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MEDINIAI VAGONAI ELEVEITERIŲ NELAIMĖJEChinijos Diktatorius
Tebėra Gyvas?

Mano užtikę susi
daužiusį lėktuvą su 

7 žmonėmis

AMERIKA SUSI
TARĖ DĖL TAI
KOS IŠLAIKYMO

Chinijos kariuomenė baigia apsupti maiš
tininkus ir tikisi greitai išliuosuoti maiš

tininkų pagrobtą diktatorių.
■ v ‘

.... .................................................. .........

f»8uro?p

Ieškojimą prapuolusio Utah 
tyruose lėktuvo sulaikė stai
gi sniego pūga.

CHICAGO. — Chinijos generalinis konsulas Chicagoje T. 
K. Kah, vakar paskelbė gavęs tikrų žinių iš Chinijos valdžios, 
kad žinios iŠ japonų šaltinių apie maištininkų nužudymą dikta
toriaus gen. Chiang Kai-shek esančios visiškai neteisingos.
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Chiniečiai mano, kad jų dikta
torius tebėra gyvas.

SHANGHAI, gr. 16. — Iš 
augštų valdžios šaltinių patir
ta, kad Nanking valdžia duo
sianti paskutinę progą maišti
ninkų karvedžiui maršalui 
Chang Hsueh-Jiang paliuosuo- 
ti ir sugrąžinti gyvą jo pa
grobtą Chinijos diktatorių ge- 
neralissimo Chiang Kai-shek.

Bet jei maištininkai atsisa
kys pasiduoti ir paliuosuoti 
Chinijos diktatorių, tai prieš 
juos bus panaudotos visos Chi
nijos karinės jėgos ir jie 
sutriuškinti.

Centralinė valdžia vis 
mano, kad diktatorius
Chiang Kai-shek tebėra gyvas 
ir sveikas ir netiki žinioms 
apie jo nužudymą, nors dau
gelis mano kitaip.

Prieš maištininkus liko pa
siųsta didelę karUjomenė, ku
ri siekias! maištininkus, apsup
ti Chanai proviricijds^sbstinėj 
Sian-fu, kur yra maištininkų 

x centras. Išėmus valdžios na
rius,, kurie bando krizį sutai
kinti, visiems kitiems yra-už
drausta susižinoti su maišti
ninkais.

Karo ministeris 
Ying-chin, kuris 
Chiang Kai-shek 
esant nelaisvėj, 
komanduoto  ją
ekspedicijai. Bet kartu yra ve
damos ir derybos apie taikų 
sukilėlių pasidavimą ir pa- 
liuosavimą gen. Chiang Kai- 
shek. Ir tikimąsi, kad jis bus 
paliuosuotas už kelių dienų.

Valdžia remia savo įsitikini
mą, kad gen. Chiang Kai-shek 
tebėra gyvas, pranešimu anglo 
patarėjo Donald, kuris sakosi 
matėsi su gen. Chiang Kai- 
shek pirmadieny ir išreiškė 
viltį dėl jo greito paliuosąvi- 
mo. Gen. Chiang Kai-shek bet
gi pareiškęs norą sutriuškinti 
maištininkus, todėl valstybės 
taryba ir siunčia prieš sukilė
lius didelę kariuomenę jutos su
triuškinti, jei jie nesutiks ge
ruoju pasiduoti.

Pasak valdžios narių, žinią 
apie gen. Chiang Kai-shek ir 
jo padėjėjų sušaudymą pir
miausia paskelbė keli vietos 
maži chiniečių laikraščiai ir 
taipjau Japonijos oficialė ži
nių agentūra Domei. Tos ži
nios buvo paremtos neva mar
šalo Chang Hsueh-liang pa
skelbimu per radio. 7

Bet valdininkai tikrina, kad

mcagai ir apielinkei feae- 
ralio oro biuras šiai dienai pra? 
našauja:

Giedra, biskį šalčiau.
Vakar 2 vai. po piet tem

peratūra Chicagoje buvo 49°.
Saulė

4:20.
teka 7:12, leidžiasi

nė viena šių žinių nepaeina iš 
tikrų šaltinių ir remiasi Do- 
nald pranešimu, 
Chiang Kai-shek 
vas. '

(Domei agentūra 
skelbia žinias apie
shek nužudymą. Bet kartu ji 
paduoda ir Donald tvirtinimus, 
kad diktatorius tebėra gyvas. 
Japonai betgi pastebi, kad ži
nia apie gen. Chiang Kai-shek 
sušaudymą yra atėjusi už dvie
jų dienų po Donald pasimaty
mo su pagrobtu diktatorium).

Pogromas Lenkijoj
VARŠAVA, gr. 16. — Daug 

žydų liko sumušta pogrome 
Czyczew miestely, Baltstogės 
apielinkėj. žydai btfvo išvary
ti iš savo sankrovų, o langai 
daugelio žydų namų liko išdau
žyti.

Ex-karalius Edvar
das nė Austrijoj ne

turi ramybės 
________________________________ . ■ .1 ■

VIENNA, gr. 16. — Angli
jos ex-karalius Edvardas, da
bar princas Windsor, negali ir’ 
užsieny gyventi privatiniu gy- 
venimu, kurio jis taip ilgėjo*’ 
si ir dėl kurio jis atsisakė so
sto.

Jis atvyko į baronų Roth- 
schild pilį Enzesfeld, bet ir 
čia negali rasti ramybės ir pa
sislėpti nuo žmonių akių.

Prašant Anglijos ambasa
dai, pilis yra apstatyta žan
darų, kurie neprileidžia prie 
pilies nė laikraštininkų, nė fo
tografų. Bet princas vistiek 
niekur negali išeiti, nes kiek
vieną jo žingsnį seka reporte
riai ir rašinėja ilgiausius pra
nešimus i užsienį. (Austrijos 
laikraščiai labai mažai apie 
princą rašo). Nugirsta kokį 
gandą, kad princas buk tai bu
siąs kokioj vietoj, žiūrėk, 
vietoj jau* susirinko pulkai 
porterių laukti princo — 
žinoma, nesulaukia.

Pamatė dvaro tarną einantį 
į vaistinę ir tuojaus reporte
riai paleido gandą, kad prin
cas buk sergąs, nors jis tuo 
laiku lošė golfą.

Princas Windsor mano pa
silikti baronų Rothschlld pily 
bent iki po švenčių.

toj 
re- 
ir,

VAIZDAS VIENO MEDINIO ELEVEITERIŲ VAGONO, KITO PUSIAU MEDINIO 
pusiau plieninio, kurie susidūrė prie 38-tos ir State gatvių. Sužeistų buvo apie astuoni. 
Sunkiai nukentėjusių nebuvo. Nelaimė ;įvyko migloje, kuri užvakar buvo užklojusi 
-Chicago. (“Naujienų” Aęme Photo) j':.

42 Illinois angliaka
siai apkaltinti neva 

už bombas
Jie yra kaltinami dėlioję bom

bas po traukiniais tikslu su
trukdyti kitos unijos anglia
kasių samdymą.

SPRINGFIELD, III,, gr. 16. 
— Federalinis grand- jUry įšį 
nešė apkaltįnipią prieš; 42 ąn- 
gliakashišz- na.ri$ 
Miher«<W-^i/ 
dėliojus bombi

iProgressive

ombas traukiniais 
tikslu sustabdyti kasyklų samfe 
dymą priešingos Unijos nariųk; 
taipjau už bandymą sutrukdy
ti tarpvalstijinę prekybą.

Apkaltinimas buvo išneštas 
prieš savaitę laiko, bet tik da
bar apie jį tepaskelbta. t

Tarp apkaltintųjų yra ir bu
vęs . Progressive angliakasių 
unijos prezidentas William 
Keck. '

33 apkaltintųjų jau pirmiau 
buvo areštuoti.

Naujas sėdėjimo 
streikas

KANSAS CITY, gr. 16. — 
Vietos Fisher Body ir Chev
rolet paskelbtas sėdėjimo streif 
kas iŠ priežasties pašalinimo i$ 
darbo vieno darbininko. Abie
jose dirbtuvėse dirba apie 2,7 
450 darbininkų.

VAN NUYS, Cal., gr. 16.— 
Du broliai French, 74 ir 72. 
metų, kurie kartu gyveno per 
50 metų, kartu ir nusižudė 
nusitrbškindami automobilio 
dujomis. '

Dvaras valomas
LONDONAS, gr. 10. — Ka- 

rališkas dvaras Jurgio VI da
bar yra; stropiai Valomas ir 
yra šalinami visi buvusiojo 
karaliaus Edvardo šalininkai, 
ypač jaunesnieji didžiūnai, ku
riuos buvo ^pasirinkęs Edvar
das.; už’ savo; patarnautojus ir 
palydovu#.Vieton jų statomi; 
šęnf;fr užkietėję kbriseryato- 

t-

Stiklo streikas; ple -1 
čiasi; streikuoja

TOLEDO, Oi, gri 16.^-Stik- 
lo gamybaveik visoje šalyje 
yra apsistojusi, sustreikavus 
ir Libby-Owens-Ford Glą^s Co. 
darbininkams. ; S ' ■

Streikas pirmiausia prasidė
jo Pi ttsburgh Plate Glašs Co. 
dirbtuvėse, bet persimetė ’į 
kitas dirbtuves ir dabar strei
kuoja visų apie 13,000 štiklp 
darbininkų > įvairiuose Ameri
kos miestuose. . .

VATIKANAS, gr. 16.—Kar- 
dinolai tikrina, kad J Vatikanas 
pritariąs ąųtaikymui civilio 
karo -Ispanijoje, bet su šąly- 
ga, kad. nębutų daroma kom
promiso “su anti-rėligįniais 
judėjimais?.

Riaušės Baltimore 
taksikabu streike
BALTIMORE, ;Md., gr. 16. 

— čia sustreikavo taksikabų 
dhrbininkai dėl pašalinimo ke
turių darbininkų iš darbo. 
Kompanijos bando samdytis 
streiklaužius. Dėlei to ištiko 
daug riaušių, kuriose taksika-r LONDONAS, gr. 16.- 
bams išdaužyti langai, .kitur 
taksikabai liko apversti. 3 
žmonės liko sužeisti ir 20 areš- -

ST. JOŠSEPH, Mof, gr. 16.— 
Beardydąm^s seną išdŽiuvusį 
šulinį ^ ūkininkas; Pennington 
rado ir jame Užmušė 139 gy
vates.' /■ ■ - į

tuota.

■I Ti’ys
lakupai užsimušė ir keturi- iš- 
sigdbSjo Iššokdami parašiu
tais dviems bombardavimo Kk- 
tuvams nukritus liepsnose.

-•i ' ■

m

Fašistai vėl bombar
davo Madridą

MADRIDAS, gr. 16. — 20 
sukilėlių bombardavimo lėktu
vų, lydimų 27 kovos lėktuvų, 
vėl visu smarkumu bombarda
vo Madridį; <

Pirmą kartą šiame civilią- 
me kare sųkilęlių lėktuvai 
bombardavo ir Katąlonijos pa
kraščius. : ;

■ \ 5 ,

SALT LAKE CITY, Utah, 
gr. 16. — Manoma, kad liko 
užtikti pėdsakai Western Air 
Lines pasažierinio lėktuvo, ku
ris prieš dvi dienas prapuolė 
skrendant iš Los Angeles į 
Chicago per Utah tyrus. Pėd
sakai užtikti sniegu apklotuo
se kalnuotuose tyrutose už 25 
mylių į pietryčius nuo čia, kur 
jis galėjo susidaužyti vakar 
ryte. Tečiaus tolimesnis ieško
mas turėjo apsistoti užėjus 
staigiai ir smarkiai sniego pū
gai.

Spėjama, kad visi skridę lėk
tuvu 7 žmonės — 4 pasažie- 
riaį ir 3 įgulos nariai — yra 
žuvę. Jei jie ir nebūtų buvę 
žuvę pačioje nelaimėje, tai iki 
šio laiko tikrai sušalo.

šimtai žmonių lėktuvais, 
tomobiliais ir pėsti ieškojo 
tuvo per virš 80 valandų 
surasdami jokių pėdsakų,
čiaus John Hess, CCC stovyk
los foremanas, pranešė, kad 
jis užtikęs “pėdsakus” lėktu
vo. *

Hess sakosi radęs vietą su 
nulaužtu medžiu ant Alpine 
kalno, u*ž 25 mylių nuo čia, kur 
paskiausia girdėta lėktuvą ir 
kur labiausia jo buyo ieškoma. 
Vėliaus jis užtikęs kitą nulau
žtą medį,, o .už 700 pėdų. kal
no šlaite jis matęs išraustą 
shiegą, kur galbūt žemę užga* 
vo lėktuvo ratai. Bet iš tos 
vietos jis negalėjęs toliau eiti 
pakalnėn ir turėjęs ieškoti ki
to kelio, iš kito kalno pusės. 
Bet užėjusi sniego pūga toli
mesnį ieškojimą laikinai su
stabdė.

au- 
lėk-
ne- 
Te-

Priėmė visą eilę sutarčių iš
laikymui taikos Amerikos 
kontinente, bet dėl Europos, 
neįstengia susitarti.

..............-t ...................................  — 

Sukilėliai skelbia su
ėmę 7 Rusijos laivus 

su amunicija
■ •:; ■ '

Prisipažysta, kad svetimos val- 
' stybės submarina paskandi

no lojalistų submariną.

SU SUKILĖLIAIS, gr. 16.
Ispanijos sukilėliai. oficia

liai paskelbė^ kad sukilėlių sub- 
ma.rįna; kurią jie nupirko iŠ 
Svetimos valstybe^, kelios die- 
nos?atgal torpedavoirpaskan
dino į^alį^ų/ y š^bfnąriną C-3 
Hes,;Mąlagą<;<-r ■ į.A-

;^Taipjari.•■••'škėllĮįamia/.' kad su
kilėlių karo laivai' Viduržemio 
juroj suėmė septynis Rusijos 
laivus su amunicija lojalis- 
tams. .. / d/''

is lictuvoT
lojalis

BUENOS AIRES, gr. 16.— 
Amerikos taikos konferencija, 
kurioj dalyvauja 21 valstybė, 
šiandie susirinko plenariam po
sėdžiui, kuris ketino užsitęsti 
ilgą laiką iš priežasties tų 
svarbių dalykų, kuriuos kon
ferencija turėjo apsvarstyti.

Tečiaus į trumpą laiką de
legatai susitarė dėl ratifikavi
mo sutarčių; dėl sutarties iš
laikymui ir atsteigimui taikos; 
priėmė nesimaišymo (neutra
liteto) protokolą; nutarė Lima 
konferencijoj, kuri įvyks 1938 
m., svarstyti sudarymą visos 
Amerikos teismo sprendimui 
nesutikimų tarp valstybių.

Argentina pasiūlė savo pa
taisas prie taikos išlaikymo ir 
nesikišimo (neutraliteto) rezo
liucijų.

Vakar visi ‘ delegatai pasira
šė pataisytą nesikišimo proto
kolą. Jis atstoja prieš kelias 
dienas pasirašyta protokolą, iš 
kurio Argentina atšaukė savo 
parašą. Pataisytas protokolas 
atsižvelgia ir į tas- valstybes, 
kdrios priklauso tautų sąjun
gai. Tas taikoma daugiausia 
Argentinai. ‘

Ikišięl ėję Amerikos taikos 
konferencijoje svarstymai pa
rodu kad porsŲvisos Amerikos 
valstybės sutinka vienytis iš
laikymui taikos Amerikos kon
tinente ir nenori įsivelti ir į 
Europos karą, tečiaus visgi dar 
jos nėra pasiruošusios prisidė
ti prie paskelbimo ginklų em
bargo ir nedavimo paskolų Eu
ropos kariaujančioms valsty
bėms.

ROCKFORD, IJL, gr. 16.-- 
Charles Van Lamngham, 55 
m. iš ŲaSalįe, per visą; naitį 
išgulėjo prispaustas apvirtu- 
šio automobhaus, $ęi, pagalios, 
šusiląųkė pagelbąs.
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Už žiedą— 4 metai 
‘ sunkiųjų darbų 

kalėjimo 
p .-’ '•* 7 ■'".'i;.;~ i

KAUNAS. — 1934 mį lap- 
kričio 3 d. \ naktį Ramygalos 
g-vė 76 m. gyventojas -čir
linas kažin. kokio, šlamesio bu
vo prikeltas iš miego. Atsikė
lęs iŠ lovos pamatė vyriškį, 
kuris jį apšvietė elektros lem
pute ir skubiai „pasišalino iŠ 
kambario. Čirlinas pradėjo 
šaukti pagalbos ir; nepažįsta
mąjį,išsivijo -gatvėn, tačiau1 
kieme stovėjo dar du vyrai, 1 
kurių vienas pradėjo į Čirliną l 
šaudyti, bet nępataikė.

Čirįinaą,. grįžęs kambarin, 
neberado švarko,".kuriame bu? 
vo šliubinis aųksipįs žiedas. 
Vagis buvo įlindęs pro langą, 
jį įmušdamas. .

Šiomis dienomis^ apygardos 
teismas i^iškintiiosius vagis 
Jėčiiį Antaną, Jąkbmą Stasį ir 

J Okuličių Juozą nubaiįidė. Pir
muosius du i po 4 metus sunk, 
darbų kalėjimo SU yišų teisių 
ąt€mimU, o Okuličių 2 metų 
supki į?darbų kalėjimo jsu tei
sių,

km. 
Jurbarko vals. šiąnakt >astas 
prišautas šrątinįu šautuvu pil. 
J. Aksėnitauskas. Nužudymo 
priežastys 
mos.

VATIKANAS, gr. 16. — Pa- 
pa P-ius XI praleido labai ne
ramią naktį ir dabar akyliau 
pildo daktarų įsakymus gulė
ti lovoj.

PHILADELPHIA, Pa., gr. 
16. — Vaisių marketo urmi
ninkų trokų draiveriai sustrei
kavo, reikalaudami pakėlimo 
algų.

DUBLINAS, gr. 16.

NEW YORK, gr. 16. — Val
stijos augščiausiojo teismo ape
liacijų skyribs nusprendė, kad 
advokatai negali davinėti lega
lius patarimus nė per radio, 
nė per' laikraščius, ar 
dyką, ar apmokamai.

GiENESĖE, N. Y., 
— Gudri lapė nuvedė
dešimtį šunų, kurie ją vijosi. 
Vejama lapė užbėgo ant plo
no ledo Genesee upėj ir per
bėgo upę. Bet kada šunys ban
dė ją vytis, tai ledas neatlaikė 
sunkesnių šunų, įlūžo ir visi 
šunys prigėrė.

tai

gr.

už-

16.

ir skubiai pasišalino iš 
ano. čirlinas pradėjo

teii;

ir

W ‘d

aplinkybes tiria

7; ■V,

, — Ai
rija neturėdama kur dėti bul
ves pasistatė dirbtuvę ir iš 
bulvių pradės gaminti alkoho
lį, o gal ir kitus gaminius.

Giminėms Lietuvoj
/ . • x >1

Dovanų Kalėdoms
Neužmirškit savo brangius tėvelius, 
brolius ir sesutes.
Pasiuskit savo Kalėdų dovanėlę per Naujie
nas. Pasiuntę dolerį, kitą, biednesni nepasi
darysite, bet jiems suteiksite daug džiaugsmo.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius maloniai 
jums patarnaus* Pąsiųnjinias greitas, nebran
gus ir garantuotas.

