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Rusija Reformuoja 
Sovietų Rinkimus

Sovietų kongresas 
nutarė įvesti be
tarpius rinkimus

MASKVA, vas. 7. — šiandie 
užsibaigęs visos Rusijos sovie-

lų kongresas vienbalsįai nuta
rė įvesti lygią atstovybę ir be
tarpius (tiesioginius) rinkimus.

Kongresas užsibaigė išrinkus 
cenralinį pildomąjį komitetą 
iš 605 asmenų, į kurį įeina vi
si žymiausi bolševikų valai.

Nužudė savo samdy 
toją ir lavoną nuve 

žė 2,000 mylių

Stiprina diktatūrą, 
paleido Jugoslavi
jos “parlamentą”

Kalamzoo, Mich., vyras nužu
dęs samdytoją jo automobi
liu lavoną nuvežė į Californi- 
ją, kur tapo suimtas

vas. 7. 
Robert
Mich.,

ma-

išsi- 
ka-

SACRAMENTO, Cal., 
—Sausio 29 d. prapuolė 
Brown iš Kalamazoo, 
kraustymo kon trak torius ir jo 
darbininkas Clarence Frechette. 
Prapuolė ir Brovvn automobilius. 
Jie taip paslaptingai prapuolė, 
kad niekas nežinojo ką ir 
nyti.

Bet dabar ta paslaptis 
aiškino ir Frechette sėdi
Įėjime, kaltinamas už žmogžu
dystę.

Frechette suėmus išėjo aikš
tėn, kad jis užmušė savo sam
dytoją Broun, įkišo jo lavoną 
į skrynią užpakaly automobilio 
ir lavoną išsivežė jo paties au
tomobiliu. Kivirčas tarp abie
jų kilo dėlto, kad Brown turė
jęs meiliškų santykių su Frec
hette mergina. Tuo laiku jie 
važiavo iš Kalamazoo į Pon- 
tiac, Mich. Pasiekus Howell, 
Mich., tarp jų kilo muštynės. 
Brown pastvėręs revolverį, bet 
Frechette nutvėręs už rankos, 
revolveris du sykiu išsišovęs ir 
Brovvn sukritęs negyvas, ar tik 
sužeistas. Po to jis įkišęs 
Brovvn į automobilio skrynią ir 
bijodamasis atsakomybės, 
automobiliu ir lavonu 
į vakarus. Į kur jis 
jis ir pats nežinąs: jis 
nęs Chiniją pasiekti.

Kelionė tečiaus užsibaigė ant 
Nevada-Califomijos sienos. Fre
chette pasiuntė nužudytojo 
Brovvn tėvams telegramą, kad 
jie prisiųstų $50 į Sacramen- 
to hotelį. Po telegrama pasi
rašė nužudytojo vardą Robert.

Kalamazoo šerifas jau senai 
nužiūrėjo, kad Brovvn veikiau
sia yra nužudytas. Todėl jis 
susižinojo su Sacramento poli
cija ir važiuojant per sieną į 
Californiją vieškelių policija 
stropiai iškrėtė automobilių. Su
rado lavoną ir Frechette areš
tavo. Jis tuojaus prie žmog
žudystės prisipažino.

VIENNA, vas. 7. — Dabar
tinis Jugoslavijos premjeras 
Bogoliub Jevtič sumanė likti 
tikruoju Jugoslavijos diktato
rių, sudaryti savo partiją ir su 
jos pagelba valdyti šalį. Tuo 
tikslu jis paleido dabartinį Ju
goslavijos parlamentą ir pa
skelbė naujus rinkimus, kurie 
jvyks gegužės 5 d.

Jevtič niekad nepriklausė po
litinei partijai. Iškilo jis dėka 
protekcijai ir karaliaus Alek
sandro paramai.

Kada karalius liko nužudytas 
ir Jevtič liko premjeru, jis ne
turėjo savo partijos, o senoji 
valdžios partija trukdė jo dar
bą. Tad jis paleido parlamen
tą ir dabar parlamentą suda
rys vien iš savo šalininkų, nes 
rinkimai Jugoslavijoj yra taip 
sutvarkyti, kad jokia kita, iš
ėmus valdžios partiją, negali 
ne tik laimėti rinkimus, bet da
gi ir išstatyti savo kandidatus.

Bedarbiai dabar rei 
kalauja padidi
nimo pašelpų

su 
išdūmė 

važiavo, 
net ma-

LONDONAŠ, vas. 7. —Ang
lijoj bedarbiai jau nebepasiten- 
kina panaikinimui sumažinimo 
bedarbių pašelpų ir atsteigimu 
senųjų pašelpų, bet pradėjo ko
vą už pašelpų padidinimą.

Apie 10,000 bedarbių * susi
rinko prie mietso salės reika
lauti tokio pašelpų pakėlimo, 
nes iš dabartinių pašelpų jie 
tik pusbadžiai tegali pragyven
ti. O daugelis bedarbių jau 
kelinti metai gyvena pusba
džiai iš labai menkų pašelpų, 
nes niekur negali gauti darbo.

Karvė pagimdė 3 
veršiukus

COLDWATER, Mich., vas. 7. 
—Bethel apielinkės farmerio 
Renshavv karvė pagimdė 3 ver
šiukus. Karvė buvo Guersney 
veislės. Vienas veršiukų mi
rė.

Gimimai sumažėjo, 
bet daugiau kūdi

kių išlieka
SPRINGFIELD, III., vas. '1. 

—Valstijos sveikatos direkto
rius Dr. Jirka paskelbė, kad 
dabar Illinois valstijoje kasmet 
gimsta po 35,000 kūdikių ma
žiau, negu gimdavo 10 metų 
atgal. Bet iš gimusiųjų daug 
didesnis skaičius išlieka ir gy
vena, negu pirmiau.

Motina lėbavo, o vai 
kai badu mirė

te

Chicagai ir apielinkei fėdera- 
lio oi o biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt mažas lie
tus ar sniegas; maža permaina 
temperatūroj.

Saulė teka 6:56/tei(|žiasi 5:12.

BERLYNAS, vas. 7. — Char- 
lotte Juenemann, 24 m., labai 
mėgo linksmą naktinį gyveni
mą ir buvo tam gyvenimui at
sidavusi. Delei to ji dabar pa
teko teisman už žmogžudystę, 
nes jai lėbaujant ir ūžiant per 
naktis, jos du kūdikiai, vienas 
4 mėn., o kitas 18 m., mirė ba
du šaltame rūsyje. Trečias, 4 
metų sūnūs, liko išvežtas į li
goninę, bet ir jis veikiausia 
mirs dėl išbadėjimo. į ' J

With his pet doR at home. s

Making his "New ................... .

Londonas. — David Lloy.d- George, buvusjs premjeras, siūlo Anglijai “naują dalybą”.

• ‘ • .'k.
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Deal” specch.

Kaltina valstijų klas 
tuojant įrodymus 
prieš Hauptmann

EXTRA
Liudijo, kad kopėčiose pradžioj 

nebuvę tiek vynių skylių, kiek 
jų dabar atsirado

Didelis Gaisras
vas.

Hud- 
nuo- 
turi

Marijampolėj

Paryžius paliuosavo 
riaušėse suimtus 

komunistus
PARYŽIUS, vas. 7.— Vaka

rykščios metinės pernykščių 
kruvinų riaušių' Sukaktuvės pra
ėjo gana ramiai; Rojalistai 
mažai bandė triukšmauti ir ke
li jų pateko kalėjiman.

Tik vieni komunistai bandė 
rengti demonstraciją, bet ją 
apsupo kariuomenė ir 1,261 ko
munistą areštavo.

Iš tų areštuotųjų šiandie vi
si ,išėmus 36, liko paliubsuoti. 
Iš tebelaikomų kalėjime 36 ko
munistų 33 yra svetimšaliai ir 
bus iš Francijos išvaryti. Li
kusieji trys kaltinami už nešio
jimąsi uždrausto ginklo.

Kariuomenė Paryžiuje pasi
liks iki viskas galutinai nu
rims.

Išdavė injunetioną 
prieš streikuojan
čius angliakasius
WILKESBARRE, Pa., vas. 

7.—Teisėjas Valentine išdavė 
injunetioną prieš streikuojan
čius United Anthracite Miners 
of Am., draudžiantį jiems kliu
dyti pasilikusius dirbti Glen 
Alden Coal Co. angliakasius.

Streikas prasidėjo pirmadie
ny ir injuctionas tapo išduotas 
tuoj po to, kaip policija apšau
dė automobilių su keturiais pi- 
kietuotojais. Trys pikietuoto- 
jai liko suimti, bet ketvirtam 
pasisekė pabėgti.

Šokdami j ugniakalnj 
nusižudė 6 žmones
TOKIO, vas. 7. — šokdami į 

garsųjį saužudystėmis Mihara 
ugniakalnj j vieną dieną nusi
žudė 6 žmonės. Tai mėgia
miausia Japonijos žudymosi 
vieta. Pereitais metais tame 
ugniakalnyje nusižudė 800 
žmonių, daugiausia apsivylusių 
meilėje. Nors ugniakalnis stro
piai saugomas, bet norinyts žu
dytis vistiek randa būdų jį pa
siekti. •

•o

------------------------------------------------------------------------

POST, Tex., vas. 7. — Garza 
pavieto šerifas Gato nušovė fe- 
deralinį narkotikų agentą Staf- 
ford. •<;. M

Cukrus pabrango
NEW.YORK, vas. 7. — Cuk

rus biržoje pakilo iki tiek, kiek 
nebuvo pakilęs jau nuo 1930 
metų.

Jungt. Valstijos pa 
naikino gen. konsu 

latą Rusijoje

FLEMINGTON, N. J., 
7.—šiandie Dr. Erasmus 
son, gydytojas ir pirštų 
spaudų ekspertas, kuris
suradęs savo būdą nuimti se
nas pirštų nuospaudos ir kuris 
surado ant kopėčių, kuriomis 
buk buvo išneštas Lindberghų 
kūdikis, apie 500 nuospaudų, 
liudijo, kad tuo laiku, kai jis 
egzaminavo kopėčias buvo tik 
vieha vynio skylė. Dabar gi to
je kopėčių dalyje atsirado jau 
keturios skylės.

Tai yra svarbus įrodymas, 
kad valstija klastuoja įrodymus, 
nes jos ekspertas liudijo, kad 
tos kopėčių dalies medis yra 
paimtas iš Hauptmanno viškų 
medžių ir kad vynių skylės pil
nai atitinka skylėms skersbal- 
kyje, prie kurio tas medis bu
vo prikaltas.

Dr. Hudson taipjau paliudijo, 
kad Hauptmanno pirštų nuo
spaudų ant kopėčių nerado.

Nors jis rinko 
valstijos, tečiaus 
šaukė jį liudyti, 
prokuroras labai
Tečiaus jo liudijimo prasmės 
neįstengė pakeisti.

Liudijo ir vienas medžių'par
davėjas, kad kopėčios nėra, .pa
darytos iš viškose poimto lent
galio.

Sudegė cukraus sandė
lis. Nuostoliai siekia 
daugiau miliono litų.

įrodymus dėl 
valstija ne- 

o ir dabar jį 
aštriai kvotė.

Darbietis laimėjo 
svarbią pergalę 

Liverpooly
LIVERPOOL, Anglijoj, vas. 

7.— Papildomuose parlamento 
rinkimuose Waventree distrikte 
laimėjo darbietis J. J. Cleary. 
Jis sumušė jaunąjį Randolph 
Churchill, 23 m. 
jos konservatorių 
ton Churchill.

šiame distrikte
didžiuma balsų 1931 m. rinki
muose laimėjo konservatoriai. 
Dabartiniai rinkimai parodė di
deli kitėjimą visuomenės nuo
monės, kas gali pagreitinti 
naujus visuotinus parlamento 
rinkimus.

sūnų 
vado

labai

Aiigli- 
Wins-

didele

MASKVA, vas. 7, — Maskva 
dabar labaį daug kalba delei 
Jungt..,Valstijų atšaukimo mi- 
litarinio ir laivyno atašų, pa
naikinimo Jungt. Valstijų ge
neralinio konsulato ir delei 
valstybės departamento paskel
bimo, kad Jungt. Valstijų Mask
vos ambasados štabas bus žy
miai sumažintas.

Tas parodo, kad santykiai 
tarp abiejų valstybių nedavė 
tokių pasekmių, kokių tikėjosi 
Jungt. Valstijos.

Panaikinus generalinį konsu
latą veikiausia nebus atidaryti 
konsulatai ir Leningrade, Ode
soj ir Vladivostoke, kaip kad 
buvo projektuojama.

4.

Senato komitetas pa 
kėlė algas šel

pimo biliuje
Nustatė, kad bedarbiams 

mokamos esančios toje 
linkėję algos

butų 
apie-

BLUDENZ, Austrijoj, vas. 7. 
—Keturi žmones liko užmušti 
kalnų sniegui nusiritus ir nu
nešus į gilų klonį gyvenamuo
sius namus.

14 žmonių žuvo kalnų 
sniegui nugriuvus 

Europoj
GENEVA, vas. 7.-6 žmo- 

liko užmušti nuvirtus snie- 
nuo Kuhnihorn kalno. Snie- 
nunešč du namus ir tvar-

nes
gui
gas 
tą.

Bavarijoj, Vokietijoj, sniego 
nualinkime nuo kalnų žuvo ke
turi pasienio sargybos karei
viai.

Keli žmonės žuvo potvyniuo
se pietinėje Vokietijoje, kurie 
pasidarė -po didelių sniegų ir 
audrų.

Keturi žmonės žuvo kalnų 
sniegui nuslinkus Austrijoje.

i Kūdikis negali vai 
gyti ir miršta

Capt. Ivan Poderjay
Kapitonas Ivan Pąderjay, ku

ris tapo atgabentas iš Austrijos 
į New Yorką. Jis bus tardomas 
ryšyj su misterišku pražuvimu 
Agnės Tufverson, New Yorko 
advokatės,mu kuria jis buvo ve-

GRANITE CITY, III., vas. 7.1 
—Vietbs ligoninėj pamaži nuo 
bado miršta 10 dienų sūnūs 
Jenkinsų iŠ Nameoki, III. Jis 
nuo gimimo negalėjo valgyti. 
Esą galima butų padaryti ope
raciją, kuri tik prailgintų kū
dikio kančias. Tad operacijos 
nedaroma, kad leisti mirti jam 
badu. Tokie apsigimimai esą 
labai retus.

LONG BEACH, Cal., v. 7.— 
Po smarkių liūčių kilęs potvy- 
nys išvijo iš namų 200 Long

■

Iš Kauno tik ką atėjo žinia, 
kad sausio 26 d. Marijampole 
ištiko didelė nelaimė.

Gyventojus prikėlė i.š miego 
gaisras ciSfcaus fabrike. Sukilę 
gyventojais pamatė cukraus 
sandėlį liepsnose.

Gaisro gesinti suvažiavo Ma
rijampolės, pulko ir net Kau
no ugniagesiai. Iš Kauno Ma
rijampolėn nuvažiavo trys ma
šinos.

Cukraus fabrikas yra atskir
tas tuneliu nuo cukraus san
dėlio. Ugnagesiams pasisekė 
išgelbėti cukraus fabriką, bet 
sandėlis beveik visas sudegė.

Sandelyje buvo 38,000 mai
šų cukraus. Maišas kainuoja 
100 litų. Cukraus sandėlio pa
statymas kaštavęs 300,000 li
tų. Jeigu visas cukrus butų 
sudegęs, tai nuostoliai siektų 
4,484,000 litų. Bet sako, kad 
visas cukrus nesudegęs. Vie- 
noft sudegė ar sutirpo daug pi- 
ramidų.

Gaisro priežastys kol kas ne
žinomos.

WASHINGTON, vas.
Senato finansinis komitetas pa
pildė administracijos pasiūlytą 
šelpimo darbų bilių, kuris ski
ria $4,800,000,000 teikimui dar
bų šelpiamiems bedarbiams.

Bilius liko papildytas taip, 
kad valdžios pristatytiems prie 
darbo bedarbiams butų moka
ma esančios toje apielinkėje 
algos. Valdžia gi projektavo 
mokėti daug žemesnes algos. 
Didesnių algų reikalavo Ame
rikos Darbo Federacija.

Bet numatoma, kad adminis
tracija galės lengvai apeiti tą 
pataisą, duodama bedarbiams 
dirbti tik tiek, kad pasiektų 
valdžios nustatytą uždarbio su
mą. Taigi tada bedarbiai ne
uždirbs daugiau ,tik dirbs ma
žiau.

7.

Už $75 valdžia mokės 
$100- po 10 metų

WASHINGTON, vas. 7. — 
Kovo 1 d. valdžia išleis taip 
vadinamus “baby” bonus—ma
žomis sumomis, kad j valdžios 
bonus galėtų investuoti ir ma
žai turintys pinigų žmonės.

Tie bonai parsidavinės po 
$75 iki $78, bet valdžia už juos 
po 10 metų atmokės po $100. 
Taigi jie neš nuo 2^5 iki 2.9 
nuoš.

t

TRENTON, N. J., vas. 7. — 
šiandie nuo širdies ligos pasi
mirė Richard - D. La Guardian 
49 m., brolisv New Yorko mė- 
ro. Jis per 15 metų buvo švie
timo direktorius New Jersey 
yątatito kalkime.

&

Anglija pataria 
Francijai nupigin

ti savo franką
PARYŽIUS, vas. 7. — Nors 

Paryžiaus laikraščiai vis dar 
spiriasi prieš franko devaliua- 
ciją, tečiaus patys pripažysta, 
kad Anglijos finansiniai eks
pertai ikišiol aiškiai pasakė 
Francijos premierui Flandin, 
jog nėra prasmės 
Angljios svarą 
lerį, jei aukso 
ra pravedusios 
valuacijos.

stabilizuoti 
ir Amerikos do- 
bloko šalys ne
savo pinigų de-

32 darbininkai reika 
Jauja iš liejiklos 

$645,000
ELGIN, III., vas. 8. —32 bu

vę darbininkai patraukė teis
man Woodruff & Edwards, 
Ine., geležies liejiklą, reika
laudami $645,000 atlyginimo. 
Jie visi, delei kompanijos nesi
rūpinimo apsaugoti darbininkų 
sveikatą, nuo dulkių susirgo 
sunkiomis plaučių ligomis.

