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Lietuvos Radio Koncertas Amerikai Sekmadieny
Transliuos Tiesiai 

iš Lietuvos
Lietuvos koncertą Columbia Broadcasting 

Co. išnešios po visą Ameriką
Chicagoj girdėsime ape 1 vai. po pet

KAUNAS.—Lietuvos laikraš
čiai praneša, kad Lietuva su
sitarė su Columbia Broadcast
ing Co. duoti per radio koncer
tą tiesiai iš Lietuvos visai Ame
rikai. Koncertą buvo numaty
ta duoti sekmadieny gruodžio 
8 dieną.

Programe dalyvaus operos 
solistė V. Januškaitė-Zaunienė 
ir Valstybės operos choras, ku
rie sudainuos visą eilę įvairių 
lietuviškų dainų.

Lietuvos laikraščiai apie tą 
nepaprastą Lietuvos radio kon
certą .Amerikai praneša seka
mai :

“Pasaulinės raįję bendrovės 
“Columbia Broadcasting Sys
tem” Europos škyritis Londo
ne ,susidomėjęs musų choro dai
nomis didžiojoje emisijoje, pa
vadintoje “Jaunimas dainuoja 
anapus sienos“, pasiūlė Vals
tybės radiofonui savo priemo
nes padaryti transliacijai iš 
Kauno j Ameriką. Transliaci
ja numatyta gruodžio 8 d. nuo 
18,451/^ vai. iki 18,59^ vai. 
(Vid .Europos laiku). Progra
mos anonsai bus daromi lietu
vių ir anglų kalbomis. Pabrė
žiama, kad to laiko reikia griež* 
tai laikytis, norint visą trans- 
liaciją girdėti. Valstybės radio
fonas kalbama j ai transliacijai 
sudarė programą, kurios pra» 
džioje lietuviškai ir angliškai 
sveikinimo žodį pasakys šv. 
min. prof. Tonkūnas. Koncerti
nę programos dalį tam reikalui 
sudaryta muzikų komisija nu
statė tokią: Dainuoja op. sc4 
V. Jonuškaitė-Zaunienė; a) Ja 
kubėno “Vai didi, didi“, b) 
Gruodžio “Aviža prašė“, c) 
Gruodžio “ęsk karvute“ ir, d) 
Gruodžio “Putinas augo“; Vai. 
operos choras, dirig. štarka. 
a) Brazio “Tyliai, tyliai Nemu
nėlis teka“, b) štarkos “Augo 
kriaušė“, c) Banaičio “Kuka- 
lėlis“, d) Gruodžio “Mergužėlė 
mano miela“, e) Bendoriaus 
“Pamylėjau vakar“ ir f) V. Ku
dirkos “Lietuva tėvynė musų“ 
—himnas“.

(Jei neįvyko nenumatytų pa 
keitimų ,tai šį sekmadienį, gruo
džio 8 d., pirmą kartą girdėsime 
per savo radio koncertą tiesiai 
iš Lietuvos. Iš žinios negalima

tiksliai nustatyti to koncerto 
t laiko. Kaip išrodo, Chicago j e 
Lietuvos koncertą girdėsime 
apie 1 vai. po piet,—gal .kiek 
ankščiai?, ar vėliau. (galbūt 
12:45 v. p. p.). Taipjau dar ne
pasisekė sužinoti kuri Chica- 
gos stotis tą radio programą 
transliuos. Paprastai Colum
bia programas transliuoja 
W B B M ir W G N sto
tys. Stengsimės sužinoti tik
rąją stotį ir tikrąjį laiką trans
liavimo Lietuvos koncerto ir ry
toj apie tai pranešime tiksles
nių žinių).

Vokietija panaikino 
užsieny esančius 

savo pinigus
Vokietija neleis įvežti užsieny 

esančių vokiškų markių ir jaš 
galima bus depozituoti tik už 
dalį jų aktualės vertės

BERLYNAS, gr. 5. — Vo
kietijos naciai pasekė Rusijos 
bolševikus ir esmėj panaikino 
milionus užsieny esančių Vo 
kietijos markių. Pradedant nuo 
rytdienos tų markių nebebus 
galima įvežti į Vokietiją, ar jas 
iškeisti reichsbanke sulig tikro
sios jų vertės. Bus galima tik 
tas markes siųsti Vokietijon 
depozitavimui “kredito markė
mis“, bet ne pilna verte, o tik 
apie 25 nuoš. jų aktualės ver- 
tžs.
Bus galima išsivežti tik 1,000 

markių
Tuo pačiu laiku naciai pa

skelbė ,kad vykstantys iš Vo
kietijos žmonės negalės išsivež
ti daugiau4 turto, kaip už 1,000 
markių. Todėl žydai ir kiti 
tremtiniai, kurie yra verčiami 
važiuoti užsienin, negalės pasi 
imti savo sutaupų ri kitokio 
turto, bet turės palikti jį gro
bikams naciams.

Naciai išleido ir dar vieną 
patvarkymą, būtent, jei kas sy
kį apsigyveno Vokietijoje, tai 
jis ant visados turi pasiduoti 
Vokietijos pinigų ir užsienio 
prkeybos įstatymams, nežiū
rint kur jis gyventų.

ORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, galbūt mažas lie
tus ar sniegas; maža permaina 
temperatūroje .

Temperatūra vakar 12 vai. 
dieną Chicago j e buvo 32°.

Saulė teka 7:03, leidžiasi 4:19.
i .

(Uždrausdami įvežti iš už
sienio Vokietijos markes, naciai 
seka Rusijos bolševikus, nes ir 
Rufcija jau senai yra uždrau
dusi įvežti iš užsienio Rusijos 
pinigus, kurie užsieny parsida- 
vinėja pusdykiai. Pav. Berlyne 
Rusijos rublį galimą pirkti už 
8c., bet už tokį pat rublį Rusi
joje reikia mokėti apie 80c. Bet 
Berlyne pirktų rublių negalima 
įvežti į Pasiją, jei bent tik ga*

Shąindel Kali»h~|

šių dainininkių ir aktorių balsų kas savaitę kląusosi milionai žmonių. Jos yra žymiausios daini
ninkės ' (apart ęfeųįekKąlish; Aktorės)kurio? dainuoja “tinklų“, pyogramųose. ir už kelių. Va
landų darbo gauna po kelis tukstančius doleriui atlyginimo. -j

Italija Visaip Arti
Susmukimo

Francija ir Anglija bando gelbėti Italija 
nuo visiško susmukimo

Bet Mussolini vis dar nenori taikos
kad Mussolini rūpinasi ne tiek 
taika, kiek užvilkinti derybas 
ir tuo sutru‘kdyti aliejaus sank
cijų paskelbimą.

Nors Mussolini klimpsta vis 
gilyn, bet jis vis dar nenori 
apie .tikrąją taiką kalbėti ir 
ramina savo sekėjus, kad Ita
lija gausianti užtektinai alie
jaus, jei ir bus paskelbtas alie
jaus embargo .

Bet Italijos padėtis yra to
kia, kad ir karui užsibaigus, 
Franci j ai ir Anglijai dar ilgai 
teks ją gelbėti ekonominiai ir 
finansiniai.

PARYŽIUS, gr. 5.— Francija 
ir kiek mažesniame laipsnyje 
Anglija dabar yra labiausia 
susirūpinusios ne tiek tuo, kaip 
baigti karą Ethiopijoj, kiek tuo, 
kaip 'išgelbėti pačią Italiją nuo 
visiško politinio ir ekonominio 
susmukimo, nes tas suardytų 
visos Suropos pusiausvyrą.

Oficialiuose rateliuose numa
toma, kad nežiūrint kaip veiks 
sankcijos, daug kainuojanti Af
rikos kampanija galutinai su
naikins Mussolini. O tas reikš 
Italijai galą kaipo dideiei Euro
pos valstybei.

Manoma, kad kada šeštadieny
Anglijos užsienio reikalų minis- U9|;:9: neduali “iMC. 
terįs Hoare atvyks pasitarti sų Ijįftlljdl pdUUUll pdo 
valdžioje, ^bandys pefTikrintT KUllIUSl P^SIUlym^l
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Alaskos eskimosai 
nori sugrąžinimo 

prohjbicijos

Gen. Sun .apleido 
Peiping

SEATTLE, Wash., gr. 5.
Tarp Nome eskimosų prasidė
jęs judėjimas už sugrąžinimą 
prohibicijos Alaskoje, nuolatos 
plečiasi ir pasiekė jau Barrow.

Eskimosai reikalauja ne tik 
sugrąžinti prohibiciją, bet da
gi aštriai bausti tuos, kurie 
duos gerti svaigalus eskimo- 
sams.

PEIPING, gr. 5.'—Gen. Sun 
Cheh-yuan, Peiping-TienTsin 
garnizono komanduOtojas, aplei
do Peiping ir pasislėpė nežinia 
kur. Jį japonai norėjo pasta
tyti prieky “autonominio“ juo
dėjimo, nes jis komanduoja di
džiausią kariuomenę šiaurinėj 
Chinijoj, bet jis, matyt, nesu
tiko su tuo 
iki praeis 
krizis.

Nežiūrint
stangų, “autonominis“ 
mas neranda gyventojų prita
rimo, bet visur susitinka 
didėjantį pasipriešinimą.

Australijos lakūnai 
ieškos prapuolusio 

Ells worth

ir išvažiavo kitiri 
šiaurinės Chinijos

CANBERRA, Australijoj, gr.‘ 
5.—Australijos valdžia paskek 
be, kad parodymui savo drau
gingumo Amerikai ,ji įrengs du 
lėktuvus ir pasiųs juos į pie
tinio poliaus srytį ieškoti pra
puolusių amerikiečių Lincoln 
Ellsworth ir lakūno Hollick- 
Kenyon, kurie prapuolė skris
dami prie pietinio poliaus.

Francuos atstovą 
butas svarsto 

fašizmą
PARYŽIUS, gr. 5. — Fran

ci jos atstovų bute eina aštrus 
ginčai dėl vis smarkiau prade
dančių veikti visokių fašisti
nių sąjungų. Kaltinama, kad 
tas fašistines sąjungas remia 
ir premieras Lavai.

Todėl Lavai likimas yra pa
vojuje ,nes jis gali būti nu
verstas. Tečiaus manoma, kad 
kairiosios partijos bent laikinai 
nusileis ir Lavai laimės balsa
vimuose.

TULSA, Okla., gr. 5. — Du 
žmonės liko areštuoti už nu
šovimą naktiniame kliube fe
deralinio agento Louis Pappan 
ir jo pagelbininko, privatinio 
detektyvo Stęwart, buvusio po
licijos kapitono. Įtariama, kad 
jie bandė kliubą apiplėšti, nors 
valdžia tai nuginčija. • •

Įima įšmugeliuoti. Tas pats yra 
ir su Vokietijos pinigais. Vo
kietį jos markes užsieny, buvo 
galimą pirkti daug pigiau, ne
gu už jas reikėjo mokėti pa
čioj Vokietijoje. Todėl ir Vokie
tija sustabdė markių įvežimą).

didelių japonų pa- 
judėji-

viš
Italija net ir kon 

traktus taksuos

WAK0NDA, S. D., gr.
Degančiame ūkio name radus 
tris lavonus— ūkininko Jacob^ 
šen, 60 m., jo žmonos ir jų sū
naus—nužiūrima žmogžudystė, 
galbūt plėšimo tikslais.

5.—

PARYŽIUS, gr. 4. — Fran- 
cijos Viduržemio laivynas iš
plaukė manevrams palei Corsi- 
ca salą ,kuri randasi tik už 20 
mylių nuo Italijos salos Sardi
nių.

RYMAS, gr. 5. — Nebesuma- 
nydama kaip sukelti pinigus 
karui Afrikoj, kuomet iždas 
sparčiai tuštėja, Italijos fašis
tų valdžia įsakė iki naujų me
tų surašyti naujas namų ren- 
davimo sutartis, taipjau pensi
jų ir kitokius kontraktus, ir 
tuos kontraktus užregistruoti 
valdžioje, sumokant nuo 10 iki 
20 nuoš. jų sumos taksais. Gau
tais gi už numą pinigais namų 
savininkai yra verčiami pirkti 
valdžios paskolos bonus.

Angliją dal rūstumo padėties.
»

Lavai nurodysiąs, kad Ita
lijos politinis ir ekonominis su
smukimas tiek pat bus pra
gaištingas Anglijai, kiek ir 
Franci j ai ir kad galbūt Angli
jai teks siųsti savo kariupmenę 
gelbėti italus Afrikoje ,nes ga
lutinas italų nugalėjimas 
pragaištingas baltosios 
prestižui Afrikoje.

Numatoma, kad anglai 
žino apie fašistų valdžios silp
numą ir apie italų keblumus 
Afrikoje ir nemažiau už Fran
ci ją norėtų Italijai pagelbėti. 
Bet vis dar nesusikalbama su 
Francija dėl taikos sąlygų. 
Francija neretų atiduoti Ita
lijai visą jų dabar užimtąją te
ritoriją Ethiopijoj, kuomet ang
lai sutinka . duoti tik nedidelį 
plotą žemės pietinėj Ethiopi
joj.

Bet didžiausias sunkumas 
yra ne susitarime dėl taikos są
lygų, bet kaip prikalbinti Mus
solini priimti taiką ir leisti An
glijai ir Franci j ai pagelbėti 
jam išsikraustyti iš tos balos, 
į kurią jis yra įklimpęs.

Lavai turėjo dar vieną pasi
tarimą su Italijos ambasado
rium, bet ir tas pasikalbėjimas 
nebuvo patenkinantis.

susitaikymui
Italija turi priimti tas “suges

tijas’ prieš gruodžio 12 d.

■ į

KALĖDOS
ČIA-PAT-

Anglija prisiruošus prie 
jaus embargo

alie-

butų 
rases

gerai

PARYŽIUS, gr. 5.—Premie- 
ras Lavai padavė * Italijos am
basadoriui Cerruti visą eilę 
“sugestijų“ Italijos susitaiky
mui sU Ethiopija . Tie pasiūly
mai esą paskutinis Anglijos ir 
Francijos žodis pirm bus pa
skelbtas Italijai aliejaus embar 
go.

Kaip kalba diplomatai, tai 
nesą galutini pasiūlymai, bet 
tik “sugestijos“, kurias Musso
lini turi apsvarstyti pirm tautų 
sąjunga pritaikins Italijai alie
jaus sankcijas gruodžio 12 d. su
sirinkime.

Einant tomis “sugestijomis’^ 
Italija gautų didelius Ethiopi- 
jos - plotui, bet iš savo pusės 
Ethiopija gautų iš Italijos pri 
ėjimą prie juros ir pasiliktų vi 
siškai nepriklausoma valstybė.

Bet ir patys anglai > nesusi
taiko su frarieuzais dėl pasiū
lymų ir šeštadieny Anglijos už
sienio reikalų ministeris Hoare

Išrodo, laikys konferenciją su Lavai.

JŪSŲ GIMINĖS LIETUVOJE, 
ŠĮMET DAUGIAU NEGU KA 
DA NORS PIRMIAU, PASI
DŽIAUGS JŪSŲ PINIGINE 
DOVANA. JI NE TIKTAI 
JUOS PALINKSMINS, BET 
KAI KURIEMS VARGINGES- 
N1EMS, DĖKINGUMO AŠA
RĄ IŠSPAUS,
SIUNČIAME LITAIS AR DO
LERIAIS — PAŠTU AR KAB- 
LEGRAMA. persiuntimo 
IŠLAIDOS NEBRANGIOS,

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST., • 

CHICAGO, ILL.

NaujienųRadio Programai
LNDONAS, gr. 5. —Užsienio 

reikalų ministeris Hoare pa
skelbė atstovų bute, kad Ang
lija yra prisiruošus prie pa
skelbimo aliejaus embargo Itar 
Ii j ai.

PHILADėLPHIA, Pa., gr. 5. 
—Penkių dienų trokų draive- 
rių streikas užsibaigė, pada
rius sutartį su vaisių sandė
liais ir trokų savininkais apie 
tinkamesnį trokų draiveriams 
atlyginimą.

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
Antradieni, Ketvirtadieni ir šeštadieni kaip 
9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 1080 kilocycles 
(5000 Watts pajėgos). »

Šią stoti ant savo radio galite surasti tarpe 
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.



NAŲJ^ Penkiadienis, gr. 6. 1935

PITTSBURGH’O NAUJIENOS
LIETUVIU KALBOS 

MOKYKLA JAU
ATSIBARĖ

PITTSBURGHj Pa. — Gtūo- 
džio 3 d. Lietuvių Mokslo' 
Draugystės svetainėj atsidarė 
lietuvių kalbos mokykla. Tai 
tik pirmas vakaras ir pati pra
džia mokyklos, kurios įkurihiū 
rūpinos SLA. 3-čias apskritys, 
o Lietuvių Mokslo Draugystė 
davė nemokamai vietą.

Pradžia lab^i gera ir išro
do, kad mokykla turės pasi
sekimo. Mokytojauja Juozas 
Baltrušaitis. Mokihių buvo 20 
su viršum visokio amžiaus.

Pradžia nėrū letigva, neS 
dažnai susiduriama su visokio
mis kliūtimis bei yra visdkių 
trūkumų. Kol kaš negaliriid 
gauti tinkamų rankvedžių; pir
mame vakare negalima buvo 
mokinius suskirstyti į tam tik
ras klaseš.

Mokinių tarpe yra sūaūgri- 
sių, kurie nori pramokti lietu
viškai, yra universiteto stu
dentų, o taip pat ir mažų ber 
niūkų bei mergaičių, kurie vos 
tik yra pramokę kiek rašyti 
ir skaityti viešoj mokykloj.

žinoma, jiems visiems vie
noj klasėj nebus galima mo
kytis; reikės juos suskirstyti 
pagal jų išsilavinimą. Be abe
jonės, reikės daugiau ir mo
kytojų. :

Laikui bėgant visa tai bus 
galima tinkamai sutvarkyti, jei 
tik mes visi remsime liįėtūvių 
kalbos mokyklą. .....

Kiek teko pastebėti šiame 
vakare, pas musų jaunuolius 
yra pakankamai noro ir pasi
ryžimo mokytis lietuvių kai 
bos, tik mes turėtumė jiems 
duoti progos bei pagelbėti.

šiame vakare teko pastebė
ti atvažiavusi mokinį iš Al- 
toona, Pa. Vadinasi, jis atva 
žiavo 100 mylių su viršum. Tas 
pasiryžėlis yra 14 metų Ven
grų sudus, kuris nori pramok
ti lietuviškai rašyti ir skaity
ti. Antra mokinė bus iš Easl 
McKeesporto, — irgi iš gana 
tolokos kolonijos nuo Pittsbur- 
gho. Tai Pittsburgho universi
teto studentė, p-lė ZaladUoniū- 
tė. Buvo ir daugiau aukštes
niųjų mokyklų mokinių, kurie 
nori pramokti lietuvių kalbos.

Tie keli faktai geriausia liu
dija, kad pas musų jaunimą 
yra pakankamai noro mokytis 
lietuvių kalbos.

šioje lietuvių kalbos moky
kloj pamokos bus tik vieną 
kartą per savaitę, t. y. kiek
vieną antradienį.

Pittsburgho lietuviai netu
rėtų pasitenkinti įkūrimu vien 
tik Soho daly lietuvių kalbos 
mokyklos. Tokia mokykla bū
tinai turėtų būti įkurta North 
Sidėj ir kitose Pittsburgho da
lyse, kame tik gyvena dides
nis lietuvių skaičius.

Kurimu lietuvių kalbos mo
kyklų vadovauja SLA. 3-čiaš 
apskritys. Bet nuo to prakil
naus darbo neturėtų atsilikti 
nė pavienės SLA. kuopos, nė 
kitos didesnės draugijos. Ypač 
musų klubai daug galėtų pa
gelbėti ne tik prisidėdami pi- 
nigiškai, bet taip pat suteik
dami savo namuose vietos mo
kykloms.

Turėtumėm neužmiršti; kad 
dabartinių lietuviškų mokyklų 
mokiniai — tai busimi musų 
draugijų sekretoriai, preziden
tai ir šiaip veikėjai. Todėl su
sirūpinkime savo draugijų at
eitimi steigdami lietuvių kal
bos mokyklėles.

— S. Bakanas.

LiETUVAffi Išeik
vojo $3,780 SVETI

MU PINKU

vice-prezidento urėdui: J. K. 
Mažukna 36, Shalna 16;

sekretoriaus urędui: M* J. 
Vinikas 50j P. Jurgeliutė 2;

iždininko urėdui: Gugis 21, 
LopatlO 26, Vinikas 2, Miliaus-

rėisrtiUs pasigailėjo ir 
jaunai nusikaltėliai 
paskyrė suspenduotą 
bausmę.
N. S. PlWSĖbRGH; t*ai - 

Gruodžio 2 d. jauna graži lie
tuvaitė, Heleri Black-BlaškeVi- 
čiUtė; 21 metų amžiaus, kri
minaliam teisme prie teisėjo 
Thomas M. Marshall buvo tei
siama dėl išeikvojimo Catala- 
no Pūrpora Frtflt kompanijos 
$3,780;

Hfelėria Blaškevičiutė gyvena 
prie Juniata gatvės su savo 
tėvais. Dirbo ji per eilę metų 
Catdlaho Purpdra' Friiit Co. kaip 
knygvedė.' Turėdama kompani
jos Viršininkų pasitikėjimą, ji 
lengvai priėjo prie kompani
jos pinigų ir pasiėmė $3;780.

Teisėjas Helenos pasigailėjo 
ir jai tepaskyrė tik 2 metus 
suspenduoto kalėjimo bausmę.

Prieš šešias savaites Helena 
savo laisva valia nuėjo pas 
kauntės kalėjimo viršininką ir 
paprašė jb, kad jiš uždarytų 
ją į kalėjimą, neš ji esanti 
pavogus kompanijos pinigus. 
Kalėjimo viršininkas iš prad
žių visai neiiorėjO tikėti tos 
jaunos mergaitės pasaka apie 
pavogimą pinigų, manydamas, 
kad ji tik juokus krečia iš jo, 
arba dalo koki ‘'sturit” pasi- 
garsinimo sumetimais.
t Tačiau mehgiiia prašė jo net 
verkdama, kad ją- uždarytų į 
kalėjimą ir atiduotų teismui, 
Vėliau ji pasišakė, kame dir
bo ir kaip ji tuos pinigus pa
sisavino.

Pašaukus kompaniją, kame 
Helena sakė dirbanti, Viršinin 
kai apsižiūrėjo ir iš tiesų su
rado, kad yra trumpa pinigų.

Helena buvo uždaryta į ka
lėjimą, bet jai tenai nereikė
jo ilgai sėdėti. Tą pačią die
ną buvo paleista; padėjus kaū- 
ciją. ,

Teisme Helena pasakojo, kad 
imdama kompanijos pinigus 
duodavo savo motihai, saky
dama, jog ji uždirbanti $50 
per savaitę. Taip pat skolin
davusi pinigus ir savo pažį 
stamiems, kūrie buVb biedries- 
ni už ją.

Teisėjas Marshall skirdamas 
jai suspenduotą bausmę parei
škė: “Jbi jus bdtumėt vyras, 
tai čia nebūtų buvę tiek daug 
simpatijos jums iš prokuroro 
pusės ir iš distrikto prokuro
ro raštinės. Aš irgi visą tai 
turėdamas galvoj, skiriu jums 
2 metus suspenduotos baus
mės. Už tai jus turėtumėt bū
ti labai dėkinga.”

Praleistų pinigų gražinti ne
reikės. Per porą metų jai tik 
teks dabotis ir nepapildyti nu
sikaltimo.

Panelę Blaškevičiutę gynė 
advokatas A. Lincoln Cohen.

— Reporteris.

iž’do globėjų Urėdui: S. Moc
kus 34; Mlkužiutė 20, Miliaus* 
kas 22, Zalatorius 44;

į daktarūs-kvotejus: Dr. Sta- 
nislovaitis 24Į DE l^aikeliš 26.

Kuopos valdyba pasiliko kuo
ne visa ta pati; būtent: pir- 
miiiinkUš A. Vaiilorius, vicė- 
pirfti: Jį Virbickas, f iii. sekr. 
V. KoliČiėriė, užrašų šėkrėtbfė 
M. Ždaiikuviėnė, iždininkas 
vietoj Pikšrio išrinktas liaujas 
J. Viktbravičiūs, iždo globėjaiš 
Helena Saveikiene ir Julija Bi- 
kirikitė;

kūbpOs daktaro pareigoms 
eiti liko išrinkta Df. J. BdL 
trdšaiiiėiiė.’

Ligonių laiiky to jais K. šith- 
kuii&Š it* Antanas Žemai tiš.

Maršalka vienbalsiai išrink
ta Oiia Rūmšiene.

Nominacijų pildomosios ta* 
rybOs metu musų gerieji san- 
dariėčiai Virbickas, Marmokaš 
ir Frankiš Pikšriš kad pūolė, 
tai pUole Bagočių, oscialistus* 
ir kitus jiems nepatinkamus 
Pildomosios Tarybos narius, 
išskiriant vice-prezidentą Ma- 
žukną; už kurį jie savo balsus 
atidavė.

— Senis 'iš Soho.

S. S. Pittsburgh, Pa

SLA. 40 kuopos bal
savimo pasekmės

SLA. 104 ktiopoš gra
žus parengimas

^Gruodžio 4v d; S&A. JbdJfcdb- 
pa_.šv. Jurgio tautiškos para
pijos svetainėj , surengė gražią 
vakarienę su programa ir pra
kalbomis. Vakaras būVd atida
rytas su Lietuvos himnu?

VakaPo tvarką vedė J. Va r- 
nagiriš. Pirmiausia perstatė šv. 
Jurgio parapijos chorą, vado
vaujamą J. L. Sehūlio. Choras 
gražiai sudainavo keletą dai
nelių. Paskui pristatė SLA. Si
čio apskričio organizatorių S. 
Bakaną kalbėti. Po Bakano 
kalbos buVo perstatyta SLA. 
Apšvietus Komisijos narys J. 
Miliauskas ir SLA. vice-pfėzi- 
dentas J. K; Mažukna; Visi kal
bėtojai kalbėjo apie SLA. auk
sinį jubiliejų bei ragino visus 
stoti į SLA.

Po prakalbų ir dainų visi 
svečiui būvo sušodihti prie sta
lų ir pavūišinti skania vaka
riene.

Vakarienės metu SLA. 104 
kuopos organizatorė Albina 
Brazaitienė dekavo svečiams 
už atsilankymą į šį parengi
mą bei ragino jaunuolius sto
ti į SLA.

Paskui vienas iš svečių pa
prašė Sehulib sėsti prie piaho 
ir vadovauti visai publikai 
:‘Ant kalno karklai siubavd”. 
Visi choristai ir svočiai su 

t 

viešniomis kad dainavo’ tai 
dainavo — net sifeiloš plyšo.

Tai, tur būt, šio vakaro bu 
vo gražiausia programos dalis. 
Mat, kai visi dainuoja, tai nėr 
kam kritikuoti.

— Svečias.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI1

JUOZAPAS
SOHO PITTSBURGH, Pa. — 

Gruodžio 1 d. Lietuvių Mok
slo Draugystės* svetainėj įvy
ko vietinės ŠLA. 40 kuopos 
priėšmėtihiš šūsihirikimas, ku
riame buvo nominuojama Pil
domoji Taryba ir renkama kuo
pos valdyba.

Pildomosios Tarybos nomi
nacijų pasekmės yra sekamos:

prezidento urėdui F. J. Ba- 
gbčius gavo 13 balsų, N. Ras
tenis 36;

AL.Davidonis, M.D.
4910 Š. Michigan Avė.

' Tel; Kenwood 5107 
VALANDOS;

nuo Si. iki 11 valandai ryto 
nud 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

kai” globoja, - kai kam net 
ir kalėjimu pagrūmoja. O ku
rie jam yra ištikimi, tai tiems 
jis visokių malonių teikia.

Kairiiytika.

teta. Daūguma gyventojų, kaip 
yfą sakdihd, ^yvferia iš Dievo 
apyeiždbs 
yra bižiiiėHiį, kuHe pasilaiko 
iš farmerių. Gyventojų sąsta
tas labai maišytai: rusinai, 
dtišttai’ Vokiečiai, kelids lietu
vių šfeihidš ii- t1, t.

Yra viena pradžios mokyk
la, ugniagesių komanda, kalė
jimas, trys kliifcai, du skvaje- 
riai ir daugybė alinių ir sa- 
liunų. Saliunai tai tikrai dyg I 
sta kstiįj grybai pb liėtauš: nė- 
šį)Sja vienas, lyg tas šupūvęs 
grybas, nugriūti, o jau jo vie
toje atsiranda bent keli. Nie-| 

J ko nuostabaus: nei bažnyčios, j 
nei teatro nėra, tai žmonės' 
'laiką* smiltinuose praleidžia.

Telika pasakyti, jog repub- 
likoniį laikais buvo nepapras
tai dkiig liriviš^ visokių slap
tų shiūklių. Kai kurios jų ir 
šiandien tebeveikia.

Yra ir kelios valgomų daik
tų krautuvės. Jas valdo dau
gumoje žydai. Tiek žydai, tiek 
kitą tautų žmonės labai sufa- 
natižėję ir sūdavatkėję.

Miestelį, galimk sakyti, vi
sai kontroliuoja seifas skvaje- 
riš. Kas nori vienokių ar ki
tokią l&igvatų gauti, tas bu
dinai tuti su škVajėriu pasi
tarti. Jis višUS labai “tėviš-

žiridmą; nemažai

Bridgeville, Pa.
' ; ■................ • ■ •• ;

vardus, neatei- 
ha į bažnyčia

Teko skaityti' kūhigą ^Dtaū- 
ge” korėšpiohdėticiją iš Bridge- 
ville, Pa., kurioj tūlas Vilia
mas rašo gana gražų pamok
slą Bridgevillės lietuviams pa- 
rapijonams. I^ambkšlelib gale 
jis sumini visą eilę parapijo- 
nų, kurią veidą' jis nemdtąš 
bažnyčioj;

Vadihaši; iiėr priėVartą bari- 
dorini nuvaryti musą parapijo
nus į bažnyčią''if tai prievar
tai yra naudoj ainds kūhigą

Mano supratimu, ar nebūtu 
geriau, kad kunigai pradėtų 
skelbti per savo IhfcaščiUs tą 
parapijoną vardus, kurie lan
ko bažnyčią ir kurių Veidai 
yra riiatoirii kas šekmžidteriį. 
Tąšyk jie daūg' dauginti lai
mėtų; v negu šlcėl^danfi vatduš 
tų žifibfiiŲ» litirią jie hėihato 
bažnyčioj. s>
/ Tuo atsitikiriiū davatkos bu
tą labiausia išgarsintos, nės 
jos lanko bažnyčią ne tik ne- 
dėldieiiiais, bet # šiokiomis die
nomis.

Skelbiant vardūš nesilankan
čią į bažnyčią ir geriausiu ai- 
sitikiriiū būs . eii^ėįktąs bažny
čiai meškos pątirpavimas. Nes 
tie žrrioriČS; .pamatę savo var- 

, dus" “IJriūg^^^iį', visai ■ “nu- 
kvityti” bažn^^šL lankyhią.

— Sėhafe Wiagevillietis.

• * ‘ 'V' *

Heidelbfem Pa.< T*
Iš užmiršto kampelio

............../ ir' ,|U

Heidėlbėrg paprastai yra va- 
dipamas “PiteH }Ęorb”; Gyven
tojų jis turi apie 3,000. Pri
klauso Alleghehd^kauntei. Kai 
kurie gyventojai vietoje netu
ri darbų ir važinėjasi į Horn 
kauntę. Miestelyje yra viena 
nedidelė chernikalų ditbtūvė; 
Darbi ninku ji samdo tik apie 
gO.' Jiū daugiausia išvažihėja 
apdirbtą aliejų.

Tokiū būdu darbą nedaug*

ADVOKATAI

ADVOKATAS
Miesto ofisas—-127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1481-14Š4—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais:. Panedėlid, Seredos ir 
Pėtnyčibs 6 iki 9. .

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Telephone: Bbulevafd 2800

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Ročkwell St. 
Telephono: Renublic 9723

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais 

REPublic 8340 
5Ž40 S6. Kedzie Avėriuė

Skėlbilhai yėujifšiibšė 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

t)r. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Bonlevard 1401

. ....... ; -m-...—-;_________ - ■ • - .

Phohe Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomjs ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Ayenue 

Telefonas Republie 7868

Tel. Office Wcntworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395 ,

Dr. Susanna Slakis
Mbtefų jr valku ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 po pietų, 7—-8 v, yąk. 
išskyrus seredbinis ir šubatoifiis.

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

16

3407

Miesto ofisas
NO. Clark Št. 11 floras

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Phone Boulfetatd 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

464^ Š0. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nūd 9 iki 8 vakari).
Seredoj pagal sutari!.

Nuo
Neuralgišlcą

Skausmų
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

St

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

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

AKUŠERĖS

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington
Room 737 .

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

Gyv. vieta: 6733 Crahddn Avė.
namų Telf: — Hyde Park 3395

~ LIDY

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS ik CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Vifrginja 0036

Ofiso valandos' niio 2—4 ir nuo 
-8 v; vak. Nedalioj pagal siitartj

Mrs. Anėlia K. Jarus?
PhySięal Therapy 

• 'i v -.and Midwife
6630 S. Wėstern 

‘ Avė., 2nd floor
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namu o 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
elėctrič t r e a t- 
‘ųent ir magrie- 

: tie blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ir
PETRAITIS

, Advokatai
77 W. Washhl£toh St.

Suite 1810
Tel. State 4311 

——u,, ■■

Dr. C. K. Kliauga
‘ Dentistas •'

: i. Valandos DUolflMJ-'vįA 
2420 West Marąuette Rpad 

arti Westeni Avė. Hepilock 7828

Kiti Lietuviai Daktarai

GERB. Naujienų gkaityto- 
| j6š* ir akaitytojai prašomi 
pirkiriią reikalais eiti i tas 

tkfaūtuvės, kurios skelbiasi 
Naujienose.

..................................................... . .

AKIU SPECIALISTAI

Tčl. Boulevard 5914 Dieną ir Naktf 
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4, Dub 7 
iki 8:3Q v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ill.

KITATAUČIŲ
Laidotuvių Direktoriai

Nariai Ctiicągos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

t

S. M. SKUDAS
718 West 18th Strefet Phohe Monroe 8377

I. J. ŽOLP
1646 West 46th Street

J. F. EUDEIKIS
4605-07 Si Hettiiiitigė Avenue Phones Yards 1741-1742

L ...... > i* 1 »

Phones Boulevard 5208-8413

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. 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 atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589 Į

Dr. Heržmaii
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviatnš žinomas per 85 
metus kaipo patyręs tardytojas chi
rurgas ir akušėriš;

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

Ofišaš ir Laboratorija:
1034 W. 18th St.. nUdll Motg4n SL

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijoj telefonai:

Hyde Park 675^ ar CeiitiraI 7464

. ' ' WcftAWi.cz ir SUNŲŠ •
2814 West 23rd Place Phones Cahal 2615—Cicero 5927 

■»-« *■•.» «<i -<• m « A. <■ m1' ... j" ... • •* t f ■- J... .

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

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avėhūe Phone Lafayette 8572

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Teh Y^rds 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.
8

S. P. MAŽEIKA8319 Litūanica Avenue* Phohė Yards 1188
. jA.' J. A,-' A.

, ... . A. MASALSKIS .
8307 Litūanica Aventiė Phone Boulevard 4139

r » » 4 . Į * f •< t t fr.t $4 j >.'l> A.VkA t.V ' « •' > <•«, - ro-'l '. . # ■ " J .

' ' A-. PETKUS
į 1416 South 49t>h Court Cibeth PK°Pe Ciectb 2109

J. F. RADŽIUS
668 West 18tn Street Phonę Canal 6174

. "iti'M tu1 it p'r
-------n.-.j7,1 :... i
, AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ

YARds4*?41-1742

LIETUVIAI
Gydytojai ifr Deittistai

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos ffąTiąi. , v

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

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

Tel. Šeelėy 7330

Ofiso Tel. Boulevard 5018
Rez. Tel. Victory 2348
Dr. Bertash 

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 
Nedėliomis nasrai sutarti

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. AsMdnd Avė.
2-ro's lubos . 

CHICAGO, ILU 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 val.-ryto,viiub 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena;

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Mautfcė Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofisb valandos:
NUo 10 iki 12 dienA 2. iki 8 no. pilė tų

7 iki 8 vai, Nedėl. nuo.. 10 ikt l2 
Rez. Telephone PLAZA 2400

Ofiso Tel. borchester 5194 
Rez. Tel Drexul 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyrišku. Vaikų it visų 
chroniškų ligų.

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

liomis ir švantadiėiiiais 1D-M2
diena.

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir Širdies ligos jo 
sjicciftlybc 

Valandos 11-12 A.M,, 2-4, 7-8 P.M. 
Gyvenimo vieta 1638 Sb, 50 Avė. 

Phone Cicerb 8656
Office 4930 W. 13 St. Cicero 49

WcftAWi.cz
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ĮVAIRIOS ŽINIOS IŠ KLAIPĖDOS 
PADANGĖS

SLA. PILDOMOSIOS TARYBOS 
NOMINACIJOS.

Ant daktaro-kvotėjo:
Dr. J. S. Stanislovaitis 18, 

Dr. S. Naikelis 15, Dr. A. L. 
Graičunas 3.

Rašo A. Kabardinas

(Tęsinys) 4 ■ ,
Trisdešimt vienos tautos 

koncertas
Spajių 27 d. Kauno radiofo

nas transliavo iš įvairių kraš
tų dainų programas. Turėjome 
progos išgirsti 31 tautos dai
nas. Dainos mus pasiekė iš 
Australijos, Afrikos, Indijos, 
Japonijos, Argentinos, Brazili
jos, Jungtinių Valstybių ir iš 
visų Europos valstybių. Į visą 
pasaulį gana gražiai sudainavo 
Kauno jaunimas.

Gana gerokas musų būrys 
klausėmės to nepaprastai įdo
maus koncerto. Kai koncertas 
pasibaigė, tai pradėjome svars
tyti, — kurios tautos koncer
tas pavyko geriausia? Daugu
ma pasisakė už čekoslovakus. 
Jų melodingos, gyvos ir skam
bios dainos geriausia klausyto
jams patiko.

Klaipėdos seimelio rin
kimų išvakarėse ■

Rugsėjo 25 d. iš rinkimų 
tvarkymo, vyriausios komisijos 
gavau apdraustą laišką, kuria-’ 
ine buvo man pranešta, jog 
esu paskirtas rinkimų dienoję; 
darbuotis VI apylinkėje. Apie 
savo sutikimą komisija prašė; 
tuoj pranešti pirmininkui, ži
noma, aš su mielu noru suti
kau atlikti savo pilietiškas pa
reigas.

Beje, Klaipėdos Krašto Dar
bininkų ir Amatininkų Susivie
nijimas buvo įtraukęs mane į 
savo kandidatų sąrašą. Vadina
si, ir aš buvau kandidatas j 
seimelį.

Rinkimų išvakarėse Centro 
Pirmininkas pakvietė apie 50 
darbininkiško sąrašo kandida- 

'■ tų, taip sakant, repeticijoms. 
Ten jau buvo lyg ir patikrin
tos kandidatų kvalifikacijos bei 
duotos instrukcijos.

Centro raštinės reikalų vedė
jas, stud. Gintalas, supažindino 
susirinkusius su darbininkų 
obalsiais. Vadinasi, ko darbiniu-.' 
kai nori ir kokius reikalavimus 
jie stato “buržujams”. Esą 
darbininkiško sąrašo atstovai,, 
jeigu jie bus išrinkti j seimelį, 
turės stoti už šiuos reikalavi
mus:

1. Darbininkų būklė ir darbo 
sąlygas apsaugoti įstatymais.

2. Sunormuoti uždarbius ir 
butų nuomų kainas.

3. Įgyvendinti pilną socialinį 
draudimą (ligos, senatvėj ir 
nuo nedarbo).

4. Pravesti žemės reformą.
5. Garantuoti krašto autono

mijos neliečiamybę.
Toliau raštvedys perskaitė 

dar 10 patarimų, kurie skam
ba taip: 1. Tu esi darbo žmo
gus ir tavo gyvenimo sąlygos 
priklauso nuo to, kokius atsto
vus į krašto seimelį išrinksi. 
Klaipėdos Krašto Darbininkų 
ir Amatininkų Susivienijimas 
yra vienintelė tikrai darbinin
kiška organizacija visame kraš
te. Todėl rink tik musų pastar. 
tytus kandidatus. 2. Lyja ar 
giedra, bet rugsėjo 29 d. pri
valai eiti į rinkimus. Tai tavo 
šventa pareiga. 3. Eidamas j 
apylinkės rinkimų vietą, nepa
miršk paso ir rinkimų kortelės. 
4. Iš darbininkiško sąrašo pa
sirink ir pasižymėk 29. Būtent 
tuos, už kuriuos manai balsuo
ti. Atsimink, kad kandidatais 
yra išrinkti labiausia kvalifi
kuoti musų organizacijos na
riai. Todėl jų tinkamumu visai 
gali pasitikėti.

Kiti punktai lietė balsavimų 
procedūrą: kaip iš bloko pasi
rinkti kandidatus ir t. t.

Tokie tai buvo patarimai 
darbininkų atstovų rinkikams. 
Kai raštvedys perskaitė tuos 
tezius, tai prasidėjo diskusijos. 
Iš diškusantų ypatingai pasi
žymėjo vienas. Jis be niekur

nieko pradėjo niekinti uosto 
valdybą, “Eksportą”, geležinke
lio valdybą ir dar kelias kitas 
lietuviškas įstaigas. Visos tos 
įstaigos eančios niekam tiku
sios, — jos tik mokančios dar
bininkus išnaudoti.

Visiems pasidarė aišku, kam 
tas ponas atstovauja. Juo la
biau, kad vokiškų įstaigų jis 
visai nekliudė. Tarsi ten viskas 
tvarkoje ir jokio išnaudojimo 
nėra. Tuo tarpu faktai visai ką 
kitą kalbą. Juk dar Visai nese
niai vokiškos firmos-su lietu
viais nenorėjo visai skaitytis. 
Lietuviui darbininkui į vokiš
kas firmas buvo neįmanoma 
įsigauti. Ta diskriminacija šiek 
tiek sumažėjo tik po to, kai 
lietuviai darbininkai susiorga
nizavo.

Pikta propaganda
Prieš rinkimus lietuviai dar

bininkai vokiškai kalbančių 
darbininkų neniekino. Tačiau 
jie kHtikavo vokiškus komu
nistus ir socialistus, kurie kar
tu ėjo su “vienybininkais”. Tas 
“vienybės frontas” sutraukė 
visiis vokiečius, pradedant deši- 
niaiisiais ir baigiant kairiau
siais.

žinoma, juos į krūvą suva
rė ir tą nepaprastą agitaciją, 
kuri buvo varoma iš Vokieti
jos. Jokiomis priemonėtnis ne
sivaržyta. Krašte buvo sklei
džiami visokiausi gandai. Esą 
šie rinkimai nusversią Klaipė
dos likimą. . Klaipėdos gyvento
jai turėsią pasisakyti, kam jis 
norį priklausyti: Vokietijai ar 
Lietuvai? Balsuodami už “vo
kišką vienybę”, jus, girdi, tuo 
pačiu pasisakysite už Klaipė
dos prijungimą prie Vokietijos. 
Jei kas nebalsuos už “vieny
bės” sąrašą, tai tuos Hitleris, 
užėmęs kraštą, stfgrus į kon
centracijos stovyklas.

Visokie vokiečių agentai su 
čemodanais landžiojo po namus 
ir varė propagandą. Prekes jie 
nešiojo tik tam, kad jų niekas 
negalėtų įtarti. Tikrasis gi jų 
tikslas buvo gąsdinti gyvento
jus, k!ad tie remtų vienybi- 
ninkus. .

Vokietijos radio stotys varė 
pasiučiausią propagandą prieš 
Lietuvą ir grūmojo Klaipėdos 
krašto lietuviams. Tuo tarpu 
Kauno radio stotis apie Klai
pėdos rinkimus negalėjo nei 
prisiminti^ — jai visokiausiais 
budais buvo trukdoma. Vokiš
kos stotys tomis pat bangomis 
nustelbdavo Kauno stoties 
transliavimą. *

Tiesa, yra tarptautinė su
tartis, kuri draudžia tai dary
ti. Bet vokiečių “kultūringi 
barbafai”j kurie dabar valdo 
kraštą, su jokiomis sutartimis 
nesiskaito.

(Bus daugiau)
z ........

Laikinos kainos — $1.00 i diena 
Savaitinės ratos, pavieniams — 

$3.50 —- $2.50 dviem.
GYVENKIT DIDMIESTY 

GRANT HOTEL 
6 N. Dearborn St.

Tel. Dearborn 9657

SLA. 226 kuopos no 
minacijų į P. T 

duomenys
Didžiumą balsų gavo pažangie

ji kandidatai

NORTH SIDE. — Gruodžio 
4 d. SLA. ,226 kuopa laikė pus
metinį susirinkimą, kuriame 
buvo nominuoti kandidatai į 
SLA. Pildomą Tarybą. Nebuvo 
varoma jokia agitacija nė už 
vieną “šleitą”, nors valdyba ir 
turėjo ant stalo pluoštą įvai
rių lapelių, atsiųstų iš grupių 
komitetų. Tie lapeliai nebuvo 
susirinkime nė skaityti. Nariai 
nesikarščiavo balsuodami.

Balsavimo duomenys 
šitokie: Prezidento vietai 
Bagočius gavo 38 balsus, 
tenis 3 b., Gegužis 26 b.;
prezidento — J. K. Mažukna 
35 balsus, Shalna 3 b., Miliaus
kas 1; Sekretoriaus vietai — 
P. JuTgeliutė 23 balsus, M. Vi- 
nikas 17; Iždininko urėdui — 
K. P. Gugis 37 bal., Lopatto 
2, Vinikas 1 b.; Iždo globėjai 
—E. Mikužiutė 37 bal., J. Mi
liauskas 24 b.
Stanislovaitis 2 b. 
1; Į daktarus kvotėjus 
J. Stanislovaitis 34 balsus, Dr. 
Naikelis 3 bal., Dr. A. L. Grai
čunas 1.

Narių susirinkime dalyvavo 
43. Tai mažai tesusirinko; iš 
117 narių, nebuvo nė pusės, 
nežiūrint to, kad susirinkimas 
atvirutėmis buvo šaukiamas.

buvo

Ras- 
vice-

Mockus 10 b., 
Zalatorius 

Dr.

SLA. 260 kuopos no
minacijų rezultatai 

(Chicago, III.)
Kifopos susirinkimas įvyko 

gruodžio 1 d. Nominacijų pa
sėkos buvo tokios:

prezidento vietai Bagošius 
gavo 24 balsus, Rastenis 13;

vice-prez.: Mažukna 24, šal
na 13;

sekr.: Jurgeliute 24, Vinikas 
13; .

ižd:. Gugis 24, Lopatta 13; 
iždo glob.: Mikužiutė 24, Mi-

“MANO MIELASIS
SŪNELIS DABAR 

VALGO 
KAIP PARŠIUKAS.

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

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

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER AVINE

Joseph Triner Company, Chicago

SVETAINĖ UŽDYKĄ
Tinka dėl susirinkimų, parių, vestuvių ir chorams.

Kreipkitės:
LINCOLN TAVERN

Sav. Margaret Belcher, persikėlė iš “Margie’s Tavem.”
3749 SOUTH HALSTED STREET Tel. BOUlevard 2092l ■--------------- - ■ ..... _......... ................

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOŪRTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 West 14th Street 
. i , MOTERŲ DIENA SEREDOMIS.

Po naujų .savininkų .priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 
Masažai—Cniropodistai—Atdara dieną ir naktj.— 

SWlMMtNG POOL PHONE CANAL 9560
. ......................................    ■■■■...... .............. ... I...................................   ,„|

Atsiklauskite apie musų kainas
Geriausi likeriai ir alus dėl vestuvių ir parių.

ANCHOR INN
3500 So. Halsted St.

liauskas 20, 
latorius 13;

dr. kvot.
Naikelis 13.

Mockus 13 ir

Stanislovaitis

Town of Lake 
(Chicago, III.)

Za

24,
Iš SLA. 36 kuopos 

(Chicago,“ III.)

SLA. 122 kuopos susirinkimas 
nominiavo senąją' Pildomąją 
Tarybą.
Gruodžio 1 d. įvyko SLA. 122 

kuopos priešmetinis susirinki
mas, kuriame buvo naminavi- 
mas kandidatų į Pildomąją Ta
rybą ir rinkimas kuopos val
dybos ateniantiems 1936 me
tams.

Nominacijų pasekmes tokios: 
Ant prezidento:

Adv. F. J. Bagočius gavo 
balsus, Rastenis 17.

Ant vice-prezidento:
Jonas K. Mažiukna 25, šalna 

15, P. Grigaitis 4.
Ant sekretoraius:

M. J. Vinikas 34, Petronėlė 
Jurgeliute 8.

Ant iždininko:
P. Gugis 25, Lopatto
Joseph J .Grish 1.
Ant iždo globėjų:

Eufrozina Mikužiutė 23, Moc
kus 22, J. Zalatorius 16, J. Mi
liauskas 13, Stanislovaitis 2, 
Naikelis 1.

K. 
adv.

25

12,

SLA .36 kuopos susirinki
mas įvyko gruodžio 4 d. Kapdi- 
datais į Pildomąją Tarybą no
minuoti šie asmenys:

Ant SLA. Prezidento: 
Bagočius 40, Rastenis 48;

Ant SLA. Vice-Prezidento: 
Mažiukna 22,’ šalna 57;

Ant SLA. sekretoriaus: 
Jurgeliute 21, Vinikas 56.

Ant SLA. iždininko: 
Gugis 37 ,Lopatto 50;
Ant SLA. iždo globėjo: 

Mikužiutė 23, Mockus 53;
Ant SLA. iždo globėjo: 

Miliauskas 13, Zalatorius 63; 
Ant SLA. daktaro-kvotėjo: 
Stanislaw 18, Naikelis 47, 

Graičunas 16.
ši kuopa yra sandariečių kon

troliuojama. Nominacijoms 
buvo sutraukę visas savo 
jėgas.

Kuopos valdyba pasiliko
no j i, išėmus daktarą kvotėją, 
kurio pareigoms eiti liko išrink
tas Dr. Gtraičunas.

jie 
pa-

se-

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

Sutaupykite $Cjj 
ant visokių —

Išdirbysčių

Taiso —PARDUODA— Perdirba
. ; • I ■ ■ ......

KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bile išdir- 
bystės perdirbtą typewriter’į, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

’’veikia kai naujas, tik

-UŽ $3 Į MENESI-
^TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

Dėl dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai
nymo j naują, telefonuokite

Telefonas DEARBORN 8444
TYPEWRITER

M O 1/1IV COMPANY
189 WEST MADISON STREET

DĖL GERIAUSIŲ ANGLIŲ IR KOKSO i *
Telefonuokit šiai atsakomingąi ištaigai

PROSPECT 3400
WESTERN COAL and SUPPLY COMPANY 

4916 So. Western Avenue
J. MOŠCIPAN, prez.

Patarimus dėl- kuro suteikiame be jokio atlyginimo arba' obligacijų.

nuo

DABAR STOKITE I

Lietuvių Darbininkų
Susivienijimą
Apdraudos Skyriai: 

$150, $300, $600, $1,000 
Pašalpos į Savaitę: $6, $9, $12

Laike vajaus įrašymas nupigintas; sutaupinkite 
$2 iki $5. Vajus tęsis iki 15 d. balandžio, 1936 m.

Nariai priimami nuo 2 iki 50 metų amžiaus: vyrai, 
moterys ir vaikai.

Kiekvienas narys gauna laikraštį “Tiesą”.
Narių Turi Virš 6,000. Kuopos Visose 

Kolonijose.
Per penkis metus savo gyvavimo LDS išmokėjo: pašal

pomis virš $86,000; pomirtinėmis virš $41.000.
Turtas siekia $110,000. Finansinė vertybė

168.15 nuošimčių.
I

Dėl informacijų kreipkitės į vietos kuopas arba šiuo antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

I MAISTO IŠPARDAVIMAS!
I PĖTNYČIOJ ir SUBATOJ, GRUODŽIO-DEC. 6 ir 7

Dili VCępUiki.s u. s.n., i išsv. OQn DULVLU Red McClure Pekas LUuĮ
1 RJI 1 1 T A 1 “PILLSBURY’S” BEST Q 4 | ”7 11 IVI11 1 Ui E Hvnrų »4^rv. vĮiHIII 1 !■ 1 m □ malfi. CyG maišelis |

1 “Pillsbury’s” BLYNELIŲ MIETAI 20 unč. pak. 100 |
| “Pillsbury’s” F ARINA 14 unc. pakelis .................. ĮO0 |
I “CAMPBELL’S” Pork & Beans 3 ken, 17c Į

FIG BARS šviežiai Keptos ..........................  svaras 100
“ROYAL” BAKING P0WDER 4 unc. kenai 144

1 “Wilbur’s” SWEET CHOCOLATE 6^ un. šm. 2 už 1701 “Libby’s” GHILI CON CARNE 10% unc. ken. 2 už 190 |
1 “Libby’s” DEEP BR0WN BEANS .... ......  3 kenai 2S< |
I “CHASE & SANBORN’S” Kava sv. kn. 28c
1 “Waxtcx”. VAŠKUOTA POPIERA 40 pėd. rolė 2 už 15ę |
1 “LITTLE BOY” ŽIRNIAI ........... No. 1 kenai 2 už 150 Į

<2 A T MANI “BAISY BRAND”
©-cA-LrflVlvJlN RED ALASKA Aukšti.svaro kenai ■ vw

1- “DOLE’\ PINEAPPLE JUICE No. 1 kenai 2 už 190
| “Scott County” ŠPAGETAI did. kenai 2 už 190
I “MAXWELL HOUSE” KAVA sv. ken. 28c■ 1 - - ■ ..... r- - - - ■ - - -

“Calumet” BAKING POWDER ............ sv. kenas 210
LOAF CHEESE American or Brick ............... sv. 260
“Red Diamond” Rollmops Herring 5% unc. džiar. 100
DYKAI! Chromium Relish Dish su pirkimu 2 pakelių 

kol dar yra perteklius1 “Softasilk” KEKSŲ MILTAI ....... pak. 28c
“Nancy Hali” SALDŽIOSIOS BULVES ... .... 3 sv. 100

f VIRIMUI OBUOLIAI U. S. 1............................ 5 sv. 130I GRAPEFRUIT Texas be sėklių. Dideli ....... 4 už 190
“Wilson’s” Pure Pork Sausage Patties ........... sv. 230

I “Drexel Farms” VEAL SAUSAGE ................... sv. 190
I “Manhattan” SALAMI COTTO ......................  sv. 23<
T “SEMINOLE” Fooo™^“ r'usUE 4už 25C
II iinnu AMUI P0WDER  ........ 2 kenai 230DUN ABU CAKE .................... 2 kenai 190

“P & G” Muilo Išpardavimas!
CAMAY MUILAS^....;...;................................... 3 už 140
IVORY MUILAS vidutiniai šmotai ............... 3 už 190
“P & G” MUILAS milžiniški šmotai ............... 5 už 240
“AMERICAN FAMILY” MUILAS ..................  3 už 170
“AMERICAN FAMILY” FLAKES 
“O. K.” MUILAS Specialiai ...........
“CHIPSO” Dideli pakeliai .........
“CLEAN OUICK” SOAP Čiups 5 sv. dėž. 29c

...... 220
3 už 110
.....  210

PASTABA —- Dauguma "Miduntt Storet” turi ir metot tkyrttu, kur įąt 
galite pirkti- gerą mėtą, paukltieną ir tt. ui iemiautiae kainat!

PIRK NUO IPWE! NES PIGIAU

AVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION 

Op CHICAGO 
Skolinant Pinigus ant Pirmų 

Morgičių.
Taupykit. pinigus užtikrintoj vietoj, U. S. Government ištaigoj, 
F. S. and L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,000.00. 

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje išmokėjom 4%.

2324 S. Leavitt St. Tel. Canal 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.

Gerkit ir Reikalaukit|

NATHAN 
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbop ■

Ir 
Lietuviškos

Degtinis

Mutual Liąuor Co.
4707 So. Halsted St

Tel TAROS 0808
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Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija . 3c
Savaitei .... — 18c
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$8.00
2.75
1.50
1.00

.75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, LeidĮia Naujientj Ben
dro^®, 1789 S. Hėlsted St„ Chlcago, 
1Ū. Telefonas Ganai 8500,
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miestų darbininkams, ir bendromis jėgomis socialistinis 
judėjimas pavyko tiek šustįprinti, kad šiandie' Suomijos 
seime socialdemokratai jau vėl turi apie 40 nuošimčių 
vietų.

Nenuostabu, kad Suomija šiandie nori koofiėruoti 
su socialistinėmis Danijos, Švedijos ir Norvėgijos val
džiomis. .Jei ne bolševizmo “pavietrė”, kuri buvo apni
kusi tą ši'aur-vakarinę respubliką, tai socialdemokratai 
Suomijoje seniai butų paėmę valdžią į savo rankas. Bet 
jie ją, be abejonės, paims netolimoje ateityje.

O** f - ■ /•>. I/.A i •*. 4' '•* M .v »r%i . -V * i
.............................................— "" 1 — I II—i M  ...........................................................  I .............................................................. . ..............................I ■'"■I I ’

iždo globėjai.

zorius, 43 kp. narys; W. V. 
Anestdi, 359 kp. fin. raštinin
kas; V. Gegužis, 359 kuopa; 
P. Brazaitis, 359 kuopos raŠ- 
tin.; J. A. Jankauskas, 43 kp.; 
Petras Ketvirtis, 359 kp.; Jo- 
seph Taurinskas, 359 kp.; Roy 
M. Sidney, 175 kuopos.

n ....... Iii II.lW>tollli I

Apžvalga
ui imi iiiilitoiH»ii f ii
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KAM TIE IŠMISLAI?

fiEt NĖUžDAftė

LenkijOš “liudoveų” (liaudininkų) partija įteikė 
premjerui Koscialkovskiui memorandumą, kuriame rei
kalaujama visuotinos amnestijos, seimo ir senato rinki
mų įstatymo pakeitimo; reikalaujama, be to, dabartinį 
seimą ir senatą paleisti ir paskirti naujus rinkimus, ir, 
pagalios, reikalaujama įvairių ukiriirikų būklės pageri
nimų.

Ką lenkų vyriausybė į tuos reikalavimus atsake, 
dar kolkas nežinoma, bet partijos, kuri įteikė jai memo
randumą (rastą), ji neuždarė. Naujieji Varšuvos val
dovai pasirodė sukalbamesni, negu Kauno. Lenkijoje 
diktatūra, gal būt, bus likviduota ramiu budii.

EUROPOS ŠIAURĖJE VIEŠPATAUJA 
DEMOKRATIJA

“Elta” praneša, kad keturių šiaurinės Europos vai- : 
stybių užsienių reikalų iriinisteriai susirinks Helsinkyje 
pasitarti. Pasitarimo tikslas, žinoma,* yra kiek galint 
labiau suderinti tų valstybių politiką tarp savęs ir san
tykiuose su kitais kraštais.

Valstybės, apie kurias čia eina kalba, tai — Dani
ja, Švedija, Norvegija ir Suomija. Pirmųjų trijų val
džios yra socialdemokratų rankose. Suomijos valdžia 
nors nėra socialistinė, bet ir jos ministėris pirmininkas 
pareiškė norą dalyvauti konferencijoje.

Be to, apie konferencijos laiką, gruodžio mėn. 7 ir 
8 dd.j suvažiuos Helsinkyje (Suomijos sostinėje) Šiau
rės Europos kraštų socialdemokratijos vadai.

Europos šiaurėje dernokratija laikosi tvirčiau, ne
gu kame nors kitur pasaulyje. Ji dėl to tenai tvirta, kad 
jie remiasi apšviestų ir gerai susiorganizavusių darbi
ninkų jėgomis. Danijoje, Švedijoje ir Norvegijoje ko
munistams hėpašisekė darbininkus sudembralizUoti; to
dėl ir fašizmas tenai nerado sau dirvos.

Suomija nebuvo taip laiminga. Tuoj po bolševikiško 
perversmo Rusijoje, komunistai buvo pasidarę labai po- 
puleriški tarpe Suofnijds darbininkų ir jiems pavyko 
juos įvelti į pilietinį karą. Suomijos socialdemokratai 
tuomet buvo tik-ką laimėję absoliučią daugumą viėtų 
seime (daugiau kaip šimtą iš 200 visų seimo atstovų). 
Tai buvo pirmas atsitikimas istorijoje, kad darbo žmo
nių partija su aiškiu socialistiniu programų paėmė sa
vo kontrolėn krašto įstatymų leidimo įstaigą ir per ją 
galėjo kontroliuoti valdžią.

Bet' kontrolė dar nebuvo pilna, nes sehate dauguiną 
dar turėjo socialdemokratų priešai. Nuosakiai veikda
mi, socialistai butų galėję neilgai trukus fiUgalėti ir ši
tą klintį — visai panaikinant senatą ir paliekant tik 
vienus parlamento rumus arba atimaiit “aūkštiėrri- 
siems rūmams” (panašiai, kaip Anglijoje lordų ri
mams) teisę stabdyti seimo tarimus. Tačiau, paklaus^ 
Rusijos bolševikų, fcurie prižadėjo duoti suomiams ka
ro pagelbą, Suomijos darbininkai ryžosi jėga išspręsti 
konstitŪeijOs klausimą ir griebė ginklą. Reakcijai to, tik 
ir reikėjo.

Kilo kruvinas pilietinis karas. Suomijos buržua^L 
jai padėti Santarvės valstybės atsiuntė vokiečių gene
rolą von der Golzą Su stipria arrtiija (fiors vokiečiai bu
vo Santarvės priešai!), ir suofniai “baltagvardiečiai” 
kartu su vokiečiais kareiviais Suomijos darbininkų su
kilimą sutriuškino. Tūkstančiai darbininkių toje kovoje 
žuvo. Socialdemokratų partijos vadai, kurie nesuspėjo 
pabėgti į užsienį, buvo suimti ir daugelis jų buvo sd* 
šaudyta. Atrodė, kad socialistų judėjimui Suomijoje 
atėjo galas. ' ' '

Bet praėjus kuriam laikui jisai pradėjo vėl atsigau
ti. Renkant seimą, socialdemokratai vėl statė savo kan
didatus ir jų buvo išrinkta daugiau kaip penkios de
šimtys. Vėliaus dar daugiau, nežiūrint to, kad dalį d&r* 
bininkų Maskva atskėlė niio socialdemokratų ir pa* 
krikštino “komunistais”. Tuo pačiu laiku stambieji Sū<h 
mijos Ūkininkai ėmė orgahižuoti fašistišką “armij^ 
ir grasino “marštfoti” į sostinę išvaikyti seimą.

Tačiau fašizmas Suomijoje sUsmuko, kai paaiškėjo> 
zkad komunizmo įtaka darbininkuose eina mažyn. Smuk 
kieji ūkininkai* ir sodžiaus . darbininkai atėjo į talkį 
- . : ,~     — • - • * -x- . ’ - ' • r >. ‘ ' *

pasakyti, kad Tautų Sąjunga 
esahti niekai ir kad Rusijos 
proletariška valdžia privalanti 
kuo greičiausiai pasitraukti iš 
to “Supuvusio imperialistų pa
daro”! Tegu jie pabando, tai 
jie paragaus to, ko dar jiems 
neteko savo gyvenime ragauti*

Užtenka šitų dviejų pavyz
džių, kad butų aišku, jogei nė 
Kautskis yra reakcionierius, 
bet koinuhistai.' Jisai visą laiką 
kovoja už tai, kas yra pažan
gu, naudinga darbininkų kla
sei ir visai žmonijai. O komu
nistai kotydja prieš — tol, kol 
pats gyvenimas nepaima jų už 
apykaklės ir nepriverčia juos 
savo atžagaretvišką 
mą pakeisti.

Ateis laikas, kad 
iššižadės diktatūros
Rusijoje .•— ir jie bažyšis, kad 
jie visuomet buvo ištikimiausi 
ir net “vienihtėliai” demokrati
nės tvankos šalininkai. Pamaty
site !

J. Siurba kartoja “Laisvėje” 
Karolio Kautskid žodžius, kad, 
nežiūrint Sovietų valdžios dė- 
spofizmb, Socialistų Internacio
nalas ir Tautų Sąjunga bus 
Sovietų Rusijos pusėj, jeigu 
Rusiją užpuls Vokietija arba 
Japonija. Ir sako:

“Tai taip dabar ( ! — “N.” 
Red.) kalba ideologinis Va
das Socialistų Internacionalo 
reakcinio (? — “N.” Red.) 
sparno. Tas didėlis1 pakairė- 
jimas socialdemokratų dar
bininkų, matomai, paveikia 
net į didžiausią Sovietų Są
jungos priešą socialdemokra
tijoj.” 

♦
Kam Siurba šitokius dalykus 

prasimano? Kautskis niekuo
met nebuvo Sovietų Sąjungos 
gynimo priešas, bet atvirkščiai; 
jisai visuomet stojo už Sovietų 
Sąjungos gynimą nuo fašistiš
kų arba imperialistiškų užpuo
likų.

Savo laiku Kautskis \ smerkė 
Santarvės valstybių ginkluotą 
intervenciją Rusi joje.. Jisai pil
nai pritarė RidsijOs socialdemo
kratams (menševikams), kurie 
sovietų armijose kovojo prieš 
Ėilsudskio Lenkiją, kai ji buvo 
įsiveržusi į Ėušiją, ir prieš 
“baltuosius” generolus (Dehiki- 
ną ir k.).

O kai dėl Kaut'skio; “rėakcin- 
gumo”, tai Siurba vartoja žo
dį, kurio, matyt, jisai pats ne
supranta. Reakcininkas arba 
atžagareivis yra tas, kuris prie
šinasi pažangioms idėjoms ar
ba bando visuomenės gyvenimo 
eigą pasukti į atgyvenusias sa
vo laiką sąlygas. Kurioms gi 
pažangioms idėjoms Kautskis 
priešinasi arba ką pasenusio ir 
atgyvenusio jisai bandė įpiršti 
darbininkų judčjimui ?

Kautskis visą laiką stojo Už 
demokratinį socializmą, tuo 
tarpu kai komunistai skelbė (ir 
tebeskclbia) diktatorišką, des
potišką “socializmą”. Tai kuri 
gi idėja yra atgyvenusi savo 
amžių: dėmokratijOS ar dikta
tūros? Aišku,- kad diktatūros. 
Komunistai jau patys šiandie 
pripažįsta,' kad demokratijos 
reikia Fraricijai, Vokietijai, Ita
lijai, Lietuvai ir visoms kitoms 
šalims — išimant Ru»iją> Ko- 
minternas Savo paskuitniame 
kongrese pareiškė, kad vieh tik 
už “demokratijos likučius” dar
bininkai turį būt pasiryžę eiti 
nėt į karą.

Vadinasi, demokratija dar 
toli-gražu nėra atgyvenusi sa
vo amžių pasaulyje,' jėigu ko- 
mintėrnas liepia darbininkams 
guldyti už ją savo galvas. Iš
imtis, kaip paminėjome, p’alie- 
ka Rusija. Bet butų tikri juo
kai sakyti, kad toje šalyje de
mokratija ėsaiiti “atgyventa” 
arba “pasenus”, kuomet tenai 
demokratija dar niekuomet ne
buvo įgy Vėftdirita!

Kita idėja, turi yrg riiinima 
Kautškio įiarėišliifriė, tai — 
Tautų Sąjunga, šią pasaulio 
valstybių organizaciją kohiu- 
nistai taip pat, kaip ir dėftio- 
kratiją, niekino kaip įmanyda
mi. Paskui, staiga, komunizmo 
viešpačiai Maskvoje pakertą sa> 
vo nuomonę ir pasiuntė. Gene- 
votį komišatą' LitVijfi’dyį, kad 
jisai įrašytų į Tautų Sąjungos 
narius Soviėtų Rusiją! Tegu ; J. K. MAŽIUKNA 
dabar pabando Siurba arba ku- prezideiitas, 
ris kitas lietuviškas komisaras P. JURGELIUTĖ 
nuvažiuoti j Jdašk/ą ir viešai torius,

npsistaty

komunistai 
ir pačioje
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SLA, Nariams flė Apgavystės, 
bet Organizacijos Gyvavimas 

ir Ateitis Rupi

Keletas musą ęb^ug^ iš san- 
dariečią pusčs “Vienybės” rir. 
89 paskelbė agįįacinj straipsnį 
už tautininką statomus kandi
datus į SLA. ;

Tame straipsny pasirAšusie- 
ji pripažįsta, kad SLA. dabar 
sutvarkytas, tačiau4 visą kredi
tą už tai atiduoda tik iždo glo
bėjui S. Moėkūį ir sekretoriui 
Vinikui. Tuo tarpu mes visi 
gerai žinome, kad dėka Prezi
dento F. J. ■; Bągočiaus mušu 
SLA. dar gyvuoja ir baigia iš
bristi iš tos balos, kurion įklam
pino “tautiškoji” Pildoftioji Ta
ryba. ’

Gerai, kad StA. nariai lai
ku susiprato ir 1933 metgiš 
prie SLA. vairo pastatė vieiią 
gabiausių Amerikos lietuvių 
žmonių F. J. Bagočių. Meš 
esam tikri, kad jei ne Baįo- 
čius, SLA. bu'tų neturėjęs jau 
čarterio ir butų miręs.

Kur Eagočius prieis,- ten riei 
p. Rastenis, nei kitas nepri
eis. Ir kur Bagočius prieis, ten 
reikalą padarys, dėl to, kad 
Bagočius drąsus, gabus, ener
gingas, plačiai žinomas ne tik 
lietuvių, bet ir amerikiečių tar
pe.

Keista darosi, kaip tie žmo
nės, t. y. vadinamieji tautinin
kai, drįsta save statyti kan
didatais į SLA. Pild. Tarybą. 
Juk mes gerai žinome, kad jų
jų Sėbrai; su St. Gegužiu prie
šaky, SLA. pridarė šimtus wk- 
staričius dolerių nuostolių. Ar 
p. Rastenis su4 savo draugais 
bus geresnis? Tenka abejoti/

Tautininkai gąsdina mus ko
munistais ir socialistais. £et 
tai tuščias burbulas, žemiau 
išvardinti aismenys nesivadiibs 
partiniais sumetimais. Jieinš, 
mes tikri, pirmėj eilėj rūpės 
išlaikyti SLA. čielyb’eje ir Ug
dyti jį atėihančiajai kartsli

Taiigi duokim adv. F. J. Ėa- 
gočiui prbgą išlyginti visa!s 
SLA. spragas. Per šiuos du 
metus ji padarė gerą pradžią, 
b£t darbas dar nei neįpU’sė- 
jęs,

Nominuokim ir balsutokim už 
šiuos žmones:

Adv. f. i. bagociuS' — 
prėzideptas,

P. JURGELIUTĖ

(Rašė' Sandariems 'tautininkas.)
vavo, jie ne tik nieko ne už
gyveno, bet dar padare blogus 
investmenfus ir didelę dalį tos 
organizacijos turto tiesiog pra^ 
žudė! Tai nedovanotina SLA. 
nariams padaryta skriauda!

Mes SLA. nariai nesame kū
dikiai. Mes norime, kad musų 
organizacijos vadovybė butų 
ne partijų žmonių rankose, bet 
kad jai vadovautų įvairių pa
žiūrų žmonės arba skirtingi 
nuo tų, kurie vadovavo pra
eityje’.

Toliaus skaitydamas “■Sargy
bą” randu ve ką pasakyta:

“NOrs dabartinio reikalų 
vedėjo M. J. Viniko nurody
mais ir buvo progų išgelbė
ti SLA. turto didelę dalį — 
netoli trijų šimtų tu’kstančių 
dolerių, 
kušius Bonus ant pastovių 
valstybės popierių, bet ne- 
kompetentiški viršininkai 
tam griežtai pasipriešino, 
dėl ko milžiniška Susivieni
jimo turto dalis buvo “kai 
per langą išmesta”.
šis vaikiškas posakis, galėjo 

būti paleistas tik paties p. Vi
niko paprastais plepalais. Juk 
p. Vinikas yra viršininkas ir 
net daugiausiai atsakomingas 
SLA. ■ biznio vedimui. pastaty
tas žmogus. Jeigu jau jis pa
rodė tokį savo “genijališkumą” 
kaip , šioje , melagystėje pasa
kyta, tai kodėl jis, matydamas 
“nekompetentiškų viršininkų” 
tokį elgesį, tylėjo ir tylėda
mas leido jiėms musų organi
zacijos turto net $300,000.00, 
per langą mėtyti? Kodėl jis 
neprotėstavo ir tylėjo? Tokias 
pasakaitės tik vaikams pasa
kokite !

Apšvietus komisijos nariai 
padarė pastabą p. Vitaičiui 
link vietinių žinių, čia vėl rik
smas, buk “Čėnztfra” uždėta. 
Vietos žiniose nieko daugihu 
nebūdavo, kaip tik apiė' p. Vi
taičio žmoną ir jo asmeniškus 
draugus rašoma. Ta pastaba 
p. Vitaičiui nepatiko ir jis 
pats, o ne Apšvietoš komisija, 
“išcenzūravo”, panaikino visą

Visą savo gyvenimų buvau 
ir tebesu sandariems, kitokio 
sitikinimo nebusiu ir ateityje. 

Bet jeigu matau, kad sanda- 
riečių-tautinirikų tarpe randa
si blogos valios melagių, tai 
su jais sutikti negaliu4 ir są
žinės, esu verčiamas savo min
tį visuomenei spaudoje pareik
šti.

Aš čih noriu savo mintį pa
reikšti SLA. reikaluose. Štai 
prieš mane guli Ne’Vr Yorko 
tautininkų išleista - ‘‘Sargyba”, 
kurių man mano draugas įtei
kė. Ją išleidd kaikUrių brook- 
lyniečių biltėliš,- pasivadinęs 
SLA. “Sargybos Komitetu” ir 
kurio pirihininku yra A. B. 
Strimaitis. Į šį lėidihį žiūrint, 
kaikurie maino draugai tauti
ninkai gal pamahys, kad jame 
nuoširdus godžiai, įšpėjaritys 
SLA. nuo' socialistiško pavo
jaus. Bėt man j jį žiūrint tryš- 
ka ašarės iš akių. TryŠka to
dėl, kad žinau,- jog tas pats p. 
Strimaitis, kuris tame leidiny
je neva ginai SLA. nuo socia
listų ir neva nori padaryti ko
kį tai gėrą Amerikės lietu
viams, tuo pačiu sykiu tą Ame
rikos lietuvių visuomenę tik 
apgaulingai suvedžioja.

jus visi pamenate Lietuvos 
Atstatymo Bendrovę. Į šią ben
drovę Amerikos lietuviai, di
džiumoje tautininkai, yra su
dėję apie;$56o,Ob6;0O. Ši ben
drovė nėra galutinai žlugusi. 
Jos kaikurie inVeštmenfai daf 
ir šiandien neša pėlną, kuri 
p. Strimaitis, kaipo sekreto
rius, kolektuoja it sau algą 
imą, p’o $35.00 savaitėje, ir 
sau dykas būdamas gyvena. 
Vot čia ir pasirodo p. Stri
maičio veidmainybė patiems 
tautininkams, jeigu tikrai jam 
rūpėtų jo' idėjos draugų rei
kalai, tai jis vieton meluoti 
SLA. savo leidžiamoje “Sargy
boje”, pasirūpintų surinkti At
statymo Bendrovės akcininkų 
antrašus, sušauktų pilną akci
ninkų suvažiavimą, likviduotų 
tą bendrovę ir tada tos ben
drovės dalininkai bent dali sa
vo investuotų pinigų galėtų at
gauti. Tai nė kokis “šargybi- 
ninkų” vadas, kuris nesergsti 
saVo draugų! Tai ar mes SLA. 
nariai galime tokiems sargams 
tikėti ir norime sulaukti, kad 
SLA. atsidustų tokioje sargy
boje, kokioje dabar yra Atsta
tymo Bendrovė p. Strimaičio 
saugojama? Ar tai nė pasity
čiojimas ir veidmainystė?

ToliaUš pgžiurėkim'ė kaip to
je “Sargyboje” nori apgauli 
pačius tautininkus. Pirmiausia 
joje sakoma, kad SLA. vado
vybėje tt?ri būti “nesuteptos 
reputacijos žmonės, tik turi 
saugoti visų narių gerovę, o 
ne savo partijos reikalus .

Kas žodis tai melagystė. Vie
na, Sargybės Koiniteto v'adai 
yra daugiausiai susitepę; an
tra, 
nai 
gai,

iškeičiant neti-

korespondencijų skyrių. Pa
skaitykite p. Vitaičio pareiš
kimą po Apšv. komisijos pa
stabomis. Reiškia p. Vitaitis, 
pajutęs užgautą “unarą”, pats 
sulaikė žinias iš Amerikos lie
tuvių gyvenimo ir dabar kal
tina kitus. Negraži veidmainy
stė! Jeigu p. Vitaitis tingi pa
rinkti naudingų vietos žinių, 
tai kam jis kaltina kitus?

Kuto toliau skaitai tą “Sar
gybą”, tuo daugiau pikta da
rosi, kad pas mus, tautinin
kus, tiek mažai doros ir rim
tumo beliko, štai vėl randu 
riksmą, kam Pildomoji Tary
ba iš redakcijos prašalino P. 
Bajorą, kuris vedė Jaunimo 
Skyrių. Aš turiu pasakyti, kad 
tas P. Bajoro vedamas Jauni
mo Skyrius buvo ne čia augu
sio jaunimo dvasiai, bet tik 
moterims pasiskaitymai/ Ame
rikoje gimusio jaunimo dvasią 
ir sielą gali suprasti tik čion 
augęs jaunuolis. Pagalios, kur 
jus matėte, kad prie savaiti
nio 6 puslapių laikraščio, ku
ris beveik visas tiktai SLA. 
raštinės ir kuopų koresponden
cijomis užpildytas, sėdėtų ir 
algas imtų du redaktoriai? Juk 
tai nusidėjimas prieš SLA. na
rius! Pildomoji Taryba gerai 
pasielgė, antrą nereikalingą re
daktorių prašalindama ir tuo- 
mi organizacijai sutaupydama 
kas metai bereikalingų išlaidų 
apie $2,000.

čia tik kelis faktus suminė
jau4, kaip Brooklyno “Sargybi- 
ninkai” meluoja ir nori apgau
ti SLA. narius, nori tos orga
nizacijos turtą išnaudoti savo 
draugų naudai.

Visi SLA. nariai, kurie dar 
nesate nominavę kandidatų į 
Pildomąją Tarybą, apsisvarsty
kite ir neklausykite tų, kurie 
savo gyvenime nieko naudos 
visuomenei nėra nuveikę, tik 
iš jos pasinaudoję ir tebesi
naudoja. Tokie yra Brooklyno 
“Sargy binipkai”.
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ATĖJO naujas 10 nume
ris “Kultūros”. Daug įdo
maus pasiskaitymo. Rašo 
prof. Leonas, prof. Čepins
kis, Butėnas, Korolenko ir 
kiti. Kaina 45 centai. Gali
ma nusipirkti “Naujienose”.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

VIENA Iš 3,000

Vfcė’

se^rė-

statomi kandidatai išimti- 
tik “šargybininkų” drau* 
vienos partijos įmonės. O 

SLA. priklaUSO Visokių pažiū
rų gabių žmonių. Jie yra pil
nateisiai nariai, tai kodėl jiė 
neturi teisės būti organizaci
jos vadovybėje?

Aš; kaipO tautininkas, visuo
met mylėčiau matyti tautinin
kus tOš organižatiJOš vadovy
bėje. Bet pažvelgęs į. praeitį, 
mataii, kad geriausiais Ameri
koje gerbūvio metais, kuomet 
tautininkai išimtinai tai orga
nizacijai per eiles mėtų vado-

j Bostori gražuolė, Miss Virginia Walker, kuri buvo išrinkta’ 
i'iš 3,000 mergaičių kinomatografo “žvaigždės” ateičiai. Ji jau 
g^avo’ kontraktą iš filmų bendrovės.
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T^aviata-Melropolitan 
Operoj Katine

16 d. Grudaiib, Mfettopolitan 
Opera (New York’e) atidargs 
sdvtri SSzbhą' Vėfdi opera 
“La TfaViata”, dalyvaujant 
Lucrėžia Bbri, Ūichafd Crooks, 
Lawrence ifybett ir kitiems; 
Opera “Traviata” yra ypatin
gai brangi ir fddoš artima 
mums lietuviams, nės su šia 
opera buvo atidaryta LietuVos 
Valstybės OpėVb Kaune — 31 
d. Gruodžiu, 19Ž() įtiktais. Reiš
kia, šįmet sukanka lygiai pen
kiolika metų nuo atidarymb 
Lietuvos Operos^ ši? “Travia
ta”* dalyvaujant pačiam Kip^ 
rili Pettoiiskūi, kiltie blivo Lie
tuvos Operos* ne tik tos idėjos 
sumanytoju, bet ir uoliausiu 
j oš Vykdintoju.

—o—:.
TschaikdWskiū Laiškai 
Atspausdinti

Iš Maškvoš ateina žinia* kad 
Valstybės Mhzikos Leidimu De
partamentas išleis visą korfeš- 
pondeiiciją tarp Tscliaikowskio 
ir Frau Von Meck. Šie laiškai, 
kūrik apiiha laikotarpį 1879- 
1Š81 metų, yra ypatingai svam
bus Rusų muzikos istorijoj, ir, 
yra sakoma,- kad Sovietų val
džia neatkreipia nė kiek dbriiės 
j tą faktų, ,kad Vbrt Mėok šei
myna priešinasi šių laiškų iš
leidimui:

Iš’ pavydo ritišovė su-1 
žieduotirię, meilužį 

iri pats nusišovė ,
27 metų Jošeph R. Downėy; 

63 W. Schiller street, Belmaf 
'viešbutyje vakar nušovė Grace; 
Osborne, 20; jos kaifibdryje bu-, 
vūšį vyriškį, Lawrėnce Lėmriė 
ir vėliau jlatk, iiiisišovė. Įėjės 
netikėtai į merginos kambgtiį’ 
ir riadęs jdiriė kitą' vyriškį; 
Downey pamišė iŠ pavydo if 
ėmė šaudyti* Mergina buvo jo 
siižiėduutiiiė.

M;
O

Pardavė jautį1 už $3'195
Žeriiėš ukib parodoje, kiiri 

dabar vyksta' Ghicagoš sker
dyklų amfiteatre, pirmą dbVarią 
laimėjo jautis priklausąs 19 
metų berniukui, Gleo E. Yoder 
iš Weilman, la. Jaunas savinin
kes jautf pardavė ir už jį ga
vo $3,19&

Brimihinkėriiš ant maisto produktų. 
Perskaitykit šios savaitės apskelbi- 
iria, kuris telpa širije laikraščio lai
doje, sušižyniėkit kak jums reikalin
ga ir atsilankė į.,“Midwest Stores” 
persitikrinsite ,kad jus ne tiktai su-

taupysite ant savo pirkiniu* bet ir 
gausite ekspertų ^nata^hstvittia.

kaip

iriu

Populiatiškiaiiši • 
Kompozitoriai

Kubinei Nėw York PhilRar- 
monic Symphony Orchestra 
rerigesi pažymėti saVo 2()0 ra- 
dio programą* kuris buvo duo
damas praeitą sekmadienį, jie 
ta proga pridarė taip vadiriairią 
Baisaviriiąį kuriame jų progra
mų klausytojai turėjo progos 
išreikšti savo pageidayimus 
taip vaditiariiani “reųūest” pro
gramų!, idant sužinoti, kokių 
korhpdzitorių, mirusiųjų iri gy
vųjų, kuriniai labiausia publi
kos mėgiami; Iš 12,112 balstio- 
tojų, keturi1 daigiausia brilšų 
gavusieji buvo:

Mirę
Bėethovėri ............ .. 1,878
Brahms ............. . ;.... 904
Wagner ..... ............ 788
Tschaikovvsky ........... 648

Gyvi
Sibelius ............. . . 1,888
ĖaVėl ....... ............. .... . Šio
Strauss .............. . ..... 616
Stravinsky ........... .... 418
įdomios skaitlinės* ar ne?

norš ypdt#, ktĮfi ifidka kokią 
sėtinį liaudies meliodiją; būtinai 
šusifahda tą žihdgųi jtliris pa- 
dainubja< PėiSiii,’ d jiš p^dard 
užrašą; Praeitą vasarą jisai pa- 
Švėiite gan daiig saVo atostogų 
laiko rinkdamas tą liaudies tdr- 
tą, ir tokių surinktų dainų ji
sai dabar turi apie 2,400. Ir 
nėra abejonės, kad jisai daiiig 
šių nifeliddijų1 sutaikys musų 
solistarhsf chdraiiis, etc. Tai 
turtas, šu ktiriuom. būtinai rėi- 
Ičia pasaulį* supažindinti* ir nie
kas kitas to nepadarys, 
tik patys lietuviai.

» » » 
Ąkstih^. Jaūiiiėiiiš 
Dainininkams

Krypimas' Jirife gėrfesriią
zikalių programų* kaip per ra- 
dio toiį ir’ koriėertuose, ir abel- 
nas atgaivinimas žmonių žin- 
geidavimd rinito muzika, turė- 
tij riUrbdyti jauniems daininin
kams, kad' atėjo laikas jiems 
įsigilinti į savo repertiiarią.

Per paskutinius kelius me- 
ttiš jaunųjų1 aspirantų prie vd^ 
kališkos garbės buyo prakti- 
kuojaifia aįrubežiuoti saVė 
lengvesnio tipo muzika, tokia 
kokia buvo reikalaujama per 
radio; etc.

Dabari, točiauš, tiė pigios 'rų- 
šies programai jau turi pasi- 
dtioti datigiaus turtingiems bal
so ii4 abėlfiai rirhtošfiės muzi
kos likimiii. Koncertų serijos ir 
dainų draugijos visoje šalyje 
vėl darosi stiprus faktoriai tau
tiniam muzikos gyvenime.

Su atnaujinta dome šių orga
nizaciją, yra augantis reikala
vimas naujų artistų, naujų 
dainininkų stovėti šrilė atsižy
mėjusių ir seniai priimtų sdlis- 
tų ir, laikui bėgant, užimti jų 
vietas. Publika nori naujo ta
lento, skaisčių, jaunų balsų, 
bet jie būtinai turi turėti išla
vintus daiiiihifikuš su autorite- 
tišku stiliuni.

Čidhai tie jaunieji daininin
kai, kurie neatkreipė domės į 
“classics”, kaip tik ir randa sa
ve apgailėtinai neturtingais.

žmogus ^ali tdfėti’ be galo 
gražų balsą ir turėti galimybę 
perduoti gaidas, bėt tai viskas 
ką jisai padarys — dairiuos 
gaidas:

Jd dairia bus be sielis ir ne
įdomi.

Perdtidti švelnią mužiką ne
galima išmokti į dieną. Juodei 
išmiHtihgas jauiiriblis,* kuris 
mano padaryti pragyvenimą iŠ 
dainavimo, tiibėtų žiūrėti kelis 
metus į pryšrikį* ir prisirengti 
atatirikainai.

Išgėlliėjo keturis iš 
degančio namo

Cicetoj
Gaisrininkai . išgelbėjo ketu

ris žmones kai name, 5106 W. 
22rid place, kilo gaisras. Lieps
nok pirmiausiai apėmė laiptuš, 
taip kad viduje buvę jokiu bū
du patys negalėjo ištrukti.

Po elevatorio trau
kiniu puolė bedarbis 

muzikantas
Tifeš Kildare avenue vakar 

rytą po ’riteihahčiu elb'veiterio 
traukiniu puolė 50 metų muzi
kantas Williahi Kariafiat, 42Ž9 
W. 21st .strėeit. Ttoūkihyš jį 
suvažinėjo.

Policija spėjri, kad muzikan
tas nusižudė negalėdamas gau
ti darbo.

P-lė Orik1 Skėvėriiite
“Oriūkas^, “Pirmyn” dtaro 

solistė* daugelio operečių žvaig
ždė, talentuota vaidintoja, at
einančio Sėkmadiėriid vakare 
ją matysime Lietuvių Audito
rijoj kovojančią' už bažnyčios 
neliečiamybę dramoje “Blinda”. 
, • r imi .ri, u>nu ui.. i./
rinkimas, Kuriame buvo išrink
ta nauja kuopos valdyba (No
minacijų rezultatai kitoje vie
toje).

Naujos kuopos viršininkės 
yra: Jūlia Zimontienė, pirmU

•. E, Šatkauskienė, 
Zofija Mikšienė; už- 

; Aleksandra Staniš, 
Jpzefina Norkienė,

ižd:; pp. Brenner, šolis ir Ta
lys—iždo globėjos; p-a Amb
rose— maršalka; prie Aldoha 
Bernotas-—korespondentė, ir Dt*. 
S. šlakiene—-kuopos daktaras.

ninkė; Di 
yice-pirm*; 
rašų sekr. 
fin* sek.;

SLA. 208 MOTĖlil,’ KUOPA 
IŠRINKO NAUJĄ VALDYBĄ;

Trečiadienį vakare įvyko
SLA. 208 Moterų kuopos suši-

BESUJUDINIMŲ
Tinkamas Gydymas dėl 

aistraus kūdikio
TRYS ŽINGSNIAI

1 PALENGVINTI
■ .......  111 IT'frIZ' ■VTIWTI?1¥T

Prafeiinėjo $16,000 
bendrovės pinigų 
arklių lenktynėms
Tina Cushman Horwitz, per 

$ ihetuš dirbusi už kasiėręį ir 
knygvedę Gimbel restorane, 30 
W. Raridbi^ii štrdėt, prisipaži
no išeikvojusi $16,000 bendro
vės pinigų; Ji pinigus pralai
mėjo dėdama lažybas už ark
lius. . b s

Taupykit Pinigus!
Jufe Iferigvai galite niispręsti ar 

įusu apielinkes grosernįrikas yra ge- 
rąs bižniėriuš pagbl jo elgimąsi su 
koštunieriaįs ir jo pastangas dario- 
mos krautuvėje. , Bile Ras su tin- 
kdiha' sunia* piHigų' gdli atidaryti 
krautuve; bet tas dar nereiškia, kad 
tos krautuvės savininkas yra tinka
mas fokiaih bižflįul aštrino iri kad jis 
moka gerai patarnatiti savb kbstu- 
mieriams .

Groserninko užduotis yra neleng
va . Jis turi užlaikyti tokius maisto 
produktus, kokius jo kostumieriai 
reikalauji ) . Grbserinęjėjus rdsitė 
didelė kolekciją produktu išdirbto 
daugelio manufatkurų iš viso pasau
lio. Bet sūdėjimaį tų prdduktų .į 
vieną yiėtą yra dari ne' viskas. Apie 
vietinio groserninko gerumą ir tin- 
kamuiną; jUš tUritė SritęSti iš to, koy 
kias paštarigas jis deda, pristatyriie 
geriausiu maisto produktų, žemiau
siai galimomis kairiomis.

Kaipo pavyzdį, paimkime patyru
si iri vėiklij gfbšėrhiriką; tbkį kdkiu 
yrą “Midvept Stores” jUsų apiėlin- 
kėj. ši krautuve operuojama savi
ninko, kuris turi daugeli metų pa
tyrimą .šiame bizriyj; bėt. jis reali*- 
žuoja. K^d jis kaipo atskira ypath 
nė’gali jiitiis tinkamai patarnauti. To
dėl jis pats ir 300 kitų grosėrninlęų 
priklauso vienai kooperatyve! orga
nizacijai .kuri valdo iri operuoja nuo
savus urmo sandėlius.

Per šiuos urmo sandelius maisto 
produktai superkami vagonais, . žėr 
minusiomis kąinpmis, tiesiog ,-iš iŠ- 
dirbėjų ir mahUfakturų. Tai yra 
pirmas žingsnis sutaupyme piriigu 
dėl kostumierių. Toliau, kas sa
vaitė planuojami specįal išpardavi
mai laikė kurių jus dar daugiau su
taupėte* ii* ant galri, “Midlribšt 
Stores” kiekvienam kostųmįęriui 
duoda pelno — pasidalinimo kūpri
nus’, taipgi suteikia progą kas sa
vaite gauti cash prizus. Kripondš 
gaįima išmainyti i vertingas dovši- 
rias* ■ ■ ■ • ;
i “Midwest Stores” savininkai vi
suomet Stengiasi sutaupyti narnų

sūštabdYkitgėrimoįproti
C „ Prašalink norą, gauk tikrą įr pastovų 

palengvinimą su ALSANS, ęaugus toni- 
kaa.ir. ruųestingas naminis gydymas. Be 
narkotų ar kitų kenksmingą gyduolių;

I BĘ SKONIES. . BE KVAPO,, GALI BUT 
PADUOTAS BE GERĖJO ŽINIOS.

r IBpildom orderius krasą ir telefonu.
„ ALŠANS LABORATORY

!100 N. StdtAx8t. DAį)t. L. Kamb. 833
Tel. CEN. 7170, Chicago 

įįįyįįįijįL—

.I. '* ' • "J» ■ •

19 AUfeys 6 Stalai 19 Alleys
Riskit bolę dėl geresnes 

sveikatos!
SOUTHWEST BO1VLING

ALLEYS
1659 Biuė lisiaiid Avenue
Telefonas ČJANAL 7554

Williaih Arbarias Jack Whitęhead
i u ii i .m.......... ‘ ‘ii 1 ............. ’ ' ii .......

■

ĮUŽK. VIDURIŲ

šiandien valanti ddza, rytoj ma
žesni* doza; kassyk niažlau iki vi
duriai patys pradės normaliai veikt

t
Į

, kiekvienam ____ v .
*' a — pasidalinimo kupci- 

1‘2‘
KUppndš

0
.... -i ■..<*

P. CONRAl)
STUDIO 

420 W. 63rd St. 
En<lewodd 5883-5840 

Dar gražiau, modemifc 
Iriau Įrengta.

I

Ciane Coal G.
5332 S. Long Avė, 

TeL Republic 8402....

Pocahantas Minė Run Screėns — 
5 tonai ar .daugiau $7..3O tonas 

Stnulkesni $7.05 tonas

SUSIRINKIMAI
S I.A.N b.lKN. '
Raudonos Rožės Kliubo—Liubsybės svetainėje, 7:00 vai. vakare. 

Rinks 1936 ritėtų valdybą. Nariams—vaišes.
SLA. 63 kuopos—priešmetinis susirinkimas Tuley Park svetai

nėj, 90th Street ir Št. Lawrėnce avė. ,7 va.l vakare. Kuo
pos valdybos rinkimai ir Pildomosios Tarvbos nominaci
jos.

Jaunų Lietuvių • Amerikoje Tautiško Kliubo—pusmetinis sūsi- 
rinkimaš, Chicagos Lietuvių Auditorijoje ,3133 S. Hal- 
štėd streėt. 1936 metų valdybos rinkiniai. S. KuneviČia, 
sekretorius.

Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubo^—priešmetinis sūsiririkimris,
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 Halsted St;, 7:36 v. 
vrik. Valdybos rinkimai, raportas apie Chicagos Audito
riją. A: Kaiilakis, raštininkas.

StA; 134 Moterų Kuopa—McKinley Park svetainėje, 7:30 vai. 
. vrikrire. Kuopos valdyboš rinkiniai, Pildomosios Tarybos 
nominacijos, klausimas kubpos susirinkimų perkėlimo riMū- 
jon vieton.—Valdyba.

Liet. Vakarinės žvaigždės Pašėlpbs Kliubo—priešmetihis susi
rinkimas, G. M. Chernausko svet., 1900 S. Union avė*; 8 
v. v. Valdybės ririkitnai, baliaus klausimas, B. J. žolyrihs, 

v sekretoriui.

Boston Symphony 
Orchestra

Neseniai atidarė savo 54-tą 
sezorią šii didžiriusiu jiasiseki- 
riiti. Šios orKėstros vedėjas, Dr. 
Serge Koūsšėvitzky, parinkti ir 
įspūdingai išpildė įdomų pro
gramą: dideliam malbnumui su
sirinkusių ihdžilcos myiėtojy.

Prie šios progos tenka pa
stebėti, kad visuose didesniuo
se riiiėštuošė, kur tiktai randa
si simfonijos orkestros ir šiaip 
teikiami aukotos rųŠiėš koh- 
certai, tai šįmet visi susilaukia 
didžiausio pasisekimo.

Tddėl, tMdėkaVdriės Diėfia šį
met yra tvarkoje; kadangi at
rodo, kad muzikos profesija 
tikrai grįžta prife tb linksftiūmo, 
kttriš būvo jų 1928 B. C. (Be- 
ford thė erash);

. __o—
Pbtras Sūfpalius

šis musų Anterikojė gimęs ir 
augęs muzikas, pilkai* įvertih- 
damas lietuvių liaudies dainos 
meliodišką turtingttiiių ii* jų! 
įvairų ir patraukianti ritmą, ir 
būdamas apžaVSlaš jb ieškoji
me vis naujos tautiškos išraiš
kos, deda daug paštaiigų, kad 
surinkti kiek tik galima liau
dies dainų. Jis eina net iki to, 
Itod išgiridęs, jog randasi kuri

SLA. 226 kuopa 
rengs vakarėlį

Sūsiririkiriiė, 
gruodžio 
perrinkta 
Išskyrus 
bėją* visa

BET KURI motina žino priežas
tį kai jos kūdikis nustoja žai
dęs, mažai valgo ir kai sunku jis 

suvaldyti. Užkietėjimas vidurių. 
Bet gaila, kad mažai kas žino kaip 
protingai ąi stovį pataisyti!

Paprasti liuosuotojai, net ir pa
prasto tvirtumo, turi but labai at
sargiai reguliuojami.

Motinos, skystas liuosųotojas 
yrą atsakymas į visus jušų rūpes
čius dėl užkietėjimo vidurių* Skys
tas liuosūotojas gali but nuitfie-, 
rUdthš. Jb kiėkiš tikrai gali bvit 
nustatytas .pagal amžių ir reikalą. 
Sumažinkit kiekį. kassyk iki vidu
riai pradės veikti patys per save 
iri be jokios pagalbos.

Šiš gydymas buš pasėkriiingas 
su kiėkvięhii kūdikiu iri šti kiek
vienu augusiu žiriogiirii.

Gydytojai, vartoja skystos liuo- 
suotojds. Ligoninės vartoja skys
tos formos lįuosuotoją. Jeigu toks 
jiems yra tirikabiiarisias, jisai yra 
geriausias ir dėl naminio vartoji
mu. Skystas liuostiotbjės ktirį, di- 

' džiausiąs skaičius šeimų vartoja 
yra Dr. Caldwėll’s Syrup Pepsin. 
Bile vaistininkas ji parduoda

URšULfc * KOČENTIENĖ 
■f Persiskyrė -įsų šiuo pasauliu 

gruodžio 5 dienų, 12:20 Va- 
landa PO Riet 1935 m., sulau
kus pusps amžiaus ,gimus Biid- 

•h v'yČiij kaiįriė, žygaičių parap., 
Tauragės apskr. v i /

’ Amerikoj, išgyveno 30. ijhetų.
• Paliko dideliairiė nuliudimė 
vyrų Juozapa, sūnų Aleksand- 

' drą, dukterį Paulina, 2 pusse- 
rės .Joisephiną ir Oria, giminės 
ir draugus 1,
‘ Kurias pašarvotas randasi 

) 4442 So. California Avė. Tel. 
i Lafayette 8091.

Laidotuves ivyks pirmadienį 
gtoodio 9 diena, 8:30 vai,; ryte 

»iš namų i Nekalto Prasidėjimo 
Pati. Šv .prifapi.įoš bažnyčia, 

j kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės siela, o iš 

' ten bus nulydėta i ŠV. Kazi- 
miėro kapines.

Visi a. a.Uršulčs Kočentie- 
nėš giriiinės, drriiigai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi, dalyvauti laidotuvėse ir sų-t 
teikti jai paskutini patarriavi- 

v mą ii atsisveikinimų
, Nuliūdę liekame,

Vyras ,Sūnūs, Duktė, 
Pušsšėseres ir Giinirieš;

Patarnauja laidotuvių direk
torius J; Liulevičiiis, Telefo
nas JLafayette .3572, .

JONAS ZAKARAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

; gruodžio 3 dieną, 11:12 vai. 
ryto 1935 m., sulaukęs 42 ,me- 
tų airižiaus .giriięš Tauragės 
apskrV)i jRąšilės - parap., Pečiu-

. lių.karinas.,
1' Ameriikbj1 išgyveno 28 riiėtriš

Paliko dideliame nuliudimė 
moterį Juzefą po tėvais Petra
vičiūtė, 3 duktčriš Pullcheriją, 
Stęfapiją, ir , Josephine, esserį 
Aleksandra Bitauiiė'riė ir jos 3 
surius, pusbrolį Pranciškų 
Montvilą ir daug kitų gimi
nių, d Lietuvoj broli Adolfą 
iri šėšėri ROžriliją1 it giminės., '

Kūnas pašarvotas rąndasi 
7001 S1. Talnian Avė. Telefo
nas Hemlock 9728;, . .

Laidotuvės . įvyks šeštadieni* 
gruodžio 7 dieną, 8:00 vari ry- 
to iš namų į Gimiind Panelę^ 

, šv. parapijos, bažnyčią, kuribje 
c Atsibus gedulingos pamaldos už 
; velionio' sielą, o iš ten. bus riu- 
; lydėtas i šv. Kazimiero ka- 
* pineš.

Visi a ,a .Jono Zakarausko 
gimines, drąugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da-• 
lyvauti laiddtuvėsę ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsi&vėikiniiria.

Nuliūdę, liėkąme, ,
Moteris, Dukterys, Sesuo, 
Pubrb’liS ir Giminės .

Patarnaują laidotuvių direk
torius, J. Ė. Eudeikis, Teiėfo-

X nas Yards 1741.

r

Teisybės Mylėtojų Draugijos—priešmetinis susirinkimas, Čhi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje ,31583 S. Halsted strėet, 12 
valĮ dieną. 1936 ritėtų valdybos rinkimai, konstitucijos 
taisymas, nuskyrimas Draūgijos driktaro. P. Kiltis, pirm,. 
E. Nartas, sekt;

55 Kuopos—Bihibos svetainėje, 635 West 119th Street, 
Valdybos; komisijų rinkimai; Pildomosios Tarybos noftii- 
nacijos. 2 vai Į pp. J. Tamašauskas, rast.

Gartiėtd Pairk Lietuvių vyrų ir Motetų Pašelpiriib Kliubo — 
priešmetinis susirinkimas, Lawler Hali, 3§Š9 'M. Madišbn 
avė'iiuė* 1 vai. pp. 1936 metų valdyboš rihkiinai. Nariai 
priiriiafrii nupiginta kaina—nuo IŠ iki 25 min.,—už dyką, 
nuo 25 iki 45—$1.00. M. Medklinskds.

Brolių ii* Seserų Lietuvių Dr-jos — priraįrijbš riibkyklbš
lėjfe 18-toj apiėlihkėj, 1 v. pp. Vrildybos ririkintai. P. P. 
Lapenis, d-jbs korespondentas.tf1*
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U PARENGIMAI
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Kuopos valdyba pasiliko 
ta pati

kuris įvyko 
mėli. 4 dieną' buVo

kūbpos valdyba. I
vieną iždo glo- 

valdyba pasiliko se
noji. Pirin* J.t Kaūliiias, viče- 
pirm. M^ JĮ Šileikis, užr. rast. 
B. Aluzas, fin. rašt. K: čepu- 
leVičidš, iždihihku K. Semaš
ka, iždd globėjai A. Vilis ir 
Černauskas. Daktaras kvot. Dr. 
A. MOhtvidas.

Taipgi buVb išrinkta 6-ip 
apskričio delegatai, viso 11 na- 
fitį.

Nutarta surengti 25 metų 
kūopoš gyvaviriib paniihė- 

jimo Vakarėlį
Kadangi SLA. 226 kuopai 

sukanka 25 metai, kaip ji' ši
toj1 kblbiiijbj' gyVufyta, tai bū
vo nutarta surengti kokį1 noris 
vakarinį, kuri butų priminėta 
jos ilgamečio gyvavimo sukak
tuvės; Prie tu btiš galihiri’ kar
tu apVriikščioti ir StA. 50 me
tų jubiliejų. Į komisiją išrink
ta trys nariai: JĮ Kaulinas, K. 
Kriiris ir F. Prūšis.

- Korėsp.

ONA SUDEIKIENĖ 
po tėvais Stasitaitė .

Tėrsiskyriė su šitio pasauliu , 
a gfųodžio 5 d. 1:15 vai. ryto 

’ 1$35 m., šUlalikus puses, ani- 
žiatlš; giiriuš Liėtdvoje Kauno 

: rėdybd.l,. Tdttfaį?ėš kriškr.. Kal
niškių, ktfinje. Amerikoj. išgyve
no..22 p?ętus; Paliko dideliame 
nuliudimė1 duktė Sofija Stan
kus ir žentas Antanas Stan
kus, šyrigeris ir švogetką Su- 
dėiktei įr gimines įr pažįstami, 
o Lietuvoje brolis Leonardas 
ir sesuo Antanina. Kūnas, na«s 
šarvotas fah.tlasi 5805 Šouth 
riiriiėr aVe„Chičago, III. Tel. 
Republic 5793.. 4 .

Laidotuves įvyks pirmadiėriĮ, 
gruodžio 9 d. 8 vai. ryto iš rta- 
inu i Dievo' Apveiždbs parapi
jos bažriyčia, kiiriojė atsibus 
gedtilirikoš pamaldos už velio
nės sielą* o iš ten bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapines.

„Visi a a. Onos Sudeikįeriės 
giminės, draugai ir pažįstami 
e^at nuoširdžiai kviečiamiu da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą it 
atsisveikinimą. Nuliu.de , lieka

Duktė, Žentas, Brolis, Se- • 
■, suo‘ ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius s. M. Sku- j 

. dasK .tel. JH.tįnroę... 387.7a

; ONĄ KINDER
» gtoOclžib 5 dienų, 5 valdfidą 

tų amžiaus .gimus Tauragės
...... 1 Pa>

yveno 22 metus.

Persiskyrė sh Šiuo pasauliu 
i tfrūoažib' 5 dieną, 5 valdffdą 

ryto 1935 m„ sulaukus_ 36 me-

1 ąįtekri, Adakavos parap. 
lerės kaime

Amępkbį', .r.
• Paliko' didėliantė riūliiidime 

dukterį Oną, brolį ir brolienę
x Jbhą iri’ Affhęs Kinder ir jū 
šeimyjtią, pusbrolį Ahtaiią Kin- 
derį ir įo šeimyną ir gimines. 
O Lietuvoj motiną, seSerį,' b'ro- 

, Ii ir giminės.
J Kiiiiaš pašarvotas randasi

929 West 33rd St,
/ Laidotuvės ivyks pahedėlyj,

gruod. 9 d. 8:30 v. ryto iš na
mų į Šv. Jūrgio par. bažny-

į 5ią,4 kurioje atsibus gedulingos 
„ pamaldos.,už velionės sielą,, o

iš ten bus riulydeta į šv. Ka-'
< zimiero kapinės. ,

VišLa. a. {Onos Kįąder ąimi; 
neš* draugai ir pažystami esat 

: nuoširdžiai kviečišmi dalyvau- 
v ti laidotuvėse ir suteikti jai 

p'askutinį patariiavimą ir , airi- 
sveikinimą .Nubudę liękanie,

Duktė,'Brolis ir. Broliene, / 
Pūsbriblis iri Gimtais;

I Patarnaują ]ąidotuviu direk- - 
torius S. P, Mažeika, Telęfo- ‘

1 hasi Yards-1138. . )

Ražimieras waiiAnius
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 5 dienią, <’5:20 valan- 
. dų ryto 193^ ., sulaukęs pusės 

amžiaus, ginięs Tauragės ap., 
Kvėdairiiri patari.*, Diomštelių 

| kaime. a. . ■ ,
Ąm'ėrikoj išgyveno 42 meteis. 

J Palikb didėliame nuliudimė 
- moterj Agniešką _,pp tėvais 

Kazlauskaitė ,3 sumiš CašS, 
Jurgį ir Petrų, ir j.ų šeimynas, 
seserį Veronikų Pankauskiene 

-iri jdš šeithyriųi. brolį Frariciškų 
* Baupkas, 2 pusbrolius Juozapų 

ir Domininkų Uselėįus, pussese
rės Sorkienė ir Mįisieliene iri 
|ų šeimyiias, pūsbrblį Adomų 
Bučnų ii* jo šėitnyna, švogerį 
Petrų Pužų įr giinįriėš. O Lie
tuvoj brolį ir jo šeimynų, pus
brolius, pusseserės ir giriiinės.

Kulias pašarvotas randasi ko
plyčioje, 7918 South Park Avė.

Laidoųtvės ivyks , riariėdėlyj; 
gruodžio 9 dienų, 1Q vai .ryto 

. iš koplyčios i Tautiškas ka
pines.

Visi a .a. Kazimiero Wara- . 
niai$; gįihirfės, draugui ir pa- 
žystanri dsat nuoširdžiai kvib- 
eiariii. dalyvauti laidbtuvėsd ir r 
suteikti jaril pasktitiriį patar
navimų ir atsisveikinimų.

J^uliridė. libkdnie.
.Moteris .Sųnai .Sesuo, 
Brolik ir Giiriihės .

[< . Pųtarinaųja . laidotuvių dirbk- 
. torius S. P .Mažeika, Telefonas 
Yards 1138

GRUODŽIO 7—Vakarinės žvaigždės Kliubo ir Vyrų ir Motetų 
Apšvietos D-jos^ Mfetiiiiš Adlius, Liuosybės svetairiėjė. Vai
dins kbhiediJą/tyAGIŠ*t ,

GRUODŽIO 8—Lietuvi^'Motetu Dtatigijdš, “Apšvietos bazaras”, 
Chicagos tiifetuviį' Auditbrijtjjė* 31§3 Soirth Halsted streėt, 
1 vai. pp. įžan^d—lOc'; Pėliids Ohk Forest Prieglaudbs 
sėheliamš;

GRUODŽIO* 8 — Roselaiifld LietuViŲ- Laisvaniariiy Kuopos — 
Bailūs ir Kbricerthš, Darbininku kvetaihėjfe, 10413 Mi- 
ėhigari aveniiė. Prdflžia 6 vi v. Įžanga 25ė.

GRUODŽIO 8 — Chicd^bS Diėttfvių Vyrų Choras ir LSS. C. 
Cėllttoliriė Kiiopa stato “Blinda, Svieto Lygintojas** Glii- 
cagbs Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halšted strėet, 
4:30 Vai; pp. Šokiai; Stėphens Revefets Orkestras. Įžan
ga 65 C; iš afikstd ~ 50 d. Bilietus galima gauti “Nhū- 
j ienose”, pas kuopos narius ir pas choristus;

GRUODŽIO 15—“Naujos Gadynės” choras stato operetę; “Tul
pės”, Ghicagos Lietuvių Auditorijoje, 3183 South HHlSted 
dtteet. Bilietai—65č. (Prie dūriį—75c3 Pradžia 4 vai: įp.

l ■

įi.-ir». nn.T ui, raguoliu*

KALENDORIAI) • ,
{D&ri turime keletą šimtų Kalendorių sii 
‘DARIAUS IR' GIRĖNO paveikslais už nė= 
brangiu kainą. Pasiskubinkite, ba vėliau^ 
nėgaūšite.

NAUJ8ENOS
-1739 Sr Kalstė St.

CANal 8500

Nuliu.de


NAUJIENOS, Chicago; III PenUtadiėn 1935

CLASSIFIED ADS

For Bent

Padarome dokumentus

COALSvieto lygintojai

$150

balsavo
virš

GERIAUSIOS VERTYBES CHICAGOJE

CLASSIFIED ADS

Automobiles

Radios
F. T. Puteikis

priimsim mainus

aęijos turkas

BLINDA
Parduo

ma
3569.adresu virš

Poli Parrot ir 
Star Brand

PARSIDUODA Tavern, daug metų 
kaip uždčtas ant bizniavos gatves. 
Verta pamatyti .2300 W. North Avė.

Baudžiavos laikų 
kančios, vargai, ko
vos veikale “Blinda”

ACCOR- 
Jeigu

bučernė 
metus, 
ant vietos, 
3331 South Halsted St.

Aukštom ir 
žemom kulnim 
Sidabriniai, 
Kids, 
Aksominiai

Business Service 
Biznio Patarnavimas

istoriją mUrtis patiekia Žemkal
nis dramoje “Blindą”. šis vei
kalas pilnas gražių scenų, ko
miškų nuotikių, gilaus roman
tizmo, kilnių minčių ir įspūdin
gai dramątingas.

Turto turi $275; ragina kliubus 
susidomėti organizacijos pa
laikomu c

Sekmadienj 
s'at nas 
vaizduoja 
gyvenimo

virš. 
Dydžio: 
2 iki 9 
Pločio: 
AAAA 
iki EEE

ii< Sumanymas
Slšudtojų suti-
budu,

Dabar

Lietuviu ištaiga nuo 1919 
6755 S. WESTERN AVENUE 

Chicago, III., U. S« A«

Sekmadieny, Gruodžie-Dec. 8 d., 1935 
CHIC. LIETUVIU AUDITORIJOJ

$2.95
Dydžio t iki

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Sav.

Local and Long Distauce 
Furnitute and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phona Yerds 8408

F. Raila išrinktas S 
LA. 122 kuopos 

pirmininku

Biznis
Našlė moteris negaliu

PATYRUSIOS moteris prie sorta- 
vimo popieros ir skuduru. Morgan 
Rag & Papers Co., 2039 S. Morgan 
Street.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

PAIEŠKAU darbo už porteri ta
vernoj. Esu patyręs . Galiu dirbti ir 
už baro. John Kamarauskas, 3454 S. 
Halsted St. Boulevard 8939.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunu instrumentu 

$350 Alto Sax 1935 m. mędelis $75.00 
$18 Cornet už ......................... $8.50
$25 Albert Clamet .............   $10.50
$18 Smuikas, kęsas ir smičiolas $6.50 

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwell St., arti Sangamon.

TIKRA KALE
DŲ DOVANA

pot roast of 
Prieinama busianti ir 

“pork for roasts”.

Chicągos mėsos biuras infor
muoja, kad ekonomiškiausias 
mėsos pirkinys šiandien ir ry
toj bus jautiena- 
beef”. 
kiauliena

davo. Tokios gaujos beabejo 
turėdavo savo organizatorius- 
vadus, kurie diriguodavo jųjų 
visų darbuotę.

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia

TAVERN PARDAVIMUI.
2638 W. 69 St.

6 ŠVIESUS kambariai su mau
dyne, naujai išdekoruoti, 2 lubos— 
$17.00. 1534 S. Central Park Avė.

Ne kitokiu budu atsirado ii 
garsusis Tadas Blinda su savo 
razbaininkais. Tik gal tame 
buvo skirtumas, kad Blinda bu
vo narsesnis, plačiau permato 
galimybes vaisių savo darbuo
tes ir nebuvo saumylis grobi- 
šius, bet kovojo visų pavergtų
jų labui. Kiekvienas įstojan- 
tis j jo gaują turėjo prisiekti, 
kad ne grobs savo naudai, bet 
atneš kiekvieną dalykėlį į ben
drą sandėlį, kuris bus laikomas 
dėl vargdienių sušelpimo. Jų 
prisiega buvo tvirta „ir žiauri, 
ką matome iš dainos: “Kas šių 
žodžių nedabotų, po pušies ša
ka kabotų; taip jau nutarta!”

Puteikis—sekretorius, Kokalis— 
iždininkas, Geležius—fin. sekr.

SVIETO LYGINTOJAS, (žemaičių razbai- 
ninkas). Drama 4 aktų, 5 atidengimų, paim
ta iš paskutinių baudžiavos laikų. Paruošta 
su dainomis ir muzika.

Pašaukite mus ir mes pasa- 
kiek kaštuos pataisyti. Mes 
darome visokį blėkorystės

RENDON pigiai saliunas su vi
sais įtaisymais ir flatas; taipgi yra 
rusiška ir turkiška pirtis. Biznis 
išdirbtas, 
du bizniu išlaikyti.

3322 So. Morgan St

GREITAM pardavimui. Paau
kausiu 25 kambariu roominghouse 
garų apšildoma. Renda $39 i mė
nesi. 1025 W. Madison St.

Įtakingiausi baudžiavos naikin 
tojai

Mergaičių ir Kūdikių 
ČEVERYKAI 

Visi tvirtos skuros

. REIKALINGA mergna advokato 
ofiso darbui. Turi mokėti anglu ir 
lietuviu kalbas . Kreipkitės tik laiš
ku (angliškai arba lietuviškai) .Pa
žymėkite - amžių ir mokslą. Patyri
mas nereikalingas. Naujienos Box

Pelną skiria Oak Forest prie 
- glaudės senelimas

PASIRENDUOJA Storas su fikče 
riais, tinkamas dėl tavern ar restau 
rant su 7 kambariais.

3815 So. Halsted St.

REIKALINGA moters 
3 ir 5 metu kūdikius 
namų darbo. Tel. 
6026 W. 26 St.

PARDAVIMUI hardware ir paint 
biznis. Išdirbtas per 18 metų. Lie
tuvių apgyventa vieta. Priežastis 
du bizniai .1421 So. 49 Court, Cicero.

ftŽAL ESTATE FOR ĘXCHANGE 
Išsimaino Namai ir Ūkės

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

Su Naujuoju Bosch Radio 
GIRDĖSIT EUROPA

1 metus išmokėti
RADIO ENGINEER SERVICE CO. 

įsteigta 1922
Garantuotas eksportu patarnavimas 

Didelis pasirinkimas įvairių 
modelių ir padarymo.

5140 S. Kedzie Avė. Hemlock 2929

tarji?’ Yra sųihąn^ta afnaujhlti 
registraciją paregimų, • kad ne
kenkus vieni kitiems. Yra 
noma turėti bendrus parengi
mus kolonijose kur gyvuoja

šį sekmadienį, gruodžio 1 d., 
Lietuvių Moterų Draugija, “Ap- 
švieta” rengia bazarą Chicągos 
Lietuvių Auditorijoje. į Pramo
gai draugijos narės pagamino 
ir suaukavo daug įvairių rank
darbių ,o joms į talką atėjo į- 
vairųs biznieriai, su piniginėm 
mis aukomis ar prekėmis.

Bazaras prasidės 1 vai., po 
pietų ir tęsis iki vakaro. Visas 
to pelnas skiriamas Oak Forest 
prieglaudos seneliams. Įžanga 
yra 1'0 centų.—m.

LEN SIMM!!
PATYfcĘS IR GERAS 

DIONISTAS MOKYTOJAS^ 
norite tinkamai išmokti grajyti ant 
accordiono, kreipkitės, pas

LEN SIMMONS
2300 S. Oakley Avė.

CANAL 9154

TURIU prapertį ir biznį. No 
riu mainyti į Lietuvos ūkį ar 
ba į miesto namą. Pašauk: 
Boulevard 1050.

Tadas Blinda, ir jam panašus 
vadai, nors primityviu ir nepel
ningu, neplačiu maštabu kovo
jo prieš Lietuvos feudalizmą 
—prieš baudžiavos sistemą, vię 
nok buvo instrumentališkiauši, 
ilekmingiausi baudžiavos nai
kintojai.

; Sekmadienį “Apšvie
tus” Draugija rengia 

bazarą

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

Galvoja apie Lietuvių 
Kliubų Federacijos 

gaivinimą

kliubas. Tie abu tarimai turi 
būti raštiškai pranešti Federa
cijos sekretoriui, metiniam Su
sirinkimui, pirmą antradienį 
sausio mėnesį. ; .i ■

—-Kliubo Atstovas.

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269

PARDUOSIU arba priimsiu i 
partnerius i tavern. Biznis išdirb
tas per daug metų . Geriausias 
kampas Roselande kur didžiuma dar
bininkų eina iš Pulhnan dirbtuvių. 
Parsiduoda pigiai, nepraleiskite ge
ros progos.

Tel. Pullman 0349 
10758 So. Edbrook Avė.

Pranašaują, kad ,ilgainiui mies
telis prisijungs ,prie Chicągos

NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 
mėnesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy
kai.

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

DEGTINĖS pardavėjas reikalin
gas. Puikiausis komisas ir bonus. 
Pamatykit Mr. Motei.

2038 W. 51 St.

Furnitute & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI Tavern, išdirbta 
vieta, maišytu tautų’ apgyventa; iš 
priežasties * partneriu nesutikimo 
parsiduoda pigiai. 1142 S. Canal St.

TAVERN pardavimui, išdirbtas 
biznis. Priežastį patirsit ant vie
tos. 2540 W. 45th PI.

Accordionistas
LEN SIMMONS

VISOKIU SPAL 
VU- Su skuri 
niais padais ii 

užkulniais

s F Raila ,pirm,; J. Zubrickas, 
vice-pirm.; L Geležinis, fįn. 
rast.; F. T. Puteikis, užrašų 
rašt.; Kazys Kokailis, ižd.; V. 
Sabaliauskas ir J. Sandaras, iž
do globėjai; Dr. M. T. ‘Striko* 
lis, daktaras kvotėjęs, J. čiliaus
kas ,organizatorius, F. T. Pu
leikis ,korespondentas ir J. Ile- 
vičius ,maršalka.

Visi Yra Radio Artistai.
• Muzika dėl visokių progų. 
Jeigu kam bus reikalinga pro
fesionalė orkestrą bankietams 
arba šokiams — pašaukit

CANAL 9154
2300 S. Oakley Avė.

Situatipn Wanted 
Darbo Ieško

Ir taip, visoj Lietuvos plot
mėj. atsirasdavo razbaininkų 
gaujos, kurios užpuldinėdavo 
dvarus, juos plėšdavo, ponus 
bausdavo—už skriaudas keršy-

PARDAVIMUI geras Tavern South 
Sidėį .— Priežastis — 2 bizniai .

942 W. 69 St.

PARSIDUODA bučernės ice ma 
chine ir ice box, parduosiu pigiai.

11853 So. Michigan Avė.

Gruodžio 1 d., Town of Lake 
įvyko SLA .122 kuopos susi
rinkimai, kuriame buvo nomi
nuota Pildomoji Taryba ir iš
rinkta kuopos ) valdyba 1936 
metams. (Nominacijos kitoje 
vietoje). Valdybą sudaro se
kami asmenys:

3133 Sp. Halsted St. 
Chicago, III.

Durys atsidaro 4 vaL, pradžia 4:30 vai. vakare. Poprogramų šokiai prie G. Stephens Revelers Orkestro 
įžanga 65 centai, iš anksto—50c. Bilietus galima gaiti: Naujienose, pas choristus ir pas kp. narius. 

. KVIEČIA RENGIMO KOMISIJA. > ■

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis ir 
medinis namas — 1815 String St. 
6—4 kambarių flatai . Bargenas. 
Savininkas Republic 5686.

Lietuvių Kliubų Federacija 
turėjo savo priešmetinį susirin
kimą antradienio pakarę pas J■. 
Bučinską j Meldąžio
svetainėje. ĄtsiĮankėvisų pęjfc 
kįų kliubų . deiė^atM. /' 

■ Peržiūrėta' -Fė' 
Atmokėjus visas,Pas 
dininką J. Railą į > dar paliko 
$274.56.O >

• Reikia. gydyti
Kadaise Federaciją, lošė svar

bią iįolę^ tarpoj oirgąiiį^acij ų, bet 
pastaruoju.; s laiku į nieko, , virto 
ligoniu.Reikalinga Fęderači- 
jį gydyti, bet tas priklauso 
nuo/'pačių kliubų. Dabar vyks
ta priešmetiniaft suširinkiniaL

DODGE 1934, 4 durų sedan, ma
žai važiuotas, priverstas parduoti. 
Matykit Paul Bruchas, 3453 South 
Morgan St., Boulevard 2510.

(Tęsinys iš vakarykščių 
“Naujienų”)

Lietuvos liaudis, prislėgta ir 
paniekinta, neturėdama kam 
apsaugoti bei pasiskųsti, turėjo 
nešti baudžiavos jungą ir tylė
ti. Bet, laikas nuo laiko, atsi
rasdavo drąsuolių, kurie stver- 
davos savotiškų priemonių ko
vai prieš ponus .pavergėjus.. Dė
ka tų laikų Lietuvos giringu 
mui, buvo lengva slapstytis ir 
čia nuskriaustieji sueigaūdavo 
ir tardavosi kaip su ponais ge
riausiai atsilyginus.

CHICĄGOS LIETUVIŲ VYRŲ 
CHORAS ir LSS. CHICĄGOS 

CENTRALINE KUOPA
STATO SCENOJE

Lošime dalyvauja: B. Liutkevičius, O. Skeveriute, J. Vir 
bickas, A. Daugin, J .J. Stasiūnas, K. Radišauskienė, V. 
Ascila, M. Baronaitė, V. Pačkauskas, M. Dulan, J. Dam
brauskas, J. Rukštelė, T. Rypkevičius, S. Slonksnis, A. 
šintbelis ir kiti. Visas Chicągos Liet. Vyrų Choras.

Rėžisorius-Dirigentas K. STEPONAVIČIUS.

ir jo 
MELODY ACES

Sekmadienį ‘‘Blinda” scenoje
Sunkiai rasis kitas sceniškas 

veikalas lietuvių kalboj tiek po- 
puliariškas ir reikšmingas kaip 
“Blindah.

Sekmadienio vakare, gruodžio 
8 d., Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted str., į 4:30 vai. va
kare galėsime matyti šį vaidi
nimą. Stato scenoje ChicagOs 
Lietuvių Vyrų, choras ir L.SjS. 
Centraline kuopa ^dalyvaujant 
geriausiom rinktinom šio meno 
spėkom.—Kalvis..

ATIDARAU DELICATESSEN BIZNJ 
3525 S. Halsted St..

Turėsiu visokiu namų darbo skanu
mynų. Kilbasų, Vėdarų, Sūrių, La
šinių, Lietuviškų Pyragų ir Duo
nos; taipgi laikysiu visokių žuvių. 
Šviežiu, Rūkytu ir Marinuotų. Ge
riausių Silkių ir visokių prieskonių 
— Konservu.

BANYS RUTKAUSKAS.

PARSIDUODA Moderniška gro 
sernė Brighton Parke — Pigiai — 
pasiskubinkite. Renda pigi — 5 rui 
mai. 4213 So. Campbell.

Bandė varyti agitaciją
Turiu pastebėti, kad SLA. 

122 kuopa niekada nediskusuo- 
davo; ypatingai tlbttlitiacijų bal
savimuose, kandidatų ’į Pildo- 
mąją Tarybą. Bet šiuose rin
kimuose nuėję į svetainę ra- 
doįrie visas kėdės apkrautas 
aftžagareiviškais isleitais. Mat, 
sesto apskrido sekretorius J, 
Čiliauskas iš anksto laukė prie 
svetainės durų ir kaip tik sa
vininkas jas '. atidarė, tuoj aus 
kėdės apdėjo ir manė, kad at
ėję nariai iškopi j uoš paduotus 
vardus ant bąlioto ri viskas 
laimėta. Bet prisiartinus balsa
vimo laikui nariai pakėlė klau
simą ,kas turėjo teisę paskleis
ti apelius. žinoma, Čiliauskas 
Šoko gintis kiek drūtas, bet 
nieko nepešė ir nariai balsa
vo taip, kaip jiems patiko.

’ SLA- 122 kuopa širdingai 
dėkoja dienraščiui “Naujie
noms”, Peoplęs Furniture kom
panijai ir Progress Furnitūra 
Co. už pagarsinimą musų ba
liaus, kuris įvyko lapkričio 27 
dieną

rumpai paėmus, tokią

Jonas J..,Rukštelė
’ šį jaunikaiti mės geriausiai 
pažįstame, kaip dainininką — 
narį “Kaimiečių’1 kvarteto”, kur 
rį per radio daugybes kartų 
girdėjome arba scenoje matė
me.'šį kartą Minite jį persta
tyti kaipo turtingo 'dvarininko 
sūnų,. ’ < universiteto studentą,, 
kuris nebegalėdamas pakęsti 
savo luOmoš ' ’haiyumo ima ir 
išrėžia ponams ■ rimtą ir drąsų 
pamokslą. Už ką, suprantama, 
patsai gauna išvaryti, bet iš
eidamas priduria juk “kas ne
klauso žodžio, tas susilauks bo
tago/’ ‘ j

Ta visa procedūra įvyksta 
veikale “Blinda”, kuriame Jo
nas J. pildys Jurgio rolę sek
madienio vakare, gruodžio 8 
d., Lietuvių Auditorijoj, 4:30 
vai. vak. ' 1

Rekomenduoja šeimi 
ninkeins jautieną

prižiūrėti 
ir prie lengvo 
Cicero

PARDAVIMUI pusė arba visas 
tavern, vieta išdirbta. Vienaip per- 
sunku. 14660 Spaulding Avenue, 
Harvey, III.

CICERO.—Pereitą antradienį
Cicero gyventojai 
^1,000,000 paskolos, ręikalu. Pa
skola buvo planuojama paimti 
20 metų tęrm 
betgi negavo 
kimo ir tokiu budu, “Bond: 
Isšue” . nebus.. Dabar ’. - miešto?; 
yąldybos ;^nažūmos;•frakįiją/įku-■' 
riJlėjb.Lprieš ~ sdinanymą,-' jail^ 
ČiaŠi kaip ant kito svieto.'/ 
• BĮaisUotojai, matomai, pasi- 
priesinb, tokiai didelei paskolai, 
bijodami aukštesnių taksų, bet; 
iš kitos pusės, jeigu miestas 
neturi užtektinai įeigų, tai kaip 
jis gali operuoti ir tvarkytis?

\ Dauguma klausia kokiems 
paibeliams Cicero miesteliui 
laikytis atskirai. Vienytis su 
Chicago ir gana. Atrodo, kad 
ilgainiui taip ir bus.—D.

■■m |n a Ifi ....... ■■ ■ i ■ ■■■■!■■■■ i ,

Business Chances 
Pardavimui Bizniai'

PARDAVIMUI Dclic&tessen, ir 
Bizniš išdirbtas pėr ilgūs 

Priežastį pardavimo patirsit 
New Life Delicatessen.

PARSIDUODA restaurantas prie
šais didelį teatrų ir taverna. Biznis 
išdirbtas, parduosiu pigiai, puse ar 
visų. Išvažiuoju iš Chicągos.

4189 $o. Halsted St.

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

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

PARSIDUODA tavern arti dirbtu
vių, biznis išdirbtas, priežastis par
davimo — turiu du bizniu.

634 W. 59 St.

WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS! 11 
1935 
1934 
1933 
1933
$350 karai dabar .................  $200
$250 karai dabar .............  $125
150 visokios mados ir modelių karų. 
Gerai bėganti karai taip pigiai

kaip ....... ......   $25
FINANSAVIMO ATSTOVAS

ANT VIETOS.
1601—1637 N. Ashland Avė.

Berniukams 
ČEVERYKAI 

Ir Oxfords 
I < *

Visi tvirtos skuros ir ilgo ’dėveji 
mo .Pirkit dabar ir taupykit

$1.48lr -

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža ūdrinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10'ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 Wešt Division St. 

Tel. Annitage 2951 
Mes esame jau šiuo 

50 met

MES DAR NEPAKĖLŽME KAINAS. PIRKIT DABAR!

ANGLIS ANGLIS ANGLIS
Tropicair Anglis — geras pa

vaduotojas dėl Pocahontas. Daug 
Šilumos. Mažai pelenų. Teisin
gai nusvertos . Lump ar egg — 
$6.00; Mine run — $5.75; Stoker — 
$4.75.

NORTHERN COAL CO.
Merrimac 2524

Kas turite nuosavybe, narna, ūke. 
lota, didelį ar maža, bile kur Jung
tinėse Valstijose, Kanadoj ar Lie
tuvoj ir norėtumėt mainyti, rašykit 
ir prisiųskit pilnas informacijas, kai
nų, morgičius, rendų ir t. t. arba 
kreipkitės asmeniškai.

Taipgi skolinam pinigus, 
dam ir mainom morgičius, vekselius 
(notas), kontraktus, bonus ir viso
kius biznius.

Mainom ir tokius namus, ukius. 
automobilius, lotus, kuriu morgičiai 
baigiasi arba pasibaigė arba tik dali 
reikia numokėti.

Turime apdraudos departmentų.

Auditorijas scenoje 
veikalas įdomiai 

Cragingą Lietuvos 
laikotarpį.

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS

Mine Run ........   $5.75
Lump, Egg ar Nut .................. 6.00
Screenings ................................ * 4.75

Tiesiog iš Kasyklų —- Nemažiau 
kaip 2 Tonus.
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 

Tel. KEDZIE 3882.

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

PASIRENDUOJA Storas su wo- 
šeriu ir saldainių fikčeriais. Renda 
$18.00 ir Šiluma duodu. 936 W. 33rd 
St. Atsišaukite 3428 S. Halsted St.

Buickai — 1934 Olsmobiliai 
Fordai — 1934 Buickai — 
Dodge’ — 1934 Chevroletai — 
Buickai — 1933 Auburnai.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO 
Ar jusu stogas reikalauja patai

symo? 
kyšime 
taipgi 
darbų.

3216 So. Halsted Street
Tel. VICtory 4965.

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
Už STORAGE IR PATAISYMĄ 

Taipgi kautai paimti į mainus, 
juodas pony kautas ...... .....

Rudas caracul .............................
Jap mink ....................................
Natūrai maskrat .........................
Leopard kates .................... -......
American broadtail ..................
Northern seal .............................
Tikra eastern mink ..............

Ir daug kitų.
Jackettes ....... ................. . ............
46 kailiukų scarfs nuo .... $3 iki 

Ekonomijos sekcijoj. 
MILLER FUR CO., 

166 N. Michigan Avė. 
Atdara iki 9 vakare.

PARSIDUODA moderniškai įreng
ta valgykla su tavern laisniu ir 9 
metų namų . Namas mūrinis, karš
tu vandeniu apšildomas, su pagyve
nimu užpakaly. Vieta yra labai 
gera dėl tokio biznio ,nes yra vi
sokių tautu apgyventa ir 5-kios 
dirbtuvės visai arti, taipgi ir gatve 
labai didelė. ' /

Parsiduos už trečdali kų kainavo 
namas su įrengimu arba už , geriau
si pasiulirpų, nes yra svarbi prie* 
žastis. <•

Adresuokit ' «
Box 359

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

| Dėl Jūsų ČEVERYKŲ KALĖDOMS eikit į | 
BOSTON SHOE STORE J

3435 SOUTH HALSTED STREET # £
j Pasirinkit DABAR iš ' daugelio »
g NAUJOS MADOS PUOŠNIŲ SANDALIŲ!!! $

Business Service
Biznip Pata^^^^ _______

GREITAS PATARNAVIMAS
Duodame paskolas ant mortgičių 

uždedame visokios rušieą apdrau- 
das. Padarome dokumentus. Išren* 
duojam, parduodam arba išmainom 
nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

Real Ėstate For Sale
W.._ Py jąvtiUĮaij ___ _, ■.

PARDUOSIU bizniavo namų su 
tavernų bizniu arba mainysią ant 
rezidencijos namo.

6826 So. Ratine Avė.

Puiki Dovana!! PARINKTOS CQA 
PANČIĄKOS ............. ..... ....... ......
— VyRAMS IR VAIKINAMS 

Čeverykai ir Oxfords
W j- JUODŲ

rudi 
PATENT 
ar SUĖDĖ 
Visi tvirtos 
Skuroą,

KUBAN UŽKULNIM, įskaitant didžio 4*/2 iki 12. Pločio iki EEE
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