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Lenkija tiria ukrainiečių terori

elektros

NaujienųRadio Programai

Sėnator Gerald P. Ny<

anks

Italai skelbia perga 
lę 40 mylių fronte

-Veik 
kurie

Skerdyklos ir malū
nai laimėjo sugrąži
nimą proceso taksų

— Italija 
pagaminti

Chicago, III., Penktadienis, j Sausio-Jainiary 17 d., 1936

Laivynų aprybojimo 
konferencija tęsia

ma ir toliau

Morris C. 
šovė savo 
vaikus ir 
Ketvirtąjį 
primušė/

LONDONAS, s. <16. — Rašy
tojo Kipling padėtis tiek pablo
gėjo, kad daktarai pasiliks bu
dėti visą naktį.

Prėmieras Lavai lai 
mėjo pasitikėjimo 

balsavimą

New Jersey gubernatorius paskutinę dieną 
atidėjo Hąuptmanno žudymą mažiausia 

30 dienų “delei svarbių priežasčių”

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

Lenkija tiria įtarimą, kad Lietuva rėmė ir 
> ’ - finansavo ukrainiečius teroristus

ADDIS ABABA, s. 16. — 
Ethiop&jos' valdžios praneši
mas sako, kad Italijos lakūnai 
bombardavo Raudonojo Kry
žiaus. ligoninę, ,Waldia mieste 
ly7 90 tflyį. šiaurę < nuo Dess^ėį 
vedamą anglų majoro Gerald 
Burgoyne ir užmušė 14 ethio-

Lindberghai apsigyvens 
Italijoj?,
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ALEXANDRIA, La., s. 16.- 
Mrs. Paul Frazier norėdama į 
duoti savo dviems kūdikiams 
vaistų nuo kosulio, per klaidą 
įdavė nuodų. Abu vaikai mirė.

Chicagai ir apielinkei fedeta- 
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Tarpais gal bus sniego; biskj 
šalčiau. '

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoje buvo 29°

Saule teka 7:15, leidžiasi 
4:45.

Užsinuodijusi maistu
Zambelli, moti-
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WEST SPRINGFIELD, Mass 
s. 16 
pasimirė Mrs 
na trijų vaikų. Bet jos vyras 
ir vaikai veikiausia pasveiks.

RYMAS, s. 16.—Turistų ži
nių agentūra praneša, kad 
pulk. Lindberghas galbūt apsi
gyvens Italijos pajtfry ir išbus 
ten apie metus laiko.

9 žmonės žuvo lėktų 
vo katastrofoj Co 

lombia raistuose

Italai vėl bombarda 
vo Raudonojo Kry

žiaus ligoninę

VARSA VA,*' sausio 16
tų byloje patiektus įrodymus ir jeigu tikrai bus surasta, kad 
Lietuva remia ukrainiečius, tai Lenkija pasmerks ar apskųs sa
vo kaimynę Lietuvą kaipo pavojų šiaurinės Europos taikai.

Tokį prigrumojimą padarė Lenkijos užsienio reikalų minis- 
teris Juozas Beck Lenkijos seimo užsienio reikalų komitetui.

Beck sakė, kad įrodymai ukrainiečiu byloje, kurie buvo 
teisiami už jų ryšius su nužudymu Lenkijos vidaus reikalų mi- 
nisterio Broniaus Pieracki, palikę labai nemalonų įtarimą linkui 
Lietuvos valdžios.

Bet Lenkija taipjau turi labai aštrių susikirtimu* ir su 
čechoslovakija, delei ko abi šalys pradėjo didinti kariuomenes 
pasieny. Bet Beck nepanorėjo apie tai aiškinti ir tik prasita
rė, kad yra šiokios tokios vilties dėl pagerėjimo santykių.

(Prokuroras ukrainiečių byloje viešai kaltino, kad Lietuvos 
premieras Juozas Tūbelis iš slaptų fondų finansavęs ukrainiečius 
teroristus, bet savo tvirtinimų neparėmė faktais).

Eharbininkai bedirbdami prie ka 
simo tunelio nuo akmenų dul
kių užsikrėtė nepagydoma Ii

Žudymas atidėtas 
bent 30 dienų

LONDONAS, s. 16.-r-* <*Nors 
Japonija/ ir pasitraukė iš pen
kių < valstybių, - karo . laivynų ap< 
rybojimo konferencijos, pati ap- 
rybojimo . konfęręncija yra 
tęsiama ir toliau. Tečiaus ne
sitikima, kad bus prieita prie 
kokio nors susitarimo apie lai
vynų sumažinimą, nes Japoni
jos pasitraukimas daro karo 
laivynų mažinimą pavojingu.

Nors japonai ir pasitraukė iš 
konferencijos, bet pastalė, kad 
jie butų' pakviesti ir toliau da
lyvauti konferencijoje ne tik 
kaipo žvalgai, bet kad jiems 
butų leitsa dalyvauti" ir techni 
niame komitete.

Amerikiečiai nesipriešina da 
lyvavimui Japonijos žvalgų at
viruose posėdžiuose^ bet nesutin
ka, kad pasitraukusieji iš kon
ferencijos ir atsisakę nuo bet 
kokios atsakomybės galėtų klau
sytis visko kas dedasi slaptuo
se pasitarimuose apie techniš
kus dalykus.

BOGOTA, Colombia, Pietų 
Amerikoj, s. 16.— Devyni žmo
nės, jų, tarpe dvi moterys žu
vo susidaužius pietinės Colom
bia raistuose dideliam armijos 
lėktuvui. y

Be to du žmonės liko sun
kiai sužeisti ,o septyni išliko 
sveiki.

CHICAGO. —-Chicagos sker
dyklos ir malūnininkai laimėjo 
iš federalinio teisėjo Barnes 
įsakymą sugrąžinti jiems 
$50,000,000 proceso taksų, k u 
riuos jie sumokėjo valdžiai nuo 
pereitos vasaros ir kurie buvo 
sulaikyti teismo įsakymu iki 
augščiausias teismas išspręs vi
są AAA konstitucionališkumo 
klausima.

NUŠOVĖ DVI DUKTERIS IR 
PATS; NUSIŠOVĖ

OKLAHOMA CITY, Okla., s 
16.—-Dinamitu užvakar liko už 
mušta 15,000 varnų.

TRENTON, N. J., sausio 16. 
— Gubernatorius Harold G. 
Hoffman šiandie atidėjo baus
mės vykinimą—nužudymą elek- 

Brtfno Richard

. Kompanija nepasirūpino jo
kia-apsauga, o patys darbininkai 
gi nežinojo apie pavojingumą to 
akmens dulkių. Taip kad veik 
2,000 darbininkų susirgo nepa
gydoma liga ir šimtai mirė.

Kad kompanija žinojo apie 
pavojingumą kdarbo, bet nieko 
nedarė darbininkų apsaugoji
mui, yra aišku iš to, kad ji 
iškalbo pasisamdė pigų grabo- 
rių laidoti mirštančius darbiniu 
kus.

Kongresas tyria šią “didelę 
industrinę nelaimę”. Tyrimo pa
reikalavo republikonas atstovas 
Marcantonio iš New Yorko.

Lenkija grūmoja
Lietuvai

Bruno Richard Hauptmann, kurio žudymą New Jersey gubernatorius Hoffman atidėj 
nų, bet praktiškai mažiausia dviem mėnesiams. Vidury Hauptmano žmona. O dešinėj - 
kėdė, kurioj Hauptmannas turėjo mirti, bet nuo kurios jis laikinai išsigelbėjo dėka gubernato 
riaus malonei. 1

Pusė Waldia miestelio liko 
sunaikinta gaisro. Septynios 
moterys Ir septyni seni vyrai 
liko užmušti. 35 žmęnės liko 
sužeisti, daugiausia moterys ir 
vaikai. ...

BERLYNAS, s. 15 
užsakė Vokietijoje 
350,000 porų čeyerykų Italijos 
kareiviams. Už tą Italija užmo^ 
kės 25 nuoš. pinigais, o liku
sią sumą sumokės ryžiais ii 
oranžiais.

RYMAS, s. 16. — Italų augš- 
čiausioji komanda Ethiopjjoį 
praneša,, kad nežiūrint labai 
smarkaus pasipriešinimo italai 
paėjo į priekį visu Samoli 
frontu, pietinėj Ethiopijoj. -

Italai sakosi paėję visu 40 
mylių frontu ir pridarę labai 
didelių nuostolių ethiopams. 
Apie savo nuostolius italai bet
gi užtyli. Esą ethiopai bėga 
betvarkėje, o italai juos vejasi.

Italai sakosi paėję į priekį 
44 "mylias. 1

2,000 darbininkų pa 
smerkti mirčiai;

šimtai jau mirė

Kaip žinoma, augščiausias 
teismas AAA panaikino ir da 
bar skerdyklos ir malūnininkai 
pareikalavo gražinti jų sumo 
kėtus pinigus. Bet jie pinigus 
jau senai yra atgavę nuo var
totojų, nes pasinaudodami 
proceso taksais, jie iškėlė maiš
to kainas, prie jų pridėdami ir 
proceso taksus. ,

WASHINGT W V1& 
visi 2,000 darbininkų, 
dirbo prie kasimo tunelio dėl 
Kanawha Power Co., Gauley 
Bridge, W. Va., yra pasmerkti 
mirčiai. Jie' užsikrėtė nepagy- 
doma silicosis liga kvėpuodami 
silicatė akmens dulkėmis.

Tai pareiškė' atstovų buto dar
bo komitetui socialė darbuotoja 
Miss Allen. '

Kėli šimtai darbininkų jau 
mirė. Bet kiti buvo verčiami 
dirbti , smurto pagelba. Prie ka
samo tunelio buvo ir graborius, 
kuris .mirusius' palaidodavo už

MACON, Ga., s, 15. — Savo 
puikiuose namuose Albert 
Adams, 45 m., generalinis gy
vasties apdraudos kompanijos 
agentas! nujovė savo dukteris 
Helen, 8 m.; ir Emma, 16 m/ 
ir tada pat^ mirtinai, persišo
vė. Jis neužilgo pasimirė Ii 
goninėj., Priežastis tragedijos 
nežinoma, nėa. ji& jautėsingerai 
ir dar vakar Vakare lošė kor
tomis su žmona ir dukterimis.

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
Antradienį, Ketvirtadienį įr šeštadienį kaip 
9;30 vai. ryto ant WCBD. stoties 1080 kilocycles 
(5000 Watts pajėgos).

Šia stotį ant savo radio galite surasti tarpe 
D. ir W. C. F. L. stočių.
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Šiuos > Naujienų Radio Programus galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

LAUREL, Miss., s^ 16. — 
Barnett, 34 m., nu- 
žmorią ir tris savo 
tada pats nusižudė 

vaiką gal mirtinai
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Matyt, buvo dedamos labai 
didelės pastangos išgelbėti 
Hauptmanno gyvastį. Be abejo 
nes, nemažai prie to prisidėjo 
ir laikraščiai, kuriems Haupt- 
mannas buvo labai pelningas.

/ Tečiaus nežiūrint visokiausių 
gandų ir “naujų įrodymų”, ka
da teismas pareikalavo juos pa
rodyti, kad turėtų pagrindą^ati- 
dėti žudymą, tai Hauptmanno 
advokatai prisipažino, kad jiė 
jokių naujų įrodymų neturi.

Prieš atidėjimą Hauptmanno 
žudymo, tuo reikalu įvyko pa 
sitarimas tarp federalinių agen 
tų, New Yorko policijos virši
ninko, New Yorko mero La 
Guardia, bet kas buvo jų su
tarta, nėra skelbiama.

Dabar paleistas gandas apiė 
tūlą chicagiętį Davis, kuris buk 
tuTėjęs ryšių sulsadore: Tisch 
ir jau-senai žinojęs, kad tasiš 
Fisch dalyvavęs Lindberghų 
kūdikio pagrobime. Į tą pagro
bimą esąs įveltas ir Dr. Con- 
don, kuris vėliau tarpininkavo 
tarp Lindbergho ir grobikų ir 
buvo svarbiausias liudytojas 
prieš Hauptmanną, nes jam iš
mokėjo iš Lindbergho gautus 
$50,000 išpirkimo pinigų.

Taipjau atsiranda vienas 
Joliet kalinys, kuris tvirtinąs, 
kad Fisch jam siūlęs pigiai 
pirkti didelį pluoštą Lindberg
ho pinigų. Bet jis nespėjęs 
tai padaryti, nes greitai pats 
patekęs kalėj iman už kitus nu
sikaltimus.

Dar nėra aišku kas čia gali 
išeiti, nes daugelis panašių gan
dų nieko nedavė ir pasiliko tik 
tuščiais gandais.

Gubernatorius savo pareiški
me sako, kad jis sutikęs atidėti 
žudymą sulig savo, kaipo gu
bernatoriaus malonės, o ne de
lei teisminės malonės. Jam ne
są reikalo skelbti priežastį to
kio pasigailėjimo, bet jis ga- 
lys pasakyti, kad dėl visos šios 
bylos yra didelių abejonių ne 
tik pas jį patį, bet ir pas ki
tus žmones.

Hauptmannas užgirdęs apie 
žudymo atidėjimą labai susi
jaudino. Jis nuo pat teismo 
viąs laiką sėdi mirties kame
roje, greta žudymo kambario 
ir nuo to laiko pro jo kamerą 
praėjo jau daug kalinių į mir
ties kambarį, iš kurio jie jau 
nebegryžo.

“Aš esu tikras, kad kas nors 
atsitiks įrodymui mano nekal
tumo”, pareiškė Hauptmann ir 
padėkojo advokatams už jų ru
pesnį išgelbėti jo gyvastį.

Praėjus 30 dienų, jei nieko 
naujo neįvyks, tai teismas iš- 
naujo HaUptmanną turės pa
smerkti mirčiai ir paskirti nau
ją dieną nužudymui," kuri gali 
būti mažiausia už mėnesio lai
ko po teismo - nuosprendžio. 
Taip kad Hauptmannds negaa- 
lės buti dabar nužudytas 
čiau vidurio kovo mėn.

PARYŽIUS,. s.' 16. — Frak
cijos premieras Lavai šiandie 
atstovų bute laimėjo pasitikė
jimo balsavimą 315 balsų prieš

Daug įvairių gandų
Pastaruoju laiku, besiartinant 

žudymo laikui, visuose laikraš
čiuose, ypač geltonlapiuose, bu
vo pilna visokiausių priešta
raujančių žinių ir gandų apie 
Lindbergho kūdikio grobikus ii 
žudytojus. Vis atsirasdavo nau
ji liudytojai, kurie mesdavo 
abejonę į Hauptmanno kaltu
mą. Išrodė, kad štai tuojaus 
viskas bus išaiškinta ir visi 
dabar esantys neaiškumai bus 
galutinai pašalinti, bet greita’i 
tie gandai išnykdavo ir jų vie
ton iškildavo nauji.

