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liko -paskirtas agrikultūros se
kretoriaus padėjėju vieton re
zignavusio Rexford G. Tttg-

,a-

WAŠHINGTON, sausio 1.— 
Senatorius Guffey iš Pa. liko 
sužeistas taksikabui susidūrus 
su pašto troku.

šaukiamas 
visų automo- 
unijos atsto-

Dar jokie metai nuo pat de
presijos nebuvo taip triukš
mingai pasitikti kaip šie 
1937 metai.

po šio suva- 
šu pirmadie- 
labiau plėstis

II SULAI
ANUOS

43, Vokietija 
. — 38. Ang-

PER

NAUJIENAS
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LIETUVON
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užmušta l,0( 
54 v žmonėm 
buvo Užmuši

SULLIVAN, Ind,, sausio 1. 
— Ūkininkai Kennedy sušilau- 
kė trečių dvynukų į penkis

įvairių saugunr

Cook kauntėj automobiliai ui 
mušė v 1,069 žmones, o III 
nois valstijoj — 2,365 žm< 

nes. '

Frahcuzė talpinė 
perskrido pietini 

Atlantiką

kurie tuo laiku 
ioj 12 
us pa

tarsi nematydamas nė 
riė kas aplink dedasi.

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

žudytojas. TečiaUs eks- 
supurtė visą miestą, 

butų įvykęs smarkus že- 
drebėjimas, išmušė lan- 
daugely sankrovų ir su- 
pamatus daugelio namų

Chicago ne
triukšmingai užpe-

AMERIKA TRIUK
SMINGA! l’ASITI

KO NAUJUS

ralio-oro Mūras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus ar 
sniegą; maža permaina tempe
ratūroje.

Prasidės naujos ka
ro laivynų statymo 

lenktynės

Susirūpinęs Hitleris 
pranašauja ekono

minę “pergalę”

1927 m,
21,160

1929
1931
1933

N AT AL, Brazilijoj, sausio 
— Linksmi francuzai vynu 
bučkiais pasitiko savo lakui 
Maryse Bastie, kuri į rekorc 
nį laiką perskrido pietinį A 
lantiką iš Dakar, Senegal, A 
riko j. Tą kelią ji padarė į : 
vai. 7 min., kuomet oficial 
rekordas, laikomas Naujosi 
Zelandijos lakūnės Jean Bs 
ten yra 13 vai. 15 min. Bast 
sakosi dar klaidžiojusi pusv 
landį tirštose miglose. '

sukilėlių ginkluotas 
laivas Gibraltaro są-

nuoširdumas ir 
kad šie metai 

už pergyventuo- 
sunkius depresijos

Streikai Parąližuoja "
Automobilių Pramonę

Motors dirbtuves. Tik Fordo dirbtuvės te 
bėra nepaliestos streikų.

Italų laikfaščiai pradeda rei
kalauti, kad papą išegzaminuo
tų keli daktarai iir nustatytų 
gydymą, o ne vienas gydyto
jas, kaip buvo ikišiol. Esą ne
sant tikrų žinių sklysta 
rus žalingi papds sostui

Darbininkai skaitosi pasilieku 
prie savo mašinų ir kompani
jos negali atsigabenti streik
laužių savo dirbtuves operuo
ti. Kadangi darbininkai pasi
lieku dirbtuvėse, tai kompani
jos Hurės apmokėti už strei
ką kaipo už dirbtą laiką.

Dėl švenčių Fisher Body 
dirbtuvės algas savo darbinin
kams išmokėjo ketvirtadieny. 
Jas gavo ir streikuojantys dar
bininkai;

pagerėjęs, bet 
jo gyvaščiai nėra ne- 
ir, manoma, tas page- 
yra tik laikinis daly-

AUTOMOBILIAI 
PERNAI UŽMU' 

ŠĖ 35,708 ŽMO
NES .

sau-
Norėdami nužudyti

BERLYNAS, sausio 1.—“Na
ciai yra labiau negu’ kąda nu- 
sisprendę stoti milžiniškon ko
von už ekonominę nepriklau
somybę musų šalies”, sako Hit
leris savo Naujų Metų prokla
macijoj* Vokietijai.

“šalis, pasiįįuosavusi 
politinių retežų Versąllės Nu
tarties, per \ ateinančius ketu

—-fimtii -Madri

General Motors sako, kad 
streikieriai privalą tartis su sa
vo dirbtuvės manažeriais, nes 
tik jie vieni geriausia žiną apie 
padėtį dirbtuvėj. Bet iš kitos 
pusės negalį būti jokių dery
bų su “neteisėtai” okupuojan
čiais dirbtuvės darbininkais.

Svarbiausis streikuojančių 
darbininkų reikalavimas yra 
įvesti kolektyves derybas’ ir 
pripažinti industrinę automo
bilių darbininkų uniją.

CHICAGO, 
versitetas i 
Rockefellerio $3,000,000 dovai 
nos 
nuo 1389 m 
sitetui viso paaukoję. $78,000,- 
000. Vėliausia dovana skiria
ma išvystymui medikalės mo
kyklos ir abelnam universiteto 
pagerinimui. x

BERLYNAS, sausio L—Pu
siau oficialiai paskelbta, kad 
atgiežai už Baskų valdžios su- 
laikymą Vokietijos laivo Palps, 
Vokietijos karo laivas Ispani
jos ^Vandenyse- sulaikė Ispani
jos laivą ir nugabeno jį į su
kilėlių uostą. ,

* TACOMA, Wash., sausio 
— Kaip spėjama, Dr. W. A 
Mattson šeimyna susižinojo ; 
žmonėmis, kurie pagrobė 
namų jo 10 metų sūnų, surn 
kėjo reikalautą $28,000 išp: 
kimo sumą ir dabar laukia s 
naus išlaisvinimo.

Gangsteriai 4 tonais 
dinamito nužudė 

savo draugą

CHICAGO 
paprastai 
reitą naktį pasitiko Naujus 
1937 Metu'S'. Nito pat depre
sijos pradžios 1929 m. jokie 
Nauji Metai nebuvo taip triuk
šmingai pasitikti, kaip šie. O 
to priežastis buvo nuolatos ge
rėjantys laikai, labiau pakilu
si žmonių dvasia, atgimstąs 
pasitikėjimas gavimi, žinoma, 
prisidėjo ir prieš kelis metiis 
panaikinimas prohibicijos.

Viso koteliai, restoranai, te
atrai 
prisikimšę žmonių. O išmušus 
vidurnakčiui pačiame vidur- 
miesty prasidėjo tokis triukš- 

kokio, pasak policijos, ne
buvo nuo mūšių paliaubos die
nos 1918 m. Tečiaus tai buvo 
tvarkus ir entuziastiškas triuk
šmas. Oras buvo gražus, tad 
žmonės spietėsi gatvėse, šoko 
ir dainavo jose, o oru skrai
dė konfetti. Susigrūdimas vi- 
durmiesty buvo tokis didelis, 
kad vieną bloką pereiti ėmė 
15 minučių* -

- ’ y
Tuo tarpu tūkstančiuose na-

Tai kas dėjosi Chicagoje, 
tas pats dėjosi ir visoje Ame
rikoje 
se, miesteliuose ir dagi atski
ruose ūkiuose. Visur tas pats 
linksmumas, 
pasitikėjimas, 
bus geresni 
sius kelis 
metus.

nitojiškuose laiškuose, kurie šį 
sekmadienį bus perskaityti ka
talikų bažnyčiose, bažnyčios 
galvos prižada Vokietijos ka
talikų nuoširdžių pUgęlbą Uit- 
lė®ui ? j0 koVoj prieš “komu-

savo 
plozija 
tarsi
mes 
gus 
ardė 
Eksplozija buvo jaučiama per 
50 mylių.

’ Sušaudytoji mergina Helęn 
•Seyler sako, kad ji su įjd Ba
ker atvyko iš Fargo, N. D. 
ir apsistoję vietos kotely, kur 
atvyko du seni jų bendradar
biai., Jie išsivežė juos automo
biliu. Bevažiuojant abu. likę su
mušti ir neteko sąmonės. Ka
da ji atsipeikėjusi, jiedu gu
lėję prie parako sandelio ir 
[jau degęs knatas. Tečiaus ji 
i įstengusi nušliaužti „ apie 500 
pėdų ir pasislėpti griovy. Te
čiaus po eksplozijoj ji buvo1 
užtikta griovy ir suvaryta įj 
ją 8 kulkofe, bet ji vistiek iš
liko gyvą. Jos draugas gi liko 
sudraskytas į šmotelius.

Dinamito ir parako sandė
lis priklausė Larson Hardware 
Co., kuri , urmu pardavinėja 

I eksplozuojančiaS 'medžiagas. 
Daug jame sukrauto dinamito 
buvo naudojama prie WPA 
darbų.

lęškoma dviejų piktadarių. 
Spėjama, kad Baker, pasižy
mėjęs vietos plėšikas, nesenai 
išėjęs iš kalėjimo, liko nužu 
dytas dėl įtartos neištikimybę? 
šaikai ir dėl perdaug didelit 
žiniojimo šaikos veikimo.

SU SUKILĖLIAIS, sausio 1. 
— Sukilėlių vadas gen. Fran
co laukia atvykstančios dide-| 
lės pagelboS pradėti naują Ma
drido puolimą. Tos pagelbos 
atvykimo laukiama apie vidu
rį sausio mėn. Tada, sako su
kilėliai, Madridas tikrai busiąs 
paimtas. Laukiamoji pagelba, 
manoma, yra kurios nors Eli-' 
ropos valstybės kariuomenė.

Sulaukę pagelbos sukilėliai 
[pradėsią smarkų ofėhsyvą tilo 
I siu iki pavasario baigti civi- 
I lį karą ir užkariauti visą Is
paniją.
Naujus Metus sukilėliai pasiti
ko bombarduodami Madridą.

MADRIDAS, sausio 1.*—Per 
patį vidurnaktį, pasitinkant 
Naujus Metus, sukilėliai palei
do iš didžiųjų kąnuolių 12 gra
natų į Madrido centrą.

Lojalistai 
valgė tradicines I 
vynuogių, sukilėlių 
sitiko su panieka ir kiekvieną 
šūvį palydėjo šaukimu: “Te
gyvuoja respublika”.

Permainų pozicijose apie Ma
dridą nėra.

Baskų įlankos pakraščiuose, 
šiaurinėj 
kruizėriai paleido į pakrantę 
apie 30 šūvių, bet didesnių 
nuostolių nepadarė. \

dėjo. Taipjau padidėjo' nela 
mės Californijoj, Indianoj 
Michigane.

Illinois 1936 metais užmuši 
2,365 žmonės, o 1935 m. bm 
užmušta 2,334 žmonės;

Gok kauntėj 
žmonės, arba 
daugiau, negu 
Užpernai.

Didžiausias sumažėjimas n 
laimių buvo New Yorke, Ohi

Wisconsir

-į 5,000 žmonių susirinko pa-; 
žiūrėti žudomų nąrkpfų varto
tojų. Bet žudynių 
valdžia jas ątiįė; 
Um laikui

’ VATIKANAS, sausio 1. — 
Papa Pius XI, įurio mirties 
buvo laukiama kas valandą, 
dabar pasak pusiau oficialinių 
šaltinių, kiek 
pavojus 
išnykęs 
re j imas

skaitlinės 
lių užmušta; 
1928 — 23,765, 
1930 — 29,080, 
1932 — 26,350,

ir 1434—35,769.
Vien Naujų Metų išvakar 

se Ilinois valstijose nuo aut 
mobilių žuvo apie 100 žmoni

MASKVA, sausio 1. — Ru-
; • ■ • ■ <

sija šiemet stengsis išlavinti
150,000 karo lakūnų.

‘ ’ i. - ' .'.f'" ' ■ -i ‘ . ' •. ■ . : . ’ *,
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SIOUX FALLS, S. D 
šio 1 
savo du draugus, vienos Šai
kos nariai išsprogdino net ke
turis tonus dinamito ir juo
dojo parako.

Tiesa,, vienąs gangsterių li
ko užmuštas, o kita — mer
gina paspruko ir ją buvo 
paleista, nęt ^ k^kosa^et; vįs-

ekonominįų retežių , 
Hitleris. 

*

.Bet. visa šalis yra susirupi- 
riusi nuolatos blogėjančia ša
lies ekonomine padėtimi. Susi
rūpinęs yra ir pats Hitleris.

Vakar Hitleris kelias valan
das praleido Berlyne įvairiuo
se pasitarimuose. Važiuodamas 
gatvėmis jis pirmą kartą neu 
kreipe jokios domės į jį svei
kiausias minis ir į sveikini
mus neatsakinėjo. Jis išrodė 
pavargęs, žiurėjo tiesiai prieš 
save, 
minių
Tai lig patvirtina gandus, kad 
Hitlerį kankina bemiegė ir jis 
negalys miegoti. \

Vokietija su susirupinimu 
pasitiko Naujus Metus, kurie 
jai nieko gero nežada. Jai trū
ksta maisto ir žąliaVų. O ji 
gerąi prisimena: tuos vargus, 
kokius vokiečiai pergyveno ka
ro metu ir kurie išnaujo gry- 
šta į Vokietiją, ' ‘ ’ 
maisto korteles ir visokius pi
gius substitutus.

5VASHINGTON, sausio 1.- 
Surinktomis žiniomis, automi 
biliai visose Jungt. Valstijoj 
1936 metais užmušė mažiausi 
35,708 žmones. .

Pernai užmušti '353 žmon< 
mis mažiau, įiegu’ buvo užmu 
ta užpernai, kada buvo užmu 
ta 36,061 žrpogus. Tai yra pi 
mas sumažėjimas per past; 
ruosius kelis metus.

Nežiūrint 
kampąnijų Chicag6j ir kiltie* 
Illinois miestuose, skaičius t?

Ibiau 
verčia pasvarstyti ir pačią uni
ją apie tolimesnę kovos eigą 
Tedėl sekmadieny 
yra Flint, Mich. 
bilių darbininkų 
vų suvažiavimas.

Tikimąsi, kad 
žiavimo streikai 
niu pradės dar 
ir dar labiau suparaližitos au-l 
tomobilių pramonę.

Ikišiol nuo streikų kenčia vi
sa automobilių pramonė, iš
ėmus Ford Motor Co. Tosios 
darbininkai yra visai neorga
nizuoti ir todėl gal ilgiausia 
išsilaikys nepaliesta streikų. 
Bet niekas nežino kur gali pa
krypti įsisiūbavusi streikų sti
chija. /

Bet jeigu ir nebūtų streikų 
pačiose, automobilių dirbtuvėse, 
tai vistiek jos turės užsidary
ti į porą savaičių pritrukusios 
reikalingų dalių. Jau* ir dabar 
dėl streikų Fisher Body dirb
tuvėse turėjo užsidaryti dau
gelis Cnevrolet ir viena Buick 
dirbtuvės, ,nes jos pritruko da
lių ir nebegali toliau veikti?.

Fisher Body dirbtuvių dar
bininkai veda daugiausia taip 
vadinamus “sėdėjimo .. strei
kus”. Jie pasilieka dirbtuvėse 
savo vietose, bet nedirba ir

dibmvė.
visK streikuoja, ar dėl strei

kų lik<?T)e darbo apie 70,000 
darbininkų, iš jų apie 30,000 
dirba 
vėse.

News
Batmd second-class matter March ,7, 1914 at tbe Post Office at Chicago, III,

PITTSBURGH, Pa., gr. 30.— 
Charles Watt iš Pitcaim; atėjo 
į vidųrmieščio raštinę ir palei
do papliaupą šūvių, į savo žmo
ną, su kuria buvo pasimetęs, ją 
yietoj užmušdamas. Paskui ir 
jis pats persišovė.

ROCKFORD, DI., sausio 1. 
— Garvežys ir trys vagonai 
nužokd nuo bSgių, traukiniui

The Lithuanian Daily

VERA CURZ, Meksikoj, s. 
1. — Laivų inžinieniai paskel
bė streiką visiems Meksikos 
laivams.

LONDONAS, sausio l.-In- 
fluenzos ępicĮęmįja ėmė siausti 
Anglijoj/ ir kitose Europos ša
lyse. Dąug žinomų miršta* Iki- 
šiol tįk Franci jo j ir Ispanijoj 
dar : nepasireiškė influenza.
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WASHINGTON, sausja 1.— 
Su sausio 1 d. užsibaigė laivy
nų aprybojimb sutartis ir da
bar, kaip jĮumatoma, prasidės 
naujos didelės karo laivynų 
statymo lenktynės tarp didžių
jų valstybių. Jau ir dabar 
Jungt. Valstijos statosi 83 
naujus karo laivus, Italiją —- 
66, Franci j a —

39 ir Japonija 
lija taipjau statosi daug nau
jų laivų, nors ji' ketina palai 
kyti paritetą su Jungt.
stijomis. Rusija irgi neketina 
atsilikti ir nori įsigyti didelį 
karo laivyną. '

Vn.1- 
LONDONAS, sausio 1 

pamjos 
žvejų 
smhūgdj:; buvo sulaikęs Angli
jos prekių laivą, bet tasis ne
sidavė kratomas ir liko paliuo- 
suotas. r ■■■ • ■>’ ;< , 

;------ ------ •; v-;.; i:-a;v. ' v;,.

DETROIT, Mich., sausio 1. dirbtuvių nė naktį neapleidžia 
— Vis labiau besiplečiantys au
tomobilių dalių dirbtuvėse 
streikai vis labiau .paraližuoja 
visą. automobilių pramonę. 
Streikai plečiasi kartais dagi 
gal prieš automobilių darbinin
kų unijos 'valią ir stumia Uni
ją prie aiškaus susikirtimo ir 
išsiaiškinimo sų visa automo
bilių pramone, o atviro susi
kirtimo su unija automobilių 
pramonė bent ^iuo laiku norė
tų vengti. Todjjl ji ir delsė su 
pradėjimu derybų su unija, vi
sai nesitikėdama tokios rimtos 
streikų bangos.

Streikai yra skaudžiai palie
tę visą automobilių pramonę, 
ypač automobilių dalių gamy
bą, dėlei ko turėjo užsidaryti 
jau daugelis automobilių dirb
tuvių.

Dąbar yra uždarytos šios 
dirbtuvės: Chevrolet keturios 
dirbtuvės, Fisher Body 6 dirb
tuvės, Buick 1 dirbtuvė,/ Pitts- 
burgh , Plate Glass 6 dirbtu-, 
vės, Libbey-Owens-Ford 6 stik
lo dirbtuvės; Guide Lamp Co. 
1 dirbtuvė, Standard Cotton 

^Products Co. Įdirbtuvė; jj^ohn

Ratos prieinamos — 
D81 informacijų rašykite ar 
telefonuoktt NAUJIENOMS

Kanuolėms ir šautuvams laikinai liutilu 
sužeistam kolegai. Sukilėliai laiko apgulę Ispanijos sostinę apie du mėnesiu, bet 
neįstengia jos paimti. (Žiūrėk edįtorižlą, 4-tąm puslapyje). “2V.”-Acme Photo
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1936 METU
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Moterų ir vaikų ligų gy< 
6900 So. HalstedGruodžio szu

vasa ADVOKATAI
Teofilija,

Agnieš
Eleonora,

Veroniką
sausio

ŠIURAUSKIS, Stėpdifas, ba-

Magdalena,
Mykolas, gr. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ona, lapkri-
Kazys, kovoPALIANSKIS

Juozapas
Mykolas, lap

Kazimieras.

