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Lenkija Glaudžiasi Prie 
Vokietijos-ltalijos Bloko

Prie Vokietijos-Ita 
Iijos-Austrijos deda 

si ir Lenkija
Lenkija tikisi greitai susitai

kinti su Vokietija ir dėl ko
ridoriaus geležinkelių

VARŠAVA, vas. 21.— Vokie
tijos ir Italijos kuriamoji są
junga liko taip praplėsta, kad į 

■' ją siekiamąsi įtraukti ir Len
kiją, arba kaip lenkai sako, 
prie Lenkijos susitarimo su Vo
kietija prisidės taipjau Italija 
ir Austrija.

Lenkijos ambasadorius Itali
joj Alfred Wysocki atlaikė ilgą 
konferenciją su Mussolini ir po 
to skubiai išvažiavo į Varšavą. 
Tikimąsi, kad jis nori rapor 
tuoti Lenkijos užsienio reikalų 
ministeriui Beckui kol dar nėra 
išvažiavęs iš Lenkijos vyriau 
sias Hitlerio pagelbininkas, 
gen. Goering, aviacijos ministe- 
ris ir Prūsijos premjeras.
Tikisi susitaikyti ir dėl Pama

rio geležinkelių
Laike biudžeto debatų seime 

kalbėjo ir susisiekimo , ministe- 
ris pulk. Ulrych^Jla kalbėjo 
apie nesusipratimus su Vokie
tija dėl atlygihhrfb' Tiž'Vokieti- 
jos naudojimąsi Lenkijos Pa
mario (Danzigo koridoriaus) 
geležinkeliais. Kadangi Vokie
tija nesumokėjo priklausančio 
atlyginimo, tai Vokietijos trau
kinių skaičius Pamario korido
riuje liko žymiai sumažintas.

Ulrich pranešė seimui, kad po 
ilgų derybų Vokietija patiekė 
naujus pasiūlymus Lenkijai, 
kurie, tikimąsi, bus priimtini ir 
tuo budu ir tas nesusipratimas 
su Vokietija bus išlygintas.
Lenkija nekeis pinigų politikos

Vakar metiniame Lenkijos 
banko akcionierių susirinkime, 
banko prezidentas pulk. Koc pa
reiškė, kad ekonominė padėtis 
Lenkijoje žymiai gerėjanti ir 
todėl Lenkija dabar' visai ne- 
bemananti keisti savo pinigų 
politikos.

Naciai nuteisė kalė 
jiman amerikietį 

už “išdavystę”
BERLYNAS, vas. 21.’ —Na

cių teismas Muenchene, Bava
rijoj, nuteisė už “išdavystę” 
dviems metams kalėj iman 
Jungt. Valstijų pilietį Charles 
Misselbeck iš New York, ku
ris betgi yra kilęs iš Vokieti
jos.

Jis jau iki teismo išsėdėjo 9 
mėnesius.

te
Chicagai ir apiejinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

G.iedra, gal kiek šalčiau, bet 
sekmadieny bu‘sią šilčiau, nors 
gal ir bus biskis sniego.

Vakar 12 vai. dieną tempera
tūra Chicago j e buvo 22°.

Saulė teka 6:38, leidžiasi 
5:36.

Kaina 3c

s Ą', 
Vokietijos naciai 
bando susivienyti 

su Italija
Vo-BERLYNAS, vas. 21 

kieti jos ambasadorius Ryme,
von Hassell, sugryžo j Rymą 
po antro bėgyje penkių dienų 
atvykimo iš Rymo ir pasitari
mo su Hitleriu, kaipo tarpinin
kas Hitlerio derybose su MiTs- 
solinf. /

Nors naciai • ir atsisako aiš
kinti kodėl jų ambasadorius taip 
tankiai zuja iš Rymo, bet dip
lomatiniuose rateliuose mano 
ma, kad Vokietija bando susi
vienyti su Italija prieš Angli
ją ir Franci ją.

Vėjas nuputė kepurę 
-“darbininkas” ne

teko darbo
BOSTON, Mass., <vas. 21. — 

Boston & Maine geležinkeliui 
prie sniego kasimo dirbo dar
bininkas. Išdirbo jis tris die
nas ir butų ilgai dirbęs, nes jo 
darbas buvo patenkinantis. Bet 
viską- sugadino smarkus vėjo 
pūstelėjimas, kuris nuputė dar
bininkui kepurę. Po to tas 
darbininkas tliko skubiai paša
lintas iš darbo.

Pašalinimas įvyko todėl, kad 
vėjui nuputus kepurę pasirodė, 
kad darbininkas tutri ilgus plau
kus, reiškia—yra moteris, o ne 
vyras. O kadangi geležinkelis 
prie kasimo sniego moterų ne
samdo, tai ją ir pašalino iš 
darbo. Ji būva pasirėdžiusį 
vyriškai ir atlikdavo lygų ki
tiems vyrams darbą. Jos vardas 
ir adresas pasiliko 
nes tokių laikinių darbininkų 
vardų nesekama, o ir adresų 
neimama. Ji gavo po 40c už 
valandą sunkaus darbo^

Jos pašalinimas sukėlė nema
žai protestų. Ypač protestuo
ja tos moterys, kurios reika
lauja moterims teisių dirbti 
lygų vyrams darbą. Jos sako, 
kad tai yra tikrai nuožmu at
imti pragyvenimo, šaltinį vien 
tik todėl, kad ji yra moteris.

nežinomi,

Apkaltintas Loebo 
užmušėjas

JOLIET, III., vas. 21.—James 
Day, jaunas Stateville kalinys, 
kuris nužudė kitą^ kalinį, gar
sųjį Richard Loeb, liko grand 
jury apkaltintas už žmogžudys-

Tas pats grand jury apkalti
no ir vieną sargų, Homer Tal- 
ley, už išsivežimą kalinio gir
tauti ir leidimą jam pabėgti.

TĖVAS IR SŪNŪS NUTROŠ 
KO KASYKLOJ

DANVILLE, III., vas. 21. — 
Hugh Sands, 57 m. ir jo sū
nūs Russell, 31 m., abu anglia
kasiai, rasti negyvi nedidelėj 
kasykloj ties Catlin; UI. Spėjai 
ma, kad jie nutroško.

PEORIA, III., vas. 21.—-Mrs.
Hayvley, 84 m, iš Toulon, III., 
sudegė, o jos 94 m. vyrąs gal I pas nužudytuosius įgyvenęs i 
mirtinai apdegė gaisre, kuris kuris mėgdavo užsiimti dirbi 
sunaikino jų namą. : mu elektros prietaisų.sunaikino jų namą.
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Naciai areštuoja ka
talikus už komunis

tinę veiklą

(V

BERLYNAS, vas. 21. —Va- 
tikanas taip greitai susitaikė 
su naciais ir pasirašė konkor
datą su Vokietija tuoj po na
cių įsigalėjimo tik todėl, kad 
Vatikanas buvo įsitikinęs, jo 
naciai išgelbėjo Vokietiją nuo 
komu’nizmo.

Bet dabar naciai atsimoka 
katalikams tuo, kad daro masi
nius katalikų areštus ir suim
tuosius katalikus kaltina už ko
munistinę .veiklą, tikslu bend
rai veikiant su komunistais nu
versti nacių valdžią.

i .
■ I .

Nužudė ir pagelba 
laikrodžio sude

gino lavonus
LOS ANGELES, Gal., v.as. 21. 

—Užgesinus gaisrą, kuris kilo 
vietos viešnamy, rasta apdegu
sias lavonus to viešnamio sa
vininkų Carl S. Barbour, 66 m. 
ir jo žmonos Dorothea, 61 m.

Tyrimai parodė, kad abu jie 
buvo nužudyti plėšimo tikslais. 
Kad paslėpti žmogžudystę, 
žmogžudys sujungė lakirodį su 
elektros šildyto j u, kuris pradė
jo veikti nustatytu laiku: 5:30 
vai. ryte;—ir uždegė po lova 
prikrautą kru'vą ga soline su
mirkytų popierų. Ant lovos gi 
gulėjo abiejų senių lavonai su
daužytomis' galvomis. Kitame 
gi kambaryje buvo pasmaugta 
ir nupešta pabuga, kuri garsiu 
riksmu įspėdavo apie pasirody
mą svetimų žmonių.

Tuojaus pradėta ieškoti žmo
gaus, nusimanačio apie elekt
rą ir liko suimtas 25. m. šofe
ris, Fred Stettler, kuris yra 

ir

Jau 27 žmones žuvo 
Ispanijos riaušėse
MADRIDAS, vas. 21.— Civi- 

lė gvardija dar du riaušininkus 
.Užmušė, 10 sužeidė Huelva pro 
vincijoj, t,ąip kad riaušėse, ku
rios kilo po rinkimų, kuriuose 
laimėjo kairiosios partijos, jau 
27 žmonės žuvo.

Naujoji kairiųjų premiero 
Azana valdžia dar labiau pra
plėtė karo stovį, kad tas riau
šes sustabdyti. Riaušės kyla 
ekstremistams triukšmingai 
švenčiant pergalę.

Kai kuriuose miesteliuose ko
munistai iškėlė raudonas vėlia 
vas ir bandė užimti valdžios 
trobesius. Ten irgi ištiko su
sirėmimų su civile gvardija.

Buvo riaušių .ir kalėjimuose, 
nes kaliniai nerimauja ir r ei 
kalauja paliuosavimo. Todėl 
valdžia kaip įmanydama skubi
nasi su pal'ittosavimu politinių 
kalinių. Desėtkai tūkstančių 
kalinių, kurie dar nebuvo nu
teisti, jau tapo paliuosuoti, bet 
nuteistieji turės palaukti iki 
susirinks seimas ir paskelbs vi
suotiną politinių kalinių amnes
tiją. z

12 užmušta kalinių 
puolime

MEXICO CITY, vas. 21. — 
12 žmonių liko užmutša ir daug 
sužeista pabėgusiems kaliniams 
puolus būrį agrarų pakraštyje 
Tepic, Nayarit valstijos sosti 
nes.

Pabėgę kaliniai užpuolė žmo
nes ir keliūtose miesto prie
miesčiuose. /

OAKLAND, Cal., vas. 21. - 
—Čia pasimirė Victor H. Met- 
calf, 82 m., buvęs prekybos, 
darbo ir laivyno' sekretorius 
prezidento Theodore Roosevelt 
laikais.

Kviečia kunigus su
sirūpinti Kaupt- 
manno likimu

TREJSTTON, N. J., vas. 21.— 
Bruno Hauptmanno asmeniškas 
dvasiškis kun. Mathiesen, iš
siuntinėjo laiškus daugeliui su
vienytos liuteronų bažnyčios ku
nigų, prašydamas juos siųsti 
laiškus gubernatoriui ir prašy
ti atidėti mirties bausmės vy- 
kinimą Lindberghų kūdikio žu
dyto j ui.

Apie ' Hauptmanną tas kuni
gas sako: .

“Aš žinau jį ir jį myliu. Jis 
yra tikras krikščionis ir brolis 
Kristaus... Aš tikiu, kad Haupt- 
mannui tapo padaryta didelė 
skriauda”.

Kongresas galutinai 
priėmė farmų gel

bėjimo bilių
Bilių priėmus atstovų butui, jis 

dabar siunčiamas prezidentui 
pasirašyti.

WASHINGTON, vas. 21. — 
Administracijos $50,000,000 u- 
kių gelbėjimo bilius, kur juo sie- 
kiąmąsi pavaduoti teismo pa
naikintąjį A A A, šiandie tapo 
priimtas atstovų buto. Kadangi 
seantas jau pirmiau bilių priė
mė, tai tas1 bilius dar bus grą
žintas senatui priimti mažas 
pataisas ir tada bus pasiųstas 
prezidentui Rooseveltui pasira
šyti.*

Bilius vyriausia siekiasi su
stabdyti bereikalingą žemės ali
nimą ir kontroliuoti ūkių, pro
dukciją. Jis suteikia galią agri
kultūros sekretoriui per atei
nančius dviejus ihetus išleisti 
$50,000,000 sustabdymui žemės 
alinimo, kontroliavimui ir geri
nimui produkcijos it šelpimui 
pagelbos rekalingų ūkininkų.

Lietuvos Naujienos
Lietuve Belgijoje už 
meną laimėjo pre

miją
KAUNAS. — Sausio 19 d. 

Briuselio Karališkoje Meno Aka
demijoje buvo perskaitytas iš
kilmingas aktas, ir ta proga 
išdalintds pasižymėj’usieirfs 
Akademijos mokiniams dova
nos. Aukščiausios rųšies dova
ną “su pasižymėjimu” gavo ir 
Lietuvos pilietė, p-lė Sofija Li
seckaitė, kilusi iš Šiaulių.

P-lė Liseckaitė yra baigusi 
aukštąją konsularinių mokslų 
mokyklą Vienoje ir kurį laiką 
lankiusi Kauno Meno Mokyklą.

Dabar p-lė Liseckaitė savo 
mokslą Briuselyje tęsia toliau4, 
šį semestrą ji lanko tapybos 
klasę. Dovaną ji gavo už kon
kursinį darbą. '• '

7 metai kalėjimo už 
komunistinę veiklą

KariuomehėsKAUNAS.
teismas Kaune sausio 28 die
ną sprendė J. Matulevičiaus iš 
Alytaus baudž. bylą, kaltina
mu už komunistinę veiklą. Ma
tulevičius pripažintas kaltu ir 
nubaustas 7 met. su'nk. darbų 
kalėjimo.

Kaip žinoma,

Sugryžo prof. M 
Biržiška

KAUNAS. • 
pasitraukęs iš Vii. vad. s-gos 
prof.. M.' Biržiška buvo išvykęs 
į Vilnių ir ten ligšiol gyvenę. 
Lenkų valdžios organai nepra- 
tęsę p. Biržiškai Vilniuje gy
venti leidimo . ir jis sugrįžo, į 
Kauną.

ST. PAUL, Minn., vas. 21.— 
. Sniego pusnyje šalę vieškelio 

rasta negyva graži mergina 
Elsie Lang, 21 m. Kadangi jos 
galva apdaužyta,' o ir drabužiai 
sudraskyti,' tai spėjama, kad ji 
liko išmesta iš pravažiuojančio 
automobilio.

KNOXVILLE, Tena., vas. 21. 
TV A paskelbė ,kad dar keturi 
miestai pasirašė kontraktą apie 
pirkimą perviršio elektros iš 
Wilson tvenkinio.

MEXICO CITY, vas. 20. — 
Meksikos pietinio Pacifiko ge
ležinkelio darbininkų streiko, 
kurs turėjo prasidėti šiandie, 
liko išvengta samdytojams iš
pildžius darbininkų ręikalhvi- 
mus. 1 ' ’

LONDONAS, vas. 20.—Pulk. 
Lindbergh šiandie trumpam lai- 
ku‘i buvo atsilankęs į atstovų 
buto posėdį.

Naujienų Ra d io Programai
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.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

No. 45

Nubaudė apkrėtusį 
11 m. mergaitę kun. 

Kuprevičių
PANEVĖŽYS.—Prieš dvejus 

metus Biržų parapijos dekanas 
kun. Kuprvečius sujaudino Lie
tuvą.

Jo nusikaltimas visuomenei 
iš spaudos žinomas: gašlauda
mas apkrėtė lytine liga pirmą
ja! išpažinčiai ruoštą 11 metų 
mergaitę, kurią buvo įrašęs į 
angelaičius. 

r

Kada buvo išaiškintas šis 
nusikaltimas, kanauninkas Kup
revičius is Lietuvos pabėgo į 
Latviją. ' čia neradęs užtikrin
to saugumo — persikraustė į 
Lenkiją, bet ir iš ten buvo per 
demarkliniją grąžintas į Lie
tuvą, kur praėjusią vasarą bu
vo sulaikytas. Vienam šv. Vin
cento a Paulo d-jos skyriui už 
jį davus laidą, buvo pąliktas 
dvasiški jos žinioje, kuri Kup
revičių patalpino Pranciškonų 
vienuolyne, Kaune.

27. I. Panevėžio apygardos 
teismas, išžiūrėjęs Kuprevičiaus 
bylą, pripažino kaltu Baudž. 
Stat. 513 str. I punkt., 515 str. 
I punkt. ir, pritaikęs 53 str/, 
nubaudė 1 
sunk, darbų kalėjimo su pa
sekmėmis. Taip pat patenkino 
nukentėjusios tėvų civilinį ieš- 

metus ir 6 mėn

H* z kinL 2.000 lt. sumoje. 1000 lituįdea .vijau buvo davęs dar prieš by- 

dėjimo rašteli, kurį teismas ir 
patvirtino. Kardomoji prie
monė paskirta 5,000 lt. turto 
laidas, kurį įnešus vienam iš 
dvasiškių Ku*prev^ius paliktas 
laisvas.-

Teisme Kuprevičius kaltu pri
sipažinęs ir prašęs pasigailėji
mo. '

Teigimai, kad kun. Kuprevi
čius butų protu pakrikęs, nepa
sitvirtino. Visa tai yra ne kas 
kita kaip dvasinio pakrikime, 
žiauraus budo, palaido gyveni
mo vaisiai.

Račkausko kasacijos 
skundas atmestas
KAUNAS.—V. K. Račkauskas 

Kauno apyg. teismas už pasi
savinimą valstybės iždo pinigų 
einant konsulo pareigas Pietų 
Afrikoje pripažino kaltu ir nu
baudė trejais metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Apel. rūmai 
apeliacijos skundą atmetė. Sau
sio 28 d. Vyr. tribunolas spren
dė Račkausko gynėjo paduotą 
kasacijos skundą, kurį apsvars
tęs atmetė. Be to, iš Račkaus
ko užsienio reikalų ministerija 
civil. ieškinio priteisė 55,000 ir 
vienam privačiam asmeniui 
10,000 lt.
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Mason County, Midi.
Iš ūkininkų gyvenimo

Su kiekvienais metais lietu
vių ūkininkų judėjimas šioje 
apylinkėje eina stipryn. Vadi
nasi, mes visai gerai gyvuoja
me. O kad taip yra, <tai paro
do tas faktas, jog turime net 
keturias draugijas. Pereitos va
saros gale ir pas mus susidarė 
bendras frontas prieš karą ii’ 
fašizmą. Musų komunistuojan
tys ūkininkai staiga pasidarė 
dideli patrijotai ir demokrati
jos gynėjai. O ar seniai jie vi
są taip spiaudė?

Laikai mainosi, mainosi ir 
žmonių samprotavimas. Net ir 
komunistai pradeda atsipeikėti.

Kai sudidarė bendras frontas 
iš Lietuvių Ūkininkų žemdir
bių, Lietuvių Ūkininkų Progre
syvių ir LDLD draugijų, tai 
pereitą vasarą pasiuntėme porą 
delegatų į Clevelandą, kame 
įvyko suvažiavimas. Sausio mė
nesį ir vėl buvome pasiuntę 
vieną jaunuolį, kuris grįžęs pa
darė smulkmenišką pranešimą 
apie kongreso nuveiktus dar
bus.

Bendras frontas buvo suren
gęs porą balių, kurie davė ir 
šiek tiek pelno. Tas pelnas bu
vo skiriamas apmokėti delegatų 
išlaidas.

šv. Antano Draugija nenori 
į bendrą frontą stoti. Mat, se
niai bijo, kad jų vaikai, besi- 

< maišydami tarp bedievių, gali 
savo “vierą” prarasti.

Pereitą vasarą kiekvieną sek
madienį rengėme piknikus, j 
kuriuos atvykdavo svečių ir iš 
Chicagos. O kai vasara pasi
baigė, tai prasidėjo baliai. Nau
jiems Metams sutikti visos ke
turios draugijos surengė drau
gišką vakarienę su šokiais ur 
prakalbomis Šv. Antano svetai
nėje, Custer, Mich. Žmonių su
sirinko pilna svetaine. Draugijų 
narės sunešė pakankamai mais
to? Jo visiems užteko ir dar li
ko. Tik apie trečią valandą ry
to publika pradėjo skirstytis 
Visi buvo gerai nusiteikę.

Pereitą rudenį turėjome dve
jas sidabrines vestuves. Būtent, 
rugsėjo 1 d. Paliulių ir rugsė
jo 21 d. Žukų. Svečių atvyko 
gana daug ne tik iš apylinkės, 
bet ir iš Chicagos bei kitų mie
stų.

Ūkininkų gyvenimas kiek pa
gerėjo, todėl ir pasilinksminimų 
netrūksta, šiaip ar. taip, o juk 
kiekvienam žmogui reikia, link
smintis. Priešingai, gyvenimas 
juk pasidarytų labai nuobo
dus.

