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Bonusai Praėjo Virš 
Prezidento Veto

KODeL MIRĘ 200 DARBININKŲ
. « . . A • A A A A A AA A

Šiandie Anglijos ką-15,000 ethiopų krito 
raliaus Jurgio V 

laidotuvės
Ang

Išpradžių atstovų butas, o dabar ir senatas 
atmetė prezidento veto ir išnaujo> 

priėmė bonųsų atmokėjimą ‘ i
WASHINGTON, sausio 27.— 

Kongresas atmetė prezidento 
veto ir išnaujo priėmė ex-ka
reivių bonusų atmokėjimą dau
giau kaip reikalingais preziden
to veto nugalėjimui dviem 
trečdaliais balsų.

Pirmiausia prezidento veto 
atmetė atstovų butas, pereitą 
savaitę išnaujo priimdamas bo
nusų atmokėjimą. Atstovų bu
tas tai padarė tuoj po to, kaip 
tapo perskaitytas trumpas pn; 
zidento veto.

šiandie prezidento veto at 
metė ir senatas, priimdamas at 
mokėjimo bilių 76 balsais prie;

To galima buvo tikėtis, nes 
ir pirmą sykį bonusų atmoke- 
jimo bilius praėjo <~ '
kaip* dviem trečdaliais bdl 
Prezidentas galėjo daug 51a 
ti pasirašydamas bilių, bet j 
vistiek vetavo, kaip vetavo ka 
da 'pernai kongresas buvo pri 
ėmęs panašų bilių. Vetavo jį 
tvirtai laikydamasis savo įsi
tikinimo, kad ex kareiviai dabai 
negali reikalauti bonusų atmo-- 
kėjimo, nes jie turi būti atmo 
keti tik 1945 m. ir kad jokia 
organizuota grupė negali rei
kalauti sau ypatingų privilegijų 
vien dėlto, kad jai trumpą lai
ką teko nešioti kareivio unifor 
mą. Sužeistieji ir ir paliegę 
kareiviai ir dabar yra valdžios 
apn.’pinti. * >
Bonusų atmokėjimas prasidės 

birželio 15 d.

Gal pakeis taksus
Kongresas nutardamas atmo

kėti ex-kareiviams bonusus, ne 
, >

pažymėjo iš kokių šaltinių pi
nigai turi būti paimti, palikda
mas pačiai administracijai susi 
rasti pinigus bonusams atmo
kėti. i .

Kadangi teks išmokėti didelę 
pinigų sumą, būtent riet $2, 
237,000,000, o kadangi valdžios 
išlaidos ir dabar toli viršija pa
jamas, tai manoma, kad netoli
moj ateity teks pakelti taksus-, 
kad sukelti pinigus bonusams1 
Apie tai administracija jau 
svarstanti, nors dar ir nėra ga
lutino nutarimo padaryta.

Iždynė taipjau ruošiasi tuo- 
jaus pradėti spausdinti * bonus 
ir juos da/inti ex-kareiviams. 

daugiau Bet ir čia dar nėra išdirbtos 
visos smulkmenos. Tikėjau p*a- 

imė- •'rųbsfds - ex-ka-
I reiviai turės išpildyti, kad ga 

lėtų bonusų certifikatus iškeis- 
! ti į bonus.
, Bonai nebus perduodami ki
tiems asmenims, taipjau jų 
nebus galima užgriebti už sko
las, ar kitas obligacijas.

Renkasi angliakasių 
konvencija

LONDONAS 
lijos karalius Jurgis V bus pa
laidotas šį ąntradienį.

Dabar jo kūnas yra pašarvo
tas Westminster salėj. Per, ke
lias dienas jo kūną lankė kas- 
die šimtai tuksiančių žmonių. 
Vakar salėj ir lauke spūstis 
buvo, tokia didelė, kad nualpo 
500 žmonių..

Iš salės rytoj kūnas bus nu
lydėtas i St. James rumus, kur 
palaidotas bus tų rūmų koplyčioj. 
Jaunąjam karaliui Edvardui 
VIII leidus, pirmą kartą kara 
liaus laidotuvių apeigčs 
transliuojamos per radio

mūšiuose abiejuose
l

frontuose
Italai skelbia dideles' pergales 

abiejuose frontuose, šiaurėj 
40,000 ethiopų esą bėga be
tvarkėje

Italu

bus

G AULE Y BRIDGE, W. Va. —
Bekasąnt tuneli šioje apielinkcje :
kvartzo dulkėmis užsinuodijo ir 
įnirę 200 darbininkų. Kongresi- 
ne darbo sub-komisija pradėjo 
tyrinėjimą, kad patilti kokios 
yra darbo sąlygos ir ar nėra kai- F/Į
tas apsileidimas. Komisiją suda- 
ro komisijos sekretorius, Miss Philipps Allen, ats. Glenn Griswold ir Vito Marcantonio 
tiniamė paveiksle, grupė tunelio darbininkų.

Rusija pasmerkė 
mirčiai penkis Ja

ponijos šnipus

RYMAS, sausio 27. — 
komanduoto jas maršalas 
doglio praneša savo valdžiai, 
kad 15,000 ethiopų krito smar
kiuose mūšiuose, kurie per pa
starąsias kelias dienas siautė 
pietiėnje ir šiaurinėje Etiopi
joje. ‘

Pietinėje Etiopijoje mū
šiuose krito 10,000 ethiopų, o 
šiaurinėje Etiopijoje— 5,000 
'ethiopų krito užmuštais ir su
žeistais. ■ .

Šiaurinėje Etiopijoje etio
pai liko taip skaudžiai sumušti, 
kad visa 40,000 ethiopų armija

VOK 
•RUOšUSF-NAU 

JAM KARUI
Yra pasiruošusi pulti arba Ru

siją, arba Franciją,< žiūrint 
kuo baigsis Italijos karas Af
rikoj

Italija bando išnaujo 
susiar tinti su Angli j a

Bonusai, einant kongręsonu- 
tarimu, bus atmokėti ne gry
nais pinigais, bet smulkiais bo- 
nais, atėmus tą sumą, ____
ex-kareiviai pasiskolino iš vai 
džios ant bonų certifikatų. 
Taipgi bus atskaityti ir nuošim
čiai už paskolą iki rūgs. 30 d., 
1931 m. Vėlesni nuošimčiai yra 
dovanojami.

Tuos smulkiuosius bonus ex- 
kareiviai galės išsimainyti j 
pinigus tik po birželio 15 d.j 
t. y. už penkių mėnesių. JeF 
gu gi kurie bonų nenorės keisti į 
pinigus, tie gaus dar ir 3 nuoš. 
palūkanų iki 1945 m.

WASHINGTON, s. 27. —Šį 
antradienį čia prasidės dvime 
tinę angliakasių unijos, United 
Mine Workers of Am., konven
cija. . ,

Konvencija daugiatisia svars; 
tys apie algas ir darbo valan
das kasyklose, per ateinančius' 
du metus, nes dabartinė zsutar- 

kuria su kvykly savininkais bai
giasi balandžio 1 d;, 1937 m.

Bus apsvarstyta ir anglia
kasių padėtis antracito kasyk
lose, kur buvo paduoti sąlygi
niai pasįulymai kasyklų navinin
kams.

KEMANEE, III., s. 27.— 
dabartniu's šalčius čia sušalo 
.į • ■ ■ °
mažiausia trys žmonės. Du se
niai rasti sušalę savo namuo
se, o trečias mirė automobily., 
perdaug pervargęs bekasant 
sniegą.

PARYŽIUS, s. 27.— Dabai 
Europoj yra tik klausimas: kur 
kils sekamas karas ? Daugelis 
mano, kad pirmiausia gali kilti 
Anglijos ir Italijos, karas, nes 
santykiai tarp abiejų šalių dė
lei Italijos karo; Afrikoj, yra la
bai įtempti. Jei kils tas karas, 
tai veikia į jį įsimaišys ir Vo
kietija, turi karui yra jaupil 
nai prisiruošus.

Bet jei nebūtų Anglijos-Ita- 
lijos karo, tai Vokietija vistiek 
stos į karą. Tik tuo atveju ji 
palauks, kad pamatyti kuo 
baigsis Italijos-Ethiopijos ka
ras. , ■ ’

Jei Mussolini išeis pergalėto
ju, arba bent išlaikys prestižą 
namie, tai galima tikėtis, - kad 
Hitleris tuo atveju per Pabal
tijo šalis puls Rusiją, tikslu 
pasigrobti derlingąją Ukrainą.

Bet jei Mussolini karą pra
laimėtų ir fašizmas griūtų, tai 
Vokietija tada veikiausia puls 
savo tradicinį priešininką — 
Franci ją. ' K

RYMAS, s. 27.—Italijos fa
šistai, kurie ikišiol visaip šuka
vo prieš Angliją ir net karu 
grūmojo, dabar susirūpino dėti 
pastangas išnaujo susiartinti su 
Anglija. Tam bandoma panau
doti ir karaliaus Jurgio mirti.

Sosto įpėdinis važiuoja į An
gliją dalyvauti karaliaus laido
tuvėse, o karalius ir visas dip
lomatinis štabas dalyvaus spe- 
cialėse pamaldose už karaliaus 
sielą Ryme.

Šukavimai prieš Angliją, pa
siliovė, bet ' visur rodomi miru
siojo ir naujojo Anglijos kara
liaus pavęikslai.

Apkaltino tris gink 
lų kompanijas

KetuNEW YORK,, s. 27 
ri žmonės ir trys korporacijos 
liko apkaltinti fdderalinio grand 
jury už peržengimą neutralite
to įstatymų,' < pardavinėjant 
ginklus Bolivijai, kada toji ka
riavo su’ Paraguay . v

3 žuvo gaisre ligo 
ninej

Muštynės Jugoslavijos bažnyčioj

MASKVA, s. 27.— Penki iš traukiasi, atgal nuo Makale be- 
21 šnipų, kurie buvo teisiami tvarkėj e. Juos vejasi italų pčs 
už šnipinėjimą ir sabotažavimą tininkai ir kulkosvaidžiais gink 

” naudai “tūlos užsienio militari 
nes misijos, kuri randasi Man 
žurijoj” (reiškia, už šnipinėj i 
mą Japonijai) * vliko pasmerkt 
mirčiai. Likusieji 16 teisiamų 
jų^gayp nuo 1 Įkf T0? mętų ka'f’A'diiVa 
lėjimb. Teisė juos karo teis 
mas Chabarovske, Siberijoj.

Monarchistinių partijų koalicija 
liko f nugalėta, bet vištiek li
beralai' dar neturės didžiu
mos vietų parliamente

■LiberalųATHENAI 
partija—buvusio premiero Ve- 
nizelos , šalininkai—laimėjo va
karykščius Graikijos rinkimus.

Monarchistų koalicija, kuriai 
vadovavo gen. Kdndylis ir pre- 
mieras Tsaldaris, rinkimus pra
laimėjo. >

Dar nepilni rinkimų daviniai 
rodo, kad iš 300 vietų parlia- 
mente liberalai laimėjo 136 
vietas; monarchistų koalicija— 

14, respubli
konai-—8; gen. Metaxas partija 
—9 ir nepriklausomieji—9.

Pats Venizelos yra pasmerk
tas mirčiai, bet yra pabėgęs 
užsienin, už vadovavimą nesėk
mingam pereitų metų liberalų 
sukilimui .prieš monarchistus.

Tai buvo pirmi po monarchi
jos atsteigimo Graikijoje par- 
liamento rinkimai. K

Planuoja iškelti 
100,000 Vokieti

jos žydų

luoti. lėktuvai.
• Tuo tarnu ten ethiopai buvo 

gana gerai įsitvirtinę ir pasta
tę įp&delį pavojų italų komu
nikacijos linijas tarp Makale ir 

Daugely atsitikimų
pergalė svyro .ethiopų pusėn ir 
italai buvo labai susirūpinę sa
vo likimu.

<

Bet dabar yra visai kitaip. 
Ethiopai bėga ir italų lėktuvai 
nuolatiniais bombardavimais ne
duoda progos ethiopams išnaujo 
savo eiles sutvarkyti.

komunistai

ST. LOUIS, Mo., s. 27. — 
Anglijos ir Amerikos žydų at
stovai baigia ruošti planus lai
psniškam masiniam iškėlimui 
iš hitleriškos Vokietijos ma
žiausia 100,000 žydų. Skaito
ma, kad Vokietijoj randasi apie 
430,000 žydų.

‘ Apskaitoma, kad tam masi
niam žydų išvedimui “iš namų 
nevalios” reikės mažiausia 
$15,000,000, kuriuos bus sten- 
giamąsi sukelti tarp Anglijos 
ir Amerikos žydų. Didžiuma tų 
žydų bus iškelti į Palestiną.

MEXICO CITY, s. 27. —Ban

SASEBO^ Japonijoj, ,s. 27.— 
Kuro aliejui eksplędavus ’ ant 
torpedinio laivo Yayoi, šeši ci
viliai mechanikai liko užriiušti 
ir 12 sužeista. Laivas tuo lai- 
ku buvo taisomas.

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

Giedra, tiek pat Šalta. Per
eitą naktį turėjo būti nud 6 
iki 10 laipsnių Žemiau zero. 
Šalčio atslūgimo negalima tikė
tis iki ketvirtadienio.

Temperatūra vakar 12 vai. 
dieną Chicagoje buvo 2°, bėl 
7 vai. ryte buvo 7 laipsniai že
miau zero.

SPLIT, Jugoslavijoj, s. 27.— 
Vienas žmogus liko užmuštas 
po altorium, o 50 žmonių su
žeista smarkiose muštynėse 
bažnyčioj -Srijan miestely. Spe- 
jahia, kad muštynės kilo dėl po
litinių kivirčių.

FORT WAYNE, Ind., s. 27. 
—Vietos koplyčioj randasi pa
šarvoti 11 karstų— traukinio 
užmuštos McBride šeimynos. 
Dvyliktas kūdikis, kuris gimė 
nelaimės laiku, yra padėtas mo
tinos karste. Traukinio kon
duktorius Frank S. Bray taip 
pasibaisėjo įvykusia' nelaime, 
kad ir jis už poros dienų po ne
laimės pasimirė.

ROCHESTER, Pa., s. 27.
Trys moterys žuvo gaisre, ku
ris sunaikino vietęs ligoninę. 
Du ugniagesiai ppitroško gaisru 
gesindami. ' ' - .

KOMUNISTAI UŽĖMĖ CHINI 
JOS MIŠETĄ

Max L. Quin, per 20 m. manaže- 
rį EI Cubo kasyklos. Jie reika
lauja 10,000 pelėtų (apie $2,- 
700) išpirkimo. Federaliniai 
kareiviai užklupo banditus Rai
nuose ir tris jų nušovė, bet ki 
ti pabėgo, kartu nusivesdami ir 
Quin- . . ' . '

BEIRUT, Syrijoj, s. 27. — 
Gautomis žiniomis, 40 žmonių

Pietinėj gi Ethiopijoj spar
čiai veržiasi į priekį kita italų 
kolumna. Ji eina Dawa Parna 
kloniu, palei Anglijos Kenya 
kolonijos šieną. Jos kulkosvai
dininkai jau tūkstančius ethic- 
pų išžudė džiunglėse.
Ethiopai susirūpinę padėtimi

ADDIS AĘABA, s. 27. —Et
hiopai yra labai susirūpinę ne
palankia padėtimi, kuri susida
rė . ethiopams abiejuose karo 
frontuose. Ypač ethiopai yra 
susirūpinę tuo, kad didelė jų 
armija pietinėje Ethiopijoje ne
parodė kiek didesnio pasiprie
šinimo besiveržiantiems ita
lams, bet pakriko ir ėmė bėgti 
nuo priešo.

Valdžia uždraudė, Raudonoj} 
Kryžiaus viršininkams teikei 
bet kokių žinių laikraštininkams 
apie tai, kas dedasi Sidamo pro 
vincijoj. Tai yra aiškus ethio
pų prisipažinimas, kad jiems 
pradėjo nebesisekti ir kad jie

liko užmušta Aleopa amunicijos tą nesisekimą bandys užslėpti 
sandėlių eksplozijoj. nuo pasaulio.

Saulė teka 
4:58.

MASKVA, s. 27.—z Visi 1,856 
žvėjų ir 1,400 arklių, kuriuąs 
ledo lytyą nunešė į Kaspijaus 
jurą, tapo surasti ir gal greit 
pašieks krantą 
tektinai maisto ir nešiojami pc. 
jurą dar sugavo 250,000 sva
rų žuvies..

SALEM, N. J., s, 27. —čia 
prasidėjo nagrinėjimas bylos 

30,000 Chinijos komunistų ka- Mrs. Marguerite Fox Dolįow ir 
reivių iš Hanan provincijos nu- jos jaunystės vaikino Norman 
galėjo reguliarės armijos pasi- Driscoll 
priešinimą ir užėmė Wengan 
miestą, Kweichow provincijoj,

CANTON, Chinijoj, s. 27

Abu kaltinami bend 
rai nužudę jos vyrą’, kad pas’ 
kui galėtų pasisavinti jo $140, 
000 turtą ir apsi’vseti.WEST PCIN’i, Ga., š. 27.- 

Dr. O’Neal liko pašauktas į Ii 
goninę prižiūrėti Teatre susir- Lois ir Betšy Ann Worrels, 10 
gusią moterį. Kada. daktaras ir 8 m., “ _ ‘
atvyko. į ligoninę, moteris bu-' naikino jų namą 
vo mirusi. Ir kaip jis nusište • eksplodavs aliejams 
bėjo pamatęs, kad tai buvo jo Kiti aštuoni vaikai' išsigelbėjo Clifton Ūkio namą; 8 kiti vaikai 
pąties žmona

Kada daktaras ir- 8 m., žuvo gaisre, kurjs su- 27
PLEASANT VALLEY, la., s. 
.—DU vaikai- žuvo ir trys 

Gaisras kilo žmonės skaudžiai apdegė gaiš- 
krosniai, re, kuris sunaikįno Charles

nesužeisti liko išgelbėti

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

ANTRADIENI, KETVIRTADIENĮ 
ir ŠEŠTADIENI

kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties
’ 1080 Kilocycles, (5000 WaUs PajJgos).

šią stoti ant savo radio galite surasti tarp W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių

Šiuos Naujienų Radio Programos gali-a 
■ rdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

Garsinimai musų programa™s yra priimami 
už prieinamas kainas.
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YRA PAŠALPOS LIGOJE, PC 
VALDYBA:

J. MICKEVIČIUS, prezidentas
K. KAIRI S, vfėe-prezjdentas' * 
•Y. MACKUS, ėekretoriuš<’

DRAUGIJAIR KULTŪROS
P. MILLER, finansų seki (Storius
J. DEGUTIS, iždininkas
R. GALSKIS, trustisas
•P. MILAšAUSKAS, trustisas.

