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Nauji Smarkus 
Mūšiai Ethiopijo j
'thiopai stengiasi išvaryti italus iš šiauri 
. nes Ethiopijos. Skelbia svarbią 
3 pergalę. Makale pavojuje
ADDIS ABABA, vas. 2. — 

Lemianti kova už 75 mylių ke
lią* tarp Adowa ir Makale, šiau
rinėj Ethiopijoj, jau prasidėjo.

Spėjama, kad Italijos kariuo
menė yra sukoncentruota į piet
vakarius nuo Hauzien. Pirmą 
kartą šiame kare teko stoti mu- 
šin ir fašistų juodmarškinių 
milicijai, kuri aplaikė labai di
delių nuostolių. Ethiopų kla
jojantys pulkai, manoma, ne
leis italams išlaikyti tą svar
bų kelią.

Pavojus Adowa keliui ateina 
nę tik iš pietvakarių, bet taip
jau ir iš rytų. Be to didelė 
ethiopų kariuomenė pasilieka 
rezerve ir gali būti mesta mu- 
šin, jei tik pasirodys reikalas.

Ethiopų pranešimas sako, 
kad mūšyje Tembien provinci
joj, kuris siautė nuo sausio 21 
d. iki sausio 30 d., 3,000 italų 
liko užmušta ir 5,000 sužeista 
Tai buvęs smarkiausias šiame 
kare mušis. Juodmarškinių 
pulkas likęs “išnaikintas”. Su
imta šimtai belaisvių, taipjau 
pamita daug giųklų^^ąnlunici- 
cijos ir mulų.. A* z >

Delei šios pergalės valdžios 
narys pareiškė:

“šios musų pergalės šiaurėje 
parodo, kad kada mes to no
rime ir kada pasirenkame savo 
pozicijas, mes visuomet galime 
atmušti Palų atakas.” 

I

Karininkų nuomone, ethiopai 
dabar, kada tik jie nori, gali 
atsiimti Makale. Ethiopai yra 
taip įsitikinę, jog tas svarbus 
miestas vistiek . jiems atiteks, 
kad veikiausia nebus daroma- 
tiesioginio puolimo, nes mūšyje 
turėtų bereikalingai žūti daug 
žmonių, 
kiausia 
pakalio, 
Makale,
sisiekimą su savo bazėmis ir 
priversti juos geruoju pasi
traukti.

Į pietinę Ethiopiją ethiopai 
pasiuntė du naujus karvedžius 
pertvarkyti ten besitraukian 
čius ethiopus ir sulaikyti italų 
veržimąsi.
Italai prisipažysta pralaimėję 
mūšį, bet mažina jo reikšmę
RYMAS, vas. 2. — Atsaky

dami į ethiopų panešimą, kad 
mūšiai šiaurinėje Ethiopijoje 
užsibaigė pilna ethiopų pergale 
ir kad juose žuvo tūkstančiai 
italų ir paimta 18 tankų, 33 
laukų kanuolės, 175 kulkosvai
džiai ir 1,600 šautuvų, italai 
sako, kad tas mušis siautęs iki 
sausio 24 d., nes po tos dienos 
didesnių mūšių nebuvę. Tuose 
mūšiuose itdlai praradę tik 600 
kareivių užmuštais ir sužeis
tais ir nįtekę trijų kanuolių.

gal 10 kulkosvaidžių ir gal tiek 
pat šautuvų.

Užsienio korespondentams į- 
sakyta netikėti ethiopų pra
nešimams, nes jie buk esą “me
lagingi”.

Mussolini aiškinosi 
fašistų vyriau

siai tarybai
RYMAS, vas. 2. — Mussolini 

vakar per dvi valandas kalbėjo 
fašistų vyriausiai tarybai, aiš
kindamas dabartinę Italijos pa
dėtį ir padėtį karo lauke.

Kalbėjo ir Italijos ambasa 
dorius Londone Grandį, aiškin
damas Anglijos nusistatymą.

Kaip paprastai, tarybos nu
tarimai yra laikomi paslaptyje.

Bet prieš susirinkimą Musso- 
linio organas išspausdino strai
psnį, kad Italija ginsis iki pa
staros ir yra viskam prisiruo- 
šusi.

šiandie gi Mussolini organas 
kalba apie galimybę Italijos 
portų blokados ir pareiškia, kad 
jei sankcijos * -bu# praplėstos 
“imperialistams ir kraujago- 
džiams” reikalaujant, tai Euro 
pa galinti susilaukti baisaus 
karo. Tą straipsnį Mussolini 
matęs prieš jį spausdinant.

Kartu iš autoritetingų šalti
nių pareikšta, kad Italija ga
linti atlaikyti ir aliejaus em
bargo, bet galbūt nepanorė
sianti tai daryti.

Todėl ethiopai 
trukdys priešą iš 

į šiaurvakarius 
kad atkirsti, italų

vei- 
už- 

nuo 
su-

Rūpinasi Sustiprinti 
boikotą Italijos 

prekybos
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DEMOKRATAS MISSISSIPPI VALSTIJOS GALVA '!

Hugh L. White •Į Chief Justice Smith |^

Mirusio Huey Long jėgos, įsigalėjusios Missišsippi valsti
joje gavo skaudų smūgį <kai gubernatorium, paliko Hugh L. 
White, Roosevelto šalininkas. Paveikslas pajuodo vyriausį tei
sėją Sydney Smith prisiekdinantį naujį gubįrhatorių (kairėj).

R u s i j a nepaliauja 
pardavinėjusi Itali
jai karo medžiagas
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'čili, po didelio skan
dalo, nacionalizavo 
elektros pramonę

Rusi ja parduoda Italijai alie
jų, anglis, medžius, kviečius, 
cementą ir degutą kelių sta- 

x tybai Ethiopijoje

PIRAEUS, Graikijoj, vas. 1. 
—-Nežiūrint bolševikų smerkimo 
Italijos karo prieš Ethiopiją 
kaip fašizmo imperializmo, so
vietų Rusijos valdžios monopo
liai nepaliauja pardavinėję Ita
lijai netiesiogines karo reikme
nis. Nežiūrint tautų sąjungos 
paskelbtų sankcijų, prekyba 
tarp Italijos ir sovietų Rusijos 
mažai pasikeitė.

. . -x i

Dabartinėmis sutartimis, Ru
sija per (daugelį ateinančių mė
nesių turi teikti Italijai kvie
čius, anglis, medžius ir degutą. 
Rusijos degutas yra naudoja
mas prie kelių pravedimo užim
tose Ethiopijos dalyse.

■’ ■ • v\ •

Del aštrios cenzūros diktato
riškose šalyse visuomenė nieko 
apie prekybinius savo valsty- 

korespon 
patikimų

o ir 
gauti

buvo čia patir-

NEW YORKAS LAU
KIA DIDELIU

SANTIAGO, čili, vas. 2. — 
$10,000,000 elektros skandalas, 
į' kurį liko įveltos Amerikos ir 
Anglijos elektros kompanijos, 
kurios liko nubaustos $10,000,- 
000 už neteisėtą supirkinėjimą 
užsienio valiutos, privedė prie 
nacionalizvaimo visos elektros 
pramonės. Nacionalizavimo su
tartį po visos nakties triukš
mingo posėdžio, kuriame buvo 
kilę ir muštynės, ratifikavo ir 
kongresas.

$10,000,000 skandalas kilo 
pernai, kada liko susekta, kad 
Amerikos ir Anglijos kontro
liuojamos kompanijos neteisė-

Bile minutę gali prasidėti dan
goraižių aptarnautojų strei
kas. Skrybėlių darbininkės 
irgi skelbia streiką. Gręsia 
siuvėjų streikas

NEW YORK, vas. 2.-2,000 
policistų jau paruošta eiti strei
ko pareigoms, bile minutę grę
sianti kelti 1,200 didžiųjų tro
besių aptarnautojų streikui.

Streikas palies vyriausia tuos 
trobesius, kuriuose daugiausia 
randasi Įvairios rūbų siuvyklos. 
Bet jis gali persimesti ir Wall 
gatvę ir kitus dangoraižius, netai supirkinėja dolerius ir kitą aplenkiant ir Em ire tK(b5sio 

užsienio valiutą ir ją. gabena k jo izidentu yraA1. s. 
užsienin. Už tą kompanijos Ii-, s^th b demokrat vadas> 
ko nubaustos $10,000,000, Kar-! v
tu kilo ir reikalavimas nacio
nalizuoti elektros pramonę. 
Sprendžiama, kad susitarimas 
dėl nacionalizavimo pramonės 
panaikino ir tą pabaudą. Pra
monė nacionalizuojama išpirki
mo keliu.

V51 hundvc knnfi i Darjeeling, Bengalijos ir jauV ei IMĮiayb Kūpu į tas Jibete valdžios leidimas
įeiti j jų uždraustą- teritoriją. 
Tikimąsi, kad kopimas prasidės 
kovo -•; /

Tą nenugalėtą kalną betgi 
yra du sykiu perskridę Ang
lijos lėktuvai, kurie nuėmė fo
tografijas. Tomis fotografijo
mis ir bus naudojąmąsi kopiant 
į kalną.

Ekspedicijos nariams teks 
susidurti su dideliais pavojais. 
Jie susidurs su šalčiais, kokių 
ir polių apygardoj nėra.* Jie 
ras smarkius vėjus, klastingus 
sniego nuslinkimus, slidžius, le-_ 
dinuotus kalno šlaitus, čiabu
viai tiki, kad kalno viršūnėje 
gyvena dievai, kurie nenori, kad 
žmonės drumstų jų ramybę, to . 
dėl pražudo kiekvieną, kuris 
bando įkopti į tų dievų viešpa
tiją.

k
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras 
našauja;

Apsiniaukę,

GENEVA, vas. 2. —Sankcijų 
komitetas deda pastangų dar 
labiau sustiprinti tautų sąjun
gos boikotą Italijos prekybos. .

Dabartiniais patvarkymais, 
Italijos gamintos prekės, jei jos 
būna išvežtos į prie sankcijų 
neprisidėjusią valstybę, kaip 
Austriją ir Vengriją, gali būti 
eksportuojamos ir į sankcio- 
nistų valstybę, jei jų kaina li
ko pakelta 25 nuoš.

Tečiaus visgi daug Italijos 
prekių patenka į sankcionistų 
šalis be to * pakėlimo. Todėl 
dabar siūloma prekių kaina pa 
kelti bent 50 nuoš., o gal ir 75 
nuoš.

Raportas priduria, kad 52 
valstybės priėmė tautų sąjun
gos ginklų embargo ir 50 vals
tybių jį pildo. 52 valstybės pri
ėmė finansines sankcijas ir 48 
jas vykina. 50 valstybių prisi
žadėjo nieko nepirkti iš Itali
jos, bet tik 44 valstybės tą 
vykina.

Pietų Afrika ruošiasi neda
ryti jokių prekybos sutarčių su 
tomis tautų sąjungos valstybė
mis, kurios atsisakė prisidėti 
prie sankcijų, vyriausia sU Aus
trija, Vengrija ir Albanija.

augščiausį Everesto

LONDONAS, vas. 2. —Trys 
vyrai ir moteris išvažiavo į In
diją bandyti kopti į augščiau- 
sįjį pasaulyje kalną Everes+, 
vienintelį kalną, kurio viršūnės 
dar niekas nėra pasiekęs.

Uą kelių dienų išvažiuos kiti 
devyni nariai ekspedicijos, k u-? 
riai vadovauja Hugh Ruttledge, 
kuris 1933 m. nesėkmingai ban
dė pasiekti to kalno viršūnę. 
Jis tikisi:' šį kartą nugalėti, jei 
tik bus nors kiek palankus 
oras. Ir 1933 m. tik mansu- 
nas privertė juos gryšti atgal, 
kada jie buvo , tik 1,000 pelų 
nuo viršūnės.

Nors jau daug kartų buvo 
bandyta pasiekti jo viršūnę, bet 
dar niekam nepasisekė tai pa
daryti, nors jau daug žmonių 
kopiant į tą kalną žuvo.

Ekspedicija bandys kopti iš vyro tėvus

JASPER, Ala., vas. 2.—Trys 
vaikai žuvo gaisre, kuris kilo 
motinai- išėjus pasisvečiuoti pas

šiai dienai pra

gal ne tiek Šal-

Saule teka 
5:06. •

leidžiasi

BANCROFT, la., vas. 2. — 
E. Johnson, jo žmona ir jų sū 
nūs, karo veteranas, žuvo gais-< 
rui sunaikinus jų namą.

REPUBLIKONAI RUOŠIASI KONVENCIJAI

Nors republikonų partijos konvencija įvyks birželio mėne-
rui sunaikinus jų namą. Dagi si- Clevelande, partijos vadai jau daro planus tam įvykiui. Ant- 
nė kaimynai nepastebėjo gaiš- ras iš dešinės prie stalo yra. Henry P. Hetcher, partijos pirmi-

Iro, iki namas jau baigė sudegti.;ninkas.

bių santykiui, 
dentai negali 
skaitlinių.

Kiek galima
ti, Rusijos prekės yra gabena
mos daugiausia Graikijos lai
vais. Kadangi Italijos finan
sai yra susmukę ir Italija ne
dali gauti, -kreditų užsieny, tai 
Rusija reikalauja, kad už pre
kes butų mokama iškalno ir 
tik tada leidžia prekes krauti j 
laivus, kada Italija būna jau 
sumokėjusi už jas Rusijos są- 
skaiton Londono bankuose.

- z

Anglys yra siunčiami iš Ni
kolajevo ir jie eina naujiems 
elektros generatoriams Eritre 
joj. Medžiai vežami iš Sevas 
topolio tiesiai į Italiją. Kvie 
čiai yra siunčiami iš Odesos 
ir jų siuntimas nualatos didė
ja, nes suėmus darbininkus į 
armiją Italijai savo maisto pra
deda nebeužtekti. Rusijos ce
mentas, kuris naudojamas sta
tybai Eritrėjoj yra siunčiamas 
iš Nikolajevo. Iš ten ir Novo- 
rošsysko yra siunčiamas ir de
gutas.

Rusijos aliejus gabenamas iš 
Batumo Italijos laivais, nes 
Graikija neturi laivų aliejui ga
benti. Bet Rusija nedaro ilga
laikių kontraktų aliejų teikti, 
nes tautų sąjunga kartais ^all 
paskelbti aliejaus embargo.

Pasak komunistų, Rusija 
negalinti nutraukti prekybos su
Italija ,nes iš to pasinaudotų 
tos valstybės, kurios nėra prie
šingos, fašizmui. •

Italija labai įvertina Rusijos 
pagelbą, nes Rusijos portai 
nėra labai toli nuo Italijos, ar 
Eritrėjos, todėl gabenimas iš jų 
pigiau kąinuoja. Be to Rusi
ja ir prekes x pardavįnėja pi
giau, negu kitos kapitalistinės

Prieš šitokią prekybą buvo 
užprotestavus; 'tik- Graikijos 
komunistų jurininkų unija, kti 
ri buvo sulaikiusi du laivus, 
bet Maskva greitai streiką su 
stabdė'

šiaip prekyba tarp komunis
tų ir fašistų eina netrukdoma, 
nes Graikijos jurininkai, kurie 
ilgai Wentė nedarbą, džiaugiasi
gavę darbo prie gabenimo Ru
sijos prekių. Unijos sako, kad 
Graikijos jurininkai atsisakys 
streikuoti prieš karo reikmenų 
prekybą iki iš tos prekybos tu
rės naudos . sovietų Rusija.