LAPINSKAS, Pranciškus,

Eleanora

RUSTEIKA; IgnaeasT rugse AKIUSPECIALISTAI
ow

KITATAUČIAI—T'

Laidotuvių Birektoriai

enoWancis- LIEILV Al
MIKAITIS, Veronika, dalijo

Tel. Pullman 5703

MIKOLAlTlENfi, 'lėta, tapk
W5

/7«fi WžKtf- Mttfc St

Atdara vakarais, pirmadienj, ant-’, 
radienj, ketvirtadierij ir šeštadienį

i dlei 
’fioiie

vakaro. Ned< 
valandai diei

MfbČKIEftffi, 'Vhuidm, 
gūžės 25.

MOCKIENE, Ona, gr.

Barbora, lap 
kričio 21.

PETRULIENĖ, Mary, lapk

MIKĖNAS, Antanas, lapkri 
čio 12. ,

STUKAS, Stanislovas, rūgs.

MASKIN - MEšKlUSKIE 
Nė, Josepliine, balandžio Žl.

MASUL1S, Nikodemas, ŪŽI

Palengvins . akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi, galvos skaudejiino, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
rno, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystą. Priren- 

kimuose egzaminavimas daromas su 

das. Speciali atyda atkreipiama i 
kys ati

mtos nuo 10 iki 8 v.

jo 9.
ŠARNAS, Wi 
š'AUKLIENĖ,

Stanislovas, spa

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgai

-%i«?i8Sw-S8r
Namų TeLt Prospect 1930.

Ofiso valandos: 
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 Iki 

7 iki 8 val.Nėdėi.n'uo 
Bes. Telephone ČLA^

ph.’5“«3Si” 

6630 S. Westem

Patarriauju prįe 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų maššage 
electric treat- 
ment ir magne
tu blanke ts ir tt. 
'Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ČfiRO Tek Virginia 0036 
Kesldence Tel. BEVERLY f

-J0SEPH J. GRISU 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: BouĮevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Bes. 65 J F So. Rockvell St. 
TŽė’phdrte: Republic 9^28

kenTucky '
BOURBON

DEGTltffi.

šeštadienis, sausio 2, 1937

JUOZAITIS, Lžtarinas, 
kričio 18.

JURGINIENĖ, 
gruodžio 3.

KASPUTIENĖ 
čio 29.. .

KOČIUNAS
kričio 22. \

KUIPĖLIS,

NUHOLM, Sausio 
6, Kovo 13.

SdftZICKAITe, Stefanija, 
spalio, 16.

SPETYLA, VlaSIštovas, gr.

sėjo 26. 's ” 
GABRAITIENĖ, Antanina, 

spalio 27. € V
GELUMBICKIENfi, Domicė- 

le, gruodžio 8.
GUDIENĖ, Morta, lapk. 17.
JANUŠAUSKAS, Raimon

das, spalio 2.
JOHNSON, Brdnišlavas, sp.

Tom Taylor
18 menesiy 

senumo

GYDYTOJAI IR DANTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nėriai

Į IĮ j Ių-Viiiil».iiil i urį... II II H III H ...................... ...... .

PiMid Aėcordibnai 
visokio didumo, 
nomis Chicagoj 
GRl 
VIC. ,K . 
ir aHigščiau 
NAUJI 120 
BASŲ __ ..____

KITI M1DŲETS

PALILIUNAS. 
kričio 8.

PALIŠAITIS, William, vasa
rio 7. ( -

PAMPARAS, Jonas, geg. 4. 
< PATKAŪSKAS, Antanas, ge
gužės 9. 4

PAULAUSKAS, Vytautas, 
liepos 4.
'’^ĖLDžItfS, -ftuth/ rūgs. ’M

PETRAITIS, F/anciŠknš, fe

SIMONAITIS, Willi^m, “T6 
#įfą^, tW®io' •

'SKALANMiJNAS, 
ŠaWo T8. ' ' '■

* -
SKĮRKA, Morta, gr. 19.
SKERMONT, Jubzajias, rug 

piUčio M
SKERPITIENe, Ona.

tio 5.
SKRODENIS, Kazimieras, 

spalio 24.
SLABADA, Mykolas, bal. 8.
SLIVINSKAS, Adomas, riig- 

piučio 15.
SMETONAS, Petras, sittšio

13. —'.i-

SMETONAS, Petras, kovo 3.
SSiILGIS, Adolfas,y tėg. 13.
SNAPSTIS, Antanės, lapk.

jo 25.
(Auto) z.f ,

MAUMEDIS
Margaret, gegužės 16.

MAKUTfiNAS, Kazimierai, 
kovo 15.

MALCIENĖ, Pranciška, rug
pjūčio 10.

MALONY - STARULIUTĖ, 
Frances, birželio 1.

MANKAUSKIENĖ, Marijona,
birželio 8. r '

MANKUS, Antanas, bal. 11.
MARCINKUS, Stariislėvas, 

gegužes 3.
MARKUS, Ona, sausio 10.
MAROZAS, Jonas, lapk. 26.
MAROZAS, Juozapas, všsa* 

rio 3.
MAl^riNAITIS, 1 PranciSkUs, 

kovo 30.
MARTINKUS, Kažimietas, 

balandžio
MARtlNONIS. Juozapas, lie

pos 13.
Masalskis, Julijona, gr.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sc 

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St 
Tek Hemlock 5998.

Telefonas Yards 

. Maurice

SVERErKIENĖ, Eleonora, 
rugsėjo 22.

TSZEMET

RAKAUSKAS, Juozapas, bir
želio 9. į

RAKAUSKAS, Kazimieras, 
lapk. 4. (Sodus, Mich.) '

RAKAUSKIENE, Stefanija, 
gegužės ' 26.

RAKUNAS, Leonas, vai. 25.
HAMSEY - RIMŠA, James, 

rugpiučio 5.
kANDOLPH, Charles, vąšą

rio '14. v.'
RAUBIĖNė, Južėfa, sausio

MtiėVlNŠklŠ, Lėdfe., ko- 
vo 19.
- MISEVrcfUS, ‘Kazimieras 
spalio 24.

jfti&UŠ, 'Juozapas,

A. A. SI. AKIS
... ADVOKATAS

111 W. Washington St.
* Room 737

ilgiausiomis kai-’ 
ądios: ZENITH,;

n^HILC0’

SVVEUrStl AMERICAN ElNE
636 Fif'th Avė., :and 4, W. 51st St,« 
Rockefeller Center, N.ew York City 
Chicago, 111., 181 N. Michigan Avė. 
Boston, Mass> 154 Boylston Street 
Detroit, ‘Mičh.,r 107 Clifford Street 
ųmliįii' ".ii."";"1?" 'nJUS-. O! ' TTu".

JAU SUGRĮŽO Iš KALIFORNIJA

Dr. J. Shinglmda
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialybė.

Valandas 11-12 A. M. 2-4, 7-8 P. į 
Gyvenimo vieta 1638 $o. 50 Av 

Phone Cicero 3656
Office 4930 West 13th Street

DR. A. J. MANIKA 
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Į Tel. Virginia 1116.

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p.
Office & residence 2519 4H l 

Tėl Lafayette 8051 
Valandos: -9—10 ryto, 5-^ p. i 

Kasdien, išskyrus seredą.
, Sekmadieni susitarus.

T«AS
Ofiso valandos: ) <

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakar 
Rėzidenciją

8939 SOUTH CLAREMONT AVI 
Vajandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal šutarų

LOPŠA, Jurgis, 
, MACKIEWJCH, 

sausio 14.

SAKALAUSKIS; Pe^ąs, gr.
7.

SAKINSKIS, Vincentas, bir
želio 8.

SAUEMONAVICIUS, Jiiėzia- 
pas, spalio 26.

SAMIENĖ, Marijona, vasa
rio 15.

SĄPITAVIčIUS, Antanas, 
spalio 21.

i SAVICKAS, Juozapas, sau
sio 19.

SCHULTZ-BALČIUNAS, Do
micėlė, rugpitfčio 27.

ŠEDEMSKIENĖ, Mariona, 
gruodžio 28.

SEREIKA, Jonas*. spalio 24.
SHIMALIUS, Juozapas, lap

kričio 17.
SHOLIS, Petras, spalio 2. į
Ši'mDNAITIS, Justinas, 'biri 

žėHo 6. /

Nuolatinis susisiekimas _
New york--4ciaipėSa

Per Gotheuhurgą, Švediją 1
POTOGĘ GREITA' KELIONl

PIGIOS LAIVAKORTĖS
Išplaukimai laivų iš New Ybrko
DRpįTr“------  -
Vasario
GRIPSĖOEM, .... Kovo 18
DROTTNINGHOLM, .... Bal. 15

Platesnes žinias apie kelionę teikia 
fteriipka'ihai ir, i>ardtidda laivakortes 
visi autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi Švedų Amerikos Linijos sky-

A. Moritvid, M. D.
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 Iki 8 vak

Tel. Seeley 7330 . . ;
Namų telefonas Bnmtmick 0597

PETRAUSKAS, Jonas, rug 
pi ličio 27.

PETRAUSKAS, Tamošius 
sausio 21.

PETROŠIUS, Stanislovas, gr,

Clement J. Svilow
ADVOKATAS 

33 N. LA SALLE STREET 
6-tos lubos* Tel. CENtral 1840

A

Marąuette Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTER’N AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir t šeštadieniais po plet. 

‘   i i...ji.i. r ,ą a    ai,„„a,, i i, ifam...—.....

RAZMENAS, Jurgis, gr. 26.
REKAŠIUS, Doiftihikas, rUg- 

piučfo 6. / /
RICHINE, Antanina, rugpiu- 

čio 22.
ftlšKA, JUožapas, gr. 21.
RIMKIENĖ, Kanstancija, 

rugsėjo 2.
ROKIENĖ, Juzefą, lApk. 26.
RUBEŽEVICH, Juozapas, 

sausio 7. '' ' ' ? . !
RUBIKIENĖ, Pėtrohelė, ba- 

latadŽiO ii. . r
RUDITIS, Albih, Juoz^pasj 

š^ttšio 16.
:RUlKSŽA, Jtfdžąpa’s, fe lz5;
RUKŠTEISIS, F. AnWMte; 

liepos 17.
RUMŠĄ, Pranciškus,1, ■ rūgp;

SPRĄINIENė, Elžbiėte, lap
kričio 20.

. STALAŪSKAS, v- Viktoras, 
lapkričio 14.

stanislovaitis, 
šWo 15.

•STANKAITIS, Izidorius, sau
sio ii.
(Auto)i

STANKEVICH, Antanas,
sausio 1. r

STAŠKUNAS, > ' Stah)Was, 
balandžio 10.

STATKUS, Alice, bal. 16.
STIRPAKŪS, Jonas, gr. 29J
STRAINIS, Mikė, bąl, 2. 4 
ŠTRELA, Antanas, liep. 28. 

..-MRUMŠKtENfi, 'lEVAį-.

(žiurčk “Naujienų”
31 d. 1936)

* (Tęšinys)

BALSARIENĖ, 
rugsėjo 25.

BESUSI’AEAlTe, 
lapkričio 2.

BITAUTIENU, Rozaliją, spa
lio 7. .

BUDRECKIENE.) D^Mtele, 
lapkričio 15.

BUDZINAUSKIENĖ, Juzefą, 
spalio 14. >
- CZWALIN8KiENfi, Vfiičėfita, 
gruodžio 8,

PRISTATYMAS iilESTE IR PRIE 
, . . „ /MIESčĮUOŠE. < 

AUKŠTOS ^RŪŠIES ILLINOIS 

$4.75 iki®!
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTJ 

> Tel. Kedžie 3882

š'E^kuŠfcM W^»vas,i 
,, latdcriėio 2.
ŠERNiAS. AiitafiAš, -VSk ■ 27.1
ŠEWii>/Ė^E, dna, 10.

(Tąsė 'Žįiit Š-<įio įitfėl.i)

MIKUTIS, Eva, LaVergrte 
rugsėjo 16. i

MIKUTIENfi. PrahtiŠka, gr,

iQALIvXfKA, SfėnišfeVds, 
29.'

TfAUS^bAŠ, PėfrdS, "gr. "7.
NAVICKAS, 'Anthnbs, gr. 4. 
NlVfeifcA'S, Mas, 'ftepbš 14. 
NORKIENE/ Agota, rūgs. 4. 
NORVAIŠAS, Antanas, spa

lio U.
NORVILAS,, Tamošius, spa

lio 5,
OSTROWSKIS

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

Ptea Cana!

DR.S.BIEaS 
ŪDYTOJAS ir chirurgas 
01 West 22nd Street 
Vaidos: %ub "t-^8 & 'fUs

Tdlefinaa Republic 7868

KL. JURGELIONIS 
ADVOKATAS

Vėda bylas visliose teismuose

Ofiso vai. dienomis nuo 1 Iki 1> Vai. 
po piet. Vakarais nuo 7 Iki 9 

Rezidencija:
3467 JLowe Avė. TeL Yards 2510

Ona, gruodžio 17. 'Į
WNČWfcŠklS, AntAifas, 

birželio Ž3.
MONŠTOVIČIENE, Dat-febra,

Povilas, liepos 10. . -
;POŠKA, ■Jtiė^as, Kb^o 17.; 
POŠKUS, Ray, sausio 4.

„ PRANCIfiiKĖVrtlUS, Ado
mas, birželio 10.

PRANKO, Juozapas. Wo 1;
PREčINAUSklENE, Julijo

na, liepos 13.
PURAUSKIŠ, Adolfas, rug- 

piuėio 7. '■
PŪRO N A S, Ignas, gr. 13.
RAČKAUSKIENĘ 

ka, gruodžio 26.

R’ADOiSišKIENĖ, 
biržfeW'^5. '

R^itlĖ^Ė, Južefa, gr. 1

Rbone Bonlevaro 1042 .

DR. C. Z. VEZFL’L 
DENTISTAS

4645 Šb. MM* AVb 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 v&kąfo.
Seredoj .pagal sutarti.

GALIM# GAUTI VISOSE 1   ----------------
tavernose nAthan KANTER

MUTUAL LinUOR COMPANY

, , NAUJIENOS, ChicgMĮ___________ ,RŽVALGA

PHILLIPS, Jonas, birž. 22.
P1LACKAS, Antanas, J., va- 

sario 4. '
PILKUS, Jonus, kovo 12.
PfVARŪNAS, Ant^pąs, va 

šaribŽ6.
PlVORIUNAS, Albert, Bal. 6
Pivoriūnas, Leonas, sau 

šio 20.
fPElŪPLTS, Cėlbstfii, P., va 

sarip 13. - y
ĖOCIĖNė, Oria, M1. 8.
POCEUS, Stanislovas, va’sA 

rio 13.
PŪČttfS, Stanislovas, balan

Lafąyėttė 3572

'A. •MASALSKIS? >
^307 Litu#nic£: ĄvęnUe _ Phcmė Boulevard 4189 >MATUŠEVl^lENĖ, Amelia; 

gruodžio 15.
MAZILAUSKAS,

kus, balandžio 23.
MAŽEIKIENĖ -

Magdalena, kovo 17
MEDEISIS, Mykolas, vas. 9.
MEDELINSKAS, teffas, ba

landžio 9.
MEDžUNAS, Kazimieras, 

rugsėjo 9. *
MICEVICIUS, Kazys, spalio

K. P. GULUS
.. toVOTj&AŠ

Miesto ofisas—127 N. Dcarborn St, 
Kartb. W.i4M-TeL Central 4M1-2 
Namų ofisas—83Ž8 So. Halsiėd St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. 

Tel. Bdulevatd 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Š^UKŽIS, VineeAtas, Vasalo
18. OWkėgdn, Wli) J

SUBAITIENE, i1 Anastazijaį 
lapkričio 7. ' ' ’

1416 Court

p. j. Ridikas
3354 So. Halsted Street BouĮevard 4089

\ Riji Lietusiai Daktarai. , 
Tel. BouĮevard 5914 Dieną ir Nal 
Ofiso valandos: nuo 2 iki . 4, nuo 
iki .8:30 v. NedėL nuo. 10>ikf . 12 a.j

DR. HE'RZMAN 
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 
mėtis kaipo 'patyręs gydytojas « 
rufgas ir akušeris.

Gydo staigias ir cnroųiškąs lig 
vyrų, moterų ir vaikų pagal • ni 
jausiųs metodus K^Ray ir Idtoki 
elektros prietaisus, t

Ofisas ir Laboratorija)- 
1034 W. 18th St., neibli Morgan J

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
z|itio 6 iki 7:80 vai. vakaro.

TeL danai 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superidr 9454 aY Central 7464 *■ . • » | J » * 4. A • r . t į -x .

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Adhlaiid Ari 
2-ros lubOs 

CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optotnetrically Akių Specialistas.

ištimi galvos skaudejiino, 
i,= akių aptemimo, nervuotu- 

skaudąmą akių karšti, atitaiso 
__  _ * __ * _ ” i- 

gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
I".' ' ;___________ ‘
elektra, parodančia mažiausias Mal
das. \
mokyĮdos vaikus. KreivOs ai 
taisomoSr^ValaLL, _2 
Nedėlioj nuo W~iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaho 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av. 
Phone BouĮevard '7589 ' 

^BR. G. SERNER 
LIETUVIS OPTOMĘTRISTAS 
A f . Jeh Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
.TSt&S Ir Akinių Dirbtufi 

756 West 35th St 
kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 16—4 puo .6 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai.
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Iinrlriai FIU sukaktuves, j kurias at 
vili6“ > vyko ir Dr. J. šliupas, Ju

GRUODŽIO 4 Traukinys Tony Railas

Pernai Chicagoje mirė apie 600 Lietuvių
cagos Lietuvių

Gyvenime

i ,-vyK.u u JL/r. w

biliejaus pąminėjimui valdy
_ i _i .sy- J ■ ii.__________

(š

RUODŽIO 4. . Traukinys . Tony Kaliai
Indianoje, netoli ValparaisoĮ LIETUVIAI IR LIE- Koziol 30 !>i.

ir Helen

Ona, lapkri-

Antanina,

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
ŠEšTAUSKAS, 

čio 14.
ŠIDLAUSKAS, 

rugsėjo 4.
ŠIMĖNAS, Adomas, kovo 11. 
ŠLIAŽAS, Pranciškus, birž- 

29.
ŠUKIENĖ, Amilija, gr. 13.
ŠTURMAS, Aleksandras, rug- 

piučio 28.-
TAMOLIUNIENĖ, Magdale

na, gruodžio 8. A
TOLEIKIENĖ, Ona, sausio 

3. ‘ -
TORMOEHLEN, Jurgis, P., 

gegužės 2.
TREPENSKIENfi, Juzefą, 

rugpiučio 20.
(Auto)

TURAUSKAS, 
spalio 30.

TURKEWICZ, Antanas, 
vo 18. į 

TVARIJONIENĖ, Ona,

ZAURA, Petras, sausio 5. J 
Z AVECfcAS, Aleksandras, 

lapkričio L
ZBARAUSKIS, Juozapas, bir- 

želi© 10. *
ŽEMAIC

ba leidžia monografiją. 
___-o—__ i

LIEPOS 15. — Lietuvon išva
žiavo tenisistas, Juozas ži.4-

užmušė- Aleksą ir Emiliją 
žeftiaičiunus.

Stanislovas,

ko-

bal.

UBAVICIUS; Vincentas,
13. J

URBONAS, Nikodemas, 
18.

