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Iškilmingai Palaidojo 
Anglijos Karalių

Vakar Jurgis V liko palaidotas su didelė 
mis iškilmėmis, dalyvaujam 

visų šalių atstovams
WINDSOR, Anglijoj, sausio 

28.—38-tas Anglijos karalius
nuo Williamo Nugalėtojo, val
džiusio Angliją 1066 m., Jurgis 
Penktasis šiandie tapo palaido
tas Windsor rūmų ’ šv. Jurgio 

- koplyčioj, su didžiausiomis iš
kilmėmis, kokias tik Anglijos 
imperija galėjo suruošti. -

Dviejų minučių tyla buve 
2:13 vai. po piet. Visos cere 
monijos pavėlavo vieną valandą 
delei milžiniškų minių Londo
ne, kurios sutrukdė laidotuvių 
eiseną iš Westminster sales j 
geležinkelio stotį.

Karaliaus kūnas prieš kelias 
dienas labai kukliai, be didelių 
iškilmių, buvo atvežtas iš kara
liaus žiemos rumų^ Sandring- 
ham, bet šiandie iš Lonodono ; 
Windsor buvo išlydėtas su di
džiausiomis galimomis iškilmė
mis.

11,000 kareivių buvo nustoję 
gatves, kuriomis turėjo eiti 
laidotuvių eisena. Karaliaus 
karstas buvo padėtas ant ka- 
nuolės vežimo, kurį traukė pen- 
jki karininkai ir.,442 jurininkai, 
nes karalius pats ūmavęs lai
vyne, labiausia .globojo jurinin
kus.

Paskui karstą pėsčias ėjo. 
naujasis karalius Edvardas 
VIII, o paskui jį vežime važia
vo karalienė našlė Marė. Pas
kui gi sekė kitų valstybių ka
raliai atstovai ir diplomatai. 
" Gatvėse, kuriomis ėjo laido
tuvių eisena, buvo prisirinkę 
mažiausia milionas žmonių.

Eisena išsirikiavo 9 vai. h 
lėtas maršavimas prasidėjo 
9:45 v., davus signalą per ra 
dio. Iš Hyde Park kas minutę 
pradėjo baubti kanuolės ir šau
dymas nepasiliovė iki eisena už 
daugiau kaip už dviejų valandų 
pasiekė Paddington stotį, ketu 
rių mylių atstume.

*. čia karstas buvo perkeltas į 
traukinį, kuris jį atvežė į Wind- 
sor stotį. Traukiniui išvykus 
pradėjo skambinti garsusis di
delis Windsor Sevastopolio var 
pas, kuris skamba tik tada, 
kada karalius miršta ir kurio 
niekas nebuvo girdėjęs per per
eitus 26 metus— iki karaliaus 
mirties. Varpas suskambino 
101 syk, kuomet kanuolės su
baubė 71 kartą, pažymėti mi
rusiojo karaliaus amžių.

Prie Windsor, puikiausių ka-? 
raliaus rūmų pasaulyje, šv. 
Jurgio koplyčioje karstą pasiti
ko vyriausi bažnyčios dvasiš
kiai, kurie koplyčioj atlaikė iš-1 
kilmingas pamaldas už karaliaus 
sielą.

Po pamaldų, karaliui Edvar
dui VIII apibarsčius karstą že-
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me iš Sąndringham apielinkės, 
karstas liko nuleistas į rūsį, 
kur yra palaidoti visi kiti Ang
lijos karaliai.

Karalių palaidojus ir prasi
dėjo visoje milžiniškoje Angli
jos imperijoje dviejų minučių 
tyla. '' ■

Ant karsto buvo sudėta apie 
7,000 įvairausių vainikų, nuo 
kuklių vainikų pavienių asme
nų iki labai puošnių vainikų j- 
vairių valstybių.

Pats karštas eisenoj buvo 
padengtas didele vėliava, ant 
kurios buvo uždėti karaliaus 
karūna, orbas ir skeptras.

Minios laukė visą naktį
Londone minios žmonių tose 

gatvėse, kuriose turėjo • eiti 
eisena pradėjo rinktis jau va
kare ir nežiūrint šalto lietaus, 
laukė visą naktį, kad kitiems 
neužleidus savo patogesnės ste
bėjimo vietos. Iš tokio žmo
nių susigrūdimo naudojosi vi? 
sokie pardavėjai, kurie parda
vinėjo ne tik sėdynes, bet net 
ir už paprastą kaladę, kad ga
lima butų augščiau pasistoti 
reikėjo brangiau mokėti. Buvo 
pardavinėjami ir ' šen f la ik ras' 
čiai apdengti galvą nuo Jie 
taus, bei šmotai linoleumo, kad 
kojos nesušlaptų nuo šlapio ša
ly gatvio. Tam tikri suolai par- 
sidavinėjojiet po $25, o už vi
sas vietas į gatvę išeinančiuose 
languose irgi reikėjo brangiai 
mokėti.
nemažai pelnė leisdami savo 
languose stovėti žmonėms.

Bet niekas tokiais priekybi- 
ninkąis nesipiktino.

Milžiniška žmonių minia taip
jau laukė ir Windsory)t kur ir
gi teko ilgai eiti iš stoties iki 
Windsor rūmų, kurie buvo pa 
statyti prieš 1,000 metų.

Visi dalyvavę laidotuvėse ge
rokai peršalo, nes oras pasitai
kė šaltas ir lietingas, čia gi 
kiekvienas turėjo dalyvauti pri
deramose sau puošniose unifor
mose, kurios betgi teikė men
ką apsaguą nuo šalčio. Pamė- 
linavęs nuo šalčio buvo ir nau
jasis karalius, o ir gerokai per- 

delega-

Sankrovininkai irgi

šalęs išrodė Amerikos 
tas Norman H. Davis.

Richard Loeb . liko 
užmuštas Joliet 

kalėjime

ta

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

Galbūt bus biskis sniego; bis- 
kį šilčiau; bet rytoj vėl bus 
šalčiau.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicago j e buvo 12°, bet 
7 vai. ryte buvo, 3 laipsniai 
žemiau zero.

Saulė teka 7:07, leidžiasi 5.

JOLIET, III., s. 28.
susis kriminalistas, jaunas tur
tuolis Richard Loeb, kuris 12 
metų atgal kartu su kitu tur
tuoliu Nathan Leopold nužudė 
jrgi turtuolio vaiką Bobby 
Frank, šiandie liko pats užmuša 
tas kito kalinio. Jį pavogtu iš 
kalėjimo barzdaskutyklos skus
tuvu papiovė kalinys James 
Day, 23 m., su kuriuo jis ve
dė korespondencijų mokyklą ka
liniams ir su kuriuo buvo su
sibaręs. žmogžudystė įvyko 
Stateville kalėjime. Loeb šiuo 
laiku* buvo 30 m. amžiaus.
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BALTAJAM

WASHINGTON. — Panaikinęs AAA, Aukščiau ^ias teismas pastatė pavojun ir Bankhead aktą, 
autorizuojantį pašalpą medvilnės' augintojams. Nujausdami,’ kad Bankhead aktas gali pasekti 
AAA pėdomis, Washingtono lyderiai nuskubėjo į Baltąjį Namą tartis su prezidemtu apie paga
minimą naujo įstatymo. Lankėsi, iš kairės į dešinę pirmoje eilėj: generalis prokuroras Homer 
Cummings; Chester Davis, AAA administratorius į Henry Wallace, agrikultūros sekr.; Everąrd 
Smith, senato sekretorius; šen. Joseph Ro.binson, Marvin Jonės, atstovų buto ūkio komisijos pir
mininkas ; Joseph Byrns, atstovų buto pirmininkas. , , ’ , 1
— •- ..... -L- ■ - - . .....  .... , . ............ ..........................  .n ... ...................................................... ..
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Organizuoja mašine
riją ex-kareivių bo- 

nusums atmokėti
WASHINGTON, s. 28.—Trys 

prezidento Roosevelto kabineto 
nariai organizuoja mašineriją 
atinokėjimui ex-kareivių bonu-

Bonusų atmokoj imo bįlius, 
kuris tapo priimtai kongreso 
virš prezidento veto, pataps į- 
statymu, kaip tik tą bilių pasi
rašys valstybės sekretorius 
Hull. Jis turės pasirašyti to
dėl,' kad jį. pasirašyti atsisako 
prezidentas. Pasirašius tą bb 
lių ir pasiuntus originalą į ar
chyvą, Hull pareigos užsibaigs.

Daugiausia darbo turės iždo 
sekretorius Morgenthau, ijes 
jam teks ne tik sutvarkyti visą 
išmokėjimą, bet taipjau ir pa
rūpinti pinigus bonusams at
mokėti, kadangi kongresas pi
nigų tam' dalykui neparupino.

Pašto viršininkas Farley rū
pinasi sutvarkyti taip, kad paš
tas galėtų pristatyti ex-karei- 
viams bonus ir paskui juos, po 
birželio 15 B., iškeisti į pini- 
gus. i J ’■> 'ri.

Veteranų administracija rū
pinsis išmainyti, bonusų certifi- 
kattis į bonus ir už kelių die
nų bus paruošusi tam reikalin
gas aplikacijas.

_WĄSHINGTON, s. 28. -- 
Prezidentas pareiškė, kad nega 
lima bus spėti pradėti bonus 
dalinti ex-kareiviams anksčiau 
kaip apie liepos 1 d.

ra—e

Italai skelbia naują žudytoją
pergMę Ethiopijdj Vilniaus komunis

tų byloje
RYMAS, s. 28. — Maršalas 

Badoglio praneša, kad keturių 
valandų smarkiame mūšyje et 
hiopai liko? sumušti šiaurpėj 
Ethiopijoje.
-Pietiniame gi fronte liko su

imta Švedijos laukų ligoninė,, 
kurios trokais buk buvusi ga > 
benama amuniciją. !

Pietinė italų armija, kuri į 
trumpą laiką paėjo 290 mylių, 
pradėjo naują ofensyvą ir da-, 
bar pasuko linkui Harar, antro 
svarbiausio Ethiopijos miesto, 
300 mylių atstume.

Gub. Talmadge šie 
kiasi demokratų 

nominacijos
MACON Ga./s. 28. Gtv 

bernatorius Eugene. Talmadge, 
kuris yra aršiausias prezidento 
Roosėvelto priešininkas, paskel
bė, kad jis sieksis demokratų 
nominacijos j prezidentus kai
po “tikras demokratas”.

- Agitacijai jis ketina aplanky
ti su prakalbomis daugelį vals
tijų. Jis t atsideda daugiausia 
ant atgaleiviškų pietinių vals- 
tijų. ■ '
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Vokietija ginkluoja 
demilitarizuotą

'■'i < '■

Pareinį
PARYŽIUS, s. 28, — Nauja- 

sis z Franci jos užsienio reikalų 
ministeris Flandin, kuris šiuo 
laiku randasi Londone kara 
liaus laidotuvėse, tarėsi su An
glijos I užsienio reikalų ministe 
riu Eden apie Vokietijos gink 
lavirpą demilitarizuotos Parei- 
nio zonos.

Flandin tuo reikalu veikiau
sia tariasi ir su premięru 
Baldwin.

Vokiečių ginklavimas Vergai- 
lės sutartimi ' demilitarizuotos 
Pareinio zonos ,yra Francijai 
labai svarbus klausimas ir 
Francijos ambasadorius Berly
ne jau pranešė Vokietijos val
džiai, kad dėl laužymo sutar
ties gali būti paduotas forma
lia skundas tautų sąjungai.

Francijos valdžia gavo žinių, 
kad šį ketvirtadienį švenčiant 
trečias sukaktuves nacių pasi 
grobimo valdžios galbūt bus 
surengti kariuomenės manev
rai demilitarizuotoj zonjoj.

PARYŽIUS, s. 28,

LiudyVARŠAVA, s. 28. • 
tojas, kuris vakar liudijo 17 ta
riamų komunistų byloje Vilnių’ 
ję liko peršautas ir sunkiai su
žeistas laike liudijimo.

-Liudytojui sėdint liudytojo 
kėdėje, pakilo publikoje vienas 
žmogus ir paleido keturius šu- 
yius. ■«'' '

Puolikas liko suimtas.
(Galį minima čia' komunistų 

byla tikriausia yra baltgudžių 
byla, kuri prasidėjo Vilniuje 
kelios dienos atgal. Tie balt
gudžiai yra teisiami peva UŽ 
siekiniąsi atplėšti Baltgudiją 
nuo Lenkijos ir ją prijungti 
prie sovietų' Rusijos. Bet gal 
tikriausia baltgudžiai tik siekė
si iškovoti pripažinimą baltgu
džių tautinių teisių, nes Lenki' 
joje baltgudžiai yra tiek- pat 
pavergti ir prispausti, kaip ir 
Vilniaus krašto lietuviai).

Italai rūpinasi išlai- 
kymu sidabro 

išteklių,
Italijos vai

No. 24

Staigiai pasimirė 
Louisianos guber
natorius 0. K. Allen

Šen. Long. šalininkas, kuris bu 
vo nominuotas į senatorius, 
mirė nuo smegenų kraujaplu- 
įžio

sena- 
šian
sme-

Long

3 nuteisti kalejiman 
dėl Morro Castle 

gaisro
j NEW YORK, s. 28.
Ward linijos ir laivo viršniin- 
kai liko nUUiiti • kalėjimam.sąc, 
ryšy su gaištu ant laivo Morro 
Castle, kuriame žuvo 134 pasa- 
žieriai ir įgulos nariai.

Vyriausias inžinierius Abbott, 
kuris pirmas pabėgo nuo de
gančio laivo, gavo aštriausią 
busmę— keturis metus kalėji
mo.

Veik, kapitonas Warms, ku
riam teko u'žimti kapitono vie
tą prieš pat nelaimę staigiai 
pasimirus kapitonui, gavo d’> 
metus kalėjimo.

Henry E. Cabaud, vice prez1 
.dentaš New York" and Cuba 
Mail Steamship Co., kuri ope- ; i
ravo Ward liniją susilaukė vie
nų metų kalėjimo ir $5,000 pa 
baudos. Bet nuo kalėjimo jis 
išsigelbės, jei užsimokės pa 
baudą.