Kalba apie galimybę 
liberalų pervers

mo Graikijoje
ATHENAI, vas. 2. — šian- 

die su pilnomis karinėmis Iškįį- 
piėmi^ laidojamas buvęs dikta
torius ir monarchijos atst’eigČ- 
jas, gen. Jurgis . Kondylis. *

Kartu eina gandai, kad ka
reiviai ir respublikonai, Veni
zelos šalininkai, gali bandyti 
padaryti perversmą. Bet kam 
tas perversmas liberalams yra 
reikalingas, pasilieka neaišku, 
nes jie ir taip yra laimėję rin
kimus į parliamentą, nors vis
gi dar neturi visiškos didžiu
mos vietų ir priklausys nuo ki
tų partijų paramos.

Venizelos
PARYŽIUS, 

kijos liberalų 
kuris gyvena
žiu j e, nuginčijo 
galimybę liberalų’ 
pareiškimu, kad “patriotai ne
laužo savo prižadų”.

Graikijai esą nėra reikalo bi
jotis respublikonų revoliuvijęs. 
Partija priėmė monarchijos at- 
steigimą ir yra pasiryžusi dirb
ti kūrybinį darbą. Jos laimėji
mas rinkimuose parodo, kad 
gryšta šaliai taika ir rimtis ir 
gen. Kondylis mirtis negali 
drumsti tos taikos.- „

nuginčijimas
vas. 2.— Grai- 

vadas Venizelos, 
ištrėmime Pary- 

gahduš apie 
perversmo,

su-

MEXxCO CITY, vas.
Benito Higareda, vyriausias 
deralinio distrikto inspektorius 
ir prezidento Cardenas pusbro
lis liko nušautas nežinomų pik
tadarių Mexicoac priemiesčio 
smuklėje.

*—s.
fe-

kuris nesenai paskelbė prezi
dentui piktą kovą.

Darbininkai reikalauja 40 
vai. darbo savaotės, vieton 48 
vai., pripažinimo unijos ir pa
kėlimo algos 40 nuoš.

Nors streiko laikas yra neži
nomas ir neskelbiamas, bet po 
licija jau yra ruošiama.

Trobesių savininkai pranešė 
viršininkams, siūlydami palikti 
išsibaigusią sutartį, išėmus ma 
žus algos pakeitimus, kurie 
pasidarė reikalingi dėl pragy
venimo pabrangimo. Unija savo 
atsakymo dąr nedavė.
Skelbia skryįrliųjarbinmkįų 

streiką . .
šiandie tapo paskelbtas 20,000 

moterų skrybėlių darbininkių 
streikas, kuris turi prasidėti 
rytoj ryte. Streikas skelbiamas 
dėl niekurių samdytojų “čiže 
linimo” algų.

Sutartis su unija pasibaigė 
sausio 31 d. ir tuoj prasidėjo 
derybos dėl naujos sutarties. 
Ginčo dėl algų ir darbo valau 
dų nebuvo. Unija tik reikala
vo teisės peržiūrėti algų išmo 
kėjimo knygas, kad neprileisti 
“čizelinimo”, kuris tarp tūlų 
samdytojų yra plačiai naudoja
mas. Tečiaus samdytojai at 
sisakė pripažinti unijai tą tei
sę, todėl ir skelbiamas strei
kas, nes kitų būdų algų “či- 
zelinimą” sustabdyti nėra. «

Gręsia siuvėjų streikas
Gręsia ir 105,000 moterų rūbų 
siuvėjų streikas, 
tik laukia pasėkų 
naujos sutarties, 
sutartis užsibaigė 
Sąlyginė sutartis, 
40,000 darbininkų
nių rūbų, jau pasiekta.

International Ladies Garment 
Workers unijos prezidentas 
David Dubinsky įsakė darbi
ninkams dirbti derybų laiku, 
tečiaus įspėjo, kad jei iki ryt
dienos derybds nepradės kryp
ti gerojon pusėn, tai bus pra
dėta rengtis prie streiko.

Darbininkai 
derybų dei 
nes senoji 
šeštadieny, 
kuri liečia 
prie piges-

NaujienųRadio Programai
i

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENĮ

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

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

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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ROMANAS APIE* KUNIGO IR STUDENTES

“Romano” autorius kunigą skundė vyskupui, o 
iš studentės reikalavo 1000 litu 

. ,■ ■ ■ " ' 
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Vienos turtingos provincijos 
kunigas apie 40 metų amž. flir
tavo su studente V. 22—23 
metų amž. mergaite. Kadangi 
kunigas gyvena toli provinci
joj, o mergina studijuoja ir 
tarnauja Kaune, tai jie ne vi
sada gali susitikti, pasikalbė
ti, tai susirašinėjo laiškais. Kai 
kuriuose laiškuose, studentei 
rašytuose, kunigas rašė apie 
meilę...

Pas studentę pradėjo lanky
tis J., dabar gyvenąs Klaipė
doje. J. matyt, turėdamas kei
stų sumanymų, slapta iš stu
dentės V- pagrobė (studentė 
sako, kad net iš ridikiulio iš
ėmęs) kunigo studentei rašy
tus laiškus, Su pagrobtais laiš
kais (savo vieno draugo lydi
mas) nuėjęs į Kauno kunigų 
kurijų ir skundęs kunigų, ro
dydamas jo laiškus. Bet nieko 
iš to neišėjo. Tada J. pradėjo 
rašyti neva romanų apie ku
nigo ir studentės meilę.
“Romanų” pavadino “Vakarine 

Malda”.
Tame romane J. prirašęs vi

sokių nesąmonių ir šmeižtų.
Prirašęs visokių niekų sąsiu

vinį J. pareiškęs studentei, kad 
jis apie jų su kunigu rašus ro
manų. Studentė susijaudino. Ji 
panoro sužinoti, kas, būtent, 
apie jų tame romane rašoma.

Studentei pasakė, kad ji ta
me romane esanti atvaizduota 
prastai ir perskaitęs “Vakari
nės Maldos” ištraukas. Studen
tė labai nusiminė, susijaudino, 
ir pradėjo prašyti, kad “romą 
ne” bent jos vardas ir pavar
dė nebūtų minimi.

J. sako, kad jos vardų ir!'pa
vardę galįs iš “romano” išbrau.i 
kti, bet už tai studentėj jam 
turinti sumokėti 1000 lt.
Kitų dienų studentei į įstaigų 

paskambino telefonu B.
Sako, čia kalba poetas G. Jis 

pasisakė skaitęs J. “romanų” 
“Vakarinė Malda” ir reiškiąs 
užuojautos studentei V. dėl jos 
asmens biaurinimo. G. sake, 
norįs su studente V. susitikti 
ir su ja tuo reikalu pasikal 
bėti. Kitų dienų studentė ga
vo iš J. V. laiškų, kuriame jis 
studentei taip pat reiškė už
uojautų ...

Studentė pradėjus su auto
rium ir jo draugais derybas, 
kad jos vardas ir pavardė “Va
karinėj Maldoj” nefiguruotų, 
kelis syk su J. ir Gi. prie Kau 
no centrai!nio pašto specijaliai 
susitiko ir kalbėjosi. “Vakari-

nes Maldos” autorius, vis ne
nusileido ir reikalavo 1000 lt. 
1000 lt. o gal ir daugiau mie
lai ji' butų sutnokėjusi, jei tik 
pinigų butų turėjus. Pagaliau 
studentė pradėjo derėtis dėl 
reikalaujamos pinigų A sumos. 
J., po ilgų derybų, sutiko “ro
manų” sušvelninti už 700 lt.

’ ' • I '

šantažų tęsdamas, “Vakarinės 
Maldos’1 ištraukas skaitė vie

name bendrabutyje.
Kai studente apie tai pasi

pasakojo savo pažįstamiems, 
tai kiti jai ėmė sakyti, kad čia
paprasta afera, šantažas. S tu- nes ir juodu šiame negerame 
dentė susigriebė: ji pasikvie- sumanyme dalyvavo 
tė J. derybų į savo pažjstamo

V. kambarj, o' už lango pasta- 
te liudytojus V. ir S., kurie 
ųiškidi girdėjo studentę ir J. 
kalbantis. J. reikalavo 700 lt, 
Greit po to liudytojai įėjo į 
kambarj. Nuo to momento šan
tažas ir baigėsi,- nes yprade 1 o 
-veikti ofiėijalinčs įstaigos ...

J^ dabar sako, kad iOOO lt. 
kombinacijų jis sugalvojęs ty 
čia, kad studentė intrigos ap
imta butų jam, kaip rašyto
jui, ryškesnis tipas.

Vėliau paaiškėjo ir tokių ap
linkybių, iš kurių matyt, J. 
anksčiau flirtavęs su tos stu
dentės sesute ir rengęsis susi
tuokti, bet studentė vestuves 
išardžius.

“Romanas” “Vakarinė Mal
da” pakliuvo,- regis, j krim*.?po
licijos muziejų, o J. traukia
mas tieson už šantažavimų, o 
G. su V. irgi turės atsakyti,

“PALIUOSUOS” ŽYDUS IŠ 
NAZIŲ NELAISVĖS

. I*!1!1!  ——■; ——i   ri.nin,"' . —— 
interesantė susijAudinus gaudo 
spėjikės kiekvienų žodį. Jei 
pas spėjikę nueina panelė, tai 
spėjikė pradeda kalbėt taip: 
“tamsta svajoji sukurt šeimos 
laimę, bei saugokis ir buk at
sargi, nes yra; pasikėsinusių į 
tamstos lengvapėdiškumų”.

Arba: “Blondinas tamstų se
nai myli, biet nedrįstų meilėje 
prisipažinti... Brunetas senai 
tamstų persekioja, bet tamsta 
to nepastebi...”

Ponių įspėja: “Tamstos vy
ras ligšicl buvo ištikimas, bet 
dabhr jau pradeda žvalgyti į 
kitas, bet tamsta turi galios 
dar šimtu naujų siūlų j j prie 
savęs pririšti” ir t. t. ir t. t.

Sunku suminėti visas tas ne
sąmones ir akių dūmimų, ku
rių prikalba burtininkė savo 
ųųkoms. Pav., viena jauna po-

nia, kuri drųu*gės įkalbėta nu- iš burtininkės visų ateitį su
ėjo tyčia pas burtininkę, apie žinoti.
save sužinojo tokių naujienų: | Burtininkes neiškabina iška- 
“Tamsta svajoji greit ištekėti bų, neperka verslo liudijimų 
(klientė prieš porų metų tų nei kt savo verslo mokesčių
svajonę įkūnijo) ir nori eiti moka, tačiau turi gražių paja-
mokslų (klientė jau turi di- mų, nes atsiranda žmonių, ku-
plomų), ištekėjus sulauksi pir- rie ne tik pajuokai save išsta-
mo berniuko (klientė turi dūk-'to, bet tiems, kurie juos pa- 
terį”) ir t. t. žodžiu, viskas juokia ir pažemina, dar atly- 
priešingai. Kai ponia pasakė, gina. “L. ž.”
kad viskas priešingai, tai bur- —--------------—------------------
tininkė sako, kad va, tikrai, Ą I Dfiviflnnie M R 
čia reiškia priešingai, matote 
vienų kartų eina tiesiai, o kitų 
visa atbulai. Išlydėdama pra
šo ponių ateit kitų dienų ir pa
žįstamoms pasakyt, kad galt

4910 S. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto

■ nuo 6 iki 8 valandai vakare
Apart šventadienio ir ketvirtadienio

ADVOKATAI
Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St 

Tel. Boulevard 1401

KAUNO BURTININKĖS
Kas burtininkes lanko ir kaip jos buria

Savo laiku buvo rašoma ir tai iš kortų ir pradeda spėti, 
stebimasi, kad vieno diktato- Pasitaiko, kad tūlų ponių spė- 
riąus žmona eina pas čigonę jikė jau senai pažįsta ir žino 
burti, perėdama sužinoti, apie nemaža faktų iš jos gyvenimo 
savo vyro likimų... Atrodė, kad Tada spėjimas eina “kaip iŠ 
ta žmona nenormali, ekscentri
ke, tiki dvasiomis ir sapnais...

rašto” ir viskas “gryna teisy
bė”... Tokia klientė, susitikus 

Bet šiandie ir „Kaune yra su draugėmis, galvą guldo, kad 
daug žmonių, kurie vis' dėlto spėjikė tiesiog stebuklus da- 
tiki burtais, pranašystėmis,' ranti: nuo didžiausio iki 
sapnais. Nesinori tikėti, kad žiausio daikto įspėjanti. Ir su 
tamsi moteris Šančiuose arba sižavi lengvapėdės ir rytojaus 

dieną tampa aukomis...
Antra spėjikė

taip pat populiari lengvapėd
žių tarpe gyvena Šančiuose, IV 
Kranto gatvėje. Ji iš profesi
jos siuvėja, bet pradėjus spė
ti siuvimo amatų mete ir da
bar gražiai gyveW/išpyda
ma vyrų ir p$lų gįįfejj. bfe 
ria nuodyto IftifWl?ftis^aka- 
ro ir vis* interesaiitų pakanka. 
Ši spėjikė už seansų ima po 1 
lt., bet kviečia 
nų, kitų dienų 
paima litų.

Trečia 
žydė, gyvena 
šalia Meno mokyklos. Jos lau 
kiamajame 5 maži nešvarus 
yaikai žaidžia pupomis. Už se 
ausų ima po 3 lt. Pati spėjikė 
susivėlus, kaip pakulų kuode
lis. žvaira, plačiu veidu, krei 
vais dantimis, — tai mistiš
ka...

ma-

Sir Herbert Samuel
Sir Herbert Samuel,. žymus 

Anglijos žydas, kuris pradėjo 
kampanijų sukėlimui $15,000,- 
000 iškėlimui 430,000 žydų iš 
Vokietijos j Palestinų.

