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NaujienųRadio Programai
Smarkus mušis pie 
tinėje Ethiopijoje

Pasmerktas mirčiai, 
bet reikalauja bonų

Aliejaus sankcijos 
priklausys n u o 
Jungt. Valstijų

Jungt. Valstijos turi 
127,521,000 gyven-

fraricupų 
nacionalistų

sankcijas, bet su sąlyga 
prie jų prisidėtų ir 
Valstijos, arba prisimintų mora
lę atsakomybę už prailginimą 
karo, nes aliejaus sankcijos ne
gali turėti prasmės, jei Jungt. 
Valstijos irgi nepaliaus parda- 
vinėjusios Italijai aliejų.

Chicagos teisėjas 
trukdo nacionalę 

darbo tarybą

Ethiopai vėl užpuolė 
italus šiaurinėje 

Ethiopijoje

WĄSHINGTON
Cenzo biuras oficialiai apskai 
to, kad‘1935 m. Ju'ngt. Valsti 
jos turėjo 127,621,000 gyven
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Smarkus mušis siaučia tarp 
Adowa ir Makale, bet mūšio 
pasekmių dar nežinoma

Gimimų pernai buvo , 12,420, 
000,. mirimų gi

• Biuras apskaito, kad jei gy
ventojų skaičius daugiausia to
kia pat norma, kokia daugino
si ikišiol ,tai 1940 m. Jungt 
Valstijos ttfrės. 132,000,000 gy
ventojų. .

Anglija vis dar turi 
.: virš 2,000j)00 

bedarbių

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

Visas miestas suparaližuotas. Streikieriai 
reikalauja pašalinti policijos virši

ninką. Milicija paruošta

16 žmonių komisija 
v tirHUinois - 

kalėjimus

GENEVA, vas

Budelis bandė 
pasikarti

UŽMUŠĖ NACIŲ 
VADĄ ŠVEICA

RIJOJE

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

Giedra, bet šalta; šaltis tę
sis per kelias dienas.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicago j e buvo 10°, bet 
visą laiką slinko Žemyn ir per
eitą naktj buvo tikimąsi 5 iki 
10 laipsnių žemiau zero šalčio.

Saulė teka 7, leidžiasi 5:08.

Tautų 
sąjungos techninis komitetas, 
kuris svarsto paskelbimą Ita
lijai aliejaus sankcijų, galbūt 
sutiks rekomenduoti aliejaus 

, kad 
Jungt.

Amerika ir Anglija 
sutarė sumažinti 

kruizerius

LONDONAS, vas. 4.— Gau- 
tos iš Addis Ababa žinios sa
ko, kad 1,700 Italijos kareivių 
—italų ir čiabuvių liko užmirš
ta smarkiame mūšyje pietinėje 
Ethiopijoje.

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas maldavo anglia
kasius palaikyti unijų vieny
bę ir iš Federacijos nesitrauk
ti. Bet angliakasiai atsisako 
savo nusistatymą keisti

BIRMINGHAM, Ala., vas. 4. 
— Smarkias žiemos lietus iš
šaukė potvyniu, kuriuose jau 
žuvo mažiausia keturi žmonės, 
pridarė didelių nuostolių irsu- 
eikė gyventojams didelio var-

JACKSON, Mich., vas. 4. — 
Williąm Clark Mitchell, 53 m., 
karo veteranas^ pareikalavo iš
mokėjimo jo boniiąų, nors nėra 
mažiausios vilties jam tuos 
pinigus gauti, nes jis yra pa 
smelktas mirčiai ir bus pakar
tas kovos 13 d. už nužudymą 
negro.

DAVOS, Šveicarijoje, vaS. 4. 
Wilhelm Gustloff,’ vadas vo
kiečių nacių Šveicarijoje, liko 
šiandie nušautas nežinomo puo
liko. ; z

šovėjas pabėgo.'

DETROIT, Mich., vas. 4. — 
Nuo širdies ligos pasimirė gar
sus advokatas Charles Beecher 
VVarren, 65 m., buvęs ambasa
dorius Japonijoje ir Meksikoje.

LONDONAS, vas. 4 
rikoš delegacija, prašant Ang
lijai, sutiko panaikinti 10,000 
tonų kruizerius ir ateityje sta
tyti tik 8,000 iki 9,000 tonų 
kruizerius. . Skaičius tokių 
kruizęrių betgi" nebus aprybn-

CHICAGO.— Federalinis tei
sėjas Woodward išdavė tris lai
kinius injuctiontfs/prieš nacio
nalinę darbo satnykių tarybą, 
uždrausdamas jai skelbti dar
bininkų atstovų rinkimus Clay- 
ton Mark & Co. geležies liejik- 
lose.

Teisėjas dagi išreiškė abejo
nę apie konstitucionališkumą 
paties darbo santykių tarybos 
akto, bet nedryso tuo klausi
mu, bent šj kartą, išnešti sa
vo nuosprendį.

Pikietuotojai laiko tvirtai ap
gulę degtinės dirbtuvę ir streik
laužių į ją neįleidžia.

Bandyti streiką sutaikinti 
šiandie atvyko į čia ir valsti
jos darbo direktorius Martyn 
P. Durkin.

SANFORD, Fla., v. 4.—Chi- 
cagietis milionierius Willard O. 
Colvin, 35 m., liko užmuštas 
jo automobiliui įvažiavus į tro-

- šia- paraližuotas, 
mieste

BUFFALO, N. Y., vas. 4. — 
Iš Erie ežero vidurdieny stai
giai atėjo 68 m. į vai. vėtra, 
kuri slydžiose gatvėse žmones 
nubloškė nuo kojų ir daugel; 
žmonių sužeidė. Pavojingesnėse 
gatvėse liko įl 
kad praeiviai nors už jų galėtų 
išsilaikyti.

sam- 
sutaikinti 

darbininkų 
jau prade- 

trukiųną,

CHICAGO. — Gubernatoriui 
Horner pakvietė 16 žymių žmo
nių iš visos šalies, daugiausia 
įvairių valstijų kalėjimų virši
ninkus, dvasiškius, laikrašti
ninkus, prokurorus, atstovus ir 
t.t. ištirti Illinois valstijos 
kalėjimus. Tyrinėjimas daro
mas sąryšy su nužudymu State- 
ville kalėjime Richard Loeb ir 
dėl iškilusių kaltinimų dėl ne
tvarkos ir apsileidimų valstijos 
kalėjimuose.

BERLYNAS, vas. 4. — Fi
nansų ministeris. paskelbę, kad 
nuo liepos 1 d. valstybė mokės 
nuolatinę pensiją po 10 mar
kių į mėnesį už kiekvieną penk
tą vaiką, taipgi ir po tiek pat 
už kiekvieną paskesnį vaiką, 
jei šeimyna neuždirba daugiau 
1,800 markių į metus..

Senatas panaikino 
3 aktus

ROCKFORD, III., vas. 4. — 
Herbert S. Hickes,' 64 m., žy
mus viėtos advokatas ir per 
daugelį metų buvęs legislatu- 
ros narys, užsimušė ties Bears- 
dale, III., jo automobiliui susi
dūrus su farmerio automobiliu.

PORT ARTHUR, Tex. — Jauniausia pasaulio motina tur
būt yra Mrs. Daniel Gonzales, 12 metų, kuri nesenai pagimdė 

|7 svarų kūdikį. Jos vyras yra 20 metų meksikįietis jaunuolis.

Naciai šelps dideles 
šeimynas

VARŠAVA, vas. 4. —Buvęs 
Lenkijos oficialis budelis Alf- 
red Maciejewski, kuris yra pa
koręs daugelį žmonių, pats ban
dė pasikarti Sieleckin parke, ne
toli prezidento rūmų. Tečiaus 
jis neįstėngė tinkamai užnerti 
kilpą ir todėl išliko įyvas. Jis 
sakosi bandęs žudytis 
kad buvusi jo mergina 
kė už jo tekėti, kaipo 
vusio budelio.

VVilliam Green kai 
bėjo angliakasių uni 

jos konvencijai

todėl, 
atsisa- 

iiž bu-

CHICAGO.— Į Chicago su 
smarkiu ir šaltu vėju atslinko 
nauja Šalčių banga, kuri 
laikysis bent kelias dienas.

Pereitą naktį buvo tikimąsi 
iki 5 ar 10 laipsnių žemiau ze
ro šalčio. Dieną temperatūra 
pakils aukščiau zero, bet va- 
vakare vėl nupuls ir ateinanti 
naktis, tikimąsi, bus tiek pat 
šalta, kaip ir buvusioji. Bet 
sniego daugiau nenumatoma.

Automobilistai yra įspėjami 
nevažiuoti iš miesto, nes lau
kuose keliai neišvažiuojami. 
Net ir traukiniai ateina labai 
pavėluotai.

prisidėjus prie 
streiko likusioms dirbti dirbtu- 
vėms. ’ ‘

Provokatoriai bando išprovo
kuoti sumišimus, kad duoti 
priežastiį milicijos atgabenimui. 
Jie jau metė bombą prie vieno 
mušeikos namo, kada namuose 
nieko nebuvo. Taipjau buvo 
paleista pora šūvių į vienos 
streiklaužės namą, bet šūviai 
nieko- nesužeidė.

viso strei- 
darbininkų, 
prasiplėšti, 

nes rytoj prie streiko gali pri 
sidėti Corn Products, Quaker 
Oats ir mielių darbininkai, ku
rie pasiliko dirbti tik todėl, Jtad 
neleisti sugesti dirbamoms 
gendančioms prekėms. Te
čiaus, manoma, kad naktiniai

LONDONAS, vas. 4 
rybos tarp streikierių 
dytojų neįstengė 
Smithfield marketo 
streiko ir Londone 
dama jausti mėsos 
nes ši niekur mėsos miestas ne 
gaji" gauti’.-Dagi - iš užsienio 
atgabentoji mėsa stovi bekrau
nama iš laivų.

Smithfield manketas yra di • 
džiausiąs mėsos išdalinimo cent 
ras, kuris aprūpina mėša ne 
tik Londoną, bet ir»vi^ą pietinę 
Angliją. ;

Streikuoja viso apie 12,000 
darbininkų, kurie reikalauja 
pakėlimo algų^ ir sutrumpinimo 
darbo valandų.

ištiestos virvės,! PHILADELPHIA, Pa., v. 3. 
—M,rs. Flood ir jos sūnūs rasti 
nytroškę nuo gaso dujų.

ateis.
Streikieriai reikalauja ne tik 

sutaikinti American Distilling 
Co. darbininkų streiką, bet vy
riausia pašalinti policijos vir
šininką Donogue, kuris duji) 
bombomis puolė streikuojan
čius degtinės darbininkus.

Tuo reikalu buvo atlaikytas 
ilgas pasitarimas su meru 
Shurman, bet prie jokio susi
tarimo neprieita, nes jis griež
tai atsisakė reikaląuti policijos 
viršininko rezignacijos, nors 
streikieriai buvo sutikę, poli
cijos viršininkui rezignavus, 
tuoj aus atšaukti streiką.
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DAMASCUS, Syrijoj, vas. 4. 
—Policija uždarė Syrijos uni
versitetą, studentams išnaujo 
pradėjus kelti riaušes prieš 

pastangas uždaryti 
politinį bloką.

PEKIN, III., vas. 4. 
me 16,000 gyventojų 
šįryt kilo generalinis darbinin
kų streikas, protestui prieš 
nuožmų policijos ir mušeikų 
puldinėjimą American Distill
ing Co. streikierių. Tos kom
panijos darbininkai streikuoja 
jau kurį laiką, bet kompanija 
bando operuoti dirbtuvę streik
laužių pagelba.

Generalinis streikas suparali- 
žavo viso miesto gyvenimą, nes 
prie streiko prisidėjo dagi barz 
daskučjai, grožės salionų dai- 
bininkės ir pieno išvežiotojai. 
Pastarieji betgi už poros va
landų sugryžo į darbą, kad gy
ventojams nereiktų 
badą.

Apskaitoma, kad 
kuoja apie 3,000 
bet streikas gali

LONDONAS, vas. 4. —Ang 
lija sausio mėney turėjo 2,159, 
722 registruotus bedarbius. Be 
darbių skaičius padidėjo 291,- 
157, daugiausia delei nepalan 
kaus oro\ sausio mėn; ir dai 
delei to, kad prie bedarbių pri
sidėjo daug jaunuolių, kurie vi 
duržemy baigė mokyklą ir iš 
ėjo ieškotis darbo.

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
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 Programus galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

RYMAS, vas.' 2.— Kadangi 
Anglijos firmos atsisakė ap
drausti Italijos laivus, tai juos 
dabar apdrausianti pati Italija;

WASHINGTON, vas. 4. - 
Senatas greitai išklausė prezi
dento pasiūlymą ir panaikiho 
medvilnės, tabako ir bulvių 
kontrolės aktus.

Vieton taikytis su streikie- 
riais, meras ir šerifas atsikrei
pė prie gubernatoriaus Horner 
prašydami jį tuoj aute prisiųsti 
valstijos miliciją, nes policija 
viena neįstengianti palaikyti 
tvarkos, nors ikišiol mažiausių 
sumišimų nebuvo.

Keturios milicijos kuopos sto
vi netolimoj Peorijoj, bet gu
bernatorius nesiskubina ją siųs
ti į streiko srytį, nors.gen. adj. 
Black, kuris jau ne vieną strei
ką yra laužęs, yra pasiruošęs 
tuojaus išvykti į Čia ir paskelb
ti karo stovį.

Tuo tarpu? veik visas mies
telio biznis apsistojo. Smuklės 
uždarytos, nedirba duonkepiai, 
anglininkai irgi z sustreikavo, 
taip kad nepristatoma jokio ku
ro. Teatrai irgi uždaryti. Ry
toj miestas bus dar labiau su-

ADDIS ABABA, vas. 4.
Čia gauta žinių, tad Ethidpi- 
jos armija pradėjo smarkų 
puolimą ant italų pozicijų tarp 
nuo Hauzien iki Adigrat, šiau
rinėje Ethidpijoj Užpultoji 
italų linija yra tarp Adowa ir 
Makale ir ethiopams laimėjus 
mūšį, italams bus sunku išlai
kyti šiuos abu miestus.