New York and Cuba Mail 
Steamship Co. liko nubausta 
$10,000.
, Visus juos'neteisė federalinis 
teismas už apsileidimą einant 
pareigas ir netinkamą laivo į- 
rengimą. Tai yra pirmas atsi
tikimas, kad už nelaimę juroje 
liko nubausta laivų1 kompanija.

Trys
- At-'.

savaitės 
frakcija 
pergalę

EATON ROUGE, La., sausio 
28.—Oscar Kelly Allen, 54 m., 
Louisianos gubernatorius, kuris 
taikęsi užimti nušautojo 
torįąus Huey Long sostą, 
dįe staigiai pasimirė nuo 
genų kraujapludžio.

Jis buvo ištikimas šen.
šalininkas ir šen. Long buvo 
pastatytas gubernatorium. Bet 
jis buvo tik figūra, nes šen 
Long buvo tikrasis diktatorius 
ir be jo žinios ir sutikimo nė 
gubernatorius, nė legislatura 
nieko negalėjo veikti.

Gub. Allen mirė už 
po to, kai šen. Ląng 
buvo atlaikiusi didelę
nominacijose, o pats gub. Allen 
liko nominuotas į senatorius, 
užimti nušautojo šen. Long vie
tą. '

Jis tęsė šen. Long politiką 
vriešinimos prezidentui Roose- 
veltui ir laimėjęs nominaciją jis 
paskelbė, kad vyriausias jo ti
kslas vykimo į Washingtoną 
busiąs reikalauti iš kongreso 
ištirti nužudymą šen. Long.

Gub. Allen mirus, jo vietą 
užims Įeit, gubernatorius James 
>^.*to^.^vąl4ys valstiją iki 
sekamų rinkimų, kada guber
natoriaus vietą užims nominuo
tasis kandidatas, teisėjas Lec
he.

Gavęs žinią apie gub. Allen 
mirtį,;Įeit. gub. Noe skubiai iš 
Monroe išsikrido į Baton Ro Uge 
užimti i gubernatoriaus vietą.

Angliakasių unija 
rems prezidentą

Rooseveltą
WASHING,TON, s. 28. — 

Šiandie prasidėjusioj dvimeti- 
nėj angliakasių unijos, United 
Mine Workerš of Am., konven
cijoj, kurioj dalyvauja apie 
1,500 delegatų, unijos viršinin
kai pasižadėjo visomis išgalė
mis remti prezidentą Roosevel- 

vienintėlis pre- 
gelbėjo “pri- 

suskurdusiems

tą, nes jis yra 
zidentas, kuris 
spaustiems ir 
angliakaisams.”

Unija dirbsianti ir toliau, kad 
suorganizuoti visus angliaka 
sius, kurių 95 nuoš. jau dabai 
atstovauja ši unija. Gruodžio 
1 d. unijos ižde buvo $2,298,- 
021, kuomet du metai atgal bu
vo tik $311,865. -

Unijos raporte buvo smer
kiama Amerikos Darbo Fede
racija ir jos prezidentas Wm.

nių liko sužeista šokant per lan- Green už priešinimąsi indust- 
gus. \ rinėms unijoms.

HUNTIĮŠTGTON, W. Va. £ 27. 
Moteris ir du jos vaikai žuvo 
gaisre, kuris kilo apratamenti- 
niame ir biznio name. 10 žmo-RYMAS, s. 28 

džia susirūpino išlaikymu savo 
sidabro ištkelių ir tuo tikslu 
išleido dekretą, kuris leidžia 
valdžiai išimti-, iš apyvartos 
Višus sidabrinius pinigus ir pa
keisti juos popieriniais pinigais;

Apie Italijos finansinę pa’ 
dėti galima tik spėti, nes tik
ras žinias valdžia slepia.. Bet 
vistiek jau yra žinoma, kad auk 
šb- ištekliai jau baigiasi, nors 
ir visaip bandoma aukso plau
kimą užsienin sulaikyti.

Vasario 1 d. šaukiami prie 
ginklo visi transporto korpuso 
nariai 1915 metų klasės,

23 žuvo sniego nu- 
slinkime Japonijoj
TOKIO, s. 28. — 23 žmonės 

liko užmušti ir 63 žmdnės su
žeisti sniego nuslirikimu’i nu
metus nuo bėgįų ir nubloškus 
nuo kalno traukinį ties Yama- 
gata, šiaurinėj Japonijoj. .. /

NaujienųHadio Programai
„ — ■-

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ANTRADIENĮ, KETVIRTADIENĮ 

J , ir ŠEŠTADIENĮ .
kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties

1080 Kilocyclcs (5000 Watt« Pajėgos).
' ’ ' ' . ' ?ir 1 : ' - f. i,

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

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

‘ - . . - -- _ - I...........-

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

Keturi žuvo kopiant 
į ugniakalnj 

—V'./'' 
AMECAMECA, Meksikoj, s.

28. —Lavonai keturių žymių 
Mexico City jaunuolių, šurasti 

keturi žuvo.

gata, šiaurinėj Japonijoj. .

8 sužeisti sųbmarinai 
<. eksplędąvus

FRESNO, Cal., s. 28. —Er- ieškotojų. Visi keturi žuvo, 
ton Stone, kuris prisipažino nu- sniegui nuslinkus jiems kopiant 
žudęs jos namuose Mary Louiso j IxtAccihuatl' ugniakalnj. Jie 
Stammer, 14 m., dukterį žy- buvo pasiekę jau 15,000 pėdų 
maus vietos advokato, liko pa- augštumą, kuri yra dalinai pa
merktas mirčiai. (dengta sniegu ir ledu.

FRESNO, Cal

.dengta sniegu ir ledu.

MANILA, P. Į., s. 28: —Aš- 
tuoni laivyno jardo darbinin 
kai liko sunk jai sukeisti e*ksp 
lodavus taisomi Jungt. Valsti
jai suiharinai $40 Nuo eks* 
plozijęs smalkiai nukentėjo ir 
pati submariną.

ATLANTIC CITY, N. J.» s. 
27.t—Du žmonės liko užmušti ir 
penki sužeisti gaso eksplozijoj, 
kuri sugriovė (Adejų augštų ną-



NAUJIENOS, Chicago, III.
■ ■ i !<■ —

Trečiadienis, saus. 29, 1936

’QD
l . .... p

jniTMf IAQKUl\£

Detroit, Mich. !
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DetroitieČiai d&rbuoja-. 
si.—LSS. 116 kuopos 
vakaras labai gerai 
pavyko.—ŠLA. 352-a 
kuopa turėjo sėkmin
gą parengimą.—Bro
lijos klubas.
1936 metais musų kolonijo

je prasidėjo itin smarkus Vei- 
Kimas. Atrodo, jog su Naujais 
Metais pas Žmones atsirado* 
daugiau energijos, štai sausio; 

- 12 d. įvyko LSS 11G kuopos 
: labai šaunus pramogų vaka

ras su vaidinimu, koncertine 
< dalimi ir šokiais. Pirmiausia 

buvo suvaidinta “Skilidelphi- 
jos klinika”. Vaidinimas išėjo- 
labai vykusiai. Vaidino J. Be* 
sasparis (Mulkinės savinin
kas), J. Pepkus (Mulkinęs raš
tininkas)', M. Viverienė (sen
mergės rolę), M. L. Balčiūnas 
^senbernis), P. Masokas (ligo
nis) ir Simokaitis (patarnau-; 
tojas). j

Visi vaidino gerai, bet ypač 
publikų prijuokino J. Pepkus, 
kuris vaizdino raštininko ro
lę. Jis dėl meilės ir nuodijosi, 
ir skandinosi, ir korėsi — it 
vis nesėkmingai. Kiekvienu 
atveju nuo mirties jį išgelbėjo 
konkurentas.

Koncertinė programos dalia 
taip pat klausytojams padare 
didelį įspūdį. Pirmiausia Albi
nas Vasiliauskas (baritonas) 
sudainavo “Plaukia sau laive
lis.” Išėjo labai , gerai. Potam 
broliai Vasiliauskai dainavo 
trio ir duetu. Kaip ir visada, 
jie publikai labai patiko. Ten
ka pasakyti, jog jų balsai gra
žus ir išlavinti. Nieko tad nuo
stabaus, kad jie" visuomet yra 
mėgstami d|Mį^aQ

J. jStankeyičIiiš ke]iį*dalyfcė- 
lius išpildė * smuiku. Publika 
palydėjo jį garsiais aplodis
mentais.
brolis B. Stankevičius.

Tačiau daugiausia garbės 
priklauso ]>'lei Rožei Lukoše- 
vičiutei, kuri atvyko iš Youngs- 
town, Ohio. DetroitieČiai tik
rai jai yra dėkingi už tai, kad 
ji atvyko mus palinksminti. 
Kad ir mažai atliekamo laiko 
turėdama, ji vis dėlto mus ap
lankė. Gaila tik, kad ji ilgai 
su mumis negalėjo pasilikti, 
—tuoj po koncerto jai reikėjo 
vėl grįžti į Youngstownų.

P-lė Lukoševičiutė padaina
vo net šešias dainas.v Be -to, 
ji drauge su Alev Vasiliaus
ku išpildė kelias dainas due
tu. Jos tikrai žavėtinas daina
vimas pasiliks ilgai detroitie- 
čių atmintyje. Koncerto metu' 
kuopa pagerbė ]>lę LukošeVi- 
čiutę ir įteikė jai gyvų gėlių! 
bukietų. P-lė Lukoševičiutė 
yra ne lik šauni damininkė, 
bet ir labai simpatiška mergi
na. i

Programų baigė Detroito. 
Lietuvių Dailės choras, kurį 

. p. V. Dirmaičiui vadovaujant 
sudainavo kelias daineles.. 
Dainavimas išėjo gana vyku
siai.

Paskui sekė linksmoji dalis. 
Abejose svetainėse susikimšę 
žmonės šoko . iki vėlumos. 
Publikos galėjo būti apie 700 
su viršum. Tai pusėtinas skai
čius. Tokiu budu vakarų gali-

Akompanavo jam

sidarbavo. Programai pildyti 
buvo sukviesti visi. Geniausi 
mrisų kotolrijos artiste ir dai
nininkai. Yndirmsi, visos tos 
meno pajėgos, kurios niusų 
scenoje jau nuo senų laikų 
dalyvauja. Dalyvavo ponios 
Zigmabtresrė, ŠatuiriitienČ, 
Š%A'nkiėh^, iirVait’ifehė, Pelru- 
sonienė, J. Valiukas, jaunuolis 
B. Senokus ir Hti. Visi daina
vo geraL Tačiau publikai di
džiausi įspūdį padarė p-nia 
Satulaitieriė, kuri drauge su 
savo 22 metų nmžiaus sunumi 
sudainavo ėučfn dvi dainas. 
Tai tikrai rčtas atsitikimas, 
kad motina drauge su-sunumi 
dainuotų parengimuose.

Gal koncerto programoje 
dalyvavo ir daugiau daininin
kų, bet man jų neteko girdėti. 
Mat, pasivėlinau. Kai z atvy- 
kaiL tai tuo metu dainavo 
jaunasis Satulaitis. v Dainavo 
jis solo. Reikia pasakyti, jog 
jis turi gražų baritono balsų.

Publikos koncerte buvo pu
sėtinai daug. Tvarka per visų 
vakarų buvo pavyzdinga. Ren
gimo komisija tikrai nusipel
no kredito.
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liai Sėdėjo savo vietoje ir netĮti rengėjai buvo "priversti pa- 
keletą kartų suplojo iš džiaugs- skelbti susirinkimų uždarytų 
mo, kad jiems pasisekė paskai- esant ir prašė visus apleisti sa- 
tų siistabdyti. Energingesnieji 
vyrai siūlėsi jėga pašalinti iš 
salės susirinkimo rimtai truk
dančių moterėlių grupę, bet su
sirinkimo rengėjai griežtai tani 
pasipriešino ir jokių incidentų 
nebuvo įvykę. Laisvamaniai pa
rodė didelio susiklausymo ir 
drausmės, rimtai užsilaikydami 
ir nesileisdami į jokius barnius 
ir kivirčus^

Tačiau dėl tokio suagituotų 
davatkų elgesio, turinčio tikslų 
išprovokuoti laisvamanių drau
gijų didėsniam sąmyšiui išveng-
———. 'iiiim. —-į—į į- .----Į-f -į—— n -------my-r mmm

lę. Davatkų būrys išsiskirstė 
tik reikalaujant policijai.

štai kokių nešvarių priemo
nių griebiasi apakę fanatikai, 
kad tik visaip sutrukdžiųs rim
tai ir ramiai laisvamapių dar
buotei. —Teri buvęs. C

A.LJDavidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tek Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto
*1VO *6 Iki 8 valandai vakare

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

IUINOIS AuTOMO&ILE ČLU& SAFfeTY W0RK 
ši ilinsta'acija paduoda keletą įdomių BtatistilčOs žinių apie automobilių nelaimes. Į metus laiko 

___ „__r_____ _ ,.v    vyrai’, Valdo Aiaitomobiliufe, tik !9.M% — 
kai mėtėrys. 577,000 nelaimių įvyksta kada kelias yi’a sausas; 151,200 nelaimių — ant šlapio
slidaus kelto*; 22/680 — ant snieguoto, o 15,120 — ant ledu apšalusio kelio.

girdėti/ jo dainavimų per p. 
Budniko trridio programas, ibį 
balsas drimba gerai IT 'aiškiai.;

Katalikų abstrakcija
i V K. • z ii •

■c

ADVOKATAI I
K. P. G ŪGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1481-1484—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. 
Tėl. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— I 
pagal sutarties. *

Prieš kiek laiko pas mus 
susikūrė Brolijos klubas, ku
riam priklauso visokių žmo
nių. Kitaip sakant, klubas pri
ima nariais visokių įsitikini
mų žmones. Kiek teko patirti, 
narių jis jau nemažai turi. 
Veikimo programa dar nenu
statyta. Ilgainiui,^ reikia ma
nyti, klubas galės daug gerų 
dalykų nuveikti. Per mėtus 
narys sumoka vienų dolerį.

Pernai klubas sureingė vie
nų piknikų, o'šiuo žiemos se
zonu vienų vakarų. Abu pa-‘ 
rengimai buvo sėkmingi. Da
bar klūbas rengia 
kurios bus laisvai 
Diskusijoms -Ateina 
^aip (tarbininkai 
vienyti ir apginti 
sės.”