Vienas “pisorius” antrinin
kas iš “Vilnies” pastogės, J. 
Kraučiavičius, atsilankė j L. 
U. ž. Draugijos balių. Paskui 
“Vilnyje” jis pritepė kelias 
špaltas išpeikdamas baliaus da
lyvius. Pasakė pamokslą, kad 
ūkininkai turį negerą paprotį: 
geria prie baro ir kortomis žai
džia, o apie Rusijos darbininkų 
rojų beVeik jokio supratimo ne
turi. Jo manymu, ūkininkai bū
tinai turį skaityti “Vilnį”, tada 
jie labai jau apsišviesią.

Tas “pisorius” antrininkas 
ūkininkams nori įpiršti, tokią 
apšvietą, kokia pasižymi vilnie
čiai. Vadinasi, nori juos pa
versti fanatikais. Tuščios pa
stangos.

Balius buvo rengiamas tam, 
kad butų galima padaryti šiek 
tiek pelno. Net iš anksto buvo 
garsinama, kad bus gėrimų ir 
kitokių pramogų. Tad kuriems 
galams tas pisorius sielojasi? ir 
lenda su savo pamokslais ?

Matyt, jis mane didelį darbą 
padarysiąs, o tuo tarpu paken
kė net patiems komunistams. 
Kai porai savaičių praėjus po 
to LDLD kuopa surengė balių 
toje pat šv. Antano svetainėje, 
tai daugumas ūkininkų neva* 
žiavo. Jie įsižeidė dėl tos ko-

respondėncijos iri boikotavo ba
lių. Dėliai to ir pats balitis iš
ėjo visiškai’ skystas.s

Gal tai ir gerai. Tie, kurie 
visais varpais skambina ' apie 
bendrą frontą, turi pagaliau 
suprasti, jog negalima tokiais 
išsišokimais gerus kaimyniškus 
santykius, palaikyti.

Ieško $50,000 F‘. Žuko 
farmoje

Pereitą rudenį F. Žuko far
moje federalė valdžia, pradėjo 
ieškoti $50,000 vertes aukso, 
kuris esąs kažkur pakastas.

O dalykas buvo toks: žmo
gus, kuris prieš kelis metus 
pardavė F. Žukui farmą, atsi
minę^ jog prieš 50 metų-jis. ten 
pakasęs $50,000 aukso. Tuos 
pinigus jis esą paslėpęs nuo 
savo žmonos-. Kadangi jis da
bar visai- nubiedhėjęs, tai jo 
draugas padėjo $500 užstato ir 
federalė valdžia pradėjo aukso 
ieškoti.

Buvo atvežti visokie įrankiai 
ir pulkas bedarbių. Kiekvienam 
bedarbiui pažadėjo duoti po 
penkibiiką dolerių per dieną 
tuo atveju; jei auksas bus su
rastas. Prasidėjo kasinėjipias. 
Kasė kelias dienas, o aukso kaip 
nėra, taip nėra. Iš vietos gy
ventojų niekas nežinojo, kodėl 
yra kasamos tokios gilios duo
bės. Mat, viskas buvo laikoma 
didžiausioje paslaptyje. Prie 
duobių arčiau kaip 300 žingsnių 
niekas negalėjo prieiti. Laikraš
čių korespondentai, ir tie nieko 
nepatyrė. Tik kai darbas pasi
baigė, tai viskas paaiškėjo.

žmonės nepaprastai įdomavo 
ir norėjo patirti, koks čia rei
kalas., Buvo visokių kalbų. Vie
ni i sakė, kad ieško munšaino, o 
kiti tvirtino, kad ten esąs mor
finas paslėptas ir t. t.. Kai ku
rie jau buvo pradėję leisti gan
dus, kad esą surasta daug bač
kų *munšaino.
,r- Tuo tarpu iškasė labai daug 
duobių, o nieko nesurado. Lu- 
dington Daily News rašo, , kad 
pavasarį ir vėl prasidėsią kasi
nėjimai.

Prieš kiek laiko pas F. Žuką 
buvo atsilankę su visais -įran
kiais žmonės iš toliau ir pada
rė tokį pasiūlymą: kad leistų 
ieškoti savo farmoje auksu 
“fifty-fifty” pradu. Vadinasi, 
pusę surasto aukso žadėjo duo
ti F. Žukui. Tačiau Žukas to 
pasiūlymo nepriėmė. Jis pareiš
kė : pirkite iš manęs farmą ir 
darykite, ką norite, su tuo auk
su, kuris ten yra.

Taigi, kaip matote, lietuvio 
farmoje, kad kokios, atsidarys 
aukso kasyklos...

» » «
Pernai viskas labai z gerai už ’ 

derėjo. Javai ir gyvuliai bran
gesni, o todėl ir ukinihkai jau
čiasi geriau, žiemą turime ga7 
tia šaltą. Lygumose sniego yra 
iki 2 pėdų giluiiio, o vietomis 
ir dvigubai tiek.

ką. Jie reikalauja iš WPA di- gali būti žymus mužikai. Jau 
dėsnio atlyginimo.

Miškuose darbai visiškai su 
stojo, nes peil daug sniego yra. 
Kas anksčiau malkų iš miško 
neprisivežė, tiems visai neKokie 
popieriai. Mat,, viršuje sriiėgp 
labai daug, o apačioje žemė nė
ra įšalusi. —Ūkininkas.

Toronto, Kanada
Liet, nepriklausomybės 

minėjimas
tikras,, kad* kuris nors 
parašys į “Naujienas” 

šį minėjimą plačiau, bet 
noriiri šį tą pasakyti nors

Aš 
kitas 
apie 
ir aš
trumpai.

Nekalbant’ apie kitus daly
kus, aš noriu daugiau liesti va
karo programą. '

Apie 8 vai. vakaro salė pil
nutėlė žmonių. Visi laukia pra
džios. Ilgai nelaukus išeina mi
nėjimo pirmininkė, visiems to- 
rontiečiams gerai pažįstama 
drg. O. Indrelienė, ir pareis^ 
kia, kad vakaro programas pra
dedamas ir pagerbimui žuvu
sius už Liet, nepriklausomy
bę paprašė atsistoti. ■ Toliau, 
savo įžanginėj kalboj, vaizdžiai 
apibudino šio minėjimo reikš
mę. Niekas nesitikėjo iš mi* 
nėjimo. pirmininkės tokio gra
žaus ir jausmingo' apibudinimo 
mininti 18 metų Liet. Nepri
klausomybę. Jos žodžiai smigo 
kiekvieno klausytojo širdin ir 
iššaukė, jeigu ne ašarą, tai šir
dyje ką nors “sugadino”. Ne
galima; praleisti vieno inciden
to. Pirmininkei kalbant įžan
ginę kalbą, pribėga jos Somė
tų dukrelė kokiu tai reikalu ir 
kad suriks: “mama”. Publika 
skaniai nusikvatojo, bet; kalbė
jimą nesutrukdė.

Iš eilės buvo suvaidinta vie
no veiksmo komedija “Uošvė 
į namus, tylos riebus”, kurią 
suvaidino gana vykusiai.

Perstatų Zosę Užemeckienę,' 
kuri sudainavo porril solo dai
nelių, už' ką publika nesigąįįė- 
jo paploti... ■ '

Linertytė ,ir ’Maliošaitytė, 
nors dar jaunos, su smuikais 
gana gerai' pasirodė sugriežda- 
mos porą dalykėlių.

Eiles pasakė Aldona Pauly- 
tė ir Gailutė Frerižėlytė.

Pirmas kalbėtojai buvo di*g. 
A. Frenzelis. Jis savo kalboj 
daugiau lietė esamąją padėtį 
Lietuvoj.

Kad atskyrus kalbėto j irs,- 
tarpe buvo paskambinta pianu. 
Pirmas skambino J. Jokubyno 
sūnūs Benediktas; antras, .He
lena KtidreCovytė ir trečia Ge
nė Jokubynaitė. Reikia pripa-' 
žint; kad Toronto lietuvių jau
noji karta yra . gabi muzikos 
srytyje. Imkime kad ir šiuos 
virš išvardintus.. Jie ateityje

dabar turime gerą akompanuo
to ją Gebės Jokubynaitės asme
ny. Aš taiįiįfi' tikiiv, kad grei
tu laikų- iš; jos turėsime' iri ge
rą; choro vedėją;

Aiitras kalbėtojas BUvo drig. 
Jonas Yla. Aš kalbėtojų- žod
žius nekartosiu; nes visiems 
yra aišku, kad kalbėtojai kaip 
tik ir pašventė savo kalbos tu? 
rinį minėjimo tikslui. Kalbėto, 
jams nieko negalima primesti, 
ne bėnt vien tik? gyvumo 'Stoš
kų
' Pabaigimui minėjimo scenų j 
pasirodė M. Jokubyniene ir Z? 
Užemeekienė, kurios sudainavo 
graž\į duetą. Visoms dainoms 
akomponavo Genė Jokubynai- 
tė. ■

Reikia primint, kad šis mi
nėjimas buvo surengtas kelių 
vietinių organizacijų. Kaip ku
riems per keletą metų vedus 
ginčius organizacijose ir pole
mikas per spaudą, šiame rtii- 
nėjime visi jautėsi draugiški; 
Labai girtinas reiškinys.

-—Varnėnas.

Toronto, Ont
Vis bando bendrą frontą 

lipdyti.

‘A Toronto komunistui stengia 
si sulipdyti bendrą frontą,

lygos jo buvo maždaug tokios, tų. Jie pradėjo savo nudėvėtas butų, jei susipratę darbininkai 
Jo■ nuomone, darbininkų vieny- pasakas, kad, esą Rusijoje esąs patikėtų tokioms pasakoms.

Buvęs.bė yra būtinai reikalinga; bet slaptas, balsavimas, laisvos dar- 
kadMgi komunistuojantys dar- bininkiį organizacijos, laisva 
bininkai veikia pagal’ koniinter- spauda? Sako, kad net hitleriš-, 
nov direktyvą, todėl jis reiškia ko j e Vokietijoje socialdemokra-1 Naujienų skaityto-'

kohiiiriistų. siūlo- tų spauda esanti laisva, tai ką; j j0JJ jį,’ Skaitytojai prašomi

Jo nuomone, jei kominternas Įėjimuose, tai sėdi tik nešvarus 
nuoširdžiai nori suvienyti visus kriminalistai, bet jokių politi- 
darbininkus į vieną - galingą nių ten, girdi, nėra. Argi ne- 
liaudies friontą, tai jie, komu- juokinga pasaka? Ir tai kalbė- 
nistai, turėtų visų pirma suda- jo ne kokie ten eiliniai nariai, Ą I. rjavidnhic M D
riistų.' valdomoje sovietu Rusi-, Ii vadai.

tbks frontas butų neisunku su
daryti, nes to pageidaūjaf visos 
socialistų organizacijos. Bet ko
munistai butų ne. komunistai, 
jeigu jie teisingą pusę palaiky-

mo v bendro fronto-nuoširdumo, jau kalbėti apie Rusiją; O ka- pįrLinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

ryti' tokį frohtią’ pačioje komu- bet tie, kurie jaučiasi esą dide-
. Ir sų tokiomis savo , 4910: S. Michigan Avė.

joje. Tuomet ir kitose šalyse pasakomis jie nori sutraukti j VALANDOS: Kel,wowl 6187 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 8 valandai vakare

Apart šventadienio ir ketvirtadienio
bendrą frontą visus Toronto | 
lietuvius? Didžiausias absurdas

ADVOKATAI
Dr. V. A. Šimkus 

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

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

, Tel. Boulevard 1401
“MANO SŪNELIS 

BtiVOTOKSi 
KODAS.

Verkdavau
ŽIŪRINT Į JJ”

"Turėdavau privilioti, kad valgytų 
hr nežiūrint ką valgė' vis buvo men- 

■ kas. Visuomet būsiu dėkinga moti
nai, kuri man pasakė apie 'triner’a 
Bitter ,

Triner’s Bitter Vynas yra senas, at- 
sakantis šėimynlnlš vaistas, kuris ap
saugo nuo' užkietėjimo/ gasų, nemie
gojimo, blogo kvapo,; odos nesveiku
mų, ir negerumų sųrySy su vidurių

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434-—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Hhlsted St.

Valandos vakarais 'nuo 6 iki 8:30.
1 Tel. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

nežino iš kurio galo pradėti. 
Vasario mėm 2 d. 2 v. U. buvo 
šaukiamas jąu trečiu, kartu; 
mitingas sudarymui, bendro 
fronto. Kadhngi . darbo klasei 
vienybė yra reikalinga, todėl 
nuėjau ir aš pasikladsyti tuo 
reikalu kalbų. Publikos buvo 
labai mažai, gal iki 40 asme
nų. ■. .■■'.■'.■'‘■r

Belaukiant atvykstančios pti* 
blikos, susirinkimas aiit višoš 
valandos buvo suvėlintas atida-1 
ryti. Susirinkimą atidaręs tlilas 
drg. pristatė du /“kalbėtoju”, 
tikriau pasakius, prakalbų dar»- 
kytojus. Kaip vienas, taip iri 
antras nieko konkretaus nepa
tiekė suširinkusiėmkp įtik kalti
no kokius tai; vadus, .kurių To
ronte vi^ar nera.(. Esą jie neda- 
leidžia eiliniams narianiš stoti 
į bendrą frontą. P,o to pirmi
ninkaujantis . šaukią- iš pašali
nių ašmenų, kad'pareikštų;savo 
nuomones tuo reikalu;.

Tuomet dtg. A; Frenzelis ga
vęs balsą ^pradėjo 'nurodinėti 
kryptį, — kaip ir kokiomis są
lygomis toks bendras frontas 
galėtų bmt įgyvendintas; O są-

silpniems apetitams. Galite gauti 
visose vaistinėse;

TklNER’S ĖLIKIR
OF BITTER WINE

jo

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS , 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 
j Vakarais:. Panedelio, Seredos ir 
: PStnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175. 
Namai: 6459 S. Rdckwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Telephone: Boulevard 2800 

! JOSEPH J. GRISH 
i Lietuvis Advokatas 
4631 SOUTH ASHLAND AVENE 

Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Renublic 9723 

4 <Joseph Triner Company, Chicago

T

3407

Miesto ofisas
No. Clark St.. 11 floras

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

8421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534
Ofiso vaL vakarais nuo 6 iki 9 vai.

10?

ŠIOS SAVAITES

Extra Bargenai
PARLOR SETAS 

$39.00 
t Musų/ pačių dirbtuvėj pa- 
•dhrytas; pįlnąi- garąntuo- 

' , tas.. Sutaupysit nup 
25%—56%

MflSEVELI
FURN1TUREB

; 2310 Wėst
t Roosevelt Road 
j • Tel. Seeley 8760

Laidotuvių Direktoriai

Phone ČanaJ 6122
Dr S. Biežis 

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

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

Telefonas Republic 7868

Tel; Office Wentworth 6336 
Rez. Hvde Park 3395

Dn Susanna Slakis
Moterų ir vaiku liRU gydytoja
6900 So. Halsted St

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

Phone Boulevard 7042.

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pasai sutarti.

Dr. Strikol’is , 
Gydytojas ir Chirurg-a? 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 9 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
\ ‘ Room 7S7
Vai. 9. ryte iki 5 vai. vakare.

Ofiso Tel. Central 4490
Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė, 
namu TeJ.: — Hyde Park 3395

AK® SPECIALISTAI

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo t 
6—r8 v. vak. Nedalioj pairai sutarti ,.

’ rii4 -, . ... :.t{|
Kiti Lietuviai Daktarai.

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas 

2408 W. 63rd St.
■ k • Rėš.

6000 So. Campbell Avė.

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

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 tpliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8, v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely' atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Bouievard 7589

i

AKUŠERES

Apie 300 bedarbių, kurie bu
vo paimti Mason- kompanijai 
dirbti prie kelių, paskelbė strei-

TYPEWRITER EXCHANGE 
3970 Archer Avė. ; 

Tel. Lafayette 3534 
AL Dairas,; lietuvis pardavėjas.

Atdara, antr., ,ketv. ir šet. v. iki 9 v.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
IR TĖVAS

REPublic 8340

Phone Ykrds4138

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

*' - " ' '• "■ ■ " "1 ' ■ • ■ ‘ i i ' ,* . v r ", '

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

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

Tel. Seeley 7330
Narni telefonas Brunsvick 0597 •

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

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

756 West 35th St.
x Cerį of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80
Nedaliomis nagai autartL

Rašomos Mašinėlės
VISOKIOŠ IšDIRBYSTĖS
C ir

-r,W ‘ virš.
PERKAM
PARDUODAM
PARENDUOJAM
PATAISOM
RIBBON’AI ...... . 39#

25 metai patyrimo

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

, Ofisas iri Akiniu Dirbtuvi 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

Mrs. Anelia K. Jarus?
Physičal Therapy 

and Midwife< 
' 6630 S. Westem 

AveHf 2iid‘ fldor 
Hemlock 9252 

Patarnauju’ prie 
/ gimdymo namuo 

se. ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric treaf- 
ment ir > magne- 
tic blankets ir tt; 
Mdterims irmer- 
ginomsi patari- 

1 mai dovanai.

I. J. ZOLP
Phones. Boulevard 5203-8418

A. PETKUS 
1410' South 49tli Cdūrt Cicero 1

J. LIULEVI6IUS
Pbonė Lafayette 3572

J. F. BADŽIUS
668 West 18th Street

S. M; SKUDAS
718 West l8th Street

■

Nariai1 CHičagoS, Ciceros Lietuvių 
Laidbtuviij Direktorių Asociacijos

' . ■■■ i.. 1 , į

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
1 Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

1646 West 46th Street.

J; F. EUDEIKIS
4605-07: S. Hermitage Avenue Phpriės Yards 17414742

KITATAUČIAI

r LACHAWICZ ir SŪNŪS
‘ 2314 West 23rd Place Phones CanaL 2515—Cicero 5927

Š. €. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Puilman 1270 arba Canal 2515

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 81 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris..

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

BossesWon’t 
Kire Peopie with 
Halitosis ( biTeath)
Peopie who get and hold jobs 

keep their breathagreeable
I7ith the best to choose frora these days, em* 
ployers favor the person who is most attrac- 
ilve, In business life as in the sočiai world, 
halitosis (unpieasant breath) is considered the 
worat of faults.

Unfortunately everybod/ euttera from thltf 
offensive condition at sofne time or other— 
many more regularly than they thi..k. Fermen- 
tatlon of fooa particles skipped by thė tooth 
bnish is the rausė of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion ako cause odors.

The qulek, pleasant way to Improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every mornihg and everv night.

Listerine haltaxfermentatiau..a major cause 
of odora, and overcomes thė odors themselves. 
Your breath beromes sweet and agreeable. It * 

not offend others;
If you value your job and your fi-iends, ūso 

Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others - Check 
halitosis with LISTERINE

4092 Archer Avenue

; 3319 Lituanica Avenue
S. P. MAŽEIKA

Phone Cicero 2109

Phone Ganai-6174

Phone Mbnroe 8877

ambdlance PATARNAVIMAS DIENA ir NAKTĮ 
YARds 1741^-1742 
Ji F. EUDEIKIS

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 42 dieną, 2 iki 8 po piiete 

7 iki 8 vai Nedėl nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

Ofiso Tel. Dorchester 5194
- Rez. Tėl Dieze! 9191

Dr A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir visa 
chronišku ligų.

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

Įlomis ir šventadieniais 10—12 
dienu.
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA 
hU\W _>/1

KELETAS KOM
PLIMENTŲ PA

DAUŽOMS
Kad padaužos baldos, daužos 

į visas puses.
Išgainioja visus uodus, 

drauge ir muses.
Susikibę jie į ratą 

šoka suktinį.
Jie pamėgo ir paprato 

midų, .šiupinį.
Ką jie mano ir išmano — 

ne visiems žinot.
Kas kur dedas; ar kas vedas — 

jie moka ir dainuot.
Kad jie veikia, noTs juos pei- 

[Ma, 
bet jie nebijo.

Nors ir šaukia ar kas traukia 
nemaž jie nepašlijo.

Mat, pažino ir jau žino 
svieto gudrybes.

Menki verkia, didi smerkia 
primet jiems nedorybes.

O padaužos visur daužos 
ir aiškiai mato.

Skelb teisybę ir brolybę 
ant to ir tašką stato. 
Supainiojo Senių Dazokas. 

