iš nuovargio vos laikėsi 
ant kojų. Lenkų ulanų pulko 
budėtojai, su savo pulku da
lyvavę daugelyje Napoleono 
žygių, suprato, kad atvažiavo 
inspektorius ir nuskubėjo pa
žadinti karininkų. Tikrai, iš 
karietos tuojau išlipo Napoleo
nas ir jo štabo viršininkas mar
šalas Bert j e. Juos apspito len
kų karininkai. Napoleonas pa
klausė, kas yra pulko vadas, 
čia įvyko mažas sumišimas, nes 
pulko vadas dar nesuspėji ap
sidengti ir išeiti iš viešbučio. 
Majoras Suchožewskis, gelbė
damas padėtį, pareiškė, kad 
jis pavaduoja pulko vAdų ir 
įgaliotas priimti visus įsaky
mus. 'Napoleonas jo klausinėjo, 
kaip geriau prancūzų kariuo
menę perkelti per Nemunų kur 
yra avanpostai, ar Kaune yra 
rusų kariuomenes ir t. t.

Mat, Napoleonas, laikydama
sis savo papročio, pats norėjo 
pasižvalgyti. Kad rusai nesu
prastų, kAs per žvalgas juos 
seka. Napoleonas hutarė apsi
vilkti lenkų ulanų uniforma.-

DR. LEUMANO 
MISIJA

KoVo mėnesyje atvažiuoja į 
J. V. A. pavasarininkų atsto
vas Dr. filosofijos Leumanas; 
jis kartu yra katalikų veiki
mo centro reikalų vedėjas.

Katalikų veikimo centras tai 
yra visų katalikiškų organiza
cijų sambūrys, kirtis vadovau
ja Visam katalikų veikimui Lie
tuvoje.

Gal suprantama dėl ko da
bar kaip kas pradeda varyti 
didesnę akcijų, kad buk Lie
tuvoje yra bažnyčia skriaud- 
žiama; mat, kas skriaudžiamas, 
tam visuomet daugiai* pritaria 
ir užjaučia. Ar nebus tik at 
vykstančiam Dr. Leumanui ruo
šiama dirva. J

• ’ •

t Taip, Lietuvoje politinės ka
talikų organizacijos, kaip ir ki
tos politinės partijos, yra už
darytos, bet bažnyčios, tikybos 
reikalų niekas neliečia.

Dr. Leumano, rėdos, tikslas 
sumegsti tampresnius ryšius 
šu J. V- A., ypač su besimoki
nančiu jaunimu. *■

rftr.' Leumanas, regis, yra pa
saulio lietuvių sųjungos valdy
bos- narys. — Koresp.

EKSKURSIJA
LIETUVON

Iš visų aplinkybių buvo ga
lima spdęsti, kad anapus Ne
muno (Kauno aplinkose) deda
si kažin kas .nepaprasto. Var
šuvos hercogystėje (dabartinę- 
je Suvalkijoje) tautos gvardi
jų, saugojusių Nemunų, pakei
tė lenkų ūlanai, kurie iš Alek-i i; 
soto kauniečiams šaukė: “Bro
liai, nebijokit. Fer keturias sa
vaites mes busime pas jus.” 
Aleksote buVo dviejų aukštų 
mūrinis Godlewskių namas, kO-- 
riame tada buvo viešbutis, šia
me viešbutyje tada dažnai lan
kydavosi lenkų ulanų karinin
kai ir iš balkonų stebėdavo, kas 
dedasi Kaunę.

Netoli Katino esančio mies
telio Garliavos, kur tuomet bu
vo tik bažnyčia ir dviejų auk
štų viešbutis apylinkes birželio 
mėnesio pradžioje1 virte virė. 
Artinosi pirmasis prancūzų re 
zervo artilerijos korpusas. Pa
skui jį ėjo pirmas maršalo Da- 
vu korpusas. Pačioje Garliavo
je prie bažnyčios ir viešbučio 
abiejose kelio purėse bii^o še
što lenkų ulanų pulko stovyk
la. Pulko vadas Pagorškis sti 
štabu buvO užėmęs viešbutį, o 
kiti karininkai gyveno ant 
greitųjų pastatytoje pašiūrėse, 
nes daugiau namų \ Garliavoj eu

Pirmutinė oficialė 
čių Agentų Sąjungos 

yra

Laivu
Tiesiai į

Kitos ekskursijos per V

enų” ir visų Lietuvių Laivakor 
EKSKURSIJA LIETUVON 

rengiama

•s 29,1936
GRIPSHOLM” 
į KLAIPĖDĄ

Vokietijų ir Francijų bus paske 
tos vėliaus.

paskelb-

Kurie rengiatės šiais 
tuojaUs į “Naujienas” dėl 
tingai Lietuvos piliečiai, 
gavimas sugrįžimui permitų 
mėnesius.

“Naujienų” Laivakorčių Skyrius
1739 SO. HALSTED STREET, < '

sutvarkymo dokumentų. Ypa 
irėtų iškalno apsirūpinti, 
i kaip kada užtrunka po kelis

nes

CHICAGO, ILL.



Pirmadienis, kovo: 16, 1936

< .. ..........

Automobilių nelaimių 
raketas.

Turėti 
draudą 
dalykas, 
jonai žmonių dirba pavojingus 
darbus ir kas metas prie tokių 
pavojingų darbų įvyksta tūks
tančiai susižeidimų ir netikėtų 
mirčių. Retas darbo žmogus 
turi užtektinai sutaupų, i^lant 
netikėtai mirčiai ištikus, iš pa
likimo šeima galėtų bent trum
pą laiką be skurdo pagyventi.

Tačiau bloga yra, kad gerą 
dalyką žmonės nesąžiningai pa
naudoja. Ar mažai mes esame 
laikraščiuose prisiskaitę kaip 
nesąžiningos- ir žemos doros mo
terys apdraudžia savo vyrus 
didelėmis sumomis pinigų, o 
paskui juos maisto pagalba vi
sokiais chemikalais laipsniškai 
nuodija, kad po vyro mirties at
siimti apdraudą. Tokiu budu 
kai kurios moterys yra nunuo
dijusios po keletą vyrų.

Panašus raketas jau nekartą 
įtapo susektas automobilių ap- 
draudoje. P-as William Corbin 
“American Magazine” kovo 
mėn. laidoje aprašo šitokj atsi
tikimą :

Tūlas žmogus savo apylinkėj 
turėjęs. gerą reputaciją/ Vieną 
vakarą savo
“cocktail party” ir 
svečių.
kažkokiu bildu nusprudp laip
tais ir nusilaužė koją. Pas jį 
svečiuose buvęs suktas advoka
tas pareiškė, kad šios nelaimės 
taip dykai negalima praleisti. 
Esą, nelaimė įvyko, bet atsako
mybės nėra. Reikia surasti at
sakomybę.

