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Atstovų Butas Prie 
mė Bonusų Bilių

Ex-kareivių bonusų atmokėjimą atstovų 
butas priėmė 355 balsais prieš 58

stovų butas pravarė bilių 'antru 
sykiu virš prezidento veto, bet 
senate bilius sukliuvo ir ne
galėjo įveikti prezidento veto.

Atstovų butui jau priėmus 
bonusų atmokėjimo bilių, bo- 
nu*sų šalininkai dabar stengsis 
tą bilių kaip galima greičiau, 
gal ateinančią savaitę pervary 
ti jį ir senate. Dar niekas ne
žino kaip prezidentas bilių pri* 
ims ir ar jis sutiks jį pasira
šyti.

Bonusų šalininkai sako, kad 
ex-kareiviams gavus bonusus 
tie pinigai tuo jaus pasklis po 
visas valstijas ir bematant biz
nis žymiai padidės. Bet bonusų 
priešininkai, pasiremdami per 
eitais patyrimais, sako, kad 
ex-kareiviai bonusų pinigus 
tuojaus išleis ir iš to gaus tik 
trumpalaikę naudą. Išleidę gi 
pinigus ir nebeturėdami iš ko

WASHINGTON, s. 10. —At
stovų bi.‘čas šiandie priėmė bi
lių, kuris dabar atmokėtų ex- 
kareivių bonusus, kurie šiaip 
turėtų būti atmokėti tik 1945 
metais.

Bilius tapo priimtas 355 bal
sais prieš 58, t. y. daugiau ne
gu dviem trečdaliais balsų. Jei
gu* prezidentas Rooseveltas ir 
vetuotų bilių, tai bilius galėtų 
praeiti virš prezidento veto.

Buvo pasiūlyta įvairių patai
sų, jų tarpe, kad < bonai butų 
atmokėti iš bedarbių šelpimui ir 
viešiems darbams skirtų pini
gų, bet visos pataisos liko at- 

j mestos. ( *
Biliirs tik nusako, kad tuojaus 

butų išmokėti grynais pinigais 
karo veteranų bonusų certifi- 
katai. Bet jis ' nenusako iš 
kokių šaltinių turi būti pinigai 
paimti. O manoma, kad .bonų
atmokėjimui reikės išleisti gal gyventi, ypač pradėję senti 
apie $2,000,000,000.

Infliacijos šalininkai reika
lauja, kad bonusai butų atmo
kėti naujai išleistais pinigais, 
tuo po priedanga bonusų atmo
kėjimo pravedant pinigų ipflia 
ciją.

Kova u£. bonusų atmokėjimu 
tęsiasi jau kelinti metai. Pra
sidėjo ji keliolika metų atgal, 
kada ex-kareiviai pirmiausia 
pradėjo reikalauti bonu*sų už 
tai, kad niekuriems jų teka bu 
ti karo lauke, o* kitiems' tik 
trumpą laiką tarhauti kariui* 
menėje.

Po ilgos kovos kongresas nu
tarė suteikti bonusus visiems 
tarnavusiems karo metu karei
viams. Bonusai buvo paremti 
ilgumu tarnybos ir-buvo išduo
ti formoje certifikatų, kurie 
turėjo būti atmokėti 1945 m.

• Prie bonusų sumos buvo priskai- 
tyti ir visi nuošimčiai, .kurie 
susidarys iki atmokėjimo lai
ko. Tokių certifikaų buvo iš
duota sumoje apie $3,500,000; 
000, arba vidutiniškai po $1,000 
kiekvienam ex-kareiviui.

Gavę bonusų certifikatus su 
nuošimčiais iki 1945 m., vis- 
tiek ex-kareiviai nebuvo paten
kinti ir paprašė teisės skolintis 
ant tų certifikatų. Valdžia nu 
sileido ir sutiko skolinti iki 
pusės certifikatų sumos.

Bet ir tas ex-kareivių nepa
tenkino. Pjrieš kelis metus jie 
pradėjo reikalauti, kad bonusai 
butų tuojaus atmokėti pilnoje 
sumoje, t. y. su nuošimčiais 
iki 1945. m.

Kongresui jau daug sykių 
teko svarstyti bonusų atmokė
jimą. Buvo net susidariusios 
bonusų armijos, kurios marša- 
vo į Waehingtoną.

Pereitas kongresas buvo pri
ėmęs bonusų atmokėjimą. Pre 
ziden tas bilių vetavo. Nors ąt

pradės išnaujo reikalauti saū 
visokių pensijų ir pašelpų, taip 
kad mokėjimui <ex-kareiviams 
nebus galo. Politikieriai gi pa
taikauja . organizuotiems ex-ka 
reiviams, kad gauti jų paramą 
ir balsus.
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Lenkai teisia baltgu- 
džius už taikymąsi 

pasiimti Vilnių
VILNIUS, s. 10. — Vakar 

prasidėjo trijų Vilniaus univer
siteto profesorių ir aštuonių 
studentų baltgudžių byla de! 
tariamojo suokalbio sukurstyti 
baltgudžių sukilimą Vilniaus 
krašte ir tą kraštą prijungti 
prie sovietų Baltgudijos.

Tikimąsi, kad bylos nagri
nėjimas užsitęs savaitę laiko.

Japonai nepaliauja 
briautis į vidurinę 

Mongoliją
KALGAN, Mongolijoj, s. 10. 

—Japonijos ir Manchukuo ka
riuomenė neatlaidžiai briaujasi 
vis tolyn į vakarus—į Mongo
liją tykodama sustiprinti pa- 
sigrobimą šiaurinės Chinijos ir 
kartu pasigrobti visą vidurinę, 
chiniečių kontroliuojamą, Mon- 
galiją.

Japonai jau yra pasiruošę 
bfiaUtis į Suiyuan provinciją, 
bet yra žinoma, kad jie turi 
užmačių pasigrobti ir Ninghsia 
provinciją, kuri yra dar toliau 
į ^vakarus.‘ Jei jiemsi pasiseks 
tai padaryti, tai jie bus visai 
atkirtę vidurinę Mongoliją nuo 
Chinijos ir bus pasiėmę ją į 
savo kontrolę. ,

PASAULIO AKYS ATKREIPTOS I WASHINGTON;V

t ‘ /

Viso pasaulio akys per kurį laiką bus atkreiptos į Washingtoną, kur jau prasideda kova dėl nau
jo neutraliteto įstatymo. Valdžia remia įstatymo projektą, kurį siūlo atstovas McReynolds. Ta
me projekte prezidentui paliekama teisė spręsti kokius produktus uždrausti eksportui į kovo
jančias šalis ir kokius ne. Senatorius Nye, kuris yra senato ginklų komisijos pirmininkas, tam 
projektui priešinasi, ę J ' . ~~

Šiandie bus išspręs
tas Bruno Haupt- 

manno likimas
J TRENTON, N. J., s. 10. — 
Rytoj (jĮešadįęny) susirinks 
valstijos pardoną tęismaš svarsy 
tyti Brpn^ftUliįti^ahnd ‘malda 
vipių pasigailėti ir pakeisti mir
ties bausmę. Pats Hauptmannąs 
veikiuasia .nebus kviečiamas 
liudyti pardonų teismui.

Teismo nuosprendis bu’s ga
lutinus ir jis išspręs Haupt 
manno likimą, nes jeigu teis- 
ma^ nesutiks pakeisti mirties 
bausmės, tai Hauptmapnas at
einančią savaitę turės mirti 
elektros kėdėj.

Reikšminga tdi, kad prieš pat 
teismui susirenkant išplaukė 
Dr. “Jafsie” Condon, per kuri 
Lindberghas sumokėjo $50,000 
žmogvagiams
svarbiausias liudytojas 
Hauptmaniią. Paskutiniu! 
kilo rimtų įtarimų, kad 
Condon pasakė teismui 
mažiau, negu jis ištikrųjų ži
no tir Dr. Condon tuoj aus iš
plaukė “atostogoms” į Pietų 
Ameriką, kur jo negali pasiekti 
Amerikos teismas.

Be to gubernatorius Hoff- 
man gavo laišką nuo nežinomo 
“J. J. Faulkner”, kuris > iškeitė 
virš $2,000 išpirkimo pinigų. 
Tariamas “Faulkner” sako, kad 
Hhuptmann yra nekaltas. Yra 
kaltas tik jo nepaprastas godu 
mas, kad jis nusipirko išpirki
mo pinigiVs ir tikėjosi daug 
pelnyti, juos paskleisdamas.

ir kuris buvo 
prieš 
laiku 

Dr. 
daug

Anglija, Franeija, 
Vokietija ieško 
Rusijos prekybos

■.. -=====..... . r
Vokietijoje didėja 

bedarbe
BERLYNAS, s, 10. — Vokie

tijoje ėmė smarkiai didėti be
darbė ir patys naciai prisipa- 
žysta, kad» dabar yra virš 2,-. 
500,000 bedafbiųv Vien pereitą 
mėnesį bedarbių skaičiais pa
didėjo^ virš 500,0000. Išrodo, 
kad šią žiemą. bedarbės bus 
didesnė, negu .buvo pereitą žie
mą. V;!

Galbūt naciai bandys kovoti 
nedarbą labiau leidžJhnt pini
gus, bet tada teks pravesti 
.didesnį kredito infliaciją.

[talijos kareiviai ke 
lia maištą ir bėga 

užsienin

ir

Kariuomenė saugo 
Amerikos ambasa

dą Ryme

rumus, 
Long re -

kitomis
liko su 
“priešų’

RYMAŠ, s. 10. -r— Pirmų kar
tą Italijos kariuomenė liko pa
statyta saugoti Amerikos am
basados ir konsulato 
taipjau ambasadoriaus 
zidenciją.

Tuo budu Amerika 
lyginta su
valstybėmis, prie kurių amba
sadų stovi sargyba jau nuo 
pradžios sankcijų. Mat fašis
tams labai nepatiko prezidento 
Roosevelto kalba kongrese, ku
rioj jis pasmerkė autokratiškas 
besiginkluojančias šalis, kurios 
stumia pasaulį į karą, ir pasi
sakė už visišką Amerikos ne
utralitetą. Dagi ir visos pre
zidento kalbos fašistai neleido 
išspausdinti, o ir išspausdintą
ją dalį ėmė smarkiai kritikuo
ti, nes pajuto, kad Amerikos 
neutralitetas skaudžiai palies ir 
Italjią.

Todėl tai “dėl atsargumo” ir 
sargyba tapo pastatyta prie 
Amerikos ambasados.
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21 žmogus žuvo, daug 
sužeistų smarkioj 

audroj Anglijoj
LONDONAS, s. 10. — 21 

žmogus liko užmuštas ir daug 
žmonių^ sužeista vakar labai 
smarkioj audroj, kuri perėjo 
Anglijos salas, visur pridaryda
ma didelių nustolių.\

Paskui audra persimetė j 
šiaurinę Europą, užmušdama 
keturius žmones Vokietijos ^Pa- 
reiny. Ten vėtra sugriovė dvi 
dirbtuves ir garvežių depo, 
taipjau* nunešė stogą dideles 
gimnastikos salės. A

Anglijoj audra antrą dieną 
jau mažėja, bet ji visoje ša
lyje pridarė labai didelių nuo
stolių, sugriaudama daug nanių, 
išraudama medžius ir paskan
dindama daugelį mažesnių lai
vų.

4 žmonės užmušti 
dujų eksplozijoj 

miesto salėj

No. 9

Komunistai vis dar 
tebekalba apie gink

luotą revoliuciją
Tebesvajoja, kad Rusijai teks 

ginklu skleisti pasaulyje bol
ševikišką revoliuciją

armijai gi neužilgo

4
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Galbūt sniegas, biskį šilčiau.
Vakar temperatūra 12 vai. 

dieną Chicagoj buvo 25°.
Saulė

4:38..

Rusija planuoja nau 
jus milžininškus 

projektus

teka .7:17; leidžiasi

MASKVA, s. 10. — Čia pra
sidėjo centralinio pildomojo ko
miteto susirinkimas, kuris tu
rės apsvarstyti naujus milži
niškus projektus, kurie siekia 
32,000,000,000 rubliu. ’ x

LONDONAS, s. 10. — .Ang
lija Stojo į varžytines su Fran
ci j a ir Vokietija, kad pasigau
tą Rusijos mąrketą. Valdžia jau 
svarsto pašildymą suteikti Ru; 
sijai didelių ilgalaikių kredi
tų, ar paskolą. Bet galutinas 
Anglijos sprendimas bus pada
rytas kitą savaitę. . *

.Vokietija irgi siūlo Rusijai 
didelių kreditų. Franeija taipjau 
neatsiljeka. z

3 vaikai suvažinėti 
automobilio

Septyni

PENDLETON,. Ind., s. 10.— 
Ketvirtas lavonas išimtas iš 
griuvėsių Pendleton miesto sa
lės. Juo yra Irvin Taylor, ku
ris buvo pametęs akinius ap
leistame šulinyje po miesto sa
le. . Jis paprašo maršalo Brook- 
band pagelbėti surasti akinius. 
Maršalui uždegus degtukąuKUt 
sirinkę šuliny dujos eksplodą- » i*/ c t. . -k * jt. . U Jl , ■ ,  

RYGA, s. 9. — Visuomet 
uoli bolševikų cenzūra šį kar
tą pražiopsojo ir leido Pravdai 
išspausdinti ir paskleisti užsie
ny kalbą komunistų jaunuolių 
Vado Kossarievo, kurią jis pa
sakė kolchozų darbininkų kon
gresui Maskvoj.

Rossariev pareiškė, kad Ru
sijos jaunuoliai laukia tos va
landos,. kada jie galės tarnauti 
raudonojo armijoj po vado vys 
te Stalino ir po komanda Voro- 
šilov.
teks stoti į kovą, kad visame 
pasaulyje 
doktrinas.

Senoj: bolševikų gentkartė, 
sakė Kossariev, suorganizavo 
bolševizmą Rusijoj, bet prieš 
Rusijos jaunuolius stovi isto
riška pareiga paskleisti tas 
doktrinas užsieny, ne vien dai
nas dainuojant, bet ir išmoks
tant moderninio karo techniką, 
jaunuoliai turi prisiruošti nu
spręsti komunizmo likimą visa
me pasaulyje.

Pravda priduria, kad kalba 
buvo tankiai pertraukiama triu- 
kšjflhigų aplodismentų ir kad 
Stalinas, Vorošilov, Molotov,

paskleisti bolševizmo

geriausių kareivių 
“paskutinio triu- 

nori kiek galima 
žemių pasigrobti

PARYŽIUS, s. 10. — Italija 
pasiuntė į karo lauką savo 
geriaūsius, ftarėiviusr-Alpinus. 
Bet nenoromis.
Vietomis jie išvažiuodami pa 
kėlė maištą ir juos smurtu te
ko varyti į traukinius. Arčiau 
sienos buvę kareiviai spruko į 
užsienį. Vokietija skelbia, kad 
į Vokietiją atbėgo 1,000 alpi* 
nų, o Jugoslavijoj pasislėpė 
2,000 Italijos kareivių.

Spėjama, kad Mussolini sium 
timas savo 
yra lošimas 
po”. Italai 
daugiausia
prieš negu ateis lietingasis se
zonas Ethiopijoj, kuris Visai 
sustabdys karą., -

Kiekviena diena atidėjimo di
džiojo mūšio su ethiopais yra 
ethiopų laimėjimas ir mažini 
mas italų vilties karą laimėti. 
Jau,ir dabar yra aišku, kad ita* 
lai yra sulaikyti visuose fron
tuose ir nebegali eiti į priekį.

Ekonominės sankcijos irgi 
spaudžia italus, o jei bus pa 
skelbtos ir aliejaus sankcijos, 
tai italų susmukimas bus tik 
pagreitintas.

MADISON, Wis 
vaikai prikabino savo rogeles 
prie automobilib ir išvažiavo 
“pasivažinėti”. Bet kely ro* 
gėlės atsijiuoshvo ir jie pakliu' 
vo po iš. priešingos pusės ėjų- 
Siu troku. Trys vaikai liko vie 
toj užmušti, ..o kiti keturi tapo 
sužeisti. ;

AUBURN, Ind., s. 10. — Lys- 
ton Webb, 18 m., prisipažino 
nužudęs savo tėvą. Tą pada
ręs kalbinamas motinos, kuri 
pažadėjo jam tėvo ūkį ir $1,009 
apdraudą.

TOLEDO, O., s. 10. šeši 
Clay high school mokiniai liko 
sužeisti, o kiti sutrenkti pra
važiuojančiam trokui nuvarius 
į grabę mokyklos busą.

DENVER, Colo., s. 10. - 
Advokato Jacob Sherman raš> 
tinėj Frank R. Peyry, 60 m. 
senis, nušovė savo jatfną žmoną 
Madeline, 21 m. amžiaus, Nu
šovė ją besiginčijaht dėl per
skyrų.

LIMA, Peru, s. 9. —20 mas
kuotų žmonių užgrobė radio s to 
tį ir per 10 minutų leido bolše
vikišką propagandą. Po to pa 
bėgo.

vo, S^griabdatrioš visą dyiejų- -Kagunovič ir kiti komisarai, ku- 
augštų miesto salę ir kariu pa 
laidodamos ugniagesių apara
tus. • l . •’

Kilusį gaisrą buvo galima pra 
dėti gesinti tik tada, kada at
vyko ugniagesiai iš kitų apie 
linkės miestelių.

Kiek žinoma, mažiausia 13 
žmonių liko sužeista. Jų tarpo 
ir penki nariai naujai išrinktos 
miesto tarybos, kurie laikė pu
mą susirinkimą.

HOLLYU'OOD, Cal., s. 10.— 
Spėjama, kad vakar nuo šir 
dįes ligos miręs garsus akto1 
rius John Gjlbert, 38 m.; pa 
liko arti $1,000,000,000 turtų.

NICE, Franci jo j, s. 10. ~ 
Lordas Edward Montague, ant
ras sūnūs Manchester kunigai
kščio,^ liko nuteistas 4 mėne
siams kalėjiman už iškeitimą 
hotely beverčio čekio.

EDDYVILLE, Ky., s, 10. — 
Neal Bowman liko nužudytas 
elektros kėdėj už užmušimą 
Comer Franklin, 17 m., iš Tenn.

HUNTSVILLE, Tex., s. 10. 
—Jaunas negras Fred Hill mi
rė elektros kėdėj už užmušimą 
gatvekario konduktroiaus Will 
Foster.

rie sėdėjo platformoj, ovacijas 
priėmė. 1 '

Kossarievo kalboj nebuvo nie
ko nau’jo, nieko nepaprasto. 
Ginklu skleisti bolševizmą Eu
ropoj yra labai sena bolševikų 
svajonė. Tečiaus apie tą dabai 
bolševikai nė neužsimindavo ir 
vieton to visiems siūlydavo 
“bendrą frontą”. Tad Kossa- 
riev labai nelaiku išsiplepėjo, o 
Pravda padarė “taktišką” klai
dų jo kalbą išspausdindama. 
Dabar Aišku bus, kad ir kalbė
dami apie “bendrus frontus” 
ir “gelbėjimą” demokratijos, 
bolševikai nė valandėlei neišsi
žada minties užkariauti visą pa
saulį ir paskleisti bolševizmą 
ginklu ir nuodingomis dujomis.

Keturi jaunuoliai nu 
žudyti elektros 

kėdėj
O'SSINING, N. Y., s. 10. — 

Keturi jaunuoliai, 20-21 m. m. 
amžiaus— Newman Raymond, 
Amerigo Angelini, Thomas Gil- 
bride ir Ray. Orley—liko vakar 
vakare Sing Sing kalėjime nu
žudyti elektros kėdėj už nušo
vimą New Yorko policisto lai
ke plėšimo vienos sankrovos.

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

Antradieni, Ketvirtadieiij ir šeštadieni kaip 
9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 1080 kilocycles 
(5000iWatts pajėgos).

Šią stoti ant savo radio galite surasti tarpe 
W. J. J. D. ir W. €. F. L. stočių.

Šiuos Naujienų Radio Programos galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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KORESPONDENCIJOS
biografija ir Dųmini- 

. ko Klingos *‘mądos”.
z į L

' į ■m..    /

Sausio 2 d. Piliečių Klube 
įvyko prakalbos. Kas jas ren- 

neteko patirti. Vaka-

Try?——■ II I-' !*!■

Brooklyn, N. Y

Svečiai nebuvėliai. — 
Kalbėjo skulptorius 
P. Rimša. — Netru- 
ku$ įvyks jg kurięiy 
paroda. — Studentas 
Juodvalkis Mraiįją 
aplink pasauli. — Ma? 
sinis pijtjngąs Būt- 
kaus reikalu. — Jq 
bylos vedimui surip- 
ko $22|. — Škyydę

gė, : r
ro vedėjas pranešė publikai,

NAUJIW

RADIOS
PEOPLES

r r v t • r r- **. M

Krautuvėse
Parsiduoda

MAŽIAUSIOMIS 
’ KAINOMIS

1936 Midget RADIOS nuo

-

■

1936 Console RADIOS ųuo
*34.75

Pasirinkimas:

PHILCO 
ZENITU .