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO. ILLINOIS

Atdaras iki 8 vai. vakaro ir nedėlioj iki 1 vai. po piet.

L*'
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Clevelando i Oliio Žinios
» A J . ♦ . ’ . 4 ..

t. ,

Lietuvių bankas gavo apdraudę indėliams.—

NAUJIENOS, Chicago, Ui.
...... į i.-.ii-rrim ,ii ,f,nri r i ................. ....................... ..

tą. Bulęuį, pirmininku Wys ^ėĘophane su-
ičeraųką, ^tai^nku Ppmįni-
>kas Ki-akaųąkąę, pydf. ^št. \L. 
jonątata, irašfe
•Gedgaudas, ' i$l. Vincąš česhą? 
jr -t. t. ŽP^ži^, visa yaldybą, 
susidės iš ..iį^^i^iklių Žmonių, a

Ieško '
“Dirvos” Nr. 43^me smeton-

.1,aižių p^kali^aę,. L t 
teikėsi paroik^ti y man užuojau-* 
ftą. jPtamįąųąią jfe f^ąiįestąu-} 
ją, kad .aš.ltan^ą4aibiaųju pa-, 
žangiemsiems Jąikraščiams;i

Ketvirtadienis, gr. 17,1936
tinąi nusekęs ir trūksta pim-f 
gų -aįgęms mokėti.

Viso šiame mieste pilie WPA 
dirba M,000 žmonių. wąsi jie, 
gavo Raštiškus /klausimus, ar 
neturi kokių kitų pajamų. Vie
nuolika tūkstančių į ,tą klau
simą nesiteikė atsakyti. Tokią 
budu jie tarsi pareiškė, kad 
-turi ir kitokių < pajamų, gali 
būti iš WPA pašalinti; , f 

• Tačiau reikia manyti, jog 
kai kurie į klausimus neatsa
kė ' tiesiog tdel apsileidime.

Jahžaa^ųivjeJnin 
tųOld Golds cigare tu .neš; 

®ld <

fęĮygose

Phone Canal 6122

DR.&BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1^6 ir 7~«€ 

Senėdami? k aadėjL .pagal autartį 
Rez. 6631 So. California Avenųc 

Telefonas Republic 7868
1, Į|.wt|i nu ii■miifr HM>i ■■ "■ I—■ P   "W »"■' ■ » IIWI0»I................... B I

Tel. Offiee 'Wentworth 6380 
Rez. *Hyde Park 8895

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Tharąpy 

and Midwife ’ 
6630 S. VVesterni 
Avė., jgĮid fįopri 
Hemlock 9252 

Patarnaūju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse,; 
d u ędu massage' 
eleetrie t r e a.tJ 
ment ir magne-; 
tie blankets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovapai.

-—^^7.-'^- j

... " V

Visiems užsieny gyvenantiems 
ĮietDyiąm^ 4,y^tuvos Žinios“ 

metams tik 6 doleriai.
'N.ęicėdami palaikyti ryšius su už

sieny .gyvenančiais lietuviais, .mes nu-^ 
tarėme mūsų dienraščio prenumeratą 
Skąttyti tik tlelt, kiek mųins .apseina 
^pėdic|ją. #kviečiame 
Išrašyti populiarų įįrinokrat^08 Pa
kraipos dienrašti

k>s prješmetmis ®tisir»nlcimas.—■.
Niekus pliauškia
SLA 136 ta

Lrė gelžkdių magnatas
Mirė važiuodamas traukimą 

į New Yorką clevelandietis Q.‘ 
P. Van Sweringen, paskilbęs 
geležinkelių magnatas. Jis bu
vo penkiasdešimt metų an>i 
žiaus. Drauge su -savo įbrolių 
jis įsikabino į gelžkelių 'biznį 
beveik nieko neturėdamas. Ta
čiau biznį jie taip sutvarkę,, 
kad abu liko milijonieriai. 'Vie-i 
nok ir milijonai žmogų nuo’ 
mirties negali išgelbėti. t ■i 
Naujos rųšies automobiliai 

Clevelando policijai
Clevelando policijai yra da

romi naujos rųšies automobi-

Lietuviškai sakant, tąi yi# Ipo
tekos bankas. "Visa banko ,va
dovybė yra lietuvių rankose.

Mirė Olga Aksomaitytė
Šiomis liepomis mine »Qlga 

A’ksomaityte, aštuoniolikos me
tų amžiaus. Tai 'Vinco >ir .'Mag
dalenos Aksomaičių duktė. Lai- 
dctuVės buvo dideles, — <daly
davo ;daug giminių ir draugų.

Tieips Įteks gailėtis, nes ir jie .kad* Geritrb balciSs naš'iru- 
iš darbo .sali ibuti .ualeieti. t‘had M?

Lietuvių Kultūros Darže
lio baitkietas

Lietuvių J^ulturos Darželio 
iškilmingas bankietas įvyks 
sausio 17 d. šv. Jurgio .para
pijos svetainėje. Komitetas 

liai si? specialiais radio -apara- pra§0 vigus iš anksto .nusipirk-
tais. Su tais apartais bus ga
lima ne tik įvairius praneši
mus pagauti, *bet ?ir savo -ra
portus transliuoti. Tokiu -budu 
policininkai visą 'laiką galės su
sikalbėti su policijos centru ir 
veikti pagal jo nurodymą.

Lietuvių banko reikalai 
taisosi

e

Per kelis depresijos metus 
visokie bizniai pusėtinai nu
kentėjo: vieni daugiau, o kiti 
mažiau. Ekonomiškas krizis 
kai kuriuos biznius tiek skau
džiai palietė, kad jie priversti 
buvo visai likviduotis. Kaip ži
nome, gana skaudžiai nukentė
jo bankai, daugelis kurių už- 
•idarė.

ti bilietus baiikietui, nes gali 
vietų pritrukti.

Apsivedė Alfonsas Alekna
.šiomis dienomis susituokė 

Šv. Jurgio bažnyčioje Alfonsas 
Alekna su ,p-le Adele Matųlio- 
niutė. Vedybų puotoje dalyva
vo apie trys .šimtai -žmonių, 
— giminės, draugai ir pažįsta-, 
mi. Visi jaunavedžiams linkė
jo laimingo gyvenimo.

Jau per keletą metų m tisų’ 
mieste veikia Lietuvių bankas.' 
Tiksliau sakant, skolinimo ir 
taupymo lietuvių įstaigą. Tą 
ištaiga, nors depresijos ir bu
vo paliesta, tačiau vis dėlto .iš-, 
silaikė geriau nekaįp kitos tos 
rųšies finansines įstaigos. ’

Štai dabar Lietuvių -bankas 
tiek sustiprėjo^ jog iš federa-. 
lės valdžios galėjo gauti ap
draudę indėliams. Tokiu budu. 
žmonių sutav/pos čia yra visai, 
apsaugotos, kaip ir bile -kuria
me kitame banke.

Bankas verčiasi paskolomis..

NE ATSŠEŠKU
LENGVAI J 

UŽKIETĖJffilį *

Menka Sveikata gali būti ligos 
priežastimi

Daugelis žmonių .mažai 
domės j užkietėjimą*) 
Nors dėl jo daug įas jaučiasi nes
magiai, turi galvos skaudėjimą ir 
stoką apetito. Jeigu užkietėjimas 
užsisenėja, dėl jo susilpnės jūsų at
sparumas, ir todėl jus lengviau ga
lite gauti kokią nors rimtą ligą.

Paprastas užkietėjimas*) tankiai 
išsivysto kai jus valgote mąistą, 
kuriame yra mažai minkštaųs mais
to ‘bulk”. Jūsų systemą negauna pa
kankamai vidujines mankštos. Ant 
laimės jus šiandien galite >gauti 
puikų ir veiklų “bulk”, kuris padaro
mas per Kellogg ir vadinasi ALL- 
BRAN.

Kūne, tas “bulk” 'kuris yra ALL- 
BRAN sugeria drėgnumą ir susi
formuoja į minkštą masę, kuri Švel
niai išvalo systemą. šis natūralūs 
liuosuojantis maistas 'taipgi duoda 
jums vitaminą ;B ir geležies.

Paduokit ALL-»BRAN kaipo cereal 
su pienu arba grietine, arba kepjdt 
su mųffins, duona ir tt. Du šaukštai i 
j dieną pakankamai. Užsisegu- 
šiuose atsitikimuos^ valgykit ALL-f 
BRAN tankiau. Jeigu nepagelbės, 
pasitarkit su savo gydytojum. j

AJJrBRAN garantupjamąs per '« 
Kellogg tCompany kaipo veiklus 
liuosuojantis maistas nuo užkištoji-1 
mo*). Parduodamas visose grotor-' 
nėse. Padaromas per Kellogg, Bąttle< 
Creek, Michigan.

* ' • I
*Ufkietojimas vidurių atsiranda 

nuo stokos “bulk” .valgiu-05*-
i - i į... iii*'. - ..... .

'.kreipia;
Viduriu,

Miesto tarybą pasisakė 
prieš rinkliavų Ispanijos 

lojalistams
Miesto taryboje buvo svar

stomas pasitfiyhias paskirti 
vieną dieną rinkliavai, -kad bu
tų galima suteikti medžiaginę 
paramą Ispanijos valstybinin- 
;kams. Siūloma buvo, kad tą 
dięną jgatvėse jbutų pardavinė
jami specialus ženkliukai.

Tačiau daugumas tarybos 
marių "balsavo prieš pAšiųlymą.; 
Girdi, tai butų ‘laužymas neu
traliteto. Mes, esą, neturime 
kištis į Ispanijos reikalus.

Rūpinasi .aklaisiais
Prieš kįek laikp federalė val

džia paskyrė per milijoną do
lerių akliemsiems šelpti. Tie 
pinigai bus padalinti Jkelioms 
valstijoms. 'Ohio valstijai tek
sią $126;QOO.

Fordas žada atidaryti nau
ją dirbtuvę

Kalbama, kad .netrukus For
das atidarys čia naują dirbtu
vę. Toje dirbtuvėje busią ga
minama guma automobiliams. 
•Dirbtuvei įrengti reikėsią vie
nų metų. ' • <

ĮPrys tūkstančiai darbinin^ 
kų ^neteko darbo

, Clevelando mieste nuo WPA(' 
darbų liko paleista (ąpie trys 
tūkstančiai darbininkų. Kalba
mą, kad šio mėnesio gale dar 
daugiau bus paleista. Įsaky
mas paleisti darbininkus buvo 
gautas iš Columbus. Vadinasi, 
dš valstijos sostinės. Priežas
tis esanti ta, kad iždas pusė-

iš. darbo $ąli būti »palei8tj.

Minė ^nąs Svefkauskas ■
Prieš Jkiek ilailęo mirė Įgnas! 

Šveikauskas, kuris buvo jau 
gana senyvas žmogus. “Palai-į 
dotąs Jiko Kalvarijos kapinėse? 
su bažnytinėmis apeigomis.! 
Laidojo graborius ^Vilkelis. , ?

Taip iPat mirė Vincas Bal-’ 
čiunas, 55 metų amžiaus/ Jis.’ 
irgi ^palaidotas Kalvarijos ka-h, 
pinėse su bažnytinėmis apei- ■ 
gonjįs. t
Apsivedė Pranas Marcin- 

kevičius /
Neseniai apsivedė Pranas < 

Marcinkevičius su Rota Reu 
meikaite. Vedybų cerem’onijos 
buvo atliktos Šv. Jurgio' baž
nyčioje, o . pitota įvyko Lietu- ' 
vių svetainėje. Dalyvavo daug 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Streikas
AKRON, O.—Goodyear gu-: 

mos fabriko pirmo skyriaus 
darbininkai ir vėl paskelbė 
streiką. Streikas palietė pus- 
antrą dūkstančio darbininkų, 
kurie reikalauja didesnio atly
ginimo.

Pakvietė tris tūkstančius 
t darbininkų
TOLEDO, O. — Šiame mie

ste darbai žymiai pagerėjo. 
Ypač gerai pradėjo dirbti Wil- 

!lys-Overiand automobili^ dįrb; 
tuvė,, Konipanija, jprąpgšaj kąd, 
pašaukė tris tūkstančiusv senų 
darbininkų dirbti. Naujų 
Metų dar daugiau darbininkų 
btfsią įpriimta. Mat, kitais me
tais .kompanija numato didelį 
biznio pagerėjimą.

Iš SLA 136 kuopos susi
rinkimo \ !

Prieš skiek laiko SLA 136 
kuopa laike priešmetinį susi
rinkimą Lietuvių svetainėje., 
Susirinkimas buvo gausingas/ 
Vadinami, daug narių daly va -i 
vo. Pirmiausia, žinoma, komi-j 
sijos išdavė savo -raportus. Pa-, 
sirodė, kad kuopa gana plačiai 
veikia. Faktiškai ji veiks jau
giau nekaip ;kaį kurios dides- 
jięs .kuopos.

Komisijos, .kurioms biMvo 
.pavesta atlikti vienokis ar >ki- 
tokis .darbas, tinkamai tą dąr4 
bą padarė. Pavyzdžiui, buvo, 
jajųrintąs .Susivienijimas Lie-

jpinau Meimo Įįonįisijbje išlygin
ti nesusipratimu^, į kąd vie
nokiai ar kitdį^įi; grogai tpasi-į 
taikių? pasakąų^prri<albėlę.

Tai vis ku-'
rie neduoda j 
belai, ilis net 
sakysiu visai 
belos užuojautos ąš esu visais 

j nereikalingas.
j. ■ T-as ' .Vėrbela į**l

manęs. F»a-
: >p. VęrJ

I

Kuris tękMtUOjO cik 6 dole
rinį, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai .per brangu —; 
rii^idėkįt dviese ar tai^e. . t

Mes norim,e, >kad „Lietuvos Žinios“ 
butų skaitomos viso pasaulio lietuvių.

Kas ątsiųs savo adresą — gaus ne- 
mekamai 1 egz. susipažinimui.
Ęąšyti* „Lietuvos Žinios“. Kari-, 

ųas, Gedimino 38. JLdthuąnia.

ADVOKATAI

Moterų ir valkų ligų gydytoja
6900 So. Halsted SL 

Valandos ->1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyros seredomis Ir patartomis.

man? 
jį, ašį 
j’- 

žinoma, nonsensas. •: Niekam ]■ 
akis aš nebijau ,žiūrėti/ nes šuį 
visais kalbų? atvirai. Nei apieį 
p. Verbela, nei apie kitus į jįį 
.panašius ponus aš nieko nebū
čiau rašęs, jei per SLA Pildo
mosios Tarybos riotfiinącijas jie 
nebūtų :įsikandęn<mane šmeižti, 
'ir kelti visokius ermyderius., 
Kada jus visus geros valios 
lietuvius pradėjote Visokiais’ 
budais niekinti, / tai noromis 
.nenoromis .teko parodyti, kas 
jus per vieni.

Verbela .prikiša man kažko-' 
kį šoferiavimą. Dėlei to tenka ? 
štai kas pasakyti: *kada žmo
gus neturi nieko rimto pasa
kyti, fai jis pradeda niekus 
pliaukšti. Aš manau*, kad unan 1 
nėra reikalo klausti, jką- įaš Jtu- • 
riu vežti savo ‘automo6iliuje. •’ 

.,•> -r-.JonasJarus.

■!... .m H ujunm I '.'"I

... - - - ■ . . ; T-7T < • r- i-V ~ 1

Geo. P. Cunning'ham
DJSTRIBUTOąiUS

ALAUS
KENAIS, PŲSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
KETyiRTADALlAiS.

VISADA .ŠALTAS 
COIL BOKES RENDON

Priątotomė Aly Visokioms 
Reikalams.

y||.i|iwi.it<r " i v "nn."   
60f7 SOUTH KEDZIE AVEN.UE'
Phone PROspect 7565

TvrrTT

■’ PASIKLAUSYKI!
SOPlffi BARČUS

eitų, Antradieni, Ti-ečiadienj, ;
, ■ .. ■ K^l.Ž>iŠienS ’• 3

Stotįe^'fc G. E. S. 1360 kilacydes 
TAIPGI Iš TOS PAČIOS STOTIES 

Pirmadieniais kai ' 7:30 vai. vakaro ;
ir Trečiadieniais kai 5:00 vai. vakaro

Kas

K. P.
ADVOKATAS

Miesto ofisąs—i127 N. Dcarborn SU 
Kąniib. 1431-1434—Tel. .Central 4411-2 
Namų ofisas—43823 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.
Tel. Bouleyard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

t II n.. I I ■ '.I I"J« .iw-vr •

JOSEPH J. CjRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. -65 J F So. Rockwell ‘St.
TetaP^pne: Repųblįc 0728 

\ ' X ■ ■

. • ......... ...... ■' i'* u r jyto ■ ■ >■ ■ j;;.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose -teismuose 
Bridgeporto ofisas: .

3241 S. HaJstedSt. TeL Calumet.7262 
,Ofisp vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

8407 Lowe Avė. TeL Yards 2510 .

“ AA SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washing'ton SL
\ Room ,737
Vai, 9 ryte iki 5 vai. vakare. ' 

Ofiso TeL Central 4490

Gyv. vieta: 6738 Crandon Avenue, 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

-   ■■■»■> .■>! —■ — II.  —          .n.- 

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 N. LA SALLE STREET 
64os lubos, Tel. CENtral 1840

Marųuette Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir, šeštadieniais po piet. •

AKIU SEECIAUSTAI

DR, STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas A«45 SO. ASHLAND AVĖ.

.Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak.^ Ned6Uoj _pagal sutarimų.

Namu

edfilįoj pagąl , 
Uel.: Boulevard 7820 

j TeL: :Prospect 1980.

Ofiso Tel. Virgin i a 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
.Ofiso valandos:

nuo 2-—4 ir .nuo 8—8 vai. vakaro. 
^Itozicldicij a

8039 SOUTH CLAREMONT AVjS. 
Valandos—9—10 A. m.
:N ėdė Ii oj pagal nutartį

Phone ‘Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEI^S
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos -nuo *9 iki 8 vakaro.
Šaradoj pągąl sutartį.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: ano 2 iki 4, nuo 7 
iki .8:30 V.J4edS|. nuo 10 iki 12a.jn.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidenciją. ' 

3335 So, Halsted St 
CHICAGO. ILL.

tuvių Kultūros Darbelyje. Tuo- Į
.reikalu -rūpinosi komisija, ku
ri susidėjo dš kuopos įpiripinin-. 
ko $. čerautkos, (p. Gedgaudo iri 
,p. Jonaičio. Jie pąveStą j iems- 
darbą tikrai gerai (atliko.

Buvo renkama valdyba ki
tiems metams. Beveik , visa se
noji valdyba 'liko ir vėl i?rink-‘

11 į'""W
l.i 18 8HĮIRII1 JIŲ r'ILI ll 18.11 Hl| , J.IUU 'JIII '     —— —

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 menesių 
senumo

SEBAIGHT 
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINE.

90°
{GALIMA GAUTI MISOSE 

TAVERNOSE U^NATHAN KANTER

MUTUAL LlflUOR COMPAH Y 
4707 SCįUTH H AUSTEI) STREET 

Visi Telefonai Yėris Q801
VĮ^NINTjeLIS DISTRIBUTORIUS

19

I 'Įj'ĮĮ.ĮĮ"^ į U ..................
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Direktoriai

NąririCbi^ag^ Ucerus Lietuvių 
Ui4«tuyjS Ppnęktoriu AsociącįM

v :^U-. ėr.^ū'ir1 m
■' ■ ■ •' U'” ‘t .