2-19-36.

BRANGUS ŽMOGUS
■ % . I — ------

Pittsburgho seime ponas Vi- 
nikas davė draugišką patari
mą pažangiesiams nerinkti Ba- 
gočiaus prezidentu, nes detek
tyvas Pilėnas turįs pilną kiše
nių varantų ir naujai išrink
tąjį prezidentą tuoj suareštuo
tų, kas padarytų suirutės ir 
gėdos mi.‘sų brangiai organiza
cijai.

Detroito seime vėl buvo 
skleidžiami gandai, kad Pilė
nas sekioja Bagočiaus pėdas ii 
judėjimus. Pažangieji išlaido 
kelis savo detektyvus pono Pi
lėno ieškoti ir paklausti, į ku
rią džėlą Bagočių padės, bei 
jokiu budu nepasisekė jo ra
sti. f

Dabar, kada eina rinkimų 
kampanija, lietuviškasis šnipas 
Casimjr Palmer vėl susirado 
tautininkų sleitui pagelbėti. Jis 
indorsavo jų kandidatus, pra
dėjo rašyti' apie Susivienijimą 
“Vienybėj” ir pasiskelbė “Tė
vynėj” patarnaująs visokiuose 
reikaluose dieną ir naktį. Va
dinasi, žmogu's yra taip pasi
šventęs, kad atsisako nuo mie
go.

Kada sandariečhi, tautinin
kai ir klerikalai talkininku 
gauna tokį žmogų, kuris karo 
iaike slekerius gaudė ir karo 
priešus šnipinėjo, nėra abejo
nės, kad tautiškasis sleitas lai
mės.

KAD NIEKAS NE
SUPRASTŲ

Vasario 16 dieną, kada bu
vo minimos Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuvės, preziden
tas Smetona sakė savo kalbą 
per radiofoną francuziškai.

Amerikos lietuviai jos negir-

This delicioųs jtheese food Is 
D1GESTI E AS MILK

t'auž

Hidden in Vclveeta*& richlv mfld 
Cheddar Chvcse flavor are health- 
protective elementą of many fooda.

It’a wonderfu) for children. Servo 
Kraft .Velveeta—in sandvviches, in 
ccoked dishea... oftenl

S* *
,A;'/i........... ...... ..

r *

dėjo, o jeigu ir butų girdėję, 
vis tiek nebūtų supratę.

Tokių kalbų, kokias sako 
Lietuvos prezidentas juk nie
kas nenori nei girdėti, nei su
prasti. Ar jis negalėtų pra
mokti graikiškai ir visas savo 
prakalbas drožti toje kalboje ? 
Batų šveistėjams j<5s butų la
bai naudingos.

/ 4' ' . " ‘

TAUTOS VADO 
MANIFESTAS

| Kadangi “Vienybė” jau į at
šventė savo 50 melų jubiliejų., 
kurio paminėjimui, pagerbimui 
ir pagarbinimui Susivienijimo 
organas pašventė vie^ą plačią 
ir vieną siaurą skiltį, nors 
“Vienybe” negrąžino Susivieni 
jimui, nei $25,000 skolos ne. 
nuošimčių nemokėjo už ją, ir

Kadangi ir. socialistai, jr/ko- 
munistai> ir abelnai pažangie
ji Susivienijimo nariai sudarė 

i bendrą frontą prieš “Vienybės” 
rekomenduojamus krfndidatus, 
ir

Kadangi ir Strimaitis, ir Vi 
nikas, ir Vitaitis ir Mockus, ii 
kiti sandariečiai taip pat su
darė bendrą frontą arba užpa
kalį su fašistais ir klerikalais 
gintis nuo pažangiųjų, ir

reikalas, tai ir vėl užsikarsiu 
juos ant pbčių.

-—Progos pusėtinai dažnai 
pasitaiko. Būna čia visokių iš
kilmių ir sutiktbyių.

—Ką sakei, sutiktuvių?
,-Taip, sutiktuvių. Ar nesi 

nei vienose dar buvęs?
—Tai turbut ne.
—Na, gęrai, jeigu nori, lai 

kad ir šįvakar galim, vienas 
tokias sutiktuves pamatyti. 
Žada prie dangaus vartų su 
didelėm ceremonijom pasvei
kinti j vieną tokį buvusį ai u di
li i n ką iš Veliuonos..

(Bus daugiau)

Kadangi pinionzų ministeris, 
prisiėdęs binsų, vis dar tebe- 
plaukia laivu if» tėberašo savo 
begalinį raštą apie kelionę j 
Lietuvą, vienok neturi progos 
jo išsiųsti ir užteršti musų or
ganą, ir

Kadangi visos pastangos su
stabdyti Vaitkaus skridimą į 
.Europą nuėjo ant šuns uode
gos, ir dhr

Kadangi etiopų vaina su ita
lais užsitęs pusėtiną laiką,

Todėl viskas sviete yra tvar
koj ir jokių, naujų patvarky
mų, parėdymų ir įsakymą nė
ra reikalo duoti.

LIETUVON!
I.,...,.-.Ilašo, Vanda Byansklene—■■■■.■

(Tęsinys)

i

j Iš MARK TWAINO sulietuvino A. Vaivada

Jono Žičkaus Kelione į Dangų
(Tęsinys)

—Angelams,\ žinai, reikia 
kasdien nusileisti žemėn. Rei
kia jiems apsireikšti mirštan
tiems vaikučiams, visokiems 
geriems žmonėms. Reikia kai 
kuriuos paguosti, kai kųriiios 
persergėti. Kada-gi tie ange

Tai kaip jie čia keliauja? Ve, 
štai kaip. Juk pameni, kaip 
kartą man sakei, kad iš vieno 
dangaus kampo į kitą atkelia
vai pamišlijęs, kad “Aš,- Jonas 
Žičkus noriu iš čia nukeliauti 
į savo dangų.” Nespėjai nei 
baigti mislyti, kaip atsiradai 
kur norėjai būti. Taip ir ange-

lai ten nusigautų, jeigu jiems jaį (Įaro Jeį turi kur nu- 
reikėtų milionus mylių lėkti kcliauti, tai jie panašiai, kaįp 
sparnaįs? Jiems reikia daug jr pafs> pamislija, kad ten jie 
greitesnių būdų keliauti. su norį būti, užsigeidžia ten vyk- 
sparnais pasirodyti žmonėms i kaįp mat, nuvyksta., Že- 

m e j , t pamenu, pasakodavo 
žmonės apie tokius stebuklin- 

i divonėliūš. Tereikėdavo

jie turi, ba kaip-gi kitaip tie 
žmonės žeipėj angelus pažin
tų? Juk ten visi įsivaizduoja gUS 
angelą su sparnais ir jiems ant atsiš0m, kur
nei į galvą neateina, kad ne 
visi ir nevisada dangaus palai-įporą pakila i 
mintieji tuos sparnus užsika-į 
fria ant pečių. Taigi, matai,1 
kad pats apie tuos sparnus ir 
skraidymą pusėtinai klydai, 
Žičkati. Nugi, jeigu aniuolams 
reiktų, žemėn lėkti su spar
nais, tai jie nevien kad kažin 
kada, ten dasigautų, bet da tie 
sparnai nei pusiaukelės nepa
siekus nusidėvėtų. Visos plun
ksnos iškristų. O ką reikėtų 
paskui daryti. Su kotais lėkti? 
Bet nereikia angelams nei že
mės. Pats dangus čia- nusi
driekia milionus, milionus 
mylių. Ne vien nuo musų že
mės, bet ir nuo visų kitų pa
saulio žemės kamuolių sueina 
čia žmonės. Milžinišką, did
žiausia vieta tas dangus. Jis, 
nusidriekia toliau, nei yra my
lių nuo dangaus iki žemės. Ir,, 
čia angelams be paliovos rei
kia šveisti ir šveisti į vieną _ga- 
lą, į kitą, su visokiais smnfi- 
niais, su visokiais įsakymais 
ir kitokiais reikalais. Ar jie 
galėtų viską atlikti ir visur 
apeiti, tegalėdami kilnotis iš 
vienos vietos į kitą sparnais? 
Kaip jau sakiau, apie tai nėra 
nei ko mislyti. Sveikas protas 
sako, kad negalima

nei į galvą neateina, kad ne llors nuvažiuoti, divonėlis tuoj 
ir nuveža tave 

kur reikia. Taip ir čia, visai 
toks pat dalykas kaip ir toj 
pasakoj, tik čia nereikia ne
šiotis su savimi kokį tai divo- 
nėlį. O mislyti, kad angelai 
milionus mylių keliauja savo 
sparnais, tai tik ivėni juokai. ■

—Ir pamanyk, kiek visokių 
niekų mes ten priiųislydavoin 
ant žemės, pakraipiau galvą.

—Tai jau teisybė,, visko mes 
ten prigalvojome. Čia niekis, 
ką nors dabar pasakyti nieko 
tokio svarbaus, ale ar paste
bėjai, žičkau, K kad čia nevisų 
angelų sparnai vienodi. Kur 
jauni, tai užsideda raudonus, 
šviesiai
sparnus. Kai kurie net mėgsta 
margus, kaip peteliškes. ’Ktir 
seni, tai mėgsta labiau tamsias 
spalvas. Taip kaip ir ant že
mės čia kiekvienas turi savo 
skonį. Vienam viena spalva 
tinka, kitokia kitam.

—Je, ir pusėtinai gražiai at
sižiūri tie visokie sparnai. Ži
nai, Daugėla, aš prisipažinsiu. 
Savo sparnus ne pasiunčiau į 
skalbyklą, ale padėjau į spin- 

ir tiek, tą ir tegu ten paguli. Kai bus

Valstybės Teatre pasirodė 
musų amerikietė dąinininkė A. 
Stočkiutė, pianistė Aldona Bri- 
lyte, ir, specialiam operos “Ai
dos” spektaklyje — Chicagos 
operos solistė, Barbara Darlyš- 
Brangelienė. Ji laisvai 'ir ma
loniai išpildė sunkią Aidos ro
lę. Jos švelnus, skambantis bal
sas sužavėjo netik mane, bet 
ir rinktinę Kauno publiką. Dai
nininkę gausiai apdovanojo 
aplodismentais ir gėlėmis.

Chicagietei gabiai asistavo 
garsus ir visos Lietuvos. my
limas, Kipras Petrauskas, svar
biausioje tenoro rolėje. Jo iš
pildymas Radames rolės aiškiai 
parodė, kad K. Petrauskas sce
noje — tai visiškai kaip na
mie, o jo asmenybė ir artistiš
ki gabumai publikoje įkvepia 
pagarbą ir entuziazmą.

Kitas roles puikiai išpildė p. 
V. Januškaitė-Zaunienė (ji bu
vo žavi Amneris) ir A. Spdei- 
ka — tėvo rolėje.
\ Įspūdingi Įeit. Felikso Vait

kaus priėmimą / ir pagerbimo 
vakarai, visi operos ir dramos 
spektakliai, pastatyti lietuvių 
kalboje, ir kobcėFtąi', paliko gi
lių įspūdžių ir priminė dar 
kartą, kad, visgi, mes lietuviai 
turime daug kuo didžiuotis.

Bet einam per sodą atgal 
į Laisvės Alėją/ir pasukime į 
kairę.

Dešiniojoj Laisvės Alėjos pu
sėj dabar matau modernišką 
5-ių aukštų Ce.ntralinio Kauno 
Pašto namą. Jis statytas Vy
tauto Didžiojo metais 1930. 
įeinu vidun. Vestibiulyje iš vie
nos pusės telegrafo-telefono 
skyrius. Iš kitos pinigų siun
timo skyrius, o per vidurį įei
nu į didžiąją pašto salę, ktfrios 
lubos papuoštos visų Lietuvos

Valstybės pašto ženklų padi
dintais paveikslais.

< Išėjus laukan, kitoj pusėj 
gatvės gražus 3-jų aukšti) Au 
šros , berniukų gimnazijos rū
mai/ Einant toliau, prie galo 
Laisvės Alėjos įeinu iš gatvės 
j kiemą. Matau, mažą, įdomios 
archilektūros zšv. ^Gertrūdos 
bažnytėlę. Nežinia kada ji sta
tyta. Jos tyliam kieme ir šven
toriui jauku. Ne'gali-• įsigaiz- 
dUJti, kad ši įvairių stilių baž
nytėlė išstpvėjo per tiek daug 
politinių neramumų ir daugy
bę karų. ' * , ■

Išėjus vėl į gatvę, atsistojau 
Laisvės Alėjos gale, prie susi
kirtimo Prezidento, Eukšib gat
vių ir Ukmergės plento. Pa
žvelgiau į rytus išilgai Lais
vės Alėjos ir matau, kitam ga- 
ie, , baltą Įgulos bažnyčią.

Pasukau į Prezidento gat
vę ir einu Kauno Senamiesčio 
link. / ' -

(Bus daugiau)

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
Į LIETUVĄ

Litais arba Doleriais.
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

INCOMETAX 
BLANKAS

■ ■ x

\ galite išpildyti.

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St.

Oood Hou«eke«plnff

• A different, delicioųs 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 

r new way. Try it! c

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

mėlynus,

PETER PĖN

DEPARTMENT 
ARRIVES.

Mes Duodame Paskolas
dėl PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Taip pigiai kaip ..

BEN F. BOHAC
2641 WEST 51st ST. 
Phone Grovehill 1900

EKSKURSIJALIETUVON
Pirmutinė oficialė “Naujienų” ir visų Lietuvių Laivakor

čių Agentų Sąjungos EKSKURSIJA LIETUVON 
yra rengiama

Gegužės 29,1936
Laivu “GRIPSHOLM” 
Tiesiai į KLAIPĖDĄ

Kitos ekskursijos per Vokietiją ir I?ranciją bus paskelb
tos vėliaus. ■>_

Kurie rengiatės šiais metais atlankyti Lietuvą, kreipkitės 
tuojaus į “Naujienas” dėl sutvarkymo dokumentų. Ypa
tingai Lietuvos piliečiai, turėtų iškalno apsirūpinti, nes 
gavimas sugrįžimui permitų kaip kada užtrunka po kelis 
mėnesius. //

. ' t

“Naujienų” Laivakorčių Skyrius
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

PRALEISKIT ŠIĄ ŽIEMĄ SMAGIAI!
VAĖTOKIT STOVOL

Tobuliausias Pečiams Aliejus ,
Stovo! ištobulintas ir duoda švarią ir karštą liepsną visokios isdir- 

bystės aliejum šildomose krosnyse ęir pečiuose.
Pristatymas atliekamas trokais su myteriais ir pilna inięra ga- 
__________________rantuota. Del savo apsaugos •

NEVada 4,200
Pašaukite: VTNcpnnes “T WW

AUStin

.: • į: G
.. I’askolas.Del l’ir.mų Morgičių"\.

; 1>ABA{<KŲS

v.' e i: n e
... ? OF 'CHICAGO •• ■' . ■’

. ■ ą--' \

■c. Vr 'fci

— -t-Ą ■
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GARSINKITES “NAUJIENOSE”

WMA.T'S
HAPPENING

OLD 
snadl's 

MEN.

'9el!
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kad lygiose

sudaryti su j u
miausia

the Potl Office liaudiesREVOLIUCIJA ISPANIJOJE

PRASTOS ŽINIOS Iš LIETUVOS

norim

NERAMUMAI ISPANIJOJE dabar

skaitytojo

NAUJIENAS

praeiviams

KANDIDATŲ ŠMĖKLA
■W*ltiirTviniiniii

KERTA Iš PETIES

radikalia

ori

85.00
2.75

18.00
4.00
2.00

parodą, tai 
tą straipsni

88.00
4.00
2.50

Naujienos eina kasdien, tftskiriant 
•ekmadienius. Leidžia Naujiena Ben 
dfovfi, 1789 S Halsted SL, Chlcago. 
Ui Telefonas Cinai 1100.

Entefed aa Second Ciaks Mattel 
tfarcb 7tb 1914 at 
of Chlcago. 111. under the act of 
’iarch Srd 1879 .

Metama ____ —
Pusei meti ____
Trims menesiams
Pinigus reilda siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu

absurdas pa 
tuo

LIAUDIES FRONTAI 
TRIUMFUOJA”

Tikiu, kad su- 
šia proga dar turiu 

oficieriai

žinot, butų buvę geriau, kad 
tų dulkių būtumėt visai* nepa
judinę; ~ dabar dar turiu/pri
durti, kad > apie tą parodą 
ginalių straipsnių visai nepasi
rodė, dar aiškiaus jums tarus 

» spauda tos parodos visai ne
pastebėjo
trys tūkstančiai

pavasarį kairiem

SOCIALISTŲ IR KOMUNISTŲ 
TAKTIKA

Subseription Ratas: 
*8.00 per year in Canada 
15.00 oer vear outside of Chlcago 
88.00 per year in Chlcago 
3c per copy. i

Straipsnis buvo 
storžieviškai parašytas. 

Kitą dieną nacionalsocialistų 
dienraštyj tilpo atsakymas, kur 
buvo pasakyta 
liksim

mes gyvi ir 
gyvi, bet gi’ su jumis 

neeisim, ,mirkit jus, o mes gy
venti

mos
tai man su jumis juo labiau 
butų sunku susikalbėti. Bučiau 
tikrai laimingas, kad lygiose 
politinėse sąlygose tekių man 
tokia garbe
misv viešą disputą. Tikrai butų 
įdomų, bet, deja, tenka laukti 
geresnių laikų 
lauksim 
jums priminti,
buvo rusų carų 0 armijoj e, jie 
dabar dingo ir SSSR, ir Lietu
voje. Lietuvoje yra kariai, ku
rie savo socialistine padėtimi 
ir .išsilavinimu žymiai skiriasi 
nuo anų cariškų oficierių. Įsi
dėmėkit ir neužmirškit, kad 
Lietuvos armijoje proletarams 

uždarytas kelias taipti

Ispanijoje‘ “lįaudies frontas” 
jau irgi gyvavo, kada komunis
tai gavo iš Maskvos paliepimą 
prie jo prisidėti ir buvo atli
kęs daug gero. Jau penkeri 
metai atgal, kai buvo išvytas 
karalius Alfonsas, Ispanijoje 
susidarė revoliucinė valdžia, • į 
kurią įėjo kairieji republikonai, 
radikalai ir socialistai. Steigia
mojo seimo rinkimuose tos par
tijos laikėsi išvien ir laimėjo

kitas reikšmingas, 
sakąs įvykis. Keletas me- 
prieš Hitlerio Vokietijo

je įsigalėjimą Berlyne komunis
tų dienraštis parašė labai dras
tišką straipsnį apie darbo inte
ligentus ir iš viso apie tarnau
tojus. Tenais jie buvo šmeižia
mi ir vadinami mirštančiais 
žmonėmis;'girdi, jei norit gyvi 
išlikti, tai turit eiti išvien su 
komunistais 
tikrai

lygose rašot, o aš- visai kitose 
kurios jums visai nėra žino- 

Politiškai nesat jautrus 
jumis juo labili

sako Brooklyno 
“Nevėl- 

pasakyti 
Septintam Komunistų- Inter
nacionalo Kongrese drg. Di- 
mitrovo žodžiai: ‘šio kongre
so tarimai yra pasaulį judi
nančios reikšmės? Jie jau 
judina kapitalistinį pasaulį. 
Septintas Kongresas • iškėlė 
obalsį Liaudies Fronto prieš 
karą ir fąšizmą; Septintas 
Kongresas įsakė (! — “N.” 
Red,) visoms Komunistų Par
tijoms šitą obalsį pravesti 
gyveniman kiekvienoj šalyj, 
pritaikant jį ‘prie vietos są
lygų. Tik keli mėnesiai pra
bėgo nuo Septinto Kongreso, 
o-Liaudies Fronto šūkis jau 
stojasi/ kunu visam pasauly

je. Jis jau sutvėrė istoriją 
Ispanijoj ir Franci joj...” 
Reikia pripažinti, kad komu? 

nistai turi pamato džiaugtis. 
Jeigu Kominternas nebūtų pa 
keitęs savą nusistatymo ir bu
tų tęsęs senąją “liniją” kovos 
prieš socialistų judėjimą ir 
prieš demokratiją, tai šiandie 
komunistai negalėtų dalyvauti 
tuose demokratijos laimėjimuo
se, kurie buvo pasiekti pasta
ruoju laiku Francijoje ir Ispa
nijoje. * '

Gerai padarė Komunistų 
Internacionalas, kad jisai įsakė 
komunistų partijoms liautis tar
navus reakcijai ir eiti talkon 
demokratijai. Bet komunistai 
savinasi perdaug kredito už tai, 
kas įvyko' Įspanįjo^j ir Francį-

praktiku©tojas - dabartinėje ga
dynėj e, kad jisai cynįškai su
trempė savo iškilmingą priža
dą vesti* rūpestingai valstybės 
reikalus ir kad jisai maino sa
vo kailį, neatsižvelgdamas į 
jokius principus.

