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Viešųjų Darbų Bilius 
Užkliuvo Kongrese

Atgaleiviai nori sutrukdyti priėmimą $4, 
880,000 viešųjų darbų biliaus. Kongres- 

manai užversti telegramomis
IVASIHNGTON, vas. 25. — 

Kongrese ir už kongreso rybų 
prasidėjo smarki kova dėl pre
zidento Roosevelto pasiūlyto 
$4,880,000,000 viešųjų darbų 
programo, kuriuo taikoma pa
naikinti visoje šalyje nedarbą 
ir visiems šelpiamiems bedar
biams suteikti darbą.

Ta kova ypač pasmarkėjo se
natui priėmus pataisą, kad prie 
viešųjų darbų butų mokamos 
esančios toje apielinkėje algos, 
vieton prezidento pasiūlytų tik 
$50 į mėnesį.

Delei to biliaus užkliuvo pa
čiame senate ir dabar atgalei
viai atvirai kalba, kad tas bi
lius nebus priimtas dabarti
niame kongreso posėdyje.

Sujudo ir visos šalies atgalei
viai. Kongresmanai yra užvers
ti telegramomis, kuriose pro
testuojama prieš senato pasiū
lymą mokėti esančias algas. O 
tos telegramos labai veikia kon- 
gresmanus.

Bet iš kitos pusės, kongres
manai gauna nemažai telegramų, 
kurios paremia senato nusista
tymą; bet tokių telegramų yra 
daug mažiau.

Del tos priežasties patys kon
gresmanai nežino kaip balsuoti, 
kad įtikti savo balsuotojams.

Atstovų buto pirmininkas 
Byrns sako, kad atstovų butas 
parems prezidento Roosevelto 
programą, bet galbūt atsisakys 
priimti senato pataisą dėl esan
čių algų.

Bet šiaip ar taip, viešųjų 
darbų bilius yra užkliuvęs kon
grese ir nesijudina nė iš vietos. 
Senatas priėmęs pataisą dėl 
esančių algų, vėliau visą bilių 
sugrąžino atgal komitetui ir 
taip jis stovi užkliuvęs, kon
greso nesvarstomas.

Tuo tarpu valdžios ištekliai 
bedarbių šelpimui jau baigiasi. 
Suradus naujus išteklius, be
darbių šelpimas galės užsitęsti 
iki balandžio 1 d. Bet kas bus 
toliau? Po to arba visai turės 
apsistoti bedarbių šelpimas, ar
ba kongresas turės paskirti 
jiems naujas pinigų sumas, ar
ba iki to laiko tūri priimti vie
šųjų darbų programą.

Direktorius merų konferenci
jos Paui V. Betters pareiškė, 
kad jei kongresas ir toliau truk
dys priėmimą viešųjų darbų bi
liaus, tai Washingtone bus su
organizuota tokia biliaus rėmė
jų armija, prieš kurią pirmiau 
mobilizuota bonusų armija at
rodys tik vaikų žaislas. Jis sa
ko, kad negalima sulaikyti bi
lius, kuris taiko darbą 3,500,- 
000 bedarbių, kurie savo keliu 
užlaiko ir maitina 15,000,000 
žmonių.

“Pasakyti 3,500,000 darbinin
kų, kad jie negali dirbti, ne-

žiūrint priežasčių, yra kurstyti 
didžiausius socialius neramu
mus, kokių dar nėra buvę”, sa
ko mėras Betters.

Administracija irgi, matyt, 
nesiskubina pravaryti viešųjų 
darbų bilių, prisibijodama, kad 
tuo gali pasinaudoti infliacijos 
šalininkai ir pravesti savo bi
lius, kurių jie jau yra kelis 
kongrese įnešę, kad įvesti ša
lyje pinigų infliaciją.

Federalinis teismas 
remia elektros 

trustą
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Chicagai ir apielinkei federa- 
lic oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra; po didelių šalčių 
biskį Šilčiau j vakarą.

Saulė teka 6:32, leidžiasi
35

Bando sutrukdyti valdžios elek
tros programą ir uždraudė 
valdžiai pardavinėti 
gyventojams

elektrą

BIRMINGHAM, Ala., 
—Federaliniai teismai, 
darni elektros trustą, bando su
trukdyti valdžios elektrifikaci
jos programą. Tuo tikslu vie
tos federalinis teismas nuspren
dė, kad Tennessee Valley 
Authority, kuri stato didelius 
tvenkinius Tennessee upės klo
nyj, kad suvaldyti potvynius ir 
elektrifikuoti visą apielinkę, 
neturinti teisės pardavinėti jos 
pastatytų tvenkinių pagamintos 
elektros perviršį ir uždraudė 
šiai valdžios įstaigai vykinti 
platų elektrifikacijos programą 
Alabamos valstijoj.

Tečiaus žemesniojo teismo 
nuosprendis tik laikinai gali 
sutrukdyti valdžios darbą, ka
dangi tą visą klausimą turės 
išspręsti augščiauslas teismas.

vas. 25. 
parem-

12 žmonių žuvo aud
roj Franci jo j; daug 

laivų pavojuj
PARYŽIUS, vas. 25.— Per 

Atlantiko vandenyną ir Fran
ci ją perėjusioj smarkioj aud
roj žuvo 12 žmonių. Du jų 
vo juroj ir 10 sausumoj.

Daugelis laivų Atlantike 
Viduržemio jurose atsidūrė 
vojuje ir šaukiasi skubios 
gelbos.

žu-

ir 
pa- 
pa-

Pranašauja ilgas 
dienas

PASADENA, Cal., vas. 25.— 
Vietos astronomai sako, kad 
mėnulio traukimas visgi veikia 
žemę ir todėl jos sukimasis apie 
savo ašį darosi vis lėtesnis. To
dėl su laiku žemės sukimasis pa
sidarys toks lėtas, kad diena 
pasidarys viso mėnesio ilgumo, 
ar gal dar ilgesnė.

Bet mes to nesulauksime, nes 
dabar diena ilgėja tik po vieną 
tūkstantinę dalį sekundos kas 
Šimtą metų. Todėl iki diena 
pasidarys mėnesio ilgumo truks 
milionus metų.

8 vai. darbo dienos 
bilius Kanadoj

Washington, D. C. — Juo tolyn, tuo labiau butlegeriai yra spiriami prie sienos. Nuo prohibici- 
jos panaikinimo ligi šiol buvo padaryta, apie i 23,000 areštų. Areštuotieji daugumoj pardavinėjo 
ar gamino nelegališkus svaigalus. }

Didelės bausmės ir bendrai nelabai pelriingas biznis naikina butlegerius. Geri laikai jiems 
jau praėjo.

šiame paveiksle parodoma tipiškas butlegerių laivukas. Tokiais laivukais jie gabendavo 
svaigalus. ■ .

Viršuj telpa iždo sekretoriaus, Henry Morgenthau, paveikslas. Po Morgenthau vadovyste 
dabar naikinama paskutinieji butlegeriai. t

.

Anglijos. ministeris 
vyks į Berlyną, Mas

kva ir Varšava

15,000 Italijos karei
vių pasiųstos į Ethio

pia pasienį
NEAPOLIS, Italijoj, vas. 25. 

----- šiandie į Afriką išplaukė 
dar keturi nedideli laivai su ka
reiviai. Jais plaukia apie 1,000 
kareivių.

Įskaitant ir šiandie išplauku
sius, viso į Ethiopia pasienį 
plaukia jau 15,000 Italijos ka
reivių. #

Užsienio reikalų ministeris Si- 
mon važiuosiąs sutvirtinti 
taiką

... Japonijos armijos 
vitšunes vėl kurs-

• - to fašizmą

Suomijos kunigai ne 
gali dalyvauti 

politikoj
HELSINKAI, vas. 25.—Nau

jasis Suomijos arei vyskupas 
Kaila savo laiške kunigams į- 
sakė jiems šalintis politikos. 
Ikišiol gi Suomijos kunigai bu
vo giliai pasinėrę politikoj.

1,188 žmonės mirė 
nuo influenzos 

Madride
MADRIDAS, Ispanijoj, vas. 

25.— Miesto valdžia praneša, 
kad per pirmas tris savaites 
vasario mėn. nuo influenzos 
Madride pasimirė 1,188 žmo
nės.

Nusižudė po 6 dienų 
žaksėjimo

MANCHESTER, O., vas. 25. 
—tDavid McMullen, 59 m., ku
ris gyveno vienas, nusišovė po 
6 dienų nepasiliaujančio žak
sėjimo kankinės.

Mokytojai streikuos
SCRANTON, Pa., vas. 25.— 

30 mokytojų Mayfield miestely 
ruošiasi sūštreikuoti, nes jie jau 
6 mėnesiai negana algų.

■ ’ ■ - • ' ...
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SPRINGFIELD, III., v. 24.— 
Bomba sunaikino 83 vagonų 
traukinį, kuriuos buvo gabena
mas gasolinas

gal

5 i-

OTTAWA, vas. 25. — Pre
mjeras Bennett įnešė parlamen
te bilių, kuris visoj Kanadoj 
įvestų 8 vai. darbo savaite.

LONDONAS, vas. 25. —Ang- 
glija pradėjo dideles pastan
gas išlaikymui taikos Europoj 
ir tuo tikslu užsienio reikalų 
ministeris Sir John Simon ma
no neužilgo aplankyti Berlyną, 
Maskvą ir Varšavą, kad asme
niškai pasitarti su Vokietijos, 
Rusijos ir Lenkijos valdžiomis.

Su juo važiuos ir visas šta
bas ekspertų. •

Jo projektuojamą kelionę 
šiandie plačiai svarstė kabineto 
susirinkimas. Ką kabinetas 
nutarė ir kokius pasiūlymus 
Anglija duos kitoms valsty
bėms, oficialiai užtylima. Tę- 
čiaus manoma, kad Anglija, vie
ton visuotinos rytų Locarno 
sutarties pasiūlys visą eilę su
tarčių tarp atskirų valstybių, 
panašiai, kaip Lenkija yra pa
sirašiusi nepuolimo sutartį su 
Vokietija.
Austrijos diktatorius Londone

Austrijos diktatorius Schųš- 
chnigg, kuris lankėsi Paryžiuj, 
dabar atvyko ii* j Londoną pa
sitarti su Anglijos valdžia. Bet 
jo apsilankymui nepriduodama 
didelės svarbos. Tik gal Schus- 
chniggui pasiseks gauti Ang
lijoje naują paskolą Austrijai.

CUBA, N. Y., vas. 25. — 
Edith Layman, 13 m., pati žu
vo gaisre, pirmiau išgelbėjusi 
savo ketųriūs jaūnesnius bro
liukus ir sesutes.

........ r-.lįi ,—...

RIO DE JANEIHO, Brazilijoj, 
v. 24. —-Espirito Santo valsti
joj potvyniuose žuvo 7 žmonės. 
Nuostoliai siekia $40,000.

Du 
žmonės liko Užmušti žemės dre
bėjimo Crėte saloj.

LONDONAS, V. 25.

TOKIO, vas. 25. — Sulaužy
dama seną mikado patvarky
mą ,kad armija jokiame atsi
tikime neturi maišytis į šalies 
politinius reikalus, karo minis
terija išleido ir paskleidė bro
šiūrėlę, kurioj vėl raginama pa
daryti šalyje perversmą ir į- 
steigti fašistinę tvarką.

Amerikos konsulas 
užmuštas nelaimėj 

su automobiliu
MADRAS, Indijojj, vas. 25. 

—Leroj Webber, Jungt. Valsti
jų konsulas Madrase ir trys ki
ti žmones liko užmušti automo
bilio nelaimėj, įvykusioj netoli 
Madras.

Mokytojai turi atsi 
žadėti tikybos

MEXICO CITY, v. 25. —Yu- 
catan valstijos švietimo taryba 
įsakė visiems mokytojams at
sižadėti tikybos. Jie turi pasi
rašyti prižadą, kad jie ne tik 
atsižadės katalikų ar kitokios 
tikybos, bet ir kovos kunigiją ir 
fanatizmą.

Vokietija nesirašy- 
sianti pažeminan

čių sutarčių

Vi

No. 48

Dariaus ir G i r ė n o
Kultūros Namai Kau

no priemiestyje

metais

Darbo

Pastatyti Viliampolėje 
daryti su iškilmėmis 
10 dieną

ir ati- 
vasario
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Buvęs New Yorko 
meras negali užsi

mokėti skolų
LONDONAS, vas. 25. —Bu

vęs New Yorko meras .Jimmy 
J. Walker liko patrauktas teis
man už skolas. Iš jo Ameri
kos kompanija reikalauja, kad 
jis sumokėtų $2,445, bet jis sa
kosi pinigų neturys ir savo 
skolų, kurias padariusi jo pir
moji žmona, sumokėti negalys.

Jam duota iki kovo 18 d. nu- 
sispręsti, ar jis nori, kad prieš 
jį butų išvesta bankroto byla.

Šveicarija ref erendu 
mu nutarė prailgin

ti kareiviavimą
BERN, Šveicarijoj, vas. 25.— 

Vakar ir užvakar įvykusiame 
referendume, visuomet taiki 
Šveicarija nedidele balsų didžiu
ma nutarė sumodernizuoti savo 
armiją, įvesti pastovią armiją 
ir prailginti kareiviavimą mili
cijoje.

30 nuteisė už kalbas 
apie nacius

HANOVER, Vokietijoj, v. 25. 
—Grąsos teismas yra užverstas 
bylomis dėl kalbų ir skleidimo 
gandų apie nacius. Pereitą 
šeštadienį tas teismas nuteisė 
nuj 1 metų iki 18 mėn/ka-

distrrkto už kalbas prieš na
cius—jų partiją ir valdžią. Tie, 
kurie kalbėjo apie provincijos 
gubernatorių privatiniuose, res
toranuose, ar smuklėse susilau
kė aštriausių bausmių.

Kanada bedarbių 
šelpimui išleido 

$154,54,750
OT1AWA, vas. 25.

ministeris Gordon paskelbė, kad 
Kanada nuo 1930 m. bedarbių 
ir farmerių šelpimui išleido 
$154,754,750.

Siūlosi mirti elektros 
kėdėj už $6,000

TRENTON, N. J., vas. 25.— 
Stanley Prystup iš Brooklyn 
laiške gubernatoriui Hoffman 
siūlosi mirti elektros kėdėj vie
toje Bruno Hauptmanno už 
$6,000.

Prystup sakosi jau keturi 
metai nedirbąs, gyvenąs iš pa- 
šelpos ir sutiktų mirti už kitą, 
jei butų aprūpinti du jo vaikai.