Smarkus mušis siaučia jau 
48 valandos, bet apie pasekmes 
dar nėra jokių žinių.
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Potvyniai pietinėse 
valstijose; 4 žmo

nes žuvo

WASHINGTON
tas gavo savo vėliavą. Vice-Prezidentas Garner žiuri i savo

• i 1 1 ' ’tnsspalvę, kurią Rooseveltas autorizavo specialiu dekretu, pa
tyręs, kad jo pagelbininkas neturi oficiales vėliavos.

WA5HINGTON, vas. 4. — 
Vakar angliakasių 'unijos kon
vencijai kalbėjo Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas Wil- 
liam Green, kuris pats yra bu
vęs angliakasių unijos vadu ir 
iš tos vietos pateko j Am. Dar
bo Federacijos viršūnes.

Kadangi tarp angliakasiu 
unijos ir Am. Darbo Federaci
jos iškilo kivirčiai dėl indus
trinių ir amatinių unijų ir ka~z 
dangi angliakasių unija net 
prigrūmojo pasitraukti iš Dar
bo Federacijos, jei toji nepa
keis savo nusistatymo prieš or- 
ganizavirpą industrinių unijų ir 
nepaliaus remti tiktai amati 
nes unijas, tai William Green 
savo kalboje karštai maldavo 
angliakasius išlaikyti taiką tarp 
organizuotų darbininkų ir iš 
Federacijos nesitraukti.

Esą Federacijoje gali išsitek
ti abiejų rūšių unijos, be to ir 
patys angliakasiai, sunkiose va
landose, yra susilaukę didelės 
paramos iš amatinių unijų, ku
rių panaikinimo jie dabar rei
kalauja. Kova gi Federacijoje 

Įjabttl’ kenkianti organizavimui 
neorganizuotų darbininkų.

Pasitraukdami iš Federacijos, 
sakė Green, angliakasiai pada 
rytų didžiausią klaidą. Bet Vis- 
tiek Federacija negali leisti jo
kiai ' organizacijai priešintis 
jos nusistatymui ir jos valiai.

Tečiaus karšta Wm. Green 
kalba nepadarė didelio įspūdžio 
į angliakasius ir kada jam bai-. 
gus kalbėti pakilo angliakasių 
unijos prezidentas Jolm L. 
Lewis, kuris vadovauja kovai 
už industrines unijas, ir pa
klausė delegatų, kiek jų atmai 
nė šiame klausime savo nuo
monę, tai atsirado tik trys dc 
legatai. Bet Jiada Lewis tuo
jaus paklausė kiek delegatų pri
taria atšaukimui industrinės 
organizacijos komiteto, tai nė 
vienas delegatas nepakilo. Te
čiaus kada paklausė kiek dele
gatų pritaria angliakasių uni
jos tęsimui kovos už organiza 
vimą industrinių unijų masinės 
produkcijos pramonėse, vieton 
amatinių unijų, tai triukšmin
gai plodami pakilo veik visi 
1,700 delegatų.

“Prezidentas Green”, Lewis 
tada tarė, “jus šiuo gavote an
gliakasių unijos atsakymą į jų 
sų kalbą ir aš tikiuos, kad šį 
angliakasių atsakymą praneši
te saVo organizacijai.”
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Londonui trūksta 
mėsos



NAUJIENOS, Chicago, III,

VYKO PĖDSAKAIS

KORESPONDENCIJOS

choras tik prieš

Per 32 metus

ADVOKATAI
Dabartį

Detreit, Mich

ROOSEVELT

Josęph Triner Company, Ohicago

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI

Phone Yards 1188

Phone Cicero 2109
5194

SLA. 
kuris 
reik-

savo 
>ilie-

• neturėjo ape- 
daryti’.’
Triner’s Bitter 
vaistas sušilp-

a nu
žeminu 
neina-

2310 West 
Roosevelt Road 

Tel. Secley 8760

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Kaip žuvis be van 
dens, 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtu būti

Detroito LetiiVių Dailės Cho
ras vasario 9 d. rengia gražų 
vakarę, kuriuo bus paminėta 
dviejų metų gyvavimo sukak-

pasadaro vartojant

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

ir šventadieniais 10—12 
dieni.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas- Virginia 0036

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

Ofisąs ir Laboratorija:
'. netoli Morgan St

Valandos nuo 10—12 pietų ir

Detroito Lietuvių Dailės 
Choras susilaukė pagyri
mo iš Hamtramck mero. 
— Choro parengimas į- 
vyks vasario 9 d.

Kasdien skaitydami I 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų j 
žinių ir gerų pamo
kinimų. a’

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

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

Tel. Seeley 7330
Manu telefonai* Brunswick 0S97

SLA. 50 kp. rengia balių, 
kuriame bus nufotogra
fuoti visi kuopos nariai.

TYPEWRITER EXCHANGE 
3970. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3534
Al. Davis, lietuvis pardavėjas

Tų pavyzdį esą turėtų sekti ir 
kiti jaunuoliai. Jie taip pat 
turėtų chorui priklausyti.

9fai tikrai buvo netikėtas, 
bet malonus siurprizas.

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

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH .J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Ręs. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone t Renublic 9723

Lietuviai šiame mieste pra
dėjo gyventi 1904 m. — 
Savo laiku čia gyveno 
300 šeimų. Karo metu 
daug lietuvių apleido šių 
kolonijų 
mirė 117 lietuvių. — 
laimingi atsitildmai. 
Gyvanašlės 
nis lietuvių skaičius 
šalčiai.

IV virš.
RIBBON’AI .....

25 metai patyrimo

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S* VVestem 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu mašsage 
eilectric t r e a t- 
ment h* magne- 
tic bląnkets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai "dovanai.

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedelio, Seredos ir 
PėtnyČios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Miesto
Kamb.
Namų

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais-

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Oriais' 4645 SO. ASHLAND AVK 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 9 

vak. Nedalioj Pagal sutarimą. 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930

kaip matote, dalyvavimas 
labai reikšmingas. Tad 
SLA 50 kp. nariai laiky- 

sau už pareigų dalyvauti 
tame kuopos parengime ir at
vaizde.

kurio laiko rimtai serga. Bet 
girdėt, kad jau pradeda sveik
ti. Linkėtina kuo greičiausia 
būti sveikųjų tarpe.

A B. Balčikonis.

RAŠOMOS 
MAŠINĖLES

VISOKIOS IšDIRBYSTĖS
PERKAM ą
PARDUODAM 
PARENDUOJAM 
PATAISOM M

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

J. F. RADŽIUS
668 West 18titi Street , Phdne Canal 6174

• . A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero

Ofiso Tel. Dorele
Rez. Tel Drex<

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyriškų, Vaiku ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2"--4. 7—9 vai, vak. Neda

liomis ir Šventadieniais 19—12

parengimų visais galimais bu
dais remti Ir juo gausiau su
sirinksite į parengimų, juo 
chorui bus didesne parama.

' — F. B.

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2348
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30*6:M
Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

1034 w
r- -

nuo 6 iki 7:30 vai vakaro, 
Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai:
įlydė Park 6755 ar Central 7464

Vadinasi 
dvejus metus susikūrė. Tai 
visai trumpas laikas. O vis 
dėlto ir per tų trumpų laikų 
jis spėjo daug nuveikti. Pir
miausia tenka pažymėt, jog 
chorui priklauso kreditas dėl 
lietuviškų radio programų įve
dimo. Radio. labai,, daug pa
tarnavo įvairioms draugijoms, 
kurios turėjo progos tinkamai 
savo pųrengimt^s išgarsiųti. 
Choras taip pat įvaikiuose pa
rengimuose pildė programas. 
Surengė keletu ir savų paren
gimų, kurie vįsupmęt buvo 
gana sękmingi. 0 tai todėl, 
kad choras rupeštingai prisi
rengdavo, kad publika nebūtų 
suvilta.

šiame parengime choras sta
to scenoje “Daktaras iš prie-z 
vartos”. Tai labai juokinga 
komedija. Po to seks koncer
tinė dalis, kurių išpildys V. 
Dermaičio vadovaujamas chor 
ras. x Bus ir solistų, duetų, 
trio bei kvartetų.

Parengimas įvyks Lietuvių 
'Svetainėje . Kai programa pa
sibaigs, tai prasidės linksmoji 
dalis, būtent, šokiai, šokama 
bus abejose svetainėse. Įžan
ga tik 25 centai.

Detroito lietuviai turėtų šį

Tel. Office Wentworth 633® 
Rez. Hvde Park 3395 

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St 

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

nufotogra- 
kuopų. 
nufoto- 
50 kp.
O ko- 

vykina, 
rengmo

Susilaukėme tikrai sibiriškų 
šalčių. Šalčiai tęsiasi jau tre
čių^ savaitę. Ir tai be.jokios 
atlaidos. .Temperatur 
krinta, iki 20 laipsnių 
zero. Sniego taip pat 
žai turime.

Lietuviai gyvena karališkai: 
susirenka kelios šeimos ir ba- 
liavoja per naktį. Daug lai
ko praleidžia ir kortavimui. 
Laikraščių-ir knygų skaitymas 
pradeda visiškai iš mados iš-

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

J, LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Pbone Lafayette 8572

fJ Ifr* Mvš EtfuViA ftl. oct 
Skausmų Pečiuose ar Sustirusių 

Muskulų Prasalinimui 
. reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą Ir tikrų 

. palengvinimų .

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOITHI ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po piiete

7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2460

Sausio 4 d. Hamtramck Lie
tuvių Pil. Kl. turėjo - parengi
mų. Programos išpildyme 
dalyvavo ir Detroito Lietuvių 
Dailės Choras.

Rezidencija
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Kai programa pasibaigė, tai 
Hamtramck miesto mėtas, p. 
Lavindufsky, pasirodė sceno
je. Daugis manė, kad p. La- 
vindufskys pasakys agitacinę 
prakalbų^ kaip paprastai/poli
tikieriai daro, pasigirs 
darbais ir paagitiįB, ha 
čiai ir Vėl rem.tų^oį^artttidli- 
turų. ” ;•>’

Kurie taip manė, tai tiems 
buvo tikras siurprizas. Meras 
visai neprisiminė apie polti
ku. Jis pradėjo girti Detroito 
Lietuvių Dailės Chorų, kuris 
labai gražiai dainųojųs. Cho
rui, pareiškė, jis?, ’ priklauso 
tikrai gražus jaunimo būrys.

ŠIOS SAVAITES

Eitra Bargenai
LOVA, SPRINGSAI 

IR MATRACAS 

*11.50
KARPETAS, 9x12, 

vertes $18, 

’12.50

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

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas- Republic 7868

kuriems galams mes tuos laik 
raščius skaitysime 
suksime, kada viskų 
iš radio sužinoti?

kJuk “smart’Vtie musų lietu
viai, ar ne?

Tai tiek šį kartų iš tolimos 
vakarų kolonijos.

— V. A. Valeika.

Vasario 7 d., penktadienyje, 
Lietuvių • svetainėje SLA. 50 
kuopa rengia šaunų balių. Ba
lius busiąs įdomus, nes ren
gimo komisija, kur susideda 
iš p. Markūno, p. Kaminsko ir 
p. D. Charnos ruošiasi prie ko 
tai nepaprasto. Praeityje 
kuopos parengimai būdavo 
vieni iš šauniausių, tad mano
ma, kad ir iš baliaus bus vie
nas iš tokių.

Bus nufotografuoti vis SLA. 
50 kuopos nariai. Tame pa
čiame baliuje, vietos fotogra
fas St. Vaineikis 
f uos -visų SLA. 50-tų 
Kad visa kuopa butų 
grafuota nutarė SLA. 
metinis susirinkimas, 
misija/ kuri tų' darbų 
susitarė su baliaus 
komisija, kad tas fotografavi
mas butų įvykintas tame pa
rengime, kad sutaupytų kuo
pai iškaščius ir kad patiems 
nariams butų patogiau susi
rinkti ir tinkamai pasirengus 
dalyvauti tame atvaizde, 
vaizdas bus patalpintas 
jubiliejiniame albume, 
pasiliks lietuvių istorijai 
šmingas per daug gentkarčių 
Tad 
vra 
visi 
kitę

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS .

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas -

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

Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras

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

MARSHAL
LABORATORY

4645 S. Ashland Avė., 
CHICAGO, ILL.

KAINA 75c.
REIKALAUJAM AGENTŲ

Phone Bo ule vai d 7042

Dr. C. Z. Vezel’is 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutaitį.

,n m i— m—    i ii-m i   h «h»« h ——ta———

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829 
. Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuv® 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis nuo tO iki 12 vai. diena.

Mokykla ir lietuvių 
jaunuomenė

šiomis dienomis keletas lie
tuvių vaikinų ir merginų bai
gė High School, junior įHigh 
arba pradžios/mokyklų d$ 
vienos ar Akitos priežasties ne
turi progos tęst mokslo. Dau
gelis tokių lietuvių jaunuolių 
stengiasi susirasti kokį nors 
darbų ir pelnyti gyvenimų. 
Bet kadangi tie jaunuoliai dar 
nėra tinkamai paruošti, kad 
užimtų geriausius ir atsako- 
mingesnius darbus, tai jiems 
priseina griebtis bile kokio 
užsiėmimo, o šiais laikais iš 
to sunku susirasti. Todėl dau
gelis tų, jaunuolių sėdi namie 
ir sugaišta daug brangaus lai-

• ,

IHHMt____ _

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu Įtempimą, kuris 

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

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

.šį papasakosiu apie šio 
miesto lietuvių praeitį. Lie
tuvių kolonija šiame mieste, 
galima sakyti, pradėjo kurtis 
1904 m. Apie 1912—1913 me
tus lietuvių šeimų jau buvo 
per 300. Po metų laiko prasi
dėjo karas. Nemažas skai
čius lietuvių išvažiavo į kitus 
miestus. Pokarinis ūpas kai 
kuriuos sugundė; važiuoti į 
Lietuvų ir ten apsigyventi. To
kiu bodu musų tautiečių skai
čius šiame mieste vis nyko. 
Mirtis irgi dirUb savo darbų. 
Per 32 metus musų mieste iš
nirę 117 lietuvių, kurie buvo 
atvažiavę iš Lietuvos. Mirė 
90 vyrų ir 27 moterys.