PALANGA.— Dr. J. šliupas 
iš savivaldybės darbų visai iš
stumtas; palangiškiai gailisi, jog 
jis negalėjo baigti iškeltų bylų 
grafams dėl miesto ganyklų ir 
dėl činšo. Dr. šliupas dabar 
užsidaręs namuose daug rašo, 
skaito ir rūpinasi civilinės met
rikacijos įvedimu.

St. LouisST. LOUIS, Mo.
-San Francisco geležinkelis už
sakė Tennessee Coal and Iron 
Co. pagaminti 15,000 tonų bė
gių.

MADRIDAS, vas. 7. — Karo 
stovis Ispanijoj liko panaikin
tas. . Jis buvo paskelbtas pra
sidėjus pereitais metais suki
limui prieš reakcinę klerikalų 
valdžią.
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NAUJA KNYGA IR KITI DALYKAI
Kunigas Valadka para

šė knygą
Nesenai iš spaudos išėjo 

kun. M. Valadkos parašyta kny
ga dvejose temose: “Ar Ro
mos Popiežius yra Kristaus 
Vietininkas” ir “Dėlko Mes 
Nep«ų>*rfųstame Romos Popie
žiaus?”

Veikalas (knyga) daro ma
lonią išvaizdą, puikiai storais 
viršais, spausdinta “Keleivio” 
spaustuvėj. Pirmojoje temoje 

-autorius gvildena krikščiony
bės pradžią, pirmųjų Kr. baž
nyčių steigimą ir jų viršinin
kus. Šioje temoje autorius fak
tais aiškiai įrodo, jog Rornos 
Papa nėra vienintelis Kristaus 
Vietininkas, jog apašt. Petras 
buvo tik vienas iš bažnyčios 
vadų (vyskupų). Tarp kitko 
ryškiai pažymiama, jog ištisos 
eilės popiežių (Romos Papų) 
žalingi krikščionybei darbai pa
gimdė reformaciją ir visus pri
sirišusius prie Kristaus bažny
čios žmones, Romos popiežiai 
persekiojo, ir todėl tikrieji 
Kristaus pasekėjai turėjo Ro
mos popiežių atsisakyti.

Kunigo Valadkos patiektieji 
daviniai griauna Romos baž
nyčios neklaidingumą. Anot 
kun. V., R. baž. neklaidingu
mo teorija nesutinka nei su Šv. 
Raštu, nei su istorija, ir nei 
su tyru žmogaus protu.

Antrojoje temoje autorius 
smulkmeniškai apibudina seno
sios lietuvių valstybės kūrimo

si ir jos brajojimą iki krikš
čionybės priėmimo ir jos |ši- 
galėjimo.

Autorius faktų šviesoje įro
do, jog Rymiška katalikybė 
lietuvių tautai atnešė skurdą, 
baudžiavą, ištautėjimą, — taip 
kad to viso pasekmėje Lietu
va nustojo savo Nepriklauso
mybės, patekdama svetimųjų 
vergijon.

Baigdamas rašyti, autorius 
pareiškia:

“Kada musų žemėje nebus 
to internaeionalio paveldėto- 
jaus, romiškos dvasiškijos, tai 
ir tikinčiojo sąžinė paliks šva
resnė ir visa visuomenė taps 
doresnė, nes nebus kam 
skaldyti, ją pravardžioti, 
neigti, vien už tai, kad ji 
palanki Romiškam kunigų 
ternacionalui.

“Tokia bažnyčia statysis
žmonių sąžinės reikalavimų. Ji 
nebus 
tokios 
rašyti 
žanga

Norintieji šią įdomią knygą 
įsigyti, kreipkitės į autorių, 
kurio adresas yra: Rev. M. 
Valadka, 156 Garden Street, 
Lawrence, Mass.

Šiuo savo rašiniu nors trum
pais bruožais atžymėjau minė
tą veikalą; kitą sykį plačiau 
parašysiu.

Vaizbos Buto ir Piliečių kliu- 
bo vadovybę. Bet ten nagus 
nusvilo. Galų gale užsimanė 
surengti Lietuvos Nepriklauso
mybės paminėjimą ir tuo už
bėgti už akių Vaizbos Butui, 
kuris jau per keletą metų tuo 
rūpinasi. Tačiau Vaizbos Bu
tas vyriškai padarė nesiskaity
damas su kunigužių užsispyri
mais. Ir šį mėnesį Vaiz. Bu
tas drauge su kitomis organi
zacijomis rengia Liet. Neprik. 
paminėjimą Lietuvių 
svetainėje.

Praeitame 
burgho žinių 
iš kunigužių,
damasis puola Piliečių 
jos narius pravardžiuodamas 
— “pilviečiais”, kam jie duo
da svetainę Vaizbos Buto pa
rengimui. Na, o Piliečių kliu- 
bo valdybos nariams biznie
riams grąsina boikotu, skelb
damas, jog jų “porkčapas” 
pradeda atsiduoti “Limburger 
cheese”. Labai negražiai kuni- 
gužiai elgiasi. Juk nepersenai 
tie patys kunigužiai labai gy
rė tą patį Carsono biznierių 
už paaukavimą 
rengimui gyvo 
dabar biznierio 
mažėjo?

Kunigužiai turėtų žinoti, jog 
Lietuvių Vaizbos Butas ir Liet. 
Piliečių kliubas nėra jų para
pija, o prabaščiai ne jų gany
tojai, todėl butų daug sveikiau, 
kad jie rūpintųsi savo škap- 
lerninkų dr-joms ir savo as
meniniais reikalais, kurie yra 
labai pakrikę.

biznieriams per savo “Drau
gą”. Jie visaip pravardžiuoja 
tuos biznierius ir ragina savo 
sekėjus boikotuoti juos. Rašo
mą net grasinantys, laiškai,

Reiškia, jie meta j šalį 
krikščionišką meilę, o griebia
si reketieriškų priemonių.

. -r Reporteris.

Piliečių

Draugo” 
skyriuje 
nešvariai

Pitts- 
v ienas 
kolio- 

kliubų.

parapijos 
veršio; o 
duosnumas

pa
gal 
su-

Šmeižikai prilips liepto 
galą

Paskutinėmis dienomis “San
dara”, “Dirva” ir “Draugas” 
patalpino pranešimą, jog aš 
streiklaužiaująs, buk esąs pa
samdytas Swift Co. mušeika ir 
už tai gaunąs atlyginimą.

Turiu paireikšti, jog aš 
Swift Cb. niekada nedirbau ir 
jokio iš jos atlyginimo nega
vau.

šiomis dienomis mano advo
katas kreipėsi į Svvift Co. už
klausdamas apie mano dirbi
mą. Gauta atsakymas, jog aš 
niekad nesu ten dirbęs.

Ateinančiame Pittsburgho 
Naujienų numeryje tilps pa
reiškimas. Teko sužinoti, jog 
šį šmeižtą pagamino vienas 
vietinis biznierius.

Paskelbusieji šį šmeižtą as
mens ir laikraščiai turės tai 
atitaisyti, nes Amerikoje ir Pa. 
valstijoje yra įstatymai, kurie 

(apgina asmens garbę.

Vyčiai nepatenkinti1 ' bvK .*•kunigu
Kova tarpe kun. Vaši 

liausko žu vyčių
HOMESTEAD,,PaHOMESTĘAD^Pą,Pasta

ruoju laiku pas Įnus prasidė
jo atvira kova tarp vietos kun. 
Vasiliausko ir vyčių. Nors tų 
vyčių visai mažai tesiranda ir 
juos galimą butų ant vienos, 
rankos pirštų suskaityti, bet 
jie nenori nusijenkti kunigui 
ir tiek. Na, o kunigas nori 
j uos valdyti, Kas bus laimėto- 
jąi — vyčiai ar kunigas, — 
tai kolkas. sunku pasakyti.

Dalykas toks. Vyčiai pradė
jo rengti vakarus ir turi ne
blogą pasisekimą,.— sutraukia 
gana daug publikos ir uždir
ba kelis ..doleriusa.|Kąipo‘ geri

AKUŠERĖS

jos 
ją 

ne- 
iu-

ant

prievartos bažnyčia. Virš 
bažnyčios durų bus už- 
žodžiai: ‘Mokslas, Pa- 

ir Dievo Teisė’.”

Romiški kunigužiai de
speracijoje

Per keletą mėnesių musų 
vietiniai kunigužiai visais in
strumentais bubnijo, kad už
valdę visą lietuvišką veikimą 
Pittsburghe. Mat, jiems buvo’ 
svarbu prikurti įvairiausiu or
ganizacijų bei pavadinti jas 
centralinėmis. Tikėjosi, kad lie
tuviai, lyg avinukai į jas su
plauks, — o tada musų pra
baščiai galės jiems vilnas kirp
ti.

Na, ir įkūrė: katalikų fede
raciją, “prabaščių vienybę”. 
Tretininkus, škapleminkus ir 
visus kitus galus. Bet visa bė
da, kad j tas Šventablyvas dr- 
jas tik kelias davatkas tepa- 
gavo. Bandyta , jsisprauati į

PITTSBURGHO IR APYLINKIŲ UETUVIAI 
MINĖS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTUVES
Lie-PITTSBURGH, Pa.

tuvių Vaizbos Butas atsišaukė 
j Pittsburgho Lietuvių Drau
gijas. Atsiliepė virš 22. Sausio 
15 d. Lietuvių Piliečių svetai
nėj, draugijų atstovų susirin
kime liko išrinkta komisija iš 
šių asmenų: P. Pivarunas, J. 
Virbickas, K. Šimkūnas, S. Ba- 
kanas, J. Rūkas, A. Marčiuko- 
nis, J. L. Senulis, A. Palūpis 
ir J. Zinkus.

Senulio, Ukrainiečių

kalbėtojai
kalbėtis
Lietuvos

jau yra
Dr. M. 
atstovas

Buvo vienbalsiai nutarta 
rengti Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvių paminėjimą va
sario 17 d. Lietuvių Piliečių 
svetainėj. Programo sutvarky
mas pavesta išrinktai komisi
jai.

Programas bus sekamas: Lie
tuvių Choras po vadovyste Jo
no
Choras po vadovyste J. Kor- 
becky; solistai — Aleksandras 
Sadauskas, Laura Paulekiutė, 
S. Zelenauskaitė, J. Plukiutė. 
Marcelė Grinienė, sesutės Ra- 
jauskaitės, sesutės Kazečioniu- 
tes; smuikininkas K. Savickas 
ir garsusis Jono Vainausko or
kestras.

Sekami 
pasižadėję 
Bagdonas,
Washingtone, teisėjas Ralph 
M. Smith, J. K. Mažukna, ad
vokatas J. Pulsas (lietuvis), 
adv. Bąsil Oniškov, ukrainie
tis, ir kun. X. Žukauskas.

Programas bus labai turtin
gas ir įdomus, todėl visų Pitts
burgho ir apylinkes lietuvių ir 
lietuvaičių yra pareiga nepra
leisti šios progos ir dalyvauti 
Lietuvos nepriklausomybės 17 
metų sukaktuvių paminėjime.

Įžangos jokios nebus, 
jokio pasiteisinimo negalęs 
ti, kad pinigų nėra.

Visos draugijos, kurios 
prisidėjusios prię rengimo
paminėjimo, turėtų pasistengti 
gerai išgarsinti ne tik tarpe 
savo narių, bet abelnai tarpe 
visų lietuvių. Turėtų nesiras- 
ti nė Vieno lietuvio, kuris ne
būtų paragintas dalyvauti šio
je Pittsburgho lietuvių meti-

tad 
bu-

yra 
šio

visi vasario 17

Lietuvių 
yra erdvi 
publikos.

Bukime
Lietuvių Piliečių svetainėj 
giai 7:30 vai. vakaro.

— Juozas Virbickas, 
Rengimo Komisijos Sekr.

REPORTERIO.
PRIETYKIAI

katalikai, vyčiai iš savo paręn 
girnų pusę uždarbio skiria pa 
rapfjos reikalams. Tačiau ku 
nlgas su puse pelno nenori pa 
sitenkinti, — 
vyčiai atiduotų 
bažnyčiai. Vyčiai 
nigo reikalavimui

Mrs. Anelia K. Jarusz

O. k

Piliečiu*“’’' - ŠV*etaine 
ir joje telpa daug

d. 
ly-

Lietuvos nepriklau-Du
somybės paminėjimai
šiais metais Pittsburghe yra 

rengiama dvi Lietuvos nepri
klausomybės šventės. Abudu 
parengimai įvyksta vasario 17 
d. South Sidės dalyje.

Pažangiosios Pittsburgho lie
tuvių ^draugijos, vadovaujant 
Lietuvių Vaizbos Butui, rengia 
Lietuvių Piliečių svetainėj ; Ro
mos Katalikų Federacijos ap
skritys, vadovaujant kunigams 
ir davatkoms, rengia savo 
šventę tūlo žydelio “nikalodi- 
me”. Nors turi ir savo šv. Ka
zimiero svetainę, bet ten ne
rengia.

Nežinia kodėl? Gal katalikai 
bijosi katalikiškos svetainės? 
Kiek laiko atgal kunigų “Drau
go” Vanaginis skundėsi, kad 
laisvamaniai bijosi katalikiškos 
svetainės, to dabar pasirodo, 
kad ir kunigai su davatkomis 
bijosi savo katalikiškos sve
tainės ir eina pas uedaverką 
žydą į “nikalodimą”.

Vartoja reketieriškas prie
mones prieš katalikus biznie
rius, nešokančius pagal kunigų 
dūdelę.

Keli South Sidės lietuviai 
biznieriai balsavo, kad Vaizbos 
Butas paimtų vadovybę suren
gimui Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvių paminėjimo. 
Tai buvo prieš kunigų patvar
kymą.

Tad dabar Pittsburgho pra
baščiai su savo zakristijonais

sako, kad
puses
siąs.
vyčiai jo
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čio Apskričio kuopų 
darbuotojams ir 

nariams

kad 
yra 
nes

pa
kari 

uždarbį 
tokiam ku- 
priešinasi ir 

nenori 
nieko negau- 

a, kad jei 
tai jis 

“bedieviais^ ir 
parengimus 
žinomą, tas 

vyčiąs labai er- 
- Homestietis.

reikalauja,
ir neįvyks,

visai
SLA.

vyčiai jo neklausys 
juos apšauksiąs “bed 
atsisakysiąs jų p

“ultimatumas 
žiną.

3-čio apskričio 
tetas savo susirinkime 
.4 d. buvo nutaręs sušaukti 
kuopų darbuotojų susirinkimą 
vasario 24 d. Lietuvių Mokslų
Draugystės svetainėj dėl ap
svarstymo SLA. reikalų. Tuo

komi- 
sausio

reikalu jau išsiuntinėta kuo
poms laiškai.

Tačiau šiuomi pranešu, 
viršminėtas susirinkimas 
atšauktas
SLA. viee-prezidentas J. K. 
Mažukna negali dalyvauti. Mat, 
jis tą pačią dieną (vasario 21) 
turi būti New Yorke Pildomo
sios Tarybos posėdyje.

Jei kada bus šaukiamas gu*- 
sirinkimas, tai apie tai prane
šiu Ona Ivanauskaitė,

Sekretorė.
(Tasa. pusi. 3-čiam)

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Re?. Tel. Victory 2348

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Ccr. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofistfa 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuę 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofisp Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. N e dėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6681 So. Califoraia Avenue 

Telefonas Republic 7866

Tel. Ofice Wentworth 6880 
Rez. Hvde Park 8395 

Dr. Susanna Slakis
Motera ir vaiku ligų specialist* 
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 no pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyrus sęredomis.

KITATAUČIAI

Physical Therapy 
and Midwife 

6169 S. Albanj 
Hęmlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
■IMĄ 
inept ir tfiagne- 

, tie Yblankets ir tt
Moterims ir mer

ginoms patari* 
mai dovanai.

ADVOKATAI

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart Šventadienio ir ketvirtadienio.
- * Jin II'  ............................ V ■ v—■— i    

Dr. T. Dundulis
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos niuo 2-4 ir nuo
, ,8-8 y. v. Nedalioj pagal sutarti 
-f’ir'T", 1 1 ■ ............................. . ............... .... ..... ..

DR. C. K.KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9-9
2420 W. Marąuette Rd.
arti Western Avė. Hemlock 7828

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., karap. Francisco av.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia .0669

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 36 , 
metus kaipo patyrus gydytojas 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 Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan Si

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vak vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijas telefonai:

Hyde Park 6755 X Central 7464

JOSEPH J; GKISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Are. • 
Tel. Boulevąird 2800' 

Rez. 6515 So. Rockwe)l
Tel. RenubMc 9723

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

2409 West Mųdison Street
Vai. I iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7830
Nąmų telefonas Brunswick 0597

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrięally Akiu Specialistas. 
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galv<fe skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptęnilmo, nervųotu- 
mo, skaudamų akių baršti, atitaiso 
truihparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius.,. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių mažiausias ktai- 
dar. Speciali atyda atkreipianti i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12. 1
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

"U ■» M* 11^1 II'"! I ^||WI pm "Wi i mm jum i nąiwni|ii||i|wint>WijWi.i    i ■

DR. G. SERNER
UETUVIS 

^_Tel.Yards 1829 
glflOMhk Pritaiko Akinius

Kreivas Airis

irbtuvč’ i 

kampas Halsted St.
Valandos uo 10—4, <hp 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 fkį 12 vai. dienų.

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO

Pritaiko akinius dėl

x r /
Dri' John J. Smetana

OPTOMETRISTAS 
1801 So. Ashlaąd Avė.

Kampas 18 St. Phėne Canal ,0523
Valandos huo 9:30 HcM# ir nuo 1:80

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

—,im«' 1...^' ,1 ....................... ........... ... .|l . .1,

Visi Telefonai: 
Yardsl741- 

1742
L AIDO J AM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulance Patarna
vimas Dieną ir Nak
tį. Moderniška Kop

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

J. F. EUOEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 S* Hermitage 
Avenue

4447 S. eld A W

—TT.... . 1 " > '"'■■"’f..*.. . . -....         "■»

?Simon M. Skudas
.GRABORIUS dr BALSAMUOTOJAS 

Pątarnavimas geras ir nebrangu?

718 W. 18th St.
Tek Monroa 8877

Phone Boulevard 7042Dr. G Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So.- Ashland Avė.
•? ąrti 47tii Street • • •*: 

'Valandoš nuo 9 iki 8 vakaro.
,. . - Seredoj ’ pagal sutarti.