RCA VICTOR
ir kitų

Visi kiti Radios Demons- 
trątoriai Krautuvių Sem- 

pęliai ir Išmainyti

Pilnai Garantuoti
Parsiduoda už mažiau negu 
vieną trečdalį tikros vertės 

$25.00 vertės po
*8.75

apąpF
P. Rimša jau pusėtinai pa- 

syy?n^ 3itd$us- uki<? 
ir žilus. Kalbėt jam nelabaį 
tesiseka. Grąibštosi žodžių, 
negali tinkąmaį payų .pinčių 
rpįĮcšti. Iš yj^p niatyfį, jęacj 
jįs nėra pratęs yįpšpos.c spsį- 
rjpĮęimposp kalytį.

Xų|bėjp ji§ pip y^lųndą lai
ko. Daugįąps'įą jis kRl^JP 
apįe save, — $ąyp gyvepįmą 
Vilniuje tarp įyąirių įąutų 
maippinkų. Prį§įpiipė ąpie 
Įtusįją, Prahą, Papyžių if kį- 
tąs vietas, kapic jam tej^p gy
venti ir dirbti. Pąpasąkpjo 
keletą juokįpgų nuotykių iš 
s?v9 gyveninio. Tuo ir baigė 
sųvo kalbą.

Kai p, Riipšą baigė kalbėti, 
pirmininkas paprašė Prųseįką 
tarti kelis žodžius. Pruseįįa 
skulptorių Ripišą pažįsta dar 
iš Lietuvos. • Kai jis pabėgo iš 
Sibiro, tai p. Rimša pagelbėjo 
jam prisigauti namų. Už tai 
jįs jam esąs Jabąi dėkingas. 
Tai jau seniai įvykę, ip nuo to 
laikp jis p. Rimšos nppiąjes.

Pirmininkas pristato kalbė* 
ti p. Juodvalkį. Tai jaunas 
studentas, kuris yrą pasiryžęs 
aplink pasaulį apkeliauti. Pa
pasakojo jis savo įspūdžius iš 
kelionės po Latviją, Estiją, 
Švediją ir kitu^ kraštus. Lat
vijoje ir Estijoje sutikęs ne
mažai lietuvių. Visai kitoks 
reikalas buvęs Švedijoje, ka
me tik su vienu lietuviu tekę 
susuiiirti,4 ir tas pats buvęs 
Lietuvos, atstovą^ Švedijai^’lš 
Švedijos* jis lai¥u nuplaukęs į 
Apgliją. ' Lontittne esanti ge
roką lietuvių kolonija. Jie 
ten turi savo parapiją, leidžia 
laikraštį, turi įsteigę klubą. 
Sudėję pinigiĮ, londoniečiai 
nupirkę jam seną automobilį, 
kuriup jis nuvažiavo į Glas- 
gpw, Škotiją- Ten irgi gyve
nąs būrys lietuvių, kurie jį 
labai gražiai priėmė. Pasise
kę ir kfilis centus kelionei už
dirbti. Mat, jo kelionės drau
gas esąs geras . dainininkas. 
Buvę surengtą kęli koncertai. 
Jo sankeleivis dainavęs ir uni
versiteto studentams, kuriems 
lietuvių dainos ląį>ai patiku
sios. Iš Škotijos kartų su sa
vo draugu jis atvykęs į Ame-

vaįzdyej? yėlgaro Ig|-1 
tais. Kiękvienampaįąi’įiną 
jp.parodą aplapkytt Įąs

iF “i^iPin- 
kas daug yra pasidarbavęs lie
tuvi! kultūrai.

A * v '*+**?* «• ‘ ■ ■■. • x t”

Sausio 3 ęl. įyykp kį|o^ po
kalbes. Jos buvo rengiamos 
tam, kad butų galima surinkti 
pinigų Butkaus bylai. 7 Kaip 
žinia, prieš kiek laikp Bųt- 
kus-Stilsonas bųyp fecfępąlė^ 
valdžos agentų suimtas ir pa
dėtas į k§Į|jįiną. ' J^aro ipų|ų 
jįs lmy$ {Įųjeistaš Įpims’me
tams kalėjųpp. ’ Jį irądp ką|-

<||| Pfįeš^rmią p^pągąp- 
dos gedimų. Tąčiąų ųž jį bu
vo padėtas ųžstątąs. pą§|- 
naii(jtq|gs tuo, jįs pąjįegp įp į 
kalėjimą ųcėjo.

(irapd r^-ąilįse sy.etąĮĮĮgjp 
mitingu ąh<Įarė S,t,ep<?i)a|t^. 
Žmoiijų piįpą šve-
tainė: įgyp : gą^įf}fg,
kad kąl^s ą<Jy. BggoČius įy 
visa PiĮ^ Jrjtlj ks^pjojų.

Pippi^įą pipiĮįoįflkąs pri- .■—.ik.,
š kgį-

statė ką|f)£|į. \|ąnR 
vėjų ųrgap^ųtonų

taik|.' Rąpąsąkojo, kaįp Rai
džios agepjąj ąįėjp į Ęųtkąųs 
namus įr y|§ųs ųaųiįškįųs Jąl- 
kė uždarę tol, kpl negrįžo 
Butkus. ^eįšjeįflo net pąšalį- 
nės ųiefgąįtės, kurį atėjo pas 
Butkaus dukterį.

Taip jie laukė namuose
Ir kai 
; I 

surakino
> • i ? I ! » »

$50.00 vertės po
*17.50

$98,00 vęr|ės po
24.50

$75.00 vertės po
*35.00

L,eųgvųs Ižipo^ėjimpi
Didelė nuolaida už senp§ 
Radios mainant ant naujų

P-as Juodvalkis, kiek pabu
vęs New Yorke, žada aplan
kyti stambesnes lietuvių kolo- 
nijas.

Buvo renkamos aukos kc- 
lianes finansavimui. Tą pro
ga p-as Juodvalkis pastebėjo, 
kad, girdi, mes neporinio būti 
lietuviški žebrokai. ' Nei val
džią, pei kas kitas musų kę- 
įįpnės nefįnansuoja. Jei kas 
duoda mums dovanų, — ačiū. 
Bpt Jįsti į akis įp kaulyti aukų 
nepianomp.

Vįs dę|to žippnės suinejė ke
lis dpįerips.

Kur buvęs, kur nebuvę^, iš
lindo ii* Vėjalis su savo ąj- 
bumu. Esą netrukus jis jai 

į mylimų Lietuvą, tgc 
‘laugiąp

KRAUTUVĖSE
2536-40 W. 63rd
Corner Maplewood Avė.

Hemlock 8400

4179:83 Archer Avė.
Corner Richmond Street

Lafayette 3171 ’ >

nofįs- įtiek gaĮipa lĮąugjąp 
žp»PPįM j Pįįyo aĮJ’H’ 
mą . "Ar, pasisekė jam koks 
biznis padaryti, nežinau.

Buvp pristatytas ir jo san- 
keleivis, kuris, turėjo dainuoji. 
Tačiau jis atsiprašė publikos 
įr pąsitęisipo, kąd dėl gerklės 
skaucįėjiųĮp* npgąjėsiųs dai
nuoti.

Vakaro vedėjas pranešė, 
jog netruktas įvyksianti skulp- 
tpriaus pinišos kuriniu pa
roda.

P. Rimša mums žinomas 
jau nuo senų laikų. Jo “Lie
tuvos ĮnpkykU*’, “Artojas” ir 
kiti Įųirįųįąi įįkrąį puikiai ąl-

99įPeryjfi p?rašė šir- 
vy<jp Uf<igRtw ftiFdj. Sfrvy- 

lik dėl 
jnadoji, ir engiau nieįro.

Apie mądas p. Klįųgąi tik
rai ^i|in^ą kąB]ėĮ|. Nelengva 
butų surasti kitą asmenį, ku
ris tiek daug “madų” butų iš
bandęs, kaip Klinga. Gyven- 
damas Gardner, Mass. jis bu-|rašų žmon611,s brukdamas, 
vo Karštas socjalistas Jis gana i tada jis laivo labai karš- 
aštriai kritikavo '
‘.-^įeiiyliės Lietuvninkų” bend-

kymijs kostiumams ir apsiaus
tams. Atsimenu, kaip abiem 
tiem ponam buvo karštą pa
sidarę Girardvįlle, Pa.

Savo laiku aš daugeliui 
laikrąščių rinkau prenumerar 
tą. Užrašinėjau taip pat ir 
“Vienybę Lietuvninkų”. Klin
ga man prikišdavo, kad esą 
aš platinąs tamsybę tokį laik
raštį žmpneiųs

Taigi dabar matote, kiek vi
sokių “inądų’\ p.t Klinga lai
kėsi. Jis tomis madomis mai- 
nykavo, kaip čigonas senomis 
kumelėmis. = Sunku ir pasaky
ti, kokia “Jnada” ateityje jį 
gali/ sužavėti; Sprendžiant iš 
praeities, atsparumo pas jį 
nedaug tėra.

—Frank Lavinskas.

»■ ...................................... ......
* ui-. '■ *■•< •<-»•< .4 V

• WĄSHIN.GTON: ’ — Ąųksčįaų- 
sio teisino . Qwęp Ro-
borts,. ori? 10®
kaipo r^pųpĮikpnų kan
didatasį prezidentus. Jis bai
sa vo'? prieš ' A A A.

tas. Nųsįskųpdė, |<ad j$TĮ p,e- 
įeįdžįąipą /kalbėti. $įr(Jį, JlS 
Jiųvęs pusi jos revpjiųčįjonje- 
Rįųs. Na o prieš, juos Ąmęrį- 
kos revplįucijonierįąį esą tik 
...(pasakė tokį žodį, kuris dė
ti į laikraštį netinka).

tąsai grįžo, tai tuoj 
rankas ir išsivežė.

Jankauskas sako, kad esan
ti tik viena išeitis, būtent, 
kreiptis į prezidentą Roose- 
veltą, kad Butkui ‘ baudą do- 
yąųptų. Tačiau tąi esą lįejen- 
gva padaryti. Reikia eiti per 
kalnus ir . kalniukus, kol prie

* * * J

prezidento prięisi. Be to, rei
kia surasti‘ir žmonių, kurie 
gąli tai padaryti. ,0 be pinigų 
to nepajcląrysi. (.

Tad Jankausk^v įr ^irąšė, 
kady susirinmsįė 
galėdąiųąs, ąĮį&otl 
kurie aukosią dolerį ar dau
giau, busįą “Naujojoje Gady
nėje” paskelbti.

Paskui kalbėjo Pruseilka. 
Kalbėjo gerai ir apie reikalą. 
Bimba apgailestavo, kad But
kui reikia kalėjime sėdėti. 
Esą kiekvieno lietuvio parei
ga esanti gelbėti Butkų. Tatai, 
girdi, butų daug lengviau pa
daryti, jei turėtumėmė bend
rą frontą, kuris galėtų įsteigti 
bendrą fondą aukoms rinkti.

Pristatomas kalbėti Kęstu
tis Miclielsonąs. Jis ką tik bu
vo grįžęs iš studentų konven
cijos, kuri įvyko Coluinįius, 
Qhio. Jąufėsi tad nuvargęs ir 
neilgai kalbėjo. Pasiūlė pri
lipti rezoliuciją Butkaus gel- 
bėjiiiio reikalu. Rezoliucija 
kaip vienu balsų buvo nubal
suotą. Nutarta rezoliuciją pa
siųsti prezidentui Rooseveliui.

Renkama aukos. Kai kurie 
ąukayo po penkinę. Stambiau
sia auka buvo sąjės savininko, 
—jis davė dvidešimt dolerių- 
Iš viso bįivo surinkta $224 su 
centais.

Kąį jau mitingas bąįgėsį, iš 
kažkur įšlindo Leopąs prįkš-

AKUŠERĖS

Dopiinikas Klinga pereitų 
pietų paskutiniame ‘Vienybes’

&k k£s

Mrs. Anelia K. Jarus?
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 Western 
Avė.. 2nd “floor 
Hėmlock 9252 

, Pątarnauiu prie 
gimdymo ' namiio 
se ar ligoninėse, 
duodu massagę 
Electric tr e at
meni ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterityš įt irier- 
ginom's patari
mai' dovanai.

B dipektoiuaiEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
LepgVais Išmokėjimais 

KEPuįlįį 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

tas socialislaįs.
1 1 - • .. 1 kcll ipc|ai, ir

J)atį_^lrv^2 KJįpgą jau “Vienybėje”. Pąsi- 
4?- pąstąrąja|ų pegi^ailėjb neLjarg n^į (0 laikraščio dvasiš- 
jpitetų. tokios jau “mados” kas vadaę 1<ai' 
Jis ^isjąįkaįs jaik^sį. reikalui visai pasišliejo,

} įr ^aMjis ir į teismą kreipėsi.
^Įiųga ^gąųujupja I\V\V uni- 
iRS skyriH- Ta “mąjįą’i jam 
gręįt tįųsiįipęfp. 'fgd jis pra- 
džjo JajkrodėĮius, žiejįus ir ki-

“Vienybės” 
tai

ADVOKATAI

advokatas
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.

Sįulęsi, su sąvo prakalbomis.
! •• I Miesto ofisas—iz? in. uearoorn st. Astyno Jis sociąįizmo teoriją, Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 

kurią jis pats labai menkai Namu ofisas^—3323 So. Halsted St.
• i Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. Įesųpiato. Ęet fpkia jau buvo ‘‘ Tel. Boulevard 1310.

jp “mh(la.” Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—
’ ■' 1 ’ pagal sutarties.
Nuvyko į Lietuvą. Iš įęn jis “

grįžo' \u -Jada.’i JOHN B. BORDEN 
Sų socialistais visus ryšius nu- LIETUVIS ADVOKATAS 
traukė ir su pąskijbųsių Ra- S1 W. Cermak Roąd (W. 22 St.) , i - r <7 Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.
Įnąnąų^klj sudarė pąrtner- Vakarais: Panėdčlid, Seredos ir 
ship.” Važinėjosi su prakal- Pėtnyčios 6 iki 9.
KA/u* '• 'i i- \ ••.*■* v Telefonas Canal 1175.rinko 1S įl.etųym uzsa- Namai: 6459 S. Rockwell Street 
———. .....__ • ' Telefonas Republic 9600.

V'i-: -į *

|SERB. Naujienų stoty to- 
| jos ir skaitytojai 'prašomi 

piykiųių reikalais eiti i tas 
krautuves, kuriąs ' skelbiasi

Y X* L, ■ t • •»■ >' .>■..»..(Naujienose.
■■■■' i i.iSi ,i. / ..... ..

Paveiksluoti Kalendoriai po 258
Dar Naujienose galite gauti paveiksluotų 
Kal^n.doyių, po 2^e., pavieniais' ąrfea dides
niais Užsakymais. Tinkami pasiųsti savo 
dj-ądg$m4- s&i

NAUJIENĄ
1739 S. Ęafcte St 

CANal 8500 
r .< t . )

.4 v *

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:-

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

Apart Šventadienio ‘ir ketvirtadienio

Dp. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted SU 
Tel. Boulevard 1401

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENE
Res. 6515 So. Rockwell St. 
TelephonA: Republic 9723

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda byĮas ’ visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

34P7 Lowe Aye. Tel. Yards 2510

Į, ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare. 
Ofiso Tel. Central 4490

1 ......  ■ J
Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu Tek: — Hyde Park 3395

AKIU SPECIALISTAISUSTABDYKIT gėrimo ĮPROTI
—sū ALSANS, aukštos rųšies nebrangus naminis gydymas. B4 
narkotų. Saugus ir veiklus ir ilgai laikąs. BE SKONIES, BE KVA
PO. GALI BŪT PADUOTAS BE GERĖJO ŽINIOS. Rašykit ,tele- 

fonuokit arba atsilankykit. Reikalaukit mušą knygęles—DYKAI.
ALSANS LAPORATORY, 190 N. State St., Chicago. 

.Kambarys 833'' « /Telefonas CENtral 7370.
__ ‘ - - - - _______________________ -

| DR. VAITUSH. bPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.'
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjihio, 
svaigimo, akiu aptemimo, nėrvuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregVste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciąle atyda ątkreitfiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo TO iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau. ‘

4712 South Ąsjiland A v.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SEĘNER
LIETUVIS

Tel. ‘Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi 
756 WM; 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandds nuo 10^-4, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vaj.. diena.

Laidotuvių Direktoriai

J

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742

Nariai Chicagos, Ciceras Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

— J. LIULEVIČIUS ’ ~ <
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanicą Avenue * ..........Phone Yards 1188

>'1 l> .........     ■!■■■■ ■■ ■■ .............            1 ■ * ■■■■

Phone Boulevard 41398307 Lifuanica Avienue

' ' > ' ; A. PETKUS'
1410 South 49th Coui-t pįcero ' Phope Cicero 2J.09

J. F. RADŽIUS
6.ę8 We»t 181(1 SIreef' ' ■ Phone panai 6174

s. M. ŠKUDAS
718 West 18th Street; Phone Monroe 8377

..............................  i'-------------------------------------------------------------------------------- 1—, 't ,

Z- L J. ZOLP
1646 46fo Strepį; Phdnes Boulevard 5203-8418

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitdge Avenue Phones Yards 1741-1742

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Plące Phdnes Canal 2515—Cicero 5927

;£ ,C. LACHAVICZ
•42-44 East 108th St. Tel. Pullipap J27Q arpą ęąpąl 2ąl5

Phone Canal 6122
Dr.S/Biezis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street
Valandos: ntio 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

’ Telefonas Republfr* 7868 ''

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Į?ark 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaiku ligų gydytoja
6900 Sq. Halsted St.

Valaridds 1—4 po pietų. 7—8 v. vąk. 
išskyrus sbredomis ir subatomis.

‘ . * -f ■ —

Phone Boulevaid 7042
Dr. C. 3. Vezel’is 

Dentistas 
4645 So. Ashland Ąyę.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645' ŠO.' ASHLAND AVĖ. 
Ofiso val.:-Nuo’2 iki 4 ir’nuo 6 iki 8 

vak. Nekėlioj pagal sutarimu.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930

< t t i *■ •» “ M

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS r 

4J57 ĄjįCHER AVENUE f 
! Telefonas Virgiriia 0&36 < 

’ Ofiso valandos nud 2-—4 ir riuo 
6—8 v. vak. Nedelioj pagal sutarti

4 . ~ -* ■ 4'- *■ < 1 ' 'nf*” t ' ‘ ‘ r,
II ...........j.......  " .......... .... f....... .

Kiti Lietuviai Daktarai.
• . ,/š # • ; • ’ * * z, ■ - • • • ♦»

Ofiso valandos:
Kasdien nuo 1-4 p. b. ir 7-9 v. v.
Tel.: Hemlock 5524. diena ir naktį. •
Pr.Constance A.0’Britls

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas

2408 W. 63rd St.
. , Ręs. ‘

6000 So. Campbell Avė.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: riuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. NedČl. nuo 10 iki 12 £ m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St

' CHICAGO. ILL. i

LIETUVIAI
ę » ■> * ■ "• < • ’ •. • '

Gydytojai įp Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

A* Montvid, M. D.
JVest Town State Ęank BJdg. 

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

Teį. Seęley 7330
Namu telefonas Brunswick 0597 

1 1 11 1 ; ■» jį

Ofiso Tel. Boulevard 5913
• Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:3Q-8:30 

Nedėliomis pagal lutarti.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo ’ patyręs gydytojas chi
rurgas ir 'akušeris. ' ‘ ■■

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyru, moterų ir Vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:'
1034 W. 18tb St., netoli Mdrgan SL

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
riuo 6 iki 7:30 yai; vdkaro.

TeJ. Canal i 3110 r
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464
. . •- <t f-. - r

• Dr. Charles Segal
-- ’ OFISAS \

4729 So. Ashland Aye.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai.' ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 -vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 'iki 12 
valandai dieną. ’ *'*•

' • Phdhe MIDWĄY 28aį).