Teko kalbėtis

Nauji Metai prasidėjo. Ta! 
proga &š sveikinu “Naųjiėnųn^ 
dienraštį ir linkiu kuo geriau
sio pasisekimo. Linkiu, kad 
“Naujienos” ir toliau skatintų 
visuomenę darbuotis vįsų lietu
vių gerovei.

Tuo pačiu laiku linkiu, kad 
lietuviai dar labiau spiestųsi 
aplink “Naujienas”. Jei dirbsi
me vieningai ir vieni kitus rem
sime, tai galėsime daug nu
veikti. —Wm. Stakasi,

Indiana Harbor, Ind.

diskusijas, 
vedamos.

SLA 185 kuopos vakarienės 
belaukiant ’

V . s • t
tw k,dj- Afcę-f

Laisvamanių susi
rinkime

Gruodžio 30 d. Šančiuose,' 
l

ugniagesių salę j e, turėjo įvyk
ti Laisvamanių etinės kultūros 
draugi jos Kauno skyriaus na
rių susirinkimas ir 'vieša pa
skaita. Žmonių prisirinko ap
sčiai, bet vos pradėjus prele
gentui kalbėti, nedidelis davat
kų būrys, iš anksto užėmęs ke
lius suolus salėj, pradėjo kelti, 
triukšmų ir kliudyti paskaitai. 
Vadovaująs davatkoms vyras 
(tur būt, persidengęs kunigas) 
sėdėjo viso būrio piryšakyje ir

duodavo joms ženklus, kada, 
Šūktelti ir neduoti prelegentui 
kalbėti. Paskaitos rengėjai, ma
tydami tokį nekultūringą Tr 
fanatiškų kelių moterėlių elge
sį, sustabdė paskaitų, paskelbė 
pertraukų ir įprašė minėtų 
triukšmaujančių grupę apleisti 
salę if nekliudyti kitiems pa
skaitos klausyti. Tačiau net 
pakartotini rengėjų prašymai 
nieko" negelbėjo. Davatkų bū
rys, diriguojamas vyro, ?atkak-

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road <W. 22 St.) 
Ofisu valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais: Pagedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki '9.

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

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

Dr. V. A» Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki f - 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12

■ >3343 South Halsted St 
k ' Tel. Boulevard 1401

Phone Cannl 6122

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

Seredomis ir nedgl. našai sutarti 
Rez 6631 So. California Avenue 

THpfnna* Renhhlk* 7869

mą laikyti visai pavykusį —j 
pavyko jis tiek materiališku; 
tiek morališku atžvilgiu.

šia proga rengimo kdlilisija 
nori tarti ačiū tiems laikraš
čiams, kurie garsino musų pa
rengimų, lietuvių Tadio vedė
jams už paskelbimų musų va
karo, visiems programo daly
viams ir visai publikai, kuri 
taip gausingai atsilankė ir 
mus parėmė.

Sausio 19 d. SLA. 352 kuo
pa buvo surengusi koncertą su 
šokiais. Nusisekė gerai. Maty
ti, kad jengimo komisija ir 
šiuo atsilikimu pusėtinai pa

Tel. nfffce WėntworrtT «S8C 
Rez Hvde Vark 4395 

Dr. Sušauna Slakip 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

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

----------   ——-.-T—  ........ .... J- , ■

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

KL Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose I 
Bridgeporto ofisas V12 

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

10

Dr. Strikol’is 
[gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVfc.
Miesto ofisas I Ofiso vai: Nu?>2 iki 4 ir ®

No. Clark St. 11 floras
Tfil-£:&3984

L'owe Avė. Tėl. Yards 2510

Nuoširdžiai 
Rekomenduojamas 
Vaistas dėl ViduriųJ’EiON .

. Tvitc^u^viži^tėliv esencijd 
arba naturališlįi, kartus laše
liai dėlį degtinės. Rekbinėn- 
duejam specialiai dėl taver
nų.

Lasai ‘TELON” pagėlbin- 
•gi, sergantiems skilviu ir 
žadinime apetito. Gausiite vi
sose vaistinėse arba rašykit
1 1ARSHAL

LABORATORY
4645 S. Ashland Ave>, 

CHICAGO, ILL. v 
KAINA 75c.

REIKALAUJAM AGENTŲ-

3407
Dr. T. Dundulis

A. A. SLAKIS
• ADVOKATAS ■ I Tetefi'nšrVfcgiita 003« '

111 W. Washington St-. 'O—8 v. vak Nedalioj pagal šutarti

s. Chicago, Ill\-T-“Ku.pnuet tik vidu
riai neveikia ar nemala imu Triner’u 
Bitfer Vyną, ir nuoSirdžiai rekomen
duoju visiems.” — Mrs. Susanna 
Pavlus. t v

Nedalykite bandymų sii visokiais 
vaistais. Imkite Triner’s Bitter Vynų, 
kuris per pasta,ruošitifc 44 metus pri- 
jrodė save atsakančiu vaistu dėl už- 
Įkieitėjimo, gasų, prasta apetito, gal
vos skaudėjimo,' neramaus miego

'.panašių ligų. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR
OF BITTER WINE

1 
kų ? 

tai WiU^r :<Kitieh& pa
sakyti. Vadinasi, “sekretnų” 
dalykų visai negaliu išlaikyti; 
noriu, kad ir kiti žinotų tai, kų 
aš žinau. , >

Ą'iai prieš kiek laiko aš daly-1 
vavau 185 kuopos susirinkime. 
Ten buvo sprendžiami visokie ; 
•dalykai. Be kita ko, buvo nu
tarta kuopos naudai surengti' 
vakarienę. Nors vakarienės ren-. 
girnas nėra mano reikalas, o‘ 
vis dėlto negaliu iškęsti, — 
■noriu visiems pranešti, kad va
sario 2 d. turėsime tikrai šau
nių,vakarienę. Tatai turėtų įsi* 
dėmėti visi vietos ir apylinkių 
lietuviai. Niekur tų vakarų ne
pasižadėkite, o dalyvaukite , 
kuopos vakarienėje.

Vakarienė yra rengiama Iwa- 
•nowo svetainėje, 2101 Broad-, 
way. • Prasidės 7 vai. vakaro, i

Pranašauti aš nesu linkęs, 
tačiau šį kartą ^aliu drąsiai Rai
kyti, i jog vakariene visi busite' ’ ’ Į |
patenkinti, šeimininkes stenu 
giasi kuo geriausių valgių prif- 
ruošti. Be vakarienės, bus muL 
zi'ka ir šokiai. Todėl galėsime 
gardžiai pavalgyti ir šauniai 
pasilinksminti. -—SLA Narys.

jiaskirta Aš j a ir toks 
gali susi- 
savo tėi-

Teko kalbėtis sų vienu ko
misijos bariu. Klausė, ar kar
tais LSS 1T6 kudpa nesutiktų 
dalyvauti diskusijose, O prieš 
kiek laiko kuopa tuo reikalu 
gavo oficiališkų pakvietimų. 
Laiškų atsiuntė p. M. L. Bal-; 
Činnas, rehgimo komisijos na
rys. Jis praneša, kad diskusi
jos įvyksiančios sausio 30 d. 
ukrainiečių svetainėje, 9219 
Russell st. Prasidės 7:30 xVal.' 
vakaro. Ragina, kad ir sočia-' 
tįstai pasiųstų savo atstovus.-

Kuopa dar nėra galutinai 
nusprendusi, kų su tuo kvieti
mu daryti. Gal būt, kari toks 
laisvas nuomonėmis apšimai- 
nymas ir bus naudingas. Nors, 
tiesų sakant, ta tema labai 
jau atsiduoda “bendru fron
tu”, kurio lipdymas nekaž- 
kaip tesiseka. ■

Tačiau pamatysime, kokį 
receptų darbininkių vienybei 
sugalvos diskusantai. —<F. B.

So. Milwaukee, Wis.
J. Nudriko raidio programos. — 

Linkiu Kuo geriaūsb pia^ise- 
kipio “Naujienoms”

Sausio 19 ri. ‘turėjau progos 
pasiklausyti oro bangomis J.’ 
Budriko programo. Turiu paša-j 
kyti, jog programa buvo gera 
ir visi numeriai gražiai skam-
bėgo. Britą gerai, kad ir aftei^ 
tyje ^regrrimą kokybe pasiliktų 
tpkia pat.f

Budriko programoje man 
ypač patinka Makalų šeimyna. 
Iš Makalų šeimos pasikalbėji
mo daug naudingų dalykų ga
lima išmokti; Kai tik nugirstu į 

Makalų Šeimos pasikalbėjimų, 
tai man tuoj linksmiau pasida-^ 
ro. Ypač geras yra Makalas, 
kuris tikrai šauniai savo rolę 
.atlieka.

šia proga taip pat noriu pa
sveikinti p. Stasį Rimkų, kuris 
prasimušė j pirmaeilius daini
ninkus. Visuomet malonu yra

A

Ir

Room 787
Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare. 

Ofiso Tek Central 4490 
r’ ■ __—

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu Tek: — Hyde Park 3395
W—.lA ■■ ............i.. .......... ........ II ...........  ■■iMia.MM

AKIU SPECIALISTAI

į ? Kiti Lietuyiad Daktarai. • 

Ofiso valandos;
I Kasdien nuo 1-4 D. p. ir 7-9 v. v. 

Tel.: Hemlock 5524. dienų ir nąkti. 
Dr.Constance A.O’Bntis 

-GYDYTOJA IR UHIRURGA'S 
Ofisas 

2408 W. «3rd St.
Res.

6000 So. Campbell Avė.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus*

Physical Therapy
• apd Midwife

6630 S. Westerft
r!S Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252
■■niiMHii Patarnaūiu prie

gimdymo namuo 
pe ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t reali- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims irmer- 
ginoma patari-
mai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPuttlic 8340
5340 So. Kedzie AvertUė

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

Josėph Triner Oompany, Chicago 
l'ig.TtiT.Tttg,?.. ■■■ '-m- V

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 Iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėk nuO 10 iki 12 >.1*

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

« -, '•,■ -v ' •» - f ♦ i ■ i < * ■ j i • r , , 1

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

X F. RADžIUS
668 West 18th Street Phohe Ganai 6174

\ s. M. SKUDAS
•48 West l-8th Street ' Phone Monroe 3377

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phoneš Boulevard 5203-8418 ‘ ___  , . ' •............ : . . . .. ... i— t ,,i; „i" ,i į . .,,

J. F. EUDEIKIS
1605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

.........- -i..___ L-.- ---__ L__ - -___ U_ 1----- ■_ i____ A- ■ . .?!_______________ '

tACHAUTCZ ir SŪNŪS
2314 Wešt 23rd Place Phones Gana] 2515—Gicero 5927

S. C. LACHAVICZ
42-44 Kast 1081h St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515 ;

J. LIULEVIČIUS . ...
4092 Archer Avenue Pbohe Lafayette 8572

S. P. MAŽEIKA ' “
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

—u.

8307 Lituanica Avenue
A. MASALSKIS

Phone Boulevard >

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds l!ll-1712 
J. F, EUDEIKIS

DR. VAITUSH, OPT. gydytojas ir chirurgas 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimų, kuris 

esti priežastimi *galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliftegyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai-l 
dąs. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys (ati
taisomos.- Valandos nub 10 iki 8 v. 
Nedčlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip .pirmiau. _

4712 South Ashland Av.
Phene Boulevard 7589

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu® 

Kreivas Aki® 
TStaiso.

^Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi
, 756 West 35th St

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena. 
fiTilri.uIiiil.l.»ii,niii ....................... i i ' i '

Dr. Herzman
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Urs®. 
vyru. Tnoteru ir vaiku Pastai nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

' Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18tb SU netoli MorRtfh ^St 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 .
■Rezidenbijos telefonai:

U vde Park 6755 ar Central ti6i

LIIilTVIAI
Gydytojai ir ©entistai

Amerikos Lietuvių Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

Tek Sėeley 7330
Namu telefonas Brnnsvrick 05*7

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rėz. Td. Vlctory 2848 

Dr. Bertash
756 West 35fh St.

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandoj nuo 1-8 nuo 6:80^8:84) 

Nedeliomb pagal sutarti.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos \

CHICAGO. ILL. \
OFISO VALANDOS: V" 

Nuo 10 iki 12 v&L ryto, huo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dietos. 2 ild 8 pHeti 

7 iki 8 vai Nedėl. nuo 10 iki 12 
. Rez. Telephone PLAZA -240A 

•mUm Ii ■ ■ I I
Ofiso Tel. Dbtchekter FI94 

Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
.. Rusas Gydytojas lt Chirurgas 
Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų.
Ofisas 6850 Stoney lalanti Ava.

Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Neda
liomis Ir fvųntadhffii&i ^10—12-^
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Tarp Taverninkų HAUPTMANNO ŽMONA IR SŪNŪS

1,000sun

Dresė

Dresė
važiuoti

Drese

Pfll/s vertės iki $3.39

NAUJIENŲ” METINIS

LIETUVOS
GARDUS

^isinarcii ALUS
PAMINĖJIMAS

SOKOL HALL SVETAINĖJEMike Dzimidas Jos.F.Budrik 2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

Pristatys jums BISMARCK alaus kiek tik norit

4138 Archer Avenue
Phone Lafayette 0401

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Iš viso miesto pas 
Norkų kopūstų

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

This delicious cheese food is 

DIGESTIBLE AS MILK
ITSELFS

BRIDGEPORT.
Norkus
Restaurants 750 \V. 31st St. Sa 
ko, kad pas jį atsilanko sve 
čių iš įvairių dalių miesto pa 
ragauti lietuviškai išvirtų ko

Kūdi
kiams 
Kautai
Dabar 
Tiktai 
*1.50

Mrs. Hauptmann and son Mannfried ||

Suorganizavo J. T. 
Žurio rėmėjų kandi’ 

daturos grupę

VISUOMET REIKALAUKIT IR 
GERKIT BISMARCK ALŲ

P. Anton
savininkas Universal

pas 
35th 

sueisite į 
sportinin-

alinę, kurią 
vardu, “21 s t 
. Parduoda ųe

Richard
garsusis nemažiąu gar1

DYKAI 
gausite skrybėlę — 
galite patįs pasirinkti 

iš musų stako. 
Daugiau negu 

Puikiu

Brolis “areštavo” brolį 
ir atidavė policijai

Dearborn Coal Co
Halsted St. Sako,

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, Chieago.