Sužeistasis buvo paimtas į 
automobilį ir išvežtas į gatvę 
nelaimės ieškoti. Netoli prieky 
jie pastebėjo stovintį automo
bilį, kuris jiems atrodė*1 galįs

žmogaus mirčiai ap- 
yra geras ir girtinas 
Pramonės šalyse mili-

bute jis suruošė 
pasikvietė 

Sueigos šeimininkas

ŽINOTINA'
NAUJIENOS, 1739 South Halsted 

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

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

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

priklausyti turtingam žmogui. 
Privažiavę jie smogė į stovinčio 
automobilio užpakalį. Užgautą
jį automobilį vairavo moteris. 
Pirm spėsiant moteriškei apsi
žiūrėti kas atsitiko, automobi
lių nelaimių rakėtui priklausąs 
advokatas išlipa iš savo autę- 
mabilio ir pradeda moterį bar
ti, kad jinai netikėtai ūmai su
stojus neduodama'jokio signa
lo. Dėl tavo kaltės, e^ą, musų 
automobily yra sunkiai sužeis
tas žmogus. Moteris protestuo
ja. Ji sako čia atvažiavus ir su
stojus, norėdama įvažiuoti j 
“parking place” (vieta automo
biliui palikti),.o jus atvažiavot, 
girdi, ir smoget į mane po to, 
kai aš jau stovėjau.

Raketieriai tuoj pasišaukė 
ambulansą ir sužeistąjį atidavė 
ligoninei. Po to iš apdraudos 
kompanijos buvo pareikalauta 
atlyginti už įvykusios nelaimes 
nuostolius. Apdraudos kompa
nija, didelių tirinėjimų neda
riusi, apdraudą išmokėjo.

Kita apgavingų nelaimių sai
ką, anot p. W. Corbino, dary
davus taip:

Vienas šaikos narių savo var
du automobiliui * paimdavęs 
“liability” apdraudos ant di
džiausios sumos, kokią jis tik 
galėdavęs gauti. Tokios šaikos 
vadas prisikraudavęs automobi 
lį savo ^draugų ir išveždavęs 
juos kur nors į kalnus. Pada
boję, kad nieks nematytų, visi 
iš automobilio išlipdavę, o tuš
tį automobilį paleisdavę ristis į 
pakalnę. Po to, kai automobilis 
pakalnėj susidaužydavo arba 
griovy apsiversdavo, saiko su
bėgdavo, gerai išsimurzindavo, 
paimdavo miegui miltelių, su- 
lysdavo į laužą ir lošdavo su
žeistųjų roles. Po tokios “ne
laimės” jie iš apdraudos kom
panijos reikalaudavo atlygini
mo. Iki toji stikčių šaika buvo 
susekta, iš apdraudos kompani
jų ji jau buvus išreikalavus 
virš 90,000 dolerių.

Kas dėl tokių apgavingų ne- 
laimių nukenčia? Gal sakysite, 
kad nukenčia apdraudos kom
panijos ?'O, ne! Nukenčia tie,1 
kurie ima savo automobiliams 
apdraudas. Mat, mokesčių didu
mas už apdraudą. priklauso nuo 
to, kiek apdraudos kompanija 
išmoka i už nelaimes. Anot p. 
Corbino, vienas trečdalis moto
ristų sumokėtų mokesčių už 
apdraudą tenka rakėtieriams, 
vienas trečdalis — tikroms ne
laimėms ir vienas trečdalis — 
užlaikymui apdraudos kompa
nijų

jis buvo pri
vėliau, negu 
atsirado, 
inžinieriai ir

generatorių. Kuomet
srove panaudojama

die prie automobilių ipotorų 
yra pritaikinti elektros moto
rai, kuriuos mes angliškai va
diname “starting motors”.. Tą 
motorą aš čionai vadinsiu star
teriu.

Automobilių vartotojai šian
die vargiai pajėgia įvertinti 
patogumą, kurį jiems teikia 
starteris. Starteris ‘betgi neat
sirado kartu su automobilių. 
Prie automobilio 
taikintas daug 
pats automobilis

Automobilių
dirbėjai nemažai -laiko įr ener
gijos pašventė iki jie prie au
tomobilio pritaikė Starte^. 
Prieš starterio atsiradimą auto
mobiliams startuoti > buvb var
tojami keli budai: žmogaus jė
ga, suvyniota sprenžina, kom- 
presuotas oras arba kompre- 
suotas skystimas. Tai buvo ne
patogus sfartavimo būdas. 
Elektros starteris visus tuos 
senovinius startavimo budus iš
metė į šiiikšlyną.

Starteris beveik nesiskiria 
nuo generątorįo. Kada motoro 
armatūrą suka kokia nors iš
laukinė jėga (garas, vėjas, bė
gantis vanduo arba benzino 
motoras), tokį motorą mes va
diname 
elektros
motorui sukti, idant elektros 
energiją pavertus į mechaniš
ką energiją, tokį ipotorą mes 
vadiname elektros motoru. 
Starteris todėl yra elektros 
motoras, kurio sukimui naudo
jama baterija.

Kadangi starteris beveik ne
siskiria nuo generatorio, todėl 
ir sugedimai tų dviejų motorų 
yra vienodi. Kaip generatorius 
prižiūrėti ir taisyti, šioje vie
toje neseniai buvo rašyta. Kar
toti nenoriu. Prie to, kas buvo 
rašyta apie generatorius, čionai 
galima pridurti tiek, kad gene
ratorio elektros gaminimo kie
kį galima nustatyti pakeičiant 
trečiojo šepečio vietą, o ant 
starterio šepečių vietos keisti 
negalima ijąjįųks pakeitimas ne
reikalingas.

Generatorius veikia • visada, 
kuomet 4ik vartojamas auto
mobilis, o starteris naudoja
mas tik motoro startui, šiaip 
gi starteris stovi dykas. Todė! 
yra natūralu, kad generatorio 
sugedimai būna dažnesni. —L.

Tai geriausias ženklas, kad čia 
kalta baterija. Jeigu su ranka, 
arba Jkarn nors pastumus, au
tomobilį galima prastartuoti, 
tai po starto generatorius 'pra- 
dės gaminti elektrą ir kiek il
giau pavažinėjus baterija ęisi< 
gaus ir keblumas bus pabaig
tas. Bet kuomet nevartojamas 
automobilis pastovi kelias die
nas ir atėjus automobilį varto
ti Starteris vėl nepajėgia mo
toro pasukti, idant jį prastar- 
tavus, tai yra geriausias ženk
las, jog čia reikalinga nauja 
baterija. Senoje ir sugedusioje 
baterijoje elektra nepasilaiko,

Tačiau būna ir, kitokių keb
lumų. Kartais ir baterija gera, 
ir starteris įveikia, vienok star
teris motoro nesuka, čia gali-' 
rna. jausti, kad starteris pats 
vienas lengvai ir greitai sukasi, 
bet motoro nekliudo, šiame at-’ 
sitikįme kaltė1 bus šeštamėse. 
Ant' starterio virbalo yra maža 
šeštame, kuri, motorą startuo
jant, kerta į didžiojo rato (fly- 
wheel) krumplius, idant į juos 
įsįtaikinti ir sUkti motorą. To 
didžiojo rato krumpliai ant pi
gesnių automobilių yra pada
ryti iš špižo, šis metalas yra 
trapus. 'Kiekvieną kartą, kada 
motoras startuojamas, mažoji 
šeštame smarkiai užgauna di
džiojo raito krumplius ir per 
ilgą starterio vartojimą, tuos 
krumpius iškapoja. Kai krump
lių nebelieka^ atbėgusi starterio 
šeštame liuesai sau sukasi ir 
nebekliudo didžiojo rato. Star
terio pagalba motoro pasukimas 
pasidaro z nebegalimas.

