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Tautų sąjunga svar
sto aliejaus sankcijas

Iš ANGLIAKASIŲ KONVENCIJOS
• I

Ramsay MacDonald 
išrinktas į atsto

vų butą

7 tvenkinio darbinin
kai žuvo gaisre 

barakuose

Dvylikos valstybių 
ekspertai svarsto 
aliejaus sankcijas

Ethiopai sulaikė ita
lų veržimąsi Pietinėj 

Ethiopijoj
Visos svarbiausios aliejų gami

nančios valstybės dalyvauja 
pasitarime

Italų čiabuviai kareiviai trau
kiasi. Ethiopai siunčia dar 
daugiau kareivių

GENEVA, vas. 3. — Dvyli
kos aliejaus valstybių eksper
tai susirinko apsvarstyti kaip 
butų galima tinkamai pritaikin
ti Italijai aliejaus sankcijas.

Pasitarime dalyvauja didžiau
si aliejaus gamintojai, taipjau 
ir gabentojai—Anglija, Franci- 
ja, Rusija, Meksika, Rumuni

ADDIS ABABA, vas. 3. — 
Ethiopijos valdžia skelbia, kad 
Italijos askari (čiabuvių) armi
ja liko atmušta ir atstumta į 
Neghelli lygumas. Tuo kritiš* 
ka ethiopų padėtis pietvakari
niame fronte užsibaigė.

Apię ethiopų laimėjimus pie
tinėj Ethiopijoj pranešė vidaus

■f

ja, Holandija, Švedija, Norve-1 reikalų ministeris Mariam, kip 
ris atskrido lėktuvu iš Sida- 
mo. ’

Kartu Ethiopija į tą frontą' 
pasiuntė dar daugiau kareivių, 
kad sustiprinti ten esančią, bet 
negalėjusią italų atlaikyti et
hiopų armiją.

Valdžia tečiaus didelio susi
rūpinimo dėl padėties nerodo, 
nes jbs nuomone, tas italų įsi
veržimas neturi didelės reikš
mės, kadangi jie vistiek ten 
neįstengs išsilaikyti. ■* s

gija, Irau, Iranas (Persija), 
Peru ir Venezuela. Bet pasta
roji sakosi dalyvaujanti tik kai
po žvalgas-stebėtojas.

Pastebėtina, kad 
komiteto pirmininku 
rinktas Meksikos 
Marte Gomez, kuris pirmesnia- 
me komitetė posėdyje griežtai 
reikalavo kuogreičiausia pa 
skelbti aliejaus sankcijas.

Komitetas svarsto apie alie
jaus sankcias nežiūrint nepa’ 
siliaujančių Italijos fašistų laik
raščių grūmojimų, kad aliejaus 
sankcijos visaY ifeSdlalk^ž Ita
liją nuo karo,' tik iššauks ka
rą pačioje Europoje.

Pirmiausia komitetas nori su
žinoti Italijos aliejaus išteklius. 
Italai giriasi turį užtektinai 
aliejaus lėktuvų ir s armijos 
trokų ir tankų operavimui pei 
pusantrų metų. Bet niekas 
tam netiki.

Į pasitarimus 
ir Lenkija, bet 
lyvauti, nes ji 
tuojanti tik į 
Jungt. Valstijos pasitarime ne
dalyvauja, kaip jos nedalyvau
ja ir visame tautų sąjungos 
darbe.

ekspertų 
tapo iš- 
atstovas

buvo kviečiama 
ji atsisakė da- 
aliejų ekspor- 
Čechoslovakiją.

Vėl šaukia vyriau
sios fašistų tarybos 

susirinkimą
RYMAS, vas. 3. — Nors fa* 

šistų vyriausios tarybos susi
rinkimas įvyko tik pereitą šeš
tadienį, bet rytoj vakare vėl 
šaukiama naujas tos tarybos 
susirinkimas.

Paprastai ta taryba renkasi 
tik labai svarbiais atsitikimais. 
Turbūt italai Tyra susirūpinę, 
kad taip tankiai šaukiami fa
šistų vadų pasitarimai. Spėja
ma, kad šiame suvirinkime bus 
svarstomos aliejaus sankcijos, 
kurių paskelbimą dabar svars
to tautų sąjungos subkomite- 
tas. Fašistai sakosi turį už
tektinai aliejaus ir sankcijų ne- 
sibiją. Bet yra labiausia susi
rūpinę tuo, kad aukso ištekliai 
visai baigiasi. Todėl gal bus 
bandoma siūlyti taiką.

NEW YORK, vas. 3 
licija padarė visą eilę puolimų 
ant tvirkavimo ir raketierią ur
vų ir areštavo tvirkavimo šai
kos galvas. Ta Šaika samdy
davusi iki 2,000 moterų ir jos 
metinės pajamos 
$12,000,000 iš 200 
laikomų urVų.

siekusios 
šaikos u£

WASHINGTON. — Phil Murray (kairėj), United Mine Wcrkėrs of America vice-prezidentas, 
laike kalbos į konvencijos delegatus. Dešinėj, John L. Lewis, prezidentas, tariasi su Darbo 
sekretore Frances Perkins apie darbininkų reikalus.

Rusija skelbia apie 
mušius Maneliu- 

kuo pasieny

Nyksta Hapburgų 
viltis atgimti Aus

trijos sostą
PARYŽIUS, vas. 3. —Aust

rijos vice-kancleris princas vor. 
Starhemberg pranešė buvusiai 
Austrijos karalienei Zitai, kad 
erzhercogo Otto sugryžimas j 
Austrijos sostą tapo atidėtas 
“neaprybotam laikui”. Ęsą 
Hapsburgų atgavimui sosto pa
sipriešino Anglija, Franci ja . fa 
Rusija. >

88 žmonės užmušti 
automobilių į mė

nesi laiko
auto- 

negra-
CHICAGO.—Chicagos 

mobilistai, kurie labai 
žiai pradėjo naujus metus, te
betęsia savo skerdynę. Jie sau
sio mėnesy Cook kauntėj už
mušė 88 žmones, arba 22 žmo
nėmis daugiau, negu buvo už
mušta pernai tą patį mėnesį.

MASKVA, vas. 3.— Rusijos 
armijos štabas Chabarovske 
praneša apie eilę' susirėmimų, 
kurie įvyko M^pchukuo pasie
ny, Manchukub J ' kareiviams 
bandant įsiveržti į Rusijos te
ritoriją. ' • '

šeštadieny dvi Manchukuo 
kuopos užėmė pozicijas palei 
sieną ir pasiuntė žvalgus į Ru
sijos teritoriją, žvalgai liko at
mušti- ir paliko Rusijos žemėj 
vieną užmuštą.

Bet dar smarkesnis susirk 
mimas ištiko sausio 30 d. ties 
Meščiarekovo, kuriame trys Ru
sijos pasienio sargai liko už
mušti, 7 sužeisti ir vienas din
go. Japonai skelbia, kad bol
ševikai sukurstė manžurus 
bėgti į Rusiją ir tie dezertirai 
perėję atgal į Manchukuo ir su
sirėmė su japonų “baudžiamuo
ju buriu.” ,

Rusai gi sako, kad dezertirai 
jau pirmiau buvo nuginkluoti 
ir internuoti ir jie mūšyje da» 
lyvauti negalėjo. O ir pats mu
šis įvyko Rusijos teritorijoje.

Šaltįs ateina
CHICAGO—Vos spėjo perei

ti viena šalčių/banga, kaip vėl 
ateina nauji šalčiai. Oro pra
našas sako, kad iš vakarinės 
Kanados atslenka didelis šaltis 
kartu su sniegu iš pietvakarių. 
Termometras šiąnakt gal vėl 
niikrisiąS' *ždfaimi zer o. Tėčiaus 
ši šalčių banga busianti visai 
trumpa, gal truks tik vieną die
ną.

šiaurvakarinėj Kanadoj dabar 
šaltis sieki# iki 46 laipsnių že
miau zero.

Mrs. Long paskirta 
senatorium iš 

Louisiana
NEW ORLEANS, La 

3—Naujasis Louisiana guber
natorius Noe vieton užmuštojo 
senatoriaus Huey P. Long jo 
neišsibaigusį senate terminą 
baigti paskyrė jo žmoną. Mrs. 
Long jau ruošiasi išvažiuoti į 
Washingtoną užimti savo vietą 
senate. Bet jos paskyrimą dai 
turi patvirtinti demokratų 
centralinis komitetas.

vas.

Streikas Londone

Illinois socialistų 
konvencija 

bus Peorijoj

Japonai Mongolijos 
pasieny susirėmė 

su rusais

LONDONAS, vas. 3. —Bu- 
vs premjeras Ramsay MasDo- 
nald, pirrpas darbietis premje
ras Anglijoje, paskui nuėjęs su 
nacionalė koalicija, bet pasta
ruose rinkimuose pralaimėjęs, 
dabar vėl tapo išrinktas į at
stovų butą, kad galėtų ir to
liau * pasilikti ministerijoje.

MasDonaldui pralaimėjus rin
kimus ir nebepatekus į atstoviu 
butą, jis nebegalėjo pasilikti ir 
ministerijoje, tečiaus konser
vatoriai norėdami ir toliau pa
laikyti neva “nacionalę koalici
ją”, atšaukė savo atstovą iš sau
gaus konservatorių distrikto ir 
ten išstatė MacDonaldo kandi
datūrą. Saugiausios konservą- 
toriį tvirtovės yra universite
tai. Jis, buvo pastatytas kan
didatu Škotijos universitete ir 
rinkimus laimėjo. Keisčiausia 
tai, kad pats MacDonaldas ke
turi metai atgal reikalavo pa
naikinti universitetų atstovų 
rinkimą, o dabar jam pačiam 
teko gelbėtis universiteto rin 
kimais.

Universitetų * atstovų rinki
muose dalyvauja visi baigę tą 
universitetą. Jie siunčia savo 
balsus paštu ir 'dalyvauja rin
kimuose nežiūrint kur jie gy
ventų.

LAS VĘGAS, / Nev., vas. 3; 
— Gautomis Six Companies, 
Ine., žiniomis, gaisre, kuris ki 
lo Parker tvenkinio darbininkų 
barakuose, žuvo septyni darbi
ninkai, 18 gi darbininkų liko 
sužeisti, niekurie gal mirtinai. 
125 darbininkai išsigelbėjo iš
šokdami per langus, ar išbėg
dami per duris.

žinios sako, kad nė vienas 
žuvusiųjų nėra identifikuotas.

Tas tvenkinys buvo stato 
mas , Six Companies, kaipo kon- 
traktorių.

:

Meksikos moterys 
gaus dalinę balsa- 

vimo teisę
MEXICO CITY, vas. 3. —Val

dančioji nacionalė revoliucinė 
partija padarė labai svarbų 
žingsnį prie suteikimo Meksi
kos moterims balsavimo teisių. 
Partija paskelbė, kad m< terims 
bus leista dalyvai/ti viduri
niuose” rinkimuose—r .minaci- 
jose, — kuriose bus skiriami 
partijos kandidatai į senato
rius ir atstovus bal. 5 d. federa
linio distrikto rinkimuose.

LONDONAS, vas. 3.—Smith- 
field centraliniame markete ki
lo streikas, dėl kurio Londone 
gali pasireikšti mėsos truku
mas 10,000 darbininkų atsisa
kė priimti mėsą iki bus išspręs
tas ginčas dėl algų. Apie 2,800 
tonų mėsos liko sulaikyta.

Jei streikas užsitęs, tai mė
sos pritruks ne tik Londone, 
bet ir visoj pietinėj Anglijoje.

BLOOMINGTON, III., vas, 3. 
Illihois socialistų partijos cen- 
tralinis komitetas nutarė lai
kyti nominacinę konvenciją bal. 
3, 4 ir, 5 vd.d. Komitetas pri
ėmė programą, kuris reikalauja 
pravedimo įstatymų apsaugoji
mui ūkininkų ir darbininkų ir 
taipjau parėmė 30 vai. darbo 
savaitę.

-1
Chicagai ir apielinkei tedera

mo oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Galbūt didelis sniegas; šal 
čiau į vakarą.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoje buvo 22°.

Saulė teka 
5:07.

BUCHARESTAS, vas. 3. — 
Pasažiėrįnis lėktuvas susidau
žė Karpatų kalnuose. Krisda 
mas jis dar spėjo pranešti per 
rądio: “Lėktuvas sulužo pusiau 
ir mes kręntame”. Kiek žino- 
ma, užsimušė vienas žymiausių 
Rumunijos lakūnų kapt. Iva- 
novič ir du kiti žmonės. Mm«. Stavisky \ 

NEW YORK.

7:01, leidžiasi

SANTA MONICA, Cal., vas? 
3.-—Mrs. Skike tikisi atšvęsti 
75 metų gimtadienį nuplaukda
ma, su pertraukomis, 75 my
lias.

“ F . T ■■

Garsaus mi
rusio* Franci jos aferisto S taviš
ky žmona, Arletto Stavisky, 
kuri nesenai atvyko iš "Pary
žiaus šokti viename vietos 
barete.

ka

HSINKING, Machukuo, vas 
— Gautomis iš Harbino žinio
mis, įvyko smarkus susirėmi
mas Mongąlijos pasieny tarp 
Japonijoj-. Manchukuo kariuome
nės ir stiprių Rusijos-Mongo 
Ii jos pulkų, kuris kartais gali 
privesti prie naujo karo Toli 
muose Rytuose.

šis smarkus mušis įvyko į 
šiaurę nuo Tungning. Jis seko 
neužilgo po incidento, kuria
me, kaip skelbia japonai, dau 
giau kaip 20 Rusijos karinin 
kų sukurstė ir vadovavo kru
vinam maištui Manchukuo te..
pulko ties Nishan pereitą ket
virtadieni.

Maištininkai užmušė 11 ja
ponų kareivių ir daugelį su1 
žeidė.; Tarp užmuštų maištr- 
ninkų rastas ir rusų kareivis.

