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Prezidentas Džiaugiasi Ūki 
ninku Būklės Gerėjimu

Kalbėdamas ūkininkams Chicagoje džiau
gėsi, kad valdžiai pasisekė pakelti ūkio 

produktų kainas ir padidinti 
ūkininkų perkamąją jėgą

PrezidentasCHICAGO.
Rooseveitas vakar buvo atvy
kęs į Chicago ir kalbėjo di
deliam ūkininkų suvažiavimui, 
išdėstydamas ką valdžia yra 
nuveikusi ūkininkų būklės pa
gerinimui.

Prezidento kalbos pasiklausy
ti susirinko mažiausia 19,000 
ūkininkų iš visos šalies, kurie 
suvažiavo į American Farm 
Bureau* Federation suvažiavi
mą, kuris buvo laikomas di
džiulėj skerdyklų salėj.

Prezidentas atvažiavo tiesiai 
į skerdyklas ir niekur kitur 
Chicagoje nesirodė. Traukiniui 
skerdyklose sustojus jį pasvei
kino Illinois gubernatorius Hor- 
ner, Chicagos meras Kelly ir 
Chicagos demokratų vadas 
Nash.

Savo kalboj ūkininkams pre
zidentas pareiškė, kad visų ša
lies grupių ekonominis gyve
nimas yra tampriai tarp savęs 
surištas ir kad todeLjuktainkų 
gerbūvio negali bilti be įpiestc 
gerbūvio ir miesto ** gerbusio 
negali būti be ūkininkų gerbū
vio.

Užėmus vietą jo administraci
jai, buvo labai nupuolusi žmonių 
perkamoji jėga. Ūkininkai bu
vo net perdaug priauginę vi
sokiausių produktų, bet netu
rėjo kur jų dėti, nes miestas 
negalėjo jų įpirkti, o ūkininkai 
negalėjo įpirkti miesto produk
tų. Kiekviena valstija atskirai 
negalėjo pagelbti ūkininkams, 
todėl teko stoti j darbą nacio- 
nalei valdžiai.

Jo administracija stvėrėsi to
kią nenormalę padėtį kovoti ir 
pirmiausia susirūpino pageriu 
ti ūkininkų būklę ir padidinti 
jų perkamąją jėgą.

Tas valdžiai pasisekė, nęs 
ūkių produktų kainos žymiai 
pakilo ir dabar ūkininkai daug 
daugiau uždirba, negu jie už
dirbdavo pirmiau.

Vienas blogumų yra nepa
prastas svyravima’s ūkio pro
duktų kainų, kurį valdžia viso
mis priemonėmis stengiasi pa
šalinti.

Pagerėjus padėčiai ūkiuose 
pagerėjo padėtis ir miestuose 
Tečiaus balansuojant agrikultu 
rą reikia atsiminti, kad ji turi 
būti subalansuota su industri
ja ir bizniu.

Prezidentas betgi pripažino, 
kad dabar maisto kainos yra 
perdaug augštos ir jis skaito 
nenormaliu dalyku ,kad mies
tiečiai turi kelis sykius bran
giau mokėti už maistą, negu* už 
- ------ :------- --- - ..... " ----------

gerbuhrio
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ukinin-tuos prodkutus gauna 
kai.

Kėlimas ūkio produktų kai
nų iki to laipsnio, kad ūkinin
kai kiek žmoniškiau galėtų gy
venti, susilaukė ir pasipriešini
mo, bet tas pasipriešinimas ki
to daugiausia iš tų nedaugelio 
žmonių, kurie gerai pasipelnė 
iš depresijos.

Prezidentas užsiminė ir apie 
sutartį su‘ Kanada, prieš kurią 
daugelis ūkininkų protestuoja. 
Prezidentas sakė, kad ta sutar
tis atneš naudos ir patiems ūki
ninkams. Jeigu gi pasirodytų^ 
kad ta sutartis tik žalą neša, 
tai administracijai nebus sun
ku, susitarimu su Kanada, ją 
pataisyti.

Prezidento kalbą ūkininkai 
priėmė labai entuziastiškai.

Po kalbos prezidentas nuvy
ko į Saddle and Sirloin kliubą, 
kv.’r pietavo ir po to išvyko į 
South Bend. Ind., kur Notre 
Dame universitetas suteikė 
jam garbės laipsnį, čia. jis kak 
bėjo tik apie religinę toleranci
ją

ANGELES, Cal., gr. 9.
Mabel Willys, 38 m., 

laike girto įsiutimo, užmušė 
kuju žymų vietos dentistą Dr. 
Walter F. Hammond, 62 m., su 
kuriuo ji gyveno per 8 metus.

LOS 
—Mrs.

CHCAGO. —Į nebaigtą staty
ti didelį, apartamentinį namą 
5040 Kenmore Avė. įsilaužė 
vagiliai ir pavogė 185 maudy
nes ir kitokių įrengimų, ver
tės $14,000. 
truotų laiškų.

DETROIT, Mich., gr. 9. — 
Naktį iš šeštadienio į sekma 
dienį vagys įsilaužė į pašto sky
rių, įsikasė į mūrinį vaultą ir 
pagrobė apie $29,000 pinigais 
ir pašto ženklais ir 100 regis-

Insulto Vietininkas

Chicago, III., Antradienis,, Gruodžio-December 10 d., 1935 ' ~ . -------- . —
DĖL $1,000 į SAVAITĘ JOS PRIŽADA NETEKĖTIJungt. Valstijos at 

metė Japonijos 
reikalavimą

Atsisako pripažinti Japonijai 
karo laivyno lygybę

LONDONAS, gr. 9. — Ati
darant tarptautinę laivynų kon
ferenciją, Amerikos delegatas 
Norman H. Davis atmetė Ja
ponijos reikalavimą pripažinti 
jai teisę turėti lygų Anglijai 
ir Jungt. Valstijoms laivyną.

Vieton to Davis ragino di
džiąsias jurų valstybes ir to
liau apryboti laivynus ir ma
žinti jurų ginklavimąsi.

Aštrus kivirčiai in. 
dustrinėje konfe

rencijoje
WASHINGTON, gr. 9. —In'- 

dustrinėje konferencijoje, kurią 
valdžia sušaukė apsvarstymui 
valdžios kontrolės biznio ir iri* 
dustrijos, vos ją atidarius kilo 
aštrus kivirčiai, laike kurių 
vos neprieita prie muštynių.

Į konfeernciją susirinko apie 
3,000 žmonių— fabrikantų ir 
darbininkų atstovų. Ją atidarė 
industrinis koordinatorius Geo. 
L. • Berry, kuris išdėstė konfe
rencijos programą ir atidėjo 
posėdį po piet tolimesniems 
svarstymams.

Kivirčius sukėlė priešingieji 
fabrikantai, kurie, susirinkimą 
uždarius, ėmė reikalauti balso 
pareikšti - savo p<izicijąfl.ir ‘ pra
dėjo koliotis melagiais.

Daugelis fabrikantų priešių 
naši konferencijai ir iš jos trau
kiasi.

MM

Hel

Maxiną Reiner

Dixie Dunbar

metų

Maxine
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HOLLYWOOD

Studentai protestuo
ja prieš - Japonijos 
skaldymą Chinijos

Surengė didelę demonstraciją 
prieš japonus Peipinge

PEIPING, gr. 9. — Pirmą 
kartą į tris metus Peipinge į- 
vyko masinė studentų demons
tracija. 5,000 studentų marša- 
vo gatvėmis smerkdami Japoni
jos imperializmą ir protestuo
dami prieš Japonijos pastangas 
suskaldyti Chiniją ir pagelba 
“autonomijos” atplėšti šiaurinę 
Chiniją nuo visos kitos 
jos.

Ikišiol studentai, kada 
pasisekdavo susivienyti, 
rydavo didelės įtakos,
teks pamatyti kaip paveiks 
šios bendros studentų pastan 
gos prieš 
mą.

Policija 
sulaikyti,
nes studentai persilaužė per po
licijos eiles ir nuėjo senosios 
Chinijos sostinės gatvėmis 
šaukdami: “šalin Japonijos im
perializmas!” “Išliuosuokit Chi
nijos nacionalizmą!” “Sustabdy
kit civilį karą Chinijoj!” “Pa- 
statykit bendrą frontą prieš Ja
poniją!” “šalin autonomija!”

Chini-

jiems 
pada- 

Dabar

Japonijos imperializ-

bandė demonstraciją 
bet jai nepavyko,

No. 290

Mussolini staiga pa 
liovė karingai 

šukavęs
Spėjama, kad Anglijai irFran- 

cijai gal ir pasiseks priversti 
Mussolini taikintis

Italija nesitai- 
aplaikiusi pil- 
kol nebus iš- 

reikalavimai.

kontraktus 
nepasieks 21 
į savaitę 
iš:
Georgia. ,

. J rys ekrano gražuolės, kurios pasirašė
H z

gamintojais, prižadėdamos neištekėti kol
amžiaus. Bendrovės joms mokės po $1,009

’ ■ . ■ 7 I

$lmųosę, Merginos yra: Helen Wood, 18,
Reiner, iš Philadelphia ir Dixie Dunbar,

Augščiausias teis
mas atmetė Haupt

manno apeliaciją >
WASHINGTON, gr. 9. —Vi

sos šalies augščiausias teismas 
šiandie atsisakė svarstyti Bru
no Hauptmanno bylą.

Tai galutinai užbaigia Haupt
manno kovą teismuose. Jis yra 
pasmerktas mirčiai už nužu
dymą Lindbergho kūdikio. Da
bar mirties bausmę gali atmai
nyti tiktai pardonų taryba, į 
kurią įeina ir gubernatorius 
Hoffman, kuris pradžioj spa
lių mėn. buvo slapta atislan- 
kęs į kalėjimą ir turėjo ilgą 
pasikalbėjimą su nuteistuoju.

Vienas amerikietis 
turi $9,000,000 meti

nių pajamų
WASHINGTON, gr. 9. — 

Iždo departamentas paskelbė, 
kad Amerika turi vieną žmo
gų, kurio grynas metinis pel
nas pernai siekė nuo $6,000,000 
iki $9,000,000. Jo vardo betgi 
neskelbiama.

Taipjau neskelbiama ir var
dai 31 amerikiečių, kurių me
tinės pajamos viršijo $1,000,-

■^000.

3 žuvo potvyny

tes
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja : ‘

Giedra; biskį šalčiau.
Temperatūra vakar 12 vai. 

dieną Chicagoje buvo
Saulė teka 7:08,

400.
leidžiasi

CHICAGO. — Daniel . C. 
Green, išrinktas prezidentu 
Middle West Corporation, bu
vusios Insulto bendrovės, kuri 
subarikrotavo, nuversdama nuo 
sosto “Visuomenės Aptarnavi
mo Įmonių Imperatorių” Insul
to. Korporacija priklauso Chi
cagos bankieriams. kurie bando
ją reorganizuoti

1,550 kareivių užmuš- 109 metų, bet dar 
ta mūšyje Ethiopijoj

ADDIŠ ARAŲA, gr. 9.—-Ne
oficialiai 'pranešama, kad 850 
ethiopų ir ^0 Italijos Samoli 
čiabuvių kareivių liko užmušta 
mūšyje į šiaurę nuo Dolo, pie
tiniame fronte. ,
Lėktuvai užmušė šimtus žmonių

MOGADISGJO, Italijos Samo
li, gr. 9.— Iš oficialių šaltinių 
patirta, kad italų lakūnų es
kadra nuskrido iš Dolo į Juba 
ir apmėtė bombomis karaliaus 
Selaššie žento Ras Dėstą Dem- 
tu kareivius, šimtus ethiopų 
užmušdami.1

Lėktuvai buvo ethiopų apšau
dyti ir vienas italų žvalgas liko 
nukautas. ' '

nori vesti
- .To-

atšventė 109
NĘW YORK, gr; 9. 

biaskWildštęin 
metų\’*gimtadienį pareiškimu, 
kad jis dar sykį vestų, jei tik 
pasitaikytų tinkama mergina. 
Esą jis jaučiasi tiek pat stip
rus, kaip buvo 50 metų' atgal, 
tad kodėl jam neapsivesti, jei 
pasitaikytų tinkama mergina, 
ypač toka, ku*ri galėtų jį ge
rai užlaikyti.

Sunkiai serga buvęs 
vidaus sekretorius

A. B. Fall

9 italai žuvo trauki 
niui susidaužius

. I ”.

NEAPOLIS, Italijoj, gr. 9. 
—Devyni pasažieriai liko už
mušti ir 50 sužeista vienam 
traukiniui, delei nepaisymo sig
nalų, įvažiavus į kitą traukinį.

Nušovė redaktorių
MINNERALIS, Minn., gr. 9. 

—Paskilbęs rašytojas ir redak
torius vietos savaitraščio, Wal 
ter W. Liggett liko nujautas 
prie dar neišaiškintų aplinky
bių. v -
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Del skolų išžudė visą 
savo šeimyną

OMAHA, Neb., gr. 9. — 
Charles A. Cobb, 31 m., per 19 
metų dirbęs telegrafo kompani
jai iš nusiminimo dėl padarytų 
didelių skolų, nužudė savo žmo
ną Rose, du savo vaikus ir net 
šunį ir tada pats nusižudė.

Pagerbia Žuvusius

HOŪSTON, Tex„ gr. 9. — 
Trys žmonės prigėrė potvyniuo
se Houston kauntėj, kurie pri
darė nuostolių už $1,000,000. 
Aštuonių žmonių pasigendama.

PHILADELPHIA, Pa., gr. 9. 
—Nuo plaučių uždegimo pasi* 
mirė Charles H. Ewjng, 69 m.,

KALĖDOS 
CIA-PAT-
JŪSŲ GIMINĖS LIETUVOJE, 
ŠĮMET DAUGIAU NEGU KA 

‘ DA NORS PIRMIAU, PASI
DŽIAUGS JŪSŲ PINIGINE 
DOVANA. JI NE TIKTAI 
JUOS PALINKSMINS, BET 
KAI KURIEMS V AR GI N G ES- 
NIEMS, DĖKINGUMO AŠA
RĄ* IŠSPAUS.

SIUNČIAME LITAIS AR DO
LERIAIS — PAŠTU AR KAB- 
LEGRAMA. PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOS NEBRANGIOS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST„

CHICAGO, ILL.
Central Railroad ir N. J

EL PASO, Tex., gr. 9. — 
Buvęs vidaus reikalų sekreto
rius prezidento Hardingo lai
kais Albert B. Fall, 74 m., sun
kiai serga ir yra visai arti mir
ties.

Jis paskilbo tuo, kad buvo 
įsivėlęs į garsųjį Tea Pot alie
jaus skandalą ir sėdėjo devy- 
nius mėnesius kalėjime už pri
ėmimą kyšio iš aliejaus kom
panijų.

