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Atvirai kaltinama, kad Anglija pardavė Ethiopiją
-         t . ' ■......................................................................................................................................................................................................................  —......................... —.................................... ■ ............................................................................ ....... *■■■■■   ■

Italija galbūt priims siūlo 
mas taikos sąlygas

Bet net ir patys francuzai piktinasi Ang 
lijospardavimu Ethiopi jos, kad 

išgelbėti Italijos fašizmą
RYMĄS, gr. 11.— Diktato

rius Mussolini jau gavo Ang
lijos ir Franci jos taikos pasiū
lymus baigimui Ethiopijos ka
ro, bet dar neparodė savo nu
sistatymo. Tuos pasiūlymus į- 
teikė vakar vakare Francijos 
ambasadorius.

Valdžios rateliuose kalbama, 
kad jei tie pasiūlymai ir nebū
tų pilnai patenkinantys, tai jie 
vistiek bus Italijos priimti kai
po pagrindas, tolimesnėms tai
kos deryboms.

Atsakymas į tuos pasiūly
mus bus duotas už kelių dienų.
Ethiopija atsisako nusileisti
x PARYŽIUS, gr. 11.— Ethio 

pija atmes kiekvienų taikos pla
nų, kuris neužtikrina Ethiopi- 
jai politinės ir teritorijalinės 
neliečiamybės/ Taip paskelbė 
Ethiopijos 'legaeija

Ji sako, kad Ethiopi j a at- 
mes kiekvieną taikės pasiūly
mą, kuris "tiesioginiai ar ne
tiesioginiai teikia paskatinimą 
ar atlyginimą Italijai”.

“Ethiopija tapo auka nepa
teisinamo užpuolimo, kurį vien 
balsiai pasmerkė tautų sąjun
gos taryba ir visa tautų sa 
junga”, sako legacija. Todėl 
Ethiopija ir nepriims jokios 
taikos, kuri teikia kokį nors pa
drąsinimą ar atlyginimų už
puolikui, nes tas priešinga pa
tiems tarybos pareikštiems 
principams ir nesuderinama su 
politine ir teri tori j aline Ethio
pi jos neliečiamybe.
Net ir francuzai pradeda nebe 

pasitikėti anglais
PARYŽIUS, gr. 11. — Kada 

viskas išeis aikštėn dėl Angli
jos ir Francijos pasiūlymų 
Ii j ai, iškils aikštėn stačiai 
įtikėtini dalykai.

Anglijos užsienio reikalų 
nisteris Hoare priimdamas 
vai patiektus pasiūlymus
prasilenkė su jam kabineto pa
tiektomis instrukcijomis. Jis 
stačiai pardavė italams Ethie* 
pijų ir pardavė jų tuo laiku, 
kada pati Italija yra arti visiš* 
ko susmukimo.

Kada Anglijos kabinetas ga 
vo sutartas sąlygas, jis stačia? 
neteko žado. Kabineto susirin 
kime pirmadiėnio ryte visi 
griežtai pasmerkė tas taikos 
sąlygas.

Bet kabinetas atsidūrė keb 
lioj padėty. Viešai pasmerkti

visoj

nedi 
susi

Ita- 
ne

mi

toh

ORH &

sąlygas, reiškė pasmerkti pa i‘į 
Hoare ir iššaukti kabineto krt 
zį. Anglai tikėjosi nors už
slėpti negarbingas sąlygas iki 
jas priiims Mussolini ir Ethio
pi j a. Tečiaus jas paskelbė
Franci jos laikraščiai ir 
Anglijoj kilo audra.

Nenorėdamas iššaukti 
delį krizį, kabinetas vėl
rinko ir tik biskį pataisė sui 
tartas sąlygas, kad jos nors 
kiek butų palankesnės Ethiopi- 
jai ir tada pasiūlymų pasiuntė 
Italijai.

Kodėl Hoare taip staigiai pan 
sidavė Italijai, kuomet Anglija 
taip gerai laikėsi per tokį ilgą 
laika ir Italija jau baigė su, 
klupti ?

Viena, Hoare niekad nebuvo 
Italijos priešininkas ir dagi yra 
fašizmo šalininkas'/ Antra, rin
kimai Anglijoje jau praėjo, kon 
servatoriai juos laimėjo ir to
dėl jiems nebėra, reikalo slaps1 
tytis ir dangstytis kilniais sie
kiais. Pats Hoare irgi nėra 
tautų sąjungos šalininkas, kokiu 
yra kapt. Eden ir jis nori gryš 
ti prie tokių pat karinių są-* 
ju'ngų, kokios iššaukė pasaulinį 
karą 1914 m.

šitokia Anglijos klasta ir 
parsidavimas Italijai apvylė ir 
pačius francuzus ir sumažino 
Anglijos prestižų Franci jo j e. 
Nors didžiuma francuzų ir no
rėjo Anglijos ir Italijos kom
promiso, bet jie negali pasiti
kėti valstybe, kuri vienaip ei 
gėsi per kelis mėnesius, pas
kui staiga susigryžo ir pardaz 
vė Ethiopiją, pastatydama tau
tų sąjungų blogesnėn padėtim 
negu kad ji butų buvus, jei 
butų nieko neveikus. Susidėti 
su? tokia valstybe, ir pačiai 
Franci j ai yra pavojinga, nes ji 
gali parduoti, reikalui esant, ir 
savo draugų.

%
Didelis nepasitenkinimas Ang

lijos konservatoriais
LONDONAS, gr. 11. — Vi

si taikos šalininkai, visi, kurie 
tikėjo į tautų sąjungų ir įti
kėję premiero Baldwin gražiems 
žodžiams apie taiką, balsavo 
už konservatorius dabar jau
čiasi skaudžiai apsivylę kada 
išėjo aikštėn “negarbingiau
sias pasielgimas” visoj Anglijoj 
užsienio politikos istorijoje. Vi
si jaučia, kad Anglija 
Ethiopi ją.

Kodėl taip staigiai 
Anglijos politika?

Vyriausia priežastis 
kad Mussolini armija 
laikyta Ethiopijoj ir
gręsė visiškas pralaimėjimas. 
Tas butų privedę prie susmuki
mo fašizmo, nuvertimo Musso
lini ir chaoso centralinėj Eu
ropoj.

Darbiečiai ir liberalai nori 
susmukimo fašizmo, bet ne kon
servatoriai. Todėl jie ir atėjo

pardavė

pakitėjo

yra 
liko 
kad

su- 
jai

te

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

Apsiniaukę, biskį šilčiau.
Vakar 12 vai. dienų tempe

ratūra Chicagoje buvo 32%.
Saulė teka 7:08, leidžiasi 

4:19.

SOUTH BEND, IND. — 150,000 žmonių minia sutiko prezidentų Rooseveltą, kai jis atvyko į 
South Bend, Ind., priimti garbės daktaro laipsnį nuo Notre Dame Universiteto. Prezidentą uni
versiteto vardu pasveikino kun. John F. O’Hara. Antras iš kairės, prez. Rooseveltas, toliau Col. 
E. M. Watson, adjutantas ir Indianos gubernatorius McNutt.

ILLINOIS BUTAS
PRIĖMĖ SENATVĖS

PENSIJAS
SPRINGFIELD, III., gr. Ui 

—Valstijos atstovų butas šian* 
die priėmė pataisytų senatvės 
pensijų bilių ir taisykles jo vy- 
kinimui. 
balsais 
balsų.

’K

Bilius priimtas 127 
prieš 11 republikonų

Gub. Horner vistiek 
kandidatuos

CHICAGO.—Nors meras Kel 
ly ir Chicago demokratai atsi
sakė jį remti, gubernatorius 
Horner paskelbė, kad jis vistiek 
kandidatuos į gubernatorius ir 
tik balandžio balsavimai išspręs 
kas bus tikrasis demokratų 
kandidatas į gubernatorius.

3 VALSTYBIŲ KABINETAI REZIGNAVO
Rezignavo Kubos 

prezidentas 
Mendieta

HAVANA, gr. 11. —Prezi
dentas Carlos Mendieta, kuris 
valdė Kubą per du metus, re
zignavo iškilus aštriems kivir’ 
čiams dėl procedūros ateinančio 
menesio visuotinų rinkimų.

Stipri partija, vadovaujama 
buvusio prezidento gen. Meno- 
cal, atsisakė dalyvauti rinki 
muose, jei Mendieta nepasi 
trauks iš vietos. Dalyvauti rin
kimuose atsisakė ir daugelis ki
tų partijų.

Rezignavusio Mendieta vieta 
automatiškai užėmė, iki rinki-’ 
mų, valstybės sekretorius Jose 
A. Barnet, kuris paliko visus 
senuosius kabineto narius.