Bulgarija grūmoja 
nutraukti ryšius 

su Rusija
WASHINGTON, vaš.^ 3. — 

Diplomatiniuose rateliuose gau
ta žinių, kad Bulgarija prigrū
mojo atšaukti savo legaciją iš 
Maskvos iš priežasties Rusijos 
valdžios įvestos naujos pinigi 
nes sistemos, einant kuria ta 
po uždrausta naudoti Rusijoje 
svetimų šalių pinigai. Prie 
naujos sistemos rublio - kaina 
liko nustatyta nepaprastai augš- 
ta.

Sudegė 28 šunys
CHICAGO.—Nuo kerosino šil

dytuvų užsidegė ir sudegė da
lis Windshire 
dale priemiesty, 
veislinių šunų, vertinamų $15, 
000. ’ • ' '•

Kennels, Hins-
Sudegė 28

Prezidentas prašo - 
> panaikinti"4ris — 

kongreso aktus
■ * ■,' ■ - - -----------------------

WASHINGTON, vas. 3. — 
Prezidentas Rooseveltas šian ■ * 
die rekomendavo kongresui tuo- 
jaus panaikinti Bankhead med
vilnės aktą, Kerr-Smith tabako 
aktą ir bulvių aktą.

Tie aktai buvo dalimi AAA 
ir nors apie juos augščiausias 
teismas' ir neišnešė savo nuo
sprendžio, tečiaus panaikinus 
AAA, netenka prasmės ir mi 
nėti aktai.

Teismas atidėjo nuo 
sprendj dėl TVA

WASHINGTON, vas. 3. — 
Nors visi tikėjosi, kad augš- 
čiausias teismas šiandie tikrai 
išneš ilgai laukiamą nuospren
dį dėl Tennfessee Valley Autho^ 
rity, bet ir šį kartą teismas 
nuosprendžio neišnešė ir nieko 
apie tai neužsiminė.
' Išnaujo augščiausias teismas 
susirinks tik už savaitės laiko, 
t. y. ateinantį pirmadienį.-

Kaltina gubęrnato- 
“fių Olson dei Lig 

gett nužudymo
MINNEAPOLIS, Minn., vas. 

3.—Mrs. Walter Liggett, našle 
nušautojo savaitraščio redak- 
toriaus-šantažisto, šiandie teis
me kaltino, kad jos vyrą nu
žudė, ar leido nužudyti “guber
natoriaus Olson gengė”. Te
čiaus savo kaltinimui paremti 
ji neturėjo.mažiausių įrodymų.

Nušautasis redaktorius Lig1 
gett piktai kovojo gubernatorių 
Olson ir visus kitus, kurie tik 
nepasidavė jo šantažui.

Už užmušimą yra teisiam?/; 
buvs butlegeris Isadore (“Kkl 
Cann”) Brumenfeld, kuris pa
staruoju laiku vertėsi degtinės 
pardavinėjimu.

Anglijos karo laivai 
Palestinoje

HAIFA, Palestinoje, vas. \2. 
— Penki Anglijos k-ruizeriai, 
penki torpediniai laivai ir vie
na sūbmarina atplaukė į čia iš 
vakarinės dalies Viduržemio ju
ros.

MONROE, Wis., v. —Spėja
ma, kad liko nužudytas turtin
gas vietos kontraktorius Harry 
H. Wells. Jo automobilius ras I tapo sudaužyta, Penna. favori
tas Chicagoje. Priekinė sėdy- niam traukiniui nušokus niro 
nė buvo kruvina. , bėgių.

ROAN, Ind., v. 2. — Inžinie
rius liko užmuštas, pečkurys 
sunkiai sužeistas ir 13 vagonų

NaujienųRadio Programai
LONDONAS, vas. 3. -^-Ang

lija yra labai pasipiktinusi tuo, 
kad Rusijos užsienio reikalų 

.komisaras Litvino v paskelbė 
apie tai, ką jis privatiniame 
pasikalbėjime kalbėjosi su! 
nairj uo j u Angli j os karalium1

Edvardu. Tokie dalykai niekad * 
nebūna skelbiami. Be to Litvi
nov tarp draugų labai nepalan
kiai apie karalių atsiliepęs.

( ■ <

Nepamirškite atsisukti šavo priimtuvą kas 
; C ŠEŠTADIENĮ

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

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

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

' Garsinimai mūsų progrkmams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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ADVOKATAIs, šek retortas

Įraše NariųKonkursan tas

Skivorch

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI

Mrs. Anelia K. Jarus?

Phone Yards 1188Iš konkurso ofiso

Phone Boulevard 4139

DRAUGIJOS
REIKALAI

GARSINKI® 
NAUJIENOSE

RGAS 
reet

Tel. Office Wentworth 633© 
Rez. Hvde Park 3395

moteris, f. GreenAvood gyvėn

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

'Žilinskienė 
nia Žilins

’TeTef»ia4fVi«iMa 0636 ' *’ 
Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 

6—8 v. vak. Nedelioj pagal sutarti

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Physical Therapy 
and- Midwife • 

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

Patarnauju prie 
gimdymo namuo> 
se ar ligoninėse, 
duodu masšage 
electric t r ea t- 
ment ir magne*- 
tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8 :SG 
Nedtliomi* pagal sutarti.

Bridgęporto ofisas 
----- Tel. Yards 2534

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 

J; »; • I?ITTVI?TIZ"TC3

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPII J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

,4631 SOUTH ASHLAND AVENR 
Res. 6515 So. Rocktfell St. 
Tėlephon*! Renublic 9723

Chicagos Lietuvių Draugijos Konkursantų stovis Įrašytais nau
jais nariais, taipgi numatoma kvota kiekvienam konkurgan
tui kiek dar turėtų įrašyti narių iki balandžiu 30 d., 1930 m. 
Kiek kurią savaitę konkirrsantas Įrašys narių, tiek jo kvota 
sumažės. Neabejoja, kad darbštus konkursantai pasirūpins 
savo kvotas užpildyti. Draugija bus jiems dėkinga.

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 Brunawick 0597

gelį musų gerų konkursantų 
sulaikė titro aktyvumo. Šis 
mėnesis bus kur kas bizniui 
ipatogesnM '

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
MoteriSkU, Vyrišku. Vaiku ir visi 

chroniškų ligti.
Ofisas 6850 Stoney Island Avė. 

Valandos: 2*-4, 7—9 vai. vak. Nėdl- 
llomis ir Šventadieniais 10—12 

dienu.

I virš.
RIBBON’AI ............   39

25 metai patyrimo
W A G N E R 

typewriter exchange 
3970 Ąrcher Avė.

Tel. Lafayette 3534 
Al. Davis, lietuvis pardavėjas

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

GYDYTOJAS IR CHIR 
2201 West 22nd S
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republir 7868

YRA PAŠALPOS LIGOJE* POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA 
VALDYBA: ' F* MlLLER, finansų sek)eterius

X MICKEVIČIUS, prezidentas
K. KAII ‘
V. MAN

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tet Drexel 9191

Pranešimas nariams, 
gavusiems garbės ženk 
IiiSy sausio 19 cL Sokol 

svetainėje

F MlLLER, finans'
J. DEGUTIS, iždini 
P, GALSKIS, trusti__ ,
P. MILAŠAUSKAS,

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

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS ‘ IR CHIRURGAS

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2204 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nūo 9 iki 5. 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PStnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vak, Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Haisted St.
TeL Boulevard 1401

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kalni
4631 soirna ashland avė.

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

7 iki 8 vak Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

S. M. SKUBĄS
718 West 18th Street Pilone Monro© 8377

LACHAWICZ ir SUNŲS
2314 West 23rd Placė Phones Canal 2515—Cicero 5927

Žodis kitas Draugijos 
nariams

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Haisted St

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 v. vale 
išskyrus seredomis ir subatomie. *

J. F. R ADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

išbudo
Spring- 

černaus-
(Tasa pusk 3-čiam)

uzsiprenum^rui

‘‘GI
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui. *

Ęina zbertainiais antri mė-1 
tai. 64 pusi. Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street \ Phones Boulevard 5203-8418

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Tek Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 16 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Haisted St 

CHICAGO. ILL.

Dar turėtų Įrašyti 
Kvota:

patiems tikietas ateis dykai, 
vien reikia parduoti kitiems 
keturis tikietus.

Arba jeigu įrašysite naują 
narį, taip jau gausite tikietą 
dykai. Vienu ar kitu budu 
norim, kad imtumėtės darbo. 
Bendrai dirbdami galėsime į- 
r a šy t i d a ug naujų narių i r iš
parduoti daug Inicijacijos ir 
Dovanų Laimėjimo vakaro ti
kietų. Nariai turėtų neužmirš
ti, kad šio vakaro surengimas: 
dovanos, programas, svetainė 
ir spauda, Draugijai kainuoja 
arti trijų tūkstančių dolerių. 
Turime padirbėti gana daug, 
kad vakaras išeitų su nauda 
organizacijai. Nuo jūsų drau
gai ir draugės, Ghcagos Lie
tuvių Draugijos nariai, pri
klausys Inicijacijos ir Dova
nų Laimėjimų vakaro sėk
mingumas. Neabejoju, kad su
pratę reikalo svarbumą pra
dėsite nuoširdžiai ’ darbuotis 
naudai savo organizacijos. 
Lauksime. .

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

vak. Nedalioj’ pagal sutarimą. 
Ofiso Tel.: Boulevard* 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930

ši jąuna p-lė yra duktė p-nų 
Adomo ir Angleinės Skworch, 
110$ So. Jefferson St. Pmai 
$kwo4čiai abu yriDraugijos 
nariai, o dabar ir jų sumani 
dūkte įsirdšė Draugijom P-nai 
Skworčiai turi taverno biznį 
Viršoj pažymėtu adresu.

Jonas Jonikas, taunleik ietis 
jaunuolis, noriai įsirašė Chi- 
eagos Lietuvių Draugijom

P-nia Konstancija Geniotie- 
nė, žmona Geo. GenioČio, 

Geniotis 
priklauso Chicagos

( P4ė Stella Jonikaitė, ,Čiagi- 
imė jiarniuolė, bridgeporĮiet^ 
p-les Albinos Daučiuhiutės 
gera drauge. Kreditas kom 
Kliknai už- šių dviejų jaunuos 
lių įrašymą.' ' < į . •

Kon. Petras Galskis 
įrašė;

P-lė Catherinet •

A. PETKUS 
t410' South 49tto Court Cicero Phone Cicero 2109

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo* 9 iki U valandai ryto 
nuo 6 iki 8 valandai Vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Kon. F. BulųW daro stebė
tiną progresą. Jau pralenkė 
Seną Petrą ir V. B. Afnbrose, 
Dabar eis lenktynėm tarpe p. 
Steponavičiaus ir F. Bulawo. 
Matysime kaip ilgai seksis p. 
Bulaw taip sėkmingai žings
niuoti.

Su pradžia vasario mėnesio 
laukiam didesnių’ pasekmių 
musų konkursantų darbe. Ne
palankus oras, šaltis — dau-

Draugijos konkurso ofisas atdaras tris dienas savaitėje—panedėliais ir ketvergais nuo 9' vai. ryto iki 8:30 va- 
‘ “ **■ * " * i piet. Nariai Draugijos reikalais arba norintys įstoti Chicagos Lietuvių

Draugijom malonėkite atvykti į Draugijos ofisą ėia pažymėtu laiku. Draugijos konkursas bąig 
fus,> įvyks garsusis INICIACIJOS IR LAIMĖJIMŲ VAKARAS. 
ĮSAS, 173!» SOUTH HALSTED STREET ftefetonas

' Antanas Statkus, taipgi Mt* 
Green?woot gyventojas, Mintas 
žmogtis. Mūsų konkuTsūntaš 
p. Mikšys yra nusitaręs visus 
šios apylinkės gerus lietuvius 
surašyti 
Draugi Joti 
taip ir padaryk!

Kon. K. Gf. Urnežis ' 
įrašė:

Joiias Zebrauskcte, brighton1- 
parkietis, gyvena 4203 South 
Campbell Avė. Kon. Urnežis 
p. Žebrauską apibudina se
kamai : “Kultūringas, vedąs 
gražų pavyzdingą šeimyninį

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose r ...
3421 S. Halst
Ofiso vai. vakarais nuo 6.iki 9 vai. 

Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. • Yards - 2510

Sausio 19 d., Sokol svetainė
je, Chicagos Lietuvių Draugi
jos metiniame vakare, šešios 
dešimts keturi nariai gavo 
garbės žymes už gerą sveika
tą (nesirgimą) per 10 ir 20 
metų. Taipgi buvo nuimti pa
veikslai. Todėl pranešame, 
kad paveikslai gatavi, atvyki
te į Draugijos ofisą pasiimti.

Paveikslai išėjo labai geri, 
bus gražus atsiminimas il
gam laikui.

Inicijacijos ir Dovanų Lai
mėjimo vakaras įvyks gegu
žes 3 d. Ashland Boulevard 
Auditorijoje; Iš anksto par
duodant, tikietų kaina yra $1,. 
prie durų bus brangiau. Nuo
širdžiai prašome visų Draugi
jos narių, kad imtų platinti 
vakaro tikietus ir prisidėtų 
savo darbu surengime sėk
mingo vakaro. Rodosi, nesun
ku nė vienam iš musų par
duoti ketvertą tikietų, penktą 
gausite dykai už pasidarha- 
viipą. Vadinasi, lokiu budu

tietis, iš amato rub^iuvysy ge
ras rimtas, žmogus.

Edvardas Eittinas, sūnus 
Jono ir Amelijos Bittinų.

Kon. Kazys Steponavi- 
čius įraše: -

Paul- Daleh, , 4193. Archer 
Avė. Vaistininkas, brighton- 
parkietis, malonaus budo žmo 
gus, mūsų visų geras pažįsta
mas. ' \ 7 ; ■

! Frank PetkeMilis, univer
siteto studentas, bridghton- 
parkietis. Jaunas čiagimis vy
ras, bet aktyvus lietųvįų gy
venime.

