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125.000 Žmonių Be Pa
stogės Potvyniuose 

mW!«i.ili».ll i Miit.Žl lnteiil'ri.1 I —I~'.

12 valstiją kenčia nuo vis didėjančių pot
vynių. Nuostoliai siekiu milionus dolerių. 

Pittsburghas laukia potvynio.
PORTSMOUTH, O., sausio 

22. — Pragaištingi potvyniai 
siaučia dvylikoj valstijų. . Jie 
privertė jau virš 125,000 gy
ventojų apleisti savo namus, 
užliejo daugelį kaimų, mieste
lių ir miestų ir pridarė milid- 
nų dolerių nuostolių. Kiek ži
nomai, jau 11 žmonių žuvo po
tvyniuose.

Ypač pragaištingi potvyhįai 
yra visu arti 1,000 mylių1 plo
tu* palei Ohio upę, pradedant 
nuo Pittsburgho, kurio “auk
sinis trikampis” — pats biz
nio ir bankų centras -— jati 
dabar yra< semiamas vandenš, 
iki pat kur Obio upė įtekA į 
Mississippi upę. Bet ir Mišsi- 
ssippi upė — tas “Vandenų 
Tėvas“ — irgi pradeda kilti 
ir ūkininkai palei ją pradeda 
kraustytis* iš savo namų, bijo
damies susilaukti tokios nelai
mės, kokia ištiko šį paupį 1926 
m. <

Bet ikišiol pavojingiausias 
yra nepasiliaujantis kilimas 
Ohio upės. Tos upės potvynį 
didina jau trečia dieną iųį>a- 
siliaujantis smanhis^fėtfiš.

"Garsioji' Pąrtsmoj^th sieną, 
kuri pernai neleido, užl ieti mie
stą, šiemet pasirodė bejėgė ir 
negalinti išgelbėti miestą nuo 
potvynio. Vandeniui siekiant 
jos viršų pirmą kartą teko ati
daryti vartus, nes kitaip van
duo gręsč išgriauti ir pačią 
sieną, šįryt vanduo veržėsi per 
sienos viršų ir vis dar nepa
liovė kilęs. Apie 15,000 gyven
tojų buvo priversti kraustytis 
iš savo namų. Apie 2,000 Žmo
nių pasiliko savo užlietuose na
muose, išsikeldami į antrą 
augštą. Bet jeigu vanduo pa
kils dar kelias pėdas, jis pa
sieks ir antrą augštą. Vietomis 
vanduo gatvėse siekia 10 pė
dų gilumo. Užlieta 6 ketv. my
lių plotas ir biznis biznio dis- 
triktas. Bet maisto yra užtek
tinai. Likusiems be pastogės 
gyventojus maitina Raudona
sis Kryžius.

Ligos siaučia.
Didžiausias vargas yra su 

pairupinimu’ likusiems1 be pa
stogės žmonėms tinkamų ir 
šiltų prieglaudų. Kadangi ne- 
visuomet jas pasiseka parūpin
ti, taj tarp likusių be pasto
gės žmonių pradeda siausti ih- 
fluenza ir plaučių uždegithaš. 
Taipjau niekuriose apielinkėse 
------------------------------------ —-

jau pradeda trukti maisto, ku
rį stengiamąsi visokiomis prie
monėmis prigabenti.
Padėtis atskiruose miestuose.

Sunki? smulkmeniškai api
budinti padėtį kiekviename 
miestelyje. Imame tik dides- 
hiūŠ miestus.

Cincinnati, O. ir Louisville, 
Ky., laukia didžiausio potvy
nio tų miestų istorijoje. Dide
lė dalis abiejų miestų užlietą, 
bet potvynis dar nepasiekė ša- 
tyo čiukuro ir vanduo sparčiai

New Richmond, O., yra vi- 
šAiužlietas ir -1,800 žmonių 
yrA be pastogės. Keli kiti apie1- 
linkes miesteliai yra izoliuo
ti.

•Keritucky valstijoj daug 
miestų užlietai ir desėtkai tūk
stančių žmonių ti?rėjo apleisti 
savo namus.

Lawrenceburg, Ind., — 6,- 
000 žmonių yra likę be pasto
gės. Hazelton, Ind. užlietas ir 
miestą^ apleistas.

Missouri ir Arkansas valsti
joje keli mažesni miestai už
lieti.

Wheeling, Vai, šemihmašj 
vandens. Tūkstančiai apleidžia 
Whfeeling salą.

Mississippi upei kilant 12,- 
500 pabėgėlių atvyko į Mem- 
phis, Tenn. Tarp jų pradėjo 
siausti influenza ir plaučių už
degimas.

Pietinė dalis Illinois valsti
jos irgi laibai kenčia nuo pot
vynių.

Visi automobilių keliai iš 
Chicagos į Floridą yra užda
ryti potvynių.

Kadangi nuo potvynių ken
čiančiose srytyse vis dar ne
pasiliauja lietus, sniegas ir 
apyšalas, tai visuT laukiama 
dar didesnio potvynio, nes vi
sose upėse ir upeliuose vanduo 
nepaliauja kilęs. (

Pittsburghas pavojuje.
Pittsburghas, kuris skaud

žiai nukentėjo nuo potvynio 
pereitais metais, tokio pat po
tvynio laukia ir dabar. Prie jo 
jau ruošiamąsi. Biznio apielin- 
kejė viskas iškeliama į antrą 
Atigštą, o kiti namai ir visai 
evakuojami. Jiai? dabar nieku- 
fios apielinkės ynai semiamos 
vandens. Bet vandens kilimas 
yra lėtas.

Visos vakarinės Pennsylva- 
hijos upes yra patvynusios.

NEPAPRASTAI JDOMI APYSAKA IŠ RUSIJOS 
REVOLIUCIJOS LAIKŲ ’
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SKAITYKITE KASDIENI

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

SAULĖ LEIDŽIA SI—TAIKAI?

<w

SKVADRONAS FRANCUOS KARŲ LAIVŲ, KERTA VIDURŽEMIO JUROS VANDENIS, KURIE SPINDI SI- 
dabrir Nusileidžiančios saulės spinduliuose. Laivai budi Viduržemyje prisirepgę sutikti puolimus ant Frahci- 
jos, kurie gali išsivystyti iš Ispanijos pilietinio karo. Ar žiūrėdami į gęstančią saulę, jurininkai, kurių siluetai 
juoduoja kairėj, kariais negalvoja, k|id gal saulė leidžiasi ne vien jiems, bet ir taikai?______  N-Acme P holo

Šiandie prasideda 
Radeko ir 16 bol

ševikų byla
MASKVA, sausio 22. Ry

toj (šeštadieny) prasidės by
la 17 žymių bolševikų, kurių 
trys prisidėjo prie> Lenino nu
vertimo Rusijos demokratinės 
valdžios. Jie yra kaltinami už 
suokalbiąvimą karti? su Leonu 
Trockiu nuversti Stalino vald
žia. • ' ■ > 4L
' Tarp teisiamųjų yrai žymiau
sias Rusijos bolševikų žurna
listas Kari Radek, buvęs Ru
sijos ambasadorius Anglijoje 
Grigori Sokolnikov, buvęs val
stybės banko prezidentas ir 
sunkiosios industrijos komisa
ro padėjėjas Georgi Piataikov 
ir k.

Iš to kaip juos kolioja boP 
ševikų laikraščiai, yra aišku, 
kad jiems gręsia sušaudymas, 
kaip nesenai liko sušai?dyti ki
ti Lenino padėjėjai — Kame- 
nev, Zinovjev ir k.

Apiplėšt įŽaharof fo 
žmonos kapą 

. ----- r
PARYŽIUS, sausio 2Ž. — 

Plėšikai įsilaužė į amunicijos 
karaliaus Sir Basil/Zaharoff 
kapą jo pily ties Pontoise ir 
apiplėšė jo žmonos, Ispanijos 
grafienės Marchėna kapą/ bet 
paties Zahąroffo kapo nelie
tė.

Jau senai ėjo gandų, kad’ 
jo žmonos H<ape 
brangenybiii?, Plėšikai atlupo 
kapą, /taipjau švino ir medžio 
karstus ir išmetė
kaulus beieškodami brangeny
bių.

Kaulai liko vėl sudėti į kar
stą ir grafienė tapo išnaujo 
palaidota.

grafienės

; Darbininkai norį 
gryšti į darbą, sa

ko kompanija

Malagos lęjalistai
Nulaikė sukilėlius
HNEDAYE, Francijoj, saus. 

22.
tomis žiniomis, Malagą ginan
tys lojalistai sulaikė sukilėlių 
kariuomenę Marbelloj. Tą pri-. 
pažysta ir sukilėlių vadas nuož
musis gen. de Llano. Jis sako,, 
kad jo kariuomenė Marbellųj 
laukia pagelbos ir stiprina sa
vo pozicijas prieš atnaujinant 
Malagos puolimą.

Gautomis necenztfruo

Bombos Portu 
galijoj

DETROIT, Mich., saus. 22. 
— General Motors negalėda
ma sulaužyti darbininkų strei
ko (į^tr paskelbė, kad 79 
riuoš.^uarbininkų jos 43 dirb
tuvėse norį gryšti j darbą. 
Tiek darbininkų. buk padavę 
peticiją. •

Bet z unijos organizatorius 
Trarir kompanijai atsakė:

“Visas šimtas nuošimčių no
ri gryšti' į darbą —r bet kito
kiomis sąlygomis”.

LISBON, Porti?galįjoj, saus. 
22. — Teroras Portugalijoj at
sinaujino, išsprogdinus bombą 
karo ministerijoje. Bomba pa
degė ministerijos- rumus, bet 
gaisrą pasisekė greitai užge
sinti. y ?f 

'Pirmiaiu buvo padėtos bom
bos. kvietimo ministerijoje, 
Portugalijos radio kliubę, Is
panijos konsulate, Barcanera 
pašto radio stoty ir Vącuum 
Oil Co. stoty.

■. .

VATIKANAS, sausio. 22. — 
Dėl nepakenčiamų skausmų 
kojose jpApa Pius šiančĮie bu‘vo 
du sykiu nualpęs ir abelna jo 
sveikata yra pablogėjusi. Bet 
jis visgi buvo iškeltas iš lovos 
ir tūlą laiką pasėdėjo kėdė-

Unijos viršininkas - 
kompanijos šnipas
DETROIT, Mich., saus. 22. 

— Automobilių darbininkų 
unijos darbuotojai susekė, kad 
Leon Scott, finansų sekreto
rius ir iždininkas Herron-Zim- 
mers automobilių darbininkų 
unijos lokalo, yra kartu*. ir 
kompanijos šnipas. Ęrispirtas 
prie sienos, Scott prisipažino 
{įąrnaująs industrinių šnipų 
agentūrai ""Corporh'tion Auxi-. 
liary, kuriai teikė nuolatinius 
raportus ?ąpie unijos veikimą.

šnipo numaskavimas įvyko 
unijos susirinkime. Bet triuk
šmo nebuvo. Scott koliojamas 
narių, liko išlydėtas iš salės 
ir jam' įsakyta tuoj aus aplei
sti miestų-

Išrodo, Japonijos 
parlamentas bus 

paleistas
Militaristus remia ir civiliai 
■ reakcionieriai. Tokio policija 
.. sumobilizuota dėl įtemptos 

padėties.

' WA‘SHINGTON, sausio 22. 
•v- z Prezidentas Rooseveltas 
šiandie nominavo demokratų 
partijos pirmininką James A. 
Farley generaliniu pašto vir
šininku. Senatas tuoj aus pa
tvirtino nominaciją. Kiti kabi
neto nariai nereikalauja nomi
nacijos ir gali pasilikti savo 
vietose prezidento nuožiūra.

BOMBAY, sausio 22.—Sen
saciją sukėlė Indijos naciona
listų vadas Mahatma K. Gan- 
dhi, viešai Atsižadėdamas sa
vo titulo “mahatma”. 

I «*■»„■■■»     i.’4'ltni.t  ..... ■
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Chicagai ir apieliilkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:
/Giedra, tiek pat Šaltai

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 12°.

Saulė teka 7:12, leidžiasi
4:52.

/ TOKIO, sausio 22. — Civi
liai reakcionieriai pradėjo- rem
ti militaristus, kurie reikalau*- 
ja paleisti prieš militaristus 
nusistačiusį parlamentą. Tai 
trukdo taikintojų pastangas 
rasti kokį nors kompromisą 
tarp armijos ir parlamento va
dų, kurie primeta, armijai dik
tavimą valdžiai.

Niekurie kabineto nariai 
priešinasi parlamento pAleidi- 
mui, bet* juos laukia pralaimė
jimas ir laikraščiai pripažysta, 
kad parlamentų paleidimas yra 
nulemtas. Ypač kabineto pa
leidimo reikalauja karo mini- 
šteris, kuris gali dagi sutruk
dyti ir sudarymą naujo nepa
lankaus militaristams kabine
to. Bet laivyno niinisteris par- 
larnenfto paleidimui priešina

mi-
Padėtis yra labai įtempta. 

Ypač kad ir masės pradeda ne
rimauti dėlei nepanešamų mo
kesčių, reikalingų vis didėjan
čioms Japonijos apsiginklavi
mo išlaidoms. Industrija irgi 
yra netikrą, šaliai gręsiant pi
nigų infliacijai. ■ J'4. . .. . ■ .

Neramu ir pačioje sostinėje. 
Todėl Tokio policiją liko su
mobilizuota palaikymui tvar
kos.

Hitleris atsakys An
glijai savo “reich

stage”
BERLYNAS, sausio 22. — 

Hitleris šaukia sausio 30 d. sa
vo “reichstago” susirinkimą, 
kuriame jis atsakys į Angli
jos reikalavimą paliauti remti 
Ispanijos sukilėlius.

Išpradžių buvo manoipa 
“reichstago” posėdį pašv^ftf 
naminiams, reikalams.. ir^taįsz- 
mūi “'konstitucijos”, bet dabar 
pirmą vietą u'žims užsienio rei
kalai.

Ką Hitleris pasakys “reich
stagui” dar niekas nežino. Tur
būt nežino to ir pats Hitleris. 
Hitleris dar niekad nėra da
vęs aiškaus atsakymo, bet sa
vo atsakymuose visuomet pa
lieka duris atdaras — paspruk
ti. Nemanoma, kad bus kito- 
kis jo atsakymas ir šį kar
tą. ♦

Remdamas Ispanijos sukilė
lius jis žaidžia su ugnimi, nes 
jis rizikuoja karu su Angli
ja ir Francija, kurio jis bent 
šiito laiku nenori.
/

Vokietija atsisakė 
žaliavų komiteto
GENEVA, sausio 22. — Vo

kietija ir Italija, kurios dau
giausia verkia dėl stokos ko
lonijų ir .dėlei jų negalėjimo 
gauti iš kolonijų reikalingų 
žaliavų, staigiai nutarei neda
lyvauti tarptautiniame /komite
te tikslesniam žaliavų / išdalini
mui. ■/

Į

Anglija skolins Ita
lijai pinigus

LONDONAS, sausio 22. t — 
Nors Anglija ir kivirčijasi su 
Italija, bet yra priežasties ma
nyti, kad Anglijos finansiniai 
rateliai planuoja neužilgo su
teikti Italijai didelę paskolą.

GAVĘ CITY^Ky., saus. 22. 
— Turistų namely užkluptas 
plėšikas Lee Antie iš Spring- 
field, III,, liko vietoj. nušautas 
po smarkaus persišaudymo su 
policija.

Jo draugas Elmer Walling 
iš Jefferson ^City, Mo., liko gal 
mirtinai sužeistas. Neužilgo 
prieš susirėmimą * su policija 
jie užpuolė ir apiplėšė gryš- 
tantj iš Floridos buvusį Cice
ro, I1L, policijos viršininką 
Michael Solar, iš kurio jie at
ėmė $1'10.

No. 19

Prezidentas nenori 
maišytis Į General 

Motors streiką
Darbo sekretorei nepasisekė 

General Motors suvesti su 
streikieriais. Lewis tikisi lai
mėti kovą.

WASHINGTON, sausio 22. 
— Prezidentas Rooseveltas pa
sikalbėjime su laikraštininkais 
davė suprasti, kad jis dar nė
ra pasiruošęs įsimaišyti į Ge
neral Motors darbininkų strei
kų, nes laikas tam dar nėra 
pribrendęs. “Pareiškimai, pasi
tarimai ir antgalviai nėra 
tvarkoje”, pareiškė preziden
tas.

Bet neišrodo, kad streiką 
pasiseks sutaikinti be prezi
dento įsimaišymo, nes nė vie
na pusė nenori nusileisti ir ei
ti prie taikos.

Visai pavargusi darbo sekre
torė Perki n s ir vakar tarėsi 
tai su General Motors virši
ninkais, tai su John L. Lewis, 
industrinių unijų vadi?, bet 
prikalbinti kompaniją pradėti 
derybas su darbininkais nepa
sisekė. General Motors virši
ninkai jau apleido Washingto- 
ną. Pasiliko tik gub. Murphy, 
kuris ir toliau tęsia taikos pa
stangas.

Nebus kompromiso, sako 
Lewis 

.-u,.- amak!’- '

John L. Lewiš išleido pareiš- 
■kimą; kririaftrt? ša k 
ninkai nedarys jokių kompro
misų ir tęs kovą iki bus pripa
žinta* unija. Dirbtuvės irgi ne
bus apelistos, nes darbininkai 
neišsižadės savo svarbiausio 
ginklo. Greitai kitos automobi
lių kompanijos gaus stiklų ir 
galės pradėti sparčiau dirbti, 
tada turės nusileisti ir General 
Motors. Laimėjus gi čia kovą, 
prasidės tokia pat kova Fordo 
ir Chrysler dirbtuvėse.

General Motors jau nori 
taikos

NEW YORK, saus. 22. — 
Sugryžęs iš Washingtono Ge
neral Motors prezidentas Sloan 
pareiškė, kad streiko krizis tu
ri būti išspręstas. Tai esą ne
paprastai svarbu ir turi būti 
kas nors daroma. Ir jis turys 
viltį susitaikinti.

General Motors 'viršininkai 
čia atlaikys eilę pasital’imų. 
Bet jų pareiškimuose jau nebė
ra grūmojimų.

MONTREAL, Que., saus. 22. 
— Mrs. Rondeau miestely St. 
Thomas, 40 m. atstume nuo 
čia, pagimdė keturiukus. Be- 
važant juos j ligoninę ambu- 
ląnsas įvažiavo į sniego plūgą. 
Šoferis, slaugė liko sunkiai su
žeisti. Trys kūdikiai irgi ne
užilgo pasimirė nuo žaizdų. 
Nesitikima išgelbėti ir ketvir- 
tąjį.

f PILDOME

1936
INCOME TAX
BLANKAS
•
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

•
Ofisas atdaras nuo 8 iki
8 kasdien. Nedalioj nuo
9 iki 1 vai. popiet.
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125,000 Žmonių Be Pa
stoges Potvyniuose

.. i ■» n«> . i žanžl'ingM.’ '. -

12 valstijų kenčia nušvis didėjančių pot
vynių. Nuotoliai siekia įhilionus dolerių. 

Pittsburghas laukia potvynio.
jau pradeda trukti maisto, ku
rį stengiamąsi visokiomis priė 
mohėmis
Padėtis

Sunki? 
budinti 
miestelyje. Imame tik dides- 
hiiiŠ miestus.

Cincinnati, O. ir Louisville, 
Ky., laukia didžiausio potvy
nio tų miestų istorijoje. Dide
lė dalis abiejų miestų užlieta, 
bet potvynis dar nepasiekė sa
ko čiukuro ir vanduo sparčiai 
kyla. ’ ;

New Richmond, O., yra vi
sgiužlietas ir 1,800 žmonių 
yrd be pastogės. Keli kiti apie1- 
linkes miesteliai yrą izoliuo
ti. .

Keiitucky valstijoj daug 
miestų užlietai ir desėtkai tūk
stančių žmonių ti?rėjo apleisti 
savo namus.

Lawrencebiirg, Ind., — 6,- 
000 žmonių yra likę be pasto
gės. Hazelton, Ind. užlietas ir 
miestais apleistas.

