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Anglija ir Francija Vėl Pasiūlys Taiką Italijai
♦

Italija Nenori 
Taikos

Mussolini tikisi pergalės ir kad jokios 
sankcijos Italijos neįveiksiančios

I I '■

, Anglija ir Francija vistiek pasiūlys 
naujas taikos sąlygas

KUR SUKILO KOMUNISTAI BRAZILIJOJE Lenkijos premieras 
pradėjo kovą su 

trustais
Įsakė nupiginti anglių, aliejaus 

ir kitų produktų kainas. Taip
jau pakėlė taksus

RYMAS, gr. 8.'— Diktato
rius Mussolini susišaukęs savo 
“parlamentą” aštjriai išbarė 
tautų sąjungą dėl jos paskelb
tų Italijai , sankcijų ir kartu 
pareiškė, kad nežiūrint visų tų 
sankcijų Italija vistiek ginklu 
pasiims tai, ką ji yra pasiry
žusi pasiimti. :

“Jokia apgula negali privęrs- 
ti mus nusilenkti; jokia koali
cija, nežiūrint kaip skaitlįhga 
ji butų, negali mus išstumsi iš 
musų , kelio”, šaukė diktatorius 
savo fašistiniam “parliajnen 

. tui”, kuris buvo pilnas nė tik 
“atstovų bet viso *
kiaušių -
karštai plojo karingiems dikta
toriaus pareiškimams.

Mussolini kalbėjo tik 12 mi
nučių, bet jo kalba aiškiai pa
rodė, kad Italija dar nenori tai
kos. Ji tikisi nugalėti visas 
sankcijas ir aplaikyti pilną per
galę Ethiopijoj.
/‘Tik pilnas pripažinimas mu

sų teisių ir apsaugojimas musų 
interestų Rytų Afrikoj gali iš
spręsti krizį”, sakė Mussolini, 
tvirtindamas, kad aliejaus sank
cijos tik dar labiau atitolins 
taiką.

Prieš einant kalbėti, Musso
lini pasitarė su Anglijos amba
sadorium Drummond, kuris į- 
teikė jam naują Anglijos atsi
šaukimą eiti prie taikos.

“Parliamento” atidaryme da
lyvavo visų šalių diplomatai, 
išėmus Anglijos ir Franci jos. 
Prie diplomatų ložų buvo pri
kabintas sąrašas visų valstybių, 
kurios prisidėjo prie sankcijų

Rūmai buvo šalti, nes nebuvo 
žilumoms ir ant kiekvieno ra
diatoriaus buvo prikabintas už
rašas: “Užsuktas, kad sutaupin- 
ti anglis kovai su sankcijo
mis.”

Anglija ir Francija 
sutarė pasiūlyti nau
jas taikos sąlygas

Pasiūlymai bus paduoti kaipo 
paskutinė priemonė Italijai 
išvengti aliejaus embargo

PARYŽIUS, gr. 8. —Fran
cija ir Anglija šiandie pilnai stf-

sitarė dėl naujų taikos sąlygų, 
kurios bus pasiūlytos Italijai 
kaipo paskutinė priemonė iš
vengimui aliejaus embargo, ku 
ris galutinai paklupdytų Italiją.

Pasiūlymai toli neatitinka 
Italijos reikalavimams, bet nu
jaučiama, kad Mussolini bus 
sunku atsisakyti jas priimti.

Mussolini turi iki gruodžio 
12 d. tas sąlygas priimti, arba 
atmesti. Jei jis jas atmestų 
tai nieko kito neliktų daryti, 
kaip tautų sąjungai paskelbti 
aliejaus sankcijas.

Lavai, Mussolini savo kalboj 
“parliamentui” atsisakius pri
imti taiką,-pasidarė irgi griež* 
tesnis ir Anglijai buvo lerig5- 
viau su juo susikalbėti.

Spėjama, kad Mussolini at
sakys į tuos pasiūlymus pirma
dieny savo kalboj senatui. Iš te
numanoma, kad taikos pasiū
lymai jau yra Italijai pasiųsti.

Jeigu Mussolini sutiktų pri
imti pasiūlymus kaipo pagrin
dą deryboms, tai aliejaus sank
cijos bus atidėtos. Kitų gi sank
cijų atšaukimas priklausys iš
imtinai nuo apsistojimo karo.

Japonija reikalauja 
visiškos karo laivynų 

lygybės
Nori teisės turėti lygų Anglijai 
ir Jungt. Valstijoms laivyną

LONDONAS, gr. 8. — Japo
nija griežtai paskelbė, kad bu 
siančioje laivynų konferencijoje, 
kuri prasidės šį pirmadienį, ji 
pareikalauk sau teisės turėti 
lygų Anglijai ir Jungt. Vals
tijoms karo laivyną.

Tas japonų reikalavimas kai
tą jau suardė preliminarę Ang» 
lijos, Jungt. Valstijų ir Japo* 
nijos laivynų konferenciją pra
džioj šių metų. .

Kad prispirti tą jos reika
lavimą išpildyti, Japonija pa
skelbė, kad ji nesutiks svars
tyti jokių kitų klausimų iki 
nebus išspręstas laivynų lygy* 
bes klausimas. \

(Ikišiol Japonija turėjo tei
sę turėti laivyną 5-5-3 propor* 
cijoje su Anglijos ir Jungt. 
Valstijų laivynais).

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

Giedra, biskį šalčiau.
Saulė teka 7:06, leidžiasi 

4:19.

NEW YORK, gr. 8. — Mrs. 
Ossie Drimmer ir jo 3 metų 
sūnūs, iš Los Angeles, Cal., pa
vėlavo atskristi ir jų laivas 
Gripsholm, kuriuo jie norėjo 
vykti į Švediją praleisti šven
tes, buvo jau išpląukęs. Te
čiaus jie pasisamdė lėktuvą, 
kuris laivą pasivijo juroje ir jie 
vistiek išplaukė numatytu lai
vu. •
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Kaip pranešė telegramos, keletą dienų atgal Brazilijoje kilo komunistų sukilimas. Paveikslas 
t

parodo vaizdą miesto Natai, kur sukilėliai įsigalėjo. Dešinėj, kampe, Brazilijos diktatorius Ge
nulio Vargas, kurį norėjo nuversti. Kaip parodo apatinis paveikslas, Brazilijos armijos dalis 
maršuoja kovon su komunistais.

Brazilija suėmė 
2,461 kareivį 
už sukilimą

RIO DEJANEIRO, gr. 8— 
Iš priežasties pereitą savaitę 
įvykusio nesėkmingo komunis
tų sukilimo, Brazilijos valdžia 
areštavo 2,461 kareivį, jų ta?' 
pe 44 karininkus ir 553 pus- 
karininkus.

Nepaprastai dideli 
šalčiai Alaskoj

Šalčiai tokie, kokių ten šiuo lai
ku dar nėra buvę. Fort Yu- 
kon šaltis pasiekė 71 laipsnį 
Žemiau zero

FAIRBANKS, Alaskoje, gr. 
8.—Vidurinę Alaską užklupo to
kie šalčiai, kokių dar niekad ten 
nėra buvę šiuo laiku.

Fort Yukon, Alaskoj, prie 
upper Yukon upės, šaltis pa' 
siekė 71 laipsnį žemiau zero. 
Tokio šalčio ten nėra buvę per 
61 metus, kada ten buvo įkur
ta pirmoji prekiavimo stotis.

Pačiame Fairbanks šaltis pa
siekė 59 laipsnius žemiau zero. 
Tokis šaltis gruodžio mėn. čia 
buvo tik 1912 m.

Nespėjo, pasikarti kaip mirė

GROSSENBERGfSDORF, Au
strijoje, gr. 8.— Johann Trim- 
mel, 57 m., nusitarė paskarti, 
bet nespėjo, nes benerdamas 
kilpą sukrito ir pasimirė nuo 
širdies ligos.

LONDONAS,. gr. 6. - Po 
beveik keturių metų svarsty
mo, arcivyskupų komisija at
sisakė leisti moterims kunigau
ti anglikoniškoj bažnyčioj.

PIENO KAINA LIKO
PAKELTA CHICAGO J
Nuo šiandie u? pieno kvortą 

teks mokėti 1c brangiau

CHICAGO.— Pradedant nuo 
šios dienos pieno kaina Chica- 
goję pakeliama po 1c ant kvor
tos, taip kad už kvortą pa
prasto į namus pristatyto pieno 
reikės mokėti 11c., vieton 10c. 
Ant tiek pat pakeliamos ir ki
tos pieno rūšys.

Pieno kompanijos teisinasi, 
kad reikią pakelti pieno kainą 
dėlto, kad jos biskį daugiau 
mokančios ūkininkams ir kad 
nuo lapkr. 1 d. liko biskutį pa
keltos algos pieno išvežioto- 
jams ir kitiems pienininų dar
bininkams.

Derybos tarp kompanijų apie 
pieno pakėlimą ėjo per dau
giau kaip savaitę laiko.

Austrijos vadas lan
kys Čechoslovakiją

r )

VIENNA, gr. 8. —Skelbia
ma, kad Austrijos kancleris 
Schuschnigg gruodžio 16 d. lan 
kysis čechoslovakijos sostinėj 
Prahoj. Jis vyksta neva lėk’ 
ei jai, bėt manoma, kad atlaikys 
pasitarimus ir čechoslovakijos 
valdžią.

Austrija, kaip mamtyt, ban
dys susitarti su1 mažąja enten’ 
te ir bandys tolintis nuo Veng
rijos, kuri labiąu linksta prie 
Vokietijos, kas Austrijai labai 
nepatinka. ,

WASHINGTON, gr. 8f- Se 
natorius George W. Norris pa
skelbė,, kad jis neieškos nomi
nacijos, bet rems prezidentą 
Rooseveltą.

Kova už išgelbėjimą 
Johnston City kasyk

los tebesitęsia
JOHNSTON CITY, III., gr. 

8.—Kova už išgelbėjimą nuo 
patvynimo Old Ben No. 18 ka
syklą tebesitęsia. Jau buvo pa
sisekę vandenį sustabdyti ir 
pertverti naują sieną, bet ne
užilgo vanduo pradėjo išnaujo 
veržtis į kasyklą.

Jei ši kasykla patvintų, tai 
visoj apielinkėj nebeliktų nė 
vienos kasyklos ir pats mieste
lis, kuriame gyvena nemažai 
ir lietuvių, turėtų išnykti.

Italai vėl bombarda
vo Dessye

ADDIS ABABA, gr. 8. — 
Italijos lėktuvai vėl bombarda
vo Dessye, kur stovi šiaurine 
Ethiopijos armija. Tečiaus nors 
buvo, numesta daugiau kaip 50 
bombų, užmuštų žmonių nėra.

Miestas yra tuščias, nes visi 
gyventojai yra pabėgę į kalnus

Pirmesniame bombardavime 
italai užmušė 80 žmonių ir 200 
sunkiai sužeidė. Jie numetė ii 
kelias bombas ant aiškiai pa
žymėtos amerikiečių ligoninės, 
delei ko ligoninė pasiuntė pra
tęstą Genevon.

Aštrus įstatymas prieš girtus 
automobilistus

IDABEL, Okla., gr. 8. —čia 
priimtas įstatymas, einant kū
rink) kiekvienam sugautam gir
tu važiuojant, ant visados bus 
uždrausta vairuoti automobilį.

PARYŽIUS, gr. 6. — Auk
sas nepaliauja plaukęs iš Fran
ci jos ir nuo lapkr. 29 d. jo iš
vežta užsienin už apie 7,000,- 
000,000 frankų.

VARŠAVA, gr. 8. — Pre
mieras Marjan Zyndram-Kos- 
cialkiwski šią savaitę pradėjo 
kampaniją ardymo trustų (sim 
dikatų) ir kartelių, kuriuos re- 
mę pirmesnės valdžios.

Jis taipjau išleido visą eilę 
dekretų, kuriais nupiginama 
industrinių produktų kainos. 
Anglių kainos nupiginamos 20 
nuoš., o aliejaus produktų kai
nos—15 nuoš.

Del šių nupiginimų nuken
tės ir amerikiečiai, kurie yra 
•sukišę daug pinigų i Lenkijos 
kasyklas ir aliejaus laukus.

Tų įmonių viršininkai skun
džiasi, kad delei i nepaprastai 
augštų taksų jie operavę pet 
du metus be jokio pelno ir kad 
jie dabar, nupiginus ir kainas, 
turėsią visai užsidaryti.

Nors naujojo kabineto pro
gramas susitinka didelę opozi
ciją ir nors ir net valdininkai 
protestuoja prieš augštuą^tak
sus,. premieras paskelbė, kad 
j o ekonomi j os programas- - visk- 
tiek bus vykinamas visu griež' 
tumu. Jis tikisi, kad ekono
minė situacija pradės gerėti 
nuo vasario mėn.
Nepardavinės Italijai anglių
Lenkijos valdžia skelbia, kad 

Lenkijos anglių eksportas į Ita
liją apsistojo, nes Italija neį
stengia užmokėti už pristatytas 
anglis. Italija jau yra skolim 
ga Lenkijai virš $2,000,000 už 
anglis, kurių ikišiol buvo siun
čiama po 150,000 tonų kas mė
nesį.

Tečiaus ir toliau bus siun
čiama po 50,000 tonų kas mė
nesį Italijos geležinkeliams, nes 
už jas Italija Lenkijai stato 
du laivus, kurių vienas, Pil
sudskį, jau tapo pristatytas.

CENTRAL CITY, Ky., gr. 
10.—Mrs. Nora Powell, motina 
dešimties vaikų, kuri yra pa
simetusi su savo vyru, dėl mei
liško pavydo kilusiame barny
je nušovė angliakasį Artie 
Marthieu ir tada pati nusišo
vė.

HYANNIS, Mass., gr. 6. — 
Mrs. Eliza Harris užvedė bylą 
ir pareikalavo $1,000 atlygini
mo už tai, kad restorano kati
nas ją užpuolė gatvėje ir kiek 
apibraižė.

NaujienųRadio Programai
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 Programus galima 
girdėti už kebų šimtų mylių nuo Chicagos.

; Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

Dvi šiaurinės Chini- 
jos provincijos pa
skelbė “autonomiją”
Kopei ir Chahar provincijos at

siskyrė nuo pietinės Chinijos 
ir bus dominuojamos japonų

SHANGHAI, gr. 8. — Dar 
dvi svarbios šiaurinės Chinijos 
provincijos— Ropei ir Chahar, 
su dviem svarbiais miestais, 
Peiping ir Tientsin, pasidavė 
japonų Įtakai ir pasiskelbė “au
tonomiją”.

Jos galbūt tai padarė su ži
nia ir pritarimu pietinės Chi
nijos, kuri nemato kito budo 
nusikratyti japonų.

Abi provincijas valdys “au
tonomiška taryba”, į kurią 
betgi, dėka japonų pastangoms, 
neįeis nė vienas pietinės Chi
nijos šalininkas, taip kad ta ta
ryba bus tik nuolankus japo
nų įnagis.

Japonai uždare reli
ginį kultą; šimtai 

vadų areštuota
>» .........

DėT nežinomos priežasties liko
- uždaryta 1,000,000, narių tu

rinti releginė sekta
i

TOKIO, gr. 8. Vidaus reika
lų ministerijos įsakymu, poli
cija areštavo kelis šimtus vadų 
Omotokyo religinės sektos.

Kaltinimų prieš suimtuosius 
neskelbiama, tik laikraščiai ne 
aiškiai prasitaria, kad nieku- 
rie tos religinės sektos dalykai 
likę pripažinti žeminančiais ka
rališkąją šeimyną.

Ta sekta susikūrė 40 metų 
atgal. Ji išdygo iš Shinto re
ligijos ir turėjo daugiau kaip 
1,000,000 sekėjų, daugiausia 
vakarinėj Japonijoj.

Vidaus reikalų ministerija į- 
sakė pačią sektą uždaryti ir ją 
užsmaugti.

Fabrikantai prieši
nasi NRA

NEW YORK, gr. 8. — Fab- 
rikantų asociacija paskelbė, 
kad 82 nuoš. fabrikantų pa
reiškė pasipriešinimą bet ko
kiems įstatymams, kurie butų 
panašus i NIRA ar NRA.

ODESSA, Rusijoj, gr. 8. — 
Penki žmonės prigėrė nedide
lei grudų bar kai atsipalaidojus 
nuo ją vilkusio laivo ir pasken
dus auroje Juodosiose jurose.



MMMh

NAUJIENOS; Chicago, III

ADVOKATAI

Gąrsjnkitės Naujienose

Lietuva

LIDY

Advokatai
apie

Mrs. Anelia K. Jarus?

man baisiai

vargo su

lėto
Joseph Triner Company, Chicago

Laidotuvių Direktoriai

Mirštanti

Mano krūtinė, rodęs lyg ski

deniai 
žvakė.

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be ^Naujie
nų” neturėtu būti.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Jei vėl iš naujo jas atverti 
reikia?...

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vai

Tel. Seeley 7330
Namo telefonas Brunawick 0597

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

ir perilgai ząlatija, o Riti, iš 
kitos pusės, perilgai purvina. 
Rodos, kad skaityto jai, iš sa
vo pusės, nieko nenųsiipano 
apie tūps dalykus, yra protiš
ki atbukėliai, ir lengvai pri
ima kiekvieno laikrąščio kate
kizmą.

Ąrgi dalį vietos tokią savi
tarpinių kivirčių laikraščiuose 
negalėtų užimti, naujų knygų 
peržvalga? Ar Lietuvos knygą 
leidyklos negalėtų atsiųsti mū
sų laikraščiams po ekzemplio- 
rių naujų knygų, kurių per
žvalgų musų laikraščiai galėtų 
padaryti, nors retkarčiais, Iš 
to gal butų nauda Lietuvos 
rašytojams, kurie beveik badu 
miršta, b iš kitos pusės xpasi-

šiapus Atlanto Buenos Aires, 
Anapu
Nėra man kelio, nei jokios 

gairės, —
Šiurpi Atlanto sietuva.

Namų žarijose:
Ilgėjimas savo Tėvynės, 
Kaip rudenį lapas nukritęs 
Klajunėn sielon įsipynęs, 
It motinai vaikas ant rankų, 
Tarp j os gintarinių karolių j 
Išvargintą sielą klabendamas 

tranko. • • į R

Ir neberandi? nieko didingo.
Tai stipresnės ekspręsijos 

posmeliai iš pirmos dalies. Gi 
Vilučio “Buities Ūmiose” dar 
daugiau pesimizmo:

Ir kam ir kam gi gydyti žaiz-

Dr. P. G. Luomons <
KUR YRA NAUJOTINE LIETUVOS LITE 

RATURA IR MUZIKA?

moderniškomis 
galima ^susiži-

Š;ų trumpų citatų pakanką 
apibudinimui pirmo lietuviško 
poezijos kūrinėlio, pasirodžiu-. 
šio Argentinoj.

Argentinos lietuvių plunks
nos darbininkuose yra įsigalė
jus tokia taktika, kad vertina
ma iš esmes, bet asmeniš
komis simpatijomis ar anti
patijomis vaduojantis. Įr tą 
vertinimo modusą didžiumoje 
nustato sektantizmas, kuriam 
visuomet noriu bu't svetimas.

Eilėmis ir proza Vilutis pir
miausia bendradarbiavę “Pal
še”. žinęjo kelią ir “Rytojun”.: 
O tarnaudamas konsulate pa
sidarė uęlųs bendradarbis kle
rikalinio ‘^švyturio” ir net jo 
išsigaravusio “Trejų Devyųe- 
rių” priedo redaktorium. Tai 
prasidėjo tuomet, kuomet kon
sulatą nebuvo galima atskirt 
nuo klebonijos...

Taigi, nors Vilutis tapo kle
rikalų padėjėjas ir pagal jsa-

Miesto
Kamb.
Namų ..... ,
' Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Ketvirtadieniais

dedu pereigą, kuri gal nebus 
lengva išpildyti. Bet asmeniš
kai tikrai jaučiuosiu, kad ta’, 
ką čia pasakiau, nebus blogas 
daiktas, o gal ir labai geras.

I. J. ZOLP
1646 VVest 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

A.L.Davidonis, MJ).
4910 S. Michigan Avė.

TeL Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

77 W. Washington St
Suite 1810

Tel. State 4311

kesnį. Dangaus linksmybės 
bus nęvienędos. Jos bus pa
skirtos kiekvienam sulyg 
nuopelnais. Pragaro kančiom 
yra nelygios. Kiekvienas 
kenčiu sulyg sąy^,- J^ųoiįę^ių. 
(šv. Kaz. leidinys Nr. 505, 
pusi. 42-43).
šią Vilučio poezijos savybę

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanięa Avejjuę Phone Yards 1188

Physical Tberapy 
and Midwife 

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

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims irmer- 
ginojtns patari
mai dovanai.

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS . ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedelio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street' 

Telefonas Republic 9600.

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2343
Dr. Bertash 

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

Ofiso valandos’nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 
Nedaliomis pagal sutarti.

Phonę Canal 6174 

s. W
,J Phone Męnroe 8377

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

.urvais,
Jei niekur jie neužsibaigia?...
Nors autorius, aplinkybių 

dėlei, rašė gaidas pagąl užsa
kymą, be>t jo. “MaWojev yra 
grynai “feą^eviškų posmų:

šviesių akių Tavęs meldžiu,
Viešpatie Didis, —
Nes Tavo saulės dar
Nesu išvydęs.

darytų platesnis ku.lturinimosi 
kelias.

Taip jau girdžiu gandus, 
kad dramatiškų _ kurinių Ame - 
rikos knygų rinkoje nebegali
nta gauti. Musų teatrininkams 
tad tenka namie rašamomis ma
šinėlėmis iškopi j uoti. Tat, aš 
žinau, yra faktas. Be to, dau
guma dramatiškų veikalų, ku- 
riųęę rn.es $ą turime, yra se
ni, nusidėvėję ir nebežingeidųs. 
Niekas jų nebenori matyti. 
Mums reikia naujų, moderniš- 
keąnjų. Musų lietuviška pri
gimtis myli teatrą ir sceną; 
ji mėgsta toje srityje lavin
tis. Jeigu Lietuvoje yra nau
jai parašytų dramatiškų kuri
nių, — tai kaip mes juos ga
lime gauti, kaip apie juos ga
lime sužinoti? Ar Lietuvos 
knygų leidyklos negalėtų mums 
parūpinti k^ygų katalogus, ar
ba Amerikos lietuviška laik 
rąštija negalėtų peržvalgų pa
daryti ir mus supažindinti su 
tais veikalais bei pasakyti, 
nors trumpai, kas tie nauji 
veikalai yra?

Šiuo savo susidomėjimu aš 
gal kai kuriems žmonėms už-

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus .
“Turiu pa-dėhotl už Triner’š Bitter 

Vyną,. Suvlrš metu laiko turėjau b#- 
dos su nemylimu kų tik valgiau 
gasai darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau, jūsų skelbimų, 
nusipirkau butelį, ir nuo paties pir
mo paėmimo nemalimas dirijgo. Bu
vo taip, kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar, viduriai vei
kia kaip laikrodis Jr valgau ką. tik 
noriu. Su pagarba, Wallace A. 
Combs.” -l‘-‘ ■

Jei Jūs kenčiate į nuo nemalimo, 
prasto apetito, nevirškinimo, &aso, 
galvos skaudėjimo, nervotuine, nera
maus m^ego, didelio nuovargio, pir
kite Triner’š Bitter Vyną; imkite re
guliariai, pilną šaukštą prieš valgj. 
Visose Vaistinėse.

TRINER’Š ELIXIR
OF BITTER WINE

kymą rašę “eukąristi^s”, bet 
savo poezijoje jis vistįek pyš
kiną regimai bandomas paslėp
ti herezijas. Rašydamas, kad 
iŠ numirusių niekas neprisi- 
kejs, Vilutę WaW 
tuvos katalikų “nesugriauna
mų argumentų” orakulo kun. 
dr. A. Maliauskio raštus, ku
riuose sakoma:

I ■ ■.

“Numirėlių kūnai, kad ir 
butų visai supuvę, kelsis iš 
numirusių. Dievo galybė nu
mirėlių sielas sujungs sų jų

1 kūnais, ir numirėliąi ątgys. 
Kūnai kelsis iš numirusių 
dėl to, kąd kartu su siela 
atsiimtų nupelnytą užmo-

Prieš mėnesį laiko Argenti
noje išėjo iš spaudos pirmuiti- 
nis lietuviškos poezijos veika
lėlis. Tai Antano Vilučio tris
dešimts trijų eilių rinkjnys, 
46 puslapių knygelės formoje 
paties autoriaus išleistąs. Skir
ta “Pirmąjam Pasauliniam Lie
tuvių Kongresui Atminti”. Gra
žus viršelis, musų dailininko 
Roberto Pfeiferio pieštas. Vei
kalėlis užvardintas “Iš Buities 
Grabo”. Pirma dalis — “Iškly- 
dime, o nuo 23-čio puslapio — 
“Buities Urvuose”. Atspausta 
gražiame popieryje; paviršuti
nė knygelės išvaizda graži. 
Kaina 1 pesas.

Tai naujas įnašas į taip dar 
neturtingą lietuviškos knygos 
Argentinoje lobyną.

Dėl ko autorius savo poezi
jos rinkinėlį skiria Kongresui 
paminėti, tenka vien spėlioti. 
Gal kad Pirmojo Užsienio lie
tuvių kongreso metuose jis bu
vo išleistas? O gal dėl to, kad 
perdėm pesimistiškomis eilė
mis nori priminti ne kongre- 
sišką kongreso ūpą? O gal 
“svetimos padangės pasaulio 
verpetų” nuobodulį reikšda
mas?...

Prasideda:

Turiu ką tąi mintyse, bet 
negalju4 nųsispręsti ar tai bu
tų verta visuomenei, pasakyti. 
Mano mintyse klausimas susi
daro iš gandų," kuriuos aš gir
džiu žmonėse, bet negaliu tik
rai pasakyti, Riek tie gandai 
turi vertės.

Ne taip jąu labai seniai bu
vau Chicago  j e ir 'ten girdė
jau gaudąs, kąd chiea- 
gietė “Birutė” leis savo vieną 
atstovę, p-iiią Byanskienę, į 
Lietuvą, kad ji ten suieškojus 
parvežtų naujų mtfzikąliškų 
kurinių “Birutės” teatrališ
kiems perstatymams.

Ne tik gandai, bet, rodos, 
ir laikraščiuose apie tai buvo 
rašyta. Taip jau gandai einą, 
kad Lietuvos rašytojai po ni
ro yra parašę daug naujų dra
matiškų’ kurinių, kitus išver
tę iš kitų kalbų, bet kur tai 
visa yra? Iš to išeina išvada, 
kad musų Lietuva tėvynė yra 
tokia valstybė, su kuria jokio
mis kitomis 
priemonėmis ni 
moti, bet reikia _ __
.nuvažiuoti, ko.kj^MSfbvą 
siųsti, o kitaip - tai nieko 
Lietuvą nežinosi.

Mes Amerikos lietuviai, 
būt, “labai praturtėjome” šiais 
sunkiais laikais, jei mums yra 
lengva ten savo atstovai sių
sti, vietoje pasiuntus papras
tą laišką pigiais pašto keliais. 
Gal dėl to mes ir nesusižino- 
me su Lietuvos veikėjais bei 
jų kuriniais, nes mes vartoja
me pęrbrąngias susisiekimui 
priemones...