Kaip spėja.
Visos trys čia suminėtos 

spėjikės savo darbų atlieką 
meniškai.;
apie praeitį, bet užtat didžiau
siu entuziazmu spėja ateitį ir

NĖR PAVADUOTOJO 
OEL NATŪRALAUS 
‘MINKŠTO MAISTO’

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

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties. ;

Reikalingas dėl Pataisymo 
Užkietėjimo*

uz-

žaliajame kalne spėtų “ateitį’ 
inteligentėms Kau‘no ponioms 
arba valstybės tarnautojoms...
Populiauriiausia ateities spėjikė 
gyvena Italijos gatvėje, medi
niame namelyje. Pas šią, spė- 
jikę savo ateities sužinoti ren
kasi daugelis ponių. Ir tai iš 
aukštesnio visuomenes sluoks-' 
<nio. Iki 11 vai. ryto miegoju
si ponia, kurios vyras mini
sterijoje turi neblogų tarnyba, 
bėga į Konrado kavinę sužino
ti, “kas naujo” pažįstamųjų 
tarpe ir pasitarti, pas kurių 
spėjikę eiti (nes yra kelios), 
ir sužino, kad “100% teisybės” 
pasako Italijoj gatvėje. Ir ei
na. Spėjikė nemokyta, bet gud
ri moteris., Ji ir aplinka suda
ro nepaprastų, laiko fasonų: 
klientus priima tik iš anksto 
paskirtomis valandomis. Kai 
ateina savo laimės ieškotojas, 
spėjikė užkabina duris, kad 
kitas klientas neįeitų, nes, mat, 
daugelis klienčių supranta kvai
lai darančios, tai vengia, kad 
šiaip kas jų kvailystės nepa
matytų į:as spėjikę užėjęs...

Spėjikė gerai pažįsta savo 
klienčių psichologiją, žino kas 
joms rupi, ko jos nori, tai apie

ateiti kitą dic- 
ji speia. ir vėl

spėjikė,
Turžėnų g-vS.i

.....     ■ ■   —MB.— I., S. W..

ŠALČIAI SUĖMĖ IR NIAGARĄ

RAŠOMOS
MAŠINĖLĖS

VISOKIOS IŠDIRBYSTĖS ' 
PERKAM 
PARDUODAM
PARENDUOJAM 5 įf
PATAISOM
m e irI w virš.
RIBBON’AI ........  .... 39^

25 metai patyrimo

TYPEWRITER EXCHANGE 
3970 Archer Avė.

Tel. Lafayette 3534
Al. Davis, lietuvis pardavėjas ?

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Mrs. Anelia K. Jarus?
- - Phvsical Theranv

and Midwife
6630 S. Western 
Avė.,' 2nd floor 
Hemlock 9252

Pathrriauiu prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric 
ment ir magne- 

. tie blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovąuai.

£
Šalčiai, vakar yel pradėję kankinti chicagiečius, nepraleido 

sudėję vizitų ir Niagaro Falls apielinkei. štai, j keistas ledo 
formas sustingę krioklio vandenys,

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Daugelis žmonių pripažista 
kietėjimo pavojingumą. Bet dažnai 
jie save apgauna priimdami tvirtus 
liuosuotojus, kurie tankiai priveda 
prie chroniško užkietėjimo vidurių.

Naturalis būdas sustabdyti papra-
jos menkai kalba sta užkietėjimą yra pataisyti prie- 

j žastis, kurios. vęda Prie jo — pap
rasta priežastis, tai stoka tinkamo 
kiekio “minkštaus maisto” valgiuose.

Kaip jus galite gauti “minkšta 
maistų”? Vaisiai ir daržovės turi 
tam tikrų kiekį. Bran turi daugiau. 
Populiariškiausias šios rūšies pro
duktas yra

“Minkštas 
ALL-BRAN 
ALL-BRAN 
geležies.

šis skanu$ cereal yra .‘įveikas mai

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pčtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.-g----- _ .------ :--
Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
TelephonA! Renublic 9723

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir nedęl pagal sutarti 
Rez 6631 So. California Avenue 

Telefonas Renublic 7868

“MANO MIELASIS 
SŪNĖLISDABAR 

VALGO
KAIP PARŠUKAS...

“Buvo toks kūdąs'Jr neturėjo ape
tito;, .n^žinoĮgu ’

, Motina k;
daryti’.’
Triner’s Bitter 

Vynas yra geriausiai vaistas susilp-

Jo sudėtinės .dalys yra ge-
nėjusiems, nepilnai mugantiems vaiku 
čiams. _ ,
viausios, kokias- medicinos mokslas 
žino apgynimui nuo nevirškinimo, 
prasto apetito, galvos skaudėjimo, 
nemiegojimo, gasų, 
dos nesveikumo Ir 
su vidurių neveikim^uMaldi."- 
totl ir geras, atsakantis vaistas 
mynorns. Visose vaistinėse.

< TRINER’S ®t!XIR 
OF BITTER WINE

neviršRipimo,
• v.t >■' K . - ‘

go kvapo, o- 
j£rumų sąryšy 

onus var-
šel-

Į f—- —T— •— .

Joseph Triner Company, Chicago

Kellogg’s ALL-BRAN.
maistas”, kuris yra 
švelnus savo veikmėj, 

turi savyj Vitamin B ir

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

3421 S. Halsted St. Tek Yards 2534
Ofiso vak vakarais nuo 6 iki 9 vak

10

Tel. Office W.cntwortb 633C 
Rez. Hvde Park 3395

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

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

Phone Boulevard 7012

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas i \ 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

3407

\ Miesto ofisas
No. Clark St. 11 floras

Tek Dearborn 3984 
Rezidencija

Lowe Avė. Tek Yards 2511

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimų.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

arba su grietine—arba prie virimo.
Du pilni šaukštai ALL-BRAN kas

dien paprastai pataisys užkietėjimą 
kuris paeina nuo neganėtino skai
čiaus “minkšto maisto”. Jeigu nepa
gelbės, pasimatykit su savo 
jum.

ALL-BRAN suteiks iums 
vidujinę mankšta. Par
siduoda visoje groser- 
nėse. Padaromas per 
Kellogg, Battle iM 
Creek.
*Užkietėjimas, kuris paeina

kos “minkštaus maisto

gydyto-

švelniu

nuo sto-‘
V

Laidotuvių Direktoriai
Nariaij Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidothvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J. F. RADŽIUS
668 West 18tĄ Street Phone Canal 6174 ,
~ s. M. SKUDAS
ZĮ8 West Ifflh Street \ - Phone Monroe -8877

L J. ZOLP ~ '
1646 West 461:h Street Phones Boulevard 5203-8413

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

■" "   ■ ■n.— ............         , ........ .  > ,

LACHATCICZ ir SŪNUS
4314 Wėst 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

' ■ - ■ S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

J. LI ULEVIČIUS
1092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

....................... ■■■■ ■ • ■ . ■ ■' _________________ ■ \

| S. P. MAŽEIKA
3319 LituanieakAvenue Phone Yards 1188

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

■r-.

aMbulance patarnavimas dieną ir naktį 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

F N.
v

l' • 1 ' i .4 , i'. FU 'lįįdi fb, . •
•

st.

A, A. SLAKIS
te ®;.- ADW^AS

111 W.Washington
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namų Tęi.: — Hyde Park 3395

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo,, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das, Spėcialė ,atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely; atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Akinius
Akis

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko 

Kreivas
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Seeley • 7330 
Namu telefonas Brnnswick 0597

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

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 
Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ,

4157 ARCHER AVENUE
Telefonas Virginia 0036 

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

Kiti Lietuviai Daktarai

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas

2408 W. 63rd St.
Res.

6000 So. Campbell Avė.

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 81 

metus kaipo patyrei gydytojas chi
rurgas ir akušerį^.

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

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

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

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Uy4e Park 6755 ar Central 7464

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 pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTffl ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai NedSl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tek Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyriškų. Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

■ Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vaL vak. Neda

liomis ir Šventadieniais 10—12 
diiiUk



Išvalo dulkes iš namų

Garantuotas.

Prevtou# modele 
reconstructed a6 
Hoover factory.

iKORESmDENGIJBS

WCFL Nedaliomis nuo 5 iki 6 
vai po piety duodamas gražus 

programas.
U ■ ■ I I ■ ——

ir Kitur

sausio

lūs
C

M.

66 E. South Water St Telefonas Franklin 1818

26—1

MIESTAS....
■ s ■

CHICAGO MOTOR CLUB
66 E. South Water St., Chicago, I1L
Gerbiamieji:
v Prašau man suteikti daugiau informacijų kas liųkap 
draudos ir kitų Chicago Motor Club pinigus-taupinan 
čių patarnavimų.

orkestras. Matyti, tai daroma 
todėl, kad žmonės butų gero 
ūpo ir nesigailėtų pinigų.

(Galas) -
i . .v

This aelicious chaose food i* 

: DIGESTIBLE AS M ILK 
ITSELF!

gatai buvo pavaišinti pietu
mis, kuriuos pagamino ponios 
Balčaitienė . ir Bi.'lvinskiene. 
Pietų metu pasakyta. trumpos 
kalbos.

p. Dau-

Kenosha, Wis.

Hidden in Velveeta’s richly mild 
Cheddar Chvese flavor are nealth- 
protective elemente of many fooda.

It’e wonderful for children. Serve 
Kraft Velveeta—in eandvviches, in

< eooked dishea ... ojten! ,

VARDAS .............. ,.

ADRESAS ..........

ir LIETUVOS

PAMINĖJIMAS
SEKMADIENYJE,

V

2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

' USB

RAŠTINĖJE
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Floridoj
Dominikos Kuraitis

(Tęsinys)

Šunų lenktynės
Miami miestas yra pagarsė 

jęs ne vien arklių lenktynėmis. 
— ten taip pat vyksta jr šunų 
lenktynės. Rengėjams ir tos 
lenktynės atneša pusėtinai pi
nigų. šunų lenktynės yra ren 
giamos.. Holliwood parke. Iš 
miesto į tą parką reikia va
žiuoti apie penkioliką mylių i 
žiemius.

Vos tik privažiuoji parką, 
kai pasigirsta neįmanomas šu
nų lojimas. Loja visokiausiais 
balsais, — tiesiog negalima nė 
apsiklausyti.

Lenktynių vieta įrengta la
bai moderniškai. Lenktynės 
vyksta vakarais, — prasideda 
8 vai. ir baigiasi 12 v. nakties. 
Viskas taip gražiai elektros 
šviesa apšviesta, jog malonu ir 
žiūrėti.

Lenktynių apskritulis yra tik 
apie vienos mylios ilgumo. Kai 
šunes pradeda bėgti, tai visur 
sužiba elektros lemputės. Tuo 
budu žmonės gali gerai maty
ti, kaip jų išrinktieji šunes bė
ga, o drauge ir jų sudėti do
leriai...

Bėgimo procedūra
šunų bėgimo procedūra to- 

kia pat, kaip ir arklių. Pir
miausia, vienas po kito, yra iš
vedami šunes. Lydi juos bal
tais drabužiais apsivilkęs va
das. šunes yra vedžiojami apie 
dešimtį minučių. Paskui juos 
suveda į tam tikras budeles ir 
aklai uždaro, kad jie nieko ne
galėtų matyti. Tada. šunų va
dai nueina į priekį ir sustoja 
į eilę. Sustoja tokiu? budu, kad 
šunes galėtų prabėgti. Pabai
goje užtraukiama drobulė, kad 
lengva butų šunes pagauti.

Prieš lenktynių pradžią vi • 
su r sužiba elektros šviesos. Pa
sirodo ir balta zuikučio iškam
ša. Zuikutis yra pritaisytas 
prie relės ir varomas elektra.

Kai zuikutis atbėga ties bu
delėmis, tai susyk visi aštuo-

HOOVER
WORKMANSHIP . 
IN THESE ZL /

SLAVYKAI
Geras dulkių valyto
jas yra vertas visados 

turėti namuose.

Parsiduoda po EAa 
j savaitę wUV

Jos.F.Budrik
1NCORPORATED

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705 

ni šunes yra paleidžiami. Na 
ir prasideda lenktynės! .Kiek 
vienas šuo stengiasi pavyti 
zuikutį, todėl • ir bėga iš visų 
jėgų-

Lenktynių įvertinimas
Atrodo, kad šunų lenktynės 

yra teisingesnės nekaip arklių, 
šiaip ar taip, šunų juk nepa- 
pirksi, kad jie nebėgtų. Tačiau, 
ir tose lenktynėse kažkur yra 
“catch”. Keisčiausias dalykas. 
yra tas, kad paprastai publi
kos favoritas neišbėga. Vadi 
naši, tas šuo, už kurį sudeda
ma daugiausia pinigų, atsilie
ka.

Kodėl ?
Lenktynės įvyksta .vakarais. 

Nors ir šviečia elektros švie
sa, bet vis dėlto, manau*, gali 
ma šis tas sufiksyti. Ir, tur 
būt, be to neapsieinama...

Per vakarą įvyksta aštuoni 
skirtingi reisai. Taigi iš viso 
dalyvauja gerokas šunų bū
rys. \

Netoliese pastebėjau septy
nias grasias ponias ir paneles, 
jos sau traukė papirosus ir vi
są laiką dėjo pinigus už pasi
rinktus šunis. Matyti, jos apie 
šunis ir lenktynes neblogai nu
simano, nes visą laiką apie tai 
tik ir kalbėjo.

šunes suvežama iš įvairiau
sių valstijų. Važinėjami jie tik
rai poniškai, — gražiai ir pa
togiai įrengtuose vagoniukuo- 
se. Iš to numanu, kad lenkty
nės duoda gražaus pelno.

Pertraukų metu šauni daini
ninkė žavėja publiką savo dai
nomis. Jai pritaria labai geras

“NAUJIENŲ” METINIS
- \ * '' ’ V ’ ' ‘

NEPRIKLAUSOMYBES

SOKOL HALL SVETAINĖJE
.. . g

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 Vakarą Linksmai ir Naudingai.

PRADŽIA 4 VALANDĄ PO PIETŲ

I

60,000 NARIU NEGALI KLYSTI

DEARBORN COAL CORPORATION
2426 S. HALSTED ST. 

SANDĖLIS
Genuine Red Ash

Genuine White Star.
Telefonas — GAL. 6681-6656

L fc >

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

NAUJIENOS
1739 S. Kalstė St

CANal 8500
\ .

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišaukr

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279KSS*

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVO JIMO B-VES
. -t .-fe*.... ■ . /..I ■ -i..!'

y;:/:;.-,

t>

Night
Promote a Clean, Healthy Condition
Dėl Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletu lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Salę for Inlant or Adult. At all Druggists. I

ĮPrittfor Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

SLA 10 Apskrities me
tinis suvažiavimas.— 
“Blindos” vaidinimas 
pavyko gerai.

si prikimšta. ’ •'
Kad ir reikėjo paskubomis 

vaidinimui prjsirengti, tačiau 
p. J. Pabarška padarė viską, 
kas buvo galima padaryti. Pri
kišti jam nieko negalima: jis 
visai gerai šumokino vaidilas, 
Todėl ir pats vaidinimas ėjo 
gana sklandžiai. Nėra abejo
nės, kad p. Pabarškos darbas 
kaipo režisieriaus buvo ganė
tinai sunkus. Tačiau reikia 
atiduoti kreditas ir vaidiloms, 
kurie, matyti, " su režisieriu 
stengėsi kooperuoti. Blindos 
rolę vaidino A. Vitkus, Uršu- 

panelė O. Jocius, Maušo 
Druktenis, Titnaginskio 
Jelenewskis, Jotulienės 
Kvedarienė, Bajalienes 
Jelenewskienė. Jie visi 

savo roles atliko gerai. Labai 
gerai suvaidino Čigono rolę p. 
P. Daugėla iš Racine, Wis. Bet 
tai ir suprantama, 
gėla, kaip yra sakoma,z senas 

\ scenos vilkas. Todėl nebuvo 
jam suriku nė vaidinti.

