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Ethiopijos Karalius Jau Pasiūlęs Taikę Italijai
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Tautų Sąjunga Irgi 
Verčia Taikintis

Yra žinių, kad Ethiopijos karalius jau pa 
prašęs taikos. Taikos reikalauja 

ir tautų sąjunga
GENEVA, kovo 3. — Iš iš

tikimų šaltinių gautomis žinio
mis, Ethiopijos karalius Haile 
Selassie pasiuntė Anglijai pra
nešimą, siūlydamas tuoj aus pra
dėti taikos derybas su Italija.

Derybos turėtų prasidėti sta
tus quc» pagrindu, Italijai pa
silaikant tas apygardas, kurias 
jos armijos jau yra užkariavu
sios.

Savo pranešime karalius veik 
atvirai prisipažino, kad jo ar
mijos liko nugalėtos. Tas pra
nešimas Anglijos valdžiai tapo 
persiųstas Anglijos užsienio rei
kalų ministeriui Eden, kuris da
bar randasi Genevoje, kur daly
vauja tautų sąjungos sankcijų 
komiteto posėdžiuose.

Sakoma, kad savo pranešime 
Haile Selassie sutjkgą pradėti 
tą.ikos jŠ ^nrfijos ka:: 
ralius Edvardas sutiks būti tari 
pininku.

Si žinia pasklydo tuoj po to, 
kaip tapo prareikŠta, kad Fran
ci ja yra pasiruošusi paduoti pa
našų pasiūlymą tautų sąjungos 
komitetui, kviečiantį Italiją ir 
Ethiopiją pradėti taikos derybas 
status quo pagrindu.

(Ši žinia nėra patvirtinta iš 
jokių kitų šaltinių).

Mussolini ruošiasi karui— 
užgriebė bankus i

RYMAS, kovo 3.— Paskatin
tas italų laimėjimų Ethiopijoje, 
Mussolini ruošiasi prie dar ne- 
atlaidesnio vedimo karo Afri
koje. Bet kad Italijos finansai 
yra pakrikę, tai Mussolini, ga
vimui pinigų tolimesniam karui, 
pravedė griežtas bankininkavi- 
mo reformas, visai panaikinda? 
mas privatinius bankus ir juos 
paimdamas valstybės žinion.

Tarp paimtų valstybės žinion 
bankų yra ir patys didžiausi 
Italijos bankai, kurie ikišiol bu
vo vedami privatinių žmonių. 
Mussolini dabar savo visiškon 
kontrolėn pasiėmė visus šalies 
finansus ir kreditus. Taipjau 
pasiėmė ir biržų kontrolę.

Mussolinį šį žingsnį taiko 
kaipo atsakymą į tautų sąjun
gos prigrumojimą paskelbti 
aliejaus sankcijas.
Taika—arba aliejaus sankcijos

GENEVA, kovo 3. — Tautų 
sąjungos trylikos valstybių ko
mitetas, kuriam pavesta rūpin
tis atsteigimu taikos Afrikoj, 
nutarė pasiūlyti Italijai jr

sąlygos turi 
su tautų są-

18 valstybių

Ethiopijai bėgyje savaitės su
stabdyt; karą ir pradėti taikos 
derybas. Taikos 
būti' suderinamos 
jungos statutu.

Iš kitos pusės,
komitetas, kuriam pavesta vy
kinti sankcijas, dabar svarsto 
paskelbimą ^Italijai aliejaus 
sankcijų. Anglija jau pasisakė 
pritarianti aliejaus sankcijoms, 
jei prie jų prisidės visos kitos 
tautų sąjungos valstybės. Bet 
aliejaus sankcijos veikiausia 
bus atidėtos iki bus sulauktas 
Musolinį atsakymas į taikos pa
siūlymą..

Jei sužavėtas pergalėmis, 
Mussolini nuo taikos atsisaky
tų, tai tada nieko kito neliks 
kaip pritaikyti Italijai ir alie
jaus sankcijas ir ją galutinai 
p v. ?•**•*•

Anglija norėjo paduoti 48 va
landų ultimatumą Mussolini 
priimti taiką, bet tą sutrukdė 
Franci j a. .

3 metai kalėjimo už 
bereikalingą ėmi

mą pašelpos
PITTSBURGH, Pa., kovo 3. 

—Thomas O’Toole ir jo žmona 
atsisveikino su savo vaikais ir 
liko išvežti į kalėjimą trims 
metams Už tai, kad jie per pus
trečių metų ėmė pašelpą, kuo
met turėjo nuosąvius namus ir 
dar $11,000 įvairiuose bankuo
se.

iiLituanica II” jau 
remontuojama

KAUNAS. —“Lituaniką II” 
buvo manoma pradėti remon
tuoti tik ką atgabenus ją iš Ai
rijos. Tačaiu pasirodė, kad re
monto darbai nėra įmanomi be- 
brėžinių, kurie buvo likę Ame
rikoje. Tuo tarpu brėžiniai 
jau? yra gauti ir remontas jau 
pradėtas. Pagrindiniai apžiu
rėjus lėktuvą, paaiškėjo, kad 
kai kurių reikalingų dalių čia 
pat arba kur nors arti gauti 
nepavyks. Reikalingas dalis te
ko išrašyti iš Amerikos. “Li
tuanika II” yra remontuojama 
karo aviacijos dirbtuvėse.

WAVERLY, la., kovo 3. — 
Fred Spohr, 84 metų senis, pa-* 
sveiko nuo mažos ligos. Jis tik 
dabar pirmą kartą savo gyve
nime turėjo kreiptis prie gy
dytojo.

^ORHSŽ
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra* 
našauja:

Nepastovus, . galbu? lietus; 
šalčiau j vakarą.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoje buvo 47°.

Saulė teka 7:22, leidžiasi 
6:42.

RIVERHEAD, N. Y., kovp 
2 .—Frank G. Raynors, 46 m., 
vienturtis sūnūs Mrs. Annie E 
Raynor, prisipažino be rimtos 
priežasties. kuju užmušęs savo 
74 m. motiną.

. H0LLYW00D, Cal. k. 3.- 
Trys kulkosvaidžiais ginkluoti 
plėšikai užpuolė Bank of Ame
rica ir laikinai pabėgo pastvė
rę $6,000. ,
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Siūlo Taksus Ant Ne 
išdalinto Pelno

■1

o

Japanese Fascist leacters

TGKIO.v—..Karo stdvis veikė Japonijos sostinėj^ po to, kai jauni militaristai kartu su fašistais 
bandė pasigriebti valdžią. Iš anti-militaristų valdžios taryboje paliko tik vienas princas Saijoni 
(viršuj dešinėj), kovojąs prieš militaristų bloką, kuriam vadovauja laivyno ministeris, Mineo 
Osumi. Nors nesitikima daugiau neramumų, viėnok laivynui buvo duotas įsakymas stovėti sar> 
gyboje prie Tokio. Viršuj, kairėj, japonų fašistų vadas, Seigo Nakano ir šalininkai, kurie daug 
prisidėjo prie suokalbio įvykinimo. • x

STREIKAS NEW 
YORKE VIS DAR 

PLEČIASI
Streikieriiai siekiasi suparali- 

žuoti patarnavimą visuose di
desniuose triobėsiuose

NEW YORK, kovo 3. —New 
Yorko didžiųjų triobėsių ap
tarnautojų streikas nuolatos 
plečiasi, prie streiko prisidės 
dant vis naujiems būriams 
darbininkų.

Visos ikišiol dėtos pastangos 
streiką sutaikinti nuėjo nie-^ 
kais. Ir nors streikas dar to
li nėra visuotinas, bet jis gy
ventojams jau daro didelio ne
smagumo.

Bandoma iššaukti streikąir 
Walf gatvėje, bet ten finansi
ninkai deda visas pastangas 
streiko neprileisti.-

Streiko skelbimą labai ap
sunkina tai, kad toli ne visi 
dirbantys prie triobėsių aptar
navimo čĮarbininkai yra orga
nizuoti.

Streiko paliestuose distrik- 
tuose sutraukta daugybės po
licijos, kuri 100 streikierių jau 
areštavo.

Prisibijoma, kad prie strei
ko gali prisidėti ir kitos uni
jos, kurios teikia kokį nors pa
tarnavimą streiko paliestiems 
triobėsiamš. ■ ' •

Niekurie samdytojų bando 
elevatorius (keltuvus) operuoti 
streiklaužių pagęlba, bet kiti 
jau bando nusileisti. NeW. 
Yorko valstijos apdraudos de
partamentas, kuris kontroliuo
ja >300 svarbiausių triobėąių, 
jau paskelbė, kad jis jau suteik 
taikė' su unija. Unija tikrina, 
kad ir 1,000 kitų samdytojų 
pasirašė kontraktus su unija.

Iš kitos pusės vežėjai ir 
. K ' •

Prezidentas Rooseveltas pasiūlė kongresui 
pravesti taksavimo reformas, kad 

sukelti taksais dar $1,614,600,000
WASHINGTON, kovo 3. — me nemini. Jis tik tiek pasa- 

Prezidentas Rooseveltas šian- ko, kad tą paaiškins pats iždo 
die prisiuntė, kongresui specia-. 
lį pranešimą, pasiūlydamas 
pravesti taksavimo reformas ir 
uždėti naujus taksus, taip kad 
valdžia galėtų sukelti dar $1,- 
614,600,000 naujais taksais, pa
dengimui nepaprastų valdžios 
išlaidų, kurios pasidarė delei 
nepalankių valdžiai augščiausio 
teismo nuosprendžių.

Prezidentas siūlo visai pa
keisti dabartinę korporacijų 
taksavimo sistemą, dėl kurios 
būna daug painiavos ir nesu
sipratimų, taipjau išsisukinėji
mų nuo taksų mokėjimo ir vie
ton taksų ant kapitalo ir pelno 
perviršio įvesti vien didelius 
taksus ant neišdalinto šėrinin- 
kams ir nenaudojamo pelnos

Prezidentas siūlo tu’oš taksus
- 1 'I'" L. ........:;i, ' J .. ,

tiek pakelti, kad jie duotų 
$620,000,000 j metus daugiau, 
negu duoda dabartiniai korpo
racijų taksai (jais dabar su
renkama $994,000,000).'

Kaip dideli naujieji taksai 
bus, prezidentas savo praneši-

departamentas. ,
Prezidento siūlymu, pasiliau

tų paprastas taksavimas kor
poracijų ir jų didelių pelnų, bet 
butų fiksuojamas tik neišda
lintas pelnas. Paklausus iždy 
nes atstovų, kas atsitiktų, jei 
korporacijos paliautų laikius 
sios savo pelnus, bet visus juos 
išdalintų šėrininkams, jie at-> 
sakė, kad tokiame atsitikime 
valdžia nieko negautų iš kor
poracijų, bet atsiimtų iš šėri- 
ninkų pavydale pajamų taksų. 
Bet pirmiau sukrautas korpora
cijų rezervas nebus paliestas 
siūlomų taksų .

Prezidentas taipjau pasiūlė 
uždėtv didelius taksus ant grą
žinamų proceso taksų, kuriuos 
VrildŽia turi grąžinti teismo įsa
kymu*.

Taipjau siūloma uždėti nau 
jus proceso taksus ant nieku 
rių ūkio produktų, kad sukelti 
pinigų tolimesniam . ūkininkų 
šelpimui.

trokmanai grūmoja atsisakyti 
pristatinėti bet kokias prekes 
i streiko paliestus triobėsius. 
Kitos unijos irgi ruošiasi pa- 
gelbon streikieriams.

ANGLIJA PRADĖS 
LABAI DIDELI 
GINKLAVIMAS!

Teisia daktarą už Reikalauja apkal
dvi žmogžudystes

Trečias laivas su 
Lietuvos vėliava

Pask’elbė didelio ginklavimosi 
programą, kuris palies visas 
giknlavimosi srytis

KLAIPĖDA. — Klaipėdos 
spauda rašo, kad šiomis die- | 
nomis pradėjo plaukioti su1 Lie-1 
tuvos vėliava ir trečias “Mais
to”' b-yės “Barfasto” vardo lai*-, 
vas, kuris iki šiol plaukiojo su 
norvegų vėliava. Ir laivo įgula 
jau lietuviška, šiuo metu “Bar-, 
frost” su mėsa išplaukė į Bel
giją. Vadinasi, visi trys “Mais 
to” b-vės laivai jau plaukioja 
su lietuviškomis vėliavomis.

Ir Lietuvoj užpustė 
kelius

KAUNAS, vas. 13. — Ne 
tik šiaurės rytų Lietuvoje bu
vo didelės ptfgos, kur užpus
tyta daugelyje vietų keliai. Pus
nys buvo ir kitose vietose. Dar 
vakar rytų ir pietų Lietuvoje 
užpustyta nemaža kelių, todėl 
susisiekimas autobusais su Va
rėna nutrauktas. Dabar auto
busai važiuoja tik iki Alytaus.

Taip pat sustabdytas auto
busų susisiekimas šioje linijo- 
jre: (Kaunas—Semeliškės—-But
rimonys—-Žiežmariai;— Oniškas. 
Tose vietose labai daug prisni
go ir pusnys siekia iki 2 met- 
rų aukštumo.

Užvakar vienas autobusas, iš 
Kauno buvo išvažiavęs j Ute^ 
ną, tačiau paskyrimo vietos ne
pasiekė. Vakar traktoriai — 
gateriai jau nuvalė sniegą lini
joj Utena—Ukmergė, kur su
sisiekimas atnaujintas, tačiau 
tik -lengvomis mašinomis.

LONDONAS, kovo 3. — An
glija sto j o į viso pasaulio gink- 

llavimos lenktynes ir paskelbė 
labai didelio ginklavimosi pro
gramą. .

Anglijos valdžios viršūnes 
jau daugelį kartų yra pasisa
kę, kad Anglija turi nepapras
tai apsiginkluoti', jei norima 
išlaikyti taiką pasaulyje, ries 
tik. ant (Anglijos ginklo turės 
taika remtis.

' 'U.

Tą yra sakęs atstovų bute ir 
užsienio reikalų ministeris 
Eden, kuris sakė, kad tautų 
sąjunga, kad išlaikyti taiką, 
turi turėti užpakaly savęs di
delę ginkluotą jėgą, o ta jėga 
tegali būti Anglija.

J ■ ) , • ■ •• •

Valdžios paskelbiu ginklavi
mosi programo, Anglija mano 
padidinti ginklavimąsi visose jo 
srytyse—ore, sausumoje ir ju
roje.

Apsiginklavimui juroje ji 
manov statyti du naujus didė
lius karo laivus ir daugeli ma
žesnių laivų ir subinarinų.

Apsiginklavimui ore manoma 
įsigyti dar 250 naujų lėktuvų, 
neskaitant laivyno lėktuvų, ku
rių skaičius irgi pus žymiai 
padidintas.