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Žala toris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Markeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietą 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
*• Phone Boulevard 8488

W 11 f* I ■ I | « l I < .J" .1

O
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Laidojame ant lengvu išmokėjimų

J. J. Bagdonas 
Kep. 3100 arba Pul. 4151 

2506 West 63rd St. — 
10734 S. Michigan Avė.

N. RADIS Ch.
ANTANAS PETKUS

• Grabelius
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct 
Tel. Cicero 2109 

_______ CICERO. ILL.
ATĖJUS LIŪDESIUI 

PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis
Tėvas

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patamavja laidotuvės? kuopigiausįai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd Pi, CJiicago

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Cicero, 
Tat Ctaoro 5927

III

Dr. Charles Segal
. OFISAS

4729 So, Ashland Avė.
2 lubos . 

CHICAGO, ILL- »
M OFISOjVALANDOS: , f

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai; pd piettt ir • nuo '*1 iki' 8:80 vųl. U ‘ 
vakaro. Nedėliomis nuo IĮ) iki 12. 
valandai dienų.

Phone MH)WAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maunce Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visu 
chronišku Mct.

Ofisas 8102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nb- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

dienų.

Tel. Lafayette 3572
J. Litileviįius

Siįg • GRABORIUS IR 
>7 BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica-
Ez goie ir apielinkėje 

Didelė ir graži

k ♦Ut i',
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A. MASAI>IS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139 .

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Mąderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams* w Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
LIETUVIU GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
Moderniška koplyčia dykai. 

668 W. 18th St. Tel. Canal 6174 
CHICAGO. ILL.

.*TI'IIH'|I'II| ll,l, W'»ll

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 
. 1327 So. m Ct

Tek Cicero 8724. Koplyčia dykai
. J.'v. ■ I, ei
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Pittsburgh’o Naujienos
KAIP KOMUNISTAI APVAIKŠČIOJO 

LENINO MIRTIES SUKAKTUVES
Tik Leninas buvęs ne

klaidingas. — Revo
liucija esanti būtinai 
reikalinga. — Komu
nistai privalą “gręžti 
iš vidaus”.

NEW KENS1NGTON, Pa.— 
Sausio 27 d. musų komunistai 
buvo surengę Lenino mirties 
paminėjimą.

To vakaro komisaras, pra
dėdamas ceremonijas,

Toliau jisai mums pasakė: 
“Komunistų partijos veikiantis 
komitetas bandė susitarti ben
dram veikimui su socialistų 
partijos centro komitetu. Bet 
su jais to negalima padaryti. 
Jie yra priešingi revoliuciniam 
veikimui. Socialistai tiki, kad 
darbininkai iš kapitalistų ga
li be revoliucijos, ramiu budu, 
paimt valdžią j savo rankas. 

IO mes komunistai tam neti
kini. Tai dėl to su socialistais

visiems bendras veikimas negalimas ir 
įsakė sustot, galvas nulenkt že- tt. Tačiau kiekvieno komuni- 
myn ir tuo budu atiduot gar- sto būtina pereiga visur dar- 1 ▼ • • /X 1 • • • _ _ _ A * - . • — v . ■» • « •bę Leninui. O kai visi susto
jom, tai vienas iš dalyvių pa
reiškė: “Dabar visi sykiu dai
nuokim Internacionalą”. Jis 
pats pradeda dainuot, bet jam 
niekas nepritarė. Todėl ir jis 
nustojo dainavęs. Tuo tarpu 
kažin kas labai linksmai susi
juokė. Vadinasi, “monki biz- 
ms .

Įžanginę ceremoniją užbai
gus, pakviesta kalbėti ponas 
draugas Clarence Hathaway 
(tas pats, kuris pernai vasa
rio 16 d. su kitais savo drau
gais komunistais 
mieste, Madison 
den, . socialistų 
prieš-fašistiniame 
kėlė kruvinas muštynes ir pa
tį mitingą išardė).

Tačiau jis pas mus pasiro
dė labai džentelmoniškas, — 
nerėkavo, nešokinčjo,. neskery- 
čiojosi, nekeikė ir nieko neko- 
liojo. Tik labai gyrė šventą 
Leniną. Tiesiog jį padarė ko
kiu tai dievu. Gardi, tik Leni- 

* nas (ir niekas kitas) teisin
gai vadovavęs darbininkams 
kovoje su kapitalizmu. Todėl 
esą, viso pasaulio darbininkai 
turį sekti (aklai) paskui Le
niną ir komunistų 3-čią inter
nacionalą. Komunistų partija 
esanti vienintelė darbininkų 
partija, kuri teisingai kovo
janti už darbininkų klesos rei
kalus.

Jeigu taip, tai kodėl komu
nistų partijos vadai ir eiliniai 
nariai visur drąskė-griovė dar
bininkų unijas ir kitas orga
nizacijas? Kodėl komunistai 
visur darbininkų surengtuose 
masiniuose mitinguose sukel
davo kruvinas muštynes?

Paskui jisai pareiškė taip: 
Amerikos konstitucija nusako, 
kad šios šalies žmonės turi tei
sę įsteigt tokią valdžią, kokia 
jiems patinka, ir niekas ne
privalo tokiai valdžiai priešin
tis. (O komunistai prieši
nas—P.) Bet kapitalistai su 
demokratų, socialistų ir kitų 
partijų pagelba neleis (kodėl? 
—P.) darbininkams įsteigt to
kią valdžią, koki yra Sovietų 
Rusijoje. Vienok Amerikos 
darbininkai yra smarkus, ne
bijo muštis (tarp savęs.—P.) 
ir tokios valdžios nori ir ją 
galės įsteigti su pagelba revo
liucijos, kuriai vadovaus ko
munistų partija.

Taip. Amerikos žmonės dau
guma balsų išsirenka tokią val
džią, kokia jiems išrodo galės 
būt gera, tinkama. Pirmiau 
daugiausia rinkdavo republiko- 
nus į valdžią. Dabar jau iš
rinko demokratus. O vėliau gal 
išrinks socialistus, komunistus, 
o gal ir fašistus 
jonės, tokiai
nesipriešins. O kai tasai ko
munistų vadas siūlo Amerikos 
žmonėms valdžią įsteigt su re
voliucijos pagelba, tai jau yra 
smurtas, peržengimas daugu
mos Žmonių valios. Lygiai toks 
smurtas, kaip Sovietų Rusijoj 
Stalino “proletarų” diktatūra, 
Lietuvoj Smetonos diktatūra, 

,,
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New Yorko 
Square Gar- 

snrengtame 
mitinge su-

ir, be abe- 
valdžiai niekas

sako, kad per visus 1934 me
tus areštuota buvo 2 229 žmo
nės už įvairius prasižengimus.

» » »
Vietinio Fire Department 

viršininkas Ed. Clavvson savo 
raporte sako, kad pernai bu
vę 112 gaisrų.

Ugnis padarė nuostolių už jiems veliju.
$1,384,492. Didžiausias gaisras Motinos Sūnūs,
tai Nu-Ken Garden. Nuostolių —— -----------
padarė už $41,800.

— P

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

riai bei draugai. Kaip žini^ 
dalyvaus, pp! Spitliai, Dauk- 
skurd/iai, taurinai, 
nai, 'J 
ti. V

Beabejo, siisirinkę pp.' Gra- .............
montams linkės ilgiausių metų,’vo pažystamų moterų ir me:'- 
ir laimingo gyvenimo, ko ir aš gaič.ų nebepaži.ntume. Tad ir

j kojų nagų dažymas tiek pat

J. Rūta, 3267 S6. Halsted St. dažytų ir kojų nagus. Tik pa-1 dažytas išrodo dailiau. Gražu
Kosmetika mergaites, o duočiau sugestijų dažyti kojų

Krikščiu- ypač pasenusias moteris did-
ILkauąkai. Slepikai ir kiužiai pagražina. Prie to prisi- 

[deda ir nagų dažymas. Jeigu 
pašalintume kosmetiką, tai sa-

as [Kas ką sako
gyvais klausimais

gali reikšti, kiek ir rankų. Da
žyti ar nedažyti — tegul tą 
nusprendžia pačios mergaites. 
O mes pažiūrėsime.”

Antanas Rubinskas, 933 W.
34th PI.
kad mergaites vasaros laiku}

nagus kitokia spalva. Jeigu 
rankų nagus raudonai, tai ko
jų mėlynai arba žaliai. O vei
do dažų spalva turėtų būti pa
keistą ir pritaikyta prie kojų 
nagų spalvos.”

L. Mingela, 3236 S. Halsted 
St. — “Bile koks daiktas nu

kada mergaitės rankų nagus 
nudažo raudonai. Bet butų dar 
gražiau,. jeigu jų kojų nagai 
butų nudažyti juodai arba mė
lynai. Tas butų ir praktiška. 
Nes jeigu mergaitė nusimuštų 
kurį nors kojos nagą, tai ne
galima butų pažinti kurs yra 
pamėlinavęs ar pajuodavęs.”

Tai butų gražu,

NUO ALTORIAUS
IKI LOPŠIO

| Naujienų landus reporteris 
Frank Bukw kasdien netikė
tai atsiklausia įvairių žmonių 
apie įvairius mažos ir didelės 
svarbai: dalykus, ir ką kas pa
sako, tą jis čia trumpiai pa
duoda.

UŽKIETĖJIMUI
Galima Pagelbėti!

Važiuojam Nusipirkti la
bai geros mė
sos prieinamo
mis kainomis 
pas

buotis. Kur tik susirenka bū
rys darbininkų, ten turi būt 
ir komunistai, Jr dirbt dėl ko
munistų partijos labo (gręžt 
skylę iš vidaus.—P.). Jie turi 
būti kiekvienoj socialistų gru
pėje, kiekviename darbininkų 
kliube, ratelyje, kiekviename 
darbininkų unijų lokale ir vi
sur kitur.

Mes darbininkai labai gerai 
žinome, kaip pirmiau komuni
stai visur darbininkų grupėse 
gręžė skylę iš vidaus. Na, ir 
kas iš to išėjo? Visur darbi
ninkus vienus su kitais supeš- 
dino. Darbininkų organizacijos 
suparaližavo, o patys komuni
stai nuo darbininkų gavo “gel
tono šunies” vardą. Bet, ne
žiūrint to, jie vistiek tą žalin
gą darbą nori tęsti ir toliau.’”

# » »
Darbų mažai

The Union Collieries 
Co. abejose angliakasyklose 
pirmiau dirbo 5 dienas per sa
vaitę, o dabar dirbama tik 2 
dienas.

Englewoodiečiai minėjo 
pp. Jeksevičių sidab

rines vestuves

sidabrines
25 metų vedybines

Coal

The Ford Collieries Coal Co. 
abejose kasyklose dirbama 2 
ar 3 dienas per savaitę.

» » »
The Consumer Mining x Co. 

angliakasykloj pirmiau dirbo 
dienomis ir naktimis. Bet prieš 
naujus metus naktimis dirbu
sius atleido nuo darbo.

» » »
; The Hillman Coal and Coke 
Co. angliakasykloj dirbama tik 
dvi dienas per savaitę.

SOUTH ENGLEW00D —- 
Trumpą laiką atgal, pereitą 
mėnesį/ South Englewoodiečiai 
iškilmingai minėjo 
vestuves
sukaktuves pp. Jeksevičių. Su
traukė į pagerbimo vakarėlį ne 
vien englevvoodiečiai ir chica- 
giečiai iš kitų kolonijų, bet at
silankė svečių iš Elgin, St. 
Charles ir kitų tolimesnių vie
tų.

“Nemanem, kad turim tiek 
draugų šiais sunkiais laikais”, 
kalbėjo pp. Jaksevičiai. “Matyt, 
kad ir laike depresijos jie mu
sų neapleido”, jie džiaugėsi, 
dėkodami susirinkusiems už at
siminimą ir suteikitą pagarbą.

Vakarėlis buvo labai pasek
mingas, nes englewoodietės pa
sirodė geros šeimininkės ir vi
sus gražiai pavaišino. Nuošird
žiai linkėdami pp. Jaksėvičiams 
sulaukti ir auksinių sukaktu
vių, svečiai skirstėsi labai ne
noriai, panašiai, kaip ir,

Jūsų Reporteris.

Sidabrinių vestuvių puo
ta pp. Gulbinams

Pereitą
se-

Apie’ mergaičių na 
gų tepimą

Jeigu mergaitės dažo ar 
pa raudonai rankų nagus, 
ar butų giažu ir išmintinga 
tepti ir kojų nagus? Jei taip, 
t ii kokia spalva?

Šį drąsų klausimą pastatė 
reporteris įvairiems žmonėms 
ir gavo sekamus atsakymus:

P-Iė E. Mikužiutė, 2121 N. 
Western Avė. — “Dažyti ran
kų nagus su skoniu kai ku
rioms moterims yra gražu, o 
dažyti kojų nagus gal ir bu
tų gražu, bet neišmintinga.”

Charles' Užtupis, 1434 South 
49th Court, Cicero r
nagų dažymas yra daugiausia 
praktikuojamas Francijoj. Va
saros laiku mergaitėms ir ba
tukai yra pritaikyti, kad na
gai butų išlindę ir matytųs, 
kaip jie gražiai nudažyti. Bet 
Amerikoj tik aristokratės tą 
daro. Aš manau, kad kuo dau
giau įvairių .spalvų mergaitės 
kraus ant kojų’^iagyv tuo gra
žiau išrodys. Vienok tokia ma
da man išrodo ■ labąjį kvaila.”

..j

te
tai

“Kojų

NAUJIENŲ METINIS 
KONCERTAS 

Vasario 10 dieną 
Dainuoja “PIRMYN”

The Valley Camp Coal 
angliakasykloj dirbama 5 
nas per savaitę. Darbą duoda 
tik šios šalies piliečiams. Bet 
kas iš to darbo!

Bosas žmogų nuveda j ka
syklą ir paskandina į vandenį 
iki kelių. Be to, dar ir pasa
ko: “Jei nori, tai dirbk čia, — 
geriau negausi’’. Jei žmogus 
ir pasilieka prie to darbo, tai 
vistiek nieko neuždirba, nors 
ir sunkiai dirba.

Co. 
die-

The Allegheny Pittsburgh 
Coal Co. anglies kasykloj dir
bama 5 dienas per savaitę. 
Naujų darbininkų nepriima.

The American Window Glass 
Co. savo dirbtuves duris užda
rė ir apie 500 darbininkų ne
teko darbo.

The Pittsburgh Plate Glass 
Co. stiklo dirbtuvių 4,000 dar
bininkų streikuoja, reikalauda* 
mi unijos pripažinimo ir 10 
procentų daugiau algos.

The P. H. Murphy Co. įvai
rių blėkų apdirbimo dirbtuvė 
dirba vos 4-5 dienas per mė
nesį.

The Sakala Foundry and 
Machine Co. dirbtuvė sudegė. 
Nuostolių ugnis padarė virš 
$20,000.

Vokietijoj Hitlerio diktatūra ir Vietinės policijos viršininkas

(Vartok ką gydytojai vartoja) 
Kodėl viduriai paprastai reguliariai 
ir nuodugniai išsivalo ilgai po tam, 
kai gydytojas jums užrašotreatmen- 
ta dėl užkietėjimo ?

Todėl, kad gydytojas užrašo skys
ta liuosuotoja. kuri visuomet galima 
priimti reikalaujamam kiekyje. Jus 
galite jo doza laipsniškai mažinti. 
Mažinime dozos gludi visas sekretas 
tikros ir saugios pagelbos nuo už
kietėjimo. •

Klauskite savo gydytojaus apie 
tai. Klauskite savo vaistininko, kaip 
skysti liuosūotojai pasidarė populia
rus. inkamas skystas liuosuotojas 
yra naudingas ir duoda tinkama pa
galba. Kai doza pakartojama, vietoj, 
to, kad priimti kassyk daugiau, jus 
priimate MAŽIAU. Iki viduriai regu- 
liariškai ir nuodugniai veikia be jo
kios pagalbos.

Skystas liuosuotojas, kuris pap
rastai vartojamas, yra Dr. Cakhvell’s 
Syrup Pepsin. Jame randasi senna 
ir cascara, o tai yra natūralūs liuo- 
suotojai prie kurių nepriprasite — 
net ir kūdikiai. Jūsų vaistininkas ji 
turi; reikalaukite.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Vndefaulted 
Perkame už Cąsh su Neperdi- 
dėlių Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

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

Tel. Franklin 0576

PAIN-EXPELLER
mi“; IT./

BUEHLER Bros
INCORPORATĘD

1400 W. 46th St. Tel. Yards 1445
Tiktai trys blokai į rytus nuo Ashland antį 46-tos gatvės.

ŠIOS KAINOS YRA SPECIALIAI TIK

Penkiadieniui ir Šeštadieniui
Vasario 8 d Vasario 9 d

ROLL STEKAS labai geras ir 1 9 C 
tikras bargenas.................. ■ ** sv.

R0UND STEKAS labai minkštas 4
iš vidurio .................................... ■ sv.

JAUTIENOS Kepsnys (Polį ’ 4
Roast) geriausi pjovimai iš vid. ■ ***’ sv.

JAUTIENA VIRIMUI labai
minkšta, nebrangi ........... sv.

BRIDGiEPORTAS: 
šeštadienį, vasario 2-rą d 
niems Bridgeporto kolonijos 
gyventojams ir seniems “Nau
jienų” skaitytojams p-nams 
Gulbinams buvo surengta šau
nus pokilis jų namuose• adresu, 
3220 So. Union Avė. Pokilyje 
dalyvavo skaitlingas būrelis jų 
artimiausių daugų ir visi iš 
eilės prie puošnaus stalo, ap
krauto visokiais skanėsiais, lin
kėjo pp. Gulbįnams pasekmin
gos ir gražios ateities. Gyviau 
ženybinio gyvenimo eigos prob
lemas apibudino žymus visuo
menės veikėjas p. A. Kondra- 
tas ir Petras Kampikas.^

Ponai Gulbinai augina dvi 
dukteris, Adelę ir, Bernice ir 
vieną sūnų Raimondą, kuris 
dabar lanko Tilden aukštąją 
mokyklą. D. Gulbinas ir jo 
žmono Anelė priklauso prieke- 
letos kultūrinių organizacijų ir 
uoliai veikia šiaip bendram lie
tuvių progresyviam judėjime ir 
turi daug vienminčių draugų, 
kurie prie šios progos tinka
mai juos pagerbė.