žodžiu, “Blindos” vaidinimas 
išėjo visai vykusiai. Režisie
rius ir vaidilos tikrai nusipel
no didelio kredito, kad per to-

Praeitą sekmadienį,
26 d., į^yko SLA 10 Apskrities 
metinis suvažiavimas. Svar
biausias suvažiavimo nutari
mas —surengti prakalbų marš
rutą po Wisconsin valstiją ir 
Waukegane. Maršrutas nutarta 
rengti tam, kad butų galima 
gauti Susivienijimui kuo dau
giausia narių.

Nutarta taip pat duoti pa
ramą toms kuopoms, kurios 
siųs į seimą delegatus. Kiek
vienam delegatui bus paskirta 
penki doleriai.

Suvažiavimas buvo itin gy
vas. Nors oras pasitaikė labai 
nepalankus, bet delegatų nuo
taika buvo gera. Delegatai ne
paisė šalčių ir atvyko net iš 
Milwaukee. Tai rodo, jog pas 
juos yra pakankamai pasišven
timo Susivienijimo gerovei.

Valdyba šiems metams liko 
išrinkta beveik ta , pati, — tik 
vice-pirmininkas naujas. Iš
rinktos valdybos sąstatas yra 
toks: pirm. C. K. Braze, vice- 
pirm. Radavičia, rast. H. La
banauskas, ižd. J. Mačiulis ir 
org. J. Mockus.

Kai sesijos pasibaigė, dele-;

NAUJIENOS, Chicago. Hl.
-- ........................... 1

kį trumpą laiką jie pajėgė taip 
gerai prisirengti.

Vaidinimui pasibaigus, sve
čiai šoko ir šiaip sau linksmi
nosi iki vėlumos, šokiams grie
žk A. Pūro? orkestras.

J... Radavičitte ir F. Jankaus
kas, komisijos nariai, stengė
si svečiams patarnauti. Prie 
bufeto jiems pagelbėjo Podžiu- 
nas, j j Pakšys ir J. Kaspa
ras.

Man buvo tikrai didelis siur
prizas šiame parengime sutik
ti p-ią M. Kemešienę iŠ Chi- 
cagos. Toji įžymi veikėja spe- 

Tą pačią dieną, 4:30 vai, p<? 
piet, buvo pradėta, vaidinti vei; 
kalas “Blinda”. Nors musų mie
ste tas veikalas jau kelis kar
tus buvo vaidintas, bet ii" šį 
kartą publikos susidomėjimas 
juo buvo gana didelis. Oras pa
sitaikė tikrai šaltas, o vis dėl
to apie porą šimtų žmonių su
sirinko. Jei butų buvę gražu, 
tai svetainė tikrai butų buvu- cialiai atvyko iš vChicagos pa-

matyti, kaip kenoshiečiai su- 
yaidins “Blindą”. Ji buvo su
stojusi pas p. Martinu*. Nors 
ir trumpai turėjau progos su 
ja pasikalbėti apie įvairius rei
kalus.

Kadangi aš esu “Naujienų” 
kontestantas, tai prašau visus/ 
kurie norite laikraštį užsipre
numeruoti, pranešti man atvi
ruku ar kaip kitaipi Aš tuoj 
jus aplankysiu ir patarnausiu.

Million
SUGRAŽINTA NARIAMS
Turintiems Apdraudą su 

THE INTER-INSURANCE EXCHANGE
Nei vienais metais nuo pat susiorganizavimo 
Chicago Motor Club Inter-Insurance Exchange 
neapleido sugrąžinti cash sutaupąs polisų savi
ninkams.

šios cash sutaupos sudaro išviso šešius ir pu
sę milijonų dolerių.

Kai jus apdraudžiate savo karą pas Inter-In- 
surance-Exchangę, ir atsitikus skundui, jus gau- 

\ nate greitą ir teisingą patarnavimą; ir jus taip
gi esate apsaugotas apdrąuda kurioj nėra jokių 

r dviprasmingų pasargų. Jus apsidraudžiate kom
panijoj, kuri dėl savo teisingo ir tinkamo patar
navimo motoristams išaugo į didžiausią automo
bilių apdraudos įstaigą šioj teritorijoj.

JUSU PATOGUMUI ČIA PRIKERGTAS 
KUPONAS KURĮ IŠPILDYK ŠIANDIEN!

CHICAGO
MOTOR CLUB
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UiMkymo kalnai
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NORI “PIGESNIŲ” DOLERIŲ

Jungtinių Valstijų kongrese yra nemaža infliacijos 
šalininkų grupė. Jie nori, kad dolerio vertė butų dar 
labiau numušta. Iki šiol jiems nesisekė pakreipti savo 
pusėn daugumą. Bet dabar jie vėl sukruto.

Mat, kongresas, nutaręs išmokėti suvirš du bilionu 
dolerių karo veteranams, turi dabar parūpinti pinigų 
šitam reikalui. Yra du keliai: arba kelti taksus, arba 
leisti “bumaškas”. Naujų taksų žmonės nekenčia, todėl 
infliacijos šalininkai mano, kad yra proga dabar pri
versti kongresą priimti jų planą. " .

Jie laiko konferencijas ir tariasi. Jie ketina paduo
ti Kongresui sumanymą, kad butų išleista $7,000,000,000 
naujų pinigų. Federalinis iždas turįs pakankamai bran
giųjų metalų (aukso ir sidabro) tiems popieriniams pi
nigams padengti. Bet jau vien tas faktas, kad iždo at
sargai tufėįų būti vartojamas sidabras, dolerio vertę 
nupuldytų. O paskui ką valdžia darys, kai jai teks fi
nansuoti žemės ūkio programą ir mokėti pašalpas 
darbiams?

Infliaciją remia daugiausia Vakarų valstijos, 
riose yra stiprus farmetių judėjimas. /

be-

ku-

BIZNIS IR KARAS

kadPereitą šeštadienį šioje vietoje buvo nurodyta, 
ginklo kelias nėra naudingas kapitalistų bizniui. Faktų 
šitai minčiai paremti galima rasti tiek ir tiek. Imkime, 
pavyzdžiui, darbinį italų karą Etiopijoje. Ar iš jo gali 
tikėtis kokios naudos Italijos kapitalistai? Amunicijos 
fabrikantai — taip, bet kiti, — vargiai.

Dar tik karo pradžia, o jau fašistų valdžia buvo 
priversta ne tik kelti mokesčius, bet ir rinkti iš žnionių 
šliubinius žiedus, kad butų kuo pirkti iš užsienių prekes 
ir medžiagas, kurių Italija neturi. Kas gi bus toliaus, 
jeigu karas užsitęs keletą metų?

Yra pavojus tą karą Italijai pralaimėti. Tuomet te
nai įvyktų baisus krachas. Bet sakysime, kad Mussolini 
visus keblumus nugalės ir Etiopiją užkariaus. Ką tuo
met Italijos biznis pelnys? Gal būt, jam palengvės, kai 
italai galės keliauti į Etiopiją ir paliks namie mažesnis 
perviršis gyventojų, kurį dabar reikia užlaikyti valsty
bės lėšomis (t. y. mokesčiais)? Bet patyrimas rodo vi
sai ką kita. Jau 50 metų, kai Italija pradėjo steigti savo 
"imperiją” Afrikoje, ir ji tenai turi milžiniškus plotus 
užkariautų žemių: Tripolį,’ Lybiją, Eritrėją, Somali že
mę. Tačiau tose kolonijose gyvena tik keli tūkstančiai 
italų: 1914 m. jų buvo Afrikoje viso tik 8,000!

Abejotina taip pat, ar Etiopijoje* butų pelninga dir
va Italijos kapitalams investuoti arba prekėms parda
vinėti. Kitų šalių kapitalistai taip nemano. Anglai yra 
geresni biznieriai, negu italai, bet jie nenorėjo tą Afri
kos karalystę valdyti. Kai prieš keletą dešimčių metų 
Etiopijos valdžia suareštavo Anglijos konsulą, tai Ang
lijos kariuomenė atėjo j Etiopiją, paėmė jos sostinę, iš
vadavo savo valdininkus — ir išėjo. Anglams tuomet 
buvo gera proga paversti Etiopiją savo kolonija, bet jie 
nutarė, kad neapsimoka..

Ir šiandie visur girdėt ta nuomonė, kad, jeigu Mus
solini ir užkariautų tą "karalių karaliaus” žemę, tai jo 
laimikis nebūtų vertas tų pinigų, kurie bus karui išleis
ti, nekalbant jau apie pražudytas žmonių gyvastis. Tai 
kuriam galui jisai tenai lenda?

Ne biznio interesai” tenai jį stumia, bet garbės troš
kimas ir didybės manija! Diktatorius nori parodyti sa- 
vp valdiniams ir. pasauliui, koks jisai galingas — kad 
visi jam lenktųsi ir jo bijotų. Tuo yra pagrįsta kiekvie
nos diktatūros jėga.

Panašių užgaidų turi ir despotiški karaliai, ambi- 
tiški armijų generolai ir j avantiūrizmą palinkusieji po
litikieriai. Karas yra patogi priemonė apdumti žmo
nėms akis, įgyti garbę ir kartais pasiplėšikauti. Karas 
yra labai sena žmonijos gyvenimo institucija — daug 
senesnė, negu kapitalizmas, baudžiavos ir imperijos; se
nesnė dagi, negu valstybę Visa istorija pilna žinių apie 
karus ir karo “didvyrius”, žmonija per šimtmečių šimt
mečius buvo mokinama tuos ^didvyrius” gerbti.

Taigi norinčių į’ herojus patekti niekuomet netruks-

ta, ir juo kas yra aukštesnėje vietoje, tuo lengviau ji
sai šita ambicija Užsikrečia, ■ '

Antra vertus, per ilgus amžius ~ žmonija gyveno, 
neturėdama jokių įstaigų, kurios galėtų taikiu budu 
spręsti ginčus ir. nesusipratimus tarpe genčių, ' tautų 
arba valstybių. Panašiai buvo kitąsyk ir genties arba 
tautos viduje, tarpe atskilų žmonių arba šeimyną. Kol
------- - - ■ — - —-----H----,

ką gi darydavo ašmuo, susipykęs su
nebuvo valstybes ir teismo, kuris sprendžia nesutikimus 
tarpe žnionių — ką ;gi darydavo ašmuo, susipykęs su 
kitu asmeniu? Nu-gi imdavo lazdą arba ginklą ir pul
davo! .Užmuštojo giminės paskui užpuolikui keršinda-; 
vo. žodžiu, įvykdavo karas.

Taigi ir tarp tautų įvyksta karas, kol nėra autori
teto, kuris jas galėtų sutaikyti Jr jų skriaudas išklau
syti ir padarytį teismą. Piktumai tarp tautų gali kilti 
dėl visokių priežasčių. Sunku jas visas ir suminėti. Bu
vo didelių karų dėl religijos, dėl kalbos, dėl karališkų 
šeimynų (dinastijų) interesų, dėl prekybos varžytinių 
arba tiesiog dėl to, kad armijų vadai norėdavo užka
riauti daugiaus svetinių žemių , (kaip Aleksandras Me- 
kedonietis arba Napoleonas Boiiaparta's)*

Butų' labai klaidingą sakyti, kad tik kapitalistų biz
nis stumia tautas į karą. Tas biznis greičiau nuo karo 
sulaiko, nes juo labiau biznis plėtojasi, juo daugiau, ry
šių atsiranda tarpe šalių, taip kad, kilus karui vienoje 
vietoje, susidaro pavojus į jį įsivelti ir kitoms šalims. 
Saugoti taiką pasidaro svarbu visoms tautoms.

Pavojingiausi taikai šiandie yra ne tie, kurie nori 
padaryti pelną iš pramonės arba prekybos, bet tie, ku
rie pramonės ir prekybos interesų nepaiso; tie, kurie 
neatsižvelgia neirį savo krašto gerovę, nei į pasaulio 
opiniją. Trumpai sakant, militaristai ir diktatoriai, Jei
gu šiandie, sakysime, .nebūtų trijų despotiškų valdžių 
— Italijoje, Vokietijoje ir Japonijoje, tai karo pavojus 
sumąžėtų bent 90 nuošimčių.

; Todėl kova dėl pasaulio taikos šiandie reiškia visų? 
pirma kovą dėl demokratijos. Ji turės būt laimėta, pir
ma negu išnyks kapitalizmo tvarka, nes demokratijos 
šalininkų yra nepalyginti daugiau, negu kapitalizmo 
priešų. ' . . /

Apžvalga
vių. ščyrųjų keliamas riksmas 
visam reikalui kenkia.

“CENTRABIURIŲ”
MANIEVRAI

“Naujienose” buvo paminėtą, 
kad komunistę ”'v vadinamas 
“centro biuras” (t. y. A. Bim
ba) “ėmė reikalauti”, kad But- 
kaus-Stilsono liuosavimo dar
bas butų paimtas komunistų 
“tarptautinio gynimo” (Inter
national Dėfense) kontrolėm 
TA pastaba visai netikėtai iš
šaukė isterišką “Laisvės” riksr 
mą ir plūdimus. Tačiau “Nau
jienos” parodė, kad Bimba iš 
tiesų tokį reikalavimą statė, 
nes viešam mitinge, kuris bu
vo surengtas Butkaus reikalu,, 
jisai, Bimba, įrodinėjo, jogei 
tik tokios rųšies organizacijos, 
“kaip Tarptautinis Darbininkų ’ 
Apsigynimas gali tinkamai tuo 
reikalu rūpintis”.

Pati “Laisvė” padavė šituos 
žodžius, aprašydama minėtąjį 
mitingą. O betgi ir po to, kai 
mes pacitavome jo žodžius, sta
lincų organas dar vis bando už
siginti ir isteriškai koliojasi. 
Kame gi dalykas?

Dajykas, tur būt, tame, kad 
Limbiniai bandė pasiimti But
kaus liuosavimo reikalą į savo 
rankas su “tarptautinio apsigy
nimo” pagelba, bet kai publikos- 
dėmesys buvo į tai atkreiptas, 
tai jie buvo priversti šito savo 
“skymo” atsižadėti. Todėl jie 
dabar pyksta ir plūstasi. Taigi 
ta “Naujienų” pastaba, matyt, 
pataikė jiems į opią vietą.