USELIENĖ, Juzetina, spalio
5. Y

ŪSELIS, Dommikas, rugsė
jo 20.

UŽA, Kazimieras, geg. 24.
UŽGALIS, Dominikas, rugp.

18.
VALCIUS, Viktorija, sp. 19.
VILIAMAS - ANCIULIS, Ka

rolina, sausio 18.
VISKONTAS, Petras, sausio

19.
VILČAUSKAS, Marijona, va

sario 1.
VAIČAITIS, Jonas, vas. 20.
VAIŠVILAS, Jonas, rugsėjo 

24.
VARANECKIS, Mykolas, ko

vo 2.
YILCAUŠKAd,' - Andriejus, 

balandžio 12. .
VASILKUS, Juozapas, bal. 

27.
VENGELIAUSKAS, Petras, 

liepos 10. J
VIRAKIENĖ, Pranciška, lie

pos 14.
VIRŠILAS, Pranciškus, lie

pos 18.
VIŠINSKIS, Motiejus, rūgs.

sp.

VERTELIS - WINTERS, Jo
nas, spalio 30.

VENSLOVAS, Jonas, gruo
džio 27.

WALIKEVIČIENĖ, 
na, balandžio 13.
^WALINČIUS, Antanas, liep

Karoli-

Emilija ir 
fodžio 3.

ZINKEVIČIŪTĖ, Teodora,

SAUSIO L-r-Mirė A. Stanke- 
vičius-Stanton, pirmas lietu
vis 1936 metais žuvęs po au
tomobilio ratais.

O~-- \
SAUSIO 13. — Piktadariai pa- 

šovė Bridgeporto biznterių, 
M. Petrauską ir jo sūnų.

' ___ 0__ X
RUGPIUČIO 12. — Rąžys 

Steponavičius įsteigė Radio 
programą iš štoties WJS.B.C. 
W-,j' ____  1

RUGPIUČIO 16. — Paskendo 
lietuvis adv. Charles A. Pep- 
per.

GRUODŽIO 7. — Teisėjas John 
T, Zuriš pradėjo eiti parei
gas

DYBOMS

Rąžys

ZINKIĘNĖ, Ona, vas. 19.
ZLABES, Walter, sp. 30.
ZLATARINSKAS, Andriejus, 

spalio 31. r
ŽOGĄS, Petras, sausio 26.
ZONGAILA, Kazimieras, lie

pos 14.
ZOPEL, Adolph, liepos 1.
ŽUKAUSKAS. Stanislovas, 

vasario 1.
ŽURAUSKIENĖ, Paulina, 

gruodžio 18.
ŽVINAKIS, Juozapas, 

14.

SAUSIO 17. — Nusišovė Rose- 
r lando lietuvė, Katharine Ma- 

' žeikiene. .
-----VASARIO 16. •—/rCelyjė į na

mus iš “Natijiemį” Metinio 
Koncerto/automobilio nelai
mėj sužeistos, M. Baronienė 
ir N; ValanČienė.

J. J. Bagdo- 
nuo 1

liepos

VASARIO 26. 
nas nuteistas kalėti 
iki 15 metų už J. Kelly pa 
likimo aferą.

(GALAS)

Kai Kurie įvykiai 
Amerikos Lietuvių 

Gyvenime
VASARIO 16. — Nepriklauso

mybės švenčių proga, iš Lie
tuvos Amerikon ir iš Ame
rikos Lietuvon buvo padary
ti radio transliavimai.

KOVO 9. — L. PrUseika pra
laimėjo ‘‘Naujos Gadynės” 
šėrininkų suvažiavime. 

----- o-----
BIRŽELIO 20. — Prasidėjo 
• dviejų dienų Amerikos Lie

tuvių Kongresas, sušauktas 
demokratinės Amerikos Lie
tuvių visuomenės. Dalyvavo 
500 delegatų, kurie atstova
vo apie 100,000 organizuotų 
lietuvių.

Vienbalsiai pasmerkė Lie
tuvos diktatūrą ir reikalavo 
atsteigti demokratinę vald
žią.

WALINTIS, Povilas, bal. 23. 
WANKIENĖ, Elena, sausio 

' 18.
WASiLAUSKAS, Stafiislo 

vas, vasario 4.
WAZNONIS, August, kovo 

19.
YAGMAN, Valeria, geg. 1.
YANDIK-SHIMAITYTJB, So- 

phia, liepos 11.
Y ANKIENfi, Elena, sausio

18. >
YASIUS, Ignacas, vas. 13.
YOKUBAITIS, Antoinette, 

birželio 22.
YUCIUS, Petras, nigs. 22.
YUKNIS, Juozapas, rugpiu

čio 24.
YUREVICZE, Konstantinas, 

rugsėjo 16.
YURGAITIENĖ, Agota, rug- 

'piučio 10.
YURKAS, Vincentas, rugp. 

18.
YUSIS, Jonas, geg. 11.
YUŠKY, Williamk F., bal. 29.
ŽADAKUS, Vincas, sp. 21. 
ŽADEIKA, Juozas, sp. 30. 
ŽAKAS, Jurgis, gr. 25.

'ŽALIMAS, Jonas, gr. 14.

——o-----
BIRŽELIO 20.,— Clevelande 

įvyko A.L.T. “Sandaros” sei
mas. Dalyvavo 28 

------------r
BIRŽELIO 21. <—

SLA. Jubiliejinis
198 delegatai. Seimas tęsėsi 
tris dienas. 

■ • ■ —o-----
LIEPOS, 16. — Prezidento Roo- 

sevelto pardonu liko paliuo- 
suotas Jutozas V. Stilson- 
Stasiulevičius (E. Butkus). 

—„o-----
RUGPIUČIO 18. — Joe Lewis 

išnakino Jack Sharkey tre
čiam raunde.

delegatai

Prasidėjo
Seimas.

liepos 27.
ZALUNSKIS, Kazimieras, sp. 

15.
žANSELIENfi, Kotryna, bal.

rp a wbvia«»V*

CHICAGOJE lankėsi
Lietuvos skulptoriui 
Rimša. Sherman viešbutyje 
turėjo parodą.

----------Q.----------

KOVO 19. — N. Radis ištei- 
\ sįntas, B. Pocienė nubausta 

$1 — pabastoš Kelly turtų 
byloje.

t .
KOVO 27. — Automobilis už

mušė 9 metų K. Masaliunai-

garsus 
Petras

--------- O---------

BALANDŽIO 1.—Peoples Fur
nitūra Mfg. Go. minėjo 20ts 
'metų .sukaktuves.

BALANDŽIO 26. — Chica- 
gos Draugijų Komitetas pa
siuntė telegramą į Kauną 

. reikalaudamas demokratinių 
rinkimu į Seimą.

• '—.-o--—- •
GEGUŽĖS* MfcN;. — ąLYS su

rengė dąįlės parodu Mankei 
Brothers Krautuvėj.

GEGUŽĖS 16. - - Charlės ir 
Margaret Mąineliai užmušti

• automobilio nelaimėj. <

RUGPIUČIO 20. — Ežerų Kar- 
nivale, kurį surengė Chica- 
gos Parkų distriktas, lietu
viai pasirodė su ^floatu”;

—o—
RUGPIUČIO 30. — Nusižudė 

19 metų jaunuolis, Aleksan
dras šturmias.

■ _-o------- V
RUGiSĖJO 11. — Mirė

J. Čeponis. i
_—-o—— , •

SPALIO 25. — Uždėtas pa
minklas ant Dr. A. L. Da- 
vidonio kapo. \

—o------
- Chicago ap

leido konsulas Antanas Kal
vaitis su žmona. Laikino 
konsulo pareigas eina Drr M. 
Bagdonas.

LAPKRIČIO 1

- .

Juozas

■ -r-y" >'• ■ ■f:. ' ■! .- '•
• ■■■’ • f ,

U —o—
GRUODŽIO 8. — Nežinomi plė

šikai išsivežė S. Balzeko Mo
tor Sales seifą su pinigais 
ir pasivogė kitų daiktų. Nuo
stoliai — apie $4,500;

GRUODŽIO, 9 HHH 
pasidavė j bankrotų.

■ ■—o— ■
GRUODŽIO 13. ■ 

lis užmušė Petronėlę Liepie- 
nę. ? i

J. P. Ewald

Automobi

GRUODŽIO 20. —< Chi. Liet. 
■ Auditorijoje įvyko Chicagos 
Draugijų konferencija, su
šaukta Amerikos Lietuvių 
Kongreso, Chicago skyriaus. 
Dalyvavo 126 delegatai, at
stovavo 11,000 org. lietuvių. 
Priėmė rezoliucijas kovai 
prieš fašizmą, kultūros dar
bui.

ŠIE LIETUVIAI IR LIETUVAITfiS 
IŠSIŽMfi LAISNIUS (LEIDIMUS) 

VEDYBOMS*

Mat Nirtautas 45 m. ir Va- 
leria Jakaitis 23 m.

Carl Pangonis 48 m. ir Mary 
Petrauskas 33 m.

Anthpny Tzoowas 30 m.
Shirley Duncan 31 m. L

Edward Wenskus 21 m.
Lillian O’Tbole 18 m. .

ir

11

Walter Stanislavski 27 m. ir 
Helen Abaravicz ^2 m.

William Gongol 27 m. ir 
Tessie Sandas 23 m.

William MčKinley 25 m. ir 
Violet Tmnbas 28 m.

Joseph Peto 29 m. ir Anna 
Karcauskis 22 m.

/'

Skiryboms bylos iškeltos
Eliper Dunas vs. Ruth Da

žnas. j
Skirybos įsakytos 

» i
Antoniai Salapatas vs. Cos- 

tas Salapatas.

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO ' VERGAIS

BITTER WIME
Rekomenduojamas

Kaipo
* * Skilvio

Vaistas

PRASYK SAMPEUO PYKAI 
Trlner’a Bitter Wine Co.
544 S. VVeUs St., Chfe 
Prlsiųsk man aampelį
Vardas

Adresas
Visose 

Vaistinėse

LAPKRIČIO 3. Adv. John 
T. Zuris išrinktas į Chica- 
gos miesto teisėjus. 

—o—-
LAPKRIČIO 7. — Marė Kerne-' 

šienė pastoviai apsigyveno 
Detroite, Mich. y

. __ Q . J’

LAPKRIČIO 20. — 18 žmonių, 
tarp jų keli lietuviai, buvo 
sužeisti gatviakariams susi
dūrus prie Clark ir 18-tos 

Akampo.;. .' 'J:. ■:

LAPKRIČIO 24. m- Lietuvio 
K. Damanskio žmogžudžiai, 
Frank Tallach ir Louis Miller 
nubausti 199. metų kalėjimo.

LAPKRIČIO 29. -f- Chicago Ci- 
vic O(peradainavo 
Anna KaskasjTr^ 

iii 

GEGUŽĖS 21. — Nuo širdies 
ligos mirė gydytoj as-darbuo-1 

xtojas> rašytojas, Dr. Alek
sandras L. Davidonis.

GEGUŽĖS 29. — Lietuvių Tau
tiškos Kapinės šventė 25 me-

RUGSĖJO. — Paaiškėjo, kad 
Antanas Oklėnas-Tony Ok- 
lend, paliko milionierium, 
užtikęs aukso klędą.

- “Naujie-
Balsavimai

‘ ■ ■ 'S ■

^LAPKRIČIO 1. 
nų" šiaudiniai 
parodė, kad P0% Lietuvių 
eina su Rooseveltu,

•; J . ' J ,

........... . .......... .................... . • k
' AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ B

YARds 1741—1742 I
J. F. EVDEIKIS I

J. F. EUDEIKIO RADIO PROGRAMAS Pirmadieniais iš stoties I 
W. F. H. C. 1420 Kilocyclefl, 9:45 vai, vakaro. |

WOOD £OAL CO
y.

Inventoriaus
Išpardavimas

20 iki 40 procentą 
sutaupysite

Naujos radios po

7.50
Rądios gražiupsę kabine

tuose po

19.50
Skalbiamos mašinos po

'32.50
Karpetai 9x12 po

I 12.50 |
5 šmotų Breakfast Setai po

A V
Geležines Lovos po 

’ ® A 'M '1

COAUCOKE
Kainos gali pasikeiti be įspėjimo
TUOJ APMOKANT — TV: 1
POCABONTA0 ANGLYS
Mino Bud. 65% Stambios -------------

Mažos Nut ar Pea --------------------
Krosniui ar Pečiui -----------------

LUmp ar TSgg --------------------------

AB SOLVAY
Pečiaus Koksai ----------------------------

Petroleum Carbon Štili Bun ----------

LUMP —----------
EGG_______ >___

-ANTffiBAOH®

PHONE LAFAYETTE 324
BONDED VVEIGHTY

Flobr Lempos po

"4.50
BUDRIK

iw®
.82.40
— 2.60
— 2.75 
. 2.90

■ Ton©
84.25 

■ 4.50 
5.00

. 5.25

Tdnaa

8 8.00
8.45
9.60

10.00

8 7.75
8.2Q
9.80
9.75

87.50
7.95
8.95

6.00
6.00
6.90
4.90

___ 8.20
—1 8.20
___ 8,20
----  2.70

, _ 2.00 5.25
__ _ 2.70 4.90
^.2.7® 4.95
— 8.85 ' . 7.20

11.25
11.25
11.25

9.25

9.70

BLACK BA
KJBTOS A»
Cheaųmt <
FBANKBYN COUNTY ANGLYS . n m
Mine Bun — Stambios ------ -i— 2.10 8.65 6.75

Plautos Nut—3»» -------------------------  2.80 4.10 7.65.— • 2.85 4,15 7.75^ X
_ 2.45 4.85 8.20

VraJONGTON OOAS.

18.90

11.00 
i® 

o.oą

9.45 
9.00 
9.10

is.es

10.75 
10 JIS. 
io;75 

8.70

9.20
8.75
8.85

18.40

Ji?
7.95

5.65 
6.00

ETTRMITITR1? M AI® r U hm luitu 1V1AK1
’ ■ - ■ į ■ ' ■;

3347 So. Halsted St.

Jos.F.Budnk
INCORPORATED

3417 So, Halsted St
I Tel. Boulevard 4705
I
I £

■

.........  ■>■■»!■■■■ ■ i HH ■■ -II • „„

4

BUDRIKOx PROGRAMAI!
X:uKedėlioje 7-8 vakare WCFL.

GRUODŽIO 22 — Policija su
ėmė 25 metų lietuvį Joną 
Girdvainį už Brighton Par
ko ir Marųuette Parko na
mų plėšimą.

GRUODŽIO' 27. — Nušokusi 
nuo ekspresinio traukinio, 
prie. Waycross, G»a. mieste
lio, užsimušė Cicerietė, Anna 
Kiškunas.

(Daugiau 5-tam pusi.) .

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Ibpraio Lietuvosžmonėsr 
tepataria Uetiivos barte

GERKIT TIK GERĄ alų|

SOUTH SIDE BREWING GOMPANY
Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 West 64th Street
f •

Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 Res. HEMLOCK 6240

. ""a; ---------:—  ?   ;■   | —

DAILY BUSINESS DIRECTORY
į 1-111111 Htoįlto    milllklil'i'll'li i. i U ■|ll.l|itoji»to       ■ IĮ II .......... I I to*to.ltowWto«iill(TllĮl.l muHi lllll'l ■■■

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastą ir nepaprastų daiktų, Intais ą ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canai, 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausiteinformacijų, jeigu tik Jų bus galima gauti, K

___ _____________i__ _________ ;___________________________________-_____ i____ __ ____ ;_____

• ” ĄUTOMOBIUAI
— Automobiles

Charles and Tony .
Motor Sales

Pdrduodame geriausios išdirhystes 
automobilius De Soto ir Plymouth, 
taipgi taisome ir senus.. Darbas yra 
garantuojamas; prieinamos kainos.

Savininkai: A. Kasiulis ir 
Ch. Waszak

3967-69 Archer Avė.
TeL Lafayette 3967

• ANGLYS-COAL

IŠPARDAVIMAS RADIO SETŲ 
850. PHILCO—trumpų ir Ilgų *29.50 
,oo. r! ė. a. riicrdit—iln On

ir trumpu bangu ______ :-------W
B. C. A. LAISNIOTOS Radio Tnbos 30^
MIDGET RADIOS ____ g*# QE. Ir

auk»6.
BADIO PATARNAVIMAS  91.00

Ir kiti bargenal, kūrinos rasite musu 
* krautuvėje. .

LIPSKY’S MUSIC AND 7
RADIO STORE

4916 W. 14th Street CICERO, ELI*
Telefonas CICERO 1329

Atdara vakarais ir sekmadieniais.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge- 

lra, gyduolė dėl vidurių ar kitų ne- 
I smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta- 
ras Biterio. Pašaukite 
Canal 1183. ]

639 West 18th St, 
CHIOAGO, IIX>

telefonu

S3il 5q., Loį^g Avk 
t». atomu. = MOS.

PoMhontas Mine Run Sereened 
) 5 tonai ar daugiai $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonĄs.

ILaidotuvių Direktoriai!

■ JUOZAPAS f*
- LJDE-IHI \
_ IR TĖVAS Q

REPublic 8340

JUOZAPAS

• AUTOMOBILIAIIR 
AUTO MEKANIKAI

Ji r fį? ’ •.; .’Y'-f’-'.1 ■'(' j;' ’,x ‘ • /. ■’

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
mtomobiliu pardavėjai ir auto me* 
karikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisingų patarnavimą ir geriausia 
oataisū automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Brick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAfirS

CONRADAS
PHOTOGRAFAS 

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražio 
dovana. Modemišku Vestuvių Pavei
kslu tuzinas $12.00.

Tel. Entlevood 6888-5840

©LIGONINES— 
HOSPITALS

KompetentUkl gydytojai, o ne atu- 
Į duotai, teHda patarnavimų.

Išima tanailna, Eksaminuoja akis. 
priskiria stlklua. Medikais ekzami- 
nadja ir gydymas. ligoninis gydy
mas arba namuose. Raudongyriės 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
eose veins.

DOBGLAS BARK SOSPITAli
1900 Soutb Kedrie Avehne 

Tel Lawndale 5727.

KONTRAKTORIAI
John Vilimas 

Kontraktoriųs ir Būdavot o jas 
Stato naujus namus—pataiso senus

• RESTAURANTAI

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 31st Street

• TAVERNOS

North Roseland 
Liųuor Store

Pranešu visiems draugams ir tau
tiečiams, kad esu naujame bizny— 
Liųuor Store, kur yra didelis pa
sirinkimas įvairiausios rųšies degti
nės, vyno ir alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandėlio, gausite gerą degtinę .už 
prieinamas kainas.

ANTANAS BALCHUNAS, Sav. 
1Q314 So. Michigan Avė.

z TeL Commodore 1946
—O—

JONAS BENBKAITIS
■"■'•t'av&n

SCHLITZ ALUS
Geriausi degtinė, muzika 4 vakarai, 
j savaitę. Penktadieniais žuvis vel
tui ir užkandžiai kasdieną. Jauki 
vieta grupėms.

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujfe-



NAUJIENOS
The U&haanla®. Satly N@wa 
toheįį Italių Opt Sunday by : Pusfcl met^ ____

88.00
4.00

The utb
1780

Apžvalga
TBtoMAŠ IR TROCKIS.