O apie Roosevelto kabineto, 
narius ir. kitus bendradarbius 
jisai kalba taip: '

“Jie pasirodė prasčiausios 
t, rųšies šarlatanų gauja, su

linkta į vieną krūvą tuo pa
čiu laiku, net Washihgtone.” 
Bet apie republikonus Meri- 

ckenas atsiliepia taip pat blo
gai. Ko jisai nori, neaišku.

Socialistų partija labai 
sudarydavo “bendrą 

su radikalais: rinki- 
(ypač perbalsayimuose) 

socialistai remdavo radikalus, 
radikalai socialistus; parlamen
te radikalai tardavosi su socia
listų atstovais užsienio politikos 
ir kitais klausiniais.

Socialistai ragindavo ir ko
munistus prie to kooperavimo 
prisidėti. Bet pirmiaus komu
nistai priešindavosi, sakydami,

turiu jums
kad apie

kad stt buržuazija negalima 
nieko bendro turėti. Tik kada 
Maskva, pabuvusi Hitlerio ir 
Japonijos, nutarė daryti apsi
gynimo sąjungą su Francija^ 
tai Kominternas liepė Franci jos 
komunistams
socialistų ir radikalų bloko, ku
ris tenai jau seniai gyvavo.

Vadinasi, valstybiniaį sovietų 
valdžios sumetimai1 privertė 
komunistus ; priimti socialistų 
taktiką, kurią jie pirmiaus 
smerkdavo. . <.

Parlarųento rinkimų pasėkos 
Ispanijoje sukėlė entuziazmą 
musų “komunistų redakcijose. 
Jie su džiaugsmu šaukia apie 
“liaudies fronto” triumfą. \ Pir- 

liaudies frontas” 
buvo "sudarytas Francijoje ir 
jau davė gerų vaisių: fašistų 
atakos buvo atmuštos. Dabar 
naujas didelis “liaudies fronto” 
laimėj imas Ispani j oj e.

“Liaudies Frontas trium
fuoja!

- komunistų organas 
tui buvo garsiai

Ispanijoje dar vis tęsiasi neramumai, kurie prasidė
jo rinkimų dienoje. Jau 27 asmens užmušta ir dar di
desnis skaičius sužeistų.

Tie neramumai daugiausia pareina nuo:žmonių <ne
kantrumo? Žmones suerzino tai, kad tuoj po rinkimų, 
nebuvo paleisti politiniai kaliniai. Valdžia norėjo lauk
ti, iki susirinks seimas ir priims amnestijos įstatymą.

Tačiau seimas tuo jaus susirinkti negali, nes da ir 
rinkimai nėra pabaigti. Dar kovo mėnesio 1 d. turės 
įvykti visoje eilėje distriktų rperbalsavimai,. kur pirma
me balsavime nė vienas kandidatas negavo daugumos 
balsų. . .

Kita neramumų priežastis tai žmonių neapykanta 
prieš atžagarėivius, kurie be galo žiauriai keršijo dar
bininkams ir kairiųjų partijų atstovams, kuomet val
džia buvo klerikalų ir konservatorių rankose.

Pagalios, prisideda da ir baisus žmonių skurdas. 
Didžiausi žemės plotai Ispanijoje yra dvarponių ir baž
nyčių bei vienuolynų rankose. Tik dalis tos žemės buvo 
nusavinta, monarchijai griuvus, ir išdalinta bežemiams 
ir mažažemiams. Dauguma žemės ir šiandie yra ponų 
valdoma. O tuo tarpu valstiečių masės neturi iš ko gy
venti.

Naujoji Ispanijos valdžia, kuri galutinai susifor
muos, tik susirinkus seimui, turės be atidėliojimo pra
vesti griežtą žemės reformą. Bet. kolkas padėtis resįpub- 
likoje yra kebli. Tarp kairiųjų partijų, kurios laimėjo 
rinkimus, nėra gero sutarimo.

Pranešama, kad komunistai kai kuriuose kaimuose 
paskelbė “sovietų valdžią”. Vietomis įvyksta minios už
puolimai ant kalėjimų ir klerikalų įstaigų. Vienoje vie
toje minia buvo įsilaužus! ir į bažnyčią. Valdžia yra 
priversta tas riaušes malšinti. Iš to kyla nepasitenkini
mas miniose. Anarchistuojančius ir bolševikuojančius

nenusiėmė, jį apstumdė, — 
žinoma, demonstrantai k apstum
dė. Vėliau tas karys buvo vie
nas iš gruodžio septynioliktos 
perversmo aktingas dalyvis, 
kuris iki šiai dienai anos de
monstracijos negali pamiršti.

Dar štai 
daug 
nėšių

Reikala?.ku’e
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 
gurno delsi.

Paklausius “Laisvės”, tai iš
eina, kad visas progresas pra
sidėjo Europoje nuo tos dienos, 
kada Kominternb bosai tarė 
Maskvoje magiškus žodžius: 
“Liaudies Frontas”.' '

Kas gi yra lasai “liaudies 
frontas”? Tai susitarimas dar
bininkiškų partijų dėl bendro 
veikimo tam tikrais klausimais 
su pažangiomis buržuazinėmis 
partijomis. Ar šitą taktiką su
galvojo komunistai ?

Nieke/ panašaus. Tai sena so
cialistų taktika. Ji buvo socia
listų praktikuojama visą į laiką 
po pasaulio karo, beveik kiek
vienoje šalyje.

Čekoslovakijoje socialdemo
kratai nuolatos kooperuodavo 
su čekų liaudininkais. Vokieti
joje socialdemokratai per rin
kimus sudarydavo bloką su de
mokratais prieš nacionalistus ir 
monarchistus. Toliaus, kai at
žagareivių . jėgos^ sustiprėjo ir 
ėmė darytis vis pavojingesnės 
respublikai, tai socialdemokra
tai eidavo į bloką su visomis 
partijomis, stojančiomis už res
publiką.

Švedijoje ir Danijoje social
demokratai blokuodavosi su ra- 
dikališka& valstiečiais. Lietuvo
je socialdemokratai ėjo kantu 
su vai. liaudininkais.

Toje pačioje Francijoje, apie 
kurios “liaudies frontą” komu
nistai dabar taip entuziastiškai 
kalba, 
dažnai 
frontą1 
iriuose

Išeitį iš šitų keblumų valdžia galėtų surasti, jeigu 
visos partijos, kurios dalyvavo kairiamjam rinkimų 
bloke, sudarytų koaliciją. Tokiai koalicijai reikia bend
ro programo, kurio pagrindiniai punktai turėtų bųti 
demokratinė respublika, iemės; reforma ir socialinė dar
bininkų apdrauda.

Bet jeigu komunistai, kurių partija yra mažiausia 
už visas, reikalaus “sovietų”, o anarchistai norės “tie
sioginiu veikimu” spręsti visus klausimus, tai, kairiųjų 
partijų blokas pakriks ir ims kelti galvą fašistai.

Butų daug gražiau, jeigu ko
munistai bent savo prptu butų 
priėję prie šito taktikos pakei
timo. Bet, kaip pati “Laisvė” 
pripažįsta, komunistų partijos 
priėmė naują taktiką dėl to, 
kad joms taip įsakė Maskva!

Pagarsėjęs savo 
k u” rašymo stilium laikrašti
ninkas ir kritikas H. L. Men- 
cken taip išniekino^ prezidentą 
Rooseveltą ir jo padėjėjus, kaip 
iki šiol dar nė vienas žmogus 
nebuvo jo viešai išniekinęs. 
Mencken rašo, kad prezidentas 
esąs “drąsiausias ir paikiau-r 
sias” politiškos šundaktarystės

Vyručiai, atsiprašau, komvy
ručiai, dėl mano soeialistišku- 
mo man su jumis visai netenka 
ginčytis. Viešo disputo ' su ju
mis'neturėjau, egzaminų pas 
jus taip pat nelaikiau, o spau
doje man netenka su jumis gin
čytis. Jus vienose gyvenimo są-. kepures!)

Apžvalga

metu kai kitas aplanko per de
šimts tūkstančių. Sakysit, vėl 
demagogiją skleidžiu? Nutilkit, 
tai tik faktus konstantuoju. 
žinot, ir man jie nelabai sma
gus. Ilgus metus Lietuva rusų 
carų buvo varginama, ir štai 
kaip greit tie ryšiai net su ru
sų žmonėmis nutruko ir nieka^ 
nerodo didesnio susidomėjimo 
kokiais keliais dabar rusų žmo
nių gyvenimas eina. Taigi, ofi- 
Ciališkai. valstybės tarp' savęs 
bendradarbiauja, bet platesnėj 
visuomenėj, lietuviškoje visuo
menėje, nėra noro giliau pažin
ti to krašto kulturinį gyveni
mą. O beveik kaimynai, ar ne 
tiesa? Simpatijų trūksta... jum 
atrodo, kad kaip >tik jų daug 
esama. Klystat!

sveikučiai, 
j ausį pakuždėti, 
SSSR parodą lygiai tokio turi
nio straipsniai, kaįp^Lietuvos 
žiniose, pasirddc tauti
ninkų' spaudoje ir krikščionių 
demokratų.,. Ar suprantat, ką 
tai reiškia? Deja, jūsų politiš
ka išmintis iš prigimties linku
si šmeižti kitus nesupras, 
kad tuos straipsnius pagamino 
tie, kurie parodą suruošė, o to
kiais atsitikimais sakoma, kad 
tai reklama. Na, reklamos yra 
apmokamos. Kiek šiuo atsitiki
mu tų laikraščių administraci
jos paėmė už tas reklamas gry
nais pinigais, aš nesiimu spręs-

Lietuvos valdžia galutinai uždarė visas partijas, 
palikdama, tik vieną legalę partiją — tautininkus. Be 
to, visą spaudą valdžia' pastate po savo kontrole. Ji 
tvirtina laikraščių redaktorius, draudžia kritikuoti vy
riausybę ir sako, ką laikraščiai turi rašyti.

Šitokiose sąlygose valdžia pradėjo ruošti naują sei
mo rinkimų įstatymą. Kokie gali būti rinkimai, kuomet 
visos politinės organizacijos yra uždraustos, q spaudai 
uždėta apinasris? Tačiau paskiausios gautos iš Kauno 
žinios sako, kad da ir rinkimų įstatymas busiąs taip su
tvarkytas, kad opozicija visai negalėtų savo atstovų 
pravesti į seimą.

Taigi diktatūra darosi vis aršesnė.

Parodą aplanke tik 
žmonių, tuo

nėra 
kvalifikuotu kariu. '

Manau, kAd jums yra žino
ma, jog draugingos valstybės 
tam tikroj prideramoj pagarboj 
atsiliepia apie žymesnius politi
nius veikėjus, o ypač apie ar- žmonių sugužėjo į 
miją. Jums, spėju, jau taip pat 
žinoma, kad SSSR starosta^ Ka
lininas Anglų karaliui mirus pa
siuntė jo šeimai užuojautos te
legramą, o Litvinovas su Tu- 
chačcvskiu _ ir musų tautiečiu 
Putlia net nuvyko į laidotuves. 
Lietuvos spaudoj Kalinino nie
kas pašiepti negali. Ar .tai jums 
žinoma? Mes čia Lietuvoje tai 
gerai, žinom.

Tai nėra reikalo viską į vie
ną murziną puodą Versti ir. vis
ką tik šmeižti, šmeižtas Jabai 
blogas kovos įrankis, jis tik ne
apykantą gimdo, o neapykanta 
kerštą. Kerštas gi akliausias ir 
neiš tikimiausias kovos įrankis.

Jei Lietuvos gyvenimą se- 
kat, tai jums .turi būti žinomas 
vienas faktas. Aš. jums ji pri
minsiu.

1926 m 
siems seimo rinkimus laimėjus, 
tuoj buvo paskelbtas amnesti
jos įstatymas. Daug , komunistų 
ir kitų pelitinių kalinių iš ka
lėjimų buvo paleisti.

Kaune komunistai išėję iš ka
lėjimo tuoj padare demonstra
ciją. Koks poras šimtų jaunuo
lių ėjo gatve nešdami raudonas 
vėliavas. Viskas butų buvę vie
toje, bet šitie jauni vyrai rei
kalavę, kad praeiviai nusiimtų 
kepures ir visiems 
daugiausia rusiškai šaukte šau
kė — šapki doloi! (nusiimkite 

Vienas' karys, kepu-

Juk- jūsų 
šalininkas, jaunas 'vyru

kas, grįžęs iš Lietuvos, kurią 
berods pirmą kartą aplankė, tu
rėjo tiek akiplėšiškumo pasaky
ti, kad visas Lietuvos..jaunimas 
girtuokliauja ir prostitucija 
plinta... Ne, vyrai, tokius išsi
reiškimas sunku užmiršti...

Atsiprašau 
kad taip ilgai laikiau be kepu 
rėš, bet ai mane suprasit...

Koresp.

Ne šimtais, bet 
tūkstančiais tos rųšies darbo 

nacionalso
cialistų eiles. Jų laikraščiai die 
na iš dienos rašė, kaip elgės: 
SSSR komunistai su inteligen
tais, kiek jų iššaudė; . kiek jų 
į kalėjimus sukišo. Gal supra
si^ kad gyvenime būna tokie 
momentai, kuomet reikta žinoti, 
ką. rašai ir kam rašai...

Taigi, komvyručiai, jei jus 
politiškai būtumėt jautresni, 
tai jūsų tonas butų švelnesnis 
ir daug ^kaip ką suprastumėt; 
tuomet ir aš su jumis iš esmės 
galęčiau pasiginčyti, < 
sųpkiai mes susiprasim

Sakykit, kam gi malonu būti 
nuolatos šmeižiamu 
vienas
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padangės’ komvyrai pastebėjo 
mane čia Lietuvoje purviną že
mę treplenant ir kai ką į Nau
jienas berašant. < 
' Ačiū už jūsų malonų dėmesį! 
Nenoriu pasilikti skolingas ir 
dėl to ir aš kelis žodžius noriu 
išsitarti. Suprantu, jei ne SSSR 
spaudos parodos aprašymas, — 
vargu bučiau, to malonaus dė
mesio užsitarnavęs.

Komvyručiai, iš anksto pasi
sakau ir prisipažįstu, kad de
magogijoje aš -prieš jus visu 
šimtu procentų pasuoju ir vi
sas čia pirmenybes, visus lai
mėjimus, pasaulinius rekordus 
pripažįstu tiktai’*jums, čia man 
su jumis*varžytis iš 'viso neten
ka; tik vokiečių nacionalsocia
listai su jumis gali drįsti lenk
tyniuoti.

Meldžiamieji, gerai jums yra 
žinoma, kad SSSR ir Lietuva 
kadaise kariavo ir dabar Lie
tuvoje SSSR valstybės santvar
kos šalininkai yra traktuojami 
kaip Lietuvos valstybės priešai 
ir, kaipo tokie, dedami į kalėji
mus., Taigi mano fakto kon
statavimas, kad tų valstybių 
vyrų priešingos ideologiniai 
santvarkos atstovų bendradar
biavimas ne tik kultūrinėj dir- 
v6j, bet ir valstybės politikoj 

tai jau yra demagogija? Juk 
ir jus to fakto neužginčija t, 
bet kad jis jums nemalonus, o 
man tai nei šilta nei šalta, — 
na^ tai faktas;

Neseniai?jūsų spaudoje buvo 
sakyta, kad Lietuvos žinios 
Lietuvoje fašizmą palaiko, o 
dabar, kai jos palankiai parašė 
apie SSSR spaudos 
jus po „kelis kartus 
ei tavo t;

Bet

Metams —
Pusei metų ___
Trims mCnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam menesiui
Lietuvon užsieniuose

(Atpitinta)

rinkimus. Steigiamam seime jos 
bendromis jėgomis pravedė ga
na radikališką konstituciją.

O ką tuomet darę komunis
tai? ' Jie; visą laiką šmeižė ir 
Atakavo tas kairiąsias partijas!

Dabar, galų gale, Kominter
nas įsakė ir komunistams prie 
tų kairiųjų partijų dėtis. Taigi 
ir čia pasirodė, kad komunistų 
nusistatymas buvo netikęs, ir 
jie buvo priversti priimti so
cialistų; (taktiką.

Tokiu budu yra 
šakoti, kad su 
frontu” komunistai sugalvojo 
kokį tai naują dalyką, kuris 
“judina pasaulį”. Jie buvo pri
versti stoti į tą kelią, kuriuo 
kitos kairiosios partijos jau se
niai eina.

UlMkymc. kalua
Chicagoje - paštu. o 
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Kauno Valkata
NAUJIENOS, Chicago, UI.

NORI PAŽABOTI AUKŠČIAUSI TEISMĄ 
_    s •  L-------- į-———

I Po to praslinko daug- laiko 
ir visi tą “Skylę” užmiršo, bet skylė; Ir alpsta.

ant sienos. Kepa ragaišą irgi

ji ne. Mat. ji tų feljetoną pa
dėjo po' stiklu ii* pasikabino

Vyrui tas nusibodo ir jis už
dėjo lopą... <

— Jonas šliburis.

f SHORTTtffiE 
COMBINMION 
offerAm.

i cininko ištiesė jam ranką ir 
1 sako:

— Nepyk, brolau, šią iškil
mingą naktį lai žydi tarp mu
dviejų taika ir meilė.

— Ak tu nelabasis, tu vis 
čia, sušuko valkatą pamatęs po
licininkas ir čiupo jį už spran
do,

I — No, no, atsargiau su val
stybės turtu, — ramiai tarė 
valkata ir tuos žodžius taręs 

’ sėdo arft žemės.
į — Jei taikos nenori, jei no
ri valstybiniu ragaišiu maity- 

i ti, — maityk, bet aš pėsčiomis 
nevaikštau, tenais didelius val
dininkus ir autukais veža, o 
aš daug mažiau valstybei kaš
tuoju ...

Policininkas dūko, pyko, 
valkatos įveikti negalėjo. 
Žmonės čia žiūrėję juokais 
tvėrė ir valkatai visame pri
tarė.

Policininko švilpukas- ir tą 
akimirką . dar poras įsta
tymų saugotojų, tvarkos 
botojų atsirado.

— No, no,’ tiek daug 
vienam garbės, net trys paly
dovai ir visi iškilmingai uni
formuoti, — juokavo Kauno 
valkata, bet nuo žemes nešto 
jo.

»— Kelkis, sakau geruoju, ki
taip bus blogai, tvirtu balsu 

driskis policininkas.
— No, no, nebaugyk, sumu- 

ši — valstybei tik nuostolių 
padarysi, juk gydyti tupėsi, 
krizės laikais yra dėlko pagal
voti. Užmuši — laidoti turėsi, 
vėl, broliuk, išlaidos, lėtai sam
protavo valkata. Policininkai 
raudo, pyko, bet nedrįso kie
tai elgtis su valkata, nes čia 
susirinkusių žmonių užuojauta 
aiškiai valkatos pusėje buvo.

Išsiskirstyti, sušuko polici
ninkas ir pradėjo vaikyti su
sirinkusius apie valkatą žmo
nes.

Trys" petingi, augaloti, uni
formuoti vyrai čiupo valkatą ir 
nešte nunešė į savo dežitfruo- 
□antį automobilį.

— O, o, šitaip aš suprantu 
ir valkata Naujų v Mėtų naktį 
turi jaustis laimingas. Ne tik 
prezidentus ant rankų nešio
ja, bet štai ir mane ...

Policininko kumštis j spran> 
dą palydėjo tuos valkatos žod
žius.

niekas net

IŠ vbų Kauno priemiesčių Kauną valkata geros nuotai- 
žmonės ėjo į karo muziejaus kos pagautas priėjo prie poli- 
sodelį Naujų Metų sutikti.

Ką davė baigiamieji metai 
— kiekvienas žinojo, bet ką 
žada ateinantieji -
spėlioti negalėjo. Bet gyventi 
juk reikės, pečiais irtis pir
myn priverstas bitei. Tad ėjo 
žmonės čia sutikti Naujų Me
tų, tikėdamies bene kas išpra 
našaus ateitį, o pagaliau nors 
paprastas čia linkėjimas ki
tiems metams geros kloties, 
vis dėlto geriau nuteikia, nes 
savo namuose daugelis jų ii 
tokio linkėjimo negalėjo su
laukti.