Per tų laikotarpį įvyko ne
mažai ir vsokių nelaimingų at
sitikimų: nuo dujų mirė 6, 
prapuolė 3, automobiliai už
mušė 6, trauknys — 3,’nušau
ta 4, prigėrė 2, užsimušė 6, pa
sikorė 3‘ ir 4 pateko į beprot
namį. -

Čia daugiausiai gyvena ute
niškiai ir ukmergiškiai. Vadi
nasi, iš tos apylinkes, iš ku
rios buvo kilęs paskilbęs pra- 
lolėis Olšauskas^ ■ Iš pradžių 
jie buvo labai šventi ir dievo
baimingi. Kai pirma lietuvė 
ėmė divorsų, tai kai kurios 
moterys atsiklaupusios^ meldė
si ir manėj kad tikrai, “Dievo 
rūstybės” susilauks. Ilgainiui 
visai apsiprato ir divorsai 
joms pačioms pradėjo patikti. 
Dabar, ačiū Dievui, jau turi
me apie ketvirtį šimto gyva
našlių. Ir kai kurios jų gana 
populiarios. O todėl, žinoma, 
ir linksmai gyvena.

Dabartiniu laiku musų ko
lonijoje priskaitoma apie 70 
lietuvių šeimų, ir apie trys tu
zinai pavienių. Apie pavie
nius galima tik tiek pasakyti, 
kad didesnė jų dalis yra skre- 
pai. Visai nedidelis jų' skai
čius sau pragyvenimų pasida
ro. Kitus turi miestas šelpti.

Dr. Charles Segal 
OFISAS \ 

4729 So. Ashland Aye. 
2-ros lubos \ 

CHICAGO. ILL. \ 
OFISO VALĄNDČS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Mrs. Rose Long
WASHINGTON. — Mrs. Rose 
Long, nušautojo senatoriaus, 
Louisiana diktatorius Huey 
Long našlė, kuri buvo paskinta 
senato vyro paliktai vakancijai 
užpildyti.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
' Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR* NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
____ ^JUOZAPAS

EUDEIKIS
/ IR TĖVAS
Laidotuvių Sąlygos -> 

Lengvais Išmokėjimais
REPublic 8340 

5340 So. Kedzie Avė.

6.1,lif I!iMUiį!.-} I „liĄi.; fjj iy.i»;i,liįi,įil>in, ... r, ■, - r •, 1;, y, , r rfnt.,

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

Tuo tarpu musų mieste 
labai prieinama ir gera 
merei nė mokykla, t. y. “Bing- 
hamtons School of Business”, 
kuri gyvuoja jau net nuo-1886 
metų. Tos mokyklos tikslas 
paruošti raštinėms ir biznio 
įstaigoms specialistus > darbi
ninkus. čia mokinama knyg- 
vedystės, trumpraščio, mašin
raščio, komercijos įstatų ir ki
tų prirengiamųjų mokslų. Mo
kyklos 
Harrison, labai gabi ir prak
tiška mokytoja. Mokslo kur
sas paprastai yra vienų moky
klos metų, gabesnieji mokiniai 
bangia greičiau, o kitiems rei- 
ka pratęsti ir ilgesnį laikų. 
Paprastai mokykla gauna sa
vo mokiniams ir darbo; žino
ma, kuomet jie jau galutinai 
tokiam darbui paruošti. Šių 
žodžių rašytojui yra žinoma, 
kad dauguma šios mokyklos 
mokinių, kaip veikinų, taip ir 
merginų, užima geras vietas 
ir visi jie tas vietas gavę per 
tų mokyklų. Biznio Ištaigos, 
ieškančios panašių darbinin
kų, paprastai kreipiasi tiesiog 
į mokyklų ir iš tonais, jeigu 
yra paruoštas koks mokinys, 
siunčiamas į darbų. Tad lie
tuviams yra patartina tųjų mo
kykla pasinaudot ir savo vai
kus, vietoje laikyt namie, pa
mokyki! aukščaus /minėto 
amato ir sutaupysite laiko ir 
pinigų. *

Sergą Alfonsas Varkulis
Vietos darbštus jaunuolių 

veikėjas A. Varkulis jau nuo

... SKAUSMAS OIKSTA 
KAIP ŽAIBAS!

Taip pasadaro vartojant 
Johnson’s Red Cross Plaste
rs Milionai parduodama kož- 
ną metą, todėl, kad nčra 
kitų tokių gyduolių kaip šios. 
Palengvina greitai, švarios, 
malonios. Veikia kol dar 
yra užteptos. .Niekas jų ne- 

,• pastebi. Nėra jokio nemalo
numo. Nieko daugiau nerei
kia.
Pastebekit Raudoną Kryžių 
ant PlUsterio kada pirksit

RED CROSS 
PLASTER

Padatytos Johnson S Johnson, didžiausių 
pasauly iSdirbinėtojų chirurgiškų dalykų 

Parduodamos Visose Vaistynese

A. A. SLAKIS
. ADVOKATAS

111 W. Washingt6n St.
Room 737

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

1 ■ ' -»•« iii ■ M

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

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street _________ Phone Monroe 3377

■V' ; ' L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevąrd 5203-8413

Kiti Lietuviai Daktarai.

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAI
Ofisas

2408 W. 63rd St.
Res.

6000 So. Campbell Avė.

“MANO MIELASIS 
SŪNELI&DABAR

, H* V-'

VALGO
KAIPPARŠJUKAS..

“Buvo toks kūdas 
tito; nežinojau jplĄsk
* /Motinos •’8ako,;^ą< 
■Vynas yra geriausia 
nėjusiems, nepilnai augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, kokias medicinos mokslas 
žino apgailimu! nuo nevirškinimo, 
prasto apetito, 'galvos skaudėjimo, 
nemiegojimo, gasų, blogo kvapo, o- 
dos nestveikumo ir negerumų sąryšy 
su vidurių neveikimu, Malonus var
toti 'ir geras, atsakantis vaistas šel- 
mynąms; Visose vaistinėse.

ATRINER’S ELDCIR ! 
OF BITTER WINE

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

Tel. Kenwood 5107 z
VALANDOS: 

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

Apart šventadienio ir ketvirtadieniu

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

/ S. P. MAŽEIKA
8319 LituanicA Avenue - ...----

' A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

K. P. G Ū G I S
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearbom St. 
1431-1484—Tel. Central 4411-2 
ofisas—-3323 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 1310.

pagal sutarties.
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Trečiadienis, ' vas. 5, 1936

DARBO ŽINIOS
Illinois Central Linija 
Samdysianti Daugiau

Darbininkų
\Vorks Progrešs Administra- 

tion praneša “Naujienoms”, 
kad Illinois Central traukinių' 
linija greitu laiku suims at
gal atleistuosius darbininuks į 
savo Chicago ir Centralia dirb
tuves . Ten pertaisys vago
nus (įves “air conditioning”) 
ir atliks kitus darbus, gavusi 
iš valdžios $3,000,000 paskolą.

Paskolą davė PWA admi
nistracija, kad linija galėtų 
parūpinti daugiau darbo savo 
dirbantiems ar atleistiems dar
bininkams.

Counseling Service* įstaigos 
Toji įstaiga randasi 

Jackson

Jaunuoliams, Kaip 
Gauti Darbus

Be W. P. A., Fcderal Emer- 
gency Relief fAdministration 
(FERA), PWA ir kitų biurų 
rupinimuisi bedarbių reikalais, 
federalė valdžia įsteigė ir taip 
vadinamą, National Youth Ad- 
ministration (N. Y. A.). Kaip 
galima spėti iš vardo, ta orga
nizacija buvo sudaryta jau
nimo labui, ypatingai tam 
jaunimui, kuriam dabartinės 
ekonominės sąlygos laiko už
darytas duris j geresnį atei
ties gyvenimą. '.

Jauniems, gabiems studen
tams NYA duoda stipendijas; 
kitiems studentams duoda pro
gą užsidirbti pinigų mokslui; 
jaunuoliams, nelankantiems 
jųokyklų padeda surasti dar
bus. Bendrai, 
yra stengtis 
įmanomais 
gyvenimą.

.NYA tikslas 
pagerinti visais 
budais jaunino

National Youth Adminis- 
tration ofisas Illinois valstijai 
randasi adresu, 1319 South 
Michian avenue, ir jo viršinin
ku yra William J. Campbell.

Kursai jaunuoliams
Chicagos parkuose ir' labda

ringuose centruose, Chicagoje 
NYA operuoja specialius kur
sus bedarbiams jaunučiams, 
berniukams ir mergaitėms. 
Tų kursų tkslas yra pagelbėti 
jauniems bedarbams gauti 
darbus; patariama kur darbų 
ieškoti, kaip rašyti arba kaip 
atsakyti aplikacinius laiškus; 
jaunuoliams nurodoma ko
kiems darbams jie labiausai 
tinka, kam jie turi daugiau
siai gabumo ar palinkimo, etc.

Jaunuolius, kurie parodo 
daugiau, negu vidutinius ga
bumus, NYA atiduoda Junior tūlis) lietuvis, Kareivių Drau-

globai.
adresu, 111 Wcst 
Boulevard.

Jokio mokesčio už kursus 
nereikia mokėti., Kursus lan
ko apie 1,500 jaunuolių.

Platesnių informacijų gali
ma gauti artimiausiame apie- 
linkės parke arba labdaringa
me centre,

Bedarbių Simfonijos 
Koncertas

WPA, pašelpos darbų admi
nistracija, vykina ne vien vie
šus konstrukcijos ir remonto 
darbus, bet turi paskyrimui pi
nigų ir įvairiems kultūrinio 
pobūdžio projektams.

Štai, surinkusi iš bedarbių 
tarpo muzikos profesijos žmo
nes, PWA suorganizavo įvai
rias grupes, kaip dūdų orkes
trus, simfonijos orkestrus, 
etc.

Šįvakar, vasario 5 d., tas 
bedarbių simfonijos orkestras 
duos savo pirmą koncertą Chi
cagoje. Jis įvyks Augustin 
Town Hali salėje, 5600 West 
Lake Street.

Orkestrą susideda iš. 65 mu
zikantų, o jo vedėju yra kom
pozitorius Max Bendix, pir
masis dabartinės Chicagos 
simfonijos koncertmeisteris ir 
buvęs Metropolitan orkestrus 
koncertų dirigentas. Jis nevien 
žinomas Amerikoje, bet ir vi
same muzikos pasaulyje. ' Jis 
yra apie 75 metų amžiaus.

Vakaro solistė bus Miss 
Theodore Carroll, operos dai
nininkė.

Programą sudaro Wagnerio, 
Čaikovskio (Simfonija 6), 
Bendixo ir Mozart kompozici
jos.'

gijos pirmininkas—j assesors; 
Jake Pcroutka—trustee; Fred' 
Redl ir Louis Vosecek—į libra- 
ry board.

Opozicijoj prieš Taxpayers 
and Labor partijos kandidatus, 
išėjo kita grupė, pasivadinusi 
“Taxpayers Party’. Po. tuo var
du, esą, slepiasi komunistai. 
Tarp tos grupės kandidatų yra 
gerai žinomas Cicero komhnis • 
tų veikėjas, M. J. Butwell,

Nominacijos Ciceroje įvyks
ta antradienį* Vas. 11 d. Balsa
vimo vietos bus atdaros nuY 
6 ryto iki 5 vakare. (Sp.)

NAUJIENOS, Chicago. III.
- ' f

2343 S. Kedžie avė., Sekmadie
nį, vas. 9. 4 :15 P. M.

Bilietai— 65 c. iš anksto, 75 
c.-—prie durų; $1.00 režervuo- 
tos vietos. (Šp.)

rty rudies. Rudis iškrito 
.mechaniško kastuvo, po kuriuo 
darbininkas stovėjo.

Sukala gyveno adresu, 1714 
W. 21st Place.

Tai nelaboji opera
žinia: x ;

“Visos Moterų Kliūbo nares 
nutarė atsilankyti pamatyti 
operą, CAVALLERIA RUSTI
CANA, kurią ‘Pirmyn’ stato 
sekmadienį, vas. 9 ,d., Chica
gos Sokolų svetainėje, 2343 
South Kedžie avenue.”v

Stasys Rimkus “Nau
jienų” Metiniame 

Koncerte
■ ■ I • ‘ ■ • . ■/. . ‘ . '■ .

Cicero Taxpayers Par
tija Stato Kandidatų 

Sąrašų

Ją sudarė 
biznieriai ir šiaip as- 
nepatenkinti didžiųjų

Kiek laiko atgal Ciceroje su
siorganizavo The Taxpayers 
and Labor Party. 
įvairus 
menys
partijų elgesiu ir taktika.

Toji partija antradienio no- 
minacijoms stato kandidatų są- 
raš> j kuri įeina: Anton Ku- 
caba, Jr.,—j miestelio preziden
tus; John Rby Garcįiner—i kler
kui; William Conway—į collec- 
tors; Adolf Mlyniec—j super- 
visors; Anthony L. Matui (Ma-

/'—................ ' ......... ............. lg".............. ' ............
DEARBORN COAL CORPORATION

2426 S. HALSTED ST. 
SANDĖLIS

Genuine Red Ash
Genuine White Star

Telefonas — CAL. 6681-6656 ,

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

NAUJIENOS
1739 S. Kalstė St.
. - CANal 8500

JOHN I>. EVVALI)
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street
' - TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMO B-VES
. ; RAŠTINĖJE

-J -A ■ • A- -A ■

Tas viskas labai tvarkoje, tik 
mums truputį gaila tėvelių, ku
rie pasiliks namie, nes atrodo, 
kad jų rankos bus pilnos.