Paimkime anglų laikraščius, 
kuriuose dažnai tenka matyti 
ąpžyąlgąs naujai išleistų kny- 
gŲ-apysakų, dramų, eilėraščių, 
biografijų pasižymėjusių' žmo
nių ir t.t. Tokie aprašymai 
arba recenzijos esti regidiąrųs 
dalykai anglų laikraščiuose. 
Tas kitaip ir negali bųti, nes 
tik tokiu budu visuomenė gau
na progos susipažinti su nau
jai išleistomis knygomis. Tai 
yra tikras Įveliąs kulturinimo- 
si naujų knygų srity. >

Bet ar musų, šiaurės Ame
rikos laikraščiai, turi tokias 
naujų knygų peržvalgas? Ga
lima sakyti, kad beveik nieko! 
Po aplamdymo Petro Cvirkos 
“Franko Krukelio” bevęik nie
ko daugiau4 ir nesigirdi. Mušu 
laikraščiai daugumoje esti pri
pildyti savitarpinių rietenų, ku
rios kulturinimosi atžvilgiu 
mažai vertingos. Toje srityj, 
jei jau kas yra pradedama, taj 
paskui ir galo nebėra. Tą pa
tį dalyką dažnai vieni perdaug

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J, GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So- Rockwell St. 
Telephone: Renublic 9723

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

_^TeI. Yąrdp 1829
Pritaiko Akinii 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dien

GįltĮop Žengią;
Tiek jąu njetų! —
Tiek išgriuvusių skeletų! — 
Nužygiąvo, nikeliavo, nu

garmėjo į kapuę.
O, brolyt, ar ,t,ų žinai, 
Kad nekels jie amžinai, 
Nors ir trankos v.ėjįės jųj;ų 

po supuvusiu^ grabus, 
žemėn įkištus seniai, 
Kur išėdė kirminai
Visąs smegenis • kaųkųęjių, 

kurios niekad neatbus.
Kad kaukųoJės beatbus, tąi 

suprantama, beit Kad “vėlės jų
jų po supw.usius grabus tran
kosi”, tąi, matyti, poetą? pa
rašė vien ritimą gaudydamas...

Vilutis’ kalnus taipgi viešpa
čiais vadina, o seneliai, anot 
jo, mirt tik dėl to nenori, kad 
dar grabui nėr lentų:

Akys smenga vis į kaktą, 
Burna čepsi be dantų, 
Kad gyvybės dar pakaktų 
Koliai grabui nėr lentų, 
Kurios kūną žemėj plaktą 
Su velėnom užverstų.
Kiek linksmiau Vilutis dai 

nuo j a “Automobilio sparnuos”, 
bet ir ten mirtimi užbaigia:

Per asfaltą, per asfaltą 
čiuopia . ąątas įcaip, ledu4į;

"O1 birbynė, o birbynė
Rėkia, klykią, — taip svaigti, 
Rodos amžinastį sieki, 
Rods ir mirti būt smagų.
Pesimistiškai pradėjęs, pesi

mistiškai baigia ir gana tei
singai pats sau (poetui) sakę:

Sugniaužk savo širdį poeto. 
Kaip vanagas rudas baltą 

balandį, —
Lai miršta s.tąiga, ar iš 
Tavy jausmai poeto
Kas tau? —
Tu mažas vaikas? — 
Tu toks neprityręs ir 

. kas, —
Šiandieną širdį rodyt ne lai

kas!
Cha... cha..» poetas!..
Slaptingų dievų užkerėtas,— 
Tau nėr pasauly vietos.
Klausyk, kaip žvanga mone

tos!
Taip, taip...
Klausyk, poete, stfgniaužki 

širdį,
Žrįnąį, nabage, 
Niekas pasauly tavęs negjr-

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Miesto ofisas
10 No.. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington S
Room 737

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

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

--------- • M
Skausmų Pečiuose ar Sustirusių 

Muskulų Prašalinimui 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą ' 

k palengvinimą .

Mamyte, sese,—pas jus na 
muose,

Kaitrią j am židiny 
žarijų pilna pelenuose, — 
Neškite čia 

šalta, -
Duokit nors vieną žariją, 
žinote, vienišą 

kaltą
Suputė vėjai, lietus sulijo.

Išklydėlįąi:
Tėvas palikęs
Vaikus ir žmoną
Išplaukė už vandenynų 
Ieškoti laimės, — 
Rado Ameriką
Budoj ant lauko plyno.

Jaunatvės rytą palydėjus:
a Palaužtų dienų kelionė 

Neša vakarą audringą, 
O šešėliai miesto bokštų 
Tyliai tyliai slegia sielą, 
Gniaužo širdį sopulingą.

Be darbo ir be duonos:
Tos liūdnos, klaikios brolių 

akys, —
Jų žvilgsniai užgęsę 
Šmėklom vaidenasi maro, — 
Be laimės šypsnio, be džiau

gsmo liepsnelės,
Iš gyvųjų pasaulio varyte 

mane varo. —-
Ir tūkstantį kartų geriau bu- 
| tų buvę

man užgesti, kaip

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palenjrvins akiu įtempimą, kuris 

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

mos be akinįų. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av
Phone Boulevard 7589

dainą:
Ir miršta, miršta daina pa

kilus
Ir nebemoku dainuot ugnin

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir tėvas

Laidotuvių Sąlygos 
Lenjiv-ąis Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

damas laimės, ar dėl persekio- 
jin^ų baimės”, kąiįią ir tveria 
ne savo įsitikųiimąis, bet vė
jelio pūtimais vaduodamasis...

Nadas Gledrąitis.
Buenos Aires, 
24-X-35.

Leidinys Argentinoj
< gjy Buivrry............. .. ■

(Recenzija, ‘Naujienoms”).

K. P, GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St. 
_ —_ —_ ;
Tel. Boulevard 1310.

i ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

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

S. C. LACHAVICZ
42-44 East lOSlh S t. Tel, P;uUmap 1270 arba Canal 2515

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

,'ir. , ■ I 1 ■, ‘ •

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Phone Boulevard 4139

Ą. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 25 nfbtai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialybe

Valandos 11-12 A.M. 2-4, 7-8 P.M. 
Gyvenimo vieta 163b So. 50 Avė. 

Phone Cicero 3656
Office 4930 W. 13 St. Cicero 49

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
TėL Boulevard 1401

*. '» ir • “> r i, • • -r

Phone Canal 6122

Dr, S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonu Republic 7868

■ i-1 " ■' " « " ■« » i- I1 l ■ nik' « . 1 .

Tel. Office Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8395

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

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

, . ... «■« •».»

* i' ' ■* * i ■ ' * a , -*

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is 
Dęntįstas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.' 
Seredoj pagal sutarti.

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 sutarimų. 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL: Proąpect 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUĖ 
Telefonas Virginia 0036

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

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9—9 
2420 West Maręuette Road 

arti Westem Avė. Hemlock 7828 i

Kiti Lietuviai Daktarai.

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

. Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzriian

IŠ RUSIJOS
3 Gerai lietuviams žinomas per 85 
’ metus kaipo patyręs gydytojas chi- 
’ rurgas ir akušeris?

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau- 

’ jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

; Ofisas ir Laboratorija:
1 1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
. Rezidencijas telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

. Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
s vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 yaL 

yakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phęne MIDWAY 2880. 1

Telefonas Yardg 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĘ.

s Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 3 no piietų

7 iki 8 vaL Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telep.hoąe PLAZA 2400

Ofiso Tel. Dorcheater 5194 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyriškų, Vaikų ir visi 
chronišku ligų.

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

* Įlomis ir šventadieniais 10—12 
diena.
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BIJO NAUJŲ SUKILIMŲ EGIPTE

Kalėdų
dovanos

Iždo Glo

ne

MUSŲ SKAITYTOJAI

CANAL 8800

Gerkit ir Reikalaukitg

NAUJIENŲ

RADIO PETER’PEN
PROGRAMAI 5oo/LANDEP SfUZl

9:30 VAL. RYTE

WUIQM

PASIKLAUSYKITE!

Lietuviškos
Degtinis

UELLO
POuicS

GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSE

Visose Alinise 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

NATHAN 
KANTER

srovmY 
ONTWBs 
P0YAL . 
plane/

'UPY VouR 
MAP6, |

AT 
LAŠT

ŠIUOS ASMENIS IŠ 
RINKIME SLA. 
VIRŠININKAIS

BUDRIK
Jewelry Krautuve
3343 So. Halsted St.

Plaukai bus sugarbiniuoti 
plaukus gražiam stovy j.

IŠ WCBD. STOTIES
1080 kilocycles

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvergais)

Ragina imt pavyzdi iŠ 
Šiauriečių.

SAFE, 
SOUND, 

AND 
SMILIKKJ,

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis)

ANTRADIENIAIS
(Utarninkais)

Auksiniai laikrodėliai, Dia- 
mondai, Gintaro karoliai, 
Sidabriniai daiktai — jus 
viską rasite atsakomingoj

Raštai skiriami j ši skyrių turi būti adresuojami “Musų Skaitytojams1 
Būtinai pridekite savo vardą ir pavardę.

lietuvių veikimui 
paruošt ’ kulturingus

Taupykit pinigus
F. S. and L. Ins.

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai.

2324 S. Leavitt St.

į viršų. Paliks 
perdėm bus su-

Dėl apointmen-

Philco, Zenith, Radio- 
nas, Stromberg-Carl- 
son, RGA Victor, Ge
neral Electric, gra
žiuose kabinetuose. 
Kiekvienas pirkda
mas namams pečių, 
skalbiamą m a ši n ą, 
Prosinimo mašiną, 
Parlor Setą—gaus mi
nėtas dovanas.

Yorke kuris yra Scottsboro 
Negrų garsios bylos advokatu. 
Bostone Šalna yra šešių lietu
vių pašelpinių draugijų lega
liu patarėju, kas irgi parodo 
jo veikimą lietuvių tarpe.

Adu. A. O. Šalna.

SLA. Įstatų komunijos pirmininko 
atsakymas

WEDERALdAVlNGS 
■■ANO LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

, Skolinant Pinigus ant Pirmų 
'' Morgičių.

užtikrintoj vietoj, U. S. Government ištaigoj, 
Corp. apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,000-00.

> • - r

Praeityje išmokė] o m 4%.

Tel. Canal 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.

Lietuvių 
Bus 
kaip 
pra- 
vien

Egipto nacionalistų Wafdu partijos nariai studentai, ku- 
surengė demonstracijas prieš Angliją už atsisakymą duoti 

Egiptui naują konstituciją. Susirėmime trys studentai buvo 
nušauti. Wafdu partija reikalauja pilnos autonomijos.

(“Naujienų” korespondento).
viams, bet ir pačiai Lietuvai 
bucų geriau.

Karo šmėkla ir bendrai ne
rami padėtis Europoj turėtų 
paveikti į ką reikia, idant ir 
Pietų Amerikos lietuvių kolo
nija vieningam tautos balsui 
butų pasiruošus.

Rimta kritika yra visuomet 
reikalinga ir pageidaujama, 
bet bepamatinis pasakymas, 
Šalnai ,kad buk šalna yra 
“advokatėlis” (suprask neturi 
gero stovio savo profesiojoje), 
tai jau negali būt praleistas be 
pateikimo pilnų faktų ir tei
sybės SLA. narių žiniai.

Aukščiausia organizacijoje 
legalėje profesijoje yra “Bar 
Association” arba Advokatų 
Sąjungą. “Bar Association” 
prižiūri tarpe kitų dalykų, pa
laikymą profecijos stovį ir ad
vokatų elgesį. Massachusetts 
Valstijoje yra virš 7000 advo
katų . Iki šių metų Massachu- 
setts Valstijoje prašalino (at
ėmė adv. teises) 142 advoka
tus ir suspendavo 44 advoka
tus per “Bar Association” pa
sidarbavimą .

1. Nuo 1929 metų iki dabar, 
Šalna yra išrinktas nariu 
“Executive Committee of the 
Law Society of Massachu- 
setts”.

2. Nuo 1932 iki dabar, šal
na yra išrinktas nariu “Board 
of Directors of the Bar Asso
ciation of the City of Cam- 
bridge”.

3. Pastarais laikais paskir
tas nariu “Committee on Un- 
lawful Practice of the Law, of

Bimtesniuose Pietų Ameri
kos lietuvių laikraščiuose ra
ginama imt pavyzdys iš Šiatf- 
rinės Amerikos lietuvių - 
spaudos ir organizuotumo at
žvilgiu. štai, pav. “Argentinos 
Lietuvių Balsas” cituoja SLA. 
pirmininko adv. F. J. Bago- 
čiaus ir Chicagos Lietuvių 
Draugijos rezoliucijas, pasiųs
tas Tautų Sąjungai, pasmer
kiančias Hitlerio diktatūros 
nuožmumą Lietuvos atžvilgiu 
ir reikalaujančias, kad ta tarp
tautinė institucija užtartų Lie
tuvą. Ta proga minėtas argen
tiniečių laikraštis savo edito- 
riale sako:

Šį humanišką žygį atliko pa
žangieji Lietuvos išeiviai Ame
rikoje, kuriems sektantai įvai
riomis progomis prikaišioja pa
triotizmo stoką.

Argentinos * ir bendrai Pie
tų Amerikos lietuviams jau se
niai reikia imt pavyzdys iš sa
vo brolių ir kaimynų šiaurie
čių. Kritiškuose musų gimti
nės šalies momentuose ir mes 
privalome vieningai savo žo
di pasauliui tarti. Jeigu iki 
šiol tai čia nebuvo praktikuo
jama, tai tam yra kaltas epi
demiškas sektantizmas, kurį 
pagimdė bereikalingai iš Lie
tuvos i čia siunčiamos lėšos 
gastrolierių ulionėms. Artifi- 
ciališkai oficializuDta musų iš
eivijos atstovybė tragiška ka
rikatūra pavirto...

Didesnio išeivijos išjuokimo 
negali būti, kaip kad padary
ta su vadinamų “lietuvių na
mų” ir sektantiškos “spaudos” 
finansavimu. Jau seniai laikas 
blaiviomis akimis į kolonijos 
tragediją pažvelgti. Patrioty- 
bės patentas, monopolis ir tos 
idėjos pavertimas kromeliu — 
kultūringose tautose neprakti
kuojamas. Meškiškas patarna
vimas vieną kartą privalo būt 
užbaigtas ir gužputeliavimus 
turėtų neatidėliojant likviduto- 
ti tie, nuo kurių šios tragiko
medijos likvidavimas priklau
so. O tuomet prasidėtų nau
jas ir šviesus musų visuome 
ninio darbo etapas. Tada pa* 
jėgos eitų ne savitarpiems gin
čams, bet kūrybiniam darbui, 
o nuo to ne tik mums, išei-

Desėtkas metų kulturiniškai 
tautinio Pietų Amerikos lietu
vių veiklos jau pradeda įeit j 
rimtą “Antros Amerikos” lie
tuvių visuomeninio darbo eta
pą. Prieš dešimtį metų čia ne
buvo nė vieno lietuviško laik
raščio, o dabar jau yra apie 
15. Daugiausia Argentinoj, pa
skui seka Brazilija ir Urugva
jus. žinoma, ne visi laikraš
čiai galima vadint laikraščiais, 
kaip kad tai yra ir kitose ša-

B. K. Algimantas

Organizuojasi Pietų 
Amerikos Lietuviai

the Bar Association df the 
City of Boston”.

4. Puslapy 967 “Index to 
Legal Periodicals”, mes randa
me kad A. O. Shallna (kaip 
jo pavardę rašoma angliškai) 
yra tarpe legalių autorių.

5. šalna buvo oficialis de
legatas į “American Bar Asso
ciation” konvenciją Milwau- 
kee, pereitą metą (žiūrėk 
“Reports of American Bar 
Association” ,Votume 59, page 
270 ir 654).

6. Tarptautinėje advokatų 
konferencijoje Hagoje, Olan
dijoje ,Šalną buvo delegatas 
nuo “Law Society of Massa
chusetts”, tuo laiku kaip Klai
pėdos byla buvo svarstoma ir 
sprendžiama Pasauliniam Tei
sme, Hagoje.

Jeigu Advokatą Šalną patys 
profesijos kolegai renka į sa
vo organizacijų valdybas ir

Advokatas A. O. Šalna atsa
ko į laiškus pasiųstus SLA. 
kuopoms, kurių autorius ne
turi nei doros, nei drąsos, pa
sirašyti pavardę.' Kadangi už
metimai liečia įstatų - Komisi
jos Pirmininko kompitentiš- 
kumą ,tai Šalnai tenka parei
ga atsakyti ir priduoti faktų į 
tuos užmetimus;

BAKINGPOWDER 
for finest bakings 
Šame priceToday 
as45years ago- 
25 ounces for 25* 
Manufactured by baltins powder 
ipacialisti who makt nothing 
būt bikiny powder»undtr 
supervblon of aapart chemliU 
of nailonai raputation.

Apie Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresą.

Kada “A. L. B.” iškėlė su
manymą šaukt Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresą, tą mintį 
palaikė “Lietuvių Aidas Bra
zilijoj” ir keli Pietų Ameri
kos lietuvių laikraštininkai 
karštai pritarė tai idėjai. Ypa
tingai ją parėmė urugvajiečiai 
Aibė B. Gumbaragis ir Lietu
viškas Eretikas (J. Lazdaus- 
kas). Bet kongreso idėja labai 
nepatiko atžagareiviams, kurie 
“kiniška siena” naudodamiesi 
eina “rūpintojėlių” roles ir, ži
noma, save tai tikrai gerai ap
sirūpina, visos Pietų Amerikos 
lietuvių visuomenės išju<ok£ 
mui, vadžiodami už nosies tuos, 
kurie jiems bereikalingai iš 
Lietuvos milžiniškas lėšas 
siunčia.

Ypatingai kunigai nusigan
do kongreso idėjos. Savo “švy
turyje” jie paskelbė, kad pla
nuojamas kongresas yra šau
kiamas “Lietuvos valdžiai ver
sti”. Mano, nabagai, kad Kau
nas patikės ir dar daugiau lė
šų jiems atsiųs, kad “sulaikyt 
nuvertimą”. Dėl kunigų bai
mės “A. L. B.” rašo:

žinoma, sektantai bijo Pie
tų Amerikos Lietuvių Kongre
so vien dėl to, kad jis turės 
tarti savo žodi musų brolių 
užtarimo klausimu, kad jis pa
reikalaus sustabdyt siuntimą 
lėšų iš Lietuvos sektantų ga
strolėms ir Pietų Amerikos lie
tuvių išjuokimui ir demorali
zavimui. O ko gero,, dar ir at
skaitų gali pareikalaut. Tada 
tai “dūko vadui” ir jo pėdo
mis einantiems vaikėzams bu
tų tikrai nemalonu4.

Pietų Amerikos 
Kongresas vistiek įvyks, 
jis tokio margo sąstato, 
Kaune improvizuotas (nuo 
lotų iki komunistų), ar 
pažangiosios visuomenės, 
jis, anksti ar vėlai, privalo 
įvykti ir visuomeniniam Pietų 
Amerikos 
privalo 
kelius, pasmerkiant begėdiškus 
lėšų eikvotojus, kurie drumsta
me vandenyje žvejoja.
Bs. Aires. x

F. J. BAGOČIUS — Prezi
dentas;

J. K. MAŽUKNA — Vice
prezidentas;

P. JURGELIUTĖ — Sekre- 
torius;

K. P. GUGIS — Iždininkas
Dr. J. STANELOW — Dak 

taras Kvotėjas;
E. MIKUŽIUTĖ — Iždo Glo 

bėja;
J. MILIAUSKAS 

bėjas.
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stato į svarbias komisijas ,tai 
kur pamatas yra bandyti ma
žinti jo profęsionalį stovį?
šalna nėra buvęs jokios bend

rovės “managerium”
šalnai būnant per keletą 

mėnesių Lietuvių Prekybos 
Bendrovės Vice-Pirmininku, 
Mr. Daniel P. Desmond buvo 
tos bendrovės “manager”. šal
na turėjo kontraktą su Lietu
vių Prekybos Bendrove vienam 
metui, pradedant su pabaiga 
rugsėjo mėnesio 1921, bet 
Šalna rezignavo iš tos vietos 
ir pasitraukė iš bendroves po 
penkių" mėnesių.

Šalnos patyrimą jo profe
sijoje, nariai gali spręsti dar 
ir iš šių faktų, kad jis teises 
yra praktikavęs su Honorable 
F. W. Mansfield, dabartiniu 
Bostono Mayoru. Jis yra bu
vęs artimas debatų kolega 
Universitete su Advokatu Sa- 
muel S. Leibowitz, garsių kri
minalių bylų advokatu New

R ADIOdoVana“ 
metus visam namui.

Pirkdami radio dabar iš 
Budriko, gausite dar didelę 
dovaną4 Gražią lempą, ar 
Elektrikinį Mixmaster, ar 26 
šmotų sidabro setą.
Už radio galite mokėti kitą 

, metą.

Mutual Liąuor Co
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 0803

BUDRIK
Furniture Mart

3349 So. Halsted St

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

Pasiklausykite Lietuvių Valandos 
nedėliomis nuo 5 iki 6 vai. po 
piet WCFL, 970 k., su didele 
Budriko orkestrą. Makalais, Dai
nomis, kurie lyginasi Amerikonų 
chain programams.

ISKlT- UE 
'NOMOI=RJ=LJU?

Be jokio kito primokėjimo 
nuo apačios 
Visa galva 
garbiniuota, 
tų pašaukit
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Yra ir daugiau šalių, kur so
cialistai stovi valdžios prieša
kyj e, būtent: švedi j a, Daili j a' 
ir Norvegija. Bet 'šitose Šalyse 
socialistai dar neturi daugumos 
parlamentuose, todėl jie yra 
priversti duoti koncesijų pa
žangiems liberalams.

N arijoj i Zelandija yra didelę 
sala netoli nuo Australijos. Ji 
priklauso prie Britanijos impe
rijos.

“BENDRAS FRONTAS” NEW 
YORKE? ’

JURŲ KONFERENCIJA LONDONE

šiandie prasideda Londone penkių valstybių kon
ferencija karo laivynų apsiginklavimo klausimu, bet 
yra labai abejotina, ar ji 'duos kokių teigiamų rezulta
tų, nes Japonija, apsvaigusi nuo savo “pergalių” Kini
joje, reikalauja sau teisės turėti lygų laivyną su Di
džiąją Britanija ir Jungtinėmis Valstijomis. Iki šiol 
japonų laivyno dydis, palyginant su anglų ir Amerikos, 
buvo proporcijoje 3:5:5.

Jungtinės Valstijos nieku budu nesutiks, kad japo
nai turėtų tokio pat dydžio laivyną, kaip Amerika. (

Todėl reikia manyti, kad šioje konferencijoje jo
kios naujos jurų sutarties nebus padaryta. O senąjai 
sutarčiai pasibaigus, prasidės tarpe didžiųjų jurų ga
lybių ginklavimosi lenktynės. 
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SOVIETŲ ARMIJOS MARŠALAI
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Sovietų armijoje jau. pradėta įvesti “buržuaziniai” 
karininkų pažymėjimai. Dabar sovnarkomas (liaudies 
komisarų taryba, t. y. ministerių kabinetas nutarė duo
ti kai kuriems “raudonosios” kariuomenės vadams 
maršalo” titulus.

Pirmieji / bolševikų maršalai bus karo komisaras 
Vorošilovas, Jo padėjėjas Tuchačevski, vyriausiojo šta-: 
bo viršininkas Egorov, kavalerijos inspektorius Buden- 
nyj ir armijos komantuotojas Bliucher.

Maršalo titulas yra monarchistiškos kilmės. Vidur
amžiuose “maršalais” vadindavo kunigaikščio, arkli
džių užveizdas. Paskui tas titulas pasidarė labai popu
liarus prie Napoleono. Jį Napoleonas duodavo savo la
biausia pasižymėjusiems generolams. }

Kaip žinoma, Napoleonas, kuris pats buvo revoliu
cinės “jakobiniečių” partijos narys, sunaikino Francijos 
respubliką ir pasiskelbė imperatorium. Argi ir Stalinas 
nori eiti Napoleono keliu, kad jisai napoleoniškus cinus 
įveda sovietų armijoje?

«

PILIETINĖ TAIKA FRANCIJOJE

Kova tarpe demokratijos ir fašizmo Francijoje il
gą laiką ėjo vis aštryn ir atrodė, kad jau prasidės te
nai pilietinis karas, nes alpi pusės organizavo savo ša
lininkus į ginkluotas armijas. Tačiau pereitą penkta-, 
dienį staiga įvyko taika. Fašistų vadai ir kairiųjų par
tijų vadai pareiškė parlamente, kač| jie savo “armijas”; 
paleis ir nebandys ginkluota jėga daryti permainų val
stybėje. •

Tuoj po tų pareiškimų valdžia pasiūlė ir parlamen- 
kuriuo draudžiama 
ginklų bei uniformų

“Keleivis” įdėjo žinią apie de
batus tarpe socialisto Norman 
Thomas ir komunisto Eari 
Browder, įvykusius Madison 
Sąuare Garden, New Yorke, 
kur buvo susirinkę daugiau 
kaip 20,000 žmonių pasiklau
syti ginčo, kuris kelias į ge
resnę ateitį esąs tinkamesnis 
darbininkams, socialistinis ar 
komunistinis, žinia turi ant- 
galvf: “New Yorke susidarė 
bendras frontas”, ir joje tarp" 
kitko skaitome:

“Kaip praneša kapitalisti
nė spauda, tuose debatuose 
nutarta steigti bendrą fron
tą dviem bendriem tikslam 
atsiekti. Vienas tikslas tai — 
kova prieš fašizmą ir karą, 
o antras tai — temti Farme- 
rių-Darbiečių^artiją.’^ 
Tai, be abejonės, klaidinanti 

žinia, nes debatai juk yra ren
giami ne tam, kad juose butų 
daroma nutarimai. Thomas su 
Browderiu nenlitarė ir negalė
jo nutarti “steigti bendrą fron
tą”. Tokį dalyką galėtų nutar
ti tiktai vyriausios partijų įs
taigos, bet ne atskiri asmens.

Reikia, be to, pasakyti, kad 
jeigu bendras frontas tarpe so
cialistų ir komunistų butų su
darytas tokiam tikslui, kaip 
rėmimas “Farmerių-Darbiečių 
Partijos” (tur būt, norėta pa
sakyti steigti Darbo Partiją}, 
tai į tą busimąją partiją atsi
sakytų dėtis darbininkų unijos, 
nes komunistai yra taip įsipy- 
kę unijoms, kad Amerikos Dar
bo Federacija yra net nutarusi 
šluoti komunistus lauk iŠ. uni
jų. O Darbo Partija be darbi
ninkų unijų butų be reikšmės, 
kaipo jėga politikoje. ,

Pagalios, labai abejotina, ar 
tikras bendras frontas gali iš 
viso būti steigiamas tokiu pa
grindu, kokiu buvo vedami tie 
debatai Union Sųuare Gardeiie..

pavyzdžiui, 
susirinkimo 
Vokietijon

reikalavimu, kad Hitl^- 
paliuosuotų komunistų

Bet kodėl

B. Bernardo

Keistas Nuotykis
WALLACE CHICAGOS ŽEMĖS ŪKIO PARODOJE

tas priėmė įstatymo sumanymą, 
privatinių armijų organizavimas, 
nešiojimas ir agitacija už smurtą. Jeigu valdžia tikrai 
rūpinsis, kad. šis įstatymas butų vykinamas, tai fašis
tiško perversmo pavojus Francijoje išnyks.

Ši vidujinė taika,duos galimumo kraštui sustiprin-j 
ti savo finansus, kurie jau buvo tiek pašliję, kad atrodė, 
jogei Francijos valiuta (frankas) nebeatsilaikys* anT 
aukso papėdės. Bet valdžios priešakyje pasiliks Laval’is, 
kuris galės ir toliau tęsti savo sabotažą Tautų Sąjun
goje ir gelbėti Italijos fašistų diktatūrą. t

Apžvalga
DARBO PARTIJA VALDO 

NAUJĄJĄ ZELANDIJĄ

Gruodžio mėn. 6 d.. buvo* 
įvesdinta Naujosios Zelandijos, 
darbiečių valdžia, su ministe- 
riu pirmininku Michael J. Są- 
vage priešakyje, 
naujos valdžios 
jos deklaracija, 
bedarbių būklę.
steigti tą darbininkų algų lygį, 
kuris buvo iki 1-931 metų, ka
da nacionalinė Valdžia ėmė vy-

Pirmas šios 
darbas, sulig 
bus pagerinti 
Paskui — at-

kinti savo “ekonomijos” prog
ramą. .

Darbo ministeris, W. H. T. 
Armstrong, pranešė parlament 
t ui, kad jisai ketina netrukusį 
patiekti įstatymą, kuriuo už
tikrinama algų minimumas vy-i 
rams ir moterims darbinin
kams.

Kaip “Naujienose” jau buvo 
rašytu, Darbo Partija laimėjo 
52 vietas Naujosios Zelandijos 
parlamente, kuris susideda iš 
80 atstovų. Tokiu budu darbie- 
■čiai turi stiprią daugumą. Dar
bo Partijos programas, yra aiš
kiai socialistiškas.

Tai pirmutinė šalis, kur so
cialistams pasisekė įgyti abso
liučią kontrolę. , i. . I

Fredo rankos buvo labai vik
rios, bet ir jo vargas buvo la
bai didelis. Vikriomis ranko
mis jis kraustė praeivių kiše
nes 'pliaže, o vargas jį spyrė; 
neapkęsti “džentelmeną Džimį”,; 
kuris buvo jo aršiausias kon-Į 
kūrentas.

-4ai tikrai biauru, — kartą 
jis pareiškė savo žmonai, —- 
Džimi neprivalo darbuotis* ma
no apylinkėje, — dviem čia 
vietos nėra. Man dažnai pasi
taiko kišti ranką į tuščią ki
šenę, ir kiekvieną kartą neto
liese aš pastebiu Džimį. Vadi
nasi, jis pirmas prisitaiko. Tai 
tiesiog nesąžininga konkuren
cija.

—Užtaisyk jam spąstus. . į 
—Kaip tai, —, paklausė Fre

das. '
—Labai paprastai. Policija 

tavęs nežino* Įkišk jam j kiše
nę savo auksinį laikrodėlį, o 
paskui pašauk policiją. Džentel
menas Džimi kokiems šešiems 
mėnesiams atsisės į kalėjimą ir 
tu atsikratysi konkurentu.

—Reikia pagalvoti, 
Fredas.

tarė

» » »
Hokstono vasarnamyje 

mi pasakoja savo tėvui apie 
tai, kaip konkuruoja su juo 
Fredas. “Musų dienų jaunimas 
pats nepajėgia nieko sugalvo
ti”, — piktai kalbėjo jis. —; 
“Kada aš buvau tokio amžiaus1 
kaip Fredas, tai aš važiuoda
vau j Chicago ir ten gerai už
dirbdavau. Bet dabartinis jau
nimas tingi ir gyvena musų 
sąskaitom Jis bijosi iš vietos 
pasijudinti.” i

Senis su užuojauta pažiurę-
• • IK* .. ' ' -į

1° 1 JI-
—Vieta prie pliažo yra labai 

gera. Ten 
darbiauti. 
baus, kad 
blogai ten 'verčiasi.
aš ką nors sugalvoti, kad galė
tume jį iš ten pašalinti.

Pagalvojęs kiek, senis pata-

Debatų rengėjai, 
pasiuntė 'viso 
vardu telegramą 
su 
ris
vadą Thaelmann’ą. 
jie nepasiuntė tokio pat reika
lavimo Stalinui, kad jisai pa
leistų iš kalėjimų ir koncentra
cijos stovyklų socialdemokratus 
ir social-revoliucionierius?

Bolševikiškuose kalėjimuose 
yra kankinami garsus socialde
mokratų rašytojas ekonomistas i 
čerevanin (70 metų amžiaus, 
senelis!), Gruzijos socialdemo
kratų vadas Ramišvili (80 me
tų amžiaus!), Rusijos socialde
mokratų partijos centro narys 
Jeva Broido, Rusijos Socialistini 
•nes Jaunimo Sąjungos vadai; 
Kranichfeld ir Jakubson, 
šimtai kitų. Kodėl-gi tad Ma-i 
dison Sąuare Garden mitingas 
užmiršo užtarti šituos diktatū
ros kankinius, kuomet jisai rei
kalavo laisvės Thaelmann’ui ?

Kodėl apie tai nutylėjo Nor
man Thomas ir debatų pirmi-' 
ninkas Leo Krzycki, kuris yra 
Socialistų Partijos pirminin-

Reikia pasakyti, kad tokiu: 
elgesiu Thomas ir Krzycki pa
darė gedą socialistams. Ne be; 
reikalo New Yorko socialistų 
organizacija buvo priešinga 
Thomas’o dalyvavimui tuoše 
debatuose. Jisai, maityt, arba 
labai menkai nusimano apie 
darbininkų judėjimo reikalus 
Europoje, arba pataikauja bol-. 
šėrikams, norėdamas gauti/jų 
aplodismentus.

Taigi įsivaizduokite dabar, 
kas čia butų per “bendras frpii-.

kas?

Džj

magišku budu Fredo auksinis 
ląįkrodukas atsidūrė džentelme
no Džimi kišenėje.

Džimi pagavo Fredą už ran
kos.

—Mielasai, pagavau tave nu
sikaltimo . vietoje. Galėsi aiš
kintis policininkui.

Jis pašaukė policininką. Fre
das griebėsi už kišenių.

—Tai štai kokiu amatu jus 
veržiatės. Laikrodukas, kur 
mano brangus laikrodukas? 
Dvidešimt penkis delerius už' 
jį mokėjau. Pdlicininke, eikš 
čia!

Policininkas priėjo ir paklau
sė, kas atsitiko.

—-Taigi vagis, - 
das, — jis apvogė mane...

—Tas žmogus,—šaukė džen
telmenas Džimi, — įkišo ranką 
į mano kišenę. Aš tai jutau. O 
kai apsižiūrėjau, tai mano laik
rodukas buvo dingęs.

—Tu meluoji, niekše, mano 
laikrodukas, kuris kaštavo dvi
dešimt penkis dolerius, ką tik 
pražuvo. Aš jus kaltinu...

—Tuščias burbulas, ponas 
policininke. Aš aiškiai pajutau 
ranką kišenėje. kai apsižiu^ 
rėjau, tai laikroduko jau ne
bebuvo. Ant laikroduko yra 
mano inicijalai... Aš reikalau
ju, kad nuvestumėte šį žmogų 
; daboklę ir padarytute kratą.

Policininkas kreipėsi į abu 
vyrus, kurie kaltino vienas 
antrą laikroduko pavogimu:

—Abu eikite su manim.
Daboklėje policininkas papa

sakojo policijos inspektoriui, 
kas įvyko.

—'Kas per nonsensas, — po
nas inspektore, 
telmenas Džimi, 
elgiatės tarsi su kokiu vagim. 
Iškratykite to vyro kišenes.

—Tu esi vagis, tu, — šaukė 
Fredas. — Tu pavogei mano 
auksinį laikroduką, kuris kaš
tavo dvidešimt penkis dolerius.

—Nešaukite, — griežtai pa
reiškė inspektorius ir įsakė po
licininkui abu iškrėsti.

Po dešimties minukių polici-s 
ninkas su abiem grįžo atgal. 
Džimi ir Fredo 'veidai reiškė 
nusistebėjimą. Abu jautėsj ne- tarnauti. Jisai tenai stovi iie sa- 
patenkinti. Inspektorius įsakė vo smagumui, bet Jūsų pato 
abu išmesti į gatvę. Atlikęs, gumo dėlei*

šaukė Fre-

Secretary Wallace

CHICAGO. — J. V. agrikultūros sekretorius Henry Wallace 
(kairėj), kuris buvo atsilankęs Chicagos žemės Ūkio parodoje 
(ji užsidarė šeštadieni). Su Wallace yra H. W. Marshall, paro
dos pirmininkas.

- šaukė džen-
— su manim

lengvai galima už- 
Nieko tad nuosta- 

ir tas vaikėzas ne- 
Notėčiau

—Yra būdas tam reikalui su
tvarkyti, — reikia tik drąsos. 
New Yorke aš štai ką pada
riau, kai man ant kelio pastojo 
konkurentas. Aš apsirengiau 
kaimietiškais drabužiais, prisi
gretinau prie savo konkurento, 
įkišau gniūžtę banknotų į kiše
nę ir pašaukiau policininką. 
Mano konkurentą gerai pažino 
daboklėje, o aš užsirašiau visų 
banknotų numerius. Rezultatas 
buvo toks, kad jį pasiuntė į ka
lėjimą visiems metams. Pada
ryk taip pat su savo auksiniu 
laikroduku, — įkišk jam į ki
šenę. Paskui pašauk policinin
ką. Fredas bus uždarytas ko
kiems metams į kalėjimą, ir tu 
atsikratysi savo konkurentu.
, —Taip aš ir padarysiu, — su 

užsidegimu 
Džimi.

tarė džentelmenas

» K. »
Fredas klaidžiojo

Jis buvo nusivylęs

±±±S

Nulindęs 
po pliažą, 
dėl to, kad pro šalį ėjo daug 
žmonių, o jis negalėjo pažvejo-, 
iti jų kišenėse.; Mat, bijojosi 
pats į bėdą patekti. Daboklėje, 
darant kaltinimus džentelmenui 
Džimi, pblicija galėjo ir jį iš
kratyti. Jis klaidžiojo ir ieško
jo savo konkurento.. Pagaliau 
surado; jį. Pastarasis piktai pa
žiurėjo. lĮsimaišė jie į minią ir 
atsidūrė prie smulkių pardavė
jų, kurie 'visokiais balsais gyrė 
savo prekes. Tuo momentu' 
Džimi įkišo Fredui į kišenę sa
vo auksinį laikroduką. Beveik 
tuo pačiti metu Fredas pastū
mė savo konkurentą. Kažkokiu 
kįy, k '1,'į, .A .i 7rYT’~Tg‘Įjrfii^i^11

tas*, jeigu tokiu pat pagrindų, 
kokį priėmė debatų rengėjai,, 
butų padarytas susitarimas 
tarpe socialistų ir komunistų: 
socialistai kovotų už komunis
tų laisvę, o komunistai pūdytų 
socialistus kalėjimuose! ■' -i

kas jam buvo įsakyta, polici- ATĖJO naujas 10 nume- 
ninkas grįžo pas savo viršinin- ris “Kultūros”. Daug įdo- 
ką. Tuo tarpu kiekvienas kon- maus pasiskaitymo. Rašo 
kūrentas nuėjo savo keliais.

—Keistas atsitikimas, — pa
stebėjo inspektorius, — 
nors čia yra nepaprasto, 
rodosi, nei vieno nei kito 
ku negalima įtarti. •

—Taip, jokios nuožiūros jie 
nesukelia.

Policininkas išsitraukė iŠ ki
šenės nosinę.

—Nei su vienu iš jų aš dar 
nesusidūriau 
ninkas. Paskui jis staiga sušu
ko: .

—Dieve, kas tai? — Nuste
bęs jis išpūtė akis, kai iš savo 
kišenės ištraukė du auksinius 
laikrodukus. —Vertė K.

kas 
Bet, 
nie-

r pridūrė polici-

Reikalaukite -NAUJIENAS 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai 
kraščių bus gatavas Jums pa

vo smagumui, bet Jūsų pato

prof. Leonas, prof. Čepins
kis, Butėnas, Koroleiiko ir 
kiti. Kaina 45 centai. Gali
ma nusipirkti “Naujienose”.

AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina ir labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti žios Šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimas ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL

CHICAGO. ZLL.
Siųskite money orderį arba krasos 

ženklelio*.
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pažymėti Zahąriąs, kuris vi- 
BubliM “jkąitin- 

tf’.

Self Shifter
Žinau tik vieną Reo automo

bilių firmą Amerikoje, kuri dir
ba automobilius su automatiš
ku “transmission”. Pradėjus su 
šios rųšies automobiliu važiuo
ti, šeštamių mainymas vynsta 
putomatiškaj.

Priprg. tusiems prie Ščštarnių 
mainymo žmonėms, šis automa
tas gali atrodyti keistas. Ta
čiau tas automatiškas ’šeštąr- 
nių veikimas gali būti gerą pa- 
gelba besimokinantiems tokį 
automobilį operuoti. Būna at
sitikimų, kad ir patyręs auto
mobilio valdytojas ne visada 
pasirenka tiijkaięną šeštarnę. 
Prileiskime sau, mes su auto- 
mobijiu turime užlipti į kalną. 
Jeigu kalnas nėra labai aukš
tas įr status, tai mes įsibėgėję 
be vargo įvažiuosime iš greito
sios šeštarnės. Bet įvažiuoda
mi prieš kalną mes, pavyzdžiui, 
pasivejame sunkvežimį. Prieš 
kalną lenkti jį yra pavojinga, 
nes mes nematome kas gali at
važiuoti prieš muą. Rizikuoti 
savo ir kitų keleivių gyvybes 
neapsimoką. Išeitis yra tik vie
na: sekti sunkvežimį iki pa
sieksime kalno vUšų. Bet sunk
vežimis pilnas prekių ir važiuo
ja labai lėtai. Kurį laiką mes 
jį sekame su ant ra j a šeštame. 
Kainas pusėtinai status, o nąu 
sų automobilis apsunkintas ke
leiviais ir jau nebenori prieš 
kalną lipti, čia mums -tenka 
pavartoti pirmąją šeštarnę. 
Pripratusiam automobilį valdy
ti tatai nesudarys didelio sun
kumo, bet nepripratusiam gali 
būti nelengva tokį šeštarnių 
pasirinkimą atlikti. Reo auto
mobilio operuoto jas šeštarnių 
mainymą gali visiškai pamiršti. 
Tą darbą atlieka automatas, šis 
automatas, maino šęštąrnes pa
gal reikalą: iš žemosios į aukš
tąją arba atbulai.

Hill Holder
Studebakerio automobilių ben

drovė padarė savo automobi
liams žymų pagerinimą. Tapo 
padarytas išradimas. įturio pa
galba gėlimą išlaikyti vietoje 
sustojusi prieš kalną ąųtomo- 
bilj nelaikant koja primynus 
stabdžių pėdaliaus. ,

Važiuojant į kalną, sustoti ne 
vienam nėra malonu. Tačiau 
tokie atsitikimai įvyksta prieš 
musų norą ir čia tenka koja 
stabdžius tvirčiai prispaudus 
laikyti automobilį, idant jis ne
bėgtų atbulas į pakalnę. Jeigu 
nebusi atsargus ir leisi automo
biliui ątbulaią ristis į pakalnę, 
tai gali užgąuti užpakaly kitą 
automobilj ir padaryti sau ir 
kitam žalos. Sustoti prieš kalną 
ir su gerais stabdžiais palaiky
ti automobilį vietoje nėra gud
rybė. Tik iš tokio sustojimo at
gal pradėti važiuoti nevisada 
yra lengva. Sustojus prieš kal
ną, šoferio abi kojos užimtos: 
kairioji laiko “clutch’ą” 
šinė r
bar rengiasi pradėti važiuoti 
ir pąjuntą reikalą turėti tris 
kojas. Jam reikia dešinę koją 
nuimti nuo stabdžių ir paspaus
ti kuro pėdaljų. Bet iki jis spės 
tatai padaryti, automobilis jąu 
risis atbulas.

Studebakeris šį nęsmagurąą 
pašalino, jdčdamas į savo iš- 
dirbystės ąutomoįljus stąb- 
džiams palaikyti automatą. Su 
•Stucjebaįąeriu prįeš .kalną su
stojus, galima nuo stabdžių pė
daliaus koją nuimti įr autornp- 
Jbilis laikosi vietoje. Kuomet 
pradedama važiuoti, automatas 
paliųosuoj.a stąįžius. šis prie
taisas yrą automatiškas ir vei
kia tiktai prieš kalną. -r-J. L.

o de
stabdžius, šoferis da

gatavi ir jų išdavimas jau pra
sidėjo.

Mokestis už automobilių lei
dimus ateinantiems metams nu
mažinta 20 nuošimčių. Iki 35 
arklių jėgos ąutęmobilį dabar 
reikia mokėti tik 8 dolerius, o 
virš 35 arklių jėgos — $16.

Dėl miesto leidimų reikia 
kreiptis į vehicle tax departa
mentą, City Hali.

Olimpiados Sporti
ninkų Priimtuves

Vasaria i d. South- 
moor viešbutyje

Rengs Lietuvoje pasižymėju
siems Chicagos jaunuoliams 
gražias paregbtuves

Nors Chicagos lietuviai jau 
nekartą matė ir sutiko Ameri
kos Lietuvių Olimpiados spor
tininkus nuo to laiko kai jie. 
grįžo iš Pasaulio Lietuvių Kon
greso, bet dlimpiados komiteto 
nuožiūroj norėdami ąnkščiau 
rengti priimtuves, kad nesu
trukdyti kitų didelių parengi
mų, vienbalsiai nutarė rengti 
priimtuves pradžioj ateinančių 
naujų metų.

Išrinkta rengimo komimsija 
iš Veikliausių komiteto narių, 
kad surengus gražų ir nepa
prastą vakarą.

■ Komisijos pirmininkė, p-lė 
M. Brenzaitė su rengėjais jau 
pradėjo darbą ir parinko pato
giausią dieną, vietą ir orkest
rą.

Tat, lietuvių visuomenė, visų 
prašoma rezervuoti paskirtą 
dieną, kuri yra Vasario 1 d., 
1936 metais, ir mintyje turėki
te, kad visi važiuosime į South- 
moor viešbutį,- 67thv ir Stony 
Island Avė., kur iškihningąi 
sutiksime Amerikos Lietuvių 
Olimpiądo sportininkus, jų vadą, 
p. J. Yušką ,ir vi$ą Amer. Liet. 
Olimpiądo Komitetą.

Rengėjai pakvietė 
geriausių lietuvių 
(Stephens Revelers),
sus palinksmins lietuviška ir 
angliška muzika. (Vakaro i- 
vairenybčs bus vėliau laikraš
čiuose/ paskelbtos). -—L.

TAHLEQUAH, Okla. — LilĮian Hoguė, indėnų kraujo mer
gina, kurią Northwestęrn Teachers College studentai išrinko 
kolegijos “karalaite”. Ji yra senovės indėnų giminės vado anu-

atkaklią kovą prieš “pąrking” 
patvarkymų laužymą, policija 
vąkar suėmė 200 automobiliu 
ęavjįjmkų. Visięni.s buvo iš- 
dųo.ti tLkietąi įr visi turėjo $.to- 
ti teisman. Nuo spalio 20 d., 
kąda prasidėjo “kąrąs”, bilie
tai buvo išduoti 8,00.0 varinė
jančių.

Panušąsį inatiąa 
bandė papiauti duk

terį ir save
Dorę.thy Linder 27

vieną iš 
orkestrą 

kuris vi-’

Gražiai palaidojo 
Teisybes M. D-jos 
narį M. Galuncą

Laidotuvėse dalyvavo skaitlin
gas būrys teisybiečių

Mrs.
metų, buvo uždaryta Elgin be
pročių ligoninėje. Kai ji pali
ko šiek tiek normali, ji buvo 
paleista. .

Atgavusi laisvę, motjna ne
sidžiaugė, bet nutarė nieko 
nelaukiant pasitraukti iš šios 
“ašarų pakalnės”. Ji turėjo 4 
metų dukrelę, kuri irgi turėjo 
pamišimo simptomus. Nenorė
dama, kad duktė, pereitų per 
tas kančias ir pažeminimą, ku 
rį ji kentėjo, motina su skus
tuvo peiliuku perkirto dukre
lės gyslas, o paskui tą pati pa
darė sau. Duktė bus išgelbėta, 
bet motina mirs.

Tragedija įvyko namuose, 
4116 N. Harding avenue.

Chicugas draugijų
Klhibų Valdybos

1935 metams

F. Aušra, 3439 So. Artesian Avė.. 
Chicago, III.; gūdžios rašt. F. Žu
kauskas. 8314 So. Morgan Street, 
Chicago, III.; Korespondentas S. 
Wernis. 6804 So. Perry Avenue. 
Chicago. III.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ ir MOTERŲ PASELPINIO 
KLIUBO Valdyba 1935 metams: 
Geo. Medalinskąs. pirm., 233 So. 
Central Avė.: J. Garadauskas. 

, pim. pag., 8812 W. Monroe St.;
LIETUVIU KEISTUČIO PAŠELPOS m. Medalinskas, nut. rašt., 233 

Kliubo valdyba 1935 metu: F. Ja- So. Central Ave.;,Chas. Katala.
kayičią pirm., 26^8 W. 40 St.; Wd fin. rašt., 4676 W.*End Avė.; M.
Buishas pirm, pagelb., 6818 So. Kariūnas, ižd., 3508 Gundersin Avė., 
Ashland Avė.; S. Narkis nut. rašt. Bervvyn, III.; V. Manikas, D. Bra- 
4353 S. Talman Avė-; W- Sharka žas ir M. Davidonis — iždo glo-
fįn. rašt., 4635 S. Wąshtenaw Avė.; bėjai; Dr. A. Davidonis, daktaras
H. CbAPUtė kont .rašt., 4403 S. kvotėjas.
Alba.ny Avė.; B- Rudgalviutė. Susirinkimai atsibuna kožną ant- 
6332 S. Long Avė., kasos globėja; Į r3 nedėldieni — Lavvler Hali, 8929 
K. Warnis kasierius, 3838 So. w. Madison St.. 1 vai. no pietų. 
Kedzie Avė.; J. Žuns teisių pata-  ---- ;—— ------- -— --- :—;-------- -
rėjas, 4624 S. Francisco Avė.; Į _ __^apay?tvaytt vt Dr. T. Dundulis gydytojas, 4157 LIETPyi^ KLIUBO
Archer Avė.; J. Bendokaitis ko- valdyba 1935 metams: P. Arlaus- 
respondentas, 3116 S. Halsted St. kas pirm., 656 Belden Avė., A. Je-
Klįubp susirinkimai ątsibųna kož- 5,aY.^e Pirm; 3852 South

na mėnesi kas pirmą sekmadieni, Gahfornia Avė., John Pukinskas
12 vai. d. Juškos svetainėj, 2417 W. nut. rašt., 7125 S._ Washtenaw
43 St., nariais priimami vyrai ir mo- - 4?™’ w^\z,^?irav^ie5e ^xn’ ,ra^’- 
terys nuo 15 iki 45 metu amžiaus, 2^39 W. 46 PI., A; Ramašauskiene
dėl isirašymo galima kreiptis pas fi- h.n* Independence
nansų rašt. Walter $harka, 4635 S. B}- Dvilaitis, kasierius,
Wąshtenaw Ąve., Shicago, III. 1842 w*‘ __...______________ vilas maršalka, 712 W. 17 PI., P.

Arlauskas, J. Pukinskas kasos LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS globėjai.'
J? ' Susirinkimai yra laikomi kas mė-

MO KLIUBO valdyba 1935 m.: nuo trečia nedėldieni 1 vai. po piet 
Ant. Walskis pirm.. 3341 Ever- Hollyvvood Inn svetainėj. 2417 West 
green Avė., tel. Belmont 7b78; 43 Street.
Ižidor Daunis, pirni. pag., 2877 - - r _______________
dalbom Avė.; Mykolas Chepul, vTTnnnc u uužrašu rašt., 8327 LeMoyne ^t.; S.JL A. 129 ^KUOPOS valdyba 1935 
Antanas Butvitis, kasos globė- ™ xr t "
jas, 1825 Wabansia Avė.; Jonas 
Stalgaitis, marš., 2039 St. Paul 
Avė.; John Raila, 4339 Winnemac 
Avė; Base Bali manedžeris Bruno 
Roger.
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

ketvergą, 2038 North Avė., kliub- 
houzej, 8 yal. vakare.

Nori atidėti Buding’- 
ton pečkurių streiku

Traukiųjų linija, Chįeągo, 
Burlington and iQ.Ui.ncy Rail- 
roąd daro žygius, ą.tidjeti peč- 
kųrių streiką kuriam laikui, 
kad padaryti bandymas suęi- 
taikinti taikių budif. Pųčku- 
riaį istreikuęją prįeš naudoji
mą tik vieno žmogaus opera- 
vimui nauju/ Diescylinįu 
komoty vų.

-H,

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1935 metų. 
Jonas *BijankaS, pirm., 984 W. 
Marquette Road, Walter Lėkis, 
pjrm. pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 3842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Ričhmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69fh St., J. Adomaitis' ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antąnaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirmą penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3138 S. Haląted 
St.. 7:30 vai. vaknre.

lo-

SPORTAS

HUMBOLDT paRK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdybą 1935 
m.. Anton Vaiskia pirm., 8841 
Evergreen Avė., tel. Belmont 1448, 
John Kuprevičius, vice-pirm., An
ton Lungevicz, nut. rašt, 1814 ' 
Wabansia Avė., tek Humboldt 
3254, Stanley Buneckis, fin. rašt. 
A. Zillius, kasierius. Tam Kubi
lius. maršalka.

m. Frank M. Valaitis pirm., 1828 
Canalport Avė.; Geo. M. Chernaus- 
kas, vice-pirm., 7021 So. Stony 
Island Avė., Tel. Dorchester 3403; 
Batutis, nutarimu rašt., 2627 Gla- 
dys Avė., Van Buren 7361; W. 
Pankauskas, turtų rašt., 5235 So. 
Ellis Avė.; P

• 2931 S. Emerald Avė,.
5785; Iždo globėjai: Tranas S. čiu- 
kauskas, 1832 Loomis St., K. Ka- 
zanauckas, 5730 Broadway, J. 
Kanapka, 5530 S. Emerald Avė.; 
Organizatorius Juozas Bartulis. 
1343 Avers Avė., Crawford 6907; 
Korespondentas Mykolas Tanane-

r čia, 670 W. 18 St.; Dr. kvotėjas. 
A. Yuška, 2422 W. Marquette Rd.; 
Maršarka Ig. Tamašauskas, 822 
W. 19 St. j
Susirinkimai atsibuna kiekviena Į 

pirmą nedėldieni 1:30 vai. po pietų. 
1900 So. Union Avė.

ATVYKSTA

B. žolinas, iždininkas, j 
įeraid Avė., Victory 'SS. a

RUPTUROS 
Negalią vintus 
Atstovai ' Wm. S. Rice. Adams. N. Y., 

pradStojai Rice metodos naminio gydymo 
rupturos (su pagalba vietinio gydytojaus), 
lankysis Atlantic Viešbuty), ant Clark St. 
arti Jacksdn Blvd., Chicago, III. nuo Pir
madienio ryto, gruodžio 0 iki Seštadifenio 
vakaro, gruodžio 14 d. Jie suteiks asmeni
ni patarimą ir pradini treatmentų dykai 
tiems ligoniams, kurie turi rupturą ir dšvl 
pat aiškius.

Nežiūrint kaip užsenšjus ir bloga jūsų 
ruptura nebūtų, nežiūrint kiek visokios rų- 
šies paraištų jus nedšvšjote, tegul niekas 

.jus nesulaiko išmšginti ši DYKAI IŠBAN
DYMĄ. Ar esate plonas ir augštas, trumpas 
ir storas, turite atsikišusi pilvą, ar manote, 
kad jums jau niekas negali pagelbėti arba 
turite rupturą taip didelę kaip kumštis. Ši 
pastebėtina Metodą taip sukontroliuos ir pa
laikys, kad jus tikrai nusistebėsite. Ji taip 
atsteigą tas vietas kur ruptura prasimuša, 
kad jus greit busite prisirengęs dirbti prie 
bile kurio darbo ir jausitės lyg ir neturė
jote jokios rupturos.

Atsilankiusioms moterims patarnaus mo
teris ekspertas, turinti dideli patyrimą pa
gelbėti ir demonstruos atskyruose kamba
riuose. Išmėginimas bus visai pilnas ir nuo
dugnus, be cento atlyginimo.

Jus esate skolingas savo asmeniniam kom
fortui ir saugumui ir ne turite praleisti šios 
dykai demonstracijos. Tai bus puiki proga 
susipažinti kaip patogiau vartoti ’ paraištį ir 
atsikratyti nuo skausmų ir nesmagumų, ku
riuos jus kenčiate nuo rupturos.

Valandos O Iki 12 iš ryto ir 2—5 po piet, 
vakarais nuo 7 iki 9. -Isitėmykite laiką ir 
vietą. ATLANTIC HOTEL, Chicago, BĮ.

19 Alleys 6 Stalai 19 Alleys
Riskit bok dėl geresnės 

sveikatos!
SOUTHWEST B0WLING 

ALLEYS
1659 Blue Island Avenue 
Telefonas CANAL 7554

William Arbąnas Jack Whitehęad

Gruodžio 2-rą dienų įšįiL 
mingai tapo palaidotas Teisy
bės Mylėtojų Draugystės na
rys, M. GąĮulicas. Kadangi ve
lionis buvo beturtis ir neturė
ję ąrtįųiųjų, tai laidotuvėmis 
rūpinosi T. M. Dr-tė.

Reikią pabrėžti, kad laidotu
vėse dalyvavo skaitlingas bū
rys palydpyų, kurie po pamal
dų iš šv. Jurgio bažnyčios nu
lydėjo kūną į šv. Kazimiero 
kapinyną.