,l>MįĮĮį t. I

Kazys Stenoriavičįus yel 
aktyvus

šiii Ifei1 š'd l&įko k&iikurso
5ojėK nieko • nėsida^bavo’, liet 
dabar vėl pradėjo eiti pirmyn. 
Neabejoju, kad jis savo kvotą

- ---------------- ------------------------------------------ >. :---------------FT—.................... Į-------------------------------------------------------- 77"—:— !
DR. MONTVILAS, Dr-jos pąktaras, K. GUGI^r4j>r-jbš AdYbkatasi- J. P, VARKALĄ,
Draugijos konkurso ofisas atdaras tris dienas savaitėje—pąnęd^liais ir ketvergais • mio 9 vai-, ryto iki 8:30 yą-' 
ka'ro, nedėldieniais nuo 9 iki i vai. po piet. Nariai rDraugijos^i^ikalais arba noriptyš .tbtbt) Ghicagbto •Liėtu$hį« 
Draugijon, malonėkite atvykti i Draugijos ofisą čia pažymėtu laiku. Draugijos kbhkųrsttb'baigsim'baĮaridžiO-80 
d. Gegužės 3 dV ttfbj Konkursui pasibaigus, įvyks garsusiš'INICIACIJOS IR LAIMĖJIMU’CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS OFISAS, 1739 SOUTH HALSTED gTREETWi^kfp^;toA^L 01Į7;

--------- ------------- ------ ---------«-------------------------------------- -------------------------- ,z„—. .n ,r,   ............ ■ I   ........ 4,4,4,. *-• • * «r- . i «•> . • • • .. • ... » .... . j- '» f' ..... į

. _______ —— _____ s savi,
—- nuo 9 iki 1 vai. po piet. Nariai ------- ---------------------- —.— ------3r,

lon, malonėkite atvykti i Draugijos ofisą čia pažymėtu laiku. Draugijos kėni

...................................... ................. .... ! V y. ..............
CM«$?S 5®nicnraant'i A‘«$s’

jąis nartai iaięgi riumąioma Jreota Įdgcvi^jn mftffl??"-

Kiek kurią savaitę konKursantas įraąyą narių, $ek ją yotą 
sumažės. Neabejoju*' iaU’’ darbštus‘ ionltųrsaiit^ ęaąįrųptn^ 
savo kvotas užpildyti. Draugija bįs jiems dėkinga.’

į*a§e Narių: Pąj tiir^tų jįrašyjM

?63‘
.,77
-92

Konkursantas: ’”^*n ’ 'h Įrašė Narių;
i“.17*- ’.■’lhi'i- ' 1 '•

Kazys Steponavičius ......  £37

Vincent įt.'1 Ambrose ..‘..1
Frant’Bilaw’”.v.?f.....:.....

P.’ Martinkaitfs (Sėnas Petras) £23...

59..
,Š4..

. 28.1
29.. 
t2.

Petronėlė šliužas ..... ......
Benediktas Vaitekūnas 
A^neŠ Grakauskienė '.....
Magdalena Ratkevičiene 
Antanaš L. Škirnioritas .. 
Antanas Mikšys ...... .....
Louis Antanavičiui ......
Zigmas S. M'ickeviče .....
Ffank Klikba’ '..2........;... 
Alex Ambraževičia ........
Walter Neffaš ‘............
Ona Mittskus ......... ........
Petras Rozgus ............ .
Marė Kerilfešienė .'...........
Antanas Višbaras .... 
K. G.T UrneŽis . 
Jonas Sinkus i......... 
Ona Z Vilieriė Z4... 
Petras Giriiotis . .............
Antanas Lungevičius ... 
Petras Rasalis ...............
Juozas A. Jankus ..........
Stasys Rimkus ......:..... .
Antanas Marcinkevičius 
Jonas žurkauskas ....... 
Joseph P. Gerčius .......
Uršulė Shirmulis ..........
Kastas čepulevičius ......
Draugijos veikėjai įrašė . 
Arthur Montvidas ....

•*............. >
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k
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$ Mu’ 
onkiirso
‘ sveikų

Batari-

kaip p. Vaitekūno nebesigir- dar trūksta gero skaičiaus 
di, greitu laiku vėr reikp^' ‘ ‘
ieškoji vien tuo suiųėtilųu* 
kad jam priminus—kdhkurše 
darbiiotlV r

*’ ■■■ ' , ■ x 1 
Agąes Grakauskienė iš

sisiūbuoja !
' - S*$5T • ' / i ’

P-nia Agnės Grakauskienei
Kete "eenau- SS

, ./ UZia i parodyti, ką ji gali dirĖdama
Tiesa, jis didėlių stebuklų {padaryti. Neabejoju,'"kad jai 

žinn laibu nAdnrn darbas eis sėkmingai iki kvp-

d'arhų, ,wu ali 

mas nepraktiškas,"'tai

Stįponaviči'aus' negali 
jo atsilikti, turi pTogresi

nu
arti 
nuo 

!

nusitarusi

• ..** »■■ -. ifti- VI .«<■! •• <*(_■... ■

Petronėlė šliužas nusi- Nors p-niai M. Ratkevičienei

pir’

)L siiu-
ADVOKATAI

J’ VU
ųiio konkurso , pradžios iki

anų /mene- būt Mt'taffl. ‘"Gėkž
M° mRs yra vertas paMr^°s

galėtų 
įiežtai 
ą žut- 
siryži-

;wpsi
<

jus kon- !>'jįad iis 
y narių

nąujy narių iki pasieks nu- 
štŽtyiosA1)fybtos, bet ji tikrai 
tai padaras. Kurie tuo netiki
te—įsitikinsite balandžio 30, 
kadh įonkU^sas eis prie pa- 
Uiįo^ ■
. (Tąsa t 3_čiaI1į)

(WJK Ar.:,. . '!? ?t

iarsmkitėg “Jenose”

V A LANDOS: ’ 1
‘ <T*>'niič'y iki 11 valandai ryto 

. nuo 6 iki 8 valandai vakare
Apart7 šventadienio ir ketvirtadienio

kovo 31 
30 dj), 
tus gau 
tus
nariai, , 
narį—ui

įskaitomi’lič' kariai, kįįSie '"fią-j 
šę naujus nali&’ nud'k^vd $1 
d. ikf įafef jg;
yra gąy| ’tiž savo pąšįdąrįį^-i 
vimą 1
kietą, k\|H^ ivy^° ^^krięib 3 
d. praėitais metais.1 ■ Jeigu to-i

; iriki Jioį’i gaUti vėl tikįe-į
„ kūi,1 tai1 turi (iąbat įraŠy-Į 

t i naujų narių. Kviečiam tai

Draugiją Chfčagoje dar yra 
gana ;įąug; reikia darktiptis?^ 
narių ^ąutl ^aĮliha. ’ j

J hitų gerai, kad nariai im
tųsi pardavinėjimo minėto fw«- 

I karo tikietų — už parduotus 
i keturis tikietus penktąją ti- 
j kietą gadšite dykai‘ 'už 4 saVo1 
' nuoširdų pasidarbavimą. Šu- 
> tinką pardavinėti tiiičljacij'bs

mlbnėl&^i>f«hešti

dįit^V’ Ssihenfškaii' į bfisą

■JPi’fy- >• Ambrose'gįdįmą1^ Valkūnas
p.a.v.?mnti “sęientifii;‘t konfcur- ųtą<i kaita sitiitfgsta

su musų konkursantu 
kt<l ji?

įjetfęfeuig laiko" įmR
hieHtams.’» ‘ kol'n šųsilšiuki^m

pastebėti per rakio skylutė jp?.
‘fi’. Asnwr(o^ė'h ^eksperimeįi- 

tuojant” lahprąlpęijpję; š^kb, 
kad rezultatai pasiekti. Wejl, 
vadinasi; naujų narių tuoj Bus 
apsčiai. Draugiją
įr! laukia iŠ B. AmV-

LIS

3,ėda su musų konkursantu

sųtingsta, ir konkurso vedėjai 
reikia priminti, kad j i s k o n - 
kursantas, .tau ‘ kelios savaitės

Miesto ofisas—127 N. Dearbom St„ 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Nanjų bfisas-^323 So.e Halsted St 
v Valandos' vakaYUiš riūo 6 ikly8:30

> Tel.- Boulevard 1316/■ • • 
Ketvirtadiepidis’! Ir* ‘ ■ Sekmadieniais— 

pagal sutarties.
-------------- .‘.r . -'r.!'.!,,-----------------

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermąk Road (W. 22 St.) 
Ofiso'valandosl’KHsUiėn ^lilio iki 5.

Vakarais: PanedėliOi Seredos' ir' 
: Pėtnyėios ’6 iki 9. ’

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockvell Street 
J - ^def-6rt^B ftepublic 9600. '• 

, 1.4'|..MurKtji. ĮŪCTfl- .. i
Telephone: Boulevard 2800

JOSEPII J GRISp
Lietuvis Advokatas

t631 SOUTĮI ASHLAND AVENB1 Rėš. 6515 Sb. Roėkweil §t.^4 
iTelephon*! Reoubliė >' 9728

8343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122

Dr S. Biežis 
GYDYTOJAS IR ČRlRURGA^ 
22QF West"22hd Str&t ' 
‘Vai6ndoįf',nuo t^3 Ir 7—8 

Serbdomiš' ir riedėl naga) sutarti 
Rez 6631 So. <Ciaiifornia Avenue. 
k.u, Tėlefonriv Rebublir 7868

Tel. Office Wentworth 633® 
* Rež * Hvde Park 3395 7 r

’A z a
Moterų ir vaiku ligą gydytoja

Valandos 1-4 po pietų, 7—8 v. vak 
išskyrus sei-edOmis ir eubatomie;

Phone Roulevard 7042

Dr. C. Z. Vežei is
Dantistas

1645 So. Ashland Avė
-*£rti «th'-Sifeet "

Valandos nuo 9 iki. 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

vadinasi; naujų narių tuoj Bus 
įaįp tik to ;

atv;
pasiifft’ti tikietų. Pūsime" la-
M

Dėl stokos vietos šiandien
4 . i ’’ f • • <, • « *.................

nededame naujų narių • sąra
šo. Su kitu antradieniu tas 
sąrašas bus dedamas regulia
riai, Ęonkursan tai z mąlonės 
dar savaitę lukterėti—vėliau 
eis viskas nustatytomis tvyžė
mis. M " ■

» & »

Rekomenduojamas
-,. ..-jr-jV.rr>‘uv‘t4:

Vaistas dėl Viduriu
■ *' A t*V ■**•. y ’YTt «r;.rT ■ 

; :■ v J.....  ' I

CąJcagOii Ill.‘-%*‘KuoHiet:■ tik vidų*
‘ i j

Bitter' Vynį' Ir riiibėlrdžiii' rėkomen- 
t »< „ 'Mrs. 1 Susanna

Pavlus.
j • 'Ne4arykH® bandymų su yisękial® 

vaistais. Imkite Triner’s Bitter Vyrią, 
krifiS’ per''pastaruosius ”44” inetuls 'rifl- 
t4dė /^Ve.! ettaktfhdiU talstir- dėliHiž- 
kietėjimo, gasų, prasto apetito,' gal
vos skaudėjimo, neramaus faiėgo ir 
panašių Ilgų.'1’ Visose' vaistinėse.

. y- „ ' 'y.'tf’ria*.«•(<

Kl. Jurgelionis
? ri r.' At)VOKAT AŠ ‘ n 

Veda bylds - visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2^34
Ofiso vaL’vakarais nuo 6 iki 9 -vai. 

Miesto ofisas
10 No. Clark St? ■ 11 floras

i 'Tel> pearborn 3984* *’>- 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel Yards 2510 
~ 1 ' m hm — hm i- ž—TM'i im ■ ii>  t V - , - - —- . A-.y ii k

. <kyota ų^baįg;ta?
Iš viso jau įrašyta naujų narių —953. Dar turptų'įrašyti‘^958.

Chicagos Liet u y i ų rp|,^,,oin ■l’rai'gij^
nraiuriiiM VaidvEo - ° d-’ C,Mpa8Q Visti .konkųrsantai prašomiJO. # ėvęĮainėje, ir Progress burni-.jį^isiiiiiti iš ofiso Inicijacijosir
išsirinko viršininkus !MFi E9- už ^MIH? Praugi" taimėjimų vafcaro tikietų ’iE 

JS? ,Y?.i£?.ro sayp radio progra- dalinimui savo įrašytiems na- nie. * 'f i .'* "V v, .t ■ j ■ ■>A v - • ;• i nams. Įteikdami (įrašytam na-
_____ riui' tikietų reikalaukite, kad

Chicagos Liet M ,v j M' ® ""‘J

rlai neveikia' ar riemablA‘Iiriu-’T.riner’s 

duoju ’ vlšierris.’'■ r r
> Sakoma, kad seniems ,kau-’ 
Janis reikia mankštos; turbut, 
to peikia ir musų Senam Pet
rui. ^epybos gal butų Senam 
Petrui geriausi vaistai,— jis 
gautu (Jaugiau mankštos, pasi
darytų dąųgiau aktyvus, dar
bą^ eitų sklandžiau, nąšjiukes . 
ipąžiąų Jąiko gąišiptų, dąrjio 
rfffiltątai; jiųtų gen. ,WęJl,

v „ -'T:
TJRINĘR’S ELIXJR 
OF BITTER WINE

t.

Jęseph Triner pompany, Cįicago <
Petrai, pagalvok, jeigu jau bę Į sy

1 '•’F**-' '7 <* ‘ ** r* ' > « * * *TX J

1936 m.
♦ , >•.- l’-r,

Sausio 20 d. CJiicagos Lietu
vių Draugijos ofise įvyko sū-’*** .. . v.v.j-j.j v,., e,rf..r ■ĮTTįfjCT R7 v >F Cv

11 l • v *• ii’ * . • Draugijos Iničijacivaldybos, išrinktos nari'lf vi- • . itSr t T . . . —J.
jos ir Laimėjimų 
Vakaras bus Ash

land Boulevard 
/ė.?! i*i a-ifi .At. 1M • '5,£zVųdĮtonjpj

, •

Draugijos Inicij^cijos ir Lai
mėjimų i vakarui, kuris įvyks 
gegužės 3 d., pamainytą sve- 
tąjųą; vietoj ęjiicagd §oko,l 
bus—Ashland Boulevard Au
ditorijoj, kamšąs Van Buren 
ir Ashland' Boulevard. Tikie- 
tai minėtam vakarui senai iš- 

.. , , , .v . . , spausdinti, pasakyta, kad vA-Drauguos valdyba issinųko
Šiems metams daktąru-kvęte- k « *»'*■ J ss ... w
ju —Dr. A. ^Jo'ntvicią, legaliu 
patarėju—adv. K. p. Gugį, au? 
ditorium—J. P. Varkalą. At- ■ <. •' 'jį ■*
stovą Springfieldui — 
Černauską, atstovą Harvęy— 
Antaną L. Škirmontų*

' suotinu bąlsayimu. Šiame su
sirinkime išsirinko viršininkus 

1936 ni.; jais bus: ! 'Fn‘‘
Mickevičius — prezi-

Kairis — vice-prezi-

Maukus—-užrašų sc-

Milleris —finansų

? Julius 
dentas, 

Kastas 
dentas, 

Vincas 
kre tori us, 

Povilas 
sekretorius

Jonas Degutis—iždininkas
Iždo globėjai^i ' 

Petras Galskis ir 
INivilas Milaševičius.

A. Ą. SU AKIS ,
■ >■

Į1J W. Washington St
Room 737

Vai. .9 ryte iki 5 vai. vakare, 
pfiso Tel. pehtral 4490

fiyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
namu Tel.: Hyde Park 3395

l)r. Strikol’i? 
.Gydytojas ir Chiru 
dfttfasr 4645 SO. ASHLAND _ _ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo-6 iki* 

vak. Nedėlioi nagai sutarimą 
Ofiso'Tel.?' Boulevard 7820 
Namu Tel. ' Prospeci 1930 

v. H t A -TU''

Py. J. JĮundųlis
Te|efdnis Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
g.Cg'.'v. vak.! Nedėlioi ’ pagal sutarti 

tu .tit<1*1 >

.U

uju!-. ■1 —..1 11 ■- r.
Kiti Lietuviai Daktarai.

Ofiso valandos:
Kasdien nuo 1-4 p. • p. ir 7-9 v. v. 
Tek: Henilbck 5524, dieną ir nbkti. 
Dr.ConstanCe AATBritia 
' ' ’GYbyTbJA 'lK CHIRURGAS 

‘-.r Ofisas t-'*’ ’
2408 yv. 63rd St.

•>. I. r-JH< >'RėŠ? »• 
6000 So. CąmpbeĮl Avė.

ir Progręs^ Fųrni- .pasiimt; iŠ ofiso inicijacijds iri 

dalinimui savo įrašytiems na- ■fiAr.'' v. 4 ■ , ■ > ? v• i,. 
riui tikietą reikalaukite, kad 

^Nęabėjdjii; kad jie ' jums pri- 
gelbes' gauti naujų narių.: 
Taipgi *piįtų gerai,' kad drąu-' 
gal konkutsantai pasiįnitii jr 
pardavinėjiiiiųi tikietų — už 
keturis parduotus1 tikietus 

‘peiiktds dykai. Parbuokimęšį 
visi bendrai, kad gegiižėš 3 d. 
Inicijacijds"ir Laimėjimų va-į 
kąrąs butų vienas sękrhihgiau-;

Laidotuvių Pįr<eį:fcQrįai

Nariai CJiįęagos, pkeros Uętųyių 
Laidotuvių Dii-ektonų Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ JR NAKTJ. 
Tųrifate ‘^pjjlyčiąg Visose Miešto Dalyse.

■Ulfi ,S<Mh ffith .Coųyt Cicero ' gįionę ęįęero 2ĮQ?

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus?

, __ -j, 11''y',' \

Engiant Drdugijoš įpėtiAį Va- 
karą pasirodė, kad Sokol sve-. 
tainė per maža. Tikietai ne- 

- r. , bus nauji spausdinami* eis, 
Vincą pirmieji.. MdhdineV kad gerbia- 

/mi bartai ‘prisimins,

, - ’FAsftaii’d (

Y Physical Therapy, 
Į ‘ and Midwife ■ 

6630 S. Western' 
7 Avė., 2nd -floor 

Hemloek 9252 
Patarnautu "prie 
gimdymo nutrink 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t-

Į ment ir magne j 
tie blunkets irtt 
Moterims ir mer-i 
'gitiėlrib^ patari 
mąi dovanai. >

668 West 18th Street " phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
VIS West ,18th Street- ’ Js■ •••’*” . aaaaBBBaaaH||maB|Ma||MBaaM|iaa|aalB|laM|BaH|Ba|^

“ 1. j. zqlp
1646 West 46th Street 'Phorięs Boulevard 5203-8418 :

j; F. ĖŲDBIIUS
16Q5-O7 S. Hermitage A'v’ęnue Phones Yards 17414742f )|     i. .<<!« .^lĮįrįĮ ... , t .žijįi., į’i'įII fily j !>■<■>

LACHA WICZ ir SŪNUS '
2314 West 23rd Ęlace ' Phones Gana] 2515—Cicero 5927 S

. ........... . .. __________

DK. VAITUSH; OPr.
t~tiETŪVIŠ't

Optometrically Akių Specialistą?.
Palengvins akių įtempimą, kūris 

esti i-priežastimi? tgalvos• skaudėjimo, 
svaigimo, ?ąkiu aptemimo, nervuotu- 
mb, " skaudahią lakių karšti, “atitaiso 
trumparegyste ir' tolirėgyšte. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose' ėg’zariliftavimas daromas ‘ su 
ėlektra.’ parodančia ~ mažiausia klai
das. Specialė ■ atyda atkreipiama į 
mokykloj vaikus? Kreivos ' akys ati- 
trifcomos. Valandos nuoA 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 įju ^2.
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

’ihbs be' ėkihių. Kairios pigiau 
rfv' r kaip! .'pirtdlati.< cf

4712 South Ashland Av.
< Phehe BoUIėvard ' 7589 •

' - 1—  — *■■■ ■ ■■ ■ ' - .... ,

Tel. Boulevard 5914 Diėiia “Ir HalM 
Ofisor’-Vdlandbs: hu6 2 IM 4.’ hu^ 7 
iki 8:30 v.’ Nedėk nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikėlis 
GYDYTOJAS IR CHlftufc&AS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So.'Halsted St 

CHICAdor<LL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman 
' iš rW

* . /-■• ***.