: P4ės Bronė ir Joana Žala* 
■cfintė^, apsukrios mergaitės, 
brightonparkietės,

P*nia* .■ Magdalena Petkevi
čienė, inteligentiška, moteriškė, 
brightonparkietė. <

!' Kon. Frank Klikna
i ■ ■ įrašSr-.
■ P*lė Albina ' Daučittniūtė, 
jbrfdgeportiė'tė, sumani / jau
nuolė. Tiktai tbkios sumanio's 

i jaunuolės ir moka pasirinkti 
;sau tinkamą organizaciją, į 
'kurią priklausyti. P-nai Dgit- 
čiunai, 3300 So', Union Avė., 
Tėvai p-les Albinos, abu yra 
nariai Chicagos Lietuvių Dr-

gyvenimą lietuvis. Augina 
gražią šeimyną, skaito knygas 
ir laikraščius, na o pagaliau 
atliko dar vieną gerą darbą, 
—įsirašė į Chicagos 
Draugiją.”

Ir Springfieldas
Draugijos atstovas 

::ielde, drg. Vincas

Redaktorius P. BugaiUš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI. LIETUVA.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų: pagal nau-. 
jaūsiūs metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Įlydė Park 6755 ar Centrai 7464

Chicagos Lietuvių
Getai, Antanai,

karo, nedėldieniais nuo 9 įki 1 vai. po piet. Nariai Draugijos reikalais arba norintis

d. Gegužės 3 d., tuoj konkursui pasi 
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS

RAŠOMOS
' MAŠINĖLĖS

VISOKIOS IšDlRBYSTfiS 
PERKAM

. PARDUODAM
' PARENDUOJAM

PATAISOM

..........-......... ■!« " . .................................................. ■ ---------- --------->

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
IR TĖVAS 

Laidotuvių. Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais 

REPublic 8340 
’ 5340 So.' Kedzie Avė. v

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS .

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

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

z pagal sutarties.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
ąvaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai aKįnius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das." Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlįoj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

ŠIOS SAVAITĖS

Extra Bargenai
LOVA, SPRINGSAI

IR MATRACAS

11.50
. KARPETAS, 9x12,
* Vertesni B;’?* ' !v

12.50
ROOSEVELT

FURNITORE^
2310 West 

Roosevelt Road
Tel. Seeley 8760

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 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena. 1

Phone MIDWAY 2880.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

... ^w Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. .

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nūo 10 iki 12 Vai. diena.

Užsiprenumetuokit 
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbia nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

■I ■ ..oi     ■ j 0 7 .s h fcli* I I j Į. .j .u i ■■

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
Turime' Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A. A. SLAKIS
. Aęvo^ATAs,...,-

111 W. AV’ashingtoni St.
RoOm ; .737'

Z

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

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

AKIU SPECIALISTAI

Kazys Steponavičius ..............
Frank Bulavv ............... ..........
P. Martinkaritis (Senas Petras)
Vincent B. Ambrose .......... .
Petras Galskis .....................
Petronėlė šliužas .... ............. .
Benediktas Vaitekūnas ..........
Agnės Grakauskienė ..............
Frank Klikna ......,....................
Antanas Mikšys .................
Antanas L. Skirmontas ........
Alex Ambrazevičių .................
Magdalena Ratkevičienė .......
Louis Antanavičius .................
Zigmas S. Mickeviče ................
Ona Mittskus .................... .
Walter Neffas .............. .\....
Petras Rozgus .......................
Marė Kemešenė ....1..................
Antanas Visbaras ...............
K. G. Urnežis

* Jonas ’ Sinkus t
Ona ViĮfenė .... .
Petras Giniotis .........................
Antanas Lungeviėius ............ .
Petras Rasalis ....... .................
Juozas A. Jankus -..................
Stasys Rimkus ........................
Antanas Marcinkevičius ___
Jonas žurkauskas ................
Joseph P. Gorčius ............ .......
Uršulė Shirmulis ....................
Kastas čepulevičius ................
Draugijos veikėjai įrašė ......  224...................... 173 v
Arthur Montvidas ...........  10..........   kvota užbaigta

tš viso jau įrašyta naujų narių 1027. Dar turėtų įrašyti 884.

Geo 
iiortiisidtetė. Pats 
jau. senai į 
Lietuvių Draugijai, o dabar ir 
jo žmona įsirašė. Abu bus 
Draugijos nariai; taip ir rei-

J k I

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIg, Dr->s Advokates, J. P. VARKAtĄ Draugijos Auditorius.

Koiir Frank Bulaw 
įrašė:

P-lė Sophle Pienis, ma^ 
naus budo jaunuolė, dirba 
National Be^taurant, 1841 So, 
Hajsted už patarnautoją.

P-le Aldona Pttmcfiaks, ap
sukri jaunuolė, duktė p-nų 
Rumchakų, kurie laiko gražiai 
įrengtą tavernų biznį, 3106 S. 
Haisted St.

P-nia Ona Valaitienė, 1507 
So. 49th Avc., Cicero, restora- 
cijos savininkė, sumani biznio 
moteris.

Walter \ir Ona Adrickai, 
rimti, inteligentiški žmonės.

P-nia Anelė Gulbinienė, 
bridgeportietė, noriai įsirašė į 
šią didžiausią, lietuvių orga
nizaciją. .
P-nia Marta Zakarienę, Jack- 

son Park apielinkes gyvento
ja. Malonaus budo pioteris.

tis, amaro gerąp ^asiiTfe'- 
tas, rirnfo budo vaikinas.

P-lė Amelia Addison, jau
nuolė lietuvaitė, gimusi Dc- 
Kalb, III., dabar apsigyvenu? 
si pastoviai Chicagoj e.

Frank Danauskis, 1346 So. 
50th Avė., Cicero gyventojas ir 
gero taverūo savininkas, plūs 
“nice” žmogus. “Tliat’s all” ką 
galiu pasakyti.

P-lė Christina Krikščiūnas, 
4501 So. Ashland Avė., dūkte 
p-nų Krikščiūnų, kurie čia pa
žymėtu , adresu laiko taverno 
biznį. Christina yra jaunutė, 
^apsukri .mergaite,,

Jonas Bittinas, bridgepor-

' Kon.z Alex Ambrazevi
čius įrašė:

P-lė Anna Stankus, cicerie- 
jte studentė, gabi jaunuolė, lai
mėjo antrą prizų “Naujienų” 
ikonteste paveikslų .aiškinime.

P-nia Uršulė Stankus, mo
čiutė p-lės Auna Stankus — 
motind ir dūkf^ abi kartu įsi- 
r;ai$ Chicagos Lietuvių Drau
gijom Puiku!

s Putlia Antanina VaŠkelienė, 
i žmona Klemenso Vaškelio, 
: W W. n S P-nas Vaškelis 
j jau seniai yra Draugijos na- 
|rys^ o dabar ir jo sumani 
žmona įsirašė. Peje, pp. Vaš- 

; keliai laiko taverno biznį čia 
i pažymėtu adresu.
i ’ ,x

; Kon. Antanas Mikšys
i įrašči

P-nia France s 
3214 W. 111 St. P 
kienė laiko gerai įruoštą ta
verno biznį; sumani biznio

Ofiso valandos:
Kasdięn nuo 1-4 ū. p. ir 7-9 v. v. 
Tel.: Hemlock 5524. diena ir naktį. 
Dr.Coitstaiice A.O’Britis 

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas 

2408 W. 63rd St. 
Rėš.

6000 So. Campbell Avė.

h.

‘ ’ ''' C



Antradienis, vasario 4, 1936

Chicagos Lietuvių 
Draugija

(Tąsa iš pusi. 2-ro) 
kas, taipgi įrašė vieną naują 
narį ir tą patį jaunuolį — 
Joną Meizelj. Wcll, Vincai 
paspausk, o esu “šiur”, kad 
nors tuziną naujų narių šia
me konkurse galėsi įrašyti. 
Springfielde dar yra daug 
jaunuolių, kurie nėra musų 
Draugijos nariai. Tiktai drū
čiai spaudžiant dygs darbo 
sėkmingumas. Laukiame.

Kon. Agnės Grakaus
kienė įrašė:

Paul Yonikas, 4258 Archer 
Ave», muzikantas jaunuolis, 
didelis muzikaliu meno mė
gėjas.

Ir Melrose Park eina 
pirmyn

P-nia Rose Šeštokienė, nuo
širdi Melrose Park darbuoto
ja, pasidarbavo ir Chicagos 
Lietuvių Draugijai, įrašė p-ią 
Agnės Shimaitis Draugijom 
Lauksime, gal p-nia Šeštokie
nė ir daugiau Draugijai nau
jų narių suras; busime dėkin
gi. Na, o dar magaryčioms už 
kiekvieną naujo nario įrašy
mą duosime po tikietą į Ini- 
cijacijos ir Dovanų Laimėji
mo vakarą.

Kon. Antanas Marcin
kevičius įrašė:,

Stanley Kybart, 4213 West 
55th Boulevard, laikrodinin
kas. Geras, rimtas žmogus, o 
dabar bus ir narys geros or- 
ganizacjos.

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR

VALGO „ 
KAIP PARŠIUKAS...

“Buvo toks kddas Ir neturėjo ape
tito; nežinojau nė ką daryti’.*

Motinos sako, kad Triner’s Bitter 
Vynas yra geriausias vaistas susilp- 
nėjusiems, nepilnai augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, kokias medicinas mokslas 
žino apgynimui nuo nevirškinimo, 
prasto apetito, galvos skaudėjimo, 
nemiegojimo, gasų, blogo kvapo, o- 
dos nesveikumo Ir negerumų sąryšy 
su viduriui neveikimu. Malonus var
toti Ir geras, atsakantis vaistas šei
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIX1R 
OF BITTER WINE

Kon. Petronėlė Šliužas 
įrašė:

William Jankauskas, Sur- 
face Line darbininkas, gerų 
norų žmogus.

Kon. Peter Giniotis 
įraše:

Francis P. \Olseika, 3512 So. 
Barneli Avė. Smarkus jaunuos 
lis iš amato geras maliorius. 
Gimęs Millinocket, Maine, au
gęs Boston Mass., o dabar gy
vena ir dirba Ghicagoje ir 
iš čia nemano greit išvykti. 
Jis sako, kad lietuviams jau
nuoliams Chcagoje yra tinka
miausia Draugija priklausyti; 
—tai Chicagos Lietuvių Drau
gija-

• z . x

Geo. Šeštokas gaus ti
kietą į Inicijacijos ir

Dovanų Laimėjimo 
vakarą.

Draugijos narys p. Geo. 
šeštokas įrašė Draugijon jau
ną naują narį — Įai p. Joną 
Dabašinską. Už savo gerą 
darbą p. šeštokas galis tikie
tą į Inicijacijos ir Dovanų 
Laimėjimų vakarą.

P-lė Frances Sadaus
kaitė gaus tikietą j Ini- 

cijacijos ir Dovanų 
Laimėjimo vakarą.
P-lė Franccs H. Sadauskaitė 

įrašė Draugijon p-nią Sadaus
kienę. Už gerą pasitarnavimą 
Draugijai p-lė Sadauskaitė 
gaus tikietą į Inicijacijos ir 
Dovanų Laimėjimo vakarą.

Kon. Juozas A. Jankus 
įrašė:

Jonas A. Valančiunas, 1756 
W. North Avė., taverno savi
ninkas, rimtas biznio žmogus.

Antanas Bratenas, north- 
sidietis jaunuolis, salesmahas. 
Abu šiuos narius įrašė kon. 
Jankus.

DĖL GARBĖS 
ŽYMIU

Joseph Triner Company, Chicago

Turime daug paklausimų 
apie Draugijos tvarką garbūs 
žymių teikime nariams, nesir- 
gusiems per 10 ir 20 metų. 
Kai kurie jų mano, kad už
tenka nesirgti 10 arba 20 me
tų ir turi gauti garbės žymę. 
Bet iš tiesų yra taip: tikt£?i 
tie nariai gali gauti garbės 
žymes, kurie nėra sirgę per 
10 arba 20 metų skaitant nuo 
įstojimo dienos. Pavyzdžiui, 
jeigu narys priklauso Draugi-
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jai per 12 metų, sirgęs yra 11 
metų atgal, tai lokiam nariui 
atrodo, kad jis turi gauti žie
dą, — jo nesirgimo laikas yra 
10 metų. Arba nariai išbuvę 
Draugijoj 21 m., sirgo prieš 
20 metų, tiems taipgi atrodo, 
kad jie turi gauti garbės žy
mę deimantinę agrafą. Bet 
nei vieni nei antri garbės 
žymių gauti negali — jie yra 
sirgę, ėmę pašalpą iš Draugi
jos. Garbės žymes gauna vien 
tie, kiltie išbūna nuo pat įs
tojimo dienos neėmę pašalpos 
per 10 arba 20 metų, 

r

Kili vėl skundžiasi, kad 
jiems garbės žymos duoda
mos metais vėliau. .Čia vėl 
reikia daugiau aiškumo. Pa
vyzdžiui, nariai įstoję Draugi
jon 1926 m., negalėjo gaut 
šiemet gaijbčs žymės —- 'auk
sinio žiedo; jie gaus tik 1937 
melais. įstoję Draugijon 1916 
m., gaus po deimantinę agra
fą tiktai 1937 m. Draugijos 
metiniai vakarai rengiami 
sausio pradžioje, čia įteikia- 
ma nariams garbės žymės, na, 
o garbės žymes gauna tiktai 
tada, kada 10 arba 20 m.’yra 
pilnai suėję. Todėl nariai įs
toję Draugijon 1925 ir 1915 
m. gavo garbės žymes šiemet, 
sausio 19 d., Draugijos meti
niame vakare, o nariai įstoję 
Draugijon 1926 ir 1916 m. 
garbės žymes gaus 1937 m. 
sausio mėnesį.