AMBULANCE PATARNAVIME DĮW W '
•$1^^ jViaose Miesto Dalyse,

. l<i<l .■ -11 II FA',W^Y-,'JĮ‘W |LlįI \ ■■■"   

■ u p., MAŽEIKA--1
B819 Lituanica Avenue Phnne Yąrtjs 1188

Trr—rTT'-.rr?

■..—‘‘•"'T
' t i' '■** .. J. LIULISVIČIUSt : - v .

HFJ . t.'U .... j.'! 1 .J.J■■h'.V

VAITŲSH, DPI 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, .kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimu 
svaigimo, akių aptekimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karjįtį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose ^gząminavimąs daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciąlė ątyda atkreipiama d 
ipokyklos veikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 ilki 8 y. 
Nedėlioj .nuo 10 iki 12 v. dieną. 
‘Daugely atsitikimų akys atitaiso* 

mos be akinių./Kainos pigiau
Jtaip, Pirmiau.

4712 South Ashland Ay.
Phone BouIevarA 7589

PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

Tel. Virginia 1116. 
Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. 

Office & residence ,2519 43rd St 
Tel. Lafayette 8051 

Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p. 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadienį susitarus,
'■——T ■ "" . ; ■ ■ ■,. j i . j

Rezi '6609 S(5. ARTESIAN AVR. ' 
,r f r JTelrProspect 3403

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS z 

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
ild 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
OFISAS 

3156 West 59th St 
TeL Hemlock 5998.*

KITATAUČIAI
JAU SUGRIŠO Iš KALIFORNIJOS

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 25 metai 

.Reumatizmas ir širdies ligos jo 
s ji cc i s 1 y bc«<

•Valandos 11-12 A. M. 2-4, 7-8 *P. M.
Gyvenimo vieta 1638 So. 50 Avė. 

k Phone Cicero 3656
Office 4930 West 13th Street

)

8807 Lituanica Avenuė ?hQue Bpulevąrd <189
i.'.,ji. L .n—    ------------------- ----------------------

A. PETKUS
1410 SODth A9tk Gftttrt Cicero , Phone Cicero 2109

; p. j.mpiKAč......
3354 So. Halįtėd Street ' Boulevard 4089

" '■į.u|ir‘l h.Į' " Viii i\uų '■■■■ M Vir' i.iir-.a i

X X ZOUP
4646 West 46th jjįrefft (Phones iBontevard 5208*8418

• J,WSKUPAS
'18 West ,J8th Street Pbone Monroe 8877
—. ........  TyAHt'j.'J.i ' .J'i'OTJifJHU-K'rt I /./..i'rt“ " >■■»' .. ............ . 1'1 TI"! I'1 'V‘

V
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10734 Š. Michigąu Avę.
■ ....... ....... ..................   'r -TT

TęĮ. PyĄįptian 5703

2314 West Ž3r3
■ ......................... .................... ......................................................................... ........................

S. c. T ACHAVICZ
.12-44 JEast 103th;St Tel pullman 1270 ąrb.9 Ganai 2^5

... . ... ž.... "j' . .......... ", i ", . ....ui?;1.1

Cąnal 2515 
t-rr-* lĮ-rTrnr

1605-07 •£. Hermitage Av^nue TPjionęs 1^1-1742 J
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfieįd, Laf. »Q727 1

esc. ...................... ' 1 *>•<»■-R*-"..... frl'H

AMBUi^NCĖ ČATAMAĮKIMAS DIENA IR NAKTl
YARds 1741^4742

O
J. F. EUDEIKIO RADIO PROGRAMAS ’ Pirmadieniai^ iš stoties.

DR. G. SERNER i
LIETUVIS OPTOMETRISTAS . 

Tel. ‘Yards 1829
Pritaiko Akinius 

jĘreivas Akis 1 
Ištaisą.

.Ofisas ir Akinta Dirbtuvė
756 West 35th St,

\ kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10r—« nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ,yąj. dienos

. i..... . ' ........— -Tf* I1’—r—

DR. HERZMAN 
is Rusnės

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

Gydo staigias :ir chroniškas ligas 
.vyru, moterų įr ,pagal nau
jausius metodus X-Ray įr ^kitokius 
elektros,prietaisus.
1034 W.fl18 th St^eSitMorgan

Valandos nuo 10—12 pietoj 4r 
mųo ,6 Jki 7:80 vai.

Tel. Canal 3H0 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ftr Centrą! ^464

r

LOVIAI
«t 1 . v j mu"

Dr. Charles Segal
OFISAS

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuviu Daktarų 

. Prai^j?8- -.^ri.?i-, f ,

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

2400 ,Wesį Madiąon Street 
Vąl. 1 iki » po pietų,W B .vak- 

Tel. Seefcjy 7330 
Namų telefoną* Brunairick 9597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

O F* 9
' 3348 South iHabted SL

Tol Bnul^rd

' OPI 
Nuo 10 iM 
vai. po -riebį ir nuo, 
vakaro. Nedaliomis -nuo 
valandai diąoą.

.Phono miutoa?
Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
M1 SOUTH ASHLANJ) AVĖ.

Ofiso valandos:

• Re?. Tetaptame PLĄZA ,M&9

kOfiao Tel. Boulevard 5913

DR. RERTASH
7S6 We,t Rt.

Cor. of .fifith ąpd H^ted Sto. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo-6:80«8^f

Nedėliomis nasrai sutarti- 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

■................. . ■■■■ 1 " rr.... .. »»■
Ofiso Tel. Dorchesfer 5194 

Rez. TeL Drexel ^191
DR. A. A. ROTO
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

MftterijfcjB, Vyrišku, ^Vaitai 4r ad 
.^ironiškų ligų.

'Ofisas 6850 Stony istand Avi
Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. K«

Honda ir šventadieniai* 10—12



■V

Mockų aplankiusGary, Ind

Iš Birutės
Rėmėjų ir narių dėmesiui

Apskričio

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

Adresas

DAILY BUSINESS DIRECTORY

• ANGLYS—CO AL

•s

ILaidotuvių Direktoriail

TAVERNOS

Garsinkites “N-nose
— T

RESTAURANTAI

vai-

Garsinkites “N-nose

''x

M

auto me- 
užtikrina 
įtariausia

rėmėjus
žodžių tar-
remėjams.

rėmėjo

;:įQ.i

Nebūkit
* • • į

Nevirškinimo
Vergais

CITY SPECIALYBĖ
LUMP or ĘGG ....... .............

MINE RUN'............ ..............
SCkEENINGS ......  .....

VAN. R. GROOMS, NORTH SHORE TRAUKINIO MOTORMONAS PASAKOJA KORO- 
nerio džiurei, Chicagoje, apie eleveiterių nelaimę, kurioj žuvo 11 žmonių. Grooms buvo 
paleistas papeikimu už neatsargumų. (“Naujienų”-Tribune Photo)

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 81at Street 
A. A NORKUS, Savininkai.

Tel. Victory 9670.________

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir 
kanikai. kurie kiekvienam 
teisingų patarnavime ir 
pataiso automobilius. x

NAUJIENOS, Chicago, .... ,Ketvirtadienis, gr. 17, 1936 
| H II — I I ■ I I I II I , , , Į| |

. RADIOS

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 81-st Street 
Victorv 1696

PRASYK SAMUELIO DYKAI 
Trlner’g Bitter Wln® Co.
544 S. WeUs St., ChlearO. HL 
Prlslųsk man sampell dykai
Vardas .. n. ....... —

Pocahontas Mine Run Screened 
6 tonai ar daugiau $7.40 tonas -

Smulkesni $7.15 tonas.

Dovanų Betai seniesiems ir 
kams Įvairiausių žaislų Kalėdom.

Pirkite geriausios rųšies ir pi
giausiomis Rainomis rakandus, 
radio setuĄ pečius, karpetusj 
Įtampas ir plaunamąsias mašinas 
lietuviškoje krautuvėje.

ZYGMUNT
BASINSKI

1701-03 W. 47 gatvė
Tel. BOULEVARD 1751

Diamonds, Watches and 
Up-To-Date Jewelry

Jelvelry and. Fine Watch Repairing

Pirkite Kalėdų Dovanas. Dabar 
didžiausias pasirinkimas auksinių 
žiedų, laikrodėlių ir* viskas kas rei
kalingą iš brangenybių.

4148 Archer Avenue

TAIP KAIP GALIMA 
ĮSIGYTI

PHILCO RADIO 
$12.99

Aliejinį Pečių AMERICAN 
BURNER už$2995

M 9.95 
$55.00 ir x 

aukse.
*8.95

JOS. JIRAN
1333 W. 18St.

Tel. Canal 2556 
6209 W. Cermak Rd. 

Tel. Berwyn 2141 
Atdara vakarais, pirmadienį, ant
radienį, ketvirtadienį ir šeštądienj

- 'i
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Gary Lietuvių Kultūros 
Draugijai įsisteigus

Taigi ir mes jau turime Ga
ry Lietuvių Kultūros Draugijų, 
kuri susiorganizavo iš Chicagos 
Lietuvių Draugijos narių. Tai 
draugijai gali priklausyti viso
kių pažiūrų žmonės' Vadinasi, 
ji nesikiša j žmogaus asmeniš
kus reikalus, nevaržo jo sąži
nės. Todėl visi lietuviai čia gali 
išsitekti.

Mano manymu, reikia dabar 
visais budais stengtis, kad nau
joji organizacija tikrai pavyz
dingai tvarkytus! ir bandytų į- 
traukti visus padorius ir svei
kus vietos lietuvius. Ypač yra 
pageidaujama j t raukti musų 
jaunimų, kuris padės tvirtą pa
grindą organizacijos ateičiai.

Kadangi Gary Lietuvių Kul
tūros Draugija faktiškai yra 
susiliejusi su Chicagos Lietuvių 
Draugija, tai nariams pašalpinė 
yra užtikrinta. Jau vien tas 
faktas turėtų patraukti vietos 
lietuvius.

Gary Liet. Kultūros Draugi
jos įkurtuvės įvyko lapkričio 
29 d. Į įkurtuves iš Chicagos 
buvo atvažiavęs būrys chicagie- 
čių. Būtent, Julius Mickevičius, 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininkas, Dr. M. Montvidas, 
K. Augustas ir Vytaus Beliajus 
su savo Šokėjų grupe. Svečiai 
pasakė trumpas kalbas aiškin
dami naujos organizacijos tiks
lus bei linkėdami jai pasiseki
mo. P-nas Beliajus su savo šo
kėjų grupe išpildė kelis gražius 
šokius. Beje, drauge buvo at
vykęs ir Senas Petras, kuris 
daugiausia pasidarbavo prie or
ganizacijos sukūrimo.

Įkurtuvės praėjo gana gra
žiai. Į valdybų liko išrinkti: J.
A. Grakey pirmininku, K. Pur
vinis vice-pirmininku, Chester 
Prakurotas, Jr. raštinjnkų, A. 
Steponaitis finansų raštininku,
B. Prakurotienė bei St. Kuchis 
iždo globėjais ir John Apolskis 
maršalka.

Dar kartų kviečiu visus lietu
vius prisidėti prie šios organi
zacijos. Juk nė vienas musų ne
žino, kas gali atsitiki: su mumis 
rytoj. Taip sakant, kontrakto 
r.ė vienas nėra pasidaręs: nelai
mė mus gali užklupti bile kada. 
Todėl sutvarkykime savo reika
lus taip, kad visada būtumėme 
prisiruošę nuo nelaimių gintis. 
Tų progų kaip tik ir suteikia 
mums draugija. Jei mus neti
kėtai užkluptų liga, tai iš drau
gijos mes susilauksime kaip tik 
to, kas mums daugiausia yra 
reikalinga. Būtent, medžiaginę 
pašalpų. O jei kuris numirs, tai 
jo giminėms bus išmokėta po
mirtinė. O tai juk yra vis to
kie dalykai, kuriais kiekvienas 
turi apsirūpinti.

—J. A. Grakey.

KAINOS SUMA
ŽINTOS KALĖ

DOMS!

PASAKOJA APIE ELEVEITERIU NELAIMĘ

$

■?><
■ ■■■ '.iį.a:

KAS YRA TAS GARSUSIS “ŽEMAI 
ČIU NUMS”

Neseniai praėjusioje žemės 
ūkio ir pramonės parodoje di
delio susidomėjimo kėlė žemai
čių nums. Tai savotiškas gyve
namas namas, kuris savo senu
mu ir įrengimu patraukė žymią 
parodos lankytojų dalį, žemai
čių nums atvežtas į Kauną ir 
pastatytas Vytauto kalne, pa
rodos* aikštėje, jau prieš porų 
metų. Tai pirmasis ir, gal būt, 
pats įdomiausias žemes Ūkio 
Rūmų steigiamo oro muziejaus 
eksponatas. Dabar žemaičių na
mų pristatyta žymiai daugiau. 
Beje, šioje vietoje jokios paro
dos daugiau nebus rengiamos, 
nes visų ligšiolinę parodos aikš
tę užims tas oro muziejus.

žemaičių nums yra atvežtas 
iš Vainaičių kaimo, Plungės 
valšč., Telšių apskr. Tai yra se
novės žemaičių gyvenamasis 
namas, vadinamas “Abarčio 
nums.” žinovai tvirtina, kad 
•tas namas turi virš 400 rrietų, 
labai galimas dalykas, kad jis. 
statytas net Vytauto Didžiojo 
laikais. Todėl verta kiek plačiau 
apie šį retų pastatų pakalbėti.

žemaičių nums yra visiškai 
be langų. Mat, jis buvo statytas 
tais laikais, kada stiklas dar 
nebuvo žinomas. Į vidų šviesai 
įeiti iškirstos kelios kiaurynės 
po 10-15 centimetrų dydžio. Ja
me taip pat nėra nė krosnės, 
nė lubų. Vietoje krosnies aklo
je padarytas židinys, kuriame 
nuolatos kūrendavosi ugnis, 
teikdama šilimų. Viršuj židinio, 
ant skersinių balkių išmūrytas 
keturkampis čiukuras kibirkš
tims atsimušti, kad neužsideg
tų stogo šiaudai. Į jį susilaiky
davo šilima ir pasklisdavo po 
kambarį, o nekildavo aukštyn, 
šalia.židinio pastatytas šulas, J 
kurį statytas pasukamas virps- 
tas su skersiniu, ant kurio bū
davo pakabinami puodai valgiui 
virti ir mėsai kepti.

Lubų taip pat nėra. Jos, į to
kius senovės namus nebuvo de
damos dėl to, kad tais laikais 
neturėta pjūklų lentoms išpjau
ti, ir, be to, lubos kliudytų dū
mams pakilti aukštyn. Nuo šal
čio saugodavo storas šiaudų 
stogas. Po šiaudais dar buvo pa
dengiama medžio žievė, daž
niausiai, eglės luobas. Palėpes 
užkamšytos šiaudų kūleliais.

Po tuo pačiu stogu, nuo gy
venamo* kambario atskirti kapi
taline siena,, patalpintas tvartas 
ir viralinė. Iš kambario j tvar
tų iškirstas mažas keturkam
pis langelis, pro kurį buvo duo-

damas jovalas kiaulėms ir ki
tiems gyvuliams. Dėl to nerei
kėdavo ūkininkams šalčio metu 
i tvartų vaikščioti per kiemą ir 
be reikalo aušinti kambarį, ku
ris 'ir itaip būdavo neperdau- 
giausiai šiltas. Langelis užda
romas medinėmis durelėmis. Vi
sos durys sukaltos mediniais 
vinimis, jų užkabos (zaviesai) 
iš kengės taip pat medinės, La
bai Įdomus dtirų užraktas. Tai

' - ■■ , -T* ► i}.-. ■ .. ♦ ir k > v ■

ne taip sau j ■-1' 1 ’
bet savotiškas užraktas su pa
slaptimi, kurios nežinodamas 
svetimas žmogus negalėtų na
mo atrakinti.

Įloti įvairus seni namų ruošos 
daiktai.

Reikia pažymėti, ^kad šian
dien mums labai įdomu pama
tyti,. nes čia paaiškinama ko
kiuose namuose ir kokiose są
lygose gyveno senovės narsus 
žemaičiai, garbinę senovės die
vus ir kovoję su kryžiuočiais, 
žemės Ūkio Rūmų dro muziejus 
čia visiems lietuviams pasitar
nauja. žemaičių nhms ir jo ap
linka persunkta senoviška din
gusia nuotaika. —Tsb.
- ---------------------------------—A-—-----------—

Rinktinio derliaus taba- 
olds ciga- 

....____ iau-suš velnintais, o
2 eilės cellopbane juos pa
laiko visuomet dirbtuvės 
viežume.

Kun. X. Mockus sunkioj pa
dėty psichopatinėje ligoninėje. 
Radau jį sušilusį ir prakaituo- 
jahtj, nes langai buvo vos pra
verti, o šiluma didelė. Skundė
si, kad negalįs prisišaukti nie
ko pagelbai, jaučiąs baisiai iš
troškęs. Lupos suskilusios nuo 
katščib, liežuvis kruvinas ir su
skilęs, ba niekas nepaduoda 
vandens, kurio taip trokšta.

Man atėjus, pasirodė ir pa
tarnautojas. Paprašiau jį pa
duoti vandens ir kitką.

Mockus nėra taip sunkiai li
gos suimtas, kaip nusilpęs, nes, 
sako, jam neduoda valgyti. Pa
prašė orandžių, kurių atnešiau, 
ir vienų gardžiai suvalgė užsi
gerdamas vandens.
- Užtikrinti Mockui geresnę 
priežiūrą reikalingas yra šioks 
toks “patepimas” — ką aš ir 
padariau.' Bet to negana. Rei
kalinga greita susipratusios vi
suomenės pagelba. Taigi šio ra
šinėlio tikslas yra atkreipti 
žmonių dėmesį į Mockaus pa
dėtį.

Iki šiol Mockų aplankė kun; 
Linkus, p. Kučinskas ir aš. 
Geistina, kad ir daugiau žmo
nių jį atlankytų. (

Lankymo valandos yra antra
dieniais, penktadieniais ir šeš
tadieniais nuo 2 iki 4 valandos 
popiet ir nuo 7 iki 8 valandos 
vakare. Važiuokite Damen avė. 
iki Polk street. Išlipę* iŠ gatve- 
kario eikite iki Wood gatvės. 
Ten yra ligoninė, kurios ketvir
tame augštp randasi Mockaus

lova No. 28. Gaukite pasų iš 
informacijų biuro ir nuneškite 
jį Į ofisą 4-me augšte.

Protu Mockus pilnai sveikas, 
viską atmena ir žino. Atlanky
kite jį. —Atlankęs.

Ateinančio penktadienio va
kare, būtent gruodžio 18 die
ną, punktualiai 8 vai. įvyksta 
reguliarės Birutės repeticijos 
Sandaras ' svetainėje. po pa
mokų bus kas nors nepapras
to—-Birutė turės “Kalėdų va
karėlį”, į kurį kviečia netik 
savo naritrs, bet ir narius rė
mėjus. Visi maloniai praleis 
keletą valandų.

žodis į narius
čia rioriu keletu 

ti Brutės nariams
Užsimokėdami nario 
duoklių po $10 jus suteikiate 
Birutei didelę paramą, tačiau 
dabartinė Birutė, kur susideda 
kuone vien iš čia gimusio jau
nimo, reikalauja netik medžia
ginės paramos, bet ir moralės.