RYMAS, gr. 9. — Atgimė 
viltis, kad Anglijai ir Franci- 
jai gal ir pasiseks įvykinti tai
ką Afrikoj, nes Mussclini kal
bėdamas šiandie senatui visai 
susilaikė nuo karingų šukavi
mų ,kuriais pasižymėjo jo pir
mesnės kalbos. Ypač karingą 
prakalbą jis pasakė atstovų bu
tui šeštadieny, kada jis pareiš
kė, kad jokios ekonominės 
sankcijos neįstengs Italijos pa- 
klupdyti ir kad 
kins iki nebus 
nos pergalės ir 
pildyti visi jos

Kalboje senatui nieko pana
šaus nebuvo, o ir išviso Mus
solini senatui kalbėjo tik dvi 
minutes, svarbiausia išreikš
damas, kad Italijos interesai 
Afrikoje bus ginami visomis 
pastangomis.

Reikšminga it tai, kad prieš 
pat Mussolini kalbą, Italijos 
radio paskelbė sekamą žinią: 
“Oficialiai rateliai Paryžiuje 
mano, kad pasiūlymai šį kartą 
bus Italijai priimtini. Manoma, 
premieras Mussolini neužilgo 
įsakys Italijos atstovui baro
nui Aloisi 
nevą”.

JUiukiama

tuoj aus vykti į Ge-

Už $7 užmokėjo gyvastimi

BELLEFONTE, Pa., gr. 9.- 
Vietos kalėjime liko nužudytas 
John Davis Jordan, kuris laike 
plėšimo užmušė ūkininką. 
Šime jis pelnė tik $7.

Plė-

8.— 
ke

President Vargas
Brazilijos prezidentas “diktar 

torius” Getulio Vargas, su ad
jutantais dalyvauja gedulo iš
kilmėse pagerbimui kareivių, 
kuęie žuvo mūšiuose su sukile-

laiką' atgal, bet buvo numalšin 
tas. Norėta Vargą numesti.

LYONS, Francijoj, gr. 
Sargybos kareivis nuvijo 
turius žmones, kurie bandė įsi 
laužti į saugiąją spintą ir pa 
vogti Franci jos oro jėgų mo
bilizacijos planus.

CHICAGO.—Frank Loizzo, 17 
m., kuris neišpildė savo priža
do sunaikinti savo labai seną 
automobilių, liko nuteistas 30 
dienų kalėjiman, kai tuo senu 
laužu įvažiavo į kitą automo
bilių.

greito Italijos nuo
sprendžio

PARYŽIUS, gr. 9. Fran-. 
cija ir Anglija, kaip mano Fran
cuos politikai, savo susitarimu 
dėl naujų Italijos ir Ethiopijos 
taikos sąlygų, privedė prie to, 
kad greitai turės išsirišti Ita- 
lijos-Ethiopijos krizis.

Spėjama, kad bėgyje 
nančių 36 valandų turės 
tinai paaiškėti kaip ilgai 
Afrikos karas ir kad bus 
tai susilaukta Mussolini 
kymo.

Iš diplomatinių šaltinių pa
tirta, kad Anglijos Franci jos 
susitarimas siekia toliau, negu 
vien Italijos-Ethiopijos kon
fliktą. Manoma, kad susitari 
mas apima visus Europos klau
simus.

atei- 
galu- 
tęsiš 
grei- 
atsa-

88 rusai žuvo sniegui 
nuslinkus

vyrai,MASKVA, gr. 9.
moterys ir vaikai žuvo sniegui 
nusiritus ant dviejų kaimų prie 
Jukspor kalno, Kola pusiausa- 
ly, tolimoj šiaurėj. Nelaimė iš
tiko po smarkios sniego aud 
ros. Iš Leningrado išsiųstas 
komitetas ištirti nelaimę, taip 
gi siunčiama pagelba maistu, 
drabužiais ir vaistais.

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 kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

Garsinimai musų programams yra priimami
uz prieinamas
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YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGI-A 
VALDYBA; P. MILLER, finansų sekiėtorius

J. MICKEVIČIUS, prėzidehtas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAI.RIS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius . P. MILAŠAUSKAS, trustisas.

*^5^?’***'

r -v.vi

I Mrs* Pėtroiiėte Markauskas, 
tValter Bhrtkūšj' p';

* Mrs. SteHa ^ubr.
i v. ...r • . Y;i.'-.,r « ,-....... .......... .■

Chieagos Lietuvių 
Draugijas Garbės 

' Nariai
Pirmo laipsnio garbės nariai 

Ghicagos Lietuvių Draugijoje 
skaito; Viši1 W Brie iW įė
jimo dienos Draugijon nėra 
sirgę ir ėmę phŠ^lįbd? laife 20 
metų

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. „GŲ.G1S, Dr-još Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas savaitėje. —pagedėliais ir ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti Įstoti Chicggds Lietuvių' Draugijon, malonėkite pribūti i Draugijos ofisą

Čia pažymėtu laiku.
Draugijos Ofisas: 1739 South Halsted Street; .........................    Telefonas Canal 0117

— jie visi gauna* garbės 
žymę deimantinę agrafą. ši 
garbinga dovana bus įteikta 
sausio 19 d., Draugijos 'meti
niame vakare, Šoko! Hali, 2345 
So. Kedžiė Avė.

šias garbingas dovanas gaus 
Draugijos nariai:šie

Šis bei tas iš kon 
kurso raštines

Inieijacijos ir Laimėji
mų Vakaras

TuT būt, jau visi ChicagoS 
Lietuvių Draugijos nariai ži
no, kad šis įdomus vakaras 
įvyks tuoj pasibaigus Draugi
jos Jubiliejiniam Draugijos 
konkursui, būtent — gegužės 
3 d. Visi nauji nariai, įsirašę 
per šį konkursų Draugi j on, 
gaus tikietą į Inieijacijos ir 
Laimėjimų vakarą. Proga čia 
bus ne tiktai smagiai laiką pra
leisti, bet giliukui esant ir 
stambias dovanas gatfti. Bus 
net vienuolika dovanų, prade
dant Pontiac automobiliu, bai
giant ‘<cašh”.

Musų konkursantai
Konkursas vėl pradeda įsi

siūbuoti. Su pradžia šio mėne
sio daugiausia įrašyme naujų 
narių pasižymėjo B. Vaijjeku- 
nas, p-nia Petronėlėšliužas^ 
Walter Neffas ir P. Galskis. 
Kon. W. Neffas sako, kad jis 
dabar pradėsiąs daugiau veik
ti — nauji nariai dygsią kaip 
grybai po lietaus. Gerai kalbi, 
VValter, duok diė, kad tavo 
žodžiai stotųsi kunu ir gyvuo
tų musų konkurse. Dėdė Vai
tekūnas taipgi raitosi ranko
ves, pradėsiąs darbų imti iš pe
ties. P-nia šliužas ir Galskis 
dirba ir tyli, abu slapukai, — 
bijo, kad kas .jų dviejų pro
spektų neišgaudytų.

Dauguma kitų konkursantų 
po Draugijos Jubiliejinio ban- 
kieto dar nepilnai “pasveiko”, 
nestebėtina, kad iki šio laik.i 
dar maža jų darbo pasekmių 
matosi. Yra viltis, kad “svei
katai” sustiprėjus tuoj vėl im
sis darbo naujų narių įrašy 
me. Laipsniškai darbas prade
da progresuoti, bet dar gana 
“slow”.

Petras
Agnės

Joseph

Galskis, 
Grakaūskienė.

A. Jankus.

Klikria,Frank 
Marė Kemešienė.

Antanas Lungevičius.
’ .M

Petras Martinkaitis 
(Senas Petras);

Antanas Mikšys, 
Zigmas S. Mickevičius, 
Ona Mittskienė, 
Arthur A. Montvid, 
Antanas Marcinkevičius.

Walter Neffas.

Magdelena Ratkevičienė,
Petras Ruzgūs,
Petras Rasalis, 
Stanley Rimkttš.

Kazys Steponavičius,
.-Petronėlė šliužas,

Antanas L. Skirmontas,
Jonas Sinkus.

K. Gu Urnežis.

Benediktas Vaitekūnas, 
Oria Viliėnė, 
Antanas Visbaras.

Z
Jonas Zurkauskas.

Chieagos Lietuvių Drau
gijos susirinkimas 

šiandie

butinai įrašyti naujij narių 
bent šešis’ šimtus. Tada bus 
šiame konkurse įrašyta penkio- 

td-lika Šimtų naujų narių' - 
kia yra Draugijos šio Jubilie
jinio konkurso Kvota.

Draugijos aktyvus nariai 
šiame konkurse, kurie jau yra 
pasidarbavę naujų narių įrašy
me ir kuriems yra siunčiami 
kvietimai stoti į Draugijos 
konkursą yra šie:

Povilas Markūnas, 
Jonas Verdis, 
Jonaš Maslauskas, 
Mrs. Louise GereltauSkas, 
Al. Bernotas, 
Stanley Landsbėrgas, 
Juozas Nebereža, 
Alex Milašauskas, 
Edvardas Mallis, 
Mrs. Ona Žostautienė, 
John VainaviČius, 
Nikodemas Širmulis, 
Mrs. Mary Viskoškienė, 
Adomas Maskaliunas, 
Frank Valaitis, 
Mrs. 
Mrs. 
Mrs. 

' Mrs. ...
“y.

3.
4.
5.
6.

1<

21.
j 22.
J 23.

24.
i.* 25.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos1 
yra naudingos.

•ji   —— —

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

Telį Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

I.

M.MM

ADVOKATAI

Juozas Budrevičius, 
Juozas Radžius, 
Uršulė Tveraga, 
Barbėta Švažienė, 
Ptanas Zemėėkas, 
Jonas Apuokas, 
Afttanas Širrikus,

n 26i Pijus šlekis,
27. Adomas Juris,
28. Anekletas Rimdžius, 

!l 29. Michaep Cėpul,
30i: Viktoras Kazimieraitis,
31. Vincas Jasm’Ontas,
32. Stanišl'oVaš Petfaitiš, 
38; Praifas S taniomis,
34. Vincūs Mankūš,
35. Juozas Baranauskas,
36. Juozas Subačiui,
37. Antanas F. Martišius,
38. Mykolas Budrevičius,
39. Jonas Kaulinas,
40. Kazys Baronas,
41. Jonas Stasiūnas,
42. Jonas Augustiriavičius,
43. jonas Rumbavičiūs,
44. Vincas Beržinis,
45. Jonas Gelgaudas,
46. Juozas Malinauskas,
47. Marijona čivinskienė,
48. Gasparas J. bankus.

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1484*—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St. 

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Dr. V< A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS. 

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

Vakarais; Panedėlio, Seredos ir 
PėtnvČios 6 iki 9. 

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

Telefonas Republic 9600.

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 

Telefonas Republic 7868

M

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

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

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

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISI!
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
TelephonA! Renublic 9723

Kazimieras Kupris, 
Juozas Peiviš, 
Felix Stasiukelis, 
William Ražūtis, 
Anna Klikūnas,, 
Mykolas Jasnauskas,

7. Juozas Kavarskas,
8. Paul Ambrazaitis, 
9; Vincas Kiniauškas,

10. Pijus Montvilas,
11. Kazimieras Eukis, 
.12. Adam Herman,,
13. Antanas Marcinkevičius,
14. Antanas Jųscius,
15. Kazimieras Ėozėnas, 
16; Antanas Gudais,
17. Vladislovas čepųlevičius.
Antro laipsnio garbės na

riais skaitosi Ghicagos Lietu
vių Draugijoje visi tie, kurio 
nėra sirgę ir ėmę ligoš pašal
pos laike 10 metų — jie visi 
gauna auksinį žiedų, ši. garbės 
dovana su visoms iškilmėms 
bus. įteikta Draugijos mėtinia
me'vakare, sarisio 19 d., Sokoi 
Hali, 2345 'So. Ęedzię Avenue. 
šias žymias dovanas gauna se
kami Draugijos nariai:

1. Marijbna Pašelienė;
2. .Marijona Čivinskienė,
3. Valerija Jurienė,
4. Marijona Dolap,
5. Domicėlė . Gepiuniene,-
6. Petronėlė Šaškei!,
7. Elzbieta Brineckienė,
8. Adelė Petraitienė,
9. Ona Žostautienė,

10. Justina Maųrįciėnė,
11. Nikodemūsijiiauricas, v :'
12. Mateušas Ratkevičius
13. Jonas Sųdeikis,
14. Mikas Šileikis,
15. Pranas Jagilevičius
16. Edvardas W. Cherry,
17. Izidoriui Daunis,
18. Benediktas Liutkūs;

IMŪŪOKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus
“Turiu padėkoti už Triner’s Bitter 

Vyrių,., Suvirs, metų laiko turėjau bė
dos su nrimalimu ~ ką. tik valgiau 
ęjasai darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamalčiau jūsų skelbimą, 
nusipirkau butelį, ir nup paties pir
mo paėmimo nemalimas dingo. Bu
vo talip. kaip atidėjimas bausmės pas- 
iperktaiyi Žiriogui. Dabar, viduriai vei
kia kaip laikrodis ir valgau ką tik 
noriu. Su pagarba, Wallace A. 
Combs.“

Jei Jds kenčiate nuo nemalimo, 
prasto apetito, nevirškiriimo, gaso, 
galvos skaudėjimo, netvotumo, nera
maus miego, didėlio nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vyną; imkite re
guliariai, pilną šaukštą prieš valgį. 
ViOosė vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER W1NE

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

Phone Boulevard 7042. .

Dk C. Z, VezeFis
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Joseph Triner Company, Chicago

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington
RoOm 737

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

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

LIDY
ir

PETRAITIS

St.

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVK

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tek: Prospect 1980

»

Dr. T. Dundulis
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Telefonas Virginia 0036

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

Dr. C; K. Kliauga
: Dentistas

’ Valandbs nuo 9—9
242Q West Marquette Road

arti Western Avė.' Hemločk 7828
■■.......... '■ ’ - 1 ' ' .......... ' '' 111 " 1 1 ...".-"M

Kiti Lietuviai Daktarai.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
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.

CHICAGb. ILL.

