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ve vežtam gasolinui.

dieną tempe- 
buvo 4°, bet

Pasimirė Graikijos 
monarchistų vadas 

gen. Kondylis

3 užmušti, 32 sužeisti 
traukiniui nušo - J 

kus nuo tilto

EDDYVILLE, Ey.( s. 81. - 
James Mathews, 19 m., iš Whit 
ley City, Ky, 
elektros 
angliakasio.

Liepia išnaujo ištir 
ti Lindberghų kudi 

kio pagrobimą

-Pre 
vaka?

L ę p k i ja grūmo ja 
pradėti stabdyti V(F 
kieti jos traukinius

Bankrūtijanti Italija didina sa
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statybai
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Galbūt bus pravesta ir pinigų infliacija, 
prispausdinant pinigų ex-kareivų 

bonusus atmokėti

rie ke-
Italijoje 

daug naujų

MANGUM, Okla., s. 31.—Ga- 
solino pečius eksplodavo Reed 
Consolidated mokykloj, vieną 
mergaitę gal mirtinąi apdegin
damas ir kitus penkis vaikus 
sužeisdamas.

SINGAPORE, s. 31.—8 žmo
nės liko užmušti ir 31 sužeistas 
muštynėse tarp rudos kasėjų 
Malay pusiausaly. Muštynės ki
lo iš barnio bekoziruojant.

WASHINGTON, sausio 31. — 
Demokratų vadai svarsto apie 
didelį pakėlimą taksų, kad su
kelti .pinigų ūkių šelpimui ir 
prispausdinimą bilionų dol. ne
užtikrintų pinigų, kad jais at 
mokėti ex-kareivių bonusus.

Prezidentas Rooseveltas, ku- 
ris mėnuo atgal pareiškė, kad 
naujų taksų šiemet nereikės, 
dabar prisipažino, kad nebus 
galima išvengti taksų pakėli
mo. Nors jis ir neminėjo kiek 
pinigų padidintais taksais rei 
kės sukelti, bet artimi jo pata
rėjai mano, kad ' reikės nuo/ 
$500,000,000 iki $750i000,000. 
Tie pinigai eis daugiausia šel 
pimui ūkininkų ir kovojimui 
nualinimo žemės. Tečiaus kaip 
prezidentas išsitarė, šie taksai 
bus uždėti daugiau formoje

Angliakasiai gali pa 
sitraukti iš Darbo 

Federacijos

.. — Pasi 
inžinierius

Egypte neramumai 
bent laikinai 

apsistojo

VARŠAVA, s. 31 
valdžia paskelbė, kad ji po Va
sario 7 d. sustabdys penkis 
Vokietijos ękspresinius, vieną lo- 
kalį ir visus extra traukinius, 
kurie vaigšto per Lenkijos ko
ridorių tarp Rrytų Prūsijos ir 
Vokietijos, jei iki tai dienai 
Vokietija nesumokės Lenkijai 
60,000,000 zlotų už naudojimąsi 
koridoriaus geležinkeliais.

STANW00D, la., s. 31.—Už 
daryti namuose kai jų moti 
na išėjo išsiųsti t laišką, du vai
kai žuvo gaisre, kuris sunaiki
no jų namą. Trečią vaiką iš

x TRENTON, N. J., s. 31. — 
Gubernatorius Hoffman įsakė 
New Jersey .policijai išnaujo 
ištirti Lindberghų kūdikio pa? 
grobimą ir nužudymą ir suras
ti Bruno Hauptmano pagelbi- 
ninkus.

Du žuvo susirėmime 
? kalėjime

MASKVA, s. 31
Rusiją padavė Japonijai forma
li protestą "* Japonijos- 
Manchukuo įsiveržimą į Rusijos 
teritoriją Tolimesniuose Rytuo-

Prezidentas šventė 
gimtadienį

SELMA, Ala., s. 31. — Išfi 
kasiame susirėmime ir paskui 
persišaudyme vietos kalėjime, 
liko nušauti vienas negras ka
linys ir vienas šerifo padėjėjas.

WASHINGTON, s. 31. —An- 
glikasių unijos konvencija vien 
balsiai įgaliojo unijos valdybą 
pastiraukti iš Amerikos, Darbo 
Federacijos, jei to reikalaus ap 
linkybės. Tai pasėka kovos, 
kuri iškilo Federacijoje tarp 
amatinių ir industrinių unijų.

Gautomis žiniomis, daugiau 
kaip 100 kareivių įsiveržė iš 
Manchukuo į Rusijos teritoriją, 
bet buvo atmušti pasienio sar
gybos po smarkaus susirėmi
mo.

Gubernatorius abejoja, kad 
tą darbą butų galėjęs atlikti 
vienas žmogus ir iš liudijimų 
paruošė 19 klausimų 
policija turi atsakyti.

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

Giedra ir gal 
dieną.

Vakar 12 vai. 
ratura Chicagoj 
8 vai. ryto buvo 6 laipsniai že
miau zero. Buvo tikimąsi to
kios pat šaltos nakties ir per-, 
eitą naktį.

Saulė teka 
5:03.

CAIRO, & 31. —-Egypte ta
po sudarytas ųeutralis kabine
tas, vadovaujamas Aly Maher 
Paša ir neramumai bent laiki
nai apsistojo, o studentai su- 
gryžo prie mokslo.

Taipjau išrinkta ir komisija 
iš šešių,' nacionalistų ir penkių 
kitų partijų atstovų vesti de
rybas su Anglija dėl naujos 
sutarties.

Tikimąsi, kad deryboms pra
sidėjus, gali atsinaujinti ir ne
ramumai, nes nacionalistai nori, 
kad iš Egypto pasitrauktų ir 
visa Anglijos kariuomenė.

NEW YORK, s. 31 
traukęs elektros 
Austin Phelps Palmer liko nu. 
teistas 90. dienų kalėjiman ifž 
siuntinėjimą prezidentui Roose- 
veltui mirtimi grūmojančia 
laiškų.

Troko narve sudegė 
20 į darbą gabena- 

miĮ kalinių

CHICAGO. — Kalinio Richard Loeb nužudymas Stateville kalėjime sukėlė didelį triukšmą visoj 
Illinois valstijoj ir davė pradžią investigacijai į visų kalėjimų gyvenimo sąlygas. Viršutiniam 
paveiksle, Loeb kūnas išvežamais iš kalėjimo į* Oakwood kapines, kur buvo sudegintas. Apačio
je, koroneris Dr. E. A. Kingston < kvočia kalinį James Day, kuris Loebą nužudė.

CHICAGO
baigiasi ir nors oro pranašai ir 
gi pasikeičia, bet ir naujas pra
našas, meteorologas 
nesuranda kiek geresnio oro 
Chicagai. Js isako, kad žemiau 
zero oras tęsis dar mažiausia 
4 ar 5 dienas. Dienomis bus 
biskį šilčiau, bet naktimis ir 
rytais temperatūra risis toli "že
miau zero. Taip bus šįryt, taip 
bus šekmadieny ir taip bus dar 
per kelias dienas.

šatla ne tik Chicagoj, bet ii 
veik visose Jungt. Valstijose. 
Net ir šiltoji Florida negali ši
luma girtis? nes ir ten tėra tik 
28-34 laipsniai šilumos. Georgia 
ir Alabamoj šalta ir nepapras
tai daug sniego. Tik Cal., Ariz. 
ir pietiniame Texas yra šilta.

Rusija protestuoja 
Japonijai prieš 

įsiveržimą,

Gen. Kondylis jau kartą bu
vo padaręs perversmą ir jėges 
pagelba pasigrobė valdžią, pas
kui atsteigdamas Gaikijoje mo
narchiją. Bet karalius Jurgis 
jį atstūmė ir nuėjo 
keliu, pasižadėdamas 
darbiauti su visomis 
mis.

proceso taksų ir todėl pakėli
mas taksų nebus visuotinas.

Tečiaus greitu laiku teks at-. 
mokėti bilionus dol. ex-karei? 
viams. , Kongrese infliacionistų 
jėgos nepaprastai didėja. Visi 
pranašauja, kad bus priimtas 
bilius prispai/sdinimui 1 naujų 
neužtikrintų pinigų, k^ad jais 
bužų galima atmokėti bonusus.

Bilius jau yra paruoštas, tik 
dar nepadųotas kongresui svars
tyti, nes tikrai nežinoma kiek 
pinigų reikės ex-kareivių bonu- 
sų atmokejimui. Veteranai ap
skaito, kad reikės tik biliono 
dol. Bet tam niekas netiki.' 
Valdžia gi apskaito, kad reikės 
$2,249,000,000. Laukiama tik 
veteranų biuro apskaičiavimų, 
kad pasiūlyti infliacijos bilių.

WASHINGTON, s. 31. —šian
die anglaikasių unijoš konven
cijai .kalbėjo Edward F. Mc 
Grady, darbo sekretorės pagel 
bininkas. - •'

Jis taipjau ragino išrinkti pre
zidentą Rooseveltą ir tuo ‘ at
sakyti “Wall gatvės pinigų 
maišams”. *

“Budėkite darbininkai,” ragi
no jis angliakasiui. “Demokra
tijos gyvavo ir mirė pirmiau. 
Amžinas budėjimas yra kaina 
laisvės.. Gudri propaganda x pri
vedė prie Europos diktatūrų it 
galbūt tuo pačiu budu bus bam 
doma sunaikinti Amerikos lais 
ves”. • ,

Jo kalbai 1,700 delegatų karš 
tai plojo.

Unijos • prezidentas John L. 
Lewis paskelbė, kad angliaka
siams bus leidžiama dirbti ir 
ilgesnes darbo valandas, jei kur 
pasireikš tkiras anglių truku
mas, kurio negalima pašalinti 
kitu budu.

Tai buvo Lėwiszatsakymas į 
Iowa gubernatoriaus prašymą 
leisti Iowa angliakasiams dirb
ti ilgesnes nė 35 vai. į savaitę 
valandas,- kad pašalinti ten pa
sireiškusį anglių trukumą. Bet 
Lewis pastebėjo, kad Iowa nė
ra reikalinga ilgesnių darbo 
valandų, nes ten ir dabar toli 
ne visos kasyklos dirba pilną 
laiką. Be to, “jei operatoriai 
nori padidinti produkciją, galt 
suimti ten esančius tukstan 
čius angliakasių bedarbių”.

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENI

kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 
1080 Kilocycles (5000 Watts Pajėgos).

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

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

TULSA, Okla., s. 31.. — Tė- 
vas, motina ir sūnūs liko užr 
daryti kalėjiman už plėšimą. 
Sūnūs prisipažino prie kaltės 
ir gavo 21 mėn. galėjimo, bet 
tėvas ir motina liko rasti kalti 
jury ir jiems bausmė bus pa
skirta rytoj.

SUNBURY, Pa., sausio 31.— 
Trys žmonės liko užmušti ir 32 
sužeisti greitą j am Reading 
traukiniui nušokus nuo tilto 
ir nukritus ant vieškelio. Už
mušti' yra garvežio inžinie
rius, pečkurys ir Dr. Guy Rob 
fuss, brolis Penria. .sveikatos 
sekretoriaus pagelbininko.

Pirgžastis nelaimės dar nenu 
statyta. Spėjama, kad arba 
traukinys ėjo perdaug greitai 
aštriame užsisukime 
šalčių sugedo bėgiai.

The Lithuanian Daily New
Entered as second-class matter Marbh 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 

under the Act of March 3, 1879

WASHINGTON, s. 31 
zidentas Rooseveltas 
šventė 54 m. gimtadienį. Kaip 
kitais metais, taip ir šiemet 
tą dieną visoje šalyje buvo 
ruošiami baliai, kurių pelnas 
ėjo palaikymui ligoninės ir ko 
vai su vaikų paraližium. '

Vien Chicagoje tuo budu su 
kelta $30,000.

Prezidentas ypač yra susirū
pinęs kova su vaikų paraližium, 
nes pats ta liga yra sirgęs ir da
bar dar sunkiai gali vaikščioti. 
Jo pastangomis Warm Springs, 
Ga., tapo įsteigta ligoninė gy
dyti paliegusius vaikus, nes ten 
yra sveikos šiltos maudynės. 
Ten ir pats prezidentas tankiai 
lankosi pasigydyti ir turi savo 
vasarnamį.

Iš angliakasių kon 
vencijos

DILWYN, Va., s. 31.—Ukinin- 
kas Kellinger ir jo žmona liko 
užmušti plėšiko? kuris atėję į jų gelbėjo Billy Servalis, kuris įsi 
namus ir pareikalavo pinigų

igos pasi
mirė buvęs -p/emferas4 lt mo- 
narchistų vsidas gen. Jurgis 
Kondylis, 55 m.

Athenų garnizonui įsakyta 
būti pasirušusiam visokiems į- 
vykiams. Nors didelių keblu
mų ir nenumatoma, tečiaus nfo- 
rima būti prisiruošusiems, nes 
nemažaiz sąjūdžio buvo sukė
lęs gen. Kondylio pareiškimas, 
kad jis jokiu budu neužleisiąs 
valdžią liberalams, kurie perei
tą sekmadienį laimėjo parlia- 
mento rinkimus.

RYMAS, s. 31.—Išleistu nau- 
j u fašistų dekretu, kuris jau 
pernai rudenį buvo paruoštus, 
bet tik dabar paskelbtas, fašis
tinė Italija išleis 414,000,0001b 
rų, arba apie $34,500,000, nau
jų karo laivų statybai. Dekre
tas nepažymi per kiek laiko tie 
pinigai bus išleisti, bet mano- 
riia, kad darbas prie nau‘jų ka
ro laivų statymo bus pradėtas 
tuoj aus.

Armija irgi stiprinama ir 
pertvarkoma. Kad nugalėti 
maisto ■ trukumą, valdžia įveda 
griežtesnę maisto kontrolę.

Kad sumažinti šalyje nedar- narvo 
bą, 50,000 
ma į rytų Afriką ;dir|ti nepa 
kenčiamose sąlygose 
lių vedimo. Pa 
irgi bus vedama 
kelių.

Visi vyriškiai, nuo 11 metų 
berniukų, bus registruojami ir 
surašomi į knygutes jų fizinis 
stovis ir karinis išsilavinimas.

Kad sukelti daugiau pinigų, 
bu spakelti taksai nevedusiems 
Iš tų taksų duodamos pašelpos 
jaunavedžiams.
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ST. CHARLES, III., s. 31.- 
Plėšikai anksti rytą įsigavo į 
St. Charles National Bank, pa 
čiame vidurmiestyje ir kantriai 
laukė ateinančių darbininkų.

Pirmiausia apie 6 yal. pasi
rodė janitorius. Plėšikai jį tuo 
jaus suėmė, surišo ir paguldė 
atskirame kambaryje. Paskm 
vienas paskui kito pradėjo ro‘ 
dytis ir banko viršininkai; ku 
rie irgi susilaukė tokio pat Ii 
kimo. Kai atėjo 8 vai.- ryto, 
laikrodis atrakino vaultus ir 
plėšikai privertė kasieriaus pa 
gelbininką vaitus atidaryti. Pa 
sišlavę visus rastus pinigus plė
šikai nekieno neupastebėti iš
ėjo. Plėšimas buvo užtiktas tik 
apie 9 vai., kada atėjo kiti ban
ko darbininkai.•

Bankas, kuris priklausė vie
tos turtuoliui pulk. Edward J. 
Baker, buvo visaip apsaugotas, 
bet manoma, kad, plėšikai įsi
gavo į jį atsirankindami duris. 
Plėšikai viso pagrobė apie' 
$15,000. ;

SCOTTSBORO, Ala., sausio 
31.—20 negrų kalinių iš “chain 
gahg”, kiįrie geležiniame narve 
kalėjimo 'troku buvo vežami į 
ddrbą, sudegė užsidegus tame 
pačiame narve vežtam gasoli
nui.

22 kaliniai buvo sugrusti į 
nedidelį narvą, kuris buvo už
rakintas, kad kaliniai nepabėg
tų. Narve, prie durų užpaka
ly, buvo pastatytas ir atdaras 
bakas su gasolinu.

Oras buvo šaltas, tad kaliniai, 
kad susišildyti priekinėj daly 

tekiniame inde, susikū
rė ugnį? Kelias z dėl ledo ii 
sniego buvo prastas, kratantis. 
Vienoj vietojz trokas paslydo ir 
pasiliejo gasolinas,' kuris grei
tai pasiekė ugnį ir momentaliai 
užsiliepsnojo, užklupdamas nar- 
Vė užrakintus kalinius. Į sekun
dą kaliniai pavirto liepsnojan
čiais laužais.

Troką valdė du baltieji sar' 
gai, kurie, gaisrui kilus, iš tro
ko išoko ir bandė narą atrakin
ti. >Bet’ kol spėjo tai padaryti 
visas trokas užsiliepsnojo. At
rakinus duris du kaliniai dai 
spCJo iššokti, bet ir jie veik mir- 
tinai buvo apdegę, taip kad ma 
noma, kad ir jie Veikiausia 
mirs. '

Bu*?o pašaukti Scottsboro ug 
niagesiai, bet kol jie atvyko, 
visas trokas jau, buvo visai su 
degęsi

Gubernatorius įsakė “nuodug 
niai” ištirti įvykusią nelaimę.
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Joseph Triner Conipany, Chicago

3407

Kiti Lietuviai Daktarai.

AKIU SPECIALISTAI
pride may do

Laidotuvių Direktoriai

KITATAUČIAI

8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

Phone Boulevard 4189

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

Smith and Smith
Among the Liars
King Winter 
England’s New King 
The Price of Pride

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

gavę 
West 
since 
spell

t^re.).------- '
į* a rampage— 
hderstand him

Bijūnėlis
Speaking

Rousseąu, 
eftr* is thė

If all our 
the fields of 

Dancing or( 
Sports, would identify themselves 
as Lithuanians, we, otirsėlves, would 
bo'surpriscd at the number.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

šeštadienis, vasario

THE WORLD AT 
AGLANCE

ity, and wlth a reputatibn for li
beraliam and dcmocraęy.

Extreme radicals lobk upon the 
soveręign as the strongest bulvvark 
of ' Britišh capitalism. So they 
vould prefer a bad> king whose 
abolition \vould be relatively easy. 
Ap able, popular one, they realize, 
strengvhens English capitalism just

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKJI 
Turimė Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

GERB. Naujienų 
jo* ir skaitytojai 
pirkinių reikalais 
krautuve*/ kurios 
Naujienose.

question is to be decided at the 
next rehearsal. If you would likę 
to participate in the project, you 
will have to be there Saturday.

We vvould appreciate very much 
if sbmebody dragged, lured or kid- 
napped some new members. The 
dues are small and, in my opinion, 
you get your “moneys vvorth”. If 
any of you would likę to join, just 
come to the Almira Simons Hali 
at 1640 N. Hancock St., Saturday, 
February 1, 2:00 P. M. Al.

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

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

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brnnswick 05*7 .