Bus suorganizuoti keturi nau
ji pėstininkų batalionai.7 O ir. 
visa armija bus modernizuota 
ir mechanizuota. Bus moderni
zuota ir artilerija. < .

Tokio spartaus ginklavimosi 
nėra vykinusi jokia kita šalis, 
išėmus Vokietiją.

MANCHESTER, Anglijoj, ko4 
vo 3.—čia prasidėjo nagrinė
jimas bylos Dr. Buck Ruxton, 
kuris bandė papildyti “tobulą 
žmogžudystę ir nužudė savo 
žmoną ir jo vaikų auklę. Kad 
apsunkinti identifikavimą, abu 
lovapus supiaustė į gabalus, nu' 
lupinėjo odą, nupiaustė nosis 
ir ausis, išlupinėjo dantis. Bet 
vistįek 'lavonai liko identifi
kuoti ir daktaras atsidūrė teis
me.

WASHINGTON, kovo 3. — 
Vasario mėnesiui sumušus vi?, 
sus šalčio rekordus, meteorolo
gai numato pradžią šaltų žie
mų, Jie sako, kad dabar per 
keletą metų galima tikėtis ne
paprastai šaltų ir sniegingų žie
mų.

DĘCATUR, Iii., k. 3. —Me
ras Barber, kuris yra apkaltin
tas už netinkamą pareigų ėji
mą, j teikė miesto tarybai savo 
rezignaciją.

tinti turtingą 
taksų sukčių

CHICAGO.-—Distrikto proku 
roras Igoe pareikalavo federa- 
linj grand jury apkaltinti tur
tingą grudų spekuliatorių Ar- 
thur W. Cuttori už nesumokė' 
jimą $100,000 pajamų taksų.

3 sudegė hotely
WARREN, O., kovo 3.— Trys 

žmonės žuvo gaisre, kuris kilo 
sename Warren hotely j e. Vie
nas sudegė, o vyras su žmona 
užsimušė šokdami per langą. 
Penki žmonės liko sužeisti.

6 vaikai žuvo gaisre
CANADAIGUA, N. Y, kovo 

3.—šeši Edgar Arris vaikai žu
vo gaisre, kuris sunaikino ūkio 
namą. Tęvai' irgi sužeisti. Su
žeisti taipjau namo savininkas 
ir jo žmona. Jie buvo Arris 
šeimyną priglaudę, kad nerei
kėtų jai šalti lauke.

NaujienųRadio Programai
1 ’ . z

.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 Programas galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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Toronto, Ont
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ADVOKATAI

Joseph Triner Company, Chicago

KITATAUČIAI

iaak.______ .

GAKSINKITeS 
NAUJIENOSE

bris ap- 
koncertą

Miesto 
Kamb. 
Namų

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

Draugas Bimba 
nepatenkintas

jei bėgyje 3 
prirašiau 22 

Jeigu \ kalbėti

nau- 
tokiua

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

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

Tel. Seeley 7830 
Narna telefonas Brunswick 0597

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

privedė prie to 
Žino

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki S 
vai.. Nerišliomis nuo 40 iki 12 

8343 South Halsted SU 
Tel. Boulevard 1401

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephon«J Renublic 9723

___  ____ „ and Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Ned*

JOHN B. BORDEN
' LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedelio. Seredos ir 
Pštnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

kai dėl D. ž. aukų, kurių, 
farmerių vištas sako žilvitis 
nesuks, aš visai su tuo sutinku. 
Bet tuos pinigus sules tokie 
Žilvičiai ir į ji panašus.

—A. Frenzelis.

vaikai apleido 
mano vyras yra labai 

didžiau- 
Dr augau j a jis 

kiti jam 
Tuo tarpu aš 
Keleivį” skai-

Užsiprenumeravau tų

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742

< F. EUDEIKIS

A.LDavidonis, M.D
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenvood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Ofiso Tet. Dorchester 5194 
Rėk. Tti. Drėkti 9191

Dr. A. A. Rėtil
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų. Vaikų ir visų 
chroniškų Iii

Ofisas 6850 Sttmey
_______ _ ___ _  

liomis ir šventadieniais 10—12 
dienų.

Šunaikmimuirorsalimo 
Krutinėję 

reikalaukit visame ■.pasaulyj 
pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN.EXPELLERIO| 
kuris 'suteikia greitą ir tikrą

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848 ,
Dr. Bertash

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

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

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

Telefonas Yards D994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10. iki 12 diena. 2 iki 8 po piieti
7 iki 8 vai. Neda. nuo 10 iki 12
. Rez. Telephone PLAZA 2490

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
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.

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis r 

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

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

Telefonas Republic 7868

J. LIULEVICIUS
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pas mane kviesti į darbų lietu
viškos (tonos kepti. ir nežiū
rint kM teh pfečiUs buvo pri
taikintas Mk
ti,,bet man iškepus pirmąjį 
mėginimą ikbudu ^aftneriai 
vo patenkinti, tik,, deja,, aš at
sisakiau tame pečiuje daugiau 
kepti, o naujas ^pečius pastaty
ti neapsimokėjo nuomotoje ke
pyklos patalpoje. 1/ tik po to 
Balsys mane kalbino j partne
rius, bežiūrint to, kad aš visai 
begalėjau prisidėti pinigiŠkai. 
Tik vėliau gaVęš išmoketinai 
trokų nupirkau savo sųskaiton.

Apšaukdamas Vištapešiu pa
rodo tik antidarbininkiškumų 
paties žilvičio. Argi yra nusi- 
dėjimas, kad darbininkas, ne- 
tff ridamas darbo, nueina j pau
kščių' skerdyklų ir kad užsi
dirbti duonos kųsniiri peša ne 
tik vištas, bet ir kitus paukš
čius?

žilvičio korespondencija pa
rodo labai apgailėtinų faktų. 
Tai yra, kad Darb. žodį galima 
naudoti visokiems šmeižtams. 
Yra dovanotina laikraščiui, jei 
jame telpa šmeižianti korespon
dencija asmens, kuris pats ne
buvo šmeižiamas tuo pačiu rei
kalu. Bet Čia išeina taip, va
kar Balsys buvo it šioks ir ki
toks, bet jis paaukojo D. ž. 
$Š.0O> pasisamdė advokatų, ii 
jau gieda kitų dainų, nesiskai
tydamas su padorumu pilna pa
mazgas savo politiniam oponen
tui ant kalnieriaite.

Kas dėl organizavimo lietu
vių, kad pakenkus Sūnų ir Duk
terų dr-jai, kaip žilvitis plepa, 
tai, > galiu pareikšti štai kų: ka
da aš vaikščiojau orgnizuoda- 
mas žmones, tai aš ir prirašiau 
prie tbs Sūnų, ir Dukterų tuos 
22 naujus narius. Ar tai reiškė 
kenkimas dr-jai 
vajaus menesių 
naujus narius ?
apie kenkimų, tai reikia primin
ti visam D./:ž A štabui, kad tas 
•kenkimas buvo, atliktas ne ma
no, bet tuometinio ir dabarti
nio Sūnų ir Dukterų pirminin
ko Merkio, o kartu ir višo ko
munistinio štabo. Nes visi ne
susipratimai prasidėjo nuo to, 
susirinkimo, kuriame buvo iš
duodamas rupaus įš S. D. dr- 
jos 20-ies metų sukaktuvių mi-

Girdi, žmona 
Tačiau polic- 

viskų pavertė: 
tave boba su- 

turbut, to užsitar-

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Av.
aYti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Draugas Bimba “Laisvėje” 
rašo, kad esą socialistams ne
gražu . meluoti.* O pamelavęs, 
girdi, Lavinskas.

Jei jau kalbėti apie tai, kad 
negražu meluoti, tai, manau, 
yra kur kas labiau negražu 
faktus kraipyti, o paskui me
lagiais kitus vadinti. Juk į 
LSS. 19 kuopos susirinkimų 
pimba su savo draugais buvo 
atėjęs ir kalbėjo apie tai, kad 
reikia sudaryti bendras fron
tas. Tai kur čia Lavinsko su 
tiesa prasilenkta?

Antras dalykas, tai Stilsono 
laisvinimas. Čia su tesą irgi 
neprasilenkta. Juk faktas, 
kad Bimba su savo draugu
žiais reikalauja, idant Stil
sono gelbėjimo fondas persi
tvarkytų. Kitaip sakant, Bim
ba dabartiniu fondo komitetu 
nepasitiki. O nepasitiki todėl, 
kad komunistai prie jo negali 
nagų prikišti. Jie norėtų, 
kad tie doleriai ir centai, ku
rie į fondų plaukia, butų per 
komunistiškų koštuvų išsunkti.

Prisiminiau aš tuos fondus, 
kuriuos komunstai kontrolia
vo. šia proga dar daugiau 
atsiminimų papasakosiu. Sa
vo laiku gyvavo fondas Lietu
vos politiškiems kaliniams 
šelpti. Kas atsitiko su tuo 
fondu? Apie tai papasakojo 
Zabulionis, kai jis po kažko
kių nesusipratimų nuo komu
nistų pasitraukė. Paaiškėjo, 
kad tas fondas finansavo Kap
suko ir Trockio keliones j Ru
siją- > ■ . ; r ’* ’

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Per kelis metus jis ščyruo- 
sius komunistus niekino, jų 
vadams nesigailėjo “kompli
mentų”. Dabar jis su tais va
dais susidraugavo ir kartu su 
jais niekina savo vakarykš
čius bičiulius.

Yra padarų, kurie kas me
tai savo kailį maino...Toks jau 
jų najuras. Pruseikai viena
me kailyje nurimti, matyti, 
irgi sunku. Todėl jis tų kailį 
kartkartėmis atnaujina...

nėjimo. Raportų išdavė Jasai- 
tiš, kuris užtfot kvietęs žmones 
0išiiįbŠ^ti prie Sūnų it Dukte
rį drsjbs, kvietė . rašytis prie 
Literatūros dr-jos. Pagaliau ir 
visas, programas buvo grynai ko-x 
munizmo propaganda. Socialis- 
tai ir kitų pažiūrų žmonės buvo 
vaizduojami judošjais, kas 
griežtai prieštaravo dr-jos kon
stitucijai. Bet kuomet po to 
parengimo raporto aš gavęs bal
sų pakritikavau parengimo ko
misiją ir pasiūliau jai išnešti 
papeikimų, tai komunistai sto
jo piestu ir ■ pats pirmininkas 
pasiūlė, kad suspenduoti man 
balsų trims mėnesiams. Tai ii

tys savo akimis pamatyti, 
kaif> ji gyvena, tai lengvai ga
li tataį padalyti.

. ■*- Lavi'nsltfis.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Ūndefaulted 

PERKAM UŽ 
CASH

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

Tel. Franklių 0576

D. ž. No. 6 tilpo slapuko, pa
sivadinusio žilvičiu, šmeižiantis 
mane rašinys, kuris prašilenkė 
su teise tumu ir padorumu. 
Gerb. “Naujieną” skaitytojai, 
gal atmena korespondencijų iš 
Toronto iš 17 d. gruodžio Jtnęn. 
1935 m. tūlo Varnėno, 
rašinėjo D. Ž. metinį 
ir palietė vienų aukotojų, kuli 
oficialiai buvo mano partneris 
duonos kepyklos biznyje. Nors 
aš nieko bendro, neturėjau su 
Varnėno korespondencija, bet 
buvusi mano partnerka Balsienė 
spėja mane tai padarius.

Jeigu4 žilvitis nebūtų įvėlęs 
mano vardą j1 savo rašinį, ku
ris sudarytas grynai melagin
gais argumentais, vien kad ap
šmeižti mane, kaipo Skirtingo 
politinio įsitikinimo, tai aš vi
sai nebūčiau > kreipęs dėmesio 
ir neradęs reikalo polemizuoti 
su D. ž. “didvyriais”.

Kas liečia musų buvusį biz
nį, duonos blogumą ar jos ge
rumų, o kartu ir toj srityje nto 
no kvalifikacijų, tai palieku 
spręsti patiems Toronto lietu
viams, kurie patys vartodavo tą 
duonų. Labiausiai tenka stebė
tis iš paties D. ž. ir jo rašėjų. 
Kada mes pradėjome ankščiau 
suminėtą biznį, tai tks pats 
Darbininkų žodis talpino pana
šių didvyrių korespondencijas, 
kurios buvo nukreiptos ne prieš 
mane, bet prieš Balsi. Negana 
to, buvo keli asmenys, kurie 
vaikščiojo, po stabas, prašyclami 
pro ašaras kacL, * nepirktų tos 
duonos tik dėl to/kad esą Bal-- 

atidaręs tų /kepyklų su Jo
ciaus pinigais, q dabar ’ jis vi
sai nepripažįstąs,- kad jam sko
lingas esąs. Todėl toji duona 
atsidavusi Jociaus prakaitu4. 
Taigi patarčiau žilvičiui pasieš- 
koti tų D. žodį iš birželio mėn. 
1934 m., kad įsitikintum, jog 
Varnėnas rašydamas neapsilėn- 
kė su teisėtumu4, kaip kad tams
ta padarei. Iš žilvičio pasakos, 
Balsys esą supratęs, kai pradė
jau kepti duonų, kad aš ne ke
pėjas, o tik buvęs vištapešys. 
Tai galiu pareikšti, kad čia Bal
sio advokatas žilvitis pati Bal
sį patsato labai žemai. Atseit, 
kad Balsys žiūrėdamas į plėckų 
ir duonų ir nežino kuri duona ii 
kuris pleckas. Nes niekam ne- 
paslaptis, kad Balsiui ir Bal
sienei buvoy ganėtinai progos 
patirti mano kvalifikacijų toje 
srityje. Juk pirm musų part
nerystės Balsiai buvo partne
riais šu kitu asmeniu4, dagi vien
minčiu ant Queen st. W., kame 
buvo prddčję kepti panašių duo
nų, bet jų kepėjas buvo Kana
doje prampkęs duonos kepti, tai 
po visos savaitės ar daugiau mė- 
gintinų, negalėjo patenkinti nei 
Balsio nei jo partnerio skonio. 
Tada Balsių, partneris atvažiavo

Dr. Herzman
£ IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Žinomas per 85 
metus kaipo patyręs-gydytoja# chi
rurgas ir akušeris.

Gydo .staigias ir chroniška# ligas, 
vyru, moterų v vaiku. paga’ 
jaušius metodus X-RaV ir k 
elektros prietaisu#.

Ofisas ir Laboratoriiac 
1634 W. 18th St., netoli Morgan St

Valandos nuo 10—12 pietų ir ' 
nuo 6 iki 7>80 vak vakaro, 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Dyde Park 6755. ar Central 7464

uiiKiiitilimi iwi............. . .

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

“Buvo toks kūdas ir neturėjo ape
tito; nežinojau nė ką. daryti’.’