Missouri ir Arkansas valsti-. 
joje keli mažesni miestai už
lieti. ;

tVheeling, Vai., semiamai 
vandens. Tūkstančiai apleidžia 
Whfeeling salą.

Mississippi upei kilant 12,- 
500 pabėgėlių atvyko į Mem- 
phis, Tenn. Tarp jų pradėjo 
siausti influenza ir plaučių už
degimas. 1

. J

Pietinė dalis Illinois valsti
jos irgi laibai kenčia nuo pot
vynių. . ' ■' ■■

Visi automobilių keliai iš 
Čhicagos į Floridą yra užda
ryti potvynių. .

Kadangi nuo potvynių ken
čiančiose srytyse vis dar ne
pasiliauja lietus, sniegas ir 
apyšalas, tai visi?r laukiama 
dar didesnio potvynio, nes vi
sose upėse ir upeliuose vanduo 
nepaliauja kilęs.

Pittsburghas
Pittsburghas, 

žiai nukertėjo 
pereitais

šausiu
Pragaištingi potvyhiai

PORTSMOUTH, O 
22. 
siaučia dvylikoj valstijų. . Jie 
privertė jau virš 125,000 gy
ventojų apleisti savo namus, 
užliejo daugelį kaimų, mieste
lių ir miestų ir pridarė milio- 
nų dolerių nuostolių. Kiek ži- 
nom'at, jau 11 žmonių žuvo po
tvyniuose.

Ypač pragaištingi potvyhįai 
yra visu arti 1,000 mylių plo
ti? palei Ohio upę, pradedant 
nuo Pittsburgho, kurio “auk
sinis trikampis 
nio ir bankų centras

prigabenti.
r

atskiruose miestuose.
smulkmeniškai api-

padėtį kiekviename

— pats biz- 
i — jai! 

dabar yra semiamas vandend, 
iki pat kur Ohio upė į tek A į 
Mississippi upę. Bet ir Mišsi- 
ssippi upė — tas “Vandenų 
Tėvas” — irgi pradeda kilti 
ir ūkininkai palei ją pradeda 
kraustytis* iš savo namų, bijo
damies susilaukti tokios nelai
mės, kokia ištiko šį paupį 1926 
m.

Bet ikišiol 
yra nepasiliaujantis 
Ohio upės, 
didina jau 
giliaujantis

•Garsioji 
kuri pernai 
stą, šiemet 
negalinti išgelbėti miestą nuo 
potvynio. Vandeniui siekiant 
jos viršų pirmą kartą teko ati
daryti vartus, nes kitaip van
duo gręsė išgriauti ir pačią 
sieną. Šįryt vanduo veržėsi per 
sienos viršų ir vis dar nepa
liovė kilęs. Apie 15,000 gyven
tojų buvo priversti kraūstytis 
iš savo namų. Apie 2,000 žmo
nių pasiliko savo užlietuose na
muose, išsikeldami į antrą 
augštą. Bet jeigu vanduo pa
kils dar kelias pėdas, jis pa
sieks ir antrą augštą. Vietomis 
vanduo gatvėse siekia 10 pė
dų gilumo. Užlieta* 6 ketv. my
lių plotas ir biznis biznio dis- 
triktas. Bet maisto yra užtek
tinai. Likusiems be pastogės 
gyventojus maitina Raudona
sis Kryžius.

Ligoą siaučia.
Didžiausias vargas yra su 

pairupinimu likusiems* be pa
stogės žmonėms . tinkamų ir 
šiltų prieglaudų. Kadangi ne- 
visuomet jas pasiseka parūpin
ti, taj tarp likusių be past(J- 
gės žmonių pradeda siausti in- 
fluenza ir plaučių uždegithafc. 
Taipjau niekuriose apielinkės®

pavojingiausias 
kilimas 

Tos i?pės potvynį 
trečia dieną llepa- 
smaTflus* •fletiiš. 
Portsmouth Siena, 
neleido, užlieti m te
pasirodė bejėgė ir
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Prezidentas nenori 
maišytis Į General 

Motors streikų
nepasisekė 

su 
lai-

Darbo sekretorei
General Motors suvesti 
strei'kieriais. I^evvis tikisi 
mėti kovą.

...'

SKVADRONAS FRANCUOS KARO LAIVŲ, KERTA VIDURŽEMIO JUROS VANDENIS, KURIE SPINDI Si
dabru Nusileidžiančios saulės spinduliuose. L aivai budi Viduržemyje prisircųgę sutikti puolimus ant Frakci
jos, kurie gali išsivystyti iš Ispanijos pilietinio karo. Ar žiūrėdami į gęstančią saulę, jurininkai, kurių siluetai 
juoduoja kairėj, kariais negalvoja, kbd gal saulė leidžiasi ne vien jiems, bet ir taikai? ' N-Acme Pl\olo

Šiandie prasideda 
Radeko ir 16 bol

ševikų byla

Apiplėšjė .Žaharoffo 
žmonoskapą 

.!■<■ '/•■/•'L;..

Unijos viršininkas - 
kompanijos šnipas

22.
pa-

WASHINGTON, sausio 
— Prezidentas Rooseveltas 
sikalbėjime su laikraštininkais 
davė suprasti, kad jis dar nė
ra pasiruošęs įsimaišyti į Ge
neral Motors darbininkų 
ką, nes laikas tam dar 
pribrendęs. “Pareiškimai, 
tarimai ir antgalviai 
tvarkoje”, pareiškė 
tas.

strei- 
nėra 
pasi- 
nėra

preziden-

tarėsi

MASKVA, sausio 22. — Ry
toj (šeštadieny) prasidės by
la 17 žymių bolševikų, kurių 
trys prisidėjo prie Lenino nu
vertimo Rusijos demokratinės 
valdžios. Jie yra kaltinami už 
suokalbiąvimą karti? su Leonu 
Trockiu nuversti Stalino vald

’ Tarp teisiamųjų yra žymiau
sias Rusijos bolševikų žurna
listas Kari Radek, buvęs Ru
sijos ambasadorius Anglijoje 
Grigori Sokolnikov, buvęs val
stybės banko prezidentas ir 
sunkiosios industrijos komisa
ro padėjėjas Georgi Piataikov 
ir k.

Iš to kaip juos kolioja boP 
ševikų laikraščiai, yra aišku, 
kad jiems gręsia sušaudymas, 
kaip nesenai liko sušaldyti ki
ti Lenino padėjėjai — Kame- 
nev, Zinovjev ir k.

i 

pavojuje.
kuris skaud- 
nuo potvynio

tais, tokio pat po
tvynio laiukia ir dabar. Prie jo 
jau ruošiamąsi. Biznio apielin- 
kejė viskas iškeliama į antrą 
Atigštą, o kiti namai ir visai 
evakuojami. Jai? dabar nieku- 
fios apielinkės yrai semiamos 
vandens. Bet vandens kilimas 
yra lėtas. ,

Visos vakarinės Pennsylva- 
hijos upės yra patvynusios.

' t

Hitleris atsakys An 
glijai savo “reich

stage”

Bet neišrodo, kad streiką 
pfaisiseks sutaikinti be prezi
dento įsimaišymo, nes nė vie
na pusė nenori nusileisti ir ei
ti prie taikos.

Visai pavargusi darbo sekre
tore Perkins ir vakar
tai su General Motors virši
ninkais, tai su John L. Lewis, 
industrinių unijų vadi?, bet 
prikalbinti kompaniją pradėti 
derybas su darbininkais nepa
sisekė. General Motors virši
ninkai jau apleido Washingto- 
ną. Pasiliko tik gub. Murphy, 
kuris ir toliau tęsia taikos pa
stangas.

Nebus kompromiso, sako 
Lewis

PARYŽIUS, sausio 2Ž. — 
Plėšikai įsilaužė į amunicijos 
karaliaus Sir Basil ;<Zaharoff 
kapą jo pily ties Pofttįoise ir 
r* - . - > . . ’ "
grafienės Marchėna kapą/, bet 
paties Zaharoffo kapo nelie
tė. \

Jau senai ėjo gandų, ka& 
j° dMębų

Plėšikai atlupo 
kapą,/'taipjau Švino ir medžio 
karstus ir išmėtė grafienės 
kaulus beieškodami brangeny
bių.

Kaulai liko vėl sudėti į kar
stą ir grafienė tapo išnaujo 
palaidota.

apiplėšė jo žmonos, Ispanijos
darbininkų

karti? ir
Prispirtas

•>«f ii).

Malagos Ipjalistai
Nulaikė sukilėlius
HNEDAYE, Francijoj, saus. 

22. — Gautomis necenzi?ruo- 
tomis žiniomis, Malagą ginan
tys lojalistai sulaikė sukilėlių 
kariuomenę Ma/rbelloj. Tą pri-. 
pažysta ir sukilėlių vadas nuož
musis gen. de Llano. Jis sako, 
kad jo kariuomenė Marbelloj 
laukia pagelbos ir stiprina sa
vo pozicijas prieš atnaujinant 
Malagos puolimą.

Bombos Portu 
galijoj

22.

>7 Darbininkai norį 
gryšti į darbą, Sa

ko kompanija
DETROIT, Mich., saus. 22. 

— General Motors negalėda
ma sulaužyti darbininkų• strei
ko dabar paskelbė, kad 79 
riuoš. darbininkų jos 43 dirb
tuvėse norį gryšti į darbą. 
Tiek darbininkų, buk padavę 
peticiją.

Bet /-unijos organizatorius 
Trarir kompanijai atsakė:

“Visas šimtas nuošimčių no
ri gryšti į darbą —- bet kito
kiomis sąlygomis”.

DETROIT, Mich., saus. 22. 
— Automobilių darbininkų 
unijos darbuotojai susekė, kad 
Leon Scott, finansų sekreto
rius ir iždininkas Herron-Zim- 
mers automobilių 
unijos lokalo, yra 
kompanijos šnipas,
prie sienos, Scott prisipažino 
zfąrnaiująs industrinių šnipų
agentūrai Corporation Auxi-
liary, kuriai teikė nuolatinius 
raportus 'apie unijos veikimą.

šnipo numaskavimas įvyko 
unijos susirinkime. Bet triuk
šmo nebuvo. Scott koliojamas 
narių, . liko išlydėtas iš salės 
ir j'am įsakyta tuoj aus aplei
sti jniestą.

BERLYNAS, sausio 
Hitleris šaukia sausio 30 d. 
vo “reichstago” susirinkimą, 
kuriame jis atsakys į Angli
jos reikalavimą paliauti remti 
Ispanijos sukilėlius.

Išpradžių 
“reichstago” 
naminiams...:

sa-

buvo j manomu
posėdį" L. LewW

Išrodo, Japonijos 
parlamentas bus 

paleistas
Militaristus remia ir civiliai
• reakcionieriai. Tokio policija 

sumobilizuota dėl įtemptos 
padėties.

mūi '‘‘konstitucijos”, bet dabar 
pirmą vietą u'žims užsienio rei
kalai.

Ką Hitleris pasakys “reich
stagui” dar niekas nežino. Tur
būt nežino to ir pats Hitleris. 
Hitleris dar niekad nėra da
vęs aiškaus atsakymo, bet sa
vo atsakymuose visuomet pa
lieka duris atdaras — paspruk
ti. Nemanoma, kad bus kito- 
kis jo atsakymas ir šį kar
tą.

Remdamas Ispanijos sukilė
lius jis žaidžia su ugnimi, nes 
jis rizikuoja karu su Angli
ja ir Franci ja, kurio jis bent 
šiito laiku nenori.

LISBON, Portugalijoj, saus
22. — Teroras Portugalijoj atTeroras Portugalijoj at
sinaujino, išsprogdinus bombą 
karo ministerijoje. Bomba pa
degė ministerijos' rumus, bet 
gaisrą pasisekė greitai užge
sinti. ,

' Pirmiau buvo padėtos bom
bos. švietimo ministerijoje, 
Portugalijos radio kliubę, Is
panijos konsulate, Barcanera 
pašto Tąidip stoty ir Vącuum 
oii

"'r. -------- —

VATIKANAS, sausio. 22. — 
Dėl nepakenčiamų skausmų 
kojose papa Pins šiandie bu‘vo 
du sykiu nualpęs ir abelna jo 
sveikata yta pablogėjusi. Bet 
jis visgi buvo iškeltas iš lovos 
ir tūlą laiką pasėdėjo kėdė
je.

>7. J*

; WA'SHINGTON, sausio 22. 
•v- Prezidentas Rooseveltas 
šiandie nominavo demokratų 
partijos- pirmininką James A. 
Farley generaliniu pašto vir
šininku: Senatas tuojaus pa
tvirtino nominaciją. Kiti kabi* 
neto nariai nfereikalauja nomi
nacijos ir gali pasilikti savo 
vietose prezidento .nuožiūra.

Vokietija atsisakė 
žaliavų komiteto
GENEVA, sausio 22. — Vo

kietija ir Italija, kurios dau
giausia verkia dčl stokos ko
lonijų ir .dėlei jų negalėjimo 
gauti iš kolonijų reikalingų 
žaliavų, staigiai nutarė neda
lyvauti tarptautiniame komite
te tikslesniam žaliavų išdalini
mui.

ninkai nedarys jokių kompro
misų ir tęs kovą iki bus pripa
žinta* unija. Dirbtuvės irgi ne
bus apelistos, nes darbininkai 
neišsižadės savo svarbiausio 
ginklo. Greitai kitos automobi
lių kompanijos gaus stiklų ir 
galės pradėti sparčiau dirbti, 
tada turės nusileisti ir General 
Motors. Laimėjus gi čia kovą, 
prasidės tokia pat kova Fordo 
ir Chrysler dirbtuvėse.

General Motors jau nori 
taikos

NEW YORK, saus. 22. —- 
Sugryžęs iš Washingtono Ge
neral Motors prezidentas Sloan 
pareiškė, kad streiko krizis tu
ri būti išspręstas, 
paprastai svarbu 
kas nors daroma, 
viltį susitaikinti.

General Motors viršininkai 
čia atlaikys eilę pasitarimų. 
Bet jų pareiškimuose jau nebė
ra grūmojimų.

Tai esą ne- 
ir turi būti 
Ir jis tu rys

nariai

BOMBAY, sausio 22.—Sen
saciją sukėlė Indijos naciona
listų vadas Mahatma K. Gan- 
dhi, viešai Atsižadėdamas sa
vo titulo “mahatma”.' , ... ■' \ .

<■»" i ■> ...... ........................... . i Ii i

i-

Chicagai ir apiellnkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: <

; Giedra, tiėk; pat Šalta.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 12°.
Saulė teka 7:12, leidžiasi 

4:52.

TOKIO, sausio. 22. — Civi
liai reakcionieriai pradėjo- rem
ti militaristus, kurie reikalau*- 
ja paleisti prieš militaristus 
nusistačiusį parlamentą. Tai 
trukdo taikintojų pastangas 
rasti kokį nors kompromisą 
tarp armijos ir parlamento va
dų, kurie primeta armijai dik
tavimą valdžiai.

Niekurie kabineto
priešinasi parlamento paleidi
mui, bet* juos laukia pralaimė
jimas ir laikraščiai pripažysta, 
kad parlamentų paleidimas yra 
nulemtas. Ypač kabineto pa
leidimo reikalauja karo mini- 
šteris, kuris gali dagi sutruk
dyti ir sudarymą nau4jo nepa- 
įankaus militaristams kabine
to. Bet laivyno ministeris par
lamento paleidimui (priešina- 

įi<

Padėtis yra labai įtempta. 
Ypač kad ir masės pradeda ne
rimauti dėlei nepanesamų mo
kesčių, reikalingų vis didėjan
čioms Japonijos apsiginklavi
mo išlaidoms. Industrija irgi 
yra netikrą, šaliai gręsiant pi
nigų infliacijai.

Neramu ir pačioje sostinėje. 
Todėl Tokio policija liko su
mobilizuota palaikymui tvar
kos.

Anglija skolins Ita
lijai pinigus

LONDONAS, sausio 22. <— 
Nors Anglija ir kivirčijasi su 
Italija, bet yra priežasties ma
nyti, kad Anglijos finansiniai 
rateliai planuoja neužilgo su
teikti Italijai didelę paskolą.

C A VE CITY Ky., saus. 22. 
— Turistų namely užklupus 
plėšikas Lee Antie iš Spring- 
field, Ill„ liko vietoj nušautas 
po smarkaus persišaudymo su 
policija.

Jo draugas Elmer Walling 
iŠ Jefferson ^City, Mo., liko gal 
mirtinai sužeistas. Neužilgo 
prieš susirėmimą su policija 
jie užpuolė ir apiplėšė gryš- 
tantį iš Floridos buvusį Cice
ro, III., policijos viršininką 
Michael Solar, iš kurio jie at
ėmė $116

MONTREAL, Que., saus. 22. 
— Mrs. Rondeau miestely St. 
Thomas, 40 m. atstume nuo 
čia, pagimdė keturiukus. Be- 
važant juos j ligoninę ambu- 
ląnsas įvažiavo į sniego plūgą, 
šoferis, slaugė liko sunkiai su
žeisti. Trys kūdikiai . irgi ne
užilgo pasimirė nuo žaizdų. 
Nesitikima išgelbėti ir ketvir
tąjį-

PILDOME
1936
INCOME TAX
BLANKAS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

t ' ?i 'n
•

Ofisas atdaras nuo 8 iki
8 kasdien. Nedalioj nuo
9 iki 1 vai. popiet.

A.A:- v,/.', . .



NAUJIENOS, Chicago, UI šeštadienis, sausio' 23, 1937

ADVOKATAI

Chicagos Lietuvių .Vyrų Choras

nuo

Kiti Lietuviai Daktarai.ir He

Deveikis

AK1(J SPECIALISTAI

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

LIKTU JAI
Reikalaukite DEGTINES

NATHAN KANTER

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Nariai Chicagos, Cicerus Lietuvių 
Laidotuvių Direk torių Asociacijose

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. rak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

Southmoor 
vakare įvyks 
torų Kuopos

viešbutyje rytoj 
SLA 208-tos Mo- 
šokiai.

1410 South 49th Court

STRAIGHT
KENTUCKY

BOURBON
DEGTINE

LIETUVIAI JjR LIE 
TUVAITES FAfEME 

" OWM0S -VE
DYBOMS

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal sutarimą.
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospeet 1930.

OPTOMETRISTAS
Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Akinių Dirbtuve

te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

vakarą S.L. A. 313 jaunuo 
lių kuopos parengimas.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. .651 r So. Rockwell St, 
Telęphone: Republic 9723

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pąyyzdį No..............

Mieros ......... ......... .... per kratinę

AMBULANOE PATARNAVIMAS DIICNA ĮR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

Tel.“ Seeley 73Ž0
Namų telefonas Brunsvick 0597

Nedėlios
8 vai. visi

čia matome jgrupė užaugusių 
jaunikaičių, kurie nors jau di
džiumoje sulaukę žilo plauko bei 
pliko pakaušio, nedainavę negali 
nurimti. Jie tartum sako: “Mes 
be dainos nenurimsim.” Kadan
gi ku‘o ne yįąi per daugelį metų 
yra buvę dainininkai, prigulėję 
prie chorų ir linksminę nubudu
sią liaudį, tai kaipgi dabar imti 
ir sustoti ? -Prigimtis to nedalei- 
džia!

. RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEĘNTH STREET BATU HOUSE

DQ8-91O W.14th Street
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS 

Naujai išremontuota ir išmalevoįa—Masažai ir C* * 
dieną ir naktį. :Swimming Pool. /

’ Phnrie CANAL 9560

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR-BERTAS'!
756 West 35th St.

Cor. of 35th anj ,ĘąĮstąd Sts. 
Ofiso valandos nuo 1*3 nuo 6:80-8:8f 

Nedaliomis pagal sutarti.
Rez. 4010 4SO. ^ĮĮQHJGAN

Solistas smuikininkas šiame 
koncerte bus nuostabus smui
kininkas Yehudi Menuhin.. Jis 
atvyks į New Yorką, iš kur 
šis koncertas bus transliįjoja
mas. Koncertui vadovaus pa
garsėjęs Rumanijos kompozi
torius, pats smuikininkas ir 
dirigentas, Georgės Enesco. Be 
to, gros simfoninė General 
Motors orkestrą vadovaujama 
Erno Rapee.