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742
J. F. EUDEIKIS

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

2408 W. 63rd St.
Res.

6000 So. Campbell Avė.

Laidotuvių Sąlygos
x Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

loprašo Lietuvos žmonesk 
^pataria Lietuvos hanh

IR CHIRURGAS 
ėst 22nd Street 

: nuo 1—3 ir *7—8 
pagal sutarti 

6681 So. California A vena* 
telefonas Renublic 7868

Sunday, Jan. 19, • Beliajus and 
his Troupe entertained the LDS 
audience, vvho were very appreciat- 
ive of his efforts/The performancc 
was enjoyed so įpuch that there 
was unite a bit of applause for 
a AreappeWrftncėi;iOMWfehi: Valen- 
tinę appęared tKėre’Tiėaming with 
joy due to his success “ a^ a poker 
gamc----—John happy—
(Stephanie 
Powder Pftff w

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir ■ visi 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Moda

liomis ir šventadieniais 10—12 
dieną,

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

V4T57 ARCHER AVENUE
Telefonas Virginia 0036

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

JOHN B. BORDEN
Lietuvis advokatas 

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

Vakarais: PanedSlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. <

Telefonas Canal 1175. 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Edward VIIJ, England’s first 
bachelor king since George III as- 
cended the thronę in 1760, begins 
his reign at 41, vvilh great popular-

i J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 17414742

Ofiso valandos:
Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v.
Tel.: Hemlock 5524. diena ir naktį

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 1081h St. Tel. Pullman 1270 arba Ganai 2515

i J. MULEVIČIUS
4092 Archer Ąvęnue Phone Lafayette 8572

was
•Wc can imagine.

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue

eliajus was 
eonfined to bed with a badly in- 
fected arin, Povvdėr Puff was sub- 
stitu'.ing for him aš a teacher of 
dancing. He claimed it 
of fun

LACHAWICZ ir SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phones Cahal 2515—Cicero 5927

J. F. RADŽIUS
668 West 18tn Street z Phone Canal 6174

ceived several ne\V members: Steve 
Baron
picki, Robert Stanker, Lillian Wai- 
noras, Josephine Warnauškas and 
Edward Yurchūs—we xdisi>lay our 
Welcome rug. v

General meeting to be hejd Feb. 
4th at Mark White Sąuare.. Ali 
members mušt bd there because of 
very important business to be tran- 
sacted. Le’itra'ot—

— XYZ.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedelioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930

news business is dūli this week, 
so I will not be able to bore you 
very long thisi time, būt there will 
come a day. After the rehearsals 
were oVer, you know of course, 
that the rehearsals consist pf sing- 
irg and Lithuanian lessons, there 
was a meeting

We had an open discussion; main- 
ly about our program -and new 
members. This season we will pre- 
sent something in the way of an 
operetta, play or comedy for the 
people of Chicago. This important

Moterų ir vaiku ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

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

Physical Therapy 
and Midwife 

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

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

We are very, so.rry that our pub- 
lications have not appeared of 
late: reason being that some of 
otir editors had some trouble with 
thcir anatomy; so please bea’r yvith

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

“Buvo toks kfldas Ir neturėjo ape
tito;, nežinojau nė ką daryti’.’

Motinos sako, kad Triner’s Bitter 
Vynas yra geriausias vaistas susllp- 
nėjusiemš, nepilnai augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, kokias medicinos mokslas 
Šino apgynimui nuo nevirškinimo, 
prastp apetito, galvos skaudėjimo, 
nemiegojimo, gasų, blogo kvapo, o- 
dos nesveikumo ir negerumų sąryšy 
su vidurių neveikimu. Malonus var
toti ir geras, atsakantis vaistas šei
mynoms. Visose vaistinėse.,

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Pasiklausykite musų . radio 
programų kas nedėldienį 11 

vai. prieš piet iš stoties

On Jan. 17, Vytautas Beliajus, 
Wanetta Grybas and the Dancing 
Troupe wcrc ent^rtaining hussians 
(the ciub “Zaria”) at the Sherman 
Hotel. The performance was voted 
excellent by all those present. Those 
among the audience who had nųr- 
tured the thought that Lithuania 
was a small, do^ivntf'odden, insig- 
nifieant couiltry inchpkble of breed- 
ing taleniėd people, were pleasant- 
ly surprised and astonished. .

“Since when do the Lithuanians 
entertain the Russians? 
ed a select group.

Beliajus infofmėd them: the Lith
uanians did not doi'so beforCj be
cause they happened. to be under 
the reign of a cruel and unjust 
Czar/ Russia, through the forceable 
represšion, of edubation and de- 
velopment o^ Lithuanian culture, 
ęxterminated all the so called “fin- 
er thingš in life”. Now, since the 
yoke has beeh lifted from the 
weary. shoulders of Lithuartia, she 
is able to demonstrate her ability 
in activating a too long dormant, 
sočiai culture. *

Thus, in om way, iš Lithuania 
brought to the fore of American 
and Alien consciouhness 
talented people in 
Art, Drama, Cinema

S. M. SKUDAS
48 West 18th Street Phone Monroe 3377

NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

A.L.Davidonis. M.D
4910 S. Michlgan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:,

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

automobile and airplane.
i novels and composes 

pride, man vvould 
the ape and tiger

Roseland Branch is sponsoring a 
Moonlight and Confetti Dancc. Feb. 
the 15U1 at 10413 S. Michigan Avė. 
Lco Balchus and his Nighthavvks 
\vill furnish the music. The iAi- 
portancc of this affair is due to 
the Anniversary of the founding cf 
the Branch. More power to ye 
Rosclandites. They have just re-

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2343
Dr. Bertash

756 West 35th St
CQr. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:86 
NediliomU nagai sutarti.

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

If you or your friends *can out- 
do these “tall tales” from the Liars’ 
Club of Burlington, Wisconsin, 
please send the children of your 
imagination to “The World at a 
Glance.”

“After ycars of experimenting,” 
writes Don Michler, Hęrmgton, 
Kansas, “I have succeeded in Cross
ing the ordinary buckwheat with 
a Mexican jumping bean. The re- 
sulting grain, which I call ‘jump- 
vvheat’, when ground, produces a 
pancake flour that, made into bat- 
ter and ponred into a griddle, will 
tūrn itself!”

In thė hilly region of eastern 
Kentucky, farmers tie togcther the 
tails of their cows, and then throw 
one animal on each side of the 
ridge to’-'fgraze, s'o tolling is the 
«ountry.4 In the eybųing, they look 
įp t^%HinirižW^sec if their 
$attle a^ c6Wnftjj' libme. Planting 
.fheir potalocš in .a fonv, the farm
ers harvest them by eutting off the 
lower end of tho row and holding 
a sack over it.

The women, too, get in somę good 
licks for the liars’ ciub. Mrs. Ada 
May Rowe, Warrensburg, N; Y., de- 
scribes weather much likę we Chi- 
cagoans have been having the past 
few days. So cold was it that the. 
mercuiy sank out of sight in all 
the thermometers, and the humane 
society forced the city to put ear- 
muffs on all the icicles.

Būt perhaps this one from Ohio 
wins the prize.

Using a telescope, Farmer Jonės 
at lašt sighted his long-sought mule 
grazing peacefully on a hill ten 
niles distant. So elose did the spy- 

glass bring the “critter” that, when 
a bumble bee stung the animal in 
the flank, that son of a jackass 
lashed out vjciously with both 
hind feet, and broke six of Farmer 
Jonės’ ribs.

Ntežėjtmu, Lfibėrunų ir DedervinSa— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina iritaclją nuo Eezemos, spuo
gų ir # panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo Svarus ir saugus vais
tas praSalinlmui odos iritaclji). Užgin
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 35c, 60c, ir $1. Vlai vaistinin
kai užlaiko

Enraged becausė George V and 
Edward' VIII wcre “hogging” the 
front page, King Winter svviftly 
mustered his aretie army, and 
swept dbwn the great Mississippi 
valley, gripping the north centrai 
statės with icy fingers. At Inter
national Falls, Minnesota, he forc
ed the mereury' to 55 below, and 
even at such usually warm placeš 
as St. Louis and Kansas City he 
pushed it down to six below.

Killing a hundred persons and 
destrbying untold millions in crops 
and burning buildings, King ,Win- 
ter froze to death the three-man 
?.rew of a yacht at Cape May, Ncw 
Jersey, elosed Chicago’s schools and 
South Water strcet market, 
the" metęopolis of the Middle 
its coldest three-day period 
1899, and the fourth coldest 
in its history.
v Whilc the Middle West froze 
with the mereury well bėlow žėro, 
Buenos Aires, svveUering at 94, 
prayed for cooling snowers.

In the, face of Nature, man, much 
as in hip pride he peans his cpn- 
quest of elimate, is štili a puny 
dwarf in the hands of a mighty 
giant, who is now good, now in- 
'different, now evil. Būt, xvith the 
persistence of the ant, man fights 
sieadily and courageously ahead in 
his eternal battle with the ele
mente. . . .

Telefonas Yards' 0994 -
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po piieti 

7 iki 8 vaL Nedčl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 240fl

Phone Cannl 6122
Dr. S. Biežis

GYDYTOJAS 
2201 W
Valandos

Seredomis ir nedel 
Rez

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

Vai. 9 ryte 1ki 5 vąl. vakare. 
Ofiso Tel. Central 4490

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
• Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

Too.^proud to apply for relief, 
though. 74 and unemployed, Alex- 
andęr Finke “was found dead from 
cxposure and malnutrition.” His 
wife, suffering from čdld and lack 
of food, was rushed to thė -c'odnty 
hospital. Water, leaklng from pipes, 
had frozen Into a solid shėet over 
the bare floors of Finke’s squalid 
apartment?

“Pride goėth before destruction,” 
says the Bible. The poet vvrites,

“Pride goes forth on horseback, 
grand and gay. k

It '■returns Tpn f

PridĄįi; acco^ngo^l^ 
Frerich- so’Cral ’pmrbsftffh 
chief cause of human woe,

Yet pride is valuable. It vvhets 
ambition, and destroys laziness and 
sloth. Pride tunnels mountains, ex- 
plores aretie seas; it conquers dis
kante in : 
It vvrites 
operas. Without 
be far... more o f 
than he is.

Būt stubborn 
calculablė harm, as when it pushes 
loved ones apart, or pokeš the fires 
of family feuds and of nationa] 
prejudices and hatreds. “Proud as 
Lucifer,” an old saying, “shows that 
pride may be the child of heli.”

With stubborn pride in the sad- 
dlę, the stecd is headed for the 
abyss, as with Finfte and sųch 
widely-known figures as MussolinL 
Būt, tempered hy common sense, 
and guided by reason, pride is onė 
of man’s most valuable ųualities.

Phone Boulevaid 7042

Dr. C. Z. VezeFis
Dentistaa

4645 So. Ashland Avė.
, arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS 
ir TĖVAS

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

' Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. I8th St., netoli Morgan Si 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

NAUJI RADIO
. :NAUJA 

AKORDINA 
PIRKITE IŠ

PROGRESS
KRAUTUVĖS 

Už Labai Nužemintas
Kainas

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

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piety ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

DR. VAITUSH, OPf.
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12.
/ *•

daugely atsitikimu akys atitaiso
mos be akiniu. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

1712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

KL Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Miesto ofisas
No. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

Lowe Avė. Tel. Yards 2510

K. P. G UGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kariib. 1431-1434—TeL Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

gkaityto- 
prašomi 

eiti i tas 
skelbias)

Folks, this is your, news com- 
mentator frum Bijūnėlis, the one 
and only Northside chorus. The

AMERIKOS
Geriausių Išdirbysčių

PIANOV 
AKORDINŲ nuo 

$19.50 
ir aukščiau

Lengvus Išmokėjimai
Imame senus Akordinus į 

mainus ant naujų 
Su pilnos mieros Akordi- 

nu duodame iki

50 Lekcijų Dykai

3222-26 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4226

Vedėjas J. KALEDINįSKAS

headed 
straight for dietatorship. While Po- 
litician Smith ' maintains that we 

'mušt bring this government back 
fiom Moscow, Preacher Smith 
charges the administration, vvith 

j-sponsoring both communism and 
fascism at the -saiųe time.

Smith and Smith — neither is 
consistent, neither can ąnalyze a . that'much more. 
political and ecoiionric situation 
With fascism and 
each other’s throat in deadly com- 
bat as in Italyi' and Germany, how 
c^n Roosevelt sponsor both at 
once? New York’s Smith insists 
that the President is taking orders 
from Moscow, while Louisiana’s 
Smith is sure that Roosevelt is tak
ing orders from both Hitler and 
Stalin at the šame time.

It’s tho old political game played 
with new -bitterness. Both Smithš 
are fascists. Disregarding facts,

Radio Baronai 1936 metų 
Mados 5 tūbų MidgeL 

Radios po 

12.75
1936 Metų Mados Console 

RADIOS 
.CROŠLEY, ZENITU, 

PIIILCO etc. po 

*39.75
Nuolaida už Senus Radios 

Lengvus Išmokėjimai '

The rank and file of English- 
communism at 'men, however, rejoice in Edward’s 

indentifying himself vvith, them and 
with their problems. In him they 
see a friend as well as a ruler, 
especially because of his altitude 
toward the under-privilegcd. Speak
ing at Guildhall as a prince, -he 
said: ..

“Overcrowding, associated vvith 
slpm conditions, continues to exist 
up and down this country. There 
are 98,000 families of fivę or more 
persons living in two rooms or 
less... This nation cahnot'afford the 
perpetuation of thė siuitas; No one 
can ealculate what their cost real- 
ly is... Every generation has a do^ 
minąting sočiai task, and so let our 
age, our generation, be remember- 
ed as the one in vvhich was swept 
away this blot that disgraccs our 
national 'life.” v

Getting rid of' shims 
idea Progressive people all over the 
world Avilį sayl a hearty “Amohl”

If Edward VIII uses all the in- 
fluence and power of his positįon 
as head of the British common- 
vzealth to banish slums, he will be 
a true king 
of his people

Alfred E. Smith, New 
Catholic pblilician, and Gerald L. 
K. Smith, Louisiana’s Protestant 
preacher, heir to the mantle and 
methods of Dictator Long, makc 
strange będ-fehows. Yet both at 
heart are American fascists. t

Both insist that. Roosevelt, who
is trying hard to steer* the ship’ of both Smiths are cheap pedlars of 
statė betvveen tho roeks of fascism political poison mixed to play on 

fear and to arouse prejudice.
By vvhipping up bate and fear 

when a clear understanding of so
čiai and ecopomic problems is most 
important, both Smiths are a dis- 
grace to the party of Jefferson and 
Jackson.

Wolves in shėep’s clothing, both 
Smiths are a menace to this na
tion.

PLCIAL

Skin



NAUJIENOS, Chicago. Hl

loridoj Kitur".PADAUŽŲ FILOSOFIJA Jie vėl. paraduoja

ONLY

ŠLAVYKAIKORESPONDENCIJOS

Išvalo dulkes iš namų

Garantuotas

Jos. F. Budi ik
susirinkimui tik tam

labai

NAUJIENŲ” METINES

ir LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

Paveiksluoti Kalendoriai uo 25c PAMINĖJIMAS
SEKMADIENYJE

SOKOL HALI SVETAINĖJE
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Parsiduoda po 
į savaitę

“Leitenantas ar 
didelis čia daik-

Geras dulkių valyto
jas yra vertas visados 

turėti namuose.

Rašo Dominikos Kuraitis

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

Iš SLA 89 kuopos 
veiklos

sėdę žmonės lengvai gali ma
tyti, kuris arklys greičiausiai 
bėga. Lenktynių aikštė, kaip 
jau minėjau, iš visų pusių yrh 
Aptverta tvora. Visur yra įreng
tos budelės pinigams priimti./ 

f .

Lenktynės prasideda 2 vai. 
popiet ir tęsiasi iki šeštos va
landos. Kiekvieną dieną esti as
tuonios lenktynės. Pertrauka

WCFL Nedeliomis nuo 5 iki 6 
vai po pietų duodamas gražus 

programas.

DEARBORN COAL CORPORATION 
2426 S. HALSTED ST. 

SANDĖLIS- 
Genuine Red Ash 

Genuine White Star
Telefonas — CAL. 6681-6656

čių.. Pertraukai tiek laiko ski- 
riama todėl, kad žmonės gale 
tų sudėti pinigus už pasirink 
tus arklius. Kiekvienas lenkty- 
riių mėgėjas diena iš dienos se 
ka arkliui ir turi savo favori

bet tas, kuriam reikia išbėg
ti... Skandaliukai, kurie "buvo 
prieš kiek laiko iškelti, tatai lyg 
ir patvirtina. Nėra abejonės, 
kad sufiksintų lenktynių pasi
taiko.

Previoų* modeli 
reconstructed at 
Hoover lactory.

TFDR A IMPOPMITO Apšvietos komisijos pareiš lElUlA LlVvUlUlV kimas. — Mes nepaisome, kiel

kartą geriau4 pasiseks, gal lai 
mė. nusišypsos...

Aikštėje pasirodo kiti aštuo 
ni arkliai 
prieš susirinkusią publiką. Pa
sigirsta suvis — ir vėl atsive
ria pragaras. “Come on! Come 
'on!”'tik ir girdisi iš visų pu 
šių. Visi ragina parinktus sa
vo arklius 
bėgtų įr jiems dolerių iŠbėL 
tų. Bet tai tik tuščios 'pastan- surengti. Į komisiją įėjo

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Nariie- 
nu” neturėtu būti.

HOOVER
WORKMANSHIP A 
IN THESE /r //

Į vakarienę atvyko gausin 
gas žmohių būrelis. Buvo kvie 
čiami ir dalyvavo svečiai iš 
SLA 185 ir 273 kuopų. Paste
bėjau viešnių ir iš vietos mo
terų pašalpinio klubo. To klu 
bo narės nemažai pagelbėjo. 
Didelis kreditas tenka taip pat 
p-iai O. Valavičienei iš ’, SLA 
185 kuopos. Ji musų moterims 
gelbėjo pagaminti gardžius val
gius. O vakarienės metu patar
navo svečiams musų jaunos 
panelės Vilutytės, P. Karlavi- 
čiutė ir P. Kasparavičiūtė.

— SLA 89 kuopos narys.
Nors tai gal bus ir suvėlin

tas pranešimas, bet vis dėlto 
geriau vėliau, negu niekad. To
dėl ir noriu • šį tą pranešti iš 
muių kolonijos. Tiksliau sa
kant, iš musų Susivienijimo 
kuopos veikimo. x

Pirmiausia turiu pasakyti, 
jog per paskutinius devynerius 
metus musų kuopa buvo pu
sėtinai sutingusį. Tiesiog jo
kio veikimo nebuvo. Nariai at
eidavo 
kad sumokėti duokles 
viskas.