Paskutiniais keliais me
tais yra įstoję Chicagos 
Lietuvių Draugijon keliolika 
mažų draugijėlių, jų buvę na
riai nori žinoti, kodėl nevisi iš 
jų gauna garbės žymes. Čia 
vėl bus trumpas paaiškini
mas. Gauna tiktai tie, kuriems 
sueina 10 arba 20 metų nuo 
jų įstojimo į pirmąją Draugi
ją, bet jeigu laikas 10 m. ar
ba 20 m. yra praėjęs jam bū
nant pirmojoje draugijoje, tai 
pas mus garbės z žymių gauti 
negali, gali gauti vien tie, ku
riems laikas 10 arba, £0 m. 
pilnai* pribręsta./ Pavyzdžiui, 
“Nemuno Draugijos nariai at
ėjo į Chicagos Lietuvių Drau
giją 1935 m. Jonas Kurpis yra 
įsirašęs į “Nemuno” Draugi
ją 1923 m., jam suėjo 10 m. 
nuo jo narystės laiko “Nemu
no” Draugijoje 1934 m.; jei-
i~ ... „ ( I||I<(
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gii Jonas Kurpis nesirgo, tai 
jis turėjo gaut garbės žymę 
čia pažymėtu laiku iš “Nemu
no” Draugijos, bet jis jlui ne
gali gauti iš Chicagos Lietu
vių Draugijos, laikas yra pra
ėjęs. Bet Jonas Kurpis, jeigu 
iki 1944 m. nesirgs jis iš Chi
cagos Lietuvių Draugijos 
gaus garbės žymę deimantinę 
agrafą už nesirgimą per 20 
m. Jo laikas išbūtas “Nemu
no” Draugijoje, laikas jo nc- 
sirgimo “Nemuno” draugijo
je,-yra pilnai kredituojamas 
Chicagos Lietuvių Draugijoje' 
bet jeigu, laikas yra praėjęs 
jam būnant “Nemuno” Drau
gijoje,- jis ten jokių garbės | 
žymių negavo, tai nė Chica- 
gos Lietuvių Draugijos reika
las senas nuodėmes išlyginti, 
Tą patį galima pasakyti if 
apie tuos narius, kurie atėjo 
pas mus per 20 metų nesirgę 
kitose draugijose. Jeigu j^u 
praėjo 20 metų, tai garbes žen
klų negali gauti.

Prašome visus Chicagos 
Lietuvių Draugijos narius į 
tai atkreipti savo dėinesį. 
Draugijoj yra nustatyta tokia 
tvarka ir jos prisilaikoma. Su 
ta tvarka pravartu ir nariams 
susipažinti, kad paskui ne
reikėtų turėti nereikalingų ne-, 
susipratimų. <
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hoover
WORKMANSHIP 
IN THESE //

ŠIE TRYS PRIETAISAI PADARYS 
JŪSŲ SUNKŲ DAR R A LENGVU

Gaukit jų pagelbą užpigią 
kainą...ir gerom sąlygom

ABC SKALBYKLA ABC PROSAS
Išskalbia daug baltinių grei
tai. Be trinimo su rankom.

> Kaina pigi. Didele skalbyk
la su porcelianiniu tub, jau
giu išgrėžtuvu ir naujau-" 
siais pridėčkais. Pamatykit 
demonstratoriu musų Elec
tric šapose.

Tiktai Įmokėti

Lengvai Pajudinamas iš vie
tos. kontroliuojamas keliu 
Sutrumpins jusu prdsinimą 
pusiau. Išprosina viską jums 
sėdint. Atsilankykit ir jpa- 
matykit demonstratoriu.

Tiktai SJJ Įmokėti

Mažas {mokėjimas, likusi su jūsų Elek
tros sąskaita, 
ir kitų išlaidų, 
na imama už 
išmokėjimo .

Padengimui nuošimčių 
truputi aukštesne kai- 
daiktus/perkamus ant

FEDELCO VACUUM 
VALYTOJAS

Vijsai naujas! Turi tvirtą 
traukimą ir aštru šepetį ir , 
valo geriausiai. Lengvas ir 
patogus g a A r
vartoti i 1X93
Tiktai $1 įmokėti... ■ -

COMMONWEALTH EDISON

Downtowh-12 W. Adams St.-132 S. Dearborn St.
Telephone RANdolph 1200. Local 535

2618 Milwaukee Avė.
2950 E. 92nd St.
3460 S. State St.

4834 S. Ashland Avė.
852 W. 63rd St.
4231 W. Madison St.

4562 Broadway
11116 S. Michigan Avė.
4833 Irving Park Blvd.
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GarsinKitės “NAUJIENOSE”
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44NAUJIENŲ” METINIS

DEARBORN COAL CORPORATION 
2426 S. HALSTED ST. 

SANDĖLIS 
Genuine Red Ash 

Genuine White Star
Telefonas — CAL. 6681-6656 / i— *

ir LIETUVOS
i

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

NAUJIENOS
1739 S. Kalstė St.

CANal 8500

NEPRIKLAUSOMYBES
Prevtoua modeta 
reconstructed at> 
Hoover factory.

SLAVYKAI
Geras dulkių valyto
jas yrą vertas, visados 

turėti namuose..

Išvalo dulkęs iš namų

PAMINĖJIMAS
SEKMADIENYJE

JOHN P. EVVALD
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street
z TELEiONAS^ YARds '2790 '. arba 2791^Oįyfc^®

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BODAVOJIMO B-VES
■ : \ . RAŠTINĖJE ' ■,

Garantuotas.
Parsiduoda po EA* 

j savaitę ‘ wUU SOKOL HALL SVETAINĖJE
Jos. F. Sudrik

INCORPORATED
3417 So. Halsted St

Tel. Boulevard' 4705

WCFL Nedėliomis nuo 5 iki 6 
vai po pietų duodamas gražus 

programas.

1 2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

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

■ ’ • ■ *

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

PRADŽIA 4 VALANDA PO PIETŲ . . t
......—:------ :..... ........ . I ____________________________________
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$8.00
- 4.00
„ 2.00
. 1.50
. .75

Labai malonu, kad dabar ta tuščia kova bus likvi
duota. šitokios rųšies “bendras frontas” yra pagirti-
nas
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Subacriptlon Ratas:
*8.00 per year in Canada
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Nau]itnoa eina kasdien, Uskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drove, 1789 S. Halsted St, Chicago. 
Ui Telefonais Cenal $500,

Visakymo taita:
Chicagoje — paštu:

Metama ___
Pusei metą —ją,
Trims mėnesiams______
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MOTERŲ TEISĖS MEKSIKOJE

Meksika nori būti “iųy to datė”. Todėl valdžios par
tija sumanė duoti balšavimo teisę lūoterims. Jos galė
siančios balsuoti jau ateinančiose kandidatų nominaci
jose į senatą ir atstovų butą. <

Toliaus Meksikos moters, žinoma, iškovos ir pilną 
teisių lygybę.

ŠVEDIJA MAŽINA MOKESČIUS

atmokėta

biudžetas 
suvartoti

Sausio 11 d. Švedijos parlamentui buvo patiektas 
biudžetas, kuris numato padidinti išlaidas socialinės ap- 
draudos reikalams ir kartu numušti mokesčius 12 nuo
šimčių. Tai yra viena iš nedaugelib šalių pasaulyje, ku
ri gali dabartiniais krizio laikais šitaip tvarkyti savo 
finansus.

Socialinės apdraudos reikalams (bedarbių, šelpimui, 
senatvės pensijoms ir t. t.) Švedijos valdžia pernai me
tais išleido 193.5 milionus kronų (krona yra verta apie 
25 amerikoniškus centus). Šiemet tiems reikalams val
džia ketina išleisti 217.8 milionų kronų. Be to, ji skiria 
130 milionų atmokėjimui nepaprastų skolų, kurios buvo 
užtrauktos viešųjų darbų finansavimui, kai siautė labai' 
aštri depresija. Pernai metais tų skolų buvo 
beveik tris kartus’ mažiau (46.3 mil.).

Tačiau, nežiūrint padidėjimo šitų išlaidų, 
rodo žymų pervirši. Jį tai valdžia ir ketina 
taksų numažinimui.

Aiškus dalykas, kad šitaip susibalansuoti valstybės 
finansai galėjo tiktai dėl to, kad žymiai pagerėjo kraš
to biznis. Tokių budu Švedija jau baigia išsikasti iš de
presijos.

Švediją valdo socialdemokratai. Jos premjeras yra 
senas socialdemokratų veikėjas Per Hansson, ir kiti mi- 
nisteriai taip pat yra socialdemokratai. Bet valdžią re
mia parlamente da ir radikališka valstiečių partija. Be 
jos paramos kabinetas negalėtų atsilaikyti, nes social
demokratai dar neturi absoliučios daugumos. Tokiu bu
du faktinai valdžia yra koalicinė, vadovaujama social
demokratų.

Čia pasirodo, kad darbininkų partija, kad ir dar 
neturėdama daugumos, gali dalyvauti valdžioje ir pa
daryti daug naudos darbo žmonėms ir visam kraštui. 
Jeigu Švedijos socialdemokratai laikytųsi to nusistaty
mo, kad “arba viskas, arba nieko” ir neitų į valdžią, 
kol be pažangios buržuazijos paramos jie negali valdy-. 
ti, tai valdžią butų paėmę į savo rankas atžagareiviai 
(kaip kad ilgą laiką buvo Francijoje), ir tuomet butų 
Švedijoje, gal, privisę fašistų ir kitokių nenaudėlių.

Švedijos darbininkų pasirinktas kelias yra praktiš
kiausias. Tokiu pat keliu eina Danijos, Norvegijos ir 
Čekoslovakijos darbininkai. Mes manome, kad jais pa
seks ir kitų šalių darbo žmonės.

DARBININKŲ VIENYBĖ UNIJOSE

Brooklyne lietuvių rubsiuvių unijos skyriuje tapo 
panaikinti’ organizuoti partijų branduoliai. Tai įvyko 
prie sekančių apystovų. ,

Komunistų lyderiai, norėdami sudaryti “bendrą 
frontą” su socialistais, pasiūlė, kad komunistų vadovau
jama Kriaučių Lyga ir socialistų vadovaujama Apsigy
nimo Sąjungą sueitų į bendrą “kairiųjų bloką” unijoje. 
Bet socialistai tam griežtai pasipriešino ir pareikalavo, 
kad jokių “blokų” unijos viduje nebūtų daroma. Vie
toje to, jie pasiūlė, kad abi partinės organizacijos uni
jos skyriuje butų likviduotos.

Po diskusijų šitas socialistų sumanymas buvo^ pri
imtas ir abi pusės sutiko, kad rubsiuvių, unijoje jokių 
partijų organizacijų neprivalo būti Jeigu taip bus įvy
kinta, kaip nutarta padaryti, tai tarpe Brooklyno lie
tuvių rubsiuvių užviešpataus^ daug draugingesni santy
kiai Iki šiol tenai buvo daug kivirčų ir tąsynių. Per 
metų metus ėjo kova tarp frakcijų, kuri kariais priim
davo net gana žiaurią formą.

Kokia nauda iš to buvo rubsiuviams? Jokios. Ta 
energija, kurią komunistai ir socialistai • suvartodavo 
partinėms kovoms, Jie butų galėję panaudoti daug pro- 
duktingesniems dalykams, sakysime: apšvietai, veikles
niam dalyvavimui visos unijos reikaluose, kovai su 
darbdaviais. • "

Tie vidujiniai kivirčai unijoje prasidėjo nuo tada, 
kai komunistai sumanė ją “užkariauti” ir, suorganizavę 
savo partinę grupę, ėmė “gręžti iš vidaus”.- Jie manė, 
kad tai bus labai “revoliucingas” darbas, o iš tiesų tai 
buvo tik bereikalingas jėgų eikvojimas. > ,
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Diktatūra ir demokratija
Taigi dabar aišku, kMd “pro

letariato diktatūrą” Marksas 
nelaikė priešinga demokratinei 
respublikai valstybės forma. Ji- 

, kad savo diktatūrą 
proletariatas gali ir privalo vy- 
iinti demokratinėje restpubliko- 
je. Ką gi tuomet ta “proletaria
to diktatūra” reiškią?

Jeigu darbininkai turi val
džią demokratinėje respubliko
je, tai dėl to, kad jų atstovai 
sudaro absoliučią daugumą par
lamento. Šita daugumos valdžia 
bus “diktatoriška”, jeigu ji 
elgsis grieštai su savo priešais.

Tokiu budu “proletariato dik
tatūra” Markso supratime yra 
niekas kita, kaip grježta demo
kratinė valdžia. Ir kad Marksas, 
iš tiesų, turėjo tokią mintį, tai 
matyt ir iš to, ką rašė apie 
“proletariato diktatūrą” jo 
draugas ir bendradarbis, Fr. 
Engelsas. Jisai pagamino įžan
gą Markso brošiūrą! apie “Pi
petinį Karą” Ffancijoje (t. y. 
Paryžiaus Komuną iš 1871 m.). 
Toje Paryžiaus Komunoje, kaip 
Mai/ksas aptašė, vyriausią ga
lią savo rankose turėjo Visuo
tinu, lygiu, slaptu ir tiesioginiu 
balsavimu išrinkta visų gyven
tojų atstovybė; Komunoje vieš
patavo pilna žodžio,- spaudo®, 
susirinkimų ir organizacijų lai
svė; niekas nebuvo persekioja
mas už jo nuomones; nebuvo 
jokios “Čeką” (politinės polici
jos); nebuvo mirties bausmės; 
valdininkai buvo žmonių renka
mi ir žmonės gdlėjo juos at
šaukti, ir t. (t.

sai manė

Leninas, o paskui ir kiti bolše
vizmo teoretikai, “išvede”, vie
na, kad Marksas atmetė demo
kratiją; kad jisai stojo už pa
naikinimą “buržuazinių” parla
mentų ir įsteigimą kokios tai 
naujos valdžios formos (Leni
nas ir jo šalininkai sako, kad 
ta nauja forma turi būt “so
vietai”) ; kad jisai rekomenda
vo darbininkams įsteigti stip
rią centnalizuotą valdžią, kuri 
be pasigailėjimo naikins savo 
priešus; vartodama tam tikslui 
net kruviną terorą, it t. t.