Tačiau jie dabar / gal mė
gins eiti prie te ’ paties tikslo 
kitu keltu. “Laisvėje” jau agi
tuojama (prisidengiant tais 
šklokiriinkais, kurie stoja už 
“Vienybę” su ščyraięiais), kad 
į /Butkaus kotnitetą butų priim
ti atstovai nUo įvairių komu
nistų kontroliuojamų organiza
cijų (pav. ALDLD, LDS), O 
kadangi tokių organizacijų — 
Visokiais vardais, bet tų pačių 
keliį žmonių kontroliuojamų — ’ 
komunistai turi gana daug, tai 
jie labai lengvai galėtų komiter 
tą užvaldyti.

Tuo tarpu čikagiečiai mano, 
kad pakaktų pridėti prie komi
teto po vieną žmogų nuo si’O4 Z X . . . • . , \
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PIRMA DŽIAUGĖSI, DABAR 
PROTESTUOJA

Dėl “Draugo” protestų, kad 
Lietuvoje dabai1 nėra žmonių 
išrinktos atstovybes (seimo), 
“Keleivis” sakoj kad “visa tai 
tiesa”, bet kodėl kunigų parti
ja taip vėlai “susiprato”?

Kai 19^6 metais buvo nu
versta teisėta Lietuvos valdžia, 
“tai tas pats ‘Draugas’ plojo ir 
klykavo iš džiaugsmo”:

“Džiaugėsi tuomet klerika
lai, nes tikėjosi, kad tauti
ninkai priims juos prie vals
tybės lovio. Tiesa, algas ku- 

1 nigams tautininkai grąžino 
(dar jos, rodos, nebuvo at
imtos. — “N.” Red.), bet 

.. klebonams to negana. Jų 
apetitai labai dideli. Jie no- 

I. retų ir ministerijų. Tuomet 
jiems seimo visai nereikėtų. 
Bet kai jie patys diktatoriais 
būti negali, tai jau jie norė
tų, kad. butų sušauktas sei
mas ir panaikinta cenzūra.” 

Tai partija, kuri neturi jokių 
principų.. Todėl juokinga, kad 
mufeų “ščyrleji”, gavę iš Mask
vos paliepimą, pakeisti savo nu
sistatymą, ėmė kviesti į “bend
rą frontą” net ir klerikalus.

Danijoje ■ 
jungoje — 9.

ščyrųjų komunistų stovyklo
je tuojaus d£l to kilo lermas ir 
jie šoko jrddinėti, kad tai “me
las”. z Girdi, “Naujienos” “me- 
liibja” (nors “Naujienos’’ įdėjo 
tiktai tą, ką minėtasai kores
pondentas parašė). Sovietų Ru
sijoje lanką mokyklas ne ma
žiau, kaip 35 milionai žmonių, 
t. y. 21 nuošimtis —toks pat, 
kaip Amerikos Jungtinėse Val
stijose!

Bet iš kur komunistai tai ži
no? O gi ,iš “drg. Mežlauk” ra
porto, apie kurį buvę rašyta 
“Izvestijose”.

Vadinasi, viskas “aišku”. Ko
misaras pasakė, tai tUri būt 
šventa tiesa. Jeigu tuo komisą? 
ru (arba “Izvestijų” praneši
mu apie jo raportą) tikėti, tai 
Rusija, kurioje dar 1921-22 me
tais buvo taip viskas suirę, kad 
žmonės mirė badų, mažiau kaip 
per pusantros * dešimties metų 
pralenkė mokyklų atžvilgiu to
kią apšviestą ir turtingą šalį, 
kaip Danija, ir pdslvijo turtin
giausią pasaulyje kraštą — 
Ameriką!

Tai stebuklas, kokio dar is
torija nėra mačiusi. Juk vienų 
trobų pristatyti mokykloms 
tiek, kad į jas sutilptų dešim
tys milionų mokinių, tai dar
bas, reikalaująs milžiniškų pa
stangų ir kapitalų. Net Ameri
kos didmiesčiuose dažnai nusi-^ 
skundžiama, kad vaikai mo
kyklose yra perdaug susigrūdę, 
nes nesuspėjama ’ parūpinti 
jiems pakankamai patalpų. O 
kur mokytojų štabas? Seniau 
mokyklų Rusijoje buvo visai 
mažai, tąigi ir mokytojų skai-' 
čius buvo labai menkas. Per. 
dvyliką-tryliką metų paruošti 
tiek mokytojų, kad jų ištektų 
kelioms dešimtims milionų nau
jų mokinių (ypač po to, kai 
didelė dalis senosios rusų inte
ligentijos žuvo pilietiniame kar 
re arba nuo bado ir skurdo!),

musųda nors privatinėse stubose, no redaktoriai čia pat 
kliubų kambariuose arba ręsto- akyse fabrikuoja dešimtmilioni- 
ranuoše pasiklausyti Maskvos 
radio stoties programų. Tokiu 
budu skaičius “mokyklas lan
kančių” butų padidėjęs dar ke
lioms dešimtims milionų.

Klausimas dabar kyla, ar 
kartais ne tokiu pat budu ga
mina statistiką apie mokyklas 
ir komisaras “drg. Mėžlauk”, 
kurio autoritetu vadovaujasi 
“Laisvė” ?

Kas jam gali uždrausti taip 
elgtis? Juk jeigu Bimbos orga-

nius skaičius “moksleivių” iš 
skaityklų lankytojų, nebijoda
mi to, kad tokia jų , magija 
gali bUt tuoj aus numaskuota, 
tai ko paisyti sovietų komisa
rui, sėdinčiam Maskvoje, kurio 
“ličbų” niekas neturi teisės pa- 
tikrinėti ?

Mes 'vistiek manome, kad 
musų korespondentas faktus ne 
iš piršto išlaužė. Jeigu 
teks pamatyti tą stalincų 
tiką”, tai jisai, gal būt, 
apie ją tars savo žodį.

jam 
“kri- 
pats

Musų Importierių Ir Lie 
tuvos Ūkininkų Bėdos

Rašo V. F. Jankauskas

KOMISARIŠKA STATISTIKA

“Naujienoms” aną dieną jail 
teko pastebėti, kad nėra jokio 
galimumo patikrinti tas “sta
tistikos/ žinias”, kurias sovietų 
komisarai arba jų agentai skel
bia apie tuos arba kitus daly
kus Rusijoje, nes laisvos, ne- 
priklausomcs kritikos tenai vi
sai nėrA. Yra žinoma tik tiek, 
•kad bolševikų valdžia stengiasi 
viską kiek galint labiau padai
linti, idant komunistiškas “ro
jus” atrodytų gražiau pasau
liui. Bet kiek jie “dailina”, yra 
sunku pasakyti kiekviename at
skirame atsitikime.

štai musų korespondentas 
neseniai padavė iš SSSR paly
ginamų skaitlinių apie tai, koks 
liuošimtis žmonių lanko mokyk
las Rusijoje it kitose Šalyse. Ji
sai pažymėjo (matyt, pasirem
damas pačios sovietų valdžios 
paskelbtais' daviniais), kad š. 
Amerikoje šienam šimtui gy
ventojų tenka įvairias mokyk
las belankančių^ipoksleivių 21,

sunku pilnai ir įvertinti. -
Bet sovietams šitie sunku

mai tai tik menkniekis. Atrodo, 
kad bolševikai turi kokią nors 
magišką lazdelę, kuria pamo
jus, trobos dygsta iš žemės, kaip 
baravykai po lietaus, bė moks
lo žmonės darosi profesoriais 
ir daro kitus bemokslius moky
tais.

Ali right. Labai puiku, jeigu 
“lenipizmas” jiems tą magišką 
lazdelę mokėjo pArupinti. Į svei
katą! Bet lukterėkite, dar ste
buklų sąrašas nepasibaigė.

<■

Stalino garbintojų magija
Tas' SSSR mokyklas lankan

čių mokinių skaičius, kurį iš 
komisaro Mežlaukio raporto 
(tikriaus sakant, iš “Išvestijų” 
arba iš to šaltinio, 'kuris “Izves- 
tijas” citavo) patyrė musų sta- 
lincai, yra (tik dalis. Pasirodo, 
kad prie jų dar reikia pridėti 
6,900,000 vaikų* landančių “spe
cialius vaikų darželius”. Paskui 
reikia dar pridėti 40 mįlionų 
žmonių^ lankančių “unijų, koo
peratyvų ir stubų skaityklas”. 
Tokiu budu gauname ve ką:

“...Sovietų Sąjungoje veik 
pusė žmonių mokinasi, lavi
nasi?’ A
Šita “veik pusė”, kaip ;mato- 

me* pasidarė iš to, kad prie 
įvairių Mišių mokyklų lankyto
jų pridėta 40 milionų skaityk
lų lankytojų!

Jeigu, vadinasi, iiitėjo ūki
ninkas pas savo kaimyną, ku
rio stuboje randasi skaitykla 
(gal, tik kelios brošiūrėlės ir 
privalomo ''partijos organo vie- 
nas-kitas numeris), tai jau ji
sai yra “studentas”. Jeigu dar
bininkas, nuvykęs į savo uni
jos mitingą, užėjo į kambarį, 
kuriame yra lentyna su knygo
mis, ir pasėdėjo tenai valan
džiukę, tai jisai taip pat pate
ko į “studentus” — lygiai, kaip 
Kad jisai įstojęs į kokią 
nors kolegiją!

Nuostabu, kad “Laisvė” ne
pridėjo prie (tų “studentų” da 
ir žmonių, kurie susirenka ka-

(Tęsinys)
Tie, kurie iki šiol tylėjo kaip 

Egipto akmeniniai sfinksai apie 
musų brolių ir seserų vargus 
Lietuvoje, dabar staiga išbu
do. Jie (kaip, pavyzdžiui, p. 
Daužvardis) susirūpino trusto 
likimu. Girdi, mano keliamas 
klausimas galįs pakenkti 
“Maisto”r bendrovei.

Kiek galima spręsti, “Mais
to” trustas superka iš ūkinin
kų visus jų produktus. Kainas 
tiems produktams jis pats nu
stato . “Maisto” bendrovę, 
kaip žinia, kontroliuoja val
džia per savo skiriamus at
stovus. Iš to, reikia manyti, 
valdžia turi pusėtinai pelno.

Kokiais sumetimais Lietuvos 
valdžia susidėjo su paskirais 
asmenimis prekybai vesti, sun 
ku pasakyti . Juo labiau, kad 
“Maisto” behdrdvė yra tvar
koma lyg ir ; kokis trustas. 
Laisvose šalyse, kame piliečiai 
per savo atstovus tvarko ša
lies reikalus, tokie dalykai 
nėra toleruojami. Pavyzdžiui, 
Amerikoje prieš trustus yra 
pravestas (> tam tikras įstaty
mas. Nušikaltušieji prieš įsta
tymą gali būti skaudžiai nu
bausti, — pinigine bauda ir 
kalėjimu.

Lietuvoje, kiek man žino
ma, yra ir daugiau panašių į 
“Maistą” bendrovių. Tose 
bendrovėse dalyvauja valdžia 
drauge su privatiškais asme
nimis. Aišku, kad iš tokių 
kombinacijų kai kurie labai 
pasipelno. Apie tai liudija 
skandalai, kurie nelabai se
niai liko į aikštę iškelti.

Iš tiesų taip 
Dabartines bendrovės 

trustų

Jeigu tos bendrovės butų iš
imtinai valdžios kontroliuoja
mos ir tvarkomos taip, kad 
galėtų kiek galima daugiau 
žmonėms naudos nešti, tai nie
ko nesakyčiau, 
nėra,
žiuri vieno reikalo: 
pradu pasigrobti į savo ran
kas visą Lietuvos prekybą ir 
gamybą. Ir kada taip reika
lai tvarkomi, tai žinoma, vis
ko galima tikėtis: įsivyraują 
korupcija ir kyšiai, štai juk 
“Maisto” bendrovėje netrūksta 
skandaliukų ir skandalų. Dar 
galutinai neišaiškinta Lapėno 
afera, o* jau atsirado ir kitų. 
Štai iš Lietuvos vėl gauta ži
nių, kad susekta mėginimai ne
teisėtai “Maisto” reikalus ves
ti. Ryšium su tuo jau ir pro
kurorui atsiradę darbo. Pasiro
dė, kad kai kurie bendroves ve
dėjai dalyvavę kitojo bendro
vėje, kuri buvo apsiėmusi 
“Maistui” skerdyklas statyti. 
Iš to, kaip kam, matyti, buvo 
gešefto.

Primesti “Maistui”, kad jis 
blogai biznį varo, vargu gali
ma. Tiesą sakant, “Maistas” 
yrą perdaug bizniškas' ir žiuri 
tik pelno. Jis neilgai dar gy
vavo, o jau, žiūrėkite, perka lai
vių. Jeigu taip, ' tai bendrovė 
daug pinigų uždirbo. Del to ge
ro biznio kas nors turėjo nu
kentėti...

(Bus daugiau)

GARSINKITES
NAUJIENOSE
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SMITH PRIEŠ ROOSEVELTĄ
* J ’ . » • ■ •>. .

Alfred E. Smith, buvęs prezidento Roosevelto draugas, ku
ris kalbėdamas turtuolių, American Liberty League bankiete, 
Washingtonc smarkiai atakavo prezidentą, primesdamas jam 
ir komunizmą ir socializmą.
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Kaip saugumą pa
laikyt?

Policija ir paprasti piliečiai 
nuolatos bara ir kaltina auto
mobilių savininkus už neatsar
gų važiavimą. Laikraščiai skel
bia automobilių nelaimių skait
lines, piliečiai skaito ir trūkčio
dami pečiais stebisi nelaimių 
skaitlinėmis. Kaltė už tas ne
laimes verčiama automobilių 
savininkams.

Kai' kurie laikraščiai veda 
tam tikras saugumo palaikymui 
kampanijas, kiti daro spaudimą 

. į valstybės vyriausybę, kad ek- 
zaminuotų automobilių vartoto
jus ir įvestų visiems automobi
listams šoferių registravimo si
stemą. Kiek šoferių leidimai pa
tarnautų saugumui, yra sunku 
pasakyti. Išrodo, kad nelaimės 
įvyksta ne todėl, kad automo
bilių vartotojai prastai mato, 
negirdi, nemoka skaityti, nesu
pranta trafiko signalų arba va
žiavimo patvarkymų nežino*, bet 
todėl, kad jie nepaiso. Neišrodo 
tąt, kad aprūpinimas automo
bilių vartotojus šoferių leidi
mais galėtų čia daug padėti. 
Kvotimus išlaikęs šoferis gat
vėje gali būt taip pat pavojin
gas, jeigu jis nieko nepaiso.

Daug nelaimių butų išvengta, 
daug gyvybių butų apsaugota, 
jeigu atsargus butų pėstieji. 
Kaip aš, taip tūkstančių kitų 
lietuvių automobilių savininkų 
važinėjame ir automobiliais, ir 
tramvajais, ir kitomis susisie
kimo priemonėmis. Ar mažai 
kiekvienam iš musų tenka pa
stebėti, kiek neatsargumo esa
ma pėsčiųjų žmonių tarpe? 
Žmonės išlenda iŠ stovinčių 
automobilių tarpo, žengia nuo 
tramvajaus arba atsidarę duris 
lipa iš sustojusio vidury gatvės 
automobilio, eina skersai gatve 
be atsargumo, be jokios atydos.