O moralj paramų galite jiems 
suteikti atsilankydami 
draugiškų vakarėlį, 
rėčiau ten matyti 
K. Augustinavičių, 
Rutkauskų, Kliaugą, 
zelį, Bložį, Draugelį 
stančių meno 
Gugis, Birutės buvusius vedė
jui Pocių, Sarpalių ir Stepo
navičių. Juk širdy jus visi 
esate birutiečiai, o tai reiškia, 
kad meno idealo kibirkštėlė 
dar pasilikusi, nors ir ne pas 
visus. Bet visi padarykit Ii- 
rutięčan^s isurpririą, atsilan- 
kykit į šį Kalėdų vakarėlį. Jū
sų visų laukia Birutė.

—Kvieslys

paprastas siųstis, kas padaro Old (į< 
i užraktas su pa- retus labiau-sūšvėl

Senovės lietuviai statydami 
namus, parinkdavo jiems labai; 
senų, sakuotų ir sudirbėjusių 
pušų. Stogas būdavo dengia
mas su plačiomis . pastogėmis, | 
kurios apsaugodavo sienas nuo;, 
sušlapinimo. Židinio durnai ap- ( 
saugodavo sienas nuo kirvarpų; 
ir medgraužių. Todėl, jei tik 
laiku pakeičiamas stogas, toki 
trobesiai gali tverti labai ilgai.

Telšių apskr. gyventojai pa
sakoja, kad tas namas senovėje 
priklausęs žemaičių bajorui A- 
bar^iui, kurio giminė pasibaigė 
prieš baudžiavos įvedimų. Pas
kutinis to namo gyventojas Pr. 
Jasinskis. gyveno jame nuo 
1850 metų ir mirė 1919 metais. 
Jis pasakodavo, kad jam dar 
vaiku esant namas buvęs tiek 
pat senas ir niekas neatminda
vęs, kada jis statytas.

Iš lauko pusės nums aptver
tas senoviška tvora. Jo palėpėse 
padėti seni ūkiški padargai ir 
tam tikri ožiukai. Du jų pritai
kinti klumpėms dirbti. Parodos 
metu žemaičių nums buvo gy
venamas. Kambaryje buvo išdė- 
----------- 4-rr ———  

jų 
Taigi no- 
Jurgelionį, 

daktarus 
Biežį, Ve- 
ir nenuil-

remėją Norų

Suėmė Antaną Miš 
kini, paguldė ligo

ninėje
WEST SIDE.

ligoninėje buvo paguldytas An
tanas Miškinis, 52 metų West 
Side lietuvis. Jis buvo rastas 
susižeidęs ties 2109 Cullerton 
Street. Prakirto veidų ir kak
tą, parvirtęs ant šaligatvio. 
Policija j; laiko po areštu.

TRINER'S ELIXIR
OF BITTER WINE

Visose 
Vaistinėse

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, įntaisų ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančių čia skelbimų 
begalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klausiate Biznio Patarėjo, 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti. ,
- ’_______ ;________  O1*1? _________________

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI

Piano Accordionai 
visokio didumo, pigiausiomis kai
nomis Chicagoj. Radios: ZENITH, 
GRUN0W, PHILCO - —- 
VICTOR, nuo 
ir augščiau 
NAUJI 120 
BASŲ ...............
IR KITI MIPGETS 
nuo ................. ...........

IŠPARDAVIMAS RADIO SETŲ 
$50. PHILCO—trumpų ir ilgų *29.50 
$50. R? Č. A. VICTOR—ligų $OQ A0

ir trumpų bangų -----------------W
R. C. A. LAISNIOTOS Radio Tūbos 390 
MIDGET RADIOS ____ $9 Ir

RADIO PATARNAVIMAS ______  *1.00
Ir kiti bargenal, kuriuos rasite musų 

krautuvėje.
LIPSKY’S MUSIC AND 

RADIO STORE
4010 W. 14th Street CICERO, ILL.

Telefonas CICERO 1320
Atdara vakarais ir sekmadieniais. 

---- OH-
MID CITY COAL CO.
IŠ KASYKLŲ „VARTOTOJUI MID

$5.50 
5.25

____ T................ ...... . .............. 4.50 
Sales taksai extra—-vieno tono už

sakymas 50c extra. 
TELEFONŲ ORITE:

LAWNDALE 0801
CONRADAS

PHOTOGRAFAS
420 West «3rd Street

Jaunavedžiais duoda $5.00 gražią 
dovanų. Moderniškų Vestuvių Pavei- 
k$lu turines $12.00.

Tel. Ertrlewood B888-4S840
\ ■ 1 ■ . Į.uf..;,.,........

• Rakandų. Taisytojai
—Upholsterers

Ar atnaujinote rakandus. Pertaiso
me apmuštus rakandus ir permuša- 
me naujoviškai už prieinamą kainą 
vietoje, jei jųs^to reikalaujate savo 
paties naudai. Bandymas jus pertik
rins. Kreipkitės asmeniškai arba ra- 
šykitė; THOMAS GUST, 
2i^ ?So. Halsted St. Tel. Canal 3888

• BRANGENYBĖS—
JEWELRY

i JUOZAPAS
UDEIKP

. IR TĖVAS 
REPublic 8340 '

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Btterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų nb- 
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be dagtinės. 
Reikalaukite 
ras Biterio. 
Canal 1183.

639

visi ir visados Saluta- 
PaŠaukite telefonu

West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

—Of—SVEIKATOS KLINIKAS 
: Kompetentlški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimų.
Iiima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikai! ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninis gydy
mas arba namuose. Raudongyslii 
gydymas {IvirkStimn, kyla ir vari- 
cose veins. ■ 1

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzle Avenue 

TeL Lawndale 5727.

FORT DEARBORN TAVERN 
Visas valgis už 25c nuo 11 A. M. 
iki 11 P. M. Stiklas alaus veltui 

prie valgio.
3464 SO. LITUANICA AVĖ. 

Tel. Boulevard 6541.
—O—

Svetainė Dėl Rendos
Vestuvėms, šokiams, parims, Buncb ir įvairiems 
vakarėliams. Privažiuoti galima Westem Avė., Da
men Avė., Halsted St. iki 18-tos ir Blue Island Avė. 
prie Leavitt Street. / .

WEST SIDE HOTEL 
WALTER NEFFAS, Savininkai).

2435 So. Leavitt Street

• RAŠOMOS MAŠINE-
LES—Typewriters '

KASOMOS MAŠINELBS 
BARGENAS

W00DST0CK No. 5
Perbudavojame ir garantuojame ant 
vienų metų. Tiktai *7C
ir kiti bargenai   f W

MID CITY TYPEWRITER 
EXCBLANGE

943 W. Madison St. Haymarket 0834

North Roseland 
i. Liąuor Store 
Pranešu visiems draugams ir tau

tiečiams, kad esu naujame bizny— 
Liquor Store, kur yra didelis pa- 
drinkimas įvairiausios rųšies degti
nės, vyno ir alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandėlio, gausite gerą degtinę už 
prieinamas kainas. *
ANTANAS BALCHUNAS, Sav. 

10314 So. Michigan Avė.
Tel. Commodore 1946

—io—

A. K. TAVERN
Geras panevėžiŠkis — kviečia visus 
atsilankyti. Užlaiko MILLERS 
^IGH LIFE alų. Gero vyno ir deg- 
tata.

į 3329 S. Lituanica Avė
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Karalius ir prezidentas
Netrukus tas triukšmas, kuris buvo kilęs Anglijoje 

dėl abdikavusio karaliaus užsispyrimo nesikišti į jo as+ 
meniškus reikalus, bus visai užmirštas. Tačiau ryšium 
su juo vis dėlto bus įdomų pažvelgti į tai, kokią galią 
turį Ąnglijos karalius.

Jau tas faktas, jog Edwardąs priverstai buvo ąt- 
sįsakytį nuo sosto vien tik todėl, kad kabinetas nepalan? 
kiai žiurėjo į karaliaus santykius su p-ia Simpson, ro- 
<K jog karališka galia Anglijoje yra gana apribota. Per 
paskutinius du šimtus, metą Angį jos karaliaus pareigos 
jau nusistovėjo tiek, kad dėl jų beveik jokių abejonių 
nebėra. . '

Faktiškai Anglijos karalius nieko negali veikti be 
ininisterių pritarimo. Jis galį patarti ir įspėti savo mi? 
ųisterius. Bet jeigu ministeriai vienokiu ar kitokiu klau- 
simu galutinai nusistato, tai karaliui jokio, kito pasirin
kimo nebelieką, kaip tik sutikti su savo kabinetu. Va
dinasi, pildyti kobineto patvarkymą. Savarankiškai 

. veikti karalius negali.
Daugiau to: karalius negali dagi vetuoti. Paskuti

nį kartą Anglijos karalius pasinaudojo veto teisėmis 
1707 m. Dabar visi autoritetai pripažįsta, jog karaliaus 
vetavimo teisė jau atgyveno savo dienas.

Dėl nesusitaikymo su karalium paskutinė Anglijos 
valdžia buvo pašalinta 1783 m. Tiksliau sakant, tada ka
ralius valdžios kabinetą pašalino. Nors dar 1878 m. ži
nomi Anglijos politįkąv<įrladstone>ir Disraėli? pareiškė 
tų nuomonę, kad karalius turi galią minįsterius pašalin- 
ti, tačiau šiandien su tą nuomone niekas nebesutinka.

Taip dalykams esant, kokį pasirinkimą galėjo turė
ti Edwardas?

Kadai ministerių kabinetas paąisąkė prieš jo sutuok
tuves su p-ia Simpson, tai jis turėjo arba pasiduoti ka
bineto nutarimui (vadinasi, “imperijos gerovei” nu
traukti su ta moterimi visus santykius), arba atsisaky
ti nuo sosto. Tiesa, dar galėjo bu£i ir trečias pasirinki
mas: bandyti “ant savo pastatyti’1. Tokiu atveju dabar
tinis ministerių kabinetas veikiausiai butų ątąįstatydi- 
nęs. Aišku, kad kito, kabineto, kuris butų galėjęs gauti 
parlamento pasitikėjimo, nebūtų pasisekę sųdąryti. Ta
da butų reikėję paleisti parlamentą ir paskelbti naujus 
rinkimus. Atseit, pavestį žiponėms išspręsti, ar karalius 
Edwardas gali vesti p-ią Simpson ir pasilikti soste, ąr 
ne.

Apžvalga
vadinti žmogžudžiai^.

Teisme ųž to strąįpsnio turi- j 
nį jį^ pasiėmė ątsąkęmy^ ant 
savęs, pądąrydamąą įokį pąreįš* 

jkimą:

QENL FRAįJĘO “NUOPEL
NĄ!”.

Anglijos Nącįonąįė Darbo Ta? 
rybą leidžia mėnesinį žurnalą 
vardu “Labęųr.” Paskutiniame 
to žųrnąlp ųųmęryje (už gruo
džio mėnesį) yra įdėtas Ramos 
Ole'veira straipsnis apie Ispani? 
jos tarpusavį karą.

Ramos Oleveira rašo, kad ge? 
perolas Franco elgiasi Ispąni? 
joje lygina^ tąįp, kąįpj iš įuvo 
įgudęs elgtis, Morokdję. Q Mo- 
rokoje jis šąu(įė mąųrų imti? 
nįus ir degino kaimus. “Afrik°r 
niškas” karo priemones jis. da
bar naudoja ir Ispąnįjoje.

Olėyęira sąkę, jog gęn, Frąn- 
ęę patvarkymų SęviUę miestų 
buvo sušaudytą 9,0Q0 darbinįn- 
kųt Bądąjoz mieste — 2,000, 
Cordoboje — 5,000, Orense į-r 
3,000, Navąrre — 2,000 ir Rio 
Tinto — 1,500.

Tai tikrai “šaunus” gen. 
Franco žygdarbių rekordas. 
Tam budeliui simpatizuojantys 
ląįkraščiai tuo rekordų gali pa
sidžiaugti !

TAIKOS DOVANA IR CARL 
VON OSSIETZKY

. Pyieš kiek laiko Nobelio tai? 
kos, dovanų komitetas vis dėlto 
išdrįso pasirinkti pagarsėjusi 
vokiečių pacifistą, Carl von Os- 
sjetzky, kaip tinkamiausi kan
didatą Nobelio dovahai gauti už 
1935 m. ,,

‘Reikia pasakyti, kad Carl von 
Ossietzky jau pernai buvo labaį 
stiprus kandidatas tai dovanai 
gauti. Tačiau komitetas, neno
rėdamas nesmagumų, dovanos 
paskyrimą atidėjo. Pasiteisino 
ji® tuo, kad, girdi, nėra tinka
mo kandidato, V-

T Šiais ^meta^^fe^^df Jau 
buvo sunkiau išsisukti. Ilgįąų 
delsti jįs nebegalėjo ir turėjo 
dovaną paskirti tam, kas tos 
dovanos daugiausia ųžsitarnąu? 
ja. Juo labiau, kad viso pasau
lio įžymiausi rašytojai ir šiaip 
veikėjai darė spaudimą, kad tai
kos dovana bųtų nacių kamuo
jamam Garį von Ossietzky pa
skirta.

Pavyzdžiui, prieš kelis mene

..........-al

sius Anglijoje buvo išleista ne
didelė knygute vardu “Whąt 
was his Griine ?” Toje knygutė
je kalbama apie Carl von Os
sietzky, o jos autoriai yra tokie 
garsus rašytojai, kaip, H. G. 
Wells, Aldous Huxįęy, J. B. 
Priestįey, Virginia Woolf, Rose 
Macaulay ir kiti.

Gari von Ossietzky gimė 1887 
m. Hamburge. Dar prieš pasau
linį kąrą jis įsitikino, kad mili- 
tarizmas vedą Vokietiją į pra
žūtį. Karo metu jis dar labiau 
įsitikino, jog generolų viešpata
vimas yra didžiausia kraštui ne
laimė. NqXs Jis jau tada buvo 
pacifistas, tačiau per visus ke
turis metus buvo priveistas ka
riauti. '

Pagaliau, Vokietijoje įvyko 
revoliucija ir kai kuriam laikui 
generolai turėjo pasitraukti nuo 
vadovybės. Ossietzky tikėjosi, 
kad po baisių skerdynių žmonės 
atsipeikės ir supras, jog milita- 
rizmas yra pikčiaussas priešas. 
Tačiau greit paaiškėjo, jog re- 
viliųcįįą tolį grąžu Vokietijoje 
giliai įsikerojusio militąrizmo 
neišrovė. Netrukus pradėjo ir 
vėl įsigalėti buvusieji kaizerio 
generolai.

Von Ossietzky visa tai gerai 
matė. Į927 m. jis perėmė 
“Weltbuehne” laikraščio reda
gavimą. Jo redaguojamas laik
raštis pasidarė tikra rykštė Vo
kietijos militaristams. Jis be jo
kio pasigailėjimo pliekė tuos 
militaristus ir kėlė į aikštę jų 
slaptus sąmokslus ir intrigas. 
Pagaliau jis pąsidarė jiems 
tiek pavojingas, kad jie iškėlė 
jam bylą. Kaltinamas jis buvo 
šalies išdavystę. Su bylęs spren
dimu buvo delsiama apie dveje
tą metų. Tik 1931 m. teismas 
išnešė nuosprendį: Ossietzky 
turėjo eitį^į ^Įėjimą už tai, kad 
jią iškėlė i aikštę tą faktą, jog 
Vokietija slapta ginkluojasi. 
Teismas i tąi pažiurėjo kaip : 
šalies išdavystę!

Ossietzkiui kalėjime sėdint, 
buvo, iškelta kita bylą. Mat, j p 
redągnojamatne ląįl^raštyję (žį- 

i-j noipa, kalė ji (ne būdamas jis są- 
J^yo laikraščio negalėję redaguo

ti) buvo išspausdintas straips- 
!- nis, ^ųriapip hko pą-

«> n

Jei rinkimai butų buvę palankus dabartinei valdžiai 
(o to kaip tik ir buvo gąlįma laukti), tai karalius ir vėl 
butų buvęs priverstas kvięsti senąją valdžią, Būtent, 
Ba,dwiną ir jo ministerius. O. tuo atveju ir vėl nebūtų 
buvę susitarimo ir, pągąlįąu, karalius visvien butų tu
rėjęs pasitraukti, ir sosto atsižadėti.

. Tų faktų akivaizdoje dabar bus į$pipų P^^vęĮgti į 
Amerikos prezidento galią. Ąųięrikoą polįtįškąme 
nime prezidentas vaidina labui svarbų Yąįdmęnį. Pavyz
džiui, jis turi teisę vetuoti kongreso priimtus biliųs. žir 
noma, tuo atveju kongresas gą,i kPMotį. Būtent,, antrų 
kartu bąlsųętį bįlių. Tačįąų tatai gana sunįu; nę§ pa
prastos halsų daugumos bijiui priimti nebepakanka.

Apskritai imant, prezidento pusistątyipąs krašto 
tvarkymo reikalais yra itim svarbus dalykas. Tuo tarpu 
Anglijos karaliaus nuomonę ąpįe krašto tvarkymą be
veik nieko pereisią. Kadą jis daro viešą pareiškimą, 
tai tą pareiškimą paprastai padiktuoją premjeras.tai tą paręįškimą paprastaį padiktuoją preiąjęrąs.

žodžiu sakant, Anglijęs ^ąrąlįųs savo, rųšįęs 
dekdraęija, kuri vis dėlto, gana brangiai žmonėms atsi
eina.

Mirė Eugene Dėbso 
žmona

t. T r

Pąbęgft < Vaduos
■■ - i ...;

Vakar iš Ghięago State 
UospląĮ- Pabėgo lietuvis, S,Už

mirė Katherine Debs, velionio ley Jąųųškiš, 42 metų am- 
P-nįai žįąųs. Jo žipopa, Emiįie, gy

vena adresu, 1340 Cleaver

Praėjusią savaitę mieste 
Terrę fląųtę, I^diapą valstijoj,

Eugene Debs. žmona. P-nįą 
Beta ‘iflftįąi W 
ties savo vyro, kurs mirė jau.

:|Didžiausioji Pasaulio 
GalybeI

‘•‘Aš niekuomet nęjąučįąul 
didesnio pasitenkinimo., kąįpl 
šiuo atvejų. Tąą^str^įpsnis 
tikrai nusako mano nuomp-Į 
nę. Aš neprįklausau tai ru
giai žmonių, kurie pąąįdąrėl 
pacifistai po to, kai m. 
Vokietija karą ^raį^imėjo. 
Aš dalyvavau kare, o. pacifis
tų organizacijai pyiįląųąąųl 
nuo 1912 m. Ir aš turiu včl 
pakąrtoti: visą tai, ką aš mft- 
čiau, kare, tik dar labiau ~a"-
stiprino mano nuomoųę apięt •
karą. Būtent, kad karas neša r Rr^ausiaą
tik terorą didžiausius ne- *
laimes žmonėms, ir kąįJš es-v^nųą. niekui
mes karas nėra heroiŠkas žy-įUe
gis“... ’ Kąda tikrąi ątąįrąflo apyvar?