—Klajoklis.

Brightonparkiečiai Gra- 
montai švęs 20 metų 

sukaktuves
BRIGHTON PARK— Pp. Ka- 

zimieras ir Elena Gramontai, 
kurie užlaiko alinę ir svetainę 
adresu, 4535 So. Rockwell st., 
rengiasi prie didelių iškilmių ir 
puotos paminėjimui 20* metų 
vedybinio gyvenimo sukaktuvių. 
Iškilmės įvyks šį šeštadienį, vas. 
9 d., jų pačių svetainėje.

Kad palydėjus pp. Gramon- 
tus į tolimesnę pasekmingo že- 
nybinio gyvenimo kelionę, su
sirinks įvairių kolonijų biznio.

GERB.; Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

> * i ' . .» '1 ■'
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Nuo Geliami?
Sąnarių 

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERĮ 
,7 

Pain-Expelleris visuomet 
palengvina skausmus

KEPENOS (Beef Liver) labai i Q£
geros specialiai šiam išpardavimui ■ sv.

AVIENA nuo PETUKO 4
dėl tikrų gerų lietuviškų barščių ■ sv.

RŪKYTI ŠOLDERIUKAI 
tarp 5 ir 7 sv. didumo .. 14c sv.

CORNED BEEF be kaulo 
mes tikrai gerą padarom sv.

BISMARCK BEER
“WITH THAT GOOD OLD FLAVOR”

4138 Archer Avenue. Tel. Lafayette 0401
MIKE DZIMIDAS, PRISTATYTOJAS. CHICAGO, ILL.

DYKAF! i Kepti Paršiukai ir Namie , 
uinm... Gamintos Dešros.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
TONY’S TAVERN 

6810 So. Western Avenue 
Subatoj, Vasario-Feb. 9,1935

Gros šauni muzika — Galėsit šokti, gerti ir valgyti, kiek tik norėsit 
Mandagios ir dailios veiterkos jums patarnaus.

MALONIAI KVIEČIA VISUS,
Mr. ir Mrs. Pronckunai.

■t
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5 SUTAUPYSIT PINIGŲ s 
s Pirkdami Čėverykus Pas Mus :

r Mg* Musų krautuvėje visuomet ■ 
efe rasite didelj pasirinkimą * 

spalvų, didumo, stylių irma- }
| | 7 • teriolo.

’to f H k ^es ^ur^me čeverykus vy- *
IH rams, moterims ir vaikams. S

Kaliošius užlaikome visokius *
■ 1000 porų čeverykų jūsų pasirinkimui. O kainos nebrangios :

■ UNIVERSAL SHOE STORE :
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3337 SO. HALSTED STREET ■
■
M 
H
BBBBBBBBBBBBBBBBHBBBHaHBBBHMBBBBBBBBBBBl

Užprašom visus atsilankyti

Atsineškit šį apskelbimą, tai gausit
VELTUI labai gerų stiprių KRIENŲ.

Gerkit ir Reikalaukit

Degtinis

Visose Alinėse 
Mutual Trijų

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Boarbon

SliŪifiHT KENTUCKYI 
5BOURBON1

Rusiška ir Turkiška Pirtis w
DOUGLAS BATHS

3514-10 W. ROOSEVELT ROAD <1
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir drasko* vanos.

4 pool.
Rusiška ir turkiška pirth

Moterims seredomia iki 7 v. v.

NATHA?
KANTER

MutiialLiporCo.
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

Lietuviškos
J
g Į g

ii /
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'ublished Daily Except Sunday by 
rhe Lithuanian New» Pub., Co^Inc.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Editor P GRIGAITIS

Suhscription Ratas:
88.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Qaae Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
o* Chicago, m. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drove, 1789 S. Halsted SU Chicago, 
01 Telefonas Canal 8800.

VfMkyino kataii
Chicagoje — paltu:

Metama ...... ...
Pusei metų' -------------------—
Trims mėnesiams . ...... ........
Dviem mėnesiams —-----
Vienam mėnesiui --------------

* i
Chicago] per ilnellotojus: •

Viena kopija_________ ___
Savaitei_________ _____ —
Mėnesiui ..... ................ ........ .

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštai

Metanu---------------------- — 87.00
Pusei metu ------------------ 3.50
Trims mėnesiams    1.75 
Dviem mėnesiams — 1.25
Vienam mėnesiui .....—------75c

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metanu ... ... ■ —....... ............ 88.00
Pusei metų--------------------- -— 4.00
Trims mėnesiams ---------------- 2A0
Pinigus reikia siųsti pašto Monay 

Orderiu kartu su užsakymu. .

88.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

“DEAR BILL”

Rooseveltas paskelbė savo laišką, rašytą pereitą 
gruodžio mėnesį Amerikos Darbo Federacijos preziden
tui, William’ui Green’ui. Laiškas prasideda taip: “Dear 
Bill.”

Federacijos prezidentas, matyt, gerai pksipažįsta 
su Jungtinių Valstijų prezidentu, jeigu pastarasis, ra
šydamas jam, prieteliškai vadina jį “Bill”. Tame, žino
ma, nėra nieko blogo. Amerikos valdžią renka žmonės, 
ir kodėl 
Ii turėti

Bet 
valdžios
valdžia paiso, 
pramonėje, 
ekonominės ir socialinės politikos klausimus? Ne. Kiek
vienoje pramoningoje šalyje darbininkai turi daugiau 
galios politikoje, negu Jungtinėse Valstijose.

stambios darbininkų organizacijos galva nega- 
draugiškų santykių su valdžios galva?
kiek darbo federacijos viršininkai yra artimi 
šulams, tiek jų įtaka valdžioje yra menka. Ar 

ką M r. Green mano apie darbo sąlygas
apie nedarbo apdraudą ir kitus svarbius

balsų prieš 13,771 balsą, paduotą už oficialiu} konser
vatorių kandidatą.

Darbiečiai sumušė savo priešus dėl to, kad šie bu
vo susiskaldę. Nuo konservatorių atskilo kraštutinių 
atžagareivių opozicija, kuri nepritaria valdžios nuosai
kiai* politikai Indijos klausime. Opozicija išstatė savo 
kandidatu žinomo politikierio ChurchilFo sūnų, kuris 
šiuose rinkimuose gavo 10,575 balsus, atitraukdamas 
juos, žinoma, daugiausia nuo oficialinio konservatorių 
kandidato. Konservatorių vadai dabar dūksta prieš sa
vo “sklokininkus”, kurie jiems iškirto tokį šposą, padė
dami laimėti darbiečiams. Tačiau jie kažin ar besuval- 
dys savo opozicinius elementus, nes konservatorių par
tija dabar yra visokių elementų mišinys — panašiai, 
kaip Amerikos demokratų partija — ir jie vargiai gali 
laikytis kokios nors vienos linijos.

Šituo atžvilgiu Anglijos darbo partija yra daug 
geresnėje padėtyje. Tiesa, ir darbiečiai turi savo opo- 
zicininkų — “kairiųjų” ir “ekstra kairiųjų”, bet pasta
rieji yra įtakingi daugiausia tiktai atskiruose distrik- 
tuose (ypač Škotijoje), o kitur jie nėra stiprus. Kai dėl 
komunistų, kurie yra specialistai ardyti darbininkų ju
dėjimą, tai Anglijoje jų kaip ir nėra. Visoje Britanijo
je — Anglijoje, Škotijoje ir Wales’e — komunistai turi 
viso tik vieną aldermaną viename mieste.

Anglijos darbininkų vieningumas yra svarbiausias 
jų stiprybės šaltinis. Rinkimai aukščiaus paminėtame 
LiverpooFo priemiestyje rodo, kad,šiandie jau nebėra 
tokio distrikto Britanijoje,' kuris butų “apdraustas” nuo 
socialistų pergalės. Kai ateis visuotini parlamento rin
kimai, tai darbo partija-gali laimėti net absoliučią dau
gumą.

Varpa čia su Gediminu... 
(Tautos darbininkas, užsi
pelnęs Gedimino ordeną).
Mergos suplaukė į Kauną, 
Pilvus suveržė diržais...v

Dičiui priteisė kažyką, 
Bet įrodymų mažai...
Ot jei griebti taip muži-

[ką— 
šimto metų būt mažai!
šventėse, kai esam girti, 
Puošiamės didžiais vardais, 
Baisiai mėgstam^ pasigirti 
Vytautais, kitais vardais'.
Knibžda burtai, padavimai. 
Pasakų—nors semk mai- 

[šuos!
Girios prišvilpė didvyrių 
Ir visokios žaliavos....
Mus jaunimas augęs kai

line-— 
čia ir bus visa nelaimė....
žmogus kilęs iš vergų 
Trokšta kilti j

šimtus metų mes vergavę, 
Trinam delnus laisvę gavę, 
Po visų tautos karų 
Vėl palinkom prie dvarų
Greitai žemės valdžios mai- 

[nos, 
Dingsta iš nakties seimai 
O laukuose nyksta dainos, 
Skursta pamesti kaimai, 
žemės rūmai, dangaus ru

tinai, 
O laukuose veisias krūmai; 
Greit dirvas su tais na- 

[mais 
pūdymais, 
aruodus, 
išdidžiai:

kunigaikš- 
[čius, 

graži.
išgriovė,

MARCAS BAUKAS

TILVYTIS IR JO “DIČIUS”
Dičius” — tai

BIZNIO SU RUSIJA NĖRA

Derybos dėl skolų tarpe sovietų valdžios, ir Ameri
kos pairo, ir Washingtonas taip supyko, kad nutarė 
daugiau nebekalbėti apie biznį su bolševikų pasiuntiniu, 
nesiųsti savo konsulų j Rusiją ir sumažinti iki minimu
mo Jungtinių Valstijų pasiuntinybės štabą Maskvoje. 
Nedaug bereikia, kad Amerikos valdžia nutrauktų ir 
visus ryšius su sovietais.

Washingtonas pyksta dėl to, kad praėjo jau dau
giau, kaip metai laiko nuo sovietų pripažinimo, o su 
jais dar vis negalima susikalbėti paprasčiausiais daly
kais. Rusija yra gavusi iš Jungtinių Valstijų dideles 
sumas pinigų. Bolševikai sako, kad jie už tas senas sko
las neatsako, nes ne jie tuomet valdė kraštą. Bet priė
mus šitokią taisyklę, kad pirmesniųjų valdžių skolas ne
reikia mokėti, kaip Amerika gali skolinti dabartinei 
Rusijos valdžiai? Juk jeigu Rusijoje toliaus kada nors 
susidarys kitokia valdžia (bolševikų diktatūra ne am
žina), tai ji atsisakys mokėti tas skolas, kurias dabar 
užtraukia ant Rusijos bolševikai.

O sovietams, matyt, daugiaus niekas ir nerupi 
Amerikoje, kaip tik gauti “kapitalistiškų dolerių”. Ame
rika sutiko daugumą senųjų Rusijos skolų atleisti, o li
kusios dalies mokėjimą išdėstyti ilgiems metams. Be to, 
ji dar žadėjo rusams atidaryti stambių kreditų šioje 
šalyje, kad jiems nereikėtų tuojaus čia mokėti už nau
jus pirkimus. Ambasadorius Trojanovskis atsiklausė 
savo viršininkų Maskvoje, ar jiems šitokios sąlygos pri
imtinos, bet jisai gavo atsakymą: Ne, mes reikalauja
me “cash”! Vadinasi, Stalinas nori iš Amerikos gauti 
kelis šimtus milionų dolerių, kuriais jisai pirks prekes, 
gal būt, Anglijoje arba Vokietijoje, o Amerika turės 
laukti kokią dešimtį metų, iki rusai jai tuos pinigus 
grąžins (jei turės iš ko!). '

Žinoma, kad Washingtonas tokią propoziciją turė
jo atmesti, nes butų juokinga, jeigu jisai duotų pinigų 
Rusijos bizniui plėsti su kitomis šalimis, pats rizikuo
damas negauti atgal net savo paskolos. Tokiu budu tos 
viltys, kurios pernai metais buvo Amerikoje, sužadin
tos, kai komisaras Litvinovas lankėsi Washingtone, ne
išsipildė. Amerikos eksportas į Rusiją nepadidėjo — 
dėl to, kad rusai neturi pinigų prekėms pirkti. Kiek 
Rusija buvo sutaupius aukso, bolševikai seniai išleido 
militarizmo ir propagandos reikalams; o kai paskui 
Stalinas ėmė vykinti “piatilietką”, tai buvo sunkiamos 
paskutinės sultys iš Rusijos ūkininkų, taip kad ekono
miniu atžvilgių Rusija šiandie yra kaip iščiulptas lemo- 
nas..

Todėl nenuostabu, kad Amerika negali su ja pada
ryti jokio biznio.

žodžiai ir rimai. Įsileista daug 
ir nereikalingų posmų, be ku
rių poema butų išėjus geres
ni. Tačiau Ši poema graži ne 
kaipo visa. Ji yra graži savo 
atskiromis eilutėmis. Ji yra 
pilna epigramą, beveik epigra
momis parašyta. Ir kai kurios 

ir ne- 
__________  — daugelis jų tu
rės įeiti į liaudies kalbą, man- 
drius išsireiškimus.

Reikia spėti, kad ir pats žo
dis “dičius” įeis į liaudies kal
bų ir jis bus ’ maž-daug šitaip 
suprantamas: Vėjavaikis iš so
džiaus, kuris daužosi su dide
lių galvų bobomis ir vagia Val
stybės iždų.

Poemos posmas turi keturio- 
likų eilučių ir rimuojamas pir
ma eilutė su trečia, antra su 
ketvirta; kitos keturios viena 
su kita, kitos keturios pirma 
su ketvirta ir paskutinės dvi 
viena su kita.

I tų epigramų yra- gražios i 
užmirštamos ~ daugelis j

laisvųjų pusryčių

KONSERVATORIAI SUSKILO — 
LAIMĖJO

DARBIEČIAI

dar vieną stiprią 
distriktą Waver- 

tree. Papildomuosiuose rinkimuose į parlamentą tame

Anglijos darbo partija Užkariavo 
konservatorių tvirtovę r* LiverpooFo

flisJ.rikt.ftsocialistas J. J* Cleai*v» ^aves lo,611

Tilvytis ir jo 
liūdnoj scenoj — liūdnoj Lie
tuvoj ir išdykusiam Kaune — 
linksmai nusiteikusio, velniai 
ar laimė jį griebtų atsidavusio 
eilių meisterio linksma daina, 
kurios žodžiai byra, kaip smė
lys iš rankų, ir kas antra eilu
tė šaukia skaitytoją giliai pa
galvoti, arba nusiSpiauti ant 
kurio nors dičiaus, arba sma
giai nusijuokti.

“Dičius” yra drąsi šių pa
mišusių laikų poema.

Ritmas, rimai ir forma “Di- 
čiuje” yra seni, nunešioti. Klau
simas labai paviršutiniai paim
tas, fabula ir intrygos, kurių 
kaip ir nėra, taip pat nusenę. 
Kaip matosi tam eiliuotam ro
mane rašytojui buvo nesvarbu, 
ar senė Nina, ar mergiotė Ade
lė Dičių laimės. Bet Čia norė
ta sudaryti intrygos. Poemos 
tikslas, be abejo, yra parody
ti, kad tokie šunlupiai, kaip 
“Dičius” prisiplaka prie Val
stybės iždo ir vagia jį, kad 
Kaune tas ir tas turima, o so
džiai eina ubagais, žinoma pri
eiti “prie
nėra taip jau lengva. Bet ke
lio, kuriuom Dičius priėjo prie 
Valstybės lovio, kas jam pa
dėjo, kas jam kliudė ir paskui, 
kaip ir kas jį nuvijo* nuo to 
lovio, kaip ir būtent iš kurio 
Valstybės iždo, ant galo, net 
prie katros valdžios, Tilvyčio 
eiliuotam romtfne nesimato. 
Apie tai mes tik išgirstam iš 
Tilvyčio, kad tai taip įvyko, 
bet patys nematome, kaip tas 
vyksta ir įvyko. Matoma, kad 
poetas norėjo apdainuoti tai, 
kas eina Kaune, plačiu laiku, 
pasiėmęs Dičiaus su Nina ir 
Adele paleistuviško romanso 
šuntakį, “žaidžia granitu” — 
mūrų namus stato dabartinė 
valdžia, “seimas iŠ naktiės 
dingo” dėl dabartinės valdžios, 
bet Dičius nuvarytas nuo “iaia- 
vųjų pusryčių” tada, “kai val
džia pasikeitė”. Tą jau sunku 
pasakyti, ’ar Dičius rado savo 
galą kartu su Voldemaru, ar 
dar pirmiau, tai tada, kai “sei
mas iš nakties dingo”. Vis tik 
neaišku prie kurios valdžios 
Dičius gyveno, ar kiti Dičiai 
tebegyvena ir ar dar bus> dau
giau dičių. čia poetas gal ir 
negalėjo aiškus būti. Jo po
ema, matyt, pripuolamai para
šyta, o gal rašyta ir spausdin
ta nepabaigta rašyti, kadangi 
vietomis kartojama ne tik ta

štai pavyzdis:
Atsisėdo aukštumoje, 
Ėmė tyliai vagiliaut; 
Kaimą su ranką numojo 
Ir pradėjo karaliaut.
Jei ragus suteikti kiaulei 
Išbadytų ji pasaulį: 
Taip kalbėti nesmagu, 
Nes mes kiaulės be ragų. 
Jei prie pinigo prisėdo, 
Baigiasi, žinoma, blogai; 
žmonės buvę ubagai 
Kiek jiem duoda—tiek su- 

[ėda.
Mielas broli, kad ir vogt 
Reikia nuodugniau išmokt. 

(82 p.) 1 > . .
Štai daugiau, iš poemos gra

žių išsireiškimų/ kurie man pa
tiko ir kuriuos aš išpešiojau 
iš poemos. Jie paduodami ne 
paeiliui: I . •

Kas pažino žemės tiesas, 
Tas aukštąį nekels galvos:

* Kas tiktai iš rūbo šviesus 
Nesukurs tas Lietuvos.
Perkam šveduose granitą. 
Plukdome vandenimis; 
žaislas 

' Į taus
Kaune 
Sodžiuj

• Kaunas—klasiška poema, 
Sukurta iŠ pihigų.
O tenai po koŽną kiemą 
Vaikšto pulkas ubagų.
Valdžios iždą pašvaistyti

šis akmenimis 
vargą išmainyta!
užsienio smala, 
purvas ir pala.