Po ląidotuvių Domininkas ir 
Barborą Baliai pas kuriuos ve 
lionis gyveno, dalyvius užkvie
tė i savo nąųius, 65.58 So. Mor
gan St., kur suteikė gardžius 
pietus.

Taigi, varde 
tojų Dr-tės ir 
globotojų, p-nų 
širdingą ačiū 
vienu ar kitu
ąuteikiųių.i paskutinio patarna
vimo. Taip jąu ąčiu graboriųi 
A. Masalskiui, kuris ruptesin- 
gai tvarl^e ląidotųtyęs.

Chicagos viešų mo
kyki mokytojai gaus 

algas Kalėdoms
Mokyklų Taryba užtraukė $2,- 

800,000 paskolą

STEINKE RISIS SU 
^KALNF’ 

, 1 ' , ‘ t

Šiandien Chicagos Stądjųtąie, 
1800 W. Madison St., risis pa
skelbęs Hans Steinke su “žmo- 
gum-kalnu” Dean. Dean' .vadi
namas “kalnu” todėl, kad jis, 
tur būt, yra stambiausias ris- 
tikas pasaulyj. Apie tą vyią 
galima spręsti iš jo svorio. O 
sveria jis kaip du geri vyrai. 
— apie keturis šimtus svarų.

Steinke irgi nėra “plunks
na”, — atsistojęs ant svarsty
klių jis išspaudžia 247 sva
rus.

Nors Dean ir nėra “polišuo- 
tas” ristikas, tačiau per pa
skutinius dvyliką mėnesių nie
kas nepajėgė jį įveikti. Jis sa
vo sunkumu ir milžiniška jė
ga oponentus privaro prie “pa
karos”.

Be to, bus dar keturios ris- 
tikų poros. Iš tų ristikų tenka

AMERICAN LITHUANIAN ČIU
ŽENS CLUB OF 12Ųį WĄRD val
dyba 1935 m.: J. švitarius, pirm. 
4819 S. Tripp Avė.; W. Turner. 
pirpi.-pag., 3118 W. 44 St.. tel. 
Virginia 1153; Paul J. Petraitis, 
nut rašt., 8131 S. Emęrald Avė.. 
tel.Columbus 10272; J.Naudžiunas. 
fin. rašt., 1500 S. 48th Court, Ci
cero, III.; J. Manikas. kontrolės 
iijašt., 2.519 43 St.; J. Jesiunąs.
kasos:/globojas. 2440 W. 39 . St*; 
H. Grhmontienė, kasierius. 4535 
S. Rockwell St.; Dr. A. J. Mani
kas, daktara skvotėjas .2519 W. 
43 St., tel. Lafayette 3051; A. Va- 
lavičia, Maršarka (Bondsmanai); 
K. Gramontas. 4535 S. Rockwell 
St., tel. Lafayette 2418; J. Bar
šauskas, 4156 Archer Avė.; A. 
Sadlukas. 4038 Archer Avė., tel.

. Lafayette 6719; Politiško Skyriau 
Komisija: Paul J. Petraitis. 3131 
S. Emerald Avė., A. Saldukas, 
4038 Archer Avė.. Dr. A. J. Mani
kas, 2519 W. 43 St; Pilietiškų Po- 
pierų Komisija: A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
B. Putrimas. 4536 Turner Avė.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

trečias (3) sekmadienis kiekvieno 
menesio, 1-ma vai. po pietų K. 
Gramonto svetainėj, 4535 South 
Rockwel ISt.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1935 
metams: A. Zalagenas pirminin
kas, 7132 So. Racinė Avė., Tel. 
Radcliffe 9399; K- Laucius vice- 
pirm., 3317 So. Lituanica Avė.; 
M. Batutis, nut. rašt, 2627 Gladyš 
Avė.. Tel. Van Buren 7361; P. 
Viršilas finansų rašt.. 3415 So. 
Wallace St.; M. Alkimavičius __ 
dininkas, 4804 So. Laflin St.; B. 
Viršilas kontrolės rašt, 3415 So 
Wąllace St.; M. Norbutas ir R. 
Batutis iždo globėjai; J. Garbužas 
maršalka.

iž

P. CONRAD
STUDIO

42P W. 63rd St
Enąlewood 5883-5840 

Dar gražiau, moderni!
Iriau įrengta.

Miesto leidjipai gatavi
Chicagos mįesto kolektorius, 

Lųuis Rixmąnn, praeit# savaitę 
pranešė spaudai, kad 1936 me
tų automobiliams leidimai jau

mo-
grę-

18,000 Chicagos viešųjų 
kyklų mokytojai, kurįems 
sė pavojus negauti algų Kalė
dojus, atsikvėpė lengviau. Al
gas šventėms jįe gaus, nes Mo
kymų Taryba užbaigė derybas 
$ų 5 miesto centro bankais ir 
Užtraukia $2,800,000. paskolą.

lądas turi $600,00(0, o trūks
tą sumos, kurią skolinasi. Viso, 
ąlgoms reikia $3,400,000.

Teisybes Mylė- 
varde velionio 
Balių, išreiškiu 
visiems, kurie 
budu prisidėjo

Buvęs teisėjas bau
džiamas už teismo 

paniekinimą

Teisybės MyĮėtojų Dr-stes
Sekretorius

Suėmė 200 už “pąrkini 
mą” nevietoje

Per kelis mėnesius vedusi
* * l

Federalis teisėja s Barnes 
pąŲraukė atsakomybėn už teis- 
rųo paniekinimą buvusi ap
skričio teisėją, Charles A. 
WiRiams.- Palcląustas ar jis 
yra prisirengęs pristatyti fede- 
r&Jiain teismui tam tikrus do
kumentus ryšy su real estate 
bonų defoitayinių, Willjąms 
atkirto teisėjui Barnes, “kad 
jis dar pilnai ueapsisvarstė”.

ANNA DREZDAUSKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 6 dieną, 4:12 valan
dą po piet 1935 m., sulaukus 
60 metu amžiaus, gimus Pajū
rio mieste, Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliūdime

* vyrų Antaną, sūnų Antaną, 
dukteris Anną ir Sophie, o Lie
tuvoj seserį Petronėle.

Kūnas pašarvotas randasi S. 
M. Skudo koplyčioj, 718 W. 
18 St.

Laidotuvės jvyks antradieni, 
gruodžio 10 diena, 9:00 vai. 
ryte iš koplyčios i Dievo Ąp- 
veizdos 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėilonės sielą, o iš 
ten bus nulydėta j šy. Kazi
miero kapines.

Visi a.- a. Anna Drezdauskie- 
nės gimines, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečįa-' 

■ mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą i

Nuliude liekame,
Vyras,. Sūnūs ir Dukterys.

Patarnauja laidotuvių’ direk-. 
torius S. M. Skudas, Telęfor 
nas Monroe 3377. " ? '

parapijos bažnyčia.

1 
j

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTĮ
Prašalink norą, rauk tikrą ir pastovų 

palengvinimą su ALSANS, saugus toni 
kas ir rūpestingas naminis gydymas. Be 
narkotų ar kitų kenksmingų gyduolių. 
BE SKONIES. BE KVAPO. GALI BŪT 
PADUOTAS BE GĖRĖJO ŽINIOS.

Išpildom orderius krasą ir telefonų.
ALSANS LABORATORY

1OO N. State St. Dept. L. Kamb. 833 
Tel. CEN. 7170, Chloro

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avę.

TeL Republic 8402

Pocahantas Mine Rūn Screened 
5 tonui ar daugiau $7..3Q tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

1 M.JUU4

PARENGIMAI
LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 

STe RŪTOS NO. 1 Valdybą 1935 
m.: Pirm. G. Stencel, 2539 West 
43rd St., Chicago, III.; Pirm, pa- 
gelb. C. Chaplinskas, 3627 South 
Halsted St., Chicago, III.; Nut. 
rašt. F. Opulskas, 3218 So. Lime 
St., Chicago, III.; Fin. rašt. W. 
Zlabes, 740 E. 90th PI., Chicago. 
III.; Kont. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Racine Avė., Chicago, III.; 
Kasier. glob. P. Martinkįenė, 3441 
So. Morgan St.. Chicago. III.; Kas. 
pagelb. J. Yuškienienė, 2547 W. 
45th St., Chicago. 111.; Durų mar
šalka S. Žukauskas. 2515 W. 43rd 
St., Chicago, III.; Ligonių apek. 
K. Keturakienė, 525 Ė. Oakwood 
Blvd.: Kasierius J. Yuškienasj 2547 
W. 45th St., Chicago, III.; Sudžia

KOTRYNA JACOBS 
pę tėvais Bagdonaitė z 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 6dįeną. 7:50 valąndą 
vakare 1935 m., sulaukus' 28 
metų amžiaus g.imus Cbicago, 
Illinois.

• Paliko dideliame nuliūdime 
vyra Frank ,2 dukteris Ją,cqąe- 
line ir Frances, tėvą Jurgi, 
motina Ona, 2 seseris Cha.r- 
lotte Westoj’t, ir šyogeri 
Frank ,Anna Ward ir švogeri 
Paul, broli Alberta ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
10600 S. Stat^e St. Tel. Com- 
inodore 0126.

Laidotuvės ivyks antradieni 
gruodžio 10 diena. 8:00 vai. 
ryte iš namų i Visų šventų 
parapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės siela, o iš ten bus ąų* 
lydėta i šv .Kazimiero kapįnes.

Visi a .a .Kotrynos Jacobs 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimų if 
atsisveikinimą

Nuliude liekame.
Vyras ,Dukterys .Tėyas, 
Motina, Brolis, Seserys, 
ŠVogeriai ir giminės.

- Patarnauju laidotuvių direk
torius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

GRUODŽIO 15—“Naujos Gadynės” choras stato operetę, “Tul
pės”, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted 
Street. Bilietai—65c. (Prie durų—75c.) Pradžia 4 vai pp.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 West 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS.

Po naujų sąvinipkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 
Masažai—Cniropodistai—Atdara dieną ir naktį.-—

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560
TĮ   ,1 ——

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

Kreipkitės:
LINCOLN TAVERN

*Sav. Margaret Belcher, persikėlė iš “Margie’s Tavern.”
3749 SOUTH HALSTED STREET Tel. BOUįeyard 2092

■ J-.1!1.. ................. ■■"■'■Į... ............... J11",1!" 1 D.. 11......     ""Į . '{’HI1 J I P'■f.

AR JUS EINATE l BIZNĮ?
t Tąvern ir Krautuvių Fikčeriai už pigesnes kaihąs. 

Lengvais išmokėjimais.
STANDARD STORE FKTURE CO

644-648 W. Madison St. Monroe 5066.

KALENDORIAI
Dar turijrie keletą šimtų Kalendorių su 
DARIAUS IR GIRĖNO paveikslais už ne
brangią kainą. Pasiskubinkite, ba vėliaus, 
negausite.

1739 S. Raiste St
1 CANal 8500

' ■ >



NAUJIENOS, Chicago, III

Atgavo Nupjautą Nosį

(Chicago, West Sidc)

Prašo

Radios

For Rent

ir him

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS
CL ASSIFIED ADS

Chicago, III

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Isigėrusiems auto
mobiliu valdytojams 
ateina blogos dienos

Skelbimai Naujienose 
duoda' naudų fl&to, 
kad pačios Naujienos

metų, 
sunkai

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Užpuolė Bridgeport 
Company darbininką 
je į banką.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybę. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus; ir Konvertus
Plakatus

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Pirmoji Kauno radio 
daina Chicagoje

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikiėtus

Prezidentas F. D J Š i a n d i e Chicago je 
Rooseveltas šiandien 
atvažiuoja Chicągon

pabrangsta pienas 
11 centų korta

Plėšikai atėmė $3,000 
nuo Bridgeporto fir

mos kasieriaus

plačią pažintį

Lietuvių (staiga nuo 1919 
6755 S. VESTERN AVENUE 

Chicago* I1L U. S. A.

— pir- i 
daugiau i

ir po operacijos

pašaukit

CANAL 9154
2300 S. Oakley Avė

ANGLIS 
geras pa- 

Daug
Teisin- 

Lump ar egg — 
- $5.75; Stoker —

NORTHERN COAL CO. 
Merrimac 2524

Kalbės i 20,000 ūkininkų Chi 
sagos skerdyklų amiteatre

SLA. 109 kp. rinkimų 
ir nominacijų 

rezultatai

$225.000 neturtingų 
jų Kalėdoms

Chicagos labdaringas fon
das, kuris rūpinasi neturtingai
siais Kalėdų švenčių proga, su
rinko kalėdiniams krepšiams ir 
dovanoms $225,000 .

Septyni sužeisti au 
tomobilio-gatviaka. 

rio nelaimėje

Oak Forest Prieglau 
doje aplankė

Mrs. Leoną C. Ford
Lėona C

Su Naujuoju Bosch Radio 
GIRDĖSIT EUROPA 

1 metus išmokėti—priimsim mainus 
RADIO ENGINEER SERVICE CO. 

Įsteigta 1922 
Garantuotas eksportu patarnavimas 

Didelis pasirinkimas (vairiu 
modelių ir padarymo.

5140 S. Kedzie Avė. Hemlock 2929

7 žmones buvo lengviau ar 
sunkiau sužeisti kai šeštadie
nį vakare pilnas autobusas 
susidūrė su gatvekariu ties 
Van Buren ir Ashland bulva
ro kampo.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yardi 8408

ANGLIS ANGLIS
Tropicair Anglis - 

vaduotojas dėl Pocahontas. 
šilumos. Mažai pelenų, 
gai nusvertos . 
$6.00; Mine run 
$4.75,

Ar alkoholio įtaka leis jiems 
' ištarti “Salįy and Susie 

Samson Sat in the Soup’.

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

V. Insodienė, atidarė 
krautuvę, “Vincen

tas Shoppe”

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

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

Užsidarė Chicagos 
opera

Tiem sautomobilių valdyto
jams, kurie bus nelaimingi 
patekti į policijos rankas, grę- 
sia liūdnos dienos. Jei bus 
nors ^mažiausias ženklas, kad 
važiujantis ragavo alkoholį ir 
jaučiasi šie'k-tiek po jo įtaka, 
tuoj ji sučiups policija.