Prie liepto stovi du* kokio 
ten rango laivo oficierai, ku
rie peržiūrinėja pasažierių lai
vakortes. Nors, matytį kad' 3 u 
činas aukštas, bet jie .‘labai 
mandagus: nė vienam pasažie- 
riui į užpakalį nespiria ir at
gal nevaro, kada jis yra už
mokėjęs už kelionę. Prieš pi
nionzų ministerį net pasilenkė. 
Gal ant arbatos tikėjosi gau
ti. Tuoj prie liepto ant laivo 
denio stovėjo labiau pasipuo
šęs ponas. Nusprendžiau duo
ti jam kvoterį. žinote, pinion- 
zų ministeris pinigų turi. “At
siprašau,” sako, “aš esu kapi
tonas.”

Manau sau4 
kapitonas — 
tas. Juk Lietuvos nusigėrę ii 
nususę leitenantai ir kapitonai 
net riaušes kėlė ir teisėtą val
džią nakties laike nuvertė.” Bet 
kad šis kapitonas jaučiasi te
kis išdidus ir be kyšių gali 
gyventi, nusprendžiau nieko 
bendro su j po neturėti. Kapi
tonai pridarė visokių svinstvų 
keliose Europos šalyse. Jie yra 
šmikiai daugiau niekas. Nu
sprendžiau turėti reikalą tik 
su majorais, pulkininkais ir pa
tim laivo generolu. Kad ir at
siranda tarpe jų durnių, visgi 
labiau subrendę žmonės.

Kad nenukrypus nuo temos, 
kalbėsiu apie atsisveikinimą.

Laivas subaubė vieną sykį.
Visi pasažieriai stovėjome 

ant jo denio, žinote, laivo de
nis tai nei šis nei tas: nei tai 
lubos nei tai stogas — plokš
čias kaip grindys.

Laivas subai/oė antrą sykį.
Netrukus laivas subaubė ir 

trečią sykį ir pradėjo judėti.
(Galo niekad nebus)

Kiekvienas gauna lenktynių 
programą, kurioje yra surašy
ti visi arkliai ir kokiose lenk
tynėse jie bėgs. Bė to, yra lei 
džiami įvairus laikraštukai, ku
rie yra specialiai skiriami lenk
tynėms. Tuose laikraštukuose 
smulkrheniškai yra aprašomi 
arkliai ir jų šansai lenktynes 
laimėti.

eriktynėms pasibaigus. nutarė vakarienę rengti sausio 
12 d. Kaip tarė, taip ir pada
rė. Vakarienė įvyko ir buvo

SVETAINE; DEL RENDOS
PATOGI DĖL VISOKIŲ PARENGIMŲ.

Vestuvėms, šokiams ,pareitas, bunco ir Įvairiems vakarėliams^ 
Virtuvė su pilnu Įrengimu dykai.

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Sav.

2435 SO. LEAVITT STREET Tel. Canai 9585.

Galite suprasti, kad didelis 
laivas neprislinks prie kranto 
taip, kad žmogus galėtum į jį 
įžengti. Be to, laivo paviršis 
gali būti žemiau arba augščiau 
kranto. Prisieitų šokti žemyn 
arba kabintis augštyn. Navi
gacijos gudruoliai sugalvojo 
lieptą, kuriuo ne tik žmonės, 
o ir gyvuliai gali į laivą sulip-

Protestai
kuopos protestuoja prieš Ap
švietos Komisijos patvarky
mus. Cenzūros neturi būti. Ir 
pinionzų ministeris, ir dangaus 
biznio ministeris, ir redakto
rius ir kiekvienas šis ir tas ga
li ir tvri turėti teisę pliurpti, 
pliaukšti ką tik r.ori ir kiek 
tik nori, šalin Apšvietos ko
misiją? šalin jos patvarkymai! 
Mes norime pliurpalų gazietos. 
Valio pinionzų ministeris! t Va- 
lio jo raštai be pabaigos!

Pinionzų ministerio žodis. — 
Kadangi prieš manė visi lank
stosi, mane giria ir garbina ir 
kadangi aš noriu būti žymus 
rašytojas ir didelis tautos va
das, todėl mano rašinys tęsis

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

Toks apsileidimas kai ku* 
rioms musų darbščioms ir en 
ergingoms moterims pasidarė 
nepakenčiamas. Todėl jos ir nu
tarė veikti. .

Gruodžio pradžioje 
kuopos susirinkimas. Narės pa
siūlė, kad reikia surengti va
karienę šu šokiais. Pasiūlymas 

kad jie greičiau į buvo priimtas. Tuoj buvo pa
skirta ir komisija vakarienei 

išim- 
; tinai moterys, būtent, L. Krei

Tokia procedūra pasikartoja kienė, M. Karlavičienė ir L. 
kaš dvidešimt minučių, kol pa-j Kasparavičienė.
sibaigia visos aštuonios lenk-į Komisija ilgai nesnaudė. Ji 
tynės 
kai kirre važiuoja baliave 
'Bet t(- ‘ų nedaug tėra. Da
gelis pinigus palieka lenktynių' labai sėkminga. Kuopai liks ii 
rengėjams, o patys spiąudyda- pelno. .
miesi važiuoja namo.

(Bus daugiau)

Arklių paroda
Apie dešimt minučių prieš 

(lenktynes pasigirsta trimitas 
ir tuoj išjoją devyni raiteliai. 
Vienas jų raudonais rūbais ap
sivilkęs joja . .priešakyje lyg 
koks generolas. Jį seka kiti. 
Jie sunumeruoti,. — numeriai 
eina nuo vieno Jigi ąštuonių.

Visi joja labai lėtai. Vadi
nasi, kiekvienas turi progos 
gerai įsižiūrėti, kaip jo arklys 
atrodo. Pasigirsta šukavimai. 
Kiekvienas garsina savo arklį 
ir ragina kitus, kad ir jie už 
tą arklį dėtų pinigus. Gudres
nieji tyli ir žiuri, už kurį ark
lį mažiau pinigų dedama.

Kai paradas pasibaigia, tai- 
visi jojikai su savo arkliais su
stoja į eilę. Pasigirsta šūvis, 
ir visi arkliai pasileidžia bėgti 
kiek tik galėdami. Tada tai ir 
prasideda - “pekla”, žmonės su
stoja ir tiek rėkia, kiek tik 
gali. Ir rėkia tol, kol lenkty
nės pasibaigia.

Kada arkliai sustoja, tai ne 
didelis nuošimtis džiaugiasi sa
vo laimikiu, o' visi kiti nuleid
žia rankas ir . tarsi susikaupia 
maldai. Mat, jų dolerius ark r 
liai. ant uodegos nusinešė...,.

Bet kelioms minutėms pra
ėjus ir vėl žmonės krapšto sa
vo kišenes ir ieško dolerių. 
Reikia juk atsigriebti. Gal šį

INCORPORATED
3417 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

Padaužų Redak
— Apskričiai

(Tęsinys) 
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Lenktynių aikšte
.Kelias arkliams bėgti eina 

ratu. Ratas yra apie dviejų my
lių ilgio. Toks patvarkymas yra 

sykių laivas baubė ir kaip jisjiabai patogus, nes pusračiu su- 
išrodė. Reikalaujame, kad lai
vas daugiau nsbaubtų ir kad 
pinionzų ministerio pliurpalai 
nebūtų spausd.narni.

Dangaus ministerio pastaba.
— Ir aš esu Apšvietos komi
sijos narys ir kadangi aš no
riu atkreipti svieto dėmesį, kad 
ir aš egzistuoju, todėl protes
tuoju prieš Apšvietos komisi
jos pareiškimą. Kaip ir kiti tarp lenktynių tęsiasi 20 minu 
ministeriai, taip ir aš plepa 
lams turime duoti pirmą vie 
tą, kad žmonės neimtų rupin 
tis žemės marnastėmis.

Redakcijos žodis. — Laivas 
yra padarytas tam, kad jis 
baubtų. Pinionzų ministeris yra 
užsitarnavęs rašytojas, geras 
patriotas ir iš tūkstančių skai
tytojų gauname prašymus, kad 
tik daugiau jis rašytų.

Kitiems raštams šią savaitę 
neliko vietos dėl pinionzų mi
nisterio įdomaus ir svarbaus 
rašinio.

NAUJIENOS
1739 S. Halste St.

. CANal 8500

Kiekvienose lenktynėse gali • 
ma pasirinkti vieną arklį iš as
tuonių. Už greitesnius . arklius, 
žinoma, visuomet sudedama 
daugiau pinigų.

Kurjozai
Lenktynėse paprastai 

keistų dalykų pasitaiko 
vyzdžiui, bėga kokis arklys fa
voritas. Jo rekordas puikiau 
šia s. Daugelis tikisi, kad jo 
laimėjimas yra garantuotas. 
Na, suprpntafe.įir.dędp.pž jį 
pini gus. Tuo tarpų 7 lenktynėse 
tas favoritas, toli atsilieka už
pakalyje, o laimi koks, nors kui
nas, už kurį mažiausiai pinigų 
sudėta.

Kodui taip atsitinka?
Kai kurie mano, jog lenkty 

nes paprastai yra “sufiksina-’ 
mos”. Vadinasi, išbėga ne tas 

ir tęsis be galo ir pabaigos. arklys, kuris yra greičiausias,

(Pinionzų ministerio raštas 
be pabaigos apie jo kelionę į 
Lietuvą, po Lietuvą ir iš Lie
tuvos) .

Atsisveikinimas
Pasirodė, kad nė aš vienas 

keliauju į Europą: šimtai kei
stų žmonių susirinko plaukti 
tuo patim laivu. Kelis sykius 
didesnis skaitlius atvyko su 
jais atsisveikinti. Blerba, šne
ka, šypsosi, verkia, vienas ki
to rankas, pečius, veidus ir ki
tas kuno dalis čiupinėja. To- 
kis jau paprotys: susitikus ir 
atsisveikinant reikia vienam 
kitą pačiupinėti, nors lupas su 
lupomis sudurti ir jas pačiulp
ti. Sako, japonai nosis sudu
ria ir trina. Kodėl nosis, o ne 
kitas anatomije/s dalis, nete
ko ištirti. Japonų čia nesima
tė, todėl aš su Krakau'skiene 
ir jos dukrele atsisveikinome 
krikščioniškai ir leidausi i lai i

&YEAHS

JOHN Ę. EWALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant/Pirmo Morgičio^. arba 
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KIEK KAŠTAVO KARAS

Pasaulio karas kaštavo Jungtinėms Valstijoms 45 
bilionus ir 200 milionų dolerių, įskaitant į šitų sumų ir 
veteranų bonusų išmokėjimų, kurį neseniai nutarė kon
gresas.

Pačiam karui tiek pinigų nereikėjo išleisti. Karas 
sustojo, kaip žinoma, 1918 m. lapkričio mėn. 11 d., bet 
Amerikos valdžia paskelbė jį pabaigtu tik 1921 m. lie
pos mėn. 2 d. Iki tos dienos, valdžios apskaičiavimu, 
buvo išleista karui viso 25 bilionai ir 729 milionai dole
rių. ’ • \ ,

O iki pereitų metų birželio 30 d. (pabaigos “fiskalių 
metų”) buvo išleista 42 bilionai ir 900 milionų. Taigi 
per 14 metų, nuo oficialės karo pabaigos iki, vasaros 
1935 m., karo išlaidos padidėjo 17 bilionų dolerių! •

Dabar prisidės dar 2 bilionai ir 249 milionai. dole
rių bonusams išmokėti. Tokiu budu karo išlaidų suma 
po karo pasieks daugiau, kaip 19 bilionų dolerių!

Pasirodo, kad brangu yra ne tiktai kariauti, bet- ir 
padengti karo pasėkas.

ANGLIAKASIAI GRASINA ATSIMESTI NUO A DE.

M

Apžvalga
VISAI ĮSISMAGINO

Ponas Vitaitis įdėjo “Tėvy
nėje” keturių špaltų straipsnį, 
kuriame p. , Gegužis atakuoja 
SLA. Apšvietos Komisiją, o dar 
labiau SLA. prezidentą, adv. F. 
J: Bagočių. Straipsnio gale pa
žymėta, kad “daugiau bus”.

Tai įdomi padėtis. SLA. or
ganas yra paverčiamas SLA. 
viršininkų niekinimo organu.

To ne gana. Savo straipsny
je p. Gegužis kartoja tuos pa
čius argumentus, kuriais tauti
ninkų ’ “Sargybos Komitetas” 
pripildo savo nešvankią agita
cinę “literatūrą”. Taigi tas jo 
rašiny^ yra niekas kita, kaip 
rinkimų kampanijos agitacija.

O betgi šitokius raštus “Tė
vynės” redaktorius deda.____ ... . . ir
dagi po to, kai ApŠ'vietos Ko
misija jį perspėjo, kad jisai 
vestų SLA. organą bešališkiau!

Aišku, kad p. Vitaitis kartu 
su savo vienminčiais stengiasi 
išprovokuoti Susivienijime dar 
daugiau nesutikimų ir kivirčių. 
Puikiai jisai supranta savo pa
reigas, kaipo SLA. organo re
daktorius. f

Tautininkų “Sargybos” bokš
tas. dabar galės savo biuletenių 
ir cirkuliorių leidimą sustabdy
ti, kuomet pati “Tėvynė” yra 
paversta j “ sargy bininkų” or
ganą.

PRUSEIKA NUeJO PAS 
“ŠČYRUOSIUS”?

Konfliktas tarpe angliakasių unijos ir Amerikos 
Darbo Federacijos darosi, vis aštresnis.

Neseniai United Mine Workers prezidentas John 
L. Lewis rezignavo iš vice-prezidento vietos — dėl to, 
kad Federacijos valdyba atsisakė remti jo sumanymų, 
kad masinės gamybdš‘’ihilastrijdše darbininkai butų or
ganizuojami industriniais pagrindais. Dabar angliaka
sių konvencijoje, kuri įvyko Washingtone, buvo duotas 
įgaliavimas unijos viršininkams, jei reikėtų, visai at
skirti angliakasių unijų nuo Amerikos Darbo, Federaci
jos.

Šitas konvencijos nutarimas yra angliakasių atsa
kymas i Federacijos valdybos reikalavimų, kad Lewis 
panaikintų “industrinio organizavimo komitetų”.

Jeigu angliakasiai atskiltų, t ai. bu tų didelis smūgis 
Darbo Federacijai, nes United Mine Workers yra stam
biausia unija Federacijoje.'■

Sklokos organas praneša, kad 
Pruseika ir Kuodis jau pasi
traukė iš “Naujosios Gadynės”.

Kuodžio straipsnį neseniai 
įdėjo vienas komunistų laikraš
tis. Taigi, gal būt, jau ir Pru
seika nuėjo pas “ščyruosius”, 
kurie jį prieš.penketą metų bu
vo išmetę. <

tuo tarpu sklokininkų ‘ cent
ro komitetas įdėjo pareiškimą, 
“kad tas vienybes manevras 
yra atpuUlęs”.

DĖL STILSONO-BUTKAUS
GELBĖJIMO

KLAIDINGAS ĮSIVAIZDAVIMAS

“Kairiojo sparno” socialistui parašė naujo progra- 
mo sumanymų Jungtinių Valstijų Socialistų partijai ir 
išleido jį atskira brošiūrėle. Reikia pasakyti, kad tai 
menkos vertės kūrinys. ,

Visas-tas “programo” (projektas yra sulipdytas iš 
agitacinių obalsių, be gilesnio analizo dabartinės ekono
minės sistemos ir darbininkų klases reikalų. Pavyzdžiui, 
skyriuje apie “kapitalizmų ir karų” sakoma, kad pasau
lio karas, buvęs “neišvengiamas imperialistinių lenkty
nių vaisius”. Jisai ėjęs ne dėl demokratijos arba mažų
jų tautų teisių apgynimo, bet — “dėl teritorijos, dėl 
rinkų, dėl žaliavų šaltinių ir dėl dirvų (kapitalui), in
vestuoti”. ’ . . f

Kad kovojama buvo ne dėl demokratijos ir tautų 
laisvės, tai tiesa. Bet netiesa, kad karų iššaukė vien tik 
kapitalistų troškimas naujų rinkų, naujų medžiagų šal: 
tinių ir naujų progų investuoti savo kapitalus. Kapita
listų godumas prisidėjo prie karo iššaukimo, bet svar
biausia priežastis, kuri ji iššaukė, buvo ta militaristų 
arogancija, kuri viešpatavo Europos monarchijų politi
koje ir diplomatijoje. x ,

Europos kaizeriai ir carai susipešė dėl Austrijos 
sosto įpėdinio nužudymo Sarajeve. Jeigu tie valdovai 
butų buvę sukalbamesni, tai tas incidentas butų buvęs 
taikiu budu likviduotas.

Naujų rinkų ieškoti kapitalistams nereikia ginklu. 
Jie jas daug lengviau ir daug pigiau suranda prekybos 
keliu.

Karo nori tiktai tie kapitalistai, kurie gamina amu
nicijų. fO šiaip kapitalistų bizniui karas kenkia. Bizniui 
tarpti reikia taikos.

Pasaulio taikai yra labiausia pavojingi visokie au
tokratai ir despotai, kurie varinėja savo ambicijas ir 
nesiskaito nei su teisingumu, nei su žmoniškumu. Tai
gi, norint apsaugoti pasaulio taikų, reikia kovoti prieš 
diktatorius ir mflitaristus. .

K. Steponavičius rašo “Nauj. 
Gadynėje”, kad Butkų-Stilsoną 
turėjęs kas nors išduoti, kam 
buvo kenksmingas jo nusistaty
mas. “Visaip čia žmonės kal
bėjo ir kalba, kode! tik dabar 
d. Stilsonas patapo to karo au
ka”, sako jisai. z

Be to, rašytojas pamini dar 
štai kokį faktą:

“Dar vienas dalykas”, pa
stebi K. Steponavičius. “Ka
da d. A. Jankauskas, saky
damas per radio prakalbą, 
tik prisiminė, kad d. Stilso- 
nąs buvo išduotas ir kad iš
davikas kada nors bus išvilk
tas viešumon, tuoj (Už porbs 
valandų) buvo pareikalauta, 
kad pristatyti valdžiai tos 
prakalbos vertirpą.”
Atrodo, kad sklokininkai nu

jaučia, kas tas išdavikas. Gal 
būt, kad netrukus tai išeis aikš
tėn.

PASIUNTINYBĖS P0LĖMIKA 
SU KLERIKALAIS

Atsakydama į R.-Katalikų Fe
deracijos protestus dėl katalikų 
organizacijų varžymo Lietuvo
je, Lietuvos Pasiuntinybė Wa- 
shingtone rašo:

1. Dabartinei Lietuvos Vy
riausybei ąnti-katalikiška po
litika yra svetima, ir todėl 
kas gretina Lietuvą su So
vietų-Rusija ir panašaus nu
sistatymo kitomis šalimis, 
tas sąmoningai^ ar nesąmo
ningai sako netiesą;
'2. Lietuva palaiko diplo

matinius santykius su Vati
kanu ir, kaip praneša “Ry
tas”, 
Mbns.
nomis
sįenių Reikalų Ministeriui vi
zitą Kaune. Tai reiškia, kad

konkordatas tarpe Lietuvos 
ir Vatikano tebėra galioje, 
tačiau konkordato aiškinimas 
ir praktikavimas priklauso 
tiktai Lietuvos Vyriausybei 
ie. Vatikano atstovui. Todėl 
Bostono kunigų provincijos 
protestas, buk Lietiivos Vy
riausybė išvariusi Popiežiaus 
atstovą neatatinka tikreny
bei.