Socialistai užtaria 
komunistus

MUENCHEN, vas. 25. —Hit- 
leris viešoj kalboj pareiškė, kad 
Vokietija nesirašys jokių sutar
čių, kurios ją žemintų, ar nepri
pažintų jai pilnos lygybės.

LQNDONAS, vas. 25.
soje šalyje pradėta šaukti ma
sinius susirinkimus, kuriuose 
kurstoma paskelbti vienos die
nos generalinį streiką Anglijoje 
protestui prieš valdžios suvar
žymą pašęlpų bedarbiams. IŠ- tas jėgas, 
rodo, kad tuos susirinkimus 
šaukia komunistai,

.*
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KAUNAS.—Pereitais 
spalių 7 dieną Viliampolėje bu
vo pradėta statyti Dariaus ir 
Girėno kultūros namai.

Vasario 10 d. 1935 jie jau 
buvo atidaryti.

Tai viliampoliečių pastatytas 
Dariui ir Girėnui paminklas, 
kuris ne tiktai gražiai pažy
mėjo pirmuosius musų trans
atlantinius lakūnus, bet Viliam- 
polę papuošė ir bus didžiai nau
dingi. Juose įrengta 600 vie
tų salė su didele scena ir bib
lioteka-skaitykla; be to veiks 
kino, eis vaidinimai, susirinki
mai ir t.t. Tai tikrai kultūros 
namai.

Dariaus ir Girėno namai, 
inž. Okunio sudarytu projektu, 
bus lėktuvo pavidalo. Dabar 
pastatytas korpusas, o sparnai 
bus vėliau pristatyti.

Iškilmingame namų atidary
me dalyvavo Resp. Prezidentas, 
kuris iškilmingo posėdžio me
tu aukštai įvertino gražų dar
bą, ministeriai, daug visuome
nės atstovų ir t.t. Darius ir Gi
rėnas paminėti iškilminga ty
los minute.

NEW YORK, vas. 25. —New 
Yorko socialistų partijos visuo
meninių reikalų komiteto pirmi
ninkas Dr. Harry W. Laidler pa
siuntė protestą senato komite
tui prieš Ostertag bilių, kuris 
taikosi pašalinti nuo baloto ko
munistų partiją ir kitas pana
šias grupes.

Dr. Laidler sako, kad priėmus 
tokį bilių, kuris butų panaudo
tas ne tik prieš komunistus, 
bet ir prieš visas kitas oopzi- 
cijos partijas. Pagalios, vals
tijos uždraudimas tūloms poli
tinėms grupėms dalyvauti rin
kimuose ir taikiu budu joms 
pasireikšti reikštų tik didinti 

, kurios mano, kad 
mažai galima atsiekti taikiais 
politiniais budais.

m. susidarė Vilijampolės žemės 
ir namų savininkų lietuvių d-ja, 
kuri išrinko komisiją iš St. če- 
čio—pirm., A. Vaitkuno—sekr., 
J. Maložinsko—ižd. ir narių St. 
Saskonio, J. Plevoko, V. Ei
dukevičiaus ir J. Valiukėno; 
komisija šiuos rumus ir pasta
tė. Gavo iš žem. ūkio m-jos 
sklypą Panerių gatvėj, iš Min. 
kab. miško, iš Koop. banko kre
ditų ir nepaprastu tempu —per 
4 mėn namus, kainuojančius 
apie 50,000 lt. pastatė.

Atidarymo iškilmė atžymė
ta gražia meniška programa, 
kuri išpildyta vietinėmis jėgo
mis : bažnytinis choras, mo
kyklos vaikų gražus baletas, 
deklamacijos ir t.t. Buvo ir dau
gybė kalbų, sveikinimų, kas 
transliuota per radio; buvo ir 
vaišės.

$3,669,756 karo bonu- 
sų plieno fabrikantui

WASHINGTON, vas. 25. — 
Bethlehem Steel and Shipbuild- 
ing Co. prezidentas Eugene G. 
Grace prisipažino senato amu
nicijos'komitetui, kad karo me
tu vien jis ant karo reikmenų 
kontraktų iš kompanijos gavo 
$3,669,756 bonusais. Jam karas 
tikrai apsimokėjo.

NEW YORK, vas. 24. — J. 
P. Morgan ruošiasi parduoti sa
vo antrą puikųjį dvarą. Eina 
gandų, kad jis ketina apsigy
venti užsieny. Bet tą kompa
nijos viršininkai nuginčija.

BETHLEHEM, Pa., v. 24. — 
Areštavus 4 žmones susektas 
suokalbis pastverti Eugene G. 
Grace, prezidentą Bethlehem 
Steel Co., kad išreikalauti $25,- 
000 išpirkimo.

SIAN, Chinijoje, v. 25.
Banditai pastvėrė jauną Aust
ralijos misionierių kun. French- 
man. Pasigendama ir jo žmo
nos.
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KAIP KENOSHIECIAI PAMINĖJO LIETU
VOS NEPRIKLAUSOMYBES SUKAKTUVES

1*' s

visi vie-

daugybė žmonių. 
5c viskas parduota, 
liks su virš šimtas

— P. B. Balčikonis.

d,, sekmadieny, 
Muzikais j svetainėj
17

Paminėjimą surengė vi
si vietos lietuviai ben
dromis jėgomis.—Pa
minėjimo programas. 
— Rezoliucija. — Gri
žo iš Floridos p-ia 
Braze.

katalikiškų draugijų

girtina, .kad bendrais
klausimais kenoshie-

miestas galėtų 
kitoms lietuvių 
ypač didmies-

tokio gražaus

to- 
itin 
ten

kad to- 
ir ant

pradėta

narys; A. Jankus, C. Braze, J. 
Druktenis, J. Frakšelis ir J. 
Kasputis. Programo išpildyme 
dalyvavo taip pat G. Klevic- 
kaitė, A. Jelenewskienė, T. 
Bagdonas, parapijos orkestras, 
mergaitės su deklamacijomis ir 
visų mėgiamas Dailės Ratelio 
choras po vadovyste A. Pū
ro.

Pabaigoje tapo priimta rezo
liucija, kuri susidėjo iš trijų 
dalių. Pirmoje dalyje pasmer
kiama lietuvybės niekintojai ir 
alintojai; antroje dalyje reika
laujama, kad Klaipėdos kraš
tas pasiliktų neatskiriama Lie
tuvos dalimi, o trečioji dalis 
raginą Lietuvos vyriausybę su
rasti būdų grąžinimui Lietuvai 
Vilniaus, kurį neteisėtai pa
grobė Želigovskis.

» » »
šiomis dienomis iš 

grįžo ponia Braze. Ji 
šėjo pas savo dukterį
jo progos aplankyti žymesnes 
vietas. Floridoje, sako ji, pa
staruoju laiku oras pusėtinai 
atvėso. Temperatūra buvo nu
kritusi net ligi 25 laipsnių. Tie 
šalčiai ūkininkams padarė ne
mažai žalos. Todėl galima ti
kėtis, kad šiais metais Flori
dos vaisiai žymiai

P-ia Braze sako, 
ją privertę grįžti 
aš manau, kad ji 
viškių.

Musų veteranas Kazys dabar 
labai linksmas sulaukęs žmo
nos. Bet, iš kitos pusės, jis ne
beteks laisvės: nebegalės per 
naktis baliavoti, kaip tai pa
darė būdamas Chicagoje “Nau
jienų” šėrininkų suvažiavime...

— H. L.

čių vienutę musų mieste; gi
liai padėkojo ir pasveikino. Ba
lius visais žvilgsniais pavyko. 
Dalyvavo 
Nors po 
bet pelno 
dolerių.

Lietuvos nepriklau 
somybės apvaikš- 

čiojimas

Floridos 
ten vie- 
ir ture-

pabrangs.
kad šalčiai 
namo. Bet 
pasiilgo sa-

KENOSHA, Wi8. — Vasario 
17 d. šv. Petro parapijos sve
tainėje įvyko Lietuvos nepri
klausomybės 17-kos metų su
kaktuvių paminėjimas. Pami
nėjimas buvo surengtas ben
dromis SLA. 212 kuopos ir Fe
deracijos 
jėgomis.

Labai 
Lietuvos
čiai moka susitarti ir veikti 
išvien, nežiūrint, kad jų poli
tiški bei religiški įsitikinimai 
yra skirtingi. Ačiū tam, gali
ma daug kas nuveikti. Tuo at
žvilgiu musų 
būti pavyzdžiu 
kolonijoms, o 
čiams.

Kreditas dėl
susitarimo vyriausiai priklauso 
kun. Urbanavičiui, Federacijos 
vadovybei ir SLA. 212 kuopai. 
Niekas niekam jokių išlygų ne 
statė. Visiems rūpėjo tik vie
nas dalykas. Būtent, kad pa
rengimas kuo geriausiai pasi
sektų.

Ir ti/riu pasakyti, kad 
kiuose parengimuose yra 
malonu dalyvauti, nes
praktikuojama draugiškumas 
bei pagerbimas žmogaus ir jo 
įsitikinimų. Butų gerai, 
kie santykiai pasiliktų 
toliau.

Dienos programas
su iškilmingomis pamaldomis 
bažnyčioje. Po to sekė pietus 
atvykusiems svečiams ir komi
teto nariams. Pietus įvyko pas 
kun. Urbanavičių. Pietų paruo
šimu rūpinosi p-ia A. Valienė. 
Ji savo užduotį atliko kuo pui
kiausiai.

1 vai. po pietų prasidėjo pro
gramas svetainėje. Kun. Ur
banavičius pirmiausiai pratarė 
kelis žodžius ir pakvietė para
pijos chorų. Pastarasis sūdai 
navo Amerikos ir Lietuvos 
himnus bei porą kitų daine
lių. Choras daugumoje suside
da iš jaunimo, bet dainuoja 
gana gerai.

Pristatoma kalbėti II. Lau- 
ghin, miesto gaspadorius. Pir
moje vietoje jis pasveikino su
sirinkusiuosius su nepriklauso
mybės švente. Potam jis kal
bėjo apie Lietuvos istoriją. Pa
sirodo, kad su Lietuvos isto
rija jis yra gana gerai susipa
žinęs.

Tikrą sensaciją padarė ma
žų vaikučių orkestras, kurį su- 
mokino sesers-mokytojos. Or
kestrui vadovavo “didelis vy
ras”, berniukas kokių 7 ar 8 
metų amžiaus. Tai gerai žino
mų ponų Marcinkų sūnūs. Or
kestrui priklauso žemesniųjų 
skyrių berniukai ir mergaitės. 
Jie naudoja visokius bubniu- 
kus, armonikas, švilpukus ir 
visokius kitokius instrumentus, 
kuriuos, aš nei nežinau kaip 
pavadinti.

Kalba konsulas Kalvaitis iš 
Chicagos. Jis sveikina Lietuvos 
vardu visus susirinkusius ir 
reiškia džiaugsmų, kad vietos 
lietuviai 

• gyventi.
bartinę 
simena
santykius su 
Klaipėdos krašto. Sako, kad da
bartiniu laiku Lietuvai karo 
pavojaus iš vokiečių-pusės nė
ra. Prie dabartinių sąlygų ka
rų skelbti Lietuvai vokiečiai 
nedrįs. Jie gerai žino, kad An
glija, Francija ir Rusija to
kiam žygiui griežtai pasiprie
šins.

Kalbėjo dar A. Rindall, ama
tų mokyklos Viršininkas; J. 
Martin, lietuvis miesto tarybos

SVARBUS PAREN 
GIMAI

Demokratų Klubo ba
lius ir šokiai. — Lie
tuvos nepriklausomy
bės paminėjimas su
traukė daug publikos. 
— Musų jaunoji kar
ta. — Atsisveikinimo 
piknikas su “Lituani- 
ca II” ir Įeit. Vaitkum

moka taip gražiai su- 
Paskui kalba apie da- 
Lietuvos padėti. Pri- 
ir įtemptus Lietuvos 

Vokietija dėl

PH1LADELPHIA, Pa.—Ne
žiūrint sunkios ekonominės pa
dėties, pas mus labai įėjo ma- 
don visokį pasilinksminimai. 
Pramogos viena kitą veja; kar
tais subėga dvi ar trys vieną 
dieną. Nėra to sekmadienio, 
kad neįvyktų kokie parengimai 
vienoj ar kitoj miesto daly. 
Jas rengia tautininkai libera
lai, bažnytiniai, komunistai ir 
visai neutralus žmonės. Dažni 
parengimai, žinoma, kaštuoja 
nemaža lietuviams pinigų, bet 
už tai jie turi progos nuo kas
dieninio užsiėmimo pasiliuo- 
suoti, pamatyti ką nors, išgir
sti naujo, pasilinksminti, pasi
mokyti. Taigi nors tas nedy- 
kai atsieina, bet iš to ’ musų 
žmonės gauna kitokią užmo
kėsiu : smagumo, apšvietos, 
kultūros, progreso.

Vasario 2 d. Liet. Ameriko
nų Demokratų Klubas turėjo 
savo pirmą balių ir šokius, ši 
politikiška organizacija yra 
jauniausia musų mieste ir tu
ri jau 240 narių, naturalizuo- 
tų ir Čia gimusių piliečių. Pra
eitų metų rinkimais ji dikčiai 
pasidarbavo Demokratų parti
jai rinkimus laimėti Pennsyl- 
Vanijoje. Pavarius tarpe vietos 
lietuvių politinę propagandą, 
lietuviai piliečiai dauguma (ma- 
jority), norėdami matyti per
mainų valdžioje savo valstijo
je, atidavė balsus demokratų 
kandidatams. Už veiklų pasi
darbavimų, Demokratų Pilda
masis Komitetas Liet. Am. De
mokratų Klubą nžrekordavo 
kaip veikliausių lietuvių pilie-

Vasario 
Lietuvių 
jvyko parengimas 17-kos me
tų paminėjimui Lietuvos Ne- 
prigulmybės. šį paminėjimą pa
rengė minėtos svetainės ben
drove ir DLK. Gedimino drau
gija, padedant VVSS. komite
tui. Nuo Lietuvos susikūrimo 
ši bendrovė ir draugija kas me
tas pamini Lietuvos atgimimų, 
nekalbant jau apie kitus paren
gimus išimtinai Lietuvos ir lie
tuvių naudai. Rodos reiktų pa
sirodyti ir kitai musų didžiu
lės svetainės bendrovei pana
šiais lietuvių naudai parengi
mais, bet joje trūksta lietuvy
stės jausmo ir sielos. .Jie pa
sitenkina paprastais savo su- 
sirii tonais, tai viskas. Kiek 
žinoma, čia randasi apsčiai ir 

 

patriįtingų lietuvių, bet veik

 

los, /iniciatyvos kaž kodėl pas 

 

juos\ trūksta.