ŽINOTINA
‘ I

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

♦ ♦ ♦ \
LIETUVOS KONSULATAS, Konsu

las Antanas Kalvaitis, 100 East 
. Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiaurėn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą.

♦ ♦ ♦
PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 

State, 433 West Van Buren St. 
(Naujuose pašto ruipuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 po piet.

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

♦ ♦ ♦
ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 

son ir Clark Sts. Tel. WABash 
1746.

CHICAGOS CITY HA LL—Rotuše— 
Washington ir Clark gatves. Čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Superior ir Circuit teis- 

x mad, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

CHICAGOS POLICIJA, llth ir State 
gatvės. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia Šaukti POLice 
1313_

GAISRUI JHIUS, reikia laukti
* *

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigan 

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

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

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

♦ ♦ ♦
COOK APSKRIČIO LIGONINĖ, W.

- Harrison ir So. Wood * kampas. 
Telefonas SEEley 8500.

Jie įsivaizduoja, kad įstatymai 
jų neliečia, kad visur jie turi 
pirmenybę. Būna nelaimių, kad 
šoferių jokiu budu negalima 
kaltinti. . ' t

A

Čikagą ir kiti didmiesčiai yra 
išleidę nemažai pinigų įtaisy
mui taip vadinamų saugiųjų 
salų, kur laukiantieji tramva
jaus ir išlipantieji iš jo galėtų 
saugiai pastovėti. Bet ar visi 
žmonės^ tuo patogumu naudoja- 
si?

Atvažiuoja tramvajus, susto
ja ir atidaro duris, žmonėą žen
gia ant saugiosios salos, o nuo 
jos moklina per, gatvę, nepai
sydami trafilko signalų. Atlekia 
automobilis, kuriam trafiko sig
nalai leidžia važiuoti, žmogus 
užbėga į automobilio priekį. šo
feris nepajėgia sustoti, paver
čia ir užgauna žmogų. Subėga 
žmones, prisistato policija, čia 
nieks nekaltina ir neareštuoja 
pėstininko. Visų akys atkreip
tos j1 šoferį.

Saugumo palaikymui turėtų 
būti daugiau kooperavimo tarpe 
šoferių ir pėstininkų, šoferiai 
perdaug pamokslų girdi, o pės
tininkai nemokinami. Policija, 
tramvajų kompanija ir laikraš
tininkai turėtų daugiau patari
mų ir .persergėjimų duoti pėsti
ninkams, o ne nuolat šoferius 
barti. 

1 A
Aš busiu dėkingas, jeigu j 

čionai iškeltus klausimus atsi
lieps “Naujienų” skaitytojai. 
Raštus adresuokite “Auto ži
nioms” “Naujienų adresu.

J. L-tis.

Laimėjo ekonomijos 
lenktynes

Užpraeitą savaitę Los An
geles mieste buvo surengtos 
automobilių ekonomijos lenkty
nės. Lenktynėse dalyvavo tris
dešimt įvairių išdirbysčių auto
mobilių. Lenktynių tikslas bu
vo ne greitumą pasiekti, bet 
patirti kuris automobilis ma^ 
žiausiai kuro vartoja. Lenkty- 
nes< tvarkė ir prižiūrėjo Ameri
kos Automobilių Asociacijos 
viršininkai. ,

Lenktynių tolumas buvo 352 
mylios —- iš Los Angeles į Yo 
semite daubą. Šis. kelionės tar
pas yra labai kalnuotas. Lenk
tynes laimėjo Graham supėr- 
charger, padarydamas po 26.66 
mylias su kiekvienu gOrčiu ben
zino. Lenktynių metu automo
bily sėdėjo penki pasažierai.

Pataria užtaisyt gatvių 
duobes

Andai Čikagos miesto meras 
pareiškė spaudos atstovams, 
kad iki šiol miestas esąs išda-

STANISLOVAS ŽUKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 1 diena, 1 valanda po 
pietų 1936 m., sulaukės pusės 
amžiaus, gimęs Tauragės ap.3 
Girdiškės par., Tujeinių kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų; 
.. Paliko dideliame nuliūdime 
pussesere Johanną ir Joną Ba
šinskus ir šeimyna, 4 pusbro
lius Jurgi ir Joną Žukauskus, 

» Antana ir Petrą šedbarus ir 
daug kitų giminių ir draugu, o 
Lietuvoje seserj Ona, 3 pusbro

lius ir 4 pusseseres. Priklausė 
organizacijose Amerikos Legio
no Dariaus-Girėno Posto. To
dėl ir bus laidojamas su karei
viškomis ceremonijomis.

Kūnas pašarvotas randasi 
4429 S. Mozart St.

Laidotuvės jvyks trečiadieni 
vasario 5 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų i Nekalto Pras. parapi
jos bažnyčia.. kurioje • atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus nulydė
tas i Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Žukau- 
skio giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar- ' 
-navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusseserės, pusbroliai, 
giminės ir draugai.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. LiuleviČius, Telefonai 
Lafayette 3572.

Laidotuvėmis rūpinasi Johan- 
na Bašinskienė.

vęs 270,000 automobilių leidi-1 
mų. šia skaitline jis*esąs pa
tenkintas.

Vienas “Tribūne” skaitytojas 
sako, kad vietoj džiaugtis auto
mobilių savininkų sumokėtais 
miestui mokesčiais, ar ne ge
riau butų, kad mėras pasirū
pintų patenkinti tuos 270,000 
automobiljų savininkų, iš kurių 
surinkta penki įpilijonai dole
rių, ir užtaisytų kai kurių gat
vių duobes.

Juozas Misius-Mise- 
vičius palaidotas

Tautiškose kapinėse
Sausio 29 dieną, tragingai 

miręs sausio 27 dieną, 2; 10 ry
tą, Juozas Mjsius-Miševičius ta
po palaidotas Tautiškose Kapi
nėse. *

Velionis dirbo Metropolitan 
Apdraudos Kompanijoje, Neat
sargus automobilio važiuotojas 
jį pervažiavo ir užmušė vietoje. 
' Paliko dideliame nulitfdiiiie 
moterį Jievą, sūnų Ralph 11 
metų ir gimines, Kiek pažinau, 
velionis buvo linksmo budo ir 
visų mėgiamas žmogus ir be 
to, gabus savo biznyje.

Nors buvo labai šaltas oras, 
velionio palydėti. susirinko la
bai gražus būrelis palydovų, ku
rie lydėjo iš Liulevičiaus kop
lyčios į kapines. Prie kapo H. 
Jagminas, vilnietis, pasakė kal
bą, kuria dauguma buvo nepa
tenkinta, nes kalbėtojas kalbė
jo datfgiau apiė politiką ir so
vietų Rusiją, negu apie laido-' 
tuves.x

Laidotuvėms patarnavo S. P. 
Mažeika,—Senas Petras.

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

ONA BRAZIUTĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 1 dieną, 6 vai. rytą 
1936 m., sulaukus 19 metų am
žiaus, gimus Verdon, III.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvą Franciškų, dvi seseris 
Anelę ir Birute ir švogerius ir 
anūką Merelų ir daugiaus gi
minių.

Kūnas pašarvotas randasi 
6117 So. Menard Avė.

Laidotuvės ivyks vasario 5 
d., trečiadieni iš namu 9:30 va
landa rytą i Symphrose baž
nyčia kur atsibus pamaldos už 
velionės sielą, iš bažnyčios i 
St. Mary kapines.

Visi a. a,. Onos Blaziutės gimi
nės, draugai ir pažjstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

įtuliudę liekame.
Tėvas, seserys, švogeriai 
ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk-r 
torius Petė Drumn.

MARIJONA VILČAUSKA 
po pirmu vyru Ručinskiene
Persiskyrė su šiuo1 pasauliu 

vasario 1 dieną, 2:45 valandą 
po pietų 1936 m, sulaukus pu
sės amžiaus, gimus Gražiškių 
kaime. Gudelių par., Mariam- 
polės ap. t r

Amerikoj išgyveno 40 metų, 
Paliko dideliame nuliudime 2 

sūnūs Mykolą ir JUozapą Ku* 
činskus, dukteris Marijoną Uk- 
sienė, 2 brolius Juozapą And- 

. ziuli ir Lietuvoj profesorių An- 
dziulį ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
2341 W.z23 PI.

Laidotuvės įvyks trečiadieni ( 
vasario 5 dieną, 9 vai. ryto is 
namų i Aušros Vartų parapi- . 
.jos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, ę. iš ten bus nulydėta 
i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Vilčaus- 
kienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveiknimą.

Nuliūdę liekame.
Sūnūs, duktė, broliai 
ir giminės.

P.atarnauja laidotuvių direk- 
tęrius Jącob-Suerth, Telefonas 
Canal 0742. v

Gabi šokėjo “Naujienų” 
Koncerte

Viena iš daugiausiai pasižy- 
mėjusų jaunų lietuvaičių šo
kėjų yra Aldona Malda, And
rejevo grupės narė. Būdama 
visai jauna, -ji jau pasirodė 
daugybėj įvairių parengimų, 
kaip svetimtaučių, taip ir lie
tuvių.

Sekmadenį, vasario 16 d., ji 
šoks “Naujienų , Metiniame, 
koncerte, kuris įvyks Sokol sve
tainėje, 2343 S. Kedzie St.

Gražiai pasisekė 
Sportininkų šokiai 

šeštadienį
Tai buvo nepaprastas Ame

rikos Liet. Olimpiados šokių 
vakaras, šeštadienį, South- 
moor viešbutyj, Stony Island 
ir 67-tos gatv.

' Nepaprastumas buvo tame, 
kad musų jaunuoliai sporti
ninkai pasirinko sau labai 
.sunkią pareigą būti elegantiš
kais šokėjais.

Komitetas nusidėjo iš labai 
darbščių ir patyrusių . moterų 
ir vyrų kaip tai, pirmininkes 
p. M. Brenzaitės, sekr., Olimpi
ados, kun. Valančiaus, J. Bor- 
den, J. Brenza, pirm. Metro
politan State Banko, p. V. 
Insoda, p1. Oi Biežis, p. Yuška, 
savininkas Hęllyyvood ’ svetai
nės, 2417 W. 43i’d St. ir spor-

Trys Tūkstančiai Lietuvių Negali Birt 
Klaidingi

Trys tūkstančiai lietuvių—vyrų, moterų ir didelis .skaičius jaunimo 
—yra Chicagos Lietuvių Draugijoj 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 extra. Dabar eina 
Draugijos Jubiliejinis konkursas, nariais priimami nuo 15 iki 48 m. 
amžiaus. Mėnesinės duoklės pagal priklausomą skyrių—50c, 75c ir 
$1.25, įstojimas pagal amžių. Konkursas baigsis balandžio (April) 
30 d., nariai, įsirašę dabar, gaus turtėta dykai į Inicijacijos ir Do
vanų Laimėjimo vakarą, kuris įvyks tuoj konkursui pasibaigus — 
gegužės (May) 3 d.. Ashland Bojulęvard Auditorium. Įsirašyti gali
ma per DRAUGIJOS konkursantus, narius arba tiesiog Draugijos 
ofise. Ofisas atidarąs panedėliais ir ketvergais’ visą dieną—nuo 9 v. 
'ryto iki 8:30 vakaro. Nedėldieniais nuo 9 v. ryto ikj 1 v. po piet.

Lauksime Jūsų atvykimo. ’
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS, 

1739 South Halsted Street (2-ros lubos) 
k ..........        .i........ ■—.....  »

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad p. Edmund Witkowski ne

beturi jokių prekybinių ryšių su The Mutual 
Liųuor Company ir kad mes nesame atsakomin- 
gi už jokius piniginius reikalus, įmokamus jam 
musų sąskaiton. <.

-r." •■•■r."

Gerkit ir Reikalaukit

tninkų įvadas, Evą Lokošiutė, 
p. ž. Kiela, St. Mažeika ir kiti.

Komitetas darbavosi gan 
daug, bet ir sportininkai ne
snaudė. Pavyzdžiui, p. Bars- 
kis jau pardavė 10 tikiettj. Ir 
kiti jaunuoliai nenorėjo pasi
duoti iš kailio nėrės, kad tik 
daugiau, išplatinti tikietų.

Komitetas nuoširdžiai dėko
ja visuomenei gausingai atsi
lankiusiai į'šį sportininkų pa
rengimą. , V. I.

Sulaikytas $125,000 
nuostolių padaręs

Vakar pavyko užgesinti gais
rus, kurie padarė nuostolių apie 
'$125,000^ ’ •

Gaisras jvyko penkių aukštų 
name prie 22 W. Austin avė., 
beismente eksplodavus aliejaus 
tankai. Tame name ant pirmo 
aukšto randasi C. F. Wrjght 
Steel & Wire Co. ir ant penkto 
šildymo' ir ventiliacijos įrankių 
aprūpinimo kompanija, Robert 
Gordon, Ine. Apkainuota, kad 
namui padaryta hpie $50,000 
nuostolių. s

Tą patį rytą jvyko gaisras, 
padąręs apie $75,000 nuostolių, 
pne 2206 Lawrence avė,, kur 
užsidegė drabužių plovykla. Su
žeista vienas gaisrininkas. Jis 
išliko neužpiuštąs dėka to, kad 
dėvėjo plieninę kepurę. Spėja
ma, kad gaisras butą sąmonin 
go padegėjo darbas.

Šįvakar įvyks adv. 
Žurio kandidatūros 

Rėmėjų mitingas

Hollywoęd svetainėje, 2417 
West 43rd Street, šįvakar įvy
ksta “John T. žuris Booster 
Club” mitingas, jaunojo- lietuvio 
advokato kandidatūros reikalu. 
Adv. J.' žuris yra demokratų 
partijos nominuotas į muni- 
cipialius teisėjus.

Mitinge bus renkamos įyaL 
rios komisijos planingo agitaci
jos darbo yykinimu4i ir adv. žu- 
rio kandidatūros populerizavi- 
mui. Yra kviečiami atsilanky

Visose Alinės® 
Mutual Trijų 
žvaigždžių
Kentuęky 
Bourbon

Ir
Lietuviško® 

Degtini®

NATHAN, 
KANTER

Mutual LiuuorCo.
4707 So. Halsted St. 

TeL YARDS 0803

ti visų suinteresuotų organiza
cijų atstovai ir veikėjai, kurie 
nori sayo įtaka ir darbu prisi
dėti prie kandidatuojančio pa
rėmimo.

Mitingo pradžia 8:00 vai. va
kare. Pirmininkas yra p. Jus
tinas Mackevičius, sekretorė, 
Ieva Lukošiūtė.

A

Geriau parduos kar
vę, o pirks “Naiijie- ee nas i

Gerti. “Naujienų” Redakcija:

Labai prašau Tamstų atnau 
jinti mano prenumeratą, nes aš 
negaliu būti be “Naujienų”.