PJione Monroe 8377 
** .>*W*hj».i i1 ■».' .................ptS' * .

DR. G. SERNER
( LIETUVIS
Tel.»Yards *1829

■ ’• T'-'t f ' t’*V
Pritaiko Akinius

^’Kfeivas^Akia^
■ O4i Ištaisoj"'

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.
8

kact svetaine pamainyta. ;
|,ĮjOii pftį|i?osJ'ga'iiirha sutal- 

ta<nwa tūkstančių,?rogress »Iniėija<< iv D&vhriiiM<\ 
_ j, išėjimo vakare gąlėsimė į šią 

2_ “ svetainę liuosai1 sutilpti visi
Furniture Co

te . <• . * V * .v

Chicagos Lietuvių Draugi- *r' svečiai.
jos valdvba ir kartu. Biznio z Paartu ka<,l nau-
komisija dėkoja (Peoples B nariui, įsirašę; JMųgijpn 
niture Cv. už įrengimą Mic-iP^i* 7ubiliciin

LAIDOTUVIŲ DIRIEKTORIAI < 

^"'JUOZAPAS"'' 1 . 
. ______t ■. .į: ■ oy 4EUDEIKIS

♦ ■* v*-. v_xrJ-4: -ir

Lbidptuyių Sąlygos 
Lengvais* Išmokėjimais

12-44 East igstirst.^TeKBhlĮman arba Canal ^1.5
“ j. LiŲLRyrčiųs

1092 Archer AVėriue ' •* fr 1
^4------ ----------------------^4.'r’..UU---------------- - --------------------------------------- ------ -

s. P. MAŽEIKA
3319 Litųanica Ąyenue  Phone Yards 1138

'Pbbne Lafayette 8572
......--lt. Į.. ..

.. I. I.Į »') l'l'fll'l'.',*1* Į1M.7 ,1'1*1 J'I.I , , .1. , . .

Pe”tistai
» h’ /

Amerikos Lietuvių Daktarų 
v^Draugijoš'' Nariai.

^'MpALSKIS •
3307 Lituaničą Avenue ' 4 Phone Boulevard 4189

_ . * t.-jj j <’<l •v*A**,A A‘ * •‘ifC*! ‘

.......... . 1 ............ . ' ' —

^MBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKT) |
■ -YAĘds 1741—1742

Uiuž įrengimų Mi

A. Montvid. M. D.
West Town Statfe 'Bah'k' Ęiat -' 

2460 West Madison Street 
Val .1 iki’8 00 pietų. 6 iki 8 vak 
Vii U Tel. Seelėy , 7330' ' A

Narna telefoną* -Bruiw»wick 0597 
. U yV-Uk. t.'. -• y (,■»

’"”0ti8o Tel.' Boulevard 5918'
'Rez. * Tel.' ' Victory' 2348

Dr; Bertash
756 West 35 th St.

Cor. \>f 35th' and Halšted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:M 

Nedėliomia pagal sutarti

1 RŪFJJOS1 .
Gerai lietuviams žinomas per 86 

metus ’ kaipo1* patyręs "gydytojai chi
rurgas ir. akušeris. J •**' ‘•'V 
' ■ Gydo' staigias' ir chroniškas ligas, 
vyruk ' mo'terų • 'ir vaikų ‘ * pagal1 nau
jausius metodus X-Rąy »ir kiloki®* 
elektros prietaisus.

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

Valandos duo KM-12 pietų Tr 
pųo 6 iki 7:80 vai vakaro. 
o ii ir Tel Carial 8110 

Rezidencijos 'telefonai:
Uyde Park'6755 ar Central 7464

t-70C :n Aė-.Clą.V KAJ

Dr. Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS;

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po Dietų ir nuo 7 iki '8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis’ nuo > 10 - iki '12 
valandai diena.

< ’< Phorie'MIDWAY 2880.
...... . ............... ., ,, .

Telefonas Yards 0994

n?-' i Ofiso valandos r r ti 
Nuo 10 iki 1£-dieną; 2 iki 8 po piietv 
v>* iki R val Nedėl ntto 10“iki I?

Rez Telephone PLAZA’ 2400 v
.. ■, —. * — •»» —».* . į i, — į r;

Ofiso Tel. Dorchester 5194
»> *Rez- Tel Drevę! <9191 •

Dr A. A. Roth
RutaŠ Gydytojas ir Chifurįa. 

Moteriškų. Vvriškų, Vaiku ir* «yisi 
chronišku ligų.

Ofisas 6850- Stoney Island Avė. 
Valandos: 2^M. 7—9 vai vak. N*>d« 

liomis ir šventadieniais 
dienų. ' • '

IMPERFECT IN ORIGINAL jflK ; « 'bi,' ’7'



Antradienis, sąus. 2$, 1936 NAUJIENOS, Chicago. H1

Chicagos Lietuvių 
Draugija

rodo

kredi-

(Tąsa iš pusi. 2-ro)

Antanas Mikšys 
savo galybę 

į

Priklauso tinkamas
tas musų konkursantui p. Mi
kšiui. Gyvena jis , Mount 
Greenwood; kolonija maža, 
prospektams dirva siaura, 
bet jis 'vos tik pasveikęs tuoj 
smarkiai ėmėsi darbo nau
jiems nariams įrašyti—seka
si visai gerai. Atrodo, kad jis 
savo švogerj kon. A. L. Skir- 
montą suvarys į ožio ragą.

žmogus. Jis sako, kad konkur
so kvotą užpilys. Galimas 
daiktas, kad taip ir bus. .

Ona Mittskienė dar vis 
rengiasi

Poniai Onai Mittskienei iki 
kvotos išlyginimo nedaugiau- 
sia reikia įrašyti naujų narių— 
8 nauji nariai ir kvotai padės 
tašką. Esam tikri, kad taip ir 
bus.

Cicero reikalai; nau
jas biznis, politika, 
parengimai ir par

davimai

Har- 
Skir- 
Die-

Antanas L. Skirmontas 
prisnūdo

Draugijos leitenantas 
vey’joje, kon. Antanas L. 
montas, visai prisnūdo,
vai žino, kada jis vėl išbus 
Konkurso vedėjas prisibijo, 
kad visai miego liga neapsir- 
gtų. Dr. Montvidui butų nau
jas pacijentas.

Alex Ambrazeyičia 
supyko ~

Tiesą pasakius, konkurso 
vedėjas keletą kartų pasakė 
nevisai “vožniai” apie musų 
konkursantą p. Ambrazevičią 
vięn tuo sumetimu, kad jo 
jautrią širdį įgiltų, jausmus 
paakstintų ir tuo bildu pri
spirtų sėkmingiau darbuotis. 
Matyti, mano karti žodžiai 
nepaliko be atbalsio, neapsi
kentęs “išnevožijimais” ir dar 
rimtai supykęs—konkurso ofi- 
san pridavė tris į naujus na
rius. Konkurso vedėjas labai 
atsiprašo konkursanto p. Am
brazevičiaus, kad jam Jung
tinių Valstijų įstatymai nelei
do vartoti paskatinimui gele
žinės lazdos; konkurso ofisas 
tada butų susilaukęs ne -trijų 
naujų narių, bet , mažiausia 
tris svk tiek . v
Zigmas S. Mickevičė 

dar vis planuoja
Jeigu konkurso vedėjas tu

rėtų tiek daug energijos, svei
ko takto, kiek kad turi musų 
konkursantas p. Z. S. Mickc- 
čia, tai jum konkursantų visai 
nebūtų reikalinga,— vienas 
pats butų visus Chicagos lie
tuvius surašęs Chicagos Lietu
vių Draugi j on. Bet, deja, mu
sų sumanusis, apsukrusis Zig
mas dar nelabai toli vra nu- 
progresavęs. Dzievaš, Zigmai, 
turi spausti daugiau, parodyk 
Chicagos lietuviškam pasau
liui, ką gali padaryti Chicagos 
Lietuvių Draugijos gerovei.

Louis Antanavičius dar 
nusitaręs spausti'

Ką p. L. Antanavičius sako, 
tuo pilnai tikiu,—jis rimtas

. I

Walter Neffas pradeda 
pykti

Kon. Walter Neffas sako, 
kad visi jo geriausi prospek
tai devyniems vėjams nuėjo. 
Vadinasi, aiškiąu kalbant, kiti 
konkursantai išgaudė. > Kaip 
ten bebūtų, bet turi pasipro- 
vyti, turi būtinai gauti 9 nau
jus narius. Tokia taVo kvota, 
—lauksime darbo rezultatų.

Petras Rozgus nutilo
z Musų Petras tarsi žvaigždė 
nakties ūkanoje pasirodė ir 
vėl pasislėpė. Petrai, prisi
mink, kad dar tau reikia į- 
rašyti devynis naujus narius; 
tiktai tada bus tavo kvota už-

Marė Kemešienė dar 
vis “slow”
pasakius, su kon. p- 
' Kamešienės 
blogai stovi

kvota

darbą, 
bet • iki

Tiesa 
nios M. 
reikalas 
dar kada išsisiūbuos į
— vien angelai žino, 
šiam laikui jos darbas tikrai 
“slow”.

Petras Giniotis sėkmin
gai darbuojasi

t I

Vienas iš vėlesnių konkur- 
santų, p. Giniotis, sėkmingai 
darbuojasi. Atrodo, kad jis 
savd kvotą tikrai užpildys.

Konkursantai, apie kuriuos 
nieko negalima sakyti, kol jie 
patys apie save savo darbais 
neprašnekesr.

Ąntahas Visbaraš,
Jonas Sinkus,
K. G. Urnežis, ;
Ona Vilienė, 
Antanas'Lungevičius, ' 
Petras Rasalis, 
Juozas A. Jankus, > 
Antanas Marcinkevičius, 
Stasys Rimkus, 
Juozas Zurkauskas , 
Joseph P. Gerchus, • 
Kastas čepulevičius.

CICERO. — Joe Nagreckis, 
čia visiems žinomas JHznie- 
riiis, R. R. kliubo iždininkas, 
per kurį laiką užsidaręs po 
numeriu, 1109 So. 49th Cl. 
Krautuvės langai Užtepti, nie
ko nesimato. ,

Ten jis su keletą, pagelbi- 
ninku dirba stato iš seno nau
ja. Už savaitės-kitos nusiste
bėsite; pamatę, kad po virš 
minėtu numeriu atsidarys pir
mos rūšies ice-creain parlor. 
čia ice-cream bus netik par* 
duodamas icecream, bet ir 
gaminamas. Tokįu bildu icc
cream mėgėjai čia gaus daug 
didesnę porciją už tą patį pi
nigą. J '

Kasdien po negyvėli.
Laidotuvių direktorius p-as 

Antanas Petkus paprastai la
bai “busy”, beveik ' kasdien 
turi aprūpinti negyvėlį. Jei ne 
savo koplyčioj,, tai namuose. 
Visur Petkus irz Petkus. Da
bar jisai žiūrinėja erdvesnės 
vietos koplyčiai. Tas būtinai 
reikalinga.

Ištraukė kandidatūrą.
J. F. Kimbark ištraukė savo 

kandidatūrą į miesto trustees. 
Tas padaryta dėl gerovės pa
čių1 lietuvių. Visi tirti remti 
vieną E. Kavai į asesorius. 
J. Kimbarko nuomonė “neno- 
rėkim daug. Vieną vietą gau
kime, ir tai bus gera pradžia.”

Lietuvių itepublikonų Kliu
bas paskutiniame savo 
rinkime indorsavo šias 
tas į Cicero valdžią:

J. S. Kral — president, J. G. 
G. Staffel -r- derk, J. J. Peli- 
kab ■— collector, F. A. Marek

krikštynų ir šaunių krikšta
tėvių. Komisijos narė p. Ra- 
šinskienč (chicagietė) sako 
“nesigailėsiu energijos, nū lai
ko. ’ Tos krikštynos turi būti 
šaunios, pavyzdingos”. Aš 
tam ' šventėi tikiu: — kur 
noras ten ir galimybė.

Biznių permainos

valgyklą A. Radaviče ir F. iBai 
noras. 1 Atpirko p. šerpaitis. 
Geriaušių pasekmių naujame

— supervisor, 7. J. Kavai — 
assesor, E. Kadlec —; trųstee, 
F. Harenizh, O. Tcsinsky —. 
library board.

11 vasario nominącijos._,
Antanas Lutkus rengiasi 

prie Grand Opening savo už
eigos 1412 S. 49 Avė., bet tie 
nelabieji šalčiai sutrukdė. Bet 
tas ne neilgam ir atidarymas 
įvykš vejimi ir bus iškilmin
gas.

' Bengiasi vakarui '
Namų Savininkų Kliubas 

(ne A. A. Pociaus kliubas) 
sparčiai rengiasi prie 1 vasa
rio. Komisijos liariai dirba 
sušilę, turi daug gerų dovanų 
laimėjimui.' 
tų paskleista ir dar 
Tikrai bus kas nors nepapra
sto.

Seserys
Tautiška 

vos Seserų sparčiai ruošiasi 
prie1 savo Užgavėnių parengi
mo 25 d. vasario Liuosybes 
Svetainėj. Tarpe “Seserų” 
yra darbščių moterų, ir jų 
parengimai visuomet sekmin- 
gi.

Dabar čia plačiai kalbama, 
kad “Seserys” išmintingai pa-( 
darytų susijungę su “Broliais”. 
Bet “seserys’-’ tvirtai1 laikosi 
savo autoriteto, bet ■ “tie iš
mintingi, kurie rūpinasi ryto
jum”. s .

“Krikštynos”
22 d. vasario p. šemeto sve

tainėj Klovainiečių Kliubas 
švęs “Krikštynas” ;
bo. 1
pasirodymas. i

Rengimo komisija suka gal- kur apsisukti 
vas, ką čia prašyti į kumus, pelno tos 
Toji senovės patarle, sako, ku- tikslas ateitis nė man,

(chicagietė) sako

Vieša Padėka “Nau 
jiėnoms”

Ijienoms” ir lai Gyvuoja 
“Naujienos” amžių a i.

—Justina Petkienė.

susi 
ypa

Naujos Radios
6 Tubų>

f. ■

NAUJIENOS*
MUŠKIT KEK

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

lo prašo Lietuvos žmonėsk 
pataria Lietuvos banlo

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTĮ
—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 musų knygelės—DYKAI. 
ALSANS LABORATORY. 190 N. State St., Chicago.

Kambarys 833 Telefonas CENtral 7170.

DEARBORN COAL CORPORATION
2426 S. HALSTED ST. 

SANDĖLIS
Genuine Red Ash 

Genuine White Star 
Telefonas — CAt. 6681-6656

Paveiksluoti Kalendoriai po 25c
» ' ' f

Dar Naujienose galite gauti paveiksluotų 
Kalendorių, po 25c., pavieniais arba dides
niais užsakymais. Tinkami pasiųsti savo 
draugams. •

NAUJIENOS
1739 S. Halste St

CANal 8500 ‘

19.50Short
Wave
Naujos AC. ?Q 7E 
—DC Radios *• » *

*19.50
*19.50

s Tukli..Sjj Kfl
Radios po
General Art
Electric už.OiJ«UU
Radionas QQ
Philco Radio su pho- 
nografu 8 tūbų, gra

žiame kabinete už

*49.50
Seną rądio priimame 

mainais.

Jos. F. B ud r ik
INCORPORATED ■

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705
■ \ ' f. ■

.Gražus programas duodamas ne
daliomis iš WCFL stoties 5 vai. 

po pietų.

Tariu širdingą ačiū “Nau
jienoms” už siuntinėjimą man 
laikraščio '(į ligoninę, laike 
mano sirgimo. Nors buvau li
gos prispausta, vienok be 

__  4 ; “Naiijįėnų” apsieiti negalėjau, 
šiomis dienomis pardavė Jos yra mano mylimiausias 

į- laikraštis • ir jas skaitau su 
dideliu malonumu. Visuomet 
“^Naujienas” skaitysiu, nes jos 
|suteikia; teisingiausias žinias

čia plačiai žinomas biznie
rius, savininkas The Oaks

Tūkstantis tikie- Grove, Antanas ir Genovaitė 
trūksta. Miliauckai, stoja- atgal į sa

vo biznį, nuosavam name ,14 
St. ir 49 Avė. Čia randasi 
graži užeiga. Buvo, valdoma 

> o dabar stoja panenusileidzia • pašalinių, o dabar stoja pa- 
draugyste Lietu- tys savininkai, P-s Miliaus-

kas sako, aš žinau, kad čia 
biznį galima padaryti”.

L. L. N. Bendrovė jau pra
dėjo rengtais vasaros piknikui 
12 d. liepos. Užėmė p. Spru- 
čio daržą. A Nuo vietos biznie
rių surinkta gerų dalykų. Pa
darytos serijos ir platinamos 
visai ?apielinkei., Pelnas 
drovės naudai.

“800 Debs”
Nauja organizacija 

Debs”, tai čia augusių
gaičių lietuvaičių. Jos praei
tą šeštadienį, Community Hali, 
18 St. ir 51 Avė., viešai pasi-

ben

' j iš viso pasaulio ir lietuvių gy
venimo. , •

Tariu ačiū ir Chicagos Lie
tuvių Draugijai už‘mokėjimą 
pašalpos ■ laike sirgimo. Tai 
buvo didelė parama. Ąčiu ir 
Lietuvių teatrališkai Draugi
jai, “Rūta” No. 1, už mokėji
mą pašalpos. Tiktai nemalonu | 
sakyti, kad SLA. dėl nebūtų 
priežasčių vilkina atmokoj i- 
mą. • 'u ? .

Veliju visiems lietuviams 
priklausyti prie pašelpos drau 
gijų, nes ligojd tai yra didelė 
parama. v

Pagaliau, ačiū ir visiems 
lankytojams, kurie mane a p- 
lankė laike ligos.