Siame paminėjime progra
mas susidėjo iš dainų, muzi
kos, kalbų. Bendrai programas 
išpildyta gerai, tik stoka bu
vo žymesnių kalbų. Musų čia 
gimusis jaunimas, kuris daina
vo, grojo, kalbėjo, — nesaky
ti ayi, kad jis Amerikoj butų 
gimęs; jis pasirodo grynai lie
tuviškas, pilnas jausmo, gyvu
mo, dvasios ir noro dalyvauti 
ir dirbti lietuvybei taip arba 
dar geriaus, kaip kitados dir
bo jų tėvai atėjūnai. Tai geras 
ženklas palaikymui lietuvybės 
Amerikoj. Taip, nėra mums, 
senesniems veikėjams ko nusi
minti; musų darbus, veikimą 
lietuvystei išlaikyti šios šalies 
‘‘verdančiame puode” palengvel 
perims čia gimusi karta ir ji 
mokės lietuvystę atlaikyti. Nė
ra abejonės, nėra kalbos, šia
me masiniame susirinkime, kur 
dalyvavo apie 600 lietuvių, iš
nešta rezoliucijos Vilniaus ir 
Klaipėdos opiais klausimais. 
Rezoliucijos bus pasiųsta Jung. 
Valst., Anglijai, Franci jai, Ita
lijai, Sov. Sąjungai ir kitoms 
per jų 
gai ir 
liucijų 
tuvių
Surinkta aukų lėšoms padeng
ti apie $36. Išplatinta 
VVS. literatūros.

T

BINGHAMTON, N. Y.—Lie
tuvos nepriklausomybe apvaik
ščiota vasario 16 d. Lietuvių 
Svetainėje. Vietos Vilniaus Va
davimo Sąjungos skyrius buvo 
suruošęs paminoj imiri 17 metų 
Lietuvos nepriklausomo gyve
nimo.

Vakaras susidėjo iš kalbų, 
dainų ir šokių. Dainavo para
pijos choras, kuris ir vakarą 
atidarė su Amerikos ir Lietu
vos himn'ais.

Kalbėjo Dr. J. J. Breivis ii 
kun. K. Skrypka, bet kalbos 
kaip vieno, taip ir kito buvo 
silpnos, nes nei vienas nepa
aiškino, ką nepriklausomybė 
davė Lietuvai ir jos piliečiams.

Dr. Br ei vi ui yra atleistina, 
nes jis yra šioje šalyje gimęs 
ir augęs profesionalas. Su lai-

ku jis gal nuodugniau susipa- padeklamavo 
žins si? Lietuvos istorija ir jos 
nepriklausomybės reikšme. Bet 
kun. Skrypkai tai tikrai pri
klauso papeikimas, nes vietoje 
kalbėjęs apie Lietuvos valsty
bės nuveiktus 
kalbėjęs 
kius, tai 
kizmus” 
dalykus, 
tokiame
tiesiog išbarė, kad mažai atsi
lankė ant jo “mišių”, už tos 
pačios Lietuvos nepriklausomy
bę laikomas.

P-lč J. Petrauskaitė gražiai

darbus, vietoj 
apie Klaipėdos jvy- 
pasakoja apie “kata- 
ir kitus bažnytinius 
O- metai tam atgal 
pat susirinkime tai

savo parašytas 
eiles. Tai didelė retenybe bing- 
hamtoniečiams išgirst taip gra
žiai ir tokioje taisyklingoje lie
tuvių kalboje deklemuojant. 
Manau, kad kiekvienam buvo 
malonu tas tyrumas lietuvių 
kalbos girdėt.

“Ūsoriai” nusinešė publikų 
su savimi. IŠ visų programo 
numerių geriausiai pasižymėjo 
“Ūsoriai”. Jie, taip sakant, nu
sinešė publikų su savimi. “Ūso
riai” šį karią pasirodė su tam 
tikra “uniforma”,
uodai pasirėdę. Be to, visi su 
dailiais ūseliais, o p. Al. Var-

kulis, grupės pirmininkas, su 
dailiai aptaisyta, tiesiog inte- 
legentiška, barzdu'ke. Tas vie
tos jaunų lietuvių būrelis po 
vadovyste p-nios M. Zalners 
sudainavo visų eilę liaudies 
dainelių; kurios publikai labai 
patiko ir dainoriai buvo iš
šaukti net keletu kartų bei bu
vo gana gerokai pavarginti.

Publikos buvo daug ir visi 
linksmai baigė vakarą su šo
kiais.

AKUŠERES
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tie blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 28G0 
Rez. 6515 So. Rockvell St.

Tel. Renublic 9723 • ‘.ttF’- '

AKIU SPECIALISTAI

PT

Garsinkitės “N-nose”
GYDYTOJAI IR DENTISTAI

LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimu 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.
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ambasadas, Tautų Ly- 
Lietuvai. Manau, rezo- 
tekstai bus pateikti lie- 
ir amerikonų spaudai.

gerai

« » 8
Dabar rengsimės prie

i sveikinimo pikniko lakūnui F. 
Vaitkų4!. Kaip buvo pirmiau mi
nėta spaudoj, VVSS. komite
tas nutarė surengti pikniką 
lakūnui gegužes 26 d. “Vytau
to Parke”, tai tarimas išsipil
dė, nes lak. F. Vaitkus galu
tinai ir užtikrinančiai pranešė, 
kad jis TIKRAI ATSKRIS SU 
“LITUANICA II” PIHLADEL- 
PHIJOS LIETUVIUS TĄ DIE
NĄ ATSISVEIKINTI. Tai bus 
paskutinis musų su juo pasi
matymas prieš pat jo išskridi
mą Lietuvon per Atliantiką ir 
iki jis pargrįš Amerikon. Ka
dangi Antras Skridimas jau ar
tinas ir galutinai bus realizuo
tas šiais metais, tai nėra abe
jonės apie pikniko pasekmes. 
Gegužės mėnuo gyviausias ir 
gražiausias metų laikas, kada 
visa gamta atgyja: laukai, pie
vos, medžiai sužaliuoja, sužy
di ; lengva, maloni, švari at
mosfera žmogui kvėpuoti. Tai 
meilės, poezijos, romansų, dai 
lės, gilių minčių ir svajonių 
laikas! Prie viso to ir dar dau
giau, negu galima pasakyti, 
prisidės pildymasis visų norų 
palaiminti lakūną F. Vaitkų 
su “Lituanica II” laimingos ke
lionės pasiekti GYVAM IR 
SAUGIAI KAUNĄ! Kam ne
sinorės jų pamatyti ir atsisvei
kinti?! “Vytauto Parkas” ge
gužės 26 d. jai? užimtas. Da
bar VVSS. komitetas imsis 
darbo.
— Z. Jankauskas, VVSS. rašt.

atsi-

DR. VAITUSH
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kurią, 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaisą 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisinai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. SpeęialS atyda atkreipianti i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DK. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisąs ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO

s.

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. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8895

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak vak. 
išskyrus seredomis.

KITATAUČIAI

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.

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENT1STAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Franciscoav.

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v, v. Nedalioj pagal sutarti

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vežei is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 86 
metus kaipo patyręs 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 SU netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

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

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

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

Tek Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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
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Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

, Ofiso, Tel. Canal 0257 

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
• OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki Į 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piety
7 iki 8 vai. Nedek nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

*

NAUJOJ VIETOJ

Dr. J. A. Paukštis
DENTISTAS

ARCHER AVĖ. Tel. Laf. 31224204
Vai. nuo 10 iki 9. Ned. ir Seredoj

Visi Telefonai
Yards 1741- 

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

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

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

J, F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 
Skyrius

pagal sutarti.
Kės. Virginia 0767

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

Laidojame ant lengvų išmokėjimų ’

J.J.Bagdonas
Rep. 3100 arba Put 4151 

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

■■.y, I I—■

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St
TeL Monro* 8877

'*■ ■ '

Dr. C. MICHEL, O. D
Kalba Lietuviškai

Kreivų akių specia
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope
racijos. Pig i o m i $ 
kainomis, lengvais 
Išmokėjimais, Į* r i- 
t a i kinimaa akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.

4654 So. Ashland Avė.
Tel, Boulevard 1243

■ • ’■ .-t ... \ r 

. z ■;

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:30
iki 8:00 va, vakaro. Nedėlioms nuo 
9:00 Iki 12:00 Kalbame lietuviškai

a
'X\-

ANTANAS PETKUS
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct. 

Tel. Cicero 2199 
CICERO. ILL.

ATĖJUS LIŪDESIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis
ir

Tėvas
I* ■'

Laidotuvių Sftlygos
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patamavja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, 111. 
T«L Cicero 6927

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street.

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

dieną.

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
Modemiška koplyčia dykai. 

668 W. 18th St. Tek Canal 6174
CHICAGO. ILL,

I. J» ZOLP

Tel. Boulevard 5203 ir 8413
1327 So. 49th Ct.

T«L Cicero 8724, Koplyčia d,kai
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Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

Krito negyvas at
ėjęs į restauranta 

pavalgyti
Aš jau kelis sykius savo pa

stabose esu minėjęs, kad ka
ras yra baisesnis, negu* legen
dų pragaras. Karo reikia bijo
ti; prieš karų — reikia kovo
ti !

Randasi žmonių, kurie ma
no, kad pasibaigus didžiajam 
pasauliniam karui, daugiau ka
rų iki šiol nebuvo. Vienok ma
žesnių karų, vykusių įvairiose 
pasaulio dalyse, buvo daug, 
žurnalas, Kultūra surinko tų 
karų sąrašą. štai tas sąra
šas:

*
« *

Jungtinių Amerikos Val
stybių intervencija Kubos sa
loje.

Kariškoji intervencija j So
vietų Rusiją.

Lenkai užėmė vakarinę Uk
rainą.

Čekoslovakijos ir Rumunijos 
intervencija prieš Sovietų Ven
griją-

Italų volontieriai, vadovauja
mi d’Annuncio, užgrobė Fiu- 
mę.

Tretysis anglų-afganų ka
ras.

Graikų ir turkų karas.
Japonų kariuomenė numalši

no sukilimą Korėjoj.
Antrasis graikų turkų ka

ras.
Lenkų karas su Sovietų Ru

sija.
Lenkų generolas Želigovskis 

užgrobė Vilnių.
Armėnų turkų karas.
Anglų airių karas.
Anglų karas su vochabitais 

Arabijoj.
Jungtinių Amerikos Valsty

bių intervencija į San Domin
go.

Tretysis graikų turkų ka
ras.

Prancūzų kariuomenė užima 
Rūro kraštą.

Italija užgrobia salą Korfą.
Anglijos karas su Egiptu.
Prancūzų ir ispanų karas su 

riffais Moroke.
Graikų bulgarų karas.
Imperialistiškų valstybių in

tervencija Kinijoje.
♦

* ♦
Ir daug dar čia neminėtų 

karų. Viso tų mažesnių karų 
priskaitoma virš penkiasdešimt 
šešių ar dar daugiau. Reiškia, 
pasaulyj taikos nebuvo, nėra, 
o gal ir nebus. Nežmoniška!

46 metų bedarbis Anthony 
Korvack, kuris gyveno lūšno
je prie 95-tos ir Burley avenue, 
krito negyvas kai atėjo į res- 
taurantą pavalgyti. Nelaime 
įvyko adresu, 8946 Green Bay 
avenue.

Ilgai nieko nevalgęs Kor
vack, pagaliau gavo kelis cen
tus užkandžių pasipirkti. Ma
tyt, tiek susijaudino, kad jo 
nusilpusi širdis negalėjo to su
sijaudinimo panešti.

Darbininkas žuvo už
ėjęs ant važiuojan

čio automobilio
NORTH SIDE. — 38 metų 

darbininkas, Tadas Brod, 1035 
North Paulina street, žuvo už
vakar rytą, kai jis užėjo ant 
važiuojančio automobilio. Ne
laimė įvyko prie Dearborn ir 
Division gatvių kampo. Polici
ja paleido šoferį, Calvin Wea- 
ver, 500 Fullerton Parkway. 
Brodo mirtis pakėlė Chicagoje 
nuo automobilių žuvusių skai
čių šiais metais iki 130.

/

Naujas groserninkų 
obelis

Lietuviai skaitlingai da
lyvauja Universal Gro- 

cery kooperatytve.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Daugelis lietuvių ir lenkų 
groserninkų paskutiniais ke
liais metais prisidėjo prie 
Midwest olselio sąjungos. Iš 
to dalininkai turėjo nemažai 
naudos, ir galėjo atstilaikyti 
prieš čenštorių kompeticiją.

šiandien jau baigiama orga
nizuoti antras olselis, tai Uni
versal Grocery Co. Prie suor
ganizavimo šitos olselio są
jungos daugiausia prisidėjo 
gerai žinomas lietuvis pirklys 
J. Buczinskas ir jo draugas F. 
Bragiel.

Iki šiol prie Universal Gro
cery kooperatyvo prisidėjo 
apie šimtas groserninkų. Tre
čia jų dalis yra lietuviai, o 
dvi trečios dalys yra lenkai.

Nesenai įvykusiame Univer
sal Grocery kooperatyvo susi
rinkime buvo išrinkti direkto
riai ir valdyba 1935 metams. 
Iš lietuvių į direktorius pate
ko J. Buczinskas ir S. Kana
pis. J organizacdjinj komite
tą iš lietuvių buvo išrinkti D. 
Pivariunas, A. Grigas, A. Mik- 
šta, J. Farovičius, S. Kanapis 
ir P. Kušas. Kompanijos pre
zidentu bus F. Bragiel, o iždi
ninku lietuvis S. Kanapis.

Šitame kooperativo labai atsilankyti. Bilietus 
gražiai sugyvena lietuviai ir gauti “Naujienose”, 
lenkai. Vinicms' lietuviams Vakar vakare, Knickerbocl:?r 
butų sunku įsteigti didelį oi- viešbutyje įvyko V. Beliajaus 
sėlį, bet susidėjus su lenkais pagerbimui surengtas bankie- 
iau yra galima. Groserninkai, tas, kuriame atsilankė nema- 
kurie nori išlikti biznyje, būti- žas būrys svečių. Bankietą ren- 
nai turi dėtis prie groscrių'gė Lithuanian Youth Society. 
olselio kooperativo. Tik tokiu j  
budu jie gali sau pagelbą duo
ti ir veikdami išvieno atsilai
kyti prieš didelę čenštorių 
konkurenciją.