šis keblumas yra pašalina
mas. Reikia nuimti “flywheel” 
ir nunešti jį j tam tikrą dirbtu
vę (machine shop) uždėti nau
jus krumplius. Kaštuos keli do
leriai, bet toks pataisymo dar
bas tvers visam automobilio 
amžiui. Naujus krumplius ma
šinistai uždės ne špižo, bet 
plieno, kuris yta labai patva
rus ir netrupa. Brangesniems 
automobiliamš toks darbas pa
daromas dirbtuvėse iš karto. 
Brangiems^ automobiliams duo-! 
damas geras materijolas ir dar
bas, todėl jie mažiau ir genda.

' 'I < T

Sunkvežimių šoferiai 
esą atsargesni

Kodėl starteris 'nesuka „„“‘o 
motoro?

raštinių ir agentų.
J. L-tis.

STARTERIS
IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 

Van Buren Street. Tel. WABash 
9207.

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

Idant prastartuoti benzino 
motorą, reikia jį kokiu nors, 
budu pasukti. Tam tikslui šian-

Jeigu starterio vidujinė špū
le (commutator) švari ir prie 
tos špūlės besiglaudžią šepečiai, 
geri, starteris turi veikti. Jei
gu jis nepajėgia motoro pasuk
ti, tai kaltk yra baterija. Tai 
yra geriausias būdas patirti 
baterijos stovį. Kartais auto
mobilio lempos gerai žiba, bet 
starteris nepajėgia mo.toro pa
sukti. Kiek ilgiau starterį pa
vartojus, baterija beveik visai 
išeikvojąma. Po to žibinamos 
lempos • duoda raudoną šviesą.

MUSŲ SKAITYTOJAI
•f- .........‘ -p / ‘ ' ' •'..............

Raštai skiriami i ši-skyrių turi būti adresuojami “Musų Skaitytojams”.
Būtinai pridėkite savo vardą ir pavarde.

“Birutės” choras
Tobula džeritelmoniška kriti; 

ika priduoda daug svarbos skai
tytojams. Mes matėme “Nau
jienose”, kur buvo rašyta apie 
įvykusį Birutės choro dainų va
karą. Ten ir patys pastebėjom 
ir iąlįjai gerų pusių ir kiek blo
gesnių. Bet tur būt daugiau
siai domės kreipėme į aprašy
mą to koncerto, ir įvertinimą 
choro t^ip ir solistų užduočių.

Pirmasis straipsnis džentel
meniškai nekuriuos artistus 
pakritikavo, b antruosius tobu
loj formoj ir prasmingai ne
rodė bei išaiškinb netikslumus 
ir tas teikia naudą visiem ..dai
lės mylėtojams, kartu taipgi ir 
pačiai Birutei.

Prie progos galim pasakyti, 
kad pas Birutę yra gerų norų, 
daug pasišventimo, ir pusėti-

nai meno jėgų; bet negalima 
nepastebėti ten vyraujančių 
įsisenėjusių ydų; Nelemto iš
didumo, poniškumo ir nedrau
giškumo. . ® /

O tas kaip tik ir kenkia Bi
rutės reputacijai, jos meno pa
jėgų koncentravimui ir pačiai 
darbuotei.

Jeigu Birutė nori, kad chi- 
cagiečiai-tės ją išleistų į Lie
tuvę važiuoti į įvykstančią Lie
tuvoje 1938 nu dainų šventę, 
tai būtinai turi, visųpirmą, iš
sigydyti iš šios chroniškos li
gos. Taip pat gauti kur nors 
naujų spėkų, įnešti naujos dva
sios, daugiau judrumo-gyvumo 
ir smarkiai padirbėti, kad vi
suomenė • paremtų ir duotai 
“frėe bilietą” aplahkyti savo 
sesutę Birutę Palangoj ir pa
matyti mylimą Lietuvą.

Grinorius. s

ranauskas, kasos riobčjas, 
W. 88th St.; Mary Warnijs, kasie- 
rfus, 3838 S. Kedzie Avė.; 
Kondroška, korespondentas.
W. 40 St.; Dr. T. Dundulis, j?ydy- 
tojas, 4157 Archer Avė. _ 
Virginia 0036; John žuris, teisiu 
patarėjas, 4624 S. Francisco Avė.; 
Leonas Klimavičia, maršalka. 2534 
W. 46th St.; Mykolas Kasparaitis, 
knyjrius. 4154 S. Artisian Avė. 
Kliubo susriinkimai atsibuna kiek

viena mėnesi kas pirma sekmadieni 
12 vai. diena, Hollywood svetainėj, 
2417 W. 43rd Street.
- -------- - ---- ------------- --

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO 1936 metu val
dyba: A. Walskis — pirm., 3341 
Eversrreen St., TeL Belmont 7678; 
J. Kuprevičius — pirm. pa«.; A. 
Luns^vičius — nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., Tel. Humboldt 
3245; Stanley Buneckis — fin. 
rašt.; Ausrusta Žilius — kasin.; 
Tarnas Kubilius — maršalka.
Susirinkimai įvyksta kas mėnesi 

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

2950

Jonas
2841

Phone

Mes Padarom Gerą ZS5K 
DARBĄ PIGIAI!
Galite ateiti visados
Permanents musų fSVzaS 

Specialybė!

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

Biznierių ir Profe 
sionalų Sąjunga 
Rengia Vaka

rienę
Chicagoje gyvuojanti Lietu

vių Biznierių ir Profesionalų 
Sąjunga šio mėnesio paskuti
nėmis dienomis rengia privati
nio pobūdžio vakarienę, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 S. Halsted Street. Taip 
praneša tos organizacijos sek
retorius p. J. P. Varkala.

įžanga vakarienėn bus per 
pakvietimus, kuriuos dalina 
organiacijos nariai. Sąjunga 
kviečia biznierius ir kitus suin
teresuotus lietuvius palikti na
riais.

Chicagiečiai svečiuo
se pas Ciceriečius
CICERO — Cicero yra la-r 

bai vaišingas. Nemažas bu-

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

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

departamentas,

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

GAISRUI KILUS, reikia šaukti 
FIRe 1313.

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigan 

av^. Telefonas, WABash 
Valandos, 9:00 ryto iki 5

7100. 
p. p.

IMMIGRANTS PROTECTIVE
GUE, 824 South Halsted Street 

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

LEA- 
(Hull

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

KAZIMIERAS PALIANSKIS
Persiskyrė su šiub pasauliu 

kovo 14 diena. 12:50 valanda 
po’ piet 1936 m., sulaukės 46 
metu amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Panevėžio apskr.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moteri Petronėle, po tėvais 
Petrušinaitė, sunu Alfonsą, 
dukterį Ona. podūkre Adolphi- 
na, seserį Paulina ir švogerj 
Povilą Rimkus ir jn šeimyna 
ir 2 pusbrolius Petrą Jurevičiu 
ir Stanislova Palianški ir dėde 
Antanu Palianski Ir rimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
16700 Oak Park Avė., Tinley 
Parfc. III.