Verčiau parduosiu savo kar
vę, o pirksiu “Naujienas”. Yra 
geriau būti be karvės negu? be 
“Naujienų”.

—Jonas Dobilas, Mich.

Užmušė 9 metų mergai
tę ir atsimušė į 

gatvekarj
Dar viena. neatsargaus va 

žiavimo auka krito devynių me
tų mergaitė, kada Vernon Thur
neau, greitai važiuodamas prie 
20 W. 107th Str. užmušė Eleo
norą St. Hilarę.♦

SUSIRINKIMAI
ŠIANDIEN ?
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.

RYTOJ
Lietuvių Moterų Draugijos “Apšvięta”—susirinkimas “Sanda

ros” svetainėje, 814 West 33rd street, 8 vai. vakare. Vi
sos narės prašomos atsilankyti. Bus įvesdinta nauja 
valdyba. x i,

PARENGIMAI
• ’ * z

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 Mibard 11 šmotų orkestrą, dainuos ir 
“Blues” dainininkė. Įžanga 35c., prie durų—45c.

VASARIO 9—“Pirmyn” choras stato operų “CAVALLERIA 
RUSTICANA”, Sokolų svetainėje, 2345 South Kedzie 

. Avenue. Pradžia 4:15 p. p. Įžanga $1.00 rezervuotos vie
tos, kitos 75c. Iš anksto—65c. Po veikalo, šokiai.

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

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

VASARIO 22—Kloviainiečių Kliubo pirmas parengimas, “Krikš- .
• tynos”, šemetų svetainėje, 1500 S. 49th avenue. Įžanga 

—25c. Daug dovanų, šokiai. Kviečia Komisija.
VASARIO 23—SLA. 139 Kuopos koncertas, “Pirmyn” operetė, 

“Gražioji Galatea”, Strumilos svetainėj, 158 E. 107 St. 
Šokiai. Pradžia—5:30 v. v. Įžanga 40c.

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

VASARIO 25—Lietuvos Seserų Tautiškos Draugijos Užgavėnių 
šokiai, Liet. Liuosybės svetainėje. 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 fopdo. Įžanga 50c.

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 Roselando 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 vai. popiet. Įžanga 
$1.00 (Plačiau? apie tai skaitykite Draugijos pranešimą 
kaSdie “Naujienose”—“Trys Tūkstančiai Lietuvių Negali 
Būt Klaidingi.”), >

Užmušėjas pats nesustoda 
mas nuvažiavo iki 103th gatvės 
ku’r smogė į gatvekarj.

Su juo kartu važiavo William 
Lachenberg, kuriam buvo gal
va perskelta, o pats auto sa
vininkas tik lengvai susižeidė. 
Thurneau prisipažino buvę jie 
užgėrę. Automobilį valdė Lach
enberg.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 

- dėlių Atrokavimu. Duodame 
' ColĮateral Paskolas.

Ghapman and Go., Ine.
120 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

Nuo
Neuralgislcą 

Skausmu 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą
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NAUJIENOS, Chicago, III." PiriRadienis, vasario 3, 1936

CHORAI RUOŠIA CHICĄGOS DAINŲ “PER
ŽVALGĄ NAUJIENŲ METINIAM 

KONCERTUI

T™” ;y 1

Dainuoja “Cavalleria
Rusticana

Specialius numerius ruošia ir solistai 
dainuos Stasys Rimkus

daini- 
Anclč 

Antanas Ka-

Nepaprastai turtingas “Nau- žyinųs vardai: operos 
jienų” METINIO KONCERTO ninku, Helen Bartush, 
programas praturtėjo dar Steponavičiene, 
vieno žymaus ir mėgiamo dai- minskas, ir Stasys Rimkus. Be 
nininko vardu. Tai yra Sta- to, su akordionais pasirodys 
sys Rimkus, kuriam jokios re
komendacijos nereikia, nes jis 
yra visiems 'lietuviams žino
mas. • .

ys 
Andy Narbutas ir Juozas Žu
kas.

Ne vien dainos ir instrumen- 
talė muzika sudarys progra
mų. Neapleistas bus ir baletas, 
nes pasirodys scenoje išmik
linti, išlavinti Andrejevo ir Bie- 
lajails grupių šokėjai.

Koncertas įvyksta sekmadie
nį, vasario 16 d.,* Chicągos So
kolų svetainėje, 2343 South 
Kedzie avenue. Kadangi tų 
dienų išpuola 18-tbs Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktuvės, 
tai programe ir tas įvykis bus 
specialiai pabrėžtas. Vakaras 
prasidės punktuališkai 4 vai. 

Lietuvių Vyrų Choras ir jau-! po pietų. Po programo įvyks 
1-mas šokiai ir vaišės apatinėje sve

tainėje. Šokiams gros du or-

Jau ? Laikas..!
Jau laikas' pradėti ruoštis— 

pamatyti Chicągos Lietuvių 
chof8X“Pirmyn” statomų ope
ra, CAVALERIA RUSTICA-

. i

dienį, vasario 9 d., 
Sokolų svetainėje, 2343 South 
Kedzie avenue, 4:15 P. M.

Bilietai, $1.00
vieta; 65 centai iš anksto, 75c. 
prie durų.

“Pirmyn“ 
atsilankyti.

Chicągos

ręzervuota

Chorai, kurie dalyvaus pro- 
• grame, ruošia koncertui spe

cialius numerius. Jie sudai
nuos kaip ir Chicągos lietuvių 
“Dainų Peržvalgų”, parinkda
mi populeriškiausias dainas, 
kurias lietuviai dainuodavo 
25, penkiolika ir dešimts metų 

tam atgal. '
Tarp dalyvaujančių chorų 

yra “Birutė”, “Pirmyn”, “Nau
jos Gadynės” choras, Chicągos' w x T 1 • •

h ®
lifc i

jauna 
kuri

Paliko tik'Šešios dienos 
“PIRMYN

eeria rusticana
CAVAIstato CAVAL 

sekma

JUS 
Po

visus kviečia 
operos šokiai.

(Sp)

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO Valdyba 1936 metams: 
Frank Jakavičia, pirm., 2638 W. 
40th St.; James Sholteman, pirm, 
pag., 6456 S. Maplewood Avė.; 
Bernice Rudgalviutė, nut. rašt., 
5332 S.-Long Avė.; Walter Sharka, 
fin. rašt., 4635 S. Washtenaw 
AveĮ; Helen Chaputė. kontr. rašt., 
4403 S. Albany Avė.; Stanley Ba
ranauskas, kasos globėjas, 2950 
W. 38th St.; Mary Warnis, kasie
rius, 3838 S. Kedzie Avė.; Jonas 
Kondroška, korespondentas, 2841 
W. 40 St.; Dr. T. Dundulis, gydy
tojas, 4157 Archer Avė., ĮPhone 
Virginia 0036; John žuriš, teisių 
patarėjai, 4624 S. Francisco Avė.; 
Leonas Klimavičia, maršalka, 2534 
W. 46th St.; Mykolas Kasparaitis 
knygjus, 4154 S. Aytisian Avė. 
Kliubo susriinkimai atsibuna kiek

viena mėnesi kas pirma sekmadieni 
12. vai. diena, Hollywood svetainėj. 
2417 W. 43rd Street.

CLASSIFIED ADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

2841

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

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

Hemlock 0800

nų dainininkų krupę.
Jaunų Lietuvių Pulkas.

Solistų sųstatų sudaro šie kestrai.

Penktadienį Audito 
gijoje Stilsbno-But- 

kaus Gelbėjimo 
Mitingas

Federale valdžia turi 
darbu mechanikams,

inžinieriams
♦ '

Siūlo $2,000 ar daugiau 
ginimo metams; aplikacijos 
vasario 24 d.

a/Ziy-

‘Penktadienį, vasario 7 d., 
Chicągos Lietuvių Auditorijoje 
Įvyks masinis mitingas, rengia
mas Stilsono-Butkaus GelbėjL 
mo Komiteto.

Rengėjai pakvietė Dr. P. i darbus inžineriams ir mecha- 
Grigaitį, “Naujienų” redaktorių nikams: 
kalbėti tame mitinge, kurio ti
kslas yra sukelti fondų paliuo- 
savimui drg. Butkaus. Trumpa 
laikų atgal jį areštavo federale 
valdžia.

Be Dr. Grigaičio tarp kai 
betojų bus, Dr. Ą. L. Graiču- 
nas, M. Bacevičius ir drg. Abe- 
kas. i

Programe dalyvaus trys cho
rai ; Chicągos Lietuvių Vyrų 
Choras, “Naujoji Gadynė” ir 
“Kanklės”. Mitingo pirminin
ku yra pakviestas ųdv. K. P. 
Gugis.

Įžanga nebus imama. Pra
džia 7:30 vai. vak. Visus lietu
vius kviečia atsilankyti.

Rengimo Komitetas.

Kongresmonas A .J. Sabath 
praneša “Naujienoms”, kad 
federale valdžia turi sekamus

Tragedija Chicągos 
Finansierių firmoj

Senior Inspecfor, Engineer- 
ing Materials (Mechanical) 
$2,600 metams .

Senior Inspector, Engineei*- 
ing Materials (Electrical) 
$2,600 metams.

Senior Inspector, Aircraft 
Overhaul and Repair, $2,600 
metams (for filling position of 
Senior Inspector, Engineerni 
Materials, Aeronautical).

Inspector, Aircraft Overhaul 
and, Repair $2,000 metams 
(for filling position of Inspec
tor, Engineering Materials, 
Aeronautical).

Inspector $2,000 
Engineering Materials 
nical).

Inspector 
Ehginėėring 
trical).

Inspector 
Engineering
Construction (Aeronautical).

Inspector, Engineering Ma
terials $2,000 metams (Aero
nautical), (for Aeronautical 
Engineering Materals, General, 
and Aeronautical Engineering 
Materials, Motors).

Asmenys suinteresuoti sumi
nėtais darbais, turi, išpildyti 
aplikacijų ir jų įteikti Givil 
Sęrvice Gommission ofisui, 
naujuose Chicągos pašto rū
muose, nevėliau vasario 24 d., 
Visi aplikantai turi išlaikyti 
kvotimus.

metams 
(Mecha-

$2,000
Materials (Elec-

metams

$2,000 metams
Materials and

Aldona
“Pirmyn” choro so 
ateinantį sekmadienį
9 d., dainuos “Lolos” rolę ope
roje “Gavalleria Rusticana”. 
Pirmyn stato veikalų dhiea- 
gos Sokolų svetainėje, 2343 S. 
Kedzie avenue. z

nė, žųkliėnč, Šimaitienė, pp 
Užbalis, F. Petronis, L. Sruo 
gis, Rulis ir K. kairys, o jau 
nieji padėkojo visiems už atsi

o jau- 
už atsi- 

jiems sukeiktų pa-

K. Gramonto 
Rockwell St.

svetainėje, 4535 So.

Mirė rūbų firmos 
Įkūrėjas

. Vakar pasimirė Louis B. 
Kuppenheimer, 78 metų am
žiaus, įkūrėjas B. Kuppenhei- 
mer Clothing Co. mirė savo 
namuoše, prie 1130 LaUrel rd., 
Hubbard Woods, nuo širdies 
ligos. ' Kuppenheimer buvo1 
išvykęs Į California atosto
goms, bet ligai vis daugiau pa
sireiškiant, buvo priverstas 
grįžti namon. Biznį veda jo 
sūnūs Louis,

garbų.
Valerijus ir Viktorija Latve 

nai, gyvenų 719 S. Kostner 
Avė., yra labai draugiški ir 
linksmaus budo « žmonės, seni 
“Naujienų” skaitytojai ir rė
mėjai ii*, be to, visa šeima prL 
klauso prie Chicągos Lietuvių 
Draugijos. Tenka pastebėti ir 
tai, kad p.’Latvėnas yra daug 
pasidarbavs Leit. F. Vaitkaus 
pasekmingam transatlantiniam 
skridimui, 
kad ir šiuo 
tiek gausus

Todėl, nenuostabu, 
atveju susirinko 

svečių bitfrys.
—Ten Buvęs.

Chicągos Draugijų
Kliubų Valdybos

1936'metams

Iškilmingos p-nų Latvė- 
nų Sidabrinės Vestuvės

Susirinko 300 svečių

iškil

buvo

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ. LIETUVOS BROLIŲ IR 
SESERŲ valdyba 1936 metams: 
P. Yenkauskis/ jprmimnkas, 8C55 
S. Racine Avė.;1 F. Ųrigula, nut, 
rašt., 10439 S. Štate St.; S, Yur- 
čis turtų rašt., 10725 Indiana Avė.; 
A. Šudintas, iždininkas, 10036 S. 
State St. > Atstovas, i Naujienų 
Bendrove ž. Klilpene, 10718 
Prairie Avė. \ f’

AMERICAN LITHŲANIAN CITI- 
ZENS POLITJCAL AND BENE-

- FĮCIAL CLUB 12 Ward valdyba 
1936 metams: pirm. — J. Svita- 
rius, 4819 Tripp Avė.; pirm pag. 
— Anastazija Bertašienė, 4438 S. 
Sawyer Avė.; nut. rašt. — Paul 
J. Petraitis, 3159 S. Halsted St., 
~ 6. Putrimas, 4536 S. Turnėr 
Avė. ;x,4 kontr. rašt. — Frances
Wittis, 4469 Archer Avė.; kasos 
globėja — S .Chiesnienė, 4426 S- 
Whipple St.; kasierius — Helena 
Gramontienė, 4535 S. Rockwell St.; 
Dr. kvotėjas 
2519 W. 43 St., 
3051; teisėjas 
maršalka — J. Balčitis; Bondsma- 
nai:: K. Gramontas, 4535 South 
Rockvvell St., Tel, Lafayette 2418, 
J. Baršauskas, 4156 Archer Avė., 
A. Šalčiukas, 4038 Archer Avė.. 
Tel. Lafayette 6719; Komisija Po
litiško Skyriaus: Paul J. Petraitis. 
3159 S. Halsted St., Tel. Columbus 
10272, A. Saldukas, 4038 Archer 
Avė., Tel. Lafayette 6719, Dr. A. 
J. Manikas, 2519 W. 43 St., Tel. 
Lafayette 3051; Piliečių Popierių 
Komisija: A. Saldukas, 4038 Archer 
Avė., Tel. Lafayette 6719, B. Put
rimas, 4536 S. Turner Avė., Tėl. 
Virginia , 1309.
Kliubo susirinkimai ivyksta kas 

trečia sekmadieni, kiekvieno mėnesio. 
1 vai. po pietų, K. Gramonto svet., 
4535 S .Rockvvell St. Nariai priima
mi nuo 16 iki 45 metų amžiaus abie
jų lyčių.

DAUG ŠILUMOS — Mažai pele
nų. Puikus pavaduotojas dėl Poca
hontas.* ' 
Blacįc Gold Lump or Egg ......
Mine Run ................................
Screenings ..................... ......