Kas nori daugiau
apie Universal Grocery 
gali kreiptis tiesiai pas 
zą Buczinską, 4332 So. 
tęsiau Avė.

vnjuy your company... vvonv you 
try to attpnt every week?

Say fellowfl, why be so averse to 

scare! «ex ?... Don’t be afraid, the girk: 
lncidenti»<lly something si-|won’t hurt you. Come on snap out 

Elynor’s face,; of it! Quit the day dreaming!
Better get your thinkers started, 

$ which Brooki: 
idea. 

What’s it going to be Brooksie... 
Cash, or two-bits at a time?

Can you Dance, Sing, or 
There will be an amateur 

, Two

galimu' you Ull III1I1K so:... ricune j^hvvuu

I make us some more... We love it!
I Did Al Mask change colors when
i re(|uested to make an oration ? Now • playing a few gaines with the fair 

Al, I vvouldn’t let an officer i 1 
you!... 
milar happened to 
vvhile a-dancing wlth our channing 
p re side n t. \ if you want the

VVe wonder... Who ;s the one thatlis offering for that hright 
ataros aeross the room into Beansj’s 
eycs?... Why did you laugh, Albina 
...Can’t you keep a straight face?Sovietų valdžios sis-

, H i* j* Thanks, Bernice and Toni for jokės?... There will be an a
į^clSCllTlcinLIS coming dovvn to the meet; we all night, tonite at Bridgeport...

Tell

prizes.. viie kh vne ^inn... * ■»«
other for the boys. Visltors are most 
welcome.

LAŠT MINUTE NEWS:
Vera, you shouldn’t have left the 

meeting so ^oon... A young hero was 
keeping company with one attractive 
demoiselle... Better be careful!

Tonuks, what in the world was 
the idea of you leaving the meet
ing so soon Tuesday?... Can’t you 
take it ? .. Better leam how!

Don Carlos Matonis, please bring 
your accordion down to-nite.

— Julia.
sužinoti 

Co., 
Juo-

“Kūdikių Farmos” 
savininkas ikalin- 

tas Chicagoje
Iš Michigan buvo atgaben

tas Chicagon ki.n. Edward L 
Brooks, kuris užlaikė Beulah’e 
dabar pagarsėjusią “kūdikių 
farmą”. Toje kūdikių farmoje 
nevedusios motinos pagimdy
davo savo kūdikius ir palikda
vo juos auginimui.

Brooks bus teisiamas Chica
goje už operavimą gimdymo 
ligoninės Chicagoje be valsti
jos leidimo. Jis buvo įkalintas 
ir lauks teismo dienos.

Beliajaus šokių Va 
karas Studebaker 
teatre kovo 3-čią

Vakare, apart V. Be- 
dalyvaus 
mokiniai 
Gtamboni.

žymesni jo 
ir solistas

didmiestyje

žinoma Chicagos didmiesčio 
impresarijus, Bertha Ott, ren
gia Vytauto • Beliajaus šokių 
Vakarą, Studebaker Teatre, 
prie Michigan avenue ir Adams 
gatvių.
liajau's,
grupės
Michelė

Su šiuo vakaru 
Beliajus atkreips į save Chi
cagos didžiųjų dienraščių kri
tikų dėmesį, tad patiems lietu
viams reikėtų suteikti saviš
kiam pagalbos, kad jis gerai 
pasirodytų, ir į vakarą būtinai

nepasisekimas”
Rašytojas ir keliautojas 

thur J. Lynch kalbėdamas 
reivių organizacijos, “Fighting 
Sixty” susirinkime, pereitą šeš
tadienį, pareiškė, kad “sovietų 
valdžios sistema yra baisus, 
gąsdinantis nepasisekimas”.

Courier

Ar
ka.

Savininkai
/

Dvi-Flačių

Bungalow

KAIP PADARYTI
Dear members, nothing new has 

taken place this week, so 1’11 just 
sribble along and do niy best to 
en t erta i n you people.

I am toki that Roseland had a 
sočiai lašt Thursday, it turned out 
to be a success. How about inviting 
the ręst of us to your sočiais?

Pete- N. took our charming 
nor M. from Bridgeport to 
Knickerbocker affair, Elynor, 
did you ever do it?

Did you Brigton Park 
know that you had an 
dor” alias 
cordionist, 
pet name, 
respond.

Did we
at the Bridgeport meet, or did wel 
Don Carlos Mąlonis alias Chucky 
Malonia the taągo prince, furnished 
Us with some of his divine music... 
Estelle Parker, brought down some 
delicious home inade candy... And 
was it good?... 1’11 say it was! Don’t

Ely- 
the 

now

members 
“ambassa- 

Joseph Shimkus, the ac- 
among you? That’s his 
remember, I’m sure he’ll

ever have a grand time

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

y THE

Šiltesnius namus žiemą 
Vėsesnius namus vasarą

Residencijų

EKONOMIŠKAI
Jūsų Gaso Kompanija dabar siūlo automatišką gaso

■ *■

šilumą taipgi insuliaciją jūsų stogo su sąlyga per 
penkius metus išmokėti lengvomis ratOmis.

Šis kombinacijos pasiulijimas sutei
kia jums:

Žemesnės apšildymo sąs
kaitos žiemą. Iki 15 laips
nių vėsiau vasarą.

Sužinokite ką šis pasiulijimas reiškia 
jūsų nuosavuose namuose. Be obli
gacijų. Prisiųskite šį kuponą arba 
telcfonuokite Wa|iash 6000. J

Gos lAeating Division

PEOPLES GAS LIGHT AND

THE PEOPLES GAS LIGHT 
AND COKE COMPANY 

122 S. Michigan Avė., Chicago
Prašau man prisiųst visas smu
lkmenas apie jusu “roof insu- 
lation” pasiylijima.

Vardas

Adresąs
Miestas
, j i ■ » v

COKE COMPANY



JUS GALITE IŠSIRINKTI PLY- 
MOUTH kaipo gražiausiai išro

danti karą iš žemų-kainų karų. Jis 
yra gražesnis. Jis didesnis. Geriau 
važiuoja.

Tai yra svarbios ypatybes. Bet 
saugumas taipgi turi būt priimtas 
atidon ... ne tik pasivažinėjime, bet 
ir perkant kara.

Plymouth vis dar yra žemiausios- 
kaincs karas su tikrais Hydraulic 
Stabdžiais.

Plymouth taipgi turi tyro-plieno 
body... plienas dengtas plienu.

Plymouth duoda jums teisinga svo

rio padalinimų didesniam važiavimo PI:
komfortui... Užpakalinėje sėdynėje ka
taipgi ir priekinėje! Pagrindas įves
tas ir įrodytas sensacinguose “Air- ge
flow” karuose. Va

jai 
Padarykite sutrauką. Ir pridėkite čia

štai ka: naujos pabudavojimo ypa- Cr
tybės duoda 12% iki 20% sutaupų įsij
ant gaso ir alyvos. Ir nežiūrint visko mc

NEWPI
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nevrs 

Published Daily Except Sunday by 
Ihe Lithuanian News Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

, / . . .. . . _

Editor P. GRIGAITIS

Užsakymo kaina:
Chicago je — paStu:

Metams
Pusei metų .................—...
Trims mėnesiams _______
Dviem menesiams _____
Vienam mėnesiui

Chicagoj per iSnešiotojus: 
Viena kopija

$8.00
4.00
2.00
1.50

.75

Subscription Bates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. Telefonas Ganai 8500.

3c
Savaitei •••••••••••••••••••••••••••■•••••••••••e 18c
Menesiui •••••••••••••••••••••••••••••••••••e 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ...............:_____ $7.00
Pusei metų --------   3.50
Trims menesiams —••••• 1.75
Dviem mėnesiam ą _________ 1.25
Vienam menesiui ..................  75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ----------------------- -------- $8.00
Pusei metų ............ ........................ 4.00
Trims menesiams ___ _—...... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Už IR PRIEŠ VALDŽIOS PROGRAMĄ

Roosevelto 5 bilionų dolerių programas bedarbiams 
šelpti ir viešiems darbams vykinti tapo sugrąžintas se
nato komisijai po to, kai cenatas 44 balsais prieš 43 
pridėjo prie jo pataisą apie darbininkų atlyginimą vie
šuose darbuose. Ta pataisa, kaip šioje vietoje jau buvo 
rašyta, reikalauja, kad viešųjų darbų darbininkams bu
tų mokama tokios pat algos, kokias atatinkamų pramo
nių darbininkai gauna privatinėse įmonėse. ,

Tuo tarpu prezidentas siūlo, kad viešuose darbuo
se atlyginimas butų vidutiniškai apie 50 dolerių per mė
nesį. Jisai sako, kad mokant reguliares unijines algas 
viešųjų darbų darbininkams, valdžios išlaidos pakiltų 
ant pusantro biliono dolerių ir kad tai galėtų pakirsti 
valdžios kreditą.

Dabar spaudoje ir kongrese eina aštri kova dėl to 
klausimo. Daugelis laikraščių, kurie iki šiol smarkiai 
atakuodavo Rooseveltą dėl aukščiaus paminėtojo viešų
jų darbų programo, dabar šaukia, kad reikia preziden
tą remti. Iš valstijų ir miestų, kurie tikėjosi gauti iš 
federalinio iždo dideles sumas pinigų statybos darbams, 
eina telegramos j Washingtoną, reikalaujančios, kad 
senatoriai tą sumanymą balsuotų iš naujo.

Kuo šita kova pasibaigs, kolkas dar sunku pasaky
ti. Jeigu administracijos rėmėjai negalės į savo pusę 
pakreipti senato daugumą, tai visas viešųjų darbų pla
nas, matyt, bus atidėtas į šalį ir valdžia teiks' tik pašal
pas bedarbiams. Tuo bus patenkinti stambieji kapita
listai, kurie visą laiką rėkia, kad valdžia trukdo gero
vės grįžimą, kišdamasi į biznį.

RUSAI TAIKO LIETUVĄ SU LENKIJA

Nežinia, ar galima tikėti tąja žinia, kad Lietuva 
jau baigianti susitaikyti su Lenkija. Bet, tur būt, neten
ka abejoti, kad derybos eina. Lietuvos santykiai su 
Lenkija pastaruoju laiku jau yra žymiai sušvelnėję, kas 
galima pastebėti iš to, kad Kaune ėmė lankytis lenkų 
artistai, žurnalistai ir kitokį visuomeniški žmonės. Iš 
Lietuvos irgi pradėjo vis dažniau važinėti į Lenkiją 
įvairus svečiai. Kai kurie tenai net pastoviai apsigyve
na, — kaip, pav. oficialia “L. Aido” korespondentas.

Bet dar įdomesnis yra tas faktas, kad dabar sten
giasi Lietuvą sutaikyti su Lenkija sovietų diplomatai.

Seniaus bolševikai buvo labai priešingi taikai tarpe 
Kauno ir Varšuvos. Jie darydavo ką galėdami, kad 
Lietuva lenkams nenusileistų. Kai tik Maskva pastebė
davo, kad Kaunas darosi palankesnis lenkų taikos pa
siūlymams, tai ji tuojaus imdavo tuos santykius drums
ti, arba paleisdama kokį gandą apie Lenkijos agresin
gus planus prieš Lietuvą, arba įtraukdama Lietuvą į 
kokį nors sumanymą, atkreiptą prieš lenkus.

Bet dabar, kaip rodo tilpusi vakar “Naujienose” te
legrama iš Kauno, sovietų politika visai pasikeitė. Jau 
jie patys kalbina Lietuvą taikytis su lenkais. Iš ko kilo 
tokia atmaina? Iš to, kad pastaruoju laiku Vokietija 
pasidarė iš Rusijos, draugo jos priešu. Bolševikai mano, 
kad, sutaikius Lietuvą su Lenkija, pasiseks gauti len
kų pritarimą Rytų paktui, kurio vyriausias tikslas yra 
užtikrinti Pabaltijo respublikų nepriklausomybę — ir 
tuo budu užkirsti Vokietijos “naciams” kelią į šiaur
vakarinį Europos kampą, kurį nori turėti savo globoje 
rusai.

Ne bolševizmo “principai” pakeitė sovietų nusista
tymą Lietuvos-Lenkijos santykių klausimu, bet Rusijos 
nacionalinės politikos sumetimai.

Bet ką šita “krikščioniška korporatyvė valstybė” 
reiškia praktikoje? v

Oficialia Vienos policijos raportas, paskelbtas mi
nėtojo perversmo sukaktuvių proga, paduoda šitai kokį 
įdomų faktą: nuo to laiko, kai Dollfusso valdžia išvai
kė parlamentą, iki pabaigos 1934 metų buvo suareštuo
ta 38,132 žmonės ir padaryta 106,319 kratų namuose.

Tpliaus. Valdžios laikraštyje “Ręichspost” jėzuitas 
kun. Bichlmair šio mėnesio 3 d. rašo, kad šešta dalis 
Vienos gyventojų turi per mėnesį ne daugiau įplaukų, 
kaip 30 austriškų šilingų. Jo nuomone, žmogus nieku 
budu negali pragyventi iš 40 šilingų per mėnesį, o tuo 
tarpu 312,658 žmonės Austrijos sostinėje turi gyventi 
su 30 šilingų, kuomet kiti 130,000 gauna net tiktai 20 
šilingų!

Reiškia, milžiniškas skaičius žmonių Vienoje, po 
krikščioniškos valdžios globa, gyvena baisiausiame 
skurde. Bet tai netrukdo Vienos kardinolui Innitzer’ui 
šauktis į pasaulį, prašant aukų Rusijos gelbėjimui nuo 
bado!

Tai šitaip tapo Austrijoje įvykinti encyklikos 
“Quadragesimo Anno” dėsniai.

jisai veikia. Kapsukas, deja, ne
buvo nuoširdus nei su papras
tais darbininkais, nei su savo 
artimiausiais bendradarbiais.

Viešai jisai sakydavo kom
plimentus darbininkams, o už 
akių jisai apie juos atsiliepda
vo, kaipo apie neišmanėlius, 
kuriuos reikia vesti ant pava
džio, nes jie negal; suprasti jo 
teorijų ir obalsių. šitaip jisai 
ne kartų išsireiškė pasikalbėji
muose su kai kuriais čikagie- 
čiais laike garsiojo IX LSS. su
važiavimo.

Tame pačiame suvažiavime 
Kapsukas parode ir tikrąjį sa
vo atsinešimą linkui paties Tau
ro, su kuriuo jisai dirbo prie 
“Kovos”. Keletui suvažiavimo 
delegatų jisai pasako: “Vidikas 
susiraukęs ir ketina rezignuoti, 
bet tai niekis. Pridėsime dolerį 
algos ir bus užganėdintas!” 
Apie tuometinį LSS. sekretorių 
Stilsoną jisai ten pat atsiliepė 
su dar didesne panieka. Bet j 
akis Vidikui ir Stilsonui jisai, 
be abejonės, kalbėdavo labai 
“draugiškai”. r

Taigi Kapsuko “draugišku
mas” buvo jėzuitiškas. Be to, 
jisai laikėsi ir tos jėzuitų tai
syklės, kad “tikslas pateisina 
priemonę”. Jeigu kas jo suma
nymui pasipriešindavo, tai jisai 
tokį “priešą” stengdavosi su
naikinti kuo įmanydamas — 
šmeižtais, pravardžiavimais, ne
teisingais įtarimais ir kitokiais 
šlykščiais budais. Kiekvienoje 
organizacijoje, kurioje jam te
ko veikti, jisai visuomet suda
rydavo savo kliką ir ją panau
dodavo kovai prieš tuos, kurie 
jo užmačioms nepritardavo.

Į Amerikos lietuvių darbinin
kų judėjimą jisai jnešė ne ma
žiau demoralizacijos, negu J. O. 
Sirvydas, kuris daugeliu atžvil
gių buvo labai panašus į Kap
suką.

Man rodosi, kad Pildomoji 
Taryba turėtų sudrausti tokius 
karštakošius, kurie be jokios 
rimtos priežasties atsisako pri
imti aplikantus. Jeigu taip ir 
toliau dalykai eis, tai keli su
sitarę nenuoramos galės viso
kių obstrukcijų daryti. Sakysi
me, nepatiks jiems kokio nors 
aplikanto nosis ar akys jie ir 
balsuoja nepriimti j j. Bet kur 
mes tąsyk atsidursime? Visą 
laiką kalbama, jog Susivieniji
mui reikia daugiau narių gau
ti, o kai nauji nariai atsiran
da, tai keli politikieriukai 
nepriima.

Prieš Lcvulį nieko blogo 
galima surasti. O kai dėl
P. P. Kliubo, tai jis ten atli
ko tikrai gerą darbą: iškėlė 
aikštėn, kad kai kurie nariai 
neteisėtai į kliubą įstojo. Ne
jaugi tai yra nusikaltimas?

nieko kito nebe- 
kaip tik apleisti

jų

ne-

jie susirinko į stotį programą 
išpildyti. Bet čia jiems p. žu
ronas užgiedojo: girdi, aš esu 
šeimininkas, nes aš stotį pa
samdžiau; jus su ja nieko ben
dro neturite.

Choristams 
liko daryti,
stot|. Tatai jie ir padarė. Jie 
sugrįžo j svetainę ir išrašė p. 
žuronui vilko bilietą: pareiškė 
labai mandagiai, kad nuo šios 
dienos jis daugiau nebėra cho
ro vedėjas.

Tokiu budu p. ž. vėl liko ge
nerolas be armijos. Vadinasi, 
jam nepasisekė 
tapti.

Dailės choras 
kitą vedėją. Juo
V. Dermeitis. Tai energingas 
ir gabus vyrukas. Choras su
rengė vienų metų gyvavimo su
kaktuves ir sutraukė apie 600 
žmonių. Sukaktuvių koncertas 
ir balius visais atžvilgiais 
siseke gerai. Chorui, tur 
liks nemažai ir pelno.

paduotos žinutės pasirodo, jog 
Kamarauskas turėjo ir kitą 
nuosavybę Dalies Townshipe. 
Jeigu tą nuosavybę pavedė už 
skolą, tai, žinoma, nieko ne
padarysi. Bet gal tai padarė 
tik savo kailį gelbėdamas, 
kad Susivienijimas negalėtų 
prikibti?

Jeigu taip, tai ką veikė Su
sivienijimo legalis patarėjas, 
kuriam buvo pavesta Kama
rausko reikalas sutvarkyti?

— Vytis.

diktatorium

išsirinko sau 
yra jaunasis

Stebėtini Dalykai

PO “KRIKŠČIONYBĖS” VĖLIAVA

Sukakus metams laiko nuo fašistiško perversmo 
Austrijoje, dabartiniai tos nelaimingos šalies valdovai 
kėlė Vienoje puotas, rengė puikius balius ir sakė pra
kalbas, džiaugdamiesi savo pergale ant darbininkų? 
Austrijoje dabar yra įsteigti “krikščionybės” ir “arti
mo meilės” principai, vietoje demokratinės respublikos, 
kuri gyvavo iki pereitų rnetų vasario mėnesio, kada 
Dollfusso kanuolės išblaškė respublikos gynėjų sąjun* 
gą ir sudaužė darbininkų rezidencijas Vienos priemies
čiuose. , ...... . .... .... j. . .

Apžvalga
l«............. ................. .

KOMUNISTŲ IR ANARCHIS
TŲ AREŠTAI MASKVOJE

Opozicijos persekiojimai Ru
sijoje dar vis nesiliauja, ne
žiūrint to, kad po Kirovo mir
ties buvo nužudyta arba nuteis
ta ilgiems metams kalėti šim
tai buvusiųjų trockistų ir ži
no vjevcų (su pačiu Zinovjevu 
priešakyje). Laikraščio “Socia- 
lističėskij Vestnik” korespon
dentas rašo iš Maskvos, kad 
sovietų sostinėje pastaruoju 
laiku areštuojama daug komu
nistų, anarchistų ir šiaip žmo
nių, kurie dar prieš revoliuciją 
priklausė slaptoms organizaci
joms.

“Suimta daug užsienių ko
munistų, jų' tarpe ir Vokieti
jos emigrantų”, sako tas ko
respondentas. “Ypatingai rie
sta tiems svetimų šalių ko
munistams, kurie patikėjo 
‘bendro fronto’ politika su 
Europos socialistais ir išreiš
kė savo džiaugsmą ir viltį, 
kad bendru veikimu galės 
būt atgaivintas tarptautinis 
darbininkų judėjimas.

“Suimtiems užsienių komu
nistams duoda pasirinkti: 
grįžti namo, važiuoti dirbti 
nelegalį darbą tenai, kur 
nurodys Kominternas, arba 
keliauti į ištrėmimą į kurį 
nors Sovietų Sąjungos pa
kraštį. Suimta anarchistų, 
kurie jau seniai nebeužsiima 
politika, bet kurie kitąsyk 
buvo plačiai žinomi darbinin
kų judėjime, jų tarpe buvu
sieji katorgos kaliniai Novo- 
mirskij ir Sandomirskij. Tarp 
suimtųjų yra ir keletas už
sienio laikraštininkų.”

Prieš kelis metų pas mus at
važiavo iš Ghicagos p. J. žu
ronas. Pirmiausiai jis prisipla
kė prie bimbinių ir pradėjo 
mokyti jų “Aido” chorą. Pa
sitampęs kiek laiko, jis susi
pyko su bimbiniais ir iš jų 
choro pasitraukė. Po to kai ku- 
rj laiką jis atostogavo, kol Dai
lės Choras nepasikvietė jį pas 
save.

Dailės choras susideda iš be- 
partyviškų žmonių. Jam vy
riausiai rupi dainos. Važiuoti 
kokiame politiškame vežime jis 
nenori.

Pernai choras nutarė dubti 
ietuviškus radio programos. 
Nors jaunutei organizacijai tas 
darbas buvo gana sunkus, ta
čiau pas ^narius netruko pasi
ryžimo ir energijos. Pasėkos 
buvo visai neblogos. Lietuviški 
programai žmonėms patiko.

Bet štai šiais metais prasi
dėjo nesusipratimai. Radio pro- 
gramams sumanė vadovauti 
vienas p. žuronas. Jis manė, 
kad galės daryti viską, kas jam 
patinka, o Choro nariai turės 
jo klausytis. Bet kadangi cho
ristai iš to jokio pelno bei nau
dos neturėjo, tai jie pasiprie
šino diktatūrai ir atsisakė ko
operuoti su chorvedžiu. Tąsyk 
p. žuronas pradėjo vienas kry- 
žiavotis iš radio stoties. Kiek 
pasikryžiavojęs, ant galo, jis 
sutiko radio programų tvarky
mą perduoti chorui.

Choristai sutiko. Jie tuoj iš
sirinko komisiją rūpintis gar
sinimų gavimu. Sutartą dieną

nu- 
but,

Draugas K. Morkūnas su sa
vo šeima vėl persikėlė iš Ak- 
ron, O., į Detroitą. Seniau jis 
buvo veiklus socialistas, bet 
per paskutinius kelis melus pa
sitraukė iš visokio judėjimo. 
Tatai padarė vyriausiai dėl su
sidėjusių gyvenimo aplinkybių. 
Tačiau savo idėjomis jis pasi
liko artimas socialistams žmo
gus.

Kadangi šiomis dienomis pa
sitaikė jo gimimo diena, tai 
draugai nutarė jam iškirsti 
siurprizą: surengti pokyliuką 
Prie tos progos jam buvo įteik
ta ir dovana, — gražus ran
kinis laikrodėlis. Pokylyje da
lyvavo 
gų bei

nemažas skaičius drau- 
pažįstamų.
— Jūsų Anaunseris.

Viktoro KamaDėl 
rausko nuosavybių

SAVOTIŠKAS “DR AUGIS- IŠ DETROITO PA-
Brooklyno “ščyrieji” aną die

ną surengė mitingą MickeVi- 
čiaus-Kapsuko atminčiai pa
gerbti. Vienas kalbėtojų buvo 
vadinamas “Tauras”, kuris re
dagavo LSS. organą “Kovą”, 
kuomet Kapsukas 1916 metais 
atvyko j Ameriką, ir kuris pa
skui, kartu su Kapsuku dirbo 
prie to laikraščio apie metus 
laiko. Anot “Laisvės” kores
pondento, jisai šitaip papasako
jo apie mirusį lietuviškų ko
munistų lyderį:

“Drg. Tauras kalbėjo ir 
apie Kapsuką kaipo asmenį, 
kaip jis buvo draugiškas lin
kui kiekvieno darbininko, 
kaip nuoširdžiai ir atsargiai 
taikydavo korespondencijas ir 
abelnai darbininkų raštus.” 
Tame, kad Kapsukas taisy

davo darbininkų koresponden
cijas ir straipsnius, žinoma, nė
ra nieko nepaprasto, nes tai da
ro kiekvieno lietuviško laikraš
čio redakcijos darbininkas. Bet 
kalbant apie draugiškumą, tai 
pirmiausia yra svarbu žinoti, 
ai* žiftdgUs yra Nuoširdus savo 

santykiuose su tais, su kuriais__
1

DANGĖS
SLA. 352 pabūgo radi

kalo. — Generolas be 
armijos. — Sugrįžo 
draugas K. Morkūnas

Pereitą mėnesį SLA. 352 
kuopa laikė susirinkimą. Bud- 
vidienė, kuri eina organizato
riaus pareigas, pasiūlė draugą 
A. J. Levui; priimti j kuopą. 
Keli gegužiniai labai išsigando 
ir pasipriešino priėmimui. Pir
mininkas leido tą klausimą dis- 
kusuoti. štai atsistoja vienas 
išsigandęs tautietis ir pradeda 
kalbėti. Girdi, jei Levulis bus 
priimtas į kuopą, tai jis mus 
visus išmes iš Susivienijimo. 
Mes juk jau žinome, ką jis pa
darė L. P. P. KliUbe. Tegul jis 
eina ir prisirašo prie 21 kuo
pos, kur yra susispietę visi ra
dikalai.

Prasidėjo labai karštos dis
kusijos. Pagalios, prieita ir 
prie balsavimų. Levulio prieši
ninkui su’darė reikiamą skaičių 
balsų ir aplikacija tapo atme- 

L **
L

Liūtai nedraską 
pypkorių

Vienas Kapštato zoologas 
padaręs neįtikėtiną atidengimą 
dėl liūtų apetitų. Kapštate gy
venęs gerokas žmonių skaičius, 
kuriems tekę būti liūtų užpul
tiems, bet liūtai jų nesudras
kę. šis zoologas išaiškinęs, kad 
visi Šie žmonės esą stiprus rū
kytojai. Be to, jis ištyręs vi
sus tuos atsitikimus, kai liū
tai sudrasko žmogų. Ir pasiro
dė, kad tarp liūtų aukų nebu
vę nė vieno pypkoriaus. šiais 
duomenimis remdamasis zoolo
gas mano, kad liūtams taboko 
kvapas nepatinka ir vos jie jį 
suodžių, tuoj pasitraukiu.

Keistas Palikimas
Tiems paliko turtą, kas 
mokykloj jo neprimušė

šiomis dienomis Pietų Sla- 
vijoj mirė tūlas Jozepas Mau- 
sičas, kuris paliko vieną iš ori
ginaliausių testamentų pasau
ly. Visas savo santaupas — 
60,000 dinarų, — jis paskyręs 
tiems “savo mokyklos drau
gams, su kuriais jis 1904 m. 
drauge lankęs Varašainos pra
džios mokyklą 3—6 klasę ir 
kurie jo nė sykio neprimušė”. 
Atatinkamos įstaigos ėmėsi šį 
keistą testamentą įvykdyti. Po
licija suieškojusi visus testa
mente suminėtus mirusiojo 
suolo draugus, bet tekę kon
statuoti, kad iš 50 žmonių tik 
10 buvę tokių, kurie savo lai
ku neapkule mažojo Jozepo.

Wilkes Barre, Pa. — Vasa
rio 14 d. vietos anglų laikraš
čiuose pastebėjau, kad Vikto
ras Kamarauskas iš Edwards- 
ville, Pa., pavedė savo nuosa
vybę, kuri randasi Dalies 
Township, Viadin Laskows- 
ki’ui už vieną dolerį.

Na, o vasario 15 d. Vikto
ras Kamarauskas paveda sa
vo nuosavybę Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje už $1.00.

Iš tos anglų laikraščiuose Tiems ir atitekęs palikimas.

SU AUKŠČIAUSIO TEISMO PALAIMINIMU

1030



ŠIANDIEN CHICAGIECIAI EINA BALSUOTI

Faktai apie Balsavimus

į ma
TEL. REPUBLIC 8402

PERKAME Už
CASH

susirasti

Pristatom kad ir toliausia

Wt ARE COOPBRATiNG

Politika

ILL.

Gerkit ir Reikalaukit kaina.

NATHAN 
KANTER

Lietuviškos 
Degtinis

$5.60
$5.35
$5.25

įsteigta
1925 m.

Turtuolis Weitzman 
kalėjiman visam am
žiui už žmogžudyste

šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Hitleris konfiskavo 
chicagiecio laiškus 
kaipo 'propagandą’

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

Pow- 
ir J

MAX KOHN. Turim Rusišką ir Tur- 
kiška tabaką, 1728 S, Hąlsted S t. 
CanaI 9845.

BATHS 
MAUDYNĖS

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų sto, 

symo? Pašauki

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

ANGLIS 
COAL

WGES 
1360 kilocycles

VALGYKLA
RESTAURANT

----- MRŠ/hiARV WkŪF 
lllth and Fairfield Avė. 

Gaminame lietuviškus valgius.

KNYGOS 
BOOKS

I visus 12 wardo lietu 
vius balsuotojus.

TABAKO Krautuvės 
TOBACCO STORES

Balsavimo stotys—polis—ati 
daros nuo 5 ryto iki 5-ių vaka

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

Svaigulių .
Kentucky 
Bourbon

Sigfrid Blomgren,
Golusinski, Otto

Į dvylikto Wardo aldermonus 
kandidatuoja lietuvis Barney 
R. Pietkiewicz. Ji remia įvai
rios lietuvių organizacijos ir 
politiniai kliubai Brighton Par
ke ir Town of Lake, kurie įei
na į 12-tą wardą.

BOILERIŲ Taisymas 
BOILER REPAIRING

Lietuviai, balsuokit 
už B. R. Pietkevičių Gal visas dalykas butų pali

kęs užmirštas, jei ne nužudy
tojo Daiches našle, kuri pra
dėjo vilkti įvairius inkriminuo
jančius faktus aikštėn. Dabar
tiniu laiku ji yra u’žvedusi by
lą prieš Louis Weitzmaną už 
nelegalį iškolektavimą apdrau- 
dos pinigų. Ji iš jų nieko ne
gavo.

iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai, Dukterys 
ir Giminės.

f

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borįus g. p. Mažeika, Teleto.- 
nas Yards 1138.

reikalauja patai- 
, mus ir mes pasa

kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blėkorystėa 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtpry 4965.

RADIO TAISYMAS
RADIO REPAIRS

kiti panašus siuntiniai yra 
propaganda? Ji ir tokių nekal
tų knygų negavusi.”

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boilerių taisymą ir nitavimą 
sekanti svki paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas dieną Calumet 6884 
nakti Lakview 5490

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

Detalia rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

Siunčiame Gėles Telegramų j viso 
pasaulio dalis.

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

Su skundais į Washingtoną 
ir pašto departamentą prieš 
Vokietiją kreipėsi vienas chica- 
gietis, 1). C. Kael’er, 539 Ful- 
lertpn Parkway. Skunde jis sa
ko, kad per paskutinius kelis 
menesius siuntęs į Vokietiją, 
savo motinai, laiškus, knygų, 
laikraščius, bet ji nei vieno iš 
tų siuntinių negavimi. Nors 
laiškai buvo registruoti, bet ir 
jie motinos nepasiekę.

Pašto departamentas kreipė
si į Vokietiją informacijų ir iš 
Berlyno gavo < atsakymą, kad 
‘‘siuntiniai buyę propagandinio 
pobūdžio ir todėl buvę konfis
kuoti”. Kaefer tai išgirdęs nu
sijuokė, “Nejaugi ir Chicagos 
pasaulinės parodos albumai ir

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti 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.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W, ROOSEVEŲT ROAD
arti St. Louis Av. TeL Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

„irti.
Moterims reredomią iki 7 v. v.

AUTO Patarnavimas
AUTO SERVICE

$300,000 “į kišenių”
žinodamas, kad Daiches bu* 

vo apsidraudęs iki $300,000, ir 
mirties atvejyje, tuos pinigus 
skyrė bendrovei, Weitzman pa
samdė žmogžudžius Daichesą 
pribaigti. Jie tą ir padarė, o 
netrukus nubaustojo brolis, 
Louis Weitzman iškolektavo iš 
apdraudos bendroves $317,000 
garsinimų agentūros naudai.

mas M. Bovvers Advertising 
Agency, kuriai Daiches pirmi
ninkavo. Weitzmanno brolis, 
Louis Weitzman, buvo tos 
agentūros direktorių tarybos 
pirmininku.

Jis suplanavęs ir pasamdęs 
žmogžudžius nužudyti Eli 
Daiches.

12-to vvardo lietuviai šian
dien turi parodyt savo nepri- 
gulmybę. O tą galima pada
ryti tiktai balsuojant už savo 
žmogų, kuriuo yra BARNEY 
R. PIETKIEWICZ.

Jeigu išrinksime B. R. Pict- 
kewiczių į aklermanus, tai lie
tuviams atsidarys didele pro
gą politikoje. Bet jeigu ir ne
išrinktume, tai musų balsai 
turės atkreipti domę į lietuvių

Dieną ir Nakti Atdara 
Tel. Lafayette 3391 

Mes maloniai suteiksime kreditą 
Archer ir Kedzie Avė 

(Šiaur-Rytinis kampas) 
Nauji ir Vartoti Karai.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

nagrabams.
3316 S. Halsted St.

Phope Boulevard 7314. Chicago. III.

sarte 26 d. aldcnnonų rinki
muose visi lietuviai 12-to 
vvardo balsuotojai yra ragina
mi atiduoti savo balsus už lie
tuvį kandidatą Barney R. 
Pictkievvjcz. Nes tuo atliksime 
dvigubą pareigą—pilietišką ir 
lietuvišką.

Valdyba:
Vincentas Baliunas, pirm.
Frank Jakavičius, vicc- 

pirm.
Frank T. Puteikis, sekr. 
Kaspar Pakeltis, iždin. 
W. Sharka, flin. sekr.

(APG.)

Reikia betgi tikėtis, kad B. 
R._ Pietkicwicz bus išrinktas, ar
ba bent bus išnaujo renkamas 
balandžio 2 d., jeigu jo opo
nentas dabar negaus daugu
mos balsų,

B. R. Pietkievviczių remia 
ne tik republikonai, bet ir dau
gelis demokratų, o labiausia 
visi pažangus žmones. Jeigu 
visi lietuviai už jį balsuos, tai 
jis tikrai gali būti išrinktas.

Kriminalio teismo teisėjo 
Harry B. Millei* jury šeštadie-Į 
nį vakare paskyrė viso am
žiaus kalėjimo bausmę Irving 
Weitzmannui už žmogžudystės 
suplanavimą ir įvykinimą. Jis 
buvo rastas kaltas instigavęs 
nužudymą turtingo apgarsini
mų firmos prezidento Eli Dai
ches. Pasamdyti gengsteriai 
Daiehesą nušovė kovo 3 dieną, 
1934 metais, prie 53-čios gat
vės ir ežero.

Irving Weitzman, nubausta
sis savininkas “Dottie Lee” ke
pyklų Southsideje, atsirado fi
nansiniuose sunkumuose. Jis 
buvo vienas iš dalininkų Tho-

JUOZAPAS PAJAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 23 dieną, 10:10 valam 
dą ryte 1935 m„ sulaukęs pu
sės amžiaus, gimęs Gižų valsč., 
Vilkaviškio apskr..

Amerikoj išgyveno 46 metus.
Paliko dideliame nuliūdima 

du sūnų Joną ir Albertą, 2 
dukteris Oną ir Elsie, marčios, 
žentai, anūkai ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi
5827 So. St. Louis Avė.

Laidotuvės jvyks seredoj, 
vasario 27 dieną, 8>:30 vai. 
ryte iš namų i šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią,, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Pajausk©

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

NORTHERN COAL CO., 
3 telefonai

Republic 0600 — Lavndale 7366 — 
Merrimac 2524

dabar eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš Chteagos ir viso pa
saulio.

PERMANENTS 
Special atpiginta 

$2.50 ir $3.50
Special su aliejaus soliucija 

$4, 5, 6.50, 7.50 ir $10
MUSU 

SPECIALYBĖ
dažyti ir baltin- 

y* ti permanents 
Puikiausi plau- 

./ ./—J kų stiliai.

HALSTED EKCHANGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted St.

LUCHA VARKAL1S
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 24 dieną, 5:10 valandą 
vakare, 1935 m., sulaukus 54 
metu amžiaus, gimus Gamėnų 
kaime, Papilės parap., Šiaulių 
apskr.

Amerikoj išgyveno 24 metus, 
visa laika Chicagoje.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Anuprą. 2 dukteris Mari
joną Langdan ir jų dukteria 
Lucija ir Elena, seserį Sophią 
ir jos vyrą, Lietuvoje 3 seseris 
Marijoną. Barborą ir Evą, 2 
brolius Juozapą Rupšį, Joną, 
Matą ir daug giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
6106 So. Washtenaw Avė., 
Manjuette Parke.

Laidotuvės ivyks vasario 28 
diena, 8:30 vai. ryte iš namų 
j Gimimo Panelės šv. parapi
jos bažnyčia, kurioje ataibua 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iŠ ten bus nulydė
ta i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Locijos Varkalie- 
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia* 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai. paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
A Vyras, Dukterys 
’ ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. J. Bagdonas, Telefo
nas Republic 8100.

ANTANAS BARNOTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 24 dieną, 3:38 valandą 
po pietų, 1935 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Šilalės par., Norvainių kaime, 
Tauragės apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
seserį Izabele Sakalauskienę, 
viena sūnų Antaną ir dukterj 
Pauliną, švogeri Mateušą Sa
kalauską ir posūnį Mateušą, 
seserį Gerviniene Lietuvoj ir 
daugeli giminiu ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas, randasi J, 
J. Bagdono koplyčioj 2506 W. 
63 St.

Laidotuvės jvyks vasario 27 
dieną, 2:00 vai. po pietų iš 
koplyčios i Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antatno Barnoto 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Sūnūs, Duktė .Gimines 
ir Pažįstami.

Laidotuvėse pataranuja ura* 
bonus J. J. Bagdonas, Telefo
nas Republic 8100.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. III.

Aštuoni anglių silos. Kiemas viso 
bloko didumo. Teisingas svoris. 

Geriausios anglys.
šiaurinio Illinois nut ................  $5.30
Šiaurinio Illinois egg ................ $5.60
Šiaurinio Illinois lump ............. $6.00
Šiaur. Illinois mine run ........... $5.25

Perkant vežimais. Perkant po 
nedaug truputi brangiau.

Atvažiuokit arba šaukit telefonu.

Airport Coal Co. .
5857 Archer Avė.

Prospect 4422.

Balsavimai įvyks:
1. Nominavimui kandidatų į 

majorus, miesto klerkus, iždi
ninkus, balandžio 2 d., rinki
mams.

2. Išrinkimui aldermonų vi
siems wardams Chicagoje. Jei 
kuriame warde nei vienas kan
didatas negaus didžiumos visų 
balsų, tai balandžio 2 d., du pir
mieji kandidatai bus vėl uždė
ti ant baliotų.

Piliečiai, kurie balsuos vien 
už aldermonus, neturi pasisa
kyti apie savo partinius ryšius.

Registruotų balsuotojų Chi- 
oagoje—1*487,122. Precinktųv- 
3,127.

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 25" iki 35% 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet į 

LEVINTHAL PLUMB1NG 
SUPPLY CO.

1635 W. Division SL 
kampas Marshfield

Pasiklausykit Kas Pirmadieni 8 vai. 
vak. iš Stoties WLS girdėsit
Sinclair Minstrels
Ir atvažiuokit bile kada dėl 
SINCLAIR PATARNAVIMO 

pas

KALEMBA

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

Aldermonyščių šiandien sieks 
penki socialistų partijos kan
didatai. Į 5-to wardo aldermo- 
r;us kandidatuo/i— Chįcagos 
Universiteto profesorius Krue- 
ger; W. B. Waltmire— į 34- 
to; George Koop—-į 38-to; An- 
ton Garden —į 22-tro; Jesse 
Cripe—į 41-mo wardo aldermo
nus. Kandidatą George Koop 
indorsavo Chicago Federation 
of Labor.

šiuose rinkimuose socialistai 
nestato kandidatų į majoro vie-

Brigliton Parko Lietuvių 
Politikos kliubas, kuris turi 
keletą šimtų narių ir kuris 
indorsavo ir remia lietuvį 
kandidatą į 12 wardo aldcr- 
manus, Barney R. Pietkic- 
wicz, atsišaukia į visus lietu
vius 12 vvardo Brighton Parke 
ir Town of Lake balsuotojus, 
su prašimu. Rytoj, tai yra, va-

Oficialiame pareiškime par
tija pasmerkė demokratų kon
troliuojamą rinkimų komisiją, 
kuri neprileidžia mažįesrtiųjų 
partijų prie rinkimų ir po įvai
riais pretekstais išmeta tų kan
didatų peticijas. ..

šiandien Chicagos piliečiai 
eis balsuoti savo pricinktų bal
savimo stotyse, kad:

1. Nominuoti kandidatus j 
miesto majorus, klerkus ir iž
dininkus, ir 2, išrinkti po al- 
dermona iš kiekvieno vvardo.

Jeigu ki.viame vvarde nei vie
nas kandidatas į aldermonus 
negaus didžiumos balsų, tai 
už du pirmuosius kandidatus 
bus išnaujo balsuojama balan
džio 2 d., kada įvyks trijų mies
to urėdininkų rinkimai.

Kadangi republikonai nega
lėjo tarp savęs susitaikyti dėl 
kandidatų, tai spėjama, kad bal
savimuose viską šluote nušluos 
demokratų partija.

Reguliarės dem. partijos kan
didatu* į majorus yra dabarti
nis majoras Edvvard J. Kelly

Northrup, da- 
tarybos narys, 

nusistačiusios 
republikonai ir 

John J. Duffy — 
demokratų; Robert C. 
-nuo republikonų.

John J

A. F. CHESNA, 1657 W. 45th St. 
Boulevard 4552. Vyrams kasdien, 
moterims antradieniais.

PU I-A NIEŽANČIOS ILES KRAUJAIS TEKĄ ■ ■■ ■■ W Nereikia piauti
Žymiai Palengvintos suRectade No 1 ar 2 žiūrint 

reikalingumo
Didelė Tūba “ 50c ripe
Rectade Laboratories
64 W. Randolph St., Chicago,

' Kamb. 402. ________

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, CanaI 8500, ir 
dauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

BISMARCK BEER
“WITH THAT GOOD OLD FLAVOR”

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

DEFALTUOTUS MORTGECIUS už 
kurios mokų cash. Taip-gl perku ir 
GERUS MORTGECHJS už mažą 
nuolaidą.

Atsišaukite tuojaus pas
M. C. LAZUTKA

3251 S. HALSTED STREET

Pataisymui radio su ga
rantija pašaukit 

Lafayette 4893
Garsiakalbius iŠrenduojam mitin
gams. koncertams, šokiams prieina 
ma

o prieš jį eina, Martin 
roznik, J. F. Robertson 
P. O’Meara.

Republikonų kandidatai 
jorus yra, Mortimer B. Flynn 
ir Emil C. Wetten, ir moteriš
kė Mrs. Gray.

Į miesto klerkus nuo demo
kratų yra tik vienas kandida
tas—Peter J. Brady, nuo re
publikonų— 
Anthony L 
M. Webb ir Stanley Partecki 

į miesto iždininkus kandida
tuoja demokratai, Gustave A. 
Brand, E. McGarrity, D. Mur- 
phy, Stephen T. Bradel. gran
dą remia reguliari partija.

žymiausi kandidatai į alder
monus lietuviškuose vvarduose 
yra sekami:

9-tas: Leslie V. Beck, demo
kratas; Arthur G. Lindell — 
republikonas ir dabartinis al- 
dermonas.

11- tas: Hugh B. Connelly, he 
opozicijos.

12- tas: Barney R. Pietkie- 
vvlcz, nepriklau'somas progre- 
syvis, lietuvis ir Bryan Uart- 
nettt, dabartinis aldermonas 
remiamas demokratų.

13- tas: John E. Egan,—be 
opozicijos. Demokratas.

14- tas; Be opozicijos, demo
kratas James J. McDermott.

15- tas: Be opozicijos, James 
F. Kovarik.

19-tas: O. E, 
bartinis miesto 
prieš kurį yra 
abi partijos, ir 
demokratai 
nuo 
Rohn

21-mas: John J. Lagodny, 
dabartinis aldermonas. Opozici
joje, John Lamb, advokatas ir 
keletas kitų menkų kandidatų.

32-tras: oseph Rostenkovvs- 
ki, dabartinis aldermonas. Leo- 
nard Lagona^—beveik nežinomas 
vietos gyventojams.

34-tas: William B. Waltmire, 
socialistų partijos kandidatas, 
kurį remia visos vietinės or
ganizacijos. Prieš jį Matt Por- 
ten, dabartinis aldermonas.

Ąfyda Namų Savininkams
Galit pasiskolinti $100 iki $2,000 pataisymui savo 
namo. Paskolą atmokėsite lengvais išmokėjimais 
nuo 1 iki 5 metų.

Ateikite ir pasikalbėkite su mumis.

Nominuos kandidatus į majorus, klerkus, 
iždininkus ir rinks aldermonus

Mutual LifluorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

Tikrai geros anglys 
iš šiaur. Illinois 

Fumace Lump ...... ............
Nut ........ ..............................
Mino Run .............. ............

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.

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St. Chicago. 11L

RAKANDŲ Bargenai 
FURNITURE BARGAINS

Jeigu atsinešit šį apskelbimą 
nuleisim $1 už Permanent 

virš $2.50.
Su kiekvienu $5 permament duo» 

da $1 skrynutė Rosepetal 
uP^uderio 
retai Beauty 
Shoppe

Perkelta 3133 S. Halsted St. 
(Auditorija) Tel. Victory 3137

U V

4083 Archer Avė.

Panedėlį
Seredą ir 
Pėtnyčią

tarp California ir Mozart

STOGAI 
ROOFING
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NAUJIENOS, Chicago, UI. Antradienis, vas. 26, 1935

ORGANIZUOJA STOKJARDŲ DARBININ 
KUS IR DARBININKES

Organizacinį vajų varo 
Amalgamated Meat Cutters 
and Butchers Workmen of 
North America unija. — 
Sekančios iš eiles organiza
cinės prakalbos įvyks ket- 
virtadien , vasario 28 d., Co- 
lumbia salėj, prie 48 ir Pau
lina gatvių (Town of Lakę 
apielinkėj. — Pradžia 8 vaE 
vakaro. Bus ir lietuvis kal
bėtojas.

Chicagoj, su jos trimis mi- 
lionais gyventojų, yra didelių 
dirbtuvių ir stambių pramo
nių. Bet stokjardai, skerdyk
los per eilę metų lošė ir da
bar tehelošia tur 
Liausią rolę vietos 
se. štai dabar ir 
ma pastangų šios
darbininkams suorganizuoti į 
uniją.

Organizuojama vyrai ir mo
terys, baltveidžiai ir juodvei- 
džaai, amatininkai ir paprasti 
darbininkai arba leiberiai. 
Organizuojama visi vienos 
unijos žinioj arba jurisdikci-

but svar- 
pramonė- 
vėl deda* 
pramones

Sunkiai pašovė žmo
ną, savo šeimininke 

ir pats nusišovė
Baisi tragedija Tovvn of lakie- 

čių šeimynoje

TOVVN OF LAKE, šeimyni
niai nepasisekimai vienoje town- 
oflakiečįų šeimynoje šeštadienį 
pasibaigė vieno žmogaus mir
timi ir dviejų moteriškių pašo- 
vimu.

Apie penkias savaites Atgdl 
Stasio Salos duktė, Elena, ap
sivedė prieš jo sutikimą. Mer
ginos 45 metų tėvas labai nu
siminė dėl to smūgio ir ėmė 
gerti. Nešė pinigus iš namų ir 
girtuokliavę. BandS ii’ nusižu
dyti. Jo žmona, Victoria Sala, 
44 metų moteriškė, negalėda
ma to pakęsti, apleido namus, 
kurie yra adresu, 4608 S. Whip« 
ple Street.

šeštadienį vakare ji sugrįžo, 
kad jų šeimynos gyvenimą iš
gelbėti nuo visiško pakrikimo.

Bet 
norėjo 
duktė 
abidvi
revolverius ir ėmė jais švais
tyti. Išgirdusi triukšmą, į bu- 
tą atbėgo namo savininke, An- 
na Mitrus, 52 metų. Bandė Sa
lą numalšinti, bet jos neklausy
damas ėmė šaudyti. Sunkiai pa
šovė savo žmoną, šeimininkę, ir 
atsukęs vamzdį į savo galvą, į 
ją suvarė kulką. Sužeistosios 
moteriškės randasi German 
Deaconess ligoninėje.

vyras Stanley Sala ne
klausyti, “Pirma mano 
išeina, paskui tu. Jus 
nušausiu”. Pasigriebė

Vakar vakare mirė 
54 metų sulaukusi 

L. Varkalienė

Jaunieji ir senieji 
kartu V. Beliajaus 

bankiete

Amalgamated 
Butchcr 

America. 
Amerikos 
Jos juris- 

•sritis

joj, būtent, 
Meat Cutters and 
Workmen of North

Ši unija priklauso 
Darbo Federacijai,
dikcija arba darbuotės 
apima visas Jungtines Valsti
jas ir ji veikia visuose mies
tuose, kur yra stokjardaii, kaip 
pav. Chicagoj, SI. Louise, Kan- 
sase, Clcvclandc ir kitose vie
toje. Ji taipgi veikia Kana
doje.

Dabartinis organizacinis va
jus tarp stokjardų darbininkų 
yra varomas jau keletą mėne
sių. Jis yra davęs gerų re
zultatų. Mažesni stokjardai, 
mažesnių firmų darbininkai 

Ijau itin gerai suorganizuoti. 
Pasilieka tačiau dar neišrišta 
sunkioji problemos , dalis, 
tai suorganizavimas Chicagos 
stokjardų darbininkų, o ypač 
darbininkų keturių didžiųjų 
kompanijų — the Big.Four — 
būtent Armouro, Swifto, Mor- 
riso ir YVilsono. štai Chica
gos stokjardų darbininkų su
organizavimui dabartiniu mo
mentu ir dedama rimčiausios 
pastangos.

Darbe sužeistas mirė 
K. Yurgilas-Yurkis; 

ieško jo brolio
Giminaitis gyvenęs ar tebegy

vena South Chicagoje

Sužeistas darbe, pereitos sa
vaitės pabaigoje mirė lietuvis 
Karolis Yurgilas, 541 Liberty 
street. Jis buvo žinomas ir 
kitas vardais: Yurkis-Yurgel 
ir Kanauskas.

Bedirbant Lipsky’s senų ge
ležgalių sandėlyje, prie De- 
men avenue ir Rluc Island, 
Yurgilui buvo perskelta galva. 
Nors jis buvo tuojau nugaben
tas į apskričio ligoninę, bet jo 
gyvybės nebuvo galima išgel
bėti.

Velionis buvo apie 50 metų 
amžiaus, našlys. Vaikų, ro
dos, nepaliko, tad velionio pa
žįstami ieško jo brolio, Kazi
miero Yurkaus, kuris savo lai
ku gyveno ar dar tebegyvena 
South Chicagoje, prie 88-tos ir 
Houston gatvių. P-s Yurkis ar 
asmenys, jį pažįstą, prašomi 
atsišaukti į graborių S. M. 
Skudą, 718 West 18th street, 
telefonas, Monroe 3377.

Pranašauja šalčius, 
daugiau sniego 

Chicagai
Keturi užmušti vėl sekmadie

nio audroje

MARQUETTE PARK — 
Penktą valandą vakar vakaro 
mirė gerai žinoma marųuctto- 
parkietė Locija Varkalienė, 
6166 S. Washtenaw avenue.

Pereitą šeštadienį buvo nu
gabenta į Woodla\vn ligoninę, 
kur vakar ji ir užmerkė akis.

Velionė paliko vyrą Anup
rą Varkalą, dvi dukteris, ir 
daugelį kitų, giminių Chicago* 
jo ir Lietuvoje, 
ketvirtadienį. 
Bagdonas.

Daugelis žymių svečių pager
bimo vakarėly j Knickerbo- 
cker viešbuty j.

skū prie piano. BeHha Ott yra 
rengėja. Bilietai nUo 83c iki 
$2.20. Dalyvaukite visi; pama
tykite visus lietuvių šokius 
klasiškoje formoje, ir stebėti
nus artistų svečių šokius.

Jacųues Grandmesnil.

Du kelių darbininkai 
žuvo po traukiniu

Bus palaidota 
Laidoja .1. J.

“Daugiau tokių va
karų” sako apie SLA 

No. 139 koncertą
Gražiai praėjo Roselando 

parengimas Balchuno 
svetainėje.

kp.

Serga S. chicagiečiai 
Yunkarienė ir 

Staugaitis
SOUTH CHICAGO — Teko 

atsilankyti pas W. Yunkarį, 
10627 Hoxic avenue. Jis nu
siskundė, kad sunku gyventi. 
Pats nedirba nuo pereitų me
tų ir nežino kur gaus darbą. 
Prie vargų prisidėjo dar ir 
nelaimė. P-a Yunkarienė 
sirgo ir ją teko išgabenti į 
skričio ligoninę, kur buvo 
daryta operacija. Dabar 
trečia savaitė, kai ji guli 
voje.

J. Staugaitis, 2851 East
street, taipgi sirgo porą savai
čių, nors ir dabartiniu laiku 
nesijaučia visai gerai. Sako, 
reikia dirbti, serga, ar neser
ga, nes tik 'vienas tedirba iŠ 
visos šeimynos. Staugaičio 
žmona yra mirusi, tad gaspa- 
dinės neturi, o vaikai dar yra 
maži ir lebelanko mokyklą.

B. B.

su- 
ap- 
pa- 
jau 
10’

103

Oro biuras pranašauja, kad 
rytoj Chicaga teks 'kiek dau
giau pašalti, negu vakar ir, 
kad galima tikėtis sniego. Po 
keistos audros, kuri netikėtai 
užklupo miestą >sekmadienį 
vakare ir tęsėsi per kurį laiką 
į vidurnaktį, Chicago buvo 
kaip vienas didelis dumbly
nas, kuri surakino vėliau už
ėjęs šaltas oras.

Dėl to, važinėjimas gatvė
mis pasidarė pavojingas. Tą 
liudija keturi žmones, kurie 
dėl slidumo vakar ir užvakar 
naktį buvo užmušti. Tris už
mušė automobiliai, o vieną — 
gatviakaris.

Aline Kensingtone
KENSINGTON — Netikėtai 

teko atsilankyti pas p. M. Kau
lakienę, 11446 Shlitz avenue, 
priešais Illinois Central stotį. 
Ji ten užlaiko aludę ir vieš
butį. Penktadieniais duoda 
žuvį su alumi, o šeštadieniais 
būna muzika ir visokie užkan
džiai. B. B.

t ............... . ..........

CL ASSIFIED ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

Soo linijos ekspresinis trau
kinys vakąr suvažinėjo du vals
tijos vieškelių darbininkus, ku
rie troku valė nuo kelių snie
gų.

Darbininkams bevažiuojant 
per bėgės į troką trenkė trau
kinys, kuris skubėjo Chicagon 
iš Minneapolis.

žuvusieji yra, Ralph Tucker, 
1418 Ferry avenue, ir Henry 
Colby, 220 N. Graceland avė., 
abu iš Desplaines.

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

Ketvirtadieni CicerojLietuvių Jaunimo Draugija 
nustebino visus senosios kar
tos dalyvius pasisekimu savo 
bankietu pagerbimui V. Belia
jaus. Jis įvyko sekmadienj va
kare, Knickerbocker viešbuty
je. Visi gėrėjosi vietos gražu
mu, orkestros muzika, artistų 
turtinga programa, kalbėtojų 
mintimis, linkėjimais, ir suvirš 
visko, Vytauto Beliajaus dar
bu. '

Konsulas Kalvaitis savo kal
boje pagyre Lietuvių Jaunimo 
Draugijos darbą, ir linkėjo Be- 
liajui didžiausio pasisekimo sa
vo koncerte ateinantį sekma
dienį. P. Jurgelionis atpasako
jo trumpai šokio istoriją. Be
liajaus šokimą pagyrė kaipo 
geriausj, nes jis yra origina
lus, kuris neseka nustatytų- 
mokyklų, kurių šokiai yra tik
tai šešėliai tikrojo
Indų mokslininkas

Indijos mokslo
Swami Gnanesvarananda tuo- 
jaus padarė įspūdį poetiškomis 
mintimis. Jis papasakojo apie 
savo pažintį su Beliaj Um ir jam 
lėmė didžiausio pasisekimo. 
Baigdamas, prisiminė apie in
dų ir lietuvių kalbų artimumą 
ir seniausioje Sanskrito kal- 
b&je palinkėjo Vytautui vfeo 
gero.

prelekcija apie 
dantis

čiaCICERO — Dr. Gussen 
duoda seriją prelekcijų apie 
sveikatą, ir, specialiai, apie 
dantis. Jis jau skaitė dvi pa
skatas, o trečią skaitys šį ket
virtadienį, vas. 28 d., Lietu
vių Liuosybčs svetainėje. įžan
ga veltui, tad visi, kurie turi 
progą turėtų atsilankyt ir nau
dingų patarimų išgirsti.