Motinos sako, kad Triher’s Bitter 
Vynas yra geriausias vaistas susilp- 
fcėjuslems, nepilnai augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
niausios, kOkias medicinos mokslas 
Žino apgynimui nuo ' nevirškinime, 
prasto Apetito, galvos skaudėjimo, 
nemiegojimo, gasų, blogo kvapo, o- 
do# nesveikumo ir negerumu sąryšy 
#u Vidurių nevelklmti. Malonus var
toti Ir geras, atsakantis vaistas šei
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

_Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Aki# 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

DR. VAITUSH, OPf. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau,

4712 South Ashland AVb
Phene Boulevard 7589

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeportb ofisas 

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

Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearbom 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards .2510

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
' - ' 2-ros Ulbos 7

CHICAGO. ILL. . 
OFISO VALANDOS!

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

Phone MIDWAY 288O.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

buvo fiktyviu buu pravesta lyg ėityje, tai aš čia pfirnmiab 
ir dviejų balsų dauguma. Dėliai 
to pasipiktino daugelis narių ii 
nustoja mokėję mokesčius. O rė* 
zultatas buvo tas, kad teko įie 
vienų desėtkų narių išbraukti. 
O kurie mėgino* užsistoti už tei
sėtumų, tai' tie * buvo irgi iš
braukti kaip kad ir aš buvau iš
brauktas visai neatsiklausianl 
narių. Susidarius tokioms ap- 
inkybėms savaime aišku, kad 
;urėjo organizuotis dar ir tre 
čia pašalpinė organizacija, kuri 
jau iįabar turi arti 40 narių 
(D. žt mėgina įtikinti savo 
skaitytojus, kad esą draugija 
turinti. 12 narių). Taigi, jei 
žilvitis pamiršo kas buvo pra-

.,' į ■,.1 ..i

Mra. Anelia K. Janis?
.... ' Physical Therapy 

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

Patarnauju prie 
gimdymo namųo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric t r e a t- 
ment ir magne- 

bhmkets ii* tt. 
Moterims irmer- 

88858211 ginoms patari" 
~ mai dovanai.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
* Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso T«pl. Central 4490 

t—
Gyv. vieta: 6733 Crandon A Ve.
namu Tel.: — Hyde Park 3895

.  i—- ■iwiiuiiiiiiiiiiiiiiii.»<i>i'»į ii  i. ii. iii.................

AKIU SPECIALISTAI

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

I I ■■ "l'l I llIUį !■ ....—

j. F. KADŽIUS ■' .
688 West 18th Street . . Phone Canal 6174

y...;.,,.,..*.; , į................. ■ .v

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street ■ \ Phone Monroe 8377

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 520H-8418

Atsakymas “Darb. žodžio” re 
mėjui ir jo (advokatui žilvi 
čiui 

.4-', ■

- - - Daktarai.
Ofise valandos: 

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas 

2408 W. 63rd St. 
Res.

6000 Se. Campbell Avė.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
i# tėvas

REPublic 8340

Laidotuvių Direktoriai

kų. Kai buvo surinkta keli 
tūkstančiai dolerių šiaurinės 
Lietuvos nukentėjusiems žmo
nėms šelpti, tai Ješkevičiutė ir 
Mizara panorėjo patys į Lie
tuvą važiuoti ir ten “kuko- 
riais” būti. Žinoma; tais lai
kais labai lengva buvo gali
ma nuipatyti, kad Lietuvos 
valdžia neleis tai daryti. O' 
vis dėlto tai netrukdė pinigus 
rinkti it mulkinti įmones, kad 
tie atstovai tikrai į Lietuvą 
važiuosią ir ten žiūrėsiu, kad 
“tikrasis” proletaras nebūtų 
nuskriaustas. ■ .

Prileiskime, kad tiems at
stovams butų buvę leista į 
Lietuvą važiuoti. Kas tada? 
Jų kelionei ir pragyvenimui 
pusėtinai daug pinigų butų 
buvę išleista. Tokiu budu 
Lietuvos žmonės visai mažų 
paramų tebūtų susilaukę.

Kalbant apie tų fondų ten
ka pasakyti, jog jis kažkaip 
išgaravo, kaip kamparas be pi
pirų.

Tai liek apie fondus. Beje, 
Bimba sako, jog iš kuopos jis 
gavęs pakvietimų atsilankyti j 
susirinkimų. Tuo tarpti ' iŠ 
draugo Žilinsko aš patyriau, 
jog tokio pakvietimo nebuvo.

Pruseika niekina savo 
buvusius draugus"

Pruseika leidžia savo “In
formacijas” specialiai tam, 
kad niekintų Strazdų, Jan
kauskų ir Elmanų. Supran
tama, jam padeda Paukštienė 
ir Kuodis.

Kažkaip keista visa tai at
rodo. Ar čia seniai Pruseika 
buvo geras bičiulis tų, kuriuos 
jis dabar taip smarkiai vapo-

■ s. .p, MAŽEIKA ■ • ■ ■'
3319 Lįttoiilęž Avenue . r . phone Yards 1138

K P. G U GI S
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearbont St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 

_____ ofisas—3823 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai#— 

, pagal sutarties.

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

S, C. LACHAVICZ ”
42-44 East lQ8th Št, Tel. Piillman 1270 arba Canal 2515

liniii iiifti r inriMii.ihi .........

BROOKLYNO IR‘ NEW ¥ORKO ŽINIOS
Vienos moters liūdnas 

gyvenimas ,?
Weehawken, N. J. — New 

Jersey valstijoje, prie Hudson 
upės, yra 'nedidelis "VVeehawr 
ken miestelis. Vieta Igana 
kalnuota. Ir vieho kalno šo
ne, tarsi koks lizdas, priki
bęs, laikosi namelis. Menkas, 
skurdus namelis. ■Tame na
melyje gyvena kokių 45 metų 
amžiaus moteris, kuri atrodo 
labai suvargusi. Mat, ji serga 
reumatizmu.

Namelio kambariai mažy* 
čiai. Nei elektros, nei gazo, 
nei vanos nėra. Mat, už tuos 
dalykus reikia pinigai mokėti, 
o jų nėra. i

šiurpus ir nemalonus regi
nys. Klausiama moteris maž
daug štai kų papasakojo apie 
savo gyvenimų.

Prieš kiek laiko apleido 
mane vyras. Apleido taip 
pat sūnūs duktė, Jie visi 
trys gyvena New Yorke. Visi 
dirba, bet iš jų aš nė cento 
negaunu. Apie mane jie ne
nori nė girdėti.

Paklausite, kodėl mane vy
ras ir vaikai apleido? Paša- 
kvsiu 
karštas komunistas 
sias fanatikas 
tik su komunistais 
nėra žmonės, 
labai mėgstu 
tvti 
laikraštį savo uždirbtais pini
gais. Rodosi, čia nieko blo
go, — aš gi nedraudžiau jam 
“Laisvės” skaityti. Bet jis 
ųęgalėjo to pakęsti. Norėjo 

. f t diktatoriškai patvarkyti, kų aš
Grįžkime ^pd-ič Vėl&sitių *MiA turiu skaityti ir“ ko neskaitytu

Pagaliau nesusipratimai dėl 
“Keleivio 
kad jis mane apleido 
ma, buvo ir kitokių nesusipra 
timų. Kol sveika buvau, ai 
stengiausi dirbti ir taupyti pi 
nigUs 
lyg koks paukštis savo lizdų. 
Per didelį Vargų susitaupėme 
kelis šimtus. Bet vyras ma
no pradėjo latrauti. Kartų 
susipešėme dėl pinigų. Jis 
mane sumušė tiek, kad aš 
kraujuose paplūdusį gulėjau 
asloje. Maža to, jis dar pa
šaukė policijų, 
jį sumušusi, 
monas juokais 
sako, jei jau 
mušė, 
nauji

Netrukus jis mane apleido. 
Likau be pinigų ir be nieko. 
Kol sveika, tai dar šiaip taip 
galėjau verstis. Galėjau išei
ti ir parsinešti, kas reikia. Ga
lėjau ir dirbti. Visai kas kita 
dabai-. Liga juo tolyn, juo 
eina blogyn. Su nameliu ir
gi nemažai bėdos. Kad ko
kios, dar galiu jo netekti, nes 
riiorgičio ant jo yra užtraukta 
penki šimtai dolerių.

Apsidairiau aplinkui. Ne
jauku pasidarė. Sakau, gal 
butų geriau tų namelį aplei
sti. Juk čia didelis vargas 
gyventi, o ypač nesveikam 
žmogui.

Žinoma, lengva pasakytu 
bet sunku padaryti. Jei ir ap
leistų tų namelį, tai kur ji 
galėtų pasidėti? .

Čia kalbu apie Julę Deves- 
kienę, 261 Park Avė., Wee- 
hawken, N. J. Jei apylinkėje 
gyvenantys lietuviai norėtų pa-

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 ŠO. ASHLAND A V®.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 

vak. Nerišlioj pagal sutarimu.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namu Tti.! Prospect 1930

Dr; M Dundulis > v-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

JOHN P. EWALD
I.OANS and INSURANCE „

Jeigu reikalauji pinigų ant Pu mo MprgiŽio,.. ar>ą / . 
ąpdraudos nuo ugnies, vėjo, etc.,/ atsišauk: •

840 Węst 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO: IR BUDCTOJIMO B-VĖS
: B RAŠTINĖJE., ?
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MUSŲ SKAITYTOJAI
/ SVEIKINAME VISUS KAZIMIERUS JV VARDO DIENOJE!

Gerkit ir Reikalaukit

ŠIOS SAVAITES

REFRIGERATORIŲ

LUCKIES-LENGVAS UZSIRUKYMAS
8iM8B8l>ĮBI8BBM8888B188ll88iW88HBI

Budriko krautuvė—autorizuoti pardavėjai

NAUJIENOSE

IT'S TOASTED

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Lietu vilkos 
Dartinte

Siųskit 
Delegatu

NATHAN
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

INCOMETAX 
BLANKAS

Didžiausias 
Pavojus

nupigintos iki posezo 
niiiėm kainom.

DEL LIET. RYMO 
KATALIKŲ 
FEDERACIJOS 
METINĖS 
KONFERENCIJOS

gelbės, 
išrišimo 

Lietuvoje, j

Lietuvių Katalikų
Bažnyčiose Kalbos

Gynimo Komitetas

Trečiadienis, - kovo 4, 1936

nuleisti rankas? Ne ir 
Geriau 
susior- 

vei- 
Bukime

O lietuviai katalikai veikė
jai arba, kaip jumis tankiai

Sudrik Furniture Mart
3347-49 SO. HALSTED STREET

Bįdden in Velveeta’a richlv mild 
Cneddar Gheeee flavor are nealth- 
protectivo elementą of many fooda.

It’s wonderful for children. Servo 
Kraft Velveeta—in eandwichee, in 
cooked dbhee... oftenl r

acetates 
taipgi dėl
$2.99

IR IŠEIGINES
$1.29

Pasiklausykite žymaus lietuviško muzikalio programo 
iš WGFL radio stoties Nedėliomis nuo 5 iki 6 v. vakaro

IŠ TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO 

—"rrSTOASTED"

General Electric, Kelvinator, Crosley, 
Westinghouse, Copeland ir kitų 

Refrigeratorių

3417 SO. HALSTED STREET 
Tel. Boulevard 4705

• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių 
Laboratorijų Ir Tyrinėjimo Grupių

prieš kosulį

Ir širdingai kviečiame visus Kazimierus atsilankyti šiandien trečia 
denj kovo 4 d. pas mus. Busite kuoširdingiausiai 

priimti ir palinksminti.

‘NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS 
Į LIETUVĄ

LITAIS
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St.
CHICAGO, JLL.

rūgštume perviršių ano 53% Nrf 
negu Lacky Strike.

Raštai skiriami i šį skyrių turi būti adresuojami “Musų Skaitytojams1 
Būtinai pridekite savo vardų ir pavardę.

apdirbimas augštesniu 
tabako kaitinimu (“toasting"); dėmesio kreipimas į 
rūgšties-šarmų lygsvarą, 
pagerėjimu; ir i 
tame gaminyje.

Visa tai susideda, kad padarius puikesnį cigaretą 
- naujovišką cigaretą, cigaretą pagamintą II turi
ningo, brandaus-kūno tabako - Lengvą Užsirukymą.

This delicious cheese food is 

DIGESTIBLE AS MILK
ITSELFI

Sutaupysite $40.00 ant Refrigeratoriaus da 
bar 6 pėdų ir viršaus didumo.

WEST SIDE TAVERN 
Mr. & Mrs. Jos. Burinski

2244 W. 23rd Place

, su iš to sekančiu skonio 
sukontroliuotas vienodumas užbaig-

Per Draugiją Užsienio Lietuviams
J ||J| IĮ n I Remti galite pasiskelbti viso pa-

■P' MP na ■ a šaulio lietuvių spaudoje. -

Dėl Sąlygų n IT Į D
kreipkis j 17 U 11

Nepriklausomybės Aikštė ,3, KAUNAS, LITHUANIA

Mųitumo ParvirUua Kitų Populiaria lidirbiaių. Lyginant Su 
Lucky Strik* Cigaretai*

tai neatbūtinai turime reika
lauti, kad lietuvių kalbos klau 
simas turi būti iškelas viešai 
susirinkime.

Juk mes kunigams duoda
me geras algas ir riebiai ap
mokame už menkiausius baž
nyčios patarnavimus, o jie 
kanda tą ranką, kuri juos 
peni.