Kaunas—pasaka 
Visa laikas jau 
Visa nyksta pamaži. 
Nemunas skalauna pilį, 
Išvartyti akmens tyli, 
Svaido juos Neriu vaikai— 
Tai tik pasaka, senovė, 
Įdomiau mum dabartis:
Kaunas skamba, Kaunas 

[žėri
Ir naujų namų stogais 
Varo kraštą ubagais....
Sodžiuj grįčia be grindų— 
Kaunas virsta Madridu.
Atkeliavęs iš sodžiaus 
Namo neišposčdžiaus.
Žmogus linkęs gaudyt veją 
Baisiai greit sukulturėja. 
Jam nedaug reikės žinių, 
Kad atkreipt akis žmonių.
Dičtas sėdi Metropoly: 
Užkandžiai, juoda kava. 
O tenai už lango toli 
Skursta kraštas—Lietuva.
Metropolis tUom garsus, 
Kad išleidžia jis basus.
Nepriklausomas, drauguži, 
Tu už durų, kaip šuva. 
Ten Kaune naktimis ūžia 
Tavo laisva Lietuva.
Sodžiuj puto batvinius, 
Mieste keikia kiaušinius.
Prie laisvųjų pusryčių 
Sėdo tūkstančiai Dičių.
Dičius gimė puikus vaikas, 
Bet jis augo be globos, 
čiupo jį sugedęs laikas 
Ir paliko be galvos.
Meilė—dieviškas žaidimas. 
Meilė vaiko su sena 
Nėra naujas išradimas, 
Bet juokinga ir gana.
Kai turi murinę gųštą 
Niekai, jei kėdė sulūžta.
Mes dvarus gražiai dali- 

[nam—
Vieną sau, o antrą tau. 
šičia galvos apskričių,
Tūkstančiai čionai Dičių.^ 
Pilni paštalįai šulų,
O darJvis iš Kauno veža’ 
(į Palangą vasaroti.)

Va vienas amerikiečiams juo
kingai suprantamas, o' gal ir 
autoriui taip suprantamas, iš
sireiškimas :

Kuris pradeda rašyt, 
su tokiuo dažniausia šit. 
(Taškas čia paties auto
riaus padėtas). '
Kas pabėgo iš namų, 
Tokiam niekur neramu.
Ar aš blogas dainininkas, 
Ay tie žmonės avinai?

/ \ 
žemaitukas trauks ilgai, 
Bet jei kris, kas bus, dtau-

[gai?...
(žemaitukas yra gražus, 
tvirtas Lietuvos arklys.)
Ir iš busimo didvyrio 
Liko draugas karčiamos.
čįia ir verta pamąstyti, 
čia tas užkastas šuva.
Vadžios iždą pašvaistyti 

.. .. Mėgsta musy Lietuva.

Mes paversim 
Sodžius pripila 
Kaunas žarsto 
Tie betono pavyzdžiai 
Mus lydės kaip vargas juo- 

[das 
Abejotinos garbes 
Mum istorijas kalbės.
Moteris aistras patyrus 
Daros meilėje vagis. 
Puldinėja ji į vyrus 
Kaip prie žiburio drugys.

* z Nuo finansinio premjero 
Lig buhalterio smulkaus 
Nėra neteisto žmogaus 
Už valstybinę aferą.

Tai taip prasta musų vald
žioje. Bet vagia Valstybės tur
tą valdininkai,, vagia jį ir ūki
ninkai. Kaip negali daugiau, jie 
vagia “toilet paper” iš viešųjų 
išeinamųjų suvynioti sviestą, 
kurį jie atveža į turgų par
duoti. Užtai vagonų ir geležin
kelių stočių išeinamosiose nė
ra nei muilo, nei popieros, nei 
rankšluosčio. Gal ir butų, jei 
ūkininkai jų nevogtų.

Teofilio Tilvyčio “Dičius”

verta kiekvienam lietuviui per
skaityti. Ypač didelio malonu
mo rastų Lietuvos sodžiai, 
skaitydami “Dičių”. Jie skaity
tų jį ir vėl skaitytų ir skai
tydami juoktųsi, kartais keik
tų ir kartu galvotų. Bet kny
ga yra 3 litai, o daugelis ūki
ninkų dažnai neturi ir 60 cen
tų pašto ženklui ant to bran
gaus laiško, kurį jie parašo 
savo sunui į Ameriką. Aš pa
tariu amerikiečiams nusiųsti 
kelis dolerius knygos autoriui 
ir paprašyti jo nusiųsti “Di
Čių” jūsų giminėms Lietuvoje. 
Už dolerį galima nupirkti dvi 
knygas. O aš guldau galvų už 
Tilvytį, kad jis, pinigus gavęs, 
nusiųs knygas kur nurodysite. 
Kaune jis leidžia juokų laik
raštį “Kuntaplį”. Jo adresas 
yra toks: T. Tilvytis, Mairo
nio gat. 14, Kaunas.

NAUJIENŲ METINIS 
KONCERTAS 

Vasario 10 dieną 
Chic. Liet. Auditorijoje

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

Garsinkitės “N-nose”

MIDWEST STORES

MAISTO IŠPARDAVIMAS
Kokybės Maistas, Žemiausiomis Kainomis

IŠPARDAVIMAS
Pėtnyčioj ir Subatoj, Vasario-Feb. 8 ir 9 d d.

Cukrus “Godchaux” 1 A £ A a
Pure Canc | U MAIS- vVv

PORE and BEANS “CAMPBELL’S” 3ken16C

No. 1

žemiausios kainos, kokias kada 
“Justice Brand”

ŽIRNIAI IR MORKOS, LIMA BEANS,

NORS MATĖTE!

KIDNEY BEANS, Maišytos Daržovės ken. JL

“SNO-DOE” SHORTENING ...... ..... sv. pak. 2 už 290
“POST” BRAN FLAKES ........... ....... 10 unc. pak. 100

. sv. ken. 20^

2 ken. 21 C
“GALUMET” BAKING P0WDER....
S A t JVf ON A S “SEAFED”OAĮflVlVTNA© piNK Svaro kenai

“Midwest” BUTTER POUND CAKE 10 unc. pak. 100 
BERRY TARTS (Tortas) COOKIES
“Surishine” MILCO GRAHAM CRACKERS .... sv. 19* 
“(jUAKER” FARINA ..................................  pakelis ĮQ*
“KELLOGG’S” ALL-BRAN....... 11 unc. pak. 2 už 23*
«T TD'm’M’CJ” YELLOW LABĖTL 1/4 sv. 91 AĮjlt-1VJN O JUODA ARBATA Maži pak. 8c pak. C I V 
Florida Pure GRAPEFRUIT JUICE No. 2 ken. 2 už 19* 
‘^u.Mirie-’ ^EANUT BRfTTLE~ČTOBY sv: pak. iO* 
“Midlvest" TOMEITES .....Dideli 2M. kenai“!5č

sv. 210

“Princesė CŪT GREEJj HEANŠ No. 2 kenai 2 už 19*
“Midwest” PANCAKE FLOUR (Miltai) .... 2 pak. 170
“Midvvest” PANCAKE SYRUP 22 unč. džiogas 150
SAT.OTAT puikvsOAluVA/Vl CALIFORNUOS

DIDELfiŠ^O 1
GALVOS*- už

WINĘSAP OBUOLIAI Extra puikus 
TEXAS G^APkFRŪIT "Be grūdeli" 
ftŪtABAGAS (Geltonieji grieščiai) . 
r‘Daisy” ČftĖAM cKeĖSE 
“PABST” CHEESE įvairus ..... 
“HOLSOM” PALTIS LAŠINIŲ
“Drexd Farins” BAKED MEAT LOAF .;

- 4 SV. 190 
4 už 150 

_______ 2 SV. UŽ 50
3 unc. pak. 2 už 15* 
______ % sv. pak. “150 

sv. 270 
s v! 210 

_______________ ._________ _.................. sv- 19c 
puodams ir skauradoms Valyti 2 pak. 170 

hMidwė3t” llLEACU kvort. bonka 100 plūs 5c dep. 
“RoKe/; ir KAčIŲRiAISTĄS No. rkn?3už250 

Didelis kontestas—7930 prizų—30 automobiliu
“SEMINOLE” Bathroom Tissue 4 rolės 25c

Mes priimam visas Pašalpos Groserio Orderius,
PASTABĄ — Dauguma "Midivest Storet" turi ir mtrot tkyrtut, kur /O* 

a ai lt? Dtrktį oframėna. patikitiena ir tt. uf frmiatntia» kaino* f

SALAMI COTTO (virta saiamė)

midwestSstores
<00 trvasa
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CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS

NAUJIEM

3133 So. Halsted SI
Koncertui užsibaigus-linksmųs šokiai iki vidurnakčiuiPradžia 3:30 valandą po pietų

ALDONA MALELA, Balerina-Šokčja

ANELE SALAVEIČIK-STEPONAVIČIENE

. ■

PROGRAME DALYVAUJA 250 ARTISTU: *
Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn”
BIRUTĖS CHORAS
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras
Aldona Malelo, šokėja
CHICAGOS LIET. SIMFONIJOS ORKESTRAS
Stasys Rimkus, baritonas
Anelė Steponavičienė, soprano
PRANAS JAKAVIČIUS, Operos dainininkas

CHICAGOS LIETUVIŲ CHORAS “PIRMYN

STASYS RIMKUS

, U? ' b

LIETUVIU AUDITORIJOJ

- -
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Naujienos Turi Rastis Kiekvieno Lietuvio Namuose
Pasekminga Naujienų

Kontesto Pradžia
Su pirma savaite Naujie- buojasi visu smarkumu ir 

nų vajus ir kontestas pada- nenori būti užpakalyje vy
re gan didelius žingsnius, rų.
Išrodo, kad antroj savaitėj 
tie žingsniai bus dar dides
ni.

Su tikrai vyrišku pasiry
žimu stojo į darbą Frank 
Bulaw. Į vieną savaitę jis 
pasiekė pirmo laipsnio ir 
taip varydamasis toliau jis 
gali peržengti daugelį laips
nių, kol pasieks aštunto, ku
riame jis susiras tą jo sva
jojamą puikų Pontiac De 
Luxe automobilį.

Tečiaus ne jis vienas taip 
varosi. Kaip buvo spėjama, 
štai atsirado Dzūkas, kurs 
būtinai nori pralenkti F. 
Bulawą. Dzukui truko tik 
kelių dešimčių balsų patekti 
į pirmą laipsni. (Beje, Dzū
kas protestuoja, kad aš jį 
pavadinau Mandagiu Dzū
ku; jis bevelytų, kad jį va
dinčiau Įkiriu Dzuku. Na, 
tai tegul būna }kirus Dzū
kas.) Savo mandagumu ir 
įkirumu jis yra labai pavo
jingas konkurentas kožnam 
kontestantui.

Daugelis kontestantų dar 
neišsijudino per pirmą sa
vaitę. Bet sekančiai savaitei 
mes laukiame tikrai gero 
pasirodymo iš J. Sinkaus, 
iš ponios Pabarškienės Ke- 
ncshoj, iš Bartašiaus West- 
villėje, iš Budvidžio Detro
ite, iš černausko Spring- 
fielde, iš Felicijos Edkins 
Grand Rapids, iš Mačiulio 
Waukegane, iš jaunuolio 
Kazimiero Matekonio Chi- 
cagoje, iš Savicko Rock- 
forde.

Visi kontestantai Chica- 
goje ir apieiinkėse su kiek
viena diena ras palankesnę 
sau dirvą.

Visi naujieniečiai vis dau
giau atjaučia reikalą pada
ryti šį Naujienų vajų pa- 
sekmingiausiu. Kontestan- 
tai tokiu budu gauna vis 
daugiau pritarimo ir para
mos jų darbe.

Atsiminkime, musų obal- 
sis šiame vajuj yra išpla
tinti Naujienas taip, kad

Senam Petrui irgi nedaug 
truko patekti į pirmą laips
nį. Kažin ar nepradeda ap
sileisti Seno Petro draugai.

Ponia S. Norgailienė dar-

Fr. Bulaw sumušė 
pereitų metų re

kordą
Jis nemiega jau aštuntą die
ną: padarė net 1110 balsą: 
užėmė pirmą laipsnį “Naujie

ną” konteste.

Turbūt Fr. Bulavv tikrai ne
miega jau aštuntą dieną, ba 
jis netikėtai sumušė savo pra
eitų metų rekordą ir užėmė 
pirmą laipsnį “Naujienų” kon 
teste. Praeitais metais Bulaw- 
ui ėmė net dvi savaites da- 
siekti pirmą laipsnį. O šiais 
metais, kas gi žino, į dvi sa
vaites gal jis jau galės pasi
imti pusę to Pontiac De Luxe 
automobilio? Taipgi, iš pat 
kontesto /pradžios pasirodo, 
kad šiais metais jis turės kur 
kas geresnes pasekmes negu 
pernai, nes turi daugiau drau
gų, prietelių ir rėmėjų, o visi 
priešai kur tai misterškai pra
nykę...

Pereijų metų konteste Bu- 
law’ui daugiausia dirbo ir šių 
metų konteste pasižadėjo jį 
remti, A. Zahiba, J. Lauciš- 
kis, (2h. Užtupis, P. Skurkis, 
A. Daukša, P. Oksas, G. Gri
gai, J. Dulksnis, A. Kartanas, 
Dr. A. L. Graičunas, J. Skuse-

neliktų nei vieno lietuvių 
namo, kur kasdien nesuras
tų Naujienų.

Kl. Jurgelionis, 
Kontesto Vedėjas.

vičius, P. Kampikas, J. J. Bag
donas ir daugelis kitų, kurių 
vardai bus paskelbti vėliau.

Turint tokį būrį draugų, at
rodo, kad Bulaw’ui nereikės 
trankytis po Chicago su puse 
automobilio, bet jis jį gaus 
tokį, koks yra pas p. D. Kurai
tį, Milda Auto Sales garažiuj. 
Žinoma, nors “Naujienų” kon
testo balsai yra daug branges
ni negu demokratiški arba re- 
publikoniški, nes jų už ciga^ 
rus negalima nusipirkti, bet 
Bulawas sako, vistiek duosiąs 
kiekvienam skaitytojui storą 
cigarą, kuris per jį užsiprenu- 
nieriuos arba atsinaujins 
“Naujienas.”

Tad, visi lietuviai ir svetim
taučiai, kuriems reikia “Nau
jienų” arba skelbtis “Naujieno
se”, pašaukite kontestantų Fr. 
Bulaw’ą “Naujienose”, Canal 
8500 ir jis kuo greičiausiai pri
bus pas jumis (su storu ciga
ru) ir sutvarkys visą reikalą.

—Re p. Klajoklis.

Kontestantas, kurs 
yra ir muzikantas t
Mykolas Sturonas, 4329 So. 

California avė., smarkiai pra
dėjo darbuotis Naujienų kon
teste. Jis turi daug draugų ir 
jie jam be abejonės padės

atsiekti augštesnį laipsnį kon
teste.

Mykolas Sturonas jrra mu
zikantas. Jis groja ant “kon- 
stantinkos” veselijose ir ba
liuose. Jeigu norit linksmo 

muzikanto pašaukit Maikį Stu- 
roną. Telefonas Lafayette 
1527.

I ____________

Senas Petras nori 
pralenkti patį save

Vienas iš uolių Naujienų 
vajaus kontestantų yra Senas 
Petras. Pereitais metais jam 
mažai betruko automobiliui 
laimėti. Užtai, pradedamas 
darbą šiame konteste, jis da
ro štai kokį pareiškimą ir pa
sižadėjimą :

“Gerbiamieji Seno Petro 
draugai ir rėmėjai! Aš vis dar 
tebesu bedarbių eilėse ir yėl 
dalyvauju Naujienų konteste.

Pereitų metų konteste ga
vau daugiausia balsų. Bet au
tomobilio negavau, nes dar 
pian truko apie 5000 balsų.

Taigi, draugai ir rėmėjai, 
apsižiūrėkime, kad šįmet vėl 
neįvyktų tokia klaida.

Aš nuo savęs pasižadu įsun
kiau padirbėti, o jus taip pat 
neužmirškite Seno Petro. Kaip 
Cbicagoje taip ir kitur, norė
dami užsirašyti Naujienas, ar 
prenumeratą atnaujinti ar 
skelbimą duoti kreipkitės prie 
Seno Petro. Pašaukite Naujie
nas telefonu Canal 8500 ir 
klauskit Seno Petro. Iš kitų 
kolonijų išpirkite money or
derį Naujienų vardu, o laišką 
pasiųskite Seno Petro vardu.

Taip bendrai dirbdami dėl 
dienraščio Naujienų labo, at
sieksime* savo užbrėžto tikslo, 
kad nebūtų nei vieno lietuvių 
namo, kur nesiraštų Naujienų.

Aš laimėsiu automobilį, o 
jei ne tai atsieksiu septintą 
laipsnį. Gavęs su jūsų pagelba 
$7000 cash, eisiu į tavernos 
biznį, o savo rėmėjams ant 
grand opening duosiu veltui 
gerti ir valgyti ir geros muzi
kos pašokti.

Paremdami Seną Petrą, at
liksite labdarybės darbą, nes 
penki metai kaip be darbo.

Visiems draugams ir rėmė
jams iškalno tariu ačiū.

—Senas Petras.

Dzūko žodis
Pereitame pėtnyčios Naujie

nų numeryje kontesto vedėjas 
Kl. Jurgelionis įsakant dzūkiš
kai,- labai mane išnevožijo 
apkrikštydamas “Mandagiu 
Dzuku”, nors aš ištikrųjų esu 
įkyrus, kadangi būdamas kon- 
teslantu turiu kiekvienam lie
tuviui, kurį sutinku, lysti į 
akis, kad kaip nors užrašyti 
Naujienas ar parduoti apgar
sinimų kortą. Bet nepaisant 
to, aš esu pasiryžęs dirbti.