Kambarys 833 Telefonas CENtral 7170,

Gražus programas duodamas ne- 
dėliomis iš WCF^L stoties 5 vai 

, po pietų.

Joliet kalėjime 
kiai sužeidė Richard

Loebą

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 VALANDA PO PIETŲ

Senų radio priimame 
maihais.

WM. Zeick, 2113 o. Halsted 
Street atidarė naujų alinę. 
Kiti biznieriai skundžiasi blo
gais laikais, bet p. Zeick jų 
nepaiso. Tai jau yra antra 
jo operuojama alinė. Netoli
moje ateityje įvyks oficialis 
“grand openingas”.

Senas Petras.

SunaikinunutPerialimp 
Krutinėję 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN-EXPE|.LER!O 
kuris suteikia greitą ir tikrą 
______ palengvinimą ____ .

Mitinge atsilankė al.dermo' 
nas Ilartnett ir brightonparkie- 
ties, Frank Zintak, Supėrioi, 
teisite sekretorius. Jie kalbėjo 
i lietuvius, sukeldami pas juos 
optimizmą, kad rinkimai bus 
laimėti ir adv. žuris užims vie
tą tarp Chicagos miesto išrink
tųjų valdininkų

Joliet kalėjimo ligoninėje gu 
Ii sunkiai sužeistas 
Loeb 
saus Leopoldo, su kuriuom jis 
1924 metais nužudė jaunuolį 
Bobby Franks “tik taip sau dėl 
smagumo”.

Loebą bandė nudurti peiliu 
kalinys, James Day, su kuriuo 
susiginčijo. Sužeistasis paskuti
niu laiku kalėjime užėmė mo
kytojo vietą.

MES JAS ATIDUOSIM 
ATEIKIT ANKSTI!

acetates, maišytų .vilnų, bevei
dei moterų, merginų, kūdikių ir sto- 

Vertės iki $5.93 kiękviena! 
sugražintos ir todėl 

3-sė grupėse:

BRIDGEPORTE, John Gry
bas, 3318 So. Halsted St. — 
jau pargrįžo iš medžioklės.— 
Dabar planuoja kas reikės 
padaryti su zuikiena. Ar 
kelti parę ar pačialn sunau
doti. —VBA.

TAIP 
bEVEIK DYKAI! 
Pasverto šilko 
nines 
resnių moterų 
Kataliogų kostumierių 
truputi netobulos

'PLANAS

vertės iki $14.98 
tiktai

$4.85

“John T. žuris For Judge 
Boosters Club” ir jo pirminin
ku išrinktas p. Justinas 1 Mac
kevičius. Jis yra ALTASS, Įeit. 
F. Vaitkaus skridimo organi
zatorių iždininkas ir Standard 
Federal Loan and 'Savings Assn 
prezidentas. '

Kiti valdybos nariai yra: F. 
Woidat, pirmas vice-pirminin- 
kaš; Mrs. Zolp—antra vice- 
pirm.; levo Lukošiūtė—sekreto
rė, ir Antanas Ąmbroze—iždi
ninkas. Be to, buvo išrinktos 
ir kai kurios komisijos.

Skalbiamos 
DRESES 

Išpardavimas.
Iš perviršio stako. bet 
visos puikios, naujos, 
švaraus nateri ioio. 
Vertės iki 98c, Ging- 
hams, perkalinės, seer- 
suckers, voalinės. dau
gelio styliu- snalvu ir 
pasiuvimo. Maišyto di
džio, daugiausia 14 ir 
18 coliu per krutinę.

Pirmadienį vakare Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd steet, 
Įvyko organizacijų atstovų ir 
veikėjų susirinkimas, kuriame 
buvo suorganizuota John. T. 
žurio kandidatūros rėmėjų gru
pė. Jaunas adv. žuris yra de
mokratų partijos noihinuotas 
kandidatu į municipialį teisė-

Hidden in Velveeta’s richly mild 
Cheddar Chvese flavor aro nealth- 
proteetive elementą of many fooda.

It’s vonderful for children. Servo 
Kraft V ei v ee ta—in eandvviches, in 
ocoked dishes ... often!

DEARBORN COAL CORPORATION 
2426 S. HALSTED ST. 

SANDĖLIS
Genuine Red Ash ' 

Genuine White Star
Telefonas — CAL. 6681-6656

INCORPORATED
3417 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

į JACKSON Parkų trumpų 
laikų atgal nusikraustė pp, 
Aleksynai ir ten atidarė 
“Tom’s Buffet”, adresu, 6828 
Stony Island avenue. Vasa
rai atėjus jiems nereikės la
bai toli traukti maudytis, nes 
ežeras yra beveik prie durų.

TRENTON, N. J. —■ Mirti pasmerkto Bruno^ Hauptmanno 
žmona ir jaunas sūnūs Mannfried. žmona vadovaują kovai už " v • *•
vyro gyvybės išgelbėjimą. Hauptmannas turėjo būti nužudytas, 
bet gubernatorius Hoffman atidėjo datą 30 dienų.

MAŽAI turbūt yra chlcagic- 
čių, kurie nepažįsta pp. We- 
ličkų. Varydami biznį “Stan
ley^ Tavcrn”, jie neužmiršta 
lietuvių visuomeninio veikimo 
ir jame dalyvauja. Jie daug 
prisidėjo prie Vaitkaus skri
dimo finansavimo, aukomis it’ 
kitomis dovanomis.

2426 S. 
kad jis 

šalto oro pats visai nemėgsta, 
bet anglių bizniui tai esąs la
bai sveikas oras.

GRUPĖ 1-ma—
1-ma Drese 49c — 2-ra

; *

GRUPĖ 2-ra—
1-ma Drese 99c — 2-rą

GRUPĖ 3-čia—
Ima Drese $1.49 — 2-ra

BRIDGEPORTE, kas nori 
pasitikti gerus lietuvius Bowl- 
ing ekspertus lai užeina 
Bruck-Weisner, 819 
St. Ten visuomet 
pažintį su gabiais 
kais.

Kai 17 metų Edvardas Red- 
dington, 1704 N. Springfield 
pasirinko sau vagies profesijų 
ir ėmė plėšikauti, tai vyresny
sis brolis jį “suėmė” ir atida
vė policijai. ,

Policistų siflošęs Lawrence 
Reddingtonas sakosi norėjęs 
išgelbėti “šeimynos garbę”.

ANTANAS ir Agnės Stukai, 
701 West 21st Place, užlaiko 
gražiai išpuoštų 
pakrikštijo 
Place Tavern 
vien Bismark alų ir kitus gė 
rimus, bet turi įrengę ir vai 
Ryklų.

Pirmininku išrinko Justiną 
Mackevičių; dirbs už lietuvį 
i teisėjus

ANTANAS Balchunas, vi
siems gerai žinomas Roselan- 
dietis, Roselando ALTASS sky
riaus iždininkas, dabartiniu 
laiku turi užeigų adresu, 10314 
South Michigan avenue. Ne 
vien' geras biznierius, bet ir 
aktyvus visuomenininkas, tas 
p. Balchunas.

Short
Wave
Naujos AC. $Q 7Ę 
—DC Radios **• ■ **

*19.50 Virrnr ■

19.50
8 Tūbą $24.50 Radios po
General
Electric už
Radiolas $45_Q(J
Philco Radio su- pho- 
nografu 8 tūbų, gra

žiame kabinete’už

Šilkinės .
DRESES 

Išpardaviihas
Šilkinės, acetates, ga
linos, dėl biznio, po
pietinės ir dėl parių. 
Didžio iki 20. Visos 
šios dresės ,yra nau
jos ir puikios. Kaip 
parodyta paveiksle ar
ba labai panašios.

$1.25
vertės iki $39

Grupės oficialis vardas yra

ČEVERYKŲ IŠPARDAVIMAS*1-291 Mažulėliam čeverykai $790

Ketv., Penkt. ir šeštad.- ' / . ' Durys atsidarys 9 v. ryte

$100,000 Mail Order
Perviršio Išpardavimas

Ir Yėl Kitos 2000
DRESIU
PONIUTĖ!

t •«•••», 
f,»•••/

BRIDGEPORT — Mrs. Gau
bus, žmona John Gaubas, 3529 
So. Halsted, sav. Monarch- 
Winc & Liųuor Store, laukia 
pavasario, nes mano 
atlankyti Lietuvą.

SEKMADIENYJE, 

įio 16,1936

C H I C A G OMĄ I L O R D E R 
BAR GAl N OUTLET

511 SOUTH PAULINA STREET Street Car to Door

b
t * '■•T ■'

'J p.;'z;'*/ '’ ' ' f.,.*
. ■ -j *. • ■ i ,:.‘v ■ »:

* , ,,. i •
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New» 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub., Co., Ine

1739 South Halsted Street 
Talephone CANal 850Q

Subscriptioo Ratas: 
per year to Canada<8.00

85.00 nėr vear outside of Chicago
88.00
3c per copy

per jrear to Chlcago

Entered as Socoud Gass Mattel 
Marcb 7tb 1914 at the Post Offics 
of Chlcago, III, tmder tfce act of 
Uarcb Srd 1879

Chicagoje — paštu:
Metams----- ----------- -------~..
Pusei meta _____ _
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Chicago] per itaešiotojuė:
Viena kopija ... .
Savaitei
Mėnesiui \^..,„..*..u^

Suvienytose Valstijose. Utf Chlcagof,

Metams 85.00
Pusei mėtų 2J5

v Trims mėnesiams —1.50
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui 75
Lietuvon ir kitur užsieniuose ' 

(Atpiginta)

88.00 
. 4.00 
. 2.00

1.50 
. .75

..... .. ........ ..  Į —..................... i 3C
III Į _ 18e

.•*.**.. 75c

Naujienos etos kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chlcago. 
Iii Telefonas Canal 8500, 

..„■—■■■■i.. ........................................

Metamo 88.00 
Pusei meti ...___ ___________ 4.00
Tnms menesiams ____t___ 2.50
Pinigus reikią siųsti pašto Money

Orderiu kartu «u užsakymu*

ŪKIO PRODUKTŲ KAINOS IR VALDŽIA

Kada vyriausias, teismas Washingtone panaikino 
AAA (agricultural adjustment act), kaipo “nekonstįtu- 
cinj”, tai šiek-tiek nupuolė žemės ūkio produktų kainos, 
taigi truputį atpigo gyvenimas.

Šitas faktas tik pabrėžia tai, kad dėl AAA produk-^ 
tų kainos buvo pabrangusias. Bet tai ir pirmiaus buvo 
žinoma. Juk Roosevelto valdžia dėl to ir buvo pravedu- 
si tą agrikultūros įstatymą, kad grudai, mėsa, medvilnė 
ir kiti produktai, kuriuos gamina , žemės ūkis, butų 
brangesni. Jos tikslas buvo padėti farmeriams.

Reikia pasakyti tačiau, kad to tikslo , siekė ir re- 
publikonai, Tik jie vartojo kitokį metodą. Roosevelto 
AAA stengėsi susiaurinti žemės'ūkio gamybą, mokant 
farmeriams premijas už gyvulių naikinimą ir sėjos ma
žinimą. O republikonų valdžia supirkinėdavo kviečius 
ir kornus ir laikydavo juos supylusi aruoduose.

Nėra abejonės, kad ir vienas, ir antras gali veikti 
tik tam tikrą laiką. Kada valdžia grudus' supirkinėjo, 
tai, galų gale, ji tiek jų pripirko, kad nebežinojo, kur 
juos dėti* O farmeriai sėjo vis daugiau ir daugiau, ;ti
kėdamiesi gauti gerą kainą. Kuomet gi Valdžia jau ne
begalėjo daugiau javų supirkinėti, tai kainos ėmė smar
kiai smukti ir įarmeriai atsidūrė didesnėje bėdoje, ne
gu kad jie buvo pradžioje.

Taip pat anksčiau ar vėliau turėjo susidurti su ne
nugalimais sunkumais ir Roosevelto-Wallace’o planas. 
Gyvulių naikinimas ir sėjos mažinimas (prisidėjus dar 
sausrai kuri daugelyje *vietų išdegino javus) privedė 
prie to, kad kai kurių ūkio produktų ėmė pritrukti, ir 
Jungtinės Valstijos pradėjo maistą importuoti iš sveti
mų šalių. Suprantama, *kad ilgiau tęsti šitokią politiką 
valdžia nebūtų galėjusi* Vyriausias teismas, panaikin
damas AAA, išgelbėjo ją nuo didelių keblumų*,

Bet yra dar vienas klausimas, kurio iki šiol' nega
lėjo išrišti nei repujblikonai, nei demokratai. Jeigu far- 
mų produktai brangsta, tai darosi blogiau miestų gy
ventojams, ypač darbininkams. Kaip padėti žemės 
ukiui, neapsunkinant gyvenimo šitiems žmonėms?

KRIKŠČIONYBĖ IR SOCIALIZMAS

samdo, reikalauja atlyginimo už darby, kad jie turėtų 
iš ko pavalgyti ir apsirengti. s
• Bet kaip galima feųtų tą dirbtuvę tvarkyti taip, kad 
ji tarnautų Dievui, t^i kalbėtojas nepaaiškino.

STATO DIDŽIAUSI PASAULIO TVENKINĮ

r

Apžvalga
APIE “PROLETARINĖS” 

REVOLIUCIJOS” PER
GALĘ RUSIJOJE

General view of dam site

■>&

du”. Daugiau# jokių įrodymų 
jisai neturi, nors visoje eilėje 
šalių šiandie socialistų yra ne
palyginti daugiau, negu Fran
ci j oje.

Kai dėl Francijos socialistų, 
tai reikia pasakyti, kad jų pa
dėtis yra savotiška. Francijos 
valdžia yra,- gal būt, kalčiausia 
dėl1 tos suirutės, kuri tęsiasi 
Europoje po pasaulio karo. Ji 
padiktavo Versalės nedemokra
tišką, taiką, ji smaugė kontri
bucijomis Vokietijos respubliką 
ir visur uoliai rėmė kiekvieną 
atžagarei viską judėjimą Euro
poje. Bet Francijos socialistai 
nenorėjo kovoti prieš tą politi
ką “iš vidaus”, - k Jie 7tenkinosi 
tik kritika ir nėjo į valdžią nęi 
tada* kada jie buvo kviečiami 
ir kada, susidėję, su socialistais 
radikalais .(Uerriot partija), jie 
butų galėję pavartoti valstybės 
jėgą demokratijos ir tarptauti
nės taikos gynimui Europoje.