Laidotuvės ivyks antradieni 
kovo 17 diena
pietj iš namu i Tautiškas ka
pines.

Visi „a. a. Kazimiero Pa- 
lianskio giminės, draugai ir 
pažistami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimu ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, sūnūs, .duktė, 
podukra ir gimines. , 

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

2:00 vai. po

- Baigdamas automobilių ne
laimių tyrimą, Bąltimorės Sau- 

>s direktorius, p.‘ 
Jęhn F. Rostmeyer, pasakė:

“Sunkvežimių Šoferiai yra 
kelių džentlemenai. Jie įsteigė 
saugumo mokslą. Su jais nelai
mių mažai pasitaiko, nežiūrint 
to fakto, kad keliai yra pripil 
dyti sunkvežimių ir autobusų.’'

Kaip žuvis be van4 
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
ną” neturėtų būti.

.. Kazimiera^ Makutenas
* Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 15 diena, 1934 metais, 

laukęs 53 metu. Gimęs Lietuvoj, Rokiškio apskričio, Jūžintu pa
rapijos, Nelubiskės kaime. Amerikoj išgyveno 24 metus,/ Paliko / 
dideliame nuliudime moteri Marijoną po tėvąis Diciučią, sunu Joną, 
dukterį Anną. Jau praslinko du metai kaip nemielaširdinga mirtis 
ištraukė Tave iš musą tarpo, Paliko neužgydomas žaizdas, o 
namuose neužpildomą tuštybę. Dienos ilgos, liūdnos, tamsios,, be. 
Tavęs, brangus vyre ir tėvelį. Tik musą akyse rodos Tave šip- 
santis veidas. Brangus ' tėveli, mes tavę laukiam sugryztant, 
bet musų laukimas veltui. Visi jau pamiršo, bet tu musų bran-v 
gus pasiliksi musų mintyse ir širdyse* visada. Aš negaliu užmiršti, 
kas valandą, kada tu žiuri į laikrodį ir sakai per pusę valandos 
sugryžši, bet daug valandų prabėgo, o tu nebesugryšti. Manų 
širdis plyšta, kodėl aš neklausiau tavę, kur tu važiuoji ir i kokią 
vietą, gal aš bučiau sužinojus tąvo nelaimę. Kas tavo gyvybę 
atėmė. Aš bučiau tave neleidus vieną važiuoti. " •' Butų Tavo gal
vos nesudaužę, kokie nepprieteliai. ‘ • Ėutų man nereikėję širdies 
skausmus kentėti nuo žmonių liežuvių. Aš negaliu, toj vietoj 
būti kur tu vaikščiodavai, aš nuvažiuoju, bet Tavęs nerandu už 
baro. Stačiai man širdį perveria kaip rsu peiliu. Mylintis musų 
mes žinom, kad pas mus nebeateisi, mes pas Tavę nueisime. Il
sėkis šaltoj žemelėj,, Tautiškose kapinėse. Lauk mus ateinant.

Nuliūdę liekame/’ „ ’
, Moteris, sūnūs ir duktė.

Tą vieną atmindami 29 kovo kai palaidojome.
Ilsėkis šaltoj žemelėj. s >1

su-

rys chičagiečių apie tai paty
rė susirinkę, pp. 
Elenos Rudinskų 
1624 South 49th Ct Ten įvyko 
privatinės, linksmos vaišės, 
kuriose dalyvavo pp. Rudins- 
kienės tėveliai ir brolis, pp. 
K. Augustai, Balchunai, šmo
teliai, Tlžtupiai, Vilimai, Zy- 
montai, E. Waller, Marzano ir 
kiti. Taipgi buvo atsilankęs 
ir p. Schwarzel, žymus Cice
ro demokratų vadas.

Kad svečiai turėjo gerus lai
kus negalima abejoti, nes Chi- 
ęagoj jie tegrįžo apie 4 vai. 
ryto. Buvęs.

Albino ir 
namuose,

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1936 metams
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 

KLIUBO Valdyba 1.936 metams:. 
Frahk JakaviČia, pirm., 2638 W.' 
40th St.; James Sholteman, pirm, 
pag., 6456 S. Maplewood Avė.; 
Bernice Rudgalviutė, nut. rašt., 
5332 S. Long Avę.; Walter Sharka, 
fin. rašt., 4635 S. Washtenaw 
Avė.; Helen Chaputė, kontr. rašt., 
4403 S. Albany Avė:; Stanley Ba-

SUSIRINKIMAI
RYTOJ
North ,West Lietuvių Moterų Kliubo mėn. susirinkimas, (ant- 

rad., kovo 17) P. Adomaičių bute, 2420 W. Francisco 
Avė., 7:^0 vai. vak. Nares malonėkite atsilankyti. M. K, 
sekretorius.

D.L.K. Vytauto Draugijos mėn. susirinkimas (antrad., kovo 17) 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje1, 3133 South Halsted bt., 
7:30 v. v. •Visi nariai malonėkite būtinai' atsilankyti. 
Svarbus reikalai. Atsilankykite su mokesčiais. P. K. 
sekretorius.

P ARE N G1M AI
KOVO 17-18—Keturios Paskaitos sveikatos klausimais parapi

jos svetainėje: Kovo 17: Dr. Simonaitis, “širdies Liga”; 
Dr. Atkočiūnas—“Maistas ir Jo Svarba”. Kovo 18—Dr. 
Biežis—“Vėžys”; Dr. Gussen—“,Pyorrhea AJoeolaris”.
Pradžia 8 v. v. Įžanga veltui.

•KOVO 18—Moterų J. T. Zuris Boosters Komiteto ‘Buneo’ ir Kortų 
Lošimo Vakaras Lietuvių Auditorijoj, didžioj o j salėj, 3133 
S. Halsted, St. Dovanos, durų prizai. Pradžia 7 v.v. Įžan
ga—25c. Dalyvaus kandidatas į mimicipiahus teisėjus adv. 
J, T. Zuris.

KOVO 21—Kruopiškių šeimyniškas Vakarėlis, V. Neffo svetai
nėje, 2436 S. Leavitt st. Pradžia 8 v.v.

KOVO 21—-SLA. 226 Kuopos Jubiliejinis Bankietas, 1250 Mil- 
yaukee avenue, 7:30 vai. vakare. Biiietai-^1.50.

KOVO 22—A. Zabukienes Mokinių Vakaras, Liberty Grove 
Hali, 4615 S. Mozart Street, 5* vai. po pietų. Su pro
gramų ir. šokiais. Dalyvaus choras, mergaičių kvartetas, 
šokėjų trupė po vadovyste M. MikneYičiutės-Meck.

Kovo 29 — “Naujos Gadynės” choras starto operetę, “Vogtas 
čigonas”, Sokol svetainėje, 2343 South Kedzie avė.

BALANDŽIO 3—Moterų J. T. Zuris Boosters Komiteto Mass 
Mitingas. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Įvairus progra, 
mas ir kalbėtojai, tarp jų kandidatas J. T. Zuris.