Bet suėmus tuoj nebaus. 
Priešingai apsieis labai man
dagiai. Bet tas t mandagumas

Accordionistas
LEN SIMMONS

GREITAM pardavimui. Paau
kausiu 25 kambarių roominghouse. 
garų apšildoma. Renda $30 j mė
nesi. 1025 W. Madison St.

Piršto vertė-$53.28 
už uncijų

Furniture & Fixiures
Rakandai-Itaiaai *

RENDON pigiai galiūnas su vi
sais (taisymais * ir flatas; taipgi yra 
rusiška ir turkiška pirtis. Biznis 
išdirbtas. Našlė moteris negaliu 
du bizniu išlaikyti.

3322 So. Morgan St.

ir jo 
“MELODY ACES”

Visi Yra Radio Artistai.
Muzika dėl visokių progų. 

Jeigu kam bus reikalinga pro
fesionalė orkestrą bankietams 
arba šokiams

Jungtinių Valstijų galva, pre
zidentas F. D. Rooseveltas, 
šiandien bus Chicagoje. Neuž
truks jis ilgai. Tik pasakys 
pusę valandos kalbą į 20,000 
ūkininkų, kurie susirinks Chi
cagos skerdyklų amfiteatre, su
valgys pietus, kuriuos jam ren
gia miesto majoras Kelly, ir apie 
12-tą dieną išvažiuos į South 
Bent!, Ind.

Į ūkininkus prezidentas kal
bės 10 vai. ryto. Jo kalba skai
toma labai svarbia, nes, tiki
masi, kad joj prezidentas iš
dėstys administracijos progra
mą ūkininkų reikalais 1936 
metais. Koks programas bus 
—visi labai įdomaujasi, nes ne
abejojama, kad Roosevelto lai
mėjimas ateinančiuose rinki
muose priklausys vien nuo ūki
ninkų.

Po kalbos prezidentą Kelly 
vaišins skerdyklų garsiam kliu- 
be, Saddle and Sirloin Club. ] 
SoJ.h Bend prezidentas važiuo
ja priimti garbės daktaro laips
nį, kurį Notre Dame universi 
tetas jam dovanojo už suteiki
mą nėpriklausomybės Filipinų 
saloms. Tų salų gyventojai yra 
didžiumoje katalikai.

Prezidentas atvažiuos Chica- 
gon iš Warm Springs, Ga., kur 
jis atostogavo per paskutines 
tris savaites. Traukinys jį at
veš tiesiai į skerdyklas.

P-a V. Indosienė, lietuvė ži
noma moterų organizacijų ra
teliuose pereitos savaitės pa
baigoje atidarė krautuvę, 
“Vincentas Shoppe”, 2646 W. 
63rd Street. Joj užlaikys įvai
rius moterims reikalingus 
daiktus ir įvairius kasdienius 
reikmenis, trumpai sakant, ga
lanterijos krautuvę.

Turėdama 
draugingą būdą, nauja bižijie 
re neabejojamai susilauks pa 
sisekimas. R.

DENVER, Colo
Ford, kuriai automobilio nelai 
mėje buvo nupiauta nosis. Ga 
bus chirurgai vienok pajėgė no 
sį prigydyti 
nuimtas paveikslas parodo, jog 
sužeistosios veidas visai nor
malus.

Vakar Chicagos Lietuvių 
Moterų Kliubas Oak Forest 
Prieglaudos Lietuviams sene
liams nuvežė ir išdalino po 
dėžę valgių, o Jonas Brenza, 
Metropolitan State Banko 
prezidentas, visiems seneliams 
atvežė po pakelį cigaretų ir 
cigarų.

Lietuvių senelių Oak Forest 
Prieglaudoje dabar yra ma
žiau negu poras metų atgal.

šį. sykį buvo surengtas Oak 
Forest seneliams šaunus kon
certas. Koncerto pažiba buvo 
operos dainihinkė HeleA Bar- 
tush. Ji dainavo net1 iš dvie
jų sykiu ir publika aplodis
mentų jai nesigailėjo. Jos LEN SIMMONS

PATYRĘS IR GERAS ACCOR- 
DIONISTAS MOKYTOJAS. Jeigu 
norite tinkamai išmokti grajyti ant 
accordiono, kreipkitės pas

LEN SIMMONS
2300 S. Oakley Avė.

CANAL 9154

kuri
Gavęs pinį- 

ėmė skaičiuoti 
džiaugsmingai 

jo pirštas yra 
Anot apdrau- 

— $53.28 už

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

Tel. Pullman 0349 
10758 So. Edbrook Avė.

šeštadienį užsidarė per 10 
dienų vykusi žemes Ūkio Pa
roda. Ji buvo įrengta Sker
dyklų Amfiteatre, kur šiandien 
prezidentas Rooseveltas kalbės 
į 20,000 ūkininkų. Per dešimts 
dienų parodą aplankė 446,000, 
didžiuma kurių buvo ūkininkai 
iš visų Amerikos dalių.

Parodos viršininkas tvirtina, 
kad eksponatų gausumas ir re 
kordinė lankytojų minia, pa
rodo, jog dabartiniu laiku ūki
ninkai daug geriau stovi negu 
per eilę metų praeityje.

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

Tobacco
kely-

daug “šššš” garso, tai kad ir 
įsigėręs šoferis bus paleistas. 
Bet jeigu liežuvis visaip ma
kaluosią ir žodžiai skambės »
netaip kaip turėtų, bet, pav., 
“šššally and šššušššie šamšon 
šat in the šššoup”,, “tai poli
cija griebsis rimtų priemonių, 
nubausti, o kokios tos priemo
nės bus, nežinia”.

Tiems, kurie nori pasiprak
tikuoti išmokti ištarti kebliuo
sius žodžius, rekomenduojame 
pirmiausiai pramokti ištarti 
greitai žemiau paduotą sakinį, 
o su pirmuoju nebus taip sun
ku. štai sakinys:

“SHE SELLS SEA SHELLS 
ON THE SEA SHORE”.

sekami:
Prezidentus F. Bagočius 12 b 
Vice-Prez. J. Mažiukna 12 b 
Sekretoius P. Jurgeliutė 12 b 
Iždininkus K. P. Gugis 12 b 
Iždo glob. E. Mikužiutė 12 b 
Iždo glob. J. Miliauskas 12 b 
Daktarus kvotėjus Dr. J 
Stanislovaitis 11 balsų 
Daktarus kvotėjus Dr. S 

Biežis 1 balsą.

Ši sezoną operoje pasižymė
jo lietuve dainininkė Helen 
Bartush, dainavusi, “Rigolet- 
to”, “Martha”, “Cavalleria 
Rusticana”, “Gale” ir naujo
je operoje, Respighio “La 
Fiapama”.

Pastatydama šeštadienį 
“Thais” ir “La Fiamma”, 
1935 metų sezoną pabaigė 
Chicagos opera •— Chicagos 
City Opera Company. Pas- 
kutiniems patsatyrtiams susi
rinko pilnutėlės salės žmo-

RENDON 4 kambarių apartmen- 
tas .naujai išdekoruotas, 2 mieg- 
kambariai, su maudyne ir vandens 
šildytuvu 1903 W. 23 St. Pašaukit 
Graceland 0962.

Bowmah, Wieland ir 
Wanzer pieninės paskelbė, 
kad pradedant šiandien jos 
pakelia pieno kainą. Už 
kvortą, vietoj 10 centų, 
šiandien ims 11 centų. Pan- 
tes, kaip ir pirmiau, bus 7 
centai.

Pieninės aiškinasi, kad 
jos turi brangiau imti už 
pieną, kad išvengti nuosto- mąją Tarybą rezultatai buvo 
liij. Jų išlaidos dabar žy- 
miai padidėjusios 
miausiai, moka 
ūkininkams už pieną, be to,1 į 
lapkr. 1 d. pakėlė algas vi-j i 
siems darbininkams viduje i 
ir iš vežioto j ams. |i

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

dainavimo klausytis yra tik
ras malonumas . Ji bedainuo
dama operoje padarė didelį 
progresą. Jai akompanavo 
pianistas “Birutės” choro ve
dėjas p. Byanskas.

Taipgi koncerte dalyvavo ir 
Kaimiečių Kvartetas ir vienas 
grojo koncentinu.

Mrs. Kiras, Lietuvių Moterų 
KlĮubo pirmininkė, vedė pro
gramą. Kalbėtojais buvo: 
Vaidyla, Bordenv Brenza, Zy- 
montas, Miss Brenza, Miss Jie- 
va Lukošiūtė, Mrs. Byjanskic- 
nė ir Mrs. Pyvariunienė.

Prie progos atlankėme Le
kavičių. Jis 'ajučiasi neblo
gai, tik sako kad jam reikią 
pinigų. Norėtų nors vieną me
dinę koją įsitaisyti 
draugų, kad jį atlankytų .

Po programų visi svečiai iš
siskirstė namon, p% Oak . Fo
rest Prieglaudos seneliai pa
siliko prieglaudoje linksmesni

Antanas.

Apsiginklavę, nosine 
paslėpęs banditas šeštadienį 
prieš piet užpuolė Bridgeport 
Tobacco Campany, 3252 So. 
Halsted Street, kasierių ir at
ėmė iš jo suvirš $3,000.

Kasierius Leo Janoff buvo 
ką tik išlipęs iš automobilio, 
netoli Distct National Bank. 
Vos pradėjo eiti į banką tuoj 
prie jo prisistojo užpuolikas 
ir pinigus atėmė. $843 buvo pi
nigais, o 2,3347 čekiais.

Be to šeštadienį piktada
riai atėmė $2,000 pinigais iš 
Fair krautuvės, prie 1342 Mil- 
waukee avenue.

Henry Bungert, 72 
5654 Giddings avenue, 
sirgo. Per visą praeitą naktį 
mėtėsi, vaitojo, draskėsi 
sikąnkindamas, nusprendė, 
kad lengviau jam bus užbaigus 
visus skausmus. Pasiėmė Re
volverį, atsigulė į vaną ir ten 
nusišovė.

Thanksgiving išvakarėse bu- 
čeris David Williams, 1948 
W. Railroad avenue, nusipio- 
vė pirštą. Pranešė apie tai 
apdraudos bendrovei 
atsiuntė $6.66. 
gus, Williains 
ir užbbaigęs, 
pareiškė, kad 
labai brangus, 
dos bendrovės 
unciją!

Rekordine minia 
Chicagos Žemės 
Ūkio Parodoje

Pantes, kaip ir pirmiau, 
bus 7 centai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURE3

1900 S. State St CALumt 5269.

Kaip ' buvo pranešta Kauno 
Radio Programa turėjo būti 
girdžiama Chicagoje 11:45 vai. 
iš stoties WCCO ir KMON, 
bet, matomai, dėl netinkamų 
oro sąlygų ir per didelės ra
dio stočių veiklos tuo metu, 
nepavyko jos čia išgirsti. Tik 
atsisukus savą “Arcadią” ant 
trumpųjų bangų 6.06 mega- 
cycle, mano pasisekimas buvo 
puikiausias. Tai buvo visai 
netikėtai ,nes programa pavy
ko puikiausiai išgirsti tik iš 
Philadelphijos stoties W3XAU.
Pirmiausia pasigirdo angliška, 

vėliau lietuviška įžanginė kal
ba, kur buvo pabrėžiama ta
sai pirmasis istorinis faktas. 
Poto, sudainavo p-nia Januš- 
kaite-Zaunienė “Tyliai” ir se
kė kita programos dalis. Pro
grama baigėsi Lietuvos hym- 
nu. Visos dainos kaip 
nas buvo dainuojama 
vieną punktą.

Rodos “Tyliai” kaip 
mylėjau Vakar” mums jau 
daugel sykių girdėtos dainos, 
vienok, šiuo sykiu jos buvo, 
tarytum, kas tai nepaprasta, 
nauja. Dainos kaip ir patsai 
Januškaitės-Zaunienės balsas 
stipriai užakcentuotas oro 
banguose darė stebėtinai ža- 
vėjantį įspūdį. Tad šis pir- 
masai musų užjūrių brolių 
žygis tenka mums tik karštai 
pasveikinti. J. Kairys.

Nusišovė atsigulęs 
vanoję

Kuopos susirinkimas įvyko 
gruodžio 6, š. m. Valdyba pa
siliko ta pati sekantiems me
tams, būtent:

A. Kondrotas, pirm.
G. J. Stungis, fin. rąšt ,
K. Alcksitmas, nu t. rąšt.
M. Kanapcckas, ižd.

, P. Kneita, iždo globėjas
J. Joksas, ;4ždo globėjas.
Nominacijų į SLA. Pildo-

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Suimtojo policija pirmiau
siai paprašys taisyklingai, bet 
greitai ištarti sekamus žo
džius:

“SALLY AND1 SUSIE SAM
SON SAT IN 1TIE SOUP”.
Jei tuos žodžius tariant liežu
vis nesimaišys ir nebus per- yra naudingos.

NIEKO NEĮMOKĖT — 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

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

SPECIALĮS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunų instrumentų 

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

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwell St.. arti Sangamon.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jusu stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome .visokį blėkorystės 
darbe.

8216 So. Halsted Street 
Tel. VICtory 4965.

COAL
Anglys ____

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS

Mine Run ........    $5.75
Lūmp, Egg ar Nut 6.00
Screeiiings ........4.....’....... ........... 4.75

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

Tel. KEDZIE 3882.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Delicatessen ir 
bučemė. Biznis išdirbtas per ilgus 
metus. Priežasti pardavimo patirsit 
ant vietos. New Life Delicatessen. 
3331 South Halsted St.

Furnished Rooms
RENDON furnišiuoti kambariai 

vaikinams. Del dviejų ir dėl vie
no, garu apšildomi. 3325 S. Halsted 
St. 3-čios lubos.

REAL ESTATE FOR EKCHANGE

T E M Y K I T
Kas turite nuosavybe, narna, ūke, 

lotą, dideli ar maža, bile kur Jung
tinėse Valstijose, Kanadoj ar Lie
tuvoj ir norėtumėt mainyti, rašykit 
ir prisiųskit pilnas informacijas, kai- 
ha, morgičius, renda ir t. t. arba 
kreipkitės asmeniškai.

Taipgi skolinant pinigus. Parduo
dam ir mainom morgičius, vekselius 
(notas), hontpaktus, bonus ir viso
kius biznius.

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

Turime apdraudos departmenta.