Klausimas, ar tokias išvadas 
galima padaryti iš laiško, ku
riame yra tie žodžiai apie “pro
letariato diktatūrą”?1

Valdžia ir laisvė
MusiŠkįai komunistai, kurie 

aklai priima tą leninišką “pro
letariato diktatūros” interpre
taciją ir stengiasi ją įpiršti lie
tuviams darbininkams, niekuo
met nepasistenge susipažinti su 
turiniu Markso laiško, kuriuo 
Lenino teorija yra neva parem
ta. Jeigu jie butų jį skaitę, tai 
jie butų radę,. kad nieko pana
šaus Lenino idėjas tenai’ nė
ra. <

i ' ■ ■ / ■ ' - ' > ■ ' :

Tenai nėra, visų-pirma, jo
kios kalbos apie “sovietus”. So
vietai (darbininkų atstovų ta
rybos) tai grynai Rusijos pro
duktas, atsiradęs pirmosios ru
sų revoliucijos (1905 m.) pra
džioje. Tats Leninas ilgą laiką 
į sovietus netikėjo ir buvo net 
jiems priešingas.

Toliaus, savo Gothos progra- 
mo kritikoje Marksas visai ne
patarė darbininkams kovoti už 
įsteigimą galingos centralizuo
tos valdžios. Priešingai, jisai te
nai išvadžioja, kad tokia val
džia butų pavojinga darbininkų 
laisvei, jjšai, sako: '

“Laisvė reiškia, kad vals
tybė turi būt paversta iš or
gano, valdančio visuomenę, 
į organą, visiškai paklusnų

< visuomenės valiai (“dur- 
chaus untergeordnetes Or- 
gan”).”
Kitoje vietoje tani? pačiame 

laiške Marksas rašo, kad net 
liaudies švietimą pavesti vals
tybei yra “visai pragaištinga” 
(“ganz verwerflich”)! '

Na, o kaip su demokratija: 
ar Marksas tame savo laiške 
.ją pasmerkė ir patarė ją at
mesti? Visai ne. Jisai demokra
tijos nepasmerkė, o tik pašiepė 
tuos, kurie tiki į “demokrati
jos stebuklus”, t y. tuos, kurie 

Čia mes nfegvildėnsime, ar ita tiki, kad vien tik iškovojus dė
jo iiiiiltis yra teisinga, ar tie. mokraitinę respubliką ateis lai

mė žmonijai arba, kaip jisai iš- 
sireiškia, “tuk^ianties metų ka
ralija”. Reiškia, ne pakanka 
darbininkų pergalės politikoje! 
reikia taip pa't, kad jie pasiliuo- 
suotų ekonomiškai.

T^čiati, išjuokdamas tuos, 
kurte laukia “stebuklų” iš de- 
mokratįiiėš respublikos, 'Mark
sas sako, kad tai bus “paskuti
nė buržuazinės visuomenės val
stybes fauna, kurioje turės būt 
pabaigta klasių ’kbvaJ’

žodžiu, Marksas išreiškė 
mintį, kad demokratinė respub
lika bus ta valstybės forma, 
kuri gyvuos, iki pasibaigs kla
sių kova, t. y. iki bus įvesta 
socializmo tvarka!

Tai matote. O bolševikai pa
sakoj a,, kad Marksas rekomen- 
dayo atmesti demokratinę res
publiką i,r jos vietoje įsteigti 
skirtingą valdžios formą, prieš 
pak,eisiant kapitalistišką siste
mą j socialistišką.

' u-

Apžvalga
KAS TA “PROLETARIATO 

DIKTATŪRA”?*

Rusijos bolševikai sako, kad 
jie įsteigė “proletariato dikta
tūrą”. Maskvos garbintojai 
kitose šalyse sako, . kad “prole
tariato diktatūra” turinti būt 
visur įsteigta, nes tai esąs 'vie
nintelis tikras kelias į darbo 
žmonių pasiliuosavimą.

Bet kas gi yra ta “proleta
riato diktatūra” ?

Sovietų Rusijoje, kaip visi ži
no, valdžią turi savo rankose 
ne darbininkų klasė (proleta- 
riątas), bet tam. tikra partija, 
kuri' apima tik dalį darbininkų, 
ir toje partijoje visą įgalią tu
ri mažas būrelis, lyderių, ku
riuos kontroliuoja vienas as
muo — Stalinas. Taigi iŠ Rusi
jos valdžios pavyzdžio mes ne
galime patirti, kas yra “prole
tariato diktatūra”. Gyvenime 
tokio dalyko dar niekur ,nėra. 
“Proletariato diktatūra” kolkas 
tai tiktai (teorijoje.

Dabar kyla klausimas,; kaip 
ta teorija atsirado ' ir kas yra 
jos autorius. Bolševikai ir jų 
sekėjai tvirtina, kad pamatą 
tai teorijai davė garsieji socia
lizmo mokytojai, Karolis Mark
sas ir Friedrichas Engelsas, 
gyvenusieji pereitame šimtme
tyje, o ją išvystė'dr ištobulino 
nabašninkas Nikolai Lenin. Tai
gi dabar pažiūrėkime, kuo jie 
šitą savo teigimą (tvirtinimą) 
remia. , ■ j

Jie remia jį Markso laišku/ 
rašytu 1875 m. Vokietijos so
cialdemokratų partijos valdy
bai, kuri buvo pariibšusi parti
jos suvažiavimui Gbtha' mieste 
naują partijos programą. Kri
tikuodamas įvairius tos progra
mos projekto punktus, Marksas 
savo ląiške tarp ko kito rašė:

“Tarpe kapitalistines ir ko
munistines visuomenės yra 
liąikotarpis revoliucinio per
ėjimo iš vienos j antrą; šitą 
laikotarpį atatinka ir politi
nis perėjimo laikotarpis, ku- 
rio metu valdžia negali būti 
kitokia, kaip revoliucinė pro
letariato diktatūra.”

v į
Apie kokią “diktatūrą” čia 

eina kialba?
Pasirodo, kad Marksas, iš tie

sų, sakė, kad tam tikru laiko
tarpiu “proletariato diktatūra” 
yra būtina ir neišvengiama.

Juk nuo to laiko, kai Marksas 
rašė paminėtąjį laišką, praėjo 
60 metų ir per tą laiką daug 
dalykų pasaulyje pasikeitė; Be 
kritikos šiandie imti kiekvieną 
tais laikais pasakytą žodį butų? 
neišmintinga. Bet tuo tarpu 
čia mums rupi (tiktai patirti, 
•ką tais savo žodžiais apie “pro
letariato diktatūrą” Marksas 
norėjo išreikšti. Jo laiške, deja, 
jokio paaiškinimo a^pie' tai nė
ra. ' ' ' ■ ' "

Reikia pastebėti, kad ir vė
lesniuose savo raštuose Mark
sas niekuomet plačiau neaiški
no, ką ta “proletariato diktatū
ra” reiškia, kurią jisai reko- 
mendavo “per ei namam laiko
tarpiui”. Tačidu Leninas iš tų 
dviejų Markso žodžių, kurių 
prasmės pats jų autorius nie
kuomet nėra savo raštuose iš- 
■dėstęs, pagamino visą revoliu
cinę teoriją.

Iš tų dviejų Markfeo žodžių v

žodžiu, tai buvo demokra
tiškiausia tvarka, kokią galima 
įsivaizduoti. Ir šitą tvarką En
gelsas vadina “diktatūra”. Sa
vo įžangoje prie Markso bro
šiūros jisai rašo: Paryžiaus 
Komuna — tai buvo proletaria
to diktatūra.

Taigi nieko panašaus į “so
vietinę valdžios formą”, kurią 
šiandie po “proletariato dikta
tūros” skraiste komunistai per
ša darbininkų klasei. Todėl, jei
gu bolševikai savo despotišką 
valdžią bando paremti marks
izmu; tai jie Markso mokslą 
falsifikuoja.

Marksas visą savo gyvenimą 
s to jox už demokratiją. Ne tik 
savo aukščiaus paminėtoje Vo
kietijos socialdemokratų prog
ramos kritikoje, bet ir kituose 
savo raštuose jisai nuolatos 
kalba apie demokratiją ir de
mokratinę respubliką, kaipo 
tinkamiausią darbininkų klasei 
valstybės formą. Tą pačią min
tį skelbė, kol buvo gyvas, En
gelsas. štai dėlko visos socialis
tų partijos, kurios susiorgani
zavo Europoje, dar Engelsui 
gyvam esant, arba vėliau, įra
šė į savo programus reikalavi
mą demokratinės respublikos.

Už tą reikalavimą kovojo, 
beje, ir pats Leninas iki 1918 
metų. Tik kai jisai ginkluota 
jėga pasigrobė valdžią į savo 
rankas ir pamatė, kad daugu
ma darbo žmonių jam yra prie
šinga, tai jisai demokratiją su
naikino ir įsteigė “sovietų val- 
džią”, kurioje betgi “sovietai” 
(darbininkų atstovai) yra tik 
tuščia dekoracija.

Musų Importierių Ir Lie 
tuvos Ūkininkų Bėdos

Rašo V. F. Jankauskais

d

(Tęsinys)
Prieš' kilk‘ laiko į Ameriką 

atvyko “Maisto”1 bendrovės at
stovas. Apie jį kalba ir p. 
Daužvardis savo laiške. Ar tam 
atstovui pasiseks užmegzti pre
kybiniai ryšiai, ar ne, tai pri
klausys nuo to, su kuo jis ban
dys susitarti. Nei mano pa
stabos apie importą nei p. Dauž- 
vardžio bandymai bendrovei pa
gelbėti čia svarbaus vaidmenio 
nevaidins .

šia proga aš noriu Vieną da
lyką pastebėti: Lietuvos kon
sulatas ir šiaip iš Liettivos vi
sokiais reikalais atvažiuojantie
ji žmonės nebando tikrai pa
žinti ir suprasti amerikiečių. 
Tai ne Vien mano nuomonė;— 
taip kalba i£ kiti, kuriems teko 
Su kohšulatu ir tais atvažiuo
jančiais svečiais StlSidUrti.

Visi nori amerikiečiams į- 
kalbėti, kad jiems apsimoka Su 
Lietuva turėti vienokis ar kito
kia reikalas. ^ Iš to, girdi, gali 
būti uždarbio ir naudos. Tuo 
tarpu amerikiečiai iš Lietuvos 
jokio uždarbio ir naudos nesi
tiki. jei jie ką daro, tai daro 
ne pasipinigavimo sumetimais, 
o dėl Lietuvos meilės. Lietuvos 
Veikėjams tą prisirašimą prie 
.'tėvynės nereikėtų pašiepti.

Antra, amerikiečiai visgi ti- 
kiši nors ačiū už tą paramą, 
kurią jie suteikė Lietuvai. Iš 
Amerikos lietuvių 19Ž0 m. pa
skolų lakštais Lietuva x šukė* 
lė $lj800,000. Turint galvoje 
tuos laikus, paskola buvo gau
ta labai lengvomis sąlygomis. 
Iš tos paskolos. Lietuva ma
žiausia turėjo naudos už ko
kius -tris milijonus 'dolerių. 
Paskolos terminas pasibaigė 
1935 m. liepos mėnesį.
1 Dar niekur neteko matyti, 
kad valdžiai atstovaujantys 
žmonės butų amerikiečiams 
tarę tą trumpą žodį ačiū. O 
to, rodosi, jatt pats mandagu
mas reikąlatija.
* Apie paskolą prisimiuįau 
todėl, kad ji jau labai ryš
kiai parodė/ jog amerikiečiai 
{nelaukia iš Lietuvos kokių 
nors pelnų. Tas pat galima 
pasakyti ir apie importuotus 

• * ’ ' '

ko-

de-

dalykus. Norėdami pasitar
nauti Lietuvai, jie perka iš 
Lietuvos < importuotus daly
kus, Jei ne tąs noras padėti 
Lietuvai, tai nejaugi jie pirk
tų mažytes Lietuvos baravykų 
dėžutes ir mokėtų po 35 cen
tus? Juo labiau, kad iš Pran
cūzijos atvežti baravykai at
sieina pigiau,—Už 25 centus 
galima pirkti didesnę grybų 
dėžutę. Arba imkime medų. 
Už svarą liepos medaus, atve
rto iš Lietuvos, reikia mokėti 
45 centus. Tuo tarpu už 55 
centus galima nusipirkti tris 
svarus Amerikos liepos me
daus. Skirtumas, kaip matote, 
gana didelis.

Tai tik keli pavyzdžiai. Jie 
rodo, kad Amerikos lietu
viams tėvynė dar tebėra labai 
artima. Tas sentimentas galė
tų daug padėti Lietuvos eks
portui. Amerikoje susirastų 
nemaža rinka Lietuvos pro
duktams. Tačiau reikėtų 
porto reikalą tinkamai 

‘tvarkyti. Jei importas bus 
vestas svetimtaučiams, 
vargu Amerikos lietuviai

im- 
su- 
pa- 
tai 

bus 
labai entuziastiški , mokėti 
brangias kainas už tas pre
kes, kurias Amerikoje galima 
dvigubai pigiau pirkti.

Importas yra labai svarbus 
reikalas, tad jį reikėtų rimtai 
pasvarstyti. Iki šiol beveik 
nieko nebuvo nuveikta. Ir tai 
vyriausia todėl, kad žmonėms, 
kuriems importo reikalai dau
giausia turėjo rūpėti, truko 
bižniško apsukrumo.

Lietuvos kokių

MSPOmfilM
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Pittsburgh, Pa.

Trys bendri frontai

Frontas No. 1
*

Pirmą bendrą frontą suda
ro Susiviėnijimo Lietuvių A- 
merikoje kuopos, susijungu
sios tarp savęs į SLA. 3-čią 
apskritį, kuriam vadovauja 
laisvi demokratiškos minties 
žmonės. Jis yra žinomas kai
po socialistų frontas, turi 
daug gerų draugų ir pritarė
jų, o taipgi netrūksta ir prie
šų iš kiinigų, fašistų ir 
munistų pusės. ‘

Jo tikslas skleisti laisvą, 
mokratišką apšvietą tarp
tuvių visuomenės, su kitomis 
lietuvių draugijomis nuolati
nių ryšių neturi. Bet reikalui 
esant kokiam bendram lietu
vių visuomenės darbui sukvie
čia visas Pittsbūrgho lietuvių 
draugijas ir dirba bendrai. 
Pavyzdžiui, kai Lietuva liko 
nepriklausoma valstybė, tai 
kas metai vasario 16 dieną su . 
kitomis lietuvių draugijomis 
rengia Lietuvos Neprikįauso- 
mybėš atgavimo minėjimui 
šventę ir t. p. O dabar užbai
gę SLA. 3-čias apskritys ir 
jam draugingos draugijos lie
kasi be jokių tarpininkų sa
vistoviai - veikiančios draugi
jos.

z

Frontas No. 2
f

Antrą bendrą frontą suda
rė lietuvių katalikų kunigai 
ir jų gaspadinės iš visų savo 
parapijų ir katalikiškų drau
gijų ir apkrikštijo Lietuvių 
Romos Katalikų Federacija. 
Jis dabar yra žinomas kaipo 
davatkų frontas.

Jo tikslas yra paimti į savo 
rankas visas Pittsbūrgho lie
tuvių laisvas draugijas ir iš 
naikinti visus socialistus, lais
vamanius ir komunistus, Jie 
tam tikslui dirba ne juokais. 
O musų komunistai laisvama
niams ir socialistams sako: 
“Pasiduokiin kunigams be 
mūšio, padarykim su jais ben
drą frontą, nes kitaip mes 
nieko nelaimėsime”. Vadinasi, 
musų . konumistai .... bernauja 
klerikalams. O kas bernauja 
klerikalizmui, tas bernauja ir 
karui bei fašizmui.

Frontas No. 3
Pernai spalių 13 d. komu

nistai sušaukė taip vadinamą 
įvairių .srovių konferenciją, 
kurioje dalyvavo 50 su viršum 
rinktų ir nerinktų kandidatų, 
delegatais vadinamų, iš viso
kių komunistų kuopelių ir 
sudarė pastovų komitetą iš 11 
narių. Jo tikslas yra kovot 
prieš karą ir fašizmą. Jis da
bar žinomas kaipo “raudonu
kų” frontas.

Bus šventas vakaras
Vasario 16 d., 7 vai. vakaro, 

Lietuvių Mokslo Draugijos 
Svetainėje, 142 Orr St. bus vi
so Pittsbūrgho lietuvių šven
tas vakaras, kurį rengia ben
dras frontas No. 1. Bendrai 
švęsti Lietuvos Nepriklauso
mybės Atgavimo šventę.

Tą vakarą visi laisvi, de
mokratiją mylintys lietu via i- 
kotnunistai, katalikai, laisva
maniai, socialistai, tautinin
kai, biznieriai, darbininkai 
ir profesionalai nė vienas ne
pasiliks namie. Visi ateis į L. 
M. D. svetainę ir tenai susi
rinkę laisvai tarp savęs pasi
dalys savo norais, pageidavi
mais, dainomis, muzika ir 
gražiomis kalbomis. Tai bus 
tikrai linksma malonu visiems 
atsiminti tą šventą brangią 
Lietuvos ’ Nepriklausomybės 
Atgavimo valandą

%
Antands.

“Naujienų” Metinis Koncertas 
Sekmadieni, Vasario 16

Dabar Pittsbūrgho ir apy
linkės lietuviai tiiri tris ben
drus frontus; O kam. jie rei
kalingi, tai įie visiems žino
ma.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bite kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi tie savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei. .
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Antradienis, vasario 4, 1936 NAUJIENOS, Chicago, Dl.

Prašo kraujo išgel
bėti 22 metų jaunuo

lio gyvybe
Porų savaičių atgal Chica- 

gon iŠ Minneapolis atvažiavo 
22 metų jaunuolis Jerry Herslt 
Atvažiavo darbo ieškoti. Vė
liau susirgo šiltine ir buvo 
paguldytas apskričio ligoninė
je. Giminių, tėvų beturi.

Apskričio ligoninė kreipiasi 
į visuomenę ieškodama sava
norių, kurie sutiks paaukoti 
sergančiam jaunuoliui savo 
kraujo. Tik kraujo transfu- 
zija galinti šgelbėti jo gyvy
bę.

Ieško morono užpul
dinėjančio mer

gaites
Vakarinėje Chicagos dalyje 

pasirodė jaunas, tamsių plau
kų, pusšeštos pėdos aukščio 
vyrukas, kuris užpuldinėja 
mergaites. Užvakar vakare 
jis užpuolė viso tris merginas 
ir jas skaudžiai sumušė. Sun
kiausiai nukentėjo 20 metų, 
Isabel Hoffman, 1410 N. Aus- 
tin Blvd.

Policija spėja, kad “nauja
sis” moronas yra tas pats, ku
ris terorizavo Westside perei
tą rudenį.

Bedirbdamas pasly
do, persiskėlė 

galvą, mirė
Sausio 30 d., bedirbdamas 

Michigan Cleafiers and Dyers 
dirbtuvėje^ Vincentas Banevi
čius, 46, 4501 S. Fairfield avė., 
paslydo ir į cementines grin
dis persiskėlė galvą.

Nuvežtas į Roselando Com- 
munity ligoninę, numirė vasa
rio 2 d., sekmadįenį. 7 Vakar, 
J. F.-Eudeikio koplyčioje, 4605 
S. Hermitage įvyko kofOnierio 
tyrinėjimas, kuriame nustaty
ta, kad mirtis atėjo dėl per
skeltos galvos ir vidujinių žaiz- 
dų.

Velionio kūnas bus pašarvo
tas pas seserį, 720 West 62nd 
Street, iš kur penktadienį 
įvyks laidotuves. Jomis rū
pinsis J. F. Eudeikis.

Filmais prieš Roose- 
velto administraciją 

f

Kovodami prieš Rooseveltą 
per radio, per spaudą, plaka
tais, pašto ženklais, nekal
bant apie oratorių pastangas 
mitinguose, republikonai pasi
gamino ir propagandinių fil
mų.

Nusisamdę Grand Opera 
House teatrą, netoli Clark ir 
Randolph, republikonai ban
dys filmais įtikinti kokis 
“škaradnas” žmogus yra tas 
Rooseveltas.

Į ,Cicero prezidentus

George Stedronsky, Vasario 
11 d. nominacijoje, kurios 
įvyks Ciceroj, ieškos kandida
tūros į miestelio prezidentus. 
Jis yra demokratas ir tarp, 
vietos lietuvių turi nemažai 
pritarėjų.

Valdininkui 10 metų 
kalėjimo už Apsivo- 

gimą
' ' z **■

Worth apielinkės mokesčių 
kolektorius William J. Roulo, 
55, buvo nubaustas 10 metų ka
lėjimo už apsivogimą. Jis iš
eikvojo $5,000 apielinkės pini-

Nusižudė gelžkelio 
ditorius

au

Chicagos Draugiją, 
Kliubą Valdybos 

1936 metams
Lietuvių politikos 

valdyba 1986 m 
(JUSevičius) —
vice-pirm., 2534 W. - 46 - St.; F.

KLIUBO 
: Joseph Savage 

______ _ pirm., 4456 So. 
Talman Avė,; L. KlimaviČia —- 
vice-pirm., 2534 W. *46-St.; F. 
Jakavičia Sr.. — nut. rast., 2638 
W. 40 St.; W. Sharka — fin. rašt., 
4635 S. Washtenaw Avė.; Helen 
Gramontas..— kasierius, 4535 So. 
Rockwell St.; J. Rasteinis — kasos 
glbbėjas, 4653 S. Rockwell St.; 
Kathrin Giedra — kasos globėja, 
2543 W. 45 St; F. Bistras,— 
maršalka, 4548 S. Frahcisco Avė. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kiek

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

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR 
SESERŲ valdyba -1936 metams: 
P. Yenkauskis1, pirmininkas, 8055 
S. Racine Ąve.; F. Grigula, nut. 
rašt., 10439 B. State St.; S. YUr- 
čis turtų rašt., 10725 Jndiana Avė.; 
A. .Sudintas, iždininkas, 10036 S. 
State St. Atstovas i Naujienų 
Bendrove ž. Klibienė, 10718 
Prairie Avė.

^LIETUVA” BENO valdyba 1936 
metams: Frank Endrejauskas — 
pirm.; Frank Bistras Pag.; Jb- 
seph Bąlakas — nut. rašt.; Kos- 
tantas Janušauskas — kasierius: 
Eris Reksriis ir Leonas Jaseviče

maršalka; K: Philips — lide-
— kasos globėjai; Ignacas Jurevi 
če “ “ . ” — .
ris; Joseph Keturakis — pagėlb.

Bet nevisi yra tokie
Vakar į Chicago avenue 

nuovadą atėjo Martin Fay, 30, 
1117 N. Dearborn Street ir 
pasisakė kapitonui, kad šešta
dienį jis automobiliu suvaži
nėjo 28 metų moteriškę, Ma
tilda Nelson, 200 Lake Shor,e 
Drive. Nelaimė įvyko prie 
Ohio ir Rush gatvių.

Fay pasielgimas policiją 
truputį nustebino. Paprastai 
automobilistai/ žmogų sužeidę, 
bando iš nelaimės vietos pa
bėgti.

ŽINOTINA ]
NAUJIENOS, 1739 South Halsted 

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

♦ ♦ ♦
LIETUVOS KONSULATAS, Konsu

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

♦ ♦ ♦ •
PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 

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

♦ ♦ ♦
IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 

Van Buren Street. Tel. WABash 
9207. >

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

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

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

♦ ♦ ♦
CHICAGOS POLICIJA, llth ii? State 

gatvės. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iŠ 
policijos, reikia šaukti POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia laukti 
FIRė 1313.

♦ ♦ ♦
ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigan 

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

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

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

♦ •> »
COOK APSKRIČIO LIGONINIS, W. 

Harrison ir So. Wood kampasį 
Telefonas SEEley 8500. -

Geltonas, ir žiba, bet 
ne auksas \ .. ...

Bekasdami šulinį • Herman 
Prehmo ūkyje, Lake Zuriclr, 
darbininkai užtiko klodą kokio 
tai geltono metalo. Žibėjo ir 
viso atrodė kaip tikras auk
sas. Nusidžaugė , ūkininkas, 
nusidžiaugė darbininkai.

Bet, kaip sako patarlė, “Ne 
viskas auksas kas* žiba”. Pa
darius analizą, pasirodė, kad 
džiaugsmui pamato nebuvo.

Tai bent turėjo ko 
gerti!

Svaiginamųjų gėrimų biu
ras Chicagoje skelbia, kad 
1935 metais Chicagos degtinės 
varyklos pagamino štai kiek 
įvairių gėrimų: 9,669,564 stati
nių fermentuotų gėrimų, 5,- 
326,500 galionų rektifikuoto 
spirito ir 12,629,914 rierektifi- 
kuoto spirito.

Serga adv. K. Jurge- 
lonis

Nuo pereito penktadienio 
lovoje guli sunkiai susirgęs 
adv. K. Jurgelionis, 3407 Lowe 
avenue. Keliais atvejais tem
peratūra siekė virš šimto.

TAMOŠIUS PETRAUSKAS
Fersiskyre su šiuo pasauliu 

sausio 21 diena, 8:30 valandą 
vakare 1936 m., sulaukės 55 
melus amžiaus, gimęs Lietuvo
je Suvalkų rėd., Plutiškių kai
mo.

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

draugus ir pažystamus.
Kūnas pašarvotas randasi 

Mažeikos koplyčioj. 3319 Sb; 
Lituanica. •

Laidotuvės ivyks seredoj, va
sario 5 diei^ą, 8 Vai. ryto iŠ 
koplyčios i sv. Jurgio parapi
jos bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
siela, 0 iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kilpines.

Visi a. a*. Tamošius Petraus
kas gimęs, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą .

Nuliude liekame. 
Draugai ir 'pažystami.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards.1138.

Laidotuvėmis - rūpinasi Si- 
mano Daukanta Draugija.

Peorijoje nusižudė Stėphen 
G. Cotton, 50, 1526 E. 65th st., 
Illinois Central gelžkelo linijos 
auditofitts. Finansiniai nema- 
1 ominiai.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ P‘O- 
’ LITIKOS KLIUBO 1936 metų val

dyba: Ą. Walskis — pirm., 3344 
Evergreen St., Tel. Belmonf 767Š; 
J. Kuprevičius — pirm. pag.; A. 
Lungevičius — nut. rašt, 
Wabansia Avė . 
3245; Stanley Bunėckis - 
rašt; Augusta Žilius — ,_
Tdmas Kubilius — maršalka. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesį 

trečiame ketvirtadienį, 1640 North 
Haneoch St., 8 vai. vakare.

1814 
/ Tel. Humboldt 

- fin. 
kasin.;

ANGLIAKASIŲ PREZL
CENTAS

unijos

*" John L, Lewis ~
WASHINGTON/ — Angliaka- 
ij unijos, United Mine Wor- 
ts of America prezidentas

Valaitis — ligonių lankytojas, 
3806 S. Union Avė.
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 

pirmą penktadieni 7:30 vai. vakare 
Lietuviu Auditoriįoįe, 3133 South 
Halsted St.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 
Valdyba 1936: pirm. George Me- 
dalinskas, 233 S. Central Avė.; 
pirm. pag. Jonas Jasinskas, 4300 
W. End Avė.; riiit. rašt. ,M. Me- 
dalinskas, 233 S. Central Avė.; 
fin. rašt. Chas. Katala, 4676 W. 
End Avė.; kasierius M. Kaziunas, 
3508 Gunderson Avė., fie?rwyn, 
111.; kasos globjąi: V. Manjkas, M. 
Davidonis ir D. Brazas; ligoniu 
lank. J. Garadauskas, 8812 W. 
Monroe St.; maršalka B. Stankus; 
korespondentas N. Williams; Dr. 
kvotėjas Dr. Alex Daviddnis.
Susirinkimai laikomi kas antrą rte-

dėldienį L»wler JEIall. . 3929 West 
Madison St.

“Naujienų” Metinis Koncertas 
—Nalijieniečių Metinė šventė

t I

Ištekėjusi dvi dienas at 
gal, mirė širdies liga
šeštadienį, 16 metų Dolores 

Andersčn ištekėjo, paliko Mrs. 
Haek, 5485 EHis avenue.

Vakar ji netikėtai miTe šir
dies liga.

BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO 1936 metų 
Valdyba: Joseph Savage — pirmi
ninkas, 4456 S., Talman Avė.; L. 
KlimaviČia 
46. St; i.. .....___ ...
rašt., 2688 W. 40 St.; W. Sharka 
•— fin. rašt, 4635 S. Washtenaw 
AVe.; Heleri Gramontas — kas., 
4535 S. Rockwell St.; J.. Rastenis 
—■kasos globėjas, 4653 Rock- 
well St.; Kathin Giedfa — kasos 
globėja, 2543 W. 45 St; F. Bist
ras r— maršalką; 4548 S. Fran- 
cisco Avė. j i
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 

naujo mėnesio antrą ketvirtadienį 
K. Gramonto’ svetainėje, 4535 So. 
Rockvvel! St j

_ /— vice-pirm., 2534 W 
F. Jakavičia Jr. nut.

Sių 
kers of 
John L. 
ja 34-tai

Angliaka-
Wor-

vadovau-

globėja — S. .Chiesnienė, 4426 S- 
Whipple St.; kasierius — Helena 
Gramontienė, 4535 S. Rockwell St.; 
D r. kvotėjas — 
2519 W. 43 St.
3051; teisėjas
maršalka -
riai:: K. Gramontas, 4535 South 
R0ckwell St., Tel. Lafayette 2418, 
J. Baršauskas, 4156 Archer Avė., 
A. Saldukaš, 4038 ' Archer Avė., 
Tel. Lafayėtte 6719; Komisija Po
litiško Skyriaus: Paul J. Petraitis. 
3159 S. Halsted St., Tel. Coluipbus 

< 10272, A. Saldukaš, 4038 Archer 
’ Avė., TeL Lafayette 6719, Dr. A.

J. Manika.s, 2519 W. 43 St., Tel. 
Lafayette 3051; Piliečių Popierių 
Komisija: A. Saldukaš, 4038 Archer 
Avė., Tel. Lafayette 6719, B. Put
rimas, 4536 S. Turner Avę., Tel. 
Virginia 1309.

Whipple St.; kasierius
Dr. A. J. Manikas.
, Tel. Lafayettte

— J. Romanas;
j. Balčitis; Bondsma-

, / ,...... B
...... -... . ..........................................................................................— ; • .....- ■--------

LIETtTVIV ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
1986 metu Valdyba: P. Arlauskas 
— pirmininku, 656 Belden Avė.; 
A. Janavičia — pirm. pagėlb. 
3852 So. Califomia Avė.; Sophie 
Ambtozaitė — nut. rašt., 11731 S.

-Indiana Avė.; M. Miravitz — f i n. 
rašt. 2539 W. 46 PI.; A. Rama- 
šauskienė r—, f iri- rašt. pagėlb.. 
1218 S. Independence BĮ.: Frances 
Ambrozas — kasin., 11731 Indiana 
Avė.; Adolf. Mirovitz, 2539 W 
46 PL ir P; Arlauskas. 656 Belden 
Avė. — kašos globėjais; S. Wernis 

. koresn., 6804 S. Perry Avė.; A.
Drigota'š —■ maršalka, 5649 So. 
Musville Avė.
Kliubo susirinkitnai įvyksta kas 

mėnesio treti sekmadieni 1 vai. pn., 
Hollywood Inh svetainėje, 2417 W. 
43rd St.

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

SUSIRINKIMAI
ŠIANDIEN >
Lietuvių Moterų Draugijos “Apšvieta”—susirinkimas “Sanda

ros” svetainėje, 814 West 38rd Street, 8 vai. vakare. Vi
sos narės prašomos atsilankyti. Bus įvesdinta nauja 
valdyba.

RYTOJ
Susivienijimo LiėtUvįų Namų Savinihkų—mėnesinis susirinki

mas 7:30 vai. vak. Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. Hal
sted Str, Turim labai daug svarbių reikalų, prašome vi
sus atsilankyti.

S. Kurievičia, rašt.
SLA. 10'9 Kuopos—mėnesinis susirinkimas 8 vai. vak. W. NeffO 

svetainėje, 2435 S. Leavitt Str. Prašome visus narius atsi
lankyti. Valdyba.

TREČIADIENĮ
SLA. 226 Kuopos susirinkimas J. Grigaičio svet., 3804 W. Ar

ini tage avė. Yra labai svarbių reikalų apsvarstyti. Rei
kalinga visų dalyvavimas. Kviečiame būtinai atsilankyti. 
Už rašt. Ben Aluzas. »t

PARENGIMAI
’ ■ * , ■■ v* ; - , - ' , ■ ,

JUOZAPAS MAROZAS
Persiskyrė su šiuo pasaul'iii 

Vasario 3 dieną, 2:50 valandą, 
po pietų 1986 m., sulaukęs* pu- 

: sės amžiaus, gimęs Tauragės 
ap., Žygaičių par., Gaudaičių 
kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
mylimas dukteris Oną ir Adel- 
lę ir žentą Stanislovą Petrošių( 
broli Petrą, dėdę Augustą Ma- 
rozą, 2 pusbrolį Kazimierą ir 
Vladislovą, švogerką Oną Gud- 
jonienę, pussesere Juzefą Kaz
lauskiene ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
4412 So. Maplewood Avė

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį '■vasario 6 dieną, 8 :00 vai, - 
ryto iš namų i Nekalto Prasi
dėjimo Pan. šv. parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio siek
ią, o iš ten bus nulydėtas i

; šv. Fazimiero kapines.
Visi a. a. Juozapo Marozo 

giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da-

> lyvauti laidotuvėse ir Suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Dukterys, žentas, brolis, 
dėdė, pusbroliai, švogerką, 
pusseserės ir giminės.

Patąrnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefo-

^nas Yards 1741.

MARIJONA VILčAUSKA 
po pirmu vyri! Kūčirtskienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyveno 40 metų,
Paliko dideliame nuliudime 2 

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

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

Kūnas pašarvotas randasi 
2341 W. 23 PI.

Laidotuvės ivyks trečiadienį 
vasario 5 dieną, 9 vai. ryto iŠ/ 
namu i Aušros Vartų parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o 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.

t- Nubudę liekame.
Sūnūs, duktė, broliai 
iv giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius Jacob-Suerth, Telefonas 

< Canal 0742.

AlįĖRfŲA^ LI^HUANIAN CITt- 
ZŲNS POLITICAL AND BEN’E- 
FICIAL CLUB 12 Ward, valdyba 
1936 irietams: pirm. —- J. Svita- 
rius, 4819 Tripp AVe.;
— Anastazija Bertašienė,' 4438 S. 
Sąwyer Avė.; nut. rašt.
^T' "D z\ 4-r* 4 4-1« IZd' C? T-Tr*

Tel. Columbus ,10272,; turto rašt,

- J. Švita- 
pirni pag.

Sąwyer Avė.; nut. Vašt. — Paul
Jf Petraitis, 3159 Halstet} St,

— B. Putrimas, 4536 S. Turner 
A ve.; kontr.
Wittis, 4469 Archer Avė.; kasos

rašt. — Frances

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOS 
TAUTIŠKAS , KLIUBAS Chicagoj, 
111, Vąldyba išrinkta 1936 metams 
sekanti: J. i'Ruta -*-11 
3267 S. Halsted St.;, P. Kilius — 
pagelbininku, 3347 Lituanice Avė.: 
S. Kuncevičia — jiūt rašt., C22C 
S. Union Avė .
fin., rašt., 3534 S. Lawe Avek; V. 
Dulevičia — 
3-3 St.; J. Balčiūnas- - - . ' — ■ • —•

r— kasos globėjas, 4302 S. Sacra-- 
,ynento Avė.; F. Kuncevičia — ka
sos globėjas, 3201 Lawe Avė.; K.

pirmininku.

jiūt. rašt., 3220 
F. Kasperas

kontr. rašt!, 812
. — kasierius

3200 S. Lawe Avė.; J. Malinauskis

. ..........         | I

Trys Tūkstančiai Lietuvių Negali Būt 
Klaidingi*

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

Trys tūkstančiai Chicagos Lietuvi^ 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 trijų1 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 priklauspmą skyrių—50Ą 75c ir 
$1.25, įstojimas pagal amžių. Konkursas^baigsis balandžio (April) 
30 d., nariai, įsirašę dabar, gaus tikietą dykai į Inicijacijos ir Do- 

; vanų Laimėjimo vakarą, kuris įvyks tuoj konkursui pasibaigus — 
gegužės (May) 3 d., Ashland Boulevard Auditorium. Įsirašyti gali
ma’ per DRAUGIJOS konkursantūs, narius arba tiesiog' Draugijos 
ofise. Ofisas .atidaras panedėliais ir ketvergais visą dieną—nuo 9 v. 
ryto iki 8:30* vakaro. Nedėldieniaįs nuo 9 v. ryto iki 1 y. po piet.

■ Lauksime Jūsų atvykimo,. •
, CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS,

1739 South Halsted Street (2-ros lubos)
V  ............ ......... ......... .......... .... - -.......... ........ ......... ——------ --- -i

PRANEŠIMAS
Prahešame, kad Edmund Witkowski ne

beturi jokių prekybinių ryšių su The Mutual 
Liąuor Company ir kad mes nesame atsakomin- 
gi už jokius piniginius reikalus, įmokamus jam 
musų sąskaitom ,

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

wilil

> i'J

Lietuviškos
Degtinis

NATHAN 
KANTER

Mutual Liquor Co
4707 So. flalsted Št

Tel. YARDS 0803

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

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

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

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

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

VASARIO 15—“Naujos Gadynės” Choro šokiai—“Leiap Year 
Valentine Shuffle”, McEnerny Hali, 4039 West Madison 
Street, 8 Vai. vakare. Įžanga—25c.

VASARIO 15, 8 PM. L.Y.S. Rošelande skyrius.’ Pirmų metų 
sukaktuvių šokis su konfetti, adresu 10413 S. Michigan 
AVe. Gros “Leo Balchis and his Nighthawks”. Įžanga 25 
centai.

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

VASARIO 22—Klovainiečių Kliubo pirmas parengimas, “Krikš- 
tyftos”, 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 dr *kovo 15.)

VASARIO 25—Lietuvos Seserų Tarškos Draugijos Užgavėnių 
šokiai, Liet. Liuosybės svetainėje. Geriausiems šokėjams 
dovanos. Įžanga—25c. ;

KOVO 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Litbnaniąn University 
Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pelnas^įsfeiginiui stipen
dijų fondo. Įžanga 50c.

KOVO 8—“BIRUTĖS” Koncertas, Chicagos Lietuvių Audiku 
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.”! , •



Draugijos Priima Nutarimus 
Dalyvauti Naujienų Koncerte

> i! .' r r-1--.- ■'•i- -•—

Reiškia padėką laikraščiui už paramą; 
perka bilietus

mus remia 
organizacijų

Visa eilė Chicagos lietuvių 
draugijų, gavusios kvietimus 
nuo “Naujienų”, priėmė nuta
rimus dalyvauti “Naujienų” 
METINIAME KONCERTE, ku
ris įvyksta vasario 16 d., Soko
lų svetainėje.

Kai kurios organizacijos, 
kaip pav., Cicero Improve- 
ment Kliubas nevien < nutarė 
dalyvauti ir raginti visus na
rius būti, bet ir užpirko kiekį 
bilietų.

“Naujienos” 
pareiškė įvairių
valdybos, tad ir mes remsime 
‘Naujienas’.” •

Vakaro programas bus< la
bai turtingas ir įdomus. Jis 
rengiamas šį kartą ne vien 
tam, kad patiekti publikai 
daug muzikalių, meninių nau- 
jienybių, bet taipgi kad pami
nėti Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktuves, kurios išpuola 
tą dieną.

Kalbės Drg. P. Grigaitis
į susirinkusią didžiulę nau- 

jieniečių ir kitų gerų lietuvių 
minią kalbės “Naujienų” re
daktorius Dr. P. Grigaitis. Jis 
prisimins ne vien apie Sukak
tuves, bet palies ir kitus aktu
alius klausimus, kurie naujie- 
niečiams yra svarbus ir daž
nai gvildenami spaudoje ir di-

usi jose.
Į Visos žymiausios ' Chicagos 

metinės jėgos buvo mobilizuo
tos muzikaliam programui. 
Tarp dalyvių publika matys

Palaidota Tautiško 
se Kapinėse Betty 

Kuncis
\Vasario 1 d., Lietuvių Tau 

Tiskose kapinėse buvo palaido
tas Betty Kuncis, 23 metų mer
gaitė, gimusi Spring Valley, Ilk 

Velionė priklausė prie Jeho
vos liudininkų sektos. Tą gru
pę atstovaudamas, p. Beneckis 
kalbėjo ir A. Masalskio koply
čioje, 3307 S. Lituanica avė. 
ir kapinėse.

Gražus būrelis giminių ir 
draugų palydėjo velionę į am
žino poilsio vietą. Laidotuvėmis 
rūpinosi A. Masalskis.

. —Senas Petras.

įsimylėjęs vyras mirė 
nuo gaso; spėjama, 

saužudybė
Rutherford B. Udell, 29 me

tų amžiaus, pasiturįs Advertis- 
ing Typographers kompanijos 
raidžių rinkėjas, rastas gasu 
nutroškęs savo namuose, 302 
Park avė., Willmette. šalę jo

Šis paveikslas, nuimtas nuo laivo “Europa” denio, duoda gerą supratimą su kuo laivui reikia 
susidurti plaukiant AtlantikU laike audros.

Antradienis, vasario 4, 1936NAUJIENOS, Chicago, III.

” KONCERTE.u

Birute

COAL

$6.00
$5.75
$4.75

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

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

Smulkesni $7.05 tonas

Furniture & Fixtures 
z Rakandai-Įtaisai

21st Place Tavern & 
Restaurant

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

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI

, Savininkai
701 W. 21st Place. Tel. Ganai 7522

veriu. Savininką užrakno la- 
vatorijoje ir pasiėmę $400 pi
nigais, $300 čekiais ir $40 deg
tinės, išdūlino.

CHAS. BENDER CO. 608-14 N. 
Wells St. Bargenai: 50 pilnu setu 
Bar Fikčerių. Išrengimai nuo $125 ir 
vįrš .1000 kėdžių ir stalu. Vartoti ir 
nauji. Lengvais mėnesiniais išmokė
jimais . Visi grosernių-lunchruimio- 
hamburger ir visi kiti fikčeriai. že
momis kainomsi. Priimsim jusu fikče- 
rius i mainus. CHAS. BENDER CO. 
608 North Wells St. Superiąr 2361.
-.........................į. - r

BRIDGEPORTE
Del sveiko maisto ir skanių 

kopūstų eikite į:
Universal Restaurant 

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

Tel. Victory 9670

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RlUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registėrius 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.

P. CONRAD
• STUDIO

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

niškiau jrenta

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras, kuris atgaivins “Naujienų” Metiniame Koncerte 'dainas, kurias 
Chicagos lietuviai dainuodavo 2Q ir daugiau metų tam atgal. “Naujienų” Koncertas ir kaAu 
Lietuvos Nepriklausomybės Iškilmės įvyks Sokolų svetainėj, 2343 South Kedzie Avenue, Sekma
dienį, /Vasario/ 16 d.

AUGŠTO3 RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas 
Mine Run ........................  $5.75
Lump, Egg ar Nut .................. 6.C0
Screenings ................................. 4.75

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

Tel. KEDZIE 3882.

DAUG ŠILUMOS — Mažai pele- 
i. Puikus pavaduotojas dėl -Poca- 
>ntas. 
lack Goki Lump or Egg 

ine Run .......................
?reenings ................................ <p

GRUNDY MINING CO. , 
Cedarcrest 1131

Bowling—Lunch—Bar
20 Bowling Alleys

10 Billiard & Pocket Tables
v Lunch Room — Bar
Brnck-Wiesner Rec. Co.

Incorpprated 
819 W. 35th Street 

Chicago, III .

CIASSIFIEDADS

tokias, žvaigždes, kaip Helei 
Rartush, operos dainininkę 
Anelę Steponavičienę, Šias 
Rimkų, Antaną Kaminską 
taipgi, net penkis chorus, ku 
rie atpasakos dainomis Chi 
cagos lietuvių paskutinį 2; 
metų istoriją. ' Tarp tų chon 
yra, “Pirmyn” 
“Naujoji Gadynė
Lietuvių Vyrų choras, ir JAu 
nų Lietuvių Vaikų Pulkas.

įdomu pastebėti, kad chorai 
atstovauja net tris gentkartes 
musų dainininkų. Senąją gent- 
kartę — atstovauja Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choras. Antrą
ją — jau subrendusi jaunimą 
ar bręstantį, randame “Pir
myn” ir “Birutėj”, taipgi 
“Naujoj Gadynėj”, o busimuo- 
sus dainininkus,, vaikučius, 
kurie laikui bėgant turės už
pildyti prasilenkančių metų 
retinamas antrosios, ir vėliau 
pirmosios gentkarčių chorų 
eiles.

Dalyvaus programe ir šokė
jų grupės, vienu vadovaujama 
A. Andrejevo, kita — V. Be- 
liajaus. ,

Didelė šventė bus tas “NAU
JIENŲ” METINIS KONCER
TAS. ' s

“Naujienos” jus visus kvie
čia dalyvauti.

Vieta: Sokolų svetainė, 2343 
So. Kedzie avenue.

Diena — Sekmadienis, Va
sario 16. Pradžia punktuališ- 
kai 4:00 vai. po pietų.

buvo rastas meilės laiškutis, be 
antrašo ir be parašo. Iš to 
laiškučio buvė galima tik spė
ti, kad jis buvo rašytas ne jo 
žmonai, o meilužei p-lei Elvai 
Hamilton, kurią jis žadėjęs 
vesti pirma atsiėmęs nuo žmo
nos skirybas.

Darbininkų algos to
kios kokios buvo 

prieš 12 metų
Vis gerėjanti prekybinė pa

dėtis tiek pakėlusi darbininkų 
algas, kad vidutiniai imant, 
gruodžio mėnesio algos buvo di
desnės negu’ tą patį mėnesį 
prieš dvyliką metų. Tą sako 
žinios, kurios yra fabrikų pa
duotos valdžios įstaigoms.

Du mirė nukritę nuo 
laiptų namuose

John Leska, 46, 2013 W. 19 
Street ir Mary Thompson, 
1411 S. Sangamon Street šešta
dienį nukrito nuo laiptų savo 
narihiose. Sekmadienį abu 
mirė. Persiskėlė galvas.

“SUPYKĘS” NEPTŪNAS

Ruošiasi susirinki
mui du mėnesiu 

iš anksto
Susirūpinęs politiniu veiki

mu. Ciceroj, vietos Progresyvis 
Demokratų Kliubas jau ruo
šiasi susirinkimui; kuris įvyks 
balandžio 4 d., vietos parapi
jos salėje. į tą susirinkimą 
kviečiami atsilankyti visi lie
tuviai. Norima pasitarti, kaip 
laikytis vieningai atenančiuose 
rinkimuose, kad sau laimėjus 
geresnę ateitį politinėje dir
voje. (S p)

Ištikimiausias žmo 
gaus draugas”

Prie gelžkelio bėgių, ties 
Kinzie ir Wood gatvių, policija 
rado traukinio suvažinėtą neži
nomą žmogų. Prie, ktfnd bildė
jo mažas, jaunas šunftikas, ku
ris jokiu budu nenorėjo pasi
traukti. ■ ,

Ir kūną nuvežus lavoninėj, 
šuniukas nusiminęs budėjo sa
vo užmuštojo šeimininko kūno 
sargyboj. ’• / : ... į ’

Atšaukė muzikų 
streiką viešbučiuose

Chicago Federation of Mu 
sicians vakar atšaukė streiką, 
kurį buvo paskelbusi visuose di
desniuose Chicagos .viešbučiuo
se. Unijos viršininkas Petrillo 
pareiškė, kad norima duoti vieš
bučių operatoriams daugiau lai
ko apsvai^tyti unijos reikalavi
mus. Muzikai nori po $2-3 dau
giau į dieną. Visi jie gauna 
po $100 į savaitę arba daugiau.

Susiro Antanas Jo
kantas

A. Jokantas, plačiai žinomas 
Brighton Parko biznierius, su-

•V' 

sirgo. Dabartinių laiku jis 
randasi ligoninėje, prie 69th ir 
Califorpia gatvių.

A. Jokantas yra savininkas 
užeigos, adresu, 3934 South 
Rockwell street. Č.

Moteriškė nušoko nuo 
Ekspresinio traukinio
Nuo ekprešinio traukinio 

“Hiawatha”, netoli Portage, 
Wis., nušoko moteriškė, Jeanet- 
te Nelson, 1784 E. 72nd Street, 
chicagiete. \

Palikusi savo ridikulį su vie
na 'keleive traukinyje, mote
riške nusiminusi pareiškė, kad 
“jaučianti, jog su’ ja atsitiks 
kas nors blogo.”
' Traukinys' nu’važiavo apie 7 

mylias pirm’ negu gąlėjo su
stoti moteriškę gelbėti. Ją ra
do be sąmonės, žant bėgių. Spė
ja, kad mirs, /bet traukinio 
aptarnautojai stębisi kaip ji „iš
viso išliko gyva, nęs traukinys 
važiavo greičiau- negu mylią į 
minutę, ( .

Vidurmiesty susišaudė 
policininkas su plėšiku

Vidurmiesčio 'krautuvių lan
kytojai buvo pastatyti laba', 
pavojingoj padėty, kai trafikds 
policininkas ėmė keistis revol
verio šūviais su plėšiku, prie 
Adams ir 'State gatvių.

I Banditas buvo tiek įsidrąsi
nęs, kad ištrukęs nuo polici
ninko ir peršautu pečiu dar nu
bėgo į Katz Millinery krautu
vę, kuri randasi prie 121 So. 
State gatvės, ir bandė padaryti 
kasos apiplėšimą. - Tačiau jam 
šis žygis nepavyko, nes, kasi
ninkė labai persigandusi, nepa
jėgė atidaryti registerio, o jis 
pats nesugebėjo; Taip nieku 
nešinas apleido krautuvę per 
užpakalines duris,

Pavasarinių suknių pa
roda Števėns viešbutyje

šįvakar . Stevens- viešbutyje 
atsidaro pavasarinių suknių 
paroda. Ją rengia Chicago 
Ladįes; Apparel Manufactu- 
rers. Naujose madose esą 
daug kiniečių ir ispanų įta
kos. ■■ r.-;

Areštavo 150 už senus 
laisnius /

.Pradėjusi kovą prieš auto
mobilių savininkus, tebeveži- 
nėjančius su senais |935 metų 
laisniais, valstijas ir miesto 
policija suėmė / 150 žmonių. 
Spėjama, kad ^ valstijoje yra 
350,000 automobilių bet naujų 
ląisnių. . /

t CK.

• - ---------------- ■■ .
| ; ;■': ■ \ į 1

Atėjo apiplėšti krautu
vę >su revolveriu, kirviu

Du banditai vakar atėjo į 
Christie Food Shop, 5100 S. 
Western avenue^ dienas apsi
ginklavęs krviu, kitas 'revol-

Opera “Cąvalleria Rus- 
ticana” per radio

šiandie, antradienio vakare 
lygiai 7-tą valandą, pastango
mis Peoples Krautuvių, įvyks 
reguliariai antradienio radio 
programas. Jų,' vadovaujant 
K. Steponavičiui, išpildys Pir
myn choras ir žymus . solistai. 
Bus Mrs. A. Steponavičienė, Jo
nas Romanas, Ona Skeveriutė, 
A. Grigoniutė, L. Tenzis, Kai
miečių Kvartetas ir t-.t. Prie to, 
šios dienos radio programe bus 
rinktinos muzikos, įdomių kal
bų ir labai svarbių pranešimų. 
Kalbės A.L.D; Draugijos pir
mininkas daktaras I. E. Maka
ras, M. D., ir kiti. Programas 
prasidės lygiai 7-tą valandą, 
nes šį sykį “Home ' Lovers” 
Amerikoniško programo ne
bus. Visi kviečiami pasiklau
syti ir smagiai laiką praleisti.

k — Rep. W. G. E. S.

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

GĖRIMŲ SKLADAS 
Gausite visokiu gėrimu, didžiausis 

pasirinkimas pas lietuvi.
Monarch Wine & 

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

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRt 
Senuko Daugelavičiaus

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

Pašaukit.

F0X DE LUXE
Alus—5 centai. Degtinė—10 čentų 

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

3318 So. Halsted St.

INCOMETAX 
BLANKAS

galite išpildyti

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St

■ ' '

“NAUJIENOS”
1 jI^u ■ z 1

PASIUNČIA PINIGUS
Į LIETUVĄ

Litais arba Doleriais.
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

CIASSIFIEDADS
— . -------------—-

Business Service
______ Biznio Patarnavimas______

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome viso
kios rūšies stogus, taipgi dirbame 
blėties darbus/1 Lengvos išlygos, 
jei pageidaujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 S. Halsted St.

Victory 4965

APDRAUDA NUO UGNIES
Apdrauskit savo napią ir rakan

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

Ben. J. KAZANAUSKAS 
2202 W. Cermak Rd.

Tel. Canal 8887

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local apd Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phona Yards 8408

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

/

Bukit prisirengė pjrm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai ap- 
skaitliavimu. 25 metai patyrimo — 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street

. . Tel. Bjoulevard 0250

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

'Etnine aunii’

Hou«elw«pln(jMB 
• Bureau J

• A different, delicious 
flavdr! Time-honored in- 

* gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 

e new way. Tryit! «

GERB. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Business Service
_.. - _ -ĮĮiznift Ųątarn > vi mas
GREITAS PATARNAVIMAS 

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

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

Remlock 0800

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Mcža narinė mokės- 
ris. Atdara kasuien, nuo 8 vai. ryto 
Iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
’0 rvto iki piet

LANDLORDS BUREAU °F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
vien esame iau. šiuo adresu viri 

50 mpt.

HIGH GRADE NORTHERN 
ILLINOIS COAL 

Best Substitute for Pocahontas 
Mine Run .... ............  «... $5.75
Lump. Eg? or Nut .............  6.00
Screeninjrs ....................................4.75

Direct from the Mine. — 2 ton 
minimum. 

Call Day or Nisrht 
KEDZIE 3882.

* Personai ~
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU brolio Albino Babens- 
kio. Pirmiaus gyveno Pittsburgh, 
Pa. ' Turiu svarbu reikalų. Jis pats 
arba kas apie ji žinot praneškit, bu
siu dėkingas. Vincentas Babenski. 
Stephenson, Mich.

PRAŠAU p. Stellos Mesenas, pir- 
miaus vadinosi p. Stella Alsko, tuo- 
jaus su manim susižinoti. Jusu duk
tė Mrs. Jošephine Brovage. 243 
Western Avė.. Cheboygan, Mich.

Help .Wanted—Malė
Darbininkų reikia

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.

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.

Help WairHelp Wanted—Female 
. Darbininkiiį\reikia

REIKALINGA mergink dirbti gro- 
sernėj. Darbas ant visad< 

2539 W. 69th St.
S.

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

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

TAVERN parsiduoda — biznio da
ro abelnai apie 50—60 doleriu i die
na. Pardavimo priežastis du biz
niai ir savininkas serga, randasi li
goninėje, 607 W. 63rd St. Telefonas 
Wentworth 2936 ar Lafayette 2577.

Real Estate For Sale 
Namai-žeinė Pardavimui

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

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

I 830 N. St. Louis Avė., 7 kamba
rių rezidencija. Karšto vandens ši
luma. Aržuolo grindis. Bergenas 
$3800 . Reikia $500 .

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