BALANDŽIO 12—J. T, Zurio Kandidatūros Vakaras Ashland 
Boulevard. Programas, kalbos, šokiai. Įžanga $1.00. 
Bilietus galima gauti “Naujienose”, kitų laikraščių re
dakcijose, Centralinėje Dėm. raštinėje, Morrison viešbu
tyje ir pas kiekvieną J. T. Zurio rėmėją.

eniiflTfiiiF teatre dUNUlUnE 66 B. Van Baran 
Be pertraukos nuo piet iki vidurnakčio

“4-ta ir Paskutinė Savaitė”
25c ik! 2 vai. Kūdikiams

po piet. 15c visada
“IŠKILMINGA SOVIETŲ SATVBA"

N. T. TIMES

“THE NEW GU1UVER”
Sis paveikslas nebus rodomas jokiame 

kitame teatre Chicagoje i

T avernos
* Kur Susirenba Lietuviai_____

Smith’s Palm Garden 
Gražiausia vieta South Sidėj. Atva
žiavę i Bririiton Parką, nepraeikite 
pro šalį, bet užeikite išsigerti ska
naus Budweiser alaus, deginės ir vy
no; taipgi gaminame kasdieną iš 
šviežios mėsos ir daržovių skanius 
pietus ir sandvičius.

PAUL M. SMITH, Sav. 
4177 Archer AveM kamp. Richmond 

Tel. Lafayette 2235

Bowling—Lunch—Bar
20 Bowlimr Alleys.

10 Billiard & Pocket Tables 
Lunch Room — Bar 

Bruck-Wiesner Rec. Co. 
j t e' ii  ■.. Incorporated - . i

819 W. 35th Street 
Chicagp, III ♦

21st Place Tavern & 
Restaurant

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

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

/ Savipipkni
701 W. 21st Place. TeL Canal 7522

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETER’S BUFFET

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

Degtinė. Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL, Sav. 

6334 So. Western Avė.
Tel. Prospect 5086 Chicago. I1L

QUEEN’S TAVERN 
Geriausios viišies degtinė, vynas 
Sehlitz alus ir cigarai musų užei
goje visados randasi, taįpgi gražus 
kambarys su stalais . dėl moterų ir 
jaunimo išsigerti ir svetaine pasi
šokti. Prašome visus kaip busite 
South sidėj atsilankyti i musu už
eiga.
VERA WALUSH ir ALEK RUZGUS 

Savininkai
6227 S. Ashland Avė. Republic 7330

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

mams ir parems. Savininkai 
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs

Rendezvous Tavern
‘Mano užeigoje visados randasi ge-
ros rūšies gėrimai, cigarai, užkan
džiai — penktadieniais veltui žuvis, 
o šeštadieniais muzika, linksmas ir 
mandagus patarnavimas. Neužmirš
kite apsilankyti ir sueit i pažinti su 
našliuke moteria.

M R S. MARTHA GRIGAS, Sav. 
6556 S. State St. Tel. Englewood 2792

penktadieniais veltui žuvis,

Neužmirš-

BISMARK TAVERN
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė. Bismarck alus, 
cigarai ir mandagus patarnavimas. 
Taipgi yra svetainė dėl mitingų, ve
stuvių, parių ar kitų parengimų. Sta
lai dėl moterų ar merginu, gražiausi 
barai Chicagoje, už kuriuos gavo pir
ma dovana pirmoje pasaulinėje pa
rodoje Chicagoje. 1893 m. Neuž
mirškite apsilankyti pas našliuką. 
JOS. KIAUDA. 6101 So. State St.

- į i; r.fj 1 f «
» ....... ................................................. ........... ........... ....................... ............. .................. ............................. .

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

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav.

3416 S. Wallace St.
Tel. Boulevard 3489. ■ i

I
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34 ŽMONOS, SŪNŪS, KITI GIMINES 
SAVINASI J. T. KELLY TURTUS 

į ‘ " ... . .
-- . . ' • ........ «. < .

Kovo 21 d., prasidės tardymai, kad nusta 
tyti kam $150,000 priklauso

šeštadienį paaiškėjo, ka<L34 
asmenys, tarp jų kelios “žmo
nos*’, “sūnus” ir kitokie “gi
mines” savinasi $150,00 turtą, 
kurį paliko • elgeta-turtuolis
James Thomas Kelly.

Kelly ir jo turtai yra labai 
gerai žinomi lietuviams. dėl 
skandalo, kuris iškilo, kai ke
li gerai žinomi asmenys ban
dė tuos turtus pasisavinti. Jio 
suklastavo testamentą ir nuė
jo siv juo palikimų teisman, 
bet ten jiems nepasisekė. Į ka
lėjimą pateko Bella Butma- 
nienė, laid. dir. J. J. Bagdo
nas ir kiti asmenys. Adv. J. 
P. Wąitches taipgi yra nuteis
tas kalėjiman * už dalyvavimą 
suokalbyje, bet jis kovoja 
prieš nuosprendį apeliacinia
me teisme.

Tarp įvairių asmenų, kurie 
savinasi Kelly turtą, yra Mrs. 
May /Thomas, 4211 North 
Crawford avenue. Ji aiškina
si, kad Kelly buvo jos“vyrąs. 
Vedė 1908 metais. Tvirtini
mus galinti paremti fotografi
jomis, kurias nusitraukė kar
tu su Kelly. Ji taipgi sako, 
kad po kelių metų Kelly pra
žuvo. Kai ji pamatė Kelly’

kūną lavoninėje, tai ji tuojau 
pažino, kad tai jds vyras.

• .... ■ .

Sako, Kelly lietuvis / 
Moteriškė padarė ir kitą 

įdomų pareiškimą. Ji tvirtina, 
kad Kelly nėra “Kelly”. Jo 
tikroji pavardė esanti Tamo
šaitis, Jonas Tamošaitis, ang
liakasys iš Spring Valley, ku
ris 1923 ipetais pametė darbą, 
ją, žjnoną, ir, dingo.

Kovo 21 d., prasidės tardy
mai nustatymui kas yra lega- 
lis Kelly ~ “Tamošaičio” įpė
dinis ir kam pinigai priklau
so. Tardymai vyks prieš adv. 
Irwin N. Walker, 10 South La 
Šalie Street, kurį palikimų tei
smo teisėjas O’Connell pasky
rė komisionieriu Kelly turtų ' 
reikalą išrišti.

Be Mrs. Thomas, turtų no
ri, Edna A. Kelly, Vera E. 
Dwyer„ 5512 S., Sangamon st.; 
Mary Kelly, 6919 Princeton 
avenue; P. J. Cahill, 208 Wa- 
shington blvd.; Grace Weeden 
iš Ottawa, Kanados, Mrs. 
Jahn, (Carroll iš Columbus 
Groye; Ohio ir keli asmenys 
iš Airijos ir New Arleans, La.

Spėjama, kad tardymai nu
sitęs visą vasarą.

NAUJIENOS, Chicago, Bl 
įĮlįliaeįl !■)■ IIMi* JĮ,i 1" "lllla^1 

Grįžo iŠ New Yorko 5,/b . ... v., .. . ..... . ....... , . ..