Per paskutinius dvejus-trejus 
metus, kai paaštrėjo 'finansinis 
krizis Francijoje, tai pradėjo 
grasinti pavojus pačiai Franci
jos demokratijai. Susiorganizar 
vo fašištuojančios karo vetera
nų ir kitokių elementų “armi
jos”, kurios ėmę grūmoti gink
lu respublikai* Kadangi valdžia 
buvo rankose dešiniųjų partijų 
(nors kairiosios partijos turi 
daugumą parlamente!) ir nieko 
tiems taškuojantiems gaiva
lams nedarė,, tai Francijos dar
bininkus apėmė baime, kad tie 
reakcionieriai gali vieną grasią 
dieną įvykinti ginkluotą per
versmą ir įsteigti tokią pat 
žiaurią diktatūrą, kaip Italijo
je arba Vokietijoje.

šita baime paskatino socia
listus sudaryti “bendrą frontą” 
su komunistais, f kuriems, beje, 
pati Maskva, įsakė atmesti sa
vo “revoliucinę” taktiką, nes 
Maskva nutarė sudaryti milita? 
rinę sąjungą su/Francijos val
džia. Pernai metais tas “bend
ras frontas” .„buvo išplėstas', 
priimant į jį ir buržuazinius 
radikalus, taip I kad susidarė 
“liaudies frontas”.

Taigi dabar, iš to dalyvavįmo 
paminėtuose “frontuose” pas 
Francijos socialistus gimė min
tis žengti dar vieną žinksnį lo
baus ir savo partiją sulieti su 
komunistų partija vienoje or
ganizacijoje. Ar tokia nauja 
partija bus įsteigta, tai dar 
klausimas. Ar ji priims ' 
letariato diktatūros” idėją 
ševikiškoje prasmėje, tai 
didesnis klausimas. Mes 
tai labai abejojame. Jeigu 
jojiA Francijos ; valdžia
griežčiau kovoti su fašistiško
mis. organizacijomis (parlamen
tas jau yra nutaręs jas uždary
ti), tai baimė fašizmo Franci
jos 
ta
idėja, jiems iš galvų išgaruos.

Bet apie tai, kas bus, nėra 
reikalo daug kalbėti. Pagyven-į 
sime, pamatysime.
Ar socialistai linksta prie 
“sovietines pašauliožiuros,,?

Bet pažiūrėkime. į. kįtų šalių 
socialistus; ar lenki bolševikiš
kos idėjos yra populiariškos ? 

K Ne.
' Belgijos socialistai yra arti

miausi Francijos socialistų kai
mynai ir vartoja' tą pačią kal
bą. Bet Belgijoje socialistinis 
judėjimas eina visai priešinga 
bolševizmui vaga. Pernai me- 
tąis .Belgijos socialistų partija 
nutarė dalyvauti koalicinėje 
valdžioje ir 5 socialistai minis- 
teriai įėjo į kabinetą. Holandi-. 
jos socialistai, nors valdžioje 
nedalyvauja, bet griežtai atme
ta visokią mintį apie diktatūrą*

Visose Skandinavijos šalyse 
— Danijoje, Švedijoje ir Nor
vegijoje

' , n.

Mes matėme, kad “proleta
riato diktatūros” tvarkoje, ku
ri šiandie gyvuoja Rusijoje 
(Žiur. “Nauj.” . sausio 28 d. 
1936 m.), darbininkai neturi nė 
tiek teisių, kaip demokratinėse 
buržuaziškose valstybėse. Visą 
galią tenai pasiėmė į savo ran
kas tiktai viena grupė — ko
munistų partija, ir toje grupė
je dabar senųjų ’ “leninistų” 
jau beveik nėra. Visi artimieji 
Lenino draugai ir bendradar
biai yra išmesti iš atsakomin- 
gų vietų arba ištremti ir įka
linti.

Galima čia dar pridurti, kad 
ta diktatūra jau seniai paliovė 
buvus kolektyve. Kpmuhįstų 
partija, kaipo organizacija, da
bar jokios sprendžiamos rolės 
valdžioje nevaidina. Valdžia 
priklauso Stalinui. Taigi taria
moji “proletariato diktatūra” 
yra tikrumoje vieno3asmens 
diktatūra.

Bet “skĮokininkų organas” 
sako, kad ta Rusijos diktatūra 
tolyn vis labiau randanti prita
rimo ir socialistuose.

“...dabar, praslinkus 12 
metų po Lenino mirties, mes 
matome,”
Gadynė” —- “kad ir socialis
tiniai nusistačiusi darbinin
kija 'vis labiau ir labiau link- 

' sta prie sovietines pasaulio
žiuros. Mes girdim, kaip iš
tisos grupės socialistiriių va
dų jau pasisako už .gynįmą 
Sovietų Sąjungos ateinan
čiam kare. Mes dideliu pasi- 

. tenkinimu jau galim kon
statuoti; kad tokia partija, 
kaip Francijos Socialistų 
Partija, jau kelia klausimą 
apie organinę vienybę sų 
Komunistų Partija pągrindu 
pripažinimo proletariato dik
tatūros, pagrindu marksizmo- 
leninizmo.” v
Reikia čia1 pirmiausia, paste

bėti, kad aukščiauš paduotų 
žodžių autorius be reikalo, pai
nioja dalykus, laikydamas pri
tarimu “sovietinei pasauliožiu- 
rai” tą faktą,, kad socialistai 
jau (!) pasisako už gynimą 
Sovietų Sąjungos kare. Milži
niška dauguma socialistų visuo
met stojo už tai, kad Sovietų 
Sąjungą reikėtų ginti, jeigu ją 
užpultų Japonija arba kuris ki
tas priešas. Taigi yra netiesa, 
kad tik dabar socialistai už tai 
pasisakė; ir netiesa, kad už tai 
pasisako tik “socialistinių vadų 
grupės”.

O pati priežastis, dėl ko so
cialistai stoja už SSSR gynimą, 
neturi nieką bendro su “sovie
tine pasauliožiura”. Juk socia
listai reikalauja taip pat, kad 
butų ginama Etiopija! Tai ne
jaugi Pi'useika darys iš to iš
vadą/ kad socialįstai pritaria ir 
Etiopijos; “karalių karaliaus” 
Haile Sėlassie pasauliožiura!? 
Kad reikia ginti užpultą šalį 
huo užpuoliko, tai šeria tarp
tautinio socializmo idėja, kurią, 
ypatirigai karštai skelb.ė riabaš- 
ninkas Jaures (žores). (

“Bendras ftoiltas” 
Francijoje

z Bet grįžkime prie tos “sovie- 
1 įinčs pasauliožiuros” —- ar iš

rašo “Nauj.

Chicagoje buvo susirinkusi “katalikų konferencija 
pramonės problemoms svarstyti”. Visa eilė dvasiškų ir 
svietiškų kalbėtojų bandė išaiškinti, kaip šių dienų pra
monė būt sutvarkyta pagal “krikščionišką planą”, ku
riam pagrindą suteikusi Romos papos encyklika iš 1931 
m. Anot vieno kalbėtojo, —

“Encyklika išmetė per langą komunizmą, 
šizmą, nesuvaržytą biurokratiją ir kraštutinį 
vidualizmą. Ji taip pat riurodė,* kad terminas /krik
ščioniškas socializmas’ prieštarauja pats sau, nes 
socializmas neturi nieko bendro su 'krikščionybe. 
Socialistui vienintelis žmogaus tikslas yra žmogus/ 
o krikščioniui — Dievas.”
Tai ne labai aiški mintis. .Kalbėtojas, kuris tuos žo

džius pasakė, išreiškė tik dalį tiesos apie socialistus. 
Jeigu socialistas manytų, kad vienintelis žmogaus tiks
las yra žmogus, tai jisai butų ne socialistas, bet indivi
dualistas.

Socialistui turi rūpėti ne atskiras asmuo, bet žmo* 
gus, kaipo visuomenes narys. '

Pataisius šitaip to kalbėtojo pareiškimą apie socia
listus, galima butų jo paklausti: kas gi yra blogo, tame, 
kad socialistai laiko savo galutinu tikslu žmogų, gyve
nantį visuomenėje? Kovodami dėl žmogaus būklės pa
gerinimo* jie turi stengtis pagerinti visuomenę, ir steng
damiesi ^pagerinti visuomenę, jie tūri rūpintis, kad ge
rėtų asmuo. Tokiu budu . išvengiama ' vienoje pųąėję 
kraštutinio individualizmo ir antroje pusėje — asmens tiesų prie jos vis labiau ir la 
pavergimo “nesuvaržytai biurokratijai”.

Bet kaip pritaikyti pramonei tą krikščionišką prin
cipą, kad* “vienintelis žmogaus tikslas “ Dievas”, tai 
visai nesuprantama. Kada įsteigiama automobilių dirb
tuvė, tai jos savininkas arba savininkai stengiasi paga
minti kaip galint daugiau mašinų, kuriomis važinėja 
žmonės, o ne angelai (Dievui automobiliaus, tur b ui, ir
gi nereikia). Darbininkai, kuriuos tie fabrikantai pa

, fa-
:■ indi-

Steel framework of dam

Washingtono valstijoj federalė valdžia stato, kas ilgainiui bus didžiausias pasaulio tvenkinys, 
kurio jėga bus naudojama operavimui elektros pajėgos. Vandens pažabojimui bus pastatyta 
milžiniška muro siena,, kurios papėdė bus 500 pėdų storumo, o aukštis 550 pūdų.

ja yra populiariška, bet “sovie
tinė pasauliožiura” — ne.

Neseniai Italijos socialistai ir 
komunistai emigrantai laikė 
bendrą konferenciją Belgijoje 
ir svarstė, kaip kovoti prieš 
fašiznią. Jie pasisakė už tai, 
kad butų pageidaujama po Mu- 
ssolinip diktatūros nuvertimo, 
įsteigti demokratinę respubliką.

Ne pro šalį bus čionai dar 
prisiminti Vokietijos socialde
mokratus. Tuoj po to, kai Vo
kietijos valdžia pateko į Hitle
rio rankas, socialdemokratų ei
lėse pradėjo reikštis didelis pa
linkimas prie bolševizmo. Nu-

visuotinas balsavimas, profesi
nės sąjungos ir kooperacijos. 
“Sovietų” idėja yra jiems visai 
svetima.
• Anglijos Darbo Partija yra 
taip griežtai nusistačiusi prieš 
komunistišką ideologiją, kad ji 
ne tik nenori turėti su komu- 
mistais jokių “bendrų frontų”, 
bet visai neįsileidžia , komunis
tų į savo skyrius. Čekoslovaki
joje, kur socialistai seniai da
lyvauja valdžioje ir turi daug 
įtakos krašto politikoj e, komu* 

mistiškas judėjimas eina silp
nyn ir silpnyn. Pirmaisiais če- 

I kosloyakų respublikos metais
komunistų partija buvo daug sivylę tuo, kad demokratinė 
stipresnė, negu socialdemokra- respublika nestengė atsilaikyti 
tų; bet dabar ji yra silpniausia |prieš fašizmą, kai kurie social

demokratai, ypač jaunesriieji, 
ėmė kalbėti, kad “proletariato 
diktatūra” butų buvusi sėkmin
gesnė. Bet tai, žinoma, buvo 
iliuzija. Pirma negu gali būt 
įsiteigtą dąrbinjnkų klasės dik
tatūra, visi darbininkai turi su
sijungti. Bet Vokietijos darbi
ninkų bėda kaip tik ir buvo ta
me, kad jie buvo suskilę į prie
šingas partijas, kurios atkak
liai kovojo tarp savęs! Kada 
proletariatas yra, suskilęs, tai 
diktatūra gali būti įtiktai ku
rios nors vienos grupės; taigi 
vieną dalis darbininkų turi pa
vergti kitą. ’

Šalčiau pasvarstę tą klausi-

mą, Vokietijos socialdemokra
tai didelėje savo daugumoje 
diktatūros mintį atmetė. Jų nu
sistatymas šiandie yra toks, 
kad reikia kovoti ne už sovie
tus, bet už demokratijos at- 
steigimą.

Tokiu budu, kaip matome, 
“sovietinė pasauliožiura” ne tik 
neįgyja naujų pasekėjų socia
listinėse darbininkų masėse pa
saulyje, bet nuolatos jų vis la
biau ir labiau netenka. Ta “pa
sauliožiura” užsikrėtusių šian
die galima užtikti tiktai tarpe 
atskirų veikėjų (daugiausia gy
venančių emigracijoje, kaip 
Austrijos Otto Bauer, Rusijos 
menševikas Dan ir k.) arba 
mažose “revoliucinėse” frakci
jose. Prie tokių “revoliucinių” 
socialistinių frakcijų galima 
priskirti Škotijos nepriklauso
muosius darbiečiuš, dalį Austri
jos socialdemokratų, dalį Ru
sijos menševikų, dalį žydų 
“Bundo” Lenkijoje — na, ir 
gal būt dar naujuosius ameri
koniško Norman Thomas drau
gus “kairiasparnius”.

Su masiniu darbininkų judė
jimu Šitos grupes turi labai ma
žai ryšių arba neturi jokių.

Kitą kantą pakalbėsime apie 
Lenino revoliucijos metodus ir 
principus ir pažiūrėsime, ar jie 
iš tiesų pasirodė tokie geri, 
kaip mano sklokininkai.

iš darbininkiškų partijų. Ir pa
staruoju laiku jos “revoliucin
gumas” * yrą taip nusistelbęs, 
kad kpmunistąį'jjąų kartais 
balsuoja už buržuazinius radi
kalus. Taip, renkant naują de- 
-koslovakijos 
nistai savo 
bet balsavo

Taigi toje šalyje* kur komu
nistiškas judėjimas dar apima 
dalį darbininkų masių, mes ma
tome, kad ne socialistai linksta 
prie “sovietinės pasauliožiuros”, 

į bet patys komunistai tos savo 
pasauliožiuros atsižada!