WASHINGTON. — Senato Ginklų investigacijos komisijos 
pirmininkas senatorius Nye ir garsus bankierius John Pierpon! 
Morgan įdomiose pozose. Paveikslas buvo nutrauktąs laike su- 
sikirtimo komisijos posėdyje, kur Morganas liudijo apie pasko
las sąjungininkams, laike Didžiojo Karo. Nye tvirtino, o Mor
ganas gynėsi, - kad paskolos įvėlė Ameriką karan. ’
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tros kėdėj
Hauptmannui mažiausia 30 die
nų. Hauptmannas turėjo mir
ti elektros kėdėj rytoj vakare 
ir jo gyvastis liko išgelbėta tik 
už 29 valandų prieš nužudymą.

Gubernatorius sako, kad jis 
nužudymą atidėjo pasitaręs su 
prokuroru, “delei svarbių prie
žasčių”, kurių jis šiuo laiku dar 
nenorys pasakoti. Proktfroras 
gi sutiko šiam žudymo atidėji
mui nesipriešinti.

Gubernatorius sako, kad žu
dymas atidėtas tik iš pasigai
lėjimo 30 dieni) ir daugiau ati
dėjimų nebus, jei bent iškiltų 
nauji svarbus įrodymai, kurie 
reikalautų naujo^žudynm ati
dėjimo

Bet r.crs žudymas atidėtas 
tik 30 dienų, tečiaus Haupt
manno gyvastis tapo išgelbėta 
mažiausia dviems, o gal ir 
trims mėnesiams, nes dabar jį 
teks išnaujo teismui pasmerkti 
mirčiai ir nustatyti naują žu
dymo dieną.

Gubernatorius žudymą ati
dėjo jau po to, kai augščiausias 
teismas dar sykį atsisakė bylą 
persvarstyti ir bausmės vyki
nimą atidėti.

Betgi Hauptmanno gyvasty 
galutinai bus galima išgelbėti 
tik tuo atveju, jei bus patiekti 
nauji svarbus įrodymai ir teis
mas sutiks išnaujo jo bylą na? 
grinėti, ar bent valstijos par- 
donų teismas sutiks mirties 
bausmę pakeisti kalėjimu iki 
gyvos galvos, šį kartą pardo- 
nų teismas atsisakė tai pada-

u ,
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Todėl aš

ADVOKATAI

jais

nuo
Solio Pilietis.

W.'

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

Phone Boulevard 41398307 Lituanica Avenue

Vyrai rengia vakarienę

4092 Archer Avenue

AS DIENĄ IR NAKTl
priversta jais rupin

dirbęs tame tunelyje 
siliko dulkių j plau
tam jokios pagalbos

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

Nuo *10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. pp piet] 
vakaro. Ne 
valandai diena.

įĘ^au... seniai 
ip .dalykams 
la važiuoti i

iš numi'

ti i teismų daugiau negu po 
metų laiko po apleidimo dar-

2,000 “gyvų nabašninkų
pasveikti
noa skundžia kompaniją ir reikalauja dau 
gjau kaip $5,000,'

LIETUVIAI'
Gydytojui ir Dentistai

kuriems nėra vilties 
Sergantieji ir mirusių šeimy-

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

2400 West Madison Street 
Vftl. 1 Ud 3 po pietų. 6 iki 8 vąk.

Tel. Seeley 7330
Namu telefoną* Bruna^ick 0597

Ąmerikos Lietuviu Daktąm 
Draugijos Nariai.

Ofiso Tel. Dorchester 5194
- Ręz. Tel Drevei 9191

Drr A. A. Roth
Rusas Gydytojau ir Chirurgai 

Moterišku. Vyrišku. Vaikų ii 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—L 17. ’

Komis ir šventadieniais 10—12

Mirė SLA vice-prezi 
dento J. K, Mažuk 
uos žmonos motina

jis pradėjo visaip 
mejdnti. Girdi, tai

Tėlephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephon«: Renublic 9723

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

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

Telefonas Republic 7868

APLA Centre neramu: 
prasidėjo nesusiprati
mai tarp prezidento 
ir sekretoriaus.

000 atlyginimo, — W. Vą, 
Aukščiausias Teismas nusprendė, kad skun
dams išsibaigė terminas. — Kongresas tuo 
reikalu darys tyrinėjimą.

Jonas Gasįunas, APLĄ Cen
tro sekretorius, pradėjo savo' 
organizacijos prezidentui, Jfh 
nei Ga|aveckųi, ant komų lip
ti. Nekręipiąma dėmesio nė j 
cinus. Sekretorius prezidentui 
šokti j akis, rodosi, neturėtų. 
Bet kada kova eina dėl i takos 
organizacijoje, tai viskas gali
ma. Tąsyk visokios priemonės 
yra geros.

O Gataveckui, matyti, daro
si karštą, jei jis užtarimo pra-

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

Ofiso vai.: Nūo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak, Nedėlioj pagal sutarimą.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. s Prospect 1930

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

šiomis dienomis Pitfsburgho 
dienraščiai ląbąi daug rašo apie 
“dulkių tragediją”. Siliko dul
kės pasmerkė daugiau kaip 2,- 
000 jaunų ir tvirtų dąrbinjn- 
kų mirčiai. Dalis jų' jau mirė, 
kiti diena po dienos laukia mir
ties. Niekas jiems jokios pagal
bos negali suteikti; ir jokjo sų- 
simylėjimo jiems nėra, šių die
nų medicinos mokslas irgi nie
ko negali pagelbėti sužalotiems 
darbininkams.

Reikės jiems 
paliekant savo 
tėvus. “Nėra

^cemento nei kitų da- 
iarbininkų sveikata ir 

mažiausia

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

r“ - — “

Ketvirtadieniais

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki t 
vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

x 3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTO ASHLAND AVĖ.

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

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Pagedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Telefonas Republic 9600.

SLA 40 kuopa nutarė su
rengi viešą vakarienę, kurios 
vjsas pelnas bus naudai Lie
tuvių Kambario Pittsburgho 
universitete. Po 'to kijo suma
nymus, kad vjeni vyrai sureng
tų vakarienę, be moterų pa- 
gelbos. Išrinkta 12 vy¥ų; jie 
entuziastiškai ėmėsi darbo. Nu
tarė rengti stirnienos vakarie-

jau nebegaliu; pats žinai, jog 
esu jau per senas. Tąsyk Ga- 
taveckas šokęs aiškinti, kad 
amžius neturįs jokios svarbos. 
Girdi, buvai musų organizaci
jos narys ir vėl busi.

Įdomu butų patirti, ar Ga- 
taveckas nenusidėjo prieš kon
stituciją kalbindamas senus na
rius stoti į kuopą? Manau, kad 
konstituciją turį pildyti ne tik 
sekretorius, bet ir prezidentas.

Kaip ten bebūtų, bet mūsiš
kis Jonas dabar pusėtinai įklim
po. Matyti, jp žvaigždė jau pra
deda temti, Jią pasirūpino savo 
organizacijos skyriui įvesti cen
zūrą, o dabar,; pasirodo, ta cen
zūra plaka jį labiau nekaip

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 1081h St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515
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LUULEVIC1US
Phone Lafayette 8572

Tadą, žinoma, prasidėjo teis
mai. Mirusių šeimynos skundė 
kompaniją reikalaudamos atly
ginimo. Sergantieji irgi ėmė 
skųsti kompaniją, reikalaudami 
atlyginimo.

Kas kartą vis daugiau ir 
daugiau skundų buvo įnešta 
prieš kompaniją į teismą. Ta 
da kompanijos advokatai per 
kėlė reikalą į W. Va. Ąukščiau- 
sį teismą. Aukščiausias teismas 
nusprendė, kad visi skundai

Tunelį kasantys darbininkai 
pradeda sirgti ir mirti.
. Bet tas kompanijos nė kiek 

nebaugino. Į mirusių ar sergan 
Čių vietą gaupama nauji dar
bininkai. Jei pritrukdavo vie* 
tinių, tai kompanijos agentai 
važiuodavo į pietines valstijas 
parsivežti juodukų. Bet su tais 
importuotais iš kitų valstijų 
darbininkais kompanijai pasi
darė kiek keblumų. • Šiems pra
dėjus mirti ir sirgti, kompa
nija bu v, 
tįs. Ser^nčius veždavo į ligo
ninę. Ten ilgai nesirgę, jie dai
nai mirdavo. Dėl mirusių kom-

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

S. P. MAŽEIKA
8819 Lituanica Avenue ' Phone Yards 1188

panija buvo padarius kontrak
tą su graborium, kuriąm mo
kėdavo pd $53 už “štuką”.

Kapinėmis buvo paverstas 
komų laukas.

Kai kurie tų importuotų dar
bininkų nemirė. Jie grįžo atgal 
į savo nąmųs, Grįžo be svei
katos, sužaloti. Tenai jie mirė 
visai nežinodami, kas 
yra ir kodėl jie miršta.

Darbininkai mirdavo 
nuo siliko dulkiu, bet 
dujų, kurių susidarydavo aps

Dr. T Dundulis 
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157* ARCHER* AVENUE 
Telefonas į Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti

• 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 6:30-8:80 
Nedėliomis pagal sutarti.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rėz. Hyde Park 3395 

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaiku ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

Dr. Herzman
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per SI 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus K-Rav ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St.. netoli Morgan SU 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Te). Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

S. M. SKUDAS
718 W«st 18th Street Phone Monroe 8877

J.F.RADŽIUS 
West 18th Street Phone Canal 6174

Sausio 12 d. apie 8 vąl, pa
simirė šy. Jono ligoninėj Ma
rijona Zekavičienė, J. K. Ma- 
Žukuos žmonos motina. Ji su
laukė apie 70 metų amžiaus ii 
Pittsburghe išgyveno apie 48 
metus, nuo pat iš Lietuvos at 
važiavimo. Velionė buvo kilu
si iš Suvalkijos, nuo Marijam
polės.

Paliko . didžiausiam nuliūdi
me 2 dukteris, —■ Marijoną Ma
žonienę ir Antaniną Karinau 
skienę. .

Gražiai bttvo paJaldbtų North 
Sidės katalikų kapinėse su baž
nytinėmis apeigomis. Paskuti
ni patarnavimų velionei sutei
kė Į Dangų žengimo parapijos 
lietuvių bažnyčioj kun. Jonas 
Misius. Velionė Žakevičiene pei 
daugelį metų priklausė tai pa
rapijai. r. :•

Laidojo graborius Petras Ka
nai.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Ąve. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakarę.
< Seredoj pagal sutarti.

Tada visas dalykas atsidūrė 
Washingtone. Kongresas pra
dėjo tyrinėjimą.

Nėra mažiausios abejonės, 
kad Kongreso tyrinėjimas iš
vilks į aikštę. ne tik “dulkių 
tragedijos” pasekmes, bet tup 
pačiu laiku įstatymejavystės at
stovai patirs, kad kompensaci
jos įstatymai yra netikę ir kad 
panašios “dulkių tragedijos” 
vyksta kiekvieną dieną anglių 
kasyklose, aukso kasyklose if 
daugely dirbtuvių.

— S. Bakanas.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių itęmpima,^.. kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
kirpuose egzaminayiąias daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 y. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų hkys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

A. PETKUS 
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

A.L.Davidonis, 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.

nįstų tąypę buvę svarbus.
Kitokie, matyti, dalykai yra 

dabar- Štai “Laisves” No. ( 4 
telpa APLĄ Reikalai. Ten J. 
Gasiunas, Centro sekretorius, 
rašą maždaug tąip: Sąusio 2 
d. laidoj tilpo d. J. Gatavecko, 
APLA Centre Pirmininko, pa
reiškimas. Jame nurodyta, kad 
aš sauyališkai paskelbiau, kad 
įšsihrąukusieji nąriai bUs pri
imami net iki 60 metų, v

O toliau: “Gruodžio 23 d. 
aplaikiaų nuo (L Gatavecko il
gą ir labai piktą laišką delėi 
tęs klaideles. Ląiškas baigiasi 
sekamu ultimatumu 
jus reikalauju, kad jus tą sa
vo neapgalvotą ir prieškonsti- 
tueinį pranešimų atšauktume 
te iki gruodžio 30, 1935. Jei
gu to nepadarysite, tai aš su
rasią spaudą, kur mano ,'pra
nešimą paskelbs”.
v Vadinasi, prezidentas suma
nė sekretoriui duoti pipirų, 
kam tasai konstitucijos nesi
laiko. Grūmoja sekretoriui, kad 
savo pranešimą pašalinėj spau
doj paskelbsiąs, jei sekretorius 
“sabotažų” užsiimsiąs.

Aišku kąip dieną, jog du Jo
nai taip gerai sutinka, kaip ka
tės maiše. Belipdydąmi “ben
drą frontą”, jie pradės tarpu
savyje niauktis.

Tie nesusipi’atimai atkreipė 
mano dėmesį į vieną dalyką. 
Gataveckas parašė piktą laišką 
Gasiųpui ir nurodė j tai, , jog 
priėmimas išsibraukusių narių 
iki 60 metų amžiaus esąs ne- 
konstitucinis. Labai, gerai. Bet 
jeigu taip, tai kodėl konstitu
cijos aiškintojas pats prikalbi
nėja išsibraukusius narius grįž
ti ątgal į APLA 3 kuopą? 
Tiems buvusiems nariams jis 
aiškina, jqg jiems reikės mo
kėti tokias pat duokles, kokias 
jie mokėjo prieš išsibraukimą. 
Pavyzdžiui, jis kalbino grįžti 
į kuopą Antanų Balčiūną, k u 
ris išs įbraukė 1980 m. Grįžti 
atgal, atsakęs Balčiūnas, aš

visiems mirti, 
šeimynąą, savo 
jokios vilties”, 

—- daktarai jiems sako atvirai. 
Tik, žinoma, vieni pirmiau mir
šta, kiti kiek ilgiau gyvena. Kas 
tik yra 
ir gavęs 
čius, — 
nėra.

Nors tai yra vadinama ‘Mul
kių tragedija”, bet iš tiesų tm 
retų būti industrijos tragedi 
ja. Toji “didkių tragedija” ge
riausia parodo, kad darbininko 
gyvybė, sveikata visai nieko ne
reiškia ir kad kompensacijos 
įstatymai yra netikę.

Siliko yra toks akmuo, ku
rio dulkės yra tikra mirtis 
darbininkams. Tos dulkės su
naikina plaučius.

Staiga mirė žymus lie
tuvis biznierius

W. Žydelis
Sausio 8 d, W. žydelis ap

sirgo ir tą pačią dieną mirę. 
Buvo palaidotas sausio 13 dv 
šv. Kazimiero kapinėse.

žydelis per daugelį metų bu
vo restorano biznyj. Jis buvo 
plačiai žinomas ne tik tarp lie
tuvių, bet ir tarp amerikonų.