Kartu su ta žmonių minia 
slinko ir Kauno valkata. Lo
pų lopai, o tuose lopuose sky
lė. Vienok tuose skarmaluose 
jautėsi gtfvus, miklūs kunūs, 
kuris nešė ant savo pečių pil
ną sąmojaus galvą, iš kurios 
lupų tryško nedirbtinas juokas 
ir karti pašaipą.

— Ei, žmonės, pirkit seniems 
metams ant kapų padėti štai 
šias gėles, — piršo praeiviams 
Kauno valkata nežinia iš km 
sučiuptas, bevystančias, bęgel- 
stančias, bet gyvas gėles.

— Ei, ponai, ponaičiai, pa
nelės, štai naujagimiems Nau
jiems Metams pirmas kraitis, 
puikiausios iš Paryžiaus par
gabentos gėlės! Netikit? Tikė
kit kaip aš Kauno u_. 
esu...

Zujo jis žmonių tarpe, 
neatsirado kas perka iš jo 
lių.

Karo muziejaus sodelyje 
jis visai įkyriai piršo nauja
gimiui kraitį.

Pastebėjo nabagą valkatą 
įstatymų saugotojas, 
dabotojas policistas.

— Sakau, nešdinkis

bei
O 

ne-

da-

man

aš ištariau?

bet 
ge-

jau

tvarkos

aš tau nekliudau, 
tu man, — taręs 
dingo žmonių tar* 
Jaunimas juokias 

Poli
pą-

iš čia, 
rusčiu balsu tarė policistas.

— No, no, uždaryk savo val
gomąją, jei 
nekliudyk ir 
tuos žodžius 
pe valkata.
tokius žodžiu‘3 išgirdęs, 
cistas nesmagiai pajutęs 
sekė valkatą.

— A, tu čia, — pamatęs 
valkatą, tarė policistas. — 
sim į nuovadą.

— Patriubyk, tokią gražią 
naktį eiti į nuovadą, tenais 
Naujus Metus sutikti ačiū, ne
reikalingas aš valstybės lėšų, 
nepriklausau tavo partijai, — 
ir vėl dingo vikrus valkata. Ne- 

- nurimo jį policininkas sekęs<
Pamatęs jis valkatą jau čiu

po už čiu'prinos ir buvo bevei
kus, bet valkata išsisuko ir sė
do ant žemės.

— No, no, aš į tas garbin
gas vietas pėsčiomis nevaikš
tau, jei jau nori Naujiems Me
tams mane valstybiniu ragai
šiu pavaišinti, prašau, bet do
vanok, vežte vežkie...

įstatymų saugotojas, 
kos dabotojas jau kietai 
užsimojęs Kauno valkatą 
roti,'bet karo muziejaus
rodis pradėjo mušti dvyliktą 
valandą nakties ir... bokšte 
sugaudė Amerikos lietuvių do
vaną — laisvės varpas. Iš tūk
stančių žmonių krutinės išsi
veržė tautos himno žodžiai...

Policininkas išsitiesė, ranką 
• pridėjo prie galvos — atidavė 
garbę.

Tuo metu valkata atsiklau
pė, apsidairė ir spruko ...

' — Ačiū broliai amerikiečiai 
už laisvės varpą, ir mane iš- 
laisvinot! Džiaugės valkata Iš 
policisto nagų ištrukęs.

Ir vėl jis linksmas zujo žmo
nių tarpe ir piršo savo bevy
stančias gėles pirkti.

-— Kam tik brangus Nauji 
Metai, štai jiems gėlių pluokŠ- 
telė. Kas rauda senų metų, Štai 
jiems ant kapų gyva gėlelė. 
Pirkit!

Bet niekas valkatos neklau
sė. Visi ūžė, klykavo, vienas 
kitą Naujų Metų sveikino.

Ve1

tvar-, 
buvo 

sūdo-
laik-

— -No, no, žmogui nedera 
rodyti savo jaučio jėgą., dang
čiui tai garbė, o žmogui gė
da...

rėžęs 
kas.

vėl
sušuko policinin-

Ak tu šunsnuki! 
kuprinį

nedalyk valsty- 
juk turi reikalų

— No, no, 
bei nuostolių, 
su valstybės turtu.

— Tai vienintelis daiktas, 
kuris jums,, ponai, neduoda ra
mybės ir verčia jus pagalvo
ti; jei ne aš, jus į keturkojus 
gyvuliais pavirstumėt...

Čia jaj. valkata neišlaikė, 
smūgio hutą tokio, kad jis su
dejavo.

Kauno valkatą trys augalo
ti, petingi vyrai galais-nega- 
lais įkišo j savo auto.

— Čia jau ir amerikiečių 
laisvės varpas manęs neišgel
bės, — ir taręs tuos žodžius 
valkata atsisuko į 
sušuko:

žmones ir

— Ei, žmonės, 
nakt už laimingąjį 
gą! Aš turėsiu* šiltą nakyyuę 
ir valstybinę duoną! Gėles už 
gerą jūsų širdi jums dovano
ju. k

Ir mete Kauno valkata jau 
visai suglamžytai savo bevy
stančias gėles į susirinkusius 
Karo muziejaus sodelyje Nau
jų Metų sutikti.

Šuužy motoras ir “laimin
gas” valkata nuvažiavo jam 
įprastais keliais... ■

—— Vistaspats.

gerkit šią 
jūsų drau-

1WASHTNGTON. — Pasipiktinęs Aukščiausio Teismo nuo
sprendžiu, kuris panaikino ĄAA, Šen. Norris pasiryžo teismą 
pažaboti. Jis pagamino įstatymo projektą, ‘nustatantį, kad Teis
mas galės panaikinti kongreso aktus, išnešdamas tik vienbal
sius- nuosprendžius. Norris tariasi šii draugais, seh. Pope iš 
Idaho ir Schweilenback iš Washington vai,

INTRIGA
sako, kad dabar kalbės Levas; 
Jis sakė daug ir vienas saki
nys man įstrigo į galvą. Jis 
pasakė: “Kas niekina savo ša 
lį, tas purvinomis kojomis 
spardo savo motiną.”

Aš pleškinu delnais.
— Ve, ne jis! — tarė 

kis, rodydamas pirštu* į 
ne;

Susipažinome.
Pasišnekučiavome ir' aš. bu

vau beduodąs ranką atsisvei
kint. ' ’

— Ar tat neisi moterų dir
binių pažiūrėt? — tarė. — Ei
kim !

Ašt pasižiurėjau į laikrodis

Bal 
ma

— Nevėlu. Galim eit.
Užlipome, čia sutiest’a ant 

stalų visokie moterų dirbiniai’ 
Kiek čia buvo narpliojimo iki 
jos pridirbo tokių, gražių stal
tiesių, juostų, abrusų ir ' viso
kių mezginių. v

atsakiau.. — Ne

Pas mus kas šeštadienį po
piet vis ateidavo Čile. Ateina 
popiet ir' šneka iki pat vaka
ro. Ir apie nieką daugiau ne
būna kalbos, kaip tik apie sa
ve, — ji vis giriasi* giriasi 
ir giriasi.

Jeigu grąžesnio gyvūno ne
būtum matęs; tai tektų ma
nyt, kad ten yra gražiausias 
žvėris pasaulyje. Plona, ilga ir 
kreiva;, kaip dalgis. Nosis rie^ 
sta be jokio skonio. Akys di
delės, kaip lėkštės. f

žmona davė jai vyno. Vadi
nasi, vaišino. Išgėrė taurę, iš
balo ir nualpo. Visa išbalus iš
tižo ant kėdės. Liežuvį iški
šo. . '

— Mario brangi! — tarė. — 
Duokit man lašą, vandenio. Aš 
atsigausiu.

— -Vaje! — ištariau. — Ko
jas pakratytų, t tai dar butų 
bėdos. '

-— Negriebs velnias! — su
kuždėjo žmona. — Ve jau. jos 
lupos rausta. , - .

Mat; ji gyrėsi, kad ji buvo 
begalo graži’ ir kad’ ją tūkstan
čiai vyrų- mylėjo. ,Ir besigirs 
dama tiek susijaudino, kad 
įpuolė į meilės isteriją. Alpu
lys neilgai tęsėsi ir ji atsipei
kėjo, v

»n— Tamsta pasipažįstate su 
Levu ? \

— Ne
teko susitikti.

-r- Taip — ji pridūrė,- Jis 
čia b^te. Nuvesiu į pažintes.

— O kur judu susipažinot?
— O aš — atsakė. — Aš su

sipažinau, kai jis ką tik iš lai
vo išlipo? • "

— Kas jis per paukštis?
:— Skystimas — atsakė. — 

Kai prikibo prie manęs, lyg 
lapas prie pado — negaliu at
sikratyti, Net man sarmata.

— Gal bUt .— aš pridėjau. 
— Ar tik kartais neperdedat?

— Ne — atsakė. — Jis pas
kui. mano sijonais į pragarą 
nusektų* ? • “

—- Kas-žin kodėl aš abejoju.
— Pamatysi —■ tarė, 

čia bus.
Ji buvo tekėjusi už burlio

ko. Kai tas kacapaš ją pame
tė, tai pradėjo rašyt laiškias 
Balkiui. Peršasi. Laiškai su taš
kyti ašaromis. Guodžiasi, kad 
kacapas sudarkė jos jaunystę. 
Balkis perskaitęs laišką pats 
sau tarė: “Nusišveitusi. Reik 
imt. Gal. bus pakenčiama.”

Ir po to ji puola į meilės is
teriją šnekėdama apie trečią. 
Tas puikiausiai nušviečia, kas 
ji. Jos širdyje meiles ežeras 
tokis didelis, kad , jame kas
dien gali. maudytis vis naujas 
vyras.

Ji išėjo.
Slinko valandos, dienos, sa 

vaitės. *
Vakaras, žmonių pilna svo- 

taįne. Eilė oratorių sėdi* Vie
nas ilgas, kaip pagaikštis, ir
tas nematytas. Galų gale pa-

Gilė- irgi slankioja. Bet’ 
TleVas* i‘ ją' dėmesio nekreipia* 
Tai ji per žmonių burj prie 
jo prisigrudžia; pasako kokį, 
vieną kitą žodįi Kalba- nutruk- 
stą. Jis ■ nusisuka ir jai tenka' 
eit sau; /

Visos įvairybės: rankų ir 
minčių mezginiai matyti- ir .aš* 
einu sau namo gult. , - -

šeštadienis. Vėl Čilė čia. Vėl 
ji mala apie savo “garbingą” 
jaunystę.

— Burbulas
— Sakai, kad' Levas paskui’ 
tavo sijoną į pragarą sektų, 
o aš pamačiau, kad jis į tave 
visai dėmesio nekreipia*

Ji buvo besižiojant, kažką- 
sakyt, bet vėl- užsičiaupė.

— čia feljetonas bus.-
— Ką? ’— ji- pastatė akis.

— Nemėgink! Tokį literatą aš
su sijonu nuo žemės paviršiaus 
galiu ndšluot. /

Velnias man -ėmė ir papai 
niojo plunksną po ranka* Pa
sidažiau į rašalą ir tepu. Ėmiau 
ir nutepiau feljetoną vardu 
“Skyle”, čia buvo vienos su- 
lepšėj usios moteries^ gyvenimas 
nupieštos.- Čilė perskaitė, ke- 
Veriaukšt ir nesivertė. Jos vy
ras pagriebė viedrą — pūkšt 
ant galvos. Bet pasitaikė, kad 
viedre ne vanduo, o srutos bu
vo ir jos išeiginę šlebę suter
šė.- ’V

Atsipeikėjo. Rašo protestu^, 
Kelia skandalus. Norėjo net per 
langą šokt. Raunasi plaukus 
daužė galvą į sieną. Vyras sku* 
biai suvertė kastorkos, ir į i 
nusiramino. u

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Elektrikinis šaldyluvas-le- 
daunė turi rastis kiekvieno
je šeimynoje. Sutaupo ant 
maisto. Maistas ne genda

Dulkių valytojas, kurs iš
valo1 dlilkes iš visur. Sutau
po laiką ir sveikatą ir pa
daro namus sveikais gy
venti.

Skalbiamos mašinos po

Dabar elektrikines ledaunės 
parsiduoda daug pigiau.

šeimynos dydžio už

89.00

Prosinimo mašinos

*39.50
Lašiniai pečiai' po

’24.50
p Setai po

( IUJU(^. . lšlh°kėjimo planas 
™i 2 ir 3 melų.

» Westinghouse už

109.50
CROSLEY

99.50
Didžiausias Pasirinkinias 

Chicagoj e:

General Electric, 
Kelvinator, 
Copeland

ir kitų.

J> F. Budrik, Ine
3417 S. HALSTED STREET 

Tel. Boulevard 4705
Nepamirškite Programų Nedaliomis WCFL nuo 5 iki 6 vai. po piet, 

Rųns yra duodamas BUDRIKO KRAUTUVĖS.
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Draugijai Žinios
“Sons of the 
Legion’’
Dariaus-Girėno Postas 
Suorganizavo Jau
nuolių Grupę

Jau buvo pirmiaus skelbta 
per laikraščius apie jaunųjų 
“Sons of the Legion” Organi
zaciją, kuri oficiališkai susi
tvėrė Sausio (January) 27, 
1936, ir išsirinko valdybą.

Iš 31 narių jau 18 įsigijo 
kepures kaipo ženklą narystės. 
Gana didelis būrys prisirašė 
prie “Drum and Birgle Sąttad- 
ron”, kuris, kai tik sukels fi
nansus, nutarė įsigyti instru
mentus ir pradėti praktikuoti. 
Išrinktasis komitetas iš posto 
dėl suorganizavimo jaunuolių, 
pamatęs tokį gerą ūpą pas jau
nuosius, nutarė paskolą paim
ti. Posto Finansų Oficierius J. 
Yuška sutiko ant šešių mėne
sių padaryti $200.00 paskolą 

> be nuošimčių, kas ir buvo pa
daryta.. Manoma, kad ateinan
čiam susirinkime, kuris įvyks 
šiandien, Vasario (February) 
22, 1936, 2 valandą po pietų, 
Hollywood Svetainėj, bus in- 

j sirumentai ir instruktorjus. 
Yra patartina jaunuoliams ra
šytis ir tapti “charter” nariais. 
Galima įstoti į Drum s(nd Bugle 
Sųuadron veltui. Nepamirškit 
dienos, laiko ir vietos.

organizacija ( ir jos nariai at
eityje bus kaip tautos žvaigž
dės, nes maži pradėję ir iš pa- 
lengvo augdami tautiškoj dir
voj pribręs.

Pirmieji nariai ii* aukotojai 
bus užrašyti ant ekstra chart
er blankos, kuri pasiliks kaipo 
pirmas organizacijos dokumen
tas. Kurie kuom prisidėjo, au
kotojams, kurie aukavo, ir tiem 
katrie dar aukaus, organizavi
mo komitetas taria labai nuo
širdų 'AČIŪ. t

B. R. Pietkiewicz, 
Chas. Maezis,v j* 
Wm. J. Kareiva.

• . M

f '

Ryt SLA. 139 Kuo
pos Vakaras

laikyti tautiškąjį lietuvių judė
jimą. Todėl, kviečiame visus 
geros valios lietuvius prisira
šyti it tufo prisidėti prie bend
ro ir visiems naudingo visuome
ninio darbo. ,

Susirinkimai įvyksta kas mė
nesio pirmą penktadieni, Lietu
vių Auditorijoje, 3133 S. Hal
sted Str. 7:30 v- v.

W. Dulewich.

LAISVĘ PARDAVĖ Už DEŠIMTS METŲ KALĖJIME Darlys, šio vakaro prima dori
na, turi daug naujo ką padai
nuoti, 
viena 
bulių

Vakarų* lankytojai išgirs 
iš musų lietuviškų to- 
dainininkių.

-- Busiu.

SONOTONE
Dabar statoma

NAUJA PASAULINE: SENSACINGA 
SOVIETŲ FILMĄ

“THE NEW GULLIVER”

Dabartinis Finansų 
Stovis

\ Dariaus ir Girėno Posto or
ganizavimo komitetas laikė sa
vo mėnesinį susirinkimą, išduo
damas raportą apie nuveiktus 
darbus dėl jaunuolių organiza
vimo ir apie finansinį stovį. 
Raportas tapo triukšmingai 
priimtas rankų plojimu.

Momenfališkai pas visus už
sidegė tas senoviškas patrijo- 
tizmas. Suprantama, kad „ex- 
kareiviai sugryžę iš karės be 
cento turėjo pradėt savo at
eitį, tvarkytis iš naujo. Bet 
kaip visur, taip ir čia, matant 
tokį svarbų reikalą, pasigirdo 
iš būrio balsai, kad sudėtume 
nors kiek dėl jaunuolių, nes 
mes papratę dalytis tuo ką tu
rim. Vienas $1.00, kitas antrą, 
na ir bėgyje 10 minučių ne
didelis būrelis sudėjo $^3.00.

. Aukotojų y^rdai:
Victor Balčiunąs^_^$6.00 
J. A. Ramans ........ 1.00 
Joseph Kibort ....... 1.00
W. J. Kareiva :...... 2.00
B. R. Pietkiewicz .... 2.00 
John Yuška .......... 2.00
Adam Naujokas .... 1.00
Julius Balcziunas .... 1.00 
Casimir Norušas .... 2.00 
St. Prichodski ...... 1.00
Kazimieras Baliauskas

\ i-00
Jos. Marcinkus ....... 1.00
Jeronimas Vitas ..j. 1.00
Zenonas Janaviče .... 1.00 
T. Maženis .......... . 5.00
Stanley Butkus .............50
Bruno Stankus .............50
M. Raugas .............. 2.00
Dominik Gerijotas 1.00 
Chas. Maezis .......... 2.00
J. S. Czaikauskas .... 2.00 
W. II. Chinston ....... 1.00
John Barskietis ....... 2.00
J. b,au‘shas .............. 1.00
Paul Dambrauskas 1.00 
D. Sebastian ............ 2.00 
Wm. Adams ..........  1.00
Pete'r Yasius ........... 1.00
Dr. V. S. Nares ....... 1.00
W. B. Sebastian .... J. 00 
Joseph Pakjidaitis 1.00 
St. Dambrauskas .... 1.00 
Kaz. Stankus ........... 1.00
Paul Prelgowskis .... 1.00 
Dr. S. Biežis ........... 2.0Q
Manome, kad atsiras ir dau- 

giaus tokių geraširdžių iš pu
blikos ir biznierių, kurie nė? 
atsisakys su auka dėl tų jau
nuolių, kurie jau stoja j eiles 
veikėjų, idant palaikyti tautiš
ką dvasią tarp savųjų. Tokia

Scenoje operetė, “Gražioji 
Galatea” ir
Koncertas

' ROSELAND.—SLA. 139( kp. 
grožio ir linksmybių vakaras 
įvyks rytoj, Vasario 23 dieną. 
“Pirmyn” choras palinksmins 
visus atsilankiusius perstatvda- 
maš operetę “Gražioji Ga*.a- 
tea” bei koncertine dalimi pro- 
gramo. .,

Minėtas vakaras tik ir ren
giamas tufo tikslu, kad suteikti 
atsilankiusiems sielos peno bei 
pasilinksminti sočiai kaip tik 
prieš užgavėnes. Tad visi kas 
tik gyvas, senas ir jaunas, 
Ned. 23 d. Vas. 5:30 v. v. į 
Strumilos svetainę, 158 E. 107 
St., Roselande. Busit patenkin
ti.—A. Martišius.

12 Wardo Amer. Lietu
vių Piliečių Kliubas 
Siunčia Emblemas 
Lietuvon

BRIGHTON PARK.— Vasa- 
rio 16 d. Hollywood svet. įvy
ko skaitlingas 12-tojo Wardo 
Amerikos Lietuvių . čiliečių 
Kliubo mėnesinis susirinkimas. 
Turbut, naujoji vieta sutraukė 
tiek daug narių.

Pirmiausia svarstyta klausi- 
mas naujų narių, kurių tarpe 
pasirodė ir adv. J. Z utis.

Liėt, Muziejaus kvietimas
Perskaičius Liet, muziejaus 

pakvietimą prisidėti istorinės 
vertės daiktais, susirinkimas ■ • *' ■ . ■ ■ . 
nutarė priimti tai domėn ir 
tuoj pasiųsti senas kliubo emb
lemas.