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piietą

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400

" t.................. .... I » • ■ , •< z

Ofiso Tel. Dorchęster 5J94 
Rez. Tel. Drexel 9191

i Dr. A. A. Roth
Rusas Gvdytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku, Vaiku ii*'visu 
' chronišku ligų.’ ’ - -«•

Ofisas 6850 Stoney Isiand Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Neda

liomis ir šventadieniais 10—12 
diena.

i
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA
The Silent Partner.

Garsinkite Naujienose

KURIS KARAS?

me

REIKĖS DETEKTYVO

METINIS

Tarybai vi

ir LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBESKUR POLICIJA?

PAMINĖJIMAS
SEKMADIENYJE

Joseph Triner Company, Chicago

2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

PRADŽIA 4 VALANDĄ PO PIETŲ

detektyvą 
su polici

it that 
gets a

navo 
prie

Lietuvą, Pa 
davatkas muš

This'deliCious cheese food is 

DIGESTIBLE AS MILK 
ITSELF!

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus

PIRMYN
SHARPS and FLATS

rai • 
pats, 
buk 
listai

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

Tel. Republic 8402

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7..3O tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

Hidden in Velvecta’e richlv mild 
Cheddar Chyeao flavor are health- 
protectivc elemente of many fooda.

It’e wonderful for children. Servo 
Kraft V ei v ee ta—iri sandwiches, in 
cooked dtehea ... often! .

visokias bendroves, 
komitetus ir runyti 
nijimo viršininkus.

Argi Brooklyno 
neturi nieko bendra 
jos departamentu?

rdijšiasi pasi
ni ūsų batalio- Snoopy vvas a dog. He looked d n d 

acted just likę the other dogs do. 
He vvagged his tail. He barkedand 
snapped. To those that were kjnd 
and patted and stroked/ his shining, 
brown fur, he was friendly. Snoopy 
was extremely friendly if he sensed 
that there was a tasty bite in store.

There vvas something about Snoo
py that made people likę him very 
much. Probably it was in his friend
ly ‘ ways. It may be that he endear- 
ed himself to many as he would 
gaze from behind the thicket around 
his eyes and tilt his tiny head to 
one side, then to ąnother, deeply in 
thought and pondering whether he 
should favor you with his attentions 
or not. In the event of a favorable 
decision he would stroll over and 
look up at you as if saying, “I likę 
you and here I am. Now, vvhat are

of our’s is > Stanley 
“Mrs. Astor’s Horse”, a 
of pddities of American 

From Mr. Walkcr we guote

KAS RŪPINASI SUSI 
VIENIJIMU

dirba tokie 
girdi vald- 

sakant, jog

BUTKUS AREŠTUO 
TAS

Cfiicagos ir Apielinkių Miestelių Lietuviai Atsilankę Turės Didelio Smagumo ir pra 
" \ leis Vakarų Linksmai ir Naudingai.

PROGRAME DALYVAUS GERIAUSI MUSŲ CHORAI, SOLISTAI, ŠOKĖJAI, MUZI 
KANTAI. VISO APIE 300 ARTISTŲ.

Many have asked us what new 
books havzė recently been published 
and vvhat have we been readįrig. We 
feel greatly flatterėd by the distinc- 
tion and ąssuming the role of the 
critic we proceed vvith the follo^ving 
recommendątions. First we statė 
that vve’ve been eating up texts ori 
“How to Love Music” j and “The 
hate the Where and How of Opera”, 
preparing in a fevV days to make 
our dear public opėra-conscious and 
pack the Sokol Hali on Feb. 9th for 
“Čavallęria Rusticana”,

Now, o the books that we and 
many others have liked

Sinclair Lewis’ ' “f 
Here

. ,V7,_ I, are:
it Can’t Happen 

vivid account of vvhat

pasiaiškina, katrai kategorijai 
jis priklauso; tai mes patartu
me tautininkams kreiptis i po
licijos departamentą su prašy
mu, kad šis paskirtų tikrai 
kvalifikuotus detektyvus Susi
vienijimo reikalais rūpintis ir 
tautininką kandidatus i virši
ninkus pušinti. Tuomet, reika
lui atsiradus, galima butų 
areštuoti visus pažangiųjų kan- 
didatuš ir tautiečiai labai leng
vai laimėtų rinkimus.

life, we see vvhy the chorus is such 
a swell bupch and vvhy there is 
ploni y of hanpiness around. Simply 
to see Stepnens bęam when you 
offerx him good cigar, is enough 
to elate one at least half way up 
the skies.

kalai buvo piktas prasimany
mas.

Pati Pild. Taryba nieko ne 
ištirs. Reikalinga yra nusam
dyti detektyvus. Ir kadangi Su 
sivienijimas yra tautiška or 
ganizacija, reikėtų kreiptis i 
lietuvį, sakysime, .kad ir į ta, 
kuris garsinasi “Tėvynėj,”.

Lietuviškasis šnipas arba de
tektyvas Kazys Pilėnas, kuris 
savo biznį garsina “Tėvynėj” 
ir kuris, kaip “Vienybė” pra
nešė, užgyrė tautiškąjį kandi
datų šleifą į Susivienijimo vir
šininkus, dabar toje pačioj tau
tiškoje “Vienybėj” riša Susi
vienijimo problemas.

Kadangi yra valdžios sam
domų detektyvų ir privatiškų 
biurų detektyvų, o Pilėnas ne-

Europa” seėms

Brooklyr.e areštuotas lietu 
vių skloKininką vadas Butkus 
Stilsonas, kuris per kelis 
tus pesislapstė, nors buvo 
teistas sėdėti kalėjime 
prieškarinę propagandą.

Dabar detektyvai jį surado 
ir pasodino kalėjiman. Matyt, 
Brooklyne atsirado daugiau de
tektyvų arba jie pasidarė veik
lesni. Tūli jų ir Susivienijimui 
jau padeda darbuotis.

“Turiu padėkoti už Triner’s Bitter’ 
Vyną, S u virš metų laiko turėjau bė
dos su nemalimu — ką tik valgiau 
gasal darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau jūsų skelbimą, 
nusipirkau buteli, ir nuo paties pir
mo paėmimo nemalimas dingo. Bu
vo taip, kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar, viduriai vei
kla kaip laikrodis ir valgau ką tik 
noriu. Su pagarba, Wallace A. 
Combs.”

Jei Jūs kenčiate ’ nuo nemallmo, 
prasto apetito, nevirškinimo, gaso, 
galvos skaudėjimo, nervotumo, nera
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vyną; Imkite re
guliariai, pilną Šaukštą prieš valgi. 
Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

“Naujienų” redakcija abejo 
ja ir pataria Pild. 
są reikalą ištirti.

Kadangi centre 
darbininkai, kurie 
žios inspektorius 
sekretorius yra užvedęs Susi
vienijime geresnę tvarką negu 
bet kuri kita organizacija, tai 
aiškus dalykas, jog jie žino, 
kad ir kituose reikaluose sek
retorius nešelmiavoja. Juk cen
tre dirba tik tokie, kurie tau
tiškąjį sleitą remia, todėl aiš
ku, kad jie nemeluos. Iš to 
maž-daug seka, kad visi pas-

pries 
šiaip

Kada Amerika 
nepriklausomybę, Padaužų bū
riai gelbėjo Jurgiui Vašingto 
nui išvyti Anglijos karaliaus 
vaiską.
' Kada bermontininkai ir bol
ševikai užklupo 
daužos varė net 
tis už Lietuvą.

Kada Hitleris 
griebti Lietuvą, 
nai ginkluojasi ir kalbina ru
sus ir francuzus i talką su
mušti Vokietiją.

Jeigu Etiopijoj butų nors li
kučių buržuazinės demokrati
jos, mes tuoj įsikištume į ka
rą ir italionai turėtų nešdintis 
namo prie makaronų.

Jeigu Rusijai * prisieitų ka
riauti su Japonija, mes kvies
tame visą svietą į karą prieš 
japonus.

Taip sakant, kada karas yra 
mums naudingas, mes stojame 
už karą; kada gi jis mums yra 
pavojingas; mes rėkiame prieš 
karą.

Tie, kurie kalba, rašo ir or
ganizuojasi prieš karą, yra 
priešingi visokiam karui. Mes 
gi žinome, kad ramią, laisvą 
ir demokratišką Utopiją už 
puolė barbarai, imperialistai ir 
kapitalistai ir sunaikino ją, 
nes jos piliečiai atsisakė va- 
javotis.

Kada kas nors kviečia Pa
daužas j bendrą frontą arba 
užpakalį prieš karą, mes rei
kalaujame par/škinimo, kur 
tas karas yra arba kur jis 
bus, kad žinotume, ar stoti 
prieš, ar už jį. Jei neturite pa
aiškinimo, prašome mus ne- 
turbacyti.

you going to gi ve me for all my 
trouble?” ■

Snoopy vvas a dog. Snoopy vvas 
unpretentious, he was just himself,' 
He vvas vvhat many people? are not.

Srioopy disappeared some tinie 
ago. Most likely, knovving naught 
of human vvays, he./let himself be 
led away by some new master vvho 
vvpn him over vvith fotil play. Or.. 
he may have been killed. So, if yoū 
catch Mr. Stephens in one of his 
blue moments, grieving and brood- 
’ng, you may well know it’s over 
Snoopy.

Buvo pasklydę gandai, buk 
vyriausieji “Sargybos Komitė 
to” vadai esą Vitaitis, Vinikas 
ir Strimaitis, buk Vitaitis ra
šęs tą šlykščią literatūrą, ku
rią komitetas siuntinėjo Susi
vienijimo nariams, šmeiždamas 
pažangiųjų kandidatus, socia
listus, komunistus ir “Naujie
nas”. Kaltintas Bajoras, kad 
jis dirbdamas už Susivieniji
mo jam mokamu algą darbo 
valandomis korek tuojąs tą ko
miteto literatūrą. Kadangi Su 
sivienijimo narių adresų nie
kas kitas neturi kaip tik sek
retorius, o komitetas irgi juos 
gavo, tai buvo spėliojama,, ai 
tik ne ponas Vinikas aprūpino 
Strimaitį narių adresais. Kri
vūlės, kurias svarstė ir balsa
vo Pild. Tarybos nariai ir apie 
kurias “sargybos komitetas” 
žino, randasi tik pas sekreto
rių, todėl spėliota, ar tik po
nas Vinikas nebus įsileidęs ko
mitetą po visus dokumentus 
pasiknisti.

Dabar ir p. Bajoras ir p. Vi
nikas “Naujienose” bažijasi 
nieką bendra neturį su tuo 
“Sargybos Komitetu”.

P. CONRAD
STUDIO 

420 W. 63rd St
Enelevrood 5883-5840 

• hr gražiau, moderni! 
iriau įrengta

Brooklyno rašo “Sanda- 
Detektyvas (Mažu tas 

ką garsinasi “Tėvynėj”), 
ten komunistai ir socia- 
draugingai pavakarienia- 

r pasikalbėję, todėl nuo 
šio laiko sandariečiams reikė
sią slapstytis skiepuose.

Padaužos nesupranta, kas čia 
per šposas. Kada sandariečiai 
įsigijo detektyvų, kurie net jų 
laikraštyj rašinėja, kodėl šitie 
detektyvai neuždaro komunis
tų ir socialistų į kalėjimus? 
Tuomet sandariečiai drąsiai 
galėtų išlįsti iš skiepų, steigti 

sargybos 
Susivie-

Dykai Pasiteira
vimas ir Rodą

Nežiūrint kaip atkakli ar užsenajus 
jūsų liga nebūti], arba jeigu jus negavo
te geidžiamų pasekmių praeityj, nepralei
skite progos pasinuaudotl

DR. ROSS’O NAUJAUSIOMIS 
GERAI IŠBANDYTOMIS 

METODOMIS
Kraujo ligose, nerviškume, silpnume, 

šlapumo ir kroniškose ligose, šie meto
dai duoda pageidaujamas pasekmes. Nie
kas nėtur&tų nuliųsti, nes tūkstančiai 
atgavo sveikatų ir včl buvo linksmi.

Syphilis, gonorhea ir lytiškas silpnu
mas yra trys svarbiausios žmonijos ne- 
lęiinčs. Jos yra pagydomos jeigu jas 
rfioksliškal gydyti nes dčl netinkamo gy
dymo būna labai liūdnos. 

UENGVAS IŠMOKĖJIMAS 
Tatarnaviinas nebrangus Ir kiekvienam 
z prieinamas.

Moskite kiek galite laike gydymo. 
Susitarimas gali būt lengvai padarytas 
ir nereikės apleisti savo sveikatų dėl 
stokos pinigų. Tūkstančiai gali būt 
dėkingi už savo gerų sveikatų gydytojui 
kuris specializuojasi gydyme tam tikrų 
ligų. Pasirinkit gydytojų kuris turi 
daugelio metų praktiškų patyrimų gydy
me tų ligų.

LABORATORIJOS EGZAMINACIJA 
BE PELNO. -

DR. ROSS HEALTH SERVICE 
AND LABORATORY 

35 South Dearborn Street 
chicago, ill.

Pričmimo Kambariai dėl Vyrų—500. 
DS1 Moterų—508.

OFFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 v. po plet. 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir Šeštadie

niais nuo 10 ryte iki 8 vai.* vakare.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 po plet. 

Paimkit elevatorių iki 5 aukšto. 
Jis veikla ir Nedėliotais.

Padaužos kartais stoja už, 
kartais prieš karą, todėl jie 
nesutinka stoti nei į bendrą 
frontą, nei į bendrą užpakalį 
prieš karą arba už karą.

Kada Rusijos bolševikai ka- 
poliokus ir jau artinosi 

Varšuvos, mes buvome 
net bobas mobilizuoti 

poliokus, nors rusai ir 
jau pliekė jiems kailį.

kariavo už

to thįnk we’re not paying you any 
thing? Got a Rolls-Royce 
chauffeur.’ ”

Mr. Jokubauskas; what 
meaning of this? See to 
after today Mr. Stephens 
Cadillac V16. To think the way he’s 
letting down “Pirmyn”!

VAS^IO 6, ™

Heaps of hankies, and carfs and 
othei^ paraphernalea in gifts were 
bestowed on Milda Baronas, Onuks 
Skever and Albina Trilik the other 
Sunday, after it vvas lerned that 
the Birthday of the trio are due 
in a f e*.v days and hurriedly a little 
surprise party vvas arrapged at the 
Setphens Studio.

For some reason or other today 
vve are terribly given to “philoso- 
phy.” Tonight all good little child
ren of “Pirmyn” that vvill sūrely 
gather at Neff’s at Eight to master 
the difficulties of “Cavaleria Rusti
cana”, will call this column aįl sorts 
of narnės saving the really bad one 
for us. Būt, — wc cannot hclp ut- 
tering this piece of vvisdoin, often 
heard and dragged all over the 
streets, būt true: “You’Il be happy 
when you make others happy”.

Recalling the surprise for Milda, 
Onuks and Albina, and other little 
things cropping up in “Pirmyn’s”

would happen to us were we to have
i Hitler in Washington.

Charles G. Givens, “The Rose 
Petal Murders0, a corking nęws- 
paper-detectivė story, v vvhere * from 
we leamed that as liteį*ati we could 
in turn learn ą.gfreat deal from Mr. 
Givens;

Louis Briffault
to be the tėlk of' the tovvn an.d is 
said tb be an account, and a good 
one, of pre-war Europe that vvent 
to the dogs and dragged the vvorld 
vvith it.( 1 '

A favorite
Walker’s, 
collection
ii f e
tbe* follovving bit:

“The most vvithering commept one 
person can make about. another in 
Hollyvvood i& that ‘he’s not big.” An 
example of this attitude is an ex- 
perience of Charles Laughton, tlie 
British actor. A short time after 
his ' arrival in Hollyvvood, Laughton 
bought a small car and had a'plea- 
sant time jdriving himself to and 
from work until Paramount officials 
intervened.

“ ‘Wl^at do you mean driving a 
little car likę that?’ one of the of
ficials asked.’ You’re letting Para
mount down. Do you vvant people

JOHN P. EVVALD
LOANS and INSURANCE 

jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
ąpdraudos nuo ugnies, vėjo, ete., atsišauk:

840 West 33rd Street
t- • TELEROTiAS: YARds 2790 arba 2791.;'<

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES
' . RASTINĖJE . ... -■■■
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The Uthuanian Dąily Newa 
Published Daily Except Sunday by 
The Uthuanląn Neva Pub., Co., Ine

1739 South Halsted Street 
Tetaptame GANal 8500

gųtacription Ratea: t 
•8.00 per year in Cenada 
85.00 per year oūtaide of Chicaao 
U,QQ per year ta Ghicaso 
3c per copy.
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Naultanoe etaa kasdien, ištariam 
sekmadienius. Leidžią NaujieniBen- 
drovfl, 1789 8. Halated St, Chlcago. 
Iii. Telefonas Ganai 1500, ’■ •

VETERANŲ BONUSAI
wwi ii t.u

Atstovų rūmai Washjngtoite priėmė 355 balsais 
prieš 58 įstatymo sumanymų, kad karo veteranams bu
tų tuojaus> išmokėta bonusai, kurių mokėjimo laikas su
kaks darwtik taž 10 metų. Dabar tas sumanymas bus 
svarstomas senate, kur, tikimasi, jisai taip pat bus pri
imtas.

Jeigu senate balsuos daugiau, kaip du trečdaliai, 
tai ir prezidentas Rooseveltas vargiai norės bonusų mo
kėjimo bilių vetuoti.

Klausimas eina apie išmokėjimų pusketvirto bilio- 
no dolerių iš federalinio iždo, Kadangi valdžia jau yra 
išleidusi daug bilionų dolerių viešiems darbąms ir įvai
riems šelpiirfo reikalams, tai kongrese, matyt, dabar yra 
pasklidusi nuomonė: “Et, kų čia paisyti! Keli bilionai 
dolerių daugiau ar mažiau — koks čia skirtumas ?” ši
tokiu sentimentu vadovaudamiesi, bonusų mokėjimui 
dabar nebesipriešina ir republikonai, kurie pirmiaus sa
kė, kad būtinai reikią subalansuoti valdžios biudžetų.

Eks-kareivių, laimėjimas bonusų klausime rodo, kąd 
stambi grupė žmonių, turinčių balsų rinkimuose, gali 
kų tik nori atsiekti, jeigu ji moka sutartinai veikti. Jei
gu butų tiek solidarumo pas darbininkus, kiek jo paro
dė karo veteranai, tai valdžia kiekvienų jų reikalavimų 
išpildytų.

i ■. ii« ■Ku.., u;...... i ■■ '

PASKUTINIS TRIUPAS

Mussolini pasiuntė į Afrikų savo geriausių kareivių 
alpiniečių (Alpini) —- divizijų, kuomet etiopai ėmė 

stumti jo armijas atgal.
Europoje į šitų fašistų diktatoriaus žinksnį žiuri’ 

ma, kaip j paskutinę desperatišką jo pastangų įrodyti 
Italijos žmonėms, kad juodmarškinių ginklas dar gali 
laimėti pergalę Etiopijoje. Francuzai sako, kad ta alpi
niečių divizija tai paskutinis Mussolinio triupųs.

Matyt, kad Italijos diktatūra, pradėdama karą, ne
apskaičiavo kaip reikiant savo ir priešo jėgų. Ji žinojo, 
kad etiopai negalės atsilaikyti prieš italų tankus, arti
leriją ir aeroplanus. Bet ji užmiršo, kad moderniški 
karo pabūklai yra per menki nugalėti gamtą. Jeigu 
Haile Selassie sutrukdys juodmarškinių armijas įkį 
prasidės Etiopijoje Bučių sezonas, tai Mussolini praras 
viltį tų šalį užkariauti.

Kad tik fašistų prieteliai dabar vėl nesugalvotų ko
kio “taikos” plano Genevoje!

Apžvalga
-4-----------------

“CENTRABIURIŲ” 
PIRŠLYS

Kaip matyt iš Pruseikos raš
tų “Nauj. Gadynėje”, tai jisai 
jau su visu kunu ir siela yra 
atsidavęs komunistų “centro 
biurui”, nors tas opozicininkų 
organas dar tik debatuoja klątf* 
simą, ar prie “centro biuro” 
dėtis, ar ne. Jisai išsijuosęs 
agituoja už oficialinės partijos 
spaudą ir už jos politiką, ir ji
sai, lyg butų Bimbos pasamdy
tas, ima ant save maklerio ar 
piršlio rolę “bendro fronto” 
klausime tarpę socialistų ir ko
munistų.

čia tai ir pasirodo, kad Pru
seika, kaip “Naujienose” buvo 
jau ne kartą pastebėta, stoja 
ne už opozicininkų vienybę su 
“centro biuru”, bet už visišką, 
besąlygį pasidavimą. Pirma ne
gu Pruseikos organizacija * nu
tarė, dėtis prie oficialipių ko* 
Ipunistų, ar ney jisai jau pra
dėjo jiems visoms keturioms 
tarnauti. To rezultate jisai pa
sidarė “centro biuro” belaisvis. 