. ,v ,hęj pirmieji pjųigąį — pąsaky- 
Kai von Ossietzky grjzo iš h į sunku, bęt žinomą, kąd atsi? 

kalėjimo, tai Hitlerio žyąigždė lra^j0 jje ląbąi ąęųąį, spėjama, 
jau buVo aukštai iškilusi. Dau- ąpįef prieš 5 pūkštančius, o 
geliui numanu buvo, kad anks-|^aĮ jr jaugiau metų. Ta?

čiąu šio straipsnio tikslas nė 
nėra duoti' išsąmią ir 'Spiulkią 
pinigų ątsirądimo įątoyiją, kaip 
tokią, o tik keletą jos bruožų^ 
keletą faktų, iš kurių bus ma-r 
tyti, kokį vaidmenį pinigai su- 
vąidipo bendroje žmonijos isto?

Wdoje.
Reikią pasakyti, kad pinigo 

vertę ir ^aįybę žmo.nėą suprato 
įganą anksti. Įmopės greit su
vokę, kad su pinigu gali toli nu? 
eiti ir daug padaryti. Už pini
gą gali įgyti garbės, meilės, 
valdžios, draugystės, turėdąmaą 
pinigų gali taip pat ir su prie
šu apsidirbti, nepageidaujamą 
sau konkurentą nuo kelio nu
stumti ir t. p. ir t. p. žodžiu, 
pinigas — galybė, kuria žmo
nės greit išmoko plačiai ir gu? 
driai naudotis.

žinomą, už pinigus pasauly 
daug gero ir naudingų padąry? 
ta: pristatytą meno paminklų, 
mokyklų, ligoninių, geležinkelių^ 
fabrikų ir t. t., bet nemažai pa
darytą ir blogo. Karai — ta di
džiausioji pasaulio neląime ve? 
darni dąžniausiai taip pat tik 
dėl pinigų, dėl turto. Dėl pini
go ir už pinigus žpionės pada
ro viską. Kacb taip yra, štai ke
letas iš istorijos paremtų ir pa-

fĄktiį, gįyiĄais gal tru-;
.. *

tįjoą įžeidimu. Tąčįąų tie nacių 
protestai ųįękąią nnęjo. Norve
gijos yaldžįą.. ątsąkK jog Nobę- 
įįę taikęs dovanų komitetas 
veikia pąpriįlaųsęmąi, todėl ji 
nęgąĮiųti jąm' dįktųętiį kam jįs, 
turį dovąįą skįrti. 9 Kam ųę- 

rskįrti. / /
^įaip.ąy tąįp, he| tąikos įę- 

Vąųęą pąskyrįmąs von Qąsiętz- 
kiųi; nącįąmą bųyd ląfcąi karti, 
piliulė, W PW>testųo-
dąmį, jję turėję/, nuryti.

(Keletas i<įm>v iS
Į' pinigy
■ • - ».*• J'ėkir.

“Nętųvi mąu
Įnyįi”. ....... .. _
fe Bet pinigas svarbų
|vąįdWJftt W Vien ženybose.
įĘąąnt pasaulyje tpįąąi ekono- 
Įntnnįo, gyvenimą, sąptvąvkąi, kuT 

vfe' ka’ 
pitalas, pįnigąs, b.a pinigų ne

čiau ar vėliau naciai visai įsi-į 
galės. Suprato tatai ir Ossietz-Į 
ky, tačiau jis nepaliovė kovo
jęs. Draugų kalbinamas važiuo
ti į užsienį, jis tik pareiškė: 
“Kai žmogus Kalbą iš ųžsįęąio, 
tai ją balsas yrą užkįm^s.“

Vįs labiau įr labiau pąęįąrps. Į 
įsigalint, žinoma, turėjo ateiti 
ir Ossietzkio eilė. 1933 m. jis 
liko areštuotas ir, į koncęntra; 
cijos stovyklą pasiųstas. Kon
centracijos stovyklose jis per 
trejus metus buvo kankinamas,, 
kol visai sveikatos neteko. Ten /
jis, tur būt, butų ir. miręs, jei 
ne tas judėjimas, kuris pasįrin- 
ko jį savo kandidatu Nobelio 
taikos dovanai.

Kada jau buvo aišku, jog 
N obelio dovana turės Ossietz- 
kiųi tękti, tai ir naciams pasi- i 
darė nebepatogu jį stovykloje 
marinti- Todėl jis liko perkel
tas į prjvatišką sanatoriją ne? 
toli Berlyno.

Kaip laikraščiai praneša, tai 
PssiMzkio sveikata esanti visai 
paląužtą. Tačiau naciams via 
dėlto nepasisekė . palaužti jo 
dvasioj: jis po senovės pasiliko, 
pacifistas ir milįtąri^mo prie
šas.

Paskyrimas Nobelio dovanos 
von Ossietzkiui buvo didelis 
antausis naciams. Hitlerio val
džią darė spaudimą pareikšda
ma, jog Ossietzkiui dovanos 
paskyrimą ji laidysianti Vokįe-

— Vąesiže- 
sąkp. lįętąvįšką patar

^55

juokw§>. ^t odąr^ktąpn- 
gąs įę įdomus.

Vieną kartą i& viešų varžy- 
synių buvb parduodamas kąra- 
kaus sostas- Atrodo nepatikūti- 
ną, Uet tai tikras atsitikimas. 
Tąi buvo seno.vės Romoje prieš 
1800 metų. Romos kariuomene* 
kurį skelbdavo ir versdavo nuo 
sostų imperatorius, pritrukusi 
pinigų,, paskelbusį viešas var
žytynes Įiuosąm imperatoriaus 
sostui užimti. Užimti galėjo 
kiekvienas, kas. tik pasiūlys 
daugiau pinigų. Kandidatų atsi
rado dąpęįąu, negu reikią, bet 
vąržytynes ląimęjo Romos sena
torius Didijus Julijus, kuris 
paąiųlfc visų, daugiausiai, o bu-, 
tęnt — dinąpų arba iš vi
so maždaug ąpie 15 milijonų 
litų, mpau pinigais skaitant. 
Tačiau naujajam imperatoriui 
neilgai teko viešpatauti. Tie pa
tys, kareiviai, kurie pardavė jam 
sostą, nužudė jį, užbadydami 
durklais į 06-tą dieną po pa
skelbimo imperatorium. Įr nu
žudė ąe dėlto, kad jis butų bu- 
vęą labai blogąs, o viep tam, 
kad vėį galėtų paskelbti impe- 
rątpriaus sostui varžytynes įr 
vėl uždirbti pinigų. Suprato, 
mat, kad čia nebįogąs biznis.
• ganomą, kad Romos karei
vius šitokių budu “uždarbiauti” 
paskatino, ir išmokė patys im
peratoriai. Kiek anksčiau dar 
prieš tai, kąi įėjo į madą skelb- w 
Ii sosto, varžytynes, vienas Ro- 
moą imperątorius, būtent ~ 
Šulla (83 m. prieš Kr. g.) vos 
įgavęs valdžią, ėmė negailestin
gai žudyti ir naikinti savo prie
šo ir konkurento; Marijaus Ša- 
Uninkua, Kadangi tų Marijaus 
šalininkų buvo labai daug, tai, 
kad pąsekpiingiau eitų, jų nai- 
kinįmaS Sulla paskyrė už kiek
vieną nužudytą priešą aukštą 
premiją po 12,000 dinarų 
(ąpie 25,QQQ litų) už galvą. Pre
mijų paskyrimas turėjo tokį di
delį pąsięekimą, k&4 P^r kelias 
savaites buvo »nužudytą dau
giau kaip du tūkstančiai Sulips 
priešų, šimtąi niekšų, pasinio- 
šilčių už pinigus savo motiną su 
tėvu parduoti, medžiojo Mari
jaus, šą|iuinkųą gatvėse, namuo
se, žudė juos ir jų nukįpBtąa 
galvas skubėjo nešti į Sullos 
tumus, kąd gautų už jas paža
dėtą mokęsnj.

(Bus daugiau^

Halbąse ruįsytojąi
i __ 1l____________________ S A»»_ •

Golds cigaretų pakelį

(Ičkirpkit šia* eiles ir 
an

atminimui. Ilgainiui sudarysit

/

Kur
Kur bėgą Šešupe, kur Nemunu teką, 
tai musų tėvynė, graži Lietuva; 
čia broliai artojai lietuviukai šneka, 
čia, skambią pę kailius Ęirutes cįąipą. 

\ Tegul bėga -musų Upės j mares giliausias, 
tągpl Skąiąbą dainos po šą|i* p|ąčįausias!

Kur rausta žąipčiukąį, kWC ri»|os žąlįųoją
Ip P^ųsų sė§ųčiu dabina kms;
kur spjlupę raiboji gegute kukuoja, 
ten musų sodybas keleivis atrą*.

Kpr. žemčiūgai, ža|fps rūtos, kur raibą gegutė,—

kur soduU?
ten musų sod

MifrbPAi ten wa motutė.
Ar giedrios i$|ušta pavasario dienos, 
m; krintą nuo dalgio Žvarįgučiąi landąs, 
ar dreba nuo šalčio nuplautos rugienos 

• muirtš bočių tėvynė, graži visadov

Ąr, švietėją mums. sW$. ar prai, aptemę,

atminimais taip garsinga i

<Hs gar 
tiės Žalgiriu mušė kry 

■čia * protėviai dažius u:
musų tėvynė ir buvo ir bus*. \ ,

čia, kiįr Vytautas' įevąklė mug ir gynė, 
bus per amžius, be^vąs,

«
. Maironis.
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Valstybes gynėjas

Ghicagę

Gaisras Bridgeporte

=£

ĘĄLEDŲ NAUDINGIAUSIĄ UOVANĄ
x-ray pritaįrYmaĄ ir ,pXtari^as PYKAI

PATOGUMOATPAĮIA VAKARAIS URL

IŠKILMINGAS METINISiškil

RASTAS NEGYVAS

Tęno
rf'i t •’fl

maa

MIL

ia<0Q7.20

§25
7.15

11.00 
11.00 
11.00

9.00

9.45
9.00
9.10

13.65

10.75
10.76
10.75

8.70

9.20
8.75
8.85

18.40

5.50
5.75
6.00
6.50

3.20
3.20
3.20
2.70

2.00
2.70
2.75
3.85

5.00 
5.00 
5.00

5.75
6.25
6.50

parengimus. Pirmas pąrengimas 
įteko jai matyti buvusioje Mil
dažio svetainėje, tai senių sklo- 
kininkų vakaras ir dalis žaga- 
riečių kliubo perstatymo.

Dar ji dalyvavo laisvamanių 
Etines Kultūros 1 kuopos kon-

$7.50
7.05
8.95
0.50

Tono 
Ir.
$340

2.50
2.75
2,9,0

6.50
7.40 
7.50 
7.95
5.65 
6.Q0 
6.25 
6.75

ĘRIDGĘPPĘĮ. -T. PaUęija 
vakay suėmę 18 metų jaunuo
lį ųį papiįfįyiųą '^ęliį ^iplėlb 

Sidmtasis yrą Jo?ęph Bąl-

Įsakė nuimti gatvė 
karių bėgius

VYRAI? jei'jus ieškot 
extra platumo batų ir 
jei jūsų kojos siauros, 
aš galiu pritaikyti už 
M it *

FREX1 
BĮTTERS 
k REX j

FRANKUYN

* Lump . ______
VILMINGTON COAL 
Mine Rltn—Coarse___ r—
8 to 2 inch Nut—Clean _ 
6 to 2 inch Egg—Clean 

-12 to 8 - inch. lump—Clean

8.65 
4 10

LAKŪNAS S. J. SAMŠDN, 
kuris žuvo kai nukrito kę- 
leivipįs lėktuvas su septy
niais žmonėmis. Lęktuvo 
likučiai ir lavonai buvo at
rasti vakar, Utah valstijo? 
je. (Žinia pirmame pųąį.)

NauJieJupAcme Photo

Turiipe Florslyeim di
džiausi South Sideje 

Staką.

Ęęwdy> wąl
“Come aU ye faithfųl, jęy- 

fęl ąąį triųmphant” to thę 
LYS Lithęąęįąm Dąy 
whicjy ią to hę Į^d Sątųrdąy, 
Jam 9 ąt Lą KoM^tte Pąi^, 
14Q0 Nurth ąnd 52QQ \Yest~— 
flįrsęb ąnd 
miug, Sęęiąį 
Dąncięg and 
Pląte L^ąch, 
ąįgęifięąęt ęf W cęętą. 
Tickets are on salę now and 
can be ęręęęrod fręip ypųr

KAPITONAS HEWITT, LAIVO "INDIANAPOLIS’* VIRŠININKAS. SVEIKINĄ PĘĘZI- 
dentą Rooseveltą, kuris antradienį pasiekė Charleston, N. C. uostą, po kelionės Pietų 
Amerikon, (“į^ąujįęęų” ...ĮJĮJJ SęuęęĮ photo)

Swimt 
p.ąęęįn$, Folk 
ą Lįthuąnįąn 

ątf fęr. thę ię-

Nežino kaip paša 
linti WPĄ darbi- 

pinkus

. Valstybės gynėjas Tftcąnas 
Courtnęy, besiręngdąmąs va- 
ąįųętį į ofisą dąęįąjl,, ąąVę na
muose sugriuvo anį grindžių 
ir persilaužė rankų. Jam teks 
kelias dienas išgulėti lovoj, 0 
parištą ranką neąįęti įęątęrias 
ąr penkias savaites.

Illinois pirklybos komisija 
praėjusį antradienį įsakė Chi- 
cagos gatvėkarių kompanijai 
nuimti gatvėkąrjų bėgius, ku
rie yra nutiesti šąlią North 
Shore drive, 
ąvenuft ir Navy Pier. fląete- 
ųęą 4$įįąi šių bėgių nuėmimu 
tęsiasi jau dvyliką metų. Kom- 
pamją pirklybos komisijoj įsa
kymų turės išpildyti į 60 $e-

Montreal -4 vienas didžių jų 
prekybos cent^Į Kanadoj. Ran
dasi Quebeę proyįncijoą pąkrą|- 
ty. Miestąą pusėtiną! kalnuotas, 
apgyventas daugumos farncų-r 
zų,’bęt piūpažinta Hąįbą val
džioj jstąigosę yrą. anglų.

Šiomis dįenomįs iš įa kalnuo- 
to Montręąl buvo atvažiavusi Į 
Chica^Į iisisisvečiuotį || T«s- 
šia Norkaipę.

S.Yečiąvpąi jį Rockfprdę pas, 
seserį, kurios uębuvo mąėįųsį 
virši $)..
leido'Gbjęągoję,. įįį^ ąpli^Y* 
bes. leidę į? kielę POVS 4- 
pavirėųtįąįąį ą^pręjĮo (įąlį Ohį- 
cagos syąyb^P.įU vietų.

tenka pąąąkyti. l^Įoąk^ 
gieęįų/ yėįklTOą,.
čia po dyidešimt rąętų ąp įl-

kiaą iątąįgąą, W
zėjų, Rląąątąviąmą^

servato.nją ir daugoli kitų mok? 
slo in meho įstaigų, kurias p-lė 
Norkaįtę spėję atlankyti.

P-Įė ; Nprkąitę pąįąrė kąli°ąą 
800 mylių, važiavo 30 yąįąndų. 
Buvo pavargusi,.visgi turėjo no-

orespondentas arba čigonė 
visą teisybę, pasako

certe Roseląndę ir. Kanklių, cho
ro šokiuose Lietuvių auditori
joj. Gražiavosi lietuvių audito
riją. Atlankė ir teątruą, kurie 
rąndasi Ghięągoą vidurmiesty 
ir stebėjosi daugyue žmopią vi- 
durmiesčio gatvėje. Buvo užsu
kusį j Ghicągo Gi vic Operą Hou- 
$e. Tą vakarą ten statytą Me- 
istpfelįvM^ua • pąpiktyti u- 

kio parodą, bet negalėję gauti, 
įžąngosl bilietų. #

Chicąga pąsiliks prįęjį Norkai- 
tęi įdomi dėįtę, kaęl dąr ne vis
ką spėjo apžįurėti ir pamatyti.

^isteriškai raudodama mo
teriškė tegalėjo pasakyti, kad 
užpuolikas buvo ąpįę 5 pfįų, 
8 colių aukščio.

Kainos gali pasikeisti bę IspEJlmo 
TUOJ APMOKANT 
POCAHONTAS ’ANOIzYS
Mine Run. 65% Stambios -----------

Mažos Nut ar Pęa .—;------------ -
Krosniui ar Pečiui -——------;

1 Lump ąr Egg    _____ ;

COKSAI—-KOPPEUS AR SO^VĄY 
■'.... ......——~-umt Kokb

■ Poa Ko.

Tręčjadienį,« 3:30 nąklh kilQ 
gaisraa bustigo nąme, So. 
Ųąlsted St. Nors tųę laiku pia- 
žai k»s vąikščioja gatvėmis, bet 
susirado praeivių, kuPP ^Vė 
ąignalą gaisrininkams, ir tie 
pribuvo į kokių penkių minučių 
laiką. Įvykis nakties laiku iš
budino kainpynęs, ir ęsąpt gtą- 
žiam orui susirinko ^i^ąiįs bū
rys žiopso»tojų.

Šalimuose napipęsę gyvenan
čius pp. Bagdonys, Šokus ir Vą? 
langius kilęs gaisras gęrokaį iš- 
gązdino, nes mędinis węąs 
greitai užsiliepsnoję ir liepsnos 
jau siekė jų gyvepąmų- bę|ų 
sienas. Bięrys WPA fįąrbjąįnkų Chi- 

cągoj Wprks l’rogress
Ądministyątion ęfįsę kęnfęręn- 
cįjų kąpibąrį. Tąi ppętęstas 
prięš siaųrinimą viešųjų dąr- 
bų programų. Koyojąntys dąr- 
bininkąi ir dąbąr te,bėrą Ofi
są; bęnt jią buvo tep tre.čįa- 
dięnj. žinoma, policiją gąįėtų 
juos pąšąlinti, tąėįąų vą^žia 
nenorį iššaukti suįrųfę. KĮa, 
tąį kol ką j ir pęsųrąpdąipa. 
ppįęmęnįų įuę^ iš ęfįąę< išpta"

nęąyęst 
bąr, ‘‘Po yoųr tickot shopBfflg 
ęąrly ąnd avęįd tįię rę§V

Yo Kol! my merry męn, 
lępd mo 4įiioe eąr<: The ypYS 
is forming a basketball1 team 
to enter the ‘Jaunimas’ Bas- 
kętball League, and thosę of 
you who wish to participate in Į 
this activity are reąuested to. 
get in touch with Beįiajus or 
Al Beldkin ąs soon as possible. 
The competing will be between 
the differęnt Lithuanian clubs 
and is starting Jau. 3„ at 
St. Phillip High School.

Jphn Gelzainis celebrąted 
Mary Staškus’ birthdąy lašt 
week and is štili trying tp 
leapi her exact age ynth no 
sign of success. Trying to 
learn a girl’s ąge is ąs hąnį ąs 
dodging shells in “peaceful 
Spain’\

A constitu'lional meetįng 
was held at Birutė Kremianis’ 
hęuse lašt week fpr the ex- 
ęress purpose of revising the 
cęnstitution. The resųįt of tljis 
serious affair, eagerly awai<ted 
by the whole clųb, wąs ą nęw 
dance creation by Birutė and 
Al Beldken. (It seęms to mę 
that they strayed a bit from 
the originąl purppsę of: thąt 
męeting.)