Po to sekė Zurio Boosters 
Kliubo laiškas, prašantis parem 
ti lietuvio kandidatūrą i teisė
jus. Aišku, kad kitaip ir 
negalėjo būti. Visi pritarė jo 
kandidatūros, parėmimui.

WALLA WALLA, Wash. — Nors jiems buvo likę tik kė-
lios dienos sėdėti kalėjime iki jie būt atgavę laisvę, 
Adams ir Ralph Eddy, pabėgo. Juos sugavo ir dabar
atsėdėti po dešimts metų bausmės už pabėgimą.

šaukmą atsiliepiu, pasirodė gat
vėj žmonės, piktadariai skabiai 
rnubėgo 31-mos ir Union ( gatvių 
pusėn. Nieko nepešė.'

..................— • -----------------—

- ■ ’ 1 ■

Gaisre šųdegė bedar
bio kūdikis

Ligonių šelpimas

Norman
abu turės

yra legalė šventė, tai visos vie
šos . įstaigos bus uždarytos.

Naujos Moderniškos 
Lietuvos Kompozici

jom Chicągoje

Ši .Vakarą “Lietuvos 
Ūkininko” Rožių 
Balius-

Dr-ja “Lietuvos Ūkininkas” 
šį vakarą, Vasario 22 d., ren
gia savo didelį metinį paren
gimą West Side svėtainėje, 
2244 W. 23r<j Place.

Parengimas * yra pavadintas 
“Rožių Balius”; visi atsilankę 
gaus po gražią • raudprią rožę. 
Rengimo Komisija yra: p-lė K. 
Mikšaitė, |A. Bardauskas, J 
Kirkelis, S. Lachavičius, ir J. 
žilis. Visi stropiai darbuoja
si, kad vakaras butų sėkmin
gas. >■ Gros Lon Laban’s or
kestrą.

Vakarėlyj bus proga visiems, 
kurie nori įsirašyti j Dr-ją 
“Lietuvos Ūkininkas”. Visi, nuo 
16 iki 25 metų amžiaus, bu‘s 
įrašyti dykai, o virš 25 metų 
—už pusę įstojimo mokesčio.

Įžanga 35c, pradžia 8 vai. va
kare.

Ieva Lukošiūtė, Fin. Rašt.

Jauny Lietuvių Amer.
Tautiško Kliubo 
Veikimas

r

Visiems mokės pašalpas

Vasario 7 dieną, Lietuvių Au
ditorijoje, 7:30 v. v., įvyko gau
sus Jaunų Lietuvių Amerikoje 
Tautiško* Kliubo mėnesinis su
sirinkimas, kuriame pirmiausia 
buvo pranešta , apie tai,, kad 
šiuo laiku randasi labai daug 
sergančių kliubo narių ir kad 
jų tarpe esą daug tokių, 
kuriems reikalinga parama. 
Todėl, susirinkimas nularė vi 
siems mokėti pašalpas.

Vakaras davė pelno
Vakaro komisija padarius me

tinio parengimo „ apyskaitos 
pranešimą ir, paaiškėjus, kad 
vakaras davė pelno, susirinki
mas tarė ačiū rengimo komite
tui ir darbininkams pagelbėju- 
šiemsjį surengti. Be to, reiš
kia padėką ir visuomenei už 
parėmimą ir atsilankymą į pa
rengimą. ,

Kviečia visus prisirašyti
šio kliubo tikslas yra duoti 

paramą nariams ligoje ir pa

Už vis sunkiausias buvo li
gonių šelpimo klausimas, nes 
atsirado didokas skaičius ligo
nių, o niekas nepasirūpina su 
daktaro liūdimais. Todėl, už
sitęsė ir susirinkimas. Vienok, 
viskas baigėsi gerai ir visi tuoj 
nuskubėjo į “Naujenų” metinį 
bei Lietuvos Nepriklausomybės 
paminėjimo parengimą.

—Paul J. Petraitis.
i

Sumušė, bandė api
plėšti' Bridgeporto 

lietuvi 
\ • c*

BRIDGEPORT.— Du nežino
mi jauni piktadariai nakties 
laiku užpuolė ir bandė apiplėš
ti lietuvį, Frank Asauską, 3014 
Emerald avenue. >:

Tai buvo tarp vienuoliktos ir 
dvyliktos naktį. Asauskas j o 
gatve, netoli 30-tos ir Emerald 
gatvių kampo, beveik prie pat 
savo namų. Jis pastebėjo, kad 
ties 3018 Emerald avenue, prie 
namo prisišlieję, tamsoje sto
vėjo du ‘ vyrai. Vos spėjo 
Asauskas prisiartinti, abu prie 
jo puolė. Vienas griebė už 
gerklės, kitas bandė parmesti. 
Užpultasis betgi atsigynė, ir 
ėmė šauktis pagalbas. Kai į

F. VIZGARDAS ,
, savininkas

INTERNATIONAL 
WHOLESALE WINE

& LIQUOR CO
Lietuviu didžiausias degtinės san
dėlis, užlaiko geriausią’ degtinę ir 
vyną amerikonišką ir importuotą. 
Kainos prieinamesnes kaip kitur.

Jei norite, kad jūsų kostųmeriai 
butų patenkinti ir kad jūsų biznis 
augtų, imkite degtinę, kuri patiks 
jūsų kostuineriams, o tokios deg
tines gausite pas mus.

Parduodam <. tik tiems, kurie 
. turi laisnius.

Tel. BoulCvard 0470
' ’ ' Ų' ’ f '■ r ' į" ’/i ' E■

4611 So. Ashland Avė.
- CHICAGO, ILL.

Bedarbio Ray Bartell 6-ių mė
nesių kūdikis sudegė, kai kilo 
gaisras bute, ties lllth strėet 
ir Central avenue. Isterikos 
apimta motina norėjo įbėgti į 
liepsnojantį namą ir vaiką 
gelbėti, bet gaisrininkai ją 
laikė. .

Jas dainuos “Birutes” choras 
koncerte, kovo 8-tą

is-
su

Gen. Smedley Butler: 
‘Karas Yra Raketas’

Buvęs Jungtinių Valstijų 
“Marines” viršininkas, gen. 
Smedley D. Butler pirmadienį 
aiškins chicagiečiams, kad “Ka-1 
ras Yra Raketas”. Pasitraukęs 
iš tarnybos jis jau kurį laiką 
važinėje su paskaitomis, visur 
griežtai ‘pasmerkdamas karą.

Gen. Butler kalbės Orchestra 
Hali salėje. Prakalbas rengia 
įvairios' Chicagos pacifistinės 
organizacijos. Pirmininkaus 
prof. Robert Morss LoVett. . >
M f ! . ' ' . T ' ■ ' ; / \

Garsinkitės Naujienose

f...........  *
Lietuviškos draugijos ir 

KLIUBAI, ISITĖMYKITE!

SUNSET PARK
Lietuvių Pilnai Įren

gtas Piknikams 
Daržas ‘

52 akrų aptvertas miškas—didele 
šokiams salė—geri pianai dėl or
kestras—pilnai įrengtas Refresh- 
ment Stand-—Chicago-Joliet bu- 
sas • sustoja prie vartų—baseball 
laukas. Kainoš žemos. Atvažiuo

kit pamatyti. Rezervuokitės 
iš anksto.

V. KUBAITIS 
135th and Archer 

Route 4-A
Tel. LEMONT 87-R1 

LEMONT, ILL.

GRAND OPENING
The Rendezvous Tavern

6556 SOUTH STATE STREET
Subatoj ir Nedėlioj—Vasario 

22 ir 23 d.,—1936
Kviečiu visus draugus ir pažystamus atsilankyti. 
Bus skanių užkandžių dykai. Geri gėrimai, links
ma muzika. Užtikrinu visiems, kad" praleisite sma
giai vakarą. Kviečia.

Martha Grigas-Nakrošaitė Našliuke.

Lietuvių Auditorijoj, Kovo- 
March 8 d. chicagiečlai turės 
progą pasiklausyti Lietuvių 
kompozitorių naujų, ipoderniš- 
kų dainų, šias meliodingas dai
nas rašė Šimkus, Karnavičius, 
Gruodis, Andriulis. Birutės cho-Į 
ras, vadovyste J. Ęyansko, 
tuos gražiuš kurinius stengsis 
gražiai išpildyti, idant susirin
kusi publika turėtų malonumą

GERKIT tik, gerą ALŲ

Šiandien Visos Viešos
Įstaigos Uždarytos

šiandien sukanka 204 mgtai
nuto pirmo prezidento, George1 pasiklausyti.
Washington gimimo. Kadangi1 Operos dainininkė Barbara

DRAUGYSTĖ ŠVENTOS PETRONĖLĖS BRIDGEPORTE rengia
MASKARADĄ IR ŠOKIUS

Antradienio Vakare, Vasario-Feh. 25 d., 1936 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 Šo. tfalsted St..1 Pradžia" 7 vai. vakaro.
Bus puiki muzika ir galėsite smagiai pasišokti ir užsigavėti, nes 
bus Užgavėnių vakaras, šokių pertraukose nariams, kurie neėmė 
pašalpos per 10 metų bus išduotos dovanos. Taip pat bus priimamos 
naujos narės ndo 16 iki 20 metų dykai Įstojimas. Nuo 20‘iki 30, tik 
$1.00. Naujos’ ’nares bus oficialiai priimtos kovo 1 d. laike susirin-^* 
kimo, šy. Jurgio parapijos svetainėje.

Kviečiame visus atsilankyti, nes turėsime daug dovanų, tiems, -ku
rie bus apsirengę maskomis: \ Kviečia Valdyba ir Komitetas.

BUNCO-PINOCHLE-DANCE
— rengia —

Vyru ir Moterų Apšvietos Draugija
CICERO, ILL.

Nedėlioj, Vasario-Feb. 23 d., 1936 m.
Lietuvių Liuosybės Svetainėje

14th S t. ir 49th Court
- Bus gerų prizų, valgių ir gėrimų.

Pradžia 3:00 vai. po pietų. ■■ Tikietas 25c

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

praleisti vakarą jų užeigoj.

New Gehtury Tavern 1
3149 South Halsted Street

Tel. VICTORY 2679/ CHICAGO

ŽMONĖS VISUR SAKO—
X •

’ r' *

“IŠMINTINGA DARYTI
BIZNĮ SU”

' ' ' , ■ ’ • ■ . ' v ' ' ’ ■ . ■ '

HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK

HALSTED STREET prie 19th PLACE

■.? . Nariai
F. D. I. cr FEDERAL RESERVE SYSTEM

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.
Urmo (Wholcsale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą. #

3225 So. Lituanica Avenue
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

L. M.- NORKUS
Rcs. YARDS 2084

SLA 139 Kp. Metinis Parengimas Roselande 
statys scenoje operetę“PIRMYN” Choras

ir duos
KONCERTINĮ
PROGRAMA

SEKMADIENY,

Vas. 23 d., 1936 m.
Strumilos Svetainėj

158 E. 107th Street 
ir Indiana Avenue

G. Stephens orkestras 
ŠOKIAMS

Pradžia 5:30 vai. vakaro 
Įžanga 40 centų

Kviečiame Roselandiečius 
ir visus kitus lietuvius aU 
silankytr ir pamatyti gra
žią operetę

KOMISIJA. ONA SKEVERIUTĖ

TJK - -M

DRAUGIJA “LIETUVOS ŪKININKAS”
- ' — Rengia —

DIDELĮ METINĮ

“Rožių” Balių
SUBATOS VAKARE, 

Vasario-February 22 d., 1936 m. 
WEST SIDE SVETAINĖJE

2242-44 West 23rd Place

Grieš rinktinė LON LABAN’S orkestrą
■' ' .......................... .I,ll'"11 t " ........... ............... ....................... .................................■■■—.........      ■■III

Įžanga 35c. Pradžia 8 vai. vakaro.

(Kiekvienas gaus gražią raudoną, rožę) 
Draugijos valdyba ir rengimo komisija kviečia visus at
silankyti.' Visiems užtikrinta linksmai vakarą praleisti.

VALDYBA IR RENGIMO KOMISIJA
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šeštadienis, vasario 22,1936

“Gražiojoj Galatėjoj59Nukalė Stebuklingą Baritonas Nelson Eddy
Stovylą

sudaro sekami

SUSIRINKIMAI
VVCFL Laivas

ir

Mi

Garsinkitės “N-nose
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“Naujos GadynCs

• -.--r ;
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NATHAN 
KANTER

rančos 
kasos

LEA- 
(Hull

me- val. 3133

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

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

PAšPORTŲ BIURAS. Department of 
State, 433 West Van Buren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 po plet.

2638 
fin. rašt., 

Helen

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

IMMIGRANTS PROTECTIVE
GUE, 824 South Halsted Street

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

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Miųhigan 

7100. 
p. p.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS ' POLITICAL AND BENE- 
FICIAL CLUB 12 Ward valdyba 
1936 metams: $iTn. 
rius, 4819 Tripę Avė.

LIETUVIŲ POLITIKOS KLIUBO 
valdyba 1936 m.: Joseph Savage 
(Jusevičius) — pirm., 4456 So.

' Talman Avė.; L. Klimavičia —

6
General Motors Symphony Orchestra

■MM.

iiliil

'o';-

„ ■■

grafai®

1 ' w^^^*8’*s*****is

vedėjas Erno Rapee,

'pietų rengia vakarienę ir ban
dys sukelti pinigų apeliacijos 

U J.finansavimui. Vakarienė ivyk-Byla rirmadienį Ema sianti Roselando parapijos sve-

Prie Pabaigos
Bus nagrinėjama prieš teisėją 

Burke kriminaliame teisme

NAUJIENOS, ChičalS, UI

profondes” from 
“L’Africaine” ......

Nelsdn Eddy,

J. Svita- 
pirm • pag. I

Davidoms ir D. Brazas; ligoniu 
lank. J. Garadauskas, 3812 W. 
Monroe St.; maršalka B. Stankus; 

, korespondentas N. Williams; Dr.
kvotėjas Dr. Alex Davidonis.
Susirinkimai laikomi kas antra ne- 

dėldieni Lawler Hali, 3929 West 
Madison St.-

vice-pirm., 2534 W. 46 St.; F. 
Jakavičia Sr., — nut. rašt.
W. 40 St.; W. Sharka
4635 S. Washtenaw Avė.. ____
Gramontas — kasierius, 4535 So. 
Rock\yeb St.; J. Rasteinis — kasos 
globėjas, 4653 S. Ro‘ckwell St.;

athrin Giedra — kasos globėja, 
2543 W. 45 St.; F. Bistras — 
maršalka, 4548 S. Francisco Avė. 
Kliub© susirinkimai atsibuna kiek

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

General Motors 
programe

Nelson Eddy, garsus barito
nas; į trumpą laiką pagarsėjęs 
operoje, radio, filmuose ir 
kaipo kbneertinis solistas, ryt 
vakare dainuos General Mo
tors .simfonijos programe.

Valanda yra transliuojama 
nuo 9-tos iki 10-tos - Chicagos 
laiku kaš 
NBC stotis

Programą 
numeriai:
1. “Finlaridiav *  Sibelius 
General Motors Symphęny Orchestra
2. (a) “Du bist sę juhg” g.. 'Wolff

(b) “Adamąstor,. roi dės vagues
Meyerbeer

3. Bacchanale from “Samson and
• Dęlilah”     Saint-Saens 

General Motors Symphony Orchestra
4. (a) “Albumblatt”  .......  Wagper

(Violin solo by^Mishęl Piastro)
General Motors Symphony Orchestra

‘ (b) “Triana” .................. Albeniz
General Motors Symphony Orchestra
5. (a) “Route Marchin”

........ Georgę Chadwick Stock 
(b) “Serenade”

.....;.... Johįn Alden Carpenter 
Nelson Eddy ‘

March from “Pines of Rome”
.......................    Rėspighi

tainėje, 10806 South Wūbasb 
avenue, 4 vaL po pietų.

Po daugelio atidėliojimų, ir 
įvairių techniškų kliūčių vilki
nama, laidotuvių direktoriaus 
J. J. Bagdono byla pirmadienį j Rytoj, nedėldienį, 11-tą va- 
eis prie 

Prieš 
sėją J. 
dėliotas

Byla 
Bagdono roles gar šią j am Kelly 
Turtų Skandale, dėl kurio sep- toj dalyvaus žymus daininih- 
tyni lietuviai buvo suimti. Kai kai, muzikai ir kalbėtojai, 
kurie iš jų, kaip Bella Butma-| kurie yra gerai prisirengę duo 
nienė, buvo nubausti kalėjimu.; ti gražaus ir įdomaus pasi- 
Kaltas rastas ir j: J. Bagdo-! klausymo radio klausytojams, 
nas ir apskričio teismas kiek 
laiko atgal priteisė jį sumo
kėti piniginę pabaudą, su teise 
apeliuoti. 4

Nagrinėjant adv. Waitches 
bylą kriminaliame teisme prieš; Linksmybes 
teisėją Normoyle, vienas iš 
džiurininkų pareiškė, kad J. J. 
Bagdonas bandęs jį papirkti, 
prašydamas Waitches perdaug 
penubausti. Bagdonai buvo 
tuoj suimtas. Dėl to džiurinim 
ko kaltinimo jis pirmadienį ir 
bus teisiamas. Kartu* su Bag
donu buvo suimta ir B. Po
cienė. Pirmadienį ji liudys pro
kuratūros pusei.

Progress Radio 
Valanda

pabaigos.
kriminalio teismo tei- guliaris 
Burke įvyks ijgai ati- programas 
nagrinėjimas, 
yra rezultatas

landų prieš piet, įvyksta re- 
nedėldienio radio 

leidžiamas Pro- 
Į gress Furriiture Co. krautu- 

J. J. • vės, 3224 So. Halsted St.
Kaip ir visuomet taip ir ry-

Todėl, nepamirškite patys pa
siklausyti bei pakviesti savo 
draugus. —Rep. XXX.

sekmadienis, per 
(WMAQ) 1 -Chica-

Ryt dieną, t. y. sekmadienį, 
chicagiečiai ir kitų miestų lie
tuviai turės tikrą malonumą 
pasiklausyti gražių liaudies 
dainų harmoningo dueto — 
Vinco Ascilos ir Viktorijos 
Gumauskis. Juos išgirsite oro 
bangomis Budriko krautuvių 
radio programe iš didžiulės 
WCFL stoties, nuo 5 iki 6 v. 
po pietų. Taipgi išgirsite kas 
dedasi Makalų šeimynoje. O 
Budriko radio orkestrą grieš 
daug linksmų muzikalių ku-» 
rinių: ,

Maršas, Orkestras; Trys 
dienas, duetas: V. Ascila ir V. 
Gumauskienė; Stumbriškių pol
ka, orkestras; Svajonė—Nim
fa, duetas; Linksmas Sapnas,

Jonas Rukštela, dailininkas 
Pygmalionas, operetėj “Gražio
ji Galatea”, kurią rošelandie- 
čiai rytoj išgirs SLA 139-tos 
kuopos, vakarėlyj. Pygmalionas, 
anot tūrinio, nukalė stovylą, 
kuri vėliau stebuklingu budu 
paliko gyva.

Opetetę ir, be jos, koncer
tą, kuopos vakarui ruošia “Pir
myn” choras. Parengimas įvyks 
rytoj 5:30 vai. vak., Strumilų 
svetainėje, 158 E. 107th st. t

Jauna solistė, Stella Rimkiu- 
te, .dainuoja operetėj “Gražio
ji Galatėa”, kurią rytoj Rose- 
lūnde stato “Pirmyn” chobas? 
Be operetės, choras išpildys ir 
koncertinę prbgramo dalį SLzX 
139 kuopos vakare, kuris įvyks 
Strumilos svetainėje, 158 East 
107th Street. Pradžia 5:30 
vai. vak.