Dar kartą tariu ačiū “Nau-

“800 
mėr-

savo kliu- rodė surengdamos šokį, į va- 
Tas bus pirmas viešas karą, tikėsit ar ne, sutraukė 

tiek jaunimo, kad nebuvo nė 
*. 1 Torės gražaus- 
“800 Debs”. Jų 

ne 
dikis į kumuš nusiduoda. Kaip . jums nėra žinomas. Gyvensim i 
ten nebūtų, lauksime tų I — pamatysim. 1 D— •

Mokytojai Neatsiima 
$231,000 Algomis

1931 metais Chicagos mo
kytojams buvo tamsios die
nos, nes per ilgą laiką jie ne
gavo algų. Kiek vėliau Mo
kyklų taryba gavo paskolą ir 
su didžiuma mokytojų atsi
lygino. '

Iš tų pinigų ižde dar tebė
ra $231,000, kurių keliasdc- 
šimts mokytojų ncatsliima.

J O S DIRBA 
KADA JUS 
DIRBAT . . •

PAŠALINA
- SKAUSMĄ 
‘ TUOJAUS. 
Raudoną KryžiųPastebekit 

ant Pfasterio kada pirksit

RED CROSS 
PLASTER

Padarytos Johnson W Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dalykų 

Parduodamos Visose Vaistynčse

' ■' JOHN P. EWALD.4-Si|<>
iLDANS'and-INSURANCEr ^<^

•Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio,.arba •.
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsįšaųKt^^ C’jf

840 West 33rd Street
j’ : ' TELEFONAS! .YARds. 27&0 arba 2791.

KEISTUČIO SKOtINIMO IRBUDAVOJIMO B-VĖS
• ■ s ; ' raštinėje .' - -

“NAUJIENŲ” METINIS

ir LIETUVO 
NEPRIKLAUSOMYBE 

PAMINĖJIMAS
. 1 , ■ > f I  i- | , '• ,

r

SEKMADIENYJE,

SOKOL HALI SVETAINĖJE
' 1 tt ' ' '' ' ' * t ‘

■i 7

r ’ * ■■. ■ -r 'V . - . . ' • -1 Z- ' 1 *

2343 SOUTH KEDZIE AVENŪE

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

Chicagos ir Apielinkių Miestelių Lietuviai Atsilankę Turės Didelio Smagumo ir pra
leis Vakarų Linksmai ir Naudingai.

PRADŽIA 4 VALANDĄ PO PIETŲ
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$8.00
4.00

e vie-
V

savo

valdžios kanceliarijose,' kad "tu- 
rėtiį iš ko duoną valgyti/Visa,

Naujienos eina kasdien, (tekinant 
sekmadienius. Leldlię Naujiena Ben-

ir moksli 
e Cantare

Slitacrlption Etatas: 
»8.00 per yoar ta Gonada 
$5.00 nėr rear ęutslda ot Chicago 
H-00 Ui QU<W 
3c oer eopy. ,

NAUJIENOS
The Lithuunian Daily New» 

Published Daily Except Sunday by 
(be Utbuanlap New» Pub., Co., Ine

178$ South Hilated Street i 
Tfteytaoo GANą) 8000

o nepažįstami vyrai 
kad visas vals-

tik* grasinta;
Tąigi

Entered aą Second Ciass Mattel 
Marcb 7tb 1914.at tbe Post Office 
oi Chicago. ūl andai tho act of 
Marcb Srd 1870

buvusį 
partijos teoretiką, taip pat ne
girdėt nieko. Jief turbutį dirbą

paskelbė ’Ąpierikps spaudoje pareiškimą, atsa 
klausimą

Minėdama Lenino 
mirties - sukaktuves,

Staš i 
nenoro- 

su pertraukomis
Gra

Graikijoje įvyko pirmutiniai parlamento rinkimai 
po monarchijos atsteigimo. Juose didžiausią skaičių ai/' 
stovų pravedė buvusiojo Respublikos šalininkų vado, 
Venizelos’o, partija. Ji turės 135 atstovus, tuo tarpu kai 
dvi monarchistų partijos, Kondyliso ir Tsaldariso, tu
rės kartu 125 atstovus, o įvairios smulkesnės grupės — 
40. Visas parlamentas susideda iš 300 narių. < Taigi ne 
viena partija neturės absoliučios daugumos.

' ’ •' -y "A . '/*;/ •
Bet tas faktas, kad yenizelos’o pasekėjų yra iš

lipąs, kąri 
Vo yisąi 
( ‘techniškas .darbininkas”) par
tijoje. ?

Taigi, kaip matome, Rusijos 
reypliųcįjpje įairpėjo pergąlę 
dagi ne “leninįzinąs”, Ta siste
ma, kuriai‘ Leninas davė pra
džią, išsivystė į ką tai tokio; 
ko bolševizmo tėvas visai nėr 
pramatė.7 /*r -*'■<'> ' t •'*'
/Kitą kartą pakalbėsime apie 
Lenino principus ir taktiką. /

—Išaiškinti (žvalgymo) rei
kalu —. atsąko' liudytojas. Bu
lota priduria!'kad pagal proce
są žvalgymo rėikąiū negalima 
kratų daryti.

, Į Purėnienės klausimą, 
remiantis kitą dieną buvo žmo
nės areštuojami, Barriiškis at
sako^ kad pagal jo sudarytą są
rašą. • *<• ’•- * * -*■'

Paskui dar liudytojas klau
siamas, ar jis matęs ąr pįįnįa 
turėjus lazdas. Barniškis sako, 
kad i daugelis turėję- lazdas, ą f

Įdomu (tai, kad tie 3 *asme- 
nysv kurie buvo sulaikyti ir 
minia juos paleido 
to (dėl ko pirmusyk buvo su
laikyti), nebuvo sulaikyti ir 
Šioje byloj’- kaltinamaisiais nę- 
jfiguruoja,:nors dėl*jų vadavimo 
^iąa'"^į. jbylą 'kiįo J J •. ■■;" ■ ■ ■ ‘1 ’

Gražiškiųf nųoy. yųš. J. Stau
gaitis dipasajkoja1 iŠ pradžios/ 
|ąip jis išsikvietęs pamiškį, 
kaip sulaikę’-tuoš 8 asmenis, p 
paskui, plačiau ^apsistojo apie 
suimtųjų paleidimą. Jis paleidi
mą vilkinęs, nes buvo; paskam
binta į rajoną ir iš ten laukę 
pagalbos, bet minia buvus jnirr 
Šus • ir reikaląyus suimtuosius 
tuojau paleisti.-Iš minios vie
ni šaukę mušti, d kiti raminę. 
Aręttųpjįus jš dab.QWs minia' 
išėmus šaukus “valio!”

■< Bulota klausia, ąr vėliau, po 
pietų; susitikus s.u; minia poli
cija ir jis, lipdytojas, turėję 
šautuvus ir jupę vartoję (tp

Apie 
Tomslcį, buvusį profesinių są
jungų vadą,1 'seniai nieko negir
dėt ; apie Bucharinąi I

- , . ’ > . • <• . -■ ■ ■ •**

laikraščius ir agituoti už savo' ] 
idėjas'? ' * ’ ? " '■ \ j'

Buržuazinėse šalyse darbi- i 

ninkai šitos teisės- seniaųs irgi ) 
neturėdavo, bet laikui bėgant 
jie ją iškovojo. Net .prie caro 
valdžios Rusijoje darbininkai tą , 
teisę < jau dalinai buvo -įgiję./ 
Nors socialdemokratų parti j a, 
pavyzdžiui, buvo uždrausta ir 
už priklausymą prįe jos žmo
nės - būdavo baudžiami iki 10 
metų katorgos/ bet' rinkiniuose 
į Durną: (parlamentą) Socialde
mokratai viešai statydavo savo 
kandidatūras ir ’ darbininkai 
už juos balsuodavo. Socialde
mokratų atstovai (menševikai 
*• • t f, ‘ * ■ • , . ' *{Į\ i ■

ir bolševikai) sudarydavo savo 
frakciją Durnoje, sakydavo kal
bas, duodavo sumanymus, o : 
pertraukose tarpe Durnos sesi
jų jie laisvai važinėdavo po vi
są šalį ir kalbėdavo masiniuo
se mitinguose.
"Carizmo laikais, kaip įsinpme, 

Rusijoje jau ėjo- viešai sbcialis- 
tiški, laikraščiai ir žurnalai/Pa
tys bolševikai leisdavo Peter
burge dienraštį. ’‘Pravdą”i

Rusijos darbininkai neturi
'*' \ jėkiįl teisių f : ’• x
Gi demokratinėse šalyse šian

die kiekviena, kad ir mažiau
sia, darbininkų grupė turi tei
sę organizuoti savo atskirą par
tiją ir veikti be jokių trukdy
mų, — kop ta partija nekursto 
Žmonių prie, ginyp^to sukilimo 
arba kitokių smurto linksnių.; 
Amerikoje, sakysime,' komunis
tai yra palyginti visai neskaįty 
iipga politinė srovė ir dagi su
skilusi įi kelias priešingas frak
cijas — trockininkus, lovesto- 
niečius ir kitokius; Bet. kiekvie
na šita grupė turi savd organi
zaciją, leidžia savo laikraščius, 
siuntinėja agitatoriuj, renka 
pinigus savo tikslams ir, jeigu 
gąli, stato savo kandidatus val
diškuose rinkimuose.

Žodžiu, jau'-net buržuazija 
pripažįsta darbininkams pilieti
nes ir politinęs teises. > O tU.o 
tarpu. Lenino įstaiga tariama 
“proletarinės diktatūros” val
džia tų teisių darbininkams ne
duoda. Rusijoje yra' legališka 
tiktai viena komunistų partija, 
kurioje net ne visi komunistai 
nori arba gali, priklausyti. Vi-; 
sos kitos partijos yra uždraus
tos. Jeigu Rusijoje, pavyzdžiui, 
kas nors bandytų leisti tokį 
laikraštį, kaip . sklokininkų 
“Naujoji Gadynė”, tai kur ’jil- 
sai atsidurtų/?...; p

Turint prieš akis šitokius 
aiškius faktus, kaip gi tad gą-? 
Įima šnekėti apie “prok'tariiįės 
revoliucijos žiburius” ir nemą- 
lyti, kad tuos “žiburius” tem
do labai juodi šešėliai? ’

Aiškų, kad #ę pKų|ėtariatas, 
kaip® klasė, perdėjo Rusijos 
revoliucijoje. Pergalėjo tam tik- 
ra ^Ujjiayiato kuri Jei- 

' proletariatų grupes pą-

ga,?, suprgąnižųota tikslu pavergti4 pasaulio proletaria
tų. iįFet jupkas ima, pagalvojus, koks, žlibas turėjo būti 
“didysis”' Leninas, jeigu jisai nematė, kad ta pasaulio 
organizacija gali būti naudingas tarptautinės taikos 
įrankis. ’ ■' i .1t"'/

yieriodi/v- >.■
Taip yrą ne tik Rusijoje, bet 

ir yisose kitose šalyse// Visur 
dėl istorinių .*ir pjyeholųginių 
skirtumų beturčių klasėj ė; pro
letariato Viduje Randame ne 
vieną idėjįnę srovę, bet/keletu. 
Taip buvo įr Rusijoje iki bol
ševikiško perversmo: dalis dar
bininkų buvo prisidėję prie so- 
cialdeihokratų-menševikų, kita 
dalis prie bolševikų, trečia prie 
socialištų-revoliucionierių (ku
rie yęl dalinosi į trejetą skir
tingų srovių), ketvirta prie 
anarchistų. Be to, nemažas dar
bininkų skaičius remdavo įvai
rias buržuazines ir net mo- 
narchistiškas partijas. O stam
biausia proletariato dalis buvo 
indiferentiška ir politiškai ne
organizuota.

Įvairios grupės ir srovės 
darbininkų klasėje

* Lį ' r- t .

Sakysime, Į<ąd po revoliuci
jos įtaka išnyko ątžagareiviš- 
kos srovės Rusijos darbinin
kuose, bet yra visai netikėti
nas dąlykas, kad tenai butų iš
nykę taip pat ir visi skirtumai 
tarpe kairiųjų srovių darbinin- 
Jsįjjųdėjįbiy ir kad- vįsi darBi-į 
pinkai butų pavirtę viešpatau
jančios komunistų partijos pri- 
tarėjais. Tai butų visai nena- 
tutališkas reiškinys. Nėra; abe
jonės, kad tarp Rusijos darbi
ninkų da ir šiandie yra ir so
cialdemokratų, ir sopialistų-re- 
voliucionįerių, ir maksimalistų, 
ir anarchistų. Yra taip pat ir 
visokių opozicinių/ komunistų 

. (•/skĮokininkų’O, kairių ir deši
nių. Kad jų yra, galima spręs
ti jau Vien iš to fakto, kad so- 

f vietų kalėjimuose ir 'koncentra
cijos stovyklose laikoma tūks
tančiai socialistų ir opozicionie-

IRENOS, ChlcagO, ffl.
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Pradėjus rūpintis šitokiais dalykais, Tautų Sąjunga pa
daro savo uždaviniu prižiūrėti bendrai santykius tarpe 
valstybių ir įsikišti, kuomet ji mato, ‘kad kyla tarptau
tiniai kivirčai. Tuo budU yra autoritetas, kuriam val
džios gali pasiskųsti ir kuris gali' jaš sutaikyti, pirįna 
negu jos viųai sųsipyltsta. / ? .

Čia dar sykį jųątomęj kaip klaidingą buvo seniau 
komunistų pąžvąlgą į Tautų Sąjungą. Jie sakydavo’,

sako, kad tokių kalinių esą 
tūkstančiai įr kad Stalinas juoš 
kankina žiauriau, negu kuri 
nors kapitalįstiška valdžia!
Ne Leninų bepdradąrbiai šian-

■ .// die* valdo Rus|ją
Kiti buvę artimi Lenino drau

gai ir beĮ^dradąrjbįąį — Zinov- 
jevas ir Kamenevas — taip' pat 
yra seniai išmesti iš partijos 
ir gyvena ištrėmime

Kędėl gi tų srovių darbiniu, 
kai neturi teisės Rusijoj 
šai organizuotis, leisti

tęs pamaldos už žuvusiu# yei- 
•yeriįibse i įp kvietęs ątyą?iUotį 
0atų daryti. Barniškis atva
žiavęs ųy pasikalbėjęs^, s u Stau
gaičių, nutarę daryt kratas, 
.jk-urių pasėkoj sulaikę. Ęįdukai- 
tį, Kazlauską įr Subačių; Su
laikytuosius z atsivežę į Gyažįš- 
kius ir uždarę savivaldybes- da- 
boklėn./ ! U?

Pirmininkas: — Ąr įvarėte 
policijai baimės?

—paug žmonių buvo susirin
kę, tai galėjo ir nusigąsti...

"Šiandie prasideda šalių gin-

utherios Venizelos kovojo prieš monarchiją. 'Jisai jau 
buvo anąmet privertęs karalių rezignuoti ir Graikijoje 
buvo paskelbta rėspubjika. Bet armijos ir lai vyno kari
ninkai respubliką nugalėjo ir karalių sugrąžino/ Laik
raščiai praneša, kad prieš grįžtant į Graikiją karalius 
padarė sutartį su buvusios respublikos vadais, prižadė
damas elgtis taip, kaip Anglijos karalius, t. y. nesįjeišti 
j valdžios reikalus ir leisti kraštą valdyt parlamentui.
" r, ’ ’į ' ’r 4 v:*’' /' j'/ / ’r/ j-’i’/

Pasiremdami šita sutartim, Graikijos respublikonai 
sutiko “toleruoti monarchiją”. Jie dabar vadinasi libe
ralais ir atrodo, kad krašte jie turi plačiųjų masių pri
tarimą.

Graikijoje, kaip ir kitose Balkanų šalyse, pramo
nės yra nedaugę todėl ir darbininkų klasė tenai dar la
bai menkąi susipratus. Neišlavinti darbininkai, kaip Vi
sur, taip ir tenai, seka paskui buržuazines partijas ar
ba paskui rusišką bolševizmą. Socialistų partija Grai
kijoje silpna. Po Anglijos įtaka, gal būt, tenai susidarys 
laikui bėgant darbo partija, apimanti įvairias darbinin
kų judėjimo sroves. < r/S/ ; y ir

Kolkas Graikijos Jurgis II ir jo valdžia, matyt, 
stengsis pamėgdžioti anglus. Jeigu jiems ąęksis, tai 
angliško typo manarchija pasidarys populiariška ir ki
tose Balkanų valstybėse, u ;

NAUJAS UŽDAVINYS TAUTŲ SĄJUNGĄ!
4 *' “ / . J. ;:-J-y//?\ >.,v V | j

.■ •" . j

Sovietų valdžia apskundė Tautų Sąjungai Urugua-* 
jaus (Pietų Amerikos) valdžią, kam ji be rimto pagrin
do nutraukusi diplomatinius sąritykius/SUrMašl$ya, sta
tydama tiin' budutį paHfojų tarptąuHnę > Genevoje 
dėl šito skundo įvyko smarkus gintas tarpe komisaro 
Litvinovo ir Uruguajaus atstovo Guani. Spauda prane
ša, kad tame ginče laimėjo sovietų delegątąs, neš uru
gvajietis neturėjo kuo paremti savo kaltinimą* Maskvai, 
kad ji finansuojanti reVoliucijas Pietų Amerikoje.

Apsiimdama svarstyti, sovietų skundą prieš''Urugu- 
ąjų, Tautų Sąjungos taryba sudarė naują precedentą: 
ji pripažino,: kad jai turi rūpėti, tarptautinės taikos ap
saugojimas ne tiktai tuomet, kai yįęnĄ valstybė rengia
si pulti arba jau puola* kitą valstybę;A)ėt ir tuoniet/ kai 
viena valstybę pasielgia nedraugiškai su kita valstybe.

po ir iiblia|kyta;
Tarpe tų, kurie šiandie valdo
Rusiją, nerasi. atsakomingose

Utakymo
Chicagoje — .

Metama —-------------- ,
Pusei metą
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Chicagoj per < Unišioįx)jus: 
kgpUa——

Savaitei

Hąvilytėse Vęlatlipf*, Chicagoj
■ ' paštai'

Metams X-. 
Pusei metų 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams

Lietavon ir kitar užsieniuose 
(Atpiginta:

Metami ../iJ,..x.
Pusei metit —
Trims qa|pesiam>
Pinigus rėfifc

Orderių karta

nistų partiloje, peį KonĮii|Įemą 
priešakyje beveik nė vieno as- 
jnens ir originalių bolševijuno 
vadų. Bepaliko .tik vienas Sta- 

-enįnp laiĮ<ai$ bu- 
nežymiįs žjnoęus

APIE “PROLETARINĖS RE 
VOLIUCIJOS” PERGALĘ 

. RUSIJOJE
JCĄįS pUS £0 MŲSSOUNįO?