*

Subscr^ption Kates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outaide of Chicago

Viena kopija ^.^....^......L..^.,,. 8c 
Savaitei ..  . ............... .........18c
Mėnesiui t — ___  75c

Suvienytose Vėbtfoesą, šie' CMrifcgoj,’ 
pa^us - "

Metams
Pusei metų -------
Trims mėnesiams —
Dvfism mSUesiattis _
Vienam. mėuęsipi

Uetnvon ir kitur užsieniuos® 
(XWnU>

85.001
__.... J.75i

—r
.7&

f

March 3rd 1870.
- ,........................ ,r.v>.......... ........ .......

Naujienos eina kš ifiSklriant

*

Metams

■■■',''iiyį ri!*i'W! n .. i

Streikai OinMtWhoW

Jvąfriose kiirib& gamina auĮhefciobilių (įa-
l|s irnfeniškai General Motors korporacijai; kilo stitei- 
kįaą Tos dirbtuvės, yra ne vienoje: vietoje,, bet išmėtytos 
k<dšė vidūfinių vakarę valstijose — Midrigan, ūkio, 
Indiana. ?

Gruodžio 31 d. streikuose jau dalyvavo 27,000 dar-: 
bininkų ir buvo uždarytos devynios General Motorsj 
dirbtuvės. Bet atrodo, kad tie streikai praplis dar lą-į 
biau, taip kad automobjlių pramonė gali būt smarkiai: 
paliesta. ' i

/' Streikų tikslas daugiausia iškovoti darbininkų uni
jos pripažinimą.

Streikai ėmė kilti tada, kada pasireiškė žymus pra
monės atgijimas. Kadangi pagerėjo ne tik automobilių 
gamybą, bet ir kitų industrijos šakų biznis, tai reikia
laukti, kad šiemet streikų bus daug.

o

Gamyba, darbai ir uždarbiai

> i 
s

Prieš s kiek, ląįkP buvo- spaudo
je pranešta, kad New Yorke su
sidaręs koks tai. komitetas: 
^Trockini padėti,/ ąp$gįiįtį; huo< 
kaltinipių, kuriuos jam padarė 
sovietų teismas Maskvoje (kad 
.jisai susidėjęs su Hįtlerio ‘‘Ges- 
įapo” ir daręs, sąmokslą nužu
dyti* Staliną ir k. sovietų vai-' 
džios šulus).’Į tą komitetą įė
jęs ir oficialios SociąŪstų parti
jos vadas Nbrman Thomas.

Dabar panešama, kad Nor- 
man Thomas ketinąs susisiekti 
su Trockinę' kuoinėt pastarasis 
apsigyvensiąs Meksikoje.

1 Mums atrodo, kad Thohiąšui 
drba kitiems Amerikos socia
listams aktingai kištis' i Ttą gin
čą tajrpe šoįiętą vMdžįoė ir 

’Trbckio visai nevertą. Tirbckis* 
'socialisticmš ne Žrailgas.t jįeįgU] 
jisai, o ne Stalinas, šiandien 
butų Rusijos diktatorius, tai soJ 
cialištai butų taip pat laikomi 
^kalejimuosę ir koąceu 
stovyklose; kaip kad; jiė 
'komi dabar. (

Nėra reikalo,'čionai aiškinti, 
kad “Naujienos” nepritaria Star 
lino politikai. Bbt a:r Trockio 
nusištatymąš gėreshįsį Nekiek. 
Jisai blogesnis ir už Stalino “li-Į 
iiiją.” Trockis dar vis nori '“pa-, 
šaulio, revoliucijos,” kųonįėt da
bartiniai RUšijos valdovai jau 
suprato, kad šiuo laiku reikia 
ne naujų, revoliucijų, bet sau
goti pąsąulio taiką ir (padėtį dė- 
iričkr&tinėms val^kbėnis n>; 
laužti ragus fašizmui, «

Šociklistai privaįb ginti Troc
kio teisę, kaipo politinio trem
tinio. Todėl jlė griežtai protes
tavo ir protęstųos. prieš sovie
tų valdžią, kuri jį ne’ tik netei
sėtai išgabenq^ Mįš?il jo, gimtojo 
krašto, bet ir, reikalauja, kad

įjos 
lai-

’ Kodėl darbininkai streikuoja, kai biznis pradeda aU 
sigfriebti? Šitą klausimą nušviečia skaitlinės, kuriąs su
rinko apie pramonės veikimą valdžios įstaigos Washing- 
tone.

Pradedant pereitų metų balandžio mėnesiu, pramo
nės gamyba Jungtifiėš’ė*Valstijose pašiėkė normalų sto-^

kuris statistikoje yra pažymimas skaitline 100. KgipJ ki^^ai^ ™^^
formalų pramonės stovį, Valdžia laiko tą laipsnį, - kurį giaų^os. ųęt reiptį koįįiū nors 
pramonė buvo vidutiniškai pasiekusi 1923 ir 1925 me- budu avantiuriĮką, Trockio polį- 
^ajg# \ Į.tiką, butų, labaį įęiŠmintinga.

Taigi gamybos lygis pereitą balandžio mėnesį buvo j 
pakilęs iki 100. Gegužėą mėli, jisai pakilo iki 101, birže-j 
lio, iki 104; liepos — 108, rugpiučio —.108, rugsėjo 
109, spalių — 109,. lapkričio 114, gruodžio — 113. Vądir 
naši, pramonė ne tik pasiekajiormalų stovį, bet ir paki
lo aukščiauš. .

x Bet darbininkų, samdymas, per tą patį ląįką, žymiai! 
atsiliko, o darbininkų uždarbiai atsiliko dar labiau, štai 
ką sako skaitlinės: darbininkų skaičius pramoųėje. ba
landžio. mėnesį buVę 89 (punktų žemiau riormąliško), o 
uždarbiai 79 (21 punktas žemiau ndrmąlįško). Toliau 
tas skirtumas dar net padidėjp, Fąvysdžiui, gruodžio 
mėn. kuomet gamyba pakilo iki 113, tąi samda, pasiekė 
95; ę algos 91. ;

Tokiu budu mažesnis skaičius darbininkų pagami-| 
na daugiau prekių, negu pagal normalią pramonės eigą 
ir tų darbininkų uždarbiai dar žemesni; negu jų skai
čius. Taigi darbdaviai padidino' savo pelnus ^ęjojiai 
viena,, apsėdami su mažiauą darbininkų;; aųtrą, men
kinus atlygindami už darbą. t '

L SUSITARS. ĄNGIįJJPfc ‘‘KĄL 
o RIASPARNJAL”

I ■ 5' f ■ /

. London ‘‘Daily Heraldj” Dar
bo. partijos dienraštis,. įdėjo, ži
nią, kad po ilgų, slaptų derybų 
padafcė Sūtaftj.’ bendrai veikti 
trys kraŠtdtinėS! kairiosios gru
pes Britanijoje: komunistų par
tija, nepriklausomoji darbo par
tija ir socialistinę sąjunga.

“Viešas, tę bęndro, veikimo 
tikslas,” rašo LOndbrio laik-

■ raštis, ’“buąi^' ’pHešfntis fa
šizmui ir. sutartinai’. Vesti pro- 
pągapdą bądąrįpų šelpimo- ir 
kitais pfiįfnėSės kliifąiihais.” 
Bet tikrasis tos ękstra-kairių- 

jį- g/ą»iu sutarties; tikslas bus, 
anot “Daily lįetMd,” kovoti 
prieš Dąrbp partiją, iį joą. poli
tiką. IMkra^tik štfįįp

A ._»7 te* 1 , 1 .v’ 1 .. , /i..- I išdėsto skirtumas tarpe; IMrlįp
Pristoki dvigubu įsnąuddjimį darbininkai ir.ko- partijos ir^Baspąrniųi

■ ' -■ ' ■ “Pagrinde Są
junga,
sbmęji DąrW P&rtiją ir Ko
munistų Partiją tiki į klasių 

; karo vedimą, į. neišvengiamą

I bininkų.. ręvolipėiją’ ir ‘pro* 
;v 

“0 parbo Partija mano,

lip, iki* 104^ liepos — 108, rugpiučio

rašo Londono laik-

yj1*.//r ■■

’bo
.

■i^rtijds
1

Šeštadienis, sausio 2,

45 metus

MANEVRAI
■■ -—-__ X._______ t_____

(MiiSų specialio korespondento Lietuvoje)
POPIEžtAUŠ FAffiEiėA ’ į

' -r-— /
“Ameriką” girią papą Pijų 

XI, kad jisai, nepaisydamas 
savo sunkios ligos, pasakė kal
bą per radio Kalėdų išvakarės^ 
it agitavo prieš kOntaižmą in 
kraštutinį nafeioliftližmą.

“Gydytojai griežtai drau
dė jam WjW’, iOo bri^k-. 
lyniŠkis kunigų savaitraštis. 
“Bet šv. Tėvui svarbiau pa
reiga, negu jo gyvenimo liku
sios dienos. KrištaUš Vieti
ninkas dar sykį norėjo at
kreipti viso pasaulio dėmesį 
į svarbiuosius žmonijos rei-( 

- kalus.”
Teųka labai ir labili pUtfbO-. 

joti, ar l&iMtfs' butą tfcip kal-į 
'bėjęš, kaip kalbėjo tariamas jo 
vietininkas. Kristūš šakį “Ne
užmušk”, “Mylėk artimą savo, 
*kkip pats save”; ’* ‘ 
^vargdieniufe ir smerkė (turčius.! 
■‘‘Greičiau kupranugaris išlįs ber 
adatos ausį, negu lobihinkas; 
įeis į dangaus karalystę”, sakė

' J •■'J' .7 i 
1 j O papoš kalboje nebuvo nie- 
:ko panašaus. Jisai nedrįso net 
pasmerkti Vokietijos nacių, ku
rie žudo nekaltus žmones. Jisai 
mepasmė^kė Išpanijos genertlį, 
kurie iižtrahkė krutiną įifliėti-’ 
hj karą? ant to nelaimingo kraš
to, neį Ispanijos lobininkų, ku
rie tuos generolus remia.

' Apid vargšę Etiopijos ŽfeiAą, 
tt/rią' banditišku budu užpūblė! 
ir užkariavo Mussolini, jisai nei 
žodžiu neprisiminė.

; Taigi atrodo, kad, kWo 
taiis viėtihinkas, jišai sava pa-, 
reigoš neaitliko. Tą šdvo kalbą 
jisąi pasakė greičiau politikos,

kad jisai, nepaisydamaskad reikia ieškoti visų, pro
taujančių demokratijos Šali
ninkų, paramos, kad kelias, j 
socialumą eiųa per demokra- 
fthį $tiki i konstitucinę 
valdžią. e

/‘Tai seną visięms žinoma 
skirtumo; linija ~ ji buyo jau 

tarp komunizmo
ir socializmo šiame krašte/’ 
čia. bus, ne pro šalį: pastebėk 

ti, kad r dąbartinė Nepriklauso
moji Darbo partiją, yrą tik 
skeveldrą senosios Nepriklauso
mosios Darbo partijos, kuri vai- 
^įnp, tpkią. svarbią rolę Britapi- 
jps Darbo pąrtijojp. Rimtesnieji! 
NeprikiausomosipS’ Dįrtx>; parti-J 
jos veikėjai, ėmė iš jos trauk-! 
/tįs. nuo; 1030 metųy ^ujome^ jos 
vadovybė , pateko j boiševikuo-* 
j ančio elemento, rankas. Jai da
bar yadpyaųja Mąątpm Jį yra 
atsiipėtusį nup Darbo partijos.

O Socialistinė Sąjunga tai 
propagandos organizaciją, susi- 
daritiši lOo m. bėrbo partijos 
Vidįijėi Jos lyderis Sii? Stitffėrd 

rCrip^s nėšeniai; Sukėlė au^rąi 
•dą^biečiitosė, pareikšdamas' vie-į 
no j e savo kalboje, kad1 Btitani-: 
jos darbininkams nebūty dide-į 
W nuostolio, jeigu liitieriŠkofij 
‘Vdkidtija supirštų “britų im-! 
perialižmą”;

‘‘Daily Herald” sąk<\ kad- tas 
Špciąlistinės Sąjųngeą susitari
mas su atvirais. Darbo partijos 

^priešais komunistais ir ne- 
prikįąųs^niečiaįs —^tąį. pąskefr 
bįmąs ąĮtvii’Os kovos organizuo
tai dapbįninką- klasei ir negir
dėtas savo “provol^Įojančiu ne-i šUmetimąTs. 
......... ■.■■■1,11,1 .....  w . ..... ...... . i ||„ ,1 '| iii

jisai užtarė

£.

|. RaSp A.RTSas,; '

Hb^ry M. Stanley

;(3^inysX , «
Bet po trijų dienų tarnybos 

aš sunkiai sumirgau. Kai atke
liavome, p Hžitpers. Kerny,. mar 
ne tuoj atleido iš tarnybos vi-; 
i|g pąlėgusį; :

Aš. M? silpnas,r-yo^ 
tiic ant kojų pastovėjau. O ki
šenėje neturėjau nę centų. Nę-j

raudonieji ir mėlynieji.
ėjo

(tęsinys)
Mechanizuota ii- motorizuota tasai savotiškas karas, 

armija yra reikalinga labai septynetą dienų, 
drausmingų kanų. Kaip ir 
kiekviena mašina žiopliams 
greit pakęnkią ir verčią kiek
vieną šU ją dirbairtį dmismin- 
tis, /taip lygiai it karių tarpe 
dabar toji drausmė ypač fcetfca- 
linga. šita drausmė stengiama
si įgyti; ir atsiekti neliek išo
rinių kelių> nę tiek baime ją 

, Jyąryti, kiek atsiekti išvidiniu 
keliu, paveikus karį protiniai ir 
doroviniai, Todėl labai rupina- 
.mąsį jo išmokslinimu. Karių 
tarpe negali būti beraščių, jei 
toks pasitaiko, tai iš tarnybos 
.jię grįžta mokąs Skaityti ir ra
šyti. Tai nenuostabu, kad visur 
tie manevrai pasižymėjo savo 
nepaprastu damingumu, mecha- 
mizuotųmu, tai tartum tie žmo
nės atliko jiems pavestus tam 
tikrus veiksmus, bet mašihos 
su nepaprastu jiems pavestų; 
veįksipų punktualumą, pedan
tiškumu, stropumu ir sąžinin
gumu. ir kitaip būti negalėjo, 
nęs ^o^stį: j^n gte- 
sė gyvybės praradimu, ir <tai jis 
tikrai buto įsisąmoninęs, nes 
karys žinojo ir suprato, kad už- 
yęstąs mechanizmas 1 jokių iš
imčių nežino. 

k Todėl', šie manevrai, *Miau 
, stovinčius nuo. kariuomenių gy
venimo nępaprastąį visus stębi- 
mZir jaudino, ' »

, fijo; manevrai, bet nę visi net* 
jų kovų mūšyje viską galėjo 
pastebėti, Visą taip išmokta 
.maskuoti, paslėpti, kad dauge
liu atsitikimų įuyo girdėti tik 
šuyiai, bet sunku buvo/ susio- 
rientųdti, iŠ kur ir kas šauja. • 

, įr niekuomet visi tie manev
rai taip smulkmeniškai spaudo
je nebuvo aprašytu kaip dabar. 
Jiems Europos spauda vietos ne 
sigaiiėjo.

Todefcvisi į manevrų, eigą bu
vo įtraukti ir ię spaudos, apra
šymų atsidėję sekė manevrų ei
gą. žinoma, spauda rašė tai, 
kas viešai yra skelbtina, kas ne
išduoda .visų krašto gynimosi 
pasiapčiy^

Ir dėl viso to, ar tenka abe
joti, kad grįžtantieji kariai iš 
tų manevrų, visur buvo visų 
gyventojų sluogsnių\ tikrai iš- 
kįipiįngąi; sutikti.

Tokie didžiuliai karo, manev
rai buvo šiemet atlikti ir Lietu
voje. Ir tiu kovėsi dų priešai, 
įvairiomis spalvomis pavadinti:

Vieną; naktį kariai visa^ neti
kėtai išgirdo pavojaus signalą 
ir staiga 
jau. įšivei 
ją!

Vyraj, kas gyvas, gintis, Tai 
jau pęjuokai, tai karas. Trt. visi 
eiliniai tai gerai įsisąmonino, 
kad reikia visur ir visame elg^ 
tis, kaip karo metu. Čia tie pa
tys džiaugsmai, tie patys lū
kesčiai, pasisekimai -itf7 pralai
mėjimai laukia, kaip l^aro me
tu. Ir čia teks tikrą v 
ti. Gal daug naktų 
gal nevalgytą jei gudrus prie
šas mokės ir sugebės maistu 
atkirsti ir naktimis neduos mie
goti. Nakties metu, o kaip kui 
irv dieną, visais keliais ir iš vi
sų Lietuvos kraštų pasipylė Lie 
tuvos kariuomenė. Ji žygiavc 
visomis susisiekimo priemonė 
mįs. Ji slinko tokiais keliais 
kur jos priešas įiepastebėtų, ne 
sužinotu, kiek jos slenka ir kw 
ji žygiuoja.

Pilni keliai, lyg jura žygiuo 
ja ginkluoti vyrai. Sunkus žin 
gnis, nes sunki .našta. Sveiki 
smagus, jauni vyrai linksma 
žygiuoja Lietuyos dirvonais 
^valgai zuja, jau teikia žinias 
kur esti priešo pozicijos ir ka 
jis beveikiąs. Taip lygiai, kai] 
daktaras klauso, pridėjęs aus 
prie krutinės, kaip plaka širdį 
ir čia savos rūšies mechąnišk; 
ausis praneša, kad atskrenda 
priešo oro laivynas. Pirmoje ei 
Įėję skrenda žvalgai, o, pąsku 
sunkieji, bombanešiai. Pavojus!

(Bus daugiau)

tiškėjo, kad priešas 
j Lietuvos teritori-

yargr 
egoti

“PASLAPTIS K 
KKAtlJAS’' ‘

Tai«vardas romano, kuris bui 
pradėtas spausdinti “Naujieno 
se” yausic 25 <kp

“Paslaptis ir kraujas” nepa 
prastai įdomus romanas. Jį 
vaizduoja Rusijos revoliūcijo! 
pradžią, kada žmogus žmogų 
buvo vilkas, kada inebuvo gali 
ma pasitikėti ir geriausiu drau 
gu. ■ I /

Romanas neįmanomai pa 
trauklus: tikrai jame nėra n< 
vienos nuobodžios eilii

i

kiniais apvilktas. Taip maloniai 
priglkustaą ir gerdamas švięžų 
piėiiiį,—pafnąžu ątgavąii svei
katą ir stip^timą.

Išbuvau* pas šį gerą ūkinin
ką įki pusės ru’gpiučip męn^sjo. 
Padėjau jam. laukų darbus 
dirbti. Paskiau sumaniau ke
liauti j Baltįmore. šis gerasis 
ūkininkas^ nupirko nįan ir gele
žinkelių tikietą,

Rudenį; .1862 metais, tran
kiausi pp Maryląnd, valstiją, 
Tttlam laikui: buvau gavęs u<ž- 

v. dėmimą, prie austerynės. čia 
neil^ai tebuvau.