GRUNDY MINING CO. 
Cedarcrest 1131

$6.00
$5.75
$4.75

Sawyer Avė.; nut. rašt.
Tel. Columbus 10272; turto rašt.

BRIDGEPORTE
Del Šveiko maisto ir skanių 

kopūstų eikite į: 
Universal Restaurant 

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

i Tel. Victory 9670

Dr. A. J. Manikas.
;j?el. Lafayettte 
- J. Romanas;

Bovvling—Lunch—Bar
20 Bowling Alleys

10 Billiard & Pockdt Tables 
Lunch Room — Bar • > 

Bruck-Wiesner Rec. Co.
Incorporated 

819 W. 35th Street 
. Chicago, 111 .

21st ? Place Tavern & 
Restaurant

Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai. 
Bismark alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI

. Savininkai
701 W. ,21-st Place. Teb CanaI 7522

NAMU SAVININKU ATYDAl 
Musų biuras suteiks' patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. rvto 
iki 
10

Mes

8 vai. vak. šventadieniais duo 
ryto iki piet. ‘ 
LANDLORDS BUREAU 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Jei. Armitage 2951 
esame jau šiuo adresu viri 

50 met
................ .fin .i į .....

COAL
HIGH GRADE NORTHERN 

ILLINOIS COAL 
Best Substitute for Pocahontas

Mine Run .......   $5r75
Lump. Egg or Nut ............. — 6.00
Screenings .................-...........  4.75

Direct fyom the Mine. — 2 ton 
minimum.

Call Day or Night 
KEDZIE 3882.

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas 
Mine Run .... ................  $5.75
Lump, Egg ar Nut ------------- 6.00
Screenings .................... ..—...... 4.75

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 
kaip J2 Tonus. 
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 

Tel. KEDZIE 3882.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

J. H. Loevenhaft, 65 metų 
turtingas prezidentas finansi
nės firmos, Tradėrs Invest- 
ment Company, šeštadienį nu
šovė partnerį, adv. Phillip 
Gpossman.

Nepalikdamas jokhj paaiš
kinimų, kodėl»taip pasielgė, 
Loevenhart ir pats nusišovė

Firmos ofisas yra First Na
tional Banko rūmuose, prie 
Monroe ir Clark gatvių, kur 
tragedija įvyko.

Kas paskatino Loevenhartų 
atimti partneriui ir sau gyvy
bes, niekas nežino.

■»—■'-X'"-"1-   — 

Mirė Ona Blažiutė 
pačioje jaunystėje

CICERO. —Apie 300 žmonių 
susirinko trumpų laikų atgal 
Community Hali’ pp. Latvėnų 
pagerbti. Pilnas aiitobusas at
ūžė iš Rockfordo į tas 
mes.

• Gražus ir smagu's tai
susirinkimėlis. Nežiūrint taip 
didelio skaičiaus svečių, visi 
jautėsi patenkintais, linksmai 
šnekučiavosi ir gėrė alutį. Bai? 
giant vakarienę p. Ladygienė 
perstatė vakaro pirmininku p. 
J. K. šarkiunų, kuris, pirmiau
sia,- susirinkusių vardu pasvei
kino šio susirinkimo kaltinin
kus—“jaunavedžius”, palinkė
damas jiedviem^ susilaukti 
auksinių vestuvių.

Telegrama iš Kauno
■ ... • ' . i

Paskui pirmininkas perskai
tė svečiams telegramų, kurių 
atsiuntė brolis Kun. J. Latvč- 
nas iš Kauno. Po to, sveikino 
jų dviejų dukterys: Lucilla, 
Paulina ir Frances, žentas 
Yankus, brolis A. Petronis, G- 
Neckrash, A. Kelly, p-ios Va- 
rekojienė, Valiulienė, Yovaišie-

‘‘LIETUVA” BENO valdyba 1936 
metams: Frank Endrejauskas — 
pirm.; Frank Bistras 
seph Balakas —. „..T. _ _ __
tantas Janušauskas — kasierius: 
Eris Reksnis ir Leonas Jaseyiče 
— kasos globėjai; Ignacas Jurevi- 
če — maršalka; K; Philips 
ris; 4osePh Keturakis —

pag.; Jo< 
nut. rašt.; Kos-

—■ lide- 
pagelb.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO 1936 metų val- 

- dyba: A. Walskis — pirm., 3344 
Evergreen St., Tel. Belmont 7678; 
J. Kuprevičius 
Lupgeyičius — 
Wabansia - Avė. 
3245 
rašt.. .. s .
Tarnas Kubilius — maršalka.
Susirinkimai įvyksta kas mėnepi 

trečiame ketvirtadieni, 1640 North 
Hancoch St., 8 vai. vakare.

— pirm, pag.; A.
■ nut. rašt., 1814 
, Tel. Humboldt 

Stanley Buneckis — fin. 
Augusta .. Žilius — kasin.;kasin

BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO 1936 metų 
Valdyba: Joseph Savage — pirmi
ninkas, 4456 S. Talman Avė.; L. 
Klimavičia 
46 St.; F. Jakavičia Jr.
rašt., 2638 W. 40 St.; W. Sharka
— fin. rašt., 4635 S. Washtenaw 
Avė.; ,Helen Gramontas
4535 S. Rockwell St.; J. Rastenis
— kasos globėjas. 4653 S. Rock- 
well St.; Kathin Giedra •— kasos 
globėja, 2543 W. 45 St.; F. Bist-

A. A K A O O ijvm M .

Cisco Avė.
Kliubo susirinkimai . .. 

naujo mėnesio antrą ketvirtadieni

vice-pirm., 2534 W. 
nut,

kas.,

• maršalka, 4548 S. Fran- 

ivyksta kas

TRAGINGAI MIRĘS JOLIET 
KALĖJIME UŽMUŠĖ LOEĘĄ

Sustreikavo miizi 
kantai

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOS 
TAUTIŠKAS KLIUBAS Chicagoj, 
III. Valdyba išrinkta 1936 metams 
sekanti: J. Rūta — pirmininku. 
3267 S. Halsted St.; P. Kilius — 
pageibininku,,8347 Lituanice Avė.- 
S. Kuncevičia — _nut. rašt., 3220 

Kasperas — 
... J.; v.

kontr, rašt. f 812 —

S. Uniort Avė.; F. Kaspera: 
fin. fa§t., 3ŠŠ4 9. Lawe Avė. 
Dulevičia —.
33 St.; J. Balčiūnas — kasierius, 
3200 S. Lawe Avė.; J Malinauskis, 
— kasos globėjas, 4302 S. Sacra- 
mento Avė.; F. Kuncevičia — ka
sos globėjas, 3201 Lawe Avė.; K. 
Valaitis — ilgonių lankytojas, 
3306 S. Union Avė.
Susirinkimai ivyksta kas mėnesio 

pirma penktadieni 7:30 vai. vakare 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted St. , •

GARFIELD P ARK LIETUVIŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 
Valdyba 1936: pirm. Georgė Me- 
dalinskas, ,233 S. Central Avė.; 
pirm. pag. Jonas Jasinskas, 4300 
W. End Avė.; nut. rašt. M. Me- 
dalinskas, 233 S. Central Avė.; 
fin. rašt. Chas. Katala, 4676 W. 
End Avė.; kasierius M. Kaziunas, 
3508 Gunderson Avė., Bemvyn, 
III.; kasos globjai: V. Manikas, M. 
Davidonis ir D. Brazas; ligonių 
lank. J. Garadauskas, 3812 W. 
Monroe St.; maršalka B. Stankus; 
korespondentas N. Williams; Dr. 
kvotėjas Dr. Alex Davidonis.
Susirinkimai laikomi kas antra ne- 

dėldieni Lawler Hali, 3929 West 
Madison St.
LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KNIUBO 

1936 metų Valdyba: P. Arlauskas 
— pirmininku, 656 Belden Avė,; 
A. Janavičia — pirm. pagdlb. 
3852 So. California Avė.;, Sophie 
Ambrozaitė — nut. rašt., 11731 S 
Indiana Avė.; M. Miravitz — fin. 
rašt. 2539 W. 46 PI.; A. Rama- 
šauskienė — 'fin. rašt. pagelb. 
1218 S1. Independence BĮ.; Frances 
Ambrozas — kasin., ,11731 Indiana 
Avė.; Adolf. Mirovitz, 2539 W 
46 PI. ir P. Arlauskas. 656 Belden 
Avė. — kasos globėjais; S. Wernis 
koresn., 6804 Š. Perry Avė.; A. 
Drigotas — maršalka, 5649' 
Musville Avė..

- Kliubo susirinkimai ivyksta kas 
mėnesio treti sekmadieni 1 vai. pn.. 
HollyAvood Iiin svetainėje, 2417 W. 
43rd St.

So.

GĖRIMŲ SKLADAS 
Gausite visokių gėrimų, didžiausis 

pasirinkimas pas lietuvi.
Monarch Wine & 

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

Gerkit sveikiausia PIENĄ iŠ
Lietuvių Pieninės

EMfeRALD DAIRY '
Senuko Daugelavičiaus

3251 EmeraĮd Avė. Victory 4181 
Pristatom i namus ir groserj. 

Pašaukit.

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

CHAS. BENDER CO. 608-14 N. 
Wells St. Bargenai: 50 pilnu setų 
Bar Fikčerių. ISrengimai nuo $125 ir 
virš .1000 kėdžių ir stalų. Vartoti ir 
nauji. Lengvais mėnesiniais išmokė
jimais . Visi grosernių-lunchruimio- 
hamburger ir visi kiti fikčeriai. Že
momis kainomsi. Priimsim juSų fikče
rius i mainus. CHAS. BENDER CO. 
608 North We)ls St. Superior 2361.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

FOX DE LUXE
Alus—5 centai. Degtinė—10 

Užkandžiai visados.
J. G. Tavern
JOHN GRTBAS, Sav.

3318 So. Halsted St

centų

Crane Coal Co
Avė.1>332 S.

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

Smulkesni $7.05 tonas

P. CONRAD
STUDIO

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

niškiau irenta

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Į CLASSIFIED APS )

REIKALINGAS geras. patyręs 
gėrimų pardavėjas su jau išdirbtais 
pirkėjais, pardavinėti eile plačiai iš
garsintų naminių ir importuotų deg
tinės ir vyno. Alga ir komisas.

OLD FORT DEARBORN WINE
& LIGOUOR CO. 
4270 Archer Avė.

REIKALINGAS vyras virėjas, ku
ris supranta virėjo darba.

3738 So. Halsted St. ’

REIKALINGA patyrusių refrigia- 
torių ir skalbemų mašinų pardavė
jas. Atlankyti musų išdirbtus kos- 
tumerius. Turi būt švarus ir am
bicingas. Nuolatinis ■ darbas su ge
ra ateičia. Alga jeigu kvalifikuotas. 
Atsišaukite

3428 W. 63 St.
■ ■ K i ' '

......  .... . .     ..— u,.'----------------------— 

REIKALINGAS janitorius
namų kuris supranta plumberio dar
ba. turi būti pavienis.

3738 So. Halsted St.

prie

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

MOTERIS patyrusios prie sorta- 
mo popieros. Gera mokestis. At- 
sišaukit Thomas Paper Stock 
Company. 841 W. 22ndxSt.

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

MERGINA patyrus prie abelno 
namų darbo; mažas apartmentas, 
geri namai, gyventi vietoj ar eiti 
namo, $4.00. Rockwell 0693.

Furnished Rooms

CLEARING.—Vasario 1 die-, 
nų, pasimirė Ona Blažiutė, su
laukusi vos 19 metų amžiaus. 
Ji gimė Verdune, III.

Velionė, praeitų vasarų be
dirbdama tūloje dirbtuvėje prie 
drėgno darbo persišaulde, kas 
gydytojų nuomone, buvo prie 
žastimi tos baisios, mirtį atne- 
šusios, džiovos ligos.

Paliko dideliame nuliudime
_ ’l 

tėvelį Pranciškų, dvi sesutes, 
Birutę ir Eleną,du švogerius ir 
gimines. Laidotuvės įvyks tre
čiadienį Saint Mary Kapinėse.

—Senas Petras.

Chicągos Muzikantų Fede
racijos- viršininkas, James C. 
Petrillo vakar išleido Įsakymų 
visiems muzikantams, dirban- 
tieins didžiuosiuos viešbučiuo
se išeiti Į streikų, dėl to, kad 
derybos dėl geresriio atlygini
mo su darbdaviais nedavė pa
geidaujamų rezultatų. Jie rei
kalauja algų pakėlimo nuo $2 
iki $3 valandai. Streikas, pa
liečia šiuos viešbučius: Sher- 
man Hotel, Morrison Hotel, 
Palmer House, LaŠalle, Con- 
gress, Blackstone, Bismark, 
Stevens, Dęake ir Edgewater 
Beach. Streikas radio ■ stočių 
nepalietė. v

CHICAGO. — Richard Loeb. 
29, kuris su Nathan Leopoldu 
1924 nužudė berniukų Bobbie 
Franks, sutiko tragingų mirtį, 
Joliet kalėjime. Kitas kalinys 
James Day su britva jį mirti
nai supiąustč.

M®

James Day,CHICAGO
3tateville, Joliet, kalėjimo įna- 
nis, kuris nužudė garsųjį Ri- 
diard Lpebų. «Įį ^mirtinai su
pjaustė su britva.

INCOMĖTAX 
BLANKAS

: ■ r; J,1 ‘ \ \ ,

galite išpildyti

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St.

Business Service
______Biznio Patarnavimas

STOGDENGYŠTĖ
Mes dengiąme ir pataisome viso
kios rūšies stogus, taipgi dirbame 
blėties darbus. Lengvos išlygos, 
jei pageidaujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 S. Halsted St.

Victory 4965
_ —r,.'„m .. . ..į,,„i.,;.......   ! ..... ?.. .

Lengvos išlygos.

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
I LIETUVĄ

Litais arba Doleriais.
Persiuntimas nebrangus.

1739 S.. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

APDRAUDA NUO UGNIES
Apdrauskit savo narna ir rakan

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

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

Tel. Canal 8887

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

.........................................■■■■■■■■..
Business Čhances

- J^ųrdavimuL Bizniai _
TAVĖRNAS pardavimui arba iš- 

renduosiu. Labai gera vieta. 
Klauskite Lietuviško Žyduko, 4707 
S. Halslįed St.

didžiausiose

UNIVERSAL STORAGE
-' . / ■■

V. BAGDONAS. Sav.
Local, and Long Distance 

Furniture and' Piano Moving 
3406 S. Halsted Street

Phona Tarda 8408

Real Estate For Sale
Namai-ŽemB Pardavimui

5921-23 S. Ada St. 2 flatai ir 5 
kambarių bungalovv, mainys i farma.

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

830 N. St. Louis Avė., 7 kamba
riu rezidencija. Karšto vandens ši? 
luma. Aržuolo grindis. Bargenas 
$3800 . Reikia $500 .

LOUIS MORRIS, 
4006 West Division, 
Tel. Spaulding 5754.