-gS.-C, J^CHAVICZ
42-44 Ęast 108th,St. Tel. PųĮlmAn 1270 ari) p Ganai 2^15

yra ,po 75 centus.
valandą vąkare.

randasi
Island

• koplyčios visose
1, Chicagos dalyse

Gyv. vįeta: 6733 Craadon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

Bus užkandžiai,! šokiai, bun- 
co lošimas, o ęįaugįausia tai 
linksmumo bus. Merijų išlaimė- 
jimųi nepardayįpl^ taigi maųo 
i.r jūsų mięlasiįdingumui ir 
duosnumuį niekas kvotimų ne
darys.. •

... O įžanga tik ,35 centai as
meniui

Visi 
čiami

Rytoj MoterĮi 48-LA Kuopos 
.parengimas

Sekantis iš eilės General 
Motors radio programas bus 
transliuojamas sekmadienio va
kare, sausio 24 dieną, nuo 10 
iki 11 valandos rytinių valsti
jų standartiniu laiku.

EŽERSKIS IR SŪNŪS 
1M734 S. Michįgan ,Ave. Tęl. Pųllrnan 5703

! S, P> MAŽEIKA
UJ19 Lituanica Avenue Phone 'Yards 1188

yra skiriamas į- 
darbams, 

orgamzacij a vykina

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyrišku. Vaikų ir visų 
. chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ned* 

lipmis įr šventadieniais 10— 
dieno.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 36 
metus kaipo patyręs gydytojai chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorijai
1034 W. 18th St., netoli Morgan -Si.

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

Tel. CanaI 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

BUDRIKO RADIO VALANDA 
Iš STOTIĘS W>C.F.L. 

970

Jų pelnas 
vairiems labdarybės 
kuriuos 
metų bėgyje

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

DR. S. NAIKELI S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL. •

' • LACHAWICZ ir TOJUSKri
2314 West 23rd Place phone CanaI 2515

Miesto ofisas
Kamb. 1431-1434
Namų ofisas—8323 So. Halsted Sį.

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Tom Tąylor
18 .menesiu 

senumo

* šokiams 
-kestras.

Bilietai
Pradžia -8

Southmoor yięsbutis 
prie 67rtos ir Stony 
gatvių.

■ ■ . S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Pliope Monroe 8877

I. J. ZOLP
1646 tWe«t 46th .Street Phones Boulevard 5203-841^

Phone CanaI >6122
DR.S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—5 ir 7—8 
Seredomis įr nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

GYDYTOJAI.IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj radio programų iš sto
ties WGES transliavo 260 
kuopa. Malonu buvo klausytis 
p-lės Strikoliutės atsišaukimo 
— “jaunime, pabusk, mes tu
rim savo bočių darbus įvertin
ti.” Graži ir aiški kalba buvo 
taipgi inžinieriaus A. Rulio.

Šiandien, t.y. sausio 23 die
ną, " Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj 313 kuopą — jau-' 
nuolių kuopa rengia bunco 
ir kortų pramogą. Pradžia 8 
valandą vakare. Parengimo .vie
ta — Mickey’s Hali adresu4' 
2121 North Weštęrh avenue.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 1 
▼ai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Roulevard t14|01

Rez. 6609 SO. ARTE6IAN AVĖ, 
iTel. Prospeet 3403

Dr. A. J. Shimkus
GYDITOJAS IR CHIRURGAS

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

madieniais susitarus.
OFISAS

4300 S. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

Te efonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų

7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2409

Mrs. Anelia K. Jarusz 
f / Physical Theraiiy

and Midwi(£'
RW 6630 S. W«stern

Avė., 2nd flopr
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
įrodymo namuo- 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 

H eleetrie tr.eat- 
ment ir magne-

- W tie blankets ir tt. 
^Moterims ir mer- 

‘7; i noms pat a r i - 
mai dovanai.

Clement J. Svilow 
ADVOKATAS

33 N. LA SALLE STREET 
6-tos lubos, Tel. CENLral 1840

Marųuette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais- ir šeštadieniais po piet.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomo^. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki ,12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

vakare m.*o 7 iki 
turės vėl progos iš

girsti žymaus Budriko radio 
programo iš VV.C.F.L. stoties. 
Programas bus transliuojamas 
ir ant “Short Wave”, todėl bus 
girdimas visur sū naujais ra
dio aparatais. Programe daly
vaus didžiulė Budriko radio 
orkestrą, Makalai, baritonas 
Stasys Rimkus, soprano Jad- 
viga Gricaitė ir kiti.

Ištisų valandą linksmins vi
sus gražios muzikos melodi
jos, solo .dainoj ir įdomios kal
bos. Rūpestingai viską sutvar
kė geras ;lietu*ris Juozas Bud- 
rikas, šių radio programų lei
dėjas ir vedėjas. Jo didelės 
rakandų, radių, auksinių daik
tų ir t.t. krautuvės randasi 
šiais adresais: 3417 So. Hal
sted Street, 3347 So. Halsted 
Street, 3343 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Ateinantį antradienį Susi
vienijimo programų transliuos 
63 kuopa iš Bu’rnsidčs. Pra
šau visus pasiklausyti. Stotis

Micliigaii 
Avenue yra didelis Heritage 
Goal bendrovės sandėlis, kur 
laikoma geros rūšies anglys. 
Turi Pocahontas, Solvay Cokc, 
Petroleum Goke ir Mine R,un. 
Norint, galima gauti ir ant iš- 
mokeščįo.

Smulkesnės žinios skelbime, 
kurs šiandien

Męs lietuviai seneliai, gyve
ną' ()ak Forest prieglaudoj, ,ap- 
laįkčme -/Naujienų” kalendo
riuj ir »dėkoj ame už juos “N.” 
administraęijai. Gavome dešim
tį kalendorių. ».Dabar turime 
dienraštį “Naujienas” ir “Nau- 
jiehų” kalendorių; kas moka 
ir nori skaityti, tai turi pro
gos savo norą patenkinti.

— J. G. Ęaines, 
Institųtion, Ward E. 50, 

Oak Forest, III.

Masažai ir Chiropraktiką. Atdara

Ofisas ir
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienosNO. 4297. DUKRELEI SUKNELĖ. 
Ši suknele labai patogi, nes turi ir 
kelnaites. Sukirptos mieros 2, 4, 6, 
8 ir 10 metų mergaitėms. y

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa-

KL. JURGELIONIS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuos# 
Bridgeporto ofisas:

8241 S. Halsted St. Tek Calumet 7262
Ofiso vai. dięnomis nuo 1 iki 5 vai. 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Av«. Tek Yards 2510

Valandos
Office & residence 2519 W. 43rd

Tel. Lafayette 3051 
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. 

Kasdieą. išskyrus seredą.
1 Sekmadieni susitarus.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
- • . PATARNAVIMAS

DIENĄ IR NAKTĮ
Viši Tėfefęnai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage > Avė. 
4447 South Pairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727 ’ ,

W<3ES,| ’jUik^—7:30 -iki 8 
valandos vakare1.

SLA 63 kuopas (iš Burnsi- 
dės) transliuos programą sau
sio 26 dieną. Prie šių progra
mų transliavimo turėtų prisi
dėti jueldviena esanti Chica- 
goj ir jos apielinkėje kuopa. 
Todėl raginu ir prašau pasi
skirti dieną vasario mėnesį, ka
da jums paranku, ir pranešti 
apie tai. Pranešti galima arba 
Centro iždininkui Adv. K. Gu- 
giui, 3323 So.' Jlalsted Street, 
arba organizatoriui K. P. De- 
/eikiui, 1518 So. 48 court, Ci
cero, Ilk

F z-

K ■ .y į.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

K. P. G U GI S
ADVOKATAS

127 N. Dearborn St.
Tel. Central 4411-2

r i ........ . ..... -.. ■i,ns
Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtu buh-V.. ... ~

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS 

DENTISTAS
4645 So< Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington S
Room 737

Vai. 9 ryte Aki 5 vai. vakare, 
Ofiso Tek Central 4490

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 19 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

—— —■ ■ --------------------------- ■■ .. . i ww

Tel, Office Wentworth -6380
Rez. Hyde Park 8395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų

General Motors
Radio Koncertas

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 6—8 vai. vakaro.
Rezidencija 

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį

Ir .štai turime suaugusių, su
brendusių dainininkų grupę, 
kuri jau tretis metas kaip iš- 
naujo susiorganizavo į chorą 
ir po vadovystėj muziko Kaz. 
Steponavičiaus darbuojasi dai
nos ir dailės labui, ųž tai sau 
atlyginimą gauna žinioje, ,kad 
gyvenimas visgi nėra taip jau 
pilkas.

Daugumą jų matysime šį 
sekmadienį, sausio 24 d., Lie-

DR. A. J. MANIKAS
PHYSJCIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

7—8:30 p. p.

tuvių Ai/Jitorijoje vaidinant ir 
dainuojant s gražioje meladi;a- į 
moję “Užburti Turtai,” kųrįų |1 
jų choras, nusidėjęs su ;LSS - 

>Chicagos centrale .kuopa, sta-,į 
o scenoje. Pradžia .4:30 vai. ■ 

.vakare. • ;
Visi dainos ir vaidinimo mė

gėjai yra kviečiami atsilanky
ti ir sykiu su šiąi^ .dainininkais 
praleisti kelias '- Uinksnias va
landas. --Kvieslys

r) i*"

North'.Side ,

GALIMA GAUTI VISOSE
TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR CONMNY
.4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

v.■ J. LIULEYIOUS
Cąlifornia A.yenųe JĄhouę Lafayette 3572 
.  ""'į I 1 1 ' ' ' — -'I ■' t I.  .U "i I I- ■■ !Į| I M l.l I —     <T. -

t'A< MASALSKIS
M07 Litucnica Avenue Phone 'Boulevard 4139

A. PETKUS
; Cicero 4phone Cicero 2109

■njumiV11' 1 ....... .. ................ .. uiii ■ i iin i

' P. J. iRIDIKAŠ
3J54 So. Jlalsted Street Boulevard 4089

JBdward Grigalųnas, 23 m 
ir JEsteįle Slatkus, 20 m.

Anthony Mažutis, 2.2 m. ij 
Mary Sus tas, 19 m.

,Josęph Gabb, 23 m. ir Jen 
nįe Butkovich^ 20 m. 
Dominink Petroyich, 41 
Mary JSchweiger 25 m.

įFrank Garras, 26 m. ' 
len Klught, 25 m.1

gikirybos Įsakytos
Bertha Varelas vs Charles 

Varelas.
Mabel Slepikas vs John Sle- 

pikas..

X. $

■į'-

■ 4 H® i|B’7

’ . - , , , , —II N., .



šeštadienis, sausio 23, 1937

Politika Kitas susirinkimas atsibus 
vasario 19 d.

Politiško Kliubo 
bankietas

Iš socialistų veiklos

Pagrobė Berniuką 
Iš Chicagos Prie

miesčio

NAUJIENOS, Chicago, m.

Lietuvos
Nepriguimingo Ra 

telio Vakarėlis

Jaunimo

Lietuvių Demokratų 15 war- 
do kliubo bankietas atsibuvo 14 
d. sausio, parap. svetainėj, 68 
St. ir Washtenaw Avc.

Tikslas bankieto buvo pami
nėjimas 3 metų kliubo gyvavi
mo. Kadangi kliubąs yra grynai 
politiškas, tai ir programas su
sidėjo beveik vien iš prakalbų. 
Programą tvarkė pirmin. F. J. 
Dowiat.

Pirmas kalbėjo buvęs pirm. 
M. Račkus, kuris nurodė kliu
bo nuopelnus kas link aptaksa- 
vimo nuosavybių.

Antras, buvęs. 1936 m. pirm. 
J. P. Damkus, puikiai nupasa
kojo apie bendrus kliubo dar
bus, ypatingai praeitais metais 
laike balsavimų. Pasišventimas 
valdybos ir kliubo narių suda
rė didelę pagelbą rinkimuose ir 
šiandien mums yra linksma,' 
kad lietuvis J. T. Zuris tapo iš
rinktas į taip augštą vietą, tei
sėju.

Sekantis kalbėjo L. G. Kum- 
skis, lygos pirm. Jisai išreiškė 
kliubui gerų pasisekimų, taipgi 
pridavė širdingus linkėjimus 
nuo teisėjo J. T. Zurio. Buvo ir 
daugiau kalbėtojų, kurių kalbos 
susidėjo daugiausia iš gero ve
lijimų kliubui.

Svečių susirinko arti 200, o 
prie kliubo prisirašė 47 nariai.

Bendras Socialistų partijos 
Cook kauntės narių susirinki
mas įVyks sekmadieny, sausio 
24 dieną, Labor Lyceum sve
tainėje, salėj No. 10, 2:30 va
landą popiet. Kalbama svetainė 
randasi adresu 3202 Ogden avė. 
Susirinkiman bus leidžiami tik 
asmenys turį narių korteles.

Cook kauntės socialistų ban
kietas nacionaljams partijos 
sekretoriams priimti ir pagerb
ti įvyks vasario 10 dieną Wor- 
kers Lyceum trobesy adresu 
2733 Hirsch boulevard. Svar
biausias kalbėtojas bus Norman 
Thomas.

Pagrobėjai nusivežė jj žaliame 
Packardi automobily

Du nežinomi pagrobėjai va
kar po pietų pavogė 4 metų 
berniuką, Franklin Sarty.

Įsitempę jį j žalią Packard 
automobilį, piktadariai nuva
žiavo. Spėjama, kad jie nutrau
kė į rytus.

Pagrobikai nėra žinomi, bet 
berniuko motina, turtingo Whe- 
uton, III. gyventojo žmona, ma
no, kad gal tai buvo berniuko 
tėvas ir jos pirmasis vyras.

Jisai esąs Dr. F. O. Turner, 
Cincinnati, Ohio, dentistas.

Išpardavimas 
Maži radios, 5 tūbų, ver
tės $20.00, po

*9.95

1937 Philco radio, kaip ant 
paveikslo, pagauna tolimas 
stotis, už

’39.00
Grunow radio, vertės $90.00, 
už

59.00
HOOVER f 
FACTORY/

9x12 karpetai, vertės $55.00, 
po

29.50
Floor liampos, vertės $15.00,
PO

6.50

Jos. F. Budi ik
INCORPORATED

3417 So. Halsted St
Tel. Boulevard 7010

Pasiklausykite nedėlioj gražaus 
programo, W. C. F. L., 970 k. 
7 iki 8 vai. vakare.

Vytautas Tarutis
Jisai jaunosios kartos sce

nos pažiba. Nors dar gana jau
nas, bet jau spėjęs įgyti pub
likoje tikro artisto titulą taip 
dainavime, kaip ir vaidinime. 
Jau daug kartų pasižymėjęs sa
vo gabumais pas lietuvius ir 
pas amerikiečius kaipo talen
tingas dainininkas ir vaidinto
jas. šį metą turi padaręs kon
traktą su teatrale firma ir lai
kas nuo laiko keliauja po įvai
rius miestus vaidindamas ir 
dainuodamas teatruos. Nors yra 
universiteto studentas, siekiąs 
’dvokato profesijos, bet atro
do, jam bus lemta greičiau pa
likti profesionaliu svieto link- 
smintoj ir—artistu.

šį sekmadienį turėsime pro
gą jį matyti scenoje kaipo pa
siaukavusi meilei kareivį, ko
vojantį su gyvenimo kliūti
mis veikale “ Užburti Turtai”, 
sausio 24 d., Lietuvių Audito
rijoj, 3133 S. Halsted St. Pra
džia 4:30 vai. po pietų. Graži 
melodrama 3 aktų 5 atidari- 
mų papuošta dainomis. Ren
gia Chicagos Liet. Vyrų Cho
ras ir LSS Chicagos 
kuopa.

Gal būt šį sezoną 
, vdenatinas iš žymių
perstatymas, tat visiem reikė
tų' būtinai atsilankyti.

—Draugasi

Tiktai, Geri Lietu
vių Gėrimai

International Wine and Li-

Sausio mėh. 17 :diėną, 3 vai. 
po pietų, Mildos svetainėj/ 
3142 So. Halsted St., Lietuvos 
Jaunimo Neprigulmingaš Bate
lis turėjo šokių ’ vakarėlį. / •s ' ■ ••.<<< ' ' •

Mr. Vilkui grojant lietuviš
kus šokius, visi šoko ir links
minos, o pašokę ištroškusięji 
gėrė alų, kurį Ratelis iš ank
sto turėjo pasirūpinęs, gi kiti 
nariai dainavo liaudies daine
les. • ■ • ! ( •

Buvo' mątyt keletas ir .pa
šaliečių, kurie gėrėjosi musų 
Rateliu, ię aš manau, kad at
einančiam . susirinkime ’ įsirašys 
į musų ratelį.

Ateinantį sekmadienį, sau
sio mėn. 24 dieną, 3 vai. po 
pietų, Mildos svetainėj ir vėl 
turėsime trumpą šokių vaka-

Geležink. darbinin
kai reikalaus pa
kelti algas 20%
Penkių unijų konvencija 

Chięagoj pasibaigė

kų linksta prie pagiežos, ir ker
što, tai irgi yra faktas.

Kas nors turėtų iš musų tar
po rūpintis duoti jaunuomenei 
supratimą, ką reiškia demokra
tija ir ką reiškia pavergimas 
kitų. —P. D.

quor Company, Frank Vizgard 'pa(į fje> kurie mėgiat lie
savininkas, 4611 S. Ashland 
Avė. Tai yra grynai lietuvių įs
taiga.

Kaip matote, ši įstaiga dabar 
garsinasi Naujienose kasdien. 
Reikia pažymėki, kad tokie kas
dieniniai garsinimai besigarsi- 
nantiems visuomet apsimoka. 

Į Jų vardas pasidaro žinomas. Ir 
jei kam reikia tų dalykų nusi
pirkti, kurie yra garsinami, 

, žmonės pirmučiausiai eina ten, 
‘ kur mato garsinimą.

International Wine and Li-
I . .

, quor Co. yra vienatinė lietuvių 
/ įstaiga, kuri išdirbineja gerai 

lietuviams žinomus gėrimus: 
KRUPNIKĄ ir TREJAS Dh> 
VYNERIAS.

Lietuvių Krupnikas yra pa
darytas pagal šeimininkių iš
bandytą receptą. Lietuviai Kru
pniką mėgia ir prie pirmos po- 
gos vaišina svečius Krupniku.

O Trejos Devynerios yra pa
darytos iš žiedui ir šaknų,^at
gabentų iš Lietuvos.'

Patartina lietuviams reika
lauti šių gėrimų tavernose. 
Kam ragauti kitus gėrimus, 
kuomet dabar galite gauti tik
rai gerų lietuviškų gėrimų.

—Biznio žvalgas.

tuviškus 
lankyti 
veltui.

— Alfredas J. Butkus

Ce-ntralė

tai bus 
veikalu v

V

Dar vienas lietuvis 
profesionalas

■ ■ i

Musų lietuviškoji ateivi j a
susilaukia kas ftietai naujų ir 
gabių profesionalų-inteligentų. 
Čia noriu priminti jauną dak
tarą Walter Noraką. Jis yra 
gabus vyras, ir man rodosi, 
kad ateity turėsime nuoširdų 
ir gerą gydytoją, o gal 
rą visuomenės veikėją. 

| Taigi, kad plačiau ir 
supažinti jauną daktarą 
tuviška visuomene,
giamas sausio 24 dieną ban- 
kietas J. Yuškos svetainėje, 
2714 West 43rd Street. Prad
žia 4 valandą popiet. Kviečia
mi visi atsilankyti.

ir ge-

geriau4 
su Be

yra ren-

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937 

SAKALŲ SVETAINĖJ

šokius, prašomi atsi- 
ir pasišokti. Įžanga

Roseland

' Paskutinėje kelių dienų kon
ferencijos sesijoje, Amerikos 
geležinkelių darbivninkai nuta
rė reikalauti 20% algų pakėli
mo. Apskaičiuojama, kad tai 
bus apie $1.00 daugiau į <lfe- 
ną>

Unijos atstovauja 302,000 ge
ležinkeliečių.