Taigi pradėjau savo darbą 
nuo garsaus Indiana Harbor

DIDŽIOJI DOVANA NAUJIENŲ KONTESTE

Šis puikus Pontiac De Luxe keturių durų sedanas bus savastis vieno iš Naujienų kontes
tantų. Bet ir daugiau negu vienas gali laimėti automobilių. Kad jį laimėti 
25,000 balsų. . *

šis automobilius yra Naujienų užpirktas nto D. Kuraičio, kurs yra savininku Milda Auto 
Sales, 806 W. 31st St. Telefonas Victory 1696 Nueikite ir apžiūrėkite tą gražųjį Pontiac De 
Luxe automobilių, už kuri Naujienų kontestantai dabar

miesto. Pirmiausia užklupau 
nenuilstamą šios kolonijos 
veikėją p. P. S. Rįndoką, ku
ris užlaiko pigaus pieno ir ki
tokių daiktų krautuvę. Pas
kui ir šie Indiana Harboro pi
liečiai per mane užsirašė Nau
jienas:

John Ragelis, senas šios ko
lonijos biznierius, kuris užlai
ko mėsos ir groserio krauvę.

Ch. Paulaski, senas pasitu
rintis biznierius, užlaiko 
sos ir groserio krautuvę, 
mia lietuvišką judėjimą.

Stasys Bartkus, senas 
kolonijos darbuotojas.
daugelį metų biznyje. Išdirba S. Marshfield avė., kuri užlai- 
įvairius nesvaiginamus gėri
mus, kaip tai ^.papsą, “gingerj 
ale”, taipgi pristato “liųuid 
gas.”

Pr. Rudis. Užlaiko taverną 
ant Main streetę. —Dzūkas.

Norgailienės Ačiū 
jos rėmėjams

Aš noriu ištarti širdingą 
ačiū visiems asmenims, kurie, 
užsirašydami per mane Nau
jienas, prisidėjo prie padau
ginimo mano balsų 
vajaus konteste. 
ačiū:

Dr-ui L. šlakiui,
Western avė., kurs turi didelį 
patyrimą dantų gydime ir tai
syme ir Vartoja naujausios 
mados, instrumentus;

Mrs. J. Pilitauskienei, 4601

Naujienų 
Ypatingai

4464 So.
mė-
re-

šios
Per

K. Matekonis vary- 
sis laimėt laivakortę
? Kazimieras Matekonis, jau
nuolis, labai gerai žinomas vi
siems P i r m y n 
choro nariams,

Kontestą vienu 
aiškiu tikslu lai
mėti laivakortę 
Lietuvon ir at- 
gal-

Jis trokšta ap
lankyti savo te- Matekonis 
vų žemę. Karštai pasiryžęs ir 
draugų padedamas mes tiki
mės jis , savo tikslą galės at
siekti. Jau daugelis garfieldie- 
čių pašiketino?jį remti.

adresas:
Kazimieras Mate Ponis, 

3437 Jįąckson Blvd.
Tel. Nevada 8416

Jo

Jono Shepalio žodis 
konteste

Garbus draugai ir pažysta
mi, Chicagoje ir apieiinkėse, 
meldžiu neužmiršti ir paremi 
mane šiame Naujienų kontes
te. Prašau užslrašyf per ma
ne Naujienas, nes aš užsibrė
žiau tikslą laimėti laivakortę 
į Lietuvą ir pasimatyt su sena 
mamyte Lietuvoje. Su jūsų 
parama aš tikiuos atsiekti sa
vo svajonę aplankyti gimti
nę Lietuvos žemę, o mano Rė
mėjams atvežti daug malonių

Taigi gerbiamieji su malo
nia širdžia laukit manęs atei
nant pakalbint jus, kad užsi- 
rašytumėt Naujienas. O jeigu 
kurio nesurasčiau per kokią 
klaidą, meldžiu pašaukti ma
ne per telefoną Lafayette 
4211. Klauskit barberio, o *aš 
kuogreičiausia pas jus atvyk
siu. 0 kurie arčiaus gyvenant,, 
meldžiu atsilankyti į mano 
barbernę adresu 4352 South 
Western avė. aš turiu barber
nę ir duodu kiekvienam gerą 
ir mandagu natarnavima.mandagų patarnavimą.

John Shėpdlis, 
4352 S. Western avė.

Tel. Lafayette 4211.

Kemėšienė neišken
čia Floridoj

M. Kemešienė savo sveika
tai pataisyti jau kurs laikas 
vieši šiltoj 
Floridoj. Bet 
sužinojus, kad 
Naujienų kon 
testas prasidė
jo, jau nebe
iškenčia, jau|| 
nori gryžt. F 
Kontesto ve

dėjui iš Flori
dos atsiuntė
laiškelį, kuriame sako; “Nors 
aš ir labai toli nuo Chicagoš, 
bet. kasdien matau Naujienas 
ir žinau, kad jau kontestas 
prasidėjo. Tai ir aš dar su
spėsiu dalyvauti. Jau prisiren
gus gryšti namo.

Kemešdenė

ko alinę—užeigą ir duoda ko- turi grand openhigą savo link- 
žną dieną skanius pietus; !smoj užeigoj ir kartu su ponia

Ponui ir poniai A. Bartus, Tebelskiene užprašo visus at- 
4449 So. Talman avė., 
yra labai smagus žmonės;

J. Zalumskiui, /---
Talman avė., pas kurį galima'do* ir maloni sueiti, 
nusipirkti geriausių daininin
kų paukštukų;

Poniai G. Bielackus, 4550 S. tesnio laipsnio Naujienų va- 
Marshfield avė., kuri kasdien jaus konteste. Taigi dar sykį 
dainas dainuoja poniai Pili- ačiū.
tauskienei; I Norėdami sau ir kitam už-

J. Kaspirui, 4343 So. Maple- rašyti per mane Naujienas, 
Wood avė., kurio žmona dirba pašaukite telefonu Lafayette 
naktimis; 5647.

Antanui Tebelskiui, 4118 S.
Rockvvell st., kurs kožną dieną

kurie šliaukyti;
| A. Giedraitienei, 2911 Wcst 

4526 South 40th st., kuri yra linksmo bu-

Su jūsų ir jūsų draugų pa
gelba aš tikiuos atsiekti augš-

jaus konteste. Taigi dar sykį

—S. A. Norgailienė, 
4459 S. Richmond st.

Kontestantų Kopėčios
ANTRAS LAIPSNIS—REIKIA 2800 BALSŲ

PIRMAS LAIPSNIS—REIKIA 1100 BALŲ

FRANK BULAW

1739 S. Halsted St.
1110 balsu

—   11 1 "'■,l 1 1 ■................................. " "     ' - r ■ i ■ . ........... ■ i.  ,

NON GRABUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

DZŪKAS

1739 S.Halsted

1047 balsu

SINKUS

balsu

St.

SKIRMONT

15723 Lathrop Avė.
Harvey, III.

balsu

M. BALČIŪNAS

3521 W. 38th PI.

200 balsu

SENAS PETRAS

1739 S.Halsted St.

738 balsų

NORGAILIENĖ
4459 S. Richmond st 

Laf. 5647
530 balsų

J. MAČIULIS 
906 Prescott St. 

Waukegan, III.
240 balsų

MIKE STURONAS

4329 South

California Avė.

20 balsu

icZf i'5
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TILf
PABARŠKA

4424—17th Avė.

Kenofiha, Wis

balsu
. SHOLTEMAN 

7017 
Campbell

South
Avė. 

balsu

W. BOURNAT

- 121 Seneca

Utica» N. Y.

80 balsu



Penktadienis, vasar. 8, 193B

Iš Draugijų Veikimo
Ciceroj prelekcijų 

serija sveikatos 
klausimais

“Pasekime čekų ir 
žydų pavyzdžiu”- 

adv. K. Gugis

Centro iždininkas 
SLA. 129 kuopos 

susirinkime
Ragino ieškoti būdų pa
didinti SLA. narių skai
čių; kalbėjo SLA. 6-to 

Apskričio konf.

18 APIELINKĖ. — Sekma- 
dienj, vasario 10 d., įvyks mė
nesinis SLA. 129-tos kuopos 
susirinkimas, kuriame atsilan
kys Centro iždininkas adv. K. 
G<ugis. Kaip nariams žinoma, 
jo globoje randasi visas SLA. 
turtas ir jis tvarko finansinius 
reikalus, tad galima tikėtis, 
kad jis daug ką jdomaus pra
neš susirinkimui.

Nariai neturėtų šio susirin
kimo praleisti. Jis įvyks Cher- 
nausko svetainėje, 19th ir 
Union pirmą valandą po pietų.

E. M. Valaitis, Pirmininkas.

CICERO.—Per tris ketvirta
dienius, pradedant su vasario 
14 d., Cicero Liuosybės svetai
nėje vietinis dentistas, Dr. A. 
J. Gussen skaitys paskaitas 
sveikatos klausimais.

Tų paskaitų temos seka:
Vas. 14 d.—Maistas ir jo svar

ba. Ką moterys turi žinoti 
apie maistą būdamos nėščios. 
Pienžindžių vaikų dantys.

Vas, 21.—Dantų puvimas ir 
gedimas. “Pyorrhea” ir Neu
rologija. Kiauros ir Aklos Vo
tys.

Vas. 28.—Burnos ligos, Krei
vi dantys.

Paskaitos prąsidės 8 vai. va
kare. Įžanga veltui. Visi su
interesuoti ciceriečiai kviečia
mi atsilankyti.

—Pranašas,

didelių “politiŠenų” nelabai pai
so. Prastas “politišenas” iš to 
vaduko, jei ne jis "dėdes” val
do, bet “dėdes” jį valdo. Per 
dvi dienas jis turėjo išbūti ant, 
“juodos kavos”.—Nesiūs.

Naujienų Koncerto 
Darbininkai

asVisi žirniaus išvardinti 
menys dirbs "NAUJIENŲ” 
KONCERTE, VASARIO 10 d. 
1935. Prašoma visų atvykti į 
Lietuvių Ayditoriją nevėliaus 
2:30 vai. po pietų.

Mišeika 
Skurskis 
Bačiunias 
Narbutus

P

He evidently doesn’t trust him- 
self with those “tam-ta-dra- 
ta’s”.

Did you hear the tenors sing- 
ing higher than necessary? If 
this keeps up theyTl be chang- 
ing places with the sopranos.

You should ąsk Vanny why 
she beamed so and why her 
cheeks were flushed, Don’t you 
know that was her big mo- 
ment that called for her. And, 
by the way, it’s nice seeing 
your sis at club, Vanny.

Stop any alto and ask her 
to sing her version of Faust’s 
Waltz song. You should hear 
them (Instead of “pašokt, pa
šokt, ir vėl” they say “paden- 
syk, padensyk 
Tsk!)

BIRUTĖ isn’t 
where official
concemed. It seems everybody 
takes turns being Librarian. 
Lašt week John Balanda was 
the lucky one. — Who knows, 
YOU may be next.

We*ve a new member, Ge- 
raldine Bruchas, who’d be a 
keen addition to any chorus.

“Ghostie”.

again”. Tsk!

•a bit partial 
positions are

tautos turi po 50,000 na
šavo susivienijimuose, o 

tik trečdalj. Nurodyda- 
kokius budus svetimtaučiai

Šiame vakarėlyj Mt. 
Greenwoodiečiai gerai 

linksminosi

Ir “big politišenams” 
tenka gauti juo

dos kavos

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
a t i? a nu’nrtfi TVADimrE’ AJUv AJoplU IVAIUkUJJu

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

KNYGOS
BOOKS

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St.. Chfcago. I1L 
——  ' - —■"!  .'"...i . . ""t!! ■"?"■"?,.!   *

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

“Mes buvome perdaug užsi
darę ir nenorėjome nieko ma
tyti”, pareiškė adv. K. P. Gu
gis, SLA. Centro iždininkas, 
kalbėdamas į delegatus susirin
kusius SLA 6-to apskričio kon
ferencijoje, Sandaros svetainėj, 

"'" sausio 27 d.
Kalbėtojas tęsė, kad mes ne

žiūrėjome kaip kitos panašios 
organizacijos pas svetimtaučius 
veikė ir kokius budus naudojo 
prirašinėjimui narių. Jis su
minėjo čekus ir žydus. Kai ku
rios 
rių 
mes 
mas
naudojo prirašinėjimui narių, p. 
Gugis tęsė toliau apie jauni
mą, pareikšdamas, kad labai 
mažas nuošimtis rašosi į SLA. 
Kiti surado tinkamus budus 
jaunimą pritraukti, tad tą ga
li padaryti ir lietuviai.

Kalbėdamas apie finansus 
iždininkas tarp kito ko pareiš
kė, kad $280,000 prastų bonų 
buvo pakeisti geresniais.

“Sveikinimas”
Suvažiavime dalyvavo 54 de

legatai iš 11-kos kuopų. 36-tos 
kuopos sekretorius M. Vaidila 
pasveikino delegatus, pasakyda
mas kalbą, kuri skambėjo maž
daug šitaip: šimtą metų atgal 
šitokius suvažiavimus vadinda
vo seimeliais ir jie turėdavo 
sprendžiamą balsą. Musų suva
žiavimas to neturi. Bet laikui 
bėgant turės įvykti permaina, 
kad musų žodis butų galutinas, 
ir ne mes klausysime viršūnių, 
kaip generolų, pasislėpusių 35 
mylias už fronto, bet jie musų 
klausys. Septyni žmonės, kurie 
aukštai sėdi mums duoda įsa
kymus, o mes juos turime pil
dyti. Jie didžiuojasi kaip papū
gos, užsilipę aukštai ant stulpo. 
Jie m ūsų reikalų nesupranta, 
mes patys turime jais rūpin
tis...” Pasakojo jis ir daugiau 
nesąmonių, bet apie jas neapsi
moka nei rašyti. Tai nebuvo 
delegatų sveikinimas, bet įžei
dimas Pildomąja! Tarybai.

Kalbėjo adv. Grišius, kuris 
prašė centro iždininko paaiškin
ti tikrą centro finansų padėtį 
ir ragino visus kooperuoti su 
Pildomąją Taryba ir dirbti iš 
vieno. Dr. Zymontas savo trum- 
]K>je kalboje irgi ragino veikti 
iŠ vieno ir velijo daug gero, mu
sų organizacijai.

Well, bent vieną nutarimą 
padarė!

Jokių nutarimų nebuvo, pada
ryta, apart vieno, tai yra ap
skričio iždo pinigais nebepirkti 
dešrų ir kopūstų delegatus vai
šinti

f paliko beveik ta pati, tik vie
loj C. Genio į vicc-pirmininkus 
įėjo K. Deveikis iš 301 kuopos, 
Ciceroje. Valdybos “rinkimai” 
buvo keisti, ir jiems kamanda- 
vojo “mandrusis” Vaidila, bet, 
et, neapsimoka dėl jo nei laiko 
nei vietos laikraštyje eikvoti.

A. K. Sargas

MT. GREENWOOD. — Daug 
lietuvių, bet dar daugiau sve
timtaučių dalyvavo smagiame ir 
nusisekusiam vakarėlyje, kurį 
pereitą mėnesį surengė SLA. 
178 kuopa Mount Greenwoode. 
Buvo profesionalų, advokatų, 
graborių, vaistininkų, buvo ir 
gerų mountgreenwoodiečių, ku
rie linksminosi kiek galėdami.

Jie ir galėjo tai padaryti, 
nes orkestras grojo be sustoji
mo visą laiką kas" nors vyko, 
ar tai programo numeris, ar 
kalba, etc. Tarp kalbėtojų bu
vo ir grab. J. J. Bagdonas. Prie 
vakaro pasisekimo nemažai pri
sidėjo viena iš vęikliausių mu
sų kolonijų moterų, p-lė M. 
Liečiena su savo grupe skau
čių. Prisidėjo ir Kazimieras 
Jurėnas, senas Kean avenue 
biznierius, kuris ten užlaiko 
gazolino stotį ir užkandžių sto
tį-

Rengimo komisija, B. Walan- 
tinas, J. Styra ir plč M. Liečie
na dėkoja nuoširdžiai visiems 
baliaus darbininkams rėmė
jams ir svečiams, kurie daly
vavo musų iškilmėse.

—B. VValantinas.

Ypatingai kai “dėdes” tų poli- 
tišenų nebeklauso

NOBTHSIDE. — Nortlisidėje 
lietuviai pasakoja vienas kitam 
įvairius anekdotus ir juokus 
krečia iš vieno didelio “politi- 
kieriaus”, kątąlikų vaduko, ku
ris netikėtai pakliuvo į šaltąją.

Mat bebaliavojant ir taxike- 
bais bevažinėjant visokių daly
kų pasitaiko ir kartais “dėdės”

INDIVIDU AL SC0RING STANDINGS

A 
Mrs. šmoteliene 
Mrs. Kungienė 
Miss šmoteliutė 
Miss Viliutė 
Mrs. Qjia Vilienė 
A. AmbrazeviČia 
J. Gumauskas 
V. Mankys. 
Juozas Vilis 
Ą, Mįękevičja, Jr, 
Genevieve Vespendraitė 
P. GąJskis

Martinkąitis
Mr. Gura
Juozas AsęRa
J. Milaševičių 
Deringis 
šmotelis/ Jr. 
Varniškis 
Jūrius
Jonas Ašcilą ir
K. Chepukas, •-•■t.u.u

T'j į ! 2

1 lri-i--ii■ - p.
Now if you likę “Ghostie’s” 

style let me know and we’Il 
have more of her.

Chief.
..............■■Ir!.1*!;

Kur jus mėgstate 
pirkinėti?

TT

Valdyba 1935 meetams

NAUJIENŲ METINIS 
KONCERTAS 

Vasario 10 dieną 
Dalyvauja Vyrų Choras

Siunčiame Gėles Telegramų i 
pasaulio dalis.

viso

Art Pikas has 71 Points while Kuchin trails 
with 67

Kuchin ran into tough luck in his lašt gžime against th’e 
Mažeika’s and all that he could do was make žf^ioipts. He had 
a chance to hiak^*two free-throws būt he failecL’ TĘat is where 
Art Pikas has thė lead on all of the olher fėfibM^. Tlė has made 
17 free-throws whfereas Kuchin has only mad£ 3. yAH Pikas 
will be. playing against the Belskis Boosterš hext Sunday and 
will have a good chance to pilė up some pointg. If he fails to 
do this Kuchin will probably pass him‘ up beėause he has two 
more games to play incl(uding the semi-finals. ' ,

Individual

kvijetkininkas
Gėlės vestuvėms, bankietams ir

Roselandiečiams ge 
ra proga lengvai įgy 
ti praktiškų žinių

Patariama lankyti Fen
ger vakarinę mokyklą; 

mokslas veltui
ROSELAND.—Vakarinė mo

kykla suaugusiems Fenger 
High School rūmuose teikia 
daugybę visokių praktiškų kur
sų, kuriais kiekvienas gali pa
sinaudoti. Mokslas yra teikia
mas veltui ir yra taikomas su
augusiems mokiniams.