Visų mėgiamas dainininkąs, 
Stasys Rimkus, Vasario 16 d., 
dainuos “Naujienų” METINIA
ME KONCERTE ir Lietuvos 
Nepriklausomybės Sukaktuvių 
minėjime, kuri “Naujienos” ren
gia Chicagos Sokolų-svetainėje, 
2343 South Kedžie avenue.

Iš Wisconsiiio, India
nos į “Naujienų” me

tini koncertą 
. I v ■ c\ tlill nvliuvi tu

i v

' 1 'y

Rengiasi į “Naujienų” iškilmes 
ir Nepriklausomybės apvai
kščiojimą
Šįmet “Naujienų” metinis 

koncertas pripuola . kartu su 
Lietuvos nepriklausomybės ap- 
vaikščiojimu, vasario 16 d.

šiame apvaikšČiojime žada 
dalyvauti lietuviai iš gana to
limų kolonijų. Vienas musų 
draugas iš Rhinelanderio, 7Wis.J 
rašo, kad iš ten rengiasi atva
žiuoti didelis būrys Naujienie
čių. ' iį !

Kenoshiečiai jau užsisakė 8 
vietas ir jeigu oras bus pato
gus, tai atvažiuos kęlios pilnos 
mašinos. Indiana Harbor, Ind.J 
tarėsipusė to miestelio lie
tuvių pribūti. O ęhieagiečiai, 
tai tiesiog nekantrauja, ir ką 
tik susitinki, vis kalba apie 
Naujienų Metinį Koncertą.

Tai pirmas toksai įvykis Ame
rikoj, kada lietuviai rengiasi 
statyti operą, scenoj (populiari š- 
ką veikalą, “Cavalleria Rusti
caną”. Visi lietuviai, mylintis 
dailę su didžiausiu susidomėji
mu laukia vasario 9 dienos, 
apie tai tik ir tekalba, mat, 
todėl, kad opera bus perstaty
ta lietuvių kalba. ;

Senas Antanas irgi* nesiliks 
namie. Jis tikietais jau senai

,, „į ............ n.------- .ll'LJg".

niais ratais. Jis tai daro kad 
gauti geresnę vietą. Todėl, jei 
kas dar nesate nusipirkę tiksė
tus, pasirūpinkite tai kuogrei- 
čiau padaryti. Tikietus galite 
gauti pas p. St. Dambrauską, 
kuris jau išplatino apie 50.

—Senas Antanas.

“Naujienų” Metinis Koncertas
— Naujieniečių Metinė šventė

apsirūpino i| j operą žada va-irflp ’lz- “N nnco” 
žinoti taxikebu net su aštuo- oilliLiLvo liUbv

» ' s - • <■

GARDUS
^isimarek ALUS

VISUOMET REIKALAUKIT IR 
GERKIT BISMARCK ALŲ

“Papa, kur Mama?”

šitokios komplikacijos gal 
kai kur ir susidarys. Vienok 
“Pirmyn” tiki kad tėveliai per
daug nepyks, jeigu choras pa* 
kvies ir visas kitas jų gražiųjų 
žmonų organizacijas pasekti 
Chicagos Moterų Kliubo pėdo 
mis ir atsilankyti CAVALERIA 
RUSTICANA pamatyti.

O jeiguMev^u# l^bai pyks
ta, tai lai jie iš to piktumo ima 
ir savo vyriškose draugijose nu
taria kaip vienas būti Operoje^ 
/“Pirmyn” Už tai nepyks...

“PIRMYN” stato Cavalleria 
Rusticana Sokolų svetainėje,

Plieno liejykloje už
mušė darbininką

American Car and Foundry 
Co., dirbtuvėse, 2310 S. Paulina 
Street, buvo užmuštas darbi
ninkas Nicholas 'Sukala, kai 
ant jo užkrito keli šimtai sva-

Roseland visi kalba 
apie “Cavallerią 

Rusticaną”
Visi važiuos i operą '

>■

ROSELAND. —Į “Pirmyn” 
choro statomą operą sekmadie
nį, Sokol svetainėje, galima sa
kyti rengiasi visas Roselandas.

HOOVER
WORKMANSHIP _ 
IN THESE Z) //

Previous modele 
reconetructed at 
Hoover factory.

SLAVYKAI
. .v

■"* '' ' ■"

Geras dulkių valyto
jas yra vertas visados 

turėti namuose.

V
A-'.

Išvalo dulkes iš namų

'Garantuotas.

Parsiduoda po E f) a 
- į savaitę

Jos.F.Budrik
INCORPOKATEb

3417 So. Halsted St.
Tel. BoulevarcJ 4705

WCFL Nedaliomis iiuo 5 iki 6 
vai po pietų duodamas gražus 

programas.

Mike Dzimidas
\ Pristatys jums BISMARCK alaus kiek tik norit

4138 Arčher Avenue
Phoųe Lafayette 0401

■ fį .

NAUJIENŲ” METINIS
' 1 . ....

ir LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES 

PAMINĖJIMAS

SOKOL

SEKMADIENYJE,

HALL SVETAINĖJE
2343 SOUTH KEDŽIE 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



)

NAUJIENOS
The Lithuaaian Daily Neva 

PubHshed Daily Excqpt Sunday by 
The Uthuaaian New# Puto., Go.,Iac

.1739 South Sateted Straat
Talephone CANal 8500

Subacription Ratas:
,•890 per year in Canada
85.90 per year outside of Chicago
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Chicagoje — paštu:
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(Atpigtais)

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidšia Naujiena Ben- 
drovi, <789 S. Halsted St, Chicago, 
Oi Telefonas Ganai 1580,

8890
4.00
2.50

Metama : .....
Pusei meti —
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu au atsakymu.

KOVA TARP ADATINIO IR INDUSTRINIO 
UNIJIZMO

United Mine Workers prezidentas Lewis susikirto 
su Amerikos Darbo Federacijos prezidentu Green’u pa
čioje angliakasių unijos konvencijoje. Green buvo pa
kviestas į konvenciją pasakyti kalbą. Po jo kalbos Le
vis atsikreipė į delegatus, klausdamas juos, ar jų nuo
monės pasikeitė — ar jie dabar jau sutinka, kad nerei
kia organizuoti darbininkus masinės gamybos pramonė
se industrijų pagrindais?

Suprantama, kad Lewis laimėjo “pilną pergalę”. Iš 
1,700 delegatų savo pritarimą Darbo Federacijos prezi
dentui parodė tik 3. Visi kiti sėdėjo, kuomet Lewis pa
šaukė atsistoti/tuos, kurie nesutinka su angliakasių 
unijos ♦viršininkų nusistatymu. Kitaip, žinomą, negalėjo 
nė įvykti, nes Lewis dabartinę angliakasių konvenciją 
pilnai kontroliuoja.

Šita demonstracija prieš Green’ą gali būt naudin
ga, jeigu ji sulaikys A. D. Federacijos valdybą nuo re
presijų prieš tuos, kurie organizuoja industrines uni
jas. Bet keista, kad du stambus darbininkų vadai nega
li susikalbėti tokiu klausimu, kaip darbininkų organi-i 
žavimas. Ažuot klausimą rimtai išdiskusavę ir suradę 
kokį nors būdą skirtingoms nuomonėms sutaikyti, jie 
kits kitam grasina ir rodo savo galybę !

Atrodo, kad Lewis’o pozicija tėisingesnė, nes jisai 
kovoja prieš amatinį unijizmą, kuris iš tiesų negali pa
tenkinti darbininkų masių stambiosiose pramonėse. Bet 
reikia neužmiršti, kad industrinis unijizmas irgi ne vi
sur gąlLbut pritaikytas. Yra pramonių, kuriose geriau^ 
šia tinka kombinacija abiejų unijizmo rųšių, kaip tatai 
parodė Amalgameitų unijos ir kitų adatos darbininku 
unijų pavyzdys.

Vienpusiškai ligi kraštutinybes išvystytas industri
nis unijizmas gali turėti ne mažesnių ydų, kaip amati-' 
nis.Juk prieš kokius 20—30 metų tas industrinis unijiz
mas buvo iššaukęs Amerikoje stiprų judėjimą, bet į ką 
I. W. W. išsigimė? O John L. Lewis/kuris dabar yraį 
vyriausias industrinio unijizmo čempijonas, turi savo 
rekorde taip pat ne visai pagirtinų dalykų.

Butų nelaimė, jeigu ta kova privestų prie naujo 
darbininkų suskaldymo.

kyti didėjančio skurdo, tol ji nieku budu negali būt pa
siruošusi įvesti visuomenėje aukštesnę ekonominę ir so
cialinę santvarką. Jeigu šitame laipsnyje dėl tam tyčia 
susidėjusių apystovų net patektų valdžia į darbininkui 
rankas, tai socializmo jie vistiek nestengtų įsteigti. j

Bet gerai susiorganizavę darbininkai ’t(ir, žinoma, į 
kuomet jų yra jau didėlis skaičius) tą skurdo didėjimą,; 
laikui bėgant, sustabdo. Tuomet jų kova nepasiliauja,; 
bet jie dabar kovoja dėl savo gerbūvio padidinimo. Jų 
kultūriniai reikalavimai auga, ir jie nori,, kad jiems 
tektų daugiau tų materialinių ir dvasinių turtų, kur 
riuos pagamina visuomenė, šitą tikslą jie gali pasiekti, 
tiktai įgydami daugiau galios valstybėje. Taigi šioje 
antroje darbininkų judėjimo stadijoje eina kova dėl ga-’ 
li°s.

šita kova pasibaigs tada, kada bus įsteigta soeializ-J 
mo tvarka.

Socializacija (t. y. keitimas kapitalistiškų pramonių 
į socialistiškas) bus tos kovos dalis. Bet socializacija 
negali prasidėti, kuomet visuomenė dar tebėra tokiame 
stovyje, kad reikia vesti desperatišką “karą” su darbi
ninkų masių skurdu. Norman Thomas, matyt, yra men
kai susipažinęs su ekonominiais klausimais. Pats aiš
kios minties šituose klausimuose neturėdamas, jisai 
skolinasi terminus iš militaristų žodyno (tai bus, gal, 
bolševikiškų “idėjų” įtaka).

Ne tame dalykas, kad Franklin D, Roosevelt “neso- 
cializuoja” Amerikos pramonės, nors Al. Smith sako, 
kad jisai, tai darąs. Jeigu ir pats Thomas šiandie sėdė
tų B altam j ame Name, tai socializacijos kolkas dar vis
tiek nebūtų! Tam dar nėra Amerikos darbininkų klasė
je pakankamų jėgų. Jie dar tiek nesusipratę ir neorga
nizuoti, kad nestengia išrinkti nė vieno savo atstovo į 
kongresą! ' '

Apžvalga
KAM TAS VEIDMAINIA

VIMAS t

SOCIALIZACIJA AMERIKOJE

Socialistas Norman Thomas prisiuntė mums tekstą 
savo kalbos,, kurią jisai pereitą sekmadienį rengėsi pa
sakyti per radio, kaip ir atsakydamas į demokratų par
tijos šulo Al. Smith’o kalbą. Pastarasis, kaip žinome,* 
atakavo prezidentą Rooseveltą už tai, kad jo Naujoji 
Dalyba tai nuo socialistų pasivogtas programas. Tho
mas, suprantama, su ta Smith’o nuomone nesutinka irį 
įrodinėjo, kad ji klaidinga.

Vienoje savo kalbos vietoje (ji pusėtinai ilga, už
imtų kokias 9 špaltas laikraštyje) Thomas gvildena so-j 
cializacijos klausimą, t. y. kokiu budu kapitalistinės 
pramonės turėtų būti pakeistos į socialistines pramo
nes. Kalbėtojas nurodo, kad pramonės neprivalo būt pa
vestos politiškiems biurokratams. Jų administracija tu
rinti būt sudaryta iš atstovų darbininkų, technikų ir 
vartotojų; o visos pramonės turėtų; kalbėtojo nuomo
ne, būt pastatytos po tam tikra “nacionalio ekonominio 
planavimo taryba”, kuri butų nelyginant “karo taryba; 
šventame kare prieš neturtą”.

Paskutinis sakinys mums atrodo keistas. Pramonės 
organizavimas vargiai gali būt panašus į karą, nors tas 
karas ir butų taip “šventas”, kaip kova su neturtu. 
Ekonomiškas žmonių veikimas ir karas tai du taip skir
tingi dalykai, kaip statymas ir griovimas. Antra ver
tus, jeigu neturtas visuomenėje da yra taip didelis,, 
kad su juo reikia taip desperatiškai kovoti, kaip ka^ 
yra kovojama, vedant karą, tai labai abejotiną, ar są
lygos jau yra pribrendusios pramonės socializavimui.;

Darbininkų judėjimas nuo to laiko, kada jisai pasida
ro klasiniai sąmoningas, pergyvena, bendrai imant, dvi 
stadijas.. Pradžioje darbininkai kovoja prieš skurdą, 
stengdamiesi nugalėti kapitalistiškos sistemos’ tendenci
ją vis labiau ir labiau išnaudoti darbininkus. Kol darbi
ninkų klasė yra taip silpną, kad ji nestengia net sulai-’ i' .-k* . " -> '/ ■ .

“Draugas” sako, kad mes su
klaidinę visuomenę, pastebėda
mi, jogei katalikai Lietuvoje 
dar vis tiek turi daugiau teisių, 
negu kuri kita srove (išimant 
tautininkus). Girdi, *esą prie
šingai : daugiau teisių už kata
likus turį socialistai, nes —

“jų organizacijų ; taUtininkų; 
valdžia neuždavinėja, iš uni-‘ 
versiteto socialistų profeso
rių nešalina. Praėjusį rude
nį uždaryta kątalikų politinė 
partija ^krikščionys demo
kratai), bet socialdemokratų 
partija ir dabai* dar tebevei
kia.”
čia ‘‘Draugas” rašo aiškią 

netiesą. Pirmiausią, netiesa, 
kad socialistų organizacijų val
džia neuždavinėja. Jau seniai 
yra uždraustos darbininkų pro
fesinės sąjungos. Per visą lai
ką nuo gruodžio mėn. 1926 m. 
perversmo valdžia neleidžia 
veikti (nei susirinkimų daryti, 
nei viešų prakalbų rengti) so
cialdemokratų 
riams.