Ir tai reikia pasakyti ne vien 
tik apie čekbslovakus.

Komunizmo įtaka pasaulyje 
nusmuko

Nuo Maskvos ir jos “sovieti
nių” idėjų nusigręžė ir Norve
gijos darbininkai. Netrukus po 
pasaulio karo visa Norvegijos 
Darbo Partiją buvo įstojusi i 
Komintęrną. Bet paskui ji nuo 
Maskvos atsimetė ir priėmė so
cialdemokratų programą. Da
bar Norvegijos darbiečįai stovi 
valdžios priešakyje ir ta vaiz
džia, kaip neseniai parodė kon
ferencija Helsipkiuose (Suomi
joje), kooperuoja SU Švedijos 
ir Danijos socialdemokratais* 

. Suomijoje vienu laiku “sovie
tinė pasauliožiura” buvo suža

dėjusi visą socialistinį judėji
mą. Bet Suomijos darbininkams 
jau vėl vadovauja socialdemo
kratai, o komunistų įtaka pa
sidarė .visai men^a*

Bolševizmas savo laiku buvo 
sužavėjęs ir Italijos darbinin
kus. Visa Italijos socialistų par
tija (panašiai, kaip ir Norvegi
jos Darbo Partija) buvo įsto
jusi į “trečią internacionalą” ir 
jos veikėja Balabanova (rėdą-; 
gavusi kartu su Mussoliniu 
pąrtijos organą “Avanti”) bu
vo pirmutinis to internacionalo 
sekretorius* Bet paskui didelė 
dauguma socialistų atsimetė 
nuo Maskvos, o Kominternui 
paliko ištikima tik neskaitlinga 
komunistų; grupė. Fašizmas vė
liaus sunaikino ir socialistus/ ir 

demokratai stovi valdžių prie-1 komunistus. Jų lyderiai dabar 
Šakyje Tą tlarWmnkai erhi^heiadje/' Tarp tyį
kij kad j U' kovos įrankiąi yra' emigrantų “bendro fronto” idė-

prezidentą, komu- 
kandidato nestatė, 
už Benešą.

pro- 
boK 
dar 

apie 
nau
jins

darbininkuose sumažės, ir 
bolševikiška “diktatūros”

Suvažiavo, Išklausė, 
Išsiskirstė

(Kelios pastabos dėl tautininkų suvažiavimo)

biau linksta socialistiniai nu
sistačiusi darbininkija?' ,

Įrodymui šito savo teigimo 
(tvirtinimo) skĮokininkų orga
nas paduoda viso tik vieną fak
tą tą* kad Franci jos socia
listai tariasi’ ąpie susijungimą 
su komunistais “proletariato 
diktatūros pripažinimo pagrin-

• kaip žinoma, sočiai-

Ar verta minėti praeitų me
tų gruodžio 2 d. įvykusį tauti
ninkų suvažiavimą?

Visuomet ir visur laukiami 
tų partijų suvažiavimai, kurios 
vairuoja valstybės gyvenimą. 
Partijų suvažiavimuose ne tik 
išklausomi, atsakomingų politi
kų pranešimai* bet dėl tų pra
nešimų daromos diskusijos,' ta
riami kritikos žodžiai; pagaliau 
nustatomos tolimesnės veiklos 
gairės. Kitokį suvažiavimai net 
nėra įmanomi* Visai kitos rų- 
šies yra Lietuvos tautininkų 
suvažiavimai, čia taria tik va
dai savo( žo.dį, jų pranešimai 
visai be jokios kritikos^ išklau
somi, išnešami bendro pobūdžio 
nutarimai ir visi išsiskirsto. 
Sakysit, kuriems nors klausi
mams sudaromos komisijos ir 
tenais tie klausimai' svarstomi? 
Jokių komisijų, jokių svarsty
mų. Gal keista, bet taip yra!

Patys suvažiavimo atstovai 
labai gerai atrodo. Visi jsiganę, 
gerai apsirėdę, skoningai ir pa- 
gril naujausią madą, šiokia su
eiga ir Paryžiui gGos nepada
rytų. Nenuostabu. Juk daugu
moje tai pirmo rango valdinin
kai, tegu provincijos, -bei vis

dėlto aukštesnių kategorijų val
dininkai. čia jų tarpe švaistosi 
beveik visi mokyklų inspekto
riai, keįetas notarų matyti, ap
skričių viršininkas vienas kitas 
garbingoje vietoje sėdėjo. Mo
kesčių inspektoriai dairės ir, 
tur būt, galvojo kokiais mo- 
sčiaiš jie čia susirinkusius ga
lėtų apdėti. Agronomai net pra
nešimus darė; vienas kitas ne
tikėtai pakliuvo stambesnis ūki
ninkas,. ypaft iš tų* kurių lietu
vių kalboje jaučiasi slavų tar
mės akcentas. Bet už vis ma
žiausia buvo advokatų, dakta
rų, inžinierių, na ir kunigų...

Kas tie žmonės praeityje bu
vo. žinoma, daug kam tai la
bai nemalonus klausimai, čia 
jų tarpe rasit nemaža buvusių 
krikščionių demokratų, liaudi
ninkų, vienas kitas buvęs so
cialdemokratas, komunistas ir 
mažiausia... buvusių tautininkų. 
Tai daugiausia tie žmonės, ku
rie labai gerai supranta “capes 
diem” (gaudyk progą) žodžių 
sąvoką. Tai vis tokie vyrai, ku
rie moka ir sugeba gerai kieli- 
vieną progą išnaudoti. Tokių 
žmonių visur yra, jų stoka 
skųstis nchųka. (Bus daug.):
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Chicagos ir Cook Ve 
teranai Gaus $78,- 
203,318 Bonusais

Kongrese priimtas įstatymas 
paliečia 158,500 Dietos eks- 

kareivių.

yra pasiruošusios ■ patarnauti; 
Aplikacijų blankos jau bus 
Chicagoje ketvirtadienį ir ve
teranai jas galės tuojau išpil
dyti. Atėjus išpūdyti blankas, 
veteranai . turi atsinešti 
“pink slip” kvitas.

Draugijai Žinios..
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Olimpiados Sporti 
ninku Sutiktuvių 

Vakaras Vasario 1
Chicagoje ir Cook apskrityj 

yra 158,500 karo veteranai, ku
rie gaus $78,203,318 bonusais, 
kurių atmokėjimą pirmadienį, 
autorizavo kongresas. ‘

Bonusai bus atmokėti vete
ranams “baby bonds”—i 
bonų formoje. Tie bonai bus’yra rengiamas iškilmingas A- 
po $50 kiekvienas. Taigi, vete- Į menkos Lietuvių Olimpiados 
ranas, kuriam priklauso $1,- Sportininkams • sutiktuvių va- 
000 bonusų, gaus 20 bonų po karas.
$50, kurie neš po 3% palūka
nų į metus ir subręs į dešimts 
metų. Bonai bus išdalinti ve
teranams neanksčiau birželio 
15 d.

Veteranai dabar turi paduo
ti savo aplikacijas bonusus 
gauti. Amerikos Legionas, Ve
teranas of Foreign Wars ir 
Disabled American Veteraną 
organizacijos skelbia, kad jos

Žagariečiai Įsisiūbavi
mo Išvakarėse Veikia \ 
iš Peties įriš Širdies !
Praeitą (sekmadienį, sausioį 

26 d., pas žagariečių Kliubo; 
darbuotojus, Adolfą ir Mari j o-j 
ną Meravičius, 2539 W. ^6th 
Place, Brighton Park, buVp( 
sukviesta gražus butelis sve-Ateinantį subatos vakarą, • i .a. . į' SUK VIVSIU UrEUZUB JJU4C143 BYC"vasario 1 d., Southmoor vieš- btadrlJ W

mn>11 " Jene‘2a" KamWyj, kitu aalyvitJ) atsila*ikė ■ ppj 
6Z RamaSamtai ir !P. ’Arlauskas.!

Rūpesniui p. MeraviČienės it* 
jos jaunos marčios vaiŠino- 

| mes, šnekučiuodamiesi. Kiek 
kambaryje,; 

štai jau ir kviečia prie vaka- 
ar^lz/7 rienės. O vėliau pakėlė kliu-

Lietūvių Olimpiados prjra7įnėUt 
komitetas džiaugdamasis geru draugišlcoj

butyj,

-L-1

ŽINOTINA
' I

NAUJIENOS, 1739 South Halsted 
Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
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 East 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiaurėn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą.

PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 
State, 433 West Van Buren St. 
(Naujuose pašto Tumuose)/ Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 po piet.

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
Van Buren Street. Tel. WABash 
9207.

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Sts. Tel. WABash 
1746.

CHICAGOS CITY HALL—Rotušė— 
WasWington ir Clark gatvės, čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

CHICAGOS POLICIJAr llth ir State 
gatvės. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia 
FIRe 1313.

lauk t i

ILLINOIS EMERGENCY
COMMISSION, 1319 South

7100. 
p. p.

LEA- 
(Hull

RELIEF 
Michigan 

avė. Telefonas, WABash 
Valandos, 9:00 ryto iki 5 

♦ ♦ ♦ 
IMMIČRANTS PROTECTIVE 
GUE, 824 South Halsted Street

House). Telefonas, HAYmarket 
6374, klauskit Miss Helen Jerry.

■COOK APSKRIČIO LIGONINĖ, W. 
Harrison ir So. Wood kampas. 
Telefonas SEEley 8500

NAUJIENŲ

RADIO

PROGRAMAI

ANTRADIENIAIS
(Utaminkais)

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvergais)

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis)

9:30 VAL. RYTE

Iš WCBD. STOTIES
1080 kilocyčtes

PASIKLAUSYKITE!

Lopo Moteriške patraukė teisman 
gatviakarių bendrovę, reikalau
dama atlyginimą už sužeidimą. 
Bylos eigoje paaiškėjo, kad ji 
skundė liniją praeityje ketu
ris sykius; taksibendrovės pen
kis sykius ir autobusus—vieną 
sykį. Iš to pasirodė, ir mote

riškė prisipažino, kad žaizdų 
niekuomet nepanešdavo, bet 
skųsdavo bendroves, kad iš jų 
išgauti pinigų.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Nusisekė SLA. 63 kuo-: 
' - pos Vakarėlis ,

• — r - r.........

Rioseldndiečių svečią, bizttie^ 
rių susirinko RurnridieČą 

' p a r e ngim e
BtmNšibR — Sausio 25 d. 

įvyko kLA. 63 kp. parengimas 
J. Macukev-ičiaus svetainėj, 
4036 ’E. 93 st. Narių ir sve
čių prisirinko gražus būrelis. 
Buvo ir programėlis, kalbėjo’ 
36 kp. pirmininkas Zalatorius: 
ir iš Roselando, N. Radis. Gra-; 
žiai sudainavo kelias, daineles- 
Roselando šakarinakaY cho
ras.

63 kuopos naris išlaimėji- 
Uiahiš dovanojo: / O. Jasaitie
nė —; lempą ir M. Bertulienė 
— gražią paduškaitę. Buvo 
matyti Roselando 139 kp. na
rių ir svečių, kaip tai pp. PuČ- 
koriai, Norbutai, Dambraus
kai, Gomulauskas, -Vitkus, 
Gailevičius, A. Maziliaukai ir 
kiti. Biznieriai dalyvavo ir 
rėme kuopą pagal išgalę, tarp 
jų buvo P. Perveneckis, A. Ja- 
sienė, A. Bilihienė -ir V. Kriš
čiūnas.

Prie geros muzikos nariai ir 
svečiai gražiai linksminosi iki

l

o A. . , . .v .v .pabuvus svečių Sportininkai- grįžo is Pa
saulio Kongreso su u.-12^
mėjimais ir jįujaudinti. Taigi bo kiauSimą ir pradėjo narius 
Amer. Lietuvių Olimpiados prie žagariečių

jo kliubo. čia ir
“gruzdiečių Grinorius aplika
ciją pripildė. į

Pasiuntė $100 Lietuvon.
Išgirdau, kad tuojau bus į 

Žagarėj įsteigtų laisvų kapi
nių iždą pasiųsta gerbs pluo- 
kštas pinigų, viso $70.00. Pir
miau, regis buvo pasiųsta su 
viršum $30.00. Vadinasi, šim
tinė Žagariečių kliubas į trum 
pą laiką pasirūpino sukelti, vėlybam laikui, 

ropotitan State Banko pirmi- Kliubo iždas kas mėnuo au- 
ninkas, J. Brehza, vakaro zren- ga, nauji nariai taippat nuo-' 
gimo ] 
p-lė M. Brenzaitė, Sportininkų 
buvęs vadas, p. J. Yuška, 
Olimpiados kom. pirmininkas, 
adv. J. Borden, S. Gapševičiė- 
nė, ir visas komitetas, —L.

pasirodymu ir paties komiteto 
darbo pasisekimu, ateinantį 
šešetadienio vakarą rengia 
iškilmingas sutiktuves.

Šokiams griež visų žinoma 
Stephens Revelers orkestrą. 
Dainuos Steponavičiaus mer
gaičių trio, bus ‘Grand Mareli’ 
ir visi \ galės susipažinti su 
sportininkais.

šiam vakarui daugiausiai 
darbuojasi visų žinomas Met-

Kavalierius Jurgis\ Spurgis 
šiandien kelnes lopo.*"1’

Kodėl?
Sekmadienį, vasario 9 d., su 

savo gražiąja mergina važiuo
ja pamatyti operą CAVALLE
RIA BUSTICANA, kurią “Pir
myn” choras stato Sokcflų 
svetainėje, 2343 South Kedzie 
avenue. Negi apdriskęs važiuo
si, dar su gražia mergina.

Taigi, Jurgis Spurgis kelnes 
lopo. / . .

Ar jus jau pasikvietėte gra
žiąsias merginas ir žmonas? 
Ir ar busite pamatyti “Caval- 
leria Rusticana?” Vasario 9 
d., nebetoli, tik apie savaitė 
laiko.