Dalyvavo konvencijoje, Bro- 
therhood of Railway Trainmen; 
Brotherhood of Locomotive En- 
gineers, Order of Railway Con- 
djuctors, Svvitchmen’s Union of 
North America ir Locomotive 
Firemen and Engineemen.

Lietuvių Laisvamanių Eti
nės Kultūros Draugijos pre- 
lekcija įvyks sekmadieny, sau
sio 24 dieną, 2 valandą' popiet 
Lietuvių Darbininkų svetainėj, 
10413 Michigan avenue.

Prelegentas M. žaldokas 
kalbės tema “Kaip tikėjimas 
atsirado?’’ . ,

Ar jus žinote kiek žmonių 
gailisi praėjusių dviejų pre- 
lekcijų negirdėję? Jie sako: 
gaila, kad mes neatsilankėme. 
Tie žmonės manė, kad tik ti
kėjimas bus kritikuojamas, o 
daugiau nieko. Dabar gi, kai 
patyrė, tai pamatė, kad tai bu
vo tikros pamokos, ir šiandie 
;ie sako, kad daigiau nepra-

I ' . • »''*’»■ ‘ I v ‘ t '

leis prelekcijų ir tikrai daly 
vaus sekantį sekmadienį. Tai
gi nepamirškite dalyvąutį vi? 
si. ———Apšvietos komisija

arsinkitėš Yvuose’’
■ -MUSŲ 

DEPAZITŲ APSAUGOS 
VAULTS TURI 
75,000.00

A pd r a ūdos Jūsų Namų Popieriams, 
Apdraudos Polisams ir Bile Kokioms 

Vertybėms apsaugoti.

PINIGAI
Už jusu algos čekius musu
CURRENCY EXCHANGE

Atdara antradieni, Ketvirta
dieni ir šeštadieni Vakarais 

iki 9 valandos.

TELEFONAS
LAF.
0580

Musų vaikai ir 
fašizmas

Prisibijau, kad taip nebūtų,

Didelios 
Dėžės
Tik . už

MIDLAND VAULT AND
ARCHER AT SACRAMENTO

GERKIT TIK GERĄ ALŲ 
gminos/,?

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
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 greitu ir teisingą patar
navimą.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

‘ ’ - '-i ' '■ ■ ’r .1 I ■ 1..

Res. HEMLOCK 6240
* • 1

Suėmė 5 taksikebų 
plėšikus

duris kai savininkai užsimokė
jo po $300 už pusmetinius lais
nius.

Keletą dienų atgal policija už
darė apie 1,000 alinių, tarp ku
rių buvo didelis skaičius lietu
viškų įstaigų.

Dabartinių laiku laisniuotų 
alinių Chicagoj yra 8,648, o 
pernai buvo, 9,199.

NORTHSIDE. — Prie School 
’r North Ashland Avė. gatvių 
policija suėmė keturis vyrus ir 
merginą, kurie užsiėmė taksi 
Šoferių apiplėšinėjimu.

Suimtieji yra, Velma Graves, 
20, 5217 Winthrop Avė.; Julius 
Leavitt, 2649 Crystal St.; So- 
lomon Yaffa, 1457 N... Leavitt 
St.; Henry Croft, 2143 W. Di-. 
vision St., ir Joseph WeisbrodJ 
4911 N. Drake Street.

Keturi vyrai ir mergina

ŠVEDU 
AMEMKOS 
UNUA

Atsidarė 246 užareš- 
tuotos alines

kaip tam Lietuvos ūkininkui pa
sitaikė. Jis leido savo sūnų į 
kunigus, bet iš sūnaus išėjo 
žandaras. Tėvas ūkininkas ir 
sakot kaštavo trys tūkstančiai 
rublių, bet turiu savo žandarą.

Ir mes demokratijos šalinin
kai Amerikoj 'velijame savo vai
kams mokslo, kuo geriausios 
profesijos pasiekti, kad jiems 
butų lengviau daryti gyveni
mas. Tačiau vaikas dar už me
tų baigs kolegijos mokslą, o 
jau sako, kad žydai dėl viso 
blogo kalti, ba viską valdo, vi
sur įlenda.

Atrodo, kad dalis musų jau
nimo yra linkusi kerštui, yra, 
linkusi fašizmui.

Ar galima tokį jaunimą pa
lenkti demokratijos pusėn, Gy
venimas, žinoma, yra geriausia 
mokykla. Jis išmokins ir jau
nimą demokratiškai protauti, 
kaip mumis kad išmokino. Bet 
kad dabar bent dalis musų vai- 
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A
GEROS

ANGLYS

Išsiėmė naujus laisnius

Vakar laisnius išsiėmė ir 
sidarė 264 Chicagos alinės, ku
rias policija užareštavo už o- 
peravimą be leidimų.

Įstaigos gavo teisę atidaryti

at-

Nuolatinis susisiekimas 
New York—Klaipėda 

Per Gothenburgą, Švedija 
POTOGI, GREITA KELIONĖ 

PIGIOS LAIVAKORTĖS 
Išplaukimai laivų Iš New Yorko 
Vasario 16, Kovo 13. 
GRIPSHOLM........... Kovo 18

DROTTNINGHOLM,.... Bal. 15 
Platesnes žinias apie kelionę teikia 
nemokamai ir, parduoda laivakortes 
visi autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi Švedų Amerikos Unijos sky
riai.

SWEDISH AMĖRICAN LINE 
636 Fifth Avė., and 4, W. 51st St. 
Rockefeller Center, New York City 
Chicago, III., 181 N. Michigan Avė. 
Boston, Mass. 154 Boylston Street 
Detroit. Mich., 107 Clifford Street

' 15 METU JUBILIEJAUS KONCERTĄ 
IR ŠOKIUS

— Rengia —
LIET. LIUOSYBĖS NAMO BENDROVE
Sekmadienį, Sausio (Jan.) 24 dieną

SAVO, LIUOSYBĖS SVETAINĖJE
14 Gatvė ir 40th Court, Cicero, III.

Durys atsidarys 4 vai. po piet. Programas 6 vai. vak. 
Du didžiuliai Chicagos chorai: Kanklių ir Pirmyn, daly

vaujant Beliajaus grupei, išpildys programą.

Rhythm Aces orkestras grieš angliškus ir lietuviškus šo
kius.

Įžanga į Koncertą 40c šokiams—-25c
Visus kviečia Rengimo KOMITETAS.

DABAR, kai žiema jau ištikrųjų pribuvo, tai kaip tik 
ir pats laikas yra vartoti geriausias anglis ir aliejų.
O kad būti tikrai patenkintu, užsisakykite kuro pas 
PULASKI COAL CO.

RELIEF Priimame ir išpildome anglių bei koksų užsakymus 
dėl tų, kurie yra ant pašalpos listo (Relief). Reikia 
tik parodyti (Relief) jgaliavimą iš Chicago Relief 

Administration. ' COAL
Parūpiname taipgi ir kuro aliejaus nuo 50 galionų 

iki viso vagono.
Musų anglių galima užsisakyti tiesiai iš musų arba 

per savo pristatytoją.

PulasKi Coal
3025 WEST 26-ta GATVĖ

Telefonas ROCKwell 8200
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Ptfsėi metų __u. 4 00
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III Telefonas Cdnai 8500.
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Pinigus reikia siusti pašto Monėy 
Orderiu kartu su užsakymu.

Lenkų šposai Vilniuje
Vilniaus krašte pastaruoju laiku valdžia ėmė žiau

riai spausti lietuvius, urmu uždarinėdama lietuvių drau
gijas, mokyklas ir kitas įstaigas. Atrodo, lyg kad lenkai 
butų užsimoję visiškai sugriauti lietuvių visuomeninį ir 
kultūrinį gyvenimą.

Tuo pačiu laiku Lietuvos spauda praneša apie keis
tus lenkų šposus demarkacijos linijoje. Pavyzdžiui, Za
rasų agskr. Dukšo ežero rajone lenkų sargybiniai pra
dėjo kilnoti Lietuvos pusėn “administracijos ribos” gai-: 
res. Lietuvos pasienio sargyba tas gaires atstatydavo i 
senas vietas, bet lenkai vėl jas pastūmdavo Lietuvos 
pusėn. Pagalios, atvyko net apie 50 lenkų kareivių, ap
siginklavusių kulkosvydžiais ir granatomis, ir, nepaisy
dami Lietuvos pasienio sargybos protesto, perkėlė gai
rę keletą metrų Lietuvos pusėn, f

Tai panašu į provokaciją. Ar Lenkijos militaristai 
nesirengia iššaukti konfliktą su Lietuva, pasinaudoda
mi ’tūo, kad, dabar Europos akys yra nukreiptos į Ispa
nijos pusę ?

Butų gerai, kad pažangioji Amerikos lietuvių vi
suomenė pakeltų balsą prieš tą lenkų smurtą ir tas jų 
intrigas Vilniaus krašte. Chicagos lietuvių draugijų ko
mitetas, kuris yra prisidėjęs prie Demokratijos Gydi
mo Kongreso, rėrįgią^dideles .prakalbas Vasario šešio
liktai paminėti. Tai bus gera proga prabilti *r apiė Vii-' 
niaus kraštą. 

, f

Neramumai Portugalijoje
Tuo tarpu kai didžiosios valstybės dar vis nesten

gia sustabdyti fašistų intervenciją Ispanijoje, tai Ispa
nijos respublikai gali ateiti į pagelbą netikėtas talkinin
kas.

Prasidėjo rimti neramumai Portugalijoje, kurios 
fašistiška valdžia iki šiol uoliai rėmė ispanų generolą 
•Franco. Pranešama apie bombų sprogimus Lisabonoje 
ir jos apielinkėse. Viena bomba sprogo už ministerių 
kabineto durų, kita — radio bokšte, netoli soštirtės.

Portugalijos valdžia sako, kad tai darbas "^ra!ud6fiU-; 
jų”, kurie sinipatizuoja Ispanijos respublikai. Visus sa-: 
Vo priėšūs (f&šištai vadina “raūdOhais”. Bėt yra seniai 
žinoma, kad prieš dabartinė diktatūi’ą Rč^tūž^ĖjOje; 
yra nusistatę visi žmortės. Ji pasilaiko tik arini jos dur
tuvais. z f

Jei 'fašistiška diktattfra Portugalijoje 'butų ftuVėrs- 
ta, tai Tšpahijo'š šukileliUinš tektų Skubiai 'trauktis buo 
Madrido, nes jų vakarinis frantas daūgiaūs ndbė^aitftį! 
amunicijos iš Portugalijos. Į

Ir Japonijos militaristams darosi riekta !
Japonijos mikado (imperatorius) turėjo suspenduo

ti parlamentą, kad bebūtų nuversta valdžia, neš vos tik 
parlamentas susirinko, kai atstovai pradėjo smerkti mi- 
nisterius. , ■?

Pastebėtina, kad parlamento nariai puolė ministe- 
rius, kaltindami juos pataikavimu fašizmui ir beteisėtu 
^armijos kiširimši į Valstybės reikalus. '

Ministerių kabinetas vakar atlaikė posėdį ir nutarė 
prašyti mikado, kad jisai paleistų parlamentą. Taigi ne
trukus turės arba įvykti nauji p^rlamėrito rinkimai, 
ba valdžia bus priversta visai uždaryti parlamentą.' 
Antrame atsitikime Japonija susilauktų sunkaus politi
nio krizio.

Ta valdžia neperseniai yra padariusi sutartį su Hit
leriu. . . / . ' ' ?<

- ..r;r -į .

K.Radėko likimas
‘į- 1 J

“Jokio pasigailėjimo niekšams!” — šaukia Mask
vos laikraščiai, prisiartinūs Radeko, Piatakovo, Sokol- 
nikovo ir kitų 14 bolševikų bylai. ;

Tarpe apkaltintųjų (ir iš anksto pasmerktų) yra

NAtramTOS, Chlcago

lietuvis Drobnis, kuris buvo Maskvos sovieto sekreto
rius, o paskui suorganizavč Kužba's kasiino
4trtfet^’. YrA įf* MtirAlov ir kitos "buVusios stambios

Teismas, prieš kurį jietos šiandie tenka stoti, yra* 
komedija ir =apic jį vargiai bebus reikalo kalbėti. Spren
dimai buvo padarytį, be abėjobeš? dar piitaiiAu, Hėgu bu
vo paskirta “bylos svarstymo” diena.

Užsiefii^ms labiausia yra žinomas tarpe apkaltin-. 
tyjį Karolis Radėk Tai gabūs iT suktas žmogus — ir 
clidetis cinikas. Kitų šalių socialistai jį atsimena ypatins 
■gai nuo -garsiosios internacionalų konferencijos Berly
ne. Bolševikai tuomet buvo neseniai užkariavę Gruzijos; 
respublikų.

Berlyne įvyko socialistinio ir komunistinio interna
cionalų atstovų šusirinkimas, kuriame buvo bandoma 
perkalbėti bolševikus, kad jie Gruzijos nesftiaugtų. Nes< 
juk buvo baisus dalykas: valdžia, kuri prieš visų pasa'u- 
M reklamavosi, kaip “proletariato diktatūra”, pasiryžu
si įsteigti “sbciailz-fiių” Rusijoje, užpuolė ir sutrempė 
silpnesnį kraštų, kurio valdžia susidėjo iš sūeialistų ir 
kuVių pati Maskva tik-kų buvo pripažinusi! Tai buvo 
aršesnis smurto žygis, negu Želigovskio prieš Vilniaus 
kraštų. 1

Toje Berlyno konferencijoje komunistų atstovai1 
pradžioje visaip išsisukinėjo. Tai jie sakė, kad Gruzijos 
socialdemokratai “persekiojo” komunistus ir rengėsi 
“parsiduoti imperialistams”, tai pasakojo kitokias nesų- 
mones. Bet, galų gale, vienas konferencijos dalyvis ati
dengė Maskvos Valdovų paslaptį: Sovietų valdžia, girdi, 
buvo priversta Užkariauti Gruzijų todėl, kad jai reikia 
turėti saVo rankose Griižijoš aliejaus šaltiniai!

Tai buvo Kari Radek. Jisai atvirai pripažino, kad 
bolšėvikai tų nelaimingų užukaukazio kraštų pasigrobė 
grynai imperialistiniais sumetimais.

Konferencija tuo ir pasibaigė.
; Bet šiandie pačiam Rūdekui tenka stoti prieš “teis
mų” tos diktatūros, kuriai jisai tarnavo, išsižadėdamas 
sųžinės ir gėdos.

Apžvalga
L' . _ • i _ L 'L_ _ _ _  — ■ i M*—w- -■ J X

Šeštadienis, sausio 2B,1937
*PATO’GUŠ ft’DAS į

“KRITBKlfoH” J
• . r; Tsr,..----------

Jeigu nb^itė ką nors sukriti
kuoti, bet neturite gerų argu
mentų, tai gdHausia' •pasielgti 
taip, -kaip pąšielge vienas angli-. 
kortą' pkštoriuš, kuris bėvo pk-! 
siTyžęs ‘♦šū'mušti” banVino evo-’ 
.liucijos teOtiją.

Tas pastorius -sit&rp prabilo 
į savo parąpijbnus: “-Darmnas’ 
škko, kad jeigu jus ’įmešite viš
tą į vandenį, tai jai išdygs plė
vės tarpe kojų pirštų ir ji ims 
plaukti, kaip anties. O aš sa
kau, kad višta prigers!” < 

t)arw£rio evoliucijos teorija,, 
ižinoina, nėra nė iš tolo panaši 
į tai, kaip ją “išdėstė” tasai, 
pastorius. Ėet pastorius savo, 
tikslą pasiekė: jisai Darwiną

Lygiai tokį “kritikės” meto
dą labai dažnai vartoja musų 
kotauništai pHėš “Naujienas”. 
Jie pakiša “Nauj!iėhomš” kokią 
'nėrs nesąmonę,^ kuri nėturi nie
ko bendro šū ttio, kas buvo ra
šyta’ “Naujienose”, ir paskui jie 
tą hesąmohę, triumfuodami, su
muša. Ne tik sumuša, bet dar 
ir prideda pamokslėlį, kad, gir
di, negražu taip “nerimtai” ar
ba “neprotingai” kalbėti, kaip 
jbs kad 'kalbančios.

Pagal šitą receptą dabar 
“Laisvė” pagamino editorialą 
apie tai, kad “Naujienos”, esą, 
pykstančios dėl jos rašymo apie 
LSS. ir Amerikos Socialistų 
Partiją. Jos reikalaujančios, 
kad komunistų organas apie tai 
nekalbėtų. Ir “Laisvė” šitą mu-' 
sų “reikalavimą” sumuša se
kančiais žodžiais:

“Juk Amerikos
Partija nėra nei

■ redaktoriaus, nei
asmėhiška nuosavybė bdi as
meniškas reikalas. , Tai yra 
-pdlitinė partija;., vaidinanti 
tąM jtįkrą yąiįrfiėhį viėšame

. ^gy^^uta^i^tas; įduoda 'teisę 
(ir net” pareigą) kiekvienam 
laikraščiui ir asmdniui apie 
ją Vienaip ar kitaip išsireikš
ti.”
Išeina taip, kad “Naujienos” 

neva hėpripažįšta teisės komu
nistams ir jų spaudai išsireikšti 
apie Socialistų Partiją arba jos 
sekciją, Liet. Šoc. Sąjungą.

Bet, žinoma, “Naujienos” 
niekė panašaus hera rašiusios. 
Jos tik patarė Brooklyno ko
munistų organui “nekišti no
sies“ į ^idkijinhis Organizacijės 

[ reikalus. Buvo ir nurodyta, kajp 
•jisai savo nosį į tuos reikailės 
kiša: kaip kėtaitaiŠthi Užpildy
davo špa!ltų špaltas savo laik
raštyje tendencingais (dažnai 
net Visai melagingais) pranėši- 
mais apie frakcinius ginčus 
partijoje; kaip jie vieną parti
jos srovę girdavo ir reklamtib- 
daW, o kitą biauriai šmeižda- 
vo; kaip jie agituodavo už tkta 
tikrus partijos programo dfeš^ 
taūš arba taktikos budus, ir 
t. 5t. , ’

Baliašiu budū 'tas 'organas įa- 
bar pradėjo kišti savo snapą i kyti pamokslą apie “kultūriškos 
Liėttivių Sėčiaiištų Sąjungos laikraštijos toną”! Tai irgi pa- 
rėikalus, kilūs Sąjungoje klaū- s’toriška ktrategija. Parapijonai 
sitaūi, ar pasilikti toliaus Par- tokius “dievobaimingus” dva- 
tijėjė, ar hūo jos atštaie'šti. sios vadus mėgsta.

■.... . ”

Raio ANTANAS ŽYMONTAS

Henry M. Stanley
dą mes pradėdavom savo ke

Ar višks kelias vien tik giria? Jionę. Po vardašaukio pradėda* 
Jei taip, Uai butų baisus darbas, 
tiek mylių turėsime keliauti? 
Ėėt tai vis nesvarbu. Svarbiau
sia, 
tas! Mes žengiame pirmyn! Mės 
kirsime ir deginsime medžius ir 
žymėsime kelią dėl jūsų. ;
mes busime ėję, jus ‘galėsite ei- karo, visi per dieną huvatgę, 
ti. Tikiuosi pasimatyti su jumis eidavom gulti. Nakties tylą per- 

rpiėt-Vakarinio kampo eže- traukdavo ugnies traškėjimas, 
ro Albėrt..*. Ar jus dabar pa- 
įtėAkinti?

—!Ėo geriausia! Aš viską tu
rėsiu čionai. O tas rastas bus 
man priminimas.

^—G^ral. Aš dar norėčiau 
’p’ridėti apie Tippu'-Tib. Nepa
sitikėk juo nė minutę, bet he- 
ndrųdyk, kad nepasitiki.

Liepos 28 dieną atsisveikino
me su Barttelot ir leidomės 
per girias linkui ežero Albert.

dalykas turi būti atlik-

TANKI GIRIA

Socialistų 
‘Naujienų’ 
kieno kito

BANŪĖ PADEGTI ALEKSOS zidentas atsisako pasirašyti po
JDVARĄ;

h
t

Septyni žmonės Marijampo
lės apielinkėje, Lietuvoje, pa-, 
traukti tieson. jie kaltinami 
tuo, kad jie mėginę padegti p. 
Aleksos dVarą. Aleksa daug 
metų buvo žemes ūkio ministe- 
ris.

Tai vis atgarsiai tų Suvalki-' 
jos ūkininkų nera'mumų, aįiita 
kuriuos pernai metais būVė 
tiek daug rašoma spaudoje.

RŪGSTA IR TAUTININKU 
SĄJUNGOJE

įstatymo sumanymu, , kuri yra 
priėmęs ^kcSž’rėėąs^ reikia 
nė balsi|kongrese tam įsta
tymui prūnyti, bet tik

Ir kai dū trečdaliu atstovų 
bei senatorių nubalsuoja pri
imti įstatytaą, po kuriuo prezi
dentas bų^gt.sisakęs pasirašy-i 
ti, tai pi^idehto parašo jau ne
bereikia. į

į Taigi tautos atstovybės galia 
Ataerikoje vi^tiek yra aukštes
nė, negu prėzide'nto.

‘fKELĖIVIŠ” PATARIA SjŠŠ.
ATSISKIRTI NUO S. P.

davom skinti sau kelią. Sukirs
tus medžius krovėm į laužus 
ir kurenom. 
dus saulei, 
naktis.

’taodžiai ir šimtai sukurtų ug- 
Kūr nių. Apie deVintą valkndą va-

Mes išmaršavome kompani
ja po kompanijos, vienas pas
kui kitą. Kiekvienas turėjo
me kirvi ir kobinį prasiskyni- 
mui kelio. Iki gruodžio 5 die
nos, ’pėr 160 dienų, mes kelia
vome per girias, krumUs ir 
raistus, nematydami j Okos ba
kūžės, pievų ir laukų. Nieko 
daugiau, Vien tik Visokių vi
sokiausių girių . . . storų ir 
plonų medžių . . . kalnų ir pa
kalnių. .. Visai nežinomos vie
tos civilizuotam žmOgui.

Aš jau buvau matęs savo 
kelionėse įvairių įvairiausių 
nuotykių, vienok iši begalinė 
giria pradėjo mane bauginti. 
Juo ilgiau aš apie jų galvojau, 
juo ji darėsi man tamsesnė. 
Pražuvo musų gražios dienos, 
mės įžengėm tai]), kaip į kapą. 
Sunku priprasti prie tokių ap
linkybių. Aš jau nebegalėjau 
rasti ramybės nei kunid, nei 
sielai. Mes galėjome žiūrėti į 
saulę ir vadinti ją tėvu. Mė
nulis galėjo :buti musų močiutė, 
žvaidgždės galėjo būti sielos 
mUsų mirusių draugų. Mėlyna 
padangė galėjo būti m*usų 
dangiški namai. Ir kuomet 
žmogus įpuoli į tokį jubdą ka
pą, kaip tada gali būti links- 
'thas-?

Kiekvieną rytą šeštą valan-

Vakare, užsilei- 
užstodavo tamsi 

Aplinkui matėsi tik

varlių kurkimas, žiogų, čirš
kimas, medžių šakų traškėji
mas, pelėdų plasdėjimas. Bet 
daug naktų mums reikėjo sė
dėti ir drebėti nuo lietaus. 0 
perkūnas padangėse taip tran
kydavosi, rodėsi žemę su dan
gumi sumaišys. O išaušus die
nai, vėl troškinantis karštis 
Ir taip be galo ir krašto . .

Gydytojas Parke,’ linksmi 
budo žmogus, savo juokais ii 
jumoru, stengdavosi mus vi 
sus pralinsminti. Aš j j mė
gau. O savo profesijoj jis bu 
VO tikras ekspertas. Ir jis vi
suomet turėjo daug darbo 
Nedaug tėra žmonių, kurie ži
notų kokie auga Afrikoj skau 
dūliai. Jie čia užauga tokie di 
deli, kaip didžiausi grybai 
Jie išėda visą žmogaus odą 
Lieka atviri raumenys, gyslo; 
ir pliki kaulai. Pasižiurėjus 
tokį skaudulingą žmogų, šiur 
pas eina per kūną. O gydyto 
jas Parke turėdavo aptvert 
tokių ligonių žaizdas kasdiei 
niio 20 iki 50. O vienok jis hie 
kuomet nesiskundė. Sykį lei 
tenantą Stairs sužeidė su* už 
nuodyta strėla. Gydytoja 
Parke skubiai iščiulpė žaizdą 
žinodamas, kad švieži nuodą 
gali jam pačiam pakenkti i 
užkrėsti nuodais. $ykį aš pat 
taip sunkiai susirgau, kad ne 
tekau sąmonės. Atsipeikėję 
pamačiau šalia savęs stovint 
gydytoją Park; man taip 
lonu ir jauku 
litai mes nesame jokiame 
vojuje.

(Bus daugiau).

pasidarė,
ma 
tar 
pa

1,180,000. atlankė Preidį 
muziejų

Lietuvos klerikalų tarpe, kaip 
įįa’ti žinome, pasireiškė labai 
W6i*ių nuomonių skirtumų. Bet 
'riiafyt, kad ir Valdančioje t&u- 
’tininkų 'partijoje (ne visai ra
mu.

Va sausio 9 d. Kaune Nusi
rinko tautininkų sąjungos su- 
važiaVitaaš, 'ktaialriiė dalyvavo’ 
460 žfhonių. Tačiau, kai buvo' 

rrčnkama valdyba, tai apie šim-j 
'ta atstovų visai susilaikė huo^ 
balsavimo. Įtakingas tautininkų! 
fpdblicisitas Rastenis-Marius ghi-Į 
Vo tik 96 balsus ir į valdybą; 
nepateko. O “jaunalietuvių” Va-į 
das Grėbliauskas viso gavo tiki 
20 balsų!

AIŠKINO” J. V. KON
STITUCIJĄ

Apskaičiuojama, kad 193( 
metais Fieldo muzejų gamto 
istorijos atlankė 1,180,000 žm 
94' nuošimčiai lankytojų pa 
darė vizitus niuzejui totai: 
dienomis, kai mokėti nereikia

Lietuviu Sočitftištų Šąjungės 
Pild. Kotaitetas d^bar rengiasi 
paduoti LŠS. nąria'tas hiibalsuo- 
ti 'šumahyihą, kad SąjŪriga at
siskirtų h’ilė SoėiaiiSt PaiUy. ši
tuo rėikalii Pild. Khm. nariai,1 
■kurie ^yVčha Chic'a'gdje, 'parašė 
kitiems 4 to komiteto nariams, 
'atsiklaupdami jų hitomohės.

“Kėleivio” redaktdfiūs, drg. 
S. Wičhėlsdhas (kitais yra Vie
nas T. K. narių) paskelbė lais-j 
ko tarihį ;ir išreiškė šaVo riuh-’ 

‘monę. jisai, mano, kad LŠSą- 
jungai butų geriau, nuo parti
jos atsiskyrtts. Tdkio hūsista- 
•tymo, esą, laikosi ir Norwoodo 
(Mass.) kuopa.

Sumanymas atsiskirti nuo 
partijoš yra pamatuojamas tuo, 
kad lietuvių socialistų darbas 
visuomet susidėjo beveik išim

tinai iš apšvietos skleidimo; be 
‘to, dabar Amerikos partija su
skilusi.

“Atsiskyrę nuo Partijos” 
— sakoma P. K. nafių laiš
ke “mes galėsime veikti 
laisviau ir sėkmingiau. Kas 
norės, galės dalyvauti politi
koje, bet: niiolatinis v musų 
darbas bus apšvieta. Prie to 
darbi) bus galima pritraukti 
daug lietūrių darbininkų, ku
rie nittsų lOjdms (pritaria,' 
bet šiuo Įaikū prie politinių 
partijų dėtis taėni>j?i* kadangi 
įtos partijos šiaiicMėn pergy
vena krizi ir nežinia, 
jos toliau tvarkysis.” 
Aitai ‘nūoiiionėi pritars, 

būt, beveik visi sąjuhgiėčiai

■t

Tautos vadas” Smetona aiš1- 
są-

■ ti

kino Lietuvės tautininkų 
jungės sUVąžiąvimė, kodėl tu
rinti Lut stipri Vykdomoji v^l- 
'dzik. Tarp ko kita jisai nūfo^ 
dė, kad ir labai demokratirigo- 
sė Amerikos Jungtinėse ValSti- 
josel prezidentas turįs daug ga
lios. Kongreso priimtas įstaty
mas galįs bųt prezidento 

‘mestas, nepasirašytas.
“Kai (prezidentas) nesu

tinka . pd j uo pasirašyti”, pa- 
Sihęiohą, “tai (js- 

’tktytao projektas) grąžina
mas atstovybei, kad iš natijo 
apsvarstytų. Ir tik atsto
vų balsi] vėl priimtas tdri 
būti pasirašytas prezidento.” 
Matyt, kad p. Smetona J. V/ 

konstitucijos neskaito. Kai pre-;

H
V

■

kaip

tu r

Ir mažas vaikas gali su
prasti, kad Šitoks kišimąsi į or- 
žanizacijos reikalus yra visai 
skirtingas dalykas nuo išreiški
mo nuomones apie organizaciją 
ir jos vaidmenį viešame gyve
nime. i ! I

Bet “Laisvė” apsimeta, kad 
ji to nesupranta — taip, kaip 
taš -pa&tdritts, ^kiiris “dėstė” sa
vo pa'rapijona!mts Darv/ino teo
riją. Ir ktatū ji nėsidrovi sa-

1936 metai—suvažiavi
mų metai Chicagoj
1936 metais Chicagoj laiky 

La 800 kd’nvcdciją a’rba šuva 
žiavrtaų. ‘ApskjyičiuOja'ina, km 
suvažiavimai padarė- biznic 
Chięfegei iki .$3Q!000,600,.

Skaičius suvažiavimų Clri 
cagoj ’subiljjo . New York< 
sktattirię, kur ‘ sėVažiaVimi 
1936 ftadtėis ’ ‘buvo 'tik*44Š ii 
kurie .'padare biznio miestu 
apie wmo;ooo.

i ................................ ........... ................. ............ ...... .............................. .......... ——- ------- ■■■■■■ -------------------------------------------

Ohicagos Lifetuviii Vyrų Chbras ir Liet. Socialistų Sų-g'O’s €h. C. Kp.
STATO 3 AKTŲ, 5 ATIDARYMŲ GRAŽIĄ MELODRAMĄ

‘UŽBURTI TURTAI’
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILLINOIS

Sekmadieny, Sausio-Jan. 24,1937
Pradžia ‘4 :«J0 1 vala'tidą vakaro.

Vaidinime dalyvaus geriausi DRAMATIŠKO RA
TELIO Artistai-Lošėjhi: Pėttonelė Miller-Petraičiu- 
te, Juze Gulbiniene, V. Phčkau8kas, J. J. Stasiū
nas, IL Liutkevičius, A. J ūsas, jaunasis Vytautas 
Tahfrutisj J. Kaunas, Irena Tarutis, Aldonh Gulbi- ,

Įžanga 65 Centai
nas, B. Abraškaite, X. šaikus, St. Šlunksnis ir Chi- 
cagos Lietuvių Vytų Choras. Visi sceniškosios dai
lės mėgėjai yra nuoširdžiai kviečiami atsilankyti 
ir sykiu su dailės veteranais ir draugais praleisti 
keletą linksniių Valandų.

-^KVIEČIA rengėjai

Po pefštatyirtio šokiai, griežiant Jurgio Steponavičiaus O r k e s t r u i 
gĮĮĮĮggĮjįgĮHgggggĮm



ninkąrelini asmenis

tetas aplaikė ir išleido $491,781.Ntfžiurirint vagysčių papil-1 par oliuotų asmenų, kurie dingo

, kad 98.-07 my-

tu, buk jis priiminėjęs ambu-
M

mai

i

Joms buvo siurprizas.

Žmona grąsiniisi jo gyvybei.

L
X.

Garsinki t ės N au jienbsėM.

Skelbia Didžiuli

VISKAS II KAINOS

t

./Ji

y:
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taipgi 
School

■

$8.75 
$7.M<

prašydamas policijos pagalbos 
šiame vajuje. . ,

i.

kiantį $25,000, kurs skkltėhihs 
kaip “koritestuojami refkrfk^i- 
mai”.Jobas Andruška, 953 West 35 prižiūrėtojų

place. Andruška yra apie 20 pareiškė;, kad jis davė įsakymį

, padaryti holdapą saliune riufeb- ^ideirto ir kitų valdininkų rin- 
1 vė tavernos savininką John ’klhio vajui 1936 metais komi- 
Swatek 54 metų, 1859 W. Chi-

Areštuotas Jonas Janis; sulai
kyti ir kiti du lietuviai \ 

jaunuoliai.

I Illinois republikonų centrali- 
James Roberts 22 metų, 1135 hio komiteto iždininkas Louis

f J ■' i*

jĮjliMA iiiMHIIfH Hį.. iratt

Kainos
Cašh kaina—10 
tonų ar daugiau

Už TONĄ
$9.50

teisman1 
ryšy su vajumi prieš ambu-

* • ' J — * . w a ' ■ • w •

hiiežBjlrtiv iHuerinių <i įlėutertfibSa- 
Zerrto greit palengvina skausmus nuo 
suSrelnina iritaciją nuo Eczomos. spuo 
gų ir panašių odos nfesvėlktnHų Per 2fi 
metus Žemo vartojamas ir giriama, 
milijttnų kdijio švdrus ir* saugus vair 
tas prašalinimui odos iritacijų 
tas Gbbd HbUsėkėeptng Bureau N<
'1874 35c flOe ir '$1 Vi«H 
lfn< Alpflr

t

FOR SKINI IRRITATiONS _ ______ --------- --- - —- -    _ _

a.... ...Ui

kartu su kitais dviejais jau- naujo areštuoti. Su^eYintenden- 
nuoliais, EdwU'rdu ir John tas SullivUn kreipėsi į 'Chicagds 
Nickle, kurie gyvena greta: policijos komisioniėrių A'llm’an^ 
Andruškbs, po numeriu 951

, LENGVI IŠMOKĖJIMAI
> H, n».«•»»/■/>o.,?,, du.PH

'<' < • '■ 'r

DIDĖLIS TEATRAS IR BALIUS
JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR KULTŪROS KLIUBAS 

, Rengia,
VAKARĄ SU VAIDINIMAIS IR ŠOKIAIS 
Sekmadienį, Sausio-Jantiary 24 d., T937 fti.

R. S. GERČIAVS — MĖLDAžiA SVET (5VEST STDE HAlfL), 
224^ 23r<l ^laeie

Bus vaidinama dvi labai juokingos komfedijds: “Aš numiriau” ir; 
“Be Šulo”. — Durys atsidarys 4 vai., vaidiriimo pradžia lygiai 5:30, 
vakare. Po Vaidinimo linksnius šokiki prie u. Keturakio škiiriiOs ; 

. muzikos . • Kviečia KOMITETAS. j
i J-II 1T_.Į.I11 h. i ■ ir lt), r r,A ' U J>ĄI...'h-- - ..................... ....................... .   r ■ r t-.r L . r; rr/AL-UM

/'■ 'c

< LOANSandl Oiį /
Jeigu reikąJąjįjį ^pinigiį ^rit>Piriiio,;MpygiČįd,

■ V’'-’: apdrąudos ^ų|nies;Nvėj6, i

KEISTUČIO SKOLINIMOIRBUDAVOJIMOB-VES
■./ ' ..Aš/rastinėje/ T' ■■■

‘i T.( 
'.v ’ .S

šeštadienis, sausiu 23, 1337 NAUJIEM08, Chicago, lh.
..........................  — ■‘■'■-r-*----------------------—•——

Mero Kelly pranešimas apie miesto 
valdžios darbuotę

(Tęsinys)
Finansų departamentas.
Chicagos kreditas vis eina 

geryn,” pareiškia Robėrt B. 
Upham savo metiniame rapor
te išduotame merui Edwardui .terilį veikia tinkamai. 
J. Kelly. 1936 metais bondsų 
skola sumažinta $3,739,000, ir 
dar miestas turi rankose $16,- 
973,897 fondą nuošimčiams iš
mokėti ir bondsam likviduoti. 
Chicagos bondsų skola (bonded 
dėbt )tapO sumažinta laike me
ro Kelly administracijos $13,- 
400,000.

Miesto finansai 1936 metais 
buvo taip tvarkomi, kad kompt- 
roleris pajėgė nupirkti už $27,- 
300,000 laukiamais taksais pa
remtų warantų, ažuot parduoti 
tuos warantus atviroj rinkoj.

Sausio 1 diėną, 1937 metų 
sukako laikas išmokėti įvairias 
bondsų laidas suma $10,839,000. 
Miestas turėjo pakankamai pi
nigų užmokėti nuošimčių ir 
dalį pagrindinės sumos tą die
ną. Miestas išmokėjo šiuo rei
kalu $3,739,000. Balansas $6,- 
600,000 bus atnaujintas (refun- 
ded).

Sveikatos departamentas
Chicagos sveikatos tarybos 

prezidentas Dr. Herman H. 
Bendesen praneša, kad kūdikių 
mirtingumas 1936 metais Chi
cagoj e buvo mažesnis, negu bet 
kuriame kitame iš didžiųjų A- 
merikos miestų. 1935 metais 
kūdikių mirtingumas čia buvo 
40.01 tūkstančiui gyventojų, o 
1936 metais tik 38.4 tūkstan
čiui gyventojų. (

Bendras gyventojų mirtingu
mas 1936 metais buvo kiek di
desnis, negu 1935 metais. Pa
vyzdžiui, mirtingumas 1935 me
tais siekė 10.01 tūkstančiui gy
ventojų, o 1936 metais 10.06 
tūkstančiui.

Gimimų skaičius Chicagoj 
buvo 1935 metais 14.2 tūkstan
čiui gyventojų, o 1936 metais 
13.7 tūkstančiui.

1935 metais viso mirčių nuo 
limpančių ligų Chicagoj buvo 
5,143, o 1936 metais dėl tokių 
pat ligų buvo mirčių 4,980; su
mažėjimas 3.1 nuošimčių. ,

1936 metais atidarytos dar į 
dvi stotys pirm laiko gimusiais ’ 
kūdikiais rūpintis. Dabar tokių [♦] 
Stočių Chicagoj randasi 31.

82,000 mokyklų amžiaus vai- : 
kų lankė dantų higijenos klini- j 
kas; daugiau kaip 90,000 vaikų 
klausė pamokų apie dantų prie- i 
žiūrą.

Sveikatos taryba apžiurėjo 
130 buveinių, kurios randasr už 
miesto ribų ir kuriose būna J 
daug maž 153,000 vaikų.

Dėka rūpestingos priežiūros, 
pristatomas Ch’icagai pienas 
buvo augščiausios kokybės.. 
Viešosios tarnybos departafti. 
Departamentas savo metinia

me raporte merui Kelly nuro
do, kad skaičius pasažierių at
vykstančių į Chicagos vidur- 
miestį kas rytmetis padidėjo 
1936 metais 16 nuošimčių. Tai 
rodo pagerėjimą biznio ir pra
monės, sako raportas.-

Viešosios tarnybos departa
mentas atydžiai prižiūrėjo, kad 
gazas, kurį kompanijos teikia 
namams, duotų reikiamą kiekį

DON’T
NEGLECT
ACOLD

Kruune& sKauue.iiniai greitai 
prašalindmi kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekotnenduo- 
jamos gydytoju, , nursiu fr 
vaistininku.

plėšinėjimą gatvėse.
/Jis yra 6 pėdų, 1 colio aukš

čio „ir svepįa apie 205 svarų. 
Suėmimo laiku dėvėjo mėlyną

r$. Nukentėję gali gauti dau
giau informacijų 16-toj nuo- 

karščio. Departamentas’ taipgi vadoj. , 
per metus laiko patikrino 147,- 
000 gazo mytėrių. Jis, be H;b, 
patikrino 246,339 elektros riiy- 
teirus ir su r;

Departamentas pažymį, kad 
kad, iš $20,000,000, kuriuos tei
smai įsakė telefonų kompanijai 
grąžinti kostutnėriams, $1?8,- 
000,000 jau sugrąžinta. Neatsi
ėmė kostumėriai grąžos dar a- 
pie porą milionų dolerių. Lai
kas atsiimti išsibaigia birželio 1 
diėną, 1937 merų.