; Besitrankydamas iš viątcjs, j. 
pradėjau; mastyti aįie 

gimiųeis . ... apie. Sattips . . . 
AtšMniaų, kad mapo d^d?s ir 
tetos daug yra man gero pada
rę, . . SuTžukęs lapkričio m&. 
Aio 1862: m., nukeliavau. į: 
iįijzerpdbl. Paikiau į* DbĄbigh,, 
fer mano motina gyveųo; Nieką; 
?^ąnęs ^įa nelaukė ir nešĮtikęjjO.' 
^fįrėjau ąpŠepušįūą rilbųs W 
ipęnką syeikątą.. Namiškoms ir 
kaimynams pasirodžiau nėgėišr 
gm Mekas neWt
rėjo majyti; iįęi

s
ti. . .'/ - • ■ Į

Kaip stuobrys; gu^dąyau nak-j 
timis po žvaigždėtu dangum; 
Regiau feBjįbh kp^u 
guriuose'l^^^;,iwrdkov Ne
beturėjau joitm noro priešintis* 
mirčiai. Vienok su kiekvienos 
dienos ai^ra ? atąirąsdąvo pas? 
jpane kibįrk^ėįA ste(n^ 
^ąvaųsi sūsįrą^ti maiąto ir pą| 
štogfe.

Nuo lį^eĮx tėtiįy iki Ha- 
įerstown,—24 mylios. Vienoj 
temS ...........
hukeliavAte 
Maldavau i^nįnk^ KącL jią 
į)nglitištių;jįįąne it ąu^ikity paT 
štogę nors ii* pąlfepyj& Gera
sis ūkininkas patiesė ‘^iąno. AŠ

voja.

Sakilėlią eilėse nebėra enfižiįzmo ». ■ ■
Juo ilgiau tęsiasi karas Ispanijoje juo:, dąugiąų gen. Ij 

^anco turį nąųdotis svetimų šalių ^b^ J^| pa^ Į 
cioja pradžioje jo. vyriausios jėgos susidėjo is Afrikos I] 
niaųnj ir švętfrnSaliij legioną. Iftįt; šito^ lyuvą l?^ht’ i= 
pąčiiį Ispanijos militaristų suorganizuotos ir išipuštauo" Irali buvo paruosti tie^maūi^f ir svetini^tįliii 
tos. Pasidarė daug prasčiau, kai sukilėlių vadai buvdĮšisBi ątsig^bėno, iš' Maroką. Tai buvo, kov^r 
priversti statyti j. pirmą ugnį mųšiiibšę vikai svetiihus didelių! ‘bęt greitai judanjftig bų$įį. apgir 
elementus—voĮsifečiuš ir italus. • ivžiš'-ęinkiąis./ Bet kai rėikiijo atduoti

Kai respublikos milicija su tarptautinių savanorių lapeikasusiaa sošiahė& pakraš^uosė ir aprūpintas sunkib- 
pagelbą siilįikė fašistus prie M^lrido Vartij, tąį-Hįtį^ !nW ak>hrt>tddii;^'-'ififi:tieg^eiiąlfojaii is^&iką^ pasirodė

pulkus. Dabar vokiečiu kareivių Ispanijoje yra dešina I - - „
tys tūkstančių. Jie visai nustelbė ispaniškus fagistite, ir čia jMi Savą jėgdiiiiiS/ilei 
b(et apie, garsiuosius maurus per paskutines kelias saM j^iš Vokietiją, atausti vy^ 
yaitea-jau beyėiįc ni^kp. negirdėt, o ąriginalis svetimša- ginklus jie moka. Bet ar jie .turį noyo, mųstis svetimo 
lįu legionas/ matyt/ galutinai sutirpo. . žemėje, u? svetimus reikąlųsM Atrėdor kad jie. Jokib e

l?»5, i

šiek tiek, atsipeikėjau, Atsi
peikėjęs p^Wi, W guliu 
;ąnt matra^J^y^iais marš-

uos f a-į
. !•

■ u

L

f

< 
s

kraštį.

dės “Paslaptį ir k 
dinti sausio 25 d.

Po Ez7u/ę Kasdien
T

(ISkirpkit ėilė< ir ^pasidŠklt atminimui. Ilgainiui, sudarysit

md pradėjo siųsti generolui į’ranco savo kareivių
Dabar gen. Franco• tu-rt^ ;:Wsti*

(t ■; ■

Karą f
patfai?yiii> Kariau-

•““"“ š svetimoje
enį-

APŠ'AKY- ‘ 
■ i

1S0& męW 8$: 
vp užrašų, knygelėj radau to
kį apsakymėlį:

^Gyvenad/ pasv ilsėją X. Pą-„ 
gė^s ttiSČjas tris šykidfc 

užiĮ&feti Savo moterį sir 
«•. B' 1®?^au 
Rytmetį, nuvargęs už-

Brobklyiias,

Gimtinės Paminėjimas.
Męiljaį. prisimena tas laikas, 
kad’ aš hekaltas dhr, kaip vaikas, 
Pas tėvus mylimus viešėjau, 

grjSia apsmilkyta, 
5 vos-yoš sulipdyta, 
s langais apšviesta, 
įepęrdailiai nutiesta, 
in&omis durimis,— 

&L "HĘįo tave kas mainys ?l 
tars ant parodymo j Rymą 

vežš tavęs, 
j, brangų atminimą 
man ant širdies.

Ta grjČia verta mėilčs mano, 
KUr vysiS įhotina mažutj 
Ir M, a&S&Jo jaunutę 

klydimų tvano; 
ngsnį nedrąsiai 

pac|a>$ mano koją, 
mano dūšia dažinojo, 
vargti' Sviete leista jai. 

n klėties mažutytės 
į; sodne vaikštinėti;

ip ten ūžia bites, 
vylų kvapą

Męilįąi prisimena 
Kad’ aš nekaltas

is mylimus viešėjau, 
krutinės negirdėjau.

ir legiofiieriai tapo išmušti, ar ji 
tcąlsns korespondentas sako, kad iki K<jė ėjo -‘kplonialWs «

jenas.teijĮ /&K nanjte ib
idb apguli- sa^aH^ jri^ 
h - ge- nėjų ptfe^<Įd§l|<geWBnis

' / '• ■' /•///■■■ /'■' • \ '■
'f •itt

t < irh ■ ' b? ■•dnr-v

i rdkapj

■

i 
i

^au^ cįgąreta seklyčioj} AtėJ;
Ošėjo, moteiįsa

’’ \

Bf 

r<.
> ■>. *

Į

H

f

Kdm vargti^ Sviete leista jai.

ore

oraplkuko; 
apdainuoja

* % Dievo..
iė liflta 

gimtinės!



Šeštadienis, sausio Ž, 1937

Svarbesni lietavos
valstybių taikos kbrifeėenci-

SAUSIO 1'6

J. V. Aukščiau
Mirę rašytoja

Frogiess

PUUGALIONIAIS,

Japonijoj į

Vokietijos Naciai;

šioje bendra*

Lietuvoje

Morokkoje ki

radio dailės žinovas

susitaikė

Prezidentas, 
Roosevelt

Italija, Vo-
Išpanijos

švei-
nuo

•BALANDŽIO MėN.
Lapėrias, bUVęs Maišto bėn- 
drOVėš direktbriUs ir p&dė- 
jfejas nuteigti kalėjiman už 
pinigu eikvojimą..

BIRŽELIO 1 
teismas* pa 
nimum afg

LIEPOS 19
lo fašistų ir monarchistų su
kilimas prieš Ispanijos res
publikos valdžią. (Sukilimas 
tebevyksta dar ir dabar. Su
oleliai turi apgulę, j Madri
dą, bet neįstengia jo paim-

VASARIO ,27 
rendumu dtstedgė konstitu 
cinę tvarką,

LAPKRIČIO
Products 
skelbė 
bininkų, kurie reikalavo ūni

KOVO 6 
-uždraudė tautinių mažumų] 
laikraščių redaktoriams dirb
ti savo darbą.

J. V. pre- 
į Buenos

žeisti t
durus p:

Rūgs. 16 —>. Fr^nk V. Žiiita-

susektas $22;
Zintak patsai

SAUSIO 6;
sias Teismas panaikino ūkio 
kontrolės įstatymą A.A.A.

LIEPOS 30 
skendo Michigan ežere neto 
Ii Chicagos, kai apvirto pre 
kinis laivas.

RUGPJŪČIO 25 
šaudė
Grigorii Zinovjevą ir 14 ki 
tų žmonių už “sąmokslą’’.

Reikšmingi Pasali-
Mai Įvykiai

$25.00 ir aukšč.
5.00 ir aukšč.
316b ir aukšč.

1J50 ir aukšč.

BIRŽELIO 
paskendo Chicagos sportiniu 
kas, Knasas.

Rusija su-
Leoną Kamenevą ir Išlytus, 

įasi pa- 
ir did- 

biiriijimp 
t maišymo pauderio; !ėh* 

,,_r ■...
stėmpaS arba M, O. Pipi- 

"į g&rantuojaiųa. ’ 
PALES’ LABORATORIES

VASARIO' 17. — Ąulkščiau- 
- sias Teismas pripažino TV A 

projektą konstituciniu.

GEGUŽĖS 25. — Klaipėdoje 
susektas Šnipinėj irdo sudkaL 
bis; suėmė 123 žmones.

LIEPOS 12. — Automobiliui 
apvirtus: buvo užmuštas fa- 
lįirąs, Bėn Ali-pjįkauskąs,

LAPKRIČIO 18. - 
zidentas išvyko

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS

LIETUVON

BALANDŽIO 26. — “Liau
dies” Frontas laimėjo Fran- 
cijos atstovų buto rinkimus

VASARIO .27.
vyko jauųų militaristų. su 
kilimas. Nužudė kelis mini 
sterius. ? '

LAPKRIČIO 18. — 
kietija pripažino 
sukilėlius.

sAjjsip. 24. ~ ;
Plėiiyte-Puidienė.

BendiX{
Corporation pa-

Lokautą” 4,000 dąr-

William, Owen

RUGPIUČIO 5. — Amerikos 
Darbo Federacijos viršinin
kai suspendavo C.I.O. indus
trines unijas, tuo sųskaĮdy- 
dami Federaciją.

Įvyko /‘Lie- 
Rinkiipai”. 

neleido statyti 
piliečiams nelei-

RUGSĖJO 26—Franci j a, 
carija, Latvija nuėjo 
aukso pamato.

|jąndą.. "krautuvės 
klausytojus Naujų

LAPKRIČIO 3
Franklin Delano 
laimėjo prezidentūrą antram 
terminui. Jo svambiausiu?
oponentu buvo Alf. M.. Lan
dom republikonas.

Aykšįiausias 
o N. Y. įhi-

Chipago. teikia paskolas ant namų Chicagoje

CųWs, . Nąthąųięk 
piunp į gamintojas,

Rytoj, sekmadieny, sausio 3, 
dieną, 11 valandą prieš pietus 
užsistatę Savo radio ant stoties 
WSEH galėsite smagiai valan
dėlę laiko praleisti klausydami 
gražaus ir jdOmauą. pirmo Nau
jų, Metų radio progranįo. Jo iš*

SAUSIO 28. -— Kongresas pri
zmė Eks-Kareivių Bonusų 
atmokėsimo įstatymą, eida- 
mas prieš prezidento veto.

Ziiiovjev, Grigori, buvęs so
vietų valdžios nąrys, rųgp. 25

Zaharoff, Basil, *GinJdą; Ę;a 
ralius’’, japkr. 27.

LAPKRIČIO 20. — Japonijoje 
įvyko potvynis, kuriame ’žtf- 

j vo apie 1,000 žmonių.

do sostą, kad apsivesti 
amerikiete. Mrs. 
Simpson. jo vietą 
brolis, George VI.

GEGUŽES 3. — Ethiopijos ka
ralius pabėgo iš sostinės ųįį 
sienin; karą su italais pra
laimėjo.

Žymus Žmonės Mirę 
1936 Metais

AmalgamMed 
Wriča

GEGUŽĖS 24 — Skilo J. V. 
socialsitų partija, nęsusitai* 
kydama dėl Nbrman Thomas 
kandidatūros į prezidentus.

j liausimas: Kas plaukia kaip 
lydeka, išrodo kaip lydeką,; 
■bet mažesnė kaip didėlė lydeka 

Atsakymas: Mažiukė lydeka.

GEGUŽĖS 24. Karo teismas 
sušaudė keturis ukinirikuš 
neva už kurstymą gyvėhto- 

. jų nuversti valdžią.

Bukite pasiruošę ne tik su 
ganėtinu anglių kiefcih

• bet ir \

Chicagos policijos komisio- 
nieriUs Jamęs P. Allman iš
leido pranešimą, kurs sako, 
kad kriminalių nusikaltimų 
skaičius Chiękgoj 1936 metais 
buvo 24 nuošimčiais mažes
niais, negu lv&5 metais.

pildyme dalyvaus žymus daini
ninkai ir dainininkės, bus šau
nios muzikos, nuoširdžių pa
sveikinimų ir kitokių naudįngų 
ir gražių da|ykų paklausyti; Vi
si kviečiami užsistatyti savo ra
dio. —Rep. X

GRUODŽIO 10.—Anglijos Ka- 
ralius, Edvardas vm aplei-

Wullis
užėmė?

PIANO AKORDIONAI
ęiTAROB
SMUIKOŠ
UKULELĖS

Ir kiti instrumentą! šėmomis kainomis.

KOVO 18. — Vokietija atme 
tė Locarno sutartį; apgink 
lavo Pareinį.

LIEPOS 4. — Tautų Sąjunga 
atšaukė visas sankcijas pa
skelbtas Italijai dėl . Ethio

pijos karo. ’ •

and
, SAT^FACTION ysą 
Houbkii^ttįtf!.DoŲb/eAction!

BAKING

J^JS DUODATE -DAUGĖEI^Ji METp MAI 
NŪMĄ, KADA DUOPĄTk MUZIKOS 

INSTRUMENTĄ KAIPO KALĖDŲ POVAI

Gilbert Kęith, 
birž. 14.
Vasilievič,

Antonio, pasaulinis 
vas. .27 d 

, Lincoln

RUGPIUČIO 6. — Lietuva 
darė prekybos sutartį su 
kietija.

GEGUŽĖS 20. —. Bėskraidyda- 
mas ties Kaunu užsimušė 
lėit. Pdvilas Nekrašius. SAUSIO MėN. 7 D, W v. VAK. 

J0XP tWos SVETAINĖJE,— 
HbllySvdęfl InJi, 2417-1,9 W. 43rd 

ėAicago, iii.

SAUSIO MĖN. 9 D. 7:30 V. VAK. 
LIETUVIŲ, AUDITORIJOJ 

3133 S. Hhlsted St., Čhictigo, III.
broliai iii. ir R. Mbtužki parodys:

Lietuva Spalvotuose 
Paveiksluose

kųpę buyo pagaipinti praeitą vasarą 
keliaujant skersai ir išilgai po visą 
Lietuvą, bendradarbiaujant su įvai
riom organizacijom ir kariuomenės 
štabu.

Ųidįeji miestų centrai, didelės iš
kilmės, Lietųyųs gamtoj vaizdai ir 
ūkio darbai—tik dalis' turinio.

Priedas:, Tik chięagipčiąmst 1935 
m. pasaulio lietuvių kdhgrėsasKau- 
ne. Amerikos lietuviai sportininkai 
ir vandens sporto šventė.

Suaugusiems 35c—vaikams 15c

BIRŽELIO , 9.• 1 ‘ • . • 
tuvos Seimo
Partijoms

" kandidatų> 
do balsuoti

RUGSĖJO L — Susirinko Lię 
tuvos “Šeimas”.

LIBTUVOJĘ praąidėjp “ne
laukti” gaisrai. Sudegė su ja- 

, vais teišingumo niiniąĮteįip 
Šilingo kluonas.

Gęęrge. V; Anglijos karalius, 
sausio Ž().

Goldmark, Rubin, Amerikos 
kompozitorius, kovo 6.

Gorky, Maxim, žymus Rusi
jos rašytojas, birž. 18.

Howe, Louis McHenry, Pre
zidento Roosevęlto sekretorius- 
patarėjas, bak 18. ,

Kamėnev, Leori, buvęs sovie
tų valdžios nąrys, rugp. 25.

KipĮing, Riidyard, Anglijos 
poetąs-ra^ytojąs, sausio 17.

Maxųn, Bfitam, žymus, išraį* 
dėjąSi mokslininkas, vas. 17.

Nicolle, Dr. Charles Jean. 
Henri; balkteriolngas, vas. 28.

Olson, Floyd B., Minnesotoš; 
gubernatprius, rugp. 22. •

Orflcz-l^ešzer, Gen. Gustav, 
Lenkijos lyderis, liepos 18.

Paviov, Ivan Petovič, garsus 
RuSas-fiziologas, t vas. 27.

Pew Marlen, pagarsėjęs A- 
merikos žurnalistas, sp. 15.

: Respighi, Ottorino, Italijos 
kompozitoriuos, bal. 18.

Rbthafel, Samuel L. Roxy— 
scenos ir 
saus, 13» 

• Scotti, 
baritonas

Stcffens, Lincoln, rašytojas 
kalbėtojas, rugp. 9.

Venizelos, EleutherioS; buvęs 
Graikijos premjeras, kovo 1'8.

Zaimis, Aleksandras, buvęs 
Graikijos prezidentas, rugsėjo ' Džiaugkltčs Brighton 

Gafe Valgiais!
Ar tai, butą Ugandą vienam ar pietų 

dešimties—jus patirsiu, kad mais 
w tas čia nepaprastai geras. Mes speciali

zuojamės patarnauti savo svečiams lygia 
<S taip, kaip jie, nori ir darome tą ką ji 

nori—su menkiausiu laukimo laiku i 
maksimuftiu tikrojo patarnavimo.

PAMfeGINKjl^ UŽKANDOS 
ŠIANDIEN PAS

BRIGHTONCAFE
4326 South Kedzie Avenuę 

Turime, taipgi, ir aląu?> vyttp,

Beto,. turime pilną pasirinkimą’daimontų ir pagarsėjusių laikrodžių 
kaip taį: Bulovą, Elgin, Graht, Waltham, Hamiltoij ir Illinois.

JOHN A. KASS
JEWELRY AND MUSIC MERCHANDISE

4216 Archer Avenne

BIRŽELIO 17,. — Lietuvos vai- 
džią areštavę adv, Liudą 
Purėnienę, Markėj ir kitus 
žymiuš .'s^daidemtfki!atus.

, * .<&.....

BIRŽELIO 19^ — Policija Kau
ne1 špvė. į demonstruojančių 
darbininkų minią. Skaičius 
užmuštų ir sužeistų “nęnu- 

’ .statytas”.

BERŽELIO MĖNESĮ — Lietu 
vės valdžia uždarė “Lietu 
vos žinias” ir “Rytą” ir pra 
šalino jų redaktorius.

verte už dolerį

Ilgiausiai išsilaikančios — 
mažiausiai žygių fumisui 

kūrenti

tėlęf0nuok: LAE. 2267
Glaser Coal Čo.

3717 Sb; Albany Avė.
Sekiį$. apgliij. &njąs Brjghton 

Bark Life, kas savaitę

Bleriot, LOuis^ garsus, Fran
ci jos lakurias, aviacijos pionie
rius, rttgs. 2.

Brasląu, Sophie, garsi ope
roj dainininkė, gruodžio 22.

Brisbane, Arthur, žurnalis
tas, gruodžio 25.

Chestertpn
Anglijos rašytojas,

. čičerin, Georgi, 
sovietų diplomatas, liepos 7.

Couzens, James, Michigan 
valstijų^ sęnatorius, sp, 22.

GabriĮų^itsęh,| Ossip, korpr 
tpųzitorius, pianistas, rugsėjo.

RUGPIUČIO MĖN. — Dr. šlių- 
pas ir Dr. L. Vaineikis su 
žmoną1 padarė pareiškimą, 
reikalaudami demokratijos ir 

! laisves Lietuvoje.