To ne gana, 
džia partijos 
o paskui daro

partijos šky-

nelei- 
veik<ti,

NAUJIENOS, CHcagO, HL ’
ąipnalų grupių, gyvenančių 
kukliose sąlygose, ir smUl-J 
kių žemės savininkų. Italijo- 

*; j e yra 9,600,000 atskirų že-, 
mės ūkių, mokančių valsty
bei mdkesčius. Kiekviena 
valdžia, 'kuri mėgintų atimti 
nuosavybę tiems ūkininkams 
ir t krautuvninkams, butų 
greitai priversta atsipeikėti. į 

“Be to, Italija importuoja 
iš užsienio daug įvairių žalia
vų savo pramonei dideli 
kiekį maisto produktų. Vos 
spėtų susidaryti komunistiš
ka Valdžia Italijoje, kai visų 
kitų šalių kapitalistai pa-

< skelbtų Italijai ^boikotą ir 
Italijos komunistiška tvarka 
susmuktų per porą savaičių 
po šitų “sankcijų’ smūgiais. 
.Patys Italijos komunistai 

kad jie negalėtų

rios jų draugijos (jaunimo, 
tarnaičių, davatkų ir t. t.) nie
kuomet nebuvo uždraustos; jų 
laikraščiai ėjo ir tebeina. Val
stybes iždas, be to, moka algas 
vyskupams ir kunigams, o mo
kyklose valdžia užlaiko kape
lionus. Kunigams pavesta me
trikaciją (gimimų, mirimų ir 
jungtuvių rekordų vedimas), ir 
klebonai kontroliuoja kapines, 
taip kad laisvos minties žmo
gui nėra vietos ne būti palaido
tam, jeigu jisai prieš mirdamas 
kunigui nenusilenkė.,; 

f

O kur dar konkordatas su 
Vatikanu 1 Jeigu^unigai . pasi
jukta nuskriaustj, tai jie šau
kiasi popiežiaus pagelbos — ly
giai taip, kaip kad svetimtau
tis, .gyvenąs Lietuvoje, skųstų
si kitos šalies valdžiai, žodžiu, 
kunigija yra ne tik privilegijuo
tasluomas Lietuvoje, bet dar 
turi ir svetimos valdžios pro
tekciją, kaip svetimtaučiai.

Ir akivaizdoje visų šitų fak
tų “Draugas” nesidrovi rašyti, 
kad ’klerikališka srovė Lietuvo
je turinti mažiau teisių net už 
socialistus, kurie, faktinai jokių 
teisių neturi!

Kam tas veidmainiavimas?

Patys
numano, 
įvykinti komunistišką revo-, 
liuciją. Tik prieš keletą sa-

* vaičių, Italijos anti-fašistiš- 
kų emigrantų konferencijoje 
Briuselyje jie pareiškė, kad 
jie nesipriešins buržuazinės 
tvarkos atsteigimui Italijoje, 
jeigu tik bus grąžintos poli
tinės laisvės.”
Tai yra rimti argumentai. 

Komunistiškai revoliucijai, iš 
tiesų, nėra pagrindo Italijoje. 
Tokią revoliuciją Leninas ga
lėjo padaryti Rusijoje dėl to, 
kad tenai žmonės* buvo tamsus 
ir neorganizuoti* Sudaręs gink
luotą jėgą iš pakrikusios c^*o 
armijos skeveldrų, Leninas įgi
jo įrankį, kurio neturėjo nė 
viena kita visuomenės grupė, 
todėl jisai nugalėjo visus savo 
oponentus. Bet ir tai Rusijoje 
per trejus metus ėjo kruvinas 
pilietinis karas, pirma negu bol
ševikų diktatūra įsitvirtino.

Visose kitose šalyse, kur tik 
komunistai bandė steigti “so
vietų valdžias”/ jie buvo labai 
greit sumušti. Sakysime, “so
vietų valdžia” Bavarijoje išsi
laikė mažiau kaip dvi savaites. 
“Sovietų valdžia” Vengrijoje 
nusmuko per keįętą savaičių. 
Suomijoje bolševikų sukursty* 
tas sukilimas buvo paskandin
tas darbininkų kraujuje. Itali
jos darbininkai, paklausę bolše- 
yįkų agitatorių,- buvo beprade
dą užiminėti dirbtuves; bet pa
laikę jas savo rankose kelias 
dienas, -turėjo grąžinti jas sa
vininkams, nes negalėjo gauti 
nei medžiagų darbui, nei pinigų 
algoms. ’ <

KOMUNIZMO BAUBAS
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Gražiškių Byla
(Musų specialaus kores

pondento)

paprastai tokiais 
būva. Arešto na- 
žmonių spiriamas 
paleidžia. Kas į- 
tuodviem suim- 
dabar jokia byla

Dabar Kaune kariuomenės 
teisme viešai svarstoma taipi 
vadinama Gražiškių byla. 
Trumpai suglaudus, bylos es
mė yra, ‘ kad ūkininkai kėsi
nosi paleisti du policijos su
imtus* savo kaimynus. Mat, 
ūkininkams atrodė, kad tuo
du jų kaimynai, visai nekaltai 
suimti ir visi, koks poras šim
tų žmonių, susitarė nueiti į 
Gražiškius pas policiją pasi
teirauti už ką, suimti visai ne
kalti žmonės. Nuėjo, žodis po 
žodžio, pasikarščiuota, pagrū
mota,* kaip 
atsitikimais 
mų sargas 
suimtuosius 
domu, kad 
tiemsiem ir
hera iškelta ir abudu laisvi. 
Atseit, žmonės tikrai nujautė, 
kad suimti nėra kuo nors kal
ti, o tik tai padaryta vien po
licijos nuožiūra. Ir štai to, ro
dos, visai mažo įvykio pasė
koje, vėliau daugiau pasikarš
čiuota—vienas ūkininkas nu
šautas, keletas sužeistų ir da
bar byla kariuomenės teisme.

Bet čia tik pirmoji tos by
los dalis. Kaltinami, tik už kė
sinimąsi paliuosuoti suimtuo
sius, už ? pasipriešinimą poli
cijai jai pareigas einant. Ka
dangi byla svarstoma viešai, 
tai teismo salė1 pilna pilnutėlė 
žmonių. Visų sutalpinti nega
lėjo, reikėjo tik pagal išduo
tus bilietus į teismo salę įsi
leisti. Publikos tarpe čia rasi 
įvairių politikų, daug žurna
listų, daug teisiamųjų pažįsta
mų ir šiaip žiūrovų nemaža 
susirinko. Visiems įdomu ne 
tik, pasiklausyti bylos eigos, 
bet ir arčiau susipažinti su 
kaimo žmonėmis, kurie tiek 
dabar Triukšmo sukėlė ir tiek 
valdantiems rūpesčio sudarė, 
kad net ginklo reikėjo stver
tis.

Kalbu su vienu iš liudinin
kų. Tai tipingas Vilkaviškio 
apylinkes ūkininkas: barzda 
švariai -nuskusta, ūsai gražiai 
pakirpti. Plaukai tvarkoje su
šukuoti. Pirktiniais drabužiais 
apsirėdęs, minkšta, a’pikak^ ir 
storokas kriukis rankoje.; ly

čia aš čia smulkiai visa tai 
aprašau; mat, dabar vis no
ras oficialiosios pozicijos spau 
dos įtarti, kad tie nerimstan- 
tieji ūkininkai tai yra tik kai
mo driskiai, benamiai, beže
miai arba sklypininkai, kurie 
greit visokioms agitacijoms 
pasiduoda. Kaip matos, čia 
prieš mano akis stovi ūkinin
kas kokių dvidešimties ha že
mės savininkas. Rankoje laz
da... tai sakysit smulkmena, 
kurios netektų minėti. O, tai 
dabar labai rimtas argumen
tas. Mat,v teisme tenka nusta
tyti; ar ūkininkai grūmojo 
policijai lazdomis, ar tik šiaip 
jas visai atsitiktinai turėjo. O 
iš tikrųjų Sudavijos ūkinin
kai, mėgsta lazdas nešioti.

-—Nesuprantu, ką čia jie to
kio baisaus dabar nori suda
ryti, — ramiai sako man tas 
liudininkas. — Na kas čia to
kio įvyko? Nugi nekaltus su
ima žmones, nugi cinam pas 
policiją geruoju prašyti palei
sti musų kaimynus. Kas čia 
jie, kokie vagiliai, ar ką? Kam 
sprandą nusuko, ar ką? Ra
mus musų kaimynai. Ko čia 
labai taip kiršyti žmones, yra 
ir taip dėlko žmonėms pykti. 
Policija, matai, visokius įsta
tymus žino, bet žmonės ir ne 
durni. Patys nėjo arešto namų 
durų versti. Na, 4ai tuomet 
užklupo sargą ir tas duris at
rakino. Koks čia smurtas? 
Parėjom visi namo ir atliktas 
kriukis. Jei kalti rašyk suim
tiems protokolą, bet čia tai 
prasidėjo byla iš kilo galo. 
Paliuosuotus jau niekuo ne
kaltina, bet sudaro didelę by
lą visiems tiems, kurie ėjo 
prašyti paleisti kalinamus. 
Na, ar tai pirmas kartas tok
sai atsitikimas? Ana, kiek kar
tų bernai šventadieniais dėl 
mergų susimuša, na vieną; ki
tą suima. Žmones prašo, ir 
paleidžia, juk tarp žmonių 
gyvenam, reikia žmoniškai ir 
elgtis.

(Bus daugiau)
Reikalaukite “NAUJIENAS 

ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo delsi.

Valdžia 
skyriams 
nutarimus, kadi 

“dėl neveiklumo” skyrius turi 
bųt uždarytas! Provincijoje to
kiu budri tapo sunaikintos vi-* 
sos socialdemokratų organizaci
jos.

Pernai-metais tokiu pat bu
du valdžia norėjo sunaikinti so
cialdemokratų partijos skyrių 
Kaune: pirma neleido skyriui 
veikti, o paskui nutarė, kad 
“dėl neveiklumo” skyriui turi 
.būt atimtos ‘teisės. Dėl įto social
demokratai padavė skundą teis 
mui, ir teismas pripažino, kad 
valdžia pasidlgė neteisingai. ■ 

■ . ‘-i
Tuo laiku, kada valdžia per-į 

eitą rudenį uždare krik-clemų 
partijos centrą, Kauno karo 
komendantas jau seniai buvo 
sauvališkai uždaręs paskutinį 
socialdęmokrajtų partijos sky
rių Lietuvoje. Jau pasaulio lie
tuvių kongreso metu adv. Pu-, 
romėnė savo sveikinimo kalbo
je kongrese pareiškė, kad nuo 
socialdemokratų partijos yra 
palikęs tik vardas, kurio val
džia dar nėra uždraudusi.

Be to, valdžia seniai .uždare 
partijos laikrašti “Socialdemo- 
kratą^’.

Tuo tarpu klerikalų partija 
visą laiką gyvavo ii* veikė; jvai-

veikėjų: Max As-
Borgese, Michele

Gal būt, svarbiausia priežas
tis, dėlko buržuazija Europoje 
remia Italijos fašizmą, yra ta, 
kad ji bijo, jogei fašistų dikta
tūrai sugriuvus, Italijoje gali 
kilti ibolšeVikiška revoliucija. 
Diktatoriaus Mussolini agentai 
šitą mintį , uoliai skleidžia ir 
Amerikoje.

Kaip “Naujienose” jau buvo 
rašyta, prieš tą publikos gąsdi
nimą komunizmo baubu išėjo 
viešai grupė italų rašytojų ir 
visuomenės 
coli, G. A
Cantarella, jGuido Ferrando, 
spaetano Salvemini ir Lionello 
Venturi. Jie pąskelbū Ameri
kos -spaudoje ilgą pareiškimą, 
kuriame jie sako, kad tas pra- 
našayimas, jogei po fašistų dik
tatūros ateisiąs komunizmas, 
tai tik nauja vergija senos, jau 
diskredituotos . pasakos, 
prieš tryjiką metų Mussolini 
išgelbėjęs Italij^ ir net visą 
Europą nuo bolševizmo.
. Ta italų... rašytojų grupė ma

no, kad fašistų diktatūrai griu
vus galį į vykti,, daug, visokių 
dalykų, bet mažiausia galimu
mo esą komunistiškai revoliuci
jai, ir štai dčlko: •

į ^‘Italija tai be Rusija” 
šo jie. “Italija tai kraštas,, 
susidedąs daugumoje ;iš: 
smulkių pramonininkų, ama
tininkų, kraųtuvnmkų, prote-,

- ■ . .:,v i į . "T/“
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SĄSKAITOS, kurias apmokama
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MUSŲ SKAITYTOJAI
Katalikų Organizuota Agitacija Prieš 

Tautiškas Kapines
Raštai skiriami j š| skyrių turi būti adresuojami “Musų Skaitytojams”. 