T—

.... )

grįžoP-a Nora Gugiene, kuri pereitos savaitės pabaigoje 
New Yorko, viešėjusi; ten apie dvi savaites laiko. Ji buvo nu

vykusi SLA ir'privatiniais reikalais.
Susipažinusi su 'rytų lietuvių darbuote menp-muzikds sri

tyje, p. Gugienė, be abejo, papasakos ką patyrusį per “Muzikos 
|ihių” skyrių, kurį jį veda “Naujienose”. Autorei grįžus, sky 
rius vėl pasirodys penktadienį, kaip ir. pirmiau. >

•iš

Steponavičių Kon
certas, daug kitų 
parengimų vakar

Mirtis Retina Cice 
riečių Eiles

Mirė Vincentas Rimkevičius
■ c * 4

Pavasariais oras viliojo žmo
nes į laukus, bet vakaras tu

rėjo nemažai publikos.'

estate biznį, Paul M. Smith 
Ine. Co., 4631 S. Ashland avė. 
Jam išvykus, biznius prižiūri 
p. Smithienė ir sūnūs.

Senas Petras...

J. J. Bagdonas sėdi 
Joliet kalėjime

r- ' ‘
Nuteistas nuo 1 iki 5 metų 

kalėjimo už bandymą papirk
ti džiurininkus kriminaliame 
teisme, laike , adv. J. P. Wait- 
ches bylos, J. J. Bagdonas jau 
sėdi už grotų Jolięte.

.< Ten pat, be kitų lietuvių ka
linių, randasi P. Baltutis ir S. 
Girskis, kuris keletą metų at
gal skerdyklose laike nesusi
pratimo nudūrė žmogų.

J. Zolp, kuris buvo nuteis
tas kalėti nuę 1 iki 10 metų 
už pinigų išeikvojimą jau esąs 
laisvėje. Jis dirbąs vienoje 
Chicagos lietuvių kepykloje ir 
gyvena beveik “incognito”.

antrašte, “Cook County— Bu- 
reaų of Public Welfare”.

Du Juozai — Tėvas ir 
Sunūs — Švęs Var

duves Kartu

Pirmadienis, kovo ,1& 1936
. L I I I1.... ........................... .................

CLASSIFIEDADSl

BRIDGEPORT — Kovo 18 
čia įvyks didelės Juozų var
duvių iškilmės. Jas rengia 
Juozui Rachunui (ir jo 4 me
tų sitnui, taipgi Juozui.

Juozas Rachunas yra savi
ninkas Auditorium Taverno, 
3137 South Halsted Street. Jis 
yra ųdačiai žinomas veikėjas 
draugijose, todėl turi daug 
gerų draugų ir pažįstamų, ku
rie trečiadienį, kovo 18 d., ne
pamirš atsilankyti- į varduvių 
iškilmes su linkėjimais ir se
ną j am ir jauną j am Juciui. 
Bus geri muzikantai, skanus 
užkandžiai, etc. (Ap.)

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinant pinigus ant mortgičiu. 
UŽ rašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Ifirenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. Westem Avę.

Hemlock 0800

Wal
COAL BACK TO OLD 

PRICES!
High Grade Northern Illinois Coal 

Direct From Mine.
2 TON MINIMUM

$3.75 per ton 
$4.00 per ton 
$4.00 per ton 
$2.75 per ton

Mine’ Run ......... ......
Lump ..į...,
Egg »»*!»»••»•• *••••>*••• •••>•••*••
Screen .................... . .....

$2.00 per ton ttuckers charge.

Phone, Day or Nite — 
TT'TT'mrZTTT’ OOOO jAJliUZilJth ooozS

Rytoj Registracijos 
Diena: Užsiregistruo
kite, Kad Balsuot

Vagonų Dirbtuvės 
Atleidžia Dar- 

bininkus
Rytoj, kovo 17 d., yra- regis

tracijos diena. Jeigu neužsi
registravote sausio 15 d., 1935 
metais, tai užsiregistruokite 
rytoj, kad galėtumėte,balsuoti 
nominacijose ir rihkipiųose.

Registruotis turi sekami as
menys: kurie nuo pereitos re
gistracijos persikėlė gyvehti 
naujon vieton; kurie suėjo į 
amžių ir tie, kurie nuo perei
tos registracijos paliko pilie
čiais. Jeigu užsiregistravote 
sausio 15, 1935 metais ir te
begyvenate po tuo pačiu ad
resu, kurį padarėte tada, tai 
rytoj jums registruotis nerei
kia.

Registracija įyyks . nevien 
Chičagoje bet ir sekamuose 
priemiesčiuose: Chicago
Heights, Berwyn, Harvey, Ci
cero, Summit, Evergreen Parį, 
Stickney, Morton Grove ■ ir 
Elmwood Park. 1 :

Stotys bus atdaros nuo 8 
ryto iki 9 vakaro.

Likusieji tedirba dalį laiko 
darbininkai suskirstyti; t 
grupes. į

Kovo pradžioje Pullman ke
leivinių vagonų dirbtuvės pra
dėjo atleidinėti iš darbo kai ku
rių departamentų • darbininkus. 
Likusieji nedirba pilno laiko.

Darbininkai yra padalinti į 
tris kliasąs. Pirmosios kliasos 
darbihinkai visuomet gauna, 
daugiau, kaip antrosios arba 
trečiosios. Į pirmą kliasą pa
tenka tie darbininkai, 
dirba nuo, seniai ir turi 
tį arba įtakos.

Antros kliasos gauna 
ti po kelias valandas į
ir kelias dienas į savaitę. Pa
dirbę apie 3-4 valandas eina 
namo.

Trečios kliasos darbininkai- 
gauna dirbti dar mažiau. Kar- 
tąis tiktai kelias valandas į sa
vaitę, tad algos kaip ir nėra. 
Atleidžiant tokį darbininką, at
ima iŠ jo ženklą (“bėdžių”) 
įrankius ir sako, kai reikės, tai 
pašauksime. •

Visi 
šmotų, 
ninkus.

kurie 
pažin-

dirb 
diena

Pamišėlis nušovė Mc 
Kinley Parko teatro darbininkai dirba nuo 

išskyrus gerus amati-

Lytiniai nenormalus 
sėlis šeštadienį vakare 
nai sužeidė McKilney "Parko 
distrikto teatro, Midwest, 3538 
Archer avenue, vedėją, Irving 
Fehlberg 36 metų, 5014 Weąt 
End avenue. Jis mirė kelyje 
į šv. Kryžiaus ligoninę.

Kaip pasakoja teatro tar
nautojai, įvyko štai kas. Vedė
jams, nusiskundė, 12 metų 
mergaitė, Shirley Tupler, 3476 
Archer avenue, kad kokš tai 
žmogus ją užkabinėjus. Se
kiojęs jau savaitę laiko. Kai 
atėjo į teatrą, tai vyriškis at
sekė paskui, atsisėdo prie , jos 
ir ėmė meilintis.

Tarnautojai vyriškį tuojau 
suėmė ir atsivedė į teatro raš
tinę. Vienas iš jų nuėjo pa
šaukti policiją. Pamišėlis tuo 
tarpu, išsitraukė revolverį ir 
paleido kelis šuvius j Fehl- 
bergą.

Policijo vakar rytą pamišė
lį suėmė. Jis buvo ' grąikas, 
Peter Arisoųlas, 39 mėtų tna- 
šinistas. 3633 S. Hamilton

pami- 
mirti-

Senas Petras.

Rezignavo Sekretorė 
E. Lukošiūtė

Iš John T. Zuris Boosters 
Kliubo sekretorės vietos rezig
navo p4ė Ieva- Lukošiūtė, 7011 
South Artesian Avė.