3. Lietuvos kultūrinės ka
talikiškos jaunuomenės or
ganizacijos: . studentų-ateiti- 
ninkų, pavasarininkų ir an
gelaičių nėra uždarytos ir 
tebeveikia. Pavyzdžiui, minė
tas laikraštis “Rytas” iš 
1935 m. gruodžio mėn. 18 d. 
praneša, kad Kauno Arkivys
kupas paskyrė tulus asmenis 
į angelaičių centralę valdybą. 
Universiteto studentai-ateiti- 
ninkai gruodžio mėn. 1 d. 
praeitų metų turėjo savo re- 
guliarę konferenciją.

4. Kas (dėl “Ateitininkų 
Moksleivių Sąjungos”, kuri 
yra trečiasis narys Ateitinin
kų Federacijos, tai štai kas 
yra žinotina: Lietuvos švie
timo Ministerija, pasiremda
ma atatinkamo įstatymo pa
ragrafu, kuris betgi neprieš
tarauja konkordato prasmei, 
1930 metais. įsake, kad 'viso
se vidurinėse ir aukštęsniosė 
mokyklose nebūtų leidžiamos 
be jokios išimties politiškai 
visuomeninio pobūdžio moks
leivių organizacijos. Tas 
švietimo Ministerijos įsaky
mas neaplenkė ir Ateitinin
kų Moksleivių Sąjungos ir 
ta sąjunga nuo to laiko skai
toma juridiniai nebeekzistuo- 
jančia, nors Ateitininkų Fe
deracijos įstatuose ta sąjun
ga tebėfiguravo. Kauno Ap
skrities Viršininkas pareika
lavo, kad ^Ateitininkų Fede
racija prisitaikytų prie Švie
timo Ministerijos įsakymo ir 
atatinkama? pakeistų savo 
konstituciją. Ateitininkų Fe
deracijos ^Vyriausias’' vadas 
prof. Pakštas tam reikalui 
atlikti paprašė apskrities vir
šininko pratęsti laiką iki 15 
sausio šių#metų. Tą prašymą 
apskrities viršininkas paten
kino. ’
Prįe to reikia pastebėti, kac 

klerikalai Lietuvoje turi jau
giau teisių, negu bent kuri kita 
srovė (išimant valdančiąją tau
tininkų partiją), ir jie tiktai 
sau reikalauja - laisvės. Kada 
Lietuvoje buvo demokratinė 
valdžia, tai jie prisidėjo prie 
jos nuvertimo. Taigi tame, kąc 
dabartinė vyriausybe stengiasi 
patenkinti klerikalus, visuome
nei nelabai įdomu.

Bet Lietuvos Atstovybė ta 
pačia proga bando pateisinti ir 
dabartinės Lietuvos vyriausy
bės “tautinio ir valstybinio au
toriteto kryptį”, kuriai daugu
ma amerikiečių nepritaria. Ji 
sako:

“Lietuva gyvena ir tvarko
si savo individualiniu budu 
ir todėl ne visi iš svetur pa
siūlymai bei pageidavimai te
gali būtį Lietuvai priimtini. 
Dėl to nereikėtų nei pykti, 
nei labai sielotis.”
Tačiau tas pageidavimas, kac 

Lietuvoje butų sušauktas de
mokratiniu budu išrinktas 
seimas, nėra iš svetur atneštas. 
Tokį pageidavimą yra daug 
kartų išreiškę patys Lietuvos 
žmonės. Jeigu yra kokia nors 
politinė idėja, tvirtai prigijusi 
Lietuvos žmonių sąmonėje, tai 
ta, kad vyriausias krašte auto
ritetas turį būti seimas^
• Tuo tarpu visokį kitokios rų
šies “autoritetai” yra pamėg
džiojimas svetimų valdžių, ku
rios dagi neturi gerd vardo pa
saulyje.
■.'

Reikalaukite “NAUJIENAS 
ant bile kampo,
mi laikraščiai. Pardavėjas lai 
k rašei ų bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato* 
gumo dėtai*

ra- parduoda*
Popiežiaus atstovas 
A. Arata šiomis die- 
padarė Lietuvos Už-

Musų Importierių Ir Lie 
tuvos Ūkininkų Bėdos

Rašo V. F. Jankauskas
Prieš kiek laiko aš išsita

riau, kad vienam importieriui 
teko šešias savaites išlaukti, 
kol jis gavo iš Lietuvos atvež
tus kumpius ir kol importo rei
kalą su konsulatu .sutvarkė. P- 

ąs Daužvardis, kuris dabarti
niu laiku eina Generalio Kon
sulo pareigas New Yorke, gruo
džio 20 d. “Vienybės” laidoje 
rašo, jog mano priekaištas ne
turįs pagrindo. Tuo reikalu aš 
turiu pasakyti štai ką: istori
ją, apie kumpius papasakojo 
pats importieris, kuris visiems 
yra žinomas kaipo teisingas: 
žmogus. Jo žodžiais aš neture-| 
jau pagrindo netikėti. Antra 
vertus, tas importieris turėjo 
reikalo ne su p. Daužvardžiu, 
o su kitu asmeniu, kuris tuo 
laiku konsulo pareigas ėjo.

Kaip ten bebūtų, bet ir p. 
Daužvardis nebando nuginčyti 
to fakto, jog iš Lietuvos pri
siųsti kumpiai New Yorko san
dėliuose išgulėjo šešias savai
tes. Aišku, kad importieriui 
buvo svarbu kaip galima grei
čiau gauti kumpiai.. O visgi tie 
produktai sukliuvo. Kodėl taip 
atsitiko? žinoma, dabar niekas 
nenori prisipažinti, kad kaltas. 
Pagaliau tai ne tiek jau svar 
bu. Svarbiausias mano tvirti
nimas yra štai koks: musų kon
sulatuose nėra apsukrių biznie
rių ir prekybininkų. Vadinasi, 
nėra'žmonių, kurie gerai ga
lėtų vesti prekybos reikalus. 
To tvirtinimo niekas negali nu
neigti.

Manau, jog visai bus ne pro 
šalį pakalbėti apie itin svar
bius reikalus, kurie ypač lie
čia Lietuvos ūkininkus. Ame
rikiečiai jau per kelis metus 
bando] intjibrhioti iš Lietdvos 
maisto produktų. Lietuvos ūki
ninkai savo produktus mielai 
parduoda. Ir vis dėlto Ameri
kos lietuviai neturi progos

Čiau impbrto bizniu jie nepa
jėgė veistis: kai kurie jų pri
kišo po penkis šimtus dolerių, 
o kai kurie ir daug daugiau. 
Ilgainiui paaiškėjo, jog iš Lie
tuvos apsimoka importuoti tik 
kai kurie labai smulkus daik
tai. Šiaip maisto produktų im
portavimas neša tik nuosto
lius. Konsulatai impbrto reika
lais .mažai tesirūpina. Tik pa
staruoju laiku teko pastebėti 
pranešimą, kad iš Lietuvos bu
siąs importuojamas krupnikas. 
Kaip sau norite, bet tai juK 

: tik mažmožis.
P-as Daužvardis savo laiške 

sako, kad “nepamatuoti užme
timai ir laikraščio visuomenei 
jų perdavimai yra kenksmin
gi musų (?-V.F.J.) tik ką už
simezgančiam ir gražių rezul
tatų rodančiam importui”... 
Įdomu butų patirti, kodėl tas 
importas tik dabar pradėjo me- 
gstis? Pagaliau, ar importo rei
kalu daug kas bandoma dabai 
daryti ? Bandysime tą klausi
mą šiek tiek panagrinėti.

Iš Lietuvoje einančių laik
raščių nedaug kas tegalima 
patirti apie Lietuvos ūkininkų 
vargus. Amerikos . laikraščiai 
irgi tik retkarčiais apie tai te
parašo. Tačiau daug ko papa
sakoja amerikiečiai,, kuriems 
pastaruoju laiku teko Lietuvą 
aplankyti. Jie pasakoja, jog 
bekonų priėmimo punktuose 
ūkininkai tiesiog kryžiaus ke
lius. eina. Bekonų priėmimas 
vyksta tik tam tikromis dieno
mis. Bet ūkininkai atvažiuoja 
dieną ar dvi iš anksto. Jie sto
ja į eilę. Mat, kas pirmesnis, 
tas geresnis. Nors šalta ir 
biaurus oras, o jie turi laukti, 

štai ir priėmimo diena. Už 
bekonus mokama tik nustatyta 
kaina. Be to, labai žiūrima, 
kad bekonas visiems reikalavi
mams atsakytų, žiūrima, kad to biznį pastatyti taip, kad jis 

Lietuvos atgabentų jis butų tik tam tikro svorio,, apsimokėtų. Kažkas yra paša? 
kęs, jog dažnai visokiam pasi
ryžimui trukdo “nematoma ran
ka”. Jei kas gerai paieškotų, 
tai labai galimas daiktas, kad 
tą . “nematomą ranką” surastų 
prilipusią prie maisto impor

tus daugiau)

nieko. Dkžnai pasitaiko, jog 
jis atvažiuoja ne vienas.

Pasitaiko ir taip, kad bekonas 
visais atžvilgiais yra geras, o 
vienok jo nepriima. Mat, su
perkama tik tam tikras kiekis. 
O kadangi dažniausia bekonų 
šuvežama daugiau, negu pri
imama, tai vėliau atvažiavu
sieji ūkininkai ir su gerais ir 
su blogais bekonais turi grįž
ti namo.

Viename pasikalbėjime tūlas 
veikėjas pareiškė: girdi, tai k«s 
jiems liepia ten suvažiuoti pirm 
paskirto laiko keliomis dieno
mis ankščiau? (Kalbama buvo 
apie Lietuvos ūkininkų var
gus).

Bepigu ūkininkai varginti, 
kada jie valdžioje neturi jokio 
balso: nėra seimo, kame jų rei
kalai butų atstovaujami. Or
ganizuotis irgi nevalia, nes vei
kia karo stovis.

Bet panašus į aukščiau* pa
minėtą veikėją gali pasakyti: 
“Ką visa tai turi bendra su 
ūkininkų suvažiavimu anksčiau 
paskirto laiko?” Pasakysiu, jog 
labai daug. Pirmiausia beko
nų ir kitų žemes ūkio produk
tų supirkimas yra valdžios ran
kose. “Bekonus juk supirkinė
ja “Lietūkis” ( “Maisto” Bend
rovės atžala). O juk tiek 
“Maistas”, tiek “Lietūkis” yra 
faktiškai valdžios kontroliuoja 
mi. Tai savo rųšies trustas, 
nuo kurio malonės priklauso 
ūkininkai. Ir ūkininkai kelio
mis dienomis anksčiau suvežą 
savo produktus todėl, kad jiems 
labai yra reikalingi pinigai. 
Reikia juk mokesčiai sumokėti, 
nusipirkti drabužių ir šiaip vi
sokių smulkių daiktų, be kurių 
negalima apsieiti. Jei ūkinin
kas pasivėlina savo produktus 
nuvežti, tai jis atsiduria eilės 
“uodegoje’. *O tai reiškia, jog 
dažnai jo nė nepaklausia, ką 
jis turi parduoti.

J Įdomu štai kas: nors Lietu
voje žemės ūkio produktai la
bai nupigo, o vis dėlto aineri- 
kiečiai importeriai nė su kon
sulatų pagalba negalėjo vers- 

I lis. Vadinasi, negalėjo impor-

maisto produktų. Tuo tarpu ki > 
tų tautų žmonės iš savo tėvy
nės importuoja ir maistą ir ki
tus dalykus. Negalima pasa
kyti, kad Amerikos lietuviai 
nebūtų darę pastangų. Buvo 
atsiradę keli importieriaų Ta-

nelabai riebus ir nelabai liesas. 
Jei bekonas nėtinka, tai po 
dviejų dienų laukimo ūkininkas 
turi grįžti namo tuščiomis ran
komis. Per porą dienų prisi
kamavęs pat? ir prikamavęs ar
klį, jis turi grįžti nebe niekur tavimo biznio

MUSSOLINI JAPONUI: “Iš KUR PATS GAUNI ALIEJŲ?”
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VOL. 3 THE FURROW
ISSUED BY THE LITHUANIAN YOUTH SOCIETY

Į JOVETSTĮJ

OUR AIM
Tht Lithuanian Youth Society 
ie a tocial group organized for 
the purpose of furthuring Lith
uanian drama, art, literature, 
thought and tore among the 
American born Lithuanian youth.

Communications and corrtepond- 
ence may be addressed to Vytautas 
Beliajus, 3259 So. Halsted St., 
Chicago, III. Phone Victory 5259.

BEG YOUR PARDON!
In our lašt issue, under the cap- 

tion of “Itemized Election Results,” 
no doubt due to the Xmas rush, we 
ommitted several narnės of newly 
elected officers. The narnės follow:

Eighteenth Street: Marion Dabul
skis, Treas.

Brighton Park: Joe Bagdonas, 
Chairman; Joe Giercis, Vice-Chair- 
man.

Marąuette Park: Theodore Rekš- 
tis, Officer-pro-temps; Albin Trak- 
selis, Sočiai Secretary; Joe Adams, 
Sergeant-at-Arms.

y

Splash Party a Bįugh 
Success

have 
pro- 
\vith 
good

Our lašt sočiai undertaking, held 
on January llth at the Medinah 
Club, 505 N. Michigan Avė., proved 
to be an alf-around success. Both, 
socially and financially. This parti- 
cular affair, givcn at that exclus- 
ive place, also reassured us of the 
cxcellent sociability and deportment 
of the LYS members. Two direct- 
ors of the swimming pool 
been so impressed xvith the 
ceedings, that they have 
amazement expressed their
impressions sevęral times through 
out the evening to several of the 
LYS officers, assuring them that 
never before have they seen an 
outside group reach the Standard 
of good mannerisni as that of our 
ęrganization, despite i, of , the i fact 
that the crowd was so overwhelm- 
ingly latge.

They ascerlained to us that 
“They will feel honored if wc xvill 
sponsor our affairs at their halls 
and be glad to accommodate us”. 
Such compliments, naturally, add

No. 23

to the prestige of our organization 
and proves the tmth of several 
statements in an article clsevvhere 
on this page. V.

STATEMENT

(Professional and Business Men, 
Attention)

With the coming of the 
we feel that a statement 
Y. S. would be opportune 
fact that there are many who are 
doubtful as to the integrity of our 
organization as a whole. Many, 
very many people, especially our 
elders, voice the opinion that the 
L. Y. S. is merely a sočiai organiz
ation beating futile hands against 
a wall of reality. •

This is only partly true. We ad- 
mit that we do funetion- in a sočiai 
capacity, however, this only second- 
arily. We arę practical, tho at times 
not very successfully. In spite of 
this, we have not thrown 
hąnds in vain. If you will allow us 
a virtue, it is perserverance. Inthis 
we stand alone. Not only do wė 
lack financial support from our se- 
niors, būt also moral encourage- 
ment. Some of our influential lead- 
ers admire our courage and accomp- 
lishments, promising aid in various 
ways, būt beyond this nothing ma- 
terializes. In addition to this we 
bear the brunt of unfounded abuse 
and always have to hurdle obstacles 
on our road to success.

N0w let us deive into the make- 
up of the membership of the L. Y. 
S..

The majority of our members are 
those who have their high school 
education and are now earriing 
their living. Next, there are those 
štili attending high school and very 
rearly thru. Then there are the 
other two minority groups, college 
students and those *who have not 
finished high school bec®use of 
financial difficulties. Thus the non- 
collegiate youth predominates. We 
do not deny that many of our mem
bers lack cultural polish, an adept 
vocabulary, a working knovvledge 
of cujęręnt even,ts,r and, that smooth 
sophistication that collegiate dįs- 
cussion groups handle themselves 
in. Nevertheless, in spite of these 
so-called handicaps, each L. Y. S. 
member possesses 
and discretion, is 
things that take place, be they bf

ULONAI!
The Ulans (Cavalry Men)

The Ulans, the Ulans!
Upon their stallions.
How stately are the steeds!
How handsome are the lads!

While on the steed I šit,
With my spurs gleaming, neat, 
Lo! my fair lass I see, — 
Bright as the sun is she.

It was on a dark night, 
With smiling moon in sight; 
On the soft, verdant grass, 
There I wooed my fair lass.

As her hand I did seek, 
Words of love I did speak, 
An4 a gold bethrotal ring 
For her hand I did bring.

importance or Ibcal sig-

New Year 
by the L. 
due to the

up our

common scnse 
aware of all

Folk Song
j

Translated by—
Vytautas Beliajus.'

STOVOL!
IŠTOBULINTAS PEČIAMS ALIEJUS 
Praleiskit šių žiemų, šiltai ir smagiai

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

Dega be kvapo ir yra liuosas nuo angliadario.
Pašaukite NEVada Ą OAf) 

arba VINcennes , W -f

PETROLEUM CO.

USB

OUR

Nigbt and Morning |
Promote a Clean, Healthy Condition
Dėl Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.
Sale for Infant or Adult. At ąll Druggists. I

JPrite for Free Fye Fook Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

mundane 
nificance. Above all, they have a 
highly dęveloped sense of sincerity 
in friendship and are not affect- 
ed.

■ * ' '

Testimonial statements ęould 
very easily be' obtaincd from the 
majority of LYS n^embers specify- 
ing the changes vvrought within 
thėm since their affiliations with 
the club. At least 60% (vvithout 
exaggeration) are of the type that 

, knew nothing whątsoever of Lith
uanian life, much less, cared any- 
thing about it. I ręcall that ąuite 
a few gasped at such a minor fact 
as learning that some of our mem
bers bore foreign sounding nambs, 
and vvondered if the Birute’s and 
Vytautai vvere not ashamed of be- 
ing the owners of these narnės. 
Some went so far as to deny their 
Lithuanian descendahcy, and ref-' 
used to speak or be heard 
in that language. Others 
and xvould not care to 
with Lithuanian people. 
points have been entirely 
come through the influence of the 
LYS as a whole. Many members 
have come to me personally, say- 
ing, “You knovv Vyts, if it Avasn’t 
for you and the LYS I would riot 
have become so Lithuanian minded 
and so able to associate vvith the 
people I do now.” 
clear that' the LYS has peiTormed 
a great Service to 
the falherland. The 
sočiai eloak, is fair more important 
than some of the other Lithuanian 
organizations although each orga
nization has it’s own benefits in 
it’s own way whether it is a sing- 
ing or beneficial society.