Būtinai pridėkite savo vardų ir pavardę.
Varo planingą kampaniją pakenkti laisvą 

~ lietuvių ištaigai.
Gruzdiečių Kliubo 

Reikalu
Kelios savaitės tani atgal 

“Naujienose” buvo pakeltas 
klausimas apie sutvėrimą Pa
žangaus Gruzdiečių Kliubo. 
Neužilgo gauta žinių nuo 
Vinco ir Prano Sabaliauskų, 
Antano Kazlausko, Juozo Kla- 
stausko ir keleto kitų. Bet 
siaučiant tokiems dideliems 
šalčiams, veiklesnieji turi to
kius darbus (dirba už flat ja- 
nitorius), kad nei valandėlės 
negali pašvęsti kitiems dar
bams. Tokiu budu nutarta lau 
kti iki išauš pavasaris, pasi
darys malonesnės dienelės ir 
oras bus šiltesnis.
Daug gruzdiečių Chicagoje

Dabar dar prie progos noriu 
priminti gruzdiečiams, kad ar 
vėliau, ar anksčiau, būtinai 
reikėtų Chicagoje gyvenan
tiems gruzdiečiams susiburti į 
vieną kupetą ir sutverti savo 
kliubą. Kiek žinoma, kaip 
Chicagoje, taip ir apielinkėse 
apsčiai randasi iš Gruzdžių 
padanges atkeliavusių žmo
nių. Daugelis yra pažangus ir 
skaitą laikraščius, ypač “Nau
jienas” ir taip pat yra (arba 
buvę) veiklus organizacijų 
darbuotojai. Nėra abejonės, 
kad jie (gruzdiečiai), suėję į 
bendrą darbą, daug ką nuvei
ktų apšvetoje, čia Amerikoje 
ir Lietuvoje.

Kaip matote iš laikraščių 
pas chicagiečius atsirado di
delis ūpas ir daug energijos 
tverti taip vadinamus parapi
jų kliubus. Daug jau jų susi
tverė, dar daugiau susitvers 
ateityje. Beveik visų kliubų 
troškimas yra susižinoti su 
savo valsčiaus gyventojais, lai 
svos minties žmonėmis ir už
megzti draugiškus ryšius. 
Daugiausiai kreipiama dainės 
steigimui laisvų kapinių, kny
gynėlių ir taip pat siuntinėji-

kartą kasant duobę, yra lau
žomi grabai, triuškinami kau- 
ląį, mirusiemsiems draskomi 
drabužiai.

Nei kaulų nesusirinks. 
Paskutiniam Teismui 

šv. raštas sako, kad arkan- 
gehii su triuba užpiltus, visi 
numirėliai kelsis "siu grabais ir 
eis į Juozapato pakalnę — 
Teismavietę. Vargiai mirusieji 
kaulus susirinks, o ką bekal
bėti pro grabus.

Kunigai jinato kokia yra bai
si betvarkė laidojmo numirė
lių Lietuvoje; bet ar jie pri
mena parapijonams, kad rei
kia kapus padidinti ir nupir
kti daugiau žemės, kapus pa
puošti, kad Igfražiau atrody
tų? Patys gauna nuolatines 
a'jgas iš valdžios ir iš parapi- 
jonų už kiekvieną patarnavi
mą ima užmokestį. Galėtų ne- J 
tik tuo reikalu pasirūpinti, ‘ 
bet ir patys pinigiškai prisi
dėti. Kaip liūdna ir slegianti 
nuotaika, matant tokį vaizdą. 
Gražiausi plotai žemės šalę 
kapų, o numirėliai laidojami 
vienas ant kito.

— Gruzdietis.

Dėl šalčio pritruko 
anglių

verčiamas, išlei-
kuriuo
unijos statuto

todėl, kad dėl

einant

United Mine Workers of 
America prezidentas John L. 
Lewis, bėdos 
do įsakymą, 
sušvelninamas 
reikalavimai
šalčių pritruko anglių ir gręsė 
jų visiška stoka. Ypatingai tu
rėjo didelį pareikalavimą ir 
nebegalėjo laiku pristatyti an
glių Illinojaus pietinės kasyk
los, o Iowa valstijos anglių 
vartotojai jau veik visai nebe
galėjo gauti.

Vaikščiojant per žmones, religinėms apeigoms, nes že- 
man tenka nugirsti įvairių da- mė visur ta pati, kur mes ne- 
lykų apie Lietuvių Tautiškas silaid-osiine, bet mus 
Kapines. Tūli tikintieji tiesiai 
stengiasi kenkti toms kapi
nėms. Žmogui kut* mirus, da
ro viską ką išmanę, kad tik 
velionis butų palaidotas kata
likiškose kapinėse, o ne Tauti
nėse. , /

Apie porą, mėnesių atgal, vie
noje apielinkėje susirgo mer
gina, apie 22 metų amžiaus. 
Kadąngi mergaitė buvo naš
laitė ir gyveno pas svetimus, 
o prie jokios parapijos nepri
klausė, tai, mirties atvejyje, ją 
planuota palaidoti Tautiškose 
kapinėse.
Bauginimais ir Gąsdinimais
Merginą išvežus į ligoninę, 

tūlos moterėlės ėmė šeiminin
kei kalbėti, kad jei mirs, mer
giną palaidotų Šv. Kazimiero, 
o ne Tautiškose kapinėse. Šei
mininke sako, kad ji merginą 
nori palaidoti Tautiškose ka
pinėse. Tada viena iš tų atsi
lankiusių moterų net pagrąsi- 
no, girdi, jeigu nepaklausysi, 
tai jos nedalyvausiančios lai
dotuvėse 
kapines.

Šitokių 
laidojimą 
pinėse tenka girdėti įvairiose 
Chicagos Lietuvių kolonijose 
ir, be to, atrodo, kad tai yra 
tam tikros organizacijos dar
bas, kuris varomas planingai, 
tikslų palaidoti laisvos min
ties žmonės katalikų kapinė
se. ' 

j Gerbiamieji tautiečiai, ne
esu priešingo nusistatymo ir 
šv. Kazimiero kapinėms, nei

ir nelydėsiaričios į

agitacinių kalbų už 
šv. Kazimiero ka-

Daugiausiai rūpinasi 
kapinėmis.

Iš visų opiausia yra, tai ka
pų (amžinosios tėvynės) rei
kalas. Nelik, kad laisvesni 
žmonės kai numiršta neturi 
kur pasilaidoti, bet gailestis 
ima žiūrint kaip ir pačius ti
kinčiuosius laidoja. Aš čia 
noriu kalbėti tik apib savo pa
rapijos, Gruzdžių kapus, 
(nors provincijoj vįsur tas 
pats). Jus, gruzdiečiai, atsi
menate prie miestelio stovintį 
kalnelį, su apžėlusia koply
čia? Ten tame siaurame kal
nelyje, yra ir katalikų ir rusų 
ir latvių kapai. Nesenai rusų 
kapus vyskupas pašventino ir 
dabar yra ir katalikai toj vie
toj laidojami. Kiša po 10-15 
ir daugiau žmonių. Kiekvieną

Teismas norėjo, bet ne
spėjo išgelbėti dvi kates

Apie savaitę laiko atgal mirė 
Mrs. L M. Bowen, 5640 South 
Harper avė. Kai teismas gavo 
jos testamentą, patyrė, kad ke
lionė reikalavo nužudyti jos dvi 
kates, “Muff” ir “Swett Pie”. 
“Galvažudžiu” nuskyrė Dr. Al- 
vin Morrow( 155 N. Ridgeland 
avenue, Oak Park.

Teismas susimylėjo. Kam tas 
nabages žudyti.

Pašaukė Dr. Morrow prašyti 
kačių pasigailėti. Bet tas “kru
viną” užduoti jau buvo atlikęs. 
Kates Užchloroformavo.

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

JUOZAPAS MAROKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 3 dibnų, 2:50 valandų 
po pietų 1936 m., sulaukęs pu
sės amžiaus, gimęs 
ap., žygaičių par., 

, kaime.
Amerikoj išgyveno
Paliko dideliame 

mylimas dukteris Oną ir Adel- 
lę ir žentų Stanislovų Petrošių, 
b/oli Petrų, dėdę Augustų Ma* 
rozų, 2 pusbroli Kazimierų it 
Vladislovų, švogerkų Onų Gud- 

• Jonienę, pusseserę Juzefų Kaz< 
lauskienę ir daug kitų giminių,;.

Kūnas pašarvotas randasi 
4412 So. Maplewood Avė

Laidotuvės jvyks ketvirtadie-* 
nj vasario 6 diena, 8:0Q vai. 
ryto iš namų i Nekalto Prasi* 
dėjimo Pan. šv. parapijos bųž- 

. nyčių, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų, o iš ten bus nulydėtas i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo MarOza 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ii 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame, ' 
Dukterys, žentas, brolis, 
dėde, pusbroliai, švogerka, 
pusseserės ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. Ė. Eūdeikis, Telefo
nas Yards 1741.

► • ■ ■.

Tauragės 
Gaudaičių
33 metus, 
nubudime

................t ..................................................................

kjinigjos pęlnijiųiosi tikslai ir 
jos noras paimti viską į savol 
rankas. Jei tai jai«. pavyktų, 
žinoma, kad tada už palaido
jimą ji visai 'kitas kainas pa? 
skelbtų, / o nepatinkamus ,sau 
žmones ar bedievius vėl ipitų 
šiapus tvoros laidoti.

Pasistengiame kapines pa
gerbti.

Tačiau jų nelaimei, laisvos 
minties žmonių pastangomis, 
tam jų menkos vertės darbui 
tapo-užkirstas kelias jau 
prieš 25 metus, o mums be
lieka tik anų pradėtas darbas 
toliau varyti. ' Yra sukurtos 
Tautiškosios Kapinės ir pasi- 
stengkime jas tinkamai pa
gerbti. Čia visi lygus ir nėra 
to, kas būdavo, tada, kada 
klebonas darė taip kaip jam 
patiko: jei turtingas—tai vis
kas gerai, o kai neturtingas, 
nors ir Visas parapijono pa
reigas atlikęs, eik. į patvorę ar 
kur sau nori.

Šiandien, tam jų sauvaliavi
mu kelias tapo užkirstas ir, 
todėlei, jie pradėjo tą visai 
gerai organizuotą darbą, kad 
kaip nors pakenkti Tautiškų 
Kapinių reikalams. Jie šian
dien nebesiyaržo ir tuo, kas 
Lietuvoje skaitoma už didelę 
nuodėmę įę siunčiama į kalė
jimą, \kaip tai atsitiko su A. 
Simanavičiumi, Kruopiuose, 
kuris tik už palaidojimą ne
krikštyto < savo kūdikio šalę 
motinos kapo, tapo uždarytas 
kalėjime, čia,'1 mat, kitas „ die
vas. Čia yra geras ir bedievis, 
kad tik gali1 užsimokėti už 
duobę ir palaidojimą.

Ir komunistas geras 
bočiams.'

Porą menesių atgal 
gos policija liušovė 
‘•Vilnies” redakcijoje, 
kaip pasirodė) < su katalikų 
bažnyčia nieko bendro neturė
jo. Jis buvo komunistas. O

betgi, katalikų bažnyčia jį pa
sigauna ir nors raudoną bedievį 
pasilaidoja kazimierinėse ka
pinėse ir net su bažnytinėmis 
apeigomis; o kai gauna gerai 
apmokėti, tai už tokį ir pamo
kslą dar pasako.

Tikras esu jei mes čia ne
turėtumėm tos demokratiškos 
laisvės ir laisvų kapinių, 
mums tektų kai kada ir labai 
skaudžiai nukentėti,* nes x tada 

\lr tokių juokingų įvykių* kokių 
t' i___ • ,,atsitinka Lietuvoje, butų aps

čiai. Mums irgi tektų karstą 
kelti per tvorą, kaip Jurbarke 
Adomaičio ir, už nė suspėji- 
mą pakrikštyti kūdikio, eitį į 
kalėjimą, kaip A. Simanavi
čiui, Kruopiškiuose.

Todėl visos tos agitaęijos už 
laidojimą tik katalikiškose 
kapinėse ir klebonu elgesys 
yra smerktinas visais atžvil
giais. f / '

— Senas Petras

“Naujienų” Metinis Koncertas 
Sokolų Svetainėje, 2343 South 

Kedzie avenue

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Ev 

ropos. Kam jie priklauso, V 
gul nueina į vyriausįjį* pašte 
(Canal ir Van Buren streets'i 
ir prie langelio, kur, padėti

RHEUMATISM
sergantiems pagelbą gatantuojam arba grąi 
nsim pinigus. Yra tikras faktas, kad jus g 
lite gauti greitą garantuotą pagelbą 1 kele 
minutų vartodami Salem’s Velvet-Rub m 
Rheumatismo, Neurltis, Lumbago, Salč 
Krutins jo, sustingusių raumenų ar sąnari 
Iš visur tūkstančiai rcportuoja nustebina 
čius rezultatus. Gausit visose Vaistinyčlo 
arba prisiųskit 65o stamppmis ar money c 

■derį ir mes jums pasiųsime.
BERDU LABORATORIES, 

7028 MERRILL AVĖ., Dept. S
CHICAGO, ILL.

kle- ’

Ghica- 
žmogų 
kuris,

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defą^ed, Xr Undčfaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu, Duodame 

Collateral Paskolas.

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

Tel, Frąnklin 0576 ,

**——1- i 1 ......... . i .11,1 J .......... I j

Trys Tūkstančiai Lietuvių Negali Būt
įgulant

Trys tūkstančiai lietuvių—vyrij, moterų ir didelis skaičius jaunimo 
—yra Chicagos Lietuvių Draugijos nariak Jie visi žino, kad jiems 
pašalpa ligoje, pdmirtine, o taipgi socialiskaia ir kultūriškais reika
lais verta apsirūpinti. <

Trys tūkstančiai Chicagos Lietuvių Draugijos narių negali būt 
klaidingi. Jie žino, kad> jiems reikia Pašalpos Ligoje, Pomirtines ir 
Kultūros Draugijos, jie ir priklauso Chicagos Lietuvių Draugijai. 
Čia ligos pašalpa trijų skyrių: $6, $10 ir $16 per savaitę, pomirtine 
—“cash” $200, palaidojimo reikalams dar $50 extra. Dabar eina 
Draugijos Jubiliejinis konkursas, nariais priimami nuo 13 iki 48 m. 
amžiaus. M§nesin§s duoklės pagal priklausomų skyrių—5Qc, 75c ir 
$1.25, įstojimas pagal amžių. Konkursas baigsis balandžio (April) 
30 d„ nariai, įsirašę dabar, gaus tikietą dykai i Inicijacijos ir Do
vanų Laimėjimo vakarų, kuris ivyks tuoj konkursui, pasibaigus — 
gegužės (May) 3 d., Ashland Boulevard Auditorium. Įsirašyti gali
ma per DRAUGIJOS konkursantus, narius arba tiesiog Draugijos 
ofise. Ofisas atidaras panedėliais ir ketvergais visų dienų—nuo 9 v. 
ryto iki 8:30 vakaro. Nedėldieniais nuo 9 v. ryto iki 1 v. po piet.