Advokatai
AKUŠERES

Katriria Oraričienė, 
Karolina Neffas, 
Antanettaį,; 
Agota Vepi

Juozas Repšis, • 
Mrs. Petronėle Bukauskienė, 
Antanas Povilonis, 
Frank Kramer, 
Paul Petrulis, 
Thomas A. Dolan, 
Antanas Zalubis,. 
Mrs. Barbora Budrevičieriė, 
St. Strazdas,- 
Petras Geniotis, 
Mrs. Kastancija Kungienė, 
Mrs. Eugenia Pliarp’a, 
Charles Katello, 
•Simonas M. Skudaš, 
Ąnna Svilow, 
Mrs. Anna Dauvgin, 
Mrs. Barbora Pečiulienė, 
Mrs. Antanina Drigotienė> 
Bruno Gumuliauskas, 
Louis Lapinskas, 
Elžbieta Gavenis, 
Frank Walaitis, 
Mrs. Stella Sinkus, 
Vincas Briedis, 
Antanas Butkus, 
Mrs. Veronika Makalajunas, 
Izidorius iMasaitis> 
Petras Zigmontas, 
Mrs. Vincenta Radvilas, 
Mrs. Valerija Kuturis, 
Povilas Poniška, 
Vincentas Briedis, 
Pau‘1 Zur, 
Mrs. Marcelė Garlson, 
B. Kaznauskas, 
Mrs. Ona Simonaitienė, 
Petras Repševičia, 
Mrs. Uršulė Širmulis, 
Mrs. Apalionija Pertis, 
Mrs. Apalionija Subačieriė, 
Mrs. Josephine Gūdas,

Mrs; Anelia K. Jarus?
Physical Therapy 

and Midwife
6630 S. Western Į 
Avė., 2nd floor | 
Hemločk 9252

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

77 W. Washington St
Suite 1810

Tel. State 4311

AKIU SPECIALISTAI

KITATAUČIAI

5

Laidotuvių Direktoriai DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių 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. Kręivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau,

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijoj telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

8

B. Ambrose

Nariai kviečiami skaitlingai 
dalyvauti šiame susirinkime.

nusitarę, 
d. būtinai dar prašyti 600 

jų narių:

7:30 vai. vakaro
Ghicagos Lietuvių
priešmetinis susirin-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

RĖPublic 8340 J
5340 So. Kedzie Avenue

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

J. Pradžius
668 West 18th Street Phone Canal 6174

S. Cė LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. PųĮlman 1270 arba Ganai 2515

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

L J. ZOLt»
1646 West 46th Strefet Phories Boulevard 5208-8413

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

s. p. Mažeika
8319 Litudnica Avėnūe

Pakvietimai
Konkurso vedėjas šių savai

tę išsiuntinės pakvietiihus vi
siems tiems darbuotojams, ku
rie aktyviai prisidėjo įrašyme 
naujų narių šiame konkurse, 
nors ir ne konkursantai. Yra 
kviečiami Stoti į konkursantų 
eiles įrašyme naujų narių. Ne
abejotina, nemaža jų dalis su
tiks liktis konkursantais ir 
darbuotis konkurse.

Butų gerai, kad ir kiti Drau
gijos nariai imtųsi darbo, iki 
Inieijacijos ir Laimėjimų va
karo turim gauti bent šešis 
šimtus naujų narių.
Aktyvus Draugijos Konkursan- 
tai, kurie šiame konkūrse jau 
įrašė 900 naujų narių, bet yn 

kad iki balandžio 30 
iiaū-

Šiandie 
įvyksta 
Draugijos 
kimas Masonic Temple svetai
nėje, 1547 N. Leąvitt St. Šia
me susirinkime bus nominuo
ti kandidatai į Draugijos val
dybą 1936 m., kurie vėliau eis 
visuotinam narių balsavimui.

Susirinkime bus programas. 
Kalbės aktyvus Draugijos na
rys p. V. B. Ambrose, Pirmyn 
choro nariai išpildys muzika- 
liškai vokališko programo da-

Aktyvus nariai kon
kurse

Vincent 
Louis Antanavičius, 
Alex Ambrose.

B 
Frank Bulaw.

Chieagos Lietuvių Draugija 
yra dėkinga visiems nariams, 
kurie nors ir nėbudaihi koh- 
kursantais, bet darbuojasi kon
kurse naujų narių įrašyme. Ka
dangi iki konkurso užbaigos 
dar puspenkto mėnesio laiko, 
tai konkurso vedėjas šių sa
vaitę išsiunčia formalius pa
kvietimus visiems šio ’ konkur
so aktyviams nariams; kad jie 
stotų į konkursų, butų kon- 
kursantais — darbuotųsi nau
jų narių įrašyme.

Neabejotina, kad dalis jų 
stos į konkurso darbų, padės 
kitiems konkursantams užpil
dyti naujų narių kvotų. Iki 
konkurso pabaigos dar turim

Naujienoser 
duoda naudą delta, 
kad pačios Naujienos 
yra naiidinges.

Chieagos^ Čiceros Lietuvių 
Laidotuvių direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENA
Turime Koplyčias Visose M:

IR NAKTĮ
lesto Dalyse

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S; Hęrmitsig^ Ąyenįiė Phoriės Yardš 1741-1742

LACHAWICZ ir SUNŲŠ
2314 West 23rd Placė Phones Ganai 2515—Cicero 5927

A. PjĘTKUS
1410 South 49th Coiirt Cicero

718 West 18th Street

Phone Yardš 1138

Phone Cicero 2109

& M; SKŪDAS
Phone Monroe 8377

■; ■i|yiif j'iui." 11 . 'T? fj * r"?1! A ■, į!i į1     " 1111'..................

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ

, , . r

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Bruną wifek 05*7

Ofiso Tėl. Boulfevard 5913 
Raz. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 35th ąnd Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedaliomis pažai sutarti.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTh ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po piietu

7 iki 8 vai. NedSl. nuo 10 iki 12
Rez. Telėphone PLAZA 2409

Ofiso Tek Dorchester 5194 
Rež. TeL Drexel 9191

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moterišku. Vyrišku. Vaikų ir visų 

chronišku ligų.
Ofisas 6850 Stoney Island Avė. 

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedi« 
liomis ir šventadieniais 16—12 

diena.

Dr. J. Shingltnan
Praktikuoja 25 metai 

Redmątizmas ir širdies ligos jo 
spccinlyl)5 * 

Valandos 11-12 A.M, 2-4, 7-8 P.M.
Gyvenimo vieta 1635 So. 50 Avė.

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



Antradienis NAUJIENOS, Chicago, III1935

Ja Pakars

Kalėdų
dovanos

Binghamton, N. Y
SLA. 50 kuopa

Garsinkitės Naujienose

DRESES.

CLEVELANDO MARGUMYNAI
Nelaimingi atsitikimai

jį užmušė su gele

4148 Archer Avemie

Gerkit ir Reikalaukit

m

NAUJIENŲ

RADIO PETER • PEN
PROGRAMAI

GLORIOUS

PASIKLAUSYKITE!

Išmainyki! Seną 
Laikrodėlį ant

NATHAN 
KANTER

IŠVARO SKAUSMĄ
LAUK šiuo lengviu

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

Lietuviškos
Degtinis

K. P. GiUgis 41 
Jurgeliutė 24,

IT'S TUTE 
bAzkjota.

COb-Alr^O, 
6AOI&.

Skelbimai Naujienos* 
iuoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

BUDRIK
Furniture Mart 

3349 So. Halsted St

NOW we
ARE

BOUND 
FOR, 
THE

PALACE

BUDRIK
Jewelry Krautuvė
3343 So. Halsted St

Redaktorius P. Bugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI. LIETUVA.

Mes turime didžiausi 
pasirinkimą Bulovą ir 
Elgin laikrodėlių. Tie 
laikrodėliai y r a ge

riausios dovanos 
Kalėdoms.

GET OUT 
INTO 
THE 
WIDE 

WORLD.

Jonas Mažukna

darbininkai nekaž- 
ir darbo tegali padaryti 

ir gana gčrąi apsi- 
šaltis vis dėlto pra-

štai kitas liūdnas atsitikimas. 
Jaunas berniukas, kurio tėvai 
atsidūrė bedarbių eilėse, įsira-

so 
SNA£ 

WANTBO

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvertais)

SLA. PILDOMOSIOS TARYBOS 
NOMINACIJOS

IŠ WCBD. STOTIES
1080 kilocycles

ANTRADIENIAIS
•>

(Utaminkais)

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis)

kvotėjo:
Stanislovaitis 48 
Naikelis 29.

— P. B. Balčikonis.

RADIO7“ gera dovana per 
metus visam nanjui.

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

metą.

Iš SLA. 63 kuopos 
priešmetinio susi

rinkimo

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

WOODSTOCK, Ont., Canada. 
Mrs. Elizabeth Tilford, kuri 
buvo pasmerkta pakorimui už 
savo vyro nunuodijimą.

y į ątsakymą į tą “gromatą 
duos klebonas.

Antanas Jankauskas buvo ki
lęs iš Marijampolės apskrities. 
Amerikon atvyko 1914 m. Pir
miausia apsigyveno Youngs- 
town, Ohio. Pagyvenęs ten kiek 
laiko, jis persikėlė į Clevelan- 
dą, kame ir užbaigė savo pie
nas.

Antanas buvo labai malonaus 
budo žmogus ir su visais gerai 
sugyveno. Užtai turėjo ir daug 
draugų. Mėgo skaityti laikraš
čius ir knygas. Ypač jam pa
tikdavo '“Naujienos”.

Laidotuvės buvo labai iškil
mingos. Patarnavo laidotuvių 
direktorius Vilkelis.

PLEAeso 

mest 
VOU.

Pernai tragingai mirė J. Ge 
ležauskas 
žine štanga vienas lenkas, štai 
prieš kiek laiko Geležauskų 
šeimą ir vėl aplankė nelaimė. 
Netikėtai ir tragingai žuvo Ge
ležauskų dvylikos metų sūnūs.

•

Berniukas nuėjo į teatrą kru
tamu paveikslų pažiūrėti. Grįž
damas namo, jis turėjo gazo
lino stotį praeiti. Tuo tarpi? 
kažkoks praeivis numetė de
gantį degtuką .Ugnis pasiekė 
gazolino tanką ir įvyko eksplo' 
zija.’ Breniukas nuo galvos iki 
kojų liko degančio gazolino ap
lietas. Praeiviai bandė jį gel
bėti, bet nepavyko. Sudegė ne 
tik jo drabužiai, bet ir batukai.

Skaudžiai apdegęs berniukas 
tuoj liko į ligoninę nuvežtas. 
Ten jis netrukus ir mirė, nes 
jokios pagelbos daktarai nebe
galėjo suteikti.

Matote, kokių keistų dalykų 
pasitaiko. Kartais pavojinga 
eiti net pro gazolino stotį, ži
noma, čia kaltas žmonių neat
sargumas,—su ugnimi niekuo
met nedera žaisti.

Prezidento urėdui
Bagočius 49 
Rastenis 30.

Vice-prezidento4
Mažukna 40 
Shalna 31.

Sekretoriaus:
Vinikas 53
Jurgeliutė 27

Iždininko:
Gugis 39 
Lopatto 32.

Iždo globėjai:
Mockus 44 
Mikužiutė 36 
Zalatorius 32 
Miliauskas 22 
Bučinskas 8

Dakt

iždo glob.: Mikužiutė 39, Mi 
liauskas 39;

O štai trečia ir netikėta ne
laimė : staiga mirė Antanas 
Jankauskas. Jis ilgoką laiką 
buvo bedarbių eilėse. Pagaliau,

Jau dirba
šiomis dienomis Clevelando 

bedarbiai susilaukė siurprizo: 
visi bedarbiai gavo pranešimą, 
jog jie turės dirbti. Darbas 
jiems esąs parūpintas.

Žinoma, buvo ir tokių, kurie 
nelabai tuo apsidžiaugė. Kai 
kurie jų dirba dirbtuvėse ir 
gauna pašalpą. Tokiems triu
kams dabar bus padarytas ga
las. Jie turės stoti prie viešųjų 
darbų arba atsižadėti pašalpos.

Kalėdų belaukiant
Kalėdos jau visai nebetoli. O 

prieš Kalėdas, kaip žinia, ir 
krautuvėms biznis žymiai pa
gerėja. Tačiau šiais metais 
krautuvių langai nebėra taip 
puošiami, kaip per pereitus ke
lis metus. Matyti, biznieriai ne
bemato reikalo puošti langus. 
Jie tikisi gero biznio ir be tų 
priemonių. Kada žmonės dau
giau dirba ir turi daugiau pi
nigų, tai nebereikia ir publiką 
labai masinti.

dakt. kvot.: Stanislovaitis

iždininko 
sekr.: P.

Morris (vietos kuopos narys)

Philco, Zenith, Radio- 
nas, Stromberg-Carl- 
son, RCA 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.

Nesusipratimai
Tarp kun. Vilkutaicio ir 

“Dirvos” redaktoriaus perbėgo 
juoda katė. O dalykas toks: 
prieš kiek laiko buvo sukurtas 
Birutės choras, kuriam priklau
so jaunuoliai. Chorui daugiau
sia priklauso šv. Jurgio para
pijos jaunimas.

Karpius nemažai dirbo, , kol 
chorą suorganizavo. Kunigėliui 
nelabai tepatinka, kad katali
kiškam jaunimui vidovauja 
kažkoks atskalūnas. Todėl jis 
ir pradėjo atakuoti chorą. Cho
ras esąs bolševikiškas ir dar 
kitoniškas.

Užsirūstino ‘ir Karpius. Jis 
parašė klebonui ilgą “groma
tą”. Visi nekantriai laukia, ko-

Seno ttampeo 
SBLP

Užsiprenumeruokit 
"GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsipr eriumeruoj a

"GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

Eina bertainiais antri me
tai. 64 pusi. Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10

SLA. 60 kuopos priešmetinis 
susirinkimas įvyko gruodžio 6 
d. Ktfopos valdyba liko išrink
ta senoji, išėmus du iždo glo
bėjus. Narių susirinkime daly
vavo 43, kurie Pildomosios Ta
rybos nominacijose balsavo 
taip:

Prezidento vietai: F. J. Ba
gočius 42;

vice-prez

Agitacijos kaip ir nebuvo. 
Kalbėta šiek tiek tik dėl se
kretoriaus. Kai kurie kuopos 
nariai mano, jog tai vietai tin
ka ,W. Morris. Jie už jį tad 
ir padavė savo balsite.

Turiu pridurti, jog musų 
kuopa labai sparčiai auga: per 
du mėnesius įsirašė net 16 na
rių. Už tokį kuopos augimą 
kreditas vyriausiai tenka mu
sų organizatoriams S. Naud
žiui ir J. Palapui.

60 kuopos narys.

AKIO TUlS SNJAZ, 
OUQ P’C.IEMO,

c_>S inj
OB-ATM

Aplankius bedarbius
Pas mus jau žiemužė. Susi

laukėme sniego, ir šaltis pradė
jo pusėtinai spausti. Vargas 
biedniems žmonėms.