Ar mes turime dėlto nusi
minti 
tūkstantį sykių ne! 
prisirengkime, geriau 
ganizuokime, svietiškiai 
kėjai ir inteligentai 
drąsesni, o nėra abejonės, kad 
mes turim laimėti. Ypač jus 
daktarai ir advokatai, nebijo
kite1 tų klebonų, dėl jų biznio 
nenustosite. Paprasti žmonės 
jus dar daugiau gerbs ir rems, 
negu kad jeigu pataikautume! 
lietuvių ištautintojams. Juk 
atsimenat praeitais metais Ka
talikų konferencijoj, kai kun. 
H. Vaičiūnas perskaitė visus 
šv. .Kryžiaus ligoninės vy
riausius daktarus. Visi ten bu
vo vien tiktai pp. Kelly, Mc- 
Carthy, Mųrphy, McGlellan, ir 
kitokie svetimtautiški dakta
rai, bet nebuvo girdėti nei vie
no lietuvio daktaro, kurs bu
tų buvęs paskirtas atsakomin- 
goh vieton. Tai juk dėlto nėra 
ko bijotis, jie jums biznio 
neatsiųs. Jau jie parodė savo 
nutautinimo) veidą, ir visados 
greičiau savo kokią žioplą da
vatkėlę pasiųs pas kokį sve
timtautį daktarą “murphy”, o 
ne pas lietuvį. Mat lietuvis 
daktaras gali būti ne užtekti
nai dievotas, netankiai į baž
nyčią ateina. Dėlto, jums dak
tarams nėra ko tiems nutau- 
tintojams klebonams patai
kauti, ir jų bijoti. Tas pats ir 
su advokatais. Nei advokatai 
neišplink burnos, nuo tų lietu
vių klebonų, kurie yra užsi
spyrę lietuvius padaryti ai
riais.
Nenuėjo į Peklą 
Be Išrišimo^ > v

išrisimas 
jeigu jie

• /neduoti?) 
atsimenate, 

Lietuvos lenkintojai klebonai 
taip grąsindavo. O ar manot, 
kad visi’ tie lietuviai kovoto
jai už lietuvių kalbą dabar 
jau yra pekloje, jeigu kuriam 
lietuvių lenkintojai klebonai 
nedavė išrišimo? Visai ne, jie 
šiandien yra gerbiami, kaip 
didvyriai kovotojai už Lietu
vybę, ir jiems šiandien yra 
paminklai statomi, ir knygos 
apie tai leidžiamos. r

Taip "ir jus, lietuviai veikė
jai, jčigu kuriam klebonas 
pagrąsins neduoti išrišimo, 
tai drąsiai pasakykite, kad 
jeigu dėl išrišimo7 kokių ten 
išgalvotų griekų, jisai už kovą 
dėl lietuvių kalbos neduos iš
rišimo, tai gali tą savo išriši
mą pasilaikyti sau, man jo ne 
reikia. Nuo tokių griekų mane 
Dievas pats išriša.

yra užsimerkęs ir nenori ma
tyti. Mes spėjame, kad konfe
rencijos rengėjai tą turėjo 
galvoje, tik dėl tam tikrų 
priežasčių to nepaminėjo.

Taigi dabar aš ir sakau: ar
gi neverta dalyvauti tokioje 
visos Chicagos ir apielinkės 
lietuvių katalikų » konferenci
joj, kur galima butų iškelti 
griežtą reikalavimą, kad kle
bonai grąžintų lietuvišką kal
bą ir giesmes į lietuvių bažny
čias. Lietuviai katalikai, atei
nančią konferenciją panaudo
kime lietuvių kalbos gynimui 
lietuvių Rymo' katalikų baž- 

ant žūt
būt, grąžinti savo lietuvišką 
kalbą į savas bažnyčias.

Kai kurie gal pasakys,, kad 
seniau yra buvę pakeltas tas 
klausimas, bet klebonai su 
savo pakalikais jį užslopino. 
Taip praeitais metais konfe
rencijoje, kuri įvyko Šv. An
tano par. svetainėje, Cicero, 
I1L, kun. H. Vaičiūnui pasise
kė vieno delegato rezoliuciją, 
reikalaujančią grąžinti lietu
vių kalbą į lietuvių bažnyčias, 
numarinti kišenėje. Bet šį me
tą turime būti prisirengę, kad 
tokių šposų musų klebonai 
nedrįstų padaryti. Turimė bū
ti prisirengę, ir į rezoliucijų 
komisiją nerinkti daugiau ku
nigų, kaip tiktai vieną, o kiti 
komisijos nariai turi būti ne
atbūtinai svietiškiai delegatai. 
Jeigu mes išrinksime vien tik 
storus klebonus, komendorius 
arba vargonininkus, su zakris
tijonais, tai jie tą patį padarys 
su musų rezoliucijomis, kaip 
kad^padarė praeitais metais.
Kanda Ranką, x
Kuri Juos Ęeni

O jeigu komisija nenorėtų 
rezoliucijas perleisti,

Visgi, gaila, kad konferen
cijos ręngėjai neįvanhno tų 
pavojų. Dėlto mes darome iš
vadą, kad angliški pamokslai 
lietuvių Rymo katalikų baž
nyčiose yra didžiausias pavo
jus tautiniu ir religiniu at
žvilgiu. Tas to nemato, kas musų

NAUJIENOS, Chįicągo, g.
j ""TT“““■ 

katalikiškas “DraUgįas*\ pava
dina, darbuotojai, betūpčioki
te prieš tuos klebonus, lietu* 
vybės naikintojus. Nebijokite 
rėžtis tiesiai iš peties. Nemany
kite, kad jus klebonas, pa
baugins velykinės išpažinties 
išrišimo neduoti. Ar jus ma
note, kad Jas 
jums ką 
pagrasins

Dėlto, mes sakome draugi
joms ir kitoms organizaci
joms; siųskite į minėtą kon
ferenciją kuodaugiausiai dele
gatų, įduokite jiems rezoliu
cijas, reikalaujančias grąžini
mo lietuvių kalbos atgal į lie
tuvių bažnyčias. Ir savo dele
gatams įsakykite tvirtai sto
vėti už priėmimą tokios rezo
liucijos, kad turi neatbūtinai 
būti pašalinta angliška kalba 
iš lietuvių Rymo katalikiškų 
bažnyčių. x.

Musų draugijos susirinkime 
buvo skaitytas laiškas, kuria
me kviečiama dalyvauti kon
ferencijoj, įvyksiančioj kovo 
22 d., Roselande Visų Šventų 
par. salėje. Konferenciją šau
kia Chicagos Lietuvių Katali
kų Federacijos Aspkritis. To 
kvietimo laišką aš susirinki
me klausiau visai nepaisan
čiai, ir negalvojau ar musųĮnyčiose! Ir turime 
draugija rinks savo delegatus 
į tą konferenciją ar ne. Vie- 
nam-kitam nariui pakalbėjus 
prieš dalyvavimą, draugija 
nutarė nedalyvauti. Jau po nu 
balsavimo aš ėmiau mąstyti 
argi nevertėtų toje konferen
cijoje dalyvauti?

Uždarius susirinkimą, aš 
prįėjau prie valdybos stalo ir 
paėmiau kvietimo laišką. Ja
me sakoma: “Įvairus pavojai 
miis supa, ypač tautiniu ir 
religiniu atžvilgiu. Tų pavojų 
nemato tik tie, kurie nesidai
ro!- kas aplink mus dedasi. 
K^ip tų pavojų išvengti? Kaip 
apsisaugoti? Kaip juos šalin 
nustumti?’* Girdi, šie ir kiti 
klausimai busią svarstomi to
je konferenrijoje.

Luckies 
yra mažiau 

rūgštūs

kitos MlBi grupes už
I tiktai $3.99 ■i ir $7.99 

Vertės iki 
$14.98 

$1.00 {mokėkit, tai 
laikysim iki Velykų
Nauji, šviežus styliai 
Daugelis Įvairių sty- 
lių prie to kurį ma
tote paveiksle. KAI 
KURIE ŠILKO PA
MUŠALU. Visokio 
Dydžio, taipgi sto
resnėm moterim. Ver
tybes kuriomis jus 
‘nusistebėsite!. Atei
kit anksti, kad pa
sirinktumėte geriau
sius.. Vertės iki 
$9.98.

DAUGIAU SIUTU
Mėgsti ir Crash 
siutai dėl moterų 
merginų iki 20 dy
džio. Peskavi ir pil
ki, kurie parsiduoda 
po $4.98, 2 rūšių 
pasirinkimui po tik
tai

$1.00

Mutual LiąuorCo
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 0803

Eitra Bargenai 
fRA6lO 

$19.50 
' Su short wave.

Duodam gerą nuolaidą 
už seną radio.

ROOSEVELT 
furniture™;

2310 Wešt 
Roosevelt Road

Tel; Seėley 8760

BARGENAS KURIS SUMUŠA 
VISUS REKORDUS CHICAGOJE 

a Išpardavimas Prasidės 
Ketverge 9 v. rytė

Išdirbėjų Perviršis 
Nupiginta 50c ant $1.

1000 Visai Nauju 1936 Metų -

Siutu ir Kautu 
Kainos

*IUR£K Į ŠIAS KAINAS!
NAUJOS PAVASARINĖS SKRYBĖLĖS— 
Puikiausios sezono skrybėlės. Naujau
sio ' padarymo, spalvij ir pagražinimo, 
taipgi' Hombergs. ■ Vertės 
iki $1.88, už tiktai ..................
ČEVERYKAI — 1089 poras. Puikiausi 
moterims čeverykai kuriuos $3.39 gali 
nupirkti. Visokios rūšies užkulnis. Ox- 
fords, straps, ir ; pumps, 
tiktai .... ......... -...........................
NAUJOS ŠILKINES DRESĖS. — 
terų ir merginų. Pasverto šilko, 
ir rayons. Puošnios, styliavos, 
storesniii moterų. $4.98 
vertės, po .......... ..........
VYRAMS DARBINĖS 
KELNĖS ~ 
Pora ...... ............

THE BARGAIN
OUTLET

Chicago Mail Order Company 
5 H SOUTH PAULINA STREET 
M a t s hf n-)(i "I. ” a n <L S t r ec t C a r t o Door
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NAUJIENOS
The LithuanUa Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian New> Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

* v
Subscriptioii Ratai:

I8.DCI per year ta Canada 
85.00 per year outside of Chicago 
08.00 per year ta Chicago 
8c per copy.

JEntered m Second Oau Mattel 
March 7th 1914 at thePost Office 
4>f Chicago, HL under the act of 
March Brd 1879.

Uiaakyve kitan
Chicagoje — paltu:

Metame  88.00
Pusei metų —■____  4.00
Trinu menesiams ________  2,00
Dviem menesiams ,___ ___  1.50
Vienam menesiui —-.....................75

Chicago] per iineliotojus:
Viena kopija --------- - ■ 8c
Savaitei 18c
Menesiui ------ - - ______  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago],
P«|tai

Metams —.....__  85.00
Pusei metų ---------- 2.75
Trims menesiams  lj5Q 
Dviem menesiams ----- . 1.00
Vienam menesiui .75
Lietuvon ir kitur .užsieniuose

lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu. Reikėtų taip pat parei
kalauti amnestijos politiniems kaliniams tų srovių, ku
rios savo prograime pasisako už demokratinę respubliką.

ATAKUOJA VALDŽIA Už GENEROLO 
NUBAUDIMĄ

Naujienoa eina kasdien, Netariant 
aekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drove, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
Ui Telefonai Ganai 8500.

(Atpiginta),
Metama , , ■ ... ............ 88.10
Pusei meta -..... ............... ....._ 4.00
Trims menesiams  2.50 
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

12,626,000 BEDARBIŲ

Amerikos Darbo‘Federacijos apskaičiavimu, bedar
bių skaičius per sausio mėnesį padidėjo 1,229,000, taip 
kad vasario mėn. pradžioje Jungtinėse Valstijose buvo 
viso 12,626,000 bedarbių.

Taigi Roosevelto administracijos žadėjimai nedar
bą sumažinti nesipildo. Dalinai čia atsiliepia, be abejo
nės, ^panaikinimas NRA. Bet svarbesnė priežastis bus 
tarptautinės prekybos merdėjimas. Kol ji nebus atgai
vinta, Amerikos didžiosios pramonės, kurios gamina 
eksportui, negalės pilną laiką dirbti ; o nuo jų priklauso 
bendra krašto būklė.

Tarptautinės prekybos gaivinimui dabartinė val
džia nėra beveik nieko padariusi. Ji tęsia tą pačią eko
nominio nacionalizmo politiką, kurios laikėsi ir republi- 
konų administracijos. " x

“KARO KOMUNIZMAS” ITALIJOJE

Iš Romos, pranešama, kad Mussolini panaikino pri
vatinį bankinį biznį.* Keturi didžiausieji Italijos bankai 
tapo paimti į valdžios rankas ir daugelis kitų stambių 
bankų tapo taip pat suvalstybinti.

Tokį žingsnį padaryti Italijos diktatorių privertė 
finansinis krizis, kurį iššaukė karas su Etiopija.

Kadangi bankai finansuoja pramonę ir prekybą, 
tai valdžia, paėmusi į savo rankas bankus, faktinai kon
troliuos visą krašto biznį. Tuo budu fašizmas, įsteigtas 
kapitalizmo gelbėjimui, pats veda .prie panaikinimo pri
vatinio kapitalo laisvės. Privatinis kapitalizmas Italijo
je keičiasi į valstybinį kapitalizmą — panašiai, kaip 
Rusijoje.

Bet iš to nebus naudos nei kapitalistams, nei dar
bininkams. Nes valstybinė biurokratija nėra tikusi ves
ti biznį.

PANAIKINTA ORGANIZACIJŲ LAISVĖ 
LIETUVOJE
i > ■" i

Lietuvos tautininkai, pažeboję visą spaudą, dabar 
sumanė uždėti griežtą kontrolę draugijoms. Musų ko
respondentas šitaip rašo apie naują draugijų tvarkymo 
įstatymą:

“Iki šiol buvo taip, kad visa .draugijų priežiūra 
buvo pavesta apskričių viršininkams. Pas juos 
draugijos įsiregistruodavo. Jei savo veikimu kuri 
nors draugija nukrypdavo nuo bendrų valstybės įs
tatymų, tai apskrities viršininkas galėjo draugijos 
veikimą sustabdyti. Šitokį viršininko parėdymą bu
vo galima skųsti teismui. Jau yra buvę nemaža at
sitikimų, kada apskričių viršininkų tokius parėdy
mus apygardos teismas atmainydavo, sakysime, 
kad ir atsitikimas su socialdemokratų partija. Da
bar nauju įstatymu ši tvarka^pagrindiniai yra pa
keista. Draugijoms leidimą veikti duos vidaus rei
kalų ministeris. Jds turi teisę savo nuožiūra taip 
pat draugiją uždaryti arba jos valdomų organų na
rius pašalinti Skųstis jau nebėr kur, nes jo spren
dimas bus galutinis.”
Dabar visos draugijos Lietuvoje turi naujai Įsire

gistruoti. Jų yra per keturis tūkstančius. Kurios drau
gijos netiks tautininkams, tos nebus įregistruotos.

Šituo keliu Lietuvos valdžia nori visai užgniaužti 
kitų srovių veikimą —panašiai, kaip sovietų Rusijoje, 
fašistiškoje Italijoje arba 'hitleriškoje Vokietijoje. Ga
lutinai nuslopinę opozicijos judėjimą, tautininkai ren
giasi skelbti rinkimus į seimą ir dabar rašo “naują sed
ano‘rinkimų įstatymą”.

Amerikos lietuviai turėtų padėti Lietuvos žmonėms 
atgauti laisvę. Gal geriausia tam butų priemonė su- 
šaukti seim| visų tų amerikiečių, kurie stoja už demo
kratiją. Spaudoje jąų buvo iškeltas sumanymas, ‘ kad 
toks seimas butų sušauktas birželio mėnesyje Cleve- 
lande, už didnos kitos prieš SLA. seimą.