Rezignavusi sekretorė, pa
reiškė, kad ji ir toliau dirbs 
adv. J. T. Zurio kandidatūros 
naudai, bet oficialių pareigų 
nebeeis. Ji esanti atsidavusi 
kandidatūros reikalui ir rezig
nacija nereiškia visišką pasi
traukimą iš aktyvių advf Zu
rio rėmėjų tarpo. (Sp.)

Klaidos Atitaisymas
f . • " > ■ T f

avenue

Nors gražus pavasariškas 
oras vakar chicagiečius viliojo 
ir nemažą skaičių išviliojo 
automobiliais pasisukti per 
laukus, vienok visa eilė pa
rengimų sulaukė nemažai pu
blikos. z“!

y j i / ' '

Didžiausias iš visų vakarų 
buvo Steponavičių šeimynos 
koncertas, kuris įvyko Chida- 
gos Lietuvių Auditorijoje. Su-, 
traukė kelis širptus publikos, 
kuri išklausė įdoiiitj,,rmuzikos 
ir dainų programą.' .

Koncerte dalyvavo Kazys 
Steponavičius smuikininkas, 
Anelė Steponavičienė, sopra
nas, Jurgis Steponavičius, pia
nistas, trys chorai, “Pirmyn”, 
“Naujos* Gadynės”, ir Chica
gos Lietuvių Vyrų Choras Hir 
Simfonijos orchestras. Po 
koncerto įvyko šokiai, kurie 
nusitęsė iki po pirmos.

Švente Jubiliejų
18-toj e apielinkėje vakar 

įvyko SLA. 129 kuopos jubi
liejinė vakarienė. Seniausia 
SLA. kuopa Chcagoje, 129-toji 
šventė 30 metų jubiliejų ir iš
kilmėms, kaipo garbės sve
čią f turėjo adv. K. P. Gugį. 
Vakarienė įvyko G. Chernauė- 
ko svetainėje. Kuopos pirmi
ninkas yra F. Valaitis.

Sukvietę pas Save gruzdie
čius, žagariečius, kruopiškius, 
skaisgiriečius ir kitus gerus, 
žmones, bunco ir kortas lošė 
ir linksminosi Joniškiečiai. Jų 
kliubo vakaras įvyko Holly- 
wood svetainėje, 241/W. 43rd 
Street. . .

CICERO. — Mirtis ir vėl at
ėmė lietuvį iš Cicero gyvento
jų tarpo. Tai buvo Vincentas 
.Rimkevičius, Vakarinės žvaig
ždes kliubo narys. Palaidotas 
kazimierinėse kapinėse. Paliko 
du sunu, marčią ir daug kitų 
giminių. ••

Apie /‘Vienybės Rimbą”

Šiomis dienomis čia iš šv. 
Antano pastoges t išlindo, lyg 
“Pilypas iš kanapių”, toks “Vie
nybės KĮiuUs”, ^Unity Club”. 
Kokios vienybes#;jie sieksis, ne
pasako. Ar kartais toji “vie
nybė” nebus atkreipta prieš 
lietuvį, Edvardą ^Kavaliauską, 
kuris eina su reįniblikonų par
tija.? Jis turi ’ šansų laimėti. 
Turbut . dėl to„i i demokratų šu
lai neriasi išitkailio, apsidengę 
maskomis, ir tveria naujus 
kliubus. ’

Argi trumpą laiką atgal tie 
pat asmens, kurie1 siekia vie
nybes, neposmavo apie vieny
bę, apie piliečių gerovę, o pa
skui ėmė ir suskaldė Improve- 
ment Kliubą? "Kur čia vieny
bė? Kartą nekaip pasirodę ir 
tikslo neatsiękę, dabar vysto 
naują “skymą” paslėpimui sa
vo pėdų. s

Kol iš to “Vienybės Kliubo'’ 
sulauksime vienybės 
labai,

200 Bedarbių Dirbs 
Senatvės Pensijų 

Raštinėse
Pradėjęs dalinti aplikacijas 

senatvės pensijoms, Cook Ap
skričio Piliečių Gerovės Biu
ras (Bureou of Public Wel- 
fare) psfėmė 200 bedarbių kli
entų aptarnavimui. Apskai
čiuojama, kad Cook apskrity
je yra 25,000 seheliai, kuriems 
pensijos priklauso.

Pašalpą pensijų formoje ga
li gauti seneliai 65 metų am
žiaus, kurie 'išgyveno bent 5 
iš paskutinių 9 metų, Illinois 
valstijoje. Aplikacijoms reikia 
kreiptis į Bureau of Welfare 
stotis, kurių adresus galima 
rasti telefonų knygoje, po

Iki Balandžio 30 
Dienai

KLIUBU IR ORGANIZACIJŲ 
ATYDAI!

Buvusis Svilainio Grove yra tin
kama ir puiki vieta dėl pikniku ir 
šokiu. Greitu laiku atsidarys pir
mas kliasos Tavern ir Lunchruimis. 
Dėl informacijų pašaukit

LOUIS NIZINSKAS
4214 So. Maplewood Avė.

Dabartinis savininkas Svilainis Grove 
83 ir-Kean Avė;, Willow Springs

Greitu laiku atsidarys pir-

SALUTARAS DRUG & 
CHEMICAL CO.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausiu Biteriu ka šiandien randasi 
ant marketo, ir žinoma kaipo gera 
gyduole dėl yiduriu ar kitu nesma
gumu, pldčiai yra vartojamas aptie- 
kose ir tavernose. Geras gerti su 
degtine ir be degtinės. Reikalaukite 
visi ir visados Salutaras Biterio. pa
šaukite Tel. Canal 1133.

639 W. 18th St„ Chicago, III.

TONY THE CLEANER
________ i ir geriausias valytojasGeniausias
Brighton Parke. Valome visokius dra
bužius, vyriškus, moteriškus ir vaiku. 
Darba atliekame kuogeriausiai, nes 
turime daugelio metu patyrimą tame 
darba. Darba paimam iš namu ir pri
statom j namus Tėl. Lafayette 1310 

TONY LUKOŠIUS
2555 W. 43 St.

‘ Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės

[ EMERALD DAIRY
Senuko Daugelavičiaus

. _____ _ Victory 4181
Pristatom j namus ir groseri,

> ¥

3251 Emerald Avė.

Pašaukit.

reikės
, ■ 't ‘ . ■ \

o labai ilgai palaukti.
Teisingas.

VESTUVES

vyrų, moterų ir didelis i 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 50c., 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 
Inicijacijos 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. Ofisas

įcLASSIFIED APS Į
Business Service 
Biznio

K. ČEPUKAS
Pentuoju ruimus ar Storus, žema 

kaina, taipgi taisau visokios 
rūšies namus.

Tel. Brunsvvick 9131
UNIVERSAL STORAGE 

■ V. BAGDONAS, Sav. 
Local and Long Distance

Furniture and Piano Movint?
3406 S. Halsted Streef 

Phone Yards 3408

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

PLAYER PIANAS su 50 rolSm. 
parduosiu, piiriai. Mrs. Lee, 5700 
Maryland Avė.. 1 lubos.