SUperior teisme, 
>60.43 trukumas, 
^tas .iteisihan., 

mirė 
Chicagoje nuo karščių.

Rugp. 4 — Aštuonioliktoj' 
apielinkėj kilo didelis gaisras, 
kurs sunaikino 10 namų.

Lapkr. 15 —- Lytinis Moro- 
nas, AndreW Capoldi nU&udė 5 
metų rpergaitę, Antoinette Ti
ri tilli.

Lapkr. 24 —- 11 žmdnių žu
vo, apiie 50 buvo sužeista ėle- 
veiterių helaimyž prie Gran- 
ville Avė. stoties.

Gruodžio 4 — Ghicagoje lan
kėsi ‘ Ispanijos respublikos at
stovai, supažindindami visuo
menę su tiktąją padėtimi Ispa
nijoj J.ų> pi:ąkąlbo^e^ Coliseume, 
susirinko 15,000, žiponių.

Gruodžio 24 Devynios mo
terys buvo sužeistos' ėlevėite- 
riui nukritus Pure Oil rūmuose.

ChicagOjė mirė šie žymųs: 
žmonės

Bog&n, William J. Chicagos 
Mokyklų superintendentas, ko
vo 24. ,/ '

Breasteid, Dr. James H., žy
mus egiptologas,.

Runge, Carlr muzikas, koją- 
pozitęrius> sausio 10;

Ęck.stein? Lųuis, leidėjas, 
operos; ręmėj^, ;

Gę^man,
Goodman teatro, statytojas, ko
vo 28. ' •'

Hėmių^. ..Dt-ų;chemikas, 

pionierius;
liepos 30?"

Kuppęųfteijn^^ 
rius, filąntropas, vas. 1.

M!acDowėM Mary* labdarybės 
darbuotoj a^; Sp, 14.

PiėtVQwrcz StąįheB» Roman 
smegenų speėiąĮįątąst saus, 12:

Sjtftaįį, Leh, bąvęs Uliiiois gu
bernatorius, gėg. 17.

Smith, 'Henry. Justin, redak
torius, rašytojas, vas. 9. . r

.. Tąft, Liįi^b/;pąsauiinfei gar- 
sitis skulptorius, 'spalf 30.

čibs buvo ųųlydjętap į 
deemer kapines.

I i ■1.1111.1

Geo. P. Cunningham 
DISTRIBUTORIŲS,

liTOEUU. WIN6‘S .
8 AND. LOĄN A‘> OC IATJON

2202 WEST CERMAK ROAD
BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt.

chaųskas'ir sūrūs.
Baltimorietis.

SPALIO 7;—Neiy Yorkan at
vyko naujas kdnsųįas, J. Bu-, 

; drys.
, . * * ■ v

SI’ALIO 8. — Karo teismas: 
riufęišg kalėjiman 24‘ 'silv® 
kijos, Ūkininkus.

NAWūSNOS, Chteago, :flt _______ •

čfcr'MinaMi iitisikalti- 
maŲ suinažSj© Chicagoj

KENAIS
ASTI1

VISADA”

Pristatėm^ Alą VisrtMeinB

Šu pradžia 1937 mętų kviečia^ lietuviu taupyti
- Vėje, kur įdėliai apdrausti iki $5000.0Q per. Ėederąl, Ša^i ings andi Loan 
c Insurance Corporation, Wašhington, D. C.

’ Duodam Paskolas Ant Namu
- Simano Daukanto Fęderal Savinas and Lotan Associatidn of 

priemiesčiuose.
Dųpda paskolas nuo 5 iki 15 metų, lengvais išmokėjimais dėl. nu- 
piVkimo, pataisymo ir statymo naujų namų.

Patarnavimas teisingas ir greitas. -

Gruodžio 18 d., 2 vai. ryto, 
pąšimirė Juozas Kaluska. Jis 
buvo tik 35 mętų amžiaus,

Velionis, buvo gimęs Baltimo- 

rėje. PaJikn jis riuliudime mo
tiną ijr daug draugu.

Kūnas buvo z pašarvotas mo- 

tinus namuose (4201 Mąryland 
Place)., Laidotuvės įvyko gruo
džio 21 d. Iš šv. Alfonso bažny-

įi~ yiŲ ■! I■ I iwt' .faįfe 

PRANEŠIMAS ' ■ 
TAITYTOJAMS

Simano Daukanto Fędęrąl Sąvings antį- Loąn 
Asšociatipn of Chięągo direktorių sųsirinkmte 
vėl nutarta mokėti 4% dividfendį Ant visų tau
pymo skyrių gruodžio 31 d», 1931.

MIL’.IONS OF POUNDS HAVE EI 
USED BT..OUR GOv’ERNMcN

BS

lą! Vald.- adą, padeirb' rihturalę ' vėl 
do spalvą, pąšaljpa j’ 
spuogus, veido riebumą. S 
šalinti gležnūmąj jaųkšĮf 
žitiOsjųš Apdrus. f Bonka1 
skiedinidrirT 
gyai pąruo^iąrpo, aby už

Šh$kit ‘ “
gų grąžinimą garantuoj:

8125 So. Halsted Si. Chicago, III.

K ■ •i T * '

i f



“Liteks” fabriko dar VAKAR PRADĖJO NAUJUS. METUS T0WN0FLAIKIETĖ KALĖJIMERESPONDENCIJOS

bininku streikas
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

darbo atlyginimo pake

Sausio 1 yra

Springfieldie

PIANO AKORDIONAI

PAREIT® “STONĄ; likusi dalis metams išsiijiokėti. D;

Reoseveit Fsraitare Co

SAUSIO mėn
BALDŲ

ISPARDAVIMApažįsta-

Naujos Gadynes

VISKAS KAINOS

KLAUSYKIT!
RooseveltFurniture6o.,liieKIEKVIENA

M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai

2310 West Roosevelt Road

Ryt vakare, t. y. sekmadieny, 
bus įdomus, radio programas iš 
stoties WCFL, ’ 970 kik, nuo 7 
iki 8 vai. vakaro^ kuriame da-

General Motors 
radio koncertas

ir gera, pavyz 
Turi 3 ligos pa

linksmintis prie

SUSIS; w w , 
muzikos skelbėjas Paul Wite- 
man. Orkestrą jo vadovybėj iš
pildys eilę žymių muzikos ku
rinių.

Sekantis iš eiles General Mo
tors radio koncertas įvyks sek
madieny, sausio 3 diehą. Jis bus 
transliuojamas nuo 10 iki 11 
valandos vakaro (rytinių vals
tijų laiku) NBCAVEAF 60 sto
čių tinklu. «

šį kartą Generąl Motors sim
foninei orkestrai' vadovaus gar- 

modemiškos Ąmerikcis.

šita apystova ir iš visų 
“glamonėjamus” darbi-

Budriko Radio Sek' 
madieny WCFL 

7 vai. vakaro

Rimkus. Programo leidėjas ir 
vedėjas Juozas Budrikas pats 
ypatiškai padarys keletą svar
bių pranešimų apie didelį už
pirkimą naujo stako, kuriam 
tuoj reikalinga padaryti daug 
vietos, o tod|į ąenasįs stakas 
per visą ateinančią savaitę tu
rės būt

Yra pasaka labai 
sena, Rožės pasaulis, Kelias 
vieškelis mus, Kur bakūžė sa
manota, Ant kalno karklai siū
bavo ir Noriu miego, saldaus 
miego. Už viską labiau publikai 
patiko Vytauto Beliaj^bs ir jo 
grupės šokiai. Ištikro jie labai 
labai gražiai šoko. Grupė iš 8 
ypatų. Gražiai šoko ir gražiais 
kostiumais buvo apsirėdę, žmo
nės žiūrėdami j juos bešokant, 
gėrėjosi ir raukų plojimais dė
kojo. Dabar pas mus apie chi- 
cagiečius artistus tik ir kalba
ma. Springfieldiečiai niekuomet 
chicagiečių artistų neužmirš. 
Visi labai; dėkingi, atsilankiu
siems ir Chicagos Lietuvių 
Draugijai už artistų prisiunti-

Štai 
pusių 
ninkus verčia darbą mesti ir 
streiką skelbti, šitas elgetiš
kas atlyginimas jungia darbi
ninkus streiko pavidale pakel
ti savo balsą. Tai jau pilniau- 
sio nusivylimo streikai. Ne visi 
jie lainpngai baigiasi. Nesant 
darbininkų bent kokių savų or
ganizacijų, darbininkus įveikti 
labai lengva, o ypač kuomet to
je kovoje nesivaržoma jokio
mis priemonėmis ir dar labiau, 
kuomęt' darbdaviai turi užtik
rintą paramą iš administraci
jos pusės iš taip vadinamų dar
bo priežiūros organų.

Ir vis dėlto streikai įvyksta!
Klaipėdos mieste tekstilės 

darbininkų būklė dar sunkesnė, 
negu Ęaune. čia pragyvenimas 
brangesnis, o darbininkų atly
ginimas* toks pat, kaip Kaune., 
Bė to, darbininkams^ čia sunku 
butus gauti, čia darbininkai 
dar tautiniai pasiskirstę. Vo
kiečiai darbininkai hitlerininkų 
globojami ir jų kai kuriomis 
lengvatomis apdovanoti iš aukš
to žiuri į iš Oidžiosios Lietuvos 
atvykusius darbininkus. Vokie
čių meistrai taip pat moraliai 
skriaudžia darbininkus, o ypač 
moteris. Visi šitie nemalonus 
dalykai dar labiau suteikia pro
gos darbdaviams išnaudoti dar
bininkus. Klaipėdos mieste to
dėl streikų žymiai rečiau ^pasi
taiko. Aišku, kad kiekvienam, 
kad ir nekalčiausio turinio dar
bininkų streikui, tuoj mėgina
ma primesti politiškas antspal- 
vis. Tuomet tuoj, prasideda įvai
rus kamantinėjimai, tardymai.

kaip draugai ir broliai iki 
dumakčiui. Jau seniai sprii 
fleldiečiai tokį linksmą ir gn 
vakarėlį turėjo, čia matėsi 
šokių pažiūrų ir įsitikimi 
žmonės lietuviai.

Visą vakarą apie artistus 
Chicagos Lietuvių Draug 
daugiausia tik ir kalbėta, ži 
nių buvo pilna svetaihė. At 
kusieji į šį vakarą išsinešė i 
lonius įspūdžius ir ilgai, i] 
chicagiečius jaunuolius artis 
ir Chicagos Lietuvių Drauį 
jie minės.

Townoflakietė Anna Hogge ir du sėbrai, Richard Metcalfe 
(viduryj) ir Frank McNamara suimti už 27 apiplėšimų.

Naujienų-Tribune Photo

Iš vietinių springfieldiečių la
bai gražiai ant piano pagrojo 
Jerry Slack, Jr. (šileikutis), 
vaikučių grupė — Charles ir 
Bobby Ališauskučiai. Helenutė 
Tamošiūnaitė ir Helenutė Du- 
nelskaite gražiai pašoko. Sesu
tės Kazė, Bronė ir Stasė Bra
zaitis padainavo “Onytę” lietu- 
vįfkai ir vieną dainelę angliš
kai. Pabaigai visi artistai ir vi
sa svetainėje publika, vedant 
dainininkui V. Taručiui, sūdai-

Vitak-Elsnic Company 
4815 So. Ashland Avė., CHICAGO, ILL. Tel. Yards 247

Naujų metų diena išpuola gimimo sukaktuvės 
ir Albinai Trilikaiteį, jaunai, gabiai busimajai lie
tuvių solistei, kuri dabartiniu laiku tebesilavina, 
ir Jonui žičkui, “Naujienų” prenumeratų skyriaus 
tarnautojui.

Kleofas Jurgelonis, advokatas, radio škicų “Ma
kalų” ir “Tėvo ir Sunaus • Pasikalbėjimai” auto
rius ir garsus poetas (“Kalėdų Kauke”), kuris va
kar pradėjo nevien naujus “kalendorinius”, mentus 
bet ir naujus gyvenimo metus 
gimimo diena. \ 1

Jurgis Steponavičius, kaip va
kar paaiškėjo, “pakeitė stoną”. 
Jis apsivedė su “Naujos Gady
nės” choro dainininke, p-le Ail- 
tdinette Mankiute. /

Pranešimą apie vestuves jau
navedžių draugams ir pažįsta
miems padarė p. Anelė Stepo
navičienė Naujų Me.tų sutiktu
vių vakare, <kurį surengė “Pir
myn 
Vyrų Chorai

Naujieji
atvyko J tas sutiktųves,( Neffo 
svetainėje, iš Rockfordo, Ilk, 
kur jaunąjam teko diriguoti 
šokių orkestrui.

Jaunasis G. Steponavičius 
yra gabus pianistas, “Naujos 
Gadynės” choro vedėjas ir 
Stephens Revelers orkestro di-

Bet kad ir tose sunkiausiose 
gyvenimo apystovose vis dėlto 
streikai pasitaiko. Tai reikš
minga ir įsidėmėtina.

Anksčiau darbininkų uždar
bius suminėjus dar reikia turė
ti galvoje, kad darbininkai f ak
tine uždarbio negauna. Iš jo 
dar atskaitoma socialinian} dar
bininką JTaprupipini.ųi,!. tai, yra į 
ligonių kasas mokestis, bedar
bės fondui, darbininkų darbo 
rūmų išlaikymui ir darbo paja
unu mokestis. Visi šitie mokės-, 
čiai siekia daugiau kaip 10% 
darbininko gauto atlyginimo. 
Beje, tie, kurie iki šimto litų 
per mėnesį neuždirba, darbo 
pajamų mokesčių veik nemoka. 
O šiaip vien tik darbo pajamų 
mokestis sudaro veik 12% gau
to uždarbio.

Darbininkų socialinio aprūpi
nimo valdomieji organai visai 
subiurpkratinti, jie nėra pačių 
darbininkų kontroliuojami, nors 
tos įstaigos išsilaiko išimtinai 
iš darbininkų privalomai su
rinktų lėšų. Taigi nelaimei išti
kus, darbo'netekus, arba susir
gus darbininkas tinkamos pa
slaugos negauna.

Darbo apsaugos organai iš
imtinai vyriausybei priklauso.

—Jųsų Keistas.

Jaunoji p. Antoinette Stepo
navičienė yra dainininkės Ane
lės Steponavičienės mokinė ir 
dažnai dalyvauja kaipo solistėj 

lipaus, 6758 Š. Campbell Si

šaka vykusiai prisitaikė vietos 
rinkai, pirkėjų turi. Kaimas jau 
pradeda mesti savo primityves 
stakles ir drabužiams medžiagą 
perka dirbtuvėse pagamintą. 
Juo’ labiau, kad jos kainai paly
ginamai neaugšta.

Todėl tekstilės pramonei yt^. 
kas veikti. Darbas eina trimis 
pakaitomis: dieną ir naktį.

Tos pramonės šaka augte au
ga, bet darbininkų čia uždarbis 
liko tik badui apsiginti, pusba
džiai gyventi. Moteris darbi
ninkė gauna litą, o kartais ke
liais centais daugiau per dieną. 
Vyras darbininkas gauną du li
tu, o kartais kvalifikuotas 
kiek daugiau. Bet tapti kvalifi
kuotu, tai ilgų metų darbas, 
nes darbininko . kvalifikaciją 
nustato patsai darbdavis. Tai 
nuo jo išimtinai malonės pri
klauso 
limas.

9:30 vai. vakaro
Kalbančios Žinios—Mėgiami Lietuvių Dai

Mažas įmokėjimas
kai pamokos. 12 basų akordionas CA *r

. ’ V aukš
Prašykit prisiųsti musų 40 pusi, kataliogo. Nes tai DYKA 
‘ JAU GATAVAS—PIANO AKORDIONUI LIETuvtŲ ORKESt- 

RAI ŠOKIŲ RINKINYS No. 1,
______ 25 Populiarių šokių Numeris $1.50.______________

navo “Ant kalno karklai siuba- 
va” ir “Noriu miego, saldaus 
miego.” Paskutinis geriausia iš
ėjo. Visi dainavo, o V. Belia- 
jaus grupe šoko. Už tai didelio 
kredito priklauso programo ve
dėjui ir p. Vytautui Taručiui, 
Vytautui Beliajui ir visiems ar
tistams. Vytautas Tarutis yra 
geras dainininkas, artistas ir 
aktorius. Chicagiečiai artistai 
mus palinksminę 9 valandą iŠ- 
vyko Jiamp. .O mes likę/ tik vie- 
*ni spnįngfieldiečiai irgi pradėjo
me šo' 
skanaus alučio. Linksminomės

;ma: 
nomis: radios. 

skalbyklos, refrigerato'rMt ir ra
kandai? Pasįnąpduokite,

, ' JohaS.

Visuomet smagiai jaučiuosi, 
kai jums laišką rašau. Parašai, 
pasidalini visokiais įspūdžiais ir 
kitais reikalais ir širdžiai erd- 
vau palieka. Taigi, toks savotiš
kas jausmas apima. Mes jau 
dalinai atprašome didesnius į- 
vykius nuodugniau bendrai 
svarstyti, šita teisė yra nusa
vinta. Tik politikos monopolis
tai dabar visa burna atvirai ga
li kalbėti. Tai gal dar geriau 
suprasit tą malonumą jums ra
šyti. žinoma, tai sentimentai, 
bet gyvenime sunku be jų ap
sieiti.

štai pas mus dabar eina tek
stilės fabrike “Liteks” darbi
ninkų streikas. Streiką visuo
met buvo, yra ir bus. Tai viena 
iš darbininkų priemonių kovoti 
už geresnius uždarbius. Bet kai 
streikai įvyksta musų gyvena
mose sąlygose, tai nėra vien 
tik eilinis įvykis. Reikia žino
ti, kad dabar nėra jokių darbi
ninkų legalių organizacijų. Gy
vena kas sau, savo atsakomy
be. Parbininkai pusėtinai demo
ralizuoti. . Visur pilna laisvai 
samdomų asmenų, kurie turi 
budrias akis ir dar jautresnes 
ausis. Sekami visi. Tai tokiose 
gyvenimo apystovose kilti strei
kui yra nelengvas daiktas, o 
ypač tokiose dirbtuvėse, kur 
dirba šimtas, kitas darbininkų. 
Be to,* dar veikia taip vadina
mi darbo rūmai, tie darbinin
kiško judėjimo duobkasiai. Jie 
taip pat pusėtinai liuliuote liū
liuoja, supte supa, kuždėte kuž
da ir darbininkų sąmonę mig- 
dyte migdo. į

Ir vis dėlto streikai tai..y.ie- 
nur,' tai kitur įvyksta. Eina, ei
na gaivališkai, be sistemos be 
pasiruošimo ir be pasitarimų. 
Bet jiems įvykus darbininkai 
laikosi palyginamai tvirtai, vie
ningai. čia tariamiesiems darbo 
rūmų neva darbininkų atsto
vams veikt nėra kas; Jų šiuo 
atsitikimu paslaugos ir tarpi
ninkavimai visai nereikalingi. 
Jie akis į akį tariasi su darb
daviais.

Ir šiame “Litekso” streiko 
atsitikime atėjusius iš darbo 
rūmų, sustreikavusius darbinin
kus taikinti, padėti derėtis 
streikininkai tuoj paprašė išsi
nešdinti lauk.

Tekstilės pramonė Lietuvoje 
tikrai turi gerus metiis. Visi 
tos rūšies fabrikai dirba dieną 
ir naktį. Jos dirbinius tvirtai 
apsaugo muitai. Taigi gaminiai 
rinkoje tuoj parduodami. Be to, 
per keletą metų ta pramonės

Springfield Liuevtių Kultūros 
Draugijos koncertas buvo 

labai seuciningas
Gruodžio 27 d., 1936 m. įvy

ko Springfieldo Lietuvių Kul
tūros Draugijos (Chicagos Lie
tuvių Draugijos skyriaus) kon
certas ir šokiai. Programas lo
šimų, dainų ir muzikos prasidė
jo 6 vai. vakare. Pirmiausia. V. 
černauskas pasveikino susirin
kusią publiką. Potam paaiškino; 
kad yra labai naudinga lietu
viams priklausyti Chicagos Lie
tuvių didžiulei Draugijai ir kad 
ši draugija yra turtinga ir na
riais, ir turtu 
dingą tvarka.
šalpos skyrius: $6, $10 ir $16 
perv savaitę; Tąipgi šiai draugi
jai priklauso daugelis čia gi
musios ir augusios lietuviškos 
jaunuomenės1; ir kati šios drau
gijos nariai jaunuoliai artistai 
atvyko iš ChicagosKmus spring- 
fieldiečius palinksminti. Tuoj 
perstatė artistą-dainininką Vy
tautą Tarutį ir jam pavedė va
karo programą vesti. Daininin
kas Tarutis ir programą gerai 
vedė ir pats gražiai dainavo 
šias dainas

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES

JOHN P. EWALi> 
LOANS and INSURANCE 

u reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, 
pdraudos nuo ugnies, vėjo, etė., atsįšau!

; 840 West 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.

įįtl



satson;

Valdybos
Draugijų Sąryšio prakalbos

ji. Naji:

lOį

ovas

STOGDENGYST0

geriausi:

JUOKAI

dvi sėše
na

Kažiftflero

Personai
Asmenų Ieško

onas, 
3130 S

site kitur. 
I & SONS 
S STREET.

Real Estate For Sa*e 
Namai-žemš Pardavimui

Business Chances
Pardavimui Bizniai

$3,000,000 dovana Chi 
togos 'universitetui

VIENAS arba du kambariai mer 
nom ar moterims 
šitos moteries.
patogumai. Tel. Humboldt 3789

So. Roc 
—J. T 
avė—A.

t>NA' TOLEIKlENf 
ČO TĖVAIS BUDRAIčtlftfe

'•'F//;/
||j||ijl

■lillliili

REIKALINGA trečiarankis kepė
jas, patyręs. Highway Bakery, 7053 
Archer Avenue. . .

PARSIDUODA. kampinė 4 
biznis išdirbtas ketvirti meta 
bariai viršuj. Renda prieinam 
ną Žema. Kompeticijos nėra, 
kitės 3659 So. Hoyne Avė.

Iš VntšiNINKO ŠŪGft/žUS
—-Klausyk, Bepiršti. — tei- 

raujAši kuopos draugai, — 
itaųsake Viršininkas, kai būvą

tuz, kūntri 'i
Avė., Ida 1 
7204 S. Roc 
kasierius. ’’

....................
ir! Ida RočirtSki, aniek, ligOtūu.

LIETUVOJ V
Kaz.^Davis^ 
Bišh'dp Št< 
2713 W. 48 
nut., rašt., I

i prie inteligen- 
Nebrafigiai. Viši

lipas ? įvyks <3ekma-
ryto, pifinOs lubos. Turim svarbių

Pašaukite "ta.
,07.07. .

ANTAMs ' -MIžENlS I
Persiškyrė., su šiuo pasauliu t 

Sausio 1 dieną,: 3:30 vai. ryto, * 
1937 m., sulaukęs 36 m. amž., | 
gimęs Lietuvoj, Kėdainių aps., | 
Krakių par., Azikėnų kaime, d

nuliudijne 
Ignacą ir Anta-1 
jų Šeiteyhas, gi- J

ažėlk^s :./^ly$W 
ii™ 

M^iėtų 
nulydėta į 

, tartlko- 
teūgai ir 
nuoširdžiai

PARSIDUODA 
kampas Chicagdj 
žastis—liga. Rs
1739 So. Halsted St.» B6x

—Nežinau. Tiek buvau užim-^ 
tas, kada sakiau: “Taip, tams
ta,” kad neturėjau laiko išgirs^ 
ti, ką jis sake. j

Tikisi $1,000,000 dau 
giau.pajautų

Jie pirmieji atvyko 
Chicagą

vyp! JONĄ fi SUNŲ JONĄ, 
ę, Lietuvoje seserį Katririą Bertu! 
izimierą Budraiti it kitas gimines

Miesto taryba įsakė griež
čiau reikalauti kad pervažos 
kompanijos išsiimtų reikia
mus laishitts. Nužiūrima, kad 
griežtesnis reikalavimas to
kių laisnių duos miestui 459,- 
655 metams, ši suma su kai 
kuriomis kitomis įplaukomis 
sudarys apie $950,000 naujų 
miesto pajamų.

PARSIDUODA taverna per dąi 
gel Ąnetų išdirbtOj vietoj, gėri 
ąpyfinkėj. Turiu parduoti 3greitai ’ i 
prieinamą zkūiną. Tėl. Wentwor1 
0481.

RESYVERIS turi parduoti būi 
galows, 2 flatus įr didelę HŽhj 
prapertę, jūsų pačių kaina, 
jimais. Telefonuokite. Cėnttel 680

2RIĘPJ;
azimie- 

Franciškus

ZENS CLW, Pmitięal and Be 
nenčfal ėf me 12th Ward, Chi 
cago, Ilk -Valdyba 1936 metams 
Pirm. J 
4Qth '.St,

išsihuomuoja. M. Stekas 
Waukegan,U

3316 So, 
Tel. BOUlevard 7814

PARSIDUODA 24 kambarių Aob 
lis-^įėjirhas prieš s tok j ardus. Pai 
duoda dėl menkos sveikatos.

4151 So. Halsted SL

^airte^s'dh^
J^atdavimui Bizniai

Trečiadieny, gruodžio 30 d., 
RosėTando Draugijų SąryŠys su
rengė prakalbas Strumilo sve
tainėje, 107 gAtvė ir Indiana 
aVeritfe.

Per kelias paskutines įdienos Gliiėė’goje ^iatiiė mig
los. Jos buvo tiek tirštos, kad kai ktiriohiis valandomis 
prisieidavo nutraukti lėktuvų komunikaciją. Paveiks
las parodo dangoraižius prie ežero kranto miglų laike.

Naujienų-Trįbune Photo

PARSIDUODA Taverna—Visą a: 
ba priimsiu pusininką. Pragyyen 
mui kambariai an| vietos. Bižn 
randasi ant bizniavos gatvės. 15? 
West 63rd Street.

seph Blazirra Šėiitiai, 6232 So. 
Paulina Street — mergaitė. Ji 
gimė dviems sekundoms pra
ėjus nuo naujų ritetų. Ahtra-

RfcfKIA patyrusių dirbti trokų 
'atd'ymo jarde. Kreiptės 2000 So. 
Wabash. /

PARSIDUODĄ du Tavern su m 
mais arba mainysiu ant farmoą n< 
pertoli nuo Chicagos. 635 W. 37t 
Street.

•36 m. Lietuvoje, paėjo iš Jurbarko pa<-• 
nerikdje išgyveno 26 metus. Paliko ,di- f j 

piissėsė- J

PARSIDUODA taverna — bizn 
išdirbtas per 20 metų, prieinam 
kaina. 2448 West 47th St.

,gula, nut
4 S. Yur-

Krubftiškių Progrės. Kliubo m'eifnis suširiiikiipi
• r. , .. . . . 1-.... ■

dienį, šAusio 3 d. 11 v> : _
rėikaFų apsvarstyti.^-V. ifcšt

RENDON • kąmbhrys. Pavieniam 
vyrui. Patogus. Moderninis. Ramus: 
Su Valgiu arba be.. Gera transportą- 
ęįa. Prieinama renda. Kreipkitės 
1900 So. Union Avė., Canal 21Š3

. 2630 West 
pagelb. 'A. -:lBe^ 
'j., Sawyer • AveĮ

REIKALINGA sen/va moteriš 
prie namų darbo. 44#2 So. Western 
Avėriue. /

, IEŠKAU apsivedimui merginos 
nuo „28 iki 35 metų amžiaus. Tūriu 
pafetovų darbą ir šiek tiek turto.

Atsišaukite laišku 1739 So. HMsr 
ted St. Box No. 549. _________

sis kūdikis tai berniukas, kurį 
susilaukė pp. Owens, 7835 So. 
Gteen Street. Jis gimė 3 se
kundas po naujų metų.

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
kAi™ Jsrzi

Urba FloWėr Shoppe 
Gėlės MyĮintiems—<y estuyėms—• 

Bankietams—Laidotuvėms— 
' PąpuoŠimams.
4180 Archer Avenue 

Į PįĮOM JLAFAYĘTTĘ Jį8(>į , j

Chičhgos univėrsiteto prezi- 
dehtas Robčrt M. Hutchins pa
skelbė, kad jo vadovaujama 
mokykla gavo dovaną $3,00();- 
000 iš General Education 
Board. ši generalė apšvięt.os 
taryba yra viena tarybų, ku
rias įsteigė išėffašis John D. 
Rockefeller tikslu teikti para
mą apšvietus įstaigoms.

žmdnių susirinko pasiklau
syti ffemAŽai. kalbėjo T. J. Ku
činskas ir F. Abekas. Grojo 
jaunuolių orkėtra.

Autų surinkta $40. Jos yra 
skiriamos Ispanijos liaudžiai, 
kuri kovoja su 'fašistais. \

Prakalbos pavyko gerai. 
Klausytojai buvo taip sujdo- 
miųti, kad nenorėjo skirstytis 
nAmo, laukdami daugiau kalbų.

Teisybės Mylėtojų DfAtf$ifa tingia' ntetihj šbkj Chiča^ds Lietu
viu Auditorijoj, 3133 S. ‘ftalštėd štrėbt, šfA'hdie,. Gausio 2 
dfėtfą. Pf^džia 7 vAlAYftią Vakare. fžAh'ga pife ddrų 25 cen
tai $W«AiUi. Visi k^ėčfeūni atsHAnkyti.

REIKIA patyrusių skudurų rū
šiuotojų—nuolatinis darbas, gera 
alga. Economy Rag and Paper Co. 
1669 N. Shėffield Avė. Diveršey 3883

LIETUVOS /VĖLIAVA . A 
No. 1 VALDYBA: pirm 
ras Davis; pagelb.
Venckus, nutarimų rašt. Felix Mi- 
kalojuna?, iždo rašt, Severą Skri- 
ddlis. kont Domimkhs Motuz, pa
gelb. Ida KąčinskL, Jcasierius Ant 
česna, maršalka Peter Tiškevičia, 
ligdniU/ lankytojai: Ant. češna

PriešihėHhi sušjfftikifaą laikysime 
birželio-JAnę 14 d,. 460'1/So,;Pauli
na St.. Chicago.. A. cesiios svet.

----------------- ;------------------------- -- ,7. i, r h.

PARSIDUODA bučernė ir grosei 
nė, lietuvių ir lenkų apielinkėj. Si 
niai išdirbta vieta.

Tel. Lafayettp 7115

Kuhūs .^p^Šai’vdtAs ;

3319 Littiątiida Avehuė
LaiddOs jvylfe 

Sausio 5 ■,'dien^,-į{2 Vai., 
iš .........
Tdūtiskąs

Vi^i A. 
menės |

rai 'išdirbta vieta. Renda nebran
gi. ;-Kreipkitės prie savininko Kapo 
lo Girčiaus. 2242 West 28rd Place 
tel. Canal 6096.,

TAUTIŠKA MeaO^OM MYLĖ
TOJU LIETUVOS BROLIU IR

S. RadAi-?AVe.ir -1 ’ ‘
rašt.. 10488,8. S 
,čis turtų rast.v 10

PARDAVIMUI Tavem IRošelan 
de, 7 ; ; kambariai pragyvenimui
pigi renda, geras biznis. 10455 / Mi- 
chigan AVęniiė.

BARGĖNAŠ ParsldirOda plgil 
taverna tarp 2Į-jų kari) linijų kalt 
pinis namas, 5jki kambariai—rend 
pigi, geras biznis. 2042 Sbv Hali

ŠLA 260 kuopos mėtinis šūsinrikffnas įvyks sausio 3 d., 2 vai 
no nietu Schults svetninėL 244ft W. fiOthai.

RĖIKAĖlNGrAS ‘darbininkas ant 
farmos dirbti ant visados. Atsišau
kite Šiuo antrašu: 906 Prescott St., 
Waukegan, 111.

Krakių par.
Paliko dideliame 

du pusbrolius 
hą Urbus ir 
mirtai.tl Bronislovą . KrūŠį 
daug kitų gimihių, o Liėtųvo-; 
je tėvą, du brolids, dvi sėše-! 
ris ir kitas gimiries.

’ 3
Kūnas pašarvotas rahdasi’ 

S. P. Mažeikos koplyčioje, 
3319 Litųanica Ąvenue. J>aido- / 
tu^es jvyks Pahed. sausio 4 f 
dieną. 8 vai. r^tb iŠ kdp. fšv. $ 
J *.rgio pakape bažnyčią, kurio-1 
je atsibus gedulingos paiiial-^ 
dos už vėlįpnio sielą 6 iŠ ten 1 
bus ųulydštas j 
kapines^ 5 .

Visi. A. aA.,siAntano YSįižė 
giminės dradgai ir phzįsta 
esat nuoširdžiai' kviečiami x 
lyyauti laidotuvėsę /vusųte 
iP jarii paskutini pi ‘ 
Ir "atsisveikinimą. ■

• « • -4 • . . -J ’ .
Nubudę liekame

REIKIA patyrusių skudurų rū
šiuotojų taipgi ir popierių rūšiuo
tojų. Continental Paper Grading 
Co., 1623 Lumber St.

REIKIA JAUNOS moters na
mų darbams ir prižiūrėti senyvą 
moterį—$5 ir carfare; Feldman, 
415 So. Kostner Avė., Kedzie 5125

barzdaskūtykla
Trijų krėslų visi feikmehys i 

parankamai naujoviškai jrengb 
naujam. (apartment) name; iŠ. • pri< 
žaštie& ' •
da žtrb< 
922 Glen Flora Avė.

’ maWWa ■ * LAJrAKiišftfe 1 
po tėvais i)af^elaitė 1 

v Persiskyrė su Šiuo Tpašaulįu t 
gausio 1 ji., 6 vai. ryto,. 1937 
meteis, šuladkus ’ pusės 'šriiž., 
f* ’teiūs Liėt., TštirSgės apškr., 

viękšnop par., Rumbikių km. 
Amerikoj išgyveno 27 metus. , 
Paliko didelianie iiūliūdinie * 

vyrą Kazimierą, dukterį Eų- -j 
gęnįe,- sūnų Bronislovą, brolį 
Prahdškų ir jo žmoną Mšrči- 
joną, seserį ;D6teicelę Pranys 
ir jos šeįfnygą^'švdgerį Anta
ną Guriną, Šophie Gurinienę, 
jų dukteij Eugėūie ir 2 brb- ’ 
liųs Lfetųvoj-r^J'ubzą įr Kazį, c 

Kūnas pašarvotas Kennan, t 
Wįs. Laidotuvės įVyks Pirm., * 
^AYisfo 4 dieną, • 9 Vai. r^to . iŠ * 
namų į vietos patepijos • baž- jį 
nyčią, kurioje atsibus gedu- , 
lihgos pamaldos už vėlioiiės 
sielą, o iŠ ten bus nulydėta į •• 
prapiies 
' Visi A.
kienės giminės, draugai ir pa 
žįstami eąat nuoširdžiai kvle 
Čiami dalyvauti laidotuvėse ii

PARSlbŪdUA kampinis,, biznu 
vas namas su tavėrnos fikturfa! 
parduosiu ar niainyslu. j mažest 
namą. Randasi Bridgepbrto apielir 
kėje. Atsišaukite 6630 So. Talma 
Avė. Prospeęt 3938.

Siunčiam 1 Visas
LOVEI^. ! 

. kvuitkininkas 
Banldetams 
ms ♦ 
itęd St

kviečiamiJSTįįtttįti 
sea ir/.iląi t>atotShj' 
tarnavimą fr. atšisveikininią.

NuiiuaęT^Me,. J

Vyri’s .Kroliene, L fėita
• ... ir

Patatriaujk ^č’lfeĮS, J>, 
žeika, tel

TAMOŠIUS SLOGELIS |

Persiskyrė su šiuo pasauliu ? 
gruod. 81 d., 11:40 vai. vak,/ 
1936 m., sulaukęs puses amž., 
gimęs Lietuvoj, Panevėžio ap., , 
Smilgių par. Lilaikonių km,

Amerikoj išgyveno 50 metų. v
Paliko dideliame nuliudime' 

moterį Oną po tėvais Stanei- 
kaitę^ du sunu Martiną ir Pet
rą, marčią Lorfetą, dukierį 
Oną, pusbrolį Leoną šlbgerį - 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
3252 Emerald Avė. Laidotuvės . 
įvyks paned., Sausio 4 d., 8 •- 
vai. ryto iš namų į šv. Jurgio ■ 
par. bažnyčią kurioje atsibus ( 
gedulingos pamaldos už ve- 
lionio sielą o iš ten bus nu
lydėtas j *šv. 'Kazimiero kapi- 
nes. . r v ■. į

Visi A. A* TatedŠfaus ŠFo-* 
gėrio giminės, draJugai ! ir ' pa-.? 
žįstami esat nuoširdžiai kvie-j. 
čiami dalyvauti laidotuvėse. ,ir 
suteikti ’jafo paskutinį pdter- 
navifną ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, sttnai, /duktė, marti, 

pusbrolis K kitos įminės.
pateriteūja laid. dir,JS. j?.‘Ma- 
Želka, tel. Yafds 1138.

RfelKALINGAS kambarys Ml vai* 
kinų ;W.estsidėj šu valgiu,. Atsišau; 
kito laišku, 1739 So. Hąlsted Sti 
Pdx;551.

, Rakandaf-Įtaisai

mininkas, 
Antanas 7 
3120 Li. 
KuneVičia _H 
3220 S. Unioti.,Avek;

junas kontr. raštintokąš. '.840( I8PĄTOUOPAME BARU FIKČE- 
RIUS» visokio didžio su Coil Bąksaįi 
ir siuitom. Taipgi Storų fikčeriba dŠ 
bilė 'kurip Biznio iškaitant svarstyk 
les. registerius ir ice baksus. Casl 
arba ant išmokėjimo. Pamatykta 
mus pirm negu t pf & e.isostUe 

1915 SO. STA 
CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

^..^Sl^^tešign 
ačinski, kontr. pag.i 
wėll ‘St.; Ant. česna; 

>, 4501 S.. Paūlida St.;

AR IEŠKOTE, modemiško tavei 
no? thitftiai tiirite Pamatyti Siti 
Šokiams .Vieta, prhgyvėnlrūūi Itei* 
bariai. Gera vieta. Biznis gefal fein: 

2436 West 47th St.

1138.
VK. - r *-*1^ ‘ ' t,

anjonos nata- 

žįstami esat nuoširdžiai k^e- 
___ _ ___ . .... T_j. ir 

Nuteikti jai , paskutinį -pater- 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame

’ 1 ! Mtofa^ giminės. z
.Del platesnių žinių prašoma 

kreiptis pas Antaną Guriną, 
4253 So. Campbell Avė., Chi-

**** **>*’* «v ■■

THE BRlbGEpORT KNITTING 
> M Ibis 
/F. Selemonavičh

* 504 MįEST 334RD ST Telefonas .-Vičtbry 3 
SVštei’Iū at'date

-—ir vakarais ir - F
t kasdieną 

škemadieniais.
^(7;■ • : i

wi.i—į     ■ i į w:
"t t ■ y , įį>^ >y- .-v... *

ČLh&SlHEO ADS

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško Kliubo susirinkihias de 
Naujų Metų Švenčių atidedamas ir jvyks tik kitų penkta 
diėrtį, Šūirsio 8 d. KuneviČia, i’ašt.

Illinois Lietuviu P3Š6lįrt)s Kliubo sūširinkimas penktadiėiiį, sau 
gio I
dėtas ligi vąšarib 5ktds lfe7 mėtų. —A. KalMtis, rašt.

SLA 226 kudpds susirinkiiVias. įvyks sausio 3 d. J. Grigaičio 
svetainėj, 3804 W. Armitage Avė., 7:30 vai. Vak. Visi ma- 
lėfiėkfte pribūti, nes bus jviršinihkų raportai.

Bėn Atties, Užrašų lAst.
Liėtu’YJų Kėfstučio Pašėltos Kliubas laikys šavo mėtinį susi

rinkimu sėkmadienj, šAusio 3 d., Hdllywood svetainėj, 12 
vai. d. Duoklės bus ]5riimūmos nuo 10 VAI. ryto. Pageidau
jama, kad visi afšiĖ^ky1;ūmėt, nes yra daug svarbių tą- 

( rimų, o po susirinkimo bus Šaunus vakarėlis naujiems
riAAis i^agerbti

Liet. Moterų Draugijos “Apšviefa” hiėtihis š^širi^lcrnTas įvyks 
šėmftdiėnį, satf«fi> 8 d, 2 Vai. po 812

.. »r» i\. . -i.*/

ONA WWttoMENfe 
po tėvais KrašM’ikė.. . .. . .

Persiskyrė ‘su šiuo pasauliu 
gruod. 31 dienai 6 balandą v. 
1936 /m., '-46 :Mių

amžiais, gfthhš Lietuvėj, Uk-

Amerikoj Uįyveno 28 nięfns. 
/ -Paliko/iidėlBnle riuliOhe 
vyrąj\nt^Aąj Ifrblierię 'Juliją

DAILININKAS
Kuopoj clailimnkas Bekulnis 

jau kelintą .dieįną i piešia kažin 
/ką< < drobėj e; • bet* 'Vis nieko'(neiš
eina. Priėjęs viršila pasižiūri ir 
klausia jo: •

—-Tai kAs gi čia yra?
—Šis paveikslas, taipsta Vir

šila, rėdo kaip persekiojami iz
raelitai bėga per Raudonosios 
juras.

—Tai kur gi ta tavoji jura?
—Ji juk persiskyrė, kad 

raelitai galėtų pereiti.
—O kur izraelitAi?
—Jau pelėj b, tamsta viršila.
—Na, -tAi kur tie jų t>ef3ėkid- 

tojai egiptiečiai ?
—Tie nėtfųktfs atėis, — • al3A- 

kė “dailininkas.”

tią, . 4469 FĄTcher ... 
globėjas J. Jesiūnas, 2440 West 89thst.—: * - --
niaAtiėnė, 
St.-3Ūt-kv(i 
nikas,F2519 
Laf. 8MI.-7 ■ riaidS^mdrši .... „. __
Bancmanaiį K. Gramūntds, 4535 
So. Rockwęįl St, tel. Laf. 2418. 
—J. Baršąųškąs, 4155 Archer 
avė—-A. gaidukas, 4.038 Archer

tuąnicą. Aye;; St

Street.
~ 4 šią SAVAITE TiKTki!

Pietų/ vakarų katerius 66 įr 
field avė. 4 flatų. plytinis, 7 
amžiaus—štymas—-du, 5 lt F 
kambarių. General Ėiėbtric 
ratOrius randuojamas — fo 
sure. $12,000. Išmūkėjfrhai.

6420 So. Califbrnia— 6 
rių plytų rezidencija. BUVO 
dabar $5;300. Išmokėjiniai.

5743 So. Honian—5 kan 
tų bungaloSv—^garažds. BŠ 
$4,400. Išmokėjimai.
w«“ ■. - 

8110 So. Ashland Avemie
Stewart 3601

tušiės stbgtis. taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. ; .

BRIDGJT0RT R0OFING CO. 
321Q So. Halsted SL

... ....... Vfoyfo ■...........■ 
....... For Reni...... .

•RENDON — išfėndūoju TūVęrną 
gūrai žinomam, buvusio Meldažio

TIKRAS BARGEN$L_,r 
4-flatų mūrų namas, 'kampini 

2-garage, stėam heat, 11. mėftį. ® 
nūmo. Parsiduoda Už $lt$yO, Thi] 
gi didelis pasiririkimas Idtt) tiarg< 
nU’ Z. S. MICKEVIČE and ČO. 

6816 So. Weštein AVe;, 
UėmlOČk 3360

maršalka.

<XASSlFffi.D AŪS
................. i h M . _______ kJ , '• ' a

The 7
Krdft

Čheese
Sptedds 

riew-desiįfi> 
iSwahlcyšWig glasseisl 
t ’ ■ 5 ■ * ■ ' ’ . • ’ ' . .1

b Sparkling glasses strewn with 
\ jrightėtare... thė new Štfariky-

Youk ^ąnt tp collęct a 
vholešet. And while ybu’rėdduig 
L gėt -ačcįųaihted ■ ■.. 
vith’all šęireir^*^^ ■ 
ii the dėliči3AWL^^ 
Craft Chee^se .

Help Wslnted—Malė 
Darbininkų Reikia 

^ww^w**w*******^***w**»ww^www*^*w%*w^*»*^www**www% 

REIKALINGAS shdarmorias ir 
jiagelbininkai į Sūrap Yafd—Patyrę 

2463 So. Loomis St.

Help VVanted—Feniale 
Darbininkių reikia

Reikalinga moteris apie 56 
metų amžiaus bendram namų dar
bui, nėra Vaikų. 5542 So. Talinan 
Avenue.

Svįtoriusj 
piritu mi

4223 S. Wells st.—tūrto rašt.
®;..:pWmąs; 453$ So. Tmmęr 
avė.—kontr. rašt. Francės Wit- 

ave.—kasos

■kąsierius Helena Gra-
46.85 So. Rėck^ell 

fas Dr. A* J. Ma^ 
V. .43rdM St. Tel. 
Mjas X Lauri- 
!ka J. Balčitis. —•
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Iškilmingoj Sutiko
Naujus Metus

i''-.'"V j* r.: ,į|

Chįcagiečiai prabaliavojo apie šešis milio 
nąs dolerių; smagus TTriją Chorų’’ sutik 

tuvės Neffo svetainėje
* * r .s

Chicago sutiko naujus me— viešbučio aukšte ib šoko į gat- j 
vę. Užsimušė vietoję.

Lietuviai sveikinimo 1937 
privatiškose vaišėse, alinėse ir 
keliuose vakarėliuose. Stam
biausias iš parengimų buvo 
sutiktuvės W. Neffo svetainė
je, 2435 South Leavitt Street. 
Jas surengė trys chorai, “Pir
myn”, “Naujoji Gadynė” ir 
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho-! 
ras. .

Ten susirinko keli šimtai 
gražios publikos, ir “senių” ir 
jaunuomenės. Vakaras buvo 
nepaprastai linksmas. —R.

tus nepaprstu ūpo ' pakilimu 
ir linksmumu.

įvairiose sutiktuvėse jie 
prabalinvojo apįe šešis milio-

• '"r ' •

[ 35,708 žuvo automobi-
■ lių nelaimėse ' ■

—
■ '■

’ Visose Jungtinėsė^ Valstijose 
■1936;. metais automobilių. :peį 
laimėse žuvo ■,-^6dių^;(35^608< 
Chicagoj skaičius Įnirčių dėl 
automobilių nelaimių 1936 
metais siekė 799 arbuLdeŠim-f 
Čia 'd>dgiaUj^;:nėgMi3^p;the^L;.v 
tais. Kalifornijoj įautomobP basli gelžkelio bėgių netoli šio 
lių nelaimių įvyko dfiugiaiH miestelio btvtto: Sėstas negyvas 
šia. Toj valstijoj šiemet žu- žl„įgHs. Paty.-iinėjiis, įjasiro- 
vo 3,050 žmonių. dė, kad tai buvo 65 metų lie-

....................................'............................................. ....

jį xtos,r Justinas;

e GelžI
‘ k y. F.

T~“

vo

Antanas Miženis pir- 
lietois miręs

tint

Miestas ūžė per visą naktį. 
Vidurmiesčio gatvėse triukš
mavo, uliavojo didžiausios 
minios žmonių. Visuose vieš
bučiuose šampanas plauke 
upeliais. Butelis to svaigalo 
kainavo nuo $10 iki $35.00. 
Neužsimokėjęs tnuo $7.50 iki 
$12.50 už bilietą žmogus nega
lėjai į viešbutį įeiti. x

Suskaičiavę sutiktuvių iš
kilmių pelnus, kabaretai, val
gyklos ir kitos pasilinksmini
mo vietos paskelbė, kad šįmet 
apyvarta buvo nuo 20 nuoš. 
iki 47 nuoš. didesnė negu per- 
nais metais. ,

Ncfrs miestas triukšmavo, 
linksminosi nesivaržydamas ir 
nevaržomas “atostogas” paė- 
musios policijos, kraujo pra
liejimo nebuvo.

Vienur-kitur susikūlė auto
mobilis, kitur įvyko pešty
nės, bet užmuštų nebuvę.

Netiesioginis iškilmių re
zultatas buvusi mirtis jau
navedės, Patricia Borman, 23 
metų, 1716 South Halsted st., 
Chicago Heights. Besilinks
mindama, ji staigiai priėjo

Prakalbos apie
Ispaniją

* M" 1 "" 1-7 ■ ■ ■

Ernest Erber, Young Peop- 
les Socialist League naciona- 
lis sekretorius, nesenSai su
grįžęs iš Ispanijos, bus prin
cipais kalbėtojas vakarienėj, 
kurią Socialistų partija ir So
cialistų jaunuomenės lyga 
rengia ketvirtadienį, sausio 7 
dieną, Cafe Idrott patalpose 
adresu 3206 North Wilton 
avenue. Vakarienės pradžia 
8 valandą.

Ši sueiga rengiama teiki
mui pašalpos Ispanijos darbi
ninkams.

Socialistų partijos Gillespie 
miesto kuopa jau surinko $72

prie lango, kelintame miesto Ispanijos reikalams.

! Kelias minutes prieš ė vidur 
naktį mirė Tarnas Šliogeris 

iftUDGEPORT.
ką sirgęs, vakar anksti rytą 
čia mirę Antanas MiŽenis.

Jis btivo pirmas lietuvis am
žinai užmerkęs akis šiais, 
1937 metais. Mirtis atėjo apie 
3:30 valandą ryto.

jyėlionis buvo apie 36 metų 
amžiaus. Buvo nevedęs. Palj- 

’ko du pusbrolius, Igną ir An
taną Urbus ir jų šeimynas.

Gyveno 3455 Litpanįca avė.
Bus laidojamas pirmadienį, 

Šv. Kazimiero kapinėse. Lai
dotuvėmis rūpinsis S? Mažei
ka.

Paskutinė Pereitų Metų
Mirtis. -j

Paskutinis lietuvis miręs pe
reitais metais buvo Tarnas 
Šliogeris, taipgi Bridgeporto 
gyventojas (3252 \ Emerald 
Avenue). Jis užbaigė gyveni
mą tik kelias minutes prieš 
vidurnaktį, gruodžio 31 d., 
1936. ,

Kurį lai-

Dėl Streikų Užsidaro
>__ -i—___-i-_______ ~ 'f -t-.... ... ..........

93 
'***- 
yS®'Keistučio Kliubo

■ —

•Lietuvių ■ KeišiuČio Kliubas 
biJigė savo jubiliejinius metus. 
P^įČŠmetiniųĮrie susirinkįme 
kliubas išsirinko valdybą 1937 
niėtąms. Valdyba Įįiėms me
tams susidės iš šių narių: J. 
Kbridroška, pirmiriinkas, J. K. 
Stalioraitis, viae-pirminįnkas; 
B.; Rudgalviutė, > prOt. raštiniri 
kė, Walter Shrka, fin. rašti
ninkas; Mary Wąrnis, iždinin- 
k^^ Helęn Chamas, kontrolėš 
raštininkė; Ę. Klimavicz iždo j savo ofise. Jis pasviro, nuvir- 
globėjas; J. Stulgaitis, maršai- to nuo kėdės. Pribėgo prie jo 

.amato manvti gą; J> Bendokaitis» fcoresr darbininkai, o jis jau nebegy- 
trnnknL’ Pondentas ir M. Kasparaitis.

knygius.
■ J ■’ >■ . i

Mes'visi velijarh, kad ši val
dyba turėtų geriausias pasek
mes ir užaugintų Keistdčio 
Klilbą ^dvigubai per ateinantį, 
metą.

Keis(tuči6 jubiliejinis vajus 
užsibaigė gruodžio menesį. Va
jaus rezultatas girdėsim meti
niame susirinkįme sausio 3-ą 
dieną, 1937 ip. Tuoj po susi
rinkimo pagerbsime naujus 
narius šauniame vakare Hol
ly woOd Svetainėje. Taipgi 
šiame metiniame susirinkime 
išgirsime apie naujo vajaus 
'projektą ateinantiems me-( 
tams, nes žinoma, kad be* 
naujų narių kliubas negali gy
vuoti labai ilgai.

fty. Sharka, finansų rašti
ninkas, nori priminti nariams, 
kad užsimalduojant konstitu
cija reikalauja užsim a Įduoti 
laišku. Taipgi laišką rašyda
mi nepamirškit parašyti savo 
vardą, antrašą ir knygutės 
numeri, nes daug sykių pasi
taiko keli asmenys su ta pa
čia pavarde, ir negalima žino-

Hlis- 
IiiiOs

B'":'.

sM
Budo Oak Forest senelių prie-

' OAK Prie- Wa-

rištas negyvas

'■

ii

n _,T,tiS,
■-• 'Tik' ■ ;7 m*

Jis mirė nuo persišaldymo. 
Ant kūno nebuyn žymių, ku^ 

Z- -" 
kėtd lietuvį užmišė traukinys.

ko, kad Vįb

čiadienj, gruodžio 30. d 
Kurias buvo atrastas prie 

bėgių netoli 159-tos gatvės.

Mašinos cigaretams 
pardavinėti neleistinos 

_ ________ :
Federalis teisėjas Holly 

užgyrė Chicagos aldermanų 
tarybos patvarkymą, kuris į- 
sako pašalinti iš bizni aviečių 
mašinas cig>fįfems pardavi
nėti.

G, kuris yra sergantis, kad pa
siųsti lankytojus.

Sausio 3-čią dieną bus me
tinis susirinkimas ir visi pri
valote atsilankyti, nes turėsi
me daug svarbių tarimų pa
daryti.

t ■

—B. Rudgalviutė, koresp.

Naują Metą primi
nimas

1 ■
. ----------------------------------- I—

Stambus bižnierius, viduti- 
’nįo amžiaus, sėdi prie stalo 
t . . <»• " , ■-.? T* f’- ' • "'^9

Meras numato ge- 
■ rus metus

PrįeglaųddC Vjt^ininkai sa
ko,'kad Vibntisnuklydo iš 
prieglaudos ŽSmių pereitą (re-litį pereitą (re4

1936 mėtai buvo šilti
Visi prisimenri dar 1936 me

tų jžiemą. .Ti buvo šaltumu re
kordinė. Kadangi tačiau va
sara buvo Šilta ir kadangi 
1936 metų pabaiga buvo taip- 
gijšilta, tai visų metų tempe- 
r^iurą paėjmus bendrai išėjo, 
j bgei 1936 metai buvo vienu 
penktadaliu laipsnio šiltesni, 
negu normaliai. ,

“Visi daviniai rodo, kad ta 
bus žydėjimo bizny, prairo 
nėj ir abelno progreso metai” 
pareiškė meras Edward J 
Kelly, kai buvo užklaustas 
ką jis mano apie 1937 metus

‘ “šietmet Chicaga apvaikš 
Čioja šimto metų sukaktuves, 
tęsė mėras paaiškinimus to 
liau, “tas jubiliejus atkreįp 
pasaulio dėmesį, o t aipg 
musų pačių dėmesį į miešti 
progresą. Taigi ir gerai, kai 
iškilmės pasitaiko kaip til 
tuomet, kai miestas žengi; 
pirmyn taip greitai.

“Už stebėtiną Chicagos* pi 
liečiu kooperavimą per pas

vąs.
Kitą dięrią laikraščiai rašo, 

kad biznierius mirė dėl šir- . . x ...dies atakos Teisvhė taėian taruos,us nlelus aš esu s,llaaies atakos, teisyne tačiau q„ nttbuun.įhm
yra', kad jis jau eilę metų sir-;
go širdięs liga, nors gal to ir siunčiu linkėjimus 

l-nežinojo. Kaip, tūkstančių kitų . slunc.,u J*nKejimus 
'žmonių, Jo gyvenimas buvo 
'smarkus nuo ryto iki vakaro: 
išgirdęs ’alarmą jis greit šok
davo iš plovos, pagriebęs puo- 
'duką kavos bėgdavo pro du
ris, kad: nepavėluoti trauki* 
niul, ir dirbdavo smarkiai 
per dieiįą. Pagalios ir mirė 
greitai, liekas kitas, kaip15 tik 
pats buvo kaltas.

Jei jis <butų r apsisaugojęs, 
savo smarkumą sutvarkęs, ra
si dar daug metų butų gyve
nęs. Žmogaus širdis ncsu- 
genda iš karto ji slabnėja dis- 
ną po dienos, mėnuo po mė
nesio, ir vieną dięną kiti 
žmonės skaito iinią, kad jis 
miręs dėl Širdies ligos. Taigi 
visiems mums reikėtų apsi
žiūrėti ir susitvarkyti ilges
niam gyvenimui.

John Faiza, Jr.

dėkingas. Su pasididžiavimi 
ir giliu pasitikėjimu Chicag: 

r —Sek 
mingų ir Laimingų Nauji 
Metų Visiems.”

Reikalauja iš miešto 
$14,000,000

8,500 miesto darbininkų, ji 
tarpe ugniagesiai ir policinių 
kai, iškėlė bylas teismuos* 
reikalaudami sumokėti jiem 
tą dalį algų, kuri biryo nuka 
pota sunkiaisiais depresijo 
metais. <Miesto darbininką 
argumentuoja, kad jų algo 
buvo nukapotos nelegaliai, i 
reikalauja jas dabar grąžin 
ti. Visa suma, kurią jie ^el 

’kalauja grąžinti, siekia $14, 
000,000.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” •

G. M- Automobilių Dirbtuvės
I | ,||    iiiHiiiliiiiliiiimiiii I iiiiiiiiil  milini  II ii* Wi?- •".rrtr'nr~ n 1—‘tti    imiin  m jyįwMwiBMMu| ...iiiį  į  :■ 
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