' Trauktis atgal jisai jau nebe-

Ufukyno kafpąt
CMcagoJą ™ paštu:

Metams--------------88.00
Pusei Retu .4.00
Trims mėnesiam® 2.00
Dviem miueafeuyi 1,50
Vienam mtamtai &

Chicagoj per iUešiotojm:
Viena kopija ________ _ 3c
Savaitei .»»—■■■ iw 18c

HavianytoM Valrtijoae, Chleagoj, 
paltai

Metama -....-__
pusei metų
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galės, kad ir “skloka” nūtaytų 
“vienybės” pasiūlymą atmest v

Pruseika mokina LSS. Chica- 
cos kuopą neturėti “fanaberi
jos”, bet butų gerai, kad jisai 
pirmas nuo tos, ligos išsigydy
tų. Nes kas gi, jei ne ponaičio 
fąąaberiją, yra jo elgesys su 
savo organizacijos žmonėmis? 
Dėl to, kad jisai, Pruseika, 
vąčiam pasikalbėjime avi Bim* 
ba susitarė grįžti pas “Ščyrųo- 
sius”, tai jisai mąno, kad jau 
atliktas kriukis. Ką jam reišt 
kia, ar Jo organizaciją nori tos 
“vienybės”, ar ne! Jisai nutarė 
“vienytis”, tai taip ir turi būti.

Bet pas socialistus yrą kito
kie santykiai organizacijoje. 
Jie nemano, kad trims ar ketu
riems asmenims privačiai pasi
tarus su keletu kitos srovės 
žmonių, jau yra padarytas 
“bendras fręiitas”. Tie pareiš
kimai, kurie buvo padaryti Chi
eagos Centralinės kuopos val
dybos ir komunistą distrikto 
biuro, buvo tik pfeliminąris 
apsikeitimas mintimis, pasiin- 
formavimas, daugiaus nieko. 
Todėl Pruseika be reikalo čia 
savo dvylekį kiša, aiškindamas, 
kokiu tonu kas įturėjęs kalbėti 
ir ką turėjusios dėti “Naujie
nos”.

ęivili^uotame pasaulyje apie 

tokiu? pasikalbėjimus visai ne
priimta ginčų kelti. Įsivaizduo
kime, kad dviejų grupių (or
ganizacijų, valdžių ir t t.) at
stovai, suėję pasikalbėti, tyo- 
jaus paleistų į spaudą, kokį žo
dį kaą tame pasikalbėjime pa
sakė, kokį tona kaą vartojo ir 
panašiai — tai kas iš to išeitų? 
Nu-gi tik susierzinimas ir pik
tumas. šitokiu keliu jokios de
rybos niekuomet neduotu tei
giamu rezultatų.

’faigi tas t’ruseikos pamoks
las apie mandagumo taisykles 
yra visai ne vietoje.

‘^Bendras nriru- 
sieiiis ir gyviems

“Centro biuro” piršlys sako, 
kad

• ‘‘Jei Chieagos tautiškose 
kapinėse socialistai ir komu
nistai nuo tos pačios platfor
mos gali kalbėti apie miru
sius, tai kodėl jie negali kal
bėti ir tartis ir, berods, veik
ti gyvos žmonijos reikalais?”
Žinoma, kad gali. Bet yra 

reikalų ir reikalų. Labai skir
tingų pažvąlgų žmonės, pav. 
sueiną į tą pačią valgyklą pa
valgyti J bet dėl to, kad jie sre
bia tos pačios virėjos’ paga- 
mintus kopusius, tai dar ne
reiškia, kad jau jie laiko “bend
rą frontą”.

žmonės, laidodami numirėlį, 
nueina į bažnyčią, nors kai ku
rie jį, gal būt, šiaip su bažny
čia jokių ryšių neturi. Prusei
kos logika vadovaujantis, reikš
tų, kad, jeigu dalyvavai laido
tuvėse su 'tikinčiais žmonėmis, 
tą! tūri ir prie parapijos prisi
rašyti.

Jisai rašo ir apie antrąjį 
trans-atlantinį skridimą, pri
mindamas socialistams, kad jie 
čia nevengė “bendradarbiąvi- 
mo” ir su dešiniomsipms sro
vėms. čia Pruseikos logika ir 
vėl atbulai veikia, Pirmiausia, 
antrojo trans-atlanilpio skridi
mo darbas nebuvo vedamas sro
vių . pagrindu, nes jisai neturė
jo nieko beridro nei sų partijų 
tikslais, nei su jų programais.

Antra, tą visai nepolitišką 
judėjimą atkakliausiai trukdė 
dešiniosios srovės (fašistai ir 
klerikalai), o komunistai ši
toms srovėms kiek galėdami 
stengėsi padėti. Komunistai čia, 
vadinasi, laikė “bendrą fron
tą”su 1 fašistais ir klerikalais. 
Tai kodėl Pruseika dabar ma
no, kad socialistai privalo žiū
rėti į komunistus, kaip į fašiz
mo priešus? . <

Centralinės kuopos valdybos 
pareiškime jau buvo nurodyta, 
kad, jeigu komunistai nori įro
dyti savo nuoširdumą, tai tegu 
jie bent liaujasi vartoję dema
gogiją nepolitiško, kuliurinio 
visuomenės judėjimo dirvoje. 
Jeigu šitoje srityje komunistai 
ims elgtis rimtai,. tai tuomet 
bus lengviau su jais diskusuoti 
ir bendro .veikimo klausimus 
keblesniuose dalykuose.'

Bęt Pruseika sako, kad iš 
bendrų prakalbų kapinėse 
“bendras frontas” kituose rei* 
kainose jau pats savaime iš- 
piąukįa. Tai, žinomą, absurdas. 
Taip gali kalbėti tik žmogus, 
kuriai^ jokios idėjos ir jokie 
principai neturi reikšmes,

EsminiskMaUnas
Netiesa, kad svarbiausias 

klausimas, kuriuo socialistai 
nesusitaria su komunistais, ta; 
tas, kad komunistai keitė savo 
taktiką. Jeigu tik taktikoje bu
tų dąlykas, tai kam gi komu
nistai butų persikrikštiję į ^‘ko
munistus” ?

Ar diktatūra komunistams 
yra tik' taktikos klausimas? Ar 
sovietų valdžia yra taip pat tik 
taktikos klausimas?

C en tralinės kuopos avldybos 
Centralinės kuopos valdybos 

dyta, • kad pamatinis - dalykas, 
kuris skiria socialistus nuo ko
munistų yra demokratijos prin
cipas. Eiti su tais, kurie 'šian
die žada ginti demokratiją, o 
rytoj ją gal vėl ims griauti, so
cialistai negali, jeigu jie nenori • • • 

diskredituoti save plačiosios 
liaudies akyse.

O Pruseika bando įtikinti sa
vo pasekėjus, kad net ir Mark
sui su Engelsu tokio klausimo, 
kaip demokratija, visai nebuvę. 
Jie tik, girdi, keitę savo takti
ką sulig aplinkybėmis. Bet tai 
yya netiesa. Jau 1847 m. Mark
sas ir Engelsas parašė ”Komu- 
histį Manifeste”, kad pirmas 
darbininkų kląsės uždavinys 
tai — “iškovoti demokratiją”. 
1846 metų revoliucijoje jie dė
josi j “bendrą frontą” su bur
žuaziniais radikalais, kurie sto
jo už demokratiją,

Pirmam Internacionale jie 
veikė su įvairiomis fir nesocia- 
listinėmis) grupėmis, kol jos 
Stojo (iž demokratiją. Tenai 
buvo ir Bakuninąs, kuris pra
džioje pritarė demokratinio so
cializmo idėjoms. Bet kai tik 
Bakuninas demokratijos idėją 
atmetė, tai Marksas pareikala
vo, kad Visą bakuništų frakci
ja butų pašalinta. Ir ji buvo 
pašalinta..

Vėliau, Antrojo Internaciona
lo laikais, visos socialistų par-, 
tijos savo programuose turėjo, 
įaipo svarbiausią “ politikos 
punktą, demokratijos reikala
vimą, ir niekuomet socialistai 
nesidėjo su anarchistais arba 
kuria nors kita srove, atme
tančia demokratiją. į

Pagalios, ir bolševikai su so
cialistais kooperavo ir priklau
sė socialistų Internacionalui tik 
tol, kol jie (bolševikai) tikėjo 
j demokratiją. Bet kai tik Be
ninas sumanė demokratiją Ru
sijoje sugriauti ir įsteigti dik
tatūrą, tai jisai su socialistais 
nutraukė ryšius (ir ėmė juos 
šaudyti).

Tai kodėl gi dabar Pruseika 
bando' nuo šito klausimo išsi
sukti ir dumia publikai 
tuščiomis šnekomis apie 
dagumą ir kapines?

akis 
man-

LIETUVOS
. '■■■ - *

Sunki ūkininkų būklė.
— Kainos žemės ūkio 
produktams labai nu
krito. — Ūkininkai 
piktinasi valdininkais, 
kurie nešasi dideliais 
ponais.

Šį laišką iš savo giminių 
gavo “Naujienų” skajltytojai. 
įįąįžkę, tąrp kitko, rašomą:

Dabar Lietuvoj,’ labiausiai 
čia Suvalkijoje, dideli sukili
mai, maištai, ūkininkai nerim
sta. Gal jus randate laikraš
čiuose, bet laikraščiuos tikrų 
teisingų žinių nepaskelbia,— 
vis perdeda kaip vyriausybei 
geriau. Gražiškiuos ir Ve i ve* 
riuose ir dar kitose vietose 
kilo viešos ūkininkų su poli
cija muštynės. Čia Gražiškiuo
se tris pašovė; vienas išgijo, 
liko tik be kojų,, kitas ligoni
nėje po kelių dienų mirė, o 
trečiį fąunąj dąič Vadiną vie
toje sušokę 'girti policininkai 
šautuvų kulbėmis pribaigė. 
Tokja'is darbais pasipiktinus 
visa apylinkė, Visiškai neap
kenčią vyriąušyhės, Veive? 
riuos užmuštų inivo ir polic- 
manų. Ūkininkai susirinko 
apsiginklavę kirviais, dalgiais 
ir kitais pabūklais. Ir kai vežė 
suareštavę ielis ukininkuš, 
tai pastojo kelią, Buvo baisios 
muštyūėg; ųkininkai trys vięr 
toje žijvo ir keli sužeisti.

Ir iš ko tai viskas kyla? 
Ūkininkai visiškai negali jau 
išgyventi; javai visai pamesti* 
na kaina. Už centnerį gerų 
rugių 5 litus 50 centų Lietūkis 
moka, bet ten mažai kieno 
javai atatinka, o žydai mojka 
puspenkto ir keturis litus. Ki
tų javų tokios kainos:* kviečių 
litą aukštesnės. Už tokį pinigą 
galima nupirkti į žagrę porą 
noragų arba prasčiausios pus- 
vilnonės medžiagos metrą ar 
centneris druskos. Kiti ūkio 
gaminiai: Idaulės 25 litai cent-

nęns gyvo svorio, į bekonus sirinko keli šimtai ūkininkų yrą politinė organizacija, ku- 
pristatyti dabar apsunkina yį- ir paleido iš daboklės tris are- rios veikimu" vadovavo jau už

daryta krikščonių demokratų 
partija.

Į š. Ameriką nuo katalikų 
Pavasario sąjungos važiuos ke
li atstovai, kurie pasiryžę ap< 
lankyti visak lietuvių kolonijas 
ir tenais sudaryti liaudies iš
dirbinių parodas. Jau dabar 
toms parodoms Lietuvoje stro
piai Renkami per bažnyčias į- 
vairųs eksponatai, kurių tarpe 
reikia manyti tikrai bus ver
tingų daiktų. Lietuvos kaimui 
nėra svetima meno nuojauta ir 
jo išdirbiniai kur tik užsieny 
pasirodė visuomet su’silaukdavo 
pagyrimų.

Su ta pavasarininkų misija 
greičiausiai važiuos ir kokia 
viena kita Lietuvos artistė.

Pavasarininkai atsidėję šiai 
misijai ruošiasi ir reikia lauk’ 
ti, kad jie tenai nuvykę į s. 
Ameriką mokės pasirodyti ir 
klerikalinę įtaką sustiprinti, 
bet ir čiei Lietuvoje gerokai 
pasireklamuoti.

Reikia tiesos žodis tarti, kad 
Lietuvoje klerikalinės organiza* 
ei jos tūri pakankamai gerai iš
prusintu žmonių, kurie ir sve
tur nukeliavę mokės pasirodyti 
ir Savo idėjas gerai atstovau
ji. Lietuvoje klerikalams inte 
hgentinių pajėgų netrūksta. Jie 
turi daugiau lėšų, beto išviso 
stipriai organizuoti, tai daug 
jaunimo paįėgia leisti ne tik 
čia Lietuvoje į mokslus, bet 
nuvežti ir į užsienį pasimokyti.

šių dienų, jaunesnieji kuni
gai didesni idealistai, daugiau 
pamokyti ir savo reikalams lė
šų nesigaili ir taip pat- savųjų 
tarpe atsidėję dirba. Tai vis- 
delto Lietuvoje gana rimta pa
jėga, kuri ateityje gali dar su
lošti žymų veidmenį.

Čia Lietuvoje jų reikalai po 
1926 metų žymiai pašlijo, u 
ypač dau’g jiems pakenkė daly
vavimas gruodžio perversme. 
Dar iki šiam laikui jie negali 
iipkąmai atsigauti. Suprantama 
dabar vyksta jų misionieriai į 
Š. Ameriką, kad save dvasiojo 
ir kųpu sustiprinus.—H. L.

šokiomis sutartimis, ir ten ne 
ką daugiau moka; paukščiu 
dabąr visai neperka, skelbia 
laikraštis* kad pirks nuo tada 
jau nuo tada, bet vis dar ne
perka. įydai už gerą sunkią 
antį moka i litą 20 c., už žąsį 
2 litus. Taigi tokiomis paja
momis ūkininkai negali jau 
nei ant mokesčių užgyventi. 
Kurie dar nėra gerai iš seniau 
įsigyvenę, kufje negali visko 
daug pristatyti > dideliais kie
kiais užauginti, tai net mo
kesčiams nesurenka, o kur 
kitos išlaidos? Apie drabužius 
visai jau užmirštą, ■— suskur- 
dęį menkai apsifengę nuva
žiuoja į turgų ir negali pakęs
ti, kuomet ir mažo valdinin
kėlio žmona išsirėdžius atsi
veda dar tarnaitę pirkiniams 
parnešti, derasi prašoma pir
kti ūkininko prekę. ?

Valdininkai tai baišųs po
nai, kaimietį ūkininką nieku 
laiko. Tiesa, ir jie bėdavoja, 
kad\ križio laikai užėjo, Jbęt 
tik dėl mados, neš jieųis tąsai 
krizis į sveikatą’. Bėdavoja, 
kąd algas apkarpė. Bet neap- 
karpė nei vieno trečdalio, o. 
maisto produktus jie perka 
penkis k^rt ir dar daugiau 
pigesne kaina, kaip pirmiau. 
Jau nekalbant apie aukštuo
sius Opomis” tik apskrities ag
ronomas gauna 600 litų mėne
siui. Ūkininkai piktinami, kad 
iš jų vargo kiti puikiai gyve
na, gali nešioti užsienines me
džiagas. Mąt, savo krašto per 
prastos rųšiės, o ūkininkas ne
įstengia nei savo nusipirkti.

Ūkininkai mėto visokius at
sišaukimus, . praklamącijas 
lipdo, nes jiems uždraustą 
vieši suėjimai, siisirinkmai. 
Susitarę ir neveža nieko par
duoti į miestą. Bet tuo daug 
neatsiekia, nes miėstiečiams 
visokio maisto nešte suneša. 
Labiausiai jiems draudžia ve
žti, o kurie neklauso, tai tuos 
degina. Kas naktį galima ma
tyti po kęlį^. gaisrus. Nušauja 
gy vūliuš/A vedamus jomąrkan, 
arba arklius važiuojant na
šauja, žydui vedant iš jo- 
marko nušovė 7 galvijus vie
toje.

Valdžia skelbė, kad tai ko
munistų darbąi, bet tai ūki
ninkams pritruko kantrybės 
kęsti tokį vargą, jie nori susi
organizuoti vieningai ir tuo
met išprašyti kokių lengvatų.

Vieną rytą Gražiškiuose su-

šeštadienis, sausio 11, 1936
T’.' .. J . . IĮ*, in .1 1 J

štuotus ūkininkus. Iš pradžių 
susirinko kelios dešimtys vien
minčių, o kitus ūkininkus 
verste privertė nakčia vis pas 
kiekvieną užėję. Pas Motiejų 
irgi buvo užėję įsivesti, bet jo 
nerado namie. Jis sako, kad 
butų nėjęs,—jis eina labai \už 
valdžią. Sako bučiau iššovęs; 
tai butų visi pasprukę. Motie
jų įtaria valdžiai šnipinėjant 
ir grąso, bet jis mažai paiso. 
Motiejus sako, ko nori tie ūki
ninkai, jiems valdžia prie vis
ko prideda ir dar jiems nege
rai. Jis patarė ūkininkams au
ginti grybus ir uogas, jei kiti 
produktai negiliuoju. Bet jis 
pats pavyzdį neparodo. Ma
nom, kad kitaip kalbėtų, jei 
tarnybos neturėtų, — pats pir
mas bėdavotų ir išeities ieš
kotų, A nes kaip jis tvarko da- 
bar sąvp ūkį šiais laikais ne
išgyventų.

Mums dabar ir blogą gy
venti, — blogiau dar kaip ki
tiems, yisko vis dar reikia 
ukiui pakelti, o parduoti dar 
vįs nėra kas. Paukščių užaugi
nome šiek tiek, bet nėra kur 
dėti; ligi pirks dar kada, ga
lima sušerti visus javus juos 
bepenint. Be to, ir vežti į mie
stą mes bijomės.

LIETUVOS KLEBI 
HALAI RUOŠIASI 

J Š. AMERIKA
(Laiškas iš Kauno)

Lie-Jau veik visi metai kaip 
tuvos klerikalų organizacija 
Pavasaris ruošiasi aplankyti š. 
Amerikos lietuvius. Pavasari
ninkų organizacija yra katali
kiško jaunimo sąjunga, kuri 
turi keletą tinstančių narių. 
Šiai organizacijai dauginusiai 
priklauso kaimo jaunimas, o 
ypač merginos. šioje organi
zacijoje ^ir vyrauja vadizmo 
pradas, nes kiekviena jos kuo; 
pa turi turėti kunigą dvasios 
vadu. O visa organizacija tu
ri savo vyriausią kunigą vadą. 
Kaip ir visos tos rųšies katali
kų organizacijos sueina į taip 
vadinamą Katalikų Veikimo 
Centrą. Klerikalai skelbiasi, 
kad pavasarininkų organizaci
ja nėra politine, o tik kulturi-

Reikalaukite “NAUJIENAS' 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato- 

ne sąjunga, bet iš esmes tai gurno detei»

BET UŽ TAI NE APŠAUKS HEROJUM
mmnufiMBT
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šeštadienis, sausio U, 1936 NAUJIENOS, Chicago, III,

Floridoj ir Kitur Iš Rubsiuvių Kovų 1910 m.
< (Iš mano prisiminimų)

iš kurių daro rudą cukrų. Ir 
tas nendreš augina ne ūkinin 
kai, bet trustas, kuris valdo 
djdžiausįus žemės plotufc (cuk
raus plantacijas) ir turi fa- 

_ __________ _____ brikų cukrui gaminti. Rudą 
likos aukštį pastatas, kuris1 cukrųsiunčia į New Yorką, 
yra žinomas kaipo “Senbernių kur jis yrą išvalomas (rafi- 
klubas”. Namas kuto moderniš- jojamas). Dalis rafinuoto eta 

antrame kr»us vgl grįžtą į Kubą.

Rašo Dotninikas Kuraitis 
(Tęsinys)

“Senbernių Klubas”
Pačioje puošniausioje Hava

nos miesto dalyje stovi vienuo-

Rašo NEMUNAS.

klausia įrengtas, 
aukšte turi puikią šokiams sa
lę, o trečias aukštas paskirtas Kuboje augina beveik išimti- 
visokiems žaidimams, čia susi- kiniečiai. Jei daržovių trirk* 
rinkę senberniai smagiai laiką 
praleidžia.