Apart reguliarių kalbos, isto
rijos, geografijos ir panašių pa
mokų, mokykla mokina paišy
bos, audimo, mezgimo, spaustu
vės darbo, fotografavimo, vai
dybos, dainavimo, namų deko
ravimo, namų taisymo, agenta- 
vimo ir kitų darbų iš kurių 
kiekvienas galėtų turėti nau-

Už* pamokas nereikia mokė
ti. Platesnes informacijas ga
lima gauti nuėjus į mokyklą, 
11220 Wallace Street.—(Sp)

"Reikia skubytį skverną 
lopyti”, sako šis stogelis, 
"kad suspėti i NAUJIENŲ

ne Boulevard 7314. Chieago, I1L
J.

scoring column at end of lOth round
Ganies Baskets Free

Totai
RED BIRDS
BULAW ACES
IMPS
ATLANTIC VILLAGiERS

9'it^»u27
9 32

Throws
17

3
Art Pikas
Kųchin
Blinstrub
J. Lucid
Al. Lauchiskas BULAW’S ACES • .'
J, Kluchinskas 'S, P. MAŽEIKA’S ACES

J. F. EUDĘIKIS BOOSTERS 7
RED ROSES 6

"rr '•■„i,imi viVi i

T, Lauraitis 
Venskis

9
20
20

8
6 
0
7
7

67
59
48
48

47
47

Yra daugelis priežasčių kodėl na
mu šeimininkės mėgstą pirkinėti tam 
tikrose krautuvėse. Gal būt, kad to
se krautuvėse jps randa didesni pa
sirinkimu visokių produktų. Kainos 
rgi daug reiškia. O gal, dėlto, kad 

ten savininkes labai maloniai ir man
dagiai patarnauja? Byle viena tu 
priežasčių gali patraukti pirkėją prie 
taip tikros krautuvės.

Bet tūkstančiai namų šeimininkių 
pirkinėją Midwest Stores dėl visų 
augščiau suminėtu priežasčių. Jos ži
no iš patyrimo, kad jos visuomet 
aali būti tikros gauti geriausi ir 
mandagiausi patarnavimą kai jos už
eina .i bile kurią šių krautuvių.

Midw6st Stores yra organizacija iš 
virš 300 krautuvių, kurią operuoja 
r valdo atskiri uroserninkai. Prie 

to, kiekvienas groserninkas gerai ži
no ką jo kostiumierjus mėgsta ir 
todėl jis savo krautuvėje turi pilną 
stąką vjsokiu prekių.

Suprantama, Žemos kainos yra vie
na svarbiausių dalyku namų šeitni- 
nibkėms. Sutaupius ant maisto pro
duktų, jos lengvai gali nusipirkti 
kitų reikalingų dalykų. Bet žemos 
kainos turi būt tikros ir tiktai ant 
gerų prekių, ir ne tiktai žemos kai
nos ant blogos rūšies produktų.

žemos kainos Midwest Stores yra 
galimos, nes šių' krautuvių savinin
kai kaiPO orgąnizącija vąldo ir ope
ruoja nuosavus olselius. Produktai 
nuperkąmi tiesiog iš manufaktųrų ir 
išdirbėjo vagonais. Tuo būdų pada
rytos sutaupos perduodamos pirkė
joms.

Perskaitykite šios dienos skelbimą 
kuris telpa Šiame laikraštyje, pasi
darykite lista ir atsilankykite i ar
timiausią sąvę apielinkėje krautuvę. 
Maisto produktai visuomet būna ge
ri jr kainus žemiausios.

Apskejb.

BIRUTE
I might remind you, folks, 

again Ihat Birutė is tlirowing 
a lavish reunion bąli, or dance. 
Our members all know about 
it būt do you outsiders know 
it? (Yes! I know I liave read-‘ 
ers outside of the chorus.) Let 
me refręsh your memory. It’s 
the 23rd of Fębruary at the 
Viking Temple, whieh is locąt- 
ed at $9th and Emerald Avė. 
All former m.ombprs; lęa.dęrs, 
office.rs, advisors, honorary 
members — eyerybody is in-' 
vited. Anyone who knoyvs .and 
has had something to do with 
Birutė is invited. Such narnės 
as Kliauga, Biežis, I might 
name a whole list — ought to 
recall fond memories of way 
back when. In fact, svečiai irt- 
vitations are being sent to old 
members. Special attention will 
be given to the former mem
bers, as it 
their sake 
is held.

Outsiders
members are cųrdially invited. 
There will be plenty of excite- 
meni fojr the young crowd. 
Ask anyone who' has been to

is primarily for 
that this reunion

and prospective

METINI KONCERTĄ Va- a BIRUTĖ doing. Everyone is 
sarto lt d. Chieagos Lietu- a «»«* by the
Vių Auditorijoj 3’# PO Pie-' ®f WRUTE and its long,

fine record. $o let xine ur^e 0$

Čia 
susirasit 
ko 
tik 
jums reikia

ANGLIS
COAL

ANGLIS! Tūkstančiai namų var
toja ekonomiškas, be -šuodžių Tro- 
pičair anglis—Garantuotas svarumas 
ir šiluma. Screening — $4.75; Mine 
run — $5.75; Lump arba egg — 
$6.00.

NORTHERN COAL COM
3 telefonai 

Republic 0600 — Lavvndale 7366 — 
Merrimac 2524

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. Western Avė.

Detalio rakandų skyrius. S450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $16. $25, 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d miegkamb. se
tas $98. Parlor aet $25—$45. Cąsh 
ar išmok. Vakarais iki 0, ned. iki 4.

Tikrai geros anglys
iš šiaur. Illinois

Furnace Lump .............. $5.60
Nut .................................... $5.35
Mine Run ......................... $5-25

perkant nemažiau 4 tonų.

De Koker Coal Co.
Sandėlis 5842 S. Damen Avė. 

Telefonas Republic 5900
taipgi

3721 E. 100 St. 
Telefonas Sag. 4900 

įsteigta 1913 metais.

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 impęrtuoti kaurai___ $25.00
$300 kaurai __ __ _________  $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Pristatom kad ir toliausia
Aštuoni anglių kalnai. Kiemas viso 

bloko didumo. Teisingas svoris.
Geriausios anglys.

šiaurinio Illinois nut ............. : $5.30
šiaurinio Illinois egg .............. $5.60
šiaurinio Illinois lump ........... $6.00
šjąur. Illinois mine run ..........  $5.25

Perkant vežimais. Perkant po 
nedaug truputi brangiau.

Atvažiuokit arba šaukit telefonu.
Airport Coal Co.

5857 Archer Avę.
Prospect 4422._________

BOILERIŲ Taisymas
BOILER REPAIRING

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos25* iki 35$

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO,

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti Mes 
taipgi darome visęki bUkorystos 
darba.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

MAX KOHN. Turim Rusišką ir Tur
kiška tabaką, 1728 S. Hąlsted St., 
Canal 9345.

.........................*.... . ......*..................    ■. 1 f. 11 n....

VALGYKLA
RESTAURANT

MRS. MARY BARTKUS ’ 
lllth and Fairfield Avė.

Gaminame lietuviškus valgius.

MILDA
III TEATĘAS

3140 S. Halsted

agnių, nąt to mjss ^irutč’s re- 
ųnioų dance 23rd,

Sjnęe I was unable to be at 
rehenrsal Jast Tbursday, I had 
a yery nice Ghost do some 
ghost-writing for me of in- 
cidėiats a t relięarsąh And be- 
lieve pie some choice wave- 
le^gths were in the ether when 
‘Ghostie’ opępecl h^r ears, Read 
on: ‘ ’ ? ' • '

« . ■, ■ m •■i •r , • .

»
. " ‘ ■’ 4 'J ■; ' .'. .■ -i ■ - ■

Lašt Thursday’š rehearsal 
started with everybody Corn
ing in late — ; tthe "prof”, too, 
honest! Būt it’s fashionable to 
be late and, o|i, so ųice įo be 
ndticed Ahyway, you know 
what Mne WestMys, "It’s bet- 
ter to be looked over than over- 
looked.”

Ernie and Art Bložis didn't 
ęome' last week because of 
some gas trouble no, they 
didn’t run out of gas, nor were 
they troybled ivith any con- 
dition whieh. calls for Bicar- • f f * a

faterėsted/may find out more 
from the tvvo boys themselves.

This marital bug seems to 
keep lingering in our midst ai 
the time, Now it’s Adele ZA- 
vistaitė who čhanged her name 
to Mrs. Nausėda. Congratula- 
tions, Adele!

I. wonder why Jirnmy, Gap- 
shis insisted that the chorus 
shouldn’t sing6 daliojoj įGire- 
lėj” 'at' enos coucert.

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

.• ' ■ __ ____£ i -  

d^tbar ęį»ą Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, Luriu.osę paduo
dama valiausios žinios 
ij |r viso pa
saulio.

TAIPGI

9 vai. vakare
iš stotieswsaę

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

—

Jeigu norit
piguino, gero darbo 

ir patenkinimo
Boilerių taisymą ir nitavimą 
sekanti syki paveskite mums 

ACEWELD CQ.
1462 S. Wabash Avė.

Telęfonas dieną Calumet 6884 
naktį Lakvięw 5490

,!,.li.'! :1 1 J.    TT"IH1'1"" 1" "M"* ■Įryi'|,i«y|ĮĮ'M        m ■I.I.I ■ 
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FURS
VĄ^ARld' IŠPARDAVIMAS 

Pasinaudokit atpigintomis kainomis. 
Prisidėkit prie musų kailinių kliubo. 
Nei nepająusit kaip nupirksite kaili
nius. Tiktai džiaugsitės Čia daryda
mos bizni. Kailiniai valomi, taisomi, 
persiuvami jr naujai pamušami.

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigtas 1906 ųietais 
6510 So. Halsted Normai 51^0

TEL RĘPŲBMC 8402
u,

*— ■ I...... niii..i,|iu ............. ...... IĮ I.II į ,1 ,

Grane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

L Chicago. III

34 Metus Yidiiriųiestyję 
Mes speėializuojames padaryme 

Platės, Gold Crowns, X-Ray.
Prieinamos Kainos, 

yąląndęs; 8:30 iki 8:30 v. v. 
Tel. HARfilSON 0751

VASARIO 8 ir 9 
“GAMBUNG” 

su George M. Cohan ir kitais 
taipgi komedija. 

AĘĮ DIENAS VODEVILIS.

VASARIO 10 ir 11
“BEHOLD MY WIFE” 

su Sylvia Sidncy 
taipgi komedija

VASARIO 12 
tiktai vieną diena 

“FLIRTATION WALK”
su Diek Powell 

taipgi komedija 
... .. ...... . ...  ....... .

t 11 TT

•ji

UMOVA
ITEATRAS O

35 ir S. Halsted S t

VASARIO 8 ir 9 
>‘ANNE GF GRĘEN CABLES”

sų Anne Shirley ir kitais 
taipgi komedija. 

Penktad. vakare indai DYKAI.

VASARIO 10, 11 ir 12 
“COLLEGE RHYTHM”

su Joe Penner ir kitais 
taipgi komedija ir

Antradieni Indai PYKAI 
moterims.

Kasdien Matinee iki 6:30 tik 20c 
NedąLpj Matinee iki 5:00 — 30c.
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JUS IRGI TEN BUSITE, AR NE?

Pasipuošusi, išsidailinusi išeiginiais rūbais, ši 
graži panelė skuba j
NAUJIENŲ METINĮ KONCERTĄ
VASARIO 10 d.
CHICAGO LIETUVIŲ AUDITORIJOJE.

Juk ir jus ncpraleisite šio didžiulio vakaro 
j jj neatsilankę?

BRIGHTON PARKO TRAGEDIJOJ VAKAR
MIRĖ 78 METU MOTINA IR SŪNŪS

Vos atgaivino antrą sūnų; mirė nuo nuo
dingų dujų iš pečiaus

BRIGHTON PARK Nuo- 
dingos dujos, kurios sunkėsi iŠ 
naujai įtaisyto centralinio pe
čiaus, vakar atėmė gyvybę 87 
metų motinai ir jos 58 metų 
sunui.

Tragedija įvyko namuose ad
resu 4408 South Artesian avė., 
kurioje gyveno Bincakovvskių 
šeimyna. Kai policija įsilaužė į 
namą, ji rado:

CORDELIA BINCAKOWSKI, 
87, motinų, gulinčią negyvą 
virtuvėje, ant grindų;

MATĄ BINCAKOWSKI, 50 
metų, sūnų, ir buvusį U. S. lai
vyno oficierių, negyvą antram 
aukšte, miegamajame kambary
je;

JONĄ BINCAKOWSKI, 50 
metų sūnų, suparaližuotą ligo
nį, kuris taipgi buvo lovoje an
tram aukšte (Policija jį atgai
vino).

Nelabasis įsibrovęs 
bažnyčion dideles 

spragas padaro
Jis neturėtu įdėti nedo
ras mintis i jaunu ber

niuku galvas

BOSELAND.—Vietos lietuvių 
bažnyčioje vieną gražią dieną 
buvo 15 metų breniukas. Nors 
jis ir buvo bažnyčioje, piktoji 
dvasia įdėjo jam į galvą nedo
ras mintis. Gundė, gundė ne
labasis jauną berniuką ir su
gundė.

Po pamaldų, kai buvo su
skaitytos dienos įplaukos, pasi
rodė, kad jose buvo nemaža 
spraga.

Atėjo ir kitas šventadienis. 
Berniukas ir vėl atėjo į baž
nyčią. šį kartą nelabą j am rei
kėjo į ausį šnibždėti, nes pas
katintas pirmuoju pasisekimu, 
berniukas iš anksto buvo nu
sprendęs padaryti dar vieną 
ekspediciją į bažnyčios pinigų 
krepšius.

Palaukė jis kol visi išėjo iŠ 
bažnyčios, persitikrino, kad 
maldykloje nei dūšios ir nuėjo 
antrą saują pinigų pasisemti. 
Saują pasisėmė, nes netoliese 
pasislėpęs sargas tą nelabojo 
sugundytą avelę sučiupo.

Buvo daug triukšmo, skan
dalo, kai pasirodė, kad pakly
dusi avelė lankė tos pačios pa
rapijos mokyklą, žadėjo berniu
ką atiduoti policijai, bet vėliau 
incidentas buvo likviduotas tai
kiu budu.

Paukščių klėtkelėje gulėjo 
apsvaigusi nuo dujų kanarka, 
kuri atgijo, kai policija atidarė 
langus ir šviežias oras įsigavo 
vidun. ,

Bet šviežias oras jau ncbeat- 
gaivino pirmųjų dviejų.

Apie nelaimę niekas gal ir 
nebūt patyręs per kelias die
nas, jei ne mirusios moteriškės 
duktė, Mrs. Clara Drewick, 
4517 St. Louis Avenue. Vakar 
rytą motina turėjo atvažiuoti 
pas ją pietums. Neatvažiavo. 
Susirūpinusi, duktė pašaukė na
mus per telefoną, bet negavo 
jokio atsakymo. Atvažiavusi 
prie namų, beldė į duris, bandė 
įeiti, bet niekas ir vėl neatsi
liepė. Tuomet ji kreipėsi į po
liciją, kuriai atvėrus duris, 
prie akis atsivėrė šis tragingas 
vaizdas.

Policijai pasidavė 
dėl žmogžudystės 
ieškoma Eilėn Edlin

Detektyvai ieško moteriškės 
ryšy su Thomas Maloy 
nušovimu.

Vakar policijai pasidavė Mrs. 
Eilėn Edlin, kurios policija ieš
kojo ryšy su Louis Straub už
mušimu turtuolių Saddle and 
Cycle Club.

Tuo pačiu laiku laisvę atga
vo nužudytojo žmona, Melba 
Straub, kurią policija laikė po 
areštu nuo antradienio ryto, 
kada įvyko žmogžudystė.

Kas nužudė turtuolių kliubo 
bartenderį Straubą policija dar 
nėra prisiruošusi pasakyti.

Spėja, kad žino kas nužudė 
Maloy’u

Policija vakar ieškojo jaunos 
moteriškės, Gloria Dysett, ku
ri, sako, buvo artima Thomas 
Maloy draugė ir žinojusi jo 
privatiškus reikalus. Maloy bu
vo nužudytas keletą dienų at
gal, kai jis važiavo automobiliu 
paežerio gatve, Outer Drive.

Moteriškė gyvenusi Piccadilly 
viešbutyje, prie Blackston ir 
Hyde Park, bet kaž kur dingo. 
Policija mano, kad ji žino kas 
nužudė kinomatografų unijos 
karaliuką.

/

Mėsos biuro rekomen
dacija šeimininkėms/
Chicagos mėsos biuro infor

macijos skyrius rekomenduoja 
šeimininkėms šiandie ir ryt 
pirkti kiaulieną—“pork shoulder 
roast”, “pork shoulder chops”

r “pork loi n roasts”. Tai esą 
ekonomiškiausi pirkiniai.

Detektyvas pasigai
lėjo kalinio, o dabar 

gailisi savęs
Ištroškusiems belaisviams 

alaus daugiau “nebefun- 
dys”.

Banditas ir žmogvagis Jesse 
Doyle, kurį suėmė dėl turtuo- 
io Bremerio pagrobimo, atga
vo laisvę dėlto, kad detektyvas 
norėjo numalšinti jo trešku.;, 
(r savo.

Doyle buvo suimtas Kansas 
City mieste ir du detektyvai jį 
gabeno lėktuvu Chicagon. Lėk
tuvas buvo priverstas nusileis
ti netoli Auroros, tad ir kaliniui 
r detektyvams teko tęsti kelio

nę automobiliu. Aurora mies
telyje agentai sustojo patelefo
nuoti Chicagon, kad atvyksta. 
Vienas nuėjo prie telefono, gi 
kitas su kaliniu įėjo į alinę ir 
užsakė du stiklu alaus. Kad ka
linys galėtų patogiau alų, gerti, 
detektyvas nuėmė nuo jo pan
čius. Vietoj kad alų gerti, “iš
troškęs” kalinys paleido stiklu 
i detektyvo galvą su kumščiu 
jį ištiesė ant grindų, iššoko per 
langą, ir, pasivogęs automobilį 
— pabėgo.