Is not this sufficient, reason for 
the LYS being so vitally important 
to our nations youth? Does not 
this call for, the vvholehearted sup
port of the Lithuanian business 
men, their visits to club meOtings, 
their suggestions and help for our

speaking 
did not 
associato 

These 
over-

This makes it

it*s nation and 
LYS, under it’s

NAUJIENOS, Chicago, III.
expansionZ instead of their usual 
interferer/ce or meaningless com- 
pliments4 , , ■( •

Eiiable us to unite the Lithua
nian youth! help us tę win these 
self šame youth to Lithuanian con- 
sciousness. Let us start the nevv 
year right. '

Vytautas Finadar Beliajus.

Saugokitės, Ciceroje 
vagia automobilių 

license
CICERO.— Jei kartais kam 

tektų važiuoti į Cicero ir ap
sistoti prie šv. Antano bažny
čios ar mokyklos, patarčiau bū
ti atsargiems, štai kame da
lykas. •

Nesenai man teko važiuoti į 
toj e apielinkej'e- buvusius šerme
nis. Automobilį pasistačiau prie 
parapijinės mokyklos. Kada grį
žau prie , automobilio namon 
važiuoti, radau mašinos duris 
atdaras, o pirštines ir miesto 
license pavogtus.

Antrų vakarų įvyko ta pati 
istorija. Včl sugrįžus į tas 
pačias šermenis, nusiskundžiau 
sunui, kad mano license pavogė. 
Sūnūs nusigaridęs skubiai išbu
do pažiūrėti savo license. Ir jų 
jau neberado. Jo license buvo 
pogtas laike pusvalandžio.

-—A. K. Sargas.

F. Bulawo portfelio 
misterija

Atsisėdo prie pečiaus šildytis, 
o portfeleris, švyst, ir pranyko

Užvakar Augustino Statkaus- 
ko užeigoj, 4600 So. Marshfiled 
Avė., buvo misteriškai dingęs 
“Naujienų” atstovo, Frank Bu- 
law, portfelis. 'Bet policijai įsi-

Pėo plės Krautuvių
VASARIO MENESIO DIDIS

Išpardavimas
Siūlo didžiausias prekių vertybes visoj 

Chicagoje

%

<7,

M

S

“ '59.75Šis naujausios mados (Modernistic) 
žiausias Parlor Setas $100.00 vertės už 
šimtai kitų gražių parlor setų galima pasirinkti už nu
mažintas kainas nuo’ ......   Rft
iki $195.00. Lengvais išmokėjimais.

Fir

y

v.
$ te

dalių šios gražios lo-
s vos pilnai Įrengtos. 

springsai ir springsinis 
matracas

’19.95

$35.00 vertes, šis tvirtas ir 

gražus ąžuolo medžio 
Brcakfast Setas

*17.95
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Didele nuolaida už senus baldus į mainus ant naujų

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. Lafayette 3171 > Tel. Hemlock 8400 

CHICAGO. ILL.

maišius jis vėl misteriškai at-lyj*: 
sirado. Atsitikimas buvo toks: J

Kada F. Bulaw užėjo pas p. Į 
A. Stakauską ir portfelį7 pasi-J 
dėjo ant suolelio, o pats Šildėsi 
prie, pečiaus, tas jo portfelis 
staigiai dingo. Savininkas aiš
kinosi, kad jis nematęs kas jį 
pagrobė. Bet aldermono Tho- 
mas J. O’Grady sekretorius, 
J. Tamulis, kuris buvo karta' 
užeigoj, tvirtino, kad du nepa
žįstami vyrai .stupuliavę apie 
tą vietą, kur portfelis buvo pa
dėtas, ir Bulowui šildantis prie 
pečiaus, jie staiga išėję.

F.' Bulaw užsispyrė žut-but 
surasti portfelį ir tuos pikta
darius, kurie jį pasiėmė. Tad 
jis pasišaukė policiją į pagalbą.

Už porą minučių jau polici
ja slinko vidun atstačiusi re
volverius. Bet tuo tarpu port
felis vėl misteriškai atsirado 
kitame gale kambario. Bet kas 
jį norėjo pagrobti policijai ne
pasisekė Įoatirti.

Ji išėjo savo keliais, piktai 
užprotestavus, kad daugiau taip 
nebūtų daroma, (op.)

PELON
Tvirčiausia metėlių esencija 
arba naturališki, kartus laše
liai dėl degtinės. Rekomen
duojam specialiai dėl taver
nų.

Lašai “PELON” pagelbin- 
gi sergantiems skilviu ir pa
žadinime apetito. Gausite vi
sose vaistinėse arba rašykit

MARSHAL
LABORATORY

4645 S. Ashland Avė.,
CHICAGO, ILL.

KAINA 75c.
REIKALAUJAM AGENTU .

Kasdien skaitydami I 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų.1 1
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Lietuviškos Draugijos ir Kliubai,
ĮSIDĖMĖKITE!

Jei jūsų organizacija rengia piknikų ar 
išvažiavimų šįmet, verta jums pamatyti

SUNSET PARK
Lietuvių Pilnai Įrengtas Piknikams Daržas 
52 akrų daržas—gražus miškas—aptvertas aukšta tvora—50x60 šo
kiams salė—geri pianai dėl orkestros—didelis, pilnai įrengtas Re- 
freshment Stand, su bėgančiu vandeniu, alui kranai ir coils—pik
nikams stalai ir sėdynės—Chicago-Joliet busas sustoja prie vartų— 
baseball laukas—viskas geroj padėtyj,. Kainos žemos—iškaitomi 
elektra, vanduo ir reikalingi gėrimui stiklai.

Atvažiuokit pamatyti. Patariame rezervuotis 
, iš anksto, kad užtikrinus sau 

patogiausių dienų.
V. KURAITIS •

135th & Archer Route 4-A Lemont, III.
TEL. LEMONT 87-R1

GARDUS 
liismavcii ALUS

ji

VISUOMET REIKALAUKIT IR f 
GERKIT BISMARCK ALŲ

Mike Dzimidas
Pristatys jums B1SMARCK alaus kiek tik norit

4138 Archer Avenue
Phone Lafayette 0401

■' . - ' t - ' - ' . . z

artus

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Atsišaukimus
Lapelius
Korteles
Programus
Tikietus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai • 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais. 

* l *

W 0 [E, (M
. Z" ' / ' ' *

1739 South Halsted Street, Chicago, III

/■ u
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mitinguMUSŲ SKAITYTOJAI

susirinko
daugiau. Vienas iš

nariai nebegalėj o

Sulaukėme pa

$894,927.91

$672,212.53

106,325.00

m|

PROFITS

Surz ir Royal 
busią ir gėri-

Traukinys sudaužė au 
tomobilj: žmones gyvi

M H

MES PERKAM 
LIETUVOS BONUS

Spokes Athletic Club 
rengia šokių vakarą

miestelio, 
traukinys

, kad 
geriau* 
reikia

skerdyklų 
r Halsted 
prezidento

7,137.67
996.90

34,579.25
68,224.85

5,451.71

ČEKIŲ SĄSKAITOS
TAUPYMAS
UŽSIENIŲ SKYRIUS
LAIVAKORČIŲ BIURAS
TRUST '
DEPARTAMENTAS

PILNAS 
BANKINIS 
PATARNAVIMAS

Cicero Improvement 
Kliubas ir atskalūnai 

atsidūrė teisme

Šįmet yra šalta, bet 
linksma žiema”

oere's where

W. A. Antonisen pa 
skirtas Universal 

banko namo 
receiveriu

ADVANČES FROM FEDERAL HOME
LOAN BANK ...... ............... ................

DIVIDENDS DECLARED, PAYABLE
" IN CASH ...... .................. .....................

ACCOUNTS iPAYABLE ..........................
LOANS IN PROCESS .............  1.........
RESERVES
UNDIVIDED

pelno, o priešingai, pa- 
kliubui nuostolių. Skun- 
atstovavo l adv. Jbseph

vadas Stanley 
(Sp)

$894,927 91 
$345,292.84 
549,635.07 

$894,927.91 
The United States Treasury and Home Owners Loans 
Corporation are investing funds in our Association. 
Safety of your investments is insured up to $5,000.00 
Supervised by the United States Government.

OFFICERS and DIRECTORS:
JUSTIN MACKIEWICH, president 
MICHAEL JASNAUSKAS, first-vice-president 
ADAM BARTUS, second vice-president 
S. A. SZYMKEWICZ, treasurer 
HELEN KUCHINSKAS, seeretary 
LEONAS GINIOTIS 
DIONIZAS JANKEWICIUS 
ZENON POCIUS 
ĘRUNO SHUKIS

Pulkim
Bet kur tau, kaip

vikaras kun.
Pradėjo raginti

šią žiemą buvo daug gražių 
parengimų, bet dar ne viskas. 
Dar bus 
gražiausių, tai bus vasario 9 d. 
prie kurio rengiasi “Pirmyn’ 
choras. Jis sudainuos visąope 
ra, “Cavalleria Rusticana”.

TYPEWRITER EXCHANGE 
3970 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 3534
Al. Davis, lietuvis pardavėjas

Raštai skiriami j šj skyrių turi būti adresuojami “Musų Skaitytojams1 
Būtinai pridėkite savo vardą ir pavardę. /

$16,454.39
135,5^8.14
117,200.00

Kunigų pamokslai apie 
gerą spaudą

Aš nuo savęs užprašau vi
sus ti/os “dvasiškius tėvelius”, 
kurie primeta musų jaunimui, 
kad jis nesuprantą' lietuviškai. 
Atsilankykite vas 9 d., ir pasi
klausykite kaip musų jaunimas 
kalba gryna lietuvių kalba ir 
dainuoja lietuviškas daineles.

—Sena Suzana.

F. Pociaus vadovaujama grupe 
bandė uždrausti Kliubui 
rengti šokius šį vakarą '

WE 
GOINGTO 

HAVE

Bondholderiai pradėjo forklo 
žavimo akciją

T M (‘S COOK 
SAKES KlOTM'NJG

BUt ' tagt-s j
A.LU OAS f*

Lietuvių didžiausias degtines san
dėlis, užlaiko geriausią degtinę ir 
vyną amerikonišką ir importuotą. 
Kainos prieinamesnės kaip kitur.

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

Parduodam tik tiems, kurie 
turi laisnius. i

Tel. Boulevard 0470
4611 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL. ;.'r

15,000 žmonių Prezi 
dento Gimtadienio 

Baliuje

“Tik nedrįso viešai pasakyti” 
Per tai mums visiems para- 

pijonams aišku, kad Draugas 
nėra geras laikraštis^ sulig mu
sų klebono nuomonės . Bet iš 
kitos pusės, kunigo paragini
mą pildyti reikli 
aš parėjęs namo 
čios, 
kymą

šiandien, Logan Square Ma- 
sonic Temple, 2451 N. Kedzie 
Blvd. įvyksta Spokes Athletic 
Clubo šokių parengimas. Bu
siąs labai įdomus vakarėlis 
Dalyvaus pasižymėję sporti
ninkai ir griež du žymus or
kestrai: Qrville 
Eddy. Be to,

Sportininkų 
Spokes yra lietuvis

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stiprumą. Rekomenduo
jamos gydytoju, nursiu ir 
vaistininkų.

RAŠOMOS
MAŠINĖLĖS

VISOKIOS IŠDIRBYSTĖS
PERKAM įriti
PARDUODAM
PARENDUOJAM
PATAISOM MHUK

Vakar pasibaigė zui 
kių medžiojimo 

sezonas

TOTAL LIABILITIES .................. :.
Our assets as of December 31, 1934 were .. 
During the yeąr 1935 our assets inereased 

Totai assets as of Dėc. 31, 1935 ...

TOTAL ASSETS ....
LIABILITIES

SHAREHOLDERS INTEREST
| Installrąeųt thrift shares 

Optional shares ........ i...
Full paid income shares 
U. S. Treasury full-paid

income shares ........  273,000.00
Home Owners Loan Corporation,

full-paid income shares $130,000.00

F. VIZGARDAS 
savininkas 

INTERNATIONAL 
WHOLESALE WINE

15,000 žmonių ketvirtadienio 
vakare
Amfiteatre, 43rd
Street, kur įvyko
Roosevelto gimtadienio pager
bimui surengtas balius. Pelno 
padaryta $30,000 
gai yra skiriami kovai su 
kų paraližu.

šiandien visi lietuviai zuikių 
medžiotojai turės užmiršti apie 
zuikieną iki sekančio medžio
jimo sezono. < Valstijos miškų 
viršininkas C. F. Thompson 
skelbia* kad vakar pasibaigė, 
oficialis zuikių medžiojimo 
laikas., •. . .va ■ - i >

tai, aš užsiprenumeravau 
“Naujienas” ant viso mcįo, ir 
patariu kitiems Šv. Jurgio pa- 
rapijonams “Naujienas” užsi
prenumeruoti, nes tai yra vie
nas iš geriausių dienraščių 
lietuvių kalboje. Mat, ir 
musų garbingas pralotas ir 
kamendoriai ragindami para- 
pijonis skaityti gerą' lietuviš
ką laikraštį, turėjo mintyje 
Naujienas, nors ir nedrįso vie
šai pasakyti.

■ Kadangi “Draugas” tebėra 
prakeiktas Jo Malonybės, tai 
aš kito lietuviško gero laik
raščio nesurandu kaip Nau
jienos.

S v. Jurgio par. Parapijonas.

“Draugas” prakeiktas
Matai,# jisai žino, kad kele

tas metų atgal Jo Didelė Malo
nybė pralotas M. L. Krušas, 
vieną nedėldienį, kaip papras
tai, įlipęs sakyti pamokslą, su 
komža, stula ir net bilietą su 
raudonu k u tos u užsidėjęs ant 
galvos. Jis taip pat pradėjo 
raginti parapijomis skaityti 
gerą lietuvišką spaudą. Ir, iš
sitraukęs iš ančio dienraštį 
“Draugą”, kaip pradęs jį plūs
ti, ir šaukti, kad tai yra bai
siausias bedieviškas laikraštis. 
Ir, girdi, tokio šlamšto neverta 
nei į rankas imti. Jis tiesiog 
prakeikė “Draugą” viešai baž
nyčioje ir ikišiol to prakeiki
mo dar neatšaukė.

Be to, teismas uždraudė abie 
jom. pusėm laikyti 
kliubo vardu iki ginčąi bus ga
lutinai teisme išspręsti.

Dėlko įvyko skilimas
Prieš porą fnetų Lithuanian 

Improvement Klubo pirminin
ku buvo A. F. Pocius. TuV 
laiku klubo pirmininkas para
šydavo bet kokias re’zoliucijas 
ir be klubo valdybos žinios, ir 
be narių pritarimo, pasiųsdavo 
valdiškoms įstaigoms, o vėliau 
tik duplikatus perskaitydavo na 
riams 
rių termas

Netoli Marley
Wabash prekinis 
užvažiavo ant keleivinio auto

$818,830.65
9,098.19
6,987.08
9,100.00

48,389.99

čyrp! čyrp ir mes norime tą 
operą pamatyti!

xxx
“PIRMYN” choras stato ope

rą—“CAVALLERIA RUSTI
CANA”—Sekmadienį, Vąs. 9 
d., Chicagos Sokolų svetainėje, 
2343 South Kedzie avenue, 4:15 
vai. pp. Visas veikalas lietuvių 
kalboje, pirmą kartą Chicagoj.

Bilietai—iš anksto—65c. Prie 
durų—75c. Reze'rvirotos vietos 
—$1.00.

“Pirmyn” jau kviečia. (Sp.)

iCHCLS 
I9»

Nedėliojo, sausio 26 d., nu
ėjau į Šv. Jurgio lietuvių R. 
K. bažnyčią, į taip vadinamą 
sumą. Eidamas maniau, kad 
gal jau klebonui nusibodo er
zinti gerus lietuvių katalikus, 
ir gal jau vargonninkas už
giedos visą giesmę 
ant kelių 
ir pirmiau, tik vieną pųnktelį, 
ir toliau sau birbina tais var
gonais kokias tenais italijoniš- 
kas meliodijas, o žmones atsi
sukdami žiuri, kas čionai do 
šposai yra daromi su jų sena 
gražia giesme.

Na, ir taip sukau sau aplink 
rožančių, iki pamokslo. Mat 
skaityti maldaknygės visai ne
galima, nes klebonas juokus 
provija iš senų parapijonų, ir 
neuždega daugiau šviesų. Baž
nyčia yra taip tamsi ,kaip lie
tuviška jauja, 
mokslo.

įlipo sakyti 
Petrauskas.
žmones skaityti gerą lietuviš
ką katalikišką spaudą. Bet 
kaip man atrodė navatna, kad 
jisai neįvardino, kokis, pa- 
vyzdin, yra geras katalikiškas 
laikraštis. Matyt, jisai jau 
mus parapijoms nebeskaito vi
siškai mulkiais, ir nieko neiš
manančiais ir nieko neatme
nančiais, kokis laikraštis lie
tuvių kalboje yra katalikiš-

Kaip jau žinom,, “Pirmyn” 
visada puikiai pasirodo, o da
bar tai žada dar geriau. Bukim 
visi vas. 9 d., Sokolų svetainėje, 
2343 S. Kedzie avenue. Parem- 
kim jaunimą skaitlingai atsi
lankydami. Priduosime tam 
jaunimui daugiau energijos 
dirbti toliau,

Wm. A. Antonisen, narys 
firmos, Šukys, Ddody & Anto
nisen, Ine., 3320 South Halsted 
Street, Circuit Court teisėjo 
John Prystalski paskirtas Uni- 
yersal State Banko rūmų re
ceiveriu.

Jis pareigas pradėjo tuojau 
eiti, išsiuntinėdamas nuomi
ninkams pranešimus, kad nuo 
sausio 30 d., jis kolektuos 
nuomas ir tvarkys namo rei
kalus.

Mr. Antonisen, kuris, ban
kui veikiant, buvo jo vice
prezidentu, gavo paskyrimą, 
kai namo bondholderiai ir 
morgičininkai pradėjo forklo- 
zavimą akcijiį prieš valstijos 
paskirtą receiverį O’Connell. 
Jo rankose buvo namas ir vi
sas Universal Banko turtas. 
Už bondholderius bylą veda 
Chicago Title and Trust Co., 
trustees.

Namas turi apie $43,500 sko
lų, bonais ir morgičiais, bet 
kiek investoriams pasiseks 
realizuoti, prie dabartiniu ap
linkybių sunku pasakyti, pa
reiškė p. Šukys, firmos Šukys 
Doody & Antonisen preziden
tas, Antonisen yra sekreto
rium.

Universal Banko namas 
randasi adresu, 3252 S. Halsted 
Street, ir jame yra 3 krautu
vės ir 11 gyvenamų butų.

Dėl to kildavo tarp na- 
į. Tas ilgokai tęsėsi.