šeši žymus 'Italijos visuomenės veikėjai 
ninkai —- Max Ąscoli, G. A. Borgese, Michi 
11a, Guido Ferrąpdo, Gaetano Salvemini ir Lionello Ven 
turį '1^'1' '*"./.. .1, 
kydaipi į klapsimą, kuris šiandie yra milionų žmonių 
galvose, J)ų|^t:MKąs bus Italijoje, sugriuvus Mussolinio 
diktatūrai? “

Daugelis žmonių mano, kad, fašizmui žlugus, Ita
lijoje kils komunistiška revoliucija. Bet paminėtieji pa
reiškimo autoriai griežtai atmeta tokią nuomonę. Jie 
mąno, kad “diučėsdiktatūrą pradžioje gali pakeisti at- 
žagąreiyišką monarchijos, katalikų bažnyčios, armijos 
ir stambiųjų kapitalistų koalicija. Bet jos vietą anks- 
čiaus ar vėliaus neišvengiamai turės užimti demokra
tiška rėspubjika; kuri panaikins Laterano sutartį (su 
popiežium),'atskirs bažnyčią nuo valstybės, išdalins 
dvarų žemes ūkininkams ir pastatys po visuomenės 
kontrole stambiojo kapitalo įmones, kurios šiandie ne
stengia verstis' be valdžios pagelbos.

Jie sako: kam laukti dešimtį arba dvidešimt metų, 
iki įsikurs tokia respublika?' Kad ji butų įsteigta, 
kia darbuotis tuo jaus! k ,

nė be reklartiot negali gyvuo- 
tį. ifipn^rentų yra tiek daug, 

nuplątinie, kasdieninu 
tkelbimat gali pateauktl didet- 

:! / •
'Anfitfikbe' įmPnee getai »a- 
pr^nta,. kad .bf gecoe reklamoj

lamtipjien, tuo geriau eekan.

Reklamą; kuri atliekama dup- 
ftapt * įkeitimui įaįfiraiSiua, 
vi^^^fįfppk^

Pasienio policininkas J. žilius 
tada civil. pęrsipen^ęs irgi bu
vo Gražiškiuose it savo akimis 
mate' minios judėjimą, dėl <to 
pašauktas liudytoju, bet naujų 

neįžkSIS.
Dabckįęs ęargas p. Mickevi

čius sako, kad ^Eidūkaitis pae- 
inęs jį Už rankos ir liudytojas 
buVęs priverstas daboklę alra- 
Jcintii
/šie penki liudytojai yra val- 

4inįnkii arba tarnautojai ir jų 
pareiškimai teisme skiriasi nuo 
pareiškimų lipdytojų ūkininkų, 
kurie žymiai švelniau 
apie teisiamuosius.

■ Liudytojas ųkininkas J. 
kevičiūs kalba kažkaip 
mis, iš lėtą, 
Tardytojui jis sake, kad 
Žiškius raginęs eiti teisiamasis 

O^.dąbąr, kad kažkoks ne- 
p^staųias. Lazdas turėję žmo- 
nės tik; pąęirpmti (kriukius). 
y įsi ėję prašyt- nuo v. viršinin
ką, kacĮ paleistų suimtuosius.

J. Ęįdiųeris, bernas, pasako
ją, kąip yisi rinkęsis pas Ta
mašauską ir iš čįą traukę į 
Gražiškius išimti areštuotų.

IL GriškaĮtia sako, kad mi
nioje lazdų ^nematęs pakeltų. 
Prašę pąleisti areštuotus.

Jeringis tardytojo tardomas 
sak&, 'ka.d į Gražiškius eiti ra
ginę teisiamasis Maknavičius, 
o teisme tvirtina, kad ne Mak
navičius 
Buvę sakoma, 
ciųs ęįnąs vaduoti areštuotų.

V. Domešku dar mažiau teat 
simęnąs apie suįfntųjų vada vi-

Vakar (sausio 8 d-) vos pra-j 
dėjus teismo posėdi,' 0v. ’Pur; 
rčniene iškėlė, o prie jos 1 prisi
dėjo ir visi kiti advokatai, by.-; 
los teisingumo klausimą. Bū
tent, Purėnienė pareiškę, ' kad: 
ši. byla esanti spręstina ne Ka-.Į 
riuomenes 'teisme. : '

Gražiškiečiai kaltinami pagal 
B. -Stat. 123 str. ir Įp. V.' Aps. 
įst. 14 § 8 p. Tie str. str., kal
ba apie pasipriešinimą veiksmu 
valstybei valdininkui, einan
čiam pareigas (žinoma-, karo 
būvio metu). Ypat. Y. Aps. Įst. 
paskelbtuose “Vyr. Žin.” 4 ’nr. 
esą nurodyti tie B. Stąt. str. 
str., kuriuos apimąs Įp. V. Aps. 
Įstatymas, bet “Vyr. žin/’ 5 
nr.. galutinėj įstatymo redąkci- 
joj jau nesą nurodyta, kokius 
B. Stat. str. str; (jų tarpe kad 
ir 123 str.) > apima šis įstaty
mas. Be to, pagal įstatymą-val
dininku yra tas, kas veikia sa
varankiškai ir gali kitiems duo
ti įsakymus. Policininkas, eigu
lys etc.„ o šiuo atveju dabok
lės sargas neįeina į valdininko 
sąvoką. Ta prasmę esąs įr Vyr. 
tribunolas pasisakęs. Nuovados 
viršininkui 
smurto nepavartota 
bylą priklausanti ne Kariuome
nės teismui; greičiau civil. teis
mui.- '■
' Ądy. Bulota dar plačiau išsi
tarė; dėl bylos prildaųępąp ir 
tvirtino, kad UįįdąJ^g|į^0me- 
nęs teiąmūi nętęisįpįngg:'^ /’ 
e Prokuroras pulk;.-Įeit. Matu
levičius advokatams / t atsakė, 
kad ši byla teįsminga Kąriuo- 
įmępęs teįsmui. Be ko kita prę- 
įkur. Matulevičius nurbdo ir tai, 
kąd Vyr. tribunolo esąs išaiš
kinimas; jog kilus neaiškumams 
ką apima įpąt. Valst. aps. įsta- 
;tąį, į?ęndv^ jis taikomas įr B. 
Stat.' į-23 ętr. įp kt. ąfatihka- 
mįemš straipsniams., '* v 
i Išklausęs deį bylos priklausy
mo pareiškimus adyokatų Ur 
prokuroro, . Kariuomenės teis
inas < padarę pertrauką įr po

Ęyto inetą iš miego pabudi
nęs minios; triukšmas. Daug 
žmonių Barniškis pamatęs prie 
poįįcjjo^ nuovados,' bet kas to- 
hau su tį piįnįa ąUįfiko, liu
dytojas nepasako. Del to pir
mininkas j ; liudyto j ui»■' prade j o 
statyti klausimus: ‘ Į i -

—Kodėl tamsta nėjai' artyn 
pasiteirauti, ko1 minia • Čia susi
rinko? ; ►
:^-w.Aš vėliau atvykau aiškinti, 
kas tą neramumą sukėlė...

pirpiįųį|ikąs: -- G iš ko su- 
žiilbjai? "Vėliau yįsi sužinojo, 
bet juk tamsta vietoje buvai?

Prokuroras: — Ar išaiškinai, 
kas aktingai dalyvavo ? , • ? 
■ i-—Vėliau buvo išaiškipta.

Bulota:
dūkaitį, Kazlauską įr ^uboęių) 
sulaikyti,. ar , tamsta ’ pądąręi 
nutarimą.? , : '

—Tokį nutarimą aš bučiau 
padaręs peij 24 yalandąs.

Bulota: — Bet yelįąu ąr pa
darei tokį nutarimą? : ) . 7

—Nutarimą nępądąriaįu, ir 
jie suimti‘ pębuyo. '.-■■■ 1 >

Bulota klausią; , ąy kvotos ar 
žvalgymo reikalų darytos kra-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios'Naujienos 
yra naudingos?' '

: - . f——-—-—

fas^to' 
vergė.

Mes čia nekalbėsime apie tąi, 
kąip šita pergalėjusi grupė yrą! 
skaitlinga, nęs ’ šalyj e, kur pč-!

ęrgariįzaęijĮj- Mąįsves ir 
Ąiękratįškosb,ąisaVimų Tvarus, 
sunku patirti, kiek kuri sręve 
turi šalininkų. Bet ar ta pęri- 
galėtųjų 'grupe apima bent yi- 
sus Lenino pasekėjus? t, 
//Atrodo, kad ne. Artimiausią^: 
Lenino bendradarbis Trockis; 
yra seniai ištremtas iš Rusijai/ 
Trockio sūnūs yra areštuotas. 
Trockio vienminčiai Rusijoje! 
yra laikomi kalėjimuose ir korį*’ 
centracįjos stovyklose. Jrockįę' 

r»»/nv.
X JŽ.’H. r e V!

12 metų 
“Naujoji 

Gadyne” bando iškelti į padan
ges to bolševizmo tėvo “genią- 
lumą”. Be kopkita, ji rašo: 

“Dabar jau nebereikia jn> 
dineti, kad proletarinė revo
liucija, užkariayuši\pasaulio 
šeštadalį, ' yra neįvykinama.' 
Ji kalba tokiais žiburiais ip 
prožektoriais, kurie pradeda 
įtikinti ir abejojančius žmo
nes.” '
Argi iš tiesų taip ?

• ■. ' '' . ■’ v ■ • 
Pirmiausia, jeigu

pergalėjo prplęįaripę revoliuci- 
jąHąi skotįėl tenai proletariatas 
turi mažiau pilietinių ir politi
nių teisių, negu kitose šalyse?

Proletariatas tai — ne parti
ja, bet visuomenės klasė, susi
dedanti iš beturčių. Į ją įeiną 
įvairios grupės: fabrikų darbi
ninkai, įstaigų tarnautojai, že
mės ūkio .darbininkai, techniš
kas pramonės pers,opalas, nusi
gyvenę (arba “nusavinti”) bu
vusieji smulkus savininkai, na- 
mų Jarnai įr tarnaitės Jr t. > t. 
Nežiūrint to, kad visų šitų gru
pių atstovai yra betuTčiai, ta
čiau jų patyrimas gyvenime ir 
jų psychologija yra labai ne-

Didelė
Ūkininku B via

• <- • . .. i V /•’ r. V

! įdėl ■ toį juos, atmetė. '
• Ką pasakė liudytojai
/■ ■ • ‘h -M"; . ■■

Pirmu tardomas saugumo po
licijos vyr. valdininkas • J:f*Bar- 
įniškis.' •• * - /■** ‘X"“ '/
1 Jis saįkę, kad rųgp. 18—19 
įd. buvę išplatihti atsišaukimai^ 
kurstą ūkininkus streikuoti. Be 
įto, rūgs. 2 L d. jam paskambi* 
hęs į; Vilkaviškį Gražiškių pol. 
puov. virš. Staugaitis ir paša-

— 5 ff, *♦ ■ r r*'t

‘ įgaliojimus

galite padaryti pas 
mus • pigiati: ir

NAUJIENOS
1739 SoJUalsfed St. r r-

Patina ir labai pagel- 
binga knygeli tiems, kn- 
tie nori tapti iioa laliet

kimus'it ▼iik| Jcm reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite iioj *Ė

KAINA TIK 35 CENTAI

NAUJIENOS
sąkė, ikad policija turėjus šau-! 
raįvus.

• Policininkas A. Radzevičius 
papasakojo, kaip miniaM:cikąla- 
yps paleisti suimtuosius, kaipl 
jis daboklės raktuš atidavęs ir 
t: t. Tada daboklėje ir daugiau į 
buvę suimtųjų, bet minia atsi-: ' 
ėmus tuo?, trjs, p kUį buvę iš

Hrn. * *>..4... ji .i „v..

$8.00 
4X)0 Apžvalga r r /- ..

<- -m.



Antradienis, sąps. 2% 1936 
■ N?.. r... ..... u*.. 7....... ’..........  .....

NAUJIENOS, Chicago, III. '

Oi syžeisti įO OO®
‘ ... t..; . mokėti ■ Uzsilikusijiskrypęs apie

; t» 'J)*' <'

Panika, tarp 150 keleivių.
Ji'*-’.' ‘t* * k. . ‘J . .Ji t d i'Ž+t, 1

?u? MjŠtt ff ?4r.as Majoras iileido prokUan^ja
vagonas, bet trečiasis pasiliko J r , r,. . , .

je eleveiterio trau
kinio nelaimėje

>----------------------- ! yie?tojė. yi^6 važiavo' a^id J50
Du vagonąi Southside linijoje žmonjų, kuriuos4 ant tolio rąs- 
'hUšoko nuo bSę/iųir bos hėTiiį- t^|o^inėją ir * s^yruJj^ 'vajgo- 

krito nuo B0 pėdų nai ęme svaidyto į langus? iš 
m?-. W$ii' 

- • ■ - - <
'Policija, ugniagesių depar-1 z ( t - f j<v au

tamentas ir eleveiterių linijos žiausia panika?kurioje sužeis- 
viršininkai vakar pradėjo ty- 'tieji"iįat dUligiaii iiįtkerit<ėj6, 
rinjėjlip^, kad s patiri} kod4ę| negu nuo stiklų?

oiišojo Eleveiteriių linijos menad-

linkiai sužeisdamas 45 kelel- ^r,s 5 .??
Mto- lafinž ‘įvyko dšl * nūo balčio

teikusios lbė{fČs ari‘ dėl užkei
kimo : aparatūros, Jkurią dide
lis šaltis sūgkdi^s. ' '

Susisiekimas linijos buvo 
nutrauktas trijoips valan- 
doms.s Ties neįląimjs vieta su-, 
stojusių traukinių keleiviams 
jieĮeijflo išlipti Įž vagonų, nęš 
po!icij a bijHpjo, ka^l htke^ibJi 
bėgė”, teikiantiu elektrą trau
kiniams; Butų keleivius nu- 
tręnkiisi. Kai laukiančius k’e- 
Teiviris1 eniė'kankiiiti kaitos, tai 
sumetę vagonuose krūvas 
laikrąščią jf£ jifos padegė ir 
prie ugnies tadėši. ■- 

r i'r
Tarp 45 sužeistųjų lietuvių 

nėra. 'Nei vienas iš ’nukėntėjų- —... . ..... ,,.i ..... ..r

f

Mokesčius
i*iį>.Miy'

, paskelbdamas šią Sdbiiįtę,
'‘Atsiįi^ff Su-

! » Apskričio iždininkas J. £ill

m®5 wp? O w»
šiaušia nanika, kurioje sužeis- ra* 4 a-. r_

rili

T rumpai
■'r*.' „■ '■ywr-> .’T’. r- .y J8k'<* "t ■ i,

Aivin Teatre,' 1612 W. Chi- 
cago avenife, šękmadięRip vii- 
HS? $ ” 45D \pub-
likos niekas nenukentejo.

.bP00'«hjsme^«i tarp io'fĮ- 
j oras KėlĮy , sėkmaddenį SUS1~ 
rinko Št,“

’r r -
s bažnyčioje, 
n, pagerbti mi-

Phįeagę Universite-i', 
to Profesoriai Pas- 
merkia Townsendo

’inanšinės paramos Ethiopijai, 
atsiginti nuo italų. * ' '

■ • 21

kiSSMle

Mažins pašelpos 
Wttt, W- 

nautojų skaičių
Illinois

__j___________ . E '

daiktą, taįpgi atleisti apie 40% 
tarnautojų. ’ ' ’ ■7>< 1 z'

Įstaiga, be to, kreipėsi į 
Sprin^fieldo legišlatufrą prašy
dama $7,500,000 aprūpinimui 
bedarbių,' nuo vasario pradžios 
iki gegtižės pabaigos.

Nelaimę įvyko naktį, iŠ sek
madienio į pirmadienį ties už- 
šišukihiii prie' 40-toš ir 'Wa- 
bash gatviiį, kur ejeveiterio 
tiltas yra apie 50 pėdų aukš
čio: rrr '* ’■ ’t! V*

Traukinys, susidedąs iš trii 
jų' vagonų buvo vos prade j įs 
važiuoti užsisukimu; kaip, 
staigiai, pirmasis vagonas nu
šoko nuo bėgių, ėmė pavojin- 

' gai svyruoti prie pat tilto kra-

' ŽINOTINA
lt ■ ■■■■ ■"■■■

NAUJIENOS, 1739 South Halsted . .
Street.‘ Telefonai—CANal 8500- šių nemirs 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 į 
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 Eašt 
Bellevuė Plače, (Dešimts šimtų 
šiauren). Telefonas,’ SUPėnor 
5619. Valandos—10 ryto iki l1 
po piet*. Po to pagal susitarimą.'.

PAšPORTŲ BIURAS. Department of Stickney, 111., minėjo savo ve- 
State/ 433 West Vdtl ’Buren St. dybinio'' gyVeriiitioslįl'ąbrines 
^ujuose pašto rūmuose) Tel. sukakthvęŠ. JU ’dttktČ M.l,Al-

ibina $lai:tinek, padedant Mrs. 
Lenkunienei ir Mrs. Tarvi-i

i .vi r, .-<'4 1i , nepaprastai 
šaunų “surprize Mpąrty’’.

„ •)
Atąi}ankę daug svečių.

• * .< I

P-nai Mikalajūnai yra labaiį 
draugiško ir liųksmą|is įridO; 
žmonės, todėl nenuostabu,

P-nai Alikalajunai mi- 
nėjo vedybinio gy

venimo sukakti

Duktė rengę Usurprize pąrtg” 
! Sausio T8 dieną pp. Anelė 
ir Jurgis Mikalajūnai, gyvė- 

(nantys 423? A0-' Maple Avė.,j

State, 433 West Vdtl Buren St. dybinio' gyvęiiiiiio

WABash 9207. Valandos 9:00 'r. 
iki 5 po piet. A'

f MIGRACIJOJ' BIURAS/o 433 West1 dienėi, surengė 
Van Boren Street. Tel. WABash 
9207.' ■' ’ ■ n
" » ? * i? !

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack-‘ 
son ir Clark Sts. Tel. WABašh! 
1746.

f ♦ ♦
Washington ir Clark gatvSs. Čia M lr JI Yęsluvpse dalyVavO; 
randasi majoro Kdlly rofisaš,rvi- toks gausus svečių bu'relis. Be; 
si ttfieąto ofisai, ‘mūnictpališ ap- kitų, buvo, atsilaikę adv? Ki-< 
skričid Sujierior ‘CįĮ^lt' tėiš- zas su žmona, Mrs. DaVjdaus-i 
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
kleįka’š.' .

Viši 'miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio, ofisų telefonai 
FRANklin 3000. -♦ "ir

CHICAGOŠ POLICIJA? llth ir State 
gatvės. .Telefonas WABash 4747. j

policijos, reikia Saukti- POLice 
1313. • t (

GAISRUI KILUS, reikia laukti
’ FIRe 1313. € ‘7 7?,r

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF
COMMISSION? 1W Šouth Michigan 

avė. ' Telefonas; WABash 7100. 
Valandos, 9:00 ryto ’įki ' 5 p.’p.