Čechijos kabinetas 
neranda įpėdinio 

Masarykui
PRAHA, gr. 11. — Premje

ras Milan Hodza ir jo kabine
tas rezignavo, kadangi jam ne
pasisekė surasti įpėdinį prezi
dentui Masarykui, kuris butų 
priimtinas didžiumos parti
joms. Ieškoma gi įpėdinio Ma- 
sarykui todėl, kad tikimųsi, kad 
prezidentas Masaryk rezignuos 
tuoj kaip bus susitarta dėl bu
siančio čechoslovakijos preziden
to.

Egypto kabinetas 
rezignuoja

Vokieti josit a c i ai 
pradėjo masinį trė
mimą Lenkijos žydų
šimtai Lenkijos žydų gavo į- 

spėjimą apleisti Vokietijų, ne
duodant jiems laiko likviduo 
ti savo reikalus

gelbėti ir palaikyti Europoj 
“pastovumų”.

Be to jei ethiopai laimėtų ka
rą, tai tas gali kartais paska 
tinti sukilti ir pačios Anglijos 
kolonijas. Todėl tai Anglijos 
konservatoriai, su Hoare prie
ky, ir pardavė Ethiopijų Itali
jos diktatoriui.
Selassie netektų sosto, jei pri

imtų Anglijos sąlygas
ADDIS AB AB A, gr. 11. — 

Valdžios rateliuose atvirai kal
bama, kad karalius Haile Se
lassie netektų sosto, jei jis iš- 
drystų priimti Anglijos ir Fran
cijos pasiūlytas taikos sąlygas.

Tie pasiūlymai > yra atviras 
atlyginimas Italijai už laužymų 
sutarčių ir atviros pastangos 
sutrukdyti tolimesnes sankcijas 
Italijai, sako ethiopai. Nė vie 
na Anglijos ir Francijos sutar
tų sąlygų nėra Ethiopija! pri-

Mussolini pagelbon, /kad jį iš- imtina.

y z
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Šian-BERLYNAS, 'gr. 11. 
die įvairiose Vokietijos vietose 
prasidėjo masinis departavimas 
Vokietijoje gyvenančių Lenki
jos žydų.

šimtai jų gavo įspėjimų tuc- 
jaus apleisti Vokietijų. Dauge
liui jų duota tik tris dienas lik
viduoti savo biznius ir 
reikalus ir apleisti šalį.

Vokietijoje gi gyvena 
500,000 Lenkijos žydų.

kitus

apie

Anglija atsisako 
mokėti skolą

LONDONAS, gr. 11. — An- 
glijos valdžia pranešė Ju'ngt. 
Valstijoms, kad ji ir vėl nemo
kės savo skolos, kurių turėtų 
sumokėti gruodžio 15 d.

KALĖDOS 
ČIA-PAT—
JŪSŲ GIMINĖS LIETUVOJE, 
ŠJMET DAUGIAU NEGU KA 
DA NORS PIRMIAU, PASI
DŽIAUGS JŪSŲ PINIGINE 
DOVANA. JI NE TIKTAI 
JUOS PALINKSMINS, BET 
KAI KURIEMS VARGINGES- 
NIEMS, DĖKINGUMO AŠA
RĄ IŠSPAUS.

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

_________________ ■ ' e.
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SIDABRO MAKBE
TASSTAIGIAI 

SUSMUKO

s

Vokietijoje teisiama 
270 žmonių už prie

šinimąsi naciams
V V 5 ■
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Hamburge prasidėjo didelė iną 
sinė. byla už veikimų prieš 
nacius

CAIRO, gr. 11.— Premiero 
Tewfik Nessim Pasha kabine
tas nutarė rezignuoti, nebega
lėdamas atlaikyti nacionalistų 
spaudimo atsipalaidoti nuo Ang
lijos įtakos nominaliai nepri 
klausomo Egypto politikoje.

Kabinetui nutarus rezignuoti, 
premieras su liberalų vadu nu
vyko pas nacionalistų vadų ir 
visi trys sutarė kovoti Angli- 
'Jtfs- įtakų Egypte. Galbūt bus 
bandoma gryštl prie 1923 m. 
konstitucinės valdžios, nors 
tam griežtai priešinasi Anglija.

NEW YORK, gr. 11.—Jungt. 
Valstijų valdžiai staigiai suma
žinus pirkimų sidabro, viso pa
saulio sidabro marketas tiek 
pat staigiai susmuko. Padėtis 
pasidarė taip netikra, kad Lon
dono sidabro birža turėjo už
sidaryti.

Susmukimas pasidarė Chini- 
jai paleidus marketan savo di
delius išteklius sidabro, kurio 
dabar niekas nenori pirkti. Dė
lei to kainos sidabro pradėjo 
kristi.

Esą tokio didelio sidabro 
marketo susmukimo dar nėra 
buvę.

BERLYNAS, gr. 11. —Ham
burgo teisme prasidėjo nagri
nėjimas bylos 270 žmonių iš 
Pinnesberg apskričio, kaltina
mų už žalingų “valstybei” (na
ciams) veikimą, ši masinė by: 
la yra viena iš daugelio griež 
tų priemonių, kurių naciai stvė
rėsi nugalėjimui opozicijos.

Ar yra padidėjęs opozicijos 
veikimas, negalima apie tai ‘ 
sužinoti delei labai aštrios cen- 
zros. Bet yra aišku, kad na 
cių ir policijos veikimas prieš 
opozicijų yra nepaprastai pa
didėjęs. O ir nacių vadai da? 
bar labai daug kalba apie opo
zicijos pavojų.

Ispanijos kabinetas 
irgi rezignavo

MADRIDAS, gr. 11. —24-tas 
Ispanijos respublikos kabinetas 
rezignavo, seimui atmetus jo 
finansinę politikų. Kuomet de
šinieji reikalauja išlaikyti da
bartinį margaspalvį atgaleiviš 
ką seimą, kuriame yra negali
ma stipri koalicija, tai socia
listai reikalauja seimų tuoj aus 
paleisti ir paskelbti naujus rin 
kimus, nes dabartinis seimas 
neatatinka žmonių nusistaty
mui.

Antras didelis lėktų 
vas skrenda i

Filipinus
11.HONOLULU, Hawaii, gr. 

Antras didelis lėktuvas, Phili 
pine Clipper, atskrido į čia iš 
Californijos. Jis skrenda į Fi
lipinų salas, China Clipper lėk
tuvo pramintu tatyi.

Naujasis Pan-American mil
žiniškas lėktuvas, kurį aptar 
nauja 10 žmonių, gabena daug 
laiškų, bet pakeliui paims ir pa- 
sažierių. > * '

šiandie jis išskrenda į Mid- 
way salų.

Jei nori vesti, turi at
likti naciam išpažintį

BERLYNAS, gr. 11. —Pir 
mą kartų oficioze tapo paskelb
tos tam tikros blankos, kurias 
turi išpildyti daktarai ir sura
šyti visas intymines smulkme
nas iš apsivedančių porų gyve
nimo. Tos blankos turi būti iš
pildytos pirm negu poros gaus 
leidimų apsivesti.

Ir komunistai pa
skelbė savo “respub

liką” Meksikoj
MEXICO CITY, gr. 11. — 

Vakar Puebla valstijoj, Menet- 
lea apielinkėj liko paskelbta so
vietų “republika” ir įsteigta so
vietų valdžia. Tai yra pirmos 
atviros komunistų pastangos 
sukurstyti sukilimų.

Prieš naujus maištininkus 
liko pasiųsta federalinė kariuo
menė.

Vokietijos naciai 
sterilizuos net ir 

svetimšalius
.BERLYNAS, gr. 11. — Jus

ticijos ministerija ir sveikatos 
teismas nusprendė, kad Vokieti
jos sterilizacijos įstatymams 
turi pasiduoti ir gyvenantys 
Vokietijoje svetimšaliai. Vie
nintelis būdas svetimšaliams iš
sigelbėti nuo tų įstatymų yra 
apleisti Vokietijų.

NaujienųRadio Programai
, Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

Antradienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį kaip 
9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 1080 kilocycles 
(5000 Watts pajėgos).

Šią stotį 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 
už prieinamas kainas.



Ketvirtadienis

y,ra ‘!šąlis talįjan‘Texas”

ADVOKATAI

008

tai Washington

reiškia

LIDY

•Vietą
Advokatai

taip pavadinta AKIU SPECIALISTAI

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriaiyra

Phone Boulevard 4139

pąsizyiųejimas Phone Canal 6174

Phone Monroe 3377

Maria 
valsti-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

GAVO ŠATO 
VARDUS

ir tik trys
tai Ver-

“New Hampshire 
glįjos apskrities iHampshire

Amerikos Lietuviu Daktaru 
.Draugijos Nariai.

ką tik valgiau 
Tris sa-

pulką pionierių 
Plymouth Rodk, 

indijonai užvardino terit J 
i ypatingais žodžiais. Ir

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis.be “Naujie
nų” neturėtų būti.