Bedarbiai liko paimti vie
šiems darbams. Nekoks jų liki
mas. Dirbti tenka atvirame ore. 
O ten šalta ir šiurpus vejas pu- 
čia.Grįžę iš darbo, jie irgi nie
kur neturi 'vietos susišildyiti.

Prieš kiek laiko turėjau pro
gos aplankyti darbininkus, ku-

^RFFICIENT
Us« only one level tea- 
spoonful to a eup of siftod į 

flour for mo»t recipes. |

ir#*BAKING 
IWpowder 
Šame price Today i 

a$45yearsago į 
25ouncc$ 254 f 
Monufactupd by baltins powdar B, 
spaciali«l« wha malte nethins but Bį 
baltins powd«r—under »uper»iiien Bį

i of supert chemirtr of nationalBI 
1 ______ reputation._______ įį

Jei raumenų skausmai kan
kina jūsų pečius, nugarą, 
krutinę, pilvą, rankas arba 
kojas, uždekit greitai rami
nanti, malonų Johnson’s Red 
Cross Plasterj. Milijonai var
toja kožną metą. Niekas taip 
negelbsti, kaip jos. Nema
tomos po jūsų rūbų. Netruk
do darbe arba žaidime.
Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Piasterio kada pirksit

še į vadinamąją “Roosevelto 
armiją”. Nors uždarbis jo ir 
nebuvo labai didelis, tačiau tė
vų jis neužmiršo,^—vis siuntė 
jiems pinigus.

Tėvukui tai buvo kaip tik į 
ranką: gavęs iš sunaus kelis 
dolerius, jis užsukdavo į vieną 
kitą saliuną savo vargus nu
skandinti.

Per kai kurį laiką viskas bu
vo gerai. Bet štai vieną gražią 
dieną ateina liūdna žinia: sū
nelio daugiau nebėra. Kažkokiu 
budu jis pateko po troku ir liko 
suvažinėtas.

LfQVQR.OOM*>AN

Velionis paliko žmoną, sūnų 
ir trijų metų dukrelę. Paliko 
Amerikoje ir Kanadoje daugiau 
giminių, būtent, švogerį A. S. 
Kulbicką Clevelande ir švogerį 
Andrių Vaškeli Toronto mieste. 
Lietuvoje dar tebegyvena jo 
tėveliai.

SįįSE TOrEDERALSAVINGS
UVInET »8aND LOAN ASIOCIATION

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.

RED CROSS
PLASTER

Padarytos Johnson U Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dalykų

Parduodamos Visose Vaistynėse

CHICAGO (Burnside). ■ — 
Pildomosios Tarybos nominaci
jų pasekmės:

ant prezidento: adv. F. J. 
Bagočius 30 balsų;

ant vice-prez.; J. K. Mažuk
na 30 bal.;

ant sekrete P. Jurgeliutė 
24 bal., M. J. Vinikas 6 bal.;

ant , iždininko: adv. K. P. 
Gugis 30 bal.;

ant iždo glob.: E. Mikužiu
tė 30 bal., J. Miliauskas 30 bal.;

ant dakt. kvotėjo: Dr. J. Sta
nislovaitis 30 balsų.

— Narys.

rie dirba prie viešųjų darbų. 
Labai liūdnas vaizdas. Kai ku
rie labai menkai apsirengę, — 
šaltis krečia juos, kaip apušies 
apus. O suvargę ir susitraukę 
nuo šalčio 
kiek 
Aš buvau 
rengęs, o 
dėjo kratyti.

Smetona einąs Mus- 
solinio pėdomis

Vietos anglų laikraštis rašo 
apie .paskutinius įvykius Lietu
voje. Jis sako, jog Antanas 
Smetona aiškiai pasukęs į tokį 
fašizmą, kokis dabar yra I'ta- 
ijoje. Visos opozicinės parti
jos liko uždraustos.

Kalbama apie tautos atstovy
bę. Tačiau ta atstovybė busian
ti sudaryta Italijos fašistų pa
vyzdžiu. Vadinasi, busianti su
kurta korporatinė santvarkos 
sistema. —Malūnas.

• VĖLIAUSI STYLIAI
• ŽEMIAUSIOS KAINOS

Todėl visai nėra reikalo jums vargintis važinėjant kitur, kai jus galite 
gauti vėliausias ir geriausias dovanas čia pat

KAIP TAI:
, BALTINIUS, KOJINES, RIDIKULIUS, PIRŠTINES, 
BLUZKAS, SIJONUS IR ŠVEDERIŲ SETUS.

BERNICE’S DRESS & LINGERIE SHOPPE

laimė, nusišypsojo, — gavo nak
tinį darbą. Bet dirbti jamt teko 
vos keturias naktis. Grįžęs iš 
darbo, jis atsigulė į lovą. Ke
lias valandas pamiegojęs, atsi
kėlė ir priėjo prie lango? Diena 
buvo graži ir švietė saulutė. 
“G?ažus rytas”, tarė jis, ir vėl 
nuėjo į lovą, nes nelabai gerai 
tesi j aute.

Paskutinį kartą jis bepiate 
saulę. Atsigulė ir daugiau ne
besikėlė. Sustojo širdis plakusi, 
ir visi gyvenimo vargai pasi
baigė.

Del Kalėdinių Pirkinių Eikite į 
Bernice’s Dress&LingerieShoppe

3437 So. Halsted Street 
KUR RASITE

TUė I20VA.U. C 
„-TO TA‘ 

VOU TO ’ths

Mutual Liųuor Co
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0803

Jos. F. Budrikjnc.
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.MILUONS OF POUNDS HAVE BEEN 

USED BY OUR GOVERNMENT
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Sutpcriptipu Ratas:

88.00 per yeąr in Cąuada
$5.00 per year outside of Chicajęo
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

UiMkymo kalnai
ChicagoJe — paštu:

Metams - -----------------
Pusei metą------ -----------
Trims mėnesiams
Dviem m8nesiaxps
Vienam mėnesiui

Cįdcagoj per DnęŠiotoįus:
Viena kopija
Savąitei
Mėnesiui

Suvienytose Valstijoj nė ęhicegoj, 
amr 

Metams .. .
Pusei metų
Trims mėnesiams .
Dviem ^pęslams
Vienam mėnesiui .

Lletavon ir kitur užsieniuosa

Metama $84)0
Pusei metų ______ 4.00
Trims Įnėnęslaips 2.50
Pinigus reikią siųsti pąšto įąney 

Ordąriu kartų ąų užsakymu.

$8.00 
4.00 
ąoo 
1.50 

.>5

-3c
—18c 

m

Entęred as Second CStass Mąttąi 
|Iarch 7th 1Q14 at thų Post Office 
o f Chicago, Dl. under the act of 
jfarch 3rd 1879.

•ra

$5.00
2.75
1.50
1.00
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Naujienos eina kasdien, ^skiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-

Įll. Telefonai Cąnal 8500,

NAUJIENOS; Chicago, in. 

tesnijį ląipspio” valdžią gali visus nekomunįstus šaudyti 
arba kalėjimuose pūdytį!

Na, ir tąs žiųogųs nori, kąd ąocialistąi pądętų ko- 
ląuųįętąms visoje įąjyse įsteigti tęJĮcįą ^ąųkšto. ląįpąnįę” 
valdžią, kaip Rusijoje, ra idant paskui komunistąi gą- 
lėtų juos išžudyti!

Nuostabu, kaip komunistų prųtavimąs yrą panašus 
į klerikalų prptąvimą. Kądą klęyįkąlųs tąutuiinkų val
džia spaustelėjo, tąi jįe ėmė ^voltu ręktį, kad vąldžįa 
“katalikus persekioja” ir ėpę ^ąląųįj ^oWijqs. 
Bet kuomet demokratija Liętųvoję gyvąyo, tąi klerika
lai, susidėję su tautininkais, ją šunąikįuo ir džiaugėsi 
nesvietiškai, matydami, kaip žvėriukas Voldęmąrąs ga
labijo ir areštavo kitų partįjųžiuoųes. ' k

Tai žemiausios rųšįes egoį?mąs,
X'

LEWIS KVIEČIA GREEN’Ą TĄJ.KQN
Šių Dienų Europe * •

Antradienis, gr, 10, 1935

Kova tarp industrinio unijizmo įr ąmąįjnįę ųnijiz- 
mo šalininkų Amerikos -Darbo Federacijoje tebeina, ši
toje kovoje nejaukią poziciją tenka užimti federacijos 
prezidentui Green’ui..

Jisai yra per ilguis metus buvęs ąngliąkąsįų unijos 
sekretorius-iždininkas Tuo tarpu angliakasių unija, su 
aavo prezidentu Lewis’u priešakyje, šiandie vadovauja 
industrinio unijizmo judėjimui. Bet Amerikos Darbo 
Federacijos Pildomosios Jarybos dauguma ątoją už 
amatinį unijiznią.

Prezidentas Green nenori atstumti nuo sąvęs ang
liakasių ir nenori susipykti su kitais Pildomosios Tary
bos nariais. Todėl jisai bando pataikauti abiem pusėm. 
Iš vienos pusės jisai remią oficialį Darbo Federacijos 
nusistatymą, iš antros — 
pramoninių unijizmo idėjai.

Šitą Green*o. keblumą pasiskubino išnaudoti mai- 
nierių vadas Lewis, kuris, kaip žinoma, yra rezignavęs 
iš Am. Darbo Federacijos vice-prezidento vietos ir su
daręs komitetą kovai už industrinį unijizmą. Jisąi at
sikreipė į prezidentą Green’ą, kviesdamas jį pasitrauk
ti iš federacijos tarybos ir paimti vadovybę pramoninių 
unijų judėjime. Jeigu tų, girdi, mums pritari, tai “ko- 
man” — padėk mums kovoti. Lewis užtikrina, kad jo 
komitetas mokėsiąs Green’ųi ne mažesnę algą, kaip kad 
dabar gauna Am. Darbo Federacijos prezidentas.' ' c .

Labai abejotiną tačiatf, kad William Green šitokį 
pasiūlymą priimtų. Kaipo federacijos prezidentas, jisai 
ne tik gauna aukštą atlyginimą (tūkstantį dolerių per 
mėnesį ir apie tiek pat “išlaidoms”), bet ir turi didelį 
autoritetą politikoje. Nęi kongresas, nei vyriausybė ne
daro svarbesnio nutarimo, liečiančio darbininkus, nepa^ 
sitarę su Am. Darbo Federacijos prezidentų. Į idealis
tą, kuris dėl idėjos atsižadėtų tokios garbingos vietos, 
jisai ne panašus.

jisai sakosi simpatizuojąs

“AUKŠTESNIO, LAIPSNIO VALDŽIA”

Lietuvių Kriaučių Kliųbąs Brpoklypę sųrepgę įdo
mias diskusijas “bendrų fronto” kląusimų. Iš ąprašymų, 
kurie dedami “Laisvėje”^ piatyt, kad tose diskusijose 
buvo pareikšta įdomių nutųnonių. Komunistąi, kurių 
iniciatyva diskusijos įvyko, buvo privęrstį užimti per
dėm ąprigymmo poziciją iy. teisintis, kodėl jie pirma 
tuos pačius dalykus niekinę (demokrątiją, Lietuvos ne
priklausomybę, Lietuvos gynimą nuo išorinių priešų ir 
t. t.), kuriuos jie dąbąr giria.

Skaudžiausias priekaištas, kurį darė komuniątams 
jų oponentai, buvo toks: jęigu komunistai kviečią so
cialistus į bendrą frontą, tai kędėl Rusijos Įtcomųpistų 
valdžia neduodą laisvės Rusijos sacįąįistąms? Pąvyž,? 
džiųi, drg. Gląveskas (LSS. 19 kp. narys) pareiškė:

“...jeigu sociąlįstų ir komunistu yrą gretjnąos

(Kino reportažas)Brangus, man tolimos šiaurės Amerikos daugiaveidi, mairgaspalvi skaitytojau! Tu manęs nepažįsti, taip lygiai kaip ir aš tavęs gal niekuomet gyvenime nęsu matęs ir gal neteks niekuomet su tavim susidurti. Bet vis dėlto aš kviečiu tave su manim kartu pąsibąątyti po Europą. Dar bar Europa stovi kaip tik didelių istorinių įvykių išvąką- r ė j, tad įdomu dabar po ją pasitrankyti. Ką dabar joj pa-' matysi, ręgėsi, girdėsi, patirsi,J gal jau daugiau neteks viso to išgyventi. Ne tik Europos: valstybių, tautų, net luomą santykiai galį pasikeisti, bet ir jos paviršius gali įgyti visai įdtoą Išvaizdos. Ištisi miestai, kultūros žydimai gali virsti griuvėsiais. žmogaus nepaprasta energija ir stamantrus protas gali patį žemės paviršių pakeisti. Štai, ar girdėjai Maskvą, tas sausumos miestas, tuoj virs visos SSSR centriniu uostu. Jį pasieks, kad ir ne vandenynų, bet vis dėlto dide? lių upių laivai. Ledenuotas vandenynas bus kanalų sistema, Volgos upė jungs su Kaspijos ir Juodomis juromis ir visas tas vandens kelias eis per Mąskvą! Kas tai fantastiška atrodo, bet taip bus!Taip lygiai ^ąįp gali būti, kad per keletas valandų Berlynas, ar Londonas gali virsti 1 griuvėsių krūva? Na dėl at- • sargumo, čia statykim tik kląp stu'ko ženklą, bet sakau viskas, gali būti!Taigi, mielas skaitytojau, kvečiu kartu su maniui pasitrankyti po Europos valstybes, įspėju tave iš anksto, kad kaip, sena musų nuodėminga žemutė, kaip tik žmogus save žmogumi pajuto, nuo tų sepų žilų laikų niekuomet Europos valstybės, atskiros tautos taip, pesiginklavo, kaip dabar jos ginkluojasi. Niekuomet nebuvo tiek išleidžiama karipoipc‘ nes išlaikymui pinigų, kiek dabar šitam reikalui skiriamą. Čia kiekviena valstybė, tauta nekenčia kitos valstybės, tautus; Čia žydi didžiausias zoo- logipis nacionalizmas, šovipią- įmąs ir, jei dar vieni kitiems,

as
uzpa-, da- Joį jį

bičiu-

darbininkų partijos, tai kodėl Sovietų Sąjungoj ya- nesitveria už gerkles, tai tik
dus laiko kalėjimuose. (Jus) Komunistai seniau sa
kėt, kad socialistai blogi, o dabar kad pasukoį, tai 
pasukot ra ir klęrįkaĮųs šaukiat į bendrą frontą.” 
Į šitą argumentą komunistai nesiejo nieko rimto 

atsakyti. Taip pat juos labai sukonfuzino kitas oponen
tų priekaištas: jeigu Kominternaš (komunistų interna-

ir klenkąlųs šaukiat į bendrą frontą.”

tayią orgąnizuęti “liaudies frontus”, kuriame dalyvau
tų buržuazinių partijų atstovai, tai kodėl komunistai 
neorganizuoja tokių ^frontų” Sovietų gąjųngęję, kur 
jie turį sąvo rankoje visą galią?