LIETUVIU. ŽAGARIEČIU KLIUBO 
1936 metų Valdyba: P. Arlauskas 
— pirmininku, 656 Belden Avė.; 
A. Janavičia — pirm. pagelb. 
3852 So. California Avė.; Sophie 
Ambrozaitė — nut. rašt., 11731 S 
Indiana Avė.; M. Miravitz — fin. 
rašt. 2539 W. 46 PI.; A. Rama- 
šauskienė — fin. rašt. pagėlb.
1218 S. Indepėndence BĮ.; Franceš\ 
Ambrozas — kasim, 11731 Indiana 
Avė.; Adolf. Mirovitz, 2539 W 
46 P1Ą ir P» Arlauskas. 656 Belden 
Avė.,-—-kasos globėjais; S. Wernis 
koresn., 6804- S. Perry Avė.; A. 
Drigotas — maršalka, 5649 So. 
Musville Avė.
Kliubo susirinkijnai įvyksta kas 

mėnesio tretį sekmadienį 1' vai. pp., 
Hollywood Inn svetainėje, 2417 W. 
43rd St. ’

BRlGHTON PARKO LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO 1936 metų 
Valdyba: Joseph Savage — pirmi
ninkas, 4456 S. Talman Avė.; L. 
Klitnavičia — vice-pirm., 2534 W. 
46 St.; F. Jakavičia Jr. — nut. 
rašt., 2638 W. 40 St.; W. Sharka
— fin. rašt., 4635 S. Washtenaw 
Avė.; Helen Gramontas — kas., 
4535 S. Rockwell St.; J. Rastenis
— kasos globėjas, 4653 S. Rock- 
well St.; Kathin Giedra — kasos 
globėja, 2543 W. 45 St.; F. Bist
ras — maršalka, 4548 S. Fran- 
cisco Avė. /
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 

naujo. mėnesio antrą ketvirtadieni 
K. Gramonto svetainėje, 4535 So. 
Rockwell St.

Chicagos Draugiją, 
Kliubit Valdybos 

1936 metams

• Bando sukelti p’nigų 
adv. Waitchiui

Kelly skandale figūravo 
adv. Julius P. Waitches. Ras
tas kaltas kriminaliame teis
me, adv. Waitches nutarė eiti 
į aukštesnių instancijų su ape
liacija. Jis tvirtina, kad yra
nekaltas, o jeigu koks užme-• valcas, orkestras; Valio dal- 
timas yra galimas, tai tik to
dėl, kad per neapsižiūrėjimų ir 
neatsargumą padaręs klaidų.

Panašiai kalba ir advokato 
draugai. Norėdami adv. Wait- 
chiu'i pagelbėti, jie. rytoj po

ŽINOTINA
* i

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

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

gele, duetas; Helena, Polka, 
orkestras; Supinsiu dainužę, 
duetas; Makalai; Viengerka, 
orkestras; Sudiev Sesutės, du
etas; Lietuviškas Kadrilis, or
kestras; Kam šėrei žirgelį,- 
duetas; Vestuvių Polka, or
kestras; Atneša diedas kuku
lių viedrą, duetas; Lietuviškas 
Galopas, orkestras; Ar skau
da man širdį, duetas; Sesutės 
Polka, orkestras.

Bėję, reikia pastebėti, kad 
Budriko visose krautuvėse: 
3343, 3347 ir 3417 So. Hals
ted St. šią savaitę prieš užga
vėnes, turi didėlį išpardavimą, 
kuriuonii atsilankiusieji galės 
pasinaudoti. t —P.

Lukas. Tai bus jos pirmas pa
sirodymas prieš lietuvių pub^ 
liką. Lavina balsų trečius me
tus. ifra dainavusi retkarčiais 
amerikiečių prograihuose ir 
jaunų artistų valandojes iš 
stoties ?WLS, bet lietuvių tar
pe ikišiol nedalyvavo.

“Naujienų” valanda yra 
transliuojama kas šeštadienis, 
nuo 9 :30 ryto iki 10, iš, stoties 
WGBD, 1080 kilocycles. Pro
gramų veda Antanas Rypkevi- 
čius.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Valdyba 1936 metams: Wm. Kriš
čiūnas, pirm., 9227 So. Cottajrė 
Grove Avė.; Jul. Racevičią, vice- 
pirm,, 3326, So. Union Avė.; P. 
Killis, nut. rašt., 3347 S. Lituanica 
AVe.; A. J. Zalatoris, kasierius, 
827 W. 33rd St.; A. Kaulakis, 
turto rašt., 3842 So. Union Avė.; 
Iz. Masaitis, kontr. rašt., J. Ma
linauskas, apiek. kasos; A. Vilkis, 
maršalka; K. Valaitis, prižiūrėtojas 
ligoniu; K. Demerėckis, knygius, 
3331 So. Wallaęe St.; Draugijos 
Daktaras,* Dr. J. P. Poška, ofice 
8133 So. Halsted St. Tel. Victpry 
3687, rez. Hemlock 2374. 
Susirinkimus laiko kiekvieną 

nesi kas pirmą sekmadienį 12 
ChicaROs Lietuviu Auditoriioi, 
So/Halsted St. .

—* Anastazija Bertašienė, 4438 S. 
Sdwyer Avė.; nut. rašt.* — Paul 
J. Petraitis, 3159 S. Halsted St., 
Tel. Columbus 10272; turto rašt. 
— B. Putrimas, 4536 S. Turner 
Avė.; kontr. rast. — 
Wittis, 4469 Archer Avė .
globėja — S .Chiesnienė, 4426 • S- 
Whipple St.;~ kasierius — Heleną 
Gramontiene, 4535 S. Rockwell St..; 
Dr. kvotėjas — Dr. A. J. vManikių>. 
2519 W. 43 St., Tel. Lafayettte 
3051; teisėjas — J. Romanas; 
maršalka — J. Balčitis; Bondsma- 
nai:: K. Gramontas, 4535 South 
Rockwell St., Tel. Lafayette 2418, 
J. Bkršauskas, 4156 Archer Avė,, 
A. Saldukas, 4038 Archer Avė.. 
Tel. Lafayette 6719; Komisija Po
litiško Skyriaus: Paul J. Petraitis. 
3159 S. Halsted St., Tel. Columbus 
10272, A. Saldukas, 4038 • Archer 
Avė., Tel. Lafayette 6719, Dr. A. 
J. Manikas, 2519 W. 43 St., Tel. 
Lafayette 3051; Piliečiu Popierių 
Komisija: A. Saldukas, 4038 Archer 
Avė., Teis Lafayette 6719, B. Put
rimas, 4536 S. Turner Avę., Tol. 
Virginia 1309.

Lietuvių Piliečių Darbininkų Pašelpinio Kliubo—mėnesinis su
sirinkimas, V. Neffo svetainėje, 25th ir Leavitt gatvės, 
1 vai. p.p. Nariai malonėkite’ pribūti, daug dalykų turi
me. ašvarstyti. Taipgi prašome atsilyginti su* mokesčiais. 
M. Kadziauskas, karešp.

Nauja Lietuvaitė 
Dainininkė “Nau
jienų” Programe

Šįryt, “Naujienų” radio va
landoje dairiuos jauna lietu
vaitė dainininkė, p-lė Gene

LAURINAS JUREVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 21 dieną, 7 vai. rytą
* 1936 m., sulaukės pusės am-
• žiaus, gimęs Lietuvoj, Taura

gės apskr., Kaltinėnų parap., 
- Pasaulės kaime .

Amerikoj išgyveno 27 metus.,
Palikę dideliame nubudime 

moterį Oną (po tėvais Šildaus- 
kaitė), dukterį Joaną, 2 sūnūs 
Kazimierą ir Jurgi,- brolio duk
terį Mikaliną Degimibne. 2 

<• pusbrolius Antaną’ Jūrevičią ir 
šeimyną, ir Aleksandrą Zaka
rą ir šeimynai. 2 švogerkas Te- 

« klę Oxę ir šeimyną, Joaną Jan
kauskiene' ir šeimyną ir gimi
nes.-'

Kūnas pašarovtas randasi 
6940 S. Artesian Avė. Tel. 
Republic 6901.

Apie laidotuves, bus pranešta 
vėliau. . .

Visi a. a. Laurino Jurevi
čiaus giminės, draugai' ir pa- 

' žistami esat nuoširdžiai kvie- 
. čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti' jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, duktė, sunai, 

' pusbroliai, švogerkos .
ir gimines;

Patarnauja laidotuvių direk
torius A. Masalskis, Telefonas 
Boųlęvard; 4139,

GARFIELD , PARK LIETUVIŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 
Valdyba 1936: pirm. George Me- 
dalinskąs, 233 S. Central Avė.; 
pirm. pag. Jonas Jasinskas, 4300 
W. End Avė.; put. rašt. M. Me~ 
dalinskas, 233 S. , Central Avė.; 
fin. rašt; Chas. Katala. 4676 W. 
End Avė.; kasierius M. Kaziunas, 
3508 Gundęrson Avė., Beirwyn, 
III.; kasos globjai: V. Manikas, M.

. ... V . 3

Trys Tufetanciai Lietuvių Negali Būt 
- Klaidingi |

Trys tukstan&ąi. lietuvių—vyrų, moterų ir didelis skaičius jaunimo 
—yra'Chicagos Lietuvių Draugijos nariai. Jie visi žino, kad jięms 
pašalpa ligoje,. pomirtinė, o taipgi sociališkais ir kultūriškais reika-’ 

• laiš verta apsirūpinti.
Trys tūkstančiai Chicagos Lietuvių Draugijos narių negali būt 

klaidingi. Jie žino, kad jiems reikia Pašalpos Ligoje, Pomirtinės ir 
? Kultūros Draugijos, jie ir priklauso Chicagos Lietuvių Draugijai, 
Čia ligos pašalpa trijų skyrių: $6, $10 ir $16 per savaitę, pomirtinė 

•>—“cash” $200, palaidojimo reikalams dar $50 extra. D a b'a r eina 
.. Draugijos Jubiliejįnis konkursas, nariais priimami nuo 15 iki 48 m. 
amžiaus. Mėnesinės duoklės pagal priklausomą skyrių-—50c, 75c ir 
$1.25, įstojimas pagal amžių. Konkursas baigsis balandžio (April) 

.30 d., nariai, įsirašę dabar, gaus tikietą dykai i Inicijacijos ir Do
vanų Laimėjimo vakarą, kuris įvylps tuoj konkursui pasibaigus — 

: gegužės (May) 3 d., • Ashland Boulevard Auditorium. Įsirašyti gali
ma'per DRAUGIJOS konkursantus, narius arba tiesiog Draugijos 
ofise. Ofisas atidarąs panedėliais ir ketvergais visą dieną—nuo 9 v. 
ryto iki 8:30 vakarį. Nedėldieniais nuo 9 v. ryto iki 1 v. po piet:

. Lauksime Jūsų atvykimo. >
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS,

1739 South Halsted Street (2-ros lubos)

Gerkit ir Reikalaukit
' I

CHICAGOS CITY HALL— Rotušė^- 
Washington ir Clark gatves. Čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Superior ir Circuit teis-' 
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas. , ?

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

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

GAISRUI KILUS, reikia šaukti 
FIRe 1313.

COOK APSKRIČIO LIGONlNfi, W. 
Harrison ir So.. Wood kampas. 
Telefonas SEElėy' 8500.

ONA MILAKAUSKĮENĖ 
(po tėvais Geštautaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 20 dieną, 2 vai. po 
pietų 1936 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Lietuvoj, Tau
ragės ap.. Stulgiu parap., Žir- 
nainiu kaime.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nubudime 

vyra Vincentą, dukterį Stanis
lavą ir žentą Petrą Sudrikus, 
ju šeimyną ir ju giminės. Zofi
ją ir Antaną Baublius, Apolo
niją ir Joną Armonus, ir šei- 
myna, Juzefą ir Julijoną Mi- 
kalaiČius ir šeimyną ir daugeli 
kitu giminiu Amerike. Lietuvoj 
broli Juozapą Goštautą jr . gi
mines* Gyveno po antrašu 
3353 So.’ Morgan St.

Kūnas pašarvotas randasi 
Masalskio koplyčioj? 3307 Li- 
tuanica Avė.

Laidotuvės įvykis pirmadieni 
vasario 24 dieną, 9:30 vai. iŠ 
ryto iš koplyčios, i Tautiškas 

.kapines. x
Visi a/ a. Qnos Milakauskie- 

nės gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
mą • ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, duktė, žentas 
ir giminės.

Patarnauja* laidotuvių direk
torius A> Masalskis, Tėlėfohas 
-Boulėvaril; 41,39^

MICHAEL GEDMIN
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 18 dieną, 4:35 valandą 
po pietų 1936 m., sulaukęs 28 
metų amžiaus, gimęs New Bri
tam, Conn., Chicagoj išgyve
no 26: metus.

Paliko didėliame nuliūdime 
moterį Marijoną, motina Oną- 
Gedmin, broli Edvardą, brolie
nę Lillyj patėvi ir daug cio- 
ciu,“ėdžių, giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas randasi 
1158 N. Clark St. A. J. & M. 
D. Carrbl koplyčioje K

Laidotuvės įvyks šeštadieni 
B vasario 22 dieną, 12:30 vai po 

pietų iš koplyčios i Lietuviu
Tautiškas kapines .

Visi a. a. MichaeU Gedmin 
giminės/draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini ’ patarnavimą ir 

' atsisveikinimą.
t Nuliude liekame,

Moteris, motina, brolis, 
broliene; patėvis

i , /r giminės;
Patarnau ia laidotuvių direk

torius A. J. & M. D. Carroll.

Visose Alinės® 
Mutual Trijų 
žvaigždžių
Kentucky 
Bourbon 

ir
Lietuviškos

Degtinis

4707 So. Halsted St.
TeL YARDS 0803

g?!iia» Węstį |
Ų? g" ! ®ĖLĖFONASV YARdti 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
RA^TD^ĖJE

Vasario £2 — Lietuvos Ūkininko Draugijos “Rožių Balius” — 
Westside svetainėje, 2244 West 23rd place. Lon Labans 
orkestrą. Įžanga 35c. 8 vai. vak.

VASARIO 22—-Upytės Draugiško Kliubo “čarterio Krikštynos’ ’ 
Dėl platesnių informacijų reikia kreiptis adresu, 4070 So. 
Francisco avenire. '

VASARIO 22 — Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto Drau
gijos, Calumet City, Užgavėnių Balius, White Eagle (Czer- 
winski) svetainėje, 402 155th st., Calumet City. Johnr.y 
Benesh orkestrą. Pradžia 8 P. M. Įžanga—25c.

VASARIO 22 — LD 72 kuopos Koncertas ir Balius, Btfrnsids,
J. Maciulevičiaus svetainėje, 1036 E. 93rd Street, 7 vr.l. 
vak. Dainuos E. Pečiukaitės vedamas choras. —

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

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

VASARIO 23—Paskaita, '‘Religija ir Mpkslas”. Prelegentas
K. Augūst. Rengia Roselando Laisvamanių Kp., Darbinin
kų svetainėje, 10413 Michigan avenue, 1 vai. p.p. Įžanga 
veltui, (žiur. kovo 15). /

VASARIO 23—žagariečių Kliubo Vakar. Komedija, “Consilium 
Facultatis”, Westside svetainėje, 2244 West 23rd Place. 
6 v. v. 30 c. šokiai.

VASARIO 23—Cicero Vyrų ir Moterų Apšvietus Draugijas 
Bunco vakarėlis ir šokiai, Lietuvių Liuosybės svetainėje, 
14th ir 49th Ct. 3 vai. pp. 25c. įžanga. Prizai, valgiai, 
gėrimai.

VASARIO 25 — SLA. 134-tos Moterų Kuopos Užgavėnių, 
Blynų Vakaras ir šokiai W« Neffo svetainėje, 2435 So. 
Leavitt Street. Pradžia 7:30 v. v. 25 c.

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

Vasario 25 — šv. Petronėlės Draugystės Užgavėnių Maskara
dinis Balius, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted Street, 7 v. v. Įžanga 35c. šokiai; garbės narėms 
bus dalinamos dovanos.

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 7 — A, Lechavičiaus šušelpimo Vakaras — šokiai ir Kon
certas. Neffo svetainėje, Westside. Pradžia — 7:30 vai. 
vak. .Įžanga — 25c.

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

KOVO 8—Lietuvių Laisvamanių Kuopos Roselande Balius ir šo
kiai, Darbininkų Svetainėje, 10413 Michigan avenue, 5:30 
vakare. Stephens Revelers Orkestras. ' Gėrimai, skanus 
užkandžiai. Įžanga—25c.

KOVO 15—Paskaita, “Pasaulinis Laisvamaųių Judėjimas ir Jo 
Nuopelnai žmonijai.” Prelegentas H. Jogminas. Darbininkų 
svet., 10413 Michigan avenue, 1 val.Ų pp. Įžanga veltui. 
Rengia Roselando Laisvamanių Kp. (žiu. vas. 23.)

Kovo 15 — SLA 129-tos Kuopos 30 Motų Jubiliejaus Vakarie
nė, Geo. M: Čhernaucko svetainėj, 1900 S. Union avė., 
6:30 v. v. Įžanga — $1.00. Vakariene, šokiai.

Kovo 15 — STEPONAVIČIŲ KONCERTAS, Chicagos Lietu ių 
Auditorijoje, 3133 South Halsted street. Dalyvauja Jur- 

. gis Steponavičius, pianistas; Anele Steponavičiene, dai 
nininkė, ir Kazys Steponavičius — smuikininkas; Chica 
gos Lietuvų Vyrų choras, “Prmyn” 
ir Lietuvių Simfonijos orkestras

(Sp.)
“Krikš-
Įžanga

operetė,
107 St.



šeštadienis, vasario 22, 1936

Dr. P. Grigaitis pasmerkė Lenino “Prole 
tariate Diktatūrą”

Pareiškė, kad socialistinei 
tvarkai išsivystyti (Iriausia 
dirva demokralijoje. k

negalima tikėtis, kad jie visi 
vienodai galvotų.
J Tokiu bildu, prelegentas pa
darė išvadą, gryną proletaria
to diktatūra negalima. Rusi
joje, jis tęsė, yra ne proleta
riato diktatūra, bet valdžia 
yra sukoncentruota kelių žmo- 

. Tie žmonės aiš
kina kad jie dirba proletaria
to naudai ir varu veręia jų 

Tokius, ku-

sklandžiai. Kiaušy toj ai sakė, 
jie jautės buvę ne tiek paskai
toje, kiek /‘“mokykloje” ir pa
reiškė pageidavimą, kad L. S. 
S. kuopa surengtų .dangau par 
našių paskaitų ateityje?

į Buvęs. '

Paremdamas savo tvirtini
mus ištraukomis • iš Markso, 
Engelso jr kitų socialistų raš
tų '‘Naujienų” redaktorius P. . 
Grigaitis,XL. S. S. surengtoje nių rankose, 
paskaitoje, ketvirtadienį vaka- f ' 
re, kritikavo Lenino įkurtų 
“Proletarinę Diktatūrą” Rusi- valiai pasiduoti, 
joje. Jis pareiškė, kad ištisos tie tai diktatūrai pasipriešina, 
visuomenės klasės diktatūra, tūoj apšaukia priešais, ir greit 
yra tikrąja to žodžio prasme su jais apsidirba, 
negalimas daiktas, absurdas, o 
tas, ką skelbė Leninas ir ką 
dabar vykina komunistai — 
yra ne Markso mokslas, bet 
Markso mokslo falsifikacija.

Paskaitos išklausyti Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoje su
sirinko virš 100 žmonių.

Prelegentas nurodė, kad dik
tatūra yra įstatymais nestivar- 
žyta valdžios forma; ji yra 
viena valia įkūnyta viename 
žmoguje, kaip dabartinėse dik
tatoriškose šalyse, arba mažoj 
grupėj žmonių. }

Prašalins 7,000 ąpar- 
tamentinhi namu 

receiverių
Apskričio teismas po kovo 2-ros' 

įvesiąs naują tvarką

kad

de-

mi-
va-
<u-

Tikrą proletariato diktatū
rą įvykinti irgi tegali viena va
lia. Proletariato atvejyje, tą 
diktatūros vieną valią suda
rytų visas proletariatas, susi
dedąs, kaip Amerikoje, iš 
sėtkų milipniĮ' žmonių.

O kad tokia milžiniška 
nia galėtų sudaryti vieną 
lią, tai visi darbininkai
ri vienodai galvoti, vienodai 
elgtis vienodus jausmus turė
ti, etc.