Charles J. Wilkas 
Padavė Perskyrų 

Byla

Chicagietis, Charles J. Wfl- 
kas šią savaitę užvedė bylą 
Supcrior teisme. /Jis reikalau
ja perskyrų nuo žmonos, Gat- 
herine Wilkieiies.

Wilkas sako skundė, kad 
nebenorįs šeimyninio gyveni
mo, nes žmona gerianti ir 
daranti skčlas, kurios jį labai 
apsunkina. Negana to, ji kartą 
grąsinusi jo gyvybei.

Wilką atstovauja Gabel and 
Gairei firma.

Suėmė už Žmonių 
Užpuldinėjimą ir 

Vogimą

Areštuos paleistus pa- Nekaltas ambulansų Nušovė tavernos savi*- ' 5S. 8' rinkime vajai.
vaikymu.

. - f

, . • Kai yra paleidžiami iš kalė-
siutą, ir rudą minkštą kepu- jjmo parajiu.j kaliniai, tai jų Leo -M. Tarpey, advokatas w aju*. r ™

WT 1 - ■ . .. . .v. .... , . . • a t « w. Adams stfeet, rnegfftuartias L. bcaverns raporiaVO, 4ca<l ©re-pnvatj gyvenimą, prižiūri tam turįs ofisą adresu 10 So. La ’ s v
tikri inspektoriai, šiuo laiku 'Šalie štreet, .yra .pirmas advo- 

betgi Chfčagoj yra 3,600 tokių katas,z kurs pateko L---- - -
-------- ------------------------------- ' j. ,ry^y su vajumi prieš ambu-..,.. ■ .. , 

’ Kriminalia- cag0 a^enue- Tačiau sahuninin- Komitetas daY ttfri dėficitą šie-dynfrų, buV6 šuifnti du kiti j iš prižiūrėtojų -akių, kitaip sa- lansų vaiky tojus. Kriminalia- <..nie* ,?au1.^?uni3lin? 
jSurtudliai, Milton Nasrus, 18 kant, pasislėpė. Dabar veikiau- me teisme advokatas Tarpey <assipej o pašauti plėšiką, kinį
metų, adresas hežinoinas, ir tysis pirbliui išleisti k'alihiij pareiškė, kad- jis esąs nekal- ®un.<151.suzel *1 t2.as ran”
Jobas Andruška, 95» West 35 prižiūrėtojų superintendentas tas dėl daromų jam priekaiš- dasl UrideWell ligoninėje.

mėtų. Jis buvo suareštuotas tuos pasislėpusius asftienife iš vaikytoji bylas duži-

Ieško Marčia Tarvidaitės

AUBtRN BARK. — Trum
pą laiką atgal iš namų pabė- 
go 17 metų mergaite, Marčia 
Tarvid. Ji gyveno adresu, 7725 
South Lowe avenue.

Jos ieško motina, 
Wisconsin Industrial
for Girls, Slilvaukee, Wis.

P-lė Marion Kuehn 20 metų, 
6858 So. Šhore drive, Chica-' 
gos universitėto studentė, sė
dėjo savo naujame automobi
ly universiteto aikštėje auto- 
mobiliarns ir laukė po’rės 
draugių, taipgi studenčių.

Prie jos prisiartino žmdgūs 
ir pareiškė, kad jis mano, j6- 
gei mergina sėdi vogtame au
tomobily 
drauges, tai p-lė KuellU sutiko

Kai atėjo jos dVi

Ir vaikų -miestas neuž- važioti’ f'poiiėij^^tdfr kad 
miršta i išaiškinti nesusipratimą.
—-------- Į Tačiau bevažiuojant j poli

cijos stotį, nepažįstamo vyro 
rankoj pasirodė revolveris ir 
vyras paliepė -merginai va
žiuoti vidurmiOsčiO link. Prie 
Fieldo . 'inuzejaus vyras išva-

Šią žiemą Chicagoj išlieta 
vandeniu 185 aikštės vaikams 
ir jaunuomenei čiuožinėti. Vi
sa bėda iki šiol buvo, kad le
do nematėme. Gamta kai ka
da panašius šposus iškerta, ir re visas tris merginas iš auto- 
ką tu Jai padarysi. > mobilio, o pats nuvažiavo sa-

Tačiau ir gamtos šposa'ms vais keliais.
taisyti dedama pastangos. Štai
Chicagoj yra išvystoma nauja sniego, tai patelefonuokite į 
pramonė—tai gamyba sniego. Chicagą, o iš čia jums pasiųs 
Jėi tik kur ir kam rcikįh šniegą geležiąkelių Vagonais.

i

Stop 
l tcliing
Skin j

ij.-.Ji...... in i'"iiii'irįniiiiii

MOKYKIMĖS GROŽIO KULTŪ
ROS. Gaukit daugiau už mažiau 

pinigų pas

SELAN’S
. PASAULY DIDŽIAUSIOJ 

GROŽIO MOKYKLOJ 
JŪSŲ APYLINKĖJE

Jus gausite daugiau praktiško 
lavininiosi ant kostumerių negu 
bile kokioj mokykloj. Štai delko 
daugiau reikalaujama musų mo
kinių.

Prašykit musų gražios 24 pus
lapių knygos.

SELAN’S SYSTEM
SOUTH—6404 Š. Ėlalsted Street 
NORTH—2744 Wilwaukee Avė.

Anglių Streikas
GlUįSTA — IŠVENGKIT KAINŲ PAKILIMO «

THE HEBiTAGE COAL CO.
PRIPILDYS JŪSŲ ANGLINES DABAR

KAS TRŪKSTA LIKUSIAI ŽIEMOS DALIAI IR LEIDŽIA PER t

5 Mem Išsimokėti
______ _______ NEREIKIA (MOKĖJIMO ,r

Užtikrintas Kuras—Specialiai žerrtos

POCAHONTAS, Reforked A^GPG 
SOLVAYCOKE 
PETROLEUM COKE 9 (stambus) 
POCAHONTAS, Mine Run sta(^mo) 

i Truputis brangiau už mažesnius užsakymus ir skolon
DVIEJŲ VALANDŲ PATARNAVIMAS—PUSĖ TONO AR LODĄS

Heritag'e Coal Co.
MICHIGAN AVENUE PRIE 63 GATVĖS 

TEL. ENGLEWOOD 2606

"" --Roosevelt Furniture Co
1 I -

16-to distrikto nuovada su
ėmė Town of Lake 22 Inetų 
jaunuolį John JaUis, 4441 So. 
Wood strėet. ,

Policija jį suareštavo už 
žmonių užpuldinėjimą ir api- 
siiMiiiffiHiiinniimiiiiHiiiiiaiiniiiiiimiiiiiiniiisiiiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiiiaiiiiirasiiiiinniin

Išmainome Čekius
UŽ CHICAGOJE ŽEMIAUSI MOKESTĮ

IŠMAINOM ČEKIUS
Už darbininkų algų čekius ant Cashing Com- 

pariy skaitome: 
$1:00 

25.00 
50:00 
75.00 

100.00 
100.00

iki 
iki 
iki 
iki

5c už kas

5c 
10c 
15c 
20c 
25c 
$20

Mažiaus - 
$ 1.00 

26.00 
51.00 
76.00 

Virš
Už visus kitus užmiesčio čekius nuo $50 ir virš 

skaitysime Bank Exchange ’/z iš 1%

IŠDUODAM MONEY 
ORDERIUS 

$5.00 ....... ....... ............
16.00 ........................................
50.00 i......;.......;..;;............;......

106„00 
100.00

Gaso ir Ėlektrikos Bilos 
po 5 'Centus , 

ITiriipinamc Smiilkpinighi
• Popieriniai ačba Smulkieji ............. Yz iš 1%

Mažiaus - 
$ 5.01 

10.00 
50.00

Virs

iki 
iki 
iki

6 c 
*8c 

10c 
15c 
virs15c plūs prie 

nurodyto' dydžio

š rtVKAU Neskaitysime iiieko už money ordeTiūš, Smulkius pini-
s gus, gaso ar elektros failas keičiant JuSų alg^ čektiiilš!

ATDARA': Kasdien 9:30 v. r. iki 6:00 p. p.

i Currency EKchange
Telefonas la’fayette 4'404 4162 ARCHER AVENUE (in cutier’s Bakery)

ffiiiimniiii[£iiiiiimiiisHmmiHiisiiiiiiHiiiii3]iiHiiiiiiii[£iiiiHiiiiifisiiiiiiis]iHimimis]iiiiii!iiiiisiiiiiiiiinii[si
PETER PEN

SAUSIO mėn.
BALDU

IŠPARDAVIMA
a—, r

Roosevelt Furniture Co., Ine
M. P. ’JOVAtlAŪSKAS ii- J. P. BERTULIS, Savininkai 

2310 West Roosevelt Road



NAMU APIPLĖŠIMAI BRIGHTON PARKE Rekomenduoja šeimi-
■ ninlrnmc! Inuriana iv

ŽYMIAI SUMAŽĖJO Avieną

Žmonių protestai ir policijos budrumas 
pagelbėjo \

*— Per 
dienas 
ramu.

BRIGHTON PARK 
paskutines kelias 
Brighton Parke buvo 
Piktadariai, kurie terorizavo
vietos gyventojus, apiplėšinė- 
dami jų namus, staigiai dingo.

Arba pakliuvo, arba išsi
kraustė į saugesnes apielin- 
kes vogimo darbų tęsti.,

Pasipiktinę padėtirhi, vietos 
gyventojai ir organizacijos 
ėmė kelti protestų ir siųsti de
legacijas pas miesto atstovus. 
Tas žymiai pagelbėjo padėtį 
pataisyti. Be to, ir policijos 
budrumas daug pagelbėjo, nes 
vienų 
ėmė.

Bet 
visgi 
Tarp
tas lietuvių.

po kito piktadarius su-

prieš dabartinę “tylų” 
įvyko keli apiplėšimai, 
nukentėjusių buvo kelc-

Keletą dienų atgal piktada
riai išnešė brangią, importuo
tą kaldrą iš Bonifaco Javois 
namų, kurie randasi adresu, 
44449 South California avė.;

Nuo piktadarių nukentėjo 
dvi šeimynos, gyvenančios ad
resu, 4414 South Richmond st. 
Iš A. Kazlausko buto išnešė 
baldų, kilimą ir radio apara
tą. Iš V. George buto, vyriš
ką siutą, lovos patiesalą, 14 
tūbų radio aparatą ir 
nę lempą;

Iš Thomas S aruos 
4612 So. Rockivell st., 
laikrodėlį, vertą $15.
W. Scmidt, tuo pačid adresu 
atėmė laikrodėlį ir $25 pini
gais; t

Vienok, dabar viešpatauja 
“tyla.”

Chicagos Mėsos Taryba pra
neša šeimininkėms,' kad eko
nomiškiausias mėsos pirkinys 
šiandien yra jautiena Aušini
mui- ir avienh, nuo peties.

Taryba taipgi sako, kad mė
giamas šip sezono valgis yra 
tušinta jautiena su makaro
nais. > (Sp.)

Pirmadienį “Naujie
nose” Pradės Eiti 
“Paslap. ir Kraujas”

grindi-

namų, 
išnešė

Nuo

Dr. K. J. Svenciskas j Serga A. Gerlikas 
Atidarė Ofisą Brigh 

ton Parke
Apskr. Ligoninėje

Netrukus žada ir apsivesti

Dr. Kazys J. Svenciskas, žy
mus lietuvių tarpe dainininkas, 
atsidarė dentisterijos laborato
riją adresu, 4300 So. Fairfield 
Avė., ant kampo, virš p. Jo
naičio vaistinės.

Dr. Svencisko dentisterijos į- 
taisai yra labai modernus. 
Tarp jų yra ir X-ray mašina 
dėl nufotografavimo skaudan
čių dantų. i

Kitame kambaryje, šalę Dr. 
Svencisko ofiso, atsidarė savo 
ofisą Dr. A. J. Šimkus, gydy
tojas ir chirurgas. , r

Baigęs Loyola universiteto 
dentisterijos kursus, Dr. Sven
ciskas jau nuo jaunų dienų 
yra pasižymėjęs kaipo daini
ninkas. Jo tenoro balsas yra 
papuošęs daug lietuvių scenos 
ar radio programų. .

Dr. Svenciskui beveik viskas 
ant žygio atsitinka. Štai, bai
gia mokslus, patampa daktarų, 
atsidaro ofisą... o dabar, kaip 
sužinota iš labai autoritetingų; 
šaltinių, Dr. Svenciskas rengia
si apsivesti...

“Daktariene” pataps Brigh
ton Parko gražuolė, mėlynų 
akių, p-lė Adelfina Pauliutė, 
■kuri su tėvais gyvena po ant
rašu 4530 So. Mozart st.

Kuomet įvyks vestuvės? Sa
koma Dr. Svenciską ir p-lę 
Pauliutę “amžinu ryšiu” surišę 
apie gegužės 1. —Ic.

Apskričio ligoninėje guli 
Antanas Gerlikas, kaip pra
neša Stella Galdikas, gyvenan
ti adresu, 635 W. 26th st. Ji 
sako, kad ligonį galima ap
lankyti antradieniais, ketvir
tadieniais, ir nuo 2 iki 3 po 
piet, šeštadieniais nuo 7 iki 
8, o sekmadieniais nuo 2 ’iki 
4 po piet.

Ligonis guli 53 warde, penk
tam aukšte. (Sp.)

Pirkite savo apielinkč^ 
krautuvėse

ABosses Won't 
Hire People with 
Halitosis ( BREATH)

People who get and hold jobs 
keėp their breath agreeable

f/lth the best to choose from theeo days, em- 
ployera favor the person who is most attrac- 
tlve. In business life as ia the sočiai world, 
halitosis (unnleasant breath) is considered the 
fforst of faults.

Unfortunately everybodv ouffers from thla 
offensive condition at some time or otner—• 
many more regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of food pąrtlclęs skipped by the tooth 
brush is the causo of most cases. Decaying 
teetb and poor digestion also Gause odors.

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

Listerine ha!ts fermentation, a major cause 
Of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 

not offend others.
I! you value your job and your friends, ūso 

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

Don’t offend others ■ Checlf . 
"halitosis with LISTERINE

Tunelyje Žemės Už 
griuvo Dominiką 

Palšaitį
Sunkiai sužeidė; ilsisi namie 

ir eina geryn. bfitvft* t liūtui

tunelyje, 
Palšaitis

Palšaitis

BRIDGEPORT — Bridgepor- 
tietis Dominikas Palšaitis bu
vo sunkiai sužeistas, kai jį 
užgriuvo žemės 
Stickney miestelyje, 
tame tunelyje dirba.

Išimtas iš tunelio,
buvo nuvežtas į ligoninę, o iš 
ten į namus, kur dabar ilsisi 
ir eina geryn. Jis gyvena ad
resu, 3423 Emerald avenue.

Visi draugai linki ligoniui 
greitai pasveikti.

417 svetimų šalių laivų 
Chicagoj

Arčiausias jurų uostas Chi- 
cagai randasi 900 mylių toly. 
Visgi, nors Chicaga randasi 
toli nuo jurų, į jų 1936 metais 
atvežė tavorus 417 svetimų 
šalių laivai. Komercinių sve
timų šalių laivų atlankė Chi- 
cagų 1935 metais 382.

**4*«
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riems teko pakliūti j Rusijos 
revoliucijos sukurį.

Pradėkite šią įdomią apysa- 
(ką skaityti pirmadienį, ir ne
praleiskite nei vieno nuYnerio.

Nepaprastai įdomi apysaka 
apie Rusijos revoliucijų

Užporyt, tai yra pirmadie
nį, sausio 25 d., “Naujienose” 
pradės eiti apysaka, “Paslap
tis ir Kraujas”.

Tai yra rusų autoriaus, P. 
Chruščiovo, veikalas, kurį su
lietuvino ir “Naujienoms” prit 
rengė, K. Auguras.

Apysakos turinys paimtas iš 
Rusijos revoliucijos laikų 
venimo. Jis piešia įvykius 
masinius žudymus, kraujo 
j imą, intrigas, žiarumus,

gy-

lie
ku-

šęštadienis, gausią 23, 1937

Lietuvių
Ilalsted

suaugu- 
vaikams.

Gražus Lietuvos
Filmai

Po Chicagos kolonijas 
kelintų savaitę važinėja 
liai, Miešyslovas ir Kazimie
ras Motuzai, rodydami ,spal
vuotus ir garsinius filmus apie 
Lietuvą. Jiems davė vardų 
“Lietuva Kalba”,

Paveikslai yra padaryti su 
skoniu ir supratimu fotogra
finio aparto, kurio pagalba ir 
paprastus, kasdieninius įvy
kius galima padaryti įdomiais.

Daug “filmininkų”
po kolonijas rodydami 
veikslus iš 
yienas jų 
pp. Motuzų

“Lietuva
vaizduoja Lietuvos, gamtos gro
žį, kaimiečių ir miestelėnų gy
venimą, žymesnius Lietuvos 
įvykius ir įvairius margumy
nus, kurie gabiems filmų ga-

'jau 
bro-

važinėjo 
“Pa- 

Lietuvos”, bet nei 
neįstengė prilygti 
kurinius.

Kalba” gražiai at-

rie ne vienam lietuviui yra ži- mintoj ams krito į akį. 
nomi. Tiems lietuviams, ku- Filmus pamatyti verta kiek-

Rekomenduojamas Kaino Skalvio 'P s

TRINER’S ELIXXR 
OF BITTER WIHE

■ ■ ’ ■ ■■■.•

PRAŠYK SAMPELIO DYKAI 
Trlner’s Bltter Wine Co. . 
044 S. Well« St., Chlcago, HI;
Prisiųsiu man sampeli dykai-,’ j
Vardas ----- -------------- --------------r—

Adresas --------------------------------------

Nebūkit 
Nevirškinimo

Vergais Visose 
Vaistinėse

ATYDA
ANGLYS ■ ■'

DABAR, kai žiema ' 
jau ištiktųjų pribu-1 
vo, tai kaip tik ir Į 
pats laikas yra var- Į 
toti geriausias an- 

' glis.

O kad būti tikrai 
patekikintu užsi^a- 

| kykte kuro pas 
DĖARBORN 

COAL 
/ CORPORATION

Priimame ir išpildome anglių bei koksų 
užsakymus dėl tų, kurie yra ant pašalposT?FT TFF listo (Relief). Reikia tik parodyti COAL JVlliluirur (Rehef) igahąvimą iš Chicago Relief 

Administration.
DYLERIAI PATIRS, KAD JIEMS DIRBTI SU ŠIUO YARDU YRA 

NAUDA.

Dearborn Coal Corporation
2426 So. Halsted St.

Telefonas CALUMET 6681

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptu—80 Proof

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIUS
Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų—80 Proof 

PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI
. v ; ■ ■ ' . .. .■ įį. ■, ■'/. , ■.

International Wine&LiquorCo
FRANK VIZGARD, Savininkas "

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

■III
or

'.Z ■■#2

Pinigų Taupytojams Išmokam
Kiekvieno Asmens Pinigai 

Apdrausti iki $5,000.00
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičią

Standard Federal Savi ngs & Loan Associati on of Chicago
2324 S. Leavitt St. Justin Mackewich, Prez. Tel. Canal 1679

Viso Gyveninio Proga!
NAUJIENOS, Chicago, U

vienam Chicagos lietuviui.
Brdliai Motuzai j Uos rodys 

paskutinį kartą Chicagoj, sau
sio 29 d., Chicagos 
Auditorijoje, 3133 S. 
Street.

Bilietai yra po 35 
siems ir po 25 centus 
Pradžia *— 7:30.