TURIU pardavimui dvi labai ge
ras smuikas ir stalioriaus įrankius, 
parduosiu pigiai. Meldžiu atsilan
kyti nuo 6 lig 9 vai. vakare. Bedar
bis Tony. 2244 W. 23rd PI.

’ Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

S; E. SOSTHEIM & SONS 
. STORE 1-------------

1900 S. State St.
FIXTURES

CALumet 5269.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

SENAS žmogus, noriu dirbti ga- 
soline station arba janitorių už ma
ža mokesti," turiu patyrimu, bedarbis 
Tony, 2244 W. 23rd, PI.

. Help VVantcd—Malė 
Darbininkų reikia ■

REIKALINGĄS . senyvas geras 
žmogus ant farmos. Mažas mokestis. 
Joe Ambert, 7157 So. Lincoln St.

" — ■* O  

.. ................................. .... ..... ...... .
REIKALINGAS patyręs savo dar

be bučėryš ' dėl atgaivinimo naujfti 
biznio. Lafayette 2952.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia ♦ .

MERGINA virš 20 grojanti ant 
piano 
Trumpos valandos, 
moteris prižiūrėti kūdiki* ir/dirbti 
prie namų. L..""/___ _
ir mokestis. x

\* .

10821 S. Michigan Avė.
—o—

ir dainuoti pas Gay Spot. 
Taipgi lietuvė

Kambarys,. užlaikymas

PATYRUSIOM, jaunom! merginom 
tuojaus darbas už veiterkas. foun- 
tain priris, prie namu, virimo ir t. t. 
Darbas geruose koteliuose, restau
racijose ir kliubuosfe. Gera mokes
tis. A. J. MeCoy .& Assoc. Ine. Em- 
ployment Brokers, Kambarys 1133, 
140 S. Dearbom St

REIKALINGA patyrusią moterų 
skudurams sortuoti. Steinberg, 1144 
So. Fairfield. ’

■ {’<

šeštadienio /Naujienose” ži
nioje apie income taksus įvyko 
klaida. Valdžia ima 4%^ nuo 
įplaukų virš $1,000 ar $2,500 
normos, o ne 2(%, kaip žinioje
sakyta

Apie Laisvamanius /
Pasirodo, kad nesnaudė nei 

Roselandas, nes ten Laisvama
nių kuopa surengė paskaitą. 
H. Jogminas aiškino nemažam 
būreliui klausytojų apie “Pa
saulinį Laisvamanių Judėjimą 
ir Jo Nuopelnus < Žmonijai”. 
Kita paskaita įvyko Tautinės 
parapijos saleje. Dr., Graičiu- 
nas kalbėjo apie dr. Joną 
Šliupą, kuriam šįmet sukako 
75/metai amž.

Bridgeporte įvyko ir ki(as 
parengimas, būtent, . Lietuvių, 
Moterų Piliečių Lygos “šešio'- 
likiriių Vakaras”. “Sandaros*’ 
svetainėje 'Lygos narės ir ki
tos moteriškės susirinko pasi
rėdžiusios, taip kaip jos rėdy- 
davosi būdamos 16 metų am
žiaus. Nereikia nei sakyti, 
kad vakarėlis buvo įdomus ir
linksmas

Antanas Kasiulis-Vera Walush atidarąs kiekvieną panedėlį ir 
ketvergą nuo 9 ryte iki 8 vai. 

Miesto rotušėje apsivedė ta- vakare, 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.
Chicagos Lietuvių Draugija, 

1739 S. Halsted St. (2ros lubos)

vern biznieriai, Antanas Kasiu
lis, 5949 South Kedzie avenue 
ir Vera Wąlush, 6227 South 
Ashland avenue. t
' Po skanių pietų Morrison 
viešbutyje jaunavedžiai parvy
ko į A. Kasiulio tavern ir ten 
vėl įvyko vaišės, “Tikroji” ves
tuvių puota įvyks po Velykų, 
kur susirinks visi jaunavedžių 
giminės ir draugai. Nuo savęs 
linkiu pp. Kasiuliams ilgo ir 
linksmaus gyvenimo.

< Sęnas Petras.

Išvažiavo j Hot Springs 
Atostogoms '

i

BRIGHTON. Pereitos sa 
vaites pabaigoje atostogoms į 
Hot Springs, Aįrk.į išvažiavo 
Paul M. ’Smitl^ 4177 Archer 
avenue, Smith’s Palm' Garden 
savininkas. , - '

• • • - ■' “ i' ‘

^is ten mano paviešėti apie 
tris savaites • ir paimti mine
ralinių vonių.t

P. M. Smith užlaiko ne vien 
alinę, bet ir apdraudos ir real-

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 

ryto iki piet 
LANDLORDS BUREAU Op 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu viri 

'50 met

10

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskait- 
liavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekoriuš" ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

420W.63rdSt.
,EngIewood 5883-5840 
Fotografija yra am

žina atmintis.
Niežėjimo. MbSrimų, - Ir Dedervine*— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina iritaciją nuo Eczemos, spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo švarus ir saugus vais
tas prašalinimui. odos iritacljų. Užgin
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 85c. 60c. ir #1. Visi vaistinin
kai užlaikė.

Itching 
Skin

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

Pocahantas Mine Run Screened 
5 to^ai ar daugiau $7»80 tonas 

Smulkesni $7*05 tonas

žemo
FOR SKINI IRRITATIONS

Smulkesni $7*05 tonas

Business €hances 
Pardavimui Bizniai

TAVERN pardavimui arba priim
siu pusininkų, gera vieta. Esu na
šlė, vienai persunku i 
Kreipkitės 4180 Archer Avė.

užlaikyti.

PARDAVIMUI Tavern. geroj vie
toj, per 40 metu išdirbta ir nebu
vo uždaryta. Kampinis biznis su na
mu ar benamo,

Taipgi gali renduoti 20 mašinų 
ga radžiu,labai pigiai.

3464 Litūanica Avė. ;

KENDŽIŲ KRAUTUVĖ geroj vie
toj, priešais lietuviu bažnyčios ir 
mokyklos, taipgi Public School. Par
duodu dėl ligos.

■ ' 1446 So. 50th Ct., Cicero.

Farma for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA farma keturios de
šimts akeriu. Priežastis pardavimo, 
aš viena moteris negaliu apsidirbti. 
Atsišaukit per laišku, aš plačiau pra
nešiu. Rašykit Mrs. Antonia Ale- 
kas, Brethren, Mich.

10 AKRU daržovių ir vištų farma. 
60 myliu puo Chicagos. Arti Vasa
rinio - Rezorto. Geras marketas. 
Nebrangiai. Gerom išlygom. Wits- 
chorik, 325 W. 48th PI., Chicago.

Real Ėstate For Sale 
Naroai-ŽemžPardaviniūi

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Real Estate and Insurance 
4631 South Ashland Avenue, 2 lubos 
Perkam, parduodam, mainom ka kas 
turite. Paj?elbstim atnaujinti morjrf- 
čius. Turėdami ka ant pardavimo, 
mainymo, norėdami pirkti ar su ko- 

| ikiais kitais reikalais kreipkitės pir- 
i |ma prie musu, teisingas ir greitas 

‘ patarnavmas jums bus ant naudos.