“Bet toks dalykas negali
mas”, tęsė P. Grigaitis, nes 
“darbininkai nėra kepami kaip 
Fordo automobiliai, kurių vie
nas lygiai toks pat, kaip ir ki
tas. Proletariatą sudaro pir
miausiai vyrai ir moterys; vie
ni. dirba paprastą juodą dar
bą, kiti yra amatininkai, treti 
ūkio darbininkai. Vieni nuo
kitų skiriasi psyclibgiškai ir užbaigus, buvo duodami pa
savo materialine padėtim, tad klausimai. Vakaras praėjo

P. Grigaitis nurodė 
■Stalinas ir jo sėbrai daugu
mos pritarimo neturi, nes ki
taip, Rusijai nereikėtų milži
niškos armijos, kur dabartiniu 
laiku yra didžiausia pasauly
je; kraštui nereikėtų apsista
tyti beveik nepereinama siena, 
pro kurią žmogui daug sun
kiau prasiveržti, negu įva
žiuoti į bet kurį kitą kraštą 

į pasaulyje; jeigu masės pri
tartų tai diktatūrai, tai butų 
ir spaudos, ir žodžio ir susi
rinkimų laisvė.. Butų ir sei
mas, renkamas visuotinu bal
savimu. >

Lenino aiškinimas,, tęsė P. 
Grigaitis, yra ne Markso mok
slas, bet Markso mokslo iš
kraipymas. čia prelegentas 
patiekė eilę citatų iš Markso 
ir Engelso raštų, kurie visai 
prieštarauja tam, ką skelbė 
Leninas. “O vienok, Leninas 
tą žinodamas, skelbė kad jis 
seka Marksą.

Prelegentas parodė,
Marksas mokino, jogei geriau
sia valdžios forma darbo žmo
nėms yra demokratija. “Pro
letariato diktatūrą” jisai su
prato, kaipo stiprią darbinin
kų valdžią demokratinėje res
publikoj. Darbininkų valdžia 
bus stipri, kuomet ją rems vie
ninga balsuotojų dauguma.

Paskaita užtruko dvi su 
virš valandas. Prelegentui

kad

Michigan ežeras dabartiniu laiku.

GENGSTERIŲ AUKA

Superior teismo teisėjas Stef • 
fen skelbįa, kad apie kovo 2-rą 
iš vietų busią prašalinti 7,000 
apartamentinių namų receive-! 
riai. Daugeliui namų, jis sa-1 
ko, receiverių nebereikia. O 
tiems, kuriems reikės, paskirs 
naujus,, ir juos griežčiau pri
žiurę^. ■ /'./ /

Naujieji receiveriai kas mė- \ 
nesį turės teikti teisynui atskai
tas ir pilnesnes žinias apie na
mų stovį. ,. ■ \

Illinois Valstijoje 
200,00a WPA 

darbiiiinkiį
Dabartiniu laiku Illinois^vals? 

tijoje prie WPA dirba 195,000 
bedarbių. Įstaigos, administra
torius, R. H. Burke, skelbia, 
kad priims dar 5,0d0. Tokiu 
budu susidarys 200,000.

didžiausias' išpardavimas- naujai įgytų automobilių
CHICAGOJE. , '-'■'
Nepirkit nei naujo nei seno automobiliaųs pirm negii atsilankysit į 
musi] shdvruimius. ! ' -
MES PILNAI GARANTUOJAM, KAD SUTAUPYSIT NUO $100 IKI 
$200. ■•- '
Virš 150 beveik, naujų antomobilių turi būti išparduota dabar. 
Niekur kitur negausit tokių 'vertybiij, nes męs esame Tikra Automo
bilių Finansavimo Kompanija. " '
Musų 20 metų teisingas patarnavimas yra musų garantija, kad pilną! 
busite užgahėdinti. Kiekvienas karas yra stropiai peržiūrėtas musų 
mekanikų ir tarnaus jums ilgus metus. 

DODGE 1935 DeLuxe Sedan. Pui- 
-■<' kus kaip diena kai ' apleido 

dirbtuvę. x Išrengtas su Knee 
Action, Saugiais Stiklais, hea- 
teriu,.Air Wheels, taipgi 1933 
Dod'ge. DeLuxe Sedan ,$6 į C 
kaip naujas. Tiktai v I w

GRAHAM 6 naujausias 1934 De- 
/ Luxe Sedan. Išskirtinai eko

nomiškas karas. Garantuotas 
kąip naujas 'taipgi 1932. Se
dai), geras visais ,at- E 
žvilgiais. Tiktai

■ ■ I ' lĮljl , NĮį,. .i » ..l'jl, ĮIĮ. .-i

NASD Vienas iŠ naujausių. 1933 
Sėdai). Negalima - atskirti nilo 
naujo karo. Duos daugelio 
metų ekonomiška patarnavimą 
taipgi DeLuxe Sedan $ *fl Q £ 
labai gražus.. Tiktaį B

PLYMOUTH 1935 DeLuxe. Sedan, 
vartotas tiktai 90 dienų. Tar
naus tiek pat kaip ir naujas 
karas.. Taipgi 1933 DeLuxe
Sedan kaip . , 
naujas. Tiktai ........ CvU

Restaurant
Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai. 

Bismark alus, geros rūšies 
degtinė ir cigarai 

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI
• Savininkai

701 W. 21st Place. Tel. Canal 7522

CLASSIFIEDADS
Iii................ ■■■■...... ..... ..................................   ■■■■■■■■■■■■

DE ŠUTO “AIRSTREAM” /.visgi 
naujas 1935 DeLuxe . Sadan 
NIEKAI) NEVARTOTAS. Kai
navo $1175. Musų 
kaina: tiktai ..... .

STUDEBAKER “Dictatoi” 6 nau
jausias ,1935. , Tai irgi yra 
VISAI NAUJAS KARAS, pa
imtas atgal nuo Stųdebaker 
Dealerio. Turi’ 6 ratus, įbu- 
davbta. tronka, saugius stik- 
lūs,, heateris. Tikrai labai gra- 

, žus// Kainavo $1075. ’ 
Musų kaina tiktai ....

BUICK paskiausis 1934 DeLuxe 
Sedan. Negalima atskirti nuo 
naujo./ Tįuri “Knee Aųtion”. 
Saugius stiklus, heaterį, Taip
gi'gražus 1934
Coupe' ........ ........y. "l*wV

PACKARD Paskiausis 1931 Sedan. 
šis karas duos daugelio metų 
ekonomišką patarnavimą. Yra 
nadjas visais at- 
žvilgiais. Tiktai .. ....

CHEVROLET 1934 Sedan. Labai 
puikus ' karas ir mekaniškai 
kaip naujas. Taipgi 
1932 Sedan kaip naujas V

CHRYSLER 6 pats paskiausis 
1934 DęLuxe Sedan. šis ka
ras beveik nevartotas. Taipgi 
1932 Sedan, kąip Q R 
naujas. Tiktai

PONTĮAC 6 paskiausias 1932 Se
dan. Jus nemanysite, kad jis 
buvo kada nors vartotas, šva
rus kai diena 
dirbtuvę. 
Tįktai ...............

OLDSMOBILE 6 Coupe 1932 gra 
žus mažas karas. $9 9 C 
Tiktai ........................

kaip hpleido

*265

Šiandien Laidojamas l 
Gaisre Sudegęs My

kolas Gedminas
Lietuvių Tautiškose kapinė

se šiandien bus palaidotas My
kolas Gedminas, 28 m., kuris 
vasario 18 d., sudegė gaisre.

Kūnas < 
dotuvių 
koplyčios, 
Street.

Kaip ištikrųjų nelaimė įvy-

bus išlydėtas iš lai-
direktoriaus Carroll

1158 North Clark

CHICAGO. — Jack McGurn, buvęs Capones gengsteriš, kuri pereitą šeštadienį nušovė nežinomi 
piktadariai — konkuravusių gaujų nariai. McGurn buvo žinomas kaipo Capones gaujos oficia
lia “ekzekucionierius”. ; .

■ ■ . 'C..'_____ ..?> :

'l “

■ ' L

90 diėnlj raštiška garantija -ir dešimties dienų pasivažinėjimo išban
dymas duodamas su kiekvienų karu. t , J
Tai tiktai keletą karų. Mes turime vietos išskaitliūoti visus 150 Pui
kių Bargenų.
TAI TIKRAI VIENA SYK PASITAIKANTI PROGA.
NEATIDĖLIOKIT, BET ATEIKIT ŠIANDIEN ARBA RYTOJ PA
KOL STARAS DAR PILNAS. ATSIMINKIT, KIEKVIENAS KARAS 
MUSŲ < TURI TĄ GARANTIJĄ KAIP IR NAUJAS KARAS ARBA 
GRĄŽINSIM PINIGUS.
MES PRIIMSIM JŪSŲ SENĄ KARĄ KAIP PIRMĄ ĮMOKĖJIMA IR 
DUOSIME JUMS DU METUS ĮMOKĖTI BALANSĄ.

MES ATDARI KASDIEN IR NEDĖLIOJ IKI 9 VAL. VAKARO.

U. S. AUTO FINANCE CO.
2535 N. Crawford Avė. (Pulaski Road) -

. Atsiminkit musų numerį. ; /

ko Nežinia. Velionis sutiko mir
tį savo namuose, 3250 N. Košt- 
nėr avenue. Nei, motina, nei 
kiti artimieji negalėjo duoti 
tibroenin nniA tav Ir n i ./Kviečiame visus atsilankyti į musutikresnių žinių apie tai, kaip užeiga, kur visados randasi gera 
velionis ŽUVO. Jis buvo vedęs degtinė, alus, cigarai ir užkandžiai 

..vi,. Penktadienias veltui žuvis ir visuo-

Kur Susirenka Lietuviai

RAMOVAS TAVERN
kur visados randasi gera

ir paliko žmoną, Marijoną Ged' 
minienę ir motiilą, Oną.

f Stenąs Petras.

met mandagus patarnavimas.
JUOZAS BRUŽAS IR 

NELLIE MEDELINSKIENE 
'Savininkai

3517 S. Halsted St. Tel. Yards 3107

Rekomenduoja šeimi
ninkėms aviena ir 

jautieną
Chicagos mėsos rinkos biu

ras rekomenduoja šeiminin
kėms šiandieir ir rytoj pirkti 
avienos arba jautienos,./‘shoul- 
der of lamb” ir “Shoulder” ar
ba “round of beef”.

L. T. K. P. Susirinkimas 
įvyks nedelioj, vasario 23 d., 
7 vai. vakaru, parapijos svetai
nėj,. 3501 S. Union Avė.'

Kviečia ' '
Komitetas,

ŽAGARIEČIŲ 
KLIUBAS

Rengia teatrą ir balių. Sta
to scenoje vieno veiksme? ko
mediją “Consilium Fąculta- 
tis”, nedelioj, vasario 23 d. 
West Side Hali, buvusioj Mel- 
dažio svetainėje* 2244 W. 23 
place. kviečiame visus drau
gus ir pažįstamus atsilankyti, 
linksmai laiką su mumis pra
leisti' prie šaunios muzikos. 
Susieisite savo senus draugus 
ir pažįstamus, per kiek metų 
nesimatę. O tai bus malonu I 
Vięnas kitam dešinę paspaus
ti ir linksmai pakalbėti apie 
praeitus laikus. Turėsime ge
ro alučio iš Lietuvos, Žagarės, 
atvežtą ir užkandžių. O musų 
muzikantai tai tikrai yra pri- 
sirehgę Jinksminti iki vėlu
mos. Pradžia 6 valandą vaka
re. Įžanga 30c. 1

—Kviečia Komitetas.

SIUSKIT PER
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

■ f' , -' '

1b prašo Lietuvos žmonesir 
iaįp pataria Lietuvos hanh

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

penktadieniais žuvis veltui, 
Jonas ir grace Simaičiai, 

Savininkai ‘
3203 So. Halsted St,

UŽEIKITE PAS LIETUVI
PETER’S BUFFET

Prieš Highway Teatrą L
Tavern Pale Ahfs Stiklais. Impor
tuotas ir. Naminis Vynas'ir Degtinė. 

Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL, Sav. 

6334 So. Westęrn Avė.
Tel. Prospect 5086 Chicago, III.

HIGH LIFE INN
Kviečiu visus draugus ir pažįstamus 
atsilankyti i mano užeiga. Visados 
randasi geriausios rūšies degtinė 
Mus, cigarai, linksmas ir mandagus 

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav.

3416 Sp. Wallace St.
Tel. Boulevard 8489.

BRIDGEPORTE
Del sveiko maisto ir skanių 

kopūstų eikite į: 
Uhiversal Restaurant 

(A-NTON A. NORKUS. Sav.) 
750 W. 31st St.

Tel. Victory 9670

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus

3251 Emerald Avė? Victory . 4181 
Pristatom i namus ir groserį. 

Pašaukit.

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biziiio patarnavimas

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

BRIDGEPORT FOOFING CO. 
3216 S. HabM St.

Victory 4965

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKOJIMAS
Mateušas Būdžius mirė Dec. 21. 

1935 Chicago, III. Velionio giminės, 
jeigu yra, meldžiu rašyti, yra svar
bių reikalų. Adresuokit J. V. Raš- 
kevičius DLKV. rašt., 1531 
Rockford, III.

9 st.

Help VVanted—Malė
Darbininkų reikia

LIQUOR pardavėjai reikalingi 
Klauskit Mr. Motei.

2038 W. 51 St.

REIKALINGI patyrė ūkės darbi
ninkai, vede arba nevede. Nuolati
nis darbas. Praneškit už kiek dirb
site. Rašykite, angliškai. Victor 
Fachet, Luther, Mich.

. —o— " ‘
REIKALINGAS jintrarankis duon

kepys. 27/7 < 
69 St.

Narvid’s Bakery, 2424 W.

Help Wanted—Female
 Darbininkių reikia

MERGINA prie namu darbo. Sma
gios ąpystovos. maža šeimyna. Gy-i 
venti vietoje. Telefonuokit Crawford 
6550.

PATYRUSIOS “sheep casing” pa- 
rinkčjos. Oppenheimer Casing Co.. 
1020 W. 36 St.

Rooms
RENDUOJAME modernišką kam

barį vienam arba dviem vaikinam. 
Puikioj apielinkėj. 6758 So. Camp
bell Avė. -Imos lubos. Tel. Republic 
5559. • /

RENDON apšildomas kambarys 
vaikinui.

3438 Emerald Avė.

For Rent
3 KAMBARIŲ ofisas rendon. Tin

kamas gydytojui, beauty shop arba 
kitam kokiam bizniui.

10748 So. Michigan Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

POPSY’S TAVĘRN
Musų gražiai išpuoštoje užeigoje 
gausite visados gerus gėrimus, ciga
rus ir skanius pietus, iš šviežios mė
sos ir daržovių, Plate Lunch 25c., 
taipgi penktadieniais žuvis veltdi. 
Kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti,

A. K. MASIULIS
4171 So. , Halsted St.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks palanarni- 
savininkams reikale nesusipratimu si 
rendauninkais. Mr.ža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai, rvto

8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
ryta iki piet. v 
LANDLORDS BUREAU

CHICAGO Inkorporuotai 
1642 West Division St.

Tel, Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu 

50 met.

iki 
i0

vir?

ANT PARDAVIMO grosernė ir 
bučernė su visais įtaisymais arba 
parduosiu staka atskirai ir renduo- 
siu fixturius, Yra 4 kambariai 
gyvenimui karstu vandeniu šildomi. 
Biznis išdirbtas per 12 metu. Ati 
sišaukite laišku. Box 893, 1739 So. 
Halsted St.

TAVERN PARDAVIMUI pigiai 
geroj vietoj — Lietuvių apgyventa 
arba priimsiu pusininką. Priežastis 
— 2 bizniai — yra 4 kambariai prie 
biznio — Pigi renda. 1412 So. 49 
Avė. Cicero.

Happy Hour Tavern
Musų lietuviškoje užeigoje gausite 
visados geros rūšies degtine, aiu, 
cigarus, šiokiomis dienomis užkand
žiai, o pehktadiėniais žuvis veltui ir 
visuomet mandagus Patarnavimas.

Mrs. Stella Shurnas
Savininkė

2906 So. Union Avė. >

Smith’s Palm Garden
Gražiausia vieta South Sidėj. Atva
žiavę i Brighton Parka, nepraeikite 
pro šalį, bet užeikite, išsigerti ska
naus BudAveiser/alaus, deginės ir vy
no; taipgi gaminame kasdiena iš 
šviežios mėsos it* daržovju skanius 
pietus ir sandvičius.

; PAUL M. SMITH, Sav.
4177 Archer Avė., kamp. Richmond

Tel. Lafayette 2235

Bowling—Lunch—Bar
>■ 20 Bowl.ing Alleys

10 Billiard & Pocket Tables 
Lunch Room — Bar 

Bruck-Wiėsner Rec. Co 
Incorporąted

819 W. 35tn Street 
.______ - Chicago, III .

20 Bowling Alleys
Luneh Room

SPRING INN
Musu užeigoje visados geros rūšies 
dagtinė, alus, cigarai, ciggretai ir 
skanus, užkandžiai Platforma dėl 
šokių veltui, draugijoms, išvažiavi- 
r mams ir parems. Savininkai

KUCHINSKAI
82th and Kean Avė. Willow Springs

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė '

Tel. Republic 8402 į

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7..8O tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

P. CONRAD
STUDIO , 

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

‘ niškiau įrenta

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local <hdz Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 3408

TAVERN pardavimui Ciceroj. Ge
roj vietoj. Didelis bargenas. Atsi- 
šaukit 4707 So. Halsted St. Tel. 
Yards 0803, Lietuviškas Žydukas.

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

Z. S.- Mickevice & ČO. 
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800

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

PARSIDUODA vienas iš 2 biznių 
— už pirma gera pasiulijima. Ta
vern arba Bučernė. Tavern randasi 
5545 So. Damen Avė. Vienai mote
riai

PATAISYK STOGĄ TR 
RYNAS DABAR l

Pašauk mus dėl dykai apskait- 
liavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius,

Leonas Roofing Co 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

persunku biznį vesti. Savininkė 
B. SUCILLA,

12300 S. Emerald Avė.
Pullman 3990

PARSIDUODA greitai ir pigiai 
grosernė, delicatessen ir notion 
krautuvė. Priežastį patirsite.

3735 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA grosemė labai ge
roj vietai. Parduosiu nebrangiai. 
Priežastį pardavimo patirsite ant vie
tos. 2534 W. 45 PI.

Educational
PARDAVIMUI restaurantas South- 

saidėj, gražiai įrengtas ir geras biz
nis. Kaina $700. Tel. Yards 2359. 
Nuo 3 iki 8 vakare.

GROŽIO KULTŪRA MERGINOM 
ar 

BARBERYSTĖ VYRAM
Smagi profesija su kuria užsidirb

site nemažai pinigu. Profesiona
liškas išlavinimas, patyrė mokytojai. 
Atsilankykit, pašaukit arba rašykit 
reikalaudami musų knygelės. Moki
nimas diena ir vakarais. Lengvus 
išmokėjimai.

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St.

PARDAVIMUI pekarnė, pilnai 
Įrengta su troku. Priežastis pardavi
mo, vienai našlei per sunku. Nau
jienos, Box 394.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

Central 6393

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su ęoil Bąksais 
ir sinkom. Taipgi Storu rikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo, z Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS • 
STORF/ FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

PARSIDUODA ūkis 
hektaru su triobomis. 
kaina, Kiauku kaime, 
pijoj. Tauragės anskr. 
7115 So. Rockwell St, 
Tel. Grovehill 0753.

Lietuvoje, 15 
Prieinama 

Šilalės para- 
Nemainysiu. 
Chicago, III.

KAS NORĖTUMĖTE rendavoti 
ūke arba mainvti i keturių kamba
rių flatą. 944 W. 35 Place.

Ręal Estate For Sale
Pardavimui

NIEKAD daugiau negausite to
kio bargeno. Turi būt parduota 

j Šia savaite — 12 apartmentų buil- 
! dingas arti Jackson Park. Dide- 

Buvo ver- 
Pilna kai- 

,______ , gerom sa-
Viena lova su lygom. Title išmokėtas. Kad na- 
Atiduosiu vis- matyti ši dideli bargena pašaukit 

Matykite nedelioj arba rašykit.
S. Union Avenue. I W. R. LEMKE,
užpakalio. 3638 N. Kcelar Avė. Tel. Avenue 1924

PARDAVIMUI gesinis 1936 metu! dingas arti Jackson Park.
v • • v • 1 t . * 1 » i 11 — •» . . • —. 1 1 _ T’

lim, šešiems kambariams apšildyti ‘ tas $45.000 metai atgal. 
Dining ruimio stalas su 4 krėslais/na dabar „tiktai $13,900. 
tik metai pirktas.
springsiniu matrasu.
ką labai pigiai.
visa diena. 3617
1-mas augštas iš

'pečius ir šildomas 4?u kietom ang-Įlės mėnesinės įplaukos.
>,• _______ 1._____ 1______ t______ __y.-u__.L- . c nAn ____ 1