Vienas komunistą kąlbėjįojaę bąndė'šitą priekaištą 
atremti taip:

‘Trimątimas, kąd ^omųni^tąį ųęnpiį 
zuoti bendrą frontą Sovietų Sąjungoje, yrą keistas. 
Ten darbininkai turi savo demokratiją (! ^N“.”
Red.), savo galią, kas yrą aukštesnis laipsnis už 
bendrą frontą vąldžią.”
Sunkų įsivaizduoti ką nors naivesnio, kaip šitas ko

munistų oratoriaus pasakymas. Jeigu vąldžią ^aukštes
nio laipsnio”, tai komunistams, girdi, jau. nereikia tar- 
tis su socialistąis ir kitŲ srovių darbininkais! “Aukš-

j." kultūringas, švarus,, tylus piestas. Sniegas Ąrimbą, kantrus suomis nešinas po pažastimi rogutes, ar ant pečių uždėjęs Sky, skuba į laukus žiemos sporto smagumus išnaudoti. Nagi mudu jį užkalbinkiva.Jis neskuba atsakyti. Jis gal įpudviejų kfdbos nesuprato. Žinomą, mudu į jį kreipėmės anglų kalba. Ne, jis iš viso nenori kitaip kalbėti kaip tik suomiškai. Aiškinąvos, kad mmju svetimšaliai, įuopiet jis leidžiasi kalbamąs, b.ęt pirmiausiai jis pąsiaiškina, kad mudu už švedus palaikęs, o suprask, kiekvienas geras suomis turi švedo nekęsti. Yra čia kažkokios sąskaitos iš senų laikų nesuvestos, tad dovanokit, jei suomis mudu Švedus palaikęs nebuvo kankamai mandagus. O bar jis visai kitas vyras, net veidas nusvilo, kai vokiškai prabilau.Ar tai aš vokietis? suomiai geri vbkiečiųJiąi. Jie įr nori įeiti į tą vokiečių jau puo seniai ruošiamą sąjungą, būtent: »Vokiečiai, Jenkai, Vengrą j. .Vokiečiai netiki nei lenkų, nei suomių j nei vengrų karo pajėgoms, į)et vokiečiams Reikalingos visos tos valstybėj jų kariuomenės bazei, ypač orlaivių žerodromais jie galėtų pasinaudoti rusus, čekus, lietuvius ■ puolant. Čekus, . lietuvius vo- i kiečiai pasiryžę bausti, kaip jie nesideda'į jų sąjungą, q rusus užkariausią. Kaip čekaį vokiečiams, tąip ir bętuvįąi stovi kryžkelėj. Per čekus vokiečiai neturi sienos su vengrais, norš iy pąš.oąęįę dąbąr yra draugiška lenkų valstybė, o čiįa Lietuvą irgi toksai kąsnis, kuris rusais^ pųplant, ąv vieimip aV kitaip, Reįkią praryti.Skubiu aš sųųipiųį aiškinti, kad aš ne vokietis, bet liętu- yis. Suomis bent kiek nusimeną, bet greit mudviem palinki su vo.kiečiąis susitaikinti, nes vokiečių galingą tautą, tai per Į dera su jais pyktis. ĮJet pm“ i du, brangus skaitytojau, ke- bmmje pesąva naųįokąi, taį Žipom, ^.ąd nederą tokiąįą ąt- yejais į politiką leistis. Npty- g^us suomio lipkėjimus! giromis tuoj klausią, kuo galįs mudviem patarnauti ir pradedu girti sąvp kraštą,—tik hu7 kim čia ilgiau^ršubrantam— palik svetimos galintos! Bet mudu suomiui aiškinam turį ilgą kelionę ir štai rytoj jau jų vaišingą kraštą apleidžiam ir vykstam į SSSR... —Kaip? į §.§SĘ? ay įpudu žinom, ką$ tenai per kraštas, ar nėra mums svetima jų tvarka,—tąi pep daug rizikinga kelionė?Suomis karščiuojas ir, matyti, tikrai norėtų mudu buo tos kelionės atkalbėti.O ar žinot ką tai reiškią, kai Suoipią kaF^rinojas? Jis pasiima pypkutę, prikimba tabako i£ į minutę pasako du žodžius! šiaip suomis į valapdą pasako tik tiek žodžių...O jei suomis ištrapkęs iš dantų pypkiįtę kemša tabako, tąį jąų: jos smagiai pasikarš- 
bes. Helsinkis, tai jau šiaurės Čiuptą,. j)ėį vis ..įeito jis mu-

dėka baimės, kuri kartu visas tas valstybes yra apėpiusį.; Kaip viena tauta kitos nekeri- • čia,, taip lygiąi ir viena kitos bijosi, nes dėka visokių diplomatinių kombinacijų,* jėgų pusiausvyra verčia kentėti ir ginklo nesitverti. Bet kaip tik ta ppsiąus.vyrą dįngs, įąi sudiev Europos raipiam gyvenimui! Viępi kitieips pradės ug^ pįmį spjąpdyitiįBet gi brangusis, nenusi- įpink, turėk drąsos ir kartu keliauk su maniįii. N,e vięną kartą esu Europą skersai ir š- ilgai keliavęs —' nežusįyą ir dabar.
Suaipijoj.^tąi aš Suomių sostinėj, Helsjpkę, — aįyyk ir pats čionai. Iš čia mudu trauksime toliau į rytus, vąkąrus, o. vė7 lįąu į pieįų Eurępos vą^ty-

ilgai keliavęs

dviejų kieto pasiryžimo nepaveikia.Ryto metą mudu sėdavą į švarutį suomių traukinį ir lei- džiavos Žiūrim Suomių cas čia Viskas vienoda, lygumos, &a- ži ręti miškai, akmens. Vasarą ta lyguma nors dar ežerais papuošta, o dabar yisjkas sniego padengta.štai jau ir sįejia. Tuščia. Be mudviejų, keliaųnįnįnkų daugiau nematyti ir tikrai atrodo, kad mudu leidžiamės į tokią prariją. Suomių valdininkai labai keistai į mudu žiuri. Gerai iškrečia ir čia į- yyksta pirmas nesusipratimas, kuris mudu gerokai pamoko. Nugi į Suomiją atvykę nepa- sisakėm kiek turim pinigų, tai dabar mudviem neleidžia jų išvežti—konf iskuoj a 1Tik vargais negalais susipešus su Supmių vyriausybės atstovais ir įrodžus, kad mudu $Ye.tiip£ąĮlai, iš tolimų kraštų ątvykę, negalėjom jų tvarkos žinoti. Pinigus grąžina. Ir štai jau mudu SSSR traukiny.
Leningrade.SSSR muitinės valdipipkai mudu pusėtinai iškrečia. Nelabai uųsistebėkim, — dabar visur Europoj žmonės krečiami. V.iepur muitinių valdininkai krečia, kad maisto produktų rieįsivežtum, kitur—pramonės gaminių, kai kur — ginklų, tai vis dar butų nieko... Krečiami žmonės dar ir dėlto, kad neįsivežtų svetimų minčių; raštu parašytų. Mat, dabar Europoj yra daug, daug tokių valstybių, kurių vadai pasisavino sau teisę už visus galvoti, spręsti, svarstyti visus politinius, visuomeninius, ekonominius klausimus ir net viso krašto likimą!!!Tai labai, man tolimas skaitytojau, nesijaudink, jei tave muitinių valdininkai, ar kiti žvalgai, vadų agentai kartu su manim gerai tave išrėdo, smailiomis savo akimis visą peržvelgia! O, jei jie galėtų tai praverti^ tavo kiaušą ir pažvelgtų, pasektų tavo mintis. Ijr kai tik patirtų, kąd tu esi kitų įsitikinimų, negu tų valstybių vadai—sudiev, tau netektą tuęmet to krašto matyti.. Tokių sienų mudu dar nemažą peržengsime, 1

SSSR sienos link, pro langus, stebim gamtą ir klausiam, gali taip labai patikti.

nesijaudink! Jei tavo smalsa galingespę, jeį Rgžįątj Europos gyvenimą yra didesnis už visą—leiskis krečįįamąs* leiskis būti žeminamas... Žinok, kad visų tų valstybių muitinių valdininkai stropiai eina savo pareigas, nes iš to jie duoną valgo. Jei tau teks kelionėje patirti, kad kai kur tie dūšių kratytojai nėra tiek S.avo pareigose stropus—žinok, kad tepąią ir vądp pądė.tis baigia ąąyo dįępąs gyventi. Tąs mažutis sienos vąldipin- kąs, tąs kųrpiis yr^ šioks toks tos palies politinio gyvenimo barometrąs..., štai vakaro pietų jau mudu ir Leningrąde, tame nuostabiame slavų mieste, kur keletas šimtų metų atgal suomių padermės tautas toliau į šiaurę pastūmėjo ir čia patys įsigalėjo, ir dabar rusai gyvena, kaip jiems čia tinkama.Drimba dideliais kabalais drėgnas sniegas. Visa tai atrodo, kiek mistiška, savotiška. Gatvės pilnos žmopių, tramvajus ūžia, dūzgia pilnas kįmšti- nai prigrūstas žmonių, vežioja juos į visas puses. Gatvės silpnai apšviestos, elektros spinduliai, lyg vilko akys, tamsumoj blizga. Nematyti čia šaunių krautuvių, neregėti puošnių žmonių, ir kas svarbiausia—nesutiksi gerai įsišėrpsį, smagiai ] moterį, nebėga rimtai Matysi kurio dabar kanių žmonių. Tatai mudu nelabai privalo ir stebinti!(Bus daugiau)

nusipenėjusį vyrą, ar Gatvėj jie neskuba, galvatrūkčiais, bet šnekučiuodami eina, visai nudrįskusių bet pasaulio daly, tačiau nėra pusnuogių, pusal-
Dėl Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonų Pra

tęsimoPrinokę Lietuvos Laisvės Paskolos bonai yrą išperkami (amortizuojami) kaip Lietuvos Finąns.ų Ministerijoje Kaune, taip ir Lietuvos Pasiuntinybėje Vašingtone. Tose pąt įstaigose yra daromj ir Lietuvos bppų pratęsimai ilgesniam laikui iki 10 metų, tąi yra iki 1945 metų. Už pratęstus bonus ir toliau bus mdkąipa 5% me"

Yra pagrindo manyti, kad didžiumą Eonų yrą užsilaikoma Amerikoje, 6 mažesnioji bonų dalis yra patekusi į Lietuvą ir j kitus kraštus. Palyginus pratęstų bonų sumą Lie
tuvoje su prątęstų bonų siftpa Amerikoje matome didelį skirtumą: pratęstų bonų nuošim
tis Lietuvoje yrą 4‘/2 kartus 
didesnis negu pratęsimai Ame 
rikoje.Ęą tąi reikštų? Manyti, kąd Lietuvos žmonėms pįnigąi butų mažiąu reikalingi negu amerikiečiams, negalima. Veikiąu- siąi tai reiškia, kad Lietuvos žmonės geriau suprato, jog bonų pratęsimas yra vienas saugiausių ir pelningiausių invest- mentų; Lietuvos žjnonės taipgi labiau- atjautė vyriausybės pąrąginimą bonus pratęsti, kad perdaug neąpsunkinti Lietuvos Iždo šia|s metais. Lietuvos Laisvės Paskolos bonų išpirkimas šiais metais ištikro Lietuvos Iždui buvo didelė našta. Labiausiai dėl šios priežasties Lietuvos Vyriausybei teko įvesti vieniems metams svetimos valiutos pirkimo ir iš Lietuvos išvežimo kontrolė. Tai valiutos kontrolei veikiant, vienas kitas Amerikos lietuvių jau pasiskubino skųstis, kam, girdi, Lietuvos muitininkai klausinėja apie | Lietuvą įvežamus ar išvežamus pinigus. Valiutos kontrolė įvesta Lietuvos finansams apsaugoti: Lietuvos lito pastovumas yra Lietuvos gerovės piliorius? Nėra tat pagrindo tokiems turistų skundams, reikia tik suprasti tokio patvarkymo svarbų tikslą. Jei Amerikiečiai butų didžiumą savo bonų pratęsę, o neskubėję jutos i dolerius pakeisti, tai ir Lietuvos iždui šiais metais butų buvę daug lengviau.Yra manoma, kad pas Amerikos lietuvius šiuo tarpu dar yra 200,000 dolerių n epą judi ritu Lietuvos Laisvės Paskolos bonų. Lietuvos Pasiuntinybė 

įtikinančiai ragina kiekvieną 
bono turėtoją pasirūpinti savo ‘ 
vįsųą bonus pratęsti keleriems 
Utėlius.

LIETUVOS PASIUNTINYBES 
INFORMACIJŲ SKYRIUS.Wąshįngtoji, D. c.1935 m. gruodžįo mėn. 5 d.

taigi labai tinių palūkanų, GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

DeDėS ŠAMO KALĖDŲ EGLAITE

i® A?Sūm Fc«wo Sjn<įCM». Ine, B’***

RECOV



Antradienis, gr. 10, 1935 
—  ■ ' ■ — '■ — ■ ~ , 'ii

NĄgjTB^^'Węąį^.M, j

Dėl Klebonų, Anglų Kalbos, Praga
ro ir Kilų Aktualių Katalikų Reikalų

Ir pa
teisi ilgų 
pareiš- 
jokiais 
atremti

Gruodzio 3 d., “Draugė” til
po straipsnis užvardintas “So
cialistų Ašaros”. Tik jau ge
ras ir apsišvietęs Rymo kata
likas nebūtų tokio straipsnio 
parašęs. Tokį galėjo parašy
ti arba pasamdytas kokis men
ko supratimo žmogelis, arba 
menko mokslo klebonėlis ar 
šiaip kokis kunigėlis.

Tas peckelis, taip jau su
maišo viską vienon krūvon, ir 
iš įvairių “Naujienose” tilpu
sių straipsnių pagriebęs po pu
sę ar trečdalį sakinio bando 
padaryti baisų dalyką, 
citavęs taip keletą 
“Naujienose” tilpusių 
kinių, visai nebando 
rimtais argumentais
bet kaip kokia riienko išlavi
nimo davatkėle sušunka, “Pa
vydas, mėldgystė, kerštas, kur
stymas katalikų prieš katali
kus; katalikų prieš savb va
dus kunigus, klebonus; sėji* 
mas nepasitenkiniino katalikų 
žmonių tarpe, tai “N.” redakto
riaus tikslas”.

Na, tai tokius pasakymus 
gali bile kvailys 
ba šaukti, kad 
esi melagis, pavyduolis, kerš
tininkas, ir tt.

Ar tai hielagy»tė?'
Tas pats yra iri sii 

“Drauge” tilpusiame musų 
tuviškų Rymo katalikų klebo
nų apgynėjo šauksmu, kad tai 
yra pavydas, melagystė, kerš
tas ir tt. kas buvd parašyta 
“Naujienose” apie baisų lietu
viškų kunigų Savo parapijonų 
išnaudojimą. Ar musų lietu
vių Rymo katalikų klebonų 
plėšimas už paprastas laidotu
ves nuo $25.00 iki $150, ir 
daugiau yra melagystė? O 
kad tą patį patarnavimą kito
je šalimoje kitataučių para
pijoje galima gauti už $10 ar
ba $15 — ar tai čionai yra 
pavydas ir kerštas? 'Ne, tai 
nėra nei viėhas nėi kitas, bet 
tiktai apgynimas nekaltų 
žmonelių nuo baisaus išnau
dojimo. Mat, musų klebonai 
ir patys ir pdsikvietę kokius 
ten misionierius, pribaugina 
žmones pekla pragaru ir vel
niais, kad jeigu, neduok Die
ve, mirdamas nebusi įriėštas 
bažnyčion, ir už tave nebus 
atlaikyta daug mišių, tai su 
tavo dūšia gali labai blogai 
atsitikti. Gali velriiukštis, 
kaip tiktai užmerks akis, ta
vo dušiį pasigauti, ir tada jau 
nebėra išganyriio . Tada jau 
tu degsi ir degsi, ir niekada 
nebesudegsi. O ugnis taip bu
sianti karšto, kad net kiečiau
sias stiklas, akmuo ir uolos 
tirpstančios nuo to karščio; O 
dūšia - siela kaip nesudeg
sianti, taip nesudegsianti. Ir 
taip fokis kankiriiriias, su
prantama, tęsis per amžių arii- 
žius, bė pabaigos.

Na, ir aišku, kad nevienas 
žmogus nenorės taij>j pėr am
žius būt kankinamas, tokią 
baisią bausmę kentėti už men
kus prasikaltirims. O tuo la
biau, rilehko supriatimo žmo
gelis ar davatkėlė, tai to biju 
dastoti. Ir dėlto ,ririrus ko
kiam šeimos nariui; ar vyrui 
ar pačiai ar kairi kitom, tai 
gavę šimtą - kitą ar iš drau
gystes ar iš insurnce kompa
nijos; taip' visus pinigus iri 
praleidžia karstui (£riabui> 
nupirkti iri klebonui apmokėti 
už laidotuves, t. y. mišias, eg
zekvijas, ir tankiai palikus 
našlė su mažais vaikeliais ne
turi nieko nei valgyti. Yra 
daug tokių atsitikimų, krir 
našlė apmokėjus vyrb pa
laidojimą, klebonui ir griabfo- 
riui, neturi nei vienai kitai' 
savaitei ant maisto.

Ant grilo mtišų lietuviški

padaryti, ar- 
vot, štai, tu

tuo 
lie-

riui už laidotuves, bėt našlė 
pasisako,* kad jos Vyras tinti iri- 
surriricė, $1000' ar da’ugi^ri, ar
ba priklauso prie kokio susi
vienijimo, iš ktif buš galiiriri 
gauti keletas šimtų dolerių; 
tai klebonas vargšei* našlei; 
prikalba ne vienais mišias, bet 
kiek tiktai bažnyčioje yra al
torių, tiek mišių, užsako. Iri 
tą viską sudeda ant Laidotu
vių Direktoriaus bilos. Mat; 
jeigu karitriis po mirusio šei
mos nario didelio smūgio riėš- 
lė atsipeikėtų ir suSiprristų, 
kad perdaug savo klėboririi 
sutiko mokėti, tai musų: klebo
nėlis į Valstijos Teismą ne
drįstų eiti savo bilos kolek- 
tuoti. Mat, tada išeitų į viršų 
visas tas lengvatikių žmonelių 
išnaudojirnas laike šeimos na
rio mirtiės. Ir, suprantama, 
teismas tokių nežmoniškų bi
lų kaip $150 ir daugiau už lai
dotuves, kaip plėšia musų lie
tuviški Rymo katalikai klebo
nai, nepriipažintų. Juk tada 
butų ritidėngias baisus Riįtno 
katalikų ba^riyčibš raketas.

Pasislėpę po (* Aukšta 
Skrybėlė"

Dėlto iriusų klebonai pasis
lepia po aukšta skrybėle lai
dotuvių direktorių, ir sykiu 
Su jų bilri iškolėktiidja1 riežirio- 
niškas bilas už savo vienos va
landos darbą,> po’ $150 ir po 
daugiau. Ar tai tokie įvykiai 
yra melagystė? Ar tai netei
sybė? Iri tai tokias bilas pie
šia ne nuo kokių ten turtuolių, 
bet nuo vargšių silphaVriiių 
našlių, kurios yra įbaugytos 
mūšų kuriigų pragarų irii Vel
niais, ir baisiu Dievo piktumu. 
Ir kad tas baisus piktasis Die
vas tesiduoda permaldauti, 
tiktai išimtiai perkant daug 
mišių šventų, kitaip, tai jau, 
broli lietuvi, jeigu papuolei į 
pragarą ,tai teriais ir kepsi per 
nepabaigtus amžius.

Bet, toliaūs; musų daug ži
naisi klebonai paaiškina naš
lei, kad tavo vyras, arba vyro 
moteris, kad; gal į peklą ir ne
pateko. Bet kur didžiausia 
nelaimė gludi, tai vof Štai kur. 
Kad Dievas iš savo nepabaig
tos riiiėlaširdystes gal į tą pe
klą ir nenustums, bet gali pa
siųsti į “čyŠčių arba1 gėriau 
lietuviŠkali tariant ŠVėistyklą 
ar Skaistyklą”. Na, jeigu 
ten papuošei jau, febais ug
nis esanti dar karštesnė ir už 
peklos. Ir štai kuri čion atei
na mišių švėritų “macia”. 
Kaip jau kunigai skelbia, tai 
kiekvienos didelios mišios per
kamos paprastai pas lietuvius 
už $5.00; sako klebonai; i^- 
liuosuoja vieną dūšelę iš tos 
karštos Skaistyklos. Čionai 
ir yra ta visa pradžia to Die
vo permaldatvimo gėŠefiu. Ma
tote, juo daugiau mišių pirksi, 
juo daugiau gaili briti tlkrriš 
kad tavo vyro, pačios ar vari- 
ko dušia-siela bus šiaip taip 
išpirktai iš tos Skaistyklos kan
čių? Na ar fokis gėšeftas va
romas musų klebonų yra me
lagystė, a rneetisybė?

Ar* “Pulkim arit, kėlių” mu
sų klebonai neprinatikinb? kaip 
šv. Jurgio bažnyčioje, Cicero-, 
je, Marųdettė Parke, ir ktifuri? 
Ir tai vis turi būti dėt didesnio 
lietuvybės palaikymo, musų 
klebonai iri padare. 'taipgi 
visai bereikalingai įvedė ang
liškus pamokslus ir ėvahgėli- 
jas dėl jaunimo, nors patys 
kunigai tiktai tegali* slebizuoti, 
ir angių kalbą tiesiog gvalta- 
vbte gvaltavoja. Kada jie pra
deda kalbėti angliškai, kaip 
tokie (klebonai kaip Bridge- 
porto, Ciceru, Marąriętte Par
ko, ir ttoselarido ir kitur ,tai 
klausant tiesiog sarmata yra. 

>: Toliau, tas klebonų užtriry-
klebonai taip išgudrėjo; kad Mas prisikabino ne prie Lie- 
jeigu įnirus Šeimynos nariui, luvosprezidento A. Smetonos, 
šeima yra neturtinga, neturi įsakydamas, kad net jisai pra 
ęash pinigų apmokėti klėbo- dėjo klausyti “Naujienų” Red

p. P. Grigaičio. Ir ištikroj tai 
butų “Naujienoms” didelė gar
bė, kad net Lietuvos Preziden
tas A. Sriiėtona, paklausytų jų 
patarimo, ir nors biskį apkar
pytų Lietuvos kunigams ragus. 
O1 jiė teriais perdaug įsigalėjo. 
Jie teriais riet prie to priėjo, 
kad niėkam laisvės nepripažį
sta, kaip liktai sau. Juk jau 
nėgaliinat didesnės riėtrilerriri- 
cijos įsivaizduoti, kaip- aną 
iriei, kada mirė buvęs Rymo 
katalikų kunigaš Juozas Pu
rickis, Lietuvos Šventoji Ry- 
irib kataliką bažnyčia net at
sisakė leisti palaidoti jį kata
likiškose kapiriėse. Ir nežirifri 
ką butų turėję gimines da
ryti, jeigu pfofėstOnų tikėjimo 
lietuviai nebūtų pardavę vie
tos už $300. O Ėietu^os Ry- 
iritt katalikų bažnyčia riet ir 
už pihigus afsišaitė leisti savo 
brivUsj: narį palaidoti.

Čhicagoje riė Mipt kaip 
Liėttii>&Je

: O, bet mūšų Chicagos įietri- 
ivirii Rymo katalikų klebonai 
Inėra tokie baimingi už pini
gus pardrioti bile krim SavO 
šventose kapinėse duobę. Da
bar priėjo prie toj kad nebėra 
reikalo būti geru kataliku per 
SavO ariižių. Gali per Visą Sa
vo amžių neiti Rymo katalikų 
brižriyčios, gali rieiti riet išpa-' 
žinties, nei sakramentų nėpri- 
dmti prieš mirtį. Visko ko 
reikia, tai yra užtektinai do
lerių. Gali būti baisiausias 
bedievis, komunistas, socialis
tas, tautininkas, — nežiūrint 
kokį tikėjimą išpažtririi gyvas 
būdamas, — jeigu tiktali tavO 
giminės užmokės gerai klebon 
Iriai, tai busi palaidotas su pu
sę tuzirio mišių, prisakys kle
bonas gražų pamokslą^ kaip ge
ras žmogus buvai; ir su dide
lėm iškilmėm1 patsai nuvažiuos 
į kapiriės ir riet duobę pakra- 
pys. Tik, suprantama; reikia, 
kad giminės užmokėtų klebo
nui prirą-trejetą šimtų dolerių. 
Juk tokių atsitikimų pasit'aikd 
kiekviėrije lieluvių Chicagos 
parapijoje . Gal ir tas yra ne
teisybė ir melagystė?

Toliau tas klebonų peckelis, 
rašo, kad buk p. Grigaitis no
rįs sUkUrštyti katalikus prieš 
Savo vadus. Tai yra tikra ne
sąmonė. Ar reikalavimas gra
žinti1 lietuvių giesmes ir lietu
vių kalbą atgal į lietuvių pi
nigais pastatytas ir užlaikomas 
bažnyčias yra kurstymas ką 
ripr-š prieš ką? Visai nė, visa
galinti klebonai, tai riėrri kurs
tymas; Yra tiktai reikalavi- 
nrias, kad 
sauvaliauti,
HiUSlį senas lietuviškas gies
mes, lietuvių kalbą, evangeli
jas ir pamokslus musųjaimi- 
riiui; kad nustotų taip baisiai 
dideles kainas plėšti už šliu- 
b.Uš, laidotuves ir kitus pa
tarnavimus.

Ir jeigu p. Grigaitis duoda 
vietos “Naujienose” tuos daly
kus iškelti aikštėn, tai tas nė
ra kurstymas, tas yra pasitar- 
haviriias dėl labo Lietuvos ir 
liėtlli vystės.

Ir, ant galo, tas klebonų 
samdinys, tauzija neva jauni
mo vardu. Girdi, jis perma
ląs bedieviškos spaudos trik- 
stts; ir dėlto persergsii lų jau- 
riihią, kad jisai eitų savo tėvų 
keliais.

fiėt‘ su kuo tiktai pakalbėk, 
kokio jaunuolio paklausk, ar 
jririi geriau lietuviškai klausy
ti evangelijų ir pamokslų, ir 
giešriiių, ar angliškai, kiekvie
nas atsakys, kad lieiuviškai'.

į Ii* dar tas peckelis bando 
apdumti jaunimui akis, šaky- 

‘damas kad jaunimas eitų sa- 
!vd tėvų keliais. Tai yra la- 
;brii gėrai. Tegul eina 'keliais 
Įsrivo tėvų, kurie kovojo Lietu- 
įvpje dėl spaudos laisvės, dėl 
ILiettiVos laisvės. Bet kur jus 
■girdėjote, bent kokį seną lie- 
tiivių parapijų tvėrėją, kad' ji- 
sdfc britų norėjęs anglų kalbos 
savo pastatytose bažnyčiose? 
Apife tokį lietuvį kataliką, ku
ris pastatė tas puošnias baž- 
jnyčias ir mokyklas, iri kuris 
Įbutų norėją paiiaikinti liė-

klebonai nustotų
gražintu mitrins

tuvių kalbą, panaikinti lietu- ; 
vių giesmes ir vieton' lietuviš'- 
kų įvesti angliškas? To nie
kas riegirdėjo dur iki Šiol; tik 
turi būti tų klebonų iriakaulije 
tokie dalykai maišosi.

J

i Visur lietuviška ,bėt ne pas 
klebonus

i Tik ripsidamykife aplinkui. 
įVisi liėtrivišfci riadto: leidėjai 
feidžto savo programus lietu
vių kalboje. Įvairius vakarai, 
■konoeritai ariba perstatymai 
įyrijt atliekami lietuvių' kalboje, 
'6 musų klėboriai iri jų pastum
dėliai nori iriums katalikams 
įkalbėti, kad musų jriuriimšis 
riesupraritąs lietUviškai. Tai 
juk didesnės ironijos neberei
kia, didesnios paniekos lietu
vių kalbai nįekąs nebegali pa
daryti’. Girdi, Anusų lietuvių 
Rymo katalikų bažnyčiose vai
kai iiėfriviškai nebesupraritą; 
bėt krida taš patsai jaunimas 
riueina į lietuviškus vakarus, 
ir koncertus, tai. fenais puikiau
siai lietuviškai Supranta, ir lo- 

• Šia' lietuviškai ir dairiuopa taip 
pat gražiai lietuviškai.

beito aš, kaipo narys dLlE- 
TUVl^ KATALIKŲ BAžNY- 

■ ČIOSE KALBOS GYNIMO KO^- 
MITETO”, raginu visų tų para^ 
pijų, kur tiktai klebonai yra 
įvedę angliškus pamokslus ir 
evangelijas ir panaikinę musų 
seną giesmę “Pulkim ant ke
lių”, kad po liauju Metų, ka
da bus šaukiami parapijų sU- 
sirihkimaįi, padarytų štai ką: 
visi, kas tiktai esate parapijo- 
nai; nueikite į parapijos susi
rinkimą ir būtinai pareikalau
kite savo klebonų grąžinti lie
tuvių kalboje evangelijas, pa
mokslus ir giesmes dėl musų 
jaunimo, klebonai neturi teisės 
jums drausti kalbėti, gąsdinti 
ar bandyti mesti iš svetainės.

Jeigu jūsų nųtautintojai kle
bonai nesiskaitys su jūsų nu
tarimu; tori pasitarę trys ari ko
kie penki, pasiėmę gerą perkal- 
bėtoją, nuvažiuokite pas kardi
nolą Mundėlėiri. Jo adresas yra 
sekantis: GeO. Cardinal Mun- 
delėiri’s Office, 719 N. Wabash 
Avė. Tel. Superior 2315. Tenai 
jam išdėstykitė visą savo rei^ 
kai avimą.

į Nėra jokios abejoriėS; kad 
jeigu jus, mieli lietuviai katali
kai, rimtai ir tvarkingai eisite 
prie dalyko, tai tie klebonai, 
kurie yra užsispyrę, bus pri
versti nusileisti. Jie buš pri
versti grąžinti lieiiivių kalboje 
ėvangėlijSš, pamokslui ir gies
mes, apie tai nėra nei kalbos. 
Juk Kardinolas Mundelein nė- 
rri įsakęs nė vienam klebonui 
lietuvių kalbą panaikinti. Jie 
tiktai išsimislijo, kad lietuvių 
kalba jiems nebegera. Ir ka
dangi iki šiol, parapijonys ne
parodė nė kokio pasipriešinimo, 
tai jie taip ir elgiasi sau kaip 
kokie carukai. jie manosi esą 
visagaliai, ką jie nori, tai jie 
ii gali daryti. O tikrenybėje, 
tai musų klebonai turi taikin
tis prie parapijonų nbro ir va
lios. Juk tam yra net ir para
pijos trustisai išrenkami, kad 
jie kontroliuotų klebonus.

Tik visa nelaimė, kad tiė

24 METU MIRTIES 
SUKAKTUVĖS 

A« "t* A. ' 
SIMONAS PAPLAUSKAS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

29 dieną ruošėjo men 1911 
iri., girinės Valangiškiu kaime, 
Prienų parap. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Marijona, 
sūnų Juozapą Paplauski, 2 duk
teris Agotą Rdubiėne, žentą 
Juozapa ir Kazimierą Misiū
niene, žentą Jbrią Amferikbj, 
a Lietuvoj 2 dukteres ir 2 sū
rių ir 1 dukterį Rusijoje, vie
nas sūnūs Antanas Paplauskas 
mirė lapkričio 13, paliko nu
liudime žmoną ir šeimyną. 
Liūdnai atminčiai musu bran
gaus Tėvelio ir brolio bus lai
komos Šv. Mišios Nekalto Pras. 
Pan. Švenčiausios bažnyčioje 
13 d. gruodžio m. 1985 m. 7:45 
vai. ryto .Kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
atsilankyti i pamaldas.Mes 
Jus Musu brangintasis Tėvelį 
ir brolį niekuomet neužmirši
me. Jus pas mus jau nebesu- 
griši/bet mes anksčiaus ar vė
liaus pas Just ateisime. Lauki
te mus ateinant! Nuliude lieka

r Moterjs , Sanai; Dukterys, 
ŽentiV iri Gintinu.

TeLV^aOOąO.,

musų parapijų trustisai daugu
mo j'ė yra bailiai, kad bijo kle
bonui bent ką pasakyti. O juk 
Parapijos Trustisai turėtų pra
nešti Kardinolui, kur mato, kad 
klebonas negerai ar sauvaliai 
elgiasi. Tad iri šiame atsitikime, 

M. y. lietusią kalbos grąžinimo 
klausime, ’ trustisai turėtų pak 
imti iniciatyVą ir pareikalauti 
klebono, kad jisai grąžintų at
gal lietuvių kalbą. Ir jeigii kle
bonas to nenorėtų , padaryti, 
apie tai pranešti tuojau Vys
kupui arba Kardinolui.

: Tad lietuviai katalikai, susi- 
,ritaskimW J>abuąkirtid iŠ saldaus 
miego, reikalaukime grąžinti Į muSų Tymių’ daiHintakū gražių 
lietuvių kalbą atgal į savo pini
gais pastatytas ir užlaikomas 
bažnyčias. To iŠ ntusų reikaL 
Jauja savigarba, savo tėvynei 
iheilė iri musų tautybės palai
kymo reikalas šioje Šalyje. Tad 
į darbą stokime kiekvienas, pe- 
tis į petį, fr kovokimė už savo 
seną * gražią, brangią lietuvių 
kalbą. —Katalikas.

cijos, kurioj buvo padaryta eilė 
reikšmingų tarimų.

Susirinkiirio pradžia 8 v. v.

Valio “Naujienoms” už 
programus

Valio “Naujienos” Už lietu 
viškų programų leidimą per to
kią galingą stotį. Ypatingai 
mums patinka šeštadienių pro
gramai. Kitomis dienomis taip
gi britų puiki, jei ne tos “pol
kutės”—kas trečias rekordas. 
Turbut’ p. Rypkevičiri myli šok- 
ti jas.

Nejaugi nėra daug įdainuotų

gių dainų, gražios muzikos ir 
juokų, taipgi įdomių kalbų bei 
svarbių pranešimų.
dairiuos

dainų? Juk jos kur kas pui
kesnes, arba lietuviškų šokių 
—polkutės tikrai nėra lietuviš
kos; ar ne? Mes toli nuo lie
tuvių gyvendami negirdime nei 
lietuviškos kalbos netik dainų, 
tai mes labai įvertinam “Nau
jienų” programą. Dėkodami, lin
kime, kad trumpoj ateityje ga
lėtumėt leisti kasdien.

Su pagarba,
A. S; Beržai, Madison, Wisc.

šį sykį, 
Naujosios Gadynės” 

choras ir po vadovyste J. Stepo
navičiaus išpildys daug rinkti
nų dainų.

šios dainos bus sujungtos su 
gražia muzika, juokais ir įdo
miom kalbom. Kalbės Dr. A. 
Juozaitis, D.D.S., dalyvauja 
juokdaris “čalis Kepurė”, o prie 
to: programo vedėjas J. A. Kro
kas pateiks daug įdomių žinių 
ir pranešimų iš visuomenės vei
kimo bei iš prekybos srities. 
Todėl, reikia nepamiršti pasi
klausyti.— Rep. W.G.E.S;

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTI
Pražalink norą, rauk tikrą ir pastovų 

paleng-vinima su ALSĄNS. saugus tonl 
kas Ir rūpestingai naminis gydymas. Be 
narkotų ar kitų kenksmingų gyduolių. 
BE SKONIES. BE KVAPO. GALI BŪT 
PADUOTAS BE GEB®JQ ŽINIOS.

Išpildoni orderius krasą ir telefoną.
ALSANS LABORATORY

1OO N. Statė St. Dept. B. Kamb. 833
Tel. CEN. 7170, Chicago

Bandė pagauti Liė _______
tavos programą—10 Į Jį a f t o s sprogimas I 

tabu Išdegino dl, e25JW
Sekmadienį Columbia Broad- 

casting System perdavė radio 
programą Amerikai iš Lietu
vos. Nei viena Chicagos stotis 
netransliavo, tad klausytojai 
turėjo ieškoti St. Lotris stoties 
kKfOX arbd Minnėapolis, WC- 
CO. į

Vienas “Naujienų” skaityto
jas, pasiduodąs “Senu Naujie- 
niečiu” rašė apie savo vargus, 
kuriuos patyrė bandydamas pro
gramą pagauti:

“Gerbiamos ‘Naujienos’, ar 
girdėjote programą iš Kauno? 
Aš negirdėjau, ba beieškoda
mas stočių ir bešukinėdamas 
aparatą išdeginau 10 tūbų ir 
trio mano visas ieškojimas pa
sibaigė. G(aila’, kad nebuvo ga
lima išgirsti. Bet jeigu pro
gramas huJvo atidėtas ant vė
liau; tai greitai praneškite, o 
aš suskubsiu pas Budriką su
sidėti naujus tubus ir lauksiu
prisiruošęs. Senas Naujienietis”. I

P. S. Programas buvo trans- JA JF f f >
; liuotas vakar 11:45 ryto, kaip

buvo numatyta. Chicagoje jį | ________ _
kai kurie lietusiai pagava tik Dainuos “NaujOSlOS GB- 
per trumpųjų bangų stotisd . . kaltas
žiur. vakarykščias “Naujienas” I uJ'I,es. cnoras, Kdineb
Red.

sužeidė du, $25,000 
nuostolio

19 Alleys 6 Stalai 19 Alleys 
Riskit bolą dėl geresnės 

sveikatos!
SOUTHWEST BOWLING 

ALLEYS
1659 Blue Island Avenue 
Telefonas CANAL 7554

William Arbanas Jack Whitehead

Miller Fur Co., dirbtuvės, 
68 N. Michigan avenue, įvyko 
naftos sprogimas. Du darbi
ninkai sunkiai sužeisti. Dirbtu
vė buvo gerokai apgriauta, ir, 
apskaičiuojama, kad nuostoliai 
siekia $25,000.

Survilienė sugrįžo iš 
ligoninės

CICERO.— Po pasekmingos 
operacijos ligoninėje į namus 
sugrįžo p. Alena Survilienė, 
583O: Wėst 15th Street, Cice- 
ro. Ligonė, jau atsigriebianti 
po sunkios ligos, yra labai dė
kinga lankytojams, kurie ją 
dažnai atlankydavo.

Pp.> Survilai užlaiko “clean 
ers and dyers” įstaigą aukščiau 
paduotu adresu.—KGŪ.

Dr< A. Juozaitis, Čalis 
| Kepurė ir kiti

Šaukia speciali spul-l šiandiehValandą vaka- 
kų valdybų-atstovą [re užsistatę radio ant stoties 

diitiiririilnma WGES, galėsite smagiai valam
SUSirUlKinio! !dą praleisti, besiklausant sma-

■WWI|"| I .. ................. ..

šį penktadienį, gruodžio 18 
d., Chi. Liet. Auditorijoje į- : 
vyks specialis lietuvių špulkų [ 
valdybų ir atstovų susirinki
mas. Tame susirinkime, kaip • 
praneša sekretorius ir audito-: 
jrius J. P. Varkala, p. Jonas ĮJYTOJ 
Kučinskas išduos labai svarbų 
raportą iš United States Build- 
ing and Doan League kOnven-l

JONAS ADOMAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 8 diena. 11:00 valan
da ryto 1985 m., sulaukės 57 
metu amžiaus, gimęs Panevė
žio) apskr., Klovainių patap., 
Laipuškiu kaime.

Amerikoj išgyveno 37 mėtMš.
Paliko dideliame nuliudimė 

moterį Monika, po tėvais Jo- 
zaitikė, 2 sunu Joną ir Myko- 

, la, marčia Mildred ir giminės, 
o Lietuvoj b£oli ir giminės.

Kūnas pašarvotas I randasĮi S; 
P. Mažeikio koplyčioj, 3319 
Lituanica Avė. ..

LaidotuVės i vyks trečiadieni i 
gruodžio 11 diena, 8:00 vai. 
ryto iš koplyčios i šv. Jurgio 
parapijos bažnyčia .kurioje at
sibus gedulingos pamaldos UŽ 
velionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes. *

Visi a .a .Jono Adomaičio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimd itf 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Simai, Marti 
ir Giminės.

Patarnaują laidotuvių dirėk- 
torius S. P. Mažeika, Telefo- 

! nas Yards HM
am

E CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St 
Ėnrlewood 5888-5840 

Dar gražiau, moderni! 
Iriau Įrengta.

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

Smulkesni $7.05 tonas

Crane Coal Co.

This delicious cheese food is 

DIGESTIBLE AS MfLK
ITŠĖLF1

Hidden in VeUeėta*8 ričHy mild 
Cheddar Chpese flavor are nealth- 
proteetive elemente of Many foods. 

. It’ė wonder£ul for children. SerVe 
Kraft Velveeta—in eandmchea, m 
cooked difihes ... often!

Y mni'i..............- ~ .U,,

SUSIRINKIMAI
i . r'-,.;...:-. . . , . , Į .• r

r

Bridgeport Draugystė Palaimintos Lietuvos—Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 8 vai. vakare. Bus renkama 1936 metų val
dyba. Kandidatai į narius išpildę aplikacijas draugijos Va
kare turi atsilankyti šiame susirinkime. Už valdybą, G. 
Pakeltis.

MM

PARENGIMAI
GRUODŽIO 15—“Naujos Gadynes” choras stato operetę, “Tul

pes”, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3183 South' Halsted 
strieet. Bilietai—65c. (Prie durų—75c.) Pradžia 4 vai. pp.

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

NAB1EN0S
1739 S. Kalstė St

CANal 8500
•m W**š**AM***^

r



1935Antradienis,

Vandos Byanskienes Išleistuvės Kaune CLASSIFIEDADSMUSŲ SKAITYTOJAI
Kaštai skiriami j šį

Laikraščiai ir Lietuviai

COAL

Nežinomi

nesiginčysime.

VBA

KUOPOS PRIEŠME

Radios

2300 S. Oakley Avė

For Rent

us
Padarome Visiems Greitai

Chi

CLASSIFIEDADS
Automobiles

Chicago, III

Neartistas.

Garsinkitės “N-nose

is sukelti dėl 
.stengsis tuos

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

AUKŠČIAUSI CASH mokėsim už 
vartotus bile kurio bizniaus Storu 
fikčerius Pašaukit HAYmarket 8827.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Bilas • ■
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais. Į

Sako, ‘amerikiečiai daro klaida

Duoda progos kitiems
Tikėdamies, kad musų kriti

kai aprašys smulkiaus šį vei
kalą, aš nerašysiu apie artis
tus, bet manau, kad Chicagos 
publika seniai buvo mačiusi to
kį gražų vaidinimų ir taip pui
kiai suvaidintą veikalą, kaip
“Blindą”. ,

Veikalas “Blinda

bu'tent, M. Za- 
• K. Varanius 

mirusiuo-

REAL ESTATE FOR EKCHANGE
Išsimaino Namai ir Ūkės______

Išdaužė langus lietuvių 
valgyklai

Kas turite nuosavybe, narna, ūke, 
lota, dideli ar maža, bile kur Jung
tinėse Valstijose, Kanadoj ar Lie
tuvoj ir norėtumėt mainyti, rašykit 
ir prisiuskit pilnas informacijas, kai
tos, morgičius. rendą ir t. t. arba 
kreipkitės asmeniškai.

Taipgi skolinkm pinigus. Parduo
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.

turi būti adresuojami “Musų Skaitytojams1 
lutinai pridėkite savo vardą ir pavardę.

Atsišaukimus
Lapelius
Korteles
Programas
Tikietus

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

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 nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

Su Naujuoju Bosch Radio 
GIRDĖSIT EUROPĄ

1 metus išmokėti—priimsim mainus 
RADIO ENGINEER SERVICE CO. 

įsteigta 1922
Garantuotas eksportu patarnavimas 

* Didelis pasirinkimas ivairtu 
modelių jr padarymo. v.3 

5140 S. Kedzie Avė. Hemlock 2929

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

3322 So. Morgan St.

lienė, kurią lanko S. šaputienė 
ir O. Mockienė; J. Dvilis, kuris 
yra kauntės ligoninėje, ir kurį 
lanko L. Bajalis ir S. šaputie- 
nė: P. Barisas, kuris liko su
žeistas automobilio nelaimėje ir 
guli So. Chicago Community li
goninėje. Ji lanko J. Kraučiu- 
nas ir J. Zakarauskas.

V. Byanskienė tarp kito ko 
pareiškė didelį dėkingumą Lie
tuvos kompozitoriams, kurie 
jai davė daug originalių arba 
jau išleistų kurinių “Birutės” 
chorui. Tarp tokių buvo pp. 
K. štarka, Banaitis, Šimkus, 
Dambrauskas, Karnavičius, Ra
čiūnas, Bendoriuts, Gruodis. 
Karnavičius, ji pranešė, pabai
gė rašyti naują operą, “Šarū
nas”, kurios premjera įvyks 
trumpoj ateityje. Pirmoji 
Kamavičiaus opera buvo, “Gra
žina”, kuri turėjo didelį pasi
sekimą Lietuvoje. - - *

žmonės užpildė Auditoriją; kai 
kurios scenos išspaudė aša
ras, sujaudino

Chicagietė pridūrė, kad D.U.- 
L.R. ir p. Skipitis jai labai 
daug pagelbėjo pašvęsdami lai
ko ir finansų, surinkti muzi
kos kurinius chorui, ir ji tiki, 
kad per DULR Amerikos lietu
vių chorai užmegs tampresnius 
ryšius su Lietuvos muzikos va
dais, tuo padidindami savo re
pertuarą vėliausiais lietuviškais 
kuriniais.

V. Byanskienė, išvyko Lietu
von birželio 16 d., laivu ,“Mą- 
jestic” ir tuo pačiu laivu grįžo 
gruodžio 4 d. Lietuvą apleido 
lapkr. 20 dieną.—V.

Accordionistas
LEN SIMMONS

darbštus, tad reikia manyti, 
jog turėsime gražų parengimą.

Kai kuopos narys miršta, tai 
nariai sudeda po 10 centų gė
lėms nupirkti. Kadangi dabai 
yra depresija, tai gėlių pirkimas 
pavedama valdybos nuožiūrai: 
jeigu giminės gėlių nenorės, tai 
kuopos valdyba išmokės $10.

Seka kuopos valdybos rinki
mai ir Pildomosios Tarybos no
minacijos. Balsams skaityti iš
renkama komisija iš P. Gilio, 
M. Gruzdžio ir J. Labzenčio. Į 
kuopos valdybą kaip vienu* bal
su išrenkama visi senieji, bū
tent: pirm. P. Kučinskas, vice- 
pirm. J. Aleksandravičius, rašt. 
A. Laurutėhas, fin. rašt. P. Pi- 
vorunas, ižd. A. Barniškis, iždo 
glob. A. Teličėnas, O. Mockienė 
įr A. Mockienė: daktaru kvo
tėju Makaras, maršalka M. At- 
kucevičius ir organizatoriais P. 
Pivorunas ir A. Laurutėnas.

—Narys.

BRIDGEPORT. 
piktadariai pereitą savaitę du 
kartu išdaužė langus lietuviš
kos valgyklos, “35th Street 
Restaurant”, kurią užlaiko trys 
lietuvaitės. Jos visiškai nežino 
kas ir už ką joms galėtų kerš
tauti.

Ji pareiškė, kad daugelis 
amerikiečių, kurie įsivaizduoja, 
jog jie nuvykę Lietuvon nu
stebins kauniečius savo dideliu 
žinojimu ir savo dolerių gau
sumu, daro didelę klaidą. Kau
niečiai beveik kiekvienoje sri
tyje žino tiek pat arba gal dau
giau, negu amerikiečiai, o do
leris ten nėra kvalifikacija, ku
ri galutinai nusprendžia ar 
žmogus yra geras ar blogas, 
inteligentiškas ar ne.

Dėkoja Lietuvos Kompozito
riams

Pereitą sekmadienį, gruodžio 
8 d., Oak Forest prieglaudoje 
Chicagos Lietuvių Moterų Kliu- 
bas surengė vaišes lietuviams 
seneliams. Ten, be kitų, kalbė
jo adv. J. J. Bordenas, kuris, 
tarp kito ko pareiškė, kad “lie
tuvių laikraščiai, vietoj kaiį 
padaryti žmonėms gero, jiems 
tik kenkia.” Paremdamas savo 
tvirtinimą argumentais, kalbė
tojas paklausė, “kaip-gi Ame
rikos lietuviai stovi politikoje? 
Ar turi jie bent vieną teisė
ją, ar turi jie bent vieną žy
mesnį valdininką? Ar praleidę 
keliasdešimts tūkstančių dole
rių vienam žmogui nuskristi 
per Atlantiką, negalėjo jie pa
statyti prieglaudos savo suvar- 
gusiems tautiečiams?”

Kiek lietuviai turi teisėjų ir 
ar spauda prie to prisidėjo ar 
neprisidėjo 
bet spaudos kaltinimas kenki
mu Amerikos lietuviams nėra 
pamatuotas. Spauda atnešė 
žmonėms daug naudos ir čia 
suminėsime tik vieną dalyką.

Spauda žmones apšvietė. Su
teikė jiems platesnę pasaulė
žiūrą. Suteikė jiems galimybę 
atskirti gerą nuo blogo, pa
lengvino jiems prisitaikinti

SLA. 63 kuopos priešmetinis 
susirinkimas įvyko gruodžio 6 
d. Tuley Parko svetainėje. Dėl 
lietingo oro narių dalyvavo tik 
30. Prie kuopos prisirašė trys 
nauji nariai: U.' Skrobuieniėnė, 
V. Kriščiūnas ir jaunuolis C. 
Gilis. ' ‘

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

3216 So. Halsted Street 
TeL VICtory 4965.

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

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

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

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

žmonių. Ir vien 
laikraščiai lie-

Vienu laiku 
kaip “John’s 
galėjo naiviš- 
parduoti spe- 
buinias kru-

ir jo 
“MELODY ACES”

Visi Yra Radio Artistai.
Muzika dėl visokių progų. 

Jeigu kam bus reikalinga pro
fesionalė orkestrą bankietams 
arba šokiams — pašaukit

CANAL 9154

“Man Lietuva ‘taip patiko, 
kad beviešint Kaune kiti Eu
ropos miestai visai netraukė, o 
kai atėjo laikas grįžti Ameri
kon, tai išvažiavau kaip per 
prievartą.”

Taip apie Lietuvą atsiliepė p. 
Vanda Byanskienė, “Birutės” 
vedėjo p. J. Byansko žmona, 
kuri grižo Chicagon pereitą 
ketvirtadienį.

Lietuvos kultūrinis gyveni
mas, žmonių apsiėjimas, jų 
platus interesai padarė į p. 
Byanskienę labai gilų įspūdį. 
Ji patyrė, kad Lietuvoj gyve
nimas yra daug pilnesnis, ne
gu musų, amerikiečių. Pareiga 
pamokinti, patarti—priklauso 
ne mums amerikiečiams, bet 
Lietuvos lietuviams. Ne mes 
amerikiečiai galime lietuviams, 
nurodyti,—bet jie mums.

Ryto” bendradarbis, “Trimito” redaktorius J. Kalnėnas, Vidaus
Lietuvos žinių” redak-

Sekmadienį, gruodžio 8 
ną, Lietuvių Auditorijoj, 
cagos Liet. Vyrų choras ir 
LSS. Centralinė kuopa perstatė 
“Blinda Svieto Lygintojas” ir, 
reikia, pasakyti, kad turėjo ne
paprastą pasisekimą.

Veikalas buvo suvaidintas 
tikrai gerai ir publika, kuri bu
vo užpildžiusi Lietuvių Audito
riją, buvo patenkinta. Nors vei
kalas užsitęsė apie 2 ir pusę 
valandols, bet publikos nenu*- 
vargino.

Kiekviename akte buvo sce
nų, kurios žiūrėtojams išspaudė 
ašaras ir taip pat iššaukė gar
daus juoko. Kartais juokas tę
sėsi keletą minučių, ir atrody
davo, jog artistai turi laukti 
kol publika nusiramins.

Veikalas buvo papuoštas dai
nelėmis, kurias choras daina
vo už scenos pritariant Stepo
navičiaus orkestrai.

Pereitos savaitės pabaigoje iš Lietuvos grįžo chicagietė, p. Vanda Byanskienė, “Birutės” 
vedėjo, pianisto ir inžinieriaus Jono Byansko žmona. Ji atstovavo “Birutes” chorą Pasaulio 
Lietuvių Kongrese. ‘

Lapkričio 15 d. Kaune p. Byanskienei buvb surengtos išleistuvės, kuriose, be kitų svečių 
dalyvavo sekami: (sėdi, iš kairės į dešinę): prof. K. Šleževičius, chicagietė pianistė A. Briedy te, 
dainininkė B. Darlys-Drangelienė, Kauno miesto burmistras A. Merkys, Vanda Byanskienė, 
chicagietis Dr. A. Račkus, Draugijos Užsienio Lietuviams Remti valdybos pirmininkas, adv. R.

t • •

Skipitis.
Stovi, iš kairės į dešinę

Reikalų Ministerijos referentas, K. Kasakaitis, žurnalistas J. Vilkaitis, 
torius J. Kardelis, šaulių Sąjungos bendradarbis J. Daudžvardas, užsienio laikraščių žurnalistas, 
J. Paleckis ir “Talkos” spaudos biuro bendradarbis p. Markelis.

DULR V. Byanskienei įteikė Vilniaus Didžiojo Seimo medalių, o Dr. A. Račkui Klaipėdos 
Atvadavimo medalių.

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Long Distanca 
Furnitūra and.Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yarda 8408

prie naujų aplinkybių atvykus 
šion šalin iš Lietuvos. Spauda 
atidarė žmonėms akis, taip, 
kad jie gali atskirti ..parazitus 
nuo , tų, kurie tarnauja lietu
vių gerovei.

Pavyzdžiui, tokia įstaiga, 
kaip “John’s Supply House”, 
kuri smarkiai bujojo vienu 
laiku, dabar negalėtų egzistuo
ti ir mulkinti 
dėka tam, kad 
tuvius apšvietė, 
tokia įstaiga 
Supply House” 
koms lietuvėms 
cialius “triksus’ 
tis išauginti. Lietuviams pana
šios įstaigos įpiršdavo magiš
kus karpetėlius, ant kurių te
reikėjo atsisėsti, pašvilpti, kad 
kaip mat atsidūrus kur nors 
Indijoje ar Afrikoje. “John’s 
Supply House” ir kiti pajėgė 
vienu laiku parduoti lengvati
kiams lietuviams,' be visokių ki
tokių magiškų įrankių, ir ma
giškas kepures, kurias užsimo
vus, žmogus neva palikdavo 
nematomas ir galėdavo nepaste
bimas registerius ištuštinti ir 
daug kitų “nepaprastai juokiu 
gų šposų iškrėsti”. Bet šian 
dien, kaip ir pats kalbėtojas 
gerai žino, tokie dalykai nėra 
galimi. Jr dėka ne kam kitam, 
kaip tik spaudai.—A. V.

PARDAVIMUI restaurantas ir ta
vern, gerai įsteigtas 4 metus. Tu
riu dvi vietas, priverstas parduoti 
viena, arba mainysiu į vištų farmą 
netoli Chicagos.

1722 S. Ashland Avė.

PARSIDUODA Tavern — Su ar 
be namo.

3427 S. Wallace St.

SLA
TINIS SUSIRINKIMAS

V. Byanskienei labai Į 
patiko Lietuva, ne
norėjo nei išvažiuoti

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS

Mine Run ......  ....................... - $5.18
Lump, Egg ar Nut .................. 6.00
Screenings .................... -......... 4.75

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

Tel. KEDZIE 3882.

Kuopa nutarė ruošti paren
gimą. Tam reikalui išrinkta 
komisija ’iš trijų narių: A. 
Snaskienės, O? Mockienės ir A.

Visi nariai yra

Laikinos kainos — $1.00 i dieną 
Savaitinės ratos. pavieniams — 

$3.50 — $2.50 dviem.
GYVENKIT DIDMIESTY

GRANT HOTEL
6 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 9657

Dėkoja Lietuvos Kompozito
riams už suteikimą gaidų 
“Birutei”

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė — Už pirmą teisingą pasiulini- 
mą — Leasa galima gauti kiek ilgai 
norite — Parduosiu pigiai, 

3401 So. Lituanica Avė.

Buvo skaitytas Roselando 
Lietuvių Darbininkų Namo 
Bendrovės laiškas. Nutarta ir 
ant toliau laikytis bendrovės. 
Jeigu bendrovė rengs kokias 
pramogąs pinigą 
lotų, tai kuppžĘ 
parengimus paremti.' '

Buvo pranešta, kad mirė du 
kuopos nariai 
karauskienė, 
Pirmininkas pabraŠė 
sius pagerbti atsistojimu

Ligonių 'yra trys: M. šlapo-'Laurutėno

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
. 3750 Wallace Street

Tel. Boulevard 0250

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia

REIKALINGAS blaivus, apysenis 
žmogus prie namą darbo — Guolis 
ir valgis ir maža mokestis.

6556 So. State St.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunu instrumentu 

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

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwell St,. arti Sangamon.

Furnished Rooms
KAMBARYS rendon karštu vande 

niu apšildomas — Vaikinui ar mer 
ginai — be valgio.

6726 So. Maplewood Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu 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.

MKEttfe i
Kak

Lietuviu ištaiga nuo 1919 
6755 S. WESTERN AVENUE 

Chicago, I1L. U. 8. A.