♦ ♦ . "'■» ' *■ j' ’
IMMIGRANTS PROtfeCTIVE LEA- 
GUE, 824 SoutB'Halsted Street (HM1 

House).'‘ Telefonas, HAYmąrket 
6374, klauskit Miss Helen' Jčrry.

CpOK AP^KftlčlO tlGONINft W.
-• - P P1 < O D ir So. Wbod’kampas.
Telefonas SEEley 8500

likusius 1932 metų ir senes-

Jis jiuroųp, kad naujai prą- 

pabaudas ir nuošimčius už 
suvęjayim^. ^iškino, ka^ sų- 

JL*^]iinas suUųjįyys namų 
. rd^ams ^keletą dplęrių.

to/^^taiięysi pinigų ir ąps-
neš juo greičiau vald

žia * galės atmokėti -paskolas, 
išimtas ant dar nęsukolektuo- 
tų inokęsčių, tuo mažiau tu- 
rfes sumokėti hubšlhičSiį1. * 
v ’lPrie ’agitabij® 'ilž1 piokesčių 
mokėjimą į>Msidėjb ir’ Yna j o- 
ras ggly. 'jlis išleido proklia- 
jpąciją, kurioj paskelbė ąįą 
savaitę, ‘^žšilikūsių Mokes
čių "Mękč/fmo ^avaitę 

dy ir pųpsimpų, mo^kesčiųs 
reįkia šumoketi iki yas. 1 d., 
tai; yra iki ateinančio šeštadie- 
•*ij v’ ♦* b I •- ■nio;

Serga Seno Petro

Šaukaitienė
h.į. lt;-, «'>■; v >< rt f, '■ x

—I ... ...............  •

Portage, Pennsylvania vals
tijoje, 'Serga Seno Petro se
suo, Marijona ’MartinkaiČiute-__
Šaukaitienė:' Ligbnė ’ yra’ ‘šfena Į škąušnią ‘ W, ___ -r ------.
Portale gyyėhtdja; ’tdh litib '•<^E-'įarinianrbuyęŠ'Norttli- 
mnQ ’-metų. Apielinkėje ’yta wčstern ’ šOčntaš,' febais’ lan

kosi ęhioagoje ir 2,000 dęntis;
senutei tajfis, ’SfevenŠ vieiĖutyję, kiš 

"I * j.’* kjįv. ? vjlL' ’ • y *!,?*' < i »■

55 metų barzdaskutys, Mi- 
chaėl ifėiter, Ž421dPostė^ ą^ėi, 
ratas' 'hėgy všA J kėdėj e, ' kurioj 
fekušdąvb ' kirpdavo' savo '"Mi- 
'<ėK®?'’NuirdSki,,-‘huo ^tejų/' 
-,’A’ ,A’/i. ?’ S." <5 . \ J'i;

; .Yakąr* prądęjo griauti garsų
jį Illinois teatrą, 61 Ę. Jaękson 
Bulvaras, Jo vietoj įrengs 
parking liotą.lar n t,

New Ydrke ’ bandė nusinuo
dyti Armour Fergusori, Ghi- 
ci’gos ’Skerdyklų magnatų, Ar- 
iriour šeimynos, giminaitis.
į M 

šalusio poręiaus j šaligatvi mir-

60, 1228 (jleaver Street. 
; i“: > ■ v,A-m -V. /

Sąmonės Įietękp ir vps nemi
rė nuo nusinuodijimo 3*Į .metų 
Mildrėd McčrŠd,z 7kurir efdŽma 
gulti ’ 'paėBS' pdj'dičfelę dozą įnfl- 
telių nito nemigo’. d" - ' 

i* .■ 7 bvDi-v

ji£ v***“*’ xTie profęsoriai, ekspertai 
valdžios? 'inbUesčiij, ekohbmi- 
j>W^s^^< lll^'bini- 
gų pensijų mokėjimui nebūtų 
galima'sukelto? ' to,’ jie sa-

j’mjj’J .iv^ią?.s. «u- 
muštų ajgas, suvaržytų bizni 
ir šalį ‘nuvestų i piniginę su
irutę, ‘ r ? '

■ f ' ~ ~ - • -

Pašelpos (staiga, 
Emergency Relief Commission 
netolimoje ateityje žada suma
žinto' pa^elįos ' št6čių.cir bitinų

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, A 
kad paėjęs Naujienos

ska$ą> sujungiant po kelis i yra naudingos

SUSIRINKIMAI
, . , •" t" 5 -

>

•HV-liFAV* '<•

ŠIANDIEN
Rbselatldo Sųvienyto Amerikos Liętuyių Politiško Kliubo — 
ftn':«*.tt. ^etinis šiisirinkiihas—Visų šventų parapijoj svetainėje, 

10806 Wabash aVenūe, 7:30 vak. Naujos valdybos įveš- 
d iri imas,'serbus reikalai. Valdyba.

Chicagoš Lietuvių Demokratų Lygos narių svarbus susirinkimas 
’ r 'J. T. žiirio' kandidatiiros reikalu, MorriSon yięšbtetyje, 

Clark ir Madison gatvių kampaš, Demokratų’ partijos 
ęentre, Parlor “F”. 8 vai. vakaro. Delegatai iš visų kliu- 
bų ir grupių prašomi dalyvauti. Al. Kumskis.

1903 T:inetų.
daug anglių kasyklų.

Nlid' savęs' ' linkiu 
greitai pasveikti;

> . • — Sėnas Petras.
. ■'■■■.‘r ’ -4 r{' r-?' r.vr’t-rf

Netolimoje ateityje pas 
dęntišįųs Bus galjmia eiti LBe

skaudės.” 'Dr. Lerdy Hartman, 
(Jdi'uiribia “universiteto profe- 
šoritis skelbia; atradus kokius 
tai' Vąfslųs,' Kuriė y prąšąliiią 

įsriią 'Įš dant4 griežinio.' 1

' dhbar' lan
kosi Chicagoje ir 2,000 dentisr
. .4 • ,<SFl i : k .A-V'» l>...

1^

kinS" aįiė "saVo išrądiiriį-'
' V; ' ■ '' .-7« <'Ę’.-. -no,'! f .

Pręitiegos gimimų 
rūpintis turtu

Sausio 24 d., Cook apskričio 
ligoninėje mirė lietuvis Petras’^’ln^į 1Žiižįatiš‘ ' .

? netų jis darbavosi
Tdwji of’ Lake, taikydamas ria- 
mus, juos mahavodamas, e.ic- 
Policija' da,baįįt|piu )aiku turi 
pei'ęmųsi? velipnio’^tĮįįtą,. o ku- 
ria^ randasi ’laid: dir. J. F. Su- 
deįkio koplyčioje, 460(5 $. Her 
mitage Avė.

Velionio gimines yra prašojni 
atsišaukti, perimti iš policijos 
tiiTtą Jir, pasirūpinti palaidoji- mu. (Sp.) | ’ • f ’

Ęthiopijos Princas Ctii- 
cagoje, Ieško Paranios 

i < ; - f i

, • Ęthiopijos karaliaus Haile 
Sellašid ’ gimiriaitiš, Princas 
Lij Tasfaye Zaphiro, vakar 
atvyko Chicagoh ieškodamas

< .•> lt . A 1

Lietuvių Moterų .Piliečių Lygos susirinkimąs Ęellowship House, '
7 831 West $3rd Street, 831 West 33rd Place, V:30 vai. va- ’ C1 J 11 TIT 1 • • < vi .i ( } ' ♦ »■* 1 » , ’ • 'kare. Stella Wodnvan, rašt.

PARENGIMAI

* W I
!&, bet vanduo pasi-

kienė, IMrs. Staitanieiie; Mrs.l 
Petraitienė, J. Mdrtfrifek iri 
Miss Anelė Mikalajunaitė. '

Visi,valgę ir gėrė prie la-i 
bai puikiai gėlėmis papuošto 
stalo" it ‘ sakė labai ? ‘įdėmias 
kaltas* bei monologus?‘.Vienas,

^c*vv^žo« a vv 4XJU<IS11 s '* ’* . *-/ ^.yr

Norint prisišaukti pagalbos iš iš buv0 ypatingai Įdomus 
----- monologas apie bučkį,v kurį;

pašake Mrs.'Petraitienė. Gė
les 5Įutejkėf Mr. 'ič ’ įįtrs. Dovi 
kai. ' ' —Ten' buve's1 ‘D.rddgas

Be ^100 j Šį KJivibą 
Neįsigauši

2Q metų John Ward, 4322 

skandinti,' bet kad tą padaryti 
jam Gličią žilio' vdndehs?' ' / 

štai, vakai* pasakęs pašau- . 
liui paskutinį* sudiev,' jiš ' hli- 
šoko nuo Michigan, avenue'til-H 
i‘? i £hiW ups- A'siferg? 
vandenyje jaunas busimasis 

f’/ 
y... aš ęia žudysimos, per, šal-

ęęnmSVe ayęhįje norėtų jįfei- 
skandinti," bet kad tą padaryti 
jam ^ėikią s.iltox vdndehs:’'' , 

štai, vakar pasakęs pasau-

t-- . -krantų, kur ji išgriebė polici-
■*••»**• ' ■■ * >e švine •

Suėmė 7 čekių pa-

Turi 15 narių, ir ju Jaut 
Am^ Liėtivįį. Ktiuiui , 

pakąnka

Maxwell policija / suęm.ė 
septynis žmones, ktirie kalti
nami platinimu netikrų čekių.

PETRAS žOGAS
Persiskyrė *Su šrao4' pasauliu 

sausio'1^' dieną,. 2:30 : vai. p6 . 
pietų 1936 mfi‘išukiųlčęs’ 5b mė- 

vtd’ '‘ariižĮaufe,5 gimęs1 Lietuvoj, 
Tauragės11 dp., Kvėdarnos' par., 
Rubiškiu kaime.
’■■■ '‘Amerikoj ''išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Domicėlę (po tėvais Ša- 
tikaitė), 4 dukteris Juzefą-ir 
žentą AleksandH Stonius; Bro- r 
hišlavą, Stariišlavą^ir EleanOt, 
SUnu.'Petrą, motina " Veroniką,’ 
2‘*’dėdes ‘ Antaną ir ‘\ JtioZdpą; 
Lenk’artus' ir \itf šeidiynąS.’hidėę 
Barborą Lekienę ir *jos‘ šfeimy- 
dą,’ bussėšerė ! ‘Barborą 4Stasy- . 
'tienė1 ir1 jos* Šeimyną'4r giminės. 
,l} Klibąs /pašarvotu ; .‘Yandąsi 
3206 Lituanka'^Avę. • •’A ’ 
'-Laidotuvė^ įVyks“ ketvirtadie

ni šadšio '39 i "dieną’,*’ 8 yal.^iš 
Pyto' iš’nąriių iAšv.' Jtirg?io' pą- 
rabijOš jjbŽnyčiąi kdHoje • atsi
būk '.fteduĮįnięos'1, pamaldos'/ ūž 
Valionio' siėlą,' 0 iš fen!‘bti's nok 
l^dėtdš i ^Vl Kaihiiero* kapines. 

’ ’ Visi1, a:-va. PeiPd’ 'žogo gimi
nės? draugai 'ir. nhžyštamiv!.esat < 
tipo ši rtįžląi" kviečianti dąĮyyaų- 

z'ir ląidoHvėše" ir suteikti jam 
'paskiitini *• patarnavimą 'fp atsi
sveikinimą. Nuliūdę^’liekame, ' 
*Mbtęris,’1 dukterys^ ątin'us;'’' 
Hibtih’a, žabtas,* ’ pusseserė,

'''"‘'Patarhau.ia iaidotuviu direk
torius * A'.' Masalskis, Telefonas 

’Boųlėyąrd 4139.‘į?., 'Jie Imk operavę tarp sniųlkįų i >■ 
p^pjęrių per kelis ‘mėhfešius. .*■

PADĖKAVONĖ
■'7 i ■ I

PETRĄS VlSKONTAS 
kuris "riiiirė 19 diėrią saūšio ir 
palaidotas tapo ’ sausio* 24 ’ 1936, 
o ■ dabar • ’ ilsis Šv. KAzimiero 
kapinėse, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas' atsidėkavot' tiems, 
kurie suteikė jam1 paškutini pa- 
tąfnavimą ir palydėjo jį i‘ tą 
riėišveilfciąmą 'amžinybes vietą, : 

r Mes-atmindami -ir apgąilėdą- • 
mi^jo prasišalinima iš mušu tar
po. reiškiame giliausią padėką (J 
'dalyvavusiems laidotuvėse žmc- 
riėnis ir suteikusiems vainikus 
draugaYns 1.’ 'Dėkavbjarti'e’'mūšų 1 
dvasiškam tėvui, Kuri?' Skrip- 

/ kai, kurs, atlaikė įspūdingas : 
pamaldas UŽMė sielą;’-dėkavo* : 
jame #raborių9 J. • F» Eudėikiui, 
.kuris savu ’ gerų ir mandagiu 

’ -patarnavimu garbingai" nulydė
jo ji’ n ąipžįnasti.,4 o piums va* i 
lengvino pferkęsti nuliūdimą it 
rūpesčius,' ^ '’dčkavojame' • M-.. J, 
KąrsaUskųį už ' <rupestingą pa
tarnavimą laike musų ’ nųliudi- 

Johnny ■Lagdtąr, r5839"8o. 
Kolmar už pavedimą savo namų 
šermenims; Johnny Lagotai ir 

fPduslis'ilKapbV priklauso-' musų 
yp'atįnga padėka1 už” 'jspudiri- 

,gą ■ pagerbimą velionio gelių 
jriėtymu i;š aeroblUiip 'ir pa'^al-' 
įioš* dėkavojarii' visiems ; daly va- ! 
vėsiems laidotuvėse žmonėms; 
o tau mtisų' mylimas broleli 
sakome: ilsėkis šaltoj žemėje, 
t! ’Nuliude liekame, ‘

‘Brolis, dėdės, pusbroliai... 
5 Lietuvoje 4iteka 2 b'rdliai, se
serisir motina.

S5E&-SS5

NĄŲJJEN.V ,4 * r* • «

,PE,OGPAMA1

ANTRADIENIAIS
(Ųtaminkais)'

■JETVIRTAIJJ^IS
(Ketvergaiš)

ŠEŠTADIENIAIS
(Šubatomis) / 1 *

9:30 VAL. RYTE

v‘ IpSp'lžiocycfea1 x M /

pasiklB^TOTSĮ

Stumtieji yra: ’Mąfie 4V3^1it, 
33, l^/-^5v AVarren blvd.; Mary > 
Ahdetspn, 24? .^08 ^hltoile įt.;

Ilunllidlde'1>71<1.; TSfardajret 
^efiSęįijąlker, jjrijlis, EdWard 
Šc'homftlcėi-, wW. 'Jitojit’oe 
sl'.;rWąl ą'itrjc'K; 3'2, 1931' ^. 
Madiš6|į st\j, ’Hėiiry' Mėšsenger, 
^5^ W^tanroe st. ' ;
«. ' ——~
lęško Budų Num^zin^j

i

Sausio 25 d ji. Ęupięhųkp 
užeigos svetainėje, 3108 South 
Halsled Št.( 1 atsibuvo ’ niėtiAis 
susirinkimas Jaiiįių ‘ Ąm. Lie
tuvių Kliubo. 
* * .**.», * * * *'« • •** *» , 5

KlĮųbas gyvuoja nuo J9QQ 
metu. Viso narių turi tik 15 ip 
daugiau nenori priimti be 
$100. "įstojimo mokėsties. Pb- 
hiirtinęs ir ' ’paŠelpoš' ' 1 igdj £ 
kliubas visai* ?hettfri. BeriatAs 
Jikšlaš yta ” gryriki“, ’šd'čiafis 
jlraugiškųmas' ’ thPp narių1*ir 
parama kuĮturinįams reika- 
laniš.1 Vieii ‘ ‘ C h ic ago j e k l i ubas — 7 _ r T,_ -r !V .
yra davęs pardinos trims nib-*guliubj a/vfšuomėnės aptariia- \ 
ksleiviams,*’kurie yra Edigę vimo f 
medicinos mokslus, taipgi su- ‘ r 
šelpė keletą moksleiviiy ir Lie- yra surasti 
Įuvojė. > ; . » r '■ Ižinti tėlėjonų''kųidks Illinois

Dabartinę kliubo valdyba’valstijoje 
yrd: Mastelis,' Prčs., Skutas-1 ‘ L^ ati 
yice-pres., Miliauskas—ižd:‘iir)pldn^,,1fa^ .
Sk'ukauskas—fini rašt. ' Susi- Jeiftęrt pęticiją prasyHateia tei-j 
rinkimai įvyksta pagal reikh- š^s pO/W^’: 
Ją,- su užkandžiais, gėrimais aĖonėntdvnądengtų iž bendro- 
it‘" lietųyjškbliiiS Sainbniis^ " ’ i vės"icblėikt(idjaniQ mbkestLi IJ'- 
i A .fr j “sales taksains.": ' :

Telefonų Kairias ’ •
, . ____ ’X *'***'•'* '■ i

rVa'kar prieš Jįllinois Com- t 
merės "Cpteęįlissio'n, kuri :

įmonės? prasidėjo . ka-■.
medicinos mokslus, taipgi su- • ma^tįn^imąs kurio tikslas

T .r —l nuiiia-į

ąnia į komisijos

4 A ’-'#^ *'■-A #»■■>. .A^“; t,
> '■•■'..'■■■ . .

1 JĮĮ ,į. f<T** ■ ’ ir«>. Iv »T C

X-

JONAS GENAITIS
persiskyrė su šiuo pasauliu , 

sausio 25/ diena, 3:00 val.eryto 
•1936 tik, sulaukęs'45 metu’am^ 
žiausr' gimęs ^Pandėlio pąrap., 
Bųivėnų < ’kąime, r Rokiški0 :>ap>' 

< ' Amerikoj ■ išgyveno’ 26 metus.
Paliko dideliame’ nuliūdime 

broli i < Antanai 3 seseris Adelė 
Bąltushv Sofija Grašy s, Broni- 
šėriKątinas, visi 'gyvena ’ South 
:Qmaha,v- Nebr. ir daug draugu 
'ir"* pažystamų, »o Lietuvoj >vse\ 
■nūs tėveiiusir bTolį.i^ranciškų. 
i KurtUS buvO’’ išvežtas * iš- ‘ lai-. 
dotuvius direktoriaus PaVlavi- 
■čiauš koplyčios iHOmaha/pane- 
dėli sausio 27/ diena.' ’r I

•v 'Laidotuves ivyks ketvirtadie-* 
ni \ dausio v 30 diena. 'Velionis 
bus palaidotas šv, Marijos ka
pinėse, -So. Omaha, - Nebr........

Nuliūdę liekame,
Broliai, seserys,, tėveliai 
ir^ithinėš, t f$-atr»' t‘i 

‘ ’ -5 -J ' ’i .