Gidas mus vedžiojo po na
mą ir suteikė kt»i kurių infor
macijų apie senbernius. Pir
miausia jis parodė jaunus vy
rus, kurie lošė biliardą. Pas
kui nusivedė į kambarį, kur 
seniai lošė iš ^pinigų. Trečiame 
kambaryje visai seni, žili ir 
pliki kavalieriai žaidė kažkokį 
ypatingą žaidimą tam tikrais 
įrankiais.

Parodęs titos tris skyrius, 
gidas paaiškino, jog jaunas vy
ras, įsirašęs į klubą, paprastai 
tiek įsitraukia į draugingą 
senbernių gyvenimą, jog už
miršta ir žmonos ieškoti. Daž
nai jis pasilieka visam laikui 
ištikimas viengungių draugas. 
O kai numiršta, tai pusė jo 
turto eina klubui. Jis gali tu
rėti brolių, seserų ar kitokių 
giminių, — jie prie tos turto 
pusės negali prisikabinti, Mat, 
prieš įstodamas į klubą jis pa
sirašo dokumentą, kuriame pa
žymėta, kad po jo mirties klu
bui teks pusė jo turto.

Klubo nuostatai nėra labai 
jau griežti. Iš narių nereika
laujama pasižadėjimo nevesti. 
Jei kuris narys lieka sugun
dytas ir veda, tai iš klubo jam 
nereikia trauktis. Jis pasilieka 
ir toliau narys, tik klubas, jrini 
mirus, nustoja teisės reikalau
ti pusės jo turto., Tokio, nario 
visas ti.Ttas lieka šeimai.

Klubas tvarkosi visai demo
kratiškai, 
keturįems metams ir t. t. Kiek
vieną kartą yra renkama vis 
nauja valdyba. Du terminus 
tarnauti valdyboje draudžia 
klubo patvarkymai.

Ėopustus ir kitas daržoves

sta, tai jų gauna iš Jungtinių 
Valstijų. Pas mus kiniečiai 
baltinius skalbia, o Kuboje ko
pūstus ir kitas daržoves augi
na. . -

. Ūkininkai jokių mokesčių ne
moka. Gal dėl to jie ir nesi* 
rūpina savo ūkiuose ką nors 
užauginti. Netrukus valdžia 
planuoja rinkti mokesčius ir iš 
ūkininkų. .Tai gal privers juos 
intensyviai? žemę dirbti, O ta
da Kubai nereikės importuoti 
maisto produktų iš kitų kraš
tų.

Kuboje ne tik ūkininkai bet 
ir miestiečiai nemoka mokes
čių už tuščius žemės sklypus 
(lotus). Tačiau namų savinin
kams 
ti.

mokesčiai reikia

(Bus daugiau)

moke-

Laiškai Naujienų 
Ofise

renkasi valdybą

Šeparonai
nusivedė mus į šokių 
ir parodė pasieniais 
aukštas kėdes. Kai 

j vieną tų kėdžių, tai

Gidas 
svetainę 
įrengtas 
atsisėdi
labai gerai matosi, kas veikia
ma svetainėje, šokti, aiškino 
gidas, susirenku tik klubo na
rių sūnus ir dukterys, — pa
šalinių neįleidžiama. Kada vai
kinai su merginomis svetainė
je šoka, tai pasieniais aukšto
se kėdėse sėdi pasamdytos se
nos moterys ir seka akimis 
savo jaunas paneles, žiuri, kad 
jos ki.’r su vaikinais ‘‘nepasi
slėptų”. Jei porelė sumano pa 
sivaikščioti, tai ir moteriškė 
eina kartu. Tai tikras angelas- 
sargas, kuris iš akių nepaleid
žia jaunos panelės. Matyti, is
panai yra labai “pavojingi”, jei 
taip nuo jų reikia merginos 
saugoti.

Tie ypatingi sargai yra 
dinami šeparonais.

Ispanai romansuoja nuo 
tūrių ligi septynių metų,
jie susituokia. Esą reikia ib 
gos pažinties. Girdi,, per vie
nus metus 
vaikino ar 
blogumą.

Skyrybų
maža tepasitaiko. Atrodo, jog 
Kuboje daug mažiau yra 
ginų, negu4 vaikinų. Gal 
ir negalima apsieiti be 
ronų...

va-

ke
kei

nieko nepatirsi apie 
merginos gerumą ar

tarp kubiečių labai

mer- 
todėl 
šepa-

Žemės ūkis
Kuboje žemės ūkis visai ki

taip vedamas nekaip Ameriko
je. Ūkininkai te'n nieko nesė
ja, — jie tik augina bananas, 
apelsinus ir kitus medžiuose 
augančius vaisius. Viskas, ką 
jie sėja, tai cukrines nendres,

Jeigu tamstos vardąs randasi 
šiame laiškų sąraše, malonėkite 
tuoj ateiti ir atsiimti, nes pri
versti busime greit laiškus grą
žinti S. Valst. paštui.

Andru4šaitis, Miss 
Arlauskas, Frances 
Ascilla, John (Perduoti Sur- 

vilarps)
Bucim, Kazimieras

* Dominick, Krank 
Jurginas, Miss Rose 
Jue, Mrs. Josephine 
Jurevič, Fran 
Kemėšis, Mrs, Marion 
Loudenback, S.

z Navickas, Stanley 
Povilaitis, Stasys 
Rupert, Miss Elsie 
Waisvilas, Alex 
Žalis, John.
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NETEKUSI DAREiO
NUSIŽUDĖ

Mi»s Dolorcd WarJ«

NEW YORK. — 19 metų šo
kėją, Dolores Warde, -kuri at
leista iš darbo, nusižudė nunok
dama nuo 16-to aukšto New 
Yorko viešbučio.

ŠįnŠet sueina dvidešimts pen- abi — Miliauskienė ir Razman- 
ki metai nuo didžiųjų rubsiu
vių kovų Chicagojė. Buvau ta
da dar jaunas, dvidešimties 
metų amžiaus, šis; rubsiuvių 
strėikas, įvykęs 1910 m. rug
sėjo d., įsuko mane į pir- 
mą kovų šukųrį. Malonu tuos 
laikus prisiminti, malonu apio 
juos pasišnekučiuoti, Jie buvo 
mano pirmoji kovų mokykla. 
Tiesa, man prisiėjo būti šešis 
kartus areštuotam, prisiėjo tu* 
rėti nakvynę tarpe keturių mu
ro sienų, panešti piniginių ne
malonumų, šaltį, o kai kada ir 
alkį, bet tai buvo vien žaislu 
jaunam, jdėjų ir energijos ku
pinam jaunuoliui.

prisiėjo daug, daug kartų 
būti sargybos linijoje — atkal
bėti ir kai kada ne visai ra-, 
miu budu, savo bendrus, kad 
jie neitų dirbti, nebūtų šašais 
ant darbininkų kūno. Prisiėjo 
man visą kovų laiką būti sek
retoriumi streikuojančių lietu
vių skyriaus^ pertat inan 
nėtų laikų kovos vaizdžiai 
simina.

, Drg. P. Galskis
Nė aš vienas apie praeities 

kovas galiu pasakoti, apie jas 
žino visi, kurie jas pergyveno. 
Kai kurie daug daugiau Už ma
ne darbavosi, daugiau nuken
tėjo, didesnius nemalonumus 
turėjo pakelti negu aš. Prisi- 
minu visus tuos darbštuolius, 
kurie aukavo savo laiką, pini
gus, štate save į pavojų. Svar
biausias pareigas streiko laike 
ėjo drg. P. Galskis. Jis buvo 
lietuvių skyriaus streiko vadu, 
pirmininku. Jam nė valgis, *nė 
miegas, ne pasilinksminimas 
nerūpėjo, bet darbas. Darbas, 
sunkus darbas — dieną ir nata 
,tį/ Draugų areštai, & parama ne - 
turintiems iš k,o gyvėnti strei- 
kiėriams, sargų , komitetų dar 
bas, tai .kasdienines drg. Gal- 
skio pareigos. Neužteko dar ir 
to, gąVęš liuoso laiko, eidavo 
i sargybos liniją. Nė vienas 
kitas tų laikų darbuotojas ne 
galėjo prilygti savo energišku- 
rhU, pasiaukavimu dirbamam 
darbui, darbininkų reikahti 
Mį) kad drg. Galskis.

Kalbant apie drg. P. Gaiskį, 
tuoj prisimena drg. Jonas Ka
tilius. Buvo nepaprastai akty
vus streiko metu. Prisiėjo jam 
būti kalėjime regis apie porą 
mėnesių. Jam prisiėjo nešti 
skaudi streiko našta. 'Su drau
gu Katiliumi kartu kalėjime 
buvo drg. Stučka.

Mes čia kalbėjome apie gy
vuosius, bet turim lenkti gal
vas ant nužudytų aukų kapo 
1910 m. rubsiuvių streike — 
Prąno Nagreckio ir Kazimiero 
Lazinsko. Jie savo krauju ir 
mirčia įrašė rubsiuvių kruvi
nų jį streiką į Amerikos darbi
ninkų istorijos lapus. Du lie
tuviai buvo mirtinai nukauti 
žiaurioje ekonominėje kovoje, 
kovoj už duonos kąsnį, už ge
resnį rytojų sau ir savo šei-, 
mynoms. Nebegaliu4 beprisi
minti visų vardų tų, kurie bu
vo sužaloti policijos ir kompa
nijos detektyvų, bet man dar 
prisima drg. Mikas Lunge- 
vičius, kurią, buvo sunkiai su 
žeistas, bet daktarams dedant 
dideles pastangas jo gyvybė 
buvo išgelbėta.

Streike atsižymėjo moterys

1916 m, rubsiuvių kovoje ak
tyviai dalyvavo ir moterys. Ge
novaitė Miliauskienė, kuri da-, 
bar gyvena Ciceroje ir čia lai-' 
ke daugelio metų buvo bizny
je, streiko laikais buvo, taip 
sakant, proletarė, aktyviai dar
bavosi sargyboje prie dirbtu
vių, taipgi streiko vadovybėje. 
Taip pat aktyviai darbavosi 
tais laikais visai jauna men 
gaitč, Leokadija Razmanskai-. 
tė, dabar p-nia Krikščiūnienė, 
(gyvena Mayquette Park). Jos

skaitė nė kiek savo veikla sar
gybos komitetuose nuo vyrų 
neatsilikdavo, bet tūluose atsi
tikimuose atlikdavo kovos fron
te svarbesnius darbus negu vy- 
rai, ' 1 •_! : . ■

Iš kitų darbuotojų, kurie vie
ni daugiau — kiti mažiau ėmė 
dalyvumą streiko kovose buvo: 
Aug. žilė,' Jonas Kuprevičius, 
Mike Butvilas, Kazys Kūgis, 
Jbnas Tumosa, Vincas Pačkau- 
skas, Antanas Miliauskas, Juo
zas; Poniška, Kaštą? Kairis, An
tanas čipaitįs, Auksorius, Moc
kus, Bačiunas, Bukauskas ir 
daugelis kitų, kurių vardų ne
galiu prisiminti. Tai buvo 
avangardas 1910 m. rubsiuvių 
streike.;

Visi žymesni

mi 
pri

darbuotojai 
1910 m. streike lietuvių eilė
se buvo socialistai, L.S.S. 81 
kp. nariai. Didžiumoje jaunuo
liai, viens-antras senesnio am
žiaus. Lietuvių rųbsiuVių strei
ko istorija yra švari. Streik
laužių buvo visai mažai. Lietu
viai “pikietų” linijoje buvo tar
si disciplinuoti kareiviai, tiks
liai ėjo savo pareigas. Did
žiausia nelaimė buvo su bro, 
liais čekais ii* lenkais, Ypačiai 
jų moterys nesiduodavo atkal
bėti nuo streiklaužiavimo. Ačiū 
tam, musų streikuojančių spė
kos buvo pradėjusios eiti silp
nyn.
Sutartį pasirašė saus. 14, 1911

Bet Hart, Schaffner and 
Marx Co./ bendrovėje, didžiu
moje svarbesnius darbus užk 
ėmė lietuviai ir žydai, kompa 
nija, matydąma ‘jų solidarumą, 
sausio 14j 191'1 pasidavė, pa
sirašė sutartį?3 iš vienos pusės 
— Hart, Schaffner and Mąrx, 
iš kitos — 
WoFJSPrs’.,9fe 
of Labor įr 
Union Leagh^ ,.

Kitose stambesnėse dirbtu
vėse darbininkai kovojo dar ge
roką laiką, -kova liko be- 
vilties. StreiktiolAnti turėjo pa
siduoti ir daugumai' jų neteko 
geresnių darbų. Kiti, grįžo 
dįrbti. daug blogesnėms sąly
goms. Bet reikia pasakyti, kad 
darbininkų laimėjimas Hart, 
Schaffner and Marx Co. pali
ko diegus tolimesnei kovai, 
taip, kad kitų dirbtuvių darbi
ninkai laikui bėgant, pasiekė 
to paties, ką atsiekė Hart, 
Schaffner and Marx darbinin
kai. Prie to buvo prieita pasi- 
dėkavojant 1910 pi. darbinin
kų solidariam veikimui.

Laike astuonių ihetų visos

imi ted Garment 
&go Federation 
women’s Trade

F. VIZGAĖDAS 
savininkas

INTERNATIONAL
WHOLESALE WINE 

& LIQUOR CO*
Lietuviu didžiausias degtinės san
dėlis, užlaiko Rėmusią degtinę ir 
vyną amerikoniuką ir importuotą. 
Kairios prieinamesnes kaip kitur.

Jei norite, kad jūsų kostumeriai 
butų patenkinti ir kad jūsų biznis 
augtų, imkite degtinę, kuri patiks 
jūsų kostumeriams, o tokios deg
tinės gausite pas mus.

Parduodam tik tiems, kurie 
turi Jaisnius. ’ ’

Tel. Boulevard 0470 1
4611 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

Chiėagos stambesnės dirbtu
ves, su visai mąžri išimtimi, 
turėjo pripažinti uniją, .

"Karo Stovis"
įį910 m. rubsiuvių streikas 

buvo atkaklus. Kompanijos Už
sispyrė žut-but streiką ‘ sulau
žyti, bet darbininkai nemažiau 
parodė ištvermės — nepasiduo
ti. Chicagos .miesto policija, 
samdyti mušeikos — apsigink
lavę nuo galvos iki kojų sau v 
gojo dirbtuves, saugojo streik
laužius, atvesdavo į darbą, ly- 
dėdavo namo, kad nedavus 
progos prieiti streikieriams pa
sikalbėti, Kai kurie stręiklau 
žiu namai naktimis buvo sau
gojami policijos. Ypačiai 
Northsidės gyventojai jau’tėsi 
tarytum karės lauke. Unifor, 
muota nblicija, guzikuoti dirta 
tuvių sargai, slaptoji policija, 
-— tai buvo kasdieninis North- 
sidės gyventųjų vaizdas.

Net ir ' tokioms sąlygoms 
esant, darbininkai prispyrė 
vieną didžiausiu rūbų kompa
nijų pasiduoti. Pirma minėjau, 
kad Hart, Schaffner and Marx 
Co. pasirašius sutartį ir ak
tyvesnėms streiko spėkoms su-

grįžus į darbą, kitų kompani
jų darbininkai nebeturėjo ga
nėtinai atsparos, kad įveikti 
savąsias kompanijas. Sėkla pa
sėta gerų darbų, kilnių min
čių, sveiko kovos proto, pas 
pralaimėtų dirbtuvių darbinio 
kus pasiliko giliai atmintyj. 
Prie pirmos progos jie vėl sto
jo į kovą, kad sau atatinka
mas teises iškovojus, Ijad jų 
kovos tikslas—unija butų pri
pažinta. Jų siekiamas tikslas, 
nors ir ne tuoj, bet buvo pa
siektas.

Lietuviai rubšiuviai, 1910 m. 
streike pasižymėjo klasių ko
voje. Ačiū tam, šiandien rub- 
siuviai yra organizuota spėka. 
Dabar jiems kur kas lengviau 
už savo kasdieninius reikalus, 
būvio pagerinimą, kovoti. Bu
tų galima daug, gana daug 
kalbėti apie 1910 m. streiką. 
Jame slepiasi daug prisimini
mų, Gal kada nors kitą kartą 
bus galima apie tai plačiau 
pakalbėti.

-•p“ * .......................... m; . ..................... 1—T. ...... Ijui II —— ......i.

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

SAUSIO MENESIO

DIDIS
Išpardavimas

DRABUŽIŲ 
t>T DVV1TT IT 1 JLvV IIVLĮJ

KAURŲ 
VALYTOJŲ

SVETAINE DEL RENDOS
PATOGI DfiU VISOKIŲ PARENGIMŲ.

Vestuvėms, šokiams ,parems, bunco ir įvairiems vakarėliams. 
Virtuvė su pilnu įrengimu dykai.

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Sav.

2435 SO.. LEAVITT STREET

Naujos Mados pilnai garaiH 
tuotos Drabužių Plovykles. 
Reguliarės vertės $49.50.
Sumažinta $29 75 
kaina .................

Tel. Canal 9585.

1936 metų mados pagražin
tos ir pagerintos Maytag 
plovykles ........... $69.50

AR SUNKU STARDUOTI KARA?
BARGĖNAS SU GARANTIJA.

Grind & seface volver, Clean Carbon — Adjust Points, Check 
OiŲ Check Vacųum Tanks, Clean Carburator Drain Vacuum Sediment, 
Tighten Water Pump, Tighten Fan Beit, Oil Generator ’and Starter, 
Tune Motor (Gaskets extra) 
. 4 r ' — “ ~ "Cyl.—$3,95—6 C^/į.-‘$4.95—8 Cyl. car.—$6.85—V-S’s—$8.00 

Brakes adjusted — 50c. — Battery recharg:ėd — 50c, 
(Atsiveškite šį apgarsinimų)

Mes taisome .refrigeratorius, pumpas ir motorus.
ARCHER AUTO SERVICE

PETER STUKAS, Mgr. .
3972 Archer Avenue, Phone Lafayette 4206

CHICAGO, ILL .

STO VOL!
IŠTOBULINTAS PEČIAMS ALIEJUS 
Praleiskit šią žiemą, šiltai ir smagiai

Stovol yra ištobulintas ir dega švariai ir karštai visokios išdirbys- 
tės aliejum šildomose krosnyse ir virtuvės pečiuose.

Dega be kvapo ir yra’liuosas nuo angliadario.
Pašaukite NE Vada 

arba . VINcennes

.'■40 f i

PETROLEUM CO
...' ' .F ' /’’■■■

, ... ... . .......
' - ■■ " ;> Į

didžiausias IČOARhAVIM MUSU 
prAtuštjnimo S wr MIYUH V InlMv istorijoj

THE CIRCLE CLOTHING COMPANY
Rengia ši MILŽINIŠKĄ IŠPARDAVIMĄ pasiūlydama savo draugams

■ kostumeriams
Originaliai Naujus Rudeninius ir žieminius
Siutus ir Overkautus ir kainas nupigino iki

$.g QQ DYKAI!-

GIRCLE CLOTHING GO.
1616-22 N. DAMEN AVENUE

I šiaurę nuo Milwaukee Avenue 
GERI KUPPENHEIMER’IO RŪBAI

Atdara vakarais: Antradienį, Ketvirtadieni ir šeštadieni. 
Sekmadieni iki 1:30 po piet.

kaįpo priedas prie musų — -$O Art DYKAI!
NUPIGINTŲ KAINŲ fc-UU

. " 1 'į
Mes Duodame Paskolas
dėl PIRMŲ

Taip pigiai kaip
I

BEN F. BOHAC
2641 WEST 51st ST, 
Phone Grovehill 1900

Geros Panaujintos Plovyk
los, pilnai garantuotos po

$14.00
IR

M 9.50

$35.00 kaip nauji 
HOOVER ŠLAVIKAI po

$17.95
$30.00 kaip nauji EUREKA 

šlavikai po 
$12.75

Lengvus Išmokėjimai
Didele nuolaida už senas 

plovykles ir šlavikus.

PIRKITE ČIA DABAR
TAUPYKITE PINIGUS

3222-26 S. Halsted St.
Tek Victory 4226 

Vedėjas J. KALEDINSKAS

Pasiklausykite musų radio 
programų kas nedėldienį 
11-tą vai. prieš piet iš sto
ties W. G. E. S., 1360 kiloc.

Bosses Won’t
Hire People with 
Halitosis ( breath)
People who get and hold jote 

keep their breath agreeable

f/ith the best to cboose Irom these days, cm- 
goyera favor the peraon who is most attrae- 

tre. In business lite as in the sodai world. 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faulte.

Unfortunately nverybod t cuffeM Irom thid 
oįffensive condition ai soma time or other— 
many more rezularly than they thi k. Fermen- 
cation of fooa particies nkipped by the tooth 
brush is the rausė of moit cąses. Decaying 
tecth and poor digcstion also cause odors.

The quick, pleasąnt way to improve your 
breath is to ūse Liaterine, the ąulck deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine balta fermentatlon, a major cause 
of odors, ar d overęomes the odors themsdves. 

' Your breath becomea aweet and agreeable. It 
•j ',*•> not offend others.

It you value your job and your friends, ūse 
Listerine, the aafe antiseptic, reguUrly. Lam- 
bert Pharmacal Company, Su Louis, Mo.

Don’t offend others * Check 
halitosis with LISTERINE
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Gazolinas-AIkoholis NemaišomiKaria” Aukščiausio Teismo Teisėjus

Edward O’NealMilo Reno

PASIPIKTINĘ AUKŠČIAUSIU TEI

WASHINGTON

LIEKANOS ETHIOPI

m o

šeštadienis, sausio 11, 1936

DESSYE, ETHIOPIJA
karaliaus rūmų Dessye, po italų lėktuvų užpuoli 
laike kurid lakūnai bombomis sunaikino visų- mie

SENATO VEDAMAS TYRINĖJIMAS VVASHINGTONEWASHINGTON
tikslu patirti ar Amerikos bankieriai, davinėdami 'paskolas Sąjungininkams, ne 
įvėlė Ameriką į Karą. Dešinėj, -Senatorius Nye (rep.) kuris vadovauja tyrinėji 
mui. Jis yra autorius naujo neitraliteto pasiūlymo. Liudija bankierius J. P. Morgan

ATSTOVAS MARVIN JONĖS, 
atstovų buto agrikultūros komisijos pirmininkas, vy
riausias prokuroras Homer S. Ci.'mmings ir Chester 
Davis, AAA administratorius, ieško įpėdinio “AAA”, 
kurį aukščiausias teismas panaikino. Paveikslas paro
do juos konferencijoje.

AMES, IA
smu, kuris pirmadienį panaikino jiems naudingą AAA, 
vietos ūkininkai pasigamino teisėjų pavidalus, ir tuos 
pavidalus “pakorė”, tuo pareikšdami savo didelį nepa
sitenkinimą. “Pakartieji” teisėjai yra, Van Devanter, 
ir Butler.

J. V. AUKŠČIAUSIAM TEISMUI PANAIKINUS AAA Iš VISŲ PUSIŲ NUO 
ūkininkų į Washingtoną pasipylė protestai ir reikalavimai sudaryti greitu laiku 
naują įstatymą, panašų į AAA. Edward O’Neal, dešinėj, American Farm Bureau 
Federation pareiškė, kad “Teismas sudavė Amerikai didžiausį ekonominį smūgį”. 
Teismą pasmerkė Loi.'is Taber (viduryj apačioj), ūkininkų organizacijos National 
Grange. pirmininkas. Milo Reno, kairėj, kuris suorganizavo kiek laiko atgal ūki
ninkų . streiką,' nutylėjo. Agrikultūros sekretorius Henry Wallace tuo tarpu ieško 
AAA įpėdinio ir tariasi tuo reikalu su ūkininkais ir administracijos lyderiais.

DEVYNI ŽMONĖS SU- 
užsidegė Van 

Paveikslas parodo

SAN FRANCISCO. — 
Mrs. Mary Hewitt McCar- 
ter, našlė garsaus išradė- 
|jo^ Peter Cooper Hewitt, 
kuri sterilizavo 21 metų 
įdukterę Ann kaipo bepro- 
įę; Duktė dabar užvedė 
bylą prieš motiną.

WASHINGTON. — PASIRYŽĘ PRAVARYTI BONŲ ATMOKĖJIMO BILIŲ 
per Kongresą, kongreso nariai ir veteranų organizacijų vadai tariasi. Bilių paga
mino kongresmonas Vinson. Sėdi, iš kairės į dešinę: senatorius Ghamp Clark; 
šen. James F. Byrnes ir Frederick Steiwer. Stovi Amerikos Legiono vadas, Ray 
Murphy, James Van Zandt, vadas, Veterans of Foreign Wars ir M. A. Harlan, 
vadas, Disabled Veterans of America.

WESTFIELD, MASS 
degė, septyni buvo kritiškai sužeisti, kai 
Deusen viešbutis šiame miestelyje 
viešbučio liekanas, po gaisro.

CHICAG.O—*‘DON ŽUANAS”, 
Nathaniel Wheeler, kuris apsi- 
keisdamas meiliškai laiškais 
su 150 motęriškių, pajėgė iš
vilioti iš ją apie $33,000. Už 
tai gavo metus kalėjimo.

MADISON, WISC. — 
Wisconsin valstijos vy7 
riausias teisėjas . Rosen - 
berry, kuris pareiškė, kad 
Wisconsin valstijoje vei
kianti “NBA” yra legalu. 
Jis leido valstijai įvesdin
ti kodeksus, panašius ko
deksams, kuriuos buvo 
įvedusi federalė valdžia.

CARDIFF, VALIJA.
Rūmai Cardiffe, kuriuose 
apsigyveno Lindberghų 
šeimyna, nesenai pabėgu
si iš “Nesaugios Ameri
kos”. Apačioje, pulk. Liijd- 
berghas, žmona ir 2 me
tų supus Jon.

“GAZOLINAS IR ALKOHOLIS NEMAIŠOMI” SAKO MODERNIŠKA AME- 
rikos patarlė, šis įdomus paveikslas yra persergėjimas tiepis, kurie abu skysti 
m u bando sumaišyti. Automobiliais važiuojantieji turi atsiminti, kad “Jei geri 
nevažiuok” ir “Jei važiuoji, negerk.”
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Šiandien Krnopiškjn 
Vakaras

Vakaras bus Neffo svetainėj 
Leaviit s|r. ir 25-tps gat'vęš.

b. m.

' N^JJĮ^S^Įiipagp, < 7 '

pelnąs skįriąiųias Kruopių Uųs- 
vų Kąpįnių naudai

Draugai, prisidėkime visi su 
ta maža auką atsilankydami į 
Kruopiškių vakarą, kuris ren
giamas vien dėl kultūringo tiks
lo. Mes g;erąį supranfąmę, kaip 
yra svąrbu ir putinu reikalu 
turėti Lietuvoje laisvas kapi
nes, kurių dėlei esame susior
ganizavę.

Kruopiškių Progresyvių Kliu- 
bas vienas neišgali tiek kapita
lo sukelti ir tinkamai aptaisyti 
Kruopių Laisvas Kapines, bet 
tiki, kad plačioji Chicagos vi- 

. suOĮnęnė ątjąUS ir Prisidės at
silankydama į musų rengiamą 
vakarėlį.

Taigi kviečiame visus, o la
biausiai kaimynus, kaip tąi žą- 
gayiečiųs, jopįš|<ięČiųsj ąfcmę- 
niškiečius, papiliečius ir gruz- 
dįecius. Visų mųsį yra vienoks 
tiksiąs, kąd nuveikti ką nprs 
gero. Ir, užiad, ąfsįląnĮcykįtą 
į musų vakarą, kur linksmai 
galėsime laiką praleisti ir pa
sišokti. »

Visiems Laisvamaniams
t.l > • J .J vn. * « <iM IMU .i »IŽinotina

* ut</

Turi svarbių sumanymų

ROSELAND. 7j, _7
diępą įvyks RpęęĮąąĮįb įąigyą- 
mapių Kuopos metinis susirin
kimas ’Dąrįi'nipk’ų švetąįnęję, 
10413 S. Mięfyigąh aye., 7:30 
v, v.'j Ęus labai'svarbių suma
nymų iškelta ir todėl prašome 
visus nąrįus ątvykfį įr kartų 
atsivesti savo draugus, musų 
įdėjai pritašančius pažįstamus.

/

Kviečia vienminčių draugijas
Bę to, įvįečiąipę Kųpišjųečių, 

Žągarįškįęčių, Joniškiečių ir ki
tų kuopų valdybą^, kųrjąs' riša 
tie patys kaip ir musų tikslai, 
bet vadinasi parapijų vardais, 
atsilankyti;' šį 'susirinkimų, neš 
musų kęįiamįęji šiam susirin
kimui sųjnųpynjai fųri bendrą 
visus liečiantį pobūdį.

Kuopos raštininkas
Antanas Jpęių^.

Sausio 14

Sūnūs vogę anglis, 
kad motinai nereį, 

kęĮų vpgti
...........—\

Michael Uęttįeyę, 2p mętų 
aipžiaus, išliko nuo kalėjimo 
bausmes tik dėlto, kad jis vo
gė anglis su tikslu sulaikyti 
nuo to da^bo savo senyvą mo- e ' ., j, <4>
tipą.

“Jis tai pąjĮąrę, kąd aš ne
vogčiau, sakė . Mrs. Frances

tina, vaikų teisme teisėjui 
Braude. .

“Tąį tiesą”, jį prąd,ėjp yerk-

L

Po to pradėjo ąiškįpfi vogi
mo aplinkybes berniuko tęvąs, 
Qoipipįpkąs ;

“tyfęs nei vienas neturimą 
darbo. Gyvename iš pąšąlpos. 
Buvo šąjta jy ‘ nętųrėjome K ąng- 
glių. Musų adresas 4716 Prince- 
fop avė.” • '
' “Tai neatrodytų gerai tokį 
bęrpiuką, Įkąip tąv,e pąsįųstį į 
kąlęjįpą”,. tarę feisėjąs Braų-į

Berniuką areštavo Chicagų 
& įVęstep Indiana Ry. dętęfe 
tiyąę Walter Mąrkiewįcž, kaį 
jis sėmę anglis prię 5| ir §teyy- 
ąpt ąye. ’ ‘ '

Aiškins Westsaidier 
čiams apie Town-

Rytoj po pietų buvusioje 
Meldažio, dabartinėje Wes't- 
side svetainėje įvyks ma
sinis mitingas, kuriame 
AVestsidiečiams bus aiškina
mas Townsend pensijų plą- 
nas. (Pagal tą planą jšėjų į 
pensijas žipųne^ gSdų pp 
$200 į mėnesį pragyvenimui).

Tarp kalbėtojų bup Pr<>f. J. 
B, Kieffer, P. G. Davis, Jęhn 
Minnec, Miss M. V. Reymond 
rašytoja, Mrs. M. Clark Webs-

ter ir ' kiti. Mitingą rengia 
Townsendininkų grupės organi
zatoriau Gęo. Ą'Hęrnnann ir 
Alois Wieczorek •

Mitingas prasidės apie 3 vai. 
pp. įžanga — 25c. *

Sunkiai pašovė buvu
sio mokyklų tarybos 

viršininko brolį

ŽINOTINA
' < 4 • ' * *

NAUJIENOS, 1739 South Halsted 
Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:t00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 ryto iki 1:00 p. p. *

♦ ♦ ♦
LIETUVOS KONSULATAS, Konsu

las Antanas Kalvaitis, 100 Ęašt 
Bellevue Pląče, (Dešimts šimtų 
šiauren). Telefonas, SįJPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1' 
po piet. Po to pagal susitarimą.

f 't f ‘
PAŠPORTŲ BIURAS. Department oi 

State, 433 West Vąh BuTen St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABašh 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 po piet.-

♦ ♦ ♦
IMIGĘAęiJOS BIURAS, 433 West 

. Van Buren Street. Tel. WABash 
03Q7. ’

♦ ♦ t
ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 

son ir Clark Sts. TeJ. WABash 
1746.

M t
CHICAGOS CITY HALL—Rotuše— 

Washington' ir Člark gatves. Čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipąlis ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai,' sveikatos' departamentas, 
apskričio iždinįnkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000. , ...

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

CHICAGOS POLICIJA, llth ir Stątę 
gatvčs^ Telefonas WAį?ash 1747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti POLice

GAISRUI KILUS, reikia laukti 
FIRe 1313. v fl ‘ ’

♦ t ♦
ILLINOIS EMEKpENCY ĮtELIEF 
COMMJSSIPN, į3Į9 South Mįchigap 

avė. Telefonas, WABash 7100.

Netoli Fox Lakę, Lake ap
skrityje sale kelio, sniego krū
voje buyoz rasfas pusgyvis, sun
kia,V pašautas ptto^Į. Brahden- 
burg, buvusio Chicagos mokyk
los tarybos vĮcę-pįrmininko 
brolis. Kūpąs buyd atrastas 
apie 5:30 ryto. ’ Kas pašovė ir 
kokios bųyo pąšoyįmo aplinky
bės, pojięjja sakosi neturinti 
jokio supratimo. Pašautasis yra 
stambus vyno įmpoytęris.

Demokratai stato 
tris kandidatus 
pnes Įfgmeri

Demokratų partija Illinojuj 
atsisakė rėm|;į guĮ)(enjąi9^i}3 
Horner tai pačiai vietai antram 
terminui. Kai ^lorneris paskel
bė yistįek1 ‘kap.dįdątnęsiąs, tai 
deippkrątai nutarė pastatyti no- 
minacijoms trijų žmonių kan
didatūras, kaį Hornerį įveikti. 
Į kandidatus numatomą Dr. H. 
pųntįęsęn, '’ pbĮcągos' piešto 
sveikatos tarybos pirmininkas; 
Brųce A. GąmpbęlĮ’, demokratų 
pąrtjjos • prę^idepįiąs yąUtijpje 
ir atstovas Ghęster Thpmpson, 
iš pock Jšįapcį*

Gabiųjų vaįkįi tę- 
¥»i? skmtyloH

i ........ .......  r-’—

Jau kartą “Naujienose” skai
tėte pranešimą, kad p. Vytau
tas Bęliąjūs įpok)ns jąųnųpįįus 
šokti • vęitųį,r. tįksjų juos pa
ruošti didžiulei tautų šokių 
šventei. j

' Tą šventę norima suruošti šią 
vasarą. Ji yra valdžios remia
ma ir ypatingai norima, kad 
lietuviai butų už vis geriausiai 
reprezentuojami.

Į šokių mokyklą yra priima 
ma visi berniukai ir mergai
tės, prądeįant ;mip aštųopių 
metų amžiaus, „pWypač pagei
dautina i<5 mėtų^^nžiaus ir se
nesni. Nėra skirtumo ir su
augusiems, taip kad, norintieji 
gaji dalyvauti nežiūrint am
žiaus skirtumo. •

• a-. > * ■

parkuose:
f • •. t ' • »

Pirmadieniais—Daugįas Park, 
Roosevelt Rd., ir Sacraipento:

An|radįęniąfs— Mark White 
Sfjuare, 30 ir Halsted;

Trečiadieriiąįę — Humboldt 
Park, Californią ir North Av.;

KetvirtacSleniais— Hamilton 
Park, 72 ir Normai;

Penktadieniais—Henry Booth 
House, 701. W. 14th PI.

Pąmękos p^ąsįdeUa ’ kiekvie
noje viętpje yąkąrąsį nuo šeš-' 
tos ir baigiasi devintą vai.—V.

kas rengia Makalus. Įžanga 4Q 
centų ypatai.—Kaimynas.

. ' •  —— ' . c 
Rasta nežinomo zmo- 
gaus ' kūnas bąkgkary,

Vakar rasta nežinomo žmo
gaus kųnas prįe North Lib^ 
ty, Ind., Wabash traukiniu 
bakskary.

Pepįty koro^jjs ą. J. Wy- 
land padaręs poinirtįnį tyri
nėjimą paskelbė, kajj rąstasi^ 
buvo nušautas. jOĮtf manomą, 
lįąd gulėjo Kųtį' Įr sąužudybe. 
Šalę jo rasta’ 45 kalįberio re- 
volveris. Einą tolimesnis ty
rinę; imas. Chicagos dętekti- 
vamŠ pądędąnt?: '

, • M'- - i '

Męlrosę BąpkQ Draugiu 
jąa sąvare; renę’

MELROSĘ PARK, ILL. — 
Vęįįnęs draugijos pĮanųoj^ 

ateinančią vasarų surengti 
vięjių didžiulį pi^įjcą. Tųp 
tikslu jau susiorganizavo sep- 
tynjds draugijos. šios drąu; 
gįjpg yra: apygardos Lietuvių 
ŠĮIsįvien ijiipaš; Šusivienij imas 
Lietuvių Ainęrįkoj ‘ 124 kuopą, 
pj:ąugystė Švępto Jonę, Lietu
vių Ąpierikosį Piliečių Kliubas, 
Amerikos Lietuvių: Atletiškas 
Kliubas, švento Vardo Draugi
ja ir Lietuvi^; Darbininkų Su-

7 ■:
Minėtų draugijų’ atstovai jau 

turėjo visą ęflę pąsitariipU if 
pląnąyiųių Joiitų ,pa§ęlj:min- 
gesnis ir pęldingeępįą pendraę 
Melrose Parko\ir apielinkės ĮieK 
tuvių piknikas^?Atrodo, kadras

drą^įM ,yęįi^ęjąs,;^^ 
trukętą gpąTO sųįiąnV^i^Sio 
sumanymo autorius, yra Dr. F. 
K. St^yznęc|cW įKąįp atrodo, 
darbas/ ęina>™andžiai. ’

' ’ M. šeštokas.

a

tyėpmui prašią 
padaryta

. . . f« ! • * '

Painųfija: kvarte- įjeopjąld Stpkowski 
las- I neral Motors” pro-

' graipe '

i

Vamzdelis, polka. Budriko 
vorkęątrą. ;

^u|ądipkįm Lietuvą. paių. 
lĮvąytętąs.

Bįjopkę|ęs yąlęąs. BuViriko

Ęęikią pastebėti, kacĮ Šis pro- 
im V“? Rietas j Lietu
vi Aųdit<>ri^ nuo § yąĮ. įur 
infc? 4>4Pli? Wiko rengia- 
piąs “Makalų” įięątrąs, koncer
tas ir šokiai.—V. ,

•; r . »/ ■ s ■ ( -

Garsusis Philadelphia Sim
fonijos orįestrp dirigentas 
Leopold Stokowski rytoj ya- 
kare dalyvaus General Motors

Sjpifonijęs valandoje, |caįpp 
General Motors orkestro vedė
jas. Kartu su juo dalyvaus 
Enid Szantho, garsi Vienos 
operos kontraltas.

Chįcągo programas pasieks 
per NBC stotį WMAQ, 9 vai. 
vakare.

SUSIRINKIMAI
AVU i

Urąžųą p -
Progress Furnijure Companv Š 1 A P 1B N

ĮĮraptųvė rengiąsi palįnksmin- North ^idės Kętųvių vaikų dpu^įjėjęs “Ęijuųėbų” tėvų steigia- 
ti Savo radio klausytoj jis su v maąis sųsįriųįęįh1^ vąl. vakarę, Almirąs SĮmmons sve- 
smągįų įr jdųmįų rądio progra- tąinėje, Į640 N. ĮĮancpck str., Roqm. C. Vįsį tėvąį-auk-
mm kuris bus trapsiiuojamas Įstojai, kurįems rupi jaunimo lavinimas, kvięčiami ątsi-
rytoj, sekmadienį, 11 vai. prieš lankyti.
pietus, iš stoties V^GES. Patir-1 n v m A T 
ta, kad prpgrąmo išpildyme? da-j R J “ J 
lyyaus žymus dainininkai, mu
ziką;, ir kąlbėtojąį, kurie yisi 
pįtiękš visokio įdomumo 
ir gražaus pasiklausymo. Todėl 
nepamirškite pasiklausyti.

GąrfįęĮd Park Lįętųvių ir Motęrų Patalpinio Kliūty— mętipis 
susirmįtimas, Lawier įrlall, 3929 W. Madison Str., i vai. 
po pietų. Yra daug-naujo apsvarstyti, prašome būtinai 
atvykti. Ęąšt.

t

FICIEHT
Ūse only one leve! tea- 
Ipophfuį to a cup of sifted 

flpur for mosi recipes.

SLA*. 301 Kuopos—metinis susirinkimas p. šęmeto syętąįųęję, 
> Cicero, 1500 S. 49 avė. vakare. Prašome yisus dalyvauti 
ir naujų narių atsivesti. šį^)ę(; auksinis jubhieju’o, tad 
dirbkime visi. Į).

• ’ . * - J i' į
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PARENGIMAI
Leąp Yeąr Shuffle,

IMMIGRANT$ pRQTĘCTIVE LĘA- 
GtlĖi 824 South Halsted Street (Kuli 

Hoūse). Telefonas, HĄYinarkęt 
6874, klauskit J^fiss Hdeį 'Jęiįy.

COpK APSKRIČIO LIGONINE W> 
k ’ Harrison ir So. Wood kahrpab. 

* Telefonas ŠEEley 8600. ’ '' ‘
1 ; ,«ur.... .. 7 t \

I£etyiUiMiįejiį, jąųsip 9 d. va- 
kare susirinko būrelis Rokiškio 
apskričio yęikėjų.’ įšdiąfosąyus 
;ęiką|įųg,ųnąą susverti Rpkįąkė- 
nų Klįubą, vįęį tąm sumany
mui ‘ viępbąlsiąĮ prjįą'pę.

Laikinoji valdyba tapo išrink- 
fa iš
kąs, yięę-pirpi. J. ylįią, rašti- 
plph? 4; Y’1!?? J.-
Jūrgėlionįs.

Šio kliubo tikslai įtrumpoj 
ateityj bus paskelbti spaudoj ir 
bus pranešta kada ir kur bus 
šaukianias Rokiškėnų ' ‘ kliubo 
susirinkimas. Visus rokiškėnus 
kviečiame prisidėti prie kliubo.

’ ” - K. čepiikąs/‘ °
1534 N. Oakley ’ bfvd. ž

“MaUlaP senoje
Pęr keturis pietus ‘‘Makalui” 

buvo girdimi per radio. Tą 
visų mėgiama ! šeimyna pasiro
dys speiįbje rytoj, sausio 12 d. 
Chicagųs 
3133 S.
vai. po pįėtų. Tuo pačiu laikų 
kaip Budrike programas prasi
dės iš WCFL stoties.

Tai firmas įyy^i^ mųsų. lie
tuvių teatre, kad musų dabar
tinis gyvęnįmąs bųtų vaizduo- 
jąjpąs scenpję. Nors pradžia 
5 vai, bet įfąkąjų scena prasi
dės lymR7-:3O yąkare.

Makalęrfpllję .dą|yyaus “Ma- 
|ęą)ų” oriįinaiorius ręįįsoriųš 
K' Jurgęjidnis. Tai bus jo'pil 
mąs pasirodypąs scępųję—nors 
jis yra rezisoriavęs daugybei 
veikalų ir operečių praęįtyje. 
K. Jurgelionis ’ pildo “Makalo”- 
tėvo rolę per radip.

‘ b? w.domi 
krųtami paveikslai iš Lietuvos. 
.Grps ‘garsus stygij kyąrfėtas: 
Dainuos Budrįko radio kyąrte- 
tąs, y jena operos žvaigždė pasi
žadėjo - pasirodyti. Dainuos 
daugybė ra^io artistų, baletas, 
Andrejevo liętuyiški ir klasiš
ki šokiai prie1 didėjęs1 Virginia 
Ambasadors orkestpos. Budri-

. * A- »*> » «.. I V . t, 1 « i - , • ,»r ‘ t* ’ t -

RADIO
WCFE Laivas Links- 

mybes ,
Lietuvių yąląndą duodama 

Budrįko krautuvių. Pradžia nuo 
5 iki 6 yal. po pietų, daĮyvąiVjant 
Žymįemę dainipinkąms,

Liętūyiaią ęąąpie męs gimę. 
Bųdrikp kyartętąš, pritaria^}: 
orkestrai.

Strųmbrišli.ų ppĮĮęa.. Bųdrįkp 
Orkestrą. <1. p

Parsivedžiau- mergužėlę. Ejaį- 
nuoją l^yartę^: Solo L^Įenzi' ; 

orkestrą/1 j
?• W’i 

ris ir L. Tęn?į . . I
Vestuvių Polka; Budriko Or

kestrą. .
jurtai. Naujalio. JJąįn. kyar- 

tetąs. / >. •
Vengierką,. Budriko orkestrą.’
B. Makąląi.

■"O.

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USEP BYOUR GOVERNMENT

Samepricetoday 
as45yearsa^o

VII Manufactuud by baltina powdar 
11 tptdhlikU WKp \ malta rtotMnf bUt 

baltins pow<ltr—undtr auparviiran 
of caparf chtmida of nailonai >1. (I Vapulalien-.';.< "

t r

ONA MARKUS 
po ;čyais Uųd<^cąi|e 

Persiskyrė su šiuo ’ pasaulių 
, šaūsio 10 dieną; <4:30 valan
dą fyį!o 193.6 ' m... sujaukus 8
pietų amžiaus. Rimus Degučių 
.Uvate, Luokės parap., Telšių 
apskr. '' . ■. . '■:

Amerikoj išgyveno 30 metų. , 
Paliko ■ didėliame' nųlių'dime 

vyta • Jgna Markų, seserį Pet
ronėlę i't Šyogęri Juozapą Mar
kus, ir’; švogefį Mykolą Men
kus ,o Lietuvoj motina Domi
cėlė ir 3 seseris Barbora Bro- 
nisė ir Josefina r ir brolį Bla- 
člislova.’ '' ' '

Knuas , pašarvotas , randasi 
6929 $o. Rockwell St 
’ 'Laidotuvės įvyks utarninke, 
sausio J4 diena,, 2:00 vai. po 

, gįet^ iš ftamų į Jaąfiš^ąs Jęa- 
• Visi ą .a. Anos-Markus gi
mines, draugai ir pažystami 
esal nuoširdžiai kviečiąmi da
lyvauti1 laidotuvėse 'ir / suteikti 
jai. paskutinį pąta^navipia ir

■ atsisvėikinima.
i ^Tuliųdė įtekame,

Vyras, sesuo, švogeriai
' ir ; jšimiHės. ’ 'nyK.-rj:
Patarnauja laidotuvių direk

torius A. Petkus^ Tel. Cicero 
2109. ;'v ri’.* ' ''•

'T -

;

]S Lietuvių Auditorijoj, 
. Halsted st. Pradžia 5

yyąus “Ma-

• t
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Mikaitis
. _ . r.. -, . t-...J

Persiskyrė' sd šiuo pasauliu ‘ s&ųsio
9 dienąį 3:05 valandą ryto T936 m., su
laukus pusės ąjnžiaus, gimus Panevėžio 
apskr., 'Ramygalos parap., Ąukštadvą- 
rio kairpė. ' '

, Ąmerikoi išgyveno 23 metus.
Palikę' dideliame huliudime' vyrą An- 

drew, suhų‘ 'Juozapą > marčią Marthą, 
diiktepį' Veroniką Pratapas, žentą Joną, 
sėsėfį Juzėpą Sųngailą Cohnecticut, anū
ką Kazimiėtą Sipelį, pusseserę Stepani- 
ją Trotską ir daug Jcįtų giminiai. O 
Lietuvoje,‘' seserį ir giminės.’

Kūnas pašarvotas randasi 3022 West 
53rd Place .. ,

LaidotuVės įvyks .panedėly, sausio 13 
diemĮ,:. 8:00 valandą ryto iš namų į šv. 
Kryžiaus, parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos' už velionės 
sielą, o iŠ1 ten bus nulydėta ‘ į švento 
Kąspmtero kapines1.

• l yisi a. ą; Veronikos Mikaitis rginiinės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami jalyyąut laidotuvėse įr suteikti jai pas
kutinį natarriavnrią1 ir* atsisveikinimą. ' 1 • /
r Nuliūdę liekame,

Vyrąs,4 šbįhus, duktė, marti, žentas, sesuo ir giminės. " ž ' • A J \ i" ' .
PatarnaąJa laidotuvių clipkĮofiųs S. P. Mažeika, Tel. Yards 1138.

SAUSIO 11.-—Mergaičių Ratelio “JĮ. R.”
Vienna Suite, Bišmarck Hotęl, Randolph & Wells Str. 0:pO 
P. M. Įžanga—$1.00.

SAUSIO 11.—SLA. 301 Kuopos vakaras Cicero šemętų svetainėj, 
1500 So. 49th ayęnue. Gera ipųzika, įvairumai.
25c., ir prizai jįmpiingiėsięnaą. z

SAUSIO 11—Lietuvių Jaunimo Draugijoj Plaukimo Vakarus, 
Medinai; *i^letię Kiiųbe^ 5,05 ‘Nį. ^fcliįgąą aye. įrrą^ųo- 
lės ir “gražuolio”'rinkimas. . Pąsdųlinęs parudus pl’ąu^ir 
kės. Įžanga i iš anksto—50c., prie durų—65c.

SAUSIO 11—Kruopiečių Kliubo vakarėlis, Neffo svetainėj e( 
2435 S. Leavitt Street.

SĄŲSIQ Į2į—Ęadio Dramą, “M^ąląV’.sęęiripję, C^cągęs Ljefųtylų 
•“ ;rAudįtdrijoie, 3133 S.^llalsted strąet^u K. Jurgelioniu kiMa-

Pradžia $ vai. p|). 40c. ypatai.
I SAUSIO lį.—Pjrmyp Choro Card ir Bųnco Party—Neffo sye- 

‘ tainėj, 2345 So. Leavitt. Programas, prizai, užkandžiai.
p yąlt vak. Įžangą 35ę.

SAŲSIQ |8.—Tęisyl^s Mylėtojų Drąųgijos vakariene “Vesębja” 
ir šokiai pagerbimui įstojusių Liętuvos Dukterų ir Rožan- 
cąvds Draugijų Chicagos Liętūyii| Auditorijoj, 3133 So. 
JĮalsted St. Prądžia 6-tą vai.' yak. Įžangą 5pc.

SAUSIO ‘ 19—Cįiicagos Lietuvių Drąųgijos ^etinis yakąraų- 
Koncertas, Sokol svetainėje, 2345 South Kedzie avenųe. 
Pradžia 4 vai. pp.

SAUSIO" 25—W 63 kuopęs Mįųs, J. MaP^eyįčiąųs syętaipjįj, 
1036 E. 93rd Street. Dainuos Roselandę pagarsėjęs šą- 
kar-Maįtar cĮiorąs. Kiti pamąrgipįmai. pradžią 6 vai. 
ya^ąre. Įžangą—35c.

SAUSIO 26—SLA. 212 kp. Kęnoshą, Wis. Sį;ato Blindą pęrman 
American svetainėje, 1^15-52 St.,. Keiiosha.

VASARIO 1—Amerikps-Lietųyių Olimpiados Sportininkų Pą: 
gerbįmp. Vaįcąras, Sputįimoor Vįešpųtyj,. Stony Island 
& 67th Street. Bilietai 75c^ Gros G. Stėphens orkestrą. 

VASARIO 9—“Pirmyn” choras stato operetę “CAVALLERlA 
r '" ’ RUSTIOANA”'; SokpĮų Svetainėje, 2345 South Kedzįe 

Avenue.
VĄSARIO 16—“NAUJIENŲ*’ METINIS KON

CERTAS, Sokpiu Svetainėj, 2345 Soutji 
Kedzie Avenųę.

VASARIO' 23—SLA. 139 Kupros koncertas, “Pirmyn” operetę, 
“Gražioji Galatea”, Strumilos svetainėj, 158 E. 107 Sf. 
Šokiai. Pradžia—5:30 v. y. įžanga 40c.

IĮOyO 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithųaniąn Ųnįversity 
Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagos Lįętuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pelnas—įsteigimui stipen
dijų fondo. Įžanga 50c. <

>
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CLASSIFIED ADS

Kaip jau vi.
Pamatykite

$310
12215 SBIJŪNĖLIS 1984

Ateinantį Sekmadie CLASSIFIED ADS

Kraujas verda’

J ANŲ AR Y ŽEMOS KAINOS ForRent

COALNauja alyva pečiams
3-čias

kambariai

pagyvenimu

Tel. Bdulevard 4705
prie tos parapijų 
jų svarbiu dalyku

$5.75 
•6t00 
"4.75 

ton

Mirė bestovėdamas be 
darbių stoties eilėje
John Dripp 55 metų bedar

bis 5649 South Halštetd street, 
vakar netiktai mirė, bestovė
damas eilėje bedarbių stotyje, 
1319 S. Micįligąh avenue, kur 
buvo atėję gauti ^pašalpos. Spė
ja mirė nuo nusilpimo ir al-

nuo $100
Turime Real

svei
Pui

Atsi

Midget Radios vertės 
$20.00 po $9.75

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

šeštadienis, sausio 11, 1936

Financial.
Finansai-Paskolos

Paskiausias 1934 Coupe 
rUmble sėdyne ' $4 0 R

Lai eina kur galės angliškai 
kalbėti kiek tiktai nori”

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phona Yards 8408

Prosinimo mašinos po 
$34.00 ir augšė.

Skalbamos mašinos po 
$34.00 ir augšč.

šįvakar šaukia tėvų susirinki 
mą vaikų organizacijos at 
gaivinimui

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

7446 ARCHER AVĖ 
ant rendos štoras — i 
beauty shop 
tessen 
Ras station 
Prospect 2559

Tai man, kaip senam parapi 
jonui šv. Jurgio parapijos, tie 
siog kraujas verda, ir aš nega 
liu iškęsti su jumis nepasida 
linęs savo mintimis. Bet malo
nus šv. Jurgio parapijonai, ne 
nusiminkite. Dabar atėjo dide 
lis ir rimtas reikalas veikti, ii 
veikti tuojaus.

PARDAVIMUI grosernės flxturiai 
gerame stovyje,, labai pigiai.

Halsted St.*’

dirbti i 
patyrus tame

PASIRENDUOJA 5 kambariu fla- 
tas. Savininkas pasilaikys vieną 
kambarį. Renda $10.00 i mėnesi — 
Bnghton Parke. 2856 W. 39 St.

DODGE 
su 
už tiktai

Gražus Parlor Setai po $48 
Gesiniai Pečiai po $28.50

NAUjli įgytų AUTOMOBILIŲ visokio išdir

Labai paran- 
Prieinama renda. 4148 

l Avė. Brighton Parke, 
® užpakaly.

ŠTORAS rendon ant 716 W. 31 
St. 5 kambariu flatas užpakaly, 
kartu su fikčeriais dėlgrosernės ar
ba bučernės jeigu kas nori. $25.00. 
Atsišaukit 3320 S. Halsted St..

PARDAVIMUI groserne pigiai su 
namu ar be namo. Turi būti par
duota i trumpa laiką. 8210 South 
Hąlsted St.. Chicago. III. -

TAVERN ant pardavimo 
650 W. 81 St., 

Tel. Radcliffe 7937

šįvakar tėVų susirinkimas
’ Tat, šj Vakarą, sausio 11 d., 

8 vai. vakare visi Northsidės 
tėvai-auklėtojai būtinai pribū
kite ant tėvų steigiamojo susi
rinkimo ir čia išdirbsime pla
nus kaip “Bijūnėlis” geriausiai 
galėtų darbuotis ir lavintis lie
tuvių kalboje, dainose ir muzi
koje, o iš to bus nauda ir’ pa
sitenkinimas kaip tėvams, taip 
ir vaikams.
- Susirinkimas įvyks Almira 
Simmons svetainėje, '1640. N. 
Hancock Str., Room C., 8 vai. 
vakare

Priduokit sa- 
rašykit angliškai, adresu 

Box 380 
Naujienos,

1739 S. Halsted St.

MAKALAI SCENOJE Nedėlioję, 5 vai. Lietuvių Auditorijoj.
WCFL. 970 kil. 5 vai. vakare gražus radio programas. % 

Gražus 12 puslapių KALENDORIUS DYKAI atsilankiusiems. Per 
— paštą—reikalinga prisiųsti 10c persiuntimo lėšų.

Radios gražiuose kabinę

Traukiąją 5 Užmušė 
' kryžkelių sargą

Ryt, sako parapijonų susirinkimas; sako, priver 
sti klėboną grąžinti lietuvių kalbą

PARAPIJOS 
Satišio 12 dieną, 

3501 Š. Union 
vakare.

PARDAVIMUI Tavern pigiai .ge
roj vietoj, Lietviu apgyventa. Biz
nis išdirbtas per daug metu. 4 kam
bariai prie biznio. Renda, tik $25.00 
Tel. Cicero 2056.

Lengvais, 
Dalinate išmokejimais

RENDON apšildomas kambarys 
Vaikinui ar ženotai porai.

4233 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI Tavernas, išdirbta 
ir labai graži vieta. Dabar proga 
nupirkti pigiai. 4070 Archer Avė.'

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus an^ mortgičių, 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. Western Avė.

Hemloėk 0800

REAL ESTATE BONDSAI. Pa
šaline ypatą mokės grynus pinigus 
už nuošimčius mokančius ir nemo
kančius bondsus. Naujienos, Box 382.

, „ BEVEIK DYKAI
6345 S. Sacramento Avė.

6 kambariu mūrinis bungalow, 2 ka 
ru garažas. Dideli kambariai. Už

Važiuota juo tiktai ke- 
Negalima 

Su 6 drati- l . .

i,' * 

$485

4 KAMBARIŲ flatas rendon 
Pečiais apšildomas 
ki vieta

RĘNDON Tavern. Renda pigi — 
Kam reikia ir gali vartoti fikčerius, 
5 kambariai užpakalyj.

4213 So. Campbell Avė.

PARSIDUODA vienas iš 2 biznių 
— už pirma gerą paguli j imą. Ta
vern arba Bučernė. Tavern randasi 
5545 So. Damen Avė. Vienai mote
riai persunki! bizni vesti. Savininkė 
B. Sucilla, 12300 S. Emerald Avė.

, Pullman 3990

JAUNA mergaitė prižiūrėti kūdi
ki .ir prie lengvaus naminio darbo 

1107 S. Spauldihg Avė.

PIRMOS Kliasos Tavern, gyvoj 
apielinkėj, daro gera bizni. Kainuo
ja $4500. Parduosiu pigiai.

6114 So. Halsted St.

!. — Summitt, 
gera Vieta dėl 

kriaučiaus ar delice- 
Nėra tokio biznio. Taipgi 

ant rendos. Morkus,

AR NORIT GYVENT FLORIDOJ 
IR TURĖTI SAVO FARMA?

8000 akrų žemės N. W. Floridoj bus 
padalinta i farmas, $15 už akrą — 
puikus klimatas. Pasiskubinkit! Dėl 
platesnių informacijų rašykit ang
liškai.

MAT FESEL. 
1689 Orchard St.

: . . Chicago, IR.

REIKALINGA patyrusių veiterkų 
— Gera mokestis — Bemices Lunch 
Room, 506 W., Pershing Rd.

Puikios viškos ir basementas. Nau
jai išdekoruoti. Arti transportatcijos, 
mokyklų ir bažnyčių . Turi būt tuo
jau parduotas. Kaina, $4500. Cash 
$800 .

THE BILLS REALTY, Ine., 
1920 E. 71 St.

Hyde Park 2604.

EXTRA SVARBUS PRANEŠIMAS 
įvyks susirinkimas Lietuvių Tautos 
Katalikų Bažnyčios sausio 12, 3-čią 
valanda no pietų, Sandaros svetai
nėj, 814 W. 33rd Bt.. Kviečiame vi
sus ' senus parąpijonus nuo Vysk, 

catrie prisidėk 
Bus daug nau-

PASIRENDUOJA
švariai įrengti; yra1vana, pigiai $10. 
Pasirenduoja 1 kambarys $1.50 i sa
vaite pečiais šildomi, geroj ‘vietoj 
prie 2 karų linijos. J. M. J. 6883 
So. Racine Avė. .Chicago. III.

REIKALINGA mergina 
Taverną,, turi būti 
darbe. 5758 W. 65th St.

Juk tas viskas nėra tik pra
eities nuopelnai; kad - ir dabar 
tą visą galima pakartoti, o gal 
ir dar geriau. Tik reikia im 
tis darbo ir pasiryžimo, o mu
sų “Bijūnėlis” parodys ką gali.

ŠVIESUS, didėlis kambarys, karš 
tu vandeniu apšildomas. Visi pa 
rankamai, pavieniui ar vedusiai po 
rai. Gali valgi- gamintis.

7115 S. Honore St.

TAUTINĖS
“BALIUS
Parapijos s ve t
Avė. . Pradžia 7

• N ’ -

Kviečia
Parapijos Komitetas

0 jeigu jisai to nepadarys, 
tai po parapijos susirinkimo, 
susirinkite bent kokią dvyliką 
gerų Šv. Jurgio parapijos pa
rapi jonų, ir tuojau kreipkitės 
prie Kardinolo Mundelein. Ir 
tenais jam išdėstykite savo rei
kalavimą. Jeigu musų Jo Ma
lonybė M. L. Krušas, nori taip; 
jau dideliai angliškai kalbėti, 
tai tegul jisai bu‘na iškeltas 
iš musų parapijos kur nors pas 
airius, kur jisai galės iki so
ties prisikalbėti angliškai. O 
mums tegul duoda kitą klebo
ną, kuris musų lengvą ir baltą 
duoną valgydamas nevaržys 
mums lietuviškai evangelijas ir 
pamokslus klausyti, ir mes ga
lėsime taipgi gražiai sau lie
tuviškai evangelijas ir pamoks
lus klausyti, ir mes galėsime 
taipgi gražiai j sau? lietuviškai 
savo giesmes giedri, ir musų 
jauninu^ nebus nutautintas. 
Jeigu jau tam musų “Malony
bei” taip ta. airių kalba patina 
ka, tai tegul jisai eina sau pas 
tuos airius. Tegul jisai tenais 
tauzys jiems angliškai kiek 
tiktai jisai norės. O mes jau 
turime gana gerų lietuvių ir čia 
gimusių kunigų, kurie musų 
senos lietuyių kalbojs neniekins, 
ir mes galėsime, sau kaip ir

Daug prisidėjo prie kultūros 
darbo

6 KAM ARIU Stucco buno-alo'v 
.$4000, garažas, karštu vandeniu apšil
domas, 30 pėdu lotas, aržuolo išbai
gimas ir grindis. Gatvė ir alley iš
mokėti. Paaukausiu greitam parda
vimui, arti lietuviškos bažnyčios.

7154 So. Maplewood Avė.

Help Wanted—-Female
Darbininkių reikia

$4,500; medinis namelis

Elektrikinės Ledaunės
$65.00

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Kaip jau buvo praeitą nedėl- 
dienį užsakyta, kad šv. Juzgio 
parapijos susirinkimas įvyks 
sausio 12 d.j tuojau po sump^, 
tai dabar reikia mums, malo
nus parapijonai,' veikti. Ir 'štai 
ką turime padaryti. Visi, kas 
tiktai tą parapiją užlaikote ir 
tą bažnyčią pastatėte, sueikite 
į Šv. Jurgio svetainę. Įr kaip 
tiktai ateis laikas , parapijos 
reikalų svarstymui, parėikalau-

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai ■

BARGENAS, parsiduoda Koncer
tina “102, keys triple” už $20. 3215 
So. Wallace St. lst f 1.. bile laiku.

MĖSOS MARKETAS ir groserne 
pardavimui. Geroj vietoj, geerai 
įsteigtas biznis. Labai nebrangiai. 
REPublic 8931. 2953 W. 59 St.

NORTHERN
' Best Substitute for Pocahontas 
Mirte Run .............. ...... ......
Lump, Egg or Nut ........
Screenings .................. ........

Diręct irom the Mine. • 
minimum. /

Call Day or Night 
KEDZIE 3882.

PUIKI PROGA — Reikalingas 
partneris prižiuręti mano biznį. Ne
galiu atsidėti ant pasamdyto žmo
gaus. Reikia $500. 
vo amžių

Po ilgų metų darbo labora
torijose, .Arrow Petroleum 
Company išvystė naujos rųšies 
alyvą, tinkamą pečiaihs kūren
ti. Ta alyva vadinama “Sto'vol” 
ir specialiai rafinuota ir ypa^ 
tingu budu išdirbta, tinka ku
rui. - Dega jriėlyna karšita lieps
na, nedvokia ir neišduoda^ suo-

Furniture & Fixtures 
Ra kandai-Įtaisa i

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS., GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas 
Miiie Rūn ....... $5.75
Lump, Egg ar Nut........................ 6.00
Screenings ...........     4.75

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 
kaip 2 Tonus. . 
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 

TeL KEDZIE 8882.

IŠPARDUODAME BARU F1KCE- 
R1US, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Štorr fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant'svarstyk
les. registerius ir iee naksus. Cash 
arba ant išmokėjimo 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S State St. CALumt 5269

VIENA iš 2 praperčiu mūrinis ar 
medinis 2-fletis South Sidėj parsi
duoda arba mainysiu ant bizni? 
prapertės. Iš priežasties vyro mir
ties. Atsišaukite '

5751 So. Carpenter • St.

Arrow * Petroleum Company 
pristato pirkėjams alyvą tie
siai iš dirbtuvių, kuri randasi 
prie Sacramento bulvaro, Ohio 
gatvės ir Vincennes avenuė. 
Orderius galima duoti per tele
foną, VINcenhes 4300 arba 
NEVada 43. (Sp.)

CHAS. BENDER CO. 608-14' N. 
Wells St. Bargėnai: 50 pilnu setų 
Bar Fikčerių. Išrengimai nuo $125 įr 
virš .1000 kėdžių ir stalų. Vartoti ir 
nauji. Lengvais mėnesiniais išmokė
jimais . Visi grosernių-lunchruimio- 
hamburger ir visi kiti fikčeriai. že
momis kainomsi. Priimsim jūsų fikče- 
riųs i mainus. CHAS. BENRED CO. 
608 North Wells St. Superior 2361.

Business Chances
Pardavimui Bizniai _ _ :,

PARDAVIMUI Tavern. Priešas 
tis pardavimo patirsit ant vietos.

2540 W. 45 PI.

MERGINA turinti darbą ir norin
ti trumpas valandas pagelbėti prie 
namu darbo mainais už kambarį ir 
pragyvenimą. NEVada 8837.

$7,000 CASH NUPIRKS 2 aukštų 
nama.- 
plentas 
4 lotai.
ki fikčeriai. frigidare* radio, plaver 
nianas, valgomojo kambario ir par
lor setai. Pilhas namų įrengimas. 
1935 Chrysler 8 Sedan, 4 durų. Pri
verstas paaukauti dėl silpnos 
katos . Visi taksai apmokėti, 
kioi vietoj. Mažas morgičius. 
lankyk’t apžiūrėti.

Pašaukit Lafayette 1996.

taip iškilmingai prisiekė Pasau
lio Lietuvių Kongrese, platinti 
lietuvybę per mokyklas ir baž
nyčią, parodė savo “didelę ga
lybę” ir buk įsakęs jaunam kun, 
A. Valančiui, kad girdi, “tu sa
kyk pamokslą, angliškai, arba 
jeigu ne, tai išlėksi laukan iš 
mano parapijos”.

Ir dėlto, kad pasitenkinti, 
kad jaunas kun. A. Valančius 
tikrai jisai pamokslą ir evan
geliją sakys jaunimo mišiose 
angliškai, tai patsai sėdėjo per 
jo pamokslą ir klausės. Tai 
matote, kokią didelę dvąaios 
lietuviškos stiprybę, musų “Di
dis Pralotas” parsivežė iš Vi
so Pasaulio Lietuvių Kongreso, 
ir kaip tatai jisai čionai musų 
bažnyčioje lietuvybę platina. 
Matote malonus lietuviai para- 
pijonai kaip didelė ironija į- 
vyksta musų pastatytoje ir už
laikomoje bažnyčioje kad čic 
nai gimęs ir mokslus ėjęs jau
nas kun. A. Valančius, nori lie
tuviškai evangeliją ir pamokslą 
sakyti, tai Lietuvoje gimęs 
grinorius nori muš ir musų vai
kus ištau tinti, ir verčia savo 
kamendorius sakyti’ . pamokslą 
ir evangeliją angliškai.

Toliaus, “Bijūnėlis” nemažai 
yra prisidėjęs ir prie visuome
nės kultūrinio darbo; dalyvau
damas eilėje svarBių masinių 
parengimų, apvaikščiojimų bei 
paminėjimų. Visur grupė bu
vo tinkamai įvertinta. Laike 
savo gyvavimo surengė kas 
metą po kelis parengimus _ su 
perstatymaiš, koncertais, šo
kiais ir t.t. Ypač po vadovys
te p. A. Steponavičienės gana 
gražių dalykėlių suvaidinta. 
Ne kartą ir ant radio valandų 
“Bijūnėlis” buvo kviestas dai
nuoti.

Nė vienas nebijokite, reika
lauti balso ir kalbėti lietuvių 
kalbos grąžinimo reikąlu. Jeigu 
jisai neleis arba neduos balso, 
tai tada nieko nelaukę, už die
nos -kitos suJtarę bent kokie 
dvylika parapijonų,' važiuokite 
pas Kardinolą. . bebūkite nuo
laidus, nesiduokite būti nura
minami lengvais pažadėjimais, 
bet bukite nepajudinami savo 
reikalavime.

PARDAVIMUI Tavern — Priešas 
tį patirsite ant vietos.

2235 W. Cermak Road

Ateinantį sekmadienį, sau 
šio 19 d., LiettiVių-'-Auditorijo
je įyyks LiėtuVi'ų Tautiškų Ka 
pinių lotų savihin*kų ir dfau 
gijų atstėyį VHštiotinės mėti 
his susirinkinih's. - ■’ Susirinki 
mą šaukia Triištistai.

tu mūrinis namas ir 75x125 tuščias 
lotas viskas kartu tiktai $6500 — 
$800 įmbkėti, arba mainys ant Storo 
arba flatų.

Iowa fiį. 6 flatu mūrinis namas 
tiktai $65u0 — įmokėt $2000.

N*. Albkriv Avė, 2 flatų mūrinis 
hapias 5—r6 kambariai. £aru apšil
domi, $3800 — $1000 imokėt.

N. Ridffeway Avė., 6 kambarių 
murinas ęottage tiktai $1500 •- 
$300 ifnokėt,

Pirm nsRU pirksit^ arba norėsite 
parduoti pamatykit. - .

LOIS MORRIS & CO.
4006 Division St.

Puikiausias$395

PARDAVIMUI Delicatessen ir 
bučernė. Biznis išdirbtas per ilgus 
metus. Priešasti pardavimo patirsit 
ant vietos . New Life Delicatessen. 
3331 South Halsted St.

NORTHSIDE.—Malonu prisi
minti apie “Bijūnėlio” darbuo
tę per eilę ‘ metų tarpe North- 
sidės lietuvių. Jau turime ge
rą skaičių suaugusių jaunuolių, 
kurie buvo “Bijūnėlio” mokiniai 
ir ten pirmiausiai susipažino su 
lietuvių rašyba, daina bei mu
zika. Keletas iš jų jau daly
vauja suaugusiųjų choruose, 
orkestrose, toliau lavipasi mu
zikoje- ir pet yra išėję muzi
kos mokyklas, kaip p-lė Valeri
ja čepukaitė. Visi yra gerais 
ir, pavyzdingais jaunuoliais Jr 
mielai dalyvauja visur tarpe 
lietuvių viešą j ame gy venipie. 
Reiškia, liuosas atliekamas lai
kas naudingai suvartotas davė 
gerą gyvenimo pamatą.

HIGH GRADE 
ILLINOIS COAL

TAVERN parsiduoda visa arba 
pusę. Prie dirbtuvių. Priešąstis — 
Liga — Pigiai. 274 East 157 St., 
Harvey, III. Tel. Harvey 3560.

MODERNIŠKAS mūrinis bunga]ow 
6745 S. Artesian Avė. —- 5 kam
bariai. karštu vandeniu apšildomi. 
Puikioj vietoj. Privėrstas parduoti 
nebrangiai.

-TAVERN greitam pardavimui 
labai nebrangiai. Geroj vietoj; par
davimo priežastis — kitas biznis.

1400 So. Union Avė,

CHEVROLET Naujausias 1935 De 
x Luxe , keturių durų Sedan. Iš

skirtinai puikus ir ekonomiš-
. kas karas. - $295 Piktai . fcvv

Bukit prisirengė pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai ap- 
skaitliayimų. 25 metai patyrimo — 
Blękorius ir Stogius.

Leonas. Roofing Co.
3750 Wallace Street 
Td. Boulevard 0250

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Karštu vandens apšildo 
vienas flatas išrenduotas.
2 karų garažas, moderniš-

HUPMOBILE 1932 De Euxe Se
dan. Neturi nei ženklelio ir 
yra naujas kaip dieną kai ap
leido dirbtuvę. $ 4 "7 E 
Musų kaina tiktai.... ■ ■ **

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 y. vak.
DR.CARR

DENTIStA$
Nupigintos kainos aht visokio Plato 
darbo. Platas pataisau i tris valandas 

856 WEST 63rd ST., 
Tel. Norinąl 0100.

Antrus lubos priešais Wiebold

Mesi taipgi turime 1932 Sedan. Ga
rantuotas geram $1

stovyj, už' tiktai ....... 1 vw

PĄRSIDUODA Marųuette Park 6 
kambarių mūrinis modemiškas bum 
galow 
$2.000<

Brighton Park —• 2 pagyvenimų 
medinis namas $2000.

Brjdgeport — 6 pagyvenimų mu
ro ir medžio — $3000; vieno pagy
venimo $1600.

Roseland — 2 pagyvenimų medi
nis $3000.

Cicero — 2 pagyvenimu, $2800.
• 18-tos apielinkės 5 

mūrinis $2800.
Cash arba lengvais išmokėjimais 

kaip renda. \
Prisiųsk' atvirutį ir* mes paduosim 

šių namų pilną aprašymą — Kazys 
Umikis. Adresuokite:: Chas. Urnich 
56 W. Washington St. Room 514.

Lietuvoj 4 pagyvenimu namas prie 
Šešupės upės —- pigiai arbai mainu.

BRIDGEPORT.
siems Šv. Jurgio par. parapijo 
nams yra žinoma, porą savaičių 
atgal tapo atkeltas iš Brighton 
Parko! lietuvių parapijos jaunas 
kun. A. Valančius. Jisai tenais 
buvo išauklėtas kun. kleb. A. 
Briškos sakyti pamokslus lie* 
tuvių kalboje. Yra kalbama ge
rų parapijonų, kad atkeltas pas 
mus j Bridgeportą, jisai norėjo 
sakyti pamokslą ir čionai lietu
viškai. Bet mūšų didis Jo Ma-’kitę Savo klebono kun. M. L. 
lonybė Pralotas* M. L. ’KrušasjKrušo, kad jisai be jokių išsi 
kuris Lietuvoje praeitą vasarą sukinėjimų tuojau grąžintų 

mums musų lietuvių kalbą. Jus 
patys pamatysite, jeigu visi 
tvirtai ir vienybėje pareikalau
site, tai musų “didis jo malo
nybė” nusileis ir turės grąžin
ti lietuvių kalbą atgal.

SKOLINAM PINIGUS
Ant 1-mų ir 2-nj morgičių visose 
apielįnkėse (ir perkam) 
iki kelių tūkstančių. . *“ 
Estate ir Apdraudos Dej] 

J. NAMON & C01
6755 Š. Western Avė

Tel. Grovehill 1038

ŠTORAS rendon —- Su furnace — 
Naujai išdekoruotas — Tinka bile 
kokiam bizniui — S. Miežis, 2354 
S. Oakley Avė. Capal 0936.

;Qttp Miller, ^62 metų 'avi
žiaus, Chicago & Eastern Illi
nois railroad' kryžkėlib sar
gas, tapo užiiitištaš prie 159' 
ir netoli Indiana gatvių, kai 
jis vakar vakarą eidamas pa-i 
reigas, palindo po einančiu į 
Chicago Dixie Limited trau
kiniu.
• .,'•• * '■ ■ . * ,

Mačiusieji pranešė policijai, 
kad jį užmušė traukinys tuo 
metu, kai jis įspėdamas auto
mobilistus pats užėjo ant ąteL 
nančio traukinio kelio, /'*

Pirkit automobiliu^ tiesiog iš THE U. S. AUTO FINANCE CO. ir 
sutaupykit daugiau begu puse, T . . TTmzx„<zs„TT TTT . ...
Mes 'turime virš Į50 NAUJAI ĮGYTŲ AUTOMOBILIŲ visokio išdir- 
bimo, visokių modelių kuriuos mes turime tuojaus parduoti, 
Kiekvienas karas yra paremtas musų reputacija virš 20 metų teisingo 
patarnavimo. '' Niekur -kitur Chicagoje jus nenusipirksite už panašiai 
žemas Kainas. ’ t f .
Mes priimsime jūsų seną karą kaipo imokejimą ir duosime «du metus 
laiko išmokėti likusius.
FORD Paskiausias 1935 DeLųxe

Sedan. šis karas yra tiktai 90 
dienų senąs. . Garantuojam, 
kad yra kaip naujas,' taipgi 
1934 Sedan, labai mažai važi
nėtas. Musų^ j——. —
kaina tiktai *

Angliniai Pečiai po $12.50 
Aliejiniai Pečiai 'po $19.50 
Kainos suųiažintoš ant Mat

racų, Springsų.

Sudrik Furniture Mari
3347-49 SO. HALSTED ST.

Tad, visi šv. Jurgio par. par 
rapijonai sueikite, ir kaip vienas 
pareikalaukite grąžinimo lietu
vių kalbos, sausio 12 d., tuojaus 
po sumos.

—šv. Jurgio parapijonas.

J. F. Budrik, Ine
3417 S. HALSTED STREET *

NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 
mėnesiu išpiokiėjimUi. Jst. .15 metų. 
Overhauling, body - taisymas, niale- 
vojimas, apdengimas, tajerai. bette- 
ries, auto i*adios. virŠai. stifclai. fen
deriai, apška|tliavin]ąs. toWing dy- 

,2511 Milvįiukeę Avė..Bei. 4845\

■ 8 : •: - • NAUJIENOS/sChieago, III,
-------------------————A—   I!     IIIII II I ——s Į . .-J .......r, . ■■■—..u_ 

Šitam', Senam Šv.. Jurgio Parapijonui'š”&S?-S1'
Kraujas Tiesiog Verda

Biisinęsš Setyice
BiznioPatarnavimas^^^^^^^^^^^^^

NAMU SAVININKU AT YDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki‘ 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 £aNDLORDs‘ BUREAU riF 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met. '

Furnished Rooms
■f - ' ' ’ , ■ ; ? i- H ' '' , . .i ■, ,; ■ ■

GRAŽUS kambarys rendon. apšil
domas, prie- mažos šeimynos, 6406 
S. Francisco avenue, PROspect 
4266. 1 ’ -

$345
----------------——-------- r--- r—---- T- 
PLYMOUTH 1985’De Luxe Sadan.

Visai naujam,,'naujas 
; perdėm ‘tiktai^_ ........

BUICK -PaškiaUsias 1935 De Lųxe 
Sedan. ' r 
lėta šinitų rhyliU 
atskirti nuo naujo. _ _ ----
niais ratais.. . f'Knee, Action” 
tronkas, heatėris. 
Musų1 kaina, tiktai ....

PONTIAC Naujausias 1934 De 
( Luxe Sadan. Pastebėtinai gra

žus ir tobulas, kaip diena kai 
apleido dirbtuvę 

' bargenhs Ū 
už ........

........■■■■■■■ «...i Į...... . d fįlN.

Naujausias 1935 
aras vartotas ly-^ 
j. Naujas visais 

’485

CHRYSLER 1936 De Luxe Sedan. 
Tobulas visais atžvilgiais! Turi 
6 dratinius ratus tropką, heą- 

, tęrį. Musų kaina < J ~ ~ 
tiktai

GRAHAM Naujausias
Luxe Sadan kaip naujas, tar
naus daugeli metu, ir bus. eko
nomiškas.' Musų 
kaina- tiktai ...........

REO 1935 De Luxe Sedan. Visai 
mažai vartotas. Su 6 ratais, 
heateriu visai naujais tairais. 
Taipgi 1932 ir 1931 C-f TF E Sedan už tiktai' ... .... I ■ W

PACKARD 1932 Sedan. \ Labai gra
žus ir mažai vartotas $9 O E 
karas. Tiktai ............ “Oy

STUDEBAKER 0
Sedan. šis Ki 
giai 90 dienų 
atžvilgiais.
Kainh tiktai a.

_—-------------------—------------------^...-.4,

Mes taipgi tiųrjme ■ 1932; Sedan. 
kaip naujas Slfil*
už tiktai. ■ <W

«■—MM—IJIIMI ,« ■ ,,l» i^> Į h'|lį|l«lĮI»l<lilll m I im '

NASH Paskiausias 1934 De Luxe
Sedan . Puikus ekonomiškas 
karas ir yra kaip visai naujas 
karas. Musų MOE 
kaina tiktai .;......i.......

Ir daugelis kitų už kainas kurias jums nesunku bus mokėti.
NE ATIDĖLIOK1T — Atsilankykit šiandien arba nedėlioj ir peržiuNE ATIDĖLIOKIT — , ___ ______ „
rėkit musų staką puikiausiu karų šiame mieste, 
KIEKVIENAS KARAS PARSIDUODA SU MUSŲ 90 DIENŲ GARAN 
TIJA IR 10 DIENŲ PASIVAŽINĖJIMO IŠBANDYMAS.,

MES ATDARI KASDIEN IR NEDĖLIOJ^IKI 9 VAL. VAK.

U. S. Auto Finance Co.
2535 N. Crawford Avė. (Pulaski Road)
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