Viename laikraštyje .pastebė
jau, kad Mussolini ,apdovano
jęs kažkokį ,;italą medalių. Mat, 
tas italas prieš 39 metus pa 
skerdęs 18 etiopų ir išgelbėjęs 
karininką.

Kaip ten bebūtų, tai visgi 
drąsumas
Bet kuo pasižymėjo Karpius, 
kad jam ;liko įteiktas meda
lius? Jo didžiausias pasižymė
jimas gal yra tas, kad jis moJ 
ka tik piemeniškai plūstis.

— Frank Lavinskas.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Tačiau vienas da
liai

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus

Aš valau žemę”.
gavo vardą

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

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

Skęlbinsfti Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios .Naujienos 
yranaudingos.

AMBULANGĘ PATARNAVIMAS DIENĄ. IR NAKTĮ
YARds 1741—1742
J. F. EUDEIKIS

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENŪE 
Telefonas Virginia 0036

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

Ir taip “Washington” yna 
vienintelė valstija turinti ame
rikonišką vardą. Būtent pava
dinta didvyrio Jurgio Washųng- 
tono vardu.

Tačiau ;tie ,niekinimai, Jkaip at 
rodo, eina .niekais.

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

A. Montvid. M. D.
West Town State Bąnk Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brunuvvick 0597

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedelio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

S.M.SKUDAS
7.18 West ,18th.Street

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.:.Nuo 2 iki4 ir nuo 6.iki8 

' vak. Nedėlioj pagal sutarimu.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namu TeL: Prospect 1930

išverstas reiš-? 
Tai gal vienin

telis indi jonų vardas, kuris yra 
neaiškus.

“.Keiitucky” — mėlynos žo- 
lės .valstija, pirmųjų gyvento-; 
jų pavadinta, nes jiems reiš
kia “rytojaus* $š^l

S. C. LACHAVICZ
42-44 .East 108th St. Tel. Pųllman 1270 arba Canal 2515

77 W. Washington St
Suite 1810

Tel. State 4311

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyrišku, Vaiku ir visi 
chronišku ligų.

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

liomis ir šventadieniais 10—12 
diena.

LACHAWICZ ir SUN.ŲS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

J. LIULEVIČIUS
1092 Archer Avenue -Phone Lafayette 3572

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 6:80-8:80 
Nedaliomis pagal sutarti.

s. P. MAŽEIKA
8319 Lituąnica Avenue Phone Yards 1138

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaiku ligų gydytoja

reiškia “sūviešiomis dienomis grįžo laivu 
vokiečių kilmės šeima. /Laive 
gimė kūdikis. Kadangi laivas 
buvo vokiečių, tai kilo klausi
mas, kokiai valstybei priklau
so gimusis vaikas?

Svarstyta ir šiaip ir taip, 
bet, pagaliau, prieita .išvados, 
jog vaikas yra Amerikos pi
lietis, nes jis gfftiė trys my
lios nuo New Yorko kranto. 
Tuo budu viskas .laimingai pa
sibaigė, ir tėvai išvengė ne
smagumų.

I. J. ZOLP
1646 Wėst 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

' Dentistas
■ Valandos nuo 9—9

2420 West Marąuette Road 
arti Western Avė, Hemlock 7828

Tarp dvaro įr polvąrko eina 
pasitarimas. Laisviečiai pakly- 
dėliartis sklokininkąms siūlo 
grįžti atgal. Vadinasi, užmiršti 
viską ir vėl eiti ranka už ran
kos.

Per paskutinius (penkerius 
metus laisvįečiai įžūliai puolė 
sklokininkus. Ir tai ne tik žod
žiais. Dažnai jie ir sklokinin- 
kų mitingus skardydavo. Pra
našavo atsiskyrėliams greitą 
galą. Bet nieko iš to neišėjo. 
Neįveikdami tad bloguoju, nu
tarė pasigauni sklokininkus ge
ruoju.

Kaip atrodo, sklokininkų poL 
varko'kai kurie vadai jau yra 
linkę grįžti į dvarą. Ir pirmo
je vietoje .tatai, ,matyti, (pada- 
rys Pruseika, kuris -niekuomet 
tvirtu nugarkauliu nepAsižy- 

rmėjo* jis jau yra pasirengęs^ 
- škloką likviduoti. Tačiau v kyla 
klausimas, ar nariai jam .pasi
duos stumdomi iš vienos vie
tos į kitą.

Šiaip ar taip, bet pas sklo
kininkus prasidėjo naujas ju‘- 

I dėjimas, kuris netrukus .nulems 
jų likimą.

yra “didelis

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki.8 poplietų

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

“VVypmtog” išverstas Tei-j 
škia Hjšalis khlųų ir įklonių”. į

Ispanijos tyrinėtojai ir ku4- 
lįįgai, ku^ie atvyko į jpįę1}|nes 
valstijas ir į Pacifįko krantą, 
davė daug dspąųiškų ir loty
niškų vardų teritorijoms, ku
rias jie rado. < ■ ' f *

^Crflifornia^, kuri ispanams 
buvo labai karšta, ištikro rei
škia “karštas /peČįus”.

“Cęlorado” gąyo vąrdą nuo 
jos upės, įkuri tyrinėtojams at* 
rodė dabai raudona, nes 
vanduo turi daug raudono dum
blo. Jie-tą upę Ir pavadino “Co- 
lorado”. >

Sątrauka .ispaniškų žodžių 
“Verbų Nedelia” (pascua Flo
rida) kvietkų šventė tapo Flo-i 
ridos vardu, nes Ponce de Leon 
pirmą sykį atvyko į tą valstD 
ją “Verbų Nedėlioję”.

į “Montana“ ispanų įkalboje 
reiškia ■‘sniegų4 Apdengta?.

‘*Oregon 
reiškė

L mis

Plėšiniai pas mus labai plin
ta. Žiemai besiartinant jų vi
suomet galima tikėtis daugiau. 
Taip esti kiekvienais metais.

štai prieš kiek laiko plėši
kas įsibrovė į bažnyčią ir api-. 
plėšė karbonką. Tuo tarpu 
kažkas įėjo j bažnyčią. Plė
šikas apsimetė girtas esąs ir 
atsigulė prie altoriaus. Bet 
tas triukas jo neišgelbėjo: bu
vo pašaukta policija, kuri plė-> 
šiką suėmė. ‘

Kitoje vietoje du plėšikai 
bandė apiplėšti civiliais dra
bužiais apsirengusį policmo- 
ną. Padarė didelę klaidą. Po- 
licmonas spėjo išsitraukti re
volverį ir abu plėšikus pašo
vė. Vienas pašautų plėšikų 
buvo suimtas, o kitas spėjo 
pasprukti.

Prieš .kiek laiko Madison 
Sąuare Garden patalpose įvy_ 
ko debatai tarp socialistų ir 
komunistų. Socialistams at
stovavo Norman Thomas, - o 
komunistams Earl Browder. (

Apie pačius (tebeitus ‘daug 
nekalbėsiu 
lykas labai ikritolf Akis 
nepaprastas komunistų sužmo- 
nėjimas. Juk dar tik prieš 
metus laiko jie tose giat jpa-» 
talpose triukšmaudavo iir viso4 
kiomis priemonėmis nesivar
žydavo. Prieidavo net ir ,prję 
to, “kad sukeldavo kruvinas 
muštynes.

Šį 'kartą ;jie ’buvo visąi 
džentelmoniški. Ir elgėsi pa
vyzdingai, ir debatuose .nesi
švaistė .socialpardavikais 
kitokiais epitetais 
bebūtų, bet tai didelis .progre: 
sas. .Kyla tik klausimas, -r 
ar ilgam jie .'taip surimtėjo^ 
žinoma, tatai parodys tik ątęi-

Datfgiaus kąip pusė šitos ša
lies valstijų .ir teritorijų gavo 
savo vardus iš indfjonų. Kiti* 
valstijų vardai paėjo iš sveti
mų šalių. Net septynios iš ilo- 
itynų šąhą, dr septyniolika an
glų užvardintos 
^prancūzai ^pavadino, 
mont, Louisiana ir Maine. Vie
na valstija turi amerikonišką 
vardą

Ilgai ‘prieš atvykimą į šitą 
šalį .garsaus laivo “Mayflower“,- 
kuris i atvežė 
prie garsaus 
jau •: 
rijas 
šiandien tie vardai yra isto
riški. Dauguma iš ,tų vardų rei-i 
škia, »ką <tie indijonai matė;; 
kiti vardai paėjo Iš jų šeimy-; 
nišky (gentinių) vardų.

čia aprašysime >ką valstijų 
vardai reiškia. Pradėkime su

“Alabama“ — Itai vardas dn-į 
dijoniškos šeimynos, įkuri toje’ 
vietoje gyveno, ir ;pats vardas 
reiškia

“Alaska’
eskimų, ir išverstas reiškia ?di 
džioji Šalis”.

‘^alis Kelių 
tinkamas vardas

“Arkansas” — 
tenais apsigyvenusių

“Connecticut” yra 
gos upės”.

‘tfdaho” — 
ant Kalnų”.

^Illinois“ - 
kia ‘‘upė vyrų

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialybė

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

Phone Cicero 3656
Office 4939 W. 13 St Cicero 49

šaltinių” yra 
“Arizonai”. ' 
buvo vardas 

indijonų. 
“šalis il-

“didehuėse kalnuose
°Michigari” 

ežeras”.
^Minnesota 

vandenys”.
Platte upė Nebraskoje davė 

tai valstijai jos vardą, kuri.š 
reiškia “plati upė”.

“Dakota” ■ 
nyti draugai

“Ohio” yra Iroąuois žodis 
reiškiantis “milžiniškas”.

“Oklahoma” — kur vis gy 
vena dayg indijonų, yra “ša 
lis raudonųjų žmonių”.

“Tennessee 
tas šaukštas’

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS 4R CHIRURGAS

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

3343 South Halsted SU 
Tek Boulevard 1401

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7868

Tysliava rašo ir rašo “Vie
nybėje”, ;kad bazaras dabai se
kasi. Bet kitoje vietoje vėl 
nusiskundžiama, kad,.girdi, tu
rime daug moterų, bet bązarą 
lanko-tik dvylika. 4-Svečių esą 
atvyksta ir iš “kitų valstijų, to 
tuo tarpu nei vienas “Vieny-* 
bės” direktorius nei nosies .ne
parodo. iKodėl taip yra, tai 
net Tysliava negali išaiškinti.

Žinoma, Tysliava nepralei
džia progos pulti BagoČių. Jis 
ruošiasi net Susiviepijimo isto
riją skaityti. Nieko čia 
saus. Prieš porą metų vie
nas detroitietis irgi skaitė »tą 
istoriją. Su juo bėda atsitiko 
ta, kad jis tą istoriją buvo pra
dėjęs skaityti -iš atbulo galo. 
Panašiai gali atsitikti ir su 
Tysliava.

BagoČius jau tokis žmogus, 
kuris visiems viską dovanoja. 
Užmiršo jis jau širvydą ir .Po- 
vilaiką, kurie jam daug nema
lonumų padarė, apšaukdami jį 
anarchistu. Savo laiku ir “Vie
nybė” jam datfg .kenkė. Bet 
prieš kiek laiko jis visgi išme
tė penkinę ir jai. Už tą gerą 
širdį Tysliava, tur būt, daba? 
jį ir niekina visokiais budais.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
.arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

'tiems Ispanams i
Jšalįs vyrų su didelė-į 

ausimis”. Tai buvo Ispa-i 
vardas Julijonams.

^Bhilįppįneš” ibuvo sątrauka 
aspaniško ‘tįsias Filįpinaš”. «Pa- 

i vadinta Ispanijos (karaliaus iPi- 
į lypo pagerbimui.

‘tPorto įĘicp” išverstas 'reiš-, 
bkia ‘ttųrtingas uostas”.

Yra daug valstijų, kurioms 
prancūzai ir anglai davė var-, 
dus. Tuos vardus jie paėmė iš 
asmenų ir vietą Pranępzijoj ir 
Anglijoje.

Tyrinėtojas Champlain davė 
“Vermont” jos vardą ir vardas 
reiškia “žali kainai”.

“Maine” vardas paeina nuo 
senoviškos provincijos Prancū
zijoje, kurios savininku* tuo 
laiku buvo karalienė Henrietta 
Maria, Karolio pirmo žmona iš 
Anglijos.

“Louisiana” pavadinta kara
liaus Louis KIV garbei.

Iš Anglijos atėjo sekančių 
valstij ų vardai * District of 
Columbia — atminimui Christ- 
opher Columbus.1 <

“Delaware
War, kuris atvyko į Delaware 
Bay 1601 m.

“Georgia” — vardą gavo nuo 
karaliaus Georgei:

“Indiana1
■ nes buvo indijonų šalis 

-Karalienė 'Henrietta 
vardą davė ‘^Maryland”

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 41829
Pritaiko Akinius 
.Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir ,kitokiu* 
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
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

A. A. SLAKIS
.ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

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

Bosses Won't 
Kire Peopįle with 
Halitosis ( biTeath )
Pepple who get and hold jobs 

keep their breath agreeable 
£t71th the best to choose from these days, em- 
tployers favor the person who is most attrac- 
:tiye. In business life as in. the sočiai world, 
’halit6sis '(unpleasant breathyls considered the 
worst of faults.

Unfortunately everybody cuffers from thie 
offensive condition at some time or othėr— 
many.mpre regtilarly than they thi .k. Fermen- 
tdtion of food particles skipped by the toėth 
brush is the cause of mosi; cases. Decaying 
teeth an4 poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fermeutation, a, major cause 
of odors, and dvereotnes the dd'ors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
•vhi npt offend others.

If you value your job arjd your friends, ūse 
Listerine, the safe antisėptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacai Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with LISTERINE

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 8:80 vai. 
vakaro. Nekėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Socialistų-kemunistų debatai ir Amerikos vėlia
va. — Plėšimai. ^-Tysliavosrauda. — ‘“Lais
vės” draugiškumas. — Ką darys Pruseika?

Ryšium su tais debatais įyy-, 
ko įr nesusįpratimas su vaL 
džios atstovais. Debatų metų 
buvo iškabinta raudona vėlia
va. Visi patriotai tuo labai 
užsigavo. Jie pradėjo šaukti, 
jog Amerikos vėliava liko pa
niekinta, tai esąs baisus da
lykas. Ateityje tokie daly
kai neprivalo būti toleruoja
mi. Kai kurios patriotiškos or
ganizacijos jau yra :pasiren- 
gusios reikalauti, kad hutų 
pravestas specialus įstatymas. 
Tas įstatymas, jei jis bus pra
vestas, draus mitingus, kame 
bus vartojama raudona vė
liava. Esą tam pritariąs iir 
meras La Gųardia.

Kaip matote, dėl raudonos 
vėliavos kilo didžiausias Stipii- 
šimas. Keisti f žmonės^ 
triotai.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregysre. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
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 atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip /pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

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

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Mięsto Dalyse.

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
rKamb. 1481-1434—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.

‘^Laisvė” labai surimtėjo dr 
>sųmandągėjo. Ji nebesisvaisto, 
/nei socialfašištais, nei pardaviH 
;kaįs, »nei kitokiais (pravardžia
vimais. Socialistu s įji .jau <va-! 
dina draugais. Tai tikrai ne
paprastas ;atsivertimas.

Labai įįaų ji pradėjo rūpin
tis ir Lietuvos reikalais. O 
kaip čia geniai Lietuva netu
rėję jai jokias Reikšmės.

Tačiau /man Įbu^ų labai įdo
mu vienas (dalykas. Ką “Lais
vė” sakytų, jei į kriaučių de
legatus savo kandidątaą vėl 

įį, statytų drg. Michelsoųas? Per- 
Kain ten nai ti v^ino fašistu įr parda- 

j Vįlęu. Įdomu, kokios taktikos 
j ji dabar laikytųsi?

iMrs. Anelia K. Jarus?
,Physical Therapy

1 ■ < % and Midwife
- 6630 S. Western

Avė., 2nd floor
; Hemlock 9252

Patarnauju prie
■ gimdymo namuo

se ar ligoninėse, 
duodu massage 

■■^ectr^c t r e a t- 
ment ir magne- 

JĮĮMO tie blankets ir tt.
Moterims ir mer- 
ginoma patari
mai dovanai.

•‘Turiu padėkoti už Triner’s Bitter 
Vyhų.; B.uvirš mėtų 'laiko turėjau bė
dos su nemalimu 
gasai darydavos viduriuose, 
vaites atgal pamačiau jūsų skelbimų, 
nusipirkau buteli, ir nuo paties pir
mo paėmimo nemallmas dingo. Bu
vo taip. kaip.atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar, viduriai vei- 

I kia kaip laikrodis ir valgau ką, tik 
.noriu. Su .pagarba, Wallaęe A.
Combs.”

•Jei Jūs , kenčiate nuo nemalipio» 
prasto apetito, 'nevirškinimo, gaso, 
gaivos skaudėjimo, nervotumo,; nera- 
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vynų,; 1 imkite re
guliariai, pilną, šaukštą, . prieš valgį. 
Visose vaistinėse.

TRINER’S .EUXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago

Mussoįini, matyti, .turi nema
žai ; įtakos Amerikoje gyvenan
čiuose italuose, štai šiomis die
nomis jie sudėjo net 500 sva
rų aukso. Atidavė savo -žiedus 
įr kitus auksinius daiktus. Tas 
auksas .liko išvežtas į Italiją. 
Juo bus perkami .ginklai etio
pams žudyti.

Sudėjo italai ir nemažą su
mą pinigų, .kuriais buvo nu
pirkta di.4 ambulansai sužeis
tiems kareiviams vežti. Kartu 
su ambulansais išvyko ir du 
šoferiai.

NAUJIENOS, Chicago, III.
■ . . ..... . .'t, . ‘ •» ,v ■ •

;“New Jersey” iš kito angliš
ko apskrities.

Karalius Karolis antrasis iš 
Anglijos davė žęnję Amerikoje 
savo broliui Duke of York; ir 

1 ■ '-■» .. .

ta žemė liko pavadinta New 
York.

*<Pennsylvania“, kuri reiškia 
“Penno miškai” buvo pavadin
ta William Penn garbei.

“Rhode ilsland” pirmiau4 bu
vo vardas tik mažos salos, kur 
šiandien miestas Newport sto
vi. Vardas (paeina nuo Island 
-of Rhodes, Anglijoje. Vąlstija 
!buvo žinomą kaipo Providence 
'Plantations, bet galų gale val
stija pavadinta Rhode Island.

“Virginia” buvo pavadinta 
garbei Elizabeth, dukters Hen
riko 'aštuntojo, kurią popųląn 
.riškai vadindavo “Virgin 
Queen”.

laidotuvių Direktoriai
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

_____ Kiti Lietuviai Daktarai.

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

A. MASALSKIS 
3307 Lituan,ica Avenue_________ , ______ ____

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

lietuvis.be


-fe

Ketvirtadienis NAUJIENOS, Chicago, III

ŽINIOS Iš CLEVELANDO PADANGES
Todėl silpnapro

Jonas Jarus

pastebėti, kad

Waterbury, Conn

kiniu

yra

Toronto. Ont.

ers(6mpany
4148 Archer Avenue

Senas Narys.

Cleveland, Ohio

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

KALENDORIAI

1739 South Halsted Street,

Išmainykit Seną 
Laikrodėlį ant

Gubernatorius Davey išrūpi
no penkių šimtų tūkstančių do
lerių paskolą. Tie pinigai bus

atsargus, tai, žii 
susiduria su trai

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

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

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus

ant tų 
Paskui 
sudau<

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

Perkūne, pralaimės, tai 
tikrai bus svieto pabai-

SLA. 55 kuopa (West 
Pullman)

COAL- COKE- ICE 
BUILDING MATERIAL

Traukinys užmušė lietuvį Buzą. — Juozas Ver 
siackas kaltinamas dviejų žmonių užmuši 

Lorain miestą užpuolė žiurkės. — 
__ 1____ .. — Slapukai

SLA 11 kuopos P. T. nominaci 
jų pasekmės

tauskas 1, J. Sckys 1, Ragins- 
kas 1;

Dakt. kvot.: J. S. Slaneslow
29, Dr. Naikelis 4. —Sek. S. S.

Versiackas (8005

Matyti, tas posakis kad kas 
lengvai jsigijama, tas lengvai 
ir praleidžiama — yra teisin
gas.

Mes turime didžiausį 
pasirinkimą Bulovą ir 
Elgin laikrodėlių. Tie 
laikrodėliai yra ge

riausios dovanos 
Kalėdoms.

šiomis— dienomis prie 180 
gatvės įvyko didelė nelaimė: 
automobilis smarkiai atsimušė 
j gatvekarj. Trys žmonės, ku
rie važiiavo automobiliu, liko 
užmušti. Gerokai buvo sukrė
sti ir gatvekario pasažierai.

Tai vis neatsargaus važiavi
mo pasėkos.

Guardian Trust bankas, ku
ris jau prieš kelis metus už
darė duris, šiomis dienomis iš
mokėjo savo depozitoriams 10 
nuošimčių dividendų. Indėlių 
bankas turėjo apie šešis mili
jonus dolerių.

Vadinasi, žmonės gavo tik 
10 centų už kiekvieną padėtą 
dolerį. Maža tėra vilties, kad 
daug daugiau beatgaus. O kal
tininkai, kurie pražudė tuos 
milijonus, dabar sau švilpau-

mu. —
Kalėdoms dovana. — Slapukai. — Automo
bilio ir gatvekario kolizijoje žuvo trys žmo
nės. — 45,000 žmonių liko aprūpinti darbu. 
—■ Nerimti politikieriai. — Traukinys užmu
šė dviejų vaikų motiną. — Bankas išmokė
jo 10 nuošimčių dividendų. — Kas lengvai 
įgijama, tas lengvai išleidžiama. — Silpna
pročiai bus laikomi privatiškose įstaigose.

Ateina Kalėdos. Tai dovanų 
pirkimo sezonas. Laikas apie 
tai pagalvoti. Dažnai mes gi
minėms ir savo draugams per
kame tokias dovanas, kurios 
yra bevertes. Tad štai mano 
patarimas: užprenumeruokime 
“Naujienas”. Tai bus geriau
sia dovana ir labiausia atmin
tina. Tie, kurie gaus “Naujie
nas” kaipo Kalėdų dovaną, 
kiekvieną dieną mus prisimins. 
Jie prisimins ir bus mums dė
kingi.

suvartoti 'silpnapročių išlaiky 
mui. Miesto ligoninėje jau pri 
truko vietų 
čiai bus patalpinti privatiško
se įstaigose. Kiekvieno išlaiky
mas per dieną valstijai atsieis 
$2.50.

naši, viešai bijosi pasirodyti 
Tai negražu.

ne-
sau

su tais neprašytais 
miesto administracija 

specialistą W. F. 
Pastarasis nuodais ir 

i ban- 
O toje 
patyri- 
pasku- 

Amann

P. Jurgeliutė (sekr.) 17
K. P. Gugis (ižd.) 17
'Dr. J. Staneslow (dak. kvot.) 

16, Dr. Graičunas 1;
J. Miliauskas (ižd. glob.) 17.
Vienas balotas buvo suga

dintas per nario neapsižiūrėji
mą, kitaip gal visi butų gavę 
po 18 balsų.

Reįkia 
kuopa, nežiūrint, kad yra jau
niausia, bet organizacijos rei
kalais visi kaip 'vienas rūpina
si ir moka atskirti tikruosius 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koj gynėjus. Patartina ir ki
toms kuopoms pasekti 236 kuo
pą. —SLA Narys.

A RINKTINIAI ČEVERYKAI DĖL
oOZTLJrlIvU O VISOS ŠEIMYNOS

6307-09 South Western Avė.
Florsheim Krautuve -— Puikiausia čeverykų Krautuvė Chicagoje.

SLA 289 kuopos priešmetinis 
susirinkimas įvyko gruodžio 5 
d. Nors nariai buvo kviečiami 
atvirukais, bet jų mažai teat
vyko. Tai labai peiktinas daly
kas, kad nariai nesirūpina sa
vo organizacijos reikalais.

Į kuopos valdybą sekamiems 
metams išrinkta: pirm. A. Le- 
merk, vice-pirm. J. Marikas, 
fin. rast. A. L. Skirmont, nut. 
rašt. J. Ratkus, ižd. Kl. šilins-

J. Reinor

Lorain miestą, kuris yra ne
toli Clevelando, apniko žiurkės. 
Jų priviso tiek daug, jog su
sirusino ir vietos sveikatingu- 
mo departamentas. Mat, žiur
kės ne tik naikina maistą, bet 
ir išnešioja limpamas ligas.

Kovai 
svečiais 
pakvietė 
Amann. 
kitokiomis priemonėmis 
dys žiurkes sunaikinti, 
srityje jis turi didelį 
mą. Sakoma, kad per 
tinius dvidešimt metų 
esąs išnaikinęs apie vienuolika 
milijonų žiurkių.

Buzas važiavo į 
Beskubėdamas jis 

traukinio, kiZris

Musų kolonijoje yra keli la
bai karšti politikieriai, kuria 
buvo labai susigiminiavę su de
mokratais. štai prieš kiek lai
ko įvyko rinkimai ir demokra 
tai pralaimėjo. Tai baisiai pa
veikė mūsiškius politikierius: 
su jais dabar tiesiog nebega
lima susikalbėti.

Tie politikieriai ir dėl Susi
vienijimo rinkimų nemiega 
Jeigu jų remiami kandidatai 
gink 
jau

SLA Pildomosios Tarybos 
nominacijų rezultatai įtokie:

F. J. Bagočius (prez.) 25 bal.
J. Mazukna (vice-prez.) 25
P. Jurgeliulė (sekr.) 1, Vini- 

kas 24;
K. P. Gugis (ižd.) 25;
iždo glob.: Mikužiutė 18, Mi

liauskas 14, Mockus 18;
dr. kvot.: Staneslcvv 19, Grai

čunas 6.