An ice-skating panty. w.ill be 
held by the LYS’ers this co-

taksai extra
2 ir 3 4 Tonni 

Tonai ar VirB

$ 7.75
8.20
9.30 
9.75

Kalėdų ir Naujų Metų die
dukas, briedžius pasikinkęs 
ir pasiskolinęs bimbalįuką 
(skambutį) iš Lietuvos, atva
žiuos į Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj 178 kuopos halių. 
Kurie dalyvaus baliuj, tiems 
diedukams atveš naujos lai
mės — biznieriams daugiau 
kostumerių, darbininkams; 
daugiau darbų; jis pasirūpins, 
kacį jų nikeliai virstų sįdabru, 
o sidabras auksu.

Vyrai ir moterys seni ir 
jauni, Ghieagos SLA. kuopų 
veikėjai ir kiti kviečiami į 
Susivienijimo Lietuyįy Ameri
koj 178 kuopos baliij 
mes su ceremonijomis 
smaį senus metus palydėti, o 
naujus demokratiškai su
laukti.

“Koncertas” susidės iš kome
dijų ir sporto mėgėjų nume
rių: kuris sportas ateis pasi
rėdęs prašmatnesniais rūbais, 
ap žydelių su kromm er či
gonu su belipu, ąr kacaęu, 
ar kuo kitu, gaus puikių do
vanų. Ir kiekvienas turės 
pyogos puikią dovaną laimėti.

Garbės verti svečiai bus pa
vaišinti skaniais užkandžiais 
ir gėrimais nupiginta kaina. 
O orkestrai pasįmamydąmi ir 
bę sustojimo gros, visokių 
stailių šokius. Sveikatai pa
laikyti bus užtektiną! Nmaps
kųs su pipirais.

Į balių bus pakviestas atsto
vas iš Lietuvos atvažiavęs, 
kurs randasi Chicagoj. Jis 
praneš apie padėtį Lietuvoj.

SLA. 178 kuopos iškilmės 
įvyko gruodžio 31 dieną 1936 
pietų ir prasidės 6 vaahidą 
vakare sekamu adresu: Mit- 
cbelFs Hali, 3001 West 111 
s|reęt, Mt. preenwood. Sa|ę 
randasi prie gatvėkąrių lįęį? 
jps. Ęąd nežinantys vietos 
lengviau ją galėtų surasti, tai 
prie salės durų kabės spal
vuota vėliava.

— B. Walaatinas.

Nę^įpprnąs jaunąs piįętąda- 
rią vąkąr, ąęH^ti ryįą i^ėįiino 
ir apiplėšė Frs-,
Ęlęąnopa Gauįdin. PiHtacįaris ’mų 
įsigąvo į jos įšąmbąrįv Čąrlos i saįęo, 37^8 South Ųnįęą. ąyę.

Buk sveikas ir linksminkis gy venimu 

“REX BtTTERS”
Yra gardaus skonio tonikas, padarytas iš žiedų ir šak
nų, (Europine formula). Butelis šio žinomo bįterip tu
rėtų rastis kiekvienje ętubpje. Visai špi^ynai patikę Ręx 
Bjttęrs. Pabandykit ji Šįąn4į$n. - '

Pr i taikymas absoliu
čiai garantuotas.

Skaudamos Kęiį* 
nai, ' naujikaul(ai, Su
kietėjimai, kulnų su-, 
tinimas trugdp vaikš
čiojimą. Ateįkit 
Skauto kąjų pagal
bos. Turime gražiau
sių moterims ' batelių 
nuo $2.^5ikif 10.00 
Turime VW ^ėrų . ir

iąįng Sįundąy afternoon. Mem- 
fyers. Ayill meet at the home of 
fįię tyĮųnarins, 603 E. 102 St. 
ĄpĮ’-^. with all the necessary 
ęęęįpmęnt for this exhilarating, 
spęrĮ. Ąfter the skating, coffee, 
VVJįįi bb seryed with a smile (I 
h(We>-

į^ąst Tuesday a double birth- 
$ąy< P,ąyty was celebrąted ię 
bęąęy ęf Birute K. and Heleę 
D. ą| tbe home of Mrs. Du- 
įįą^ąę. Many LYS members 
\vęyę jpresent.
j Sląęį news has reached Chi- 
cą^ę ąąd ėspecially the LYS 
membĮęrs. The father of George 
Pą^įę, pf Detroit, has passed 
ąwąy. 'fhe LYS ejcpresses its 
ęįeępę^i sympathy to George, 
ąpęį jjiią faipily. . —Percy ‘ šy tį

Užgesinę gaiąrą, ugpią^ęsįąį 
patyrė, kad narnąs buvęs fęš^ 
čias. Gaisro kiįinąę priežąątįęą 
negalėjo nustatyti.

AKALŲ SVETAINĖJE
2343 SOUTH KEĮKŽfE AVĘNUE

LYS—ANTHRACITK 
innBylvania) ------- 4.

<W.AN^? ,, ,.1O
2.80

3719 S KEt)žiE: AVEkUE 
GUA2ANTEE0:C0Af

PHONE LAFAYETTE 3244
BONDED WEIGHT

SHOES OF CRARACTER ~FOR ’HE FAM 
6307 09 SOUTH WESVtRN AVENUE

Kepublic 5436 -7h» Fiorsheun S

"i

Visi geria ir mėgsta aMBRO.SĮA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geąįąųsięs rųšięs pro
duktų. ;

Urmo (Whole$ąįę) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. VL 
suomei kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir, teįsingą patar
navimą.

2415 West 64th Street L M. NORKUS
Res. SeĮMLOCK 6^0Bizqi, BOUI.EVAĮIO 7179

v>— , y . .• , /--. A V.- ... t . . ■ - ■

- I > , t.'it r.-.-l .'.ur > ~ C.i....... mU- .u. ,,^,..,1 il'i.VUiiįį
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CHARAKTERINGAS TYPAS

krautuvė Antrašas

Rytoj eina paskutinį kartą

visų Motinų

tas ap

Leonide Massine

Visą Dieną Priimtuvės

$8.00
Miss $5.00

Moteriškės

už Naujienų prenumeratą

Vardas
Adresas

Zygmunto Basinskio
k > v

Rakandų Krautuvė

Trauks teisman kai 
kuriuos resyverius

Paliuosavo motor- 
maną nuo bausmės

iš kino 
bet ir 

laikraš-

World PIayhouse 
Teatre Mongo

lijos Sūnūs

Moteriai dešimt 
dienų kalėti

Beto 
savinin-

Šie lietuviai ir lietuvaitės ii 
siemė laisnius (leidimus) ve
dyboms:

William Denvir 30 m. ir Es- 
telle Astianskas 20 m.

Charles Coad 27 m. ir Elaine 
Stemas 21 m. ;

Elmer Swanson, 3336 North 
Damen 
kaltas .mėginęs apiplėšti žmo
gų. Bausmės teismas jam pa 
skyrė kalėti iki 20 metų.

GERIAUSIA
DOVANA

Chicagoje ......................
Kitur Suv. Valstijose ir
Kanadoje ................

IšPILDYK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN

[spėja kauntę suma 
žinti biudžetų

n

beto, vedęs
Gi, besidar-

bendrovei ir,

kauntės nes ji užlaiko aukštos rųšies 
prekes ir kalba lietuviškai.

Rep. x-y.

Surado gyduolę ui 
ceriams pilve

Skirybos įsakytos
Alice Vicentis vs. Nicholas 

Vicentis.

būtent
Gould 51 metų, 943

nuošimčius. Ppdidej 
išlaidos visų pirma todėl, kad 
samdoma kur kas daugiau dar- 
binirikų, nors kai kurie darbi
ninkai yra nereikalingi.

Dvi eilės cellophane, ne 
VIENA, bet DVI, saugoja 
rinktinio derliaus šviežumą 
Old Golds cigaretų.

Kas darosi Chicagos 
prieglaudose

Lietuviai ir lietuvai
ty naėmė leidimus 

vedyboms
avėnue, prisipažino

Czerwiec Lumber 
Bendrovės 
Vedėjas

•Daug žmonių senesniam am
žiuje serga ulceriais pilve. Tai 
yra sunkiai gydoma liga: Pra
ėjusį antradienį Northwestern 
universiteto profesorįhs Albert 
C. Ivy pranešė, kad surasta 
nauja pagelba ulceriams gy
dyti. Gyduolės koliai kas pu
blikai neprieinamos, ba jas dar 
tenka košti (valyti). Esmėj 
naujas gydymas yra įšvirkšti
mas į kraują skysčių, kurie* 
išsiskiria žarnose. į :Gj; efektai 
esąs toks, kad gyduolės — su
raminančios pilvo veiklą ir lei
džia gamtai pačiai užgydyti 
žaizdas jame.

Teisėjas Albert E. Isley 
skyrė p-niąi Mary Sooker 
metų, 51 West 147 street, 
lėti dešimtį dienų už girtą 
žiavimą. P-nia Sooker. 
buvo jau išsėdėjusi 33 dienas 
kalėjime laukdama teismo. <

Teisėjas Charles Dogherty 
paskyrė p-lei Dorothy Gallaher 
35 metų, 214 North Crawford 
avenue, kalėti penkias dienas 
— taipgi už girtą važiavimą.

Iš Col. W. de Basil’s Ballet 
Russe de Monto Carlo, kurį 
tiekia S. Hurok.

John Rees, visuomenės išlai
dų komiteto direktorius, įspė
ja Cook kauntės viršininkus, 
kad jie kauntės biudžetą 1937 
matams privalo sumažinti iki 
$17,000,000; ū‘ 
įminti 1,390,097

Kongresmanas A. J. Sabath, 
pirmininkas komisijos, kuri 
tyrinėja nereguliarumus tvar
kyme 15,000 savasčių, pateku
sių Chicagoj į resyverių ran
kas, pareiškė, kad tyrinėjimas 
pasiekęs stadiją, kurioj jau 
galima patiekti eilę bylų val
stybės gynėjui su rekomenda
vimu iškelti kaltinamiesiems 
bylas teismuose.

I NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

J Chicago, Illinais.
Aš čia prisiunčiu $ 

visiems metams. Pradėkit siuntinėti, nuo____v________
............ —t----- ------------------------------...dienos šiuo adresu

Tai taip žagariečių jauni
mas susiburia į bendrą būre
lį ir kartu pasilinksmina tai 
gražias daineles dainuodamas, 
tai vienas kitas pianą paskam
bina, o kiti pašoka ir pralei
džia laiką malonioj nuotaikoj?

—R. š.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

tai reiškia, suma- 
’ doleriais, negu 

jis yra nužiūrėtas kalbamiems 
metams. Rees aiškina, kad 
Cook kauntės išlaidos puoi.933 
metų iki šio laiko pakilusios 
metams $3,000,000 arba 23

šio penktadienio, gruodžio 18 diena yra “atdarų 
namų’’ diena Central National Banke. Turėsime 
priimtuves. Tos priimtuvės yra rengiamos MUSŲ 
naujo prezidento ir JŪSŲ seno draugo

CARL KUEHNLE
garbei. Tai bus kitas linksmas susibūrimas toks, 
koks jau nekartą buvo prie CARL KUEHNLE pra
eityje. Susirinks šimtali draugų, mes laukiame ir jū
sų. Bus muzika, truputis pasistiprinimo ir jums 
gėlė. Ateikite kada galite ir bukite kiek galite.

Antradieny, gruodžio 15 die
ną, koronerio džiurė klausinė
jo Van R. Groomsą, motorma- 
ną elevatoriaus traukinio, kurs 
lapkričio 24 dieną įvažiavo į 
kitą traukinį. Dėliai traukinių 
susidaužimo mirė 11 žmonių. 
Džiurė paliuosavo Groomsą 
nuo bausmės. Ji tačiau išreiš
kė papeikimą taip Groomsu’i, 
kaip North Shore linijos me
nedžeriams. Kaltininkus dėl 
šios nelaimės džiurė rado 
Groomsą už tai, kad jis nebu
vo reikiamai atsargus, ir kom
panijos menedžerius už tai, 
kad nebuvo įtaisyta pakanka
mai apsaugos signalų.

Apsaugai publikos ateity 
nuo panašių nelaimių džiurė 
rekomendavo dažnesnį elevato
rių linijų tarnautojų sveikatos 
ekzaminavimą, daugiau auto
matinių apsaugos' signalų ir 
pakeitimą medinių vagonų mo
derniškais.

Chicagoj yra įstaiga vadina
ma Juvenile Detention Home, 
čia laikoma jaunos mergaitės 
kaltinamos ištvirkavimu. Bet 
yra ir mergaičių, kurioms įstai
ga tarnauja kaip prieglauda.

Antradieny, gruodžio 15 
dieną, civflės tarnybos komi
sija nagrinėjo skundus prieš 
dvi Juvenile Detention Home 
prižiūrėtojas 
Clara
North Kedvale avenue, ir Mrs. 
Nellie Murray 50 metų, < 2710 
Potwyne avenue 
yra kaltinamos tuo, kad leidu- 
sios mergaitėms rengti negir
tinas scenas įstaigoj. Abi pri
žiūrėtojos šiuo laiku yra su
spenduotos, tačiau jų byla dar 
nebaigta.

Vidurmiesty, ptie 410 So. 
Michigan ir Van Buren, World 
PIayhouse teatre eina paskiau
sias Sovietų filmos gamybos 
produktas — “Son of Mongo- 
lia”. Rytoj eis dar sykį ir jau 
paskutinį.

Veikalas yra susilaukęs ge
ro atsinešimo ne tik 
lankančios visuomenės, 
palankios numonės iš 
čių pusės.

Turint galvoje visas 
linkybes, kokiose veikalas yra 
sukurtas, jo įdomias kūrybi
nes savybes ir visuomenės at- 
sinešimą, patartina jis pama
tyti visiems, kurie dar netu
rėjo progos pamatyti.

NAUJIENŲ PRENUMERATA
Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai užrašo NAU

JIENAS visiems metams. Tai bus geriausia dovana iš visų. 
Visa šeimyna džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, bet šešias 
dienas į savaitę per visus metus.
Kalėdų Diedukas taipgi prisius graįų ir naudingą AMERIKOS 
LIETUVOS termometrą tiems, kurie užsimokės už metus iš- 
kalno.

Praėjusį šeštadienį, gruo
džio 12 d„ pas p-lę Oną Už- 
kuraitę, kuri gyvena su savo 
tėvais adresu 1329 North 
Dearborn street; atvyko jos ge
roji draugė p-lė Sofija Ambro- 
zaitė ir pakvietė ją važiuoti į 
vidurmiestį šį tą nusipirkti.

Kai jos sugrįžo, tai rado 
siurprizą—pilną namą jauni
mo, kurs susirinko p-lės Už- 
kuraitės gimtadieniui atžymė
ti. Buvo iš Garfield Parko Al- 
ex Niprikas, Adolfas Rama- 
šauskas, iš Bridgeporto Aldo
na Niprikaitė su savo broliu, 
iš Roselando Albertas Ambro- 
zas ir keletas kitų.

Visi pradėjo sveikinti p-lę 
Ukuraitę su jos gimtadieniu ir 
linkėti jai visokių laimių. Įteik
ta puikus miegamojo kamba
rio setas ir kelios kitos gra
žios dovanos.

W. Kiičjemba
* Tai gyvas zfr pasižymėjęs 
visuomenės veikėjas, ypatingai 
parapijos reikaluose, ir, kartu, 
sumanus ir gkbus didžiulės 
Czerwiec Lumber Co., 3658 S. 
Western Avė. gedėjas.

Atsižvelgiant ą p. Kuciemba 
patyrimus, jis škaitomas turįs 
ganėtinai daug i patyrimo sta
žo. Beveik per dešimts metų 
darbavosi prie Red River Lum
ber Co., paskui 
nuosavą įstaigą, 
buodamas šiai 
beeidamas jam pavestas atsa- 
komingas vedėjo pareigas, jis 
ir čia spėjo pasirodyti savo su
manumas ir energiją.

Czerwiec Lumber bendrovė 
rūpinasi išimtinai statybos me
džiaga. čia galitha gauti ne tik 
reikalingo sau remonto ar sta
tybos medžiagos ir prideriamą 
patarnavimą, o ir gerų santau
pų dalį.

Į MOTINAS.
Sveikas kūdikis 

visados džiaugsmas

CENTRAL NATIONAL
BANK

ROOSEVELT 
HALSTED

Vienas iš “Son of Mongolia’ 
Reikalui ištikus patartina veikalo dalyvių World Play 

apsilankyti šioje krautuvėje, house* teatre.

PRIEŠ DVIDEŠIMTS metų Malto Tonikas buvo veik 
vartojamas prieš ir kūdikio penėjimo laiku. Tūkstančiai gydytojų 
patardavo vartoti tokį toniką kaip “Malvaz”. , :

Dėlto, kad jis palaikydavo sistemą puikiose sąlygose.
Jis padarydavo motinos pieną maistingesniu ir padidindavo išteklių. 
Kadangi nėra tokio daikto, kurs galėtų užvaduoti Motinos turtingą pieną, 
kad išauginti sveiką vaiką, jus turėtumėte džiaugties sužinoję, kad Malvaz 
ir vėl tinka motinos motinystės laikui.
Jūsų gydytojas, beabejo, jums pasakytų, kad Malto Tonikas, toks kaip 
Malvaz yra padarytas iš geriausios salyklos prie tikriausios temperatūros, 
turi labai sveikus produktus, kaip tai: nkstinančius ir maitinančiuosius.
O dabar, jus šių dienų motinos, o ir visa šeima, pripažinsite, kad Malvaz 
yra gardus gėrimas, pilnas akstinančio ir apetitą sukeliančio gerumo, kas 
tikrai susilauks jūsų nuoširdaus pripažinimo.
Taip tuo esame įstikinę, kad mes su mielu noru jums pasiųstumeme 24 bon- 
kų dėžę su garantija, kad išgėrus keletą bonkų ir esant nepatenkinimui, mes 
atvyksime ir priimsime juos atgal ir sugrąžindami jūsų sumokėtus pinigus. 
Mes nesvyruojame' duodami tokj pasiulijimą todėl kad mes žinome kad jus 
busite Malvaz patenkinti.
Ar jus neužsisakytumete keisą šiandien ir ar nenorėtumėte sužinoti iš pirmų 
rankų jo kokybės vertę
Telefonuokite šiandien CANAL 6500, o musų skubi pristatymo tarnyba jums 
tuojau patarnaus. — Pristatome po vieną ar po du tuzinu luobuose.

MONARCH BEER Bravaro gamyba

KAINOS: 
24 bonku dėže

$2.75
Nuolaido 50% už grą
žintas tuščias bonkes

'V*........

1,2 bonkų dėžė $1.40 
25c nuolaidos už grą 

žintas bonkas.

T0WN OF LAKE. — Pa 
čioj lietuvių viensėdijos vidų 
ry yra Zygmunto Basinskio ra 
■kandų 
1701-03 West 47 gatvė, čia 
galima nusipirkti įvairiausių 
rakandų, o Kalėdų proga alie
jinį pečių gana pigiai 
Kalėdų švenčių proga 
kas yra nusistatęs duoti ir do 
vanas visiems: seniems ir vai 
kams. -

OHO SLAUGĖ GLADYS WITT, KURI BUVO RASTA 
negyva, kartu su šešiais kitais keleiviais ta^p sudužusio 

keleivinio lėktuvo likučių, Utah valstijoje, vakar po pie
tų. (žiurėk< žinią pirmam puslapyje)

Naujienų-Acme Photo
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SUSIRINKIMAI

BARU :FI

•PARSIDUODA Taverna visa arba 
pusė. Vieta labai gerą priešais did
žiuosius stokyardų vartus. Pardavi
mo priežastį patirsite vietoje. Atsi
šaukite greitai 4171 So. Halsted St.