I Pagalios, ir pirmininkas Pocius 
dėl skandalų susirinkimuose ne
tekęs kantrybės, viešai pareiš 
kįj, kad jis visus klubo narius 
gali nupirkti ,už vieną ‘pihacų’ 
maišiuką^

Ilgainiui 
pirmininko elgesio pakęsti ir 
pareikalavo, kad jis rezignuotų.

Taęla, Pocius pateikalavo iš- 
valdžios chArterio duplikatą. 
Ji gavęs, pradėjo laikyti susi 
rinkimus su savo šalininkais 
šv. Antano parapijos svetainėj. 
Su pocium huėjo 56 kliubo na
riai. O kliube pasiliko 107 na
riai, ir pirmininko pareigas 
užėmė buvęs sekretorius, J. F. 
Kimbark. - •

Iki šiol taip vienoj, taip ki
toj pusėj buvo gera nuotaika 
narių, bet skilimo žaizda dar 
nebuvo užgijus. Ir kuo tie ki- 
virčiai baigsis, tik teismas pa 
rodys. —Frank Bulavv.

Visi pini
vai

Ir dėlto, 
bažny- 

tųojau pasiunčiau užsa- 
“Naujienoms”. Mat 

“Jo Malonybė” klebonas 
kun. M. L. Krušas, taip ir vi
karas kun. Petrauskas, matyti 
viešai nedrįso pasakyt 
“Naujienos” yra tai 
sias laikraštis, ir jį 
skaityti. Bet aš taip supratau, 
ir taip pat kiti parapijonai 
suprato, kad vienatinis lietu
viškas laikraštis, kuris užsto
ja lietuvių kalbą musų Rymo 
katalikiškose bažnyčiose, ir 
reikalauja, kad klebonai ne
naikintų lietuvių kalbos evan
gelijas pamokslus ir giesmes, 
tai yra NAUJIENOS. Ir per

I virš.
RIBUON’AI ............... .♦ 39^

25 metai patyrimo

THE LIVE STOCK NATIONAL 
BANK of CHICAGO

4150 SO HALSTED STREET. CHICAGO, ILL.

Mr. and Mrs. Mike Tarutis 
šįvakar užprašo visus lietuvius linksmai 

praleisti vakarą jų užeigoj.

New Gentury Tavern 
3149 South Halsted Street

Tel. VICTORY 2679. ' CHICAGO

Vakar Superior teisman buvo 
nuėjęs cicerietis A. F. Pocius, 
reikalauti teisėjo Allegretti, 
kad išduotų “indžionkŠeną” ir 
neleisti Lithuanian Improve
ment kliubui, Ciceroj, rengti 
šokių vakarą, planuojamą šian
dienai (šeštadieniui).

A. F. Pocius su’ savo šali
ninkais, A. Valahčium, F. Sta- 
nislovaičiu ir Budrecku teisme 
įrodinėjo, kad šokiai galį ne
duoti^ 
daryti 
dikus 
Grish.

Teisman buvo pašaukti ir 
kaltinamieji Lithuanian Im
provement Kliubo valdybos na
riai: pirmininkas John F. Kim
bark, A. Liutkus, J. Pocius; K. 
Andrejau'skas, ir K. Biknis, ku
rie liudijo, kad jei šokiai at
neš nuostolių, tai kliubas juos 
ir padengs.

Kada viena ir antra puse 
pradėjo įrodinėti savo nekaltu
mus ir po ilgų ir karštų argu
mentų tarp adv. Norbert Tu- 
mavick (atstovaujančio Kliu- 
bą) ir adv. Joseph < Grish, tei
sėjas Allegretti pareiškė ne
duosiąs, ‘indžiofrikseno’ prieš ren
giamus šokius, šokiai g&li į- 
vykt vasario 1 dieną, Libjerty 
svetainėj, Ciceroj. Bet turįs bū
ti sudarytas bendras komite
tas, susidedąs iš 3 žmonių iš 
kiekvienos piYsės. . Tuo ir bai
gės teisėjo sprendimas.

O dėl susivienijimo ir atstei- 
gimo santaikos tarp kliubo na
rių, įvyks tolimesnis tardymas 
Superior teisme1/ pas master-in 
Chancery. -I •’ ’

STANDARD FEDERAL
Sayings & Loan Association

' OF CHICAGO
2324 So. Leavitt St., Chicago, III.

FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31,1935

ASSETS
FIRST MORTGAGE DIRECT REDUCTION

loans ............ ...... :.... .................... -
REAL ESTATE SOLD ON CONTRACT ......
REAL ESTATE 0WNED ................................
STOCK IN FEDERAL HOME LOAN BANK 
CASH ON HAND AND IN BANK ...............
FURNITURE, FIXTURES AND

. EQUIPMENT ....................................... .........

mobilio, kuriame buvo du 
žmones. Nors iš automobilio 
liko tik geležų krūva, kelei
viai per stebuklą išliko gyvi, 
nepanešę nie žaizdų. Jie yra 
Albert Simon, 31, ir Charles 
McNe, 16, abu iš Joliet.

MJON’T
-v,. < ... .

NEGLECT 
A-cbt-b.

7!T

j
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Draugijų. Žinios
\ i ■ ■ ........

Liet Liuosybės Na
mų Bendrovės narių 
nesusitarimo išdavos
Iš Liet Liuosybės Namų Ben

droves parengimo išėjo “piš”

CICERO.— Iš Lietuvių Liuo- 
sybės Namo Bendrovės paren
gimo, kaip matyti, išėjo veik 
niekai. Jei suskaitliuoti visas 
padarytas išlaidas, tai vargu ar 
išeis lygiomis. Kodėl taip, šun

eliu butų tikrai atsakyti.
L-^Kas metais bendrovės paren
gimai įvykdavo .sekmadieniais, 
o šiemet rengėjai sumanė ir 
pasiskyrė šeštadienį. Kasmet 
programus pildydavo “savieji”, 
tas pats ir šiais metais, tik jau 
prisidengę kitų vardu.

Įkalbėta kviesti Chicagos 
vyrų Chorą

šiaip taip pasisekė prikalbė
ti pakviesti Chicagos Liet. vy-« 
rų chorą. Bet “Vilnyje” nepa
garsino, kad nepakenkti saviš
kiams, o per radio Mileris tą 

. patį vakarą pagarsino bendro
vės įvyksiantį parengimą se
kantį vakarą. Vieni ėjo, kiti su
silaikė, o iš vyrų choro atsi
lankė tik keli. Įvyko klaida ii 
“Naujienų^ paskelbime, bet 
šeštadienį jau buvo atitaisyta. 
Tad, išeina taip, kaip tik jau 
pradeda ko bijotis, taip ir iš
eina nei šis nei tas.

atskirų asmenų nusistatymų, 
aišku, nieko gero negalėjo iš
eiti, 4> sekretorius pasakė: “Jei
gu jau mes turim išsižadėti sa
vo darbininkiškų principų, tai 
geriau mirkėm Švarus nesusi 
tepę su fašizmu.”

Aišku kaip diena, kol bus 
statomi įvairus principai, tai 
negali įvykti jokio susivieniji
mo. Tad, svarstykite tik pašal
pas ir pomirtines.

' “N” Rašėjas.
■ ■ .. j- v v r.

Northsidės Vaikų 
Grupė “Bijūnėlis” 

gerai gyvuoja
(Nesenai, po “atostogiĮ” susior

ganizavęs, auga narių 
skaičium

jau

Bet pa- 
pradejus 

susirūpino

Draugija, Apšvietos 
Vyrų ir Moterų nesi- 
vienys iš principo
Pastarąjame Draugijos Ap

švietos Vyrų ir Moterų susi
rinkime buvo svarstyta ir 

! (draugijų vienijimosi klausimas.' 
Pirmininkui paaiškinus Karei
vių Draugijos nutarimą ir šiaip

ŽINOTINA
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 rūmuose). Tel. 

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

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

Or6 BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Sts, Tel.^WABash 
1746.

CHICAGOS CITY HALL—Rotais— 
Washington ir Clark gatvės. Čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, munieipalis ap
skričio Saperior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

CHICAGOS POLICIJA, llth ir Štate 
gatves. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia Šaukti POLice 

• 1313.
GAISRUI KILUS, reikia šaukti 

FIRe 1313.

NORTHSIDE — Nors 
geroka dalis sezono prabėgo, 
musų “Bijūnėlis” vis lyg ne
drįso imtis darbo, bijodamas, 
kad gal nesiras reikiamo skai
čiaus priaugančio jaunimo su
darymui mokyklos, 
tiem? jaunuoliams 
reikalauti ir tėvai 
šiuoini reikalu.

Ir štai, sausio 18 d. liko su
šaukta pirma pamoka Almira 
Simons svetainėj, 1640 North 
Hancock St. Nors buvo oras 
šaltas ir snigo, vienok susi
rinko 14 jaunuolių, o praėjusį 
šeštadienį, sausio 25 d., dar 
5 nauji atėjo. Dar yra dau
gelis prisižadėjusių ir pristos 
sekančią pamoką ar taip grei
tai, kaip jiems aplinkybės leis. 
Tat, pasirodo, kad “Bijūnėliui” 
yra lemta gyvuoti ir daug nau
dingo darbo atlikti.
Muzikos mokytoja V, čepukaite

Reikia primihti, :kad Bijuhė- 
lio dainų mokytoja p-lė Valeri
ja čepukaitė yra pati “Bijūnė
lio” auklėtinė, prie jo per eilę 
metų prigulėjusi ir mokinusis 
lietuvių kalbos irv dainavimo, 
kaip ir daugybes kartų dalyva
vusi “Bijūnėlio” progVamuose; 
kaipo smuikininkė, dainininke 
arba lošėja.

Šiandien p-lė V. čepukaite 
yra baigusi muzikos mokslus ir 
iš to sau pragyvenimą darosi. 
Ji gyvena po nr. 1534 N. Oakj 
ley Blvd., Tel. Brunswick 9131, 
ir duoda privatiškas lekcijas! 
smuikavimo ir kitų instrumen
tų. : ' :

Keletas iš “Bijūnėlio^’ narių 
yra jos privatiškais mokiniais. 
Vaikučiai labai džiaugiasi su 
savo simpatiška ir malonia mo
kytoja, ypač tuomi, kad laikė 
pertraukų dar mokina žaismui 
ir šokių.

Pamokos kas šeštadieni
Kalbos ir rašybos mokytojas 

yra Antanas Vaivada, ‘.‘Naujie
nų”, redakcijos narys. Jis ne 
tik tinka itai užduočiai, bet ir 
moka jaunuolius užinteresuoti 
kalbos reikalais, pateikdamas 
įdomių pasakaičių, pavyzdžių 
bei kvosdamas iš užduočių.

Tat, tėvai, kurio turi priau
gančio jaunimo, yra kviečiami 
atvesti prie “Bijūnėlio” kiek
vieną šeštadfenio popietį, nuo 2 
iki 4 vai. Almera Simons sve
tainėj, 1640 N. Hancock st., o 
vaikučiai ne tik kad maloniai 
praleis porą valandų, bet ir 
prasilavins naudingų dalykų.

Northsidiefis.
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Šiandien paskutine 
diena užsimokėti 

‘ ■ I. " >

mokesčius-be 
pabaudos

dažnai skaitome jo , raštus, 
straipsnius “Naujienose”, ir 
matome "kitokių naudingai nu-1 
veiktų darbų. Vis tai dėl lai- 
svamanybės labo.

šiuOmi, aš noriu atkreipti 
muši) Šiauliečių atydą, delko 
mes niekur nesirodome* Ne-/ 
jaugi visi yra išmirę* kad jų 
niekur nesimato?

Šiauliai yra gražus miestas, 
antras po Kauno savo didu- 1 
mu. Jame randasi irgi hemą- estate mo tesčius apskričiui, be 
žas laisvamanių skaičius. Jie pabaudos ir nuošimčių Už su

vilkinimą.
Pagal i 

mą, visiems gyvenamų namų sa
vininkams, kurie nevėliau šio 
vakaro sumokės 1933 metų ir 
kitus užsilikusius mokesčius, 
bus dovanotos j.visos pabaudos. 
Tos pabaudos kai kuriais atve
jais siekia net 63%.

Pirm sumokant mokesčius, 
reikia išpildyti aplikaciją. Tai 
galima padaryti apskričio iždi
ninko ofise, apskričio rūmuo
se, prie Clark< ir Washington 
gatvių. Iždininko Gili ofisūs 
bus atdaras iki 8 vai. vakaro. 
Atsidaro 9-tą ryto.

jau turi irsavo kapines ir 
draugiją susitvėrę.

Tad, broliai šiauliečiai, man 
rodos, kad ir mes galėtumėm 
pagelbėti savo broliams lais
vamaniams, sutveriant kliu- 
bą, kur mes visi galėtumėm 
suseiti į bendrą susirinkimą ir 
pasitarti bendrais reikalais ir 
galėtumėm, kaip vienos šėimos 
nariai, veikti kartu su broliais 
lietuviais Lietuvoje, nes jiems 
pagelba yra reikalinga. Butą 
malonu išgirsti kitų nuomonę 
per “Naujienas’*.

Iš Raisgių kaimo.

Visas Chicagos pie
nas bus “A”

rusies
visasPradedant šiandįen, 

Chicagos pienas, pristatomas 
vartotojams bus pirmos, “A” 
rūšies. Taip skelbia Chica- 
os sveikatos departamento vir
šininkas, Dr. Herman Bunden- 
sen. Abelną. pieno kokybės 
pagerinimą padarė galimu 
įvedimas įstatymo reikalaujar 
mų įrenginių ūkiuose ir pieni
nėse.

Pavogė $20,000 iš 
“neapiplėšiamo” 

St. Charles banko
Nei saugiosios kasos neturėjo 
išpiešti; kasieriųs ją atidarė

Nepaprastai keista vagystė 
įvyko St. , Charles National 
banke, kuris buvo skaitomas 
“neapiplėšiamu” dėl visokių 
aliarmų ir elektros vielų, ku
rios buvo suvestos įstaigos apr 
saugojimui. Bankas randasi 
pačiame miesto centre. 7

Keturi banditai kokiu tai 
misterišku budu įsigavo į ban
ką nakties laiku. Išsėdėjo 
jie ramiai rūkydami cigaretus 
iki pradėjo sueiti tarnautojai. 
Vieną paskui kitą jie visus 
surišo, o kai atėjo kasininkas, 
C. K. Marvin, tai revolveriais 
privertė jį atidaryti Saugiąją 
kasą. Vagiliai į ją suėjo, pa
siėmė pinigų, viso $20,000, ir 
ramiai sau, lyg nieks-nieko, iš
ėjo. •

Naujienų Kontestantė
Felicija Edkins Grand Ra- 

pids, Mich. persikėlė į naują 
vietą, 1418 Muskegon Avenue, 
Grand Rapids* Mieli.

DERVINSKIS 
šiito’ pasauliu 
2 valandą ry-^>

ftb

šiandien, Vasario 1 d., pasi
baigia la kas užsimokėti reaL

aujai priimtą įstaty

Širyt “Naiijięnų” 
Radio Programas 

■' t - •' •"■ ■ l

. Vėliausios žnios iš pasaulio 
ir Chicagos lietuvių gyvenimo, 
muzika, dainos ir pranešimai 
šiandie, pasieks visus lietu
vius, kurie 9:30 vai. ryto at
suks radio aparatus ant ‘sto
ties WCBD, 1080 kilosycjes. 
Per' tą stotį tuo laiku bus per
duotas “Nąujienų” rytinis pro
gramas. Jį veda A. Bypkevi- 
čhis.

‘ .S. . "

N edėidieriio gražią dai 
nų ir muzikos radio 

programas , ,

taip ir iš biznio srities. Pa- graži muzika, o pįe to vi-f ja pranešdamas ką lietuvių vi- 
» svarbu girdėti suomenė veikia kokie paren- 

Rep. XXX. naudingi patarimai iš sveika- girnai ir tt. žodžiu sakant, 
tos srities, kuriuos pateikė A. Į tikrai malonu klausyti ir gir- 
L. Dr. draugijos narys, Dr. A.!J5ri-* - rr--*
Yuška. Pagaliaus, visos lietu-1 
vių draugijos bei kitos organi-

tartina nepamiršti pašilčiau- siems buvo 
syti.

Laivas Linksmybės - 
WCFL

Ryt dieną, t. y. sekmadienį f“otos yra labai de'
aplankys jus ort bangomis. 
Veža garsią operą “Cavalleria 
Rusticana” sU jos gražiomis 
arijųmis, solistais ir dideliu 
choru. Taipgi gerėsitės gražio
mis liaudies dainomis ir har
moninga Sudriko radio orkes
trą. Tad nepamirškite nusta
tyti savo radio į WCFL stotį, 
970 kil. nuo 5 iki 6 vai. po 
pietų, čion paduodame pro
gramą :

1. Trimitas Overtiura, Bu- 
driko Radio Orkestrą.

2. Opera “Cavalleria Rusti
cana”.

t t

3. Budriko Radio Orkestrą.
4. Liaudies Daina. Pirmyn

Choras. .
5. Viengierka. Orkestrą.
6. Opera* “Cavalleria Rus

ticana.” v
7. žvaigždutė, Valcas. Or

kestrą. ■ . %
8. Liaudies Daina. Pirinyn 

Choras. < 1
9. Čigonėlis ir Klumpako

jis. Orkestrą.
10. Opera, “Cavalleria Rus

ticana.”
11. Vyčių Himnas. Orkestrą.
12. Liaudies Daina. Kvarte

tas. -
13. Padespanas. Orkestrą.

'■ - / • —S.

; Furnitūra
Kompanijai ir šių programų 
vedėjui, . J. Krukui, kuris tiek 
daug brangaus laiko paauko-

dėti Peoples Krautuvių duo
damus radio programus. Lau
ksiu kito antradienio. —L. S.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

SUSIRINKIMAI

Simano Daukanto Draugijos—-mėnesinis susirinkimas 12 vai. 
vidudienį, Chicagos Lietuvių Auditorijos svet., 3133 S. 
Halsted Str. Prašome būtinai atvykti, nes yra labai svar
bių reikalų. Taip pat, neapsimokėjusieji, pasirūpinkite 
doukles įmokėti. P. K. sekr.

Keistučio Kliubo—nięnesinis susirinkimas, Hollywood svet., 2417 
W. 43rd Str., 12 vai. dieną. Galėsite mėnesines duokles

1 užsimokėti pradedant nuo 10 vai. ryto. Pageidaujama, 
kad visi susirinktų, nes yra labai svarbus reikalai. B.

a Rudgalviutė, prot. rašt.
Kruopiškių P. Kliubo—naujoj vietoj, 2007 West North avenue, 

antram aukšte, 10 yal. ryto. V. Cepulevičius, rašt.
Dr-jos šv. Petronėlės—metinis susirinkimas šv. Jurgio parap. 

svet., 1 vai. po pietų. Prašome visas nares atsilankyti ir 
išgirsti apie rengiamą maskaradą Užgavėnių vakarą, 
Liet. Auditorijoje. O. Kliučinskaitė.