Nors kuopoje narių yra 265, 
bet susirinkime dalyvavo tik 
33. Negelbėjo nė kvietimas at
virukais. Susirinkimas įvyko 
gruodžio 5.

Prezidento vietai F. J. Bago
čius gavb 22 balsus, Rastenis 
4, Tareila 5, Gegužis 1;, Valai
tis 1;

Vice-prez.: šalna 28, Mažuk- 
ria 4, J. Segevičiua 1;

Juozas
Crumb Avė.) yra kaltinamas 
dviejų žmonių užmušimu. Jis 
savo automobiliu važiavo na
mo iš Brecksville, O. Du vy
rai buvo sustoję ant kelio ir 
taisė savo automobilį. Versiac
kas smarkiai užvažiavo 
vyrų ir užmušė juos, 
jis įvažiavo į tvorą ir 
žė savo automobilį.

Kadangi toliau jau nebega
lėjo važiuoti, tai jis nuėjo pas 
vieną žmogų prašyti, kad par
vežtų jį ir jo šeimą į miestą. 
Kelyje jis papasakojo nepažį
stamam žmogui apie įvykusią 
nelaimę. Sakė, jog užgavęs sa
vo automobiliu du vyrus. Kaip 
skaudžiai jie nukentėjo, jis ne
žinąs, nes nesustojęs jų pažiū
rėti. Pasitaikė, kad nepažįsta
mo žmogaus butą policisto. Po- 
licistas parvežė Versiacką na
mo, o paskiri grįžo apžiūrėti 
nelaimės vietą. Ten jis rado 
mirtinai sužeistus du vyrus. 
Apie tą tragingą įvykį poli- 
cistas tuoj telefonavo Clevelan
do policijai. Versiackas liko 
areštuotas ir apkaltintas dvie
jų žmonių užmušimu. Jis už- 
sistatė $3,000 kaucijos ir iki 
teismo liko paliuosuotas.

Versiackas yra apie 49 me
tų amžiaus; iš amato siuvė
jas.

Katherine Allen, dviejų vai
kų motina, prisipirkusi Kalė
doms dovanų važiavo namo. Jai 
reikėjo {pervažiuoti Michelson 
Avė., kurią perkerta geležinke
lio bėgiai. Skubėjo pervažiuo
ti bėgius, bet nesuspėjo. Trau
kinys smogė visu smarkumu 
ir nubloškė ją apie 75 pėdas, 
žinoma, ji liko vietoje užmuš-

Levi T. Schofield-Schofield 
trobesio savininkas paliko sa- 
vo sunui didelius turtus. Ka
dangi sūnūs, matyti, su pini
gais nesiskaito, tai turtui pri
žiūrėti buvo paskirti globėjai. 
Dabar paaiškėjo, jog vienas 
bankas yra traukiamas atsa
komybėn. Jam prikišama, kad 
jis leido milijonieriaus sunui 
išeikvoti apie vieną milijoną 
dolerių. ,

Bankas teisinasi, jog jis nie
ko nežinojęs apie kokius ten 
patvarkymus. Todėl ir davęs 
milijonieriaus sunui tiek pini
gų, kiek tas reikalavęs.

SLA 14 kuopa gruodžio 4 d 
laikė savo priešmetinį susirin
kimą, kuris vyriausia buvo pa-

P. Jurgeliutė (sekr.) 11;
K. P. Gugis (ižd.) 11;
iždo glob.: Mikužiutė 11, Mi

liauskas 11;
Stanislovaitis (dr. kvot.) 11.
Pasirodo, kad musų kuopa 

atsimena pereitus laikus ir su
pranta, už kokius kandidatus 
reikia balsuoti

Tai didelis užsimojimas- 
Klausimas tik kyla, ar nepri
truks pinigų tiems viešiems 
darbams vykinti.

SLA 14 kuopos P. T. nomina 
cijų rezultatai

kis, iždo globėjais
bei K. Rutkauskis, maršalka P. 
Milašius ir dr. kvot. Blair. 
Kuopos organizatorium bus A. 
L. Skirmontas.

Kandidatai į Pildomąją Ta
rybą nominuota šie asmenys:

F. J. Bagočius (prez.) gavo 
11 balsų;

J. K. Mazukna?, (vice-prez.)

O tuo tarpu nei dangus 
grius, nei žemės drebėjimo ne
įvyks. Jeigu tiems musų po
litikieriams trūksta rimtumo, 
tai jie nors turėtų būti spor
tai, — dėl pralaimėjimo nesi
sieloti.

JUMS REIKĖS GANA DAUG ANGLIŲ 
LAIKE ŠVENČIU

Laike Kalėdų, ypatingai, jus no
rėsite, kad jūsų namai butų šilti 
ir smagus ir kad jūsų skiepe butų 

. pakankamai kuro.
Taigi beskubėdami dėl Kalėdi

nių pirkinių, neužmirškite patele
fonuoti mums savo anglių orderį.

Jus neimate jokios rizikos, kai 
jus perkate Consumers Garantuo
tas Anglis ir Koksus... “Kiek
vienas tonas anglies jus turi pil
nai užganėdinti, arba mes atsi- 
imsime ar sugrąžinsime jūsų pi
nigus.”
Pirkite Savo Anglis Išbandymui!

švęstas nominavimui kandidatų 
į Pildomąją Tarybą. Narių da
lyvavo 76, o kuopai jų priklau
so 200 su viršum.

Balsavimo rezultatai tokie: 
į prezidentus F. J. Bagočius 

gavo 16 balsiį, Rastenis 54;
į vice-prez.: Mazukna 16, 

Shalna 54;
į sekr.: Jurgeliutė 8, Vini- 

kas 61;
į iždininkus: Gugis 11, Lo- 

patto 56; 1
į dr. kvot.: Stanislovaitis 25.
Nors nedaug narių dalyvavo, 

bet ir iš tų pačių kai kurie 
susilaikė nuo balsavimo. Dalin
ta daug lapelių ir daug disku- 
suota. Ypač pasižymėjo p. 
Praškevičius, kuris skaito save 
dideliu Susivienijimo reikalų 
žinovu, ir kuris neprašomas 
peršasi į legalius patarėjus. Jis 
kėlė daug triukšmo, rėkdamas 
ant dabartinės Pildomosios Ta
rybos narių. Kai pritruko argu
mentų, tai apsimalšino. Tokie 
ergeliai kelti susirinmuose 
nekražu. —Jonas Jarus.

SLA 236 kp. priešmetiniame 
susirinkime buvo renkama kuo
pos 'valdyba ir nominuojami 
kandidatai į . P. T. Į susirinki
mą atvyko visi 25 nariai, kurie 
jau kiek seniau yra prisirašę. 
Tik keli visai naujai įstoję ne
atsilankė. ., . h

236 kp., su įstojusiais šiame 
susirinkime turi 31 narį, bot 
6 iš jų visai neseniai yra įra
šyti. Pasirodė,' kad pilnateisių 
narių esama įtik 18. Jie tad ir 
galėjo dalyvauti nominacijų 
balsavimuose.

,Į kuopos valdybą išrinkti šie 
asmenys: ■

J. Jokubynas, pirm.
V. Dagilis, sekr.
O. Indrelienė, fin. rašt.
I. Bieliauskas, ižd.
J. Juška, vice-pirm.
Kitų komisijų rinkimai ati

dėta sekamam susirinkimui.
Į R. Tarybą nominuota šie:
F. J. Bagočius (prez.) 17 b.
J. K. Mazukna (vice-prez.)

Ar Turi! Skaudamas
KOJAS?

KORNUS—SUKIETĖJIMUS 
NAUJIKAULIUS?

Atsilankykit i Shapiro Če
verykų Krautuvę—kur čeve- 
rykai bus tinkamai pritai
kyti.

Mes užlaikome dideli pa
sirinkimų jvairio didžio ir 
rųšies čeverykų vyrams,

Sekr.: Vinikas 27, Jurgeliutė
I, Lopa'tto 1;

Ižd. K. P. Gugis 20, Lopatto
II, Trečiokas 1;

Ižd. glob.: Miliauskas 7, Mi
kužiutė 17, Mockus 23, Valai
tis 5, Zalatorius 7, J. ž.eman-

Valdiškiems darbams jau li
ko paimta apie 45,000 žmo
nių. Tai daugumoje buvusieji 
bedarbiai, kurie gaudavo pa
šalpą. Jie visi dirbs po šešias 
valandas per dieną.