Lietuvis importerįs, p. Ju
lius Rakštis, savininkas Baltic 
Import Company, turi suren
gęs “keliaujančią” Lietuvos 
maisto produktų parodą, kuri 
“važinėja” po Chicago kartu 
su filmais. Produktai greičiau
siai bus išstatyti ir Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje.

Sekanti filmų seansai įvyks:
Sausio 23: Lietuvių auditori

joj, 9th ir Lincoln, Waukegan, 
III.;

Sausio 24: Mokyklos salėje, 
Indiana Harbor, Ind.
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MILUONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVĖ RN M E NT .

Vėl sakome, pirk sau karų tiesiog iš U. S. Auto Finance 
Company, didžiausios Chicagoj automobilių finansavimo 
bendrovės ir sutaupyk daugiau kaip pusę.

Kiekvienas karas, kurį mes parduodame yra tikras, ga
rantuotas, už skolų atgautas automobilis.

Virš 200 karų pasirinkimui. Kai kurie visai nauji, nie
kad nevartoti, atimti iš automobilių dylerių, kurie negalė
jo atsilyginti savo dirbtuvėms.

Pats gražiausis ir didžiausis vėliausių automobilių mo
delių pasirinkimas tokiomis kainomis, kokioms antrinin
kų nerasi niekur visose Suv. Valstijose.

Ši pareiškimą mes pilnai garantuojame
20 metų finansuojame automobilius ir tūkstančiai ant 

tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų pasitenkinimo 
garantija.

1936 Buicks — 1936 Chevrolets — 1936 Fords — 
1936 Packards — 1936 Pontiacs — 1936 Plymouths 
— 1936 Terraplanes — 1936 Dodges — 1936 La- 
Fayettes — 1936 Hudsons 1936 Oldsmobiles — už 
pusę kainos ir kai kurie mažiau kaip už pusę.

Turime taipgi 1933, 1934, 1935 Dodges, Buicks, 
Chevrolets, Fords, Nashes, Hupmobiles, Cadillacs, 
Packards — faktiškai visų išdirbysčių ir kokie tik 
yra daromi modeliai — virš 200 karų išviso už taip 
pigiai kaip $95.00.
Užtikriname, kad Sutaupysite Mažiausiai 

50 Nuošimčių.

Neprivalote mokėti būtinai cash
Mes priimsime jūsų senąjį karų kaipo įmokėsiu ir kitų 

galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokėjimais per 2 
meltu.

Visi karai su musų besųlyginia 90 dienų garantija ir 10 
dienų bandymo važiavimu.

Atdara kas vakarą įskaitant sekmadienius iki 9:30 vai. vakaro.

U. S. Auto Finance Co.
1340 W. 63rd St., kampas Loomis

Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jūsų keliones išlaidas, 
kad pamatyti šiuos nuostabius bargenus.

DAILY BUSINESS OIRECTOHY
-;-v j \\. ’ ’ 5 .  ________

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbeti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų^ intaisų ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8;>00, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

• ANGLYS—COAL

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugia i $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

Lump $6.00, Pea Coal Nut $5.00, 
Mine Run $5.75, Egg $6.00, Screen- 
ings $4.75. Pristatome mieste ir į 
priemiesčius. Pašaukit dieną ar na
ktį Tel. KEDZIE 3882.

ANGLYS! ANGLYS!
Negirdėtai nupigintomis kainomis 
Pocahontas Mine Run 4 ton. ar dau
giau $7.00 už toną. Kitos anglys 

už toną:
BLACK BAND ...................... $8.60
Illinois Lump ............   $6.40
Franklin Wash Nut ..........  $5.75 ir
Haking Kentuckv Lump ...... $8.10

Pašaukite LAFAYETTE 8980
Oksas Express 4405 S. Fairfield Av.

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
Šiame skvriuje skelbiama tik Me 

automobilių pardavėjai ir 
kanikai. kurie kiekvienam 
teisinga patarnavimo ir 
nataiso automobiliu*.

auto me 
užtikrina 
geriausia

Milda Auto Sales
Vienintelis lietutis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių 
DOMININKAS KURAITIS

806 West 31-st Street 
VMorv 1696

RĘSTA URA NT AI

Ųniversal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Slst Street 
A. A. NORKUS, Savininkas. 

Tel. Victory 9670.

Garsinkitės “N-nose’

ILaidotuvių Direktoriail Turtas ir Finansai
Real Estate and Finance

JUOZAPAS
U D EIKI

IR TĖVAS
REPublic 8340

CONRAD AS 
PHOTOGRAFAS

<20 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražia 
dovaną. Modemišku Vestuvių Pavei 
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5883—5840

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800 
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
pkites

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-os lubos su J. J. Grish

• TAVERNOS

LIGONINES—
HOSPTTALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompątentiški gydytojai, o ne «tn> 

dentai* teikia patarnavimą.
Išima tansilus Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklu*. Medikai! ekzami- 
nacija ir gydymą*. Ligoninė* gydy
mą* arba namuose 
gydymą* įšvirkštimu, 
cose veins.

DOUGLAS PARK
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lawnda!e 5727.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
B. Z. TAVERN

šeštadienį ir sekmadienį, Sausio- 
Jan. 30-31 4213 So. Campbell Avė. 
Tel. Lafayette 8150. Gera muzika, 
valgiai, Burlington alus — geriausi 
degtinė. Savininkai Barbora ir Ado
mas Zablaske, kurie turi farmą prie 
Fox River upės.

KEPTA ŽUVIS
Coleslow—Potato Salad. Turime virš 
40

RaudongydSs 
kyla ir vari-

HOSPITAL

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Bitelis yra vienas iš ge
riausių Biterių ką Šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge 
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne 
smagumų Plačiai yra parduodamai 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir-be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Saluta 
ras Biterio Pašaukite telefonv 
Canal 1138.

639 West 18th St. 
CHICAGO. ILL

Telefonai visų Departamentų 
HUMBOLDT 1392

STENSON BREWING 
COMPANY

BREWERS OF FINE LAGER BEER 
1748-1760 N. WINCHESTER AVĖ. 

1753-1759 N. DAMEN AVĖ.
CHICAGO.

rūšių sendvičiams mėsos. Viskas 
Švie&is kasdien.

GILLS DELICATESSEN
3321 So. Morgan Street

Pristatome — Boul. 3753

New Deal Inn Tavem 
117 SO. HALSTED STREET 

HOT LUNCH—LIQUORS—WINE 
—BEER—CIGARS AND 

CIGARETTES
Bill Dudor and Gene Pietro 

Haymarket 1378 Chicago, 111.

LUCKY INN
Pranešu visiems Chicagos draugams 
ir pažįstamiems, kad esu naujam 
Taverno biznyje. Įvairiausios rųšies 
degtinė, vynas Rheingold alus ir 
cigarai—stalai dėl šeimynų ir mer
ginų. Savininkas ristikas STANLEY 
BAGDONAS. Tei. Lafayette 7069 

2448 We*t 47th Street

LUCKY INN
Musų naujai atidarytoje Ir išpuošto
je užeigoje Lucky Inn randasi įvai
riausios rųšies degtinė, vynas, Pabst 
Blue Ribbon Beer, cigarai—pietų 
laiku Šilti valgiai, užkandžiai ir 
mandagu* patarnavimas. Savininkai 
MARY BUTKUS ir TONY JACUBS

TeL Yard* 5299 
3827 SO» EMERALD AVENUE <
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NENUILSTANTI SCENOS 
VEIKĖJAM U Z IK O S ZINIO S

Rašo NORA

MUZIKALUS ŽVAIGŽDĖS 
FILMOSE

Pražuvo iš Namų
1 '

Žmona .ieško John Jacobs’.o
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CLASSIFIED ADS.

Kažin kas yra pasakęs, kad 
Hollywood paliko visiškai mui 
zįkos užipteresuota. Dideli pa
sisekimai tokių dainininkų, kaip 
Grace Moorę, Jęanętite McDo
nald, Nelson Eddy, Niuo Mar
tini, Lawrence Tibbett, Lily 
Pons ir kitų muzikaliuose vei
kaluose atidarė naują dirvą fil- 
mose. Dabar muzikos Bendro
vės Korporacija planuoja dide
lius darbus su opera Girnose.

Įdomu yra pažymėti, kad kar
tu su viršpaminėtais daininin
kais yra didelis skaičius filmų 
artistų, kurie turi nemažą mu
zikali gabumą.

Pavyzdžiui, neseniai miręs 
Ernest Torrence, vienas svar
biausių visų filmų artistų, bu
vo pažymėtinai geras muzikas 
ir dainininkas.

Ann Harding ir Ramon Na- 
varro, irgi pirmaeiliai filmų ir 
scenos žvaigždės, yra žinomi 
kaipo rimti pianistai.

Prieš pradedant vaidint fil
iuose, Genevieve Tobin buvo 
profesionalė arfistė.

Irene Dunne, viena mylimiau 
šių iš filmų artisčių, buvo iš
lavinta būti operos dainininkė 
ir piano studijavo Chicagos 
Muzikos Kolegijoj.

VVarner Baxter skambina gi
tarą ir daugelis kitų artistų y- 
ra talentingi muzikai.

liai programai yra rengiami 
.toms iškilmėms, $u pasaulio į- 
žymiausiąis dirigentais. Sezono 
programas taipgi talpina vieną 
koncertą duodama per Dresde- 
no Valstybinės Operos Orkest
rą, su 
Bohm.

jos vedėju Dr. Kari

sukanka 46 metai kai 
Simfonijos Orkestrą

šiemet
Chicagos 
egzistuoja ir $2 metai kaip Dr. 
I?rederick Stock yrą .vedėjas 
šios svarbios organizacijos.

* *
•J

Brooklyn «(N. Y.) Muzikos 
Akademija, viena iš žymių o- 
peros ir koncertų auditorijų A- 
merikoje, tapo išgelbėta. 1936 
metais' ji pateko bankruto teis
man ir dabar Brooklyno Dailės 
ir Mokslo Institutas perėmė tą 
nuosavybę su jos $300,000.00 
skola ir netoli dešimt tūkstan
čių dolerių užvilktais valdžiai 
mokesčiais.

Dr. Walter 
mas savo 74 
užbaigė savo
vardintą “žmogus be šalies.” ši 
opera bus pastatyta Metropoli
tan Operos pavasariniam sezo
ne su visu amerikonų artistų 
sąstatu. /

Damrosch, buda- 
metuose, neseniai 
trečią operą už-

SLA 6-to Apskrities 
konferencija atidėta

AR ŽINOTE,-KAD?

Kaip Naujos Anglijos Muzi
kos Konservatorija, taip ir Chi
cagos Muzikos Kolegija, abie
juose iš kurių randasi nemažai 
■lietuvių muzikos studentų, <šie- 
įmet A*vdftSa?Siv6 70*m^tų*gy-; 
vavimo sukaktuves. 'Naujos 
Anglijos Konservatoriją Bosto
ne sutvėrė Dr. Eben Tourjee 
1867 metais ir tais pačiais me
tais Dr. Florenz Ziegfeld įstei
gė Chicagos Muzikos Kolegiją.

* &
Londono’o Philharmonijos 

Draugija šiemet švenčia savo 
125 metų sukaktuves. Specia-

SLA 6-^to Apskrities 
konferencijų įvyks sau
sio 31 d., o ne sausio 24 
d,, kaip buvo paskelbta 
trečiadienio “Naujieno
se.”
* Taigi jsitėtti^kite, kad 
ta konferencija įvyks 
ne rytoj, o sausio 31 d. 
Vieta—Sandaros s v e- 

 

tainęje, 814 33rd St

Naujienų Koncertas 
Vasario 7/4(,J 937 

 

SAKALŲ S/VETAINEJ 

 

2343 SOUTH KĖDZIE AVENUE

Jeigu butų dalinami) medaliai 
už nuoširdų pasišventimą musų 
dailės platinimo naudai, itai vie
nas iš .pačių .pirmutinių turėtų 
būti įteiktas musų mylimai sce
nos mylėtojai ir darbuotojai 
Petronėlei Petraičiutei-Milerie- 
nei. Pažinau ją per suvirš dvi
dešimt metų. Turėjau malonu
mo dirbti su ja, kuomet ve-p 
džiau Moterų iProgresisčių cho
rą, apie 17-18 metų atgal. Per 
pąskutinius 15-16 metų ji yra 
darbšti ir ištikima Birutės cho
ro "narė ir nuoširdžiai rūpinasi 
Birutės veikimu ir gerove. Per 
visą jos gyvenimą s Chicagoj e 
Petronėlė Milerienė įdomavo 
scena ir .buvo viena iš svarbiau
sių musų . artisčių mėgėjų, ir 
tokia .artistė, kuria visuomet 
buvo galima .pasitikėti ne tiktai 
savos rolės tinkamam pervedi
mui, bet ir kooperacijai, kad 
visas veikalas bendrai pasisek
tų. Turėdama nemažai įr per 
daugelį metų patyrimo, sceno-. 
j e p. Milerienė dabar žengia 
flar vieną žingsnį pirmyn savo 
numylėtam darbe, ir tas yra 
eiti ražisorės pareigas. Rodos, 
jau buvo pastatyti keli1 mažesni 
veikalai jai ražisuojant, tačiau 
pirmas, jos didesnis užsimojimas 
tas sekmudient U 4 sausio, 
I?tiomet Lietuxmj^7Auditorijoj ė* 
BUS statoma“Užburti Turtai.” 
Be to, kad p. Mileriene yra šio 
pastatymo režisorius, ji dar .vai 
dina vieną iš svarbiausių rolių.' 

^Geriausio ;pasiselumo jai abie^ 
jose rolėse. Dar daugiau jėgos 
jai visoje darbuotėje. Josi darb
štumas ir pasišventimas gražių 
darbų .platinime turėtų būti pa-: 
vyzdžiu ne vienam iš musų

Mezgimo Dirbtuvės

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ K R A U- 
TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS. 
Telefonas 

VlCTORY 3486.
504 WEST 33-rd STREET

TONVN QF ĖMĖ — Marie 
JacQbs klausinėja a.pielinkės 
žmęnįų ir .nuovados, žinių 
apie .savo vyrą. Jisai pražuvo 
sausio 18 d.

Vardas yra John Jacobs 
Metų turi apie 48 ir yra 5 pė
dų, 6 colių aukščio. Jei kas 
turite žinių, praneškite nuova
dai ar moteriškei. Ji gyvena 
adresu, 4445 South Marsh- 
field /avenue. Mes dengiame ir pataisome visokios

------------------------------------- - pušies stogus, taipgi įdirbame bleties
1 darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

JBRJDGEPORT roofing co. 
3216 So. Halsfed St.

Victory 4965

SfOGDENGYSTfi

w?

Urba Flow.er ,Shop.pe(
Gėles Mylintiems-—Vestuvėms—■ 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Į Phone LAFAYETTE 5800 .

PRISTATYMAS MIESTE ir PR1E-1 
MIESTUOSE.

AUKŠTOS BUšrlES JLUNOlIS j 
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už tonų
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ Į

Furnitūre & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkopi. Taipgi .Moru fikėerius de) 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registeriųs ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu ^pirkaite kitur.

S. E. SOSTHE1M & SONS 
J 915 SO. STATE STREET.

CALųmet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

Business Chances
v Pardavimui iBjzniai

PARDUOSIU taverno _^iznį arba 
priimsiu į pusininkus—'nėra skirtu
mo: vyras ar moteris. 2113 South 
■Halsted St.

Help Wanted—Male-Femgle
Darbininku Reikia

PARSIDUODA restaurantas, ren- 
da maža — biznis eina gerai. Kai
na prieinama. Matykite 334 South 
Westerh Avenue.

.REIKALINGA vyras ar moteris 
virėja—pageidaujama singelys virš 
30 metų amžiaus—kambarys .užlai
kymas, ir gera alga. Kreiptis po 
pietų: 5J02 W. ,6$th -St.

H?lp Wanted—Ma17“
Darbininkų Reikia'

.PARSIDUODA batų taisymo šapa 
—pinigo darytojas, pigi renda. pra
šome persitikrinti. Tam, kuris nori 
išmokti amato ir pirks šią šapą— 
duosiu praktišką išlavinimą dykai. 
M. J. 10703 So. State St. Chicago, III

PARDAVIMUI kriaučių šapa ir ville, Miėh. 
cleaning business. Gera vieta, pi
giai—“mainysiu ant bile ko. 1420 W. 
69th Street.

;REIK ALINGAS porteris dirbti 
tavernoje, valgis ir guolis ant (vie
tos. 3510 West 63rd St.
........ —""" -?... - - r.--.----- --- t------r .......... -

REIKALINGAS žmogus ant far- 
■ mos pagelbėti. Atsišaukite greitai 
| per laišką. G. Shestokas, R 3, Sęot-

•Real Estate Wanted
—Nuosavybes Reikia

■ ,A»®

PARSIDUODA Restaurantas pi
giai; .priežastis—ligos, Bridgeporto 
apielinkčj. Kreiptės laišku, Box 556 
Naujienos, 1739 So. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

MERGINA bendram namų darbui 
be skalbimo—vaikas 9 metų, geri 
namai, $6.00. Briargate 3422.

MERGINA bendram, namų darbui, 
bute, nėra skalbimo—malonus na- 
inąi, $23 į mėnesį. Hollycourt 0716.

NORIU .pirkti vįęno .arba 2 .pagy
venimų murini arbą medinį .mamą— 
apmokėsiu cash, jeigu prieinama 
kaina. Bile geroj vietoj. Praneškite 
laišku 1739 So. Halsted SL, :Box 
559.

REIKIA patikimos merginos 25 
—40 bendram namų darbui — geri 
namai, nėra skalbimo, $7—$8.

> Rogers Park 6837.

Real Estate For Snie
DIDELIS BARGENĄS

Parsiduoda dviejų ankštų maro 
namas 5 ir 6 kambarių. »Euroace 
apšildymas. -Parsiduoda jjž $3760. 
Taipgi didelis pasirinkimas Jutų par
genu.

,Z. S. MIGKEVICE -and 00. 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800.

Peoples Liquor Store j 

,2646 »West 63rd Street H 
Tėl. iRėpųblic 8841

Didelis pasirinkimas visokios H 
rųšies gėrimų-

Kas ateis su ,Muo jipgąrsinimu,# 
nuataiidm ^holeąąle ^kainomis* į#

T
I 1 1 m III1ĮI I.HI.III.. III J|ll«i«mil..li 
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LOVEIKIS
, KVIFTKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
jir .Pagrąbams

>316 So. Halsted St
I ei. BOUlevard 7314

-

•<

SOČI AL ^ECŲRITY
BLANKAS llt 'FORMAS GALI-

M^,GAUT^4»A^wr

J. P.Varkala
3241 So. Ralsted ,St. i

.Bhmie t<įMLUMET ,7358 .. < Į 
Tęikią informacijas ir užveda sys-’ 
temas pritaikant prie yaldžioš : 

reikalavimų.

REIKIA patyrusios merginos na
mų darbui be virimo ir skalbimo, 
būti, $6; Hollycourt 0610ANTANAS GAILEVICZ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 21 d., 5:00 vai. vakare, 
1937 jm., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Telšių apskr., Neverėnų 
parap., Jurkų kaime.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Barborą po tėvais Sta
tulai tę, brolį Kastantą ir švo-
gerką Oną Gailevičiųs ir jų į 
šeimą, 4 pusseseres ir švogerį 
Mikolą Stasiulį ir jo šeimą ir j 
daug kitų giminių, o Lietuvoj 4 
—motinėlę Petronėlę, 5 brolius 
ir 1 seserį.

Kūnas pašarvotas 4605 So. j 
Hermitage Av.e. Laidotuvės 
įvyks Pirm., Sausio 25 d., 8:j)0 i 
vai. rytą iš liamų į Šv. Kry
žiaus 
atsibii

par. bažnyčią, kurioje 
gedulingos pamaldos 
Lo sielą, y) iš ten bus 

Šv. Kazimiero kap?nuiy
Visiyi A. A. Antano Gailevi- I 

cziaus giminės^, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- I 
?čiami dalyvauti laidotuvėse ir. 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, brolis ir kitos gim. I 

Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
'deikis, tel. Yards .1741.

abMvl Al■ i ■ 1(1*1 ijT-rr
■ i'.1“ LT

J. Zalatoris, sekr.

" J t" f.•r—

* ’■

PASKUTINĮ KARTĄ CHICAGŪJL 
Sausio 29, i 937

Pradžia 7;30 vakąre

LIETUVIU AUDITORIJOJ
3133 S. HALSTED SJ.REET

: llllllllllll. „illllillliiT umnii• iniiiimr , (I'IMIIPI! I"111

BROLIAI: M. IR & MOTUZAI RODO

štiū dalis tų įdomių ^v<eik<ų, guriuos pamatysite
KELIONĖ JURA, KAUNAS'.(miestas .nuo ‘Vytauto‘kalno. Vytauto ;Didž. .muzęius ir 
bažnyčią, Nepriklausomybes .paminklas, moderniški i namai, valstybės^ įstaigos, nra- 
mones įmones, KARIUOMENĖS SU VISUOMENE SUSIARTINIMO ŠVENTE. A. A.
AVIACIJOS KAPITONO P. NAKROŠIAUS LAIDOTUVĖS. KAUNO .PILIS. >MARI- 
AMPOLĖ, ALYTUS (dzūkai Aurguje), BIRŠTONAS. KERNAVĖ (Mindaugio sosti
nėj), .UKMERGĖ, ZARASAI .(Lietuvos Šveicarija. Tautos diena). OBJĘLIAL ROKIš- / 
JUS, SKAPIŠKIS' (važiuojam kermošium), iPAN^VĖlŽYS. KUPIŠKIS (Senovės .diena 
—-senos moterys šoką, dainuoja ir rauda. Ona ?Mažęikienė 77 m. amžiaus kuka so
lo), BIRŽAI, ŠIAULIAI, MAŽEIKIAI, TELŠIAI .(Žemaičiu turguje pilna mediniu 
.klumpių), PLUNGĖ, TAURAGĖ, KLAIPJEDA, ?PALĄNGA. NIDĄ (Lietuvos Sacha
ra), NEMUNU (Raudondvaris, Zapiškis, Kulautuvą). GAIŽIŪNU POLIGONAS (ka
riuomenės stovykloj — palapinių jrnieste muzikantai, kareiviai valo ginklus ir .dai
nuoja, stato tiltus, raudonieji .puola mėlynuosius).

KARO AVIACIJOS ŠVENTĖ.
ŽIEMĖS tUKIO JPĄRODA (mašinos, igalviiai)*
GAMTOS IR ŪKIO DARBU VAIZDAI (gandrai, trobesiai, akėja, aria, javu 

varpos, .piauna, griebia, veža, verpia, rankdarbiui, sodai žydi ir t.t. ir t.t. iki pat 
rudens.

TENEPASILIEKA NEI VIENAS LIETUVIS NEPAMATĘS ŠIŲ TAVEIKSLU!

PRIEDAS; PASAULIO .LIETUVIŲ KONGRESAS .KĄUNE 1935 M. Chicagos Lietu- 
vių Sportininkai ir Vandens Sporto šventė.

HI.IK'lįJ .

!

.Žagai’iečių di’aųgiško kliubo susirinkimas i vyks sekmadieny, 
sausio '-24 dieną, 1 valandą popiet, Hollywood svetainėje, 
2417 West 48 s»t. Kviečiami visi dalyvauti.

Sofija Ambrozaitė, sekr.
Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų savininkų ir draugijų atstovų ' ■ - ■ - ■ • ♦ 

visuotinas metinis susirinkimas įvyks sekmadieni, sausio 
.24 d. Lietuviu Auditorijos svetainėje, 3133 S. Halsted St. 
.1 vai po pietų ant pirmų* lubų. Jūsų atsilankymas į susi
rinkimą ‘būtinai reikalingas, nes bus rinkimas penkių trus- 
tisų sekančiam terminui.

RENDON arba pardavimui krau
tuvė su 5 kambariais gyvenimui 
Clearinge. Pašaukite Tol. Republic 
71,48. 5716 W. 64th St.

• . • __________ ___
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SLA ;313 Jaunuoliu Kuopos Bunco vakarėlis šįvakar, sausio 23 

d., adryę$iį 2121 N. Węstern Avė. įžanga 35c. Pradžia 8 .v.v. 
Lietuvos ^Išeivių Jaunimo Neprigulmingo Ratelio draugiška su- 

eįga-pasilinksminimas įvyks rytoj, sekmadienį, sausio mėn. 
24 d- 15 valandą Mildos svetainėje, 3142 S. Halsted St. z ' ■-į..* I*: ■ ■ > .

Lietuvių Liuošybės namo bendrovė Ciceroje savoje svetainėje 
. rengia kbnbertą sokmadieny, sausio 24 dienos vakare. Bus 

išpildytas įdomus programas. Visi kviečiami atsilankyti. • 1 
A. .C. W. of A. lietuvių 269 lokalo “kriaučių balius” įvyks su

katoj, sausio 23 d. Amalgamated Centre, 333 S. Ashland 
avė. Prasidės ;8 
Bus užkandžių,

REIKIA patyrusios merginos ben
dram namų darbui, prižiūrėti kūdi
ki—kalbanti angliškai, būti—-kūdikio 
skalbimas, liudymas, $7 iki $9.00.

Lakeview 1722

barmenas
PARSIDUODA kampinį, Jnztaa- 

vas namas su tavernos -fiktatipis, 
parduosiu ar mainysiu Į mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto ąpielin- 
kėje. Atsišaukite 6630 ?So. Talrųan 
Avė. Prospect -3938.

ŠEIMININKĖ bendram namų dar
bui, būti lengvas skalbimas, $6—$7. 

Dorchester 9348.

... . ............ . ............................... ................ ..............—.... . MM.TT II .......... ..

PARSIDUODA 3346 XW. (65th 
:Place 5 kambarių bungąloiv, §0 tpūdų 
lotas, 2 karų garažas—rdidelh tbar- 
genas, ateikit ir pamątykit ąrbp ^pa
šaukit Prospect 3513.

REIKIA patyrusios merginos ben
dram namų darbui be virimo ■ 
gvas skalbimas, 2 vaikai, būti, savas 
kambarys, $8.00. Hyde Park 4778.

NIEKAD NEBAMATYSIT tokių 
bargenų dvimačiuose moderniškuose,

kainą $6900.00
ir Troy ..............  kaina
ir Albany ....... kaina
ir Artesian....... kaina

DOMBROU,
1615 West 51st Street 

Grovehill 0300

_ ]en_ i oargenų aviiiaciu< 
savas PlytQ budinkuose.

MERGINA bendram namų darbui 
be „virimo — lengvas skalbimas, ge- 
ri namai. R. Siinon, Cravvford 5035.

Situation Wanted
a** Darbo Ieško 1

MOTERIS 'ieško darbo tavernoje 
arba restaurante už virėją arba prie 
lunchiaus—turiu daugel metų patyri
ni o. A Įsišaukite N au j ienos, Box 55 7

Parnis for Sale
9 Ūkiai .Pardavimui

PARSIDUODA ūkis Lietuvoje 40 
akrų ant vienų Lamų 8 akrai Lan
kos, kita visa dirbama su budinkais, 
gyvuliais ir padargais, Kretingos ap
skrity, Salantų valsčiuje, Bajorėlių 
kaime, arba mainysiu į namą Chi- 
cągoje, namas gali būti ir su dide- 
liąis morgičiais. Atsišaukite J. No
reika, 4853 So. Keeler Avė.

PARDUOSIU arba parenduosiu 
pusę ar visą tarpią -su visais gyvu
liais, Įtaisymais ir visa mašinerija.

Wm. Cesna, Daggett, Mich.

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU apsivedimui vaikino, kad 
turėtų kelis šimtus, aš turiu nuo
savą namą, baigiu mokėti, užmokė
jus gali pragyventi be darbo. Vai
kinais vadinu kiekvieną: nevedęs ar 
divorsuotas, ar našlys—mano'minty 
vaikinas. Ligi susipažinimo; adre
sas, Naujienos, 1739 So. Halsted St.

For Rent

RENDON kampinė krautuvė 
su flatu, karštu vandeniu šildoma, 
gatvekario ir eleveitoriaus transpor- 
tacija. pigiai. 2058 Wešt 21st St.

RENDON KARMA, pardavimui ųž 
cash ar išmainymui. 29 mylios j 
pietvakarius nuo Chicagęs arti Ar
cher Avė. Highvvay. 86 akrai, ak
mens budipkai, vasarnamis, 2 akrų 
garažas ir kiti nauji budinkai. 
Kreiptis i 3214 -So. Union Avė.

62nd ir Talman
61st
54th
44th

680Q.OO
6500.00
5000.00

įPARSIDUODiA '! aukšto .plytų 
budinkas su groseriu, mėsos mar- 
ketų ir vaisių krautuve ir trokų. 4 
kambariai užpakaly. Gera vieta iš
dirbtas, biznis per 12 metų ,ųž a3bi- 
cago.s. Priežastis—liga. Kreipkitės 
tik raštu, 1739 £0. Halsted jfijt., 
Box 555.

PARSIDUODA MARŲ U;E TT E 
PARKE — medine jcottągę, .apšil
doma, basementas, garažąą, .$^,800 

[Kita medinė .cottage ...  $.1200
[Bizniava.s mūrinis namas — 

ness centre su pagyvenimu $£,350 
4-fletis naujas mūrinis.... $10,01)0 
BRIGHTON PARKE--4-fIetis mū

rinis ......................   $8,500.00
KAZYS ŲRNJKIS 

4708 So. ,Western Avė.

jBuSi-v

PASKUTINIAI >BARGENAI .ATIM
TŲ NAMŲ. .PASINAUDOKHIE 

PROGA!
6 flątų moderniškąs ujamas. *Jftan- 

dasi Marguette Pąrko >auieli^ej. 
Kainavo pabūdavote $36,000. įDąbar 
morgičio savininkas parduoda 4ik 
už $19,500.

2 flatų muro namas ir 2 karų 
muro garažas. Randasi Marquette 
Parko apielinkčj. Parduosiu tik už 
$6800.

6 kamb. .medžio narnąs ant mūri
nio pamato. Randasi Brighton Par
ke. Parduosiu tik .už $2800.

6 flatu muro namas, garažas, viš- 
kos, aukštas beismontas ir, kiti 
įrengimai. Randasi Bridgeporte arti 
šv. .Jurgio .bažnyčios—-geroj vietoj. 
Kaina trumpam laikui tik $4250.

Taineri turime perimtų namų už 
morgičips, kurių ęią uegąrsinamę, 
kaip tai: bmigąlQWs, .biznio 4Wnp, 
garažų, gąso stočių ?ir tt^Kreįpkites 
/Pas,

K. J. MAGKE-MACIUKA8 
2346 Węst^63th :St. 
Tel. Prospect 3140.

COAL

-T

IEŠKO FARMOS su staku ir {ran
dais iki 200 akrų. 4213 So. Camp
bell Avenue.

■.v*1.- ‘i'."!.1 -1"

Farm s Wanted
- Ieško Farnios

RENDON 3 kambariai: 2 miega' 
mi ir virtuvė Marųuette Pauk apie 
linkėj. Geistina be vaikų. Tel. JĮem- 
lock 9258.

.į „„.ĮĮrnrgrr:?, 711: 1 .ctstosp

I

i

vai. vak. šokiams grieš geras orkestras, 
gėlimų dėl visų. Įranga y pa tai 40c.

Kvieęiii Komitetas.
ąktų melodrama statoma scenoje sekma-“Užburti Turtai”, 3

dięnj, sausio 24 d., pradžia 4:30 vai. vakare, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted st. Po vaidinimo šokiai prie J.

i ■

Steponavičiaus orkestrus. Įžanga prie durų 65c, iš anksto
.tikėtus gaiimą^aM Naujienose, pas M. Tarutį, 3149 So. 
Halsted, įir pas Račiūnus, 3137 S. Hąlsted st., kaina 50c, 
taipjau pas choristus ir kuopos narius. Rengia Liet. Vyrų 
choras centrale kuopa.

-MAINYT

iPavasącįs ^ęĮiotąĮį.
"Nuosavybes

NęątidėUokit.
POCAHONTAS Mine Run, 75% 

stambumo, garantuota kokybė-rr-to- 
nas ...............   $7,25

INDIANA ILLINOIS, Egg,
LumP ar Nut ...............  $5.75

SCREENINGS 2 inčių stoker 44.50 
Rūšis ir svoris garantuojama, grei- 
tas patarnavimas. Kiti anglių bar 
genai.

Telefonas DEARBORN 0264
PAšAUKdT'MUS TUOJAU

CANAŲ 3500
Musrų ąp.gar3inhnų kainos 
prieįnąmos. .ftž _pąkarįbaiį- 
mus duodame gerą nuo
laidą.
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' šeštadienis, sausio 23, 1937

PAKEITĖ BALIAUS DIENA, KAD GALĖTU 
DALYVAUTI “NAUJIENŲ” KONCERTE

Roselando Draugijų Susivienijimo ir Vy
tauto Draugijos parengimas šį šeštadienį

Nors Roselando lietuviai gy
vena pusėtinai toli nuo Chica- 
gos tirštumos dažnai savinasi 
“autonomijų” lietuvių visuome
niniuose reikaluose, bet “Nau
jienų” koncertų jie nepralei
džia.

Kiekvienas “Naujienų” paren

gimas susilaukia didelės dele
gacijos rosela'ndiečių lietuvių, 
kurių nei tolis nei susisiekimo 
nepatogumai nenubaido.

šiemet ypatingai didelis skai
čius roselandiečių žada atsilan
kyti metiniame ” “Naujienų” 
koncerte, kuris Įvyks vasario 7

t

diena, Chicagos Sokolų svetai
nėje, adresu 243 South Kcdzie 
Avė.

Antanas Narbutas praneša,, 
kad net,

“Kliubų, draugijų Susivieni
jimo ir Vytauto No. 2 draugi
jos bendras balius, kuris buvo 
nutarta rengti vasario' 7 d. liko 
atkeltas i sausio 23 d., dėlto, 
kad vasario 7 d. yra rengias 
“Naujienų” metinis koncertas^ 
Nutarimas padarytas, kad ne
pakenkti “Naujienų” parengi
mui, ir kad kalbamų draugijų 
nariai galėti] jame dalyvauti.

“Komitetas abiejų draugijų 

nusitarė ir permaino dienų, ir 
dabar viešai paskelbia savo nu
tarimų, pakviesdwamas Kliubų 
Draugijų Susivienijimo ir Vy
tauto No. 2 draugijos narius ir 
visus roselandiečiuš dalyvauti 
kalbamų draugijų baliuje, ku
ris dabar Įvyks šį šeštadienį, 
sausio 23 d. Darbininkų svetai
nėje, 10413 S. Michigan Avė. 
Pradžia 7 Valanda, Įžanga 25c. 
y patai./ Sakoma, baliuje busią 
visokių žaismų ir smuiko lai
mėjimas.” y • y :

Pirkite savo apielinkč^ 
krautuvėse

Moterys Reikalauja 
Suimti Lytinius Pik

tadarius
Sako, kad apie 1,000 valkiojasi 

gatvėmis /
Penkios moterys vakar atsi

lankė pas miesto majorų Kelly, 
reikalaudamos užrakinti visus 
lytinius piktadarius už grotų.

Jos atstovavo 250,000 mote
ris, susiorganizavusias i kliu- 
bus. ’ /

Rodydamos Į statistikos .ži
nias, delegatės aiškino, kad

Chicagos gatvėmis dabar val
kiojasi apie 1,000 tokių pikta
darių ir kad daugelis iš jų yra 
žinomi savo darbais. 

%

Gražiai palaidojo A. 
Gailiunienę

Sausio 18 d. 1937 m. susirin
ko keli šimtai pažįstamų, gimi
nių ir draugų adresu 3419 So. 
Lowe Avė., kur velionė A. Gai- 
liunienė. buvo pašarvota, ir nu
lydėjo jų i Tautiškas kapines.

Kadangi velionė, gyva būda
ma, priklausė prie darbininkiš

kų organizacijų, tai ir mirus 
jai draugai tinkamai pagerbė. 
Laidotuvių procesijoj dalyvavo 
apie 100 mašinų. Prie karsto 
buvo sudėta daugybė vainikų 
nuo draugų, organizacijų ir gi
minių.

Paskutinę atsisveikinimo pra
kalbų pasakė L. Pruseika, “Vil
nies” redaktorius.

Laidotuvėms patarnavo di
rektorius S. Mažeika.

Ilsėkis, brangi drauge Apo-
lionija, ramiai šaltoje žemelėj. 
O mes likusieji Tavęs neužmir
šime ir retkarčiais aplankysime 
Tavo kapų. —Steponas.

Moterys Į Talką Streikieriamš--Pagrobė 4 Metų Chicagietį

■

— Mrs. Glenora Johnson, žmona 
Women’s Emergcncy Brigade”. 

ir sužieduotinės pasižadėjo pikietuoti ir kitokiais bu-.
Naujienų-Acme Photo

MOTERYS Į TALKĄ G. M. STREIKIERIAMS 
General Motors strei'kierio, Flinte, organizuoja 
Streikierių žmonos, motinos 
dais pagelbėti streikieriams.

PAGROBTAS 
chicagictis,

U*

LAIVAS VEŽA LAIVĄ — Smarkiai ant šono pakry
pęs jūrinis laivas, “Bei Pamela”, kuris gabena šone pa
kabintų kitų laivų—120 tonų juros švyturį. Taip plaukė 
iš Anglijos Indijon. Naujienų-Acme Photo

automo-vyrai ir

Na u jie n ų-Tri bųne P h o t o

MISTERIJOJE — Gabriel 
Klar, suimtas dėl paslaptin-

ko Manhattan Opera House 
bankiete. Ten žuvo vienas 
Frau k Cicero.

Naųjienų-Acme Photo 
- - Y ..... --r--- —j

SUIMTAS Už ŽMOGŽU- 
dystę — Alcidc Benoit, bu
vęs kalinys, suimtas Micbi- 
gano valstijoje už sušaudy
mų valstijos milicininko.

Naujienų-Acme Photo

LIUDININKAS — Michi
gan valstijos milicijos na
rys, Sam Senini, kuris bu
vo kartu su milicininku, 
Richard Hamond, kai A. 
Benoit jį sušaudė.

Naujienų-Acme Photo

BOMBOS SUNAIKINO BRANGIUS DAILĖS KURINIUS — Liekanos puošnių 
rūmų Madride, po bombardo, kurį vykino sukilėliai. Rūmuose buvo daug brangių 
dailės kurinių. Panašiai, griuvėsiais nuėjo ir daugelis kitų Ispanijos galerijų 
brangių rūmų.

ir
Naujienų-Acme Photo

ŽADA IŠTEKĖTI — Garsi kino dramos artistė, Ka- 
therine Hepburn, kuri rengiasi ištekėti už lakuno-milio- 
nieriaus Howard Hughes. 
Chicagoj. Vestuvės čia ir

Ji dabartiniu laiku vaidina

Naujienų-Acme Photo

DARBININKŲ BUTŲ LIEKANOS PO BOMBARDO — Tėvai ir motinos ieško 
šeimynos narių kūnų Madrido darbininkų kvartalo namų griuvėsiuose. Juos su
daužė sukilėlių bombos. Paveiksle parodytuose namuose žuvo daug moterų ir 
vaikų. Naujienų-Acme Photo

SNIEGAS CHICAGOJE — Balandžiai Chicagos 
i Washington Parke ieško maisto sniego nukloto j žemėj. 

Spėjama, kad netrukus bus daugiau šalčių ir sniego.
/ v . , * Naujienų-Tribune Photo

PLĖŠIKŲ TALKININKĖ 
—Chicagietė 21 metų Vel
eną Graves, suimta kartu 
su buriu Northsidės pik
tadarių, kurie plėšė taksi- 
kebus.

Naujienų-Tribune Photo

JAUNASIS — Lakūnas 
Howard Hughes, kuris ža
da apsivesti su Katherine 
Hepburn. Keletą dienų at
gal jis perskrido Amerikos 
kontinentų į pusaštuntos 
valandos.

Naujienų-Acme Photo