Chicagoje patarnauja laido* 
tuviu v? $?• direktorius Pavlavičia 
Umje^tąįdng rnaliap'Neb,.

rDėl K, /daugiau • informacijų 
šalkite Repurilič 8134t

' t

JUOZAPAS MISIUS 5
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

saūsid' 27 'dieną, 2:10 Vai. TVtė . 
1936 m., sulaukęs'38 metų airi- . 
žiaus, • gimęs Panevėžio ap., 
Pušaloto ■ parap., Bojeragių

• kaime. ......... • •
Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliudįme 

moterį' Ievą, bo4’tėvais Ziehis, 
sunųuRalph IT metų, sešerį 
Oną Alekniene, dėde Juozapą 
•Misiūną; •Westville;"IlĮ„ 2 tetas 
Barbora • Kiediene, ‘ Magdaleną 
Jąkonienęiv pusbrolius, pusses- 

'ir gimines, ’O -Lietuvoj mo
tiną, 3 sėSėtiš dr giminės. v 
'' ’Kunas *' pašarvotas •' * "randasi 
Liutevlčiaųs ^koplyčioje, " ' 4092 i 
Archer Avė., ’ namų Telefonas j 
Lafayette 8859 •
-z Laidotuvės ’ įvyks ketverge j 
sausio 30 dieną, 1 vai. po piet

! koplyčioj ■ i' Tautiškas ' kapi- 
•lles . m -’ if ‘ ’ (H d

Visi a. a. Juozapo Misi*18 gi- 
minėš,' draugdi Ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jąni* baškutihi fmtarrtavimą ir 
■'atsisveikinimą. Nuliūdę1 liekame, ’

Moteris,, sūnus, sesuo. .
Kėde, ’^ėtos,11'pusbroliai, 

g p^eseįjes'vir*’ghninės. '
Patarnauja- laidotuvių direk- 

11oritfsr’S.^ P?‘Maceika, Telefonas

vzv.i . ; .ū»4 . k,.,.,.-.. — ■. - 4 •"

SAUSIO 31—Mergaičių Būrelio Sigma Epsilon Theta Bunco ir 
u Card Party, Chicagoš Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Ilal- 

sted street, 8 vai. vak. 40 c. Prizai, šokiai.
VASARIO 1—Amerikos-Lietuvių Olimpiados Sportininkų Pa-

7 , gerbimo Vakaras, Southmoor Viešbutyj, Stony Island
& 67th Street. Bilietai 75c. Gros G. Stephens orkestrą.

VASARIO 1—Cicero Lietuvių Improvement Kliubo metiniai jo
kiai, Liuosybės'Svetainėje, i4th St. ir 49th Čt., 7:30 yal. 
vak. Gęras orkestras, daug 'laimėjimų. Bilietai—

Vasario 1—Lietuvių Improvement Kliubo metinis parengiinas, 
Liet. Liuosybės svetainėje. Bus daug gerų dovanų lai
mėjimui.

Vasario 8—-Optimistų Kliubo metinis parengimas Liet. Liuosy- 
*' " bes’ svetainėje. Tai jaiftniblių 'gritpėš, kuri visuomet su

geba sutraukti daug Žmonių.
VASARIO 9—^“Pirmyn” choras stato, operetę ‘‘CAVALLEKIA 

,A RUSTICĄNĄ’’, Sokolų Svetainėje; 2345 ^outh Kedzie 
A venue. -■

yĄSĄĘljg J5—Dąriųs-Qįręnąs, Amerikoj Legioųo, Kuopos Mo
terų Skyriaus (Ax|liary) Valeritone Daricę1 Šokiai? yarsity 
Bąllroorti, $450 Aręhęr vak. 35c/

vasario i6^‘.‘naujienų” Utinis kims-
'* GERTAS, Sokolų Svetainėj, 2345 South

Kėiiz'ie' Ąvęhue.' < -
VĄSARldr22—LKiovainįečių Kliubo pįriųas parengimas, “Krikš-

* ' čionys”, Šemetų svetainėje, 1500 S. 49th avenue. Įžanga 
—25c. Daug* dovanų, šokiai. Kviečia Komisija.

VASARIO 23—Ši A. 139 Kuopos k^nęęrtas, “^įrųiyn” operetė, 
K’‘>f /‘‘‘Gra^dji rGalatęk,,, '1Sti4iimįlQs syetainęj; J.58 JS. 107 §t. 

šokiai? Pradžia—5:30 v.' v. Įžanga 4Qę.
VASARIO 23—Paskaita, ‘‘Religija ir Mokslas”. fręlegęptąs 

’ '‘k/AUgusV R&tiįia Roselando Laisvamanių Kp., Darbinin
kų svetainėje, 10413 Michigan ayėnųe, 1 vai.’ p.p. Įžanga 
veltui/ (žiur. skus. 26 ir koyo 15.)

VASAĘJQ 25~Lietųyos Seserų ĮąųĮiškps Įįrąųgijos Užgavėnių 
šokiai, Liet? liuosybės svetainėje. Geriąų§įęms šokėjams 
dovanos. Įžanga—25c.

kįęiyp ji—Liętųyįų Studentų Kliubo (Litliųanįan Upiyersity 
Club)—Dainų ir Muzikos Yąkarąs Cliieagos LWuyių* Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted $t. Pelnas—įstęįgįmui stipen
dijų fondo. Įžanga ^Qc.!

JSfįVįį 8—‘f£j$jjygš” Koncertas, Cjiicągųs Lietuvių Auditori
joj, $133 South Halsted Street. ^Choras dainuos naujas 
dainąs, nesenai atvežtas iš Lietuvos. * • . '■ .

59YP 15—Paskąįtai ?JPasaulinis Laisyąmąnių ^ųdpjimąs ir Jo 
Nuopelnai jĮhipnijąi.” PręĮegentois H. Jogminąs. Darbininkų 
svet., 10413 Michigan avenue, J vai?,4 pp. Įžanga yeltųi. 
Rengia RosęlandO Laisvamanių Kp. (žiu. 26 ir yas. 2$.)

Gerkit ir Reikalaukit
-■>_ k i 'x ■» -♦. rr I - ■ fc • r v ■».-

7^|77 :■ Visose Alinėse
■ / • ^ & Mutual Trijų

Žvaigždžiu . HK;X,7.. *
V; - -I * '^n

Kentucky HT/ 
Bourbon
■ i II 

Lietuvižkoe 
Degtinis

STRAĮCH TKfHTUCIff

NATHAN 
KANTER 

.... 1

Mu M IjJlor Cj.
4707 So. Halsted St
^ * TeE’YAKDS 08bJ ‘‘

*1/ t *.



NAUJIENOS, Chicago, III Antradienis, saus. 28, 1936
: Velionis buvo apie 50 metų 

£ amžiaus ir gyveno Bridgeporte, 
p 320GĮ Lituanica avenue. Paliko 

žmonų Domicėlę šatikaitę-žio- 
11 gienę; keturias dukteris, Ji.4ze- 

. fa 'Stronienę, Bronislavų, SW 
nislovą ir Eleanorų; sūnų—Pet- 

. rų. ' . : •
Kiti du žuvo, daug sužeistų Laidotuvėmis rūpinasi laid. 

dėl ledu aptrauKtų gatvių dir. A. Masalskis.
mieste ' ———------ '

Automobiliu užmušė z • !i * ,

lietuvį Juozapą Mi
šių, ir pabėgo

kimasi, kad'ir jisai pasistengs 
išlaikyti draugiškumą ir taika 
kliiibe. n;

< ‘ < — ------- -—,— /.
Jurgis Spurgis . Pas

Merginą... Ko?

Draugijų Žinios

Nežinomas žmogus vakar an- B slinkiai, 35 lengviau 
ksti ryta užmušė automobiliu'
lietuvį .įuoz. Mišių. Nestoda sužeisti gatviakariu
mas suteikti pagalbos suvaži
nėtajam, nežinomasai pabėgo iš 
nelaimės vietos.

Misius, 38 metų, kuris gy-, 
veno Brighton Parke, adresų, Kolizijos ties Archer ir Dear- 
2540 West 45th stręet, lipo, iš bprii, ir Ogden ir Western { 
savo automobilio ties 29th ir| chicagos šalčių banga, kalti- 
Halsted/kai jį nežinomojo elevatorių nelaimes, ku-

vUmobilis parmetė. Nelaimė b rįoj 45 W sužeisti, nepasiten- 
yykb apie 3:10 vai. ryto. įUp aufcų skaičium. Ji iš-

Vėlionis dirbo už agenta Me. ^aųke dvi gatviakarių kolizijas, 
tropolitųn Insurance bendrovei, trys moteriškės buvo
Turėjo žmonų ir vienų sūnų.' sunkiai sužeistos, o apie 85

Jo laidotuvės įvyks ketvirta- žmonės —lengviau.

nelaimėse» f

bprh, ir Ogden ir Western { 
t " ' '

Chicagos šalčių banga, kalti-

kino tuo aukų skaičium. Ji iš

dienį ir jomis rūpinsis lai. dir Du* gatviakariai susidūrė ties
S. P. Mažeika. Kūnas bus pa kampu Archer avenuė ir Dear-
šarvotas J. Liulevičiaųs koply- 
čioje, 4092 Archer avenue^ *

t

Kiti užmušti

born, o kiti du prie Ogden it 
Western avenue. • Nelaimės įvy
ko, kai dėl šalto oro nustojo 
veikę brekiai ir motormonai

Nežinomi, pabėgėliai-automo- negalėjo gatviakarių sustabdy- 
bilistai užmušė ir sekamus'įj
žmones: j Tarp sužeistųjų -ties Archer

Elizabeth Pauža, 58, 315 W.|įr Dearborn gatvių, buvo: Marie
42nd Place. Ją suvažinėjo prie yakers, 26 m., 4606 South Pau-

» 43-čios ir. Princeton yna Street; R. Monahan, 27,
15651 S. Peoria st.; Lorentine

- ■ '
Kavalierius Jurgis Spurgis 

ateina su bukietu gėlių pas sa 
o gražią merginų. \

KO;’?./ ' ■ - f-/- ; | .
Kviesti jų į Operų CAVALLE

RIA RUSTICANA, kurių PIK 
MYN.choras stato sekmadiehį, 
vasario 9 d., Chicagos Sokol 
svetainėj ė, 2345 Soųtli Kedzie 
avenue.

Pasekite ir jus Jurgio Spur- 
gio pavyzdžiu. Pakvieskite savo 
gražiausias merginas^ savo gra
žiausias žmonas (su bukietais 
darykite kaip norite), ir vasa
rio 9 d., atsilankykite su jomis 
pamatyti gražiųjų ir įspūdingų 
Grand Operų, kuri lietuvių kal
boje Chicago j e statoma pirihu 
kartu.

Bilietai 
vietos.

—. ...... i* *1 • -.
I .. ..................... . .......... ...

• \ •* ’ > / . l* r '• •' ?

Lietuviu Improvement 
Kliubą remia visos 
Draugijos ir Kliubai

Dėkingi ■ ^Naujięn-oms^, daly
vaus koncerte

CICERO -- Sąusio 21, dienų 
įvyko Liuės^bės svetaipeje 
Lietuvių Improvement Kliubo 
metiriiš susįrinkimąs, kuris, 
be savo svarbių’ reikahj, švhr- 
šte ir “Naujienų” pakvietimų 
į vųsario : dienos < koncertų. 
Kadangi “Jįaujįidi|ors’’ visuomet 
remia Kliubo Reikalus, susirin
kimas vienbaĮąiai nutarė daly
vauti koncerte ir nupirkti ti- « * ’ a. >w*' i ’ \ .

kampo 
gatvių;

Stephen Biaz, 64, 3158 South' Mierzwa, 54, 5129 S. Paulina 
End avenue, Berwyn. Jis buvo street ir Marie Hardy, 40, 5733 
užmuštas ties 6546 Ogden avė., £ Justine street. 
Berwyne.

Važiuodamas slidžia gatve ii 
netekęs kontrolės,automobiliu 
į vandens stulpų ir medį įva-* 
žiavo Charles E. Froehlig, 5035 
Huron street. Jis užsimušė vie
toje.

Įvairiose miesto dalyse dau
gybe buvo sužeistų, tarp jų, 
berods lietuvė, Anna Simon/^8, 
2213 S. Irving ąvenuę.

Opera ir kruvina nelaimė
Daug išgųsčio turėjo trys lie

tuviai, sekmadienį vakare ne
tikėtai palikę, liudininkais kru
vinos automobilio, katastrofos 
prie 12-tos ir Western avenue.

'Western avenue gatvėkariu į 
šiaurę namo 
RypkeviČienė, 
Shaikus. Jie 
myn” choro 
mokinosi operos 
Rusticana” dainų. <

Prie minėtų gatvių kampo su 
gatviakarių susidūrė' automobi
lis, kuriame važiavo vienas se* 
nyvas žmogus ir jaunuolis, šo
feris.

Nuo gatviakario, automobilis 
atsimušė j safety island, ir taip 
smarkiai, kad senyvasis žmo
gus išlėkė kiauriai per automo
bilio langų ir nukrito ant gat
vės u*ž dešimts pėdų nuo auto
mobilio. Ten gulėjo visas kru
vinas, be. sųmonės. Jaunam šo
feriui stiklai sukapojo rankas ir 
lengvai buvo sužeistas tūlas 
žmogus ant safety island lau
kęs gatviakario.

Iš gatviakaryje važiavusių, 
niekas nenukentėjo, vienok p. 
Rypkevičiene pasakodama, apie 
įvykį, nusipurtė. - 1 < •

“Brrr, buvo tiek kraujo, stik
lų. Automobilio paliko tik šmo
tai. Pirmų syk tokių nelaimę 
mačiau.”

Stfnkiai sužeistasis yra Mor
ris Silver, 57 metų, 4248 Grėn- 
shaw avė. Automobilį valdė 
Edward Chimil, 4340 Auguste 
bulvaras.

Kalbės lietuviams 
apie “City Mana- 

ger” planą

važiavo pp. A.
A. Vilienė ir X.

grįžo iš “Pir 
repeticijos, kui 

Cavalleria

Lietuviai rytoj, trečiadienį tu
rės progų išgirsti Arthur M. 
Barnhart. Jo paskaita įvyks 
lygini 7:30 v» yakarė> Fellow- 
šhip Houso, 831 W. 33rd'ph 7

AHhur Barnhart yra; pirmi
ninkas, 
Coūncil. 
kižri yra 
Chicagoj butų teisingas balsa
vimas, kad taksai, kuriuos žmo
nės užmoka, butų pilnai varto
jami tiems tikslams, kuriems 
jie yra skiriami. Jis, nurodys, 
kaip tų viekų galima įvykdinti 
turint “City, Manager’s” Plahą.

Prakalbos nebus politinio po
būdžio ir bus laikomos angliš
koj kalboj. Visi mano mokiniai 
ir visi kiti, kurie esate užinte- 
resuoti geresne valdžia, atsilan-t 
kykite. Įžanga dykai.

—Euphrosine Mikužiutė.

Bamhart yra pirmi- 
l’he United Citizeris 
Tai yra organizacija, 

užinteresuota, kad

“Sodins ant Sosto”
Naują Valdybą

Šiandien svarbus 
Politikos Kliubos 
mas. f

Roselando 
susirinki-

Suvienyto
Politiško

- $1.00 rezervuotos 
Kitos ^o 75 centų— 

prie durų; iš anksto—65 cen
tai. Juos galima pasipirkti pas 
choro narius ir “Naujienose”.

■ ’ • (Sp.)

Išpeikė SLA. 6-to 
Apskričio valdybą 

už neveklumą
Nauju organizatorium , išrink

tas K. P. Deveikis

Sekmadienį po pietų San
daros svetaiiieje, 814 W. 33rd 
Street, įvyko mętihfc SLĄ. G-tb 
apskričio konferencija. Daly
vavo nemažas skaičius deleguo
tų, bet konferencijai praėjus, 
daugelis iš jų pareiškė /nuo
monę, kad iš•. tokio apskričio, 
kokis yra 6-tasis, nėra jokios 
naudos ir jo visai galėtų ne
būtį. . :

Delegatai išpeikė pereitų 
metų valdybų už neveiklumų 
ir apsileidimų. Vienok tos val
dybos nariai surado užtekti
nai šalininkų tarp delegatų, 
kad palikti savo vietose ir ki
tiems metams. Įvyko tik vie
na permaina. Vietoj M. Vaį- 
dylos, organizatorium buvo iš
rinktas cįjeerietiš, K .P. Devei
kis. ; /■' „;

Konferencija niekuo ypatin
gu nepasižymėjo. Perskaitė 
protokolų, išrinko valdybų, ir 
delegatai išsiskrste. , Buvęs.

Šiandien “Pirmyn” 
choro repeticija

Mirė Chicagos pre
kiniam tunelyje su- 
žeistas Petras Žiogas

Nuo žaizdų, kurias parieš^be^ 
dirbdamas Chicagos prekinia
me tunelyje, prie State gaivių 
ir Chicagos upes, sekmadienį 
mirė lietuvis Petras žiogas. 
Jis buvo sužeistas pereita' ket
virtadienį, ir tris dienas išgu
lėjo Illinois Central ligoninėje.

Susirihkimaę įšklausęs vei
kiančios komisijos rapočtų iš
reiškė savo puomonęy kad vi- 
sieins-kliubp nariams “Naujie
nų’’ skaitybas butiĮ privalo
mas ir? vienkart,, nutarė pa
reikšti i'iešų' padėkų “įjaujie- 
nbms” 
ramų. '• /"■?' f

■ Numato pa&ekmingą šokių 
vakarą

šo'kių rengimo komisija 
pranešė, kad yįsi vietos ir taip 
pat, daigelis Chicagos binie- 
rių ypatingai ręnria vakaro 
sumanymų aukomis ir pinigiš- 
kai. Ji/koįpisiją, numatanti, 
kad vakaras busiųs tikrai pa
sekmingas ij gausus. Busiu 
apie ^0 iaimejimų. Tikietai 
jau pardavinėjami ir kas dar 
neturi, gdli gauti nuo rengi
mo komisijas. Be to, šį sykį 
ypatingai remiu sumanymų ir 
nutarė pilnumoje dalyvauti 
Liet. Raudonos'Rožės Kliubas, 
Vakarinės Žvaigždės Kliubas, 
ir Lietuvos Kareivių Draugija,

kas parodo jų draugingų atsi- 
nešiirių.

'<■ Kliubo." patarėjas
• Kliubo legaliu patarėju pa
sirinkta adv/p. ’ Norberl /Tu
ma vick. '

Iš politikos komisijos rapor
to paaiškėjo, kad Kliubo pirm. 
J. F.vKįnibark iš politinės ko
vos pasitraukė, kad sustiprin
ti/ lietuvių 'pastangas rinkimus 
laįjneti. Jis pareįške, kad lie
tuviams, einant skirtingai 
dviem sąrašais, ’ nėra progos 
laimėti.

Todėl, esu geriau sutartinai 
veikti už kurį nors vienų kan
didatų ir paprašė yisus bal
suoti už p. Ed. J. .Kavai.

Susirinkimas jo nusistayinų 
užgyrė. ’ Skurdžius.