Binghamtoniečiai 
drg. Cinikas ir Ur

bas Chicagoje
Keletą dienų atgal Chicagon 

atvyko du veiklus lietuviai iš 
Binghamton, N. Y., drg. drg. 
J. Cinikas ir M. Urbas. Jie ap
sistojo pas p. Viršilą, Brighton 
Parke, 4233 So. Rockwell st.

J. Cinikas planuoja apsigy
venti Chicagoje, bet M. Urbas 
netrukus grįš atgaį. ;,Abu yra 
aktyvus nariai ALTASS komi
teto Binghamtone. ,

Nelaimėj sužeistas 
gavo $32,000 už 

nulaužtą koją
John Hoff, 1419 S. 58th St., 

Cicero laimėjo $32,000 iš Yel- 
!ow Cab Co. byloje, kurią jis 
užvedė prieš taxi bendrovę už 
suvažinėjimą.

Nelaimėje taxikebas nulaužė 
Hoifo koją, ir teisėjo Preihs 
jury nusprendė, kad už tą koją 
Yellow Cab bendrovė turi su
mokėti tą didelę sumą pinigų. 
Hoff yra sunkvežimių šoferis.

Kanados “penktynukų” tė
vai Chicagoje turi “gerus 

laikus”

Iš Kanados provincijos už
kampio Callender, Ontario, Chi
cagon atvyko “Mama” ir “Pa- 
pa” Dionne, kurie paliko pa
saulinėmis garsenybėmis sulau
kę “penktinukų” — penkių vai
kų vienu kartu.

Netolimojes ateityje jie pra
dės lošti vodevilių teatruose. 
Jų “Penktinukus” globoja Ka
nados valdžia.

“Ar busi?”
“Well, reikės būti...”
“O pats ar važiuoji?”
“Nu, kaipgi! Klausai, ar 

žinai, kad ir JI ten bus?”
“Nejaugi?”
“Kaip mane gyvą matai.”
“Nu tai dabar šiur pasi

matysime, 
“NAUJIENŲ” METINIAM 
KONCERTE VASARIO 10, 
dieną, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3:30 po pietų.

. , , '. ■. .

' .-nri ■ U umwį^iiLLL I,i»>»in----------- ----------------- -----------------------

IŠ DARBO 
LAUKO

Negaudamas darbo nu
sinuodijo siuvėjas

Kiekvieną dieną Chicagoje 
nusižudo jei ne vienas, tai du, 
kartais ir daugiau bedarbių. 
Vakar dienos auka buvo be
darbis rūbų prosytojas, Joscph 
Kuzelka. Jis buVo 58 metų ir 
gyveno adresu, 2109 South 
Cravvford ’ avenue, Veltui per 
ilgą laiką ieškojęs darbo, Ku- 
zelka numojo ranka ir užsi
daręs garažiuje paleido auto- 
niibilio motorą.

Jį rado negyvą, nusinuodi
jusį nuo nuodingų dujų, ku
rios ėjo iš automobilio.

Cook apskričio komisio- 
nieriai atmetė unijų 

prašymą
Chicagos imi jų delegacįja 

atsilankė pas Cook apskričio 
komisionierius sir prašymu 
pasamdyti daugiau darbinin
kų įvairiems darbams. Komi- 
sionieriai atsisakė delegacijos 
prašymą priimti.

Delegacija tvirtino, kad ap
skritis galėtų sunaudoti dar 
apie 25 darbininkus ir, mo
kant jiems unijų nustatytas 
algas, tas apsieitų apie $45,- 
000. K o misionieriai pripažino, 
kad jiems reikią darbininkų, 
bet jie bando apsieiti be jų, 
kad galėtų kaip galint dau
giau numažinti 1935 metų biu
džetą, $19,563,573.

Naujas skandalas be
darbių šelpimo įstaigoje

D.uPage ąpskričio kalėji
mai! buvo pasodintas Donald 
Richardson, Illinois Emergen- 
cy Relief Coinn|ission 'klerkas 
Wheatone.

Wheatono sfbtis šelpė 22 
žmones, bet pasirodė, kad vi
so, ji sunaudojo 210 svarų cu
kraus, 215 svarų šviežios kiau
lienos, 685 svarus bulvių ir 
daug kito maisto per vieną 
sausio mėnesį. Klerkas par
duodavo maistą ir pinigus dė
davo kišenini!. ‘ Jo talkininkas 
Egbert L. Pier, virėjas, pasi
slėpė.

Reikalauja uždrausti 
policijai ardyti unijos 

mitingus
Chicago Coal Teamsters’, 

Chauffeursiand Helpers Union 
Local 704 užvedė bylą Circuit 
teisme. Toje byloje unija rei
kalauja indžionkšeno, drau
džiančio policijai \ardyti jos 
mitingus. ;

Apskųslie ji t yra valstijos 
prokuroras Courtney, polici
jos komisionierius Allman ir 
prokuroro investigacijos biu
ro viršininkas Daniel Gilbert.

Amerikos Darbo federacija 
nepripažįsta šios unijos. “Le- 
galė” organizacija yra Inter
national Brotherhood of Team
sters.

High School baigė pp. 
Aleksų duktė, Josephine

BRIDGEPORT.— Daug lietu- 
vių jaunuolių šįmet baigė auk
štesniąsias mokyklas. Nud kitų 
neatsiliko ir Josephine Aleksiu- 
te, 3339 So. Morgan Street 
“Graduation” paminėjimui tė
veliai, pp. Aleksai, kurie užlai
ko kepyklą Bridgeporte, suren
gė Josephinai parę, sukviesda- 
mi į ją visus gimines, draugus 
ir visą kepyklos štabą, šokom 
linksminomės iki sekmadienio
ryto. į

P-lė Aleksiutė yp. jauna, gra
ži mergaitė ir garbe jos tėve
liams, pp. Aleksams už pastan
gas dukrelę - išleisti ’-į mokslus. 
Mes nuo savęs linkime jai at
siekti užsibrėžtą tikslą. 1

Chicagiečiams par
duoda beverčius 
“caro deimantus”
Po Chicago slankioja penki 

jauni vyrukai, kurie pardavinė
ja lengvatikiams “nepaprastai 
brangius rusų caro deimantus”. 
Atsirado keletas moterų, ku
rios tuksiančius dolerių užmo
kėjo už tuos “deimantus” ir tik 
vėliau patyrė, kad tai bever
čiai blizgučiai.

Paskutinė apgavikų auka bu
vo Mrs. Minnie Izen, 38 m., gy
venanti Saratoga viešbutyje, 27 
S. Dearborn st.

“Kūdikių iarmos” 
savininką atvež 

Chicagon
•

Į Michigan valstiją išvyko 
Chicagos detektyvai su waran- 
tais prieš* “kūdikių farmos” sa
vininką kunigą. Edward L. 
Brooks ir jo žmoną. Brooks bus 
atvežtas Chicagon ir patrauk
tas teisman už operavimą Gim
dymo ligoninės Chicagoje be 
leidimo.

Nusižudė atsisėdusi Į 
garažiuje uždary

tą automobilį
Kalėdų dieną Mrs. Converse 

S. Shepardson, 1938 Farwell 
avenue, parašė porą atsisveiki
nimo laiškučių, nuėjo į garažą, 
uždarė jo duris, atsisėdo į au
tomobilį ir paleido motorą.

Vakar rytą policiją rado jos 
sušalusį ir apgedusį kūną, kai 
susirūpinę draugai paprašė po
licijos moteriškę surasti. Mote
riškė mirė nuo nuodingi} dujų, 
kurias degantis gazolinas išduo
da.

K. Kaulakis rodys 
Lietuvos kalba

mas filmas
Ką tik dabar grįžo iš Lietu

vos senas chicagietis A. D. 
Kaulakis ir sykiu grįždamas 
parsivežė pereitos vasaros vė
liausias nuotraukas, kurios bus 
rodomos pirmu sykiu Chicago
je. Bus parodyta jaunoji atgi
musi Lietuva kalbamose filmo-
se.

Pirmas rodymas prasidės mo
kyklos vaikams penktadieny, 
vasario 8 d., 2:30 vai. po piet, 
šeštadieny ir sekmadieny, vasa
rio 9 ir 10, 1935, Nekalto Pra
sidėjimo P. Šv. parap. svetainėj, 
44-tos ir Fairfield Avė. Pra
džia 7:30 vai. vak. Įžanga 35c. 
Vaikams 15c.

Pirmadieny ir antradieny, va
sario 11 ir 12, 1935, šv. Anta
no parapijos svet., 15-tos ir 
49-tos Avė., Cicero, III.

iškęsi nebuvusi?”
“žinai ką aš girdėjau?..”
“Ką?”
“Pasakysiu, jeigu niekam 

daugiau nesakysi...”
“Juk žinai mane, kūmu

te...”
“žinai, ten bus ir....”
“Na jaugi?”
“Kaip dievą myliu, kūmu

te, jis bus tenai...”
“Ir pamislyk tu man...” . 

Ir jus pamatysite JI “Nau
jienų” Metiniame Koncerte 
Chicagos Lietuvių Audito
rijoje, 3133 South Halsted 
Street, Vasario 10 d.

W1 it- --i ’i-i- ■ rikte*
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Todėl visi būtinai atsilanky
kite pamatyti šių gražių Lietu
vos nuotraukų. Ne tik pamaty
site, bet ir girdėsite šiandieni
nį Lietuvos gyvenimą.

PRANEŠIMAI
Amerikieti lietuvi — jei turi “Var

po” bendrovės akcijas, ir tave pris
paudė depresija, tai meldžiu atsi
kreipti pas mane — aš tikrai nu
pirksiu ir užmokėsiu “cash”!

DR. A. L. GRAIČUNAS, 
3310 So. Halsted St. 

Chicago, 111.
Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of 

A. susirinkimas jvyks pėtnyčioj va-i 
sario 8 d. Amalgamated Centro na
me, 333 So. Ashland Blvd. 7:30 vai. 
vak. Malonėkite dalyvauti visi nes 
bus daug svarbiu reikalų. Valdyba.

Svarbus pranešimas.—Lietuvių Tau
tiškos parapijos mitingas ir prakal
bos ivyks sekmadienį, vasario 10 d., 
1 vai. po pietų, Sandaros svetainėj, 
814 W. 33rd St. Kviečiami visi seni 
nariai, kurie prigulėjo prie vyskupo 
Mickevičiaus ir kun. Tau.as. Kvie
čiami visi atsilankyti, nes turime 
daug svarbiu dalykų pranešti apie 
parapijos reikalus. Bus keli svarbus 
kalbėtojai, kurie praneš daug svar
biu dalykų, kokius dar mes nežino
jom. Kviečia Komitetas.

S. L.. A. 129-tos kuopos mėnesi
nis susirinkimas ivyks vasario 10 d., 
2 vai. po pietų, G. Chernausko svet., 
1900 So. Union Avė. Susirinkime 
kalbės S. L. A. iždininkas, gerb. K. 
Gugis. Visi nariai malonėkite daly
vauti, nes šis susirinkimas yra la
bai svarbus. Komisija pateiks na
riams planus, kaip apsiginti nuo pen
kių centu extra mokesčių. Taipgi 
atsiveskit naujų narių prirašyt prie 
S. L. A. 129-tos kuopos.

K. Batutis, Prot. Rašt.

Teisybes Mylėtojų Draugystės mė
nesinis susirinkimas ivyks nedėlioj, 
vasario 10-tą d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., 
12-ta vai. diena.

Visi nariai-ės malonėkite daly
vauti, o labiausia tie, kurie esti pa
silikę su mokestėmis —• užsimokė
kite, kad neliktumėte suspenduoti ar 
išbraukti iš Draugystės.

S. Narkis, sekretorius.

CL ASSIFIED ADS
Financial 

Finansai-Paskolos

SAUGUS INVESTMENTAS. Rei
kalinga paskola už $3,000 ant pirmų 
morgičių. Namas randasi ant Archer 
Avė., biznio apielinkėje. Privatiškas 
žmogus. Turi biznį savo name per 
8 metus. Pageidaujama, kad atsi
šauktu privatiškas žmogus. Dėl dau
giau informacijų kreipkitės Box 216, 
1739 So. Halsted St.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

OKSAS EXPRESS, Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Special. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.35). Pristatom vi
sokiu kitų rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambariu rakandus 
— nuo pirmų lubų iki pirmų lubų, 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra. 
šaukite John Oksas, 2649 W. 43rd St. 
Tel. LAFAYETTE 8980.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikaluose. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto ki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 rvto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio na
mu savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met.

Miscellaneous 
Įvairus

IŠRADIMAI užpatentuojami — fi
nansuojami — parduodami. Įsteig
ta 30 metu. SAUNDERS, 6430 
Evans Avė., Tel. Fairfax 0614.

Kenosha, Wis.
p 

Svarbios Prakalbos atsibus 
Nedėlioj, Vasario 10 d. 
GERMAN-AMERICAN HOME 

SVETAINĖJ, 
1715—52nd St.

Pradžia 2-rą vai. po piet. 
Kalbės S. BENECKAS 

temoje “Kas yra Netikrus 
Pranašai”.

Malonėkite visi ateiti pasi
klausyti. įžanga liuosa, — ne
bus kolektų.

Rengia ir kviečia 
Jehovos Liudininkai.

Wonderful Party 
Penktadieni Vak. ir šeštadieni 

Vasario 8 ir 9 dd.
Visi širdingai užkviečiami atsi
lankyti i
Francisco Bėy Tavern

4068 Archer Avenue
P. Barchis, Savininkas

... „A . . .

CLASSIFIED ADS
Furniture & Fixtures 

Rakandai-Itaisai
Išparduodame Barų Fikčerius, viso
kio didžio su Coil Baksais ir Sinkom. 
Taipgi Storu fikčerius dėl byle ku
rio biznio iškaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ice baksus. Čash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269
—O—

PARSIDUODA pigiai puikus gro- 
serio rakandai. Slice mašina, skėlas 
ir kiti dalykai. Atsišaukite 10826 So. 
Wabash Avė.

t

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino 
arba našlio, kuris myli gražų šeimy
nini gyvenimą ir tinkamas i bizniu, 
nes aš esu biznyje ir vienai yra per
daug darbo. Esu 32 metų amžiaus. 
Rašykit

Box 215,
1739 So. Halsted St.

Help Wanted--Male 
Darbininkų reikia

PAIEŠKOJ AMAS barberis pėtny- 
čioms ir subatoms.

3232 So. Halsted St.

REIKALINGAS patyręs shearma- 
nas. Atsišaukite Warshawsky & Co., 
1920 So. State St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA prie lengvaus namų 
darbo.1 Geri namai. Mrs. B. Kaplan, 
4701 Maypole Avė., Tel. Mansfield 
7428.

For Rent
ANT RENDOS Tavern su ice box ir 
barais. Labai gera vieta 4500 South 
Paulina St. Atsišaukite Anton Nor- 
but, 6159 S. Albany Avė.

STORAS ir 6 ruimai ant rendos 
— tinka bile kokiam bizniui. 4200 S. 
Campbell Avė. Lafayette 2559.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BUČERNfi ir grosernė pardavi-* 
mui, išdirbtas biznis, gera apielin- 
kė, daro gerą bizni; pigiai. Par
davimo priežastis — liga.

4953 So. Ashland Avė.

RESTAURANTAS pardavimui.
Daro gera biznj. Parsiduoda dėl 
ligos. 1245 W. 103rd St.

TAVERN pardavimui — 4 kamba
riai pragyvenimui, geras biznis, pi
gi renda. Priverstas greit parduoti. 
Atsišaukite Žydukas. 4707 South 
Halsted St.

PARSIDUODA garage su praper- 
te arba vienas garadžiaus biznis. 
Biznis išdirbtas per 17 metų, taipgi 
parsiduoda 6 kambariu rakandai, 
priežastis pardavimo savininkas turi 
du biznius.

1843 So. Halsted St.

PARDAVIMUI delicatessen krau
tuvė ir namas, galima pirkt namą 
arba krautuve atskirai. Pigiai. Sam 
Kuizinas, 4522 So. Honore St.

PARDAVIMUI Tavern su namu. 
Biznis išdirbtas per ilgą laiką.

3427 So. Wallace St.

GERA PROGA geram virėjui ati
daryti restauraną didelioje cafe. Vie
toje yra visi pečiai ir kiti įtaisymai, 
nereikia pinigų. Ateikite pasižiūrėti. 
Emma’s Castle Cafe. 644 N. State St.

PARDAVIMUI Tavern geroj vie
toj, visokių tautų apgyventa. Prie
žastis, turiu du biznius. 4941 South 
Ashland Avė.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
ne. Biznis išdirbtas per 5 metus. 
Parduosiu pigiai arba priimsiu pu
sininką su mažais pinigais. Pašau
kite Lafayette 0780.

PARSIDUODA Shoe Shop. Geram 
lietuviui yra vieta. Pigiai. Priežastį 
patirsite ant vietos. 1343 So. 49th 
Ct.. Cicero., III.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

40 Acres Farm—Illinois. Gražus 
budinkai, sodnas, miškas, gryho van
dens šaltinis. Esu ligonis — privers
tas pigiai parduoti. Priimsiu auto
mobilių. Kaina $1,500. A. Pady, 4452 
So. Califomia Avė., Lafayette 9594.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

MORGIČIŲ LAIKYTOJUI reikia 
cash. — 6 kambarių mūrinis bunga- 
low, aržuolo baigtas — 2 karu mū
rinis garadžius taipgi 5 kambarių 
mūrinis moderniškas bungalow. Karš
tu vendeniu šildomas. Lotas 30x 
125, 6 metų senas. — $4500, Mar- 
quette Manor.

WM. T. FLEMING & CO.. 
6822 So. Western Ave„ 

Tel. Republic 2800—2801

TUO J AUS parduosiu biznio pra
nertą ant kampo 47-tos gatvės ir So. 
Honore St. Tavernas ant Šios nuo
savybės randasi jau 45 metai. Atsi
šaukite 5110 So. Talman Avė.