Lauksime Jūsų atvykimo.
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS, 

1739 South Halsted Street (2-ros lubos)

“Advertised Window”

I Abaravieciene Aniela
II Kalpokui Jonui

13 Latvlnaitei Lucille
15 Mantįewicz Kostancyzja

Visi Bus “Naujienų” Metinia
me Koncerte. Bukite ir Jus!

I, , ., l..............................u.......................... .

, ■ ■ ■

SUSIRINKIMAI
IANDIEN
A. 139 Kuopos—mėnesinis susirinkimas, šįvakar, Palmer 

parko svetainėje. Prašoma visus susirinkti, svarbu. Bus 
renkama darbininkai musų kuopos metiniam parengimui, 
kuris įvyks vasario 23 d. Strumilos svetainėje, dalyvau
jant “Pirmyn” chorui, kuris statys “Gražioji Galatea”. 
Valdyba. y

A. 36 Kuopos—mėnesinis susirinkimas 7:30 vai. vak. Lietu
vių Auditorijoje, 3133 S. Halsted Str. Prašoma pribūti 
visus laiku, yra svarbių reikalų. Raštin. J. Balčiūnas.

dvienijimo Lietuvių Namų Savininkų—mėnesinis susirinki
mas 7:30 vai. vak. Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. Hal
sted Str. Turini labai daug svarbių reikalų, prašome vi
sus atsilankyti.

> i S. Kunevičia, rašte
L 109 Kuopos—mėnesinis susirinkimas 8 vai. vak. W. Neffo 
svetainėje, 2435 S. Leavitt Str. Prašome visus narius atsi

lankyti. Valdyba. z
A. 226 Kuopos susirinkimas J. Grigaičio svet, 3804 W. Ar- 

mitage avė. , Yra labai svarbių reikalų apsvarstyti.* Rei
kalinga visų dalyvavimas. Kviečiame būtinai atsilankyti. 
Už rašte Ben Aluzas.

Lithuanian Morning Star Kliubo—mėnesinis susirinkimas 8 vai. 
vak., Naujoje Kliubauzėje, 2007 North Avė., antros lu
bos. Yra labai svarbių, reikalų. Kviečiama visus atsilan 
kyti. Rašt. M. Chapul.

SLA. 289 Kuopos—paprastas susirinkimas 7 vai. vak., J. še- 
mutaviČiaus svetainėje. Kviečiame visus, ries bus ima- 
ma visų paveikslai Susivienijimo jubiliejiniam albumui. 
Svarbu. A. L. Skintiontas, Sekr.

PARENGIMAI

ANTANAS J. PILACKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 4 dienų, 11 valanda ry
ta 1936 m., sulaukęs 54 metų 
amžiaus, gimęs Suvalkų red., 
Šventežerio apskr., Mikičiu kai
me.

Amerikoj išgyveno 44 metus. 
— Gyveno R. 1, Dyer, Ind.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Josephine. sūnų Edvar
dų, 2 dukteris Jenevie ir Delo- 
res, seseri Mary ir Agnieška ir 
broli Povilą ir Švogerka Julių 
Hubka ir švogerka Anna Re- 
derer ir James Green.

Kūnas pašarvotas randasi
koplyčioj. 2506 W. & St.

Laidotuvės ivyks subatoj, 
vasario 8 dienų, 8:30 vai. ryta 
iš koplyčios i Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Šv. parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a .a. Antano J. Pilacko 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų J/ 
atsisveikinimų. >

Nubudę liekame.
Moteris, dukterys, sūnūs, 
švogerkos, švogeriai 
ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. M. Skudas, Telefonas 
Monroe 3377

A. “f A.
VINCENTAS BENEVICH
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 2 dienų, 10:25 valandų 
vak. 1936 m., sulaukęs 46 me
tų amžiaus, gimęs Šiaulių ap., 
Papilės parap., ir mieste.

Amerikoj išgyveno 25 metus. '
Paliko dideliame nuliudime 

mylimų broli Jonų, 5 seseris 
Antanina, Kazimierą, Petronė
lę, Julijonų ir Pranciška, 
dėdienę Ivaškevičienę. 5 švo- 
gerius Petras Endruškevičius, 
Pranciškus Kuizinas, Juozapas 
Linkis,. Juozapas > Vainaus
kas ir Kostantas Kundrotas ir 
daug kitų giminių, o Lietuvoj, 
seseri Leonorą Veižauskienę.

Kūnas pašarvotas randasi 
720 West 62 St.

Laidotuvės ivyks penktadieni 
vasario 7 dieną, 8 vąl. ryto iš 
namu i. Gimimo Panelės šv. 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos ua 
velionio siela, o iš ten bus nu- 
lydtas i šv. Kazimiero kapines. 

Visi a. a. Vincento Benevich 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskatini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liiekame^
Brolis, seserys, švęgeriai 
ir giminės.

T”* _ A _   — ^^.2—. 1 —1 J A a « JI 2 maL .

STANISLOVAS 
WAŠILAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
'Vasario 4 dienų, 11:45 valaų- 
dų ryte 1936 m., sulaukęs 22 
,inetų amžiaus, gimęs Chicago, 
Illinois.

Paliko dideliame nubudime 
motinų Domicėlę, tėvų Stanis
lovų. 2 broliu Adomų ir Alek
sa, seseri Antaniną, 3 eiocSs, 
2 dėdės, 3. pusbroliai, 3 pusse- 
res ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
2927 West 38 PI. /

Laidotuvės ivyks Šeštadieni 
vasario 8 dienų, 9:00 vai. ryto 
iš namų i Šv. Agnieškos para
pijos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 

v nię sielų, o iŠ ten bus nulydė- 
v tas i Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Wųsi- 
lausko giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini pątarną-, 
vima ir atsisveikinimų,

Nubudę liekame, m j • i_ _

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad p. Edmund Witkowski 

beturi jokių prekybinių ryšių su The Mu 
Liųuor Company ir kad mes nesame atšakoj 
gi už jokius piniginius reikalus, įmokamus 
musų sąskaitom ,

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
MutualTrijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos

Degtinis

NATHAN 
KANTER

jam

torius J. F. Eūdeikis, Tėlefo 
nas Yards 1741.

ir gimines.
Patarnauja* laidotuvių direk- 

toi*ius Lachavich ir Sunai, Tel 
Canal 2515.'

t?'-.

4707 So. Halsted St
T.Į, YARDS 0883

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 jauMūriftų^gtupes, kuri visuomet su

geba sutraukti daug žmonių.
VASARIO 8, 8 P. M. “Tappa Kegs” LYS basket bąli team. šo

kis “Sacręd 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 operų “CAVALLERIA 
RUSTICANA”, Sokolų svetainėje, 2345 South Kedzie 
Avenue. Pradžia 4:15 p. p. Įžanga $1.00 rezervuotos vie
tos, kitos 75c* Iš anksto—65c. Po veikalo, šokiai.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KOVO 8—Lietuvių Laisvamanių Kuopos Roselande Balius ir šo
kiai, Darbininkų Svetainėje, 1041$ Mkhigan avenue, 5:30 
vakare. Stephens Revelers Orkestras. Gėrimai, skanus 
užkandžiai. Įžanga—25c. < /

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. vas. 23.)

GEGUŽĖS 3—Chicagos lietuvių Draugijos Iniciacijos, Dovanų 
Laimėjimų, šokių ir įdomybių vakaras, įvyks- Ashland 

- Boulevard Auditorium, kaminas Ashland Boulevard ir 
Van Buren gavtių. Pradžia 2:30 vai. popiet Įžangą 
$1.00 (Plačiau? apie tai skaitykite Draugijos pranešimą 

-“Trys Tūkstančiai Lietuvių Negali
' . - J

kasdie “Naujienose”
Būt Klaidingi.”)
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SEKMADIENI vasario 16 — “NAUJIENŲ” 
TINIS KONCERTAS ir Lietuvos Nepriklauso 
Paminėjimas. .

Vieta: Chicagos Sokol Svetainė, 2343 South I 
avenue.

Prasideda — 4:15 P. M
Programas:

Dr. P. Grigaitis, “Naujie
nų rcdaktonaus, kalba. 
Helen Bartush, Operos so-Helen Bartush, Operos 
prano
Anelė Steponavičienė
Stasys Rimkus
Antanas Kaminskas
“PIRMYN” Choras

‘'BIRUTES” Choras 
“Naujos Gadynes” Chorai 
Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras
Jaunų Lietuvių Pulkas 
Andrejevo šokėjų Grupe 
Beliajaus šokėjų Grupė 
A. Narbutas, akordinista: 
J. J. Žukas, akordinistas

Po prograino šokiai:.G. Stephens Revelers, viršų 
“Mahanojaus Beno” dublikatas — apatinėj svetainėj.

įžanga: 75c., 50c.,
Oras vasario 16-tai: .
Oro biuras paprašytas išpranašauti kuo geriaus.
Sokol svetainę galima pasiekti:
Douglas Park “L” linija;
22-tros-Cermak Rd. gatviakariais;
Kedzie avenue gatviakariais;
Savo automobiliu, arba savo geriausio draugo aut 

mobiliu;
Vietos automobiliams pastatyti 

nereikia ieškoti.
< <

“plenti”,

Trečiadienis, vas. 5, 1936 '

Operos Dainininke Heliu Bartush

Netekusi motinos, 
bandė nusinuodyti 

17 metų duktė
Tėvas laiku spėjo išmušti 

nuodus iš rankų

Netekusi motinos, iš didelio 
skausme bando “nueiti pas 
jų” 17 metų mergaitė, Illian 
Giza, 17, 2633 Hirsch st.;

Mrs. Mary Giza, mętina, mi
rė ketvirtadienį. Kai yakar ve-

lionės .kūnų graboriai vežė L 
namų į kapines, jaunoji duktė 
gailiai raudodama ir drasky
dama sau plaukus, jpuolė į la- 
vatoyijų. '

Tėvas, nujausdamas blogų, 
įpuolė į kambarį paskui duk
terį ir kaip tik laiku spėjo iš
mušti jai iš rankų butelį nuo
dų, kurį jau buvo pridėjusi 
prie lupų.

Tėvas, Joseph Giza< nei kiti 
šeimos nariai neturi darbo, 
gyvena iŠ pašalpos. 
__---— — .. —.,—  ■
“Naujienų” Metinis Koncertas

Sekmadienį, Vasario 16

;xv>į:

>• t? A

Nevien tarp lietuvių, bet ir tarp anglų pagarsėjusi yra lie
tuvaitė Helen Bartush, kuri nesenai pasibaigusiame Chicagos 
operoj sezone labai pasižymėjo savo dainavimų. • ,

H. Bartush dalyvaus “Naujienų” Metiniame Koncerte,. ku- 
rip įvyks Lietuvos Nepriklausomybės Dienų, ’ sekmadienį, vas.
16 d., Chicagos Sokolų svetainėje. **

Eina įkalintam But- 
kui-Stilsoniii į pa

galbą

'■ ..... . ■■ A-'--* ... ..... .  :

TARP MUSU
BIZNIERIŲ

Penktadieni Auditorijoje įvyks 
Gelbėjimo Komiteto Masinis 

Mitingas.

[pirko 
93 So. 
a geri 
etuvių 
Nauja

Mirė, automobilio 
suvažinėta ;

CICERO LIETUVIAI!
DEL SAVO NAUDOS

Nominuokit šiuos Kandidatus į
MIESTO VALDYBĄ

Balsuokit už Demokratus
Primary Rinkimuose, Antradienį, Vasario 11, 1936

Polis Atidaryti nuo 6 vai. ryte iki 5 vai. vakare. v

P-ios Dermai^įjeųės Gim- 
tąd^iiįs.

18 APIĘHN]įą^- Vasario 
2 d. įvykę didęjg gimtadienio 
parė ponios Dermantienčs, 
plačiai žinomo- biznieriaus p.

FOR PRESIDENT 
(Balsuokit už Viena) ' 

GEORGE STEDRONSKY 
2406 South Austin Boulevard.

FOR CLERK 
(Balsuokit už Viena) 

NICHOLAS HENDRIKSE 
1442 South 58th Avenue

FOR COLLECTOR .
(Balsuokit už Viena) i

JERRY J. VITERNA
1831 South 49th Court

FORSUPERVISOR 
(Balsuokit už Viena) <

S ANTON F. MACIEJEWSKI
5028 West 31št Place

FOR ASSESSOR 
(Balsuokit už Viena) 

|x) HENRY R. SCHWĄRZEL 
1217 South 49th Court

FOR TRUSTEĘ 
(Balsuokit už Viena)

Įx] FELIX A. ZDROJEWSKI
2909 South 49th Avenue

FOR DIRECTORS OF THE LIBRARY BOARD 
(Balsuokit už Du) '

ET S JOSEPH F. NOVAK
7 2311 South 61st Court

E) ANTON P. MOUREK
1400 South 59th Avenue

Nominuokit šiuos Kandidatus dėl Sutarimo ir Progreso!

Jonas jr Grace Simaičiai 
Community Tavern, 
Hųlsled Street. Jie 
lietuviai, Chicagos 

Draugijos nariai, 
lietuvių . užeiga yra 
a. Kasdien bus ga

ma gauti įvairių užkandžių, 
enktadieniais žuvies.

—o—
Pp. Masiuliai atidarė naujų 

įvėrnų, adresu, 4171 So. Hal- 
ed Street* Naujai ir gražiai 
puošta, užeiga gerai atrodo, 
eri valgiai, gčras patarnavi- 
las, geri gėrimai. x z

—o— '
Pp. J. J. Gavrilavičiai, 808- 

10 fiast 75th Street užlaiko 
Lilac Inn”. Chicagos Lietuvių 
•raugijos nariai ir seni “Nau- 
enų” skaitytojai yra pp-

- Senas Petras.

Alinės Atidaryme
(

šiandien Chas šuromskis ati- 
aro •alinę adresu, 50 S. Ked- 
ie Avė. Atidarymas bus nepa
rastas tuo, kad jame bus su- 
aidintas škicas, vardu “Pat 
ick Henry”. Bus ir “bariecas”, 
Boston Strong Boy”. Po vai- 
inimo šokiai ir užkandžiai 
eltui. Šuromskis sako, kad 

tikrai smagus vaka-i bus

(Sp.)

Vakar rytų Evangelical Ik 
geminėje mirė Mrs. Margare.t 
Kinsella, 70 metų, 650 West 
54th Street. Ji buvo mirtinai 
sužeista automobilio, kai ban
dė pereiti skersai gatvę tięs 
Union avenue ir 54th.

na p. Kiziene, p. Davidaus- 
kiene, Stašiunienc, Petrai tie- 
ne, J. Martinek ir p-lė Anelė 
Mikalajunaitė, , pp. Mikalajū
nu duktė . V • * I •

| CLASSIFIED AUS

Žuvo automobilio 
nelaimėje

Prie 126 tos ir Ashland avc., 
automobilis mirtinai suvažinėjo 
Antanų Biretų, 53, 12805 South 
Ashland avenue.

Kitoje nelaimėje, netoli Gro-

Business Service *
Biznio Patarnavimas

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 S. Halsted St.

VictorV 4965

vertdn, Ind., buvo sužeisti pen
ki žmonės, keturi iš jų Chica- 
giežiai. Susidūrė keleivinis au
tomobilis ir trokas. Po susirė
mimo trokas užsidegė ir lieps 

Inose smarkiai nukentėjo, Jus
ti Strokunas, iš Groverton 
miestelio.

APDRAUDA NUO UGNIES
Apdfauskit savo narna ir rakan

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

Ben. J. KAZANAUSKAS
2202 W. Cermak Rd. 

Tel. Canal 8887
I

UNIVER^AL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distauce 
Furnitūre and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phonta Yards 8408 ^

Visi Geri Draugai Naujieniečiai 
Kasmet susitinka “Naujienų” 

Metiniame Koncerte <

Surinko $79 imliomis 
mokesčiais

Apskričio iždininkas J. Gili 
skelbia, kad iždas surinko, $79,- 
486,823 1933 metų mokesčiais. 
Paskutinėmis dienomis taipgi 
gavo $11 milionų 1932 mokes
čiais.

TIK TRYS GAVO 
DIPLOMUS

Keliolikų dienų atgal “Nau
jienose” tilpo žinia apie mirtį 
muzikos mokytojo, prof.'Bun- 
ge. Ten tarp kito’ko, buvo su
minėtos kelios lietuvaitės ga
vusios nuo jo diplomus. Tarp 
tokių yra tik trys, šliauteriutė, 
Čepukaitė ir Genaičiutė. P-lė 
Viliutė, turi buvo žinioje pa
minėta, muzikos mokslo ne^ 
baigė. (Sp)

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

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

Hemlock 0800

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biurus suteiks patarimus namu 
navininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Mcža narinė mokės 
tiš. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
;ki 8 vėl. vak. šventadieniais nuo 
’ft ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Pivision St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

SPORTAS

Andai į Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choro pamokas atsilan
kėButkaus-Stilsono gelbėjimo ___ _

^komitetas, kuris pranešė, kad Dermbnto, .72Ž**W* Cermak 
jyra rengiamas Stilsono gelbė- Rd., žmonoj.surengė jų 
jimo Masinis Mitingas. Mitin- jaunutė dukrelė, Bro(nislava. 
gas įvyks penktadienį, vasario Pp. Dermontai yra labai žino- 
7 d. Lietuvių Auditorijoj.

Komitetas prašė, kad Chica
gos Lietuvių Vyrų Choras ap
siimtų padainuoti keletu dai
nelių. \ z

Tų komiteto prųiješimų cho
ras priėmė ir vienbalsiai nu
tarė eiti dainuoti ir pagelbė
ti išliuosuoti Stilsonų iš vald
žios agentų rankų. Stilsonąs 
yra dabar įkalintas dėl prie
šinimosi buvusiam pasauli
niam karui.

Kaip visiems žinoma, Chi
cagos Lietuvių Vyrų Choras 
yra ' susitveręs daugiausiai. iš 
senųjų veteranų, kurių tiks
las ir yra kovoti prieš reakci
jų ir kitus neteisingus, žmo
nių išnaudojimus. Choras pil
nai remia šį Butkaus-Stilsono 
gelbėjimo vakarų ir niekad 
neatsisako dalyvauti? pažan
giam kultūringam judėjime. 
Tadgi, tikimasi, kad šį darbų 
parems ir Chicagos skaitlinga 
lietuvių visuomene, nes žino
ma, kad draugas Štilsonas yra 
kankinamas ne už krimina- 
liškus darbus, bet tik Už prie
šinimosi karui, kuris' užtrau
kė ant .žmonijos sunkių naštų 
visokių nelaimių. 

,1 •«'

Programas.
Be Chicagos Lietuvių Vyrų 

Choro, mitingo ' programe da
lyvaus ir “Naujos Gadynės” 
ir “Kanklių” chorai. ?

Tarp kalbėtojų bus Dr. P. 
Grigaitis, “Naujienų” redak
torius; Bacevičius ir Abekas. 
Vakaro pirmininku yra pa
kviestas adv. K. P. Gugis.

įžanga nebus imama.

ini 18-tos apielinkės biznie
riui,’ neš čionai gyvena apie 
16 metų. 

9

Parė j e1 dalyvavo daug 
čių ir pažįstamų, kurie visi 
buvo gražiai priimti ir pavai
šinti. Pastebėtinas dalykas yra 
tas, kad p^ia Derinantienė yra 
gimusi vasario 2 d., kas Ame
rikoje yra žinoma “Kurmio 
diena”. Taipgi, galima pridėti, 
kad p-nia Dermantienė yra 
labai sveikų plaučių, nes ji 
sugebėjo užpusti visas uždeg
tas žvakes kiek jų išpuolė pa
gal jos, amžių. Gal tas buvo 
labai lengva padaryti, nes ji 
gana jauna išrodo.

Tarp svečių, kūne atsilankė 
buvo matyti sekantys: pp. Zo- 
kai, Labanauskai, Pavadaus- 
kai, Ciesai, Gezgųskai, Bružų 
Šeimyna, Toleikis-ledininkas, 
ir sunūs, Mrs. Dailey, Mrs. 
Bęll ir šeimyną, p. Geo. Bas- 
kis ir p-lė Monika. P-įė Sofia 
Mažeikaitė labai sklandžiai 
visus aptarnavo. Jį yra duktė 
plačiai žinomo p. Mažeikos, 
seno 18-tos gyventojo* Parėję 
taipgi įlalyvąYft daug jauni
mo, kurių pravardžių nęteko 
atsiminti. P-nia Dermontienė 
širdingai dėkoja visiems savo 
svečiams už atsilankymų į jos 
parę ir ypatingai už aplaiky- 
tas dovanas jos gimtadienio 
proga. ' VBA.

Grand Opening

sve-

■* ' , , •• . • *

Paminėkime Lietuvos Nepri
klausomybės Sukaktuves “Nau 

jienų” Meliniaiųė Koncerte

Wm. Zieck atidarė naujų 
alinę, adresu, 2113; South Hal
sted Street, ir dabar rengiasi 
prie“ didelės atįdarymo puo
tos.' Ji įvyks vas* 7-Š dd., šešta
dienį ir sekmadienį. Bus ska
nių užkandžių J gera muzika.

Wm. -Ziecl^ąi ltviečią visus 
atsilankyti. . ‘‘K. ' \ ' -

su

vėl

ŠIANDIEN RISIS SINGH 
DUSETTE

■ ..n—n“
Promotens Fred Kohler

rengia ristynes, kurios juo to
lyn, juo darosi "populiariškes 
nės. Iš visai mažos svetainės 
jis persikėlė i didesnę,, o dabar 
nusisamdę Arcadia Gardens, 
4444 N. Broadway. Toj svetai
nėje telpa pusketvirto tūks
tančio žmonių, šiandien vaka
re ten bus pirmos rungtynės.

Aišku, kad atidarymas bus 
labai šauniJs. Pirmoje poroje 
susikibs Nango Singh su Ge
orge Du'sette. Abu yra pasižy
mėję ristikai. Singh yra kilęs 
iš Indijos ir savo, priešus jis 
paguldo ypatingu budu.

Iš vidurinio svorio ristikų 
Dusette yra gaF tvirčiausias. 
Jei jis tinkamai pagauna savo 
oponentų, tai tas jokiu budu 
negali išsisukti.

Taigi induso susikibimas'su 
Dusette bus labai įdomus. Be 
to, risis dar kanadietis Kasa- 
bolski ir kiti. Beje, “įsišven
tins”, į profesionalus ristiktis 
Frankie Talaber. Tai sūnus 
Lou Talaber, kuris savo laiku 
buvo vidutinio svorio pasaulio 
čempionas.

NE “BUVO”, BET ‘KALBĖJO’ 
Antradienį saus. 28 d., “N”, 

tilpo žinutė apie pp. Mikala
jūnų vedybinio gyvenimo su
kaktuvių, vakarėlį, kuris- įvyko 
jų namuose, 4222 So. Maple 
avenue, Stickney, III.

Svečių btivo labai daug. Iš 
jų kalbėjo (oxne vien “buvo”, 
kaip, pasakyta suminėtoje ži
nutėje), adv. Kizas, jo moti-

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

GĖRIMŲ SKLADAS 
Gausite visokių gėrimų, didžiausis 

pasirinkimas pas lietuvi.
Monarch Wine & 

Liąuor Store 
JOHN GAUBAS. Sav.
3529 So. Halsted Street

Community Tavern
Musu užeigoje, lietuviškoje užeigo
je, visados randasi geros rūšies deg
tinę, Tavern Pale Alus, Cigarai, 
šiokiomis dienomis užkandžiai, o 

penktadieniais žuvis veltui.
JONAS IR GRACE SIMAIČIAI, 

„ Savininkai *
3203 So. Halsted St.

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 0 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CJALumet 5269.
—— /.'-"f" 1 I . .....-—h-.. ....................... . ........... ..... ............. Ull-ll.............

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

Help Wanted—Malė '
Darbininkų reikia * '

DAUG ŠILUMOS — Mažai pele
nu. Puikus pavaduotojas dėl Poca- 
hontas? 
Black Gold Lump or Egg ......
Mine Run ........ .....................j......
Screenings ....................... 1....... .

GRUNDY MINING CO. 
Cedarcrest 1131

$6.00
$5.75
$4.75

1 REIKALINGAS geras, patyręs 
gėrimų pardavėjas su jau išdirbtais 
pirkėjais, pardavinėti eile plačiai iš
garsintu naminiu ir importuotu deg
tinės ir vyno. Alga ir komisas.

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

BRIDGEPORTE
Del sveiko maisto ir skanių 

kopūstų eikite j:
Universal Restaurant

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

Tel. Victory 9670

REIKALINGA patyrusių refrigia- 
torių ir skalbemu 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.

REIKALINGAS žmogus ant far- 
mos. Mokestis valais ir kambarys. 
Telefonuokite Dorchester 3385.

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės 

eMerald DAIRY . J 
Senuko Daugelavičiahs „

3251 Emerald Avė. Victory' 4181 
Pristatom i namus ir groserL - 

Pašaukit.
ii .

FOX DE LUXE
Alus—5 centai. Degtinė—10 centų 

Užkandžiai visados.
i J. G. Tavern

JOHN GRIBAS; Sav.
3318 So. Halsted St,

Bowling—Lunch—Bar
20 Bowling Alleys

10 Billiard & Pocket Tables 
Lunch Room — Bar 

Bruck-Wiesner Rec. Co
. Incorporated 

819 W. 35th Street 
Chicago, III .

SALESMANAI pardavinėti visai 
naujos mados prekes. . Dideliame 
pareikalavime visokios rūšies biz
niuose. Labai geras uždarbis. 
417 So. Dearbom St. Room 200, H. 
Wiedack.

21st Place Tavern & 
Restaurant

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

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AŲNES STUKAI , 

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

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

> MERGINA virš 20 prie abelno na
mų darbo. Gyventi vietoj. $5.00 
savaitėje. Kedzie 6293.

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

k TeL Republic 8402

Business Čhances 
 Biagniai 

TAVERN parsiduoda — biznio da
ro abelnai apie 50—60 doleriu i die
na. A Pardavimo priežastis du biz
niai ir savininkas serga, randasi li
goninėje, 607 W. 63rd "St. Telefonas 
Wentworth 2936 ar Lafayette 5277.

/TAVERN pąrdavimui — su ar be 
fikčerių, 7 kambariai viršui, apačioj 
Tavern, svetainė ir. virtuvė. ’ Arti 
Stock Yardų. Pigi renda.

1207 W. 47th St. '

P. CONRAD r
STUDIO

420 W. 63rd St
Englewood 5883-5840 I

Į Dar gražiau, moder-j 
. niškiau irenta

i

PARDAVIMUI Shoe Reoair Shon 
pilnai įrengta. Atsišaukite. Gali
ma renduoti. 1445 So. 50 Avenue. 
antros lubos.

Real Estate For Sale

PARSIDUODA ' viena iš dvieju: 
arti dirbtuvių mūrinis bungalovę — 
6 kambariu — moderniška. arba 
medinis 4 kambariu cottage su lotu 
— parduosiu pigiai — Priežastis vy
ro mirtis. 5684 West 64 PI. Clearing.

įjįfo £