SLA. 260 Kuopos—2-rą vai. po pietų, Margučio svet, 6812 So. 
Western avenue. Turėsime daug naujų dalykų aptarti. 
Kviečiame visu‘s. Kuopos rašt. K. Liutkus.

SLA. 129 Kuopos—mėnesinis susirinkimas, G. Chernau’sko sve
tainėj, 1900 South Union Avė., 1 vai. po pietų. Daug 
svarbių reikalų apsvarstymui. Nepamirškite, nariai, kad 
eina naujų narių gavimo vajus. K. Bakutis, prot. rašt.

“Peoples” Duodami 
Radio Programai Pa

sižymi gražiu ir 
įdomiu turiniu

Antradienio vakarais, klau
sant Peoples radio programų, 
visuomenė turi daug malonu
mo gražių , dainų, rinktinos 
muzikos pamokinančių kalbų 
ir svarbių pranešimų. Taip 
yra tik dėl to, kad šių pro
gramų išpildymui Peoples

Draugystės Saldžiausios širdies Viešpaties Jėzaus— mėnesinis 
•susirinkimas 7:30 vai. vak. Lietuvių Auditorijoje, 3133 S.
Halsted str. Yra daug svarbių dalykų, prašome visus 
atsilankyti. Nut. raštininkas Frank Bakutis.

PARENGIMAI
Pastangomis ir lėšomis Pro- 

gress Furniture Company Krautuvės neskupauja užkvic 
Krautuvės, 3224 South Hals- sti kuo žymiausius daininin- 
ted St., ryt, nedėlioj, 11-tą va-ted St., ryt, nedėlioj, 11-tą va- kus, dainininkes ir muzikus 
landą prieš piet, radio klau- bei kalbėtojus. Be apsirikimo

> galima sakyti, kad geriausi
mufcų talentai pildo Peoples

sytojai turės daug malonumo 
pasiklausyti ir pasidžiaugti su 
tikrai gražiu ir įdomiu radio Radio programus. 
pro’gramu, nes jo išpildyme Nors, ir praeitą antradienio 
dalyvaus grupė žymių daini- vakare. Jiamgi nebuvo malo
ninki], muzikų ir kalbėtojų. < nu girdėti Kastą Sabonį su jo

O patį programą vadovaus šeimyna ir sykiu Antaną Čia- 
Jonas Romanas, kuris žada pąj labai sutartinai dainuo- 
pateikti daug įdomių žinių, iant, tai kvartete, tai duete etc. 
kaip iš visuomeniško veikimo, Neniažesnį malonumą teikė k'. f>' ? ■ ’ ' . ‘ •

Trys Tūkstančiai Lietuvių Negali Būt 
Klaidingi

Trys tukstahčiai lietuvių—vyrų, moterų ir didelis skaičius jaunimo 
—yra Chicagos Lietuvių Draugijos nariai. Jie visi žino, kad jiems 
pašalpa ligoje, pomirtinė, o taipgi sociališkais ir kultūriškais reika
lais verta apsirūpinti. ' \

Trys tūkstančiai Chicagos Lietuvių Draugijos ' narių negali būt 
klaidingi. Jie žino, kad jiems reikia Pašalpos Ligoje, Pomirtinės ir 
Kultūros Draugijos, jie ir priklauso Chicagos Lietuvių Draugijai. 
Čia ligos pašalpa trijų skyrių: $6, $10 ir $16 per savaitę, pomirtinė 
—“cash” $200, palaidojimo reikalams dar $50 ėxtra. Dabar eina 
brdugijo? Jubiliejinis konkursas, nariais priimami nuo 15 iki 48 m. 
amžiaus. Mėrtesinės duoklės pagal priklausomų skyrių—50c, 75c ir 
$1,25, jstojinįąs pagal amžių. Konkursas baigsis balandžio (April) 

, 30 d., nariai, įsirašę dabar, gaus tikietą dykai j Inicijaciįos ir Do
vanų Laiittėumo vakarą, kuris ivyks tuoj konkursui pasibaigus — 
gegužį (May) 3 d., Ashland Boulevard Auditorium. įsirašyti gali
ma per, DĘĄUGIJOS konkursantus, narius arba tiesiog Draugijos 
ofise. Ofišas atidarąs panedėliais ir ketvergais <visą dieną—nuo 9 v. 
ryto iki 8:30 vakaro, Nedėldįeniais nuo 9 v. ryto iki l^v. po piet.

Lauksime Jūsų atvykimo. ,. '
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS, 

1739 South Halsted Street (2-ros lubos)

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

VASARIO 1—-Cicero Lietuvių Improvenient Kliubo metiniai šo
kiai, Liuosybės svetainėje, 14th St. ir 49th Ct., 7:30 vai 
vak. Geras .orkestras, daug laimėjimų. Bilietai—25c.

VASARIO 7.—-Stillsono-Butkaus Gelbėjimo Vakaras, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted St. Kalbės 
Dr. P. Grigaitis, Bacevičius, Abekas, Dr. Graičunas. Dai
nuos chorai. Pradžia 7:00 vai. vak.

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

VASARIO 8, 8 P* M. “Tappa Kegs” LYS basket bąli team. šo
kis “Sacred Heart” salėje, 19 ir Peoria gatvės. Gros pa
sižymėjus Jimmy Millard 11 šmotų orkestrą, dainuos ir 
“Blues” dainininkė. Įžanga 35c., prie durų—45c.

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 
CERTAS, Sokolų Svetainėj, 2345 
Kedzie Avenue.

VASARIO 22—Klovainiečių Kliubo pirmas parengimas, 
tynos”, šemetų svetainėje, 1500 S. 49th avenue. 
—25c. Daug dovanų, šokiai. Kviečia Komisija.

VASARIO 23—SLA. 139 Kuopos koncertas, “Pirmyn” 
“Gražioji Galatea”, Strumilos svetainėj, 158 E. 
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 1^5.)

VASARIO 25—Lietuvos Seserų Tautiškos Draugijos Užgavėnių 
šokiai, Liet. Liuosybės svetainėje. Geriausiems šokėjams 
dovanos. Įžanga—25c. ‘ •

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

KOVO 8—“BIRUTĖS” 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 Roęelando Laisvamanių Kp. (žiu. 26 ir vas. 23.) 

GEGUŽĖS 3—Chicagos Lietuvių Draugijos Iniciacijos, Dovanų 
Laimėjimų, šokių ir įdomybių vakaras, įvyks Ashland 
Boulevard Auditorium, .kampas Ashland Boulevard ir 
Van Buren gavtių. Pradžia 2:30 vąl. popiet. Įžanga 
$1.00 (Plačiau? apie tai skaitykite Draugijos pranešimą 
kasdie, “Naujienose”--“Trys Tūkstančiai Lietuvių Negali 
Būt Klaidingi.”)

KON- 
South

“Krikš-
Įžanga

operetė, 
107 St.

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Mičhigan 

avė. Telefonas, WABash 7100. 
Valandos, 9:00 ryto iki 5 p.

♦ ♦ ♦
IMMIGRANTS PROTECTIVE LEA-
GUE, 824 South Halsted Street (Hull 

House). Telefonas, HAYmarkeJ 
6Š74, klauskit. Miss Helen Jerry.

♦ ♦ ♦
COOK APSKRIČIO LIGONINE, W. 

Harrison ir So. Wood kampas. 
Telefonas SEEley'8500.

• ■ f

Reikia Organizuoti 
Šiauliečių Laisva
manių Kliubą

Brangus Šiauliečiai!
Su malonumu skaitome. 

“Naujienose” talpinamus Lai
svamanių kliubų bei draugijų 
straipsnius, kuriuose pasireiš
kia tas taip nuoširdus laisva
manių darbas visuomenės la
bui. Didžiausis kreditas pri
klauso Dr. Graičttnui’. Mes

NIKODEMAS
Persiskyrė su 

sausio 30 dieną, 
te 1936 m., sulaukęs 40 metų 
amžiaus. gimęs 
kaime, Tauragės apskr., Gau
rės parap. z

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moteri Oną, po pirmu vyru 
Zobelienė, motiną Oną Dervin- 
skiene, broli Juozapą, brolienę 
Ameliją ir jų šeimyną,, dvi cio- . 
ces Marcele Evanauskiene ir. 
Petronėlę Tarvydienę, dėdę Ig. 

f nacą ir Leoną, 4 pusbrolius, 
dvi pusseseres ir švogerką Do
micėlę Brazdeikiene ir giminės,. 
. Kūnas bus pašarvotas suba- 
to.j po pietų Doty’s koplyčioj, 
214 Ė. 115 St.

Laidotuvės įvyks pirmadieni 
vasario 3 dieną, 9 vai. ryte iš 
koplyčios i Šv. Kazimiero ka# 
pines.

Visi a. h. Nikodemo Dervins- 
kio giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvės? ir suteik
ti jam paskutini patarnavimo 
ir atsisveikinimą.

• Nuliude liekame, , .
Moteris, motina, brolis 
pusbroliai, pusseserys 

' ir giminės.
Patarnauja laidotuvių direk

torius Doty,. Pųllman 0119.

Milgaudžiū

' 1____ . . . . ____ LT
’ri'jn X

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų * 
Žvaigždžiu /
Kentucky 
Bourbon

1 ir
Lietuviškos 

Degtinis

NATHAN 
KANTER

Mutual LiguorCo.
4707 So. Halsted St

,TeL YARDS 0803
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Artinasi “Naujienų”
Metinis Koncertas

(vyksta Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklau
somybes Sukaktuvių Dieną

'.kiose, parodose hv tautiškuose, 
parengimuose.

Rems žurio kandidatūrą <
Abelnai visi nariai didžiuo

’ ' : t". . * i,

“Dariaus ir Girėnp” Itys*
įsų tar-

Ikišiol tik tyliai kalbėjęs kvietė sekamus chorus, solistus 
apie save, duodamas progą ki
tiems parengimams persistaty- 
ti publikai, pamažu artinasi di
dysis NAUJIENŲ METINIS 
KONCERTAS.

Už dviejų savaičių, vasario 
16 d., SokČlų svetainės durys 
atsivers šimtams, minioms 
“Naujienų” skaitytojų, rėmėjų 
ir draugų, priimdamas juos įs
pūdingoms dienraščio metinės 
šventės iškilmėms.

Nepaprastos tai bus iškilmės. 
Nes, nevien “Naujieniečiai” su
sirinks pareikšti lojališkumą 
laikraščiui,. kuris jiems tarnau
ja; susirinks jie su draugais ir 
artimaisiais kaipo lietuviai at
švęsti 18-tas Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuves.

Dvilypėms iškilmėms s buvo 
prirengtas ir įspūdingas, spe
cialia programas. Rengimo ko
misija, ilgai galvojusi ir rinku
si menines jėgas įvykiui; su-’

ir šokėjų grupes: " „
“Pirmyn” choras
“Birutės?” choras* z
“Naujės Gadynės” Choras
Chicagos Liet. Vyrų Choras 
Jaunų Lietuvių Vaikų Pulkas 
Operos žvaigždėj Elena Bar 

tush
Anelė Steponavičienė
Antanas Kaminskai
Vytauto Beliajaus šokėjų 

Grupė
Andrejevo šokėjai
Andy Narbutas, akordiono 

virtuozas.
Ar bereikia labiau imponuo

jančio dalyvių sąrašo?
“Naujienos” jus visus nuo

širdžiai kviečia dalyvauti Meti
niame Koncerte ir Nepriklauso
mybės Sukaktuvių Minėjime.

Diena, Sekmadienis, Vasario 
16.

Vieta, Sokol svetainė, 2343 
South Kedzie avenue.

jasi
■t'kV' ypatingai, kad Hš mjusų tar
po buvo išrinktas kandidatas į 
miesto teisėjus. Jis yta John 
T. Zuhs, kurį rems Detnokratų 
organizacijos. Mes, jįŲ ypatin
gai remsime kaipo kajreivį ir, 
tikimės, kad savo įvykdinsimę, 
nes žinome, kad ‘ kareiviai ne
pasiduoda iki paskutinių kraujo 
lašo.” I

J. Yuška,

Šįvakar šokiai Amer. 
Lietuvių Olimpiados 
sportininkų pager

bimui

POLITIKOS ŽINIOS
——i ii ■ , i imi.   . .a   ii. ifiJĮimiįi .'i'.i   ■ ■ - ■

Politinis veikimas įsisiu 
bavo visu smarkumu

Atskalūnai p., Pociui jau 
duoda OK

Praeito pirmadienio vakarą 
pas p. š. Skiepi Demokratų par
tijos atskala turėjo pasitari
mą, kaip kovoti su savo prie
šais. Kalbėjo ir Anthnas Po
cius. Keista, kad žmogui^ ku
ris taip dar nesenai sukėlė 'to
kį triukšmą, kad pe?’tai ir sa
vo amatą prarado (nes pasi
ėmė miesto dafbą), o dabar 
tie atskalūnai jam jau'OK duo
da. Vargu kas galėtų įspėti 
šiandien su kuo p. Pocius eis 
po rinkimų. Kažin ar ne teks 
jam bėgti višai iš Cicero.

Visų obalsis “gelbėti taksų 
mokėtojus”

I • • . « I

Visi kandidatai į miesto val
dininkus eina vienu obalsiu, 
“gelbėti taksų mokėtojus, pa
gerinti žmonių^ reikalus”, ži
noma, kad tas jų obalsis taip 
ir dings rinkimams praėjus. 
Dar ne taip senai buvo ir De
mokratų gražus pažadai. Pilie
čiai; patikėjo ir miesto vairą 
jiems padavė, o ką šiandien tu
rime? Niekas} Demokratų ir 
prisiminti jau nebenori, r Gy
ventojai apkrauti .. taksais, o 
vandens bilos du ir tris kartus 
aukštesnės. Ir kup nebus auk
štesnės. Prie rępublikonų bu
vo 3 darbininkai, o,, dabar 33 
ir dar vis didiną..,

| Tad, su Balandžio męn. tas 
turės užsibaigti.' “N.” Rašė jas.

■ ' L ■ KJ? ,

Amerikos ..Lietuvių . Olįmpia? 
dos. Sportininkai, pergalėję Lie
tuvos jaunuolius per Pasaulin j 
Lietuvių Kčngresą Kaune, grį
žo laimingai namo, šį vakarą, 
Amer. Liet. Olimpiados Komi-' 
tetas rengia jiems iškilmingą 
sutiktuvių vakarą, Southmoor 
Viešbuty, 67-itos ir Stony Island 
gatvių. Grieš garsi 1 Stephens < 
Revelers Orkestrą ir dainuos 
Steponavičiaus merginų trio. 
Pradžia 8:30 vak.

Sportininkų vadas - b.uvo J. 
Yuška, kurį šokiuose pagerbš 
sykiu su jaunuoliais, kuriuos 
jis rūpestingai prižiūrėjo. Va
karo rengimu daugiausiai rūpi
nasi p-lė M. Brenzaitė su ren
gimo komiteto nariais, tarp jų 
p-lė Ieva Lukošiūtė.

Sportininkai yra V. Yanza- 
naitis, P. Barškis, J. Petrulevi- 
čius, M. Lukas, K. šedvilas, B. 
Budrikas, .

Day’o aiškinimai 
apie Loebo nužu
dymų esą prasima

nymai

kestrai vadovauja Erno Ra 
pee. ,

Nepaprasta Proga
Pirkit automobiliu (tiesiog iš THE U.- ,S. AUTO FINANCE CO. ir 
sutaupyki!Maugiau negu pusę. . ,
Mes turirhe virš 150 NAUJAI ĮGYTŲ AUTOMOBILIŲ visokio išęlir- 
bimo, visokių modelių kuriuos mes turime tuojaUs parduoti, c \TT_.X 
KIEKVIENAS KARAS YRA PAREMTAS MUSŲ REPUTACIJA VIRŠ 
20 METŲ TEISINGO PATARNAVIMO. NIEKUR KITUR CH1CAGOJE 
JUS NENUSIPIRKSITE UŽ PANAŠIAI ŽEMAS KAINAS
MES PRIIMSIME JŪSŲ SENĄ KARĄ KAIPO ĮMOKĖJIMĄ IR DUO
SIME DU METUS LAIKO IŠMOKĖTI LIKUSIUS.
DODGE tikrai, paskiausia 1935

De Luxę Sedan. Tai yra 
v.sai naujas Karas, Paaukausiu 
už maža dalelę oHginalčs ver-. 
tęs. K

CLASSIFIED ADS.
Business Service
Biznio Patarnavimas

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

FORD ..Paskiausias 1935 DeLuxe w « i .•* 5' < • < i • r\ /|

Garantuojam,
Sedan. šis /kąrds yra tiktai 90 
(Lenų senas. Garantuojam, 
kad . yra k&ip naujas, taipgi 
4934 (Sedan, Ubai mažai Važi
nėtas. Musų > 
kaina tiktai . .... .

PIYMOUTH 1935 Sedan. Labai 
gražūs ir mažai vartotas ka
ras, taipgi 1933..Sedan JO OE 
kaip naujas' tiktai....

BUICK Paskiausius 1985 De Luxe 
Sedan. Važiuota juo tiktai ke
letą šimtu . myliu* Negalima 
atskirti nuo naujo. Su 6 krati
niais rataisi “Krtee Action’ 
tronkas, heateris.
Musų kaina tiktai ...;--------—,--- — --- r-,i>. » “-r—--------- --- 

PONTIAC Naujausias 1934 De 
Luxe Sįadan. Pąstebėtinai gra
žus ir tobųląs a kUib diena kai

/ apleido dir]?,tbv&.: v Puikiausią?, 
bargenaš >395

STUDEBAKER 6 Naujausias 1935 
Sedan. šis karas vartotas ly
giai 90 dienų, 
atžvilgiais^ . 
Kaina tiktai ...,.

Mes taipgi turime 
i kaip paujas 

už tiktai ..........

Naujas visais
$485

1932 Sedan.
>185

NASH Paskiausias 1934 De Luxe 
. Sedan . ‘Puikus ekonomiškas 

karas ir yra kąip visai naujas 
karas. Musų 

kaina tiktai ................... ..
Mes taipgi turime11932 Sedan. Ga

rantuotas geram 
stovyj, už tiktai .;..... l'Vv

Musų >325
>W5

PACKARD Naujausias 1932 De 
, Luxe keturių durų Sedan. Iš

skirtinai puikus ir ekonomiš- 
' kas karas. . $295 

, liktą! .... ........ .........
CHRYSLER 1933 De Luxe Sedan. 

Tobulas visais atžvilgiais. Turi 
6 dratinius ratus tronka. hea- 

terį. Musų kaina 1 A
f tiktai .......l....... ........M B

GRAHAM Naujausias 1934 De 
Luxe Sadan kaip naujas, tar
naus daugelį metų ir bus eko-' 
nomiškas." Musų 
kaina tiktai .......