Tuo pačiu laiku liko paskelb
ta, jog pašalpa bus nutraukta. 
Darbo valdžia duosianti 
siems bedarbiams. O kurie 
norės dirbti, tai tie tegul 
žinosi.

SLA. PILDOMOSIOS TARYBOS 
NOMINACIJOS

Specialis’ kūdikių čeverykų
Departamentas. .

NUPIRKIT ČEVERYKUS DĖL SAVO ŠEIMOS KALĖDOMS!

Yra žmonių, kurie mėgsta 
kitus niekinti. Pasakyti ką 
nors, kaip yra sakoma, akis į 
akį jie nedrįsta. Tad bando 
įkasti iš pasalų. Tokių slapu
kų netrūksta ir musų koloni
joje. Jie rašo į laikraščius ir 
šmeižia jiems nepatinkamus 
žmones. Prisidengia, žinoma, 
kokiu nors slapyvardžiu. Vadi-

Lietuvis 
Akron, O. 
nepastebėjo 
smogė visu smarkumu į jo au 
tomobilį. Buzas liko vietoje už 
muštas, o jo automobilis su 
daužytas į šipulius.

Kelyje j Akroną gana daž 
n ai pasitaiko nelaimių, kadan 
gi daug geležinkelių bėgių ten 
ka pervažiuoti. Jei automobi 
listas nėra

Deformed — Normai 
moterims ir kūdikiams. X-Ray pritaikymas ir patarimai DYKAI.

Mes garantuojame savo čeverykus ir jeigu nebusite pilnai paten 
kinti, mes pritaikysim kitus čeverykus. Jus džiaugsitės musų čevery 
kais ir vaikščiosite su šypsą veide.

10 tobulų pirštų. 2 sveikas kojas. Kas nepavydės?
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
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Iii.. Telefonas Canal 8500,

Uisakymo kaina: -
Chicagofe — paštu:

Metama------ •— $8.00
Pusei metq ----- ---------- ----- . 4.00
Trims mėnesiams^_________ 2.00
Dviem mėnesiams. —_1.50
Vienam mėnesiui---------------.75.
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Viena kopija 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui ...... ..... . ............... 75c

SnvienytoaerVabtijose^ na> Chicago), 
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Metama -__________________ $5.00
Pusei metų ............................ 2.75
Trims mėnesiams;......................1.50
Dviem; mėnesiams ----- 1.00
Vienam mėnesiui .75
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Pusei metų  4.00
Trims mėnesiams----------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu...

“PARDAVĖ ETIOPIJĄ”

Amerikos korespondentai Londone ir Paryžiuje sa
ko stačiai, kad Britanijos užsienių reikalų ministeris 
Sir Samuel Hoare Etiopiją, “pardavė”.

Per keletu mėnesių Britanijos valdžia Tautų Sąjun
goje tvirtai stojo už Etiopijos teises. Jai vadovaujant, 
Tautų Sąjunga vienbalsiai pasmerkė Italiją, paskelbė 
jai ekonomines ir finansines sankcijas (bausmes) ir 
rengėsi sustabdyti gasolino ir alyvos pristatymą. Itali
jos fašizmas buvo atsidūręs desperatiškoje padėtyje. 
Bet staiga anglų ministeris ir francuzų premjeras pa
siūlė Italijos diktatoriui tokias taikos sąlygas, kaip; kad 
Mussolini butų laimėjęs karą Etiopijoje!

Europa negali atsipeikėti nuo šito netikėto smūgio. 
Daroma visokių spėliojimų, kodėl Anglijos ministeris. 
sulaužė savo valdžios žodį, duotą Anglijos žmonėms iri 
visam pasauliui. Tikriausias spėjimas bus, tur būt,, tas, 
kad Anglijos konservatoriai ryžosi kad ir čia dar taip, 
gelbėti Italijos fašizmą, bijodami, kad, griuvus Musso- 
linio diktatūrai, kils revoliucija Italijoje, o gal ir Fran- 
cijoje.

Tokiu budu Anglijos konservatoriai begėdiškai ap*. 
gavo balsuotojus, kuriems jie neseniai per rinkimus bu
vo žadėję neleisti Italijai apiplėšti Etiopiją. Apgavo ne 
tik ministeris Hoare, bet ir “teisingasis” Baldwinas>) 
kuris tą “taikos, pasiūlymą” remia.

Etiopija dabar galės būt išgelbėta tiktai, jeigu kiti 
Tautų Sąjungos nariai — Sovietų Rusija; ir mažesnio
sios valstybės-— atsisakys patvirtinti tą “taikos planą”, 
kurį anglai ir francuzai patiekė kariaujančiom šalim. 
Bet ar jos turės drąsos pasišiaušti prieš tokias dvi di
deles galybes, kaip Anglija ir Franci ja? Bus idomu 
ypač pažiūrėti, kaip tvirtas yra nugarkaulis Sovietų 
Rusijos, kuri, turi savo atstovą Tautų Sąjungos tary
boje.

kiu ar kitokiu buduupalfes ir. 
lietuvius,;, kurie pritaria So* 
cialistų Partijai/ar. yra J jos 
nariai. ‘Naujienos*, kaip , iš 

;'\ visa/ ko.> matytis, pritaria,'.pa
tiems dėšiniausiems socialist 
tams. Tačiau, labai abejoti- 

• na; kad ‘Naujienų?; pusę pa
laikytų visi lietuviai sočia* 
listai?’
Mes Čia galime pasakyti tiekį 

kad “Naujienos” niekuomet ne* 
sistengė užimti tokią poziciją; 
kuriai pritaria visi. Nuomonių 
skirtumų, pas socialistus buvo 
ir( bus, ir tai nėra blogas daly
kas, kol itie skirtumai, neišeina 
iš pamatinių principų, ribų.

O kai- dėl socialistų “dešinu
mo” arba “kairumo??^ tai ką 
gali apie tai spręsti Pruseika, 
kuris nė pats • nesižino kas 
esąs'? Per 15 metų jisai buvo 
socialdemokratas, paskui 10 ar 
11 metų buvo bolševikiškas ko
munistas, paskui penketą metų 
buvo “nei varna, nei gegutė”, 
o dabar vėl rengiasi virsti “ščy? 
ruoju” bolševiku. Jeigu “kai
rume” yra darbo žmonių išga
nymas, tai Pruseika turėtų bu? 
ti pas anarchistus, nes “kai
resnės” srovės už anarchistus 
nėra.

Paskutinių 17—18 metų pa* 
tyrimas turėjo pamokinti Dėde* 
lę, kad. daugęlis dalykų*,, ku
riuos jisai laikė “dešinumu”, 
buvo kaip tik. geriausi ir nau
dingiausi darbo žmonėms daly^- 
kai. Pavyzdžiui: darbininkų 
vienybė.

muništai šaukėt pėr metų, me
tus, kad1: tik i “dešinieji oportu
nistais galį norėti vienybės su 
“palšomis” minioihis. Todėl ko
munistai darbininkų vienybę 
ardė,; socialistų . partiją ir dar
bininkų unijas skaldė; visus 
“leninizmo?? priešus apsiputoję 
keikė ir niekino. O dabar tie 
patys komunistai jau bando 
vienybę- atsteigti,* su pagelba- 
visokių “bendrų frontų’?, “liau
dies frontų”, “anti-fašistinių- 
frontų” ir t. t. Net klerikalus, 
jau jie dabar bando į tuos sa
vo “frontus” įtraukti (tik kle
rikalai jų “meilės” nepriima).

Arba kitas “dešinumo” pa
vyzdys: demokratija. Kiek pa
mazgų- Pruseika ir kiti komu* 
nistai yra; išlieję ant “dešinių
jų socialistų” galvų už .tai, kad 
šie gina demokratijos princi
pus! Bet šiandie- komunistai 
jau stoja ne tik už demokrati
ją, bet ir už “demokratijos li
kučius”. Vardan demokratijos 
likučių jie sakosi esą pasiryžę 
net i vesti darbininkus į karą!

Na, tai ko tuomet yra verti 
tie Pruseikos, Bimbos ir kitų 
komunistų dalinamieji socialis
tams “dešinumo” ir “kairumo” 
diplomai ? Labai dažnai pasiro
do* kad “dešinieji” socialistai 
yra kaip tik plati pažangiausioji 
Srovė darbininkų judėjime. 
NewYorko socialistų organiza
cijoj-.“dešinieji” yra tie, ku
riems rupi įtraukti į socialisti
nį; judėjimą darbininkų unijas; 
o “kairieji” ■ - tie, kurie flir^ 

Pruseika ir kiti ko- tuoja su komunistais.

T. J.

Šių Dienų Europa
nių.į šią SSSR stebuklų kraštą 
atvažiuoja ir mažai išvažiuoja..