LAIPOTUVIU DIREKTORIAI 
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sulysęs; 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic8340
5340 So. Kedzie Avenue

šo net iš Pruseikos. To pat 
Pruseikos, kurį pirma, jis viso-, 
kįaią budais niekindavo,'

' Pravartu bus prisiminti vie
nas nuotykis, kuris įvyko prięš 
trejus metus. Leonas Pruseika 
tada važinėjosi su prakalbų 
maršrutu. Sustojo ir musų kpi 
lonijoje paagituoti už LDD bei 
“Naujosios Gadynės” savaitraš
tį. Tam tikslui buvo surengtos 
ir prakalbos. Prakalbų pazL 
klausyti atėjo ir Jopąs Gata
veckas. Tieąą sąkaįt, jam ne 
tiek prakąlbos r^ėjo, kiek vi
sokie klausimai, ^is ir pradėjo 
tais klausimais Pruseiką bom- 
barduoti. Didesnė pusė tų klau- • 'v ■ ' ' ■ •
simų buvo labai menkos ver
tės. Pruseika su jais labai len
gvai apsidirbo. Hęt Gataveckas 
vis nenorėjo atsakymais pasi
tenkinti, ir tiek., '■ ’

Kai Pruseika baigė kalbėti, 
tai Gataveękas pamoko iš vie
tos ir paprašė bąls^>, Visi lau
kia, kas čia bus. Be didelių cę- 
remęnijų 
Pruseiką 
darbininkų judėjimo priešas ir 
darbininkiškų organizacijų grio
vikas, , Jo redaguojamas laik
raštis esąs šlamštas. Jis turė
tų vadintis ne. “Naujoji Ga
dynė”, bet “Naujoji Klampy
nė”. Pats Pruseika jokiems 
darbininkams Amerikoje nega
lįs vadovauti, nes jis esąs iš 
buržujų kilęs. Girdi, jo tėvas 
Lietuvoje turėjęs malūną ir iš 
žmonių miltus vogdavęs. Esą 
aš pats pas jo tėvą piemenu
ku tarnavau ir mu’š’ti iš jo ga-

■ f • - > F.. . , \ .vau. f |
Pruseika atsake, jog jis ne

sąs kaltas dėl to, į kad jo tė
vas Gatavecką mtt’šęs. Todėl tie 
priekaištai jokios vertės, netu
ri. Be tą,., jo,. tėv. 
esąs miręs. O tj 
esant, juk neghliį 
Lietuvą, prikelti tėvų 
rusių ir jį teisti, pagaliau .gal 
tęvas visai teisingai pasielgę 
niušdamas. Vadinasi, mušimas 
buvo nupelnytas. Pavyzdžiui, 
sakes Privąeiha, ąŠ girdėjau, įad 
Ga^vecką ir čia, Carnegie, mu
ša. Bet ką aš galiu padaryti? ■

Taip buvo prieš trejus me
tus. Tadą Gataveckas* skaitėsi 
didelis tnzas. Jo balsas komu

Kai pradėjo darbininkai sirg
ti ir mirti, tai apylinkės žmo
nės ėmė vadinti tą ligą “tune- 
litis”. Visi' žinojo, kad tunely
je dirbantys suserga tokia li
ga. kurios daktarai negali iš
gydyti.

Bet kaip tą ligą^ vadinąsi, tai 
nė patys daktarai per ilgoką 
laiką negalėjo susivokti. Vieni 
aiškino vienaip, o kiti kitaip. 
Tačiau visi pastebėjo, kad li- 
gonys kosi, serga plaučių įde
gimų, džiova iy kitomis tos rų- 
šies ligomis. '

Bet tikro, diagnozo nebuvo 
nustatyta.

Tos pačios kompanijos dak
taras, Dr, L. R. Harless, buvo 
kur girdėjęs aiškįnąnt apie sį- 
liko dulkių pavojingumą. Su 
tomis dulkėmis dažniausia su 
siduria kasyklų darbininkai.

Tasai kaimo daktaras (Dr. 
Harless) pradėjo tyrinėjimą- 
Jis surado, kad kasamas tune
lis eina per siliko ąkmens sluok 
snį. Paskui nustatė, kad dar
bininkai miršta puo siliko dul-
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hę. Mat, Pikelis nušovė puikią 
stirną ir laiko išdarinėtą le
duose. Ji ten išsistovės, tai bus 
tikrai gardi stirniena.

Vakarienė įvyks vasario 5 d., 
LMD svetainėj, nuo 7 iki 9 
yąl.; paskui bus šokiui. Negą- 
na to, jie kalba apie kitą pa 
rengimą. Sako, surengsime ską 
nią šiltą' vakarienę dabar, pa
tenkinsime žmones, tai paskui 
ir kitam parengime bus daUg 
publikos.

Vakarienės, komisija gavo 
gerą lietuvį virėją^ šefą. Visi 
ketina dirbt; girdi, ne vienos 
moterįęs neįsileisime į šį dar
bą. Moters turės būt musų 
viešnioj ir jas specialiai pa- 
vaišysinį, r

Taip jie kalba ir Jų entu
ziazmui n^ra galo. Išrodo? Kad 
ta “Venįson Supper”, kaip he- 
paprastąs parengimas, bus tik
rai geras.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Ąve. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS,: 

‘ 2 ™ i
ir nuo 7 iki 8:8Q vai 

ęmis nuo 10 iki 12

Phone MIDWAY 2§$0.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių
Laidotuvių Direktorių Asociacijos. .

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse,

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
. Ižtaiso.

. Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.
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LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Miesto ofisas
10 Nof Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

plakė Pruseikos tėvas Lietuvo- 
j e. Nieko tad nuostabaus, kad 
jis pradeda simpatijų ieškoti 
pas sklokipinkus.'

— Elzbieta.

A. A. SLAKIS

lll W. Washington St
Room 737

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

' Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
namu Tek: — Hyde Park 3395

I. ■■ »■ < ».,■» -"..e," ' » ■ y ,,lll| III, IJIIR*'ii,
ambulance PATAHNA

YARds 1741-1742
J. F. EUDEIKIS’ ’ I- ž ; I - -n T T n- T.I-JT

Toji “dulkių , tragedija” pra 
aidėjo nelabai -toli nuo Pitts
burgho, W. Va. valstijoj, Gau- 
ley Bridge Fayette kąuntj, 
prieš 5 metus. Tai buvo gar
siaisiais Hooverio “prosperity” 
laikais.

W. Va. valstijos viešo ąp- 
tarnavimo (Utility Cd.) kom
panija, kuri vadinasi' Union 
Carbide and Carbon Co., pasi
naudodama nedarbu* ir darbi
ninkų pigumu, nusitarė įreng
ti hidro-elektros stotį, kad bu
tų galima pigiai elektros jėgą 
gaminti. Tam tikslui reikėjo 
užtvenkti New.River upę.

Reikėjo kasti per kalną 3 
mylių ilgumo tunelį. Darbas 
tuoj prasidėjo. Kontraktoriai 
iš Virginijos ^valstijos paėmę 
tunelio kasimą. Darbininkų ne- 
stokavo. Mat, toj apylinkėj an
glių kasyklos nedirbo, ir dar
bininkai skurdo.

Kompanijos kontraktoriai tuo 
mokėjo naudotis. Darbininkams 
mokėjo tik 20 centų per va
landų. Dirbti jie turėjo po 12 
valandų per dieną.

Pradėjus kasti tunelį, tuojau 
buvo užtiktas storas siliko ak
mens sluoksnis. Kompanija 
džiaugėsi: akmenyj iškirstas 
tunelis juk gerai laikosi; ne
reikia ne 
lykų. O < 
gyvybe kompanija 
rūpinosi. Darbas buvo varomas 
pirmyn vartojant grąžtus ir 
dinamitą.

Ofiso valandos:
Kasdien nuo 1-4 p. n^ ir 7-9 v. v. 
Tel.: Hemlock 5524. diena ir naktį 
Dr.Constance A.O’Britis 

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas

2408 W. 63rd St, 
Res. ’ f

6000 So. Campbell Ave._____ _
Tel. Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Nedfil. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija

chronišku ligų.
2—4. 7—9 vai. vak. Ned4-

K. P, G U GIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 1310.
Sekmadieniais 

pagal sutarties.



NAUJIENOS; C.hicago. III.Penktadienis, saus. 17, 1936
apart vakarienes,Petras

gaus

nėra

yra pa
School for tenants urged.

Gauna Auksinius Žiedus

DIDELIS PRATURTINIMO

pak.

PIRK NUO

GARSINKI® “NAUJIENOSE

Aviena Virimui

Pork Loins

VarškėRound Steakas

Šviežia Žuvis

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS METINIS

Vakaro programas bus įdomus.

Yi.į

Traukinys vieną už 
mušė, kitą sužeidė

Pirkit 
Dabar

Didele
Bonka

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Lietu* 
kuris

Iš Teisybės Mylėtojų 
Draugystės Veikimo

Puikios 
vertybes 
Pirkite 
dabar, 
už jūsų 
kainą.

Gaus Garbes Nariu v 
dovanas Chicagos

L. D-jos vakare

Tau- 
pykit

nas; 13. 
nienė.
būtinai

OGTAGON VEIDO MUILAS
OCTAGON CLEANSER :

RADIKULIAI 
irBAGS 
visi $1.00 vertybes

Nedėlioj,

SAUSIO
JANUARY

ka vakarienė Chicagps Lietuvių 
Auditorijoj. Pagal komisijos 
pareiškimą, jau; yra viskas pri
rengta. Visiems Dr-tės nariams

Rengia šeimynišką .vakarienę 
I

Subatoj, sausio 18 d., 6 vai 
vakare j vyks Dr-tės ^eimyniš*

Kiaulių Kojps 10 sv. už

Netirpyti Taukai sv. 101c

Theodote Roosevelt mo
kyklos mokiniai stato 

komediją “Johnny 
' Grows Up”

— Šiandie, sausio 
Parkholme Commu- 

7:30 vai. vak.

ant šokių įžangos kaina 
nupiginta;

X •' ■ . •

Neėjnę pašalpos nariai-ės
dovanas

Martinkaitis-Spnas 
Galskis, 
Gumauskas, 
čepukas, / 
Kasparaitis, 
Rulis, 
Ambrozevičia, x 
Kraudamas, 
čepulevičius, 
Mickevičius Jr., 
Krikščiūnas, 
Milaševičius, 
Jašmontas, 
Kičas, 
Kampikas, 
Mrs. Kungis, 
Mrs. Adomaitis.

ir narėms yra išsiuntinėti ti- 
kietai platiriimui. Musų paren
gimai būna visada skaitlingi 
bet šitas tur būt bus skaitliu-

Lietuvis gerai pasirodė 
Lincoln mokyklos 
basketball grupėj

1 • > / '

Geri Kiaušiniai .... Tuz.

sumušė
win 15-5 ir Pershing

Tų pasižymėjusių 
skaičiuje randasi ir 
gas. ’

Turnamepto tikslas 
dėti išvystyti būdą geru* sutar
tinu lošimu ir sportiškumu.

■ Sausio 12-tą d. įvyko Teisy
bės Mylėtojų Draugystės Me
tinis susirinkimas Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. Susirin
kimas buvo skaitlingas ir tvar
kus. Prisirašė keli nauji nariai. 
Nutarta priimti jaunuolius-es, 
nuo 17 metų iki 25. m. amžiaus, 
veltui. ,

Draugystė auga turtu ir na
riais.

Iš metinio raporto paaiškėjo, 
kad, 1935 metais Draugystė pa
augo 147 nariais, o turtas pa
didėjo $2,385.73. Dabar Dr-tc 
turi 613 pilnai užsimokėjusius 
narius, o abelnas turtas siekia 
$20,593.52. 1935' metais mirė 
tik 7 nariai, o sergančių narių 
šiandien randasi tik) 3. i

• Santa Fe traukinys prie 51st 
ir Pulaski avenue užmušė Ste
poną Bodą, 39, 4235 Kirsch St. 
ir sužeidė, H. P. Ramimng, 1107 
N. Mansfield avenue. Trauki
nys užvąžiavo ant jų automo
bilio.

choras po vadovyste K. Steponavičiaus pateiks gerą dainų ir muzikos programą. Pro g rante da- 
ROMANAS, ANELE SALAVEIČIKIUT^ KAZYS PAŽARSKAS, ONA SKEVERIUTE, ALDONA

-------------- .. ---------------------------- , -- --------as, susidedąs iš TRILIKAITĖS, RIMKAITĖS, PŪKIO ir RUKŠTELOS, taipgi Chicagos Vyrų
Choras šiame koncerte ima dalyvumą. šokiams muzika p. STEPONAVIČIAUS. Fotografas Stankūnas nutrauks paveikslus, bus dar kitokių 

nepamirškite aav. organizaeijoa šį nedali

PRADŽIA 4 VAL. VAKARE ĮŽANGA 40 CENTŲ

CICERO. — Lincoln moky
klos basketball grupė pasekmin
gai ruošiasi metiniam Cicero 
mokyklų turnamentui. Trijuo
se bandymų lošimuose Lincoln 

Columbuš 16-4, Good 
15-6. 
mokinių 

L. Ville-

Sunaikinimui Persalimo 
Krutinėję 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLER1O 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

Į|_____ palengvinimą_______

$3.00 vertybės.
Nupiginti iki ..—..i $1.98

Jos. Spaitis Federal Meat Markais
3631 S. Halsted St. • 1949 S. Halsted St

♦ - ■

2119 W. Cermak Rd.

BERNICE’S DRESS & LINGERIE SHOPPE
3437 S. Halsted St. 3437 S. Halsted St.

ElLCTRlc Sįrrp.

Visi Chicagos Lietuviu Drau
gijos nariai, kurių vardai 
čia paskelbti, malonėkite 
būtinai atvykti į Draugijos 
vakarą šį sekmadienį, Sokol 
Hali, 2345 So. Kedzie Avė., 
kaip 4:30 v. v. Bus įteiktos 
garbes žymes po deimantinę 
agrafą ir po auksinį žiedą 
už nesirgimą laike 20 m. ir 
10 metų. Taipgi, fotografas 
Stankūnas nutrauks paveik
slus.

CICERO 
17 dieną, 
nity Hottee 
įvyks Theodore Roosevelt mo
kyklą baigusiųjų mokinių va
karėlis. Jie stato komediją 
“Johnny Grows Up”.

Iš lietuvių komedijos persta
tyme dalyvauja Edward žadei- 
kis. Jis vaidins šeimos gydy
tojo rolę.

1. Justina Mauricienė,
2. Nikodemas Mauricas,
3. Adelė Petraitienė,
4. Stanislovas Petraitis,
5. Pranas Stanionis,
6. Vincas Jasmontas,
7. Barbroa Švažienė,
8. Vincas Mankus,
9. Juozas Raranauskas,

10. Juozas Subačius,
11. Antanas Martišius,
12. Mikolas Budrevičius,
13. Jonas Kaulinas,
14. Ona Žostautienė,

I

15. Juozas Budrevičius,.. i
16. Uršulė Tveragienė,
17. Juozas Badžius,
18. Kazys Baronas,
19. Jonas Stasiūnas,
20. Jonas Augustinavičius,
21. Jonas Rumbavičius,
22. Vincas Beržinis,
23. Juozas Malinauskis,
24. Gasparas J. Mankus,
25. Pranas Zcincckas,
26. Jonas Apuokas,
27. Antanas šiipkus,.
28. Pijus šilkas,
29. Adomas Juris,
30. Anekletas Rimdžius,
31. Michael Čepui,
32. Viktoras Kazimieraitis
33. Pranas Jagelevičius/
34. Elzbieta Banėckienė,
35. Edvardas W. Cherry,
36. Izidorius Daunis,
37. Benediktas Liutkus,
38. Marijona Pašelienė,
39. Marijona Čivinskienė,
40. Valerija Kairienė,
41. Marijona Dolan,
42. Domicėlė Gečiunienė,
43. Mateušas Ratkevičius,
44. Jonas Sodeikis,
45. Petronėlė Maskell,
46. Mikas Šileikis ,
47. Klement Slepetis.

Darbininkai Chicagos 
vių Draugijos Vakarui, 
įvyks šį sekmadienį Sokol Hali, 
2345 So. Kedzie Avė. malonė
kite pribūti kaip 3 v. pp. Kvie
čiam pribūti sekamus draugus:

BO VELNINĖS
DRESfiS 
$1.69 vertės .... .....  $1.00
GRYNŲ ŠILKŲ
PĄNČIAKOS
Full Fashioned Chiffon 
and Service 79c ver
tybės ............   590

Gauna deimantines agrafas
1. Kazimieras Lukis,
2. Vincas Kiniauskas,
3. Pijus Montvilas,
4. Antanas Marcinkevičius,
5. Antanas Jusčius,
6. Kazimieras Rožėnas,
7. Antanas Gudas/
8. AVilliam Ražutis,
9. Felįx Stasiukelis,

10. Anna Klikunas,
11. Mikolas Jasnauskas,
12. Juozas Kąvaraskas,
13. Paul Ambrozaitis,
14. Walter čepulevičius,
15. Kazimieras Kupris,
16. Juozas Pevis,
17. Adam Herman.

mas ant visų 
GERŲJŲ

DRESIU
$2.98 ir $3.98

Vertybės, Dabar

pi TLT DI T C “dominoLUKKUu Powdered

“on mulev TĖAM’_____________________ ______________ _
PAŠLAMA Dauguma ”Midwest Stores” turi ir mėsos skyrius, kur jus 

galite pirkti gerą mėsą, paukitifpą ir tt, už žemiausias kainas!

Apie 20 narių, kurie 
ėmę pašalpos*, gaus dovanas -• 
po $10. Dovanų gavimo privile
giją turi sekantis nariai-ės: J. 
Vaišnis, A. Mikulskis, F. Zala- 
gėhąs, K. Prąninskienė, V. Ža
garis, P. Poceviče, J. Ažaląs, V. 
Butkienė, St. Drigotas, K. Jo. 
kubaitis, J. Joseviče, M. zMar- 
cinkus, M. Paulauskas, Ą. Pet
raitis, T. švarlis, K. Skriąbie- 
iiė, J. Vąlantiejus, B. Valančiu- 

Vičienė ir St. Vagim- 
čia sužymėti nariai-ės 
privalo būti vakare.

St. Narkis, sekr.

WASHINGTON. — Washingtone pradėjo operuoti kaip ir , . . - 1 i
mokykla namų savininkams ir nuomininkams, kur yra aiškina-

> • f

mos įvairios n^mų ir nuomų problemos, remonto, etc. reikalai. 
Toje ‘‘mokykloje” valdžia ruošia busimus menądžerius įvai
riems apartamentiniams namams, kuriuos dabar vietomis stato.

glausis, nes
bus gražus programas su links
mais šokiais prie geros muzi
kos. Atsilankiusiems vįen tik 

yra

MOKYKLA” NUOMININKAMS IR NAMŲ 
SAVININKAMS

Dykai Pasiteira
vimas ir Rodą

Nežiūrint kaip atkakli ar užsenSJus 
jūsų liga nebūtų, arba jeigu jus negavo
te ; geidžiamų pasekmių praeityj, nepralei
skite progos pasinuaudoti t
DR. R^SS’O NAUJAUSIOMIS

GERAI IŠBANDYTOMIS 
METODOMIS

Kraujo ligose, nerviškume, silpnume, 
Blapumo ir kronikose ligose, 6ie meto
dai duoda pageidaujamas pasekmes. Nie
kas neturėtų nuliųsti, nes tūkstančiai 
atgavo sveikatą ir včl buvo linksmi.

Syphilis, gonorhea ir lytiškas silpnu
mas yra trys svarbiausios žmonijos ne
laimės. Jos yra pagydomos' jeigu jas 
moksliškai gydyti nes dėl netinkamo gy
dymo būna labais liūdnos.

, • Į.KNOVAS IŠMOKA JIMAS 
Patarnavimas nebrangus ir kiekvienam 

< • prieinamas. <
Mokėkite klek galite laike gydymo. 

Susitarimas gali būt lengvai padarytas 
ir nereikės apleisti savo sveikatą dėl 
stokos pinigų. Tūkstančiai gali būt 
dėkingi už, savo gerą sveikatą gydytojui 
kuris specializuojasi gydyme tam tikrų 

. Ilgų. Pasirinkit gydytoją kuris turi 
daugelio metų praktišką patyrimą gydy- 
me tų ligų.

LABORATORIJOS EC.ZAMINACIJA 
BE PELNO.

DR. ROSS HEALTH SERVICE 
AND LABORATORY

35 South Dearborn Street 
OHICAGO, ILL.

Priėmimo Kambariai dėl Vyrų—500. 
Dėl Moterų—508.

' OFFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 v, 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir Šeštadie
niais nuo 10 ryte iki 8 vai.

Nedėliomis nuo ,10 ryto iki 12 po plet, 
Paimkit elevatorių iki 5 aukšto. 

Jis veikia ir Nedaliomis.

CHICAGO SOKOL SVET
2345 SOUTH KEDZIE AVENUE

Bernice’s Dress&Lingerie Shoppe
3437 So. Halsted Street

“MIDWEST” FINEST GOLDEN SANTOS
1/ A KASDIEN ŠVIEŽIAI SV.ISk A V A SPRAGINTA PAK

SRIUBOS
“J?cofT~GRYBŲ Bouillonas 10 uhc. ken. 2 už 150

/^ATęiTTP “JUSTICĖVAlOU.r TOMAIČIŲ

FOULDS’

Svarbi Žinia! 
J • . * 1 '

Ųxtra Sutaupos ant Puikaus Rinktinio Maisto.
IŠPARDAVIMAS! Penktad. ir šeštadieny. Sausio-Jan. 17 ir 18

Spaghetti, Macaroni Erk Noodles
8 unc. pakeliai

Del Monle” Baniam ČORN unc. ken. 2 250
Midvvesl” PĖANUT BUTTĖR ..................  sv. dž. 170
Midwest” DRUSKA plyna ar iodizuota 2 2 sv. pk. 150
Midwes|” ASPARAGUS whitc lips

isr 3 ken. 25c

^STORES

“SUNKIST” ORANŽIAI 35 c
VIRIMUI OBUOLIAI U. S. 1, ........... ..... . . 5 sv. 190
“Canadian YELL0W TURNIPS ..................  2 sv. 50
KIETA SALAMI DEŠRA .............    sv. 350
“Drė^F F^i^’nrūKYTOS C ALIS ............. s v. 22^0
“Security” .VEAL SAUSAGE .... ..... -.... ..... ....... sv. 190
Domestic SWISS CHEESE .............................. sv. 310
“CHOCOLATE MALTED MILK; BALLS 6 unc. 100 
nvif AT! Mokyklai Tabletka su sv. *1 Q a

“Campfire” MARSHMALLOWS pak. ■
“Midwest” BLEACH
“Shurfine” DEGTUKAI ....................... 5 dėžutės 230
“Roxėy” ŠUNŲ MAISTAS ..................  - 3 ken. 230
‘^Midwest” SODA—Ginger Ale etc. 3 did. bonk. 250 
OCTAGON SOAP ŲHIPS .. .... 4 pak. 26c 

3 reguliariai pakeliai už 250 ir vienas už 1*

Midvvest” Cut Wax or Green BĖANS No. 2 kn. 2 už 25c 
;Slidwest” RAUG. KOPŪSTAI dideli 2% kėn. 2 Už 170 
‘Gibson’s” PORK & REANS did. 28 unc. ken. 3 už 250 
‘Midvvest” CHILI CON CARNE ............... 2 ken. 190
‘AIRY FAIRY” Keksų Miltai 22c
Midvvest” BLAČKBERRIES .......... . No. ,2 kenai 150
Midvvest” CRUSHĖDTTNEAPPLE No. 2~kenai~170 
Shurfine” APPLE SAŪCE ......  No. 2 kenai 3 už 250
Del Monte” Bartlett GRUSIOS No. 1 aukšt. ken. 150 
*Waxtex” VAŠKUOTA POPIERA 25 pėd. rol. 2 už 150

po plet.

vakare,

- 3 už 140
2 kenai 90

pf|D ą y Skalbimui ovrvzAA indams

I
'' * y vi’

"v?*;'T ’ -v/ • 1 . 1B,
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DINGUSIOS IDĖJOS

Vienas buvęs Hooverio laikais federalinio iždo val- 
dirtinkas, J. K. M. Barry, užvedė bylą prieš Jungtines 
Valstijas, reikalaudamas 10 milionų dolerių atlyginimo 
už savo idėjas, kurias, jisai sako, pasisavino Hooveris 
ir iždo sekretorius Ogden Mills. Tomis idėjomis jisai 
norėjęs išgelbėti kraštą nuo depresijos.

Bet jeigu Hooveris ir jo iždo sekretorius pasisavi
no idėjas* kuriomis buvo galima pašalinti, depresiją, tai, 
tur būt, juodu jas kame nors paslėpė, nes depresija prie 
Hooverio ėjo vis didyn ir didyn* iki Amerikos biznis pa
siekė dugną.

Ar tos idėjos vertos 10 milionų dolerių, niekas ne
gali pasakyti, išimant jų autorių. Geriau butų gal, kad 
jisai pareikalautų jas grąžinti.

Ii iiiiln it u~n wonnaiąr ifc. ■ O mn

GINČAI DĖL UKRAINOS

Lenkijos teismas apkaltino Lietuvos valdžią, kad 
ji teikusi *pagelbą Ukrainos teroristams, kurie užmušė 
lenkų vidaus reikalų ministerį Pierackj. Dabar Lenki
jos valdžia žada ištirti tuos kaltinimus ir grasina, jei
gu pasirodys, kad jie 'teisingi, viešai pasmerkti Lietu
vą, kaipo pavojų taikai Šiaur-vakarinėje Europoje.

Tuo laiku* kada Vokietijos “naciai” grasina Lietu-* 
vai dėl Klaipėdos, šitokia lenkų ataka prieš Lietuvą’ yra 
ypatingai nemalonus dalykas*

Bet dėl Ukrainos ir Lenkija yra smerkiama. Mask
va sako, kad lenkai su vokiečiais dar,o sąmokslą jėga 
atplėšti sovietų Ukrainą nuo Rusijos.

Dėl Ukrainos, vadinasi, susiginčijo jau keturių val
stybių valdžios. Vargiai šitie ginčai išnyks, kol Ukrai
na bus sudraskyta ir kitų tautų pavergta.

Dėl Serbijos kitąsyk pykosi Austro-Vengrija ir Ru
sija, ir iš tų piktumų, galų gale, kilo pasaulio karas* 
Ukraina gali iššaukti tokį pat gaisrą. Ji yra daug di
desnė, negu Serbija, turi apie 40 milionų gyventojų. 
Anksčiaus ar vėliaus jie šavo tautinę nepriklausomybę 
iškovos.

. LAVALIS VĖL LAIMĖJO

Francijos premjeras Lavai vėb gavo pasitikėjimą 
parlamente, nors savo politika Tautų Sąjungoje jisai 
apsiskandalino Viso pasaulio akyse.

Ką gi daro tasai “liaudies frontas”, į kurį’ įeina ra* 
dikalai, socialistai ir komunistai? Neatrodo, kad tas 
“frontas** labai sėkmingas.

Apžvalga
■—*■111*11 III ■ ■!!■■! ■  

PROTESTUOJA PRIEŠ
“BUIZĄ’

Musų bendradarbis, kuris pa
sirašo ,“>Į sakai tis-geležkelietis” 
ir atsiunčia įdomių žinių bei 
straipsnių iš Sovietų Sąjungos. 
pastebOjo, kad jo raštai “Nau
jienose” yra skaitomi ir Rusi
joje. Dabar mes turime ir tie
siogini įrodymą, kad “Naujie
nos” pasiekia SSSR ir tenai 
yra skaitomos.

Dėl tilpusių “Naujienose” 
straipsnių atsiliepė “pats“ P. 
V. žalpis, kitąsyk gyvenas ir 
“Veikęs** Chicagoje, . o dabar 
valgąs skanią komisaro duone
lę Stalino karalystėje.

Jam nepatiko*: kad “Naujie
nose’* buvo pašyta, jogei vidu
tiniškas SSSR pilietis gauna 
pavalgyti tik juodos duonos ir 
“buį»s”t ir už šitokį bolševikų 
rojaus išnevožijimą žalpis dro
žia Grigaičiui smarkų pamoks
lą apie —.Marksą ir KaUtekį. 
Girdi, “šiandien tame klausime

Ufsakymo kata H:
Chicagoje —< paštu:

Metams_______ .. .. 88.00
Pusei metų . —ii———•■1 --------  4.00
Trims mėnesiams -r- .. 2.00
Dviem mtnešiamfc _____  1.50
Vienam monetini .75

Cbieagoj per UneSiotojus:
Viena kopija ■ ■ Se
Savaitei ............. — —v 18c
Mėnesiui ______ _______I-—...- 75c

Suvienytose Valstijose^ no Chicagoj,
palte:

Metama ........  -..... ...—_  85.00
Pusei metų ....u.*.._2.75
Trims mėnesiams ................... 1.50
Dviem mėnesiams —1.00
Vienam mėnesiui  ................... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta).

Metams-------------------------- 88.00
Pusei metų .J--*t.^..- 4.00
Trinas mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu SU užsakymu.

sukirs Grigaitį mokinys pradi
nes mokyklos”.

Kodėl ne? Nereikia nė mo
kyklos vaikų Grigaičiui “sukir
sti”* Tokie “mokslininkai”* kaip 
Žalpis, dar geriau gali “sukirs
ti”, nes seniai patiria, kad tie, 
kurie mažiausia išmano, aukš
čiausiai nešasi. Kitąsyk Lietu
voje vienas atviras kunigėlis 
tarė, rodydamas į būrį davat
kų: “štai musų nesumušami 
argumentai!” •

Jeigu komisaras žalpis aiški
na “buizos klausimą” tokios 
pat rųšies auditorijai, kaip to 
kunigėlio, tai nėra reikalo su 
juo nė ginčytis. Bet “Naujie
nos” yra rašomos protaujan
tiems žmonėms. Jų informaci- 
jai buvo paduota faktai* ku
riuos surinko ir paskelbė Ame
rikos korespondentai Rusijoje. 
Jeigu tie faktai nepatinka Žal- 
piui, tai dar nieko tatai nereiš
kia. Faktas vistiek pasilieka 
faktu, nežiūrint ar kas jį mėgs
ta, ar ne. . '

Iš to, kad žalpis nevalgo bui
zos, galima padaryti tą išvadą, 
kad jisai, kaipo komisaras, tu- 
ri geresnį maistą, negu darbi
ninkai. Jisai priklauso valdan

čiai klesai. O Rusijos valdyto
jai savęs neskriaudžia.

KOMUNISTIŠKA “ISTORIJA’'

Minėdami Karolio Lieb- 
knechto ir, Rožės Luxemburgie- 
nės mirties sukaktuves, komu
nistai savo spaudoje rašo:

“Imperialistinio karo me
tu, kada kiti socialdemokra
tai Reichstago nariai nuėjo 
su kaizerio valdžia už plėši
kišką karą, draugas Karolis 
iškėlė protestą prieš karą.” ' 
Čia dvi netiesos. Pirmiausia, 

Liebknechtas karo., pradžioje 
balsavo už valdžios rėmimą, 
kartu su visa socialdemokratų 
frakcija. Antra, socialdeftiokra-, 
tai nutarė remti valdžią ne dėl 
to, kad ji pritarė imperializ
mui, bet dėl to, kad jie bijojo 
Rusijos carizmo pergalės. Garo 
valdžią jie laikė pavojingiausiu 
darbininkų judėjimui priešu. 
Nors kaizerio valdžios jie irgi 
neapkentė, bet Vokietijoje vis
gi buvo visuotinas balsavimas 
ir darbininkai turėjo teisę or- 
ganižuotis.

Vadinasi, socialdemokratai 
pasirinko iš dviejų blogumų 
mažesnįjį. Ar tai yra nusidėji
mas šitokią taktiką vartoti? 
Jeigu nusidėjimas, tai tuęmet 
tegu komunistai paaiškina, ko
dėl Kominternas liepia Franci- 
jos darbininkams remti savo 
Valdžią prieš hitlerišką Vokie
tiją? Stalinas net viešai su
draudė Franci jos kąmunistus, 
kada jie ketino parlamente bal
suoti prieš karo biudžeto padi
dinimą* Jisai pasakė, kad 
Franci ja turi teisę ginkluotis 
apsisaugojimui nuo Hitlerio.

Na, o ar Francija nėra im- 
perialistiška? Yra, t$ niekas 
neužginčys. Bet jos imperializ
mo komunistai bijo thažiau, ne
gu ‘‘nacių” imperializmo. Taigi 
ir jie, kaip anąmet Vokietijos 
socialdemokratai, iš dviejų blo
gumų renkasi mažesnįjį. 

■ * • • t

“Spartako” pučąs
Toje komunistų “istorijoje” 

apie Liebknechto ir Luxembur- 
gienes mirtį pasakojama dar 
ve kas:

“Kaip draugas Karolis, 
taip ir Rožė, išėję iš kalėji
mo, stojo į darbininkų eiles 
ir kovojo už jų pasiliuosavi- 
mą. Sausio mėnesį, 1919 me
tais, Berlyno darbininkai bu
vo priversti (? — “N.” Red!.) 
išeiti į gatves kovai už savo 
laisvę. Tada koalicinė Vokie
tijos valdžia, kurioje svarbią 
rolę vaidino ir (! —- “N-nų” 
Red*) dešiniausi sociąldemo- 

' kratai — Ebertas, šeidema* 
nas ir kiti, areštavo juos ir 
sausio 15 d. be jokio teismo 
kaizeriniai tos valdžios ofi- 
cieriai juos nužudė, o jų la
vonus sukoneveikė.” 

I

šitame pasakoj iine faktai yra 
visai sumaišyti. Sukilimas, apie 
kuri čia pasakojama, buvo va
dinamos “Spartako” organiza
cijos padarytas. Tai buvo ma
žiukė atskala darbininkų judė
jime, kuri stengėsi pamėgdžio
ti Rusijos bolševikus. Ji susi
dėjo iš kraštutinės srovės, atsi- 
-metusios nuo Nepriklausomų j ų 
(t. y. kairiųjų) Socialdemokra
tų Partijos.

Milžiništyb, darbininkų daugu
ma priklausė dviem socialdemo
kratų partijom, ir iš tų dviejų 
partijų atstovų buvo sudaryta 
l^ikiita revoliucinė valdžia, ku
ri vadinosi “Liaudies Įgalioti
nių Valdžia”. Taigi valdžia bu* 
vo grynai darbininkiška.

Ir prieš šitą valdžią “sparta- 
ktečiai” pakėlė gihklą, pakreip 
darni savo pusėn dalį kareivių, 
tik*ką grįžusių *iš karo fronto.

Taigi yra x absurdas sakyti, 
kad tie sukilėliai ėjo į gatvę 
kovoti dėl kokios ten “darbi
ninkų laisvės”. Jie ėjo į gatvę 
ne už darbinihkų reikalus,, bet 
norėdami puversti darbininkų 
valdžią. Ir jiems rūpėjo ne lais
vės iškovojimas, bet diktatū
ros įsteigimas. Vienas iš pir
mutinių “Spartako” žingsnių 
tame sukilinič buvo užpuoli

mas ant socialdemokratų cent
ro organo “Vorwaerts”. To 
laikraščio redakciją užėmė 
ginkluoti “spartakiečiai” ir už
draudė jai ką, nors rašyti priefl 
sukilėlius. Per savaitę su vir
šum laiko sodaldemoknajtų laik
raštis buvę įvairiose1 vietose 
spausdinamas, kad “spartakie
čiai0 negalėtų jį sustabdyti*

Tai ve kokią “laisvę” bandė 
jie duoti Vokieti j osv darbinin
kams*

Bet, galų gale, Berlyno dar
bininkai neteko kantrybės ir 
paėmė girildą prieš tuos smur
tininkus* “Spartakiečiai” buvo 
kaip bematant išblaškyti.

šitoje suirutėje buvusieji 
kaizerio ofteiefiai nugalabijo 
Liėbknechtą ir Luxemburgienę. 
Valdžia paskui padarė tyrinė
jimą ir liepė kaltininkus nu
bausti, bet jie pabėgo į užsienį.

Tai ve kaip iš tiesų buvo.
■ .1 IHll.l.. *1.,^^. * '■ ■■■ .................... ..  — I I. .

PIRMOSIOS MANO 
DIENOS AMERIKOJE

1. Jaunimo krizė* po karo

šiurpią spalių mėnesio nak
tį, t.y* tik prieš kelis mėne
sius pirmą sykį nukėliau ko
ją nuo didelio transatlantinio 
laivo ant Amerikos žemyno. 
Tą pačią naktį atsidariau* prie 
savo bičiulių Elizabeth’e, N. J.

Elizabethe susipažinau su 
Ch. Simonavičium, ku*ris mane 
išsivedė ir supažindino su pa 
Čiu miestu. Vėliau jis mane 
paklausė, ar aš sutikčiau nu
eiti sū juo į lietuvių klubą. 
Kodėl ne! — atsakiau. Man 
juk kaip tik įdomu pamatyti, 
kaįp tvarkosi ir kaip praleid
žia* čia lietuviai atliekamą nuo 
darbo laiką.

Žingsnis po žingsnio ir -mes 
atsiduriame didelęję salėje, ku 
riojė susirinkę nemažas lietu
vių būrelis* Vieni skaito laik
raščius, kiti skambina pianą, 
kiti lošia stalo tenisą ir, be to, 
£ep dar baras, pilie kurio ger
dami alutį linksimai sau šne
kučiuojasi tąutįę^ai. Aš pirmą 
sykį atsidūręs Amerikos lietu* 
Vių tarpe ir matydamas juos 
Susibarusius tokioj jaukioj vie
telėje —- pamaniau: gerai, kad 
jiems čią ne tėvyne. Simona- 
Vičius supažindino manė su vie
nu kitu lietuviu ir mes trupu 
tį užsišnekėjome.' Tuo tarpu 
atvyko koks tai veikėjas, ku 
ris .turėjo pasakyti kalbą.

Man buvo. įdomu nugirsti 
Amerikos lietuvius veikėjus 
kalbant. Klausausi. Puikus tas 
kalbėtojas ir įtikinančiai kal
ba, bet štai pasigirdo jo ru
stus žpdžįai prieš valdžią: “Už? 
lipo savo geležine koja ant 
žmonių spraudo tas Smetona,

< ...—... ----

LAUŽAS LĖKTUVO, KURIAME ŽUVO 17 ŽMONIŲ
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Arkansas pelkėje. Juo
14 pasažierių ir 3 įgulos nariai — liko vietoj užmušti. Lėktuvo šipuliai ir žuvusiųjų lavonų šmotai

H
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Laužai American Airlines didelio pasažierinio lėktuvo “The Southerncr”, kuris nukrito ir susidaužo 
Skridę 17 žmonių, 
liko išblaškyti per šimtus pėdų

apgniaužė valdžią ir negalvoja 
ją apleisti.” To man perdaug. 
Pef mano kūną perbėgo šal
tas šiurpas. Atsargiai apsidai
riau, o per mano vaizduotę per
bėgo: ginkluoti vyrai išsiveda 
mus visus, .paskui karo teis
mas.

Sėdintys teisėjai-generolai, 
aštrus medinio plaktuko smu-

gis į stalą — sušaudyti arba 
kalėti. Buvau besikėliąs išbėg
ti laukan, bet čia atsiminiau, 
kad juk esu laisvoje Ameriko
je ir kad kruvinasis diktatū
ros režimas nesiekia mano kai
lio.

. Tokie mano pirmieji įspūd
žiai Amerikoje.

. A. Lidžius.
T

V. Kauneckas
' '■ ' ■ ’’ • . ,

Jaunoji Karta 
Lietuvoje

sacijas. O spauda ir radio — 
Šių dienų jaunimo galingiausias 
mokytojas!..

Daug kam susidaro įspūdis, 
kad musų dienų jaunimas ypa
tingai smarkiai “politikuoja”. 
Kiekvienoje šaly — milžiniš
kos, skaitlingos jaunimo orga
nizacijos — nacionalistinės, ko
munistinės, katalikiškos, kariš
kai sportinės, rudos, juodos ir 
t. t. žinoma, ne visos organi
zacijos, ne visi užsimojimai 
mums čia vienodos vertės. Ta
čiau*, bendrai imant, visas tas 
tariamasis moderninio jaunimo 
“politiškumas” yra iliuzija, 
pseudo-politiškurnas. Politika čia 
jaunimui nėra svarbiausias tik
slas. Ji — viena zto nervingo 
pokarinio “aktyvizmo” forma, 
psichologinio išlyginimo prie
monė. Politiški Šukiai jaunimo 
lupose daugumoje — ne sąvo
kos, ne jų pačių dvasios gy
voji nuosavybė. Kaip sportas 
šiandien dažniausiai neturi nie
ko bendra su sveikatos ugdy
mu, taip ir politinės jatfnimo 
sąjungos — su politika. Unifor
mos, simboliai, kareiviškos ma- • 
nieros, “cinai”, viešas pasiro
dymas grupėmis — visa tai, ar. 
čiau įsižiūrėjus, pasirodo turi 
daugiau bendra su psichologi
ja arba su sportu, nekaip su 
rimtu, . sąmoningu visuomenės 
pertvarkymu. Ne gilus, rimtas 
pažinimas socialinių ir polit; 
nių problemų, ne pasirjžima> 
bet ku’ria kaina tas problemas 
išspręsti, — kas mums šian
dien taip reikalinga — bet bė
gimas nuo savęs pačių, lindi
mas į Šukius, į organizacinį 
ritualą, slėpimasis už autorite
tų nugaros, paviršutiniškumas 
ir nerimas — štai tų sąjungų 
dvasia, t p' , * .

• Greičiau! Kaip mat viską 
pertvarkyti, tuoj įvykdyti 100% 
savo vadų programą; nesido
mėti priešų idėjomis, nenagri
nėti ir per daug negalvoti, tik 
— .veikti! Toks atrodo daugu
moje tų politikuojančių jaunuo
lių dvasios bu*v|s. Politikavimas 
ne iš stiprumo, bet iš silpnu
mo! Jaunuolis nori šiandien 
.“kuo nors, būti” ir “kur nors 
priklausyti”, neatsilikti nuo 
“moderniško” gyvenimo tempo, 
kuris jį drauge ir kelia ir siu 
pina. Tiesa, “nuogos politikos” 
iš viso nėra: idėjos masių psi
chologijoj visuomet savotiškai 
persidirba, nusizulina, lieka vie
našališkos. Suaugę žmonės be
ne tik 10% vadovaujasi savo 
poelgiuose šalta logika; likiV- 
sius 90% jų poelgių nulemia 
emocijos: instinktas, 
aistros, įpratimas, inercija, ki
tų valia. Jaunimui emocijos tu
ri palyginti dar didesnės reikš
mės. (Bus daugiau)

Jaunosios kartos problema, 
nors nevisuomet vienodai aš
tri, bet visuomet yra. Kiekvie
na nauja žmonių kąrta visai 
“neistoriškai” yra linkusi gal
voti, kad gyvenimas jai pasta
tė didesnes kliūtis, sunkesnius 
ir painesnius uždavinius, ne
kaip ikišiolinėms kartoms. Jau
nimas nevisuomet lengvai ir 
greitai įsijungia — ekonomiš
kai ir morališkai — į senes
niųjų sukurtą socialinį-politinį 
mechanizmą. Tarp “senųjų” ir 
“jaunųjų”, tarp tėvų ir vaikų 
atsiveria plyšys, kyla ir šako
jasi jaunosios kartos “konflik
tas su tikrove”/ kuris, jei ypa
tingos sąlygos, gali pavirsti 
tikra krize ir turėti milžiniš
kų pasekmių visuomenes tvar- 
kymirisi. Po pasaulinio karo ne
paliaujamai siaučia įvairiose ša
lyse aštri jaunimo krizė ir, per- 
siduodama iš kartos į kartą, 
iki šiol ji dar nerado sprendi
mo.

Karas — priešingai išpaikė- 
j tįsių nacionalistų vapalioji
mams apie “apkasų brolybę”, 
“užfrontės . solidarumą”, “kar- 
žygiškumą” -ir' panašias “verty
bes”, kurias jis neva ugdąs 
žmonijai, turėjo vieną negin- 
čyjamą moralinį pdsėką, kuri 
žymu pokarinio jaunimo psi
chologijoj. Jis nusilpnino tikė
jimą atskiro individo vertybe, 
numušė žmonėse proto ir mora
linių galių prestižą, nukreipda
mas žmonių sąmonę labiau į 
prievartos* kamščio “vertybes”. 
Jei laisva Žmogaus asmenybė 
nustoja buvusi pasaulėžvalgos, 
socialinių ir politinių programų 
centras —- blaškymasis, krizė 
įsigali, tampa chroniška. Demo
kratiniai ir socialistiniai sąjū
džiai, kurie atsirado po karo 
sukrėtimų, toje nesveikoj po
karinėj atmosferoj negalėjo 
kaip reikiant išsiplėtoti, o ne
trukus juos dar Smarkiau pri
smaugė tq pat karo palaikas mus arba egzaltuojančias šen-

morališkai.
prasme

— nematyta ekonominė krizė 
ir iš krizio bei nerimo išdygu
si smurto ideologija —• fašiz
mas. k - -

Nedarbas, egzistencijos neti
krumas, karo palikta moralinė 
tuštynė, senų autoritetų žlugi
mas pripildė jau’nuomenę ner
vingumu, blaškymosi, beribiu 
visako kritikavimu ir neigimu. 
Ta nuotaika ir iki šiai dienai 
gyvena daugybė jaunų žmonių. 
Savo pačių tėvynėje jąunimas 
šiandien daug kur jaučiasi — 
emigrantas, svetys. * Jaučiama 
lyg ir “ankšta gyventi”. Ta
čiau “ankšta”
Ekonomine, socialine 
pasaulis pilnas dar neišmėgin
tų galimybių. Tik su šiandie
nine jaunimo nuotaika tas ga
limybes išnaudoti vargu* beįma
noma.

Vienu neigimu ilgesnį laiką 
negyvensi. Menkystės jausmai 
verčia ieškotis kompensacijos, 
atsikratyti dvasinės tuštumos, 
nerimo, netikrumo. Reikia bet 
kuriuo budu pajausti savo as
menybę! Tad šaukiama: akty 
vizmo! Toji “aktyvistinė” ten
dencija pagimdė po karo įvai
rių šalių jaunimo tarpe bega
linę įvairybę naujų užsimojimų 
ir bandymų literatūros, meno, 
politikos , ir Į<t. srityse, krovės, 
teorijos, organizacijos gimė ii 
jiyko, kaip grybai. Reikia pa
žymėti, aktyvizmas bet kuria 
kaina nusverdavo čia, dažniau* 
šiai, sveikas tradicijas, rimtą 
vidujinį pasiruošimą ir budo 
patvarumą. Viskas atrodė lai
kina, nervinga. Pridėsime dar. 
kad nepaprastai sustiprėjus po 
karo informacijos priemonėms 
(spauda, radio), siauresnių, in 
teligentinių sluogsnių nuotaika 
ir idėjos žymiai lengviau pri
dėjo surasti kelią į platesnius 
gyventojų sluogsnius. Daugu
mos laikraščiu, radio stočių sa
vininkai neperstoja teikę savo 
publikai bukinančius naciona
listinius, bažnytinius kliede.]i-
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MUZIKOS ŽINIOS
išmoksią, 

kad dalis m ilga lekcija nush 
žeminimo”.

8'1. I UUI'.J ■ .

Rašo — NORĄ
Muzika, daugiaus ne kaip kita dalis 

meno, yra pranašautoja pilnes- 
nio, gausesnio ateinančia gyve* 
nimo. Ji maitina nepatenkintas 
emocijas, ji uždega nerealizuo
tus idealus. Jos banguojanti 
sriovė visuomet greitai eina to- 
lin.... C. McAlpin.

Kaune pastatė atnau
jintų “La Boheme”

Prieš 7 ar 8 metus Kauno 
operoj pastatyta Puccini opera 
“La Boheme”, ir tūom laiku 
neturėjus pasisekimo, 6 d. Sau
sio buvo atnaujintai pastatyta, 
po režisūra p. Olekus ir daly
vaujant Kiprui Petrauskui.

Labai malonu, kad Lietuvos 
opera matė svarbą šio Puccini 
kurinio, ir dėjo naujas pastan
gas, kad stengtis supažindinti 
savo publiką su šiuo gražiu ir 
įdomiu veikalu. Neabejoju, kad 
jiems pasisekė. Lauksime toles
nių žinių.

Federalis Muzikos Pro
jektas pratęstas

Dr. N. Sokoloff, direktorius 
Federalės Muzikos Projekto 
skyriaus WPĄ pranešė, kad ^is 
skyrius suteiks darbus dar 
4,000 bedarbiams muzikantams, 
ir taip sudarys viso 17,000 mu
zikantų valdžios mokamų pęr 
visą šią šalj. (

šia skyriuj susideda iš 214 
dalių, talpindamas simfonijos 
ir koncertines orkestras, pučia
mųjų instrumentų grupes, cho
rus, kvartetus, mokytoj us ir į- 
vairiųs-įvairiausius kitus skjk 
rius.

$2,500,000 bedarbių 
šelpimui

Pavojus, kad pašalpą teks 
traukti, praėjo

veikti busų-elevato- 
rią transferai

nu-

Iš Simfonijos programo 
išbrauktas Mendel
ssohn’o kūrinys

Iš Berlyno ateina žinia, kad 
orkestros vedėjai, kurie dirba 
po valdžios kontrole, turi labai 
atsargiai daboti savo žingsnius, 
rengdami muzikalius progra
mas. štai pavyzdžiui, pereitą 
savaitę įžymus simfoninių or
kestrų vedėjais—Wilhelm Furt- 
waengler—atsidūrė labai nema
lonioj padėlyje, kuomet jo ve
damos Vienos Filkharmonijos 
Orkestros koncerte, Budąpešt’e 
(Austrijoj) kurio koncerto pro
gramas buvo prieš laiką pa
skelbtas kaipo talpinantis to 
pagarsėjusio koįrjiozitoriaus 
Felix Mendelssohn’o kompozici
ją. Prieš koncertą, tačiaus, šis 
Mendelssohn’o kūrinys buvo pa
keistas vieno Schunian’o sim
fonija. Oficialis pranešimas pa
reiškė, kad Mendelssohn’o kū
rinys reikalauna daugiaus lai
ko repetavimu4!. Toks pareiš
kimas, matomai, nebuvo ap
skaitytas pertikrinti tuos muzi
kos mylėtojus, kurie tiki, kad 
muzikantai tokios orkestros 
kaip Vienos Filharmonijos, gro
ja visus “classics”, kaip Men- 
delssohn’ą, net ir miege;

—0— ‘

Pagerbė muzikos rėmėją 
ir sukėlė $20,000 fondui

Kaip įvertinimą jos ilgo
nuoširdaUs rėmimo muzikos pa
saulio darbuotės, įžymus artis
tai ir žmonės surišti muzikos 
veikime, ir šiaip prakilnios dva
sios asmenys surengė pagerbi
mo vakarą poniai Vincent As- 
tor New York’e. • Programo da
lyviai buvo geriausi operos ii 
viso muzikos pasaulio artistai, 
kaip Bori, Tibbett, Crooks, Zim 
balist, Melchoir ir kiti, šis va
karas davė $20,000 pelno Mu
zikantų Reikalų Fondui.

Man vėl pasikartoja mintis* 
ar butų galima sukviesti visas 
lietuvių geriausias artistines 
jėgas vienoj vietoj, kad ir ge 
riausiam ir prakilniausiam tiks-

ir

Leopold Stokowski
Po 28 metų darbuotes kaipo 

vedėjas Philadelphia Simfoni
jos Orkestros, Leopold Što- 
kowski atsisakė priimti dar tri
jų metų kontraktų, sakydamas 
kad jisai nori pašvęsti daugiau 
laiko muzikąliškiems tyrinėji
mams. Koki tie ištyrinėjimai 
bus, iki šiol p. Stokowski ne
pasakė, tečiaus manoma, kad 
jisai vadovaus tyrinėjimuos ne
kurtose laboratorjjpse sąryšyje 
su mokslų garsų, kaip naudoti 
muzikoj ir jos reprodukcijoj.

Sekantis vedėjas šios Philą- 
deįphijos orkestrus bus irgi 
muzikos pasauliui gerai žinoma 
ypata, tai Eugene • Ormandy, 
dabartinis vedėjas Minrieapo. 
lis Simfonijos Orkestros.

Geriapsi chorai išrinkti 
Chicągos Mokyklų 
Festivale

Roosevelt Senįor High School 
laimėjo angšėiausją laipsnį savo 
skyriuje H-tam metiniam kom- 
peticijos festivale Chicagos 
Augštesnių Mokyklų, trečiadie
nio vakare, Orchestra Hali, vi- 
durmiestyje. Laimėjo Vaikų 
“Glee Club” Crane Technical 
High School ir Mergaičių “GJee 
Club”, Schurz High School. 
Sprendėjas buvo toks autorius 
kaip Dr. Įiollįs Dąnn, direkto
rius muzikos departamento New 
York’o Universtiteto.

Viso konteste dalyvavo 16. 
grupių iš 13 mokyklų, suda
rant 1800 mokinių, 
rė šviesiai malonų 
kuomet jie išplėtė 
kingas linijas per 
.atydžiai sekė savo 
direkciją,

Gubernatorius Horner vakar 
pasirašė legislaturos bilių, ku
ris skiria bedarbių šelpimo rei
kalams $2,509*000 iš bendro 
valstijos iždo. >

Valstija buvo priversta duo
ti tokią sumą pašepai, kadan
gi negaudama pinigų iš fęde- 
rąlės valdžios^ IJlinpis Emergen- 
ęy Ręlief Commisaion, po sau
sio 15 d., nebeturėjo nei cento 
ižde, Iš salęs tax mokesčių 
bedarbiams surenkama apie $2 
milionai, bet tų pinigų toli 
grąžu neužtenką. Reikia apie 
$5,000,000. ' .

Vasario mėnesį legisląturą 
vėl turės paskirti $2,000,000, 
nes tą mėnesį vėl pritruks pi
nigų .

SęHhia^enį ie^ £alion trans- 
ferai tarp autobusų ir elevato
rių linijų. Iš autobusų bus ga? 
Įima, persėsti į elevatorius, ąrbą 
atvirkščiai^ tąm tikrose nuro
dytoje yįeįosę, ir niekur kitur, 
EĮevatqriai išduos įjąjįuj trąųs 
f erų ą, o autobusų oranžinius, 
Transferai bus išduodami tik 
mięstę ribose.

Bijūnėlis Northsidėj 
vėl imasi už darbo

$55 milionus Proce 
sinių taksų

Jie suku- 
paveikslą, 

savo tvar- 
estradą ir 

mokytojo

Sena Opera Chicagos 
Universitete

Chicagos Universitetas at
naujins Gluck’o oį>erą “Iphige- 
nia”, kuri buvo pirmą kartą 
pastatyta Paryžiuje 1779 metu- 
se, savo pastatyme 7 ir 8 dd. 
Vasario.

5,700 kontestąntų 
stoties z ieškojimų 
talentų

šiomis dienomis eina koptęs-. 
tas, kurį rengia radio. stotis 
WBBM, j ieškodama gabių dai 
nininkų savo pj-ograjnams. šia- 
me konteste dalyvauja viso 
5,700 dainininkų. Iš visų šių 
kontestantų 12 bus išrinktų 
paskutiniems išklausymams ir 
man teko girdėti, kad viena 
musų malonių ir labai talentin
gų lietuvaity dainininkių pa
teko į tą laimingą 1% skaičių. 
Linkėjimai šiai dainininkei, kad 
ji patektų viepą galutinų lai
mėtojų, ir, sprendžiant iš klau
symas jos lekcijas, kelios savai
tės tam atgal, rašytoja šįų žo
džių pilnai tiki, kad ji turi vi
sas reikalingas kvalifikacijas ir 
išsilavinimą būtį laimėtoja. 
“More power tę> you, Genevie- 
ve”.

K§ paprotis daro
Vienas vedėjas repetavo ge

rai riuųmą orkestrą yiepoję 
“ja paties” kurinių. Berepetuo* 
jant jisai sustabdė orkestrą, 
kad paklausti cellisto “Kodėl 
Tamsta grojį tą frazę taip lė
tai ?”

f‘O, tiktai paprptjs, kadapgj 
taip esu pripratęs pildyti ją 
Tristan ir IsoldeP’ (Wagperia 
paradytoj operoj).

Geras būdas išmokti
JT ‘ ■ ■ ■ • ' ' • '

Praeitą žiemą vienas jaunas 
žmogus padavė savo aplįkaciją 
“darbai” •• kaipo antras smuiki- 
ni'kaą prie vietinės orkestros.

Kuomet jis atėjo į repeticiją 
ir vedėjas paprašę, kad jis pa
griešiu, jisai ątsakė nemokąs 
nė vienos gaidos.

“Tai kodėl Tamsta prašei 
darbo, jeigu nemoki groti?”

*■0,” atsake jis, “aš maniau, 
kąd tai bus geras būdas išsi
mokinti !”

Federalis teisėjas Barnes va 
kar įsakė grąžinti skerdyklų 
bendrovėms ir kitų u’kio, pro
duktų vartotojams $55 mlhGn0 
procesinių taksų, kuire buvo su
mokėti pirm AĄA , panaikini
mo.

NORTH SĮQE. — Jaunuolių 
draugijėlė Bijūnėlis Nortbsidčj 
vėl imasi už darbo, šį šešta-* 
dienį kaip 2 vai. po pietų su
sirenka pirmą j ai pamokai į 
Almirp Simons svetainę, 1640 
N. Hancock ^tr.

Muzikos-dainų mokytojauti 
apsiėmė ^Bijūnėlio aukštinė’, 
dabar jau’ baigusi muzikos. au
kštesnius mokslus, p-lė Valeri
ja, Čepukaitė. Kąlbos-rašybos 
mokyti yrą pakviestas ir apąį-? 
ėmęs ‘^Naujienų” redakcijos na
rys,, Ahtanas Vaivada.

Tat visi ųorthsidiečiai auklė
tojai yra kviečiami ątvesfi sa
vo jaunuolius, prie Bijūnėlio ir 
duoti jiems progą susipažinti 
su lietuvių daina ir kalba bei 
rašyba,—V. M,

Pilietybės pamokos 
B. R. Pietkiewi- 

cziaus ofise
BRIGHTON.—WPA^ Apšvie- 

tos skyrius suorganizavo pilie
tybės ir amerikonizacijos klia- 
sas Brighton Rarke ir. jas mo
kins lietuvio Barney R. Pįef- 
kiewicz ofise, 2608 West 47th 
Street. Pamokos įvyks kiekvie
ną antradienį ir ketvirtadienį, 
nuo 7 iki 9 vąl. vakaro.

Mokslas dūmodamas veltui. Už
siregistruoti galima tuojau.

(Sp.)
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Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Colląteral Paskolas. >

Chapman and Co,, Ine.
120 s. La Salle St.

Tęl. Frąiiklių 0576

Jaunų Lietuvių 
Pulkas

Jaunų Lietuvių Pulkas laiko 
dainų pamokas kiekvieną pir
madienį, Wodmano svetainėje, 
33rd ir Lime Street. Mokyto
jas P. Sarpalius. Visi vaikučiai 
turite butinai lankytį pumokas, 
nes rengiamės prie svarbaus 
pasirodymo “Naujienų” kon
certe. Tėvai kviečiami ateiti 
į pamokas su vaikučiais.

—Kviečia Valdyba. 
——————------ :------r-——— " .........

VICTORIA EŽERSKIENĖ 
po tėvais ) Palianskaitė

Persiskyrė su šiuo pąsąųiųi 
sausio 15 Adiepą, 11:80 valandą 
ryta 1936 m., sulaukus 64 me
tu amžiaus, gimus Pąųęvežįo 
ap., Rozalymo parap.,1 Dulkiš- 
kiu kaime . <

Amerikoj išgyveno 50 metų.
Paliko dideliame nulįuditne 

mylimas 3 dukteris, Anna Šha-, 
voy, Ėleonor Wąlters. Vįcto- 
ria Valence, 2 žentus Theo.dore 
Walters ir Mack Valence ir 
broli Jurgi Palianska ir duug 
kitu giminiu.

Kūnas pašarvotas randasi 
koplyčioj, 3307 S. Lituanicą-

Laidotuvės jvyks pirmadiepi 
sausio 20 diena. 9 vąl. ryta. 
Jš koplyčios kūnas bus nuly
dėtas i Tautiškas kapines.

Visi a. a. Victorios Ežerskie- 
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti ląidotųvėsę įr su
teikti jai paskutini patarnavi- 
ma ir atsisveikinimą, v

Nuliude liekame,
Dukterys, žentai, brolis, 
ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefo-1 
nas Yards 174L. s

$2 milionai Chicagos 
municipialio airpot’ 

to pagerinimui
l. ” . I-' ■■■".

WPA paskelbė, kad Chicagos 
municipialio aįrporto pagerini
mui skiriama $2 milionai dole
rių.

Airporte bus įvesti kaųaliza 
ei jos vamzdžiai ir kiti pagerini, 
mai. Darbas, jau dabar eina 
pirmyn.
.Į 'j j i. lllir, ..... „ , „m

Kodėl Kainos 
Žemesnės!

Visuomenei yra nuolatos teikia
ma žinios per laikraščius, radio ir 
kitais garsinimų budais, kur kokios 
krautuvės nupigino savo prekes. Kąd 
tą patikrinti, pirkėjai turi palyginti 
kainas ir turi būti su jomis susipaži
nusi, arba žinoti kaip yra vedama 
įą krautuvė kurioje ji perkasi.

Tąį tiesa, kad daug perkant ir di
desniais skaičiais, galima pirkti že- 
mesnipmįs kainomis. šita priežas
tis ir yra kodėl <Midwest” krautuvė
se kainos yra visuomet taip žemos. 
Chicagpje ir apielinkė.ie šitų krąutu-

viu yra daugiau negu 300, supran
tama, kad dėl tiek krautuvių ir už- 
pirfciąiri Jąbai dideli.

Kad aprūpinti tas krautuves, kas
dien turi būti superkama daugybė 
prekių, o perkąnt p.pdaug, reiškįą 
žemesnius kainas. štąi. delkp 
“Midwest” krautuvėse kainos yra 
pigiausios .

Be to galima šiose krautuvėse dar 
sutaupyti ir ant pelno — pasidali
nimo kuponų, kurie yra išduodami 
su kiekvienu pirkiniu. Tas yrą kaip 
ir prekių nuolaida, dėlto, kad kupo
nai gali būti išmainyti i bile kokią 
pręfcę. Ir, be to, yra kas savaitė 
duodama prizai Pinigais.

Be prekių pigumo, čia pirkėjui 
patogiau pirkti, nes čia yrą visuo
met didelis prekių pasirinkimas vie
toje. Visuomet turime daugiau ne
gu du tūkstančių ivairaįusių rūšių 
sąndčly, kas savąimi .patvirtina ta 
pilna prekių rinkini ką matote leri- 
tynųse . ,

Tik lyginant prekes galima rasti 
geriausi darodyma. žiūrėkit i šios 
diepos “Naujienų” laidos “Midwest” 
krautuvių skelbią. čįa rasite iš
garsinta pačia įvairiausia ruši. ko
kio tik patyrusios šeimininkės vi- ' v

suomei vartoja, o žemiausios kąinos 
reiškią užtikrintos santaupas su kiek
vienu pįrlpn|u. f Apsitek).

.............. . .................-.......

P.CONRAD 
STUDIO

420 W, 63rd St 
Englewood S883-5840 

Dar gražiau, moderni! 
kian įrengta.

T "uranu UIII.I'I- ............
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Crane Coal Co.
S332 S. Leng Avė,

TeL Republie 8402

Pocąhaątos Mine Run Sereenec 
5 tonai ar daugiau S7..80 tonas 

Smulkesni $7.05 tonąs
1 ’V1'.1,! 1 1 .1 !» ■.■'■■.ri’T! 1 1 I "■ » . ' . ' .... . "
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SUSIRINKIMAI

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS.
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

“Turėdavau privilioti, kad valgytų 
Ir nežiūrint ką valgė vis buvo men
kas. Visuomet būsiu dėkingą motli 
pąi, kuri ąian pasakė, apje Triner’s 
Bltter Vyną".

Triner’s Bitter Vynas yra senas,, ąt- 
sakaptis šeimyninis vaistas, kuris ap
saugo nuą užkietėjimo, gasų, nemie
gojimo, blogo kvapd, odos nesveiku
mų ir negerumų sąryšy su vidurių 
neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimų 
silpniems apetitams. Galite gauti jo 
Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago

/.....  " " / .IML1..JUI

GEĘB. Naujienų skaityto
jos b akąitytojaį prašomi 
pirkiniu reikalais eiti i tas 
krautuves, » kurios skelbiasi 
Naujienose.

SVETAINE DEL RENDOS
ĖATOGI DEL VISOKIU PARENGIMŲ.

Vestuvėms, ' solkiams ,parems, bunco ir įvairiems vakarėliams. 
Virtuvė sų pilpu įrengimu dykai.

WEST SĮPE HOTEL
WALTER NEFFAS, Sav^
“---------- - t Tel. Cąąal .9585.į 2435 SO. LEAVITT STREET

iL.įy^;iiWil.i.,iį..  ... 1 įjyiĮ'lA'.'l'T..11>I|HII ...II l.iy
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SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTI
—su ALSANS, aukštos rųšies nebrangus naminis gydymas. Be 
narkotų. Saugus ir veiklus ir ilgai laikąs. BE SKONIES, BE KVA
PO. GALI BŪT PADUOTAS BE GERĖJO ŽINIOS. Rašykit ,tele- 
fonuokit arba atsilankykit. Reikalaukit mųsų knygelės—PYKAI. 

ALSANS LABORATORY, 190 N. State St., Chicago.
Kambarys 833 Telefonas CENtral 7170.

GRAND OPENING
THO»rSBU|WT

. . — įvyksta r-

SausioJanuary 18 ir 19 d., 1936
Kviečiame visus draugus ir pažjstąmus į musų iškilmingą NAUJO 
B.UF^ET,,O. atidarymą. Bus skanus užkandžiai veltui, gros ■ gera or
kestrą; ’linksminsimės visi per dvi dienas.

KVIEČIA SAVININKAI,
THOMAS ALEKSYNAS 
6828 Stony Island Avė.

iiiiji 1 ...... .............................................. ri ■' ■' i'*1.1.....fii>wiwįiii i""N 11 >" ■i"i111 wi »!

ŠOKIAI IR “VESIUJA”
Teisybės Mylėtojų Draugijos ? 

Subatoj, Sausio- January 18 d., 1936 m. 
Su Lietuvos Dukterų ir Ražancavos Dr-mis 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 

3133 SO. HALSTED STREET, CHICAGO. U-l-
Pradžia 6 vai. vakare. VAKARIENĖ IR ŠOKIAI,

įžanga 50c. ypątai. 25c. dėl šokių. ’

. JOHN P.EWALD
v' • L0ANŠand;INStJRAO^

Jeigu reikaląujj įiitigų; ant;Pttmo Morgįčio/ ąrbą
apdraudos nujo ugnieš, vėjOį etc., atsišauk:

840 Wešt 33rd Street .
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIOSMINIMO IRBUDAV0JIM.0 B-VĖS
11H raštinėje įį:

ŠIANDIEN
Kliubų ir Draugijų Susivienijimo—metinis susirinkimas 7:30 

vai. yak., Darbininkų svetainėje, 10413 Michigan Avė. 
Visi nariai ir narės prašomi atsilankyti laiku.

J. Tamašauskas, raštin,
Kriaučių Lokalas, 269 A.C.W. of. A.—Amalgamated ‘Centro na

muose, 333 South Ashland avenue, 7:30 vab vakare. Bus 
įvesdinta nauja Lokalo Valdyba. Kiti svarbus • reikalai.

—Valdyba.

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo 12-tam Warde, K. Gramonto 
svetainėje, 4535 South Rockwell Street. 1 vai. p. P- Su
sirinkimas metinis. Pąul J. Petraitis rašt.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo—metinis susirinkimas, Jono 
Garbuzo svetainėje, 3749 So. Halsted Street, 1 vai. pp. 
Visi nariai prąšorųi atsilankyti ir pasitarti apie prisidėji
mą prie kitos draugijos; W. Didžiulis, sekr.

MM II I i“H U'l l I . m.i hMii.į^ii Įi'i|i , i|ii|iiuii||iipn

PARENGIMAI
SAUSIO 18.—Teisybės Mylėtojų Draugijos vakarienė “Veselija” 

ir šokiai pagerbimui įstojusių Lietuvos Dukterų ir Rožan- 
cavos Draugijų Chicagos Lietuvių'Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Pradžia 6-tą vkrJ’Vkk. įžanga 50c. i

SAUSIO 19—Chicagos Lietuvių Draugijos Metinis Vakaras- 
Koncertas, Sokol svetainėje, 2345 South Kedzie ayęnue. 
Pradžia 4 vai. pp.

SAUSIO 18—Garsaus Vardo Lietuvaičių—šokiai,- Yuškos sve
tainėje, 2417 West 43rd street. 7:30 vai. vak. Įžanga 25c.

SAUSIO 25-r-SLA. 63 kuopos balius, J. Mactfkevičiaus svetainėj, 
1036 E. 93rd street. Dainuos Roselande pagarsėjęs ša- 
kar-Makar choras. Kiti pamarginimąi. Pradžią 6 vai. 
vakare. Įžanga—25c.

SAUSIO 25 d.—Morning Star Kliubo balius, 3945 North Avė., 
beisbolininkams—City Bąseball čempionams—pagerbti. 
Pradžia 8:00. Įžanga 25 centai.

SAUSIO 26—SLA. 212 kp, Kenosha, Wis. Stato Blindą Gįerman . 
American svetainėje, 1715-52 St., Kenosha.

SAUSIO 31—Mergaičių Būrelio Sigma Epsilon Theta Bunco ir 
Card Party, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3138 S. Hal
sted street, 8 vai. vak. 40 c. Prizai, šakiai.

VASARIO Į—Ąmerikos-Lietyvių Olimpiados Sportininkų Pa
gerbimo Vakaras, Southmoor Viešbuty j, Stony Island 
& 67th Street. Bilietai 75c. Gros G. Stephens orkestrą.

VASARIO 9-^“Pirmyn” choras stato operetę ‘^CAVALLERIA 
RUSTICANĄ”, Sokolų Svetainėje, 2345 South Kedzie 
Avenue.

VASARIO 16—"NAUJIENŲ* METINIS KON
CERTAS, Sokolų Svetainei, 2345 South 
Kedzie Avenue.

VASARIO 23—SLA. 139 Kuopos koncertas, “Pirmyn” 
^Gražioji Galatea”, Strumilos svetainėj, 158 E. 
šokiai. Pradžia—5:30 v. v. Įžanga 40ę.

KOVO 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuaniap University 
Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3.133 S. Halsted St, Pelnąs—įsteigimui stipen
dijų fondo. Jžanga 50c. *

operetė, 
107 St.

Gerkit
...... - II—V-’J. « ,* r. ą 1II1.1 un.

ir Reikalaukit
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STRAKHT KEnO
NATHAN 
KANTER

Visose Ąlinšse 
Mutual T?ij^ 
Žvaigždžių
Ęentucky 
Bourbon 

ir
Lietuviškos 

Degtinis

Mutual Liquor Co.
4707 So. Halsted St

TtJ, YĄKBS 0808



t • * r

Kas Daryti su “Ben 
dru Frontu”?

Pavesta spręsti Komitetui
Daryli “bendrą frontą” vien rašinys nedavė aiškaus 

Chicagojc, kaip siuto komuni-Į kymo į daugumą kuopos 
štai, negalima. Lietuviai soči- - 1
alistai privalo laikytis vieno- kuopos nariai siūlė dar sykį 
dos taktikos visose kolonijose, pasikalbėti su komunistų at* 
Todėl “bendro fronto” klausi
mą privalo spręsti LSS. Pil
domasis Komi tet tas.

Taip nutarė LSS. Centraline 
kuopa savo susirinkimo, lai- 
kvtame sausio mėn. 15 d., iš
klausiusi valdybos raportą 
apie įvykusį pasitarimą “ben
dro fronto” klausimu' su ko
munistų atstovais. Pildoma
jam Komitetui kuopa praneš 
pasitarim'o rezultatus kartu su 
rašytais pareiškimais, kuriais 
kuopos valdyba apsikeitė su 
komunistų Illinois Distrikto 
Lietuviu Biuru, v

Kuopos susirinkime visi da
lyviai išreiškė nepasitenkini
mą komunistų Biuro taktika 
ir jų atsakymu. Nors pasita
rimas su komunistais buvo lik 
informacinio pobūdžio ir Biu
ro atstovams buvo aiškiai pa
sakyta, kad viešai nereikia 
nieko skelbti iki socialistų or
ganizacija netars savo žodžio, 
bet komunistai pradėjo savo 
spaudoje rašyti, kad “bend
ras frontas” jalu daromas, ir 
užsimanė tuojaus paskelbti 
minėtus preliminarius pareiš
kimus, kurių tikslas negalėjo 
būti kitoks, kaip' tik ištirti, ar 
yra pagrindas deryboms dėl 
“bendro fronto”.

Kadangi komunistų Biuro

atsa-

dybos klausimų, tai kai kurie

stovais, reikalaujant iš jų di
desnio aiškumo. BcC daugu
ma susirinkimo rado, kad 
daugiau kalbelis neapsimoka, 
nes komunistai iš rimto daly
ko daro jomarką.

Dabartiniu laiku nesidėt
pavesti 

klausimą
Nutarus tuoj aus

“bendro fronto” 
spręsti LSS. Pild. Komitetui, 
buvo dar svarstoma, ar Cent- 
ralinė kuopa privalo duoti 
tuo klausimu savo rekomen
daciją ir, jeigu taip, tai kokią. 
Padiskusavus šį punktą, pa
aiškėjo, kad beveik visų susi
rinkimo dalyvių nuomonė yra 
tokią, kad politikoje su komu
nistais vargiai bus galima 
veikti kartu, kol jie nepakeis 
savo nusistatymo diktatūros 
klausimu.

Kai dėl veikimo Lietuvos 
reikalais, tai komunistai grei
čiaus- gali pakenti, negu padė
ti, nes jie dar .vis neatsisako 
nuo savo obalsioj kad Lietu
voje butų įsteigta “sovietų 
valdžia”. Tas obalsis iš viso 
yra tik bukaprotiškas pa
mėgdžiojimas Rusijos bolševi
kų politikės, kurioje “sovietai” 
vaidina svarbią rolę dėl spe
cialiai susidėjusių aplinkybių; 
bet mėginant tą obalsį skleisti

tarpe Lietuvos valstiečių, ne
būtų atsiekta nieko kita, kaip 
tik fašizmo sustiprinimo.

. Taigi Centraline kuopą nu
tarė rekomenduoti LSS. Pildo
majam Komitetui, kad dabar
tiniu laiku dėtis į “bendrą 
frontą” su komunistais never
ta.
atvirsti prie 
kad šiandie dar1 jie 
nesižino, kur stovi, 
džiui, savo atsakyme 
stų Biuras rašo, kad 
je komunistai “jau būdavoja” 
bendrą (laįbihinkų frontą, bet 
toliaus tame pat rašinyje Biu
ras įrodinėja, kad bendram 
frontui reiktų pagaminti tokį 
programą, kuris butų priimti
nai ir krikščionims demokra
tams (t. yra klerikąlams)!