. einant skirtingai

Draugystė Brolių ir Se
serų Lietuvių priims 

už nuolat teikiama pa-1 naUj«S narius ^tui 
Įsirašė daug naujų narių 

18-ta APIELINKfi - ____
gystė Brolių ir Seserų Lietu- 
yių turėjo savo metinį susi
rinkimų sausio 26 dienų. Pa
žymėtinas atsitikimas, kad 
draugijom užsirašė 20 naujų 
narių ir tuo pačiu sykiu drau
gystės turtas padidėjo net 
$300.

Rengia balių <.
Nutarta prieš Užgavėnes 

surengti iškilmingų balių ir 
tuo reikalu išrinkta komisija. 
Patartina norintiems į šių 
draugijų įstoti, neatidėliotinai 
tai padaryti. Baliaus metu 
naujieji nariai bus priimami 
veltui . Sveiki vyrai ir mote
rys priimami iki 40 metų am
žiaus. f Koresp.S.S.

Drau-

Chicagos , Draugijų, 
Kliubų Valdybos , 

1936 ifletams,
“LIETUVA” < BENO. valdyba 1936 

metams: Frank Ehd|?ejauskas —
■ pirm.; Frank Bistras'— pag.; Jo- 

seph Balakas — nut. rašt.; Kos- 
tantas Janušauskas — kasierius; 
Eris Reksnis iri Leonas Jaseviče 

kasos globėjai; Ignacas Jurevi- 
če ;—maršalka; K. Philips 
ris; Joseph Keturakis —-

Lietuvių Auditorijoje, 3133 South
Halsted St. į \

pag.; Jo-
- nut. rašt; Kos-

— lide-
pagelb.

LIETUVIU fcEISTUČIO PAŠALPOS, 
KLIUBO Valdyba 1936 metams:’ 
Frank Jakavičia, pirm., 2638 W.! 
40th St.; James Sholteman, pirm.* 
pag., 6456 S. Maplewood Avė.; 
Berhiče Rudgalviutė, nut. rast., I 
5332 S., Ųong Avė.; Walter Sharka.Į 
fin. rąšt.r, 4635 S. Washtenaw j 
Avė.; Hėlen Chaputė, kontr. rašt., 
4403 S. Albany Avė.; Stanley Ba-1 
ranauskas, kasos globėjas,. 29501 
W. 38th St.; Mary Warnis, kasie
rius, 3838 S. Kedzie Avė.; Jonas’ 
XXV,llUXUBIV<f., n.VXCBpVllUCIlVUB, 4011 . 
W. 40 St.; pr. T. Dundulis, gydy
tojas, 4157 Archer Avė., Phone 
Virginia 0036; John žuris, teisių 
patarėjas, 4624 S. Francisco Avė.; 
Leonas Klimavičia, maršalka, 2534 
W. 46th,St.; Mykolas' Kasparaitis.

^knygius, 4154 S. Artisian Avė.
Kliubo susriinkimai atsibuna kiek

vieną mėnesį kas pirmą sekmadieni 
i? vai. dieną, HųllyAvood svetainėj, 
2417 W. 43rd Street.

CLASSIFIEDADS
COAL

HJLGH GRADE NORTHERN 
; ILLINOIS COAL 

A.aoic-. Best Substitute for PoCahontas
____ _  _____ ___ _ Jonas’Mine Run ........... J........... .
Kondroška, korespondentas. 2841, Lump, Ęgg or Nut ...........

Screenings ..........................
Direct from thę Mine. ■ 

minimum.
' "/Cąll Day or Night 

' KEDZIE 3882.

2

$5.75 
6.00 
4.75 

l ton

BRIDGEPORTE
Del sveiko maisto ir didelio 

pasirinkimo eikite į:
; Universal Restaurant

(ANTON A. NORKUS. Sav.)
750 W. 31st St.

Tel. Victory 9670

.—o—
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 

ILLINOIS ’ANGLIS.’ GERIAUSIAS 
Pavaduotojas dėl Pocahontas 

Mine Run ...........    $5.75
Lump, Egg ar Nut ..........  6.00
Screeninga ........................   4.75

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

Tel KEDZIE 8882.

Finandal
Finansai-Paskolos

Bowling—Lurich—Bar
20 Bowling Alleys

10 Billiard & Pocket Tables 
Lunch Room — Bar 

Bruck-Wiesner Rec. Co.
Incor'porated 1 

819 W. 35th Street
x Chicago, 111 .

—------ ----------- r—----- t------
GĖRIMŲ SKLADAS
Gausite visokių gėrimų, didžiausis 

pasirinkimas pas lietuvi. 
Monarch Wine & 

Liquor Store 
JOHN GAUBAS, Sav.

v 3529 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS
Ant 1-mų ir 2-rų morgičių visose 
apiėlinkėse < (ir perkam) nuo $100 
iki kelių tūkstančių. Turime Real 
Estate ir Apdraudos Departamentą.

J. NAMON & COMPANY 
6755 S. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

Fiirniture Fixiures 
cta<* fuidai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ E1KČE 
R fUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi šton; fikČerius dėl 
bile kūno biznio iškalant svarst'k- 
?es. tvgisterius ir ice baksus. Cašh 
trba 
nūs

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus

3251 Emerald Avė, Victory 4181 
Pristatėm į namus ir srroserį. 

Pašaukit.

FA Y nu T TTYl? rvA UJu JLUAjLi
Alus—5 cehtai. Degtinė—10 centų

Užkandžiai visados.
J. G. Tavern
JOHN GRIBAS, Sąy.

3318 So. Halsted St.

ant išmokėjimo. < Pamatykite 
pirm negu pirksice kitur 

E. SOSTHE1M & SONS 
STORE FIXTURES 

>:t CA įtinu

CHAS. BENDER CO. 608-14 N. 
Wėlls St., Barbenai: 50 pilnu setu 
Bar Fikčeriu. Išręngimai nuo $125 ir 
virš .1000 kėdžių ir stalų. Vartoti ir 
nauji. Lengvais mėnesiniais išmokė
jimais . Viši grosernių-lunchruimio- 
hamburger ir visi kiti fikčeriai. že
momis kainomsi. Priimsim jūsų fikče- 
rius i mainus. CHAS. BENDER CO. 
608 North Wells St. Superior 2361.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

ROSELAND. — 
Amerikos Lietuvių 
kliubo 9 Ward metinis susi
rinkimas įvyks šiandien, sau
sio 28 d. Visų šventų parapi
jos svetainėje, 10806 Wabash 
avenue^ <

Susirinkimas kaipo metinis 
yra labai • syarbus, kad visi 
nariai dalyvautų, nes bus svat 
stoma daug svarbių reikalų. 
Be to, naujoji kliubo valdyba 
bus ’ “sodinama ant sosto”. Ir 
tokių iškilmių proga bus ska
nių užkandžių ir alaus. /

Per pereitus 1935 m. kliur 
bas vęijce su labai geromis 
pasekmėmis,, piknikai ir ban- 
kietai pernai puikiai 1 nusise
ki. Kliubas paaugo nariais ir 
turtu.

Bruno Petkus, pereitų metų 
kliubo pirmininkas, kuris ge
rai kalba lietuviškai nors ir 
Amerikoje augęs, gerai tvarko 
kliubo reikalus, ypatingai, su- 
sirinkiibus vesdavo bešališkai, 
kas daug gelbėjo išlaikyti 
draugiškumų ir taiką. A

Povilas Barčekas, senas pO- ųuestėd to attend (or, they 
litikoje veikėjas yra išrinktas say, there shall be some fire 
nauju kliubo pirmininkui Ti- after the rehearsal). The Boss.

, šįvakar Gage / Park svętair 
nėję, 55th ir Western, įvyksta 
bendra “Pirmyn” choro repe
ticija su solistais, kurie daly
vaus operoje “Cavalleria Ru- 
sticana’’i. ir simfonijos orkesb- 
B < / . / •

Visi choro nariai privalo bū
ti 8-tų vai. vakare.

Valdyba.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS POLITICAL AND BENE- 
FICIAL CUUB 12 Ward valdyba 
1936 metams: pirm. J. Svita- 
rius, 4819 Tripn Avė.; pirm pag. 
—Anastazija Bertašienė, 4438 S. 
Sawyer Avė.; nut. rašt. ' — Paul 
J. Petraitis, 3159 S. Halsted SU 

v Tel. Columbus >10272; turto rašt, 
x — B. Putrimas, . 4536 S. Tuyner

Avė.; < -kpntę.' ' rašt. — FraPces 
Wittis, į 4469 Archey Avė , _

' globėja — S .Chiesnienė, 4426 S
Whipple' St.; ' TT*1—

Dr. kvotėjas — 
2519 W, 43 St, 
3051; / teisėjas 
maršalka.— j: Bąlčitis; Bondsma- 
nai:: K. Gramontaš, 4535 ' South 

’ Rockwell St., Tel. Lafayette 2418,
J. Baršauskas, 4156 Archer Avė., 
A. Saldukas, 4038 Archer Avė,, 
Tel; Lafayette 6719; Komisija Po- 
litiško Skyriaus: PUul J. Petraitis, 
3159 S. Halsted St., Tėl. Colurtibus 
10272, A. Saldukas, 4038 Archer 
Avė.. Tel. Lafayette 6719, Dr. A. 
J. Mapikas, 2519 W. 43 SU Tel, 
Lafayette 3051; Piliečių Popierių 

' Komisija: A. Saldukas, 4038 Archer 
• Avė., Tel. Lafayette 6719, B: Put

rimas, 4536 S. Turnėr Avė., Tel. 
Virginia 1309; J 1 > ■
Kliubo ęuširinkimai įvyksta kas 

trečia sekmadieni, kiekvieno mėnesio. 
1 vai. po pietų. K. Gramonto svet., 
4535 S .Rockwell St. ’ Nariai priima
mi nuo 16 iki 45 metų amžiaus abie* 
jų'lyčių. y7; --- --------- -----------

kasos I
Helena 

Gramontiene, 4585' S; Rockwell St;
kasierius

Dr. Ą. J. Manikas,
Tel. Lafayettte

J. Romanas

r .. , -r-—.

The English Coluiiin - - - - <—_
Calling Ali “Pirmyn” 

Members, Calling Ali 
“Pirmyn” Members

No — itisn’t a f irę, it’s 
much inore. Tonįght, promptly 
at Eigth there will be a fce- 
liearsal Jųf the chorus together 
with solistą of “Cavalleria 
Rusticaria” and the symphonyj 
at Gage jPark, 55th and Wešt- 
erri. - Ali members are re-

GARFIĖLD PARK-LIETUVIŲ IR 
MOTERŲ PAšELPfNlQ KLIUBO 
Valdyba 1986: pirm. George Me- 
dalinsk&š, 233. S. Central Avė.; 
pirm. pa£. Jonas Jąsinskas, 4300 
W. End Avė.; nut. rašt. M. Me- 
dalinskas, 233 S. Central Avė.; 
fin, rašt. ChaS. Katala, 4676 W. 
End Avė.; kaperius M. Kąziunas, 
3508 Gunderson Avė., Bemvyn, 
III.; kasos globjai: V. Manikas, M. 
Davidonis į ir D. Brazas; ligonių 
lank. J. Garadauskas, 3812 7 W.

- Monroe St.; maršalka B. Stankus; 
korespondentas N. Williams; Dr. 
kvotėjas Dr. Alex Davidonis.
Susirinkimai laikomi kas antrą ne- 

dėldienį Lawler Hali, -3929 West 
Madison St. . . I

JAUNU LIETUVIU AMERIKOS 
TAUTIŠKAS KLIUBAS Chicagoi, 
III. Valdyba išrinkta‘ 1936 metalus 
sekanti: J. Rūta — pirmininku. 
3267 S- Halsted- St:; P. Kilius — 
pageibininku, 8847 Ųitųartice Avė.* 
S. Kuncevičia — nut. rašt., 3220 
S. Union Avė.; F. Kasperas — 
fin. rašt.; 3534 $. Latve Avė.; V. 
J)ulevičia — :kontr. rašt., 812 --

■ 33 St.; J. Balčiūnas kasierius, 
3200 S. Lawe Avė.; J. Malinaųslds, 
— kasos globėjas, 4302 S. Sacra- 
ihento Avė.; F.v KunčteVičia — ka-

( sos globėjas, 8201 Latve Avė.; K,. 
Valaitis —; ligonių - lankytojas, 
3306 S. Union Avė.
Susirinkimai -įvyksta kas mėnesio 

pirmą penktadieni 7:30 vai. vakarė 
1 . _____ -•“j-___________ ■_______

LIETUVIU ŽAGARIEČIU KLIUBO 
1936 metų Valdyba: P.. Arlauskas 

— pirmininku, 656 Beldeh Avė.;
A. Jahavičia — pirm. pdgelb.
3852 So. Califomia Avė.; Sophie 
Ambrozaįtė —- nut. rašt., 11731. S 

, Indiana Avė.; M. Miravitz -- fin.
rašt. 2589 W. 46 PI.; A. Rama- 
šauskienė — fin. rašt. pagelb.
1218 S. Independence BĮ.; Frances 
Ambrozas — kasin., 11731 Indiana 

* Avė.; Adolf. Mirovitz, 2539 W
46 PI. ir P; Arlauskas. 656 Belden 

' Avė. — kasos globėjais; S. Wernis
koresn., 6804 S. Perry Avė: 
Drigotas — maršalka, 5649 
Musville Avė. ,
Kliubo susirinkimai ivyksta kas 

mėnesio treti sekmadieni 1 vai. 
Hollywood Iiin' svetainėje, 2417 
43rd St.,

LIETUVIŲ POLITIKOS
valdyba 1-936 m.: Joseph Savąge 
(Jusevįčius) •— 
Talman Avė;;, L

/ vice-pirm., 2534 W.' 46 St.
Jakavičia Sr., __ 1.
W. 40 St.; W. Sharka —
4635 S. Washtenaw Avė.; Helen 
Gramontaš — kasierius, 4535 So. 
Rockwell St.; J. Rasteinis — kasos 
globėjas, 4653 S. Rockwell St.; 
Kathrin Giedra -r— kasos globėja, 
2543 W. 45 St.; F. Bistras — 
maršalka, 4548 S. Francisco Avė. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kiek

vieno mėnesio kas antrą ketvirtadie
ni. K. Gramonto svet., 4535 South 
Rockwell St. i

A.
So.

PP..
W.

KLIUBO 

pirm., 4456 So. 
. Klimavičia — 

F. 
nut. rašt., 2638 

— fin. rašt.,

Urane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL RePublic 8402 j

Pocahantas Mine Run Screened 
5' tonai ar daugiau $7..8O tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

CLASSIFIEDADS
Business Setvice
-Pj-Zn*° Patarnavimas

NAMU 
tusu him *v .1 

• vitiinkau 
-•ndauninkais M' žn narinė mokės 
is 
ki 

>0

'••ĮNINKU ATYDA
• >iks patarimu 

rPikalt ’nesusipratimu s
. 1

Atdara kasoien nuo 8 vai 
8 vai. vak. Šventadieniais 
ryto iki'piet. * 
LANDLORDS BUREAU 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division Si 

’ Tel. Armitasre 2951 
Vle«. esame jau. šiuo .drąsu 

■ f mot

rvt

UNTVERSAL STORAGF
V. BAGDONAS. Sav

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Movinp '

3406 S. Halsted Street
nbnn* Vardu 84(W»

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičiu. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
—- Insurance. Padarom dokumen
tus. Išreriduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800 ’

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS. DABAR

Bukit prisii vnge pirm . negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dvkai ap- 
skaitliavimų. 25 metai patyrimo — 
Blekorius sir Stogius. >

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250 '

PAIEŠKĄU partnerio i ienai iš
dirbta vyriškų drabužių Gent Fvrn. 
Irzni Reikia, įneSti tf»rn $3500 iki 
*4000. Partneriai galės imti $50 
i savaite drow’.ng accourit. Patyrimo 
šiame bizni nėra reikalinga. Biznis 
gyvuoja per 28 metus, seniausioj 
Lietuvių kolonijoj. Atsišaukite tuo- 
iaus laišku 1739, S. Halsted St. 
Box ^887. , <

Help Wanted—Malė 
s Darbininką reikia

INTELIGENTIŠKAS pardavėjas 
25—45 amžiaus užimti pastovia vie
ta; mokame aukšta komisą. Kamba
rys 618, 203 N. Wabash Avė.

JANITORIAUS pagelbininfcas rei
kalingas . Turi būt nevedes. Atsi
šaukite Mike , Williams, 4939 Broad- 
way.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

For Rent
TAVERN rendon, geroj vietoj, 

oigi renda; visi fikčeriai ir virtu
vės įrengimas vietoje. Telefonuokit 
Radcliff 2339, Mr. Miller.

Business Chances . 
PardaVimui Bizniai

PARDAVIMUI valgykla South 
Sidėj. Gražus ir geras biznis, 40 
vietų. Kaina $700. Rašykite Box 
388, 1789 So. Halsted St.

PARSIDUODA Tavernas. Biznis 
uždėtas su alaus sugrįžymu, kam
bariai prie vietos . Mes turime 2 
biznius, todėl bile katra parduosime. 
Kreipkitės: Gust Galimskas, 4410 S. 
Califomia.

“NĄUJBE^O^
PASIUNČIA PINIGUS
I LIETUVA 'ai

Litais arija 'Doleriais.
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILt!'t ' '

Užsiprenum eruokit 
GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”

Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovėj 
bei praeičiai ištirti' ir sąvo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoja

“GIMTĄJĮ KRAŠTU”
kraštotyros iljųstruotų žur
nalų, pašvęstų Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui. , *

Eina bertaisiais antri me 
Prenumerata

tjetijvoj n litai Užsieni 10 
litų.

Redaktorius P. Bugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI. LIETUVA.

• » s

PARDAVIMUI xTavem fikčeriai 
20 pėdu front bar ice box 4x8 
Back^bar big mirror. pigiai.

4716 So. Marshfield Avė.

Exchange—Mainai
10 AKRU; farma, išmokėta, Michi- 

gane. * Geri budinkai, pilnas stakas 
ir įrengimai . Mainysiu ant namo. 
Zaremba, 2845 Palmer St. Armitage 
7949.

: : Farmš ’for Sąte-
Ūkiai Pardaritnar

tai. 64 pusi

PARDAVIMUI 200 akerių farma 
Dowagiac, Michigan.- • Galima pirkti 
staką. ‘ Gera žemė. Joe Stulpinas, 
R. 4, Box 127, Dowagiac, Mieli.

1'07 AKRU farma, išmokėta. Michi- 
gane. Geri budinkai, pilnas stakas 
’r Įrengimai. Mainysiu ant namo. 
Zaremba, 2845' Palmer St. Armitage 
7949. '

P.CONRAD
' STUDIO

420 W. 63rd St< 
Engiewood 5B83-5840 
Dar gražiau, moder- 

niškiau įrenta, r

Real Estate For Sale

PRIVERSTAS paaukauti. Aplei
džiu miestą 3 flatai ir što?*as. 1736 
N. \Vabąnsia $1000 įmokėt. Mažas 
halansaš ant išmokėjimo. Arti 
tuviškos bažnyčios . Pamatykit 
vininką 1953 N. Mozart;

lie- 
sa-