Dr. Gusseno ofisas randasi 
adresu, 4877 Wesl 14th street, 
viršuj J. Kcscrausko vaistinės.

“N.” Ras.

Du jauni berniukai 
papildė 75 vagystes

ROSELAND.
kuopos koncertas įvykęs vasa
rio 17 d. gerai nusisekė. Tai 
buvo tikrai gražus vakaras, 
kurio Roselando publika ilgai 
neužmirš, 
kad bus 
kohiisija 
programą 
Vytautą Reliajų su visa gru
pe šokėjų. Jie išpildė keturis 
programo numerius, pašokda
mi visokių šokių, kas labai 
publikai patiko. 1

Koncerto programą išpildė 
Chicagos Lietuvių Choras “Pir
myn”. Tai buvo gražus pro
gramas susidedantis iš devy
nių numerių. Dainavo choro 
kvartetas, trio, duetas, solis
tai. Ir pats choras padainavo 
keletą dainų iš operos “Korne- 
villio Varpai”. Visa koncerti
nė dalis buvo atlikta labai 
gražiai, ir tą liudija, faktas, 
kad dainoriai buvo iššaukti 
pakartoti kiekvieną numerį.

Choras sužavėjo klau
sytojus.

Choras Pirmyn tikrai suža
vėjo visus savo gražiomis 
dainomis. Daugelis sakė, kad 
mes netikėjome skaitydami 
laikraščiuose, kad Pirm 
taip gražiai dainuoja. Reiš: 
kia, Pirmyn choras pilnai pa
tenkino roselandiečius.

Beliajaus šokėjams ir solis
tams akompanavo Jurgis Ste- , 
ponavičius, kurio orkestrą ir 
šokiams grojo.

Adv. K. Gugis pasakė gra- , 
žią kalbą apie SLA., kaipo 
vieną iš didžiausių Lietuvių 
organizacijų Amerikoje, prie 
kurios priklauso tūkstančiai 
lietuvių, kaip vyrų taip ir mo
terų.

Sužiniai, ar per klaidą?
Publikos į koncertą buvo 

atsilankę daug; ne vien rose- 
landiečių, bet ir iš kitų Chica
gos miesto dalių. Be to, reikia 
pasakyti, kad ar sužiniai, ar 
per klaidą, buvo surengtas ki
tas vakaras —tai bažnytinių 
draugijų, kurios rengė bend-! 
rai parapijos naudai. Atrodo, 
kad norėjo pakenkti SLA. 139 
kuopai, kuri kelis mėnesius 
garsino savo vakarą. i

O bažnytinės draugijos, sa
koma trumpą laiką atgal su
galvojo tokį parengimą. Bet 
publika žinojo katrą parengi
mą reikia paremti ir skaitlin
ga atsilankė į SLA 139 kuopos 
koncertą.

Buvo keletas vietinių biznie
rių, kurie gerai pabaliavojo 
su savo biznių rėmėjais ir pa
rėmė kuopą. Tai buvo musų 
žymesni Jxiznįei|iai, Kazimie
ras Gyra, St. Misiūnas, A. 
Bauža, A. Balchunas ir kiti.

RoselandieČiai dėkingi SLA. 
139 kuopai už surengimą to
kio gražaus ir linksmo vaka
ro. Kadangi roselandiečiai į- 
vertina tokius parengimus, 
tikimasi, kad SLA. kuopiečiai 
ir ateityje pasistengs vėl su
rengti kokią puikią pramogą, let Strand, Mičhele Gamboni, 

—Untanas. ir Birutė Kremianis, su Byan- 
... i-’ . • • ' , f - -y* ‘!

RADIO
Buvo garsinama, 

tik koncertas, bet 
nutarė paįvairinti 
šokiais ir pakvietė

meno.
vakarėlyje
studentas,

Dainuos K. Sabonis, p. 
Čiapas, Peoples Kvarte
tas, kalbės Dr. Juozai

tis, D. D. S.

ant 
daug 

nes 
gerų

Šiandie 7-tą valandą vakare 
užsistatykite savo radio 
stoties WGES. Girdėsite 
ko gražaus ir įdomaus, 
programe dalyvaus daug
danininkų, muzikų, ir kalbė
tojų. Tarp jų K. Sabonis, Mrs. 
Sabonis, A. Čiapas, Peoples 
Parlor
Kalbės Dr. A. Juozaitis, D. D. 
S.

Bus gera orkestros muzika 
dr keletas kitokių malonių ir 
žingeidžių dalykų, šie 
mai yra 
Rakandų Išdirbystes 
ny krautuvių ir yra 
mėję savo gražiu turiniu.

(S p.)

Kvartetas ir duetas.

leidžiami
progra- 
Peoples 
Compa- 
pasižy-

Kaimiečiai gryita

Policija suėmė du jaunus ber
niukus, Thomas
Lawson, 17 ir 16 metų, kurie 
papildė 75 vagystes. Daugiau
siai nukentėjo Southsidės biz
nieriai. Vagiliai gyveno adre
su 326 W. 69th Street.

Jei kas iš lietuvių mano, kad 
šie jauni vyrukai juos apiplė
šo, tai jie turėtų kreiptis į 
liciją. Suimti bus teisiami 
vo 1 d.

ir Charles

po- 
ko-

VAKAR IR 
ŠIANDIEN

Bemiegodamas lovoje širdies 
liga mirė Charles Noeck, 55, 
Eli Rd., Palatine.

Nuo gaso dujų mirė Thomas 
J. Kelly, 47 metų, 7813 Elm 
Grove avė., Elmwood Park.

Prie 15-tos ir Millard gatvių 
trys plėšikai užpuolė burj pra
eivių ir atėmė nuo jų $631.

Vagys įsigavo j namus T. Co- 
heno, 28Ę2 N. Mozart ir pabė

go su $750 grobiu.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertu patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikaluose. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto ki 8 vai. vak. šventadie
ninis nuo 10 rvto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio na
mų savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St. 

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

Educational
Mokyklos

REIKALINGA — Moterų mokin
tis grožies kultūros. Vyrų mokin
tis barberystės. Lengvai išmokti. 
Gerai apsimokanti profesija. Priei
namos sąlygos. Ateikit — Rašykit 
arba Telefonuokit dėl smulkesniu in
formacijų. Moler System 59 East 
Monroe St. Central 6393.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

Išparduodame Baru Fikčerius. viso
kio didžio su Coil Baksais ir Sinknm. 
Taipgi Storu fikčerius dėl byle ku
rio biznio iškaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ice baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fizturea

1900 S. State St. CALumet 5269
—O—

FIKČERIAI, įrengimas, pataisy
mas, švino darbas, pertaisymas, de
koravimas visokiu krautuvių, o taip
gi duodame staką krautuvės atidary
mui už viena imokėjima ant rankų.

Mes suieškome jums vieta, arba 
jus patys galit turėt savo vietų.

Pilnas aptarnavimas ir pagelbą 
pradedant nauja bizni. Nauja da
lyba.

Mes perkame ir parduodame nau
jus ir vartotus įrengimus.

Pamatvkit mus pirmiausia.
GREĖK AMERICAN STORE 

FIXTURE CO. 
U N. Franklin St.
Tel. Central 4561

G. šidiškiutė-Giedraitienė
Dalyvavo Bertha Ott, kon

certų rengėja. Išgirdus 
tus dainuojant lietuvių 
j e, ji padarė pastabą 
dar negirdėjusi tokių 
gaidų. Koncertą išpildė 
diškiutė-Giedraitienė, Elena Ve- 
spenderaite, Jonas Romanas, 
Michelė Gamboni, ir Jonas By- 
anskas.

Poniai Dulinskienei Draugija 
nori pratarti širdingą “ačiū” 
už savo nenuilstantį darbavi
mosi vakaro surengimui. Be 
jos darbo būtumėme pusę šių 
gražių įspūdžių neturėję.

Kovo 3 d. Studebaker teatre

artis- 
kalbo- 
ikišiol 
gražių

Po kelių savaičių vakacijų 
musų garsus “Kaimiečiai” vėl 
gryžta prie “maikio”.

Tai ponios Alice Steponavi
čienės diriguojamas kvartetas, 
kurio nariai yra Albina Trili- 
kaitė, Stela Rimkaitė, Vytau
tas Tarutis ir Pranas Pūkis. 
Jų dainavimas rodos eina vis 
geryn,
visuą savo puikiu sutarimu.

Juos išgirsite Naujienų pro- 
grame iš Stoties WSBC, 9 vai. 
vakare.

Prokuratūra paskelbė trauk
sianti teisman A. Emblenų, ku
ris pasamdytas su draugu nu
žudė turtuolį Eli Daiches.

Sherman viešbutyje šiandien 
po pietų kalbės Mark Sullivan, 
žymus politinis rašytojias ir is
torikas.

ir rytoj jie nustebins

Taxi šoferis nušovė 
moteriškę už tak

si “ferą”-
* ' “■

Policija suėmė taxi šoferį, 
Theodore Prade, 36 metų, 664 
N. State street, kuris nužudė 
moteriškę susiginčijus su ja 
dėl atlyginimo. Jis nušovė Mrs. 
Anna Solan, 37 metų, paleidęs 
kulką per langą į jos namus, 
2556 Iowa street.

i

Kenoshietis Stasys
Balčaitis Naujienose

i

Geras naujienietis iš Keno- 
shos, Stasys Balčaitis, 5027 
23rd avenue, pereitos savaitės 
pabaigoje buvo atsilankęs Chi
cagoje ir ta proga sustojo 
“Naujienose”.

Apžiurėjo dienraščio pressą, 
linotipus, kitas mašinas, ir pa
sikalbėjęs su red. P. Grigaičiu 
ir p. Rypkevičių, išvykč atgal 
į Wisconsiną.

PARDAVIMUI delicatessen fikče- 
riai labai pieriai su 2 šaldytuvais ir 
visais įrengimais. Tel. Prospect 8088.

Miscellaneous
Įvairus 

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

Majoras gavo rezoliuciją, ku
rioje reikalaujama pakeisti 63- 
čios gatvės vardą į Amelia 
Earhart Road, pagerbimui gar
sios lakūnės.

Nugriuvęs nuo laiptų, Timo- 
thy Barry, 47, 822 W. 37th 
st., nusilaužė šonkaulį, persidū
rė plaučius ir mirė.

Michael Caiscio, 834 Cam- 
bridge avė., buvo pašautas, kai 
vagis Užpuolė 
rabee st.

alinę, 917 Lar-

dviejų žmonių 
peiliu, Maxwell

Situation Wanted 
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo prie namų. Su
prantu visokį darbų, karpenterio, 
painterio, janitoriaus. Galiu dirbti 
anikur, galiu išvažiuoti toliau. Esu 
teisingas žmogus. Negirtuoklis, 48 
metų senas, pavienis; dirbsiu už 
maža atlyginimų. Atsišaukite grei
tai Box 222, 1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

Suimtas už 
sužeidimą su 
stotyje pasikorė Samuel Farro, 
57 metų, 905 S. Laflin st. 

I r

DEGTINĖS pardavinėtojai — už
dirbs gerų ųlgų pardavinėjant pa
garsėjusių degtine ir vynų. Apsau
gotas biznis. . Alga ir geras komi
sas produceriams. Duosime adresus 
ir pilna kooperacijų.

ROXY LIQUOR CORP.
810 West Madison St.

PRANEŠIMAI*
Help Wanted—Female 

Darbininkių reikia

Moterų Piliečių Lygos susirinki
mas ivyks trečiadieni vasario 27 d., 
1935, Felowship House, 831 W. 33 
PI., 7:30 vJ vak. Visos nares malo
nėkit neatbūtinai atsilankyti ir pasi
imti tikietų dėl parengimo, kuris ne
užilgo ivyks.

REIKALINGA patyrus mergina, 
be skalbimo, arba virimo, — $6 i 
savaitę. Gyventi vietoje. Mrs. Fisher, 
6413 Glenwood Avė. Rogers Parke.

MERGINA reikalingų prie ųbelno 
namų darbo, patyrusi. Vienas kū
dikis. Geri namai. Gyventi vie
toje. Holicourt 3914.

CL ASSIFIED ADS
Business Chances 

Pardavimui Bizniai

Automobiles
PARSIDUODA % tono naujas 

trokas ir Dodge automobilius iš prie
žasties sudegimo keptuvės, taipgi vi
sas ręutas kostumerių, kuriems iš
vežiodavau duona . Biznis išdirbtas 
per 18 metų. 1781 E. 92 PI.

NORIU greitu laiku parduot sa
vo pusę tavern biznyje. Išvažiuo
ju i kita miestą. — Vera Skinkis, 
2540 W. 45th Place, Tel. Virginia 
0843.

GROSERNĖ ir bučernė parsiduo
da. Turiu paaukauti, nes savininkas 
randasi ligoninėje. Pašaukite ■ Com- 
modore 0343.

Elena Vespenderaitė
(

Visi dalyvavę padare pasiry
žimus dalyvauti Beliajaus šo
kių koncerte Šį sekmadienį, 
Studebaker Theatre, kuriame 
dalyvaus Lietuvių Baletas, Ve
nera Grybas, Rūta Bružas, Vio-

Suėmė narkotikų par 
davėją Chicagoje

PARSIDUODA mažai vartotas di
delis trokas, tinkamas dėl vežimo 
freito, arba dėl kitokio biniaus. Par
duosiu pigiai, 817 W. 84 St.

TAVERN pardavimui nebrangiai, 
puse įnešti, likusius ant išmokėjimo, 
renda $20, 449 W. 31 st St.

...

Policija Chicagoje suėmė Chin 
Gooi, 35, 6150 Dorchester avė., 
kuris pardavinėjo narkotikus, 
šešis jo sėbrus suėmė Seattle, 
Washington ir konfiskavo $20,- (giauaias kompanijas. 
000 vertės nuodų.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

INŠIURINAM NAMUS, štonj lan- 
* ■ prus, rakandus, biznius ir tt. i sau- 

Reikale kreip- 
kit€s pas Charles Zekas, 3647 Archer 

’Ave., Tel. Virginia 0757.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

COTTAGE ir didelė bamė 2821 
So. Shields Avė. parsiduoda, kad iš
parduoti patikima — todėl gausite 
bargeną. Apžiūrėkite ir duokit sa
vo pasiulijimą. C. Nokės, 1118 N. 
Parkside Avė. Tel. Austin 1182.