HUDSON 1935 De Lųxe Sedan. Vi- 
. sai mąžai vartotas. Su 6 ratais, 

heateriu visai naujais tairais. 
Taipgi 1932 Ir 1931 <4 7K 

Sedan už tiktai r.... " * .
PONTIAC 6 1935 De Luxe Sedan 

Visai naujas,; naujas C A QE 
perdėm į tiktai ........ “#vv

HUPMOBILE 1932 De Luxe Se
dan. Neturi nei ženklelio ir 
yra naujas kaip diena kai ap
leido dirbtuvę. $ 1 7*1 
Musų kaina tiktai... B ■ v

Ir daugelis kitų už kainas kurias jums,nesunku būs mokėti.
NE ATIDĖLIOKIT — Atsilankykit šiandien arba nedėlioj ir perziu- 
rėkit musų staką puikiausių karų šiame mieste. i .
KIEKVIENAS KARAS PARSIDUODA SU MUSŲ 90 DIENŲ GARAN
TIJA IR 10 DIENŲ PASIVAŽINĖJIMO IŠBANDYMAS.

MES AtDARI KASDIEN IR NEDĖLIŲJ IKI 9 VAL. VAK.

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

‘ ■ - - • ? ........... - -...... ----- ■
X

SVEIKINIMAS 21st Place Tavern & 
---- --- i Rėstaurant

A. Laurinaitis, p-Jėj T. K. Partijos* draugiškas
E. Žemaitytė, Ed. Kraučiunas, susirinkimas įvyks medėlioj, va- 
K. Savickas ir J. Knašas. (Pa-'; sario 2 d. Prddžia 7 v. vak. Pa-
skutinieji du paliko mokytojau
ti Kauno' Kultūros < r,ūmuose). , 

' • r ; r —~~~~ 31 '
Automobilio.... nelaimėje 

sužeistas teisėjas 
Sonsteby

NAMU SAVININKU ATYDA1 
.VI ūsų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu si 
rendauninkais. Muža narinė mokės 
tis. Atdara kasGien nuo 8 ’ vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BVREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Jei. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu 

50 inet

MOTERIS patyrusios prie sorta- 
mo. popieros. Gera mokestis. At
siŠaukit .Thomas Paper Stock 
Company, 841 W. 22nd St.

viri

UNIVERSAL STORAGE
’V. BAGDONAS. Sav.

Lovai and Long Distance 
Fur.niture and Piano Movlng 

3406 S. Hulsted Street
Phon* Varda JMOH

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

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

Hemlock 0800

APDRAUDA NUO UGNIES
Apdrauskit savo napia ir rakan

dus nuo ugnies. Mes apdraudžiamo 
visose geriausiose ir didžiausiosų 
kompanijose jau per 25 metus.

Ben. J. KAZANAUSKAS 
2202 Wr Cermak Rd. 

Tel. Canal 8887

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Bukit prisit«nge pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai ap- 
skaitliavimu. 25 metai patyrimo — 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co.
8750 Wallace Street

• Tel. Boulevard 0250
/ ■ 

COAL
HitrH

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo pagelbėti motinai, lengvas 
darbas . Gyventi ant vietos. Mrs. W. 
Haas,. 3416 W. Grenshaw St. Tel. 
Van Buren 3349.

MERGINA 25—35 patyrus leng
vam namu darbui ir prižiūrėjimui 
kūdikiu. Užlaikymas ir kambarys 
Pašaukit Mrs. Cooper, . Boulevard 
1654. -

Help W anted—-Male-Female
 Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vyras arba mote
ris i Tavern užimti sandwich biznį. 
Steamtable yra. Randos mokėti ne
reikia. Visas uždarbis palieka pa
čiam žmogui. Reikia turėti sava 
mėsa. 6101 So. State Street. 

.. ............................. .......................
Furmshed Rooms

REIKALINGAS apšildomas kam
barys dėl moters ant Bridgeporto 
Halsted gatvės. Praneškit i San
dara, 814 W. 33 St. Phone Victory 
6406.

ŠVIESUS kambarys, karštu van
deniu apšildomas. Visi parankumai 
pavieniui ar vedusiai porai, gali 
valgį gamintis.

7115 So. Honore St.

KAMBARYS ant rendos dėl vai
kino. Gali ^vartoti ir virtuve. Ren- 
da pigi. 819 , W. 34 PI. prie Halsted 
St. 2ras augštas.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

Prokuroras William R. Mc
Cabe, kuris veda tyrinėjimą 
dėl kalinio Loebo nužudymo 
Stateville kalėjime, vakar pa
darė stebinantį pareiškimą. 
Kuomet visi priėmė už gryną 
pinigą, kalinio James Day aiš
kinimus, kad Loebo nenorma- 
lės propozicijos privertė jį Lo- 
ebą nužudyti, prokuroras pa
vadino tuos aiškinimus melą- 
Kingais.

. Anot prokuroro McCabe, ka
lėjime buvęs suokalbis Loebą 
nužudyti . Greičiausiai iš pa
vydo, nes Loebas buvęs popu
liarus, kalėjimo viršininkų 
mėgiamas. Day suokalbį įvy
kinęs. Anot McCabe, prie 
dalyko rankas greičiausiai yra 
pridėjęs pats Loebo draugas, 
Leopold, kuris, niekieno ne
mėgiamas, savo sėbro popu
liarumo negalėdavęs pakęsti.

Loeb ir Leopold 1924 me
tais nužudė berniuką Bobbie 
Franks ir už tą darbą abu bu
vo nuteisti 99 metams kalėji
mo. ’ • < -

Patarnauja lietu- 
viems eks-karei- 
viams išgauti 

bonus-
Amer. Legionierių Dariaus-Gi

rėno postas 271 eina vetera 
nams į pagalbą .

Vyriausias muhicipialio tei
smo teisėjas John* Sonsteby va
kar anksti rytą buvo sužeistas, 
kai jo automobiliu susidūrė su 
trpku' ties 39fh ir Noymhl ąve. 
Teisininkui sukapota galva ir 
sužeista nugara. -

Nelaimė įvyko kelyje iš Pre
zidento Roosevelto varduvių 
baliaus, kuris įvyko Skerdyk
lų amfiteatre, namo, 1514 
Pratt blvd. ų*
Užmuštas WPA darbininkas

Kitoje nelaimė, kuri įvyko 
ties 145th ir California avė., 
buvo užmuštas 45 metų WPA 
darbininkas, Peter, Swiatkow- 
ski.

rupijos svetainėj', 3501 South 
Union Avė. Kviečia

Parapijos Komitetas.
————-•—    * ■    

DAUG ŠILUMOS Mažai 
nu. Puikus pavadintoje dėl 
hontas. / •'
Black Gold Lump pT Egg ........ 
Mine Run .........
Sėreenine-s .......

GRUNDY Mining co. 
Cedaręręst. 1131

degtine ir cigarai ,
ANTANAS IR AGNĖS STEIK AI, 

Savininkai >
701 W. 21st Place. Tel. Canal 7522

GRADĖ NORTHERN 
ILLINOIS COAL 

Best Substitute for Pocahontas 
Mine Run ............     $5.75
Lump, Egg or Nut ...........
Screenings ........ .................

Direct from the Mine, 
minimum. 1

Call Day or Night 
KEDZIE 3882.

2
6.00
4.75
ton,

SPORTAS

TAVERN parsiduoda — Visa ar
ba puse — Labai geroje vietoje, 
prie gatvekariu barnės. AtsiŠaukit 
tuoj 6818 S. Ashland Avė.
__________________________ S__ 3---------------------------------------------------

PARDAVIMUI lietuviškas delica- 
tessen ir buČemė. Biznis išdirbtas. 
Gera proga vedusiai porai. Parda
vimo priežastis.’ turiu apleisti mie
stą. 3331 So. Halstetd St .

pele- 
Poca-1 
$6.00 ' 
$5.75 • 
$4.75

GĖRIMŲ SKLADAS 
Gausite visokių gėrimu, didžiausis 

pasirinkimas nas lietuvi. 
Monarch Wine & 

Liquor Store 
JOHN GAUBAS, Sav. 
3529 So. Halsted Street

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas 
....... $5.75 
...... 6.CC 
..........4.75 
Nemažiau

Mine ' Run ............. .
Lump, Egg ar Nut ....
Screenings ............. .....

Tiesiog iš Kasyklų 
kaip 2 Tonus. 
Pašaukit dienos laiku arba vakarai?

Tel. KEDZIE 8882.

PARSIDUODA vienas iš 2 biznių 
— už pirma gera pasiulijimą. Ta
vern arba Bučferrtė. Tavern rahdasi 
5545 So. Damen Avė. Vienai mote
riai persunki! bizni vesti. Savininkė 

* i C^TYZITT T A * ’B. SUCILLA, 
12300 S. Emerald Avė 

' Pullman 3990

BRIDGEPORTE’
Del sveiko, maisto ir, skanių 

. kopūstų eikite i:
Universal Rėstaurant

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

Tel. Victory 9670

Gerkit, sveikiausia PIENĄ iš 
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus 

3251 Emerald Avė. Victory 4181 
Pristatėm į namus ir groserį. 

Pašaukit. - ..

* Financial
Finansai-Paskolos

PARSIDUODA 2 štorukai, labai 
pigiai — J vakarus nuo Western 
Avė. ant 63rd St. Pasiskubinkite su 
dėpositu, kadangi tik dvi dienos lai
ko liko. 2502 West 69 St. Telefonas 
Prospect 1057.

Bowling—Lunch—Bar
20 Bowling Alleys

10 Billiard & Pocket Tables 
Lunch Room — Bar 

Bruck-Wiesner Rec. Co.
. ... Incbrporated 

819 W. 85th Street 
Chieago, III . 1

FOXDELUXE
Alus—5 centai. Degtine—10 centų 

Užkandžiai visados. '
J. G. Tavern
JOHN GRIBAS, Sav.

3318 So. Halsted St.

SKOLINAM PINIGUS
Ant 1-mu ir 2-ru ihorgičių visose 
apielinkėse (ir perkam) nuo $100 
iki keliu tūkstančiu. Turime Real 
Estate ir Andraudos Departamenta.

J. NAMON, & COMPANY 
6755 S. Western Avė.

Tel. Grovehill 103Š

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Crane Coal Co.

Žiemos Sporto Karni- 
valas Stadione

RHEUMATISM

5332 S. Lon< Avė
TeL Republic 8402

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CĄLumet 5269.

- GROSERNĖ -— Delicatessen krau
tuvė. Senai. įsteigtas ir visuomet 
gerai apsimokas kampas. Puikus 
fikčeriai, didelis stakas. Abelnos 
pajamos virš $2000. Renda $30.00 
į "mėnesį su 5 pagyvenimo kamba
riais flatu ir maudynė. Taipgi ga
lima įrengti bučerne. Tikra pinigo 
darytoja. Priverstas parduoti dėl 
kito biznio. $850 nupirks viską. 
Ant išmokėjimo, jeigu reikia. Jeigu 
jus galite veikt greit, pašaukit ir 
pasinaudokit šia reta proga.

. 3259 North Leavit St. 
Kampas School St.

2 blokai į rytus nuo Western

TAVERNAS pardavimui arba iš- 
renduosiu. Labai gera vieta. 
Klauskite Lietuviško Žyduko, 4707 
S. Halsted St.

Exchange—Mainai

suteiks Posto Com- 
B. R. Pietkiewicz) 
47th St., Tel. Laf.

, Vakar įvyko pirmoji, o šį
vakar įvyks antroji dalis įdo
maus Žiemos Sporto Karniva- 
lo, Chicagos Stadium rūmuo
se. , . .. ”

Ledžingių ekspėrtąi,. hockey, 
žvaigždės, “ledb baletas” ir 
daugybė kitų grupių ir “solistų” 
pildys karnivalo įdomų pro
gramą. , Tarp dalyvių bus 
Everett McGowan, pasaulio 
greitumo čempionas, Helen 
Ghandleri Oscar Johnsdri ir 
Eddie Shipstead,, Ruth Mąck 
ir, kiti.

Pradžia 8:30 vai. vakare. 
Bilietai nuo 55c. . iki $2.20.

tf ' ' ' ■ .
sergantiems pagelbą garantuojam arba grąži
nsim pinigus. Yra tikras faktas, kad jus ga
lite gauti greitą garantuotą'pagelbą 1 keletą 
minu tų vartodami Salefa’s VelvebRub nuo 
Rheumątismo, . Neuritia, Lumbago, Šalčio 
Krutinėję, sustingusių raumenų ar sąnarių. 
Iš visur tūkstančiai' reportuoja nustebinan
čius rezultatus. Gausit, visose vaistinyčiose 
arba prisiųskit ‘ 65c stampomis ar money or
derį ir mes Jums pasiųsime.

BERbŪ LABORATORIES,
7028 MERRILL AVE.,1 Dept. S 3,

CinCAGOį ILL.
■ ■' ■ ■ . c ■ <■

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau S7..80 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

P. CONRAD
STUDIO

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

niškiau įrenta

CHĄS. BENDER CO. 608-14 N. 
Wells St. - Bargenai: 50 pilnu setu 
Bar Fikčerių. Išrengimai nuo $125 ir 
virš .lOOO kėdžių ir stalu. Vartoti ir 
nauji. Lengvais mėnesiniais išmokė
jimais . Visi groserniu-lunchruimio- 
hamburger ir visi kiti fikčeriai. Že
momis kainomsi. Priimsim jusu fikče- 
rius j mainus. CHAS. BENDER CO. 
608 North' Wells St. Superior 2361.

BARGENAS — pardavimui visi 
rakandai 5 kambariu. Priežastis — 
Moteries mirtis. Atsišaukite vaka
rais. 4621 So^ F^irfield Avė. Antros 
lubds.

MAINYSIU Tavern ant grosemės, 
buČernės arba troko su minkštais 
tairais. 7021 Stoney Island Avenue 
Dorchester 3403. ' '

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 200 akeriū farma 
Dowagiac, Michigan. Galima pirkti 
staka. Gera Žemė. Joe Stulpinas. 
R. 4, Box 127, Dowagiac, Mich.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Richard Bonelli Gene
ral Motors Symphoni- 

jos Programe
* » z J.

\ -..1 --rr- ... I - rui- - v *

Richard Bonelli, Metropoli
tan Opera baritonas ryt va
kare dainuos General Motors 
nuolatinėje simfonijos valan
doje, 9 vai. vakare. ;._ ~

Programą Čhicagoje per
duos NBC stotis WMAQ. Or-

Visiems eks-kareiviams, ne
žiūrint prie kokio posto pri

klausote, Amer. Legionierių 
Dariaus ir Girėno Postas 271, 
veltui pildo aplikacijas dėl įsi
gijimo bohų. Jeigu kuris turi 
kokių nors kliūčių dėt pametimo 
certifikatų, arba dėl kompen
sacijos ir pensijos, malonėkite 
kreiptis prie viršminėto posto, 
nes visi reikalai bus sutvarky
ti veltui. Posto adresas yra 
2417 W. 43rd Street. Informa
cijas irgi 
mander, 
2608 W. 
1083. ;

Dariaus ir Girėno postas 271 
yra jaunas, bet jau pralenkė 
daug kitų senesnių postų^ Mes 
turime savo moterų, skyrių, k. 
t. Ladies’ Auxiliary, kuris daug 
darbuojasi kareivių naudai, ir 
savo darbū prisideda našlai
čiams ir ligoninėse.

“Legionierių sūnus”
Dabar turime suorganizavę 

“Sons of Ųegioniers”, kuris su
sideda iš jaunų legionierių sū
nų. Jau 30 prisirašė ir pradė į -j. . - . . - ; -----------------------

Sime sudaryti “Drum & Bugle '„„„L-LjA“iV.nncn” 
’Corpus”, kurie patarnaus viso-!^”4 bllliillva Ii llvuv

siusKinrPER
NAUJIEM A S
PINKUS LIETUVON
lo praši; Lietuvos žmonėsir 

taip pararia Lietuvos bankai

INCOME TAX
BLANKAS

galite išpildyti '
NAUJIENOSE f

1739 S. Halsted St.

CLASSIFIEDADS
Automobiles

CHRYSLER. paskiausias 1932 
mažas .Sedan 
ir heateriu . Išrodo ir važiuoja* vi
sai kaip naujas karas. Garantuo
tas. Paaukausiu už $275.x Ant iš
mokėjimo. .

3138 Clybourn Avė. 
prie Western ir Belmont

Su 6 naujais tairais

Situation W ant e d
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo i taverna arba 
i kita biznį. Esu vidutinio amžiaus, 
linksmo budo. Moku daug juokin
gu pasakaičių ir dainelių su kurio
mis kostumierius užbovinu. Kalbu 
lietuviškai, rusiškai, lenkiškai ir an
gliškai.-

MAX POVICH,
106th Plan So. Cicero Avė., 

Oak Lawn, III.

5921-23 S. Ada St. 2 flatai ir 5 
kambariu bungalow, mainys i farma.

So. Kedzie Avė., Storas ir 5 fla
tai. Rendos neša $1620 i metus. 
Duokit pasiulijima.

830 N. St. Lbuis Avė., 7 kamba
riu rezidencija. Karšto vandens ši
luma. ...
$3800 . Reikia $500 .

LOUIS MORRIS, 
4006 West Division, 
Tel. spaulding 5754. "

Aržuolo grindis. , Bargenas

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS 
Į LIETUVA ,

Litais arba Doleriais., 
Persiuntimas . nebrangus.

1739 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

' Business Service 
j Biznio Patarnavimas 
(V z STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome viso
kios rūšies stogus, taipgi dirbame 

įblėties darbus. Lengvos išlygos, 
jei

PEILIU TEKINTOJAI dirbti ant 
šlapiu tekėlu. Whitaker Mfir. Co. 
5723 West 65th St. Paimkit 63-čio8 
catvės sratvekari iki Clearing.

PARSIDUODA viena iš dvieju: 
arti dirbtuvių mūrinis bungalow — 
6 kambariu — moderniška, arba 
medinis 4 kambariu cottage su lotu 
— parduosiu pigiai — Priežastis vy
ro mirtis. 5634 West 64 *P1. Cleari ng.

REIKALINGAI vyras dirbti prie 
Tavern, kuris pažysta visa darba, 

2552 W. 63rd St. .

BARGENAS, namas. Storas ir 6 
kambariai, tinkamas dėl saliuno ar 
grosemės. Parduosiu pigiai, esu prb 
verstas. Atsišaukite greitai.

2951 W. 43 St.

pageidaujama.
BRIDGEPORT ROOFING CO 

3216 S. Halsted St.
Victory 4965

BRIGHTON PARKE 2—-5 kamba
riu flatai, naujas mūrinis ,apšildo- 

LIQUOR pardavėjai reikalingi mas, dvigubas garažas. Kieto me- 
Klauskit Mr. Motei. džio išbaigimas. Kainavo $18,000,

2038 W. 51 St. Z parduosiu už $4300. 8037 Throop St.