Jeigu Jurgis Spurgfe ten va
žiuoja su lopytomis kelnėmis, 
tai jus, Su savo išeiginiu siu
tu, negalite nebūti. {Sp).
7'7' . a 7 ... . ‘i-------- \ x

Skundė, bet pati atsidū
rė kalėjime^

1 •

(INSURANCE
ant Pirmo Morgičio, arba
š. vėjo, e te., atsišauk:

33rd Street
Rds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMt) IR BUDAVO JIMO B-VES
! RAštlNEJE . • -V

JOHN P. EWALD 
fLOANSand’

'7-' .. . ’ ; • . - r.
Jeigu reikalauji pinigų ;

apdraųdos nuo ųgnidš

• TELEFONAS:-. VA

SUSIRINKIMAI
ŠIANDIEN
Lietuvių Moterų Piliečių Lygos susirinkimas Fellqwship House, 

831 West 33rd Street, 831 West 33rd Place, 7:30 vai. va
kare. Stella Wodman, rast.

,0 ,.i i:...!.......  ....„■„■i.........■.i.ii... ........ ..... ■■ ■ ,,,,, _

Matyti kuopai atliks ir pel 
no. Varde 63 kuopos taria

komisijos pirmininke, latos rašosi. Rengimas vakare* lne g^iiigą ačių gaspado

Liūdna Istorija apie 
Dresę ir apie Bur»

■ dingierių
Nėra dresės—nėra burdo.
T0WN OF LAKE. — šioje 

apylinkėje gyVeno Vienas pa
vyzdingas burdingierius pas 
vieną pavyzdingą šeimininkę. 
Jo įprotis būdavo kiekvieno
mis “’krismus” pirkti šeimi
ninkei dresę. Kiek aš paty
riau, tai minėtas burdingie- 
ritis išgyveno virš dešimts 
metų pas tą pačiąx šeiminin
kę ir nei vienų “krisnius” ne
praleido, kad nebūtų nupir
kęs dresės.

Bet, kaip visiems žinoma, 
dabar užėjo sunkus laikai ir 
minėtasis burdingierius buvo 
atleistas iš darbo. Taigi, bū
damas nelabai stiprus finan
siškai, praeitais “krismus” ne
turėjo iš ko nei dresės pirkti. 
Šeimininkė tuomi įsižeidė ir 
ilgai nelaukus pranešė bur- 
dingieriui, kad šis pasiieškotų 
kitur burdą. Veltui burdingie
rius jai įrodinėjo, kad jisai 
dabar blogame padėjime, ir 
kad kaip tik padėtis pasitai
sys, tai jisai ir vėl bus toksai 
geras kaip ir buyo. Bet šeimi
ninkė ir klausyti nenori, “Eik 
lauk ,ir ‘dacol* ”. Jinai su
pranta, kad jau jam ,ne be 
jaunystė ir darbas gauti nebe
lengva, taigi- užtatai ir nu* 
sprendė atsikratyti buvusio 
gero hurdingieriaus. Kiek man 
žindma, šeimininkė ir jos bur
dingierius yra geri krikščio
nys demokratai, betgi seimi
ninkė nesilaiko krikščioniško 
principo, “mylėk artimą savą 
kaip pats save”. Ateityje bur- 
dingieriai bukite atsargias, kad 
neatsitiktų taip, kaip tam 
“tovvnleikieČiui.”

lių taipgi eina“ 
siuntinėti, nes iki šiolei atei
nanti numeriai eidavo iš ran
kų į raųktTš kol visai suplyš-* 
davo.‘ ,

“Laisvąją Mintį”, kuri atei
na iš Lietuvos, daugelis žaga
riečių prenumeruojąs! ir ki
tiems užrašo.

Remia Joniškiečius.
Mačiau kai p. Meravičienė 

Joniškiečių kliubo Bunco Par
ty bilietus platino, žagariečių 
kliubo pirmininkas ji. Arlaus
kas pasipirko 10 bilietų. Jonis-, 
kiečių kliubas gali pasidžiau
gti, kad jų kaimynai žagdrie- 
čiai netik, draugiški, bet sy
kiu ir geri rėmėjai. Tiesa, ir 
Joniškiečiai prisideda prie pa-’ 
rėmimo, jų išrinktas komite-' 
tas renka aukas ir iš iždo 
paaukavo Žagarės Kapinėms., 
Lietuvoje, reikia priminti,; 
yra didelis pasiryžimas steig-: 
ti laisvas kapines. Laikraščiai 
iš Lietuvos praneša, kad ir 
Joniškyj ir kituose miesteliuo-i 
se kapinės yra steigiamas.

—Gruzdžią Grinorius.\
■Į

—-...................-......... <
* ■ / * • t

D. L. K. Vytauto Drau
gija pagerbs seniau- į 

sį narį

T .. „ , savo keliu.1 rįams vakaro. A. šnarskienei,
Naujienų daugiau pradėjo q Mockienei ir A. Laurutėnui 

.... ... į ir visiems darbininkams: ' P.
Barisui, *4. Daraškevičiui, S. 
Šaputienei, A. Mockienei, J. 
Kurnėtai, M. Alkui, J. Labžen- 
čiui, L. Girijotienei, U. Girijo- 
tienei, J. Aleksandravičiui, ir 
davusioms dovanas, O. Jasai
tienei ir M. Bėrtulienei.

Taip pat negalima užmiršti 
ir savininkų1 svetainės, J. Ma* 
cukevičių, kurie svetainę da
vė beveik už dyką ir dar ne- 
riiažai darę bizno ir vaišino 
kuopos narius."

Valdybos narys.

000 gaištas popierio 
sandėlyje

Visai netoli miesto centru, 
adresu, 652 AV. Randolph str., 
vakar įvyko eksplozija ir gais
ras, kuris sunaikino 5-ių aukš
tų popierio sandėlį, Midland 
Paper Company.

Nuostolių liepsnos ir sprogi
mas padarė apie $150,006. 
Lengva) sužeistas sudraskė ke
lių aukštų sieną.

— Raidas.

Laiškai Pašte
Šie -laiškai yra atėję iš Ev 

ropos. Kam jie priklauso, te 
gul nueina į vyfiausįjj pašte, 
(Canal ir Van Buren streets) 
ir prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised ^Vindo^ 
klausia laiškų.

______________ ____ i

\510 Gėjdos Mara Kubek

Už pasidarbavimą rengia Poėe- 
vičiui vakarienę i 

BRIDGEPORT.— Sausio 21 
dieną Lietuvių Auditorijoje į- 
vyko D.L.K. Vytauto Draugi
jos metinis susiriiikimas, ku
ris apsvarstęs draugijos eili
nius reikalus, pinn. T. Janu
liui pasiųlius, nutarė surengti 
seniausiam draugijos ^nariui, 
St-. Pocevičiui, iškilmingą Va* 
karienę.

Mat, p. Pocevičių už jo vte 
suomeninj pasidarbavmią prež. 
Smetona ir Lietuvos karinome^ 
nes vadas apdovanoja garbės 
ženklais. Draugija, kuriai jisi 
daugiausia yra pasidarbavęs,! 
jai organizuojantis ir, be to, 
buvo Leib-Gvardijos D.L.K., 
Vytauto pirmosios divizijos ge-į 
nerolu ir jos tvėrėju, randa 
reikalu prisidėti, kad jos na-, 
rys p. Pocevičius butų kiek ga
lint tinkamiau pagerbtas.

Valdyba
l . ■ - ' .•■7:7

Valdybos dabartinis sąstatas 
toks pirm.—T. Janulis, vice- 
pirm. A. Maziliauskas, nut. 
rast.—P. Killis, ižd. F. Bakutis 
fin. rast.
kontr. rast. A. Bužinskas, iždo 
glob.—J. Barčius, maršalka— 
J. Ivanauskas ir ligonių lanky
tojas—a. Maziliauskas.

p. —K. sekt.

M. • Kadžiauskas

515 Kitrelini J.
516 Koscis Rožia
520 Pcteliulis W. J

Municipialis teisėjas Casey 
nuteisę moteriškę Florence 
Hartshoff, 1424 Trumbull avė., 
15-kai dienų kalėjimo u'ž mela
gingus liudymus.

RHEUMATISM
sergantiems pagelbą garantuojant arba grąži
nsim pinigus. Yra tikras faktas, kad jus ga
lite gauti greitą garantuotą pagelbą į keletą 
minutų vartbdami Sslem’k Velvet-Rub nuo 
Rheutnatismo, Neuritis, Lumbago, šaldo 
Krutinėjo, ..sustingusių raumenų ar sąnarių. 
Iš visur tūkstančiai reportuoja nustebinan
čiu^ rezultatus. Gausit visose valstinyčlose 
arba prisiųskit 65c stampomis ar money or
derį ir mes jums pasiųsime.
, BERDU LABORATORIES,
7028 MERRILL AVĖ., Dept. S 3,

OHICAGO, ILL.

METINES MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

PARENGIMAI

Pavogė SI 2,500 iš Rand 
McNally Knygų Eitmos

KetiVri drąsus maskuoti ban
ditai vakar užpuolė knygų ir 
žemlapių. leidėjų firmą, Rand- 
McNally and Company ir pa
vogė $12,500. Pinigai buvo 
skirti algų apmokėjimui.

■ ' A.T A., .
PETRAS ŽOGAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu , 
sausio 26 dieną, 2:30 vai. po 
pietų 1936 m„ sulaukęs 50 me
tu amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Tauragės ap., Kvėdarnos par., 
Rubiškiu kaime. ,

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moteri Domicėlę (po tėvais, Ša- 
tikaitė), 4 dukteris Juzefą ir 
žentą Aleksandrą Stonius, Bro- 
nislavą, Stanislavą ir Eleanor, 
sunu Petrą, motina Veroniką, 
2 dėdes Antaną ir Juozapą 
Lenkartus ir'ju šeimynas, ciocę 
Barborą Lekieąę ir jos ŽeimyJ j 
na, pusseserę Barborą Stasy- 
tiene ir j6s šeimyną įr giminės. '

Kūnas pašarvotas. randasi 
3206 Litųanica Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ni sausio 30 dieną, 8 vai. iš 
ryto iš namu į šv. Jurgio pa* 
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos / pamaldos už , 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kaimiero kapines.

Visi, a. a. Petro Žogo gimb\ 
nes, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsi
sveikinimą. Nuliūdę liekame. 
Moteris, dukterys, sūnūs, 
motina, žentas, pusseserė, < 
dėdės ir giminės.

Patarnaują laidotuvių direk
torius rA. Masalskis, Telefonas

' STEFANIJA ŠIMKUNIŽNĖ
’ ' v . • |

Persiskyrė ■ su šiuo pasauliu 
29 diena sausio mėn. 1935 m., 1 
sulaukus 42 riletu amžiaus, gi- ) 
mus Šiaulių apskr., Kurtavėnų 
parap., Padegini dvare. I

Paliko dideliame nuliudime I 
dvi dukteris Jadvyga ir Ona ir I 
sunu Viktorą.

Jau metai praėjo kaip Tu 
brangiausioji motinėle mus ap
leidai. Ilgu mums be Tavęs I 
brangioji. Nėbera to linksmumo I 
ir džiaugsmo kokis buvo kai 
Tu su mumis buvai. Dienos ilgos 
ir tamsios. Visas musu links
mumas kai anie Tavę pasikal- 
bam. Tu musu Širdyse ir min
tyse gyvensi amžinai.

Mes Tave Musu brangioji 
motinėlė niekuomet neužmirši
me. Tu pas mus jau nebe- 
sugrjši, bet mes ankščiau ar 
vėliaus pas Tave, ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka,
v. Dukterys ir sunūs.

SAUSIO 31—Mergaičių Būrelio Sigma Epsilon Theta Bunco ir 
Card Party, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Hal
sted Street, 8 vai. vak. 40 c. Prizai, šokiai.

VASARIO 1—Amerikos-Liėtuviųs Olimpiados Sportininkų Pa
gerbimo Vakaras, Southmoor Viešbutyj, Stony Island 
& 67th Street. Bilietai 75c. Gros G. Stephens orkestrą.

VASARIO 1—Cicero Lietuvių Improvement Kliubo metiniai šo- 
. kiai, Liuosybės svetainėje, 14th St. ir 49th Ct., 7:30 vai. 

vak. Geras orkestras, daug laimėjimų. Bilietai—25c.
Vasario 1—Lietuvių Improvement Kliubo metinis parengimas, 

Liet. Liuosybės svetainėje. Bus daug getų dovanų lai
mėjimui.

Vasario 8—Optimistų Kliubo metinis parengimas Liet. Liuosy
bės svetainėje. Tai jaunuolių grupės, kuri visuomet su
geba sutraukti daug žmonių. ū- ' ' '

VASARIO 9—“Pirmyn” choras stato operą “CAVALLERIA 
RUSTICANA”, Sokolų svetainėje, 2345 South Kedzie 
Avenue. Pradžia 4:15 p. p. Įžanga $1.00 rezervuotos vie
tos, kitos 75c. Iš anksto—65c. Po veikalo, šokiai.

VASARIO 15—Darius-Girėnas, Amerikos Legiono, Kuopos Mo
terų Skyriaus (Axiliary) Valentine Dance šokiai, Varsity 
Ballroom, 3450 Archer avenue, 7:30 vak'. 35c.

VASARIO 16—“NAUJIENŲ” METINIS KON
CERTAS, Sokolų Svetainėj, 2345 South 
Kedzie Avenue. ■

VASARIO 22—Klovainiečių Kliubo pirmas parengimas, “Krikš
čionys”, šemetų svetainėje, 1500 S. 49th avenue. Įžang.-i 
—-25c. Daug dovanų, šokiai. Kviečia Komisija.

VASARIO 23—SLA. 139 Kuopos koncertas, “Pirmyn” operetė, 
“Gražioji Galatea”, Strumilos svetainėj, 158 E. 107 St. 
šokiai. Pradžia—5:30 v. v. Įžanga 40c.

VASARIO 23—Paskaita, “Religija ir Mokslas”. Prelegentas 
K. August. Rengia Roselando Laisvamanių Kp., Darbinin
kų svetainėje, 10413 Michigan avenue, 1 vai. p.p. Įžanga 
veltui, (žiur. saus. 26 ir kovo 15.)

VASARIO 25—Lietuvos Seserų Tautiškos Draugijos Užgavėnių 
Šokiai, Liet. Liuosybės svetainėje. Geriausioms šokėjams 
dovanos. Įžanga—25c.

KOVO 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuanian University 
Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted S t, Pelnas—įsteigimui stipen-i 
dijų fondo. Įžanga 50c.

KOVO 8—“BIRUTĖS” v Koncertas, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 South Halsted Street Choras dainuos naujas 
dainas, nesenai atvežtas iš Lietuvos.

KOVO 15—Paskaita, “Pasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Jo 
Nuopelnai Žmonijai.” Prelegentas H. Jogminas. Darbininkų 
svet., 10413 Michigan avenue, 1 vai., pp. Įžanga veltui. 
Rengia Roselando Laisvamanių Kp. (žiu. 26 ir vas. 23.)JUOZAPAS MISIUSZ

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
sausio 27 diena, 2:10 vai. ryte 
1936 m., sulaukęs 38 metu am
žiaus, gimęs Panevėžio ap., 
Pušaloto parap., Bojeragių 
kaime. /

Amerikoj išgyveno 23 metus. . 
, Paliko dideliame < nuliudime

* moteri Ievą, po tėvais •' Zienis, | 
sunu Ralph 11 metu* seserį 
Oną Alekniene, dėde Juozapą 
Misiūną, Westville, III., 2 tetas 
Barbora Kiedienę. Magdaleną 
Jakonienę, pusbrolius, pusses- 
res ir gimines, o Lietuvoj mo
tiną, 3 seseris ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Liulevičiaus koplyčioje. 4092 
Archer Avė,, namu Telefonas 
Lafayette 8859 .

Laidotuvės įvyks ketverge 
sausio 30 dieną. 1 vai. po piet 
iš koplyčios i Tautiškas kapi
nes .

Visi a. a. Juozapo Misius gi
minės, draugai ir pažystami^ 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame, 

Moteris, sūnūs, sesuo, 
dėdė, tetos, pusbroliai, 
pusseserės ( ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefonas

«■

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN 
KANTER

Visose Alinčse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviikoa 

Degtinis

Mutual LiquorCo
4707 So. Halsted St

Tel TAROS 0803



CLASSIFIEDADS
COAL

Praleido projektui < $16,000,000 H1GH

ra apsileidusios

centų

Rinkimus žadama paskelbti

t®
Help Wantpd—Female

T'lr* 5 nlrtil

CLASSIFIEDADS
®š

esnio
nio

$5.75
6.00
4.75

; ton
Kaltina bendrovės^ apsileidimus 

ir neprižiųrejimą įrengimų

Vasario menesį pa 
baigs Westside ka 

nalizacijos tuneli

Financial
Finansai-Paskolos

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Real Estą te For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

dagos lietuvių veikimų kultūri
nėje dirvoje.

Parengimo šeimininkės bus 
pp. Marie Schultz ir p. Cibuls-

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

Crane Coal f o
S332 S. Long Avė

< TeL Republic 8402

Victory 4181 
ir groserj.

Trečiadienis, saus. 29, 1936

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

Smulkesni $7.05 tonas

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Purniture and Piano Movint?

3406 S. Halsted Street
Phon» Yarda 8408

OMAHA, Nebi
Šus Rusijos .kolchozams. Tai yra pirmas valdžios eksperimentą;
sudaro ūkininkai, kurie*gyveno iš pašalpos. Ukiš yra 800 akru dydžio, žemę dirba kolektyvo na- 
riai ii5 už tai gauna algų. Sežonui pasibaigus ir išpurdavus produktus, įplaukos padalinamo^ tarp 
ūkininkų. Kiekvienas iš jų turi po namų, vištininįąų ir įnagių sandėlį'. Gyvenamasis namas yra 
apie $2,600 vertės. A : ' ■ .

PARSIDUODA viena iš dviejų 
arti dirbtuvių mūrinis _bungalow - 
6 kambarių 
medinis 4 kambarių cottage su lotu 
— parduosiu pigiai — Priežastis vy
ro mirtis. 5634 West 64 Pi. Clearing.

PARDAVIMUI 200 akerių farma 
Dovvagiąc, Michigan. Galima pirkti 
staka. Gera žemė. Joe Stulpinas, 
R. 4, Box 127, Dowagiac, Mich.

Žada paskelbti ąl 
, dermonų rinkimus 

bal. 24 21-am warde

APDRAUDA NUO UGNIES
' Apdrauskit savo namą < ir rakan

dus nuo ugnies. Mes apdraudžiame 
visose geriausiose ir didžiausiose 
kompanijose jau per 25 metus.

Ben. J. KAZANAUSKAS 
' 2202 W. Cermak Rd.

Tel. Canal 8887

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

Netoli šio miesto federalė vąldžią įsteigė ūkio/kolektyvų, kuris yra pana- 
toje srityje; Kolektyvo narius

AUGŠTOS PUŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas 
Mine Ruh __ -...........   $6.75
Lump, Egg ar Nut ................. 6.C0
Screenings ..............................  4.75

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 
kaip 2 Tonus. 
Pašaukit dfcjnos laiku arba vakarai« 

Tel. KEDZIE 3882.

Nora Gugis kalbės 
apie lietuvius, jų ; 
kalbą įr dainas

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

Fellowship House Moterų 
Kliubo viešnia

Elevatorio nušokimas nųc 
bėgių ir keturių ' gatviakarių 
kolizijas sužeistųjų trijose ne 
laimėse virš 80) pažadino ii 
saldaus miego Chicagos mieste 
tarybų. x.

Aldermonai sujudo ieškot 
kaltininkų. Nepriimdama elę 
veiterių ir gatviakarių bendro 
vių aiškinimus, kad nelaimę; 
įvyko dėl šalčio, tarybos trans 
portacijos komisija nužiūri, ką 
bendrovės 
neprižiurf įrenginių.

Kai kurie pareiškė, kad je) 
bendrovės nenori taisyti suge
dusiu bėgių, vagonų ar gatvia- 
karių, lai jos paveda linijų, opė- 
ravima, tam kas piliečių gyvy
bių saugumu rūpinsis daugiau, 
negu jos. . . v j

Elevatorio nelaimė įvyko nak
tį, iš sekmadienio į pirmadieni 
ties Wabash ir 40-tos, kur nuo 
bėgių nušoko Jackson Park 
ekspresas, sužeisdamas 45 žmd-, 
nes. Gatviakarių nelaimė^gj 
įvyko prie Dėarborn ir Archer/ 
ir Ogden avemze ir Roosevelt 
Road. Gatviakariai įvažiavo 
j vienas kitų, aiškina bendrovė, 
kai nuo šalčio sugedo brekiai.

Nora Gugis, energinga dar
buotoja dailės rateliuose ir 
“Naujienų” “Muzikos žinių” 
skyriaus vedėja, rytoj' kalbės į 
būrį amerikiečių apie “Lietu
vius, Jų Kalbų ir Dainas”.

Sujudimas miesto ta 
ryboje dėl gatviaka 

rių, eleveiteriu 
nelaimiu

Savo kalba p. •Gugis paįvai
riną"" lietuvių poezijos pavyz
džiais.' Ji taipgi, pati sau1 akom
panuodama, sudainuos kelias 
liaudies meliodijųs, kad duoti 
susirinkusiems -.supratimų ko
kios yra tos lietuvių dainos. 
Kalboje prisimins ir apie Chi-

107 AKRU farma, išmokėta. Michi- 
gane. Geri budinkai, pilnas stakas 
ir įrengimai. Mainysiu ant namo. 
Zaremba, 2845 Palmer St. Armitage 
7949.

5921-23 S. Ada St. 2 Batai ir 5 
kambarių bungalow, mainys i farma.

So. Kedzie Avė., Storas ir 5 fla- 
tai. Rendos neša $1620 j metus. 
Duokit pasiulijimą.

830 N. St. Louis Ave.,‘7 kamba- 
.. .. Karšto vandens ši- 

Aržuolo grindis. Bargfnas 
Reikia $500 .
LOUIS MORRIS. 

4006 West Division, 
Tel. Spaulding 5754.

PRIVERSTAS paaukauti. Aplei
džiu miestą. 3 Batai ir Storas. 1736 
N. Wabansia $1000 jmokėt. Mažas 
balansas ant išmokėjimo. Arti lie
tuviškos bažnyčios . Pamatykit sa
vininką 1953 N. Mozart.

moderniška. arba

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIIJS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom, Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išiųokėjimo. Pamatykite 
mUs pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHETM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. ' CALumet 5269.

MERGINA prie abelno namu dar
bo. Geri namai. Gyventi vietoje, 
Vienas kūdikis. Be skalbimo. $£ 
savaitėje. Briargate 1946.

PARSIDUODA Tavern arba visa 
prapertis. Gera vieta. Arti Stock 
Yards. 4522 Gross Avė. Boulevard 
5308.

‘NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
Į LIETUVA

Litais arba Doleriais.!
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHICAGO.ILL.

BRIDGEPORTE
Del sveiko maisto ir skaniu 

kopūstų eikite i: 
Universal Restaurant 

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

Tel. Victory 9670 GRADE NORTHERN 
ILLINOIS COAL

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

Direct from the Mine, 
niinimum.

Call Day or Night
KEDŽ1E 3882

GĖRIMŲ SKLADAS
Gausite visokiu gėrimu, didžiausis 

pasirinkimas pas lietuvi. 
Monarch Wine .&

Liąuor Store 
JOHN GAUBAS. Sav.

/ 3529-. So. Halsted Street '

Turime Real luma.
$3800

PAIEŠKAI! partnerio i senai iš
dirbta vyriškų drabužiu Gen*-. Furn. 
biznį. Reikia įnešti tarp’^.'»500 ;ki 
$4000. Partneriai galės imti $50 
i savaitę drov'ing account. Patyrimo 
šiame biznį nėra reikalinga. ‘Biznis 
vyvuoja per 28 metus, seniausioj 
Lietuviu kolonijoj. Atsišaukite tuo- 
jaus laišku 1739 S. Halsted St. 
Box 387. ■

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

CHAS. BENDER CO. 608-14 N. 
Wells St. Bargenai: 50 pilnu setu 
Bar Fikčerių. Išrengimai nuo $125 ir 
virš .1000 kėdžių ir stalų. Vartoti ir 
nauji. Lengvais mėnesiniais išmokė
jimais . Viši groserniu-lunchruimio- 
hamburger ir visi kiti fikčeriai. Že
momis kainomsi. Priimsim iusu fikče
rius i mainus.-CHAS. BENDER CO. 
608 North Wells St. Superior 2361.

Ji bus viešnia Fellowship 
House Women’s Club, kuris ry
toj rengia savo narėms “Lie
tuvių Dienų”. Parengimas įvyks 
Fellowship House rumuoše, 831 
West 33rd Placė, Bridgeporte.

Bowling—Lunch—Bar 
/ 20 Bowling Allevs
10 Billiard & Pocket Tables 

Lun^-h Room — Bar 
Bruck-Wiesner Rec. Co, 

I Incorporated 
819 W. 35th Street 

Chicago, III

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės

EMERALD, DAIRY
Senuko Daūfrek 

3251 Emerald Avė.
Pristatom i namus

Pašaukit,

Balandžio 14 d., Chicagoje 
įvyks nominacijos kandidatų 
lapkričio mėnesio rinkimams. 
Tų dienų žadama pravesti ir 
ąldermonų rinkimus 21-niam 
warde (Westsidėje ir 18-toje 
apielinkėje), kad užlipdyti mi
nusio John Lagondy paliktų 
vakancijų. ' / >

Chicagos sanitarinis distrik- 
tas skelbia, kad ateinantį mė
nesį Į?us pabaigtas kanalizaci
jos tunelis ir jo šakos, kurios 
jųims išmatąs iš visos Wp$t- 
sidės. Projektui praleista apie 
£16,000,000. Apie 3,000 darbi- 
linkų dirbo nuo 1934 metų.

Tunelis aprūpins Chicagos 
lalį, tarp ežero, Roosęvell 
<oad, Cicęro avenue ir Fuller- 
.on Street, kurioje gyvena apie 
Z00,000 žmonių. <■

Suėmęs išmatas iš tos mies- 
o dalies, tunelis jas nuneš į 
įerdirbimo stotį, kuri randasi 
jtickney priemiestyje.

Sanitarinis distriktas taipgi 
praneša, kad kasa ir kitus d U 
tunelius, Vienas iš jų parūpins 
Southwešt side, o kitas Dės 
Pląineą ir Oak Park. Tie tu
neliai kaštuos po $8 milionus 
kiekvienas. Juos kas 3,000. 
Darbas bus pabaigtas 1937 me
tais. *■ I \ / -

Help Wanted—Malė
t Darbininkų reikia

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

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840 
Dar gražiau, moder- 

niškiau irenta

Skelbia pakeisianti 
algas 2,500 
darbininkų

The Western Clock Compa
ny, La Šalie, III., skelbia, kad' ir 46-tam warde,f kur pasidarė 
vasario 10 d., pakels 2,500 ai- vakancija aldermonuiJ Oscai 
gas -7%. Viso laikrodžių firmą Nelson užėmus apskričio teisėjo 
turi 3,000 tarnautojų. vietų.

Pirmus Morgičius 
ant Real Ėstate
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
dėlių Atrokavipiu. Duodame 

CoIIateral Paskolas.

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

Tel. Franklin 0576

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

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

Hemlock 0800

FOX DE LUXE
Alus—5 centai. Degtinė—10 

Užknndži°i visados.
J. G. Tavern
JOHN GRIBAS, Sav.

3318 So. Halsted St

SKOLINAM PINIGUS
Ant 1-mu ir 2-rų morgičiu ivisos< __ „„ 
apielinkėse (ir perkam) nuo1 $100 riu rezidencija 
iki keliu tūkstančių. Turime R< 
Estate ir Apdraudos Departamentų.

J. NAMON & COMPANY
6755 S. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI valgykla South 
Sidėj. Gražus ir geras biznis. 40 
vietų. Kaina $700. Rašykite Box 
388, 1739 So. Halsted St.

NAUJIENOS, Chicago, III..
—i .imi —»■» i . jmjnu J... . ■■!■■<■■■■■■■!■ ■ 1^1 «**R»>**

AMERIKONIŠKAS “KOLCHOZAS”-KOLEKTYVAS

Business Service
______ BiznioĮPatarnavi^_____

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Mnža. narinė mokės 
lis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met
SS#

Y: ž-:’