PARDAVIMUf tavernas, geroj vie
toj, tinkamas žmogus gali padaryti, 
daug pinigų. Atsilankę patirsite prie 
žastj ir vertę biznio. 372 E. 71 St.

PATYRUSIŲ pirštini# apereito- 
rių—odos arba medžiagos, nuola
tiniai. Advance Glove Mfg. Co., 

215 West Ontario.

•e įpavienųs kambariai mmflpn, 
‘i jprie vienos moters, Bamųs j|r Avąrųs 

--------------- flHfkW*er 
dubos. ,

PARSIDUODA tavernas geroj,; 
jšdirbtoj vietoj. Kąs -nori ^padaryti 
pinigo, apsišaukite tuojąus. Priežas-* 

Sitis pardavimo — 2 bizniai. 2446 W.: 
L 'JfZist St. .

REIKIA merginos bendram 410- 
mų darbui, .puikiuos napiąes- Savas 
kambarys, metų amžiaus kūdikis — 
nėra skalbimo. Hollycourt 4J299.

CL ASSIFIED ADS

LOVEIKIS
Kviktkininkas

GsĮSs VoBluvSma. Bankiotanu3316!rSo.a!iia£'ted St

Tol. BOUlevard 7314

■R*—M

WORIO PLAYHOUSE
410 S. Michigan—arti Van Buren

Busmęss ęhąnceis
Pardavimui Bizniai

PAIEškAu JnQzp^SanwUp;/kui:is 
gyvena Chicagoje. Turiu labai svar
bų reikalą. ^Prašau atsišaukti. A.’ 
Savickas, 719 Lincoln Avė., Rock- 
ford, I1Į.

Ketvirtadienis, gr. 17, 1936

R. K Law naujas 
Halsted Exchange 

Banko Prezi
dentas

Halsted Exchange National 
Banke, kuris randasi prie 
19th Place ir Halsted gatvių 
kampo, įvyko permaina. Pre
zidentas Carl F. Kuehnle, Jr., 
pasitraukė ir jo vietą užė
mė, Raymond E. Law.

Mr. Law yra buvęs Stock- 
yąrds: National banko vice
prezidentas. Vienu laiku jis 
.užėmė svarbią vietą National 
Banke, East St. Louis mieste.’

Paskutiniame savo roporte, 
bankas skelbia, kad nuo 1932 
metųj depozitai pakilo 2878%.; 
1932 metais banko tarnautojų 
skaičius siekia — 4, o šian
dien —yra 71 tarnautojas ir 
15 viršininkų. (sp.)

Kuehnle paskirtas 
Central National į 
Bank Prezidentu
Central National Bankas, 

prie Roosevelt ir 'Halsted gt? 
praneša, kad paskyrė prbzi- 
dentu, Carl F. Kuehnle, Jr. Jis. 
užėmė vietą, pasitraukęs iš 
Halsted Exshange National 
Banko, kur taipgi ėjo prezi
dento pareigas.

Prezidentaudamas 18-tos a- 
pielinkės įstaigoje, Mr. Kueh
nle, išaugino ją nuo mažo 
barikiuko iki didelės finansi
nės įstaigos, kurios depozitai 
šiandien siekia 8 mįlionus 
dolerių.

Central National Bank yra 
naujai atsidariusi įstaiga.

(sp.)

Neapgaudinėkite 
savo kūdikio

Nėra kūdikiui nieko geres
nio ir s veikesnio: jgą^Įpbš 
pienų—-niekas jo nepakeičia.

Dar nelabai senai tūkstan
čiai motinų buvo įsitikinusios, 
ikad jos gali maitinti savo kū
dikius savo pienu, jį padarius 
imaistingesniu, geriant Malt 
Toniką “MAUVAZ”. Tai toks 
maistingas gėrimas, kuris yra 
padarytas iš geriausios salyk-; 
ilo$, geriausiose gamybos są
lygose.

Šiandien telpa Naujienose 
Monarch Brewing Bendrovės 
skelbimas, kur visos smulk
menos apie tą nuostabų gėri
mą yra aprašytos. Gi .norint 
pabandyti, prašoma ‘.patelefo
nuoti ?CANAL ;6500. Bendrove 
skubiai jr tinkamai jums pa
tarnaus, o esant menkiausiam 
nępasitenkinimui, ji noriai 
sugrąžins įmokėtus pinigus.

Rep. x-y. upe.

Ali

PASIŽYMĖJO Iš Joniškiečių 
vakarai®

Yuš-

......

P-ia Ulyssa Alice Rakštienė, 
iChicągos mupicipialio teismo 
sociali© darbo skyriaus narė. 
Ji pasižymėjo Chicagos teismo 
rateliuose šiomis dienomis su
tvarkydama gyvenimą 12 žmo
nių bedarbių, ' S. Jeffries, šei
mynos. (žiūrėk žinią vakar 
Naujienose).

P-ia Pakštienė yrą buvusi p. 
Moskaitė iš Tąylorville, Illinois. 
Pabaigusi vietos aukštąją mo
kyklą, ji lankė Illinois Univer
sitetą, iš kurio gavo .humanita
rinių mokslų bakalauro diplo
mą. Vėliau studijavo Chicagos 
universitete, iš kur netrukus 
žada gauti daktaro laipsnį.

Chicagos universitete ji stu-; 
dijavo socialių mokslų skyriuje.

Atvykusi Chicagon, p. Rakš- 
‘tięnė per kurį laiką sekretoria
vo mokykloj, Oak School For 
Borderline Mental Defecti’tfes. 
Vėliau perėjo j Juvenile teismą 
ir ten išbuvo tris metus. Po to 
perėjo į municipialį teismą.

Ji yra žmona vaistininko’ ir 
Baltic Import Compaay savinin
ko, Juliaus Rakščio, 1900 So. 
Halsted street. Turi keturių 
metų sūnų, Tad*.

. P-įa Rakštienė yrą vien^. iš 
tikrai pasižymėjusių Chicagos 
lietuvių. -—-R.

Praėjusį sekmadienį p 
kos salėj įvyko Joniškiečių 
kliubo Bunco Pariįy. Apie pus
antro šimto svečių po keturius 
prie .kiekvieno ,stalo susėdusių 
bėrė ‘kauliukus dovanoms lai
mėti.

Geri joniškiečiai ir jų sim- 
patizatoriai rnemažai ?bu!vo do
vanų suaukavę. Jy tarpe rado
si ir bonka “očiščenos”. ,Jo- 
niškietė p-nia Šalkauskienė 
dovanojo didelę tortą, kurią 
laimėjo žagarietis p. V. ^Rū
belis.

Lošis susidėjo ,iš 25 parti
jų. Bet komitetas pamatė, kad 
dovanų neišteks, tai sutrumpi
no ir padarė tik 15 
Buvo įdomu tokiame 
burum keletą valandų 
ti. O vėl tas noras 
juo daugiau4 skylių!!

P-lės Dantyte ir Laučiutė 
mokėjo skyles kirpti, o .J. Ka
zimierai tienė, J. Gasparaitienė 
ir M. Dantienė gerą tvarką 
palaikyti.

Šauniai bėrė kauliukus 
Brįghton parkieftis p. Dundulis. 
Jo duktė su Edvardu Rudžiu 
dalyvavo numerių traukime. 
Marguette .pąrkietis p. Jonaitis, 
su savo draugais smarkiai 
konkuravo, Adelė Kazimierai- 
čiutė su draugėmis, prie ku
rių buvo prisidėjęs ir K. Bal
tas, mėgino išeiti laimėtojais 
ir .gražiausią dovaną gauti. 
Cicerietis p. Dočkus ir bridge- 
portiejtė p-nia Bitinienė, nors 
ir skaitosi ekspertai, tačiau 
daug skylių negavo. -Garfield 
parkietė p-nia Rąmašauskienė 
su* kitomis žągarietimis magi
no čempionais išeiti, bet joms 
nepavyko. įP-nia Morkūniene 
ir pp/Mązėliauskai, northsidie- 
iis A. Langevičiup ir Beliac- 
kąs iškirpo, regis, septynias 
skylesr^kaip ir aš!,! z(

Jei * pas kuriuos'’ ūpas buvo 
nupuolęs dėl prasto ** giliukio,

partijų, 
šurųm- 

padirbė- 
laįmėti

Praėjusį šeštadienį, 
džio -12 dienų, buvo surengtas 
šiušiams ženybinio gyvenimo 
15 metų paminėjimas. Suren
gė duktė Milašienė ir Pučko- 
rienė. Matyti, . kad 
pusėtinai darbavosi, 
svečių sukvietė.

Buvo gera muzika, 
užkandžių, o prie to
lauš ir geros degtinės. Pučko- 
rius pasakė atatinkamų kalbų 
vakarienės laiku. f Po vakarie
nes svečiai dar linksminosi iki 
gaidžių. Visi skirstėsi gerame

—R.
, | ..yi II.1II|II y.■■■?■«>■,■fJt—rgTf.-r*-—

rengėjos 
jei tiek

♦ 

gardžių 
Šalto a-

Tęsis nuo pietų iki vidurnakčio 
—25c iki 2 vai. pp.

Paskutinę proga—dabar 1 
PASKUTINĖS 2 DIENOS 

‘SON of MONGOLIA’
' Vėliausi Sovietų Filmą 

Be to 19 metų sukakties minėji
mas Maskvos Raudonoj aikštėj.

tai p. J. Keturakio mužikai 
pradėjus, groti polkas, klum- 
.pakojus ir suktinius, jie pa
miršo visus nepasisekimus.

Komiteto narė p-nia O. Ru
dienė ir p-nia Vaitekunienė 
žemutinėj svetainėj vaišino 
syečius užkandžiai, o prie baro 
Yonkus, Kazimieraitis ir Že- 
moklis stengėsi svečius aprū
pinti alum ir kitokiais gėri
mais kiek tik kas norėjo.

Tęnką skaityti šį joniškie
čių vakarą pilnąi pavykusiu. 
Taip jatfnuomenė, kaip senes
nieji
draugiški. "

JUOKAIprizęą, eųitėr -— Wr$8hmęnts! 
Supplied by Lady Gracious 
•(■Mfcs. Byanskąs). Cęme see, 
hear, and taste for yourself/ 
The tijne; 8;00 o’clock P. M. 
(be early rathėr than latel). 
Place: šame, Sandarą Hali, $19; , 
W. 83rd St. Occasion: You;LęS jfiiąUSjau> jjjęt yra vienas 
know! milionas dolerių. Tu atšakiai,

See yoji tpuight. kad yra velnio šmotas pinigų
— tai buvo negeras atsaky-

B. J. R«'Lmas. '

Tėvas : O kas čia dabar yrą, 
sunau ? Ar tu * negerai savo 
lekcijas pądąrįąi ?

Sūnūs: Taip, tėve. Aš ta-

buvo svi$i smagus ir
R. ; šnįuką

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Surinko J. Faizą, Jr.
T“

CLASSIF1ED ADS
syoųdengystr 

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos Ulygps, jei pagei 
daujama.

BRIDGEPORT roofing co. 
8216 So. .Halsted St.

Vieton 4965

ANGLYS!
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882 i

Brighton Parko Moterų Kliubo susirinkimas jvyks ketvirtadie
nį, gruodžio 17 d. 7:30 vai. vak., 2605 W. 43 St. Visos na
rės kviečiamos atsilankyti ir atsiveskit naujų prirašyti. 
Bus renkama valdyba kitiems metams. —Naie.

Šį penktadienį, gruodžio 18 dieną, 7:30 valandą vakare Darbi
ninkų svetainėje, 10413 Michigan avenue, jvyks Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimo priešmetinis susirinkimas. Bus 
renkama^ valdyba ir komisijos ir bus svarstomi svarbus 
klausimai. Visi nariai ir narės atsilankykit^ paskirtu laiku./

J. Tamašauskas, rašt.
Humboldt Parko Lietuvių Politikos Kliubo priešmetinis susi

rinkimas jvyks gruodžio 17 d. Almiro Simons svef., 1640 
N. Hancock St. Bus renkama valdyba 1937 m. ir kiti klau
simai. —Valdyba.

Amerikos Lietuvių Kongreso Chicagos ir apylinkių draugijų j 
delegatų konferencija jvyks sekmadienį, Lietuvių Auditori
joje kaip 1:30 v. popiet. Visų organizacijų delegatai malo
nėkite būti ir atvykti laiku. Sekretorius E. Mikužiutė.

Cicero Lietuvių Kultūros Draugijos susirinkimas jvyks penkta
dienio vakare, Liuosybės svetainėje kaip 7:30. Visi nariai 
Cicero Lietuvių Kultūros Draugijos malonėkite dalyvauti 
susirinkime. Galėsite užsimokėti mėnesines dupkles 'Chica- 
gos Lietuvių Draugijon, taipgi bus programas. Be tp pasi- 
tarsime apie vakarą, kuris yra rengiamas sausio 3 d.

Sekretorius Jonas Cinikas.

RIDI TTC1 dJKU lt
—T— į . V , 

ToHiprrow, dear reader, is 
‘Friday, Dec. T8, the new 
r?ohearsal daite (boro two weeks 
ago). That’s not all, however. 
After a .brief (yery brief) re- 

‘hęarsal, we all expect a .period 
otf Rieuriment. <Oh yes! :NotW 
you remember ! The iCJiristmas 
fEa^ty!

Giris and :boys, .bring your 
■toys... for the “Grab-bag.” We 
are not too ;old /4o indulge in 
“Kiddish” games, so don’t bring 
your sophisticatpd airs, come 
your natūrai self (friends wiH 
be Avelcome too,). After the .pro- 
posed drydand' fishing after

Urba Flower Shoppe
ŲĖLfiS MYUNTIEMS-VESTUVĖMS 

BANKIETAMS-LAIDOTUVĖMS 
PAPUOŠIMAMS

4180 Archer Avenue ;
. Phone LĄFAYETTE į588Q0 c

JONAS ŽALIMAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

•Grupdžjo j.4 d,, 9:40 valandą I 
vak., 1936 jn., sulaukęs 72 m. I 
amž., gimęs Sedos parap., Ma- I 
žeikių apskrity.

Amerikoj išgyveno 31 metus. I
Paliko dideliame nuliūdime I 

.2 sūnus Alfonsą ir ,Bronislovą I 
ir marčias Julijoną ir Eleno- I 
rą, anūkes Broni^lavą Phylis • I 
ir daug kitų giminių ir pažįs- į

Kūnas pašarvotas randasi | 
fP. J. Ridiko koplyčioj, 3354 S. 
Halsted St. |

^Laidotuvės jvyks Penktadie
nį, gruodžio ;18 d., 1 vai. .-po 
jpietų iš .koplyčios bus nulydė
tas i Tautiškas kapines

Visi A. A. ,Jono .Žalimo .gi; J 
minės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiajni da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti . 
jam paskutini patarnavimą ir i 
atsisveikinimą. J

Nuliūdę liekame,
Sunai, marčios, anūkai ir 

gimipės. J
Pątarnauja laid. dir. P. <J. 

Ridikas, tel. Boųlevard 4089.

TAVERNAS TURI :BUTI PAR- 
.DUOTAS TUOJAUS. Biznis yra 
gęrai išdirbtas—vietą modemišką — 
patyręs "biznierius darys gerą gy
venimų, geras lysas — renda pa
lanki. AŠ parduodu dėl geros prie
žasties — patirsite vietoje.

Atsišaukite \
6828 So. Stony Island.

PARDAVIMUI Taverną, išdirbta 
,vieta per -daųg metų—geroj ąpie/ 
linkej—Parduosiu ųž prieinamą -kai
ną. Wentworth 0481.AMELIA .^OT^^^IENĖ 

i ,po pirmu Bernotienė i
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 15; dieną, 8:30 y. ry- 
to, 1936 m., šująukus 52 metų 
amž., gimuą Kvėdarnos par.

Ameriką išgyveno 30 metų.
Pąliko dideliame nuliūdime 

dukterį Vįplęt-fjįfanson ir žen- 
(tą Ąnthony, 3. ęunus: Juozapą 
Bernotą ir marčią Bąrborą, 
Boleslovą Beluptą ir marčią. 
Glętą, > Alfonsą Ęęrnotą iir 
marčią Valefįįį, 5 anūkus ir 
gimines. , 'W '

•Kūnas pašarvotas rąndasi 
Ląiin and Son kbplyčįpj, 63rd 
ir ;Harvard Ąve:> Laidotuvės 
įvyks Penktadienį, • Gruodžio 
18 d. 10:15 v. ryto įš koplyčios 

I® Bv. Jurgio /pa^ąp.
•kurioje ątsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, ,o 
iš ten bus nulydėta j šv. Ka- 

.Zhniero kąpįnęs,
Visi A. Ą. AmeĮięs Matųse- 

vičienės < giminės, draugai ir 
pažjstami esat .nuoširdžiai 

, Kviečiąmi dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, sunai, .žentas, 
anūkai ir giminės.

Patarnauja laid. dir. Lain and 
Son, tel. Wentworth 0025. '

MIKOLAS ostrowskis 
Persiskyrė su šiuo pasauliu ; 

Gruodžio 16 d., 5:45 v. ryto, 
1936 m., sulaukęs senatvės .«
amžiaus, gimęs Eįetuvoj, Ra- : 
šeinių apskr., Žalpių parap. '

Ameri&u išgyveno 52.metus. ~
Paliko dideliam® nuliūdime į 

moterį Uršulę (po ;pirmų vyrų | 
Katauskienę) dukterį Marįjo- Į 
ną i ir žentą Joną Pocius, 2 '• 
sūnus Joną ir Stanislovą ir 1 
marčią ^Eleanor, 2 anūkus, 3 i 
podukras, 3 posūnius, ir gimi- į 
nes, j

Priklausė prie Teisybės My- J 
lėtojų (Draugijos. Gyveno pp > 
antrašu 3318 So. Union Avė. J 

i , Kūnas tpaša.rvQtas Mūsalėkio 
koplyčioj, 3307 ’Lituanįėa Avė, J

Laidotuves jvyks AeŠtadįenį, i 
Gruodžio 19-*tą dieną 9:30 vai. ; 
iš ryto .iš 'koplyčios .į jšv. jjur- į 
gio (parapijos bažnyčią, kurio- r 
je atsibus gedulingos pamal- ' 
dos už velionio sielą, o iš ten : 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Mikolo OstroWs- 
kio giminės, draugai ir pažįs-j 
tami esat nuoširdžiai krečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, .duktė, 2 supus, žen

tas, pųdukrės, posūniai 
ir giminės.

Patarnauja laįd. dir. A. Ma
salskis, tel. Boujevard 4139.

j. ..

STANISLOVAS PETROŠIUS |
Persiskyrė su šiuo pasauliu a 

Gruodžio 15-tą dų 7-tą vai. .1 
vakaro, 1936 m?, sulaukęs pu- 1 
sės amžiaus, gimęs Lietuvoj, | 
Tauragės ąpskr., Kvėdarnos 3 
mieste. z |

Amerikoj išgyveno 26 metus. 4
Pąliko dideliame nuliūdimą g 

2 dukteris Juzefą ;jr žentą Cė- 
cil Kellogg, Rronislavą įr 4 
Žentą Juozapą Margelius, anų- 1 
ką Stasiuką, švogerką Zofiją 4 
ir Teodora Montvilus, 2 švo- j 
gėrius Vladislovą Maziliauską ■ 
ir Joną Krąuzą, pusąerę BrO" 4 
nislayą ir Vincentą 'Dijokus, | 
ių :šeimynas ir gimines. J

Kūnas pašarvotas randasi J 
3237 ‘Lituanica Avė. tel. Bour q 
levąrd 6094.