Seimo nusistatymas turėtų būti aiškiai ir griežtai 
išreikštas reikalavime, kad Lietuvoje butų atsteigta 
demokratine respublika su seimu, išrinktu visuotinu,

■ i-i-i-, imli    ■!

Apžvalga
iš viduramžių paskolintos si
stemos.

PROTINGA MINTIS

Kalbėdama apie . Ispanijos 
liaudies laimėjimą rinkimų, ku
rių pasėkoje kilo daug nera
mumų krašte, “Nauj. Gadynė” 
sako:

“Tai nebuvo revoliucija, 
nei ‘reovljuciniai išstojimai’, 
kaip sako tūli politikos rb- 

' mantikai. Dienos klausimu 
buvo ne sovietų valdžia, o 
atsimokėjimas tiems, kurie 
yra kalti už ispanų liaudies 
kentėjimus.

“Kalbėti apie sovietinę Is
paniją dar netenka.- Ispani- 
jd? darbininkų klasė, dar^ yra 
labai pasiskirsčiusi. Bent jau 
šituo tarpu reikštų politinę 
saužudystę \ eit prie sovieti
nės tvarkos.”
Tai tikra tiesa, kad ėiti prie 

sovietinės tvarkos dabar Ispa
nijos ;darbininkams reikštų “po
litinę saužudystę”. Nes jie su
keltų .prieš save visas partijas 
ir visuomenės klases: ne tik 
bajorus, kunigus ir stambiuo
sius kapitalistus, bet ir ūkiniu 
kus ir smulkiąją buržuaziją. 
Visos šitos klasės, sudėtos į 
daiktą, Ispanijoje daug skait- 
lingesnės^ negu darbininkų kla
sė.

Be to, ir žymi dalis darbinin 
kų yra priešinga “sovietų tvar
kai”, nes ta tvarka ir nėra, ge
ra. Sovietai (tarybos), iš-tie
sų, yra luomų ir profesijų (at
stovybės: darbininkų atstovy
bė, profesionalų atstovybė, ūki
ninkų atstovybė ir t. t.

■Jeigu žmonės rėhfea savo at
stovus į kokįą nors ekonominę 
įstaigą, tai atstovų rinkimas 
nuo profesijų arba luomų gali 
būt visai praktiškas dalykas, 
nors labai abejotina ar tam 
tikslui reikia “sovietų”. Tinka
mesnė organizacija darbinin
kams yra profesinės sąjungos 
^unijos). Rusijoje tik dėl to 
kilo mintis organizuoti sovie
tus (1905 m.), kad milžiniška 
dauguma darbininkų buvo ne
organizuota. Tą mintį iškėlė, 
reikia pastebėti, ne 'bolševikai, 
bet menševikai. Bolševikai prieš 
sovietus ilgą laiką kovojo.

Bet kam reikia atstovus rink
ti pagal profesijas, kuomet no
rima sudaryti politišką įstaigą, 
valdžią? Kodėl .darbininkus tu
ri balsuoti skyrium nuo krau- 
tuvninko, gydytojo, tarnautojo 
arba ūkininko? šitokioje siste
moje nėra nieko pažangaus. Ji 
greičiaus yra atžagareiviška. 
štai Stdlypinas carizmo laikais 
buvo įvedęs Rusijoje balsavi
mus pagal ^kurijaš”. Darbinin
kai buvo -išskirti iš *kitų visuo- 
>menės klasių į atskirą “kuriją” 
iir turėdavo rinkti savo Atsto
vus skyrium nuo kitų žmonių. 
Tai buvo sugalvota tuo tikslu, 
•kad darbininkai nedarytų įta- 
(Ros į kitus balsuotojus (smul
kiąją buržuaziją, inteligentus 
dr t. t.). Tai buvo reakcijos 
“skymas” izoliuoti socialistinį 
judėjimą, lir visi pažangus žino
mos, nekalbant jąų apie socia
listus, tokią rinkimų tvarką i 
smerkė.

Fašistai irgi įvedė panašią 
sistemą Italijoje. Jie savo tvar
ką vadina “korpor^atyve valsty
be”, nes vietoje parlamento 
Italijoje veikia 
atstovybės”. Tos 4<’ 
yra mišinys 
monės šakų: 
darbininkai renka savo atsto 
vus, kiekviena pramonės 
savo, ir t. t.

Atstovų rinkimas pagal dis-i 
triktus '(geografinius krašto pa
dalinimus) yra daug’ pažanges-i 
nė ir ..praktiškesne sistema, ne
gu “sovietai”,' ““kurijos”, “kor
poracijos”, “gildės” ir panašios

“korporacijų 
korporacijos” 

profesijų ir pra- 
kiekvieno amato

šaka.

KOMUNISTAI NORI DIKTA
TŪROS ISPANIJOJE

370 buržuazinių, klerikalinių ir 
(fašistinių atstovų. Reiškia, 
daugiau kaip trys ketviilta4aliai 
atstovų butų priešingi tokiai 
“revoliucinei” politikai.

Yra tikra beprotystė įsivaiz
duoti, kad šitokiose aplinkybė
se darbininkai galėtų laimėti.

Komunistų siūloma neva* “re
voliucinė” taktika nuvestų Is
paniją tiesiu keliu į fašizmą.

“Laisvė” geidžia, kad Ispani
jos socialistai steigtų Ispanijo 
■je “sovietinę respubliką”, nes 
•kitaip, girdi, vėl įsigalėtų kle- 
rikalinė-fašistinė reakcija.

Kodėl dėdama šita atsakomy
bė socialistams ? Todėl, sako 
‘Laisvė^, kad jų partija yra 
stambiausia darbininkų partija 
Ispanijoje:

“Jie turi daug stipresnę 
organizaciją už Komunistų 

’ Partij ą. Komunistų, Partij a 
naujam parlamente tupės tik 
14 atstovų (ir iš jų tik da
lis yra? “ščyrieji”, o kiti yra 
troc-kistai. — “N.” Red.), o 
Socialistų Partija apie 90. 
Ispanijos darbininkų daugu
ma tebėra Socialistų Partijos 
vadovybėje.”
Tai, tgal būt, dar irgi n.e vi

sai tiesa. Didelis skaičius Ispa
nijos darbininkų dar nėra pri
sidėję prie jokios partijos. Jie, 
seka paskui savo klebonus ir 
kitokius ponus. Dalis, be to, 
pritaria anarchistams, kurie 
pirmiaus iš pripcipo nepripažin
davo politinio sveikimo, bet no
rėdavo viską pasiekti “tiesiogi
niu . veikimu”, t. y. streikais, 
trobų deginimais ir teroro ak
tais.

Dabar klausimas, kai darbi
ninkai yra šitaip susiskaldę, -tai 
kokiu keliu butų geriausia įeiti 
socialistams, kad darbininkai 
turėtų daugiausia naudos? /

Brooklyno komunistų orga
nas rašo: .

“Ar Ispanijos socialistai 
pasimokino.‘A -praeities? Pra
eityje jie pabarė tokią baisią 
klaidą, kuri neapsakomai 
daug kainavo Ispanijos pro
letariatui. Po nuvertimo mo
narchijos Socialistų* Partija 
sudarė koaliciją su, buržuazi
nėmis partijomis ir neleido 
(? — “N.” Red.) darbinin
kams eiti pirmyn, šita koali
cija, įsteigta išgelbėjimui ka
pitalizmo nuo proletarinės- 
revoliucijos (?—“N.v Red.),' 
praskynė kelią baisiai kleri- 
kalinei-fašistinei ‘ reakcijai. 
/Prieš tą reakciją 1934 m. 
darbininkai bandė sukilti, 
bet jie buvo kraujuose -pa
skandinti ir apie 30,000 ge
riausių kovotojų atsidūrė ka
lėjimų urvuose. Tiktai dabar- 
Liaudies Forntas juos pa- 
liuosavo.”
Gaila, kad visa, kas čia* pa-, 

pasakota, prasilenkia su fak
tais.
Kodėl Ispanijoje buvo gryžusi 

reakcijos valdžia?
Yra nesąmonė, kad koalicinė 

valdžia, sudaryta Ispanijoje po 
monarchijos nuvertimo “nelek 
do darbininkams eiti pirmyn” 
arba' “gelbėjo kapitalizmą”. 
Koalicija buvo sudaryta iš par
tijų, stojančių už respubliką, ir 
jos uždavinys buvo perorgani
zuoti valstybę demokratiniais 
pagrindais, atskirti bažnyčią 
nuo valstybės ir aprūpinti že
me bežemius ir mažažemius 
valstiečius. Nė vienas’ šitų tiks
lų nebuvo ir negalėjo bu ji prie
šingas darbininkų /klasės inte-‘ 
resams. >

Yra melas, kad ta koalicinė 
valdžia “praskynė kelią reakci
jai”. Nieko- panašaus. Ji atliko 
labai gerą darbą: sušaukė stei
giamąjį seimą, davė kraštui 
demokratinę konstituciją ar ąp-; 
laužė ragus visokiems reakci
ninkams. Bet šituos darbus at- 
i K
likusi, koalicija suiro, nes nuo 
jos atsimetė pirmiausia; prezi
dentas Zamora (kuris yra karš
tas katalikas ir nenorėjo, kdd 
butų uždraustas jėzuitų orde- 
nas), o paskui radikalų partija, 
vadovaujama Lerroux.

Kada įvyko Ispanijos seimo

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

Major General Hagood' Secretary of War Dern’

WASHINGTON. — Trumpą laiką atgal prezidento įsaky
mu iš atktyvės tarnybos buvo prašalintas majoras gen. John
son Hapgood. Tai buvo bausmė už neprisilaikymą disciplinos ir 
kritikavimą 'valdžios už WPA programą. Jo prašalinimas sukė
lė dideli triukšmą ir protestus. Dešinėj karo sekretorius Dern, 
kuris prezidento įsakymą įvykino.

■ \ \ ■ ■ c . : ■

rinkimai pagal naująją konsti
tuciją, tai respublikinės parti
jos jau negalėjo susitarti, o . 
radikalai net buvo persimetę į 
atžagareivių pusę. Atžagarei
viai buvo susivieniję, o -kairio
sios partijos ne. Todėl atžaga
reiviai laimėjo. Nuo itada ir 
pradėjo Ispanijoje įsigalėti kle- 
rikalinė-f ašis tinę reakcija.

Taigi dirvą reakcijai paruo
šė ne socialistų koalicija su 
buržuazinėmis partijomis (ku
rios stojo už respubliką), bet 
tos 'koalicijos suirimas!

O kas kaltas, kad socialistai 
ir pažangieji respublikonai 
(Azana partija) negalėjo atsi
laikyti prieš reakciją, kąi nuo 
jų atsimetė radikalas Lerroux 
ir kiti panašus elementai/? 'Kai-j 
ti tie Ispanijos darbininkų va
dai, kurie sakė darbininkams, 
kad nereikia dėtis prie socia
listų ir respublikonų. Kalti- 
aniarchisjjai ir ^komunistai. Jie! 
patarė darbininkams nerinkti 
atstovų į steigiamąjį seimą ir' 
neremti respublikos valdžios. 
Vietoje to, jie kurstė minias; 
deginti bažnyčias arba sų gink
lais rankose versti valdžią ir 
steigti “sovietus”.

O kada reakcija laimėjo dau
gumą atstovų Ispanijos parla
mente ir ėmė spausti žmones, 
tai darbininkai iš desperacijos 
sukilo. Ką gi gero davė tas su
kilimas? Nu-gi tūkstančiai dar 
bininkų buvo išžudyta ir de- 
sėtkai tūkstančių sugrusta į 
kalėjimus.

O kas paliuosavo tuos kali
nius ir grąžino valdžią kairiom- 
sioms partijoms? Nu-gi nauji 
rinkimai, kuriuose darbininkų 
partijos vėl buvo sudariusios 
bloką su pažangiomis buržuazi
nėmis partijomis!
, Vadinasi, reakciją vėl sumu
šė koalicija.. “Laisvė” vadina 
šitą koaliciją “liaudies frontu” 
— dėl to, kad į dabartinį kai
riųjų partijų bloką įėjo ir ko
munistai. Bet komunistai yra 
mažiausia partija tame bloke. 
Ne jų balsai suteikė - pergalę 
Ispanijos liaudžiai. Pergalė lai
mėta daugiausia dėl to, kad 
pažangioji buržuazija ėjo kar
tu su darbininkais.

Dabar komunistai sako, kad 
reikia eiti prie “proletariato^ 
diktatūros”. Bet ' tai reikštų 
tikrą pražūtį Ispanijos revoliu
cijai, nes visa buržuazija .tuo- 
jaus susivienytų prieš darbinin
kus ir juos sutriuškintų. Argi 
musų -komunistai neturi nė tiek 
logikos, kad jie negali suprasti 
šito paprasto dalyko?

Tik pažiūrėkime į skaitlines. 
Ispanijos seimas susideda iš 
473 atstovų. Iš to skaičiaus so
cialistai turi apie‘90 atstovų, 
o komunistai ne daugiau, kaip 
1’4 (o gal viso įtik pustuzinį). 
Kairieji buržuaziniai respubli
konai turi apie 150 atstovų; 
klerikalai ir fašistai turi apie

170 atstovų, ir keletą desėtkų 
atstovų turi vidurinės partijos. 
Jeigu abi proletarinės partijos 
(socialistai ir komunistai) su
sijungtų į daiktą ir bandytų 
steigti “proletariato diktatūrą”, 
tai jos tiirėtų prieš save kokius

KULTŪRA
SAUSIS. 1936 

Jau atėjo!
šis naujas ir tik ka iš Lietuvos gau

tas Sausio. 1936 numeris turinin
gas ir idomus. Jo turinys kaip 
seka:

Didysis vėžys Morinos ežere — J. 
Baldauskas.

Lygiagretės — Jokūbas Normantas.
Iš Britu Indijos gyvenimo — Prof. 

P. Leonas.
Bernaitis iŠ Laisvės Alėjos — K, 

Barauskas Nendrė.
S. O. S. — F. Neveravičius.
Apie dailininkus — P. Cvirka.
Musu dramos teatro 15 metu — 

S Kapnys.
Miesčionui — Antanas Rūkas (eilės). 
Miegas ir jo fiziologija — A. Mi- 

chailovas.
Mados ir visuomenė.

80 puslapiu — Kaina 45 centai 
galima gauti

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

NORTH 
CfRMAN 
LLOYD

Arba keliaukite .populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS
HANSA ~ DEUTSCHLAND 
HAMBURG ~ NEWYORK

7 DIENOS | LIETUVĄ
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę į Kauną.

JMRLIN 
K/AUGUSI 1-16

XI.
OLYMPIAD
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno 

ąr Hamburgo.
I 1

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

H AMBURG-AMERICAN LINE 
NOTH CIRMAN LLOYD

130 W. RANDOLPH ST., CHICAGO, ILL.

Telefonas
^*4«pa(iaro jUSų Miegkambarį

Jaukesniu Per Visą Dieną!
Extention telefonas pratęstas į 
j usu miegkambarį bus labai 
patogus bile kada, diena ar na
ktį. Jis padarys jūsų mieg- 
kambarį jaukesniu ir jums ne
reikės jį palikti kai suskambės 
telefonas. Miegkambario telefo
nas yra parankus ir labai

Chicagiečiai

kalingas ligoniams, invalidams 
ir senatvę susilaukusiems as
menims. Patogumas šio “ex- 
tra” telefono kainuoja nedaug. 
Pašaukite musu» Biznio Ofisą 
arba kurį nors telefono patar
nautoją. jis * maloniai’ pagelbės 
jums paduoti jūsų orderį.rei-

Šaukit OFFicial 9100

C O.
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(Pabaiga)
Priėjo aludininkas prie sos

tų. Ten stovėjo keturios pa
lapinės, o apie jas buvo išsiri
kiavusi garbės sargyba. Visą 
laįką tos palapinės buvo už
darytos. Kai aludininkas priė
jo visai arti prie jų, tai jos 
staigiai pakilo į orą ir prany
ko. Jų vietoje stovėjo keturi 
didžiuliai sostai, nulieti iš 
aukso, kuriame buvo prikai
šiota daugybė brangių akme
nų. Dviejuose viduriniuose 
sostuose sėdėjo du seniai, il
gom baltom barzdom, o šoni
niuose sostuose — du milži
nai, išsirėdę visokais blizgu
čiais ir spalvuotais rūbais ir 
margais sparnais. Aureolės 
apie jų galvas buvo panašios 
į bliudus, ale blizgėjimas jų 
buvo neapsakytas.

Kai tik tie didžiūnai pasi
rodė, tai tuoj visi puolė ant 
kelių ir žiurėjo akis išvertę. 
Žmonės kuždėjo, badė vienas 

t kitam alkūnėmis:
—Kaip puiku! Net du ar

eli aniuola i. Kažin kas yra tie 
du seniai?

Archangelai linkterėjo gal
vas ahidininkui; o abu žila
galviai seniai atsistojo/ir vie
nas jų sako:

—Možė ir Elijošius tave 
sveikina!

Vos spėjo tuos žodžius iš
tarti, tuoj visi keturi, ir seniai 
ir archaniuolai pranyko ir 
sostai paliko tušti.

Aludininkas jautėsi trupu
čiuką apsivylęs. Jisai manė, 
kad su tais didžiūnais jisai 
turbut galės pasibučiuoti ir

Wl..i. ■ .11 *iliį i Į-
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viduriniuose

pasišnekėti; ale jeigu jfeai 
jautėsi apsivylęs, tai’ minia 
žmonių buvo priešingai. Visi 
netrivojo iš džiaugsmo, kaip, 
maži vaikai, kuriems tėtis sal
dainių nupirko. Tik pamislyk, 
jie matė Mozę ir Elijošių! Vie
nas kito klausė, “Ar matei? 
Ar malei kaip atrodė? Elijo
šių tegalėjau matyti tik iš šo- 

!no, ale Možė buvo veidą atsu
kę^ į mane ir jį mačiau aiš
kiai kaip dieną.”

Po tų ceremonijų,’procesija 
vėl ėmė judėti ir nuėjo su; 
ahidininku, o minia ėmė skir
stytis. Parvylhis namo, Daugė
la man aiškino, kad tos sutik
tuvės puikiai nusisekė ir kad 
aludininkas per amžius did- 
žiuosis ir visiems pasakos 
kaip šauniai danguj jį priėmė. 
Anot Daugėlos, tai buyo ir 
mums kuo didžiuotis, ba gaj 
per tūkstančius metų lankysi
me visokias sutiktuves, ale Mo
zės ir Elijošiaus antru kart 
pamatyti greičiausiai negau
sime.

Vėliau sužinojau, kad mums 
beveik teko matyti kitą did
žiūną patriarchą ir pbanašą, 
ale paskutinėj minutėj jis at
siprašė ir pasakė, negalįs bhti.

Daugėla man> toliau aiškino, 
kad toje vietoje, kur stovęjo 
Mozė ir Elijošius bus pastaty
tas paminklas, ant to pamin
klo bus parašyta kas įvyko ir 
kada. O žmonės per šimtus 
metų į tą vietą keliaus, žiūrės 
išsižioję į paminklą, ant 
laipios ir savo vardus ant 
braižys.

(Galas)

(Tęsinys)

Prie Paminklo 
Žuvusiems už 
Tėvynės Laisvę

Tai buvo gražus

' Z •

— O mums, išeivijos lietu
viams, sukūrėte didesnę mei
lę mustį tėvų gimtinei.

“Tat, ilsėkitės ramiai, lietu
viški grenadėriai! ~ Savo pa
reigų tėvynės naudai atlikote 
garbingai”.1 O dabar jus pa- 
vadųoš jaunoji kurta!*’

(Tęsinys šeštadienį)
• ff
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Draugijų ZiniOs
žinios Iš Cicero
Draugijų
Veikimo
Rūpinasi lietuvio kandidatūra

CICERO.—Ketvirtadienio va
karę vietos lietuviai rinksis į 
šv. Antano parapijos svetainę 
tikslu! išspręsti klausimą kaip 
pravesti lietuvį Edward Kaval- 
Kavaliauskę miesto valdybon. z

Kaip jau žinoma, p. Kavai 
kandidatuoja j asesorius repub- 
likonų partijos sąrašu, kuris 
šiais metais turi šansų laimė
ti, nes pastebėta, kad republi- 
konai jau pradeda atstatyti sa
vo pakrikusias pozicijas.

šilas bus tai pirmas viešas 
susirinkimas po ilgos pertrau
kos lietuvių padangėje. Lietu
viai eina po obalsiu “Savas už 
Sąvą”.
Raudonos Rožes KHubas šalins 

neužsimokėjusius
Penktadienio vdkarą Liuosy- 

bes svet. įvyksta Raudonos Ro
žės Kliubo bertaininis susirin
kimas. Visi nariai dalyvaukite, 
nes yra labai svarbių, visus lie
čiančių, reikalų. Bene svarbiau
sia klausimas btis tai duoklės. 
Mat, jei kuris su šiuo mėnesiu 
neužsimokės, bus suspenduotas. 
Tada, ištikus nelaimei, žinoma, 
patiems bus skriauda.

Kitas dalykas. Kaip jau ži 
noma, yra nutarta vedusius 
priimti tik per tam skirtą trųm- 

• pą laiką. Jei kas turite tokiu 
draugų—atsiveskite, didinkime 
savo šeimą.
SLA. 301 Kuopa . irgi suspen

duos betvarkius
SLA. 301 KuopA turės savo 

bertaininį susirinkimą Kovo 9 
d. savo priprastoj vietoj, 1500 
S. 49th avė.

Būtinai lankykitės visu o kad 
butų lengviau ir patogiau? vi
siems, duokles mokėkite kas 
mėnesį. ,

Kurie per šį mėnėsį -neužsL

JO 
jo

Tai buvo gražus vasaros 
popietis, daugiau į pavakarį. 
Prie Vytauto Didžiojo Muzie
jaus sodo sustojome. Sode 
daugelis žinonių susirinkę 
laukia pradžios iškilmingos 
vėliavos nuleidimo ceremoni
jos prie paminklo žuvusiems 
Lietuvos, Karžygiams.

Įeiname į darželį. — Vos tik 
įėjus, viduryje, ties pat var
tais, stovi aukštas betoninis 
obeliskas su Lietuvos Laisvės 
statula viršuje. Toliau, dar
želio gilumoje ~ nauji mo- 
derniškį Vytauto Didžiojo 
inuziejaus rūmai, o dešinėje 
sodelio dalyje — Df, Basanas 
vičiaus paminklas su pdrašu 
tint papėdės: “Lietuvos Atgi-

mokės, nebus/kito išejirho kaip 
suspendavimas, o jau tokie ne
begalės gauti pašalpos nei po- 
mirtinės. Vengiate to, kaip ga
lima, kad .paskui nereikėtų be
reikalingai kitus kaltinti.

Prie progos pastebiu, kad vi
si nariai neužsileiskite- savo pa
reigose, raginkite savo draugus 
prisirašyti prie šios milioninės 
organizacijos, čia gali prigulė
ti visi: maži ir dideli. Pasiro
dykite, kad esate susipratę na
riai. \

Du lietuviai susirgo
šiomis dienomis užregistruo

ta du susirgimai. Vienas tai 
Leo Švėgžda, Raudonos Rožės 
Kliubo prezidentas. Jis buvo 
priverstas pasiduoti operacijai 
dėl užsinuodijftno voties. Gy
vybei pavojaus jau nebėra.

Kitas tai Kazys Gulbinas, ku
ria grįžo iš darbo susirgęs. Tur
būt ką nors sunkiai kėlė. Dabar 
guii šv. Kryžiaus ligoninėje, 
211 kambaryje. Draugai gali 
aplankyti.

P. Gulbinas per daug metų 
priklauso prie SLA. 301 Kuo
pos ir pašalpos nėra ėmęs, šia 
liga moteris ir duktė labai su
sirūpino.

Linkiu greitai pasveikti, ir vėl 
savo paprastas pareigas eiti.

—D<

Ieško Brolio
Povilas Jasinskas iš Winni- 

peg, Man., 351 Magnus avė., 
rašo: kad skaitydamas “Nau
jienose” tilpusį surašą J. Stil- 
sono gelbėjimo aukautojų, ra
do brolio vardą, “Jonas J. 
Jesiflskaš,” ir aprašo “Naujiem 
nų” priduoti jo pilną antrašą.

Kadangi Chicagoje yra Ja
sinskiu labai daug, tai sunku 
įspėti, kuris. Todėl Jonas J 
Jasinskas* kuris paeina iš Un- 
tilgio kaimo, Utenos apškr., 
atsišaukite: 
P. Jasinskis,

Winnipeg
351 Magnus Avė 
Man., Cana&a.

'' .■ ' < ■

Patartina .' pasiklausyti ir 
t Artu .pasidžiaugti išgirsti kat
ra iš trijų laimės. Nuosprehdį 
išneš teisėjai muzikos gyveni
me pasižymėję. Didesnio sky
riaus kohtestas, nuo dvylikos 
iki aštuoniolikos metų, bus 
paskelbtas kitą savaitę.

W. Lewis > kviečia visus 
klausytojus jo programo ir 
penktadienio vakare, ir sek
madienio ryte, pusę po Vie
nuoliktos, iš tos pačios 
ties, WGĘS. ' s

sto- 
(Sp.)

John Gelžainis turėjo 
Pasekmingą
Bučernės Atidarymą

Pereitą šeštadienį p. John 
Gelžainis, 1812 Šo. 1 Halsted 
St. turėjo labai pasekmingą 
savo bučernės atidarymą. Sa
ko, kad jis yra pilnai paten
kintas naujoje vietoje. Atro- 
do^kad 18-toj apielinkėjeyra 
progų naujiems biznieriams.

Šo. ' Halsted

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iŠ Eu 

ropos. Kam jie priklauso, te
gul nbeina į vyriausįjį pašta 
(Canal ir*Vau Buren streets) 
ir prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window” 
klausia laiškų.

mimb Tėvui Dėkinga karino-' 
menė šį pagarbos ženklą pa
statė iš tūtelių nuo šovinių, 
paleistų į Lietuvos priešus, ir 
akmens, kurs skyrė Didžiąją 
ir Maža ją Lietuvą”. , Čia irgi 
randasi poeto Maironio, Dr. 
V. Kudirkom ir Simano Dau
kanto biustai. Kitam gale 
darželio, rožių gėlyne ir med
žių apsuptas stovi paminklas 
Žuvusiems Už Tėvynės Lais
vę, pastatytas iš paprastų ak
menų, surankiotų iš karo lau
kų. Paminklo apatinėje da- 
lyje yra dailininko Zikaro 
klūpančios mergaitės barelie- 
fas. * Priešakyj stovi aukuras, 
o iš abiejų pusiiį paminklo, 
gražus įvairių tipų kryžiai at
vežti iš visų dalių Lietuvos.

Likau prie paminklo. Kaip 
gražiai gęstančiuose saulės 
spinduliuose atrodė tie seno
viški Lietuvos kryžiai. — 
Ošiančių liepų kvapas, tas 
kuklus paminklas, tas bokštas 
kuriame randasi Laisvės Var
pas, kur plevėsuoja Lietuvos 
vėliava aplink, tie aukšti ka
rininkai, studentai, šauliai su 
vėliavomis — šią vietą daro 
kaž-kokia slėpiningą, rimta, 
šventa.

Artįnasi saulėlaidis ir vė
liavos nuleidimo valanda. 
ĮKaž-kur muziejaus gilumoj 
suskamba graudus minoriniai 
maršo akordai. Pamažu, pri
tardami per sodą artinasi bū
rys kareivių, veteranų praeito 
karo. ' Sustoja iš abiejų pu
sių paminklo, atiduoda pagar
bą tiems žuvusiems ginklo 
draugams kurių jų tarpe jau 
nebėra. — Užgroja graudingą 
“Reąuiem”. — Nuo bokšto 
trimitininko liūdna salva at
sako trimitininkui prie pa
minklo, ir vėliavas ant bokšto 
ir muziejaus pamažu nuleid
žiamos. Suskamba laisvės var
pas. — Karininkas priėjęs už
dega aukurą.

Liepsna nušviečia sutemoje 
nykstančius kryžius, tuo mo
mentu sujungdamas mintimis 
gyvuosius su tais, kurie jau 
palydėti į amžinąjį poilsį.

Čia kiekvienas vietinis, ka
rys ir civilis prisimena tuos 
hesenus laikus, kada Lietuva 
buvo vokiečio okupuota ir iš
naudota; kada lenkiškas par
tizanas kamavo lietuvį, 
puolė ir atėmė Vilnių.

Aš, Amerikoj gimus lietu
vė, tik čia, prie šio paminklo, 
truputį supratau kiek daug 
ant šio aukuro sukrauta musų 
brolių lietuvių didingų pergy
venimo valandą Kięk daug 
jie paaukavo — ir kiek paly
ginamai mažai mes amerikie
čiai jiems padėjom. — Jie au
kavo gyvybes.

štai, stovėdama prie šio pa
minklo, galvojau, kad ne vel
tui, nors gal ir per anksti, pa
guldė musų karžygiai galvas 
už tėvynę. — “Jūsų viltys, Jū
sų dvasia, Jūsų garbinga • mir
tis uždegė jaunųjų krūtinėse 
tėvynės meilės ugnelę. — Ir 
ji,s atrodo, niekuomet neužges.

III (Ui. I'KIM l IIRI*!I.I.» l|l ll'Iii .

Ąlfons ir Martha 
Masiulis Naujame 
Biznyje
' Per eilę metų užlaikęs val
gyklas įvairiose miesto apie- 
lihkėse senais Naujieniėtis p. 
Alfonsas Masiulis dabar įstei
gė “ekstra*’ modernišką ta
verną, antrašu 4171 So. Hals
ted St. Tai yra toji pati vieta, 
kurią prieš stokyardų gaisrą 
užlainkė p. Paukštis.

Namas naujai pastatytas ir 
ypatingu skoniu išdekoruotas. 
Kadangi vieta randasi tiesiog 
priešais stokyardų vartus, tai 
labai atatinkamai išdekoruota 
įvairiais Ūkiškais vaizdais. Yra 
nupiešta visokių ūkės gyvulių 
ir paukštelių. Nėra nė truputį 
palikta tuščios vietos ant visų 
keturių sienų.

Tiesa pasakius, dabar nėra 
reikalo važiuoti į Ūkius, kac 
gauti ūkiškų įspūdžių, nes pas 
p. Masiulį gausite geresnių 
vaizdų, negu tikrame ūkyje ir 
kartu ghlima išsigerti kaušą 
alaus hnt minkštos kėdės sė
dint. Pp. įViasiuliai rengiasi 
prie vadinamo Grand Opening 
ateinantį šeštadienį ir sekma
dienį. ‘ —V. B. A<

Strumilos Svetainė 
ir Alude
ROSELĄND— Antanas 
nilas Jr. bui

Strų< 
milas Jr. bus biznio vedėjas 
Strumilos svetainės ir užei
gos. Reiškia, Strumil Hali vėl 
bus lietuviams prieinamesnė. 
Paskutiniuoju laiku -svetainės 
ir aludės biznį buvo atpir
kęs italas. Jis svetainę palaikė 
tik keletą mėnesių ir apleido 
visą biznį, nes lietuviai nesi
lankydavo. O italų mažai ran
dasi apie 107 st. ir Indiana 

-N.

Nušovė Gengsterį
Poolroomyje adresu, • 1003 

Polk street, vakar buvo nušau
tas 24 metų gengsteris, Antho- 
ny DėMory-Gebardi. Jis buvo 
brolįs Jack McGrun, taipgi 
gengsterio, kuris žuvo nuo kul
kų apie tris savaites atgal.

Abraitis V.
903 Bajališ Karol.
917 Romanowski Jan

Šikpra R. Anna
923 Zastawskis T.
4658 Danis Miss May

901

920

uz-

ddsi apie 107 st 
avenue.

Garsiftkitės Naujienose
: --21  --.I ------------------------------- -- ---------------- —

M

Nauja vaisių ir 
daržovių krautuvė 
Bridgepoirte

Prie kampo 32 ir Halstec 
S t. j toje pačioje vietoje, kur 
seiliaus p. Messar užlaikė ap
tiekę, dabar atsidarė truktų 
ir * daržovių • krautuvė. Vieta 
gana tinkamai sutvarkyta ir 
atrodę, kad turi labai didelį 
pasirinkimą įvairių prekių. 
Savininkas rodos yra ne lie
tuvis, bėtgi turi porą lietu
vaičių patarnautojų

Trys Iš 
Šimto

S0N0T0NE
Pe pertraukos "nuo 
2Sc iki 2 vai. 

po piet.
“IŠKILMINGA JbVĮETJ. 8ATYBA”

“THE NEW GOllIVER”
Sis paveikslas nebus rodomas jokiame 

z kitame teatre Chicagoje!

piet Iki vidurnakčio 
Kūdikiams 
15e visada

N. Y. TIMES

SUSIRINKIMAI
ŠIANDIEN it’

Kur Šusirenka Įjf^Įiyiaj t t 

Smith’s Palm Garden 
Gražiausia vieta South Sidej. Atva
žiavę i Brųjhton Parka, nepraeikite , 
pro šalį, bet užeikite išsigerti ska
naus Budweiser alaus, deginės ir vy
no; taipgi gaminame kasdiena iŠ 
šviežios "mėsos ir daržovių skanius 
pietus ir sandvičius.

PAUL M. SMITH, Sav. 
4177 ‘ Archer Avė., kaiftp. Richmond

Tel. Lafayettė 2235

Bowling—Lunch—Bar
20 Bowling Alleys

10 Billiard & Pocket. Tables 
Lunch Room — Bar 

Bruck-Wiesner Rec. Co.
Incorporated 

819 W. 35th Street 
Chicago. 111 .

SLA 36-tos Kuopos mėnesinis. susirinkimas, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 31Š3 South Halsted street, 7:30 vai. vak. 
Visi nariai prašomi pribūti, nes randasi svarbių reikalų 
apsvarstymui. J. Balčiūnas, raštininkas.

Lietuvių Namų Savininkų Sąjungos mėnesinis susirinkimas, 8:30 
SLA. 139 Kuopos mėnesinis susirinkimas Palmer Park žemutį- 

nėj svetainėj, 7:30 vai. vak. Visi kp. nariai prašomi da
lyvauti ir atsivesti draugų prisirašyti. Nariai, kurie bu
vote pasiėmę bilietų platinimui, malonėkite, juos grąžin
ti, nes komisija turi baigti tvarkyti atskaitas. A. Darbu
tas, raštininkas.
vai. vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Hal- 
Štęd street. Turime svarbių reikalų. Kviečiame būtinai 
pribūti ir apsimokėti mokesčius. S. Kunevičia, sekr.

12-to Wardo Amerikos Lietuvių Demokratų Organizacijos—12th 
Ward Lithuanian American Democratic Organization ■— 

, svarbus susirinkimas Hollywood svetainėje, 2417 West 
43rd street,' 7:30 vai1, vak. Čeri kalbėtojai. Busią alaus. 
(SpL

226-tos Kuopos susirinkimas, J. P. Grigaičio svetainėje, 
3804 West Armitage avepue, 7:30 vai. vakare. Daug svar
bių dalykų svarstymui. Komisija turi pagaminus svarbių 
rezoliucijų ateinančiam seimui. Visiems kuopos nariams 
svarbu jis išdiskusuoti. Už. rašt. Ben Aluzas.

RAMOVAS TAVERN
Kviečiaine visus atsilankyti i musų 
užeiga, kur visados randasi gera 
degtinė, alus, cigarai ir užkandžiui 
Penktadienius veltui žuvis ir visuo
met mandagus patarnavimas.

JUOZAS BRUŽAS IR 
NELLIE MEDELINSKIENfi 

; Savininkai
3517 S. Halsted St. Tel. Yards3107

POPSY’S TAVERN
Musų gražiai ’ išpuoštoje užeigoje 
gausite visados gerus gėrimus, ciga
rus ir skanius pietus. i§ Šviežios mė
sos* ir daržovių. Plate Lunch 251’.. 
taipgi penktadieniais Žuvis veltui. 
Kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti.

A. K. MASIULIS 
4171 So. Halsted St.

21st Place . Tavern & 
Restaurant

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

degtinė ir cigarai 
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

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

SLA Happy Hour Tavern
Musu lietuviškoje užeigoje gaus* te 
visados geros rūšies degtine, ai u, 
cigarus, šiokiomis dienomis užkand
žiai. o penktadieniais žuvis veltui ir 
visuomet mandagus patarnavimas.

Mrs. Stella Shurnas
Savininkė

2906 So. Union Avė.

Lewis Style Shop amatčur 
kontestąs bus leidžiamas oro 
bangomis trečiadienį, kovo 4 
d. iš WGES stoties, 1360 k. 
penktą vai. po piet. Iš šimto 
kontestantų jaunamečių sky
riuje, nuo šešių iki dvylikos 
metų, liko dabar tik trys kon- 
testąntės, būtent, Milda Chi- 
paitė, Cecilia Lenkartaitė, ir 
Florenciją ‘ Poškiutė. Jos savo 
dainelėmis. ir "balseliais steng
sis laimėti pirmą dovaną ir 
tapti vaikų dainų karalaite.

MYKOLAS VARANECKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 2 diena, 7:30 valanda ry
to 1936 m., sulaukės pusės am
žiaus, gimęs Ežerėnų apskr^ 
DųkŠtų parap., Varnių kaime.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime < 

mylima, moterį Grasilda. i>o tė
vais BOubinąitė,. 3 dukteris 
Stanislava, Zofija ir Genovaite, 
brolį Franciškų, 2 pusbroliu 
Stanislova Valeckį ir Vincenta 
Lukauski ir jų šeimyna ir švb- 
gerį, Petrą Boubina ir jo šei
myna ir giminės, o Lietuvoje 
broli Antaną it broliene ir jų 
šeimyna.

Kūnas pašarvotas randasi 
,4319 So. Wood St.

Laidotuvės ivyks kėtvirtųdie-' 
ny koVo 5 diena, 9 Vai. ryto 
iš namų i Šv. Kryžiaus .para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulihgos pamaldos už vėįio- 
riib siela, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Viši a. a. Mykolo Varanec- 
kio gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi- 
riia ir atsisveikinimą.

NuliUde liekame.
Motetis. dukterys, brolis, 
pusbroliai ir giminės.

Patarnauja1 laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Y ards 1741.*

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško Kliubo mėnesinis susirinki
mas, Chicagos Liet. Auditorijoje, 3133 S. Halsted Street, 
7:30 v. v. Kviečiame narius • būtinai pribūti, nes turime 
sVarbiy reikalų aptarti. Nepamirškite apsimokėti mokes
čius. S. Kunevičia, sekr.

J. ' ■ - ■ -'---Į—-----------'---------------- - ■

PARENGIMAI
Kovo 7 — A. Lechavičiaus šušelpimo Vakaras —l šokiai ir Kon

certas. Rengia Chicagos Lietuvių Vyrų choras ir Centra- 
linė L. S. S. Kuopa. Neffo svetainėje, Westside. Pradžia 

\ —7:30 vai. yak. Įžanga—25c.
KOVO 8—“BIRUTĖS” Koncertas, Chicagos Lietuvių Auditori

joj, 3133 South Halsted Street. Choras dainuos naujas 
Dalyvauja Bar-

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—^5c.

KOVO 13,'—Roselando Liet. Laisvamanių Kuopos Masinis Mi
tingas J. Stilsono-Butkaus Gelbėjimo reikalu, Darbininkų 
svetainėje, 10413 Michigan avenue, 7:30 vai. vak. kalbės 

. Dr. Montvidas, J. šarkiunas, T. Kuchinskas. Dainuos 
“Pirmyn” ir “Aido” choras. Įžanga visiems veltui.

kovo 15 — STEPONAVIČIŲ KONCERTAS, Chicagos'Lietuviu 
Auditorijoje, 3133 South Halsted street. Dalyvauja Jur
gis. Steponavičius, pianistas; Anelė Steponavičienė, dai
nininkė, ir Kazys Steponavičius 
gos Lietuvų Vyrų choras, “Prmyn”, 
ir Lietuvių Simfonijos orkestras.

KOVO 15—Paskaita, “Pasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Jo 
Nuopelnai žmonijai.” Prelegentas H? Jogminas. Darbininkų 
svet., 10413 Michigan avenue, 1 vai., pp. Įžanga veltui. 
Rengia Roselando Laisvamanių Kp.

Ėovo 15
nė, Geo. M. Chernaucko svetainėj,
6:30 v. v. Įžanga —

dainas, nesenai* atvežtas iš Lietuvos 
bara Darlys. >

smuikininkas; Chica-
“Naujos Gadynės”

SLA 129-tos Kuopos 30 Metų Jubiliejaus Vakarie- 
1900 S. Union avė., 

- $1.00. Vakarienė, šokiai.
KOVO 2L—SLA. 226 Kuopos Jubiliejinis Bankietas, 1250 Mil- 

waukee avenue, 7:30 vai. vakare. Bilietai—$1.50.
Kovo 29 — “Naujos Gadynės” choras starto operetę, “Vogtas 

. čigonas”, Sokol svetainėje, 2343 South Kedzie avė.

Community Tavern
Musu užeigoje, lietuviškoje užeigo
je. visados randasi geros rūšies deg
tine, 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 Highvay Teatrą
Tavern Pale Alus Stiklais. Impor
tuotas ir Naminis Vynas ir Degtinė.

Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL, Sav.

6334 So. Western Avė.
Tel. Prospect 5086 Chicago. III.

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

patarnavimas.
M ARDE MARKEUSav. 

3416 So. WaHate St. 
Tel. Boulevard 3489.

. 1   ■ j.................1   ..........- n ■■i...■ i        

queėns tavern
Geriausios rūšies degtine, vynas 
Schlitz alus it cigatai musu užei
goje visados randasi, taipgi gražus 
kambarys su stalais dėl moterų ir 
jaunimo išsigerti .ir svetainė pasi
šokti. Prašome visus kaip busite 
South sidėj 'atsilankyti i musu už
eiga.
VERA WALUSH ir ALEfc RUZGUS 

Savininkai
6227 S. Ashland Avė. Republic 7330

SPRING INN
Musų užeigoje visados keros ruš:es 
degtinė, alus, cigarai, cigaretai ir 
skanus užkandžiai Platforma 
šokių veltui, draugijoms, išvažiavi

mams ir parems. . Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. WiUow Springs

Rendezvous Tavern
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rušięs gėrimai, cigarai, užkan
džiai — penktadieniais veltui žuvis, 
o šeštadieniais muzika, linksmas ir 
mandagus patarnavimas. Neužmirš
kite apsilankyti ir sueit i pažinti su 
našliuke moteria.

MRS. MARTflA GRIGAS, Sav.
6556 S. State St. Tel. Englewood 2792

1"z.:- " ' ' .i ■



NAUJIENOS, Chicago, HL

POLITIKOS ŽINIOS

I
Trečiadienis,- kovo 4,

vas Petras Smeto
nas; Mirė Širdies pįogramoUJ

Liga
Giria “Naujienų”

Dainininkę

vakaro bandė, bet negalėjo 
prisišaukti gydytojo

18 APIELINKB—Vakar rytą 
negyvas lovoje rastas Petras 
Smetonas, 1825 South Halsted 
Street. Jis mirė širdies liga.

Pirmadienį jis dirbo per 
dieną savo siuvykloje, aukš
čiau paduotu adresu, bet va
kare pasijautė negerai. Bandė 
gauti daktarą, bet kadangi jau 
buvo vėlai, tai negalėjo jo pri
sišaukti. Manė, kad iki ryto 
viskas bus gerai. Bet apie 
tuntą valandą Smetonas 
buvo negyvas.

Velionis per daug metų 
veno Collinsville, III., kur 
laikė siuvyklą. Pe? paskuti
nius keturis metus gyveno 
Chicagoje ir čia užlaikė dvi 
siuvyklas, antrąją, adresu, 
6500 So. Morgan Street. Buvo 
apie 49 metų amžiaus, neve
dęs.

Paliko 4-rias seseris, Ievą ir 
Elžbietą Chicagoje, o kitas 
dvi Saint Louise. Gimė Jur
barke.

LaidotuvėŠ įvyks St. Louise, 
Mo. valstijoje, kur gyvena di
desnis skaičius velionio gi- 
fninių. Ten jų keletas yra ir 
palaidotų.

— Senas Petras.

aš- 
jau

sy-
UŽ-

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

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republie 8402

COAL! COAL!
HIGH GRADE 

NORTHERN ILLINOIS COAL 
$5.25 to $6,75 per ton 

2 ton minimum 
Call Day or Night

Tel. KEDZIE 3882

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

Smulkesni $7.05 tonas

KAS TURITE parduoti Victoria 
coupe, nebrangiai, atsišaukite 4456 
S. California arba pašaukit Lafayette 
2952..........     -

________ V___________________ .___

er šimtmečius pasaulis ėjo į 
Artimus Rytus dėl jo kvapsnių ir 
aromatų ir prieskonių

ir Šiądien Chesterfield importuoja 
tūkstančius pundų tabako iš Turkijos ir 
Graikijos kad pridėjus skonio ir saldaus 
kvapo į Chesterfield Cigaretus.

Turkiškas tabakas yra brangus. Vientik 
įgabenimo muitas yra 35 centai ant svaro. 
Bet nei viena kita vieta apart Turkija ir 
Graikija gali auginti tabaką šito ypatin
go aiomato ir kvapsnio.

Šitas turkiškas tabakas, sumaišytas 
su musų amerikoniškais tabakais tin- 
karnose proporcijose aplaikyti pui
kiausias ypatybes kiekvieno tabako 
prisideda padaryti Chesterfields įžy
miausius dėl lengvumą ir dėl gėrės* 
nio skonio.

Paskutiniuose 2-juose “Nau
jienų” programuosc dainavo 
nauja lietuvių , dainininkė, 
p-lė Gene Lukas. Programai 
yra transliuojami kas šešta
dienį, nuo 9:30 iki 10 ryto iš 
Stoties WCBD (1080 kc.). 
Klausytojai apie dainininkę 
p-lę Lukas štai ką sako:

“...Malonu klausytis tokių 
gražių programų, malonu iš
girsti p-lės Lukas gražaus dai
navimo.,Linkini jai daug lai
mės ir norim ją visuomet* gir
dėti. Ačiū radio vedėjams, kad 
surado p-lę Lukas. Musų šei
myna labai ją myli. Jeigu ji 
yra nauja dainininkė ir tik 
pradedanti, tai iš jbs ateityje 
bus galima labai daug tikėtis.

—Ona ir Juozas.”

Nori dainininkę pamatyti.

“Antrą sykį išgirdau jūsų 
naują dainininkę, p-lę G. Lu
kas. Aš turėjau svečių iš kito 
miesto ir mes negalėjome ti
kėti, kad lietuvaitė turi tokį 
gražų balsą. Prašau p-lės Lu
kas ir vėl padainuoti. Jeigu 
gali, tai prašau padainuoti 
‘Karvelėli? Norėčiau žinoti 
kaip ji atrodo, ar geltonplau
kė ar tamsi. Butų gerai įdėti 
jos paveikslą, kad • galėtume 
p-lę Lukas pamatyti. Daug 
laimės p*-lei Lukas, o “Nąujię- 
noms’ dėkojam, l<ad surado 
dainininkę, kurios norisi klau? 
syti. Mrs. H. H.”

Demokratų Šulai 
Pas Lietuvius

BBJGHTON. r- Frank Zin- 
tak, Stiperior teismo klerkas 
ir kiti stambus demokratų šu
lai šįvakar sudės vizitą lietu
viams. Jie atsilankys 12-to 
Wardo Amerikos Lietuvių De
mokratų Organizacijos mitin
ge, kuris įvyksta J. Yuškos 
svetainėje, 2417 West 43rd st.

Mitinge dalyvaus ir kandi- 
datap į miesto teisėjus, adV. J. 
T. Zuris, kurį organizacija iš
sirinko garbės pirmininku.

Organizacijos pirmininku 
yra C. Stencelis, kuris su ki
tais valdybos nariais nenuils
tamai darbuojasįs lietuvio 
kandidatūros ir šiaip lietuviųJ 
naudai.
' Susirinkimas prasi d ė s i ą s 
7:30 vai. vak.. ir vice-pirhii- 
ninkai, J. Yuška ir W. Popeli, 
žada visus atsilankiusius pa
vaišinti alum. S. G.

5,000 plakatų, 25,000 
lapelių kandidato 
į teisėjus Q>

Populerizuodami lie t u v i o 
adv. J. T, Zuris vardą, jo rė
mėjai pagamino 5,000 didelių 
plakatų, ir 25,000 lapelių įkli- 
javimui į automobilius.

Tie rėmėjai, vas. 24 d.,at
laikę susirinkimą nutarė kovo 
20 d., surengti vakarienę ir šo
kius kandidato naudai,. Čhica- 
gos Lietuvių Auditorijoje. Ve
lykų dieną yra rengiamas pa- 
gerbiino bankietas Ashland 
Boulevard Auditorijoje.

RISIS ALI BABA

šiandien vakare Arcadia Gar- 
dens. patalpose (4444 Broad- 
wayj sporto mėgėjai vėl turės 
progos pamatyti sensacingą 
turkų ristiną, Ali Babą, kuris 
lyg kokis viesulas guldo risti- 
kus. Pereitą trečią$enį jis pa
guldė Ęrqwn’ą pėrįkėiias minu
tes. Beveik tukstaiičiai žmonių

Kadangi rėmėjų, J. T. Zuris 
Bobsters; Club pirmininkas, 
Jtistinas Mackevičius, yra lai
kinai išvažiavęs, tai jo parei
gas/ eina vice-pirinininkas, 
Frank Woidat. Sekretoriauja 
Ieva Lukošiūte. , < /(Sp.)i

Bedarbių Vodevilio 
TrupeBridgeporte
Vietos parko. Mark VVhite 

Sųuare salėje rytoj ir penkta
dienį vaidins WPA suorgani
zuota bedarbių vodevilio įtrupė. 
Seansai prasidės ’ aštuntą vai. 
vakare, o įžanga visiems žmo
nėms bus veltui.

Trupę sudaro sekami vode- 
vilininkai: Veo Giiriįis & Single- 
ton, dainihinkęs • McNally & 
Tripp, “The MAdįlĮatters”, šo
kėjai — “Diebold & Crotty”, 
juokdariai — “Dewey & Ro- 
gers”, “The Fairburns” su gy 
yų. “marionečių” grupe ir keli 
kiti numeriai. ,

Trupę palaiko ir vaidintojams 
algas apmoka federalė pašalpos 
darbų administracija: (Sp) .< \ 1 i. 4

susirinko tų ristynių pažiūrėti. 
Spėjama, kad šiandien publikos 
bus dar daugiau.

Turko Ali Baba oponentas 
bus Charlęs Grubmyer iš Han
sas City. Chicagiečiams jis yra 
gerai žinomas kaipo labai smar
kus ristikas. Todėl numatoma, 
kad ristynės bus labai jdomios.

Pagelbėkite Jiems
Nupirkti Kojas

SPORTAS

Chicagos Lietuvių Socialistų 
Centralinė Kuopa ir Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choras šeštadie
nį, kovo 7 d., rengia ypatingą: 
vakarėlį. Jis įvyks Neffo sve
tainėje, 2435 So. Leavitt st. 
Vakarėlio tikslas yra sukelti 
pinigų, kad nupirkti kojas bu
vusiam veikėjui Antanui Leka
vičiui, kuris dabartiniu laiku 
guli Oak Forest prieglaudoje. 
Jam abi kojos buvo nuplautos, 
kad išgelbėti gyvybę. f
J Nelaimingojo draugai išrinko 
komitetą iš P. švelnio, šmote
lio ir T. Rypkevičiaus gauti 
pinigų nupirkti dirbtinas ko
jas. Komiteto nariai darbuoja
si ir vienas jų pastangų rezul
tatas yra šeštadienio vakarėlis.

Jie kviečia visus lietuvius į 
vakarėlį atsilankyti ir prisidėti 
prie Lekavičiaus sunkaus būvio 
pagerinimo. Jei kas nori au
koti, prašome pinigus siųsti A. 
Rypkevičiui, 1739 S. Halsted 
Street. —Komitetą®. ? ,

Permainė 12-kos
Chicagos gatvių 

vardus
Miesto tarybos nirtarimii, va

kar 12-ka Chicagos gatvių ga

[CLASSIFIEDADS Į
Automobiles

dėl lengvumo
. Jei geresnio skonio GARSINKITĖS 

NAUJIENOSE

vo naujus vardus. Ilgainiui ta
ryba perkrikštysianti 310 gat
vių. Pirmųjų dvylikos gatvių 
seni ir nauji vardai seka: 
' Aldine sq. į De Sable sq.

East ir Wešt Austin avenue į 
East and West Hubbard st.

Carpenter rd. and Lillard avė. 
j North Central avė.

Čhęrfy st. j West! Birthwood 
avė. ■ \

Woodland avė. į Watkins avė.
Columbia ct. į West Columbia 

avė,
West Gomeli st. į West Chest- 

nut st. . z
Transit avė. j East Fergus st.
East arid West Walton pi. į 

East and West Walton st.
North and South Irvirig <ive. 

į North And South Bell avė.
Lafayette st. (north side) į 

Gunnisoh avė.
---------------------------------- .. .......

Iki Balandžio 30 
Dienai

Trys tūkstančiai lietuvių — 
vyrų, moterų ir didelis skai
čius jaunimo yra nariais Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos. ši 
Draugija- yra pašalpos ligoje, 
pomirtinių, kultūros Draugija. 
Pašalpa trijų| skyrių* $6, $10, 
$16 per ' savaitę. Pomirtinė 
$200 ir dar $50 extrą palaido
jimo reikalams. Mėnesiniai 
mokesčiai 50c., 75c., $1.25, ši
tie mokesčiai pilnai padengia 
pašalpą ir pomirtinę.

Jubiliejinis Draugijos kon
kursas baigsis balandžio 30 d. 
iki čia pažymėtam laikui liau
ji nariai įsirašą Draugijon įei
na lengvesnėms sąlygoms — 
gauna dykai tikietą į Draugijos 
Inicijacijos ir Dovanų Laimė
jimą vakarą, kuris įvyks gegu
žes (May) 3 d. Ashland Boule- 
vard A uditorium.

įsirašyti Draugijon galima 
per musų konkursantus, Drau
gijos narius, arba atvykite tie
siai į Draugijos ofisą. Ofisas 
atidaras kiekvieną pknedėlį ir 
ketvergą nuo 9 ryte iki 8 vai. 
vakare, nedėldieniais nuo 9 ry
te iki 1 po piet. Nariais pri
imami nu® 15 iki 48 metų 
amžiaus.

Lietuviai, vyrai ir moteris, 
dabar i yra laikas įstoti Chica- 
gos Lietuvių Draugijon, kvie
čiam į musų skaitlingą narių 
šeimyną. Proga iki balandžio 
30 dienai.
Chicagos Lietuvių Draugija, 

1739 S. Halsted St. (2ros lubos)

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus 

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

Pašaukit.

CONRADa
PHOTO STUDIO ' 

420 W. 63rd St. Į 
Englewood 5883-5840 
Fotografija yra am- I 

žiną atmintis. —

.ai]

■ j

CL ASSIFIED ADS
Business Service - 
BiznipPatarnavhnaa 

K. ČEPUKAS
Pentuoju ruimus ar Storus, žema 

kaina, taipgi taisau visokios 
rūšies namus.

Tel. Birunswick 9131
—o—

ŲNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS, Sav.

Loeal and Long Distance 
Furniture, and Piano Movjng 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 3408

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

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

Hemlock 0800

NAMU. SAVININKU AT YDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki- piet.

LANDLORDS BUREAU op 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

Educational

GROŽIO KULTŪRA MERGINOM 
' ar 

BARBERYSTE VYRAM
Smagi profesija su kuria užsidirb

site nemažai pinigu. Profesiona
liškas išlavinimas, patyrė mokytojai. 
Atsilankykit, pašaukit arba rašykit 
reikalaudami musu knygelės. LL.? 
nimas diena ir vakarais, 
išmokėjimai.

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

Moki- 
Lengvus

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

ISPARDUbDAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerjus ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. ’ CALumet 5269.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS darbininkas prie 
namų taisymo. Maža mokestis. At
sišaukit greitai F. G. Lucas & Co. 
4108 Archer Avė. •

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

PATYRUSI SKUDURU sortuoto- 
Ja. Atsišaukit 8 v. ryte. Bailen 
Bros. Junk Shop, 1022 So. Fairfield 
Tel. Kedzie 4462.

MERGINA prie abelno namu dar- 
jo. Gyventi vietoj arba eiti namo. 
Atsineškit liūdi jirpus. 4337 W. 17 St. 
Tel. Lawndale 8499.

Help Wanted-—Male-Female

REIKALINGA vyras arba moteris 
dirbti prie baro. Turi mokėti ang
lu kalbų. Mokestis ir kambarys.

6556 So. State St.

For Rent
PASIRENDUOJA Storas labai ge

roje vietoj dėl bučernės. Pigi reh- 
da $25.00 i mėnesi, apgyventa juo- . 
dūkais. 6227 So. Ashland Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI restaurantas pilnai 
įrengtas, lietuvių apielinkėj.- Tinka
ma vedusiai porai. Pagyvenimo 
kambariai. Pigi renda, ilgas lysąs, 
netoli fabrikų. Priežastis pardavi
mo savininkas miręs. Telefonuokite 
administratoriui Diversey 5927.

KAS MANOTE pirkti, tai nepra
leiskite tos progos. Grosernė, kend- 
žių ir ice cream. Senai išdirbtas 
biznis. Tel. Victory 5206.

TAVERN, gerai {steigtas, pilnai 
įrengtas. Priverstas paaukauti iš 
priežasties ligos. Veikit tuojaus.

5401 S. Halsted St.

PARSIDUDA užeiga. Atsišau
kite.

1437 So. 49 Ct.. Cicero

Real Estate For Sale 
r Naiųai-^mi PardavImni _

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Real Estate and Insifrance 
4631 South Ashland Avenue, 2 lubos 
Perkam, parduodam, mainom ka kas 
turite, Paffelbstim atnaujinti morgi- 
čius. Turėdami ką ant pardavimo, 
mainymo, norėdami pirkti ar su ko
kiais kitais reikalais kreipkitės pir
ma prie musu, teisingas ir greitas 
patarnavmas jums bus ant paudos.

DOMĖS! Grįždamas i Lenkiją 
priverstas parduoti biznio 
Be skolų. 4139 S. Kedzie

prapertj. 
Avė.