O _ Lietuvoje komunistai, 
kaip girdėt, siūlo “bendrą 
froųtą” net ir “jaunalietu
viams”; t. y. tautininkų'orga
nizacijai!!

Tikras Babelio bokštas .

Jie taip neseniai pradėjo 
demokratijos, 

nė patys 
Pavyz- 

komtini- 
Chicago-

Komunistų atsakymas 
nerimtas

Socialistų kuopos valdyba 
savo pareiškime sake, kad pir
ma negu bus galima prieiti 
prie veikimo subendrinimo po
litikos ręikaluose, reikėtų 
stengtis sudaryti žmoniškes- 
nius santykius tarpe socialistų 
ir komunistų kultūrinio darbo 
srityje, pa^elpinėse draugystė
se, unijose ir tt. Į šitą suggeš- 
tiją komunistų Biuras neatsa
kė ilieko. Bet už tai jisai ne
va su “sveikinimu” priėmė 
kuopos valdybos pasiūlymą, 
kad butų sustabdytos iš ko
munistų pusės piktos atakos 
prieš socialistus.

Tačiau neatrodp, kad šis 
komunistų džiaugsmas nuo^

S 
B
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NAUJIENOS, Chicago, ,111.' 

širdus . Savų rašihyjic Biuras 
vištide kartoja senus šmeiž
tus, kad Vokietijos socialde
mokratai buvę kalti cfel 
Liebknęchto ir Rožės Luxcm- 
Hurgienės nužudymo, 6 Rusi
jos, socįaldeitiokratus ir sočiai* 
revoliucionierius,v. kurie sėdi 
sovietų ką^jiniiioše, Biuras 
vadina kriminalistais — sabo- 
tažninkais ir j visuomenės turto 
naikintojais. . Tuo gi tarpu 
visi gerai žino, kad politiniai 
kaliniai, kukiuos komunistai 
šitaip biauriai šmeižia, yra 
nariai partijų, priklausančių 
Socialistiniam Darbininkų In
ternacionalui (rusų socialde-, 
mokratai dagi yra pačiam kai
riajam Internacionalo spar
ne). ' * ■■ s

Reiškia, komunistų pažiūra 
į socialistus nėkiek nepasikei
tė. Tai kas iš to, kad jie da
bar socialistus vadina “drau
gais”? .

Kuopos susirinkimas svarstė 
dar klausimą pagelbos Butkui- 
Stilsoiiui. Tuo reikalu buvo 

i . '

gautas laiškas iš komunistų li
teratūros draugijos ir iš sklo- 
kįninkų organizacijos; siūlant 
sudaryti bendyą. komitetą ir 
rengti prakalbas. Bet Cen4- 
ralinė kuopa nutarė pirma pa
tirti iš Brooklyno draugų, koks 
yra pagelbos planas. ' Nei pro
testo rezoliucijomis, nei pini
gais Butkų įišyaduoti nebus 
galima, nės teišiho nuospren
dis yra seniai padarytas ir ka
linio likimas ; dabar priklauso 
tik nuo J. V. prezidento ma
lonės . Protestų kėlimas gali 
dar kartais pakįenkti.

■ ■ • ’ z

Kai paaiškės,y kad yra tin
kamas planas, tai Centraline. 
Ituopa veiks savistoviai.

* Susirinkimas išrinko kuo-

-T
pos valdybą šiemi^ metams ir 
delegatą į Socialistų partijos 
miesto konferenciją.

Kuopietis.

M. i,.Ir.

F0X DE LUXE
Alus—5 centai. Degtine—10 

Užkandžiai visados.
J. G. Tavern
JAHN GRIBAS ,Sav.

3318 So. Halsted St,

centų

GĖRIMŲ SKLADAS 
Gausite visokių gėrimų, didžiausis 

pasirinkimas' pas lietuvį.
Monarch Wine & 

Liųuor Store 
JAHN GAUBAS, Sav.
3528 So. Halsted St.

MELROSE PARKIEČIŲ 
ATIDAI

Melrose Parke Naujienas 
galite gauti pas fotogrąfą 
Antaną J. Krušiną, 150 N. 
Broadway, Melrose Park, 
111.

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

CLASSIFIED ADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

Jus Negalite Pralošti!
PamylSkit 

juos ir at gaukit savo
Pinigus DVIGUBAI!

L- , ? 1 ..... 1 'I'..........................  1111 ............. 1 ' —.... .. ' .

palikit

;;

Išbandykit Labiau-Sušvelnintus 01d Golds
šiuo nustebinančiu pasiulijimu

PRAĖJUSI SPALIŲ rūkytojai su
sėdę trynė akis, kai jie perskai
tė Labiau-Sušvelnintų Old Golds • 

Pinigus-Grąžinsime-Dvigubai pasiu- 
lijimą. Tokio pasiulijimo nėra pa
daręs joks kitas cigaretų išdirbėjus.

Bet Lorillard žinojo ką jie daro. 
Per paskutinius 175 metus savo pa
tyrimo, niekas nėra matęs puikes
nio tabako, kai šiuos rinktinio der
liaus Labiau-Sušvelnintus Old Golds. 
“Toks tabakas”, sako Lorillard, “pa
teisins bile garantiją.”

Pasekmės jau tą įrodė. Kiekvie
noj vietoj rūkytojai užgiria šį La- 
biau-Sušvelnintą cigaretą ... ir prie 
jo laikosi.

Gal ir jūsų skonis įrodys musų 
Waterloo. Jame atsitikime jus at- 
gausit savo* pinigus dvigubai.

' i * • 'V

PADARYKIT ŠTAI KĄ: Bukit sportu irnu- 
sipirkit pakeli Labiau-Sušvelnintų 01d 
Golds. Surukykit dešimts cigaretų. Jeigu 
tai nėra geriausi cigaretai kokius jųą 
kada nors rūkėte, sugrąžinkit mums ap- x 
dangalą bile kada, prieš Gegužio 1 d., 
1936 ‘ir mes sugrąžinsime jums DVIGU
BAI tiek pinigų, kiek jus už juos sumo
kėjote, : Plūs už persiuntimą.

\

ESTABLISHED 1760 ".
119 West 40th Street, New York, City

Lorillard Co.. Ine

Penktadienis, saus. 17, 193G

CLASSIFIED ADS. |
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universAl storage 
V. BAGDONAS, Sav. 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Y ar d a 8408

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

MERGINA prie abclno namų dar
bo $5 i savaite, kambarys ir valgis. 
Be skalbimo; nėra mažų vaikų. Turi 
būt patyrus naminiam darbe.

Atsišaukite subatoj arba nedėlioj.
\ MRS. B. SOHN, 

1430 So. Avers Avė. 
Tel. Cravvford 8380.

Jie yra L ABI AU-SUŠVELNINTI
VISI OLD GOLD CIGARETAI DABAR GAUNAMI VISUR,YRA LABIAU-SUŠVELNINTI

BE PERMAINOS SUPAKAVIME, BET’PALAUKIT 'ikt užslrnkysit ši"osLABIAU-SUŠVELNINTUS cigaretus!

Bukit prisirengė pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dvkai ap- 
skaitliavinip. 
Blekorius ir

Leonas Roofing Co
3750 Wallace Street ' 
Tel. Boulevard 0250

Furnished Rooms
25 metai patyrimo 

Stogius.

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinant), pinigus ant mortgičių, 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

HIGH GRADE NORTHERN 
ILLINOIS COAL 

Best Substitute for Pocahontas 
Mine Run .................... ..........
Lump, Egg or Nut ..............
Screenings ...... .......................

Direct from the Mine. — 
minimum.

Call Day or Night 
KEDZIE 3882.

2

$5.75 
6.00 
4.75* 
ton

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas 
Mine Run ....... .......................   $5.75
Lump, Egg ar Nut .................. 6.00
Screęnings ......      4.75

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

Tel. KEDZIE 3882.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio-biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumt 5269

CHAS. BENDER CO. 608-14 N. 
Wells St. Bargenai: 50 pilnu setu 
Bar Fikčerių. Išrengimai nuo $125 ir 
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- 
rius i mainus. CHAS. BENDER CO. 
608 North WeHs St. Superior 2361.

REIKALINGAS pilnas tavemo 
įrengimas, taipgi priekinis baras, 
užpakalinis baras, kėdės ir stalai.

Telefonuokit Lockport 8025-Y-2.

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS
Ant 1-mų ir 2-rų morgičių visose 
apielinkėse (ir perkam) nuo $100 
iki keliu tūkstančių. Turime Real 
Estate ir Apdraudos Denartamentą.

J. NAMON & GOMPANY
6755 S. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

Miscellaneous
Įvairus

PRIIMSIU kūdiki auklėti nuo 1— 
10 metų amžiaus. Arti mokyklos. 
Gera aplelinkė. Borneika, 6348 
Kilis Avė.. 1 lubos.

Personai
Asmenų Ieško

VEDYBŲ REIKALU noriu susi
pažinti su pasiturinčia lietuve mote
rim, kuri butų lygia dalim pusinin- 
kė netik šeimyniniam gyvenime, bet 
ir švariam ir apsimokančiam bizni- 
je. Aš esu 44 metų amžiaus, geroj 
sveikatoj, taikaus budo, be blogų 
palinkimu ir gabus biznije. Ra
maus gyvenimo bei užtikrinto ry
tojaus ieškančios moterys atsiliep
kite lietuviškai arba angliškai, 
sakysiu visoms.

Box 384
,1739 S. alsted St.

Chicago, III.

At-

PAIEŠKAU savo brolio ' Antano 
Švobas. Girdėjau kad gyveno 18-tos 
apielinkėj, bet tikrai nežinau kur. 
Iš Lietuvos paeina nuo Okainių kai
mo, Truškavos parapijos. Turiu 
svarbu reikalą, prašau atsišaukti ar 
kas apie ji žino, malonėkit man 
prahešti. Sesuo

ELZBIETA ŠVOBAITĖ
4630 So. Paulina St., Chicago, III.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas i Ta 
verh bizni. Gera vieta, 
nigų reikalinga. License išpirktas. 
4642 W. Cermak Rd. (22 St.).

Mažai pi

Situation Wanted
Darbo Ieško

PASIRENDUOJA kambarys karš
tu vandeniu apšildomas. šviesus, 
prie mažos šeimynos — dėl vaikino 
arba merginos. 6942 S. Campbell 
Avė., antros lubos.

Business Chances
Pardavhnui Bizniai

PARDAVIUUI grocery ir smulk
menų krautuvė. Priežastis liga. 
Kreipkitės 2030 Canalport Avenue. 
TeL Canal 3531.

GERAI išdirbta grosernė ir bu- 
černė. 5 pagyvenimui kambariai 
užpakalyj. Turiu paaukauti. Nėra 
kompeticijos. 6601 S. Hermitage Ąve.

BARBERNĖ, 3 kėdės, gerai įreng
ta, parduosiu pigiai. Matykit nuo 
10 iki 4. 3970 Archer Avė.

GREAS Meat Marketas pardavi
mui, pigiai. įsteigtas 22 metus. 
5448 Wentworth Avė. Yards 3266.

PARDAVIMUI Tavem labai pi
giai. Nauji pikčeriai.

2549 W. 69 St.

PARSIDUODA mėsos ir groserio 
krautuvė. Vieta seniai išdirbta. Tei
singas pasiūlymas bus priimtas, šau
kite Victory 3569.

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

PARDAVIMUI iš priežasties Ii- 
gos gražiai įrengtas restaurantas, 
darantis gerą bizni .

3457 So. Halsted St.

MĖSOS MARKETAS ir grosernė 
pardavimui. Geroj vietoj, gerai 
įsteigtas biznis. Labai nebrangiai. 
REPublic 8931. *2953 W. .59 St.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. 3157 Emerald Avė.

PARDAVIMUI barber shop. Biz
nis išdirbtas per 10 metų; Gera 
proga lietuviui pigiai įsigyti bar- 
bernė. 2436 W. 59 St.

PARSIDUODA arba išsirenduo- 
ja Barber Shop — Pirmos kliasos 
fikčeriai — Renda nebrangi — Par
duosiu prieinamai.

7132 So. Racine Avė.

Real' Estate For Sale
Pardavimui

PARDAVIMUI ARBA 
MAINIMUI

Delicatessen krautuvė ant Irving 
Park Blvd., daranti gerą biznį. Par
davimo priežastis liga.

19 apts. 16x8 % ir 3x2 aš- 
tuonių metų senas arti Lavergne 
Avė.,

2 flatai gani apšildomi ant Po- 
tomac Avė.

2 flatai, pečiais apšildomi ant No. 
Kedzie Avė.

Štoras ir 4 flatai ant North Avė. 
4x4 kamb. ant N. Kedzie Blvd.
Crystal St. arti Humboldt Parko 

2x6. ir 1x4.
Uždarysiu dyla už cash, bonds 

arba pirmus morgičius.
LOUIS MORRIS & CO.
4006 West Division St.

Tel. Spkulding 5753

ŠTAI YRA TIKRAS BARGENAS 
DEL JUS. Puikus 12 ąpartmentų 
namas ant South Sides arti Jackson 
Parko. Metinės įplaukos $4,460. 
Pilna kaina tiktai $15,000. Tiktai 
keletą metų atgal buvo vertas 
$45,000 . Nusipirkit šį namą dėl 
įplaukų ir uždarbio. Del pilnų in
formacijų telefonuokit, atsilankykit 
arba' rašykit.

FRED’K H. BARTLETT & CO. • 
33 W. Washington St.

2nd Floor — Tel. Randolph 3750 
Klauskit Mr. W. R. Lemke

NAUJAS bizn. namas, Storas ir' 
tris flatai, k. v. šilima, tinkantis bi
le kokiam bizniui, štoras tuščias 
Brighton Parke ant biznio gatvės, 
parduosiu už puse kiek yra vertas.

PUSNAUJIS muro namas. 4 fla- 
tai po 4 kamb. su beismentu, pečium 
šildomas, kaina ...................... $5650

NAUJAS medinis namas, 2 fl. po 
4 kamb., pečium šildomas, stoge 3 
kamb., 2 karu gar. Brighton Parke, 
kaina ........................................ $2350.

Šie namai parsiduoda su $500 įmo- 
kėjimu . Rtsišaukite i

MIDLAND B. & L. ASS’N , 
RAŠTINĘ

4038 Archer Avenue

IEŠKAU darbo ant farmos. Esu 
jaunas vyras, tinku visokiam dar
bui — tik dabar po operacijos ne- 

Dirbsiu už 
i barberne

SU MAŽAI CASH nupirksite mu
rini namą tinkamą dėl tavern ar re- 
stauranto. štoras ir 4 kambariai 
užpakaly. — 6 kambariu flatas vir
šui. Furnace šiluma, .4 karų mūri
nis garažas ant Cicero Avė. arti 12 
St. George Stedronsky & Co.. 5742 
Cermak Rd. Tel. Cicero 1759.

i persunkia!. a i ■£ y ■» i •pragyvenimą. Atsišaukite
724 West 18 St,

PARDAVIMUI bizniavas kampinis 
narnai 2 augštu, arba mainysiu i 2 
flatų privatišką namą. Savininkas 
ant vietos. 6759 So. Ashland Avė.