Laidotuvės įvyks šeštadįe- d 
nį, Gruodžio 19-tą d. 10 vai. d 
iš ryto iš nąmų į šv. Jurgio į 
par. bažnyčią, kurioje atsibus 4 
gedulingos pamaldos už velio
nio sįelą, o\jš .ten bus .nulydė
tas į ąv. Kazimiero kapines. .•

Visi A. A. Stanislovo įBėtro- d 
šiauš giminės, draugai ir pą-.3 
žįstami ekat pųaširdžįąi kvie- . 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir j 
suteikti jam paskutinį patar- j 
navimą ir .atsisveikinimą,

Nuliūdę liekame,
Dukterys, lentą!, .anūkas .įr H 

gimįnėa. y
Patarnauja laid. dir. A. jMą- j 
salskis, tel. Boųlevard 4139. ;|

Prąšųme nesiųsti gėlių.

:a!a

LEONAS LIDžIUS į
’Persiskyre su šiuo pasaulių j 

•Gruodžio 15 d., 42:30 v. die- I 
ną, 1936 m. sulaukęs 42 m. ! 

.amž., gimęs Tauragės ųpskr., j 
'Kvedaruos :R^rąp.,' >Ursųlyno į 
.kaime. :

Amerikoj išgyveno £8 metus, i
Paliko dideliame nuliųdime : 

dukterį Stepanįia, du brolius: l 
.Dominika ir ;Nikodemą, švo- ; 
gerką iKazįmmrą Mažeikienę, ! 

^brolienę Veroniką ir Petronėlę ’ 
ir gimines, p Lietuvoj ? sese- j 
.ris Marijoną ,ir Ievą ir daug ; 
'kitų giminią. s

Kdnąs pašarvotas 2212 So. '• 
Reavitt St; Laidotuvės įvyks ; 
gėįtad., (Įrųodžįo 19 d. 8 vai. 
•ryto iš namų į Aušros Vartų , 
parap. bažnyčią, kurioje atsi- ■ 

‘bus gedulingos pamaldos už j 
velionio sielą, o iš ten bus ; 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
lines.

Visi A. A. čUono ;Lid?ią»s | 
jgimines, draugai ir pažįstami 
ęsat nuoširdžįąį Jcviečiami da
lyvauji laidotuvėse ir suteigti ■ 
jam pptotihft^ątąrijariįąą Jr

Nuliūdę liėkąine,
Duktė, ėvogerka, bro

lienė ir giminės.
Patarnauja l$d, dir. Lacha-] 
vįcg ir Sunūs, Jei. ;Canal 2515. * 

■ />Tą pačią dfeiną pus perkeli- • 
ųmąs Ą. Ąv pą<boros Lįdžie- ' 
r jnės ;kąno .1$ •pdyienio lotd j ‘ 
AŠeimyninį; >A.^A. {Barbora mi- 2 
<ė haįąnj&o' 26 cįieną, šiąis • 
metais.'

,nės luino .iŠ

Heįp VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia u-urirĮi- - * * r " c "“nuT"*'*5**

GRANE COAL CO. reikalauja 
darbininką ant farmos. Alga niio 
$15.00 iki $25.00 j mėnesį ir valgis. 
Turi būti ne pijokas. Atsišaukite. 
5382 So. Long Avė. Tel. Kep. 8402

II n u i I . . iii m,  — -

REIKALINGAS atsakantis, šteda- 
vas, nevedęs vyras virš 45 metų, 
kaipo Janitorius ir apartment na
mo prižiūrėtojas. Gyvenimas ‘Vieto
je. Turi būt ne pijokas ir turėti 
liudymus. Gera vieta ant visados 
dėl teisingo žmogaus. Atsišaukite iš 
ryto tarp 10-12 vai. Joseph ĄI. 
Greewald and Co., Room 201.

.9152 Commercial Ąve. 
dėl pasikalbėjimo.

■>■> i'T-rr

REIKALINGAS patyręs žmogus 
ant baling preso ir Floor man. At
sišaukite South Side Paper Stock 
CQ.r 5833 So. Throop ,St.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikią

.REIKALINGA -patyrusių veiterkų 
ir dišvašerių. Geros valandos iir 
mokestis. Nedėliomis nereikia dirbti.

Bernice’s Lunch Room 
506 West 30lh St.

— 1'—-—-   —-B    -....................................... ......

REIKIA dreipų apereitorių—paty- 
rusių prie mašinų tiktaį. 6-tąs Pūk
štąs- 413 ,So. Market St.

■—1 Į .LL1" 1

TAVERNA—transp^rtaci jos kam-; 
pas, nąuji .fifcčeriai, parsiduoda pi
giai. Geras ibį^nis. 3901 Archer.

PARSIDUODA taverna, išdirbtą 
per daug fumtu.ųpįgi ;rąiida ijr 5prieiH 
narna kaįpą. Briąžastj patirsite ant 
vietos. $448 \Wėst 47th Bt.

.c"1' .. u ». įi> i v V"*'
REIKIA avių keising strįperįų (ir 

mieruotojų, patyrusių tiktai. Kreip
kitės 1835 West 47tb Street.

MERGINA bendram darbui, pa
prastas virimas mažoj šeimoj — 
apąrtmentas, geri ‘namui. Palįsąde 
0876. '

barųenA^. Kumpinis Tavernas, 
tarp dvį^ju ‘Jęftriaįmų, penki kam-, 
bariai, pigi renda- Biznis -tiesiog 
aukso mainos. Parduosiu pąpąpras- 
tai pigįąį, .nes vVięnąi /nesukontro
liuojama. #943 J^Uhted ®|t.

...—rffl|ĮįB!W!3BWCM A-*UtlXUMr'~

PARDAVIMUI ‘Grosarnč fįr iDe- 
licatesiį tkrąutuvę, lietuj, fhie- 
tuvių įr įlenku .'Apgyventu. 3542 
45th Rląąe.

•.----!-i ■ r 1 .Ji"

PARSIDŲDDA ITaverp pigįąį 
Biznio — amerikonu ppie- 
Įinkė. 73ŪP B©- ‘Green-

■" ll,l^!JWml‘*>x^LAi.n.TOWĮ84UU.JWUU.Xl4.‘l.

PARSIDUODA Tavern — arba 
mainysiu put groserpės. £409 
47th Street.
— ■'■■—v

PAR0IPŲQDĄ Paverųo tbiznk?, 
pirmą teisingą pasiūlymą, prbą {pri-į 
imsiu partneri. Visi vėliausios 
dos įtaisymui, {gurąs įbiznię, įgrąšC 
vieta, pigi i<epda, pardavimo (Prie-į 
žastį patirsite Pilt vietos. Kreipkitės* 
vėlai vakarais- ‘6553'55 So. Kedzie* 
Avenue.

■' CT'RttĮM''' I - 1' J.‘»W I-I'I,..' A.g'Hi.'Jgny ■

MERGINA bendram nąmų darbui 
—paprastas viritnąą, nėra Akąlbimo, 
maža šeimą, jsąvas kambąryę, $6.00

Darbo Ieško
IEŠKAU darbo už bąjftenderj, 

esu teisingas iir negirtųoklis-per 
daug metu ^patyręs- Jpįgp reikštų, 
galėčiau ir .jnenegiut. :PašauMte 
lefpmi ‘Ganai 0243 arba (Ganai 

67 it Stove

'$t» muro namas, B5 rpė- 
Uk metų jsenump- Tąr- 
ž $4^0Q. Taipgi didelis

PARDAVIMUI .moderniškas mė
sos mąrketas. il£ .priežastie^ -2 >bįz- 
nių parduosiu^ (pįgįąi-4bizni*> ,pel-

Mk

JUOZAPAS RUKSZA 
j / įPersiskyrė su šiuo pasauliu 
1 ; Gruodžio 45 <J„ 1:00 vąl. rytą 
I 1936 m., sulaukęs 52 W ąmž., 
1 gipięs Vidzie parap., -Bųcząny 
1 jkaįmę, Vilnip apskr.

Amerikoj išgyveno 26metus.
» Paliko dideliame nuįiudime 

moterį Josephihe, tris brolius 
Kostanta ir jo šeimyną, bro
lius ; Vytol -ir Petrą, o Lietu-, 
vpj brolį Antaną, ’ seserį Fili- 
miną įr daug kitų giminių ir 
draugų.

Kūnas pašarvotas randasi 
4828 So. Justine St. Laidotu
vės įvyks Seštąd., Gruod. 19 d. 
8:80 vai. ryto iš namų j šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionio .sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šy. Kazi
miero kapines.

Visi Ą. A. Juozapo Rtįksza 
giminės, draugą! ir pažįstami 
esat nuoširdžiai Kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
' Mąterįs, brojįąi .įr .giminės. 

Pątąrnaųja ląid. dįr. Į. J. Zolp. 
Tel. Boųlevard 5203.

THE BRIDGĘRORT KNWŲ4G i 
M I L L B 

F. Selemonavięh
504 WEST 33BD STREET 

Telefonus Victory 3486 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną 

—ir .vakarais .ir pkemądieniąis. .n

ISPA 
RIUS, visa 
ir sinkęr 
bile kūno ,4j 
les, regiąte 
arba aut į 
mus pirm

191080.

PAIEŠKAŲ ANTANO Norkaus, 
kuris pirmiau gyvęno 3363 So. Lowe. 
Avė., Chicago. jis pats ar kas žino-* 
te malonėkie atsišaukti j Naujienas 
arba tiesiai praneškite jo broliui 
Lietuvoj, Vincas Norkų*,, Čepaičių, 
kaimas, Bržvilkio vai., .Tauragės 
apskričio.



buvo

Nash

Pasikorė Nužudžiusi Draugę -- Pabėgėlis Nuo Gilotinos

TO;

New Yorke su

Naujienų-Acme Photo

PAKOL KAS GERI DRAUGAI

Naujienų-Acme Photo

MIRĖ Chicagos teisė POETIŠKAS VAGIS

Shutleff

SANTA CLAUS
Ginklai, kuriuos Ispani

Buk tai gyvenąs Northsidėje 
ties 830 Milwaukee avenue

Juozas Skubi* Nutei
stas Nuo 1 Iki 20 Me

Brighton Park i e t ė 
Mirė Paėmusi Per 
Daug Vaistų Miegui

Joseph Murphy, suimtas už 
vagystes, Chicagos krimi
naliame teisme eilėmis pa
sakojo apie savo bėdas.

\

Naujienų-Tribune Photo

Pasveikinimai tilps dideliame Naujienų 
Kalėdiniame numeryje, kuris išeis

BRIGHTON PARK 
moteriškė 
netikėtai 
\aistais.

AMUNICIJA SUKILĖLIAMS
jos valdžia suėmė Vokietijos ambasadoje, Madride

Ieško Lietuvio C; J, 
Miliaus Už Blogų Če- 

kių Platinimą

Nori juos sustiprinti geležimi; 
neturi pinigų naujų vagonų 
įrengimui/ ;

džiurė jį paliuosavo. 
Ji, tačiau, išreiškė papeikimų 
motormonui už stoką atsargu
mo, o bendrovėms už .netaisy
mą įrengimų keleivių gyvybių 
apsaugojimui. 3

skundžiasi, kad nepažįstamas 
žmogus įbruko jai netikusį če
kį. čekis buvo išrašytas City 
National Banko vardu, sumoje 
$18.00.

Sylvia Kroger 
laiko du butukus, kurie gimė Chicagos žvėryne. Vie- 
nas Mike, kitas Betsy.

Buvo suimtas už tris apiplėš! 
mus; nuteisti ir du draugai

GRUODŽIO 24 d., 1936

lo kai (tėvas apkaltino jį pavo
gimu apdraudos popierių. Jis 
užsigynė, o tėvas pasigriebė di
delį “bučeriaus” peilį ir dūrė, 
perverdamas sunui pilvą.

tuvė randasi adresu 1500 So 
Western avenue.

Nuteistieji bus pasodinti Jo- 
*liet kalėjime.

Sako, praeityje grąsino nusižu
dymu; nesveikavusi

Sužeistasis, Marion Booker, 
17 metų berniukas, guli Cook 
apskričio ligoninėje. Tėvas yra 
George Booker. Jie gyvena ad- 
resu 1762 North Wells street.

Sūnūs aiškina, kad ginčas kL

NAUJIENOSE
PASIEKS VISUS .JŪSŲ

• GIMINES,
• DRAUGUS IR
• KOSTUMIĘRIUS '■

NES VISI JIE SKAITO NAUJIENAS

Uždraudė daryti 
remontą

Velionės broliai pasakoja, kad 
ji, neapsižiurėjusi, paėmė per 
didelę dožą miltelių miegui.

Jie taipgi pareiškė, kad se
suo nesveikavusi ir keletą sy
kių praeityje grąsino nusižudy
mu.

Velionė gyveno adresu 4257 
S. Francisco avenue, kartu su 
dviejais broliais, Max ir Mit- 
chell. Max yra vertėjas Chica
gos Juvenile teisme.

Nukentėjo B. Pieržynskienė
T0WN OF LAKE. — Lietu

vė biznierė Bessie Pierzynskie- 
nė, 1720 Wesit 47th street

JŪSŲ KALĖDŲ

PASVEIKINIMAISusiginčijęs su savo 
sunumi tėvas jį per

vėrė peiliu

Eleveitėrių Bendrovė 
Rengiasi Remontuo
ti Medinius Vagonus

PABĖGĘS NUO GILO

TINOS

Čekio savininkas ? buvo pasi
rėdęs darbiniais rūbais, atrodė 
apie 42 metų amžiaus, aukščio 
apie 5 pėdas, 8 colius.

Vakar užsikarščiavęs tėvas 
nudūrė sūnų, o šiandien sėdi 
Hudson avenue policijos nuova* 
doje ir meldžiasi, kad jis ne
mirtų. - •

Ašarodamas tėvas aiškino, 
kad? sūnūs tiek jį įpykinęs, kad 
negalėjęs susivaldyti. Sūnūs 
buvęs didesnis už jį ir kartais 
net apmušdavęs.

Jaunas lietuvis, Juozas Sku- 
bis, vakar buvę nuteistas kalė* 
jiman už trijų apiplėšimų pa
pildymą. Jis turės atsėdėti nuo 
vienų iki 20 metų nelaisvėje.

Buvo nuteisti Jr du1 SkubiO 
draugai, James Kastner ir Jos. 
Salamunas. Jie bus už grotų 
nuo vienų iki dešimties metų.

Jaunuoliai buvo teisiami 
prieš kriminalio teismo teisėją, 
Rudolph DeSort džiurę.

Paskutiniam apiplėšime Sku- 
bis su draugais pavogė apie 
730 dolerių iš Frances Zielins- 
kienės alinės, adresu 3244 W« 
lllth street. Albertas Norkus, 
11117 S. Sawyer avenue, buvo 
to įvykio liudininkų ir jis buvo 
pašauktas teisman liudyti.

Rugsėjo mėnesį jaunuoliai 
apiplėšė L. ir L. Hotęl Corpo
ration, o liepos 31, 1936, Bata 
Bendrovės krautuvę. Paskutinė
je vietoje,, nuo kasininkės, Mil- 
dred Kūle, atėmė $485. Krau-

MAIšTININKAS. — Mar- 
šąląs Chiang Hsueh-liang, 
Kinijos maištininkų vadas 
nori skelbti karą Japoni-

Dabar meldžiasi, kad jis pa
sveiktų; “sūnūs jį mušda-

jas Edward 

kuris mirė, sulaukęs 73 
metų amžiaus. Jis gyveno, 
Marengo, III., miestelyje.

Naujienų-Tribune Photo

Hope Morgan, East Lansing, Micn., 
ime, kur buvo uždaryta

Chicagos elėvęitėrių bendro
vė įteikė peticiją Illinois valsti
jos viešų įmonių tvarkytojui, 
Illinois Comnierce Commišsion, 
pareikšdama, kad neri remon
tuoti medinius vagonus.
, Bendrovę " vagonus su
stiprins geležimi, Vagonų rei
kalaujančių Remonto yra 633. 
Medžiaga ir’ darbas kainuos 
apie 1 imilion^ .dolerių.

■ šį peticija yra rezultatas pa
sipiktinimo v^ųpnlenėje. Pasi
piktinimas kilo po baisios ele- 
veiterių nelaimės, kurioje žuvo 
11 žmonių. Užmušti keleiviai 
važiavo mediniame vagone, ku
ris nuėjo į šipulius, kai j jį įva
žiavo iš pliępo statytas vago
nas. .. ,

MotornionaįVąn R. Grooms, 
operatorius traukinio, kuris su-

NEŲŽMIRŠK MUSŲ r’—Mergytės Peggy ir Patsy, abi dvie
jų metų amžiaus, ilgesio akimis žiuri į gražias lėles ir žaislus, išstatytus Chicagos 
krautuvės lange. Tokių Patsy ir Peggy mergyčių dabar yra labai daug.

\ Naujienų-Tribune Photo

PASIKORĖ 
mergina, kuri pasikorė kalėj 
už draugės nužudymą. Ji nušovė Miss Elizabeth Gilt 
nėr, kuri ruošėsi vestuvėmis. (Žinia pirmam pusią 
pyje)

PAGROBTAS DIKTA
TORIUS.—Kinijos vyriau
sias kavo vadas Chiang 
Kai Shek, kurį pagrobė 
maištininkai, (žinia pir
mam puslapyj).

Naujienų-Acme Photo

MARQUETTE PARK. — 
Miesto įsakymu buvo sulaiky
ti remonto darbais name, ties 
7258 Campbell avenue.

47 m.
Harriet" Ostrowski 
mirė užsinuodijusi

Skatinama skundais kelių nu
kentėjusių biznierių, Chicagos 
policija ieško lietuvio, C. J. Mi
liaus, už blogų čekių platinimą.

Apie jį raportavo užvakar 
biznierė Paulina Trcchutį 1412 
North Kedzie avenue. čekis 
buvo išrašytas ant Chicago City 
National Bank.

Ji pasakojo, kad ieškomasis 
atrodė apie 40 metų amžiaus, 
buvo 5 pėdų 11 colių aukščio, ir 
svėrė turbut apie 185 svarus. 
Jis buvo tamsaus veido, juodų 
plaukų, kurie vietomis 
pražilę.

Jis važiavo 1937 metų 
gamybos automobiliu.

Policijos žiniomis Milius gy
venęs ar gyvenąs Northsidėje, 
prie Milwaukee avenue, 800 
blioke.

imtas John Caputo, kuris 
pabėgęs nuo gilotinos, 

Francijoje. Jis nužudęs du 
žmones. Jo tikrasis vardas 
esąs Gennaro Caputo.

Naujienų-Tribune Photo
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čiaužė medinį vagoną, užvakar 
aiškinosi koronerio džiurei. Po 
tardymo

.i
ii • •• •

>
Kfr- > ■

"... j

!■ ' <'< . ' ‘ ‘ V < ,-S
ACU-r

c i .■ 1
.... 5.