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apžvalga
“SKLOKININKAS” APIE SO

CIALISTŲ GINČUS

New

Dėdelė-Prūseika rašo “Nauj. 
Gadynėje” apie ginčus Socialis
tų partijos New Yorko organi
zacijoje, visą savo simpatiją 
rodydamas vadinamiems “kai- 
riemsiems” ir smerkdamas ta
riamą “senąją gvardiją”. Jisai 
yra tiek šališkas, kad net pa
prastus faktus atpasakoja ne
teisingai, kopijuodamas kairio
jo sparno organą “Socialist 
Call”. Pavyzdžiui:

“Dabartiniu laiku,
Yorke, senoji gvardija nori 
likviduoti (! — “N;” Red.) 
Miesto Centralinj Komitetą 
— partijos demokratiją. ‘Ma
ža frakcinė grupė nori dik
tatoriškai valdyti partijos lo
kalų’.

“ ‘Socialist Call’, vienoj 
sako, kad tūlais atvejais se
noji gvardija elgiasi lyg ir 
hitleriškai.”
Gaila, kad Norman Thomas’o 

organe Dėdelė galėjo užtikti 
net tokių žemčiūgų, kaip pasa
ka apie senosios gvardijos “hit
lerišką” elgimąsi. Tačiau, jeigu 
“sklokos” lyderis butų norėjęs 
teisingai painformuoti savo 
skaitytojus, itai jam gyvenant 
Brooklyne, nebūtų buvę sunku 
patirti, kas iš tiesų yra “maža 
frakcinė grupė” ir kas tikrai 
gina- demokratiją partijoje.

Ta socialistų srovė, kurią 
atakuoja “Socialist Call”, nie
kuomet nemanė likviduoti Mies
to Centralinj Komitetą New 
Yorke. Ji tame komitete turi

beveik dviejų trečdalių daugu
mų — 65 prieš 39, — ir prieš 
tą daugumą “kairiasparniai ko
voja.

Ne senoji gvardija, bet “kai- 
riasparniai”* New Yorke yra 
“maža frakcinė grupė”. Ši frak
cinė grupė atsisakė pasiduoti 
daugumos valiai ir išmaršavo iš 
Centralinio Komiteto susirinki
mo, kuomet pastarasis atmetė 
jos ultimatumą. Iš to aišku, 
kad demokratijai partijoje 
priešinasi “kairiasparniai”.

Jie, o ne senoji gvardija, 
bando sunaikinti Centralinj Ko
mitetą, nes jie, pasitraukę iš 
Centralinio Komiteto išsirinko 
savo atskirą, “dualinj” komite
tą. Pruseika daug kartų yra 
viešai peikęs “dualines” unijas, 
tai kodėl jisai dabar giria So
cialistų partijoje tuos, kurie 
organizuoja “dualinius” komi
tetus?

Ir kas jam patikės, kad jisai 
esąs geresnis demokratijos rė
mėjas, negu senieji socialistai? 
Kiekvienas gali numanyti, kad 
ne iš demokratijos meilės jisai 
giria “kairiasparnius”, bet dėl 
to, kad jisai nori matyt kaip 
galint daugiau suirutės socia
listų organizacijoje. Pats Dėde
lė jau nori eiti pas Bimbą, to
dėl jisai geidžia, 
tai eitų silpnyn, 
stipryn.

Kairumas ir

kad sociąlis- 
o komunistai

dešinumas
Glostydamas Thomas’ą, ku

ris atsisakė pasiduoti New 
Yorko socialistų Centro Komi
teto nutarimui ir ėjo debatuo* 
ti su komunistu Browderiu, 
“sklokininkų” Dėdelė dar rašo:

“Mes manom, kad ginčai* 
kurie dabar apėmė Amerikos 

. socialistinj jųdėymą, vieno-

(Tęsinys)

Leningrade pas Lie
tuvius.

u’.-

Bet pjrm negu^leį^i$Įį toli
mesnę kelionę mudu apšilau- 
kom į tenykštį lietuvių kliubą. 
Daug čia negaištam laiko, nes 
ir nėra čia kas labai veikti. 
Patiriam, kad Leningrade lie
tuvių esą keletas tūkstančių. 
Beveik visose žymesnėse dirb? 
tuvėse dirba lietuviai,—ne
daug, bet po keletas jų. Kas 
nuostabiausia, kad lobai ma- 
žas nuošimtis lietuvių forma
liai priklauso komunistų par
tijai, bet darbo stropume ne 
maža jų yra pasižymėjusių- 
Jie nesiskundžia perdaug savo 
likimu. Klube daromi įvairus 
politinio turinio pranešimai,, 
bet apie Lietuvos gyvenimą 
daug niekų jie pasakoja, nes 
žinias semia tik iš klaidingų 
pranešimų ir savo lietuviškos 
spaudos, kuri, berods, labai 
kaziona atrodo. Mudu nemė- 
ginam jų kitaip įtikinti, įrodi
nėti, kad daug jie klysta, nes 
tai butų bergždžias Jarbas. Iš 
viso jiems visas Europos gy
venimas yra labai svetimas— 
buožių kraštas, ir tiek*. Lyg. 
keista ir nuostabu, kad- žmo
nės nustojo savistoviai galvo
ti, atprato giliau į visą pažvek 
gti, panagrinėti. Visi čia gyvo* 
na—ry toj aus geresne viltimi. 
Tas, nežinomas rytojus* čia 
verčia visus daug kame pasi
aukoti, daug ko išsižadėti. Bet 
viena ką patiriam, kad’ lietu* 
viai pusėtinai yra savoj krašto 
pasiilgę1 ir tikisi sulauksią; ge
nį dienų ir savą naują tvarką 
įvedę visi grįšią į Lietuvą;. Pa- 
linkėkim jiems sulaukti tiįu ge
rų dienų, ir skubėkim į traii? 
kinį. Traukinyje sėdava- į va
dinamąjį minkštų sėdynių' va
goną. Mat, dabar vagonų kla
sės panaikintos, bet yra< vadi
namieji kieto ir minkšto./sė
dėjimo vagonai...

Traukinys gana sparčiai piur 
du neša Estų sienos link. Var 
gone net gaunava arbatos; išsih 
gerti, bet su užkanda tai jau1 
sunkiau. Juo arčiau artinavos 
Estų sienos, juo mažiau kelei
vių, ir štai.pasiekę sienų stoty 
tik mudu du.i išlipava-— du 
svetimšaliai. Taip? mažai žmo-

Ir vėl kartojas mudviem jau 
pažįstama scenai)’— kratos...

Estijoje.
Estų mažo ūgio muitinės valr 

dininkas mudu pusėtinai iškre
čia, daiktus apžiūri ir... paklau
sia kiek pinigų -ir kuria valiu
ta mudu- čia įsivežava. Muiti
nės valdininkas mėgina tik es
tų kalba kalbėti, . kurios visai 
mudu nesuprantava, ir tik įših 
tikinęs, kad jos mudu nesu
prantava šneka rusiškai. Iš jo 
patiriam, kad Estuos iš viso 

J vengiama bet kokia kita kalba 
kalbėti.... Mandagus estų valdil- 
ninkas pasigiria,, kad jis yra 
baigęs aukštąjį komercijos, 
mokslą ir štai turi valdinini- 
kauti — mažą atlyginimą gau
na. Esą Estuos jau jaučiamas 
didelis inteligentų perteklius. 
Estų esą apie pusantro milijo

no, Of aukštąsias mokyklas lan
ko per keturis, tūkstančius stu
dentų. Estai, baigę aukštus 
mokslus, dirba raštinėse pa? 
prastais eiliniais..raštininkėliais. 
Ateities jau neturi. Daug: Estų 
inteligęntų, ypač agronomų; 
vyksta į SSSR ir tenais dirba. 

Greitai estų švarus, patogus 
traukinys mudu atvežė į jų so
stinę Tsiliną;- Tai- mažutis mies
tas, bet švarus, gražus, daug 
matyti* automobilių ir iš viso 
nemažas judėjimas. Gyvas 
miestas. Gražus parlamentas, 
kuris musų laikais buvo kalėji
mas.

Deja, dabar parlamentas ne
turi ką veikti — paleistas. It 
čia vado pradas įsigalėjo... Kaip 
vienas estas juokdarys mud
viem paaiškino, esą visai- berei- 
kalo iš kalėjimo padarė parla
mentą. Kalėjimo institucija 
šiais laikais tvirtesnė ir pasto
vesnė už parlamentą... bent 
taip dabar kaip kur Europoj ę 
yra... (

Stebiavos mudu Estų pragy
venimo pigumu, jis- bent tris 
kartus pigesnis kaip š. Ameri
koje. Uždarbiai čia ir; visai ma
žučiai, jie bene bus penkis kar+ 
tus mažesni kaip'Š. Amerikoje.

Visur- čia mudu stengiasi 
kalbinti tik estiškai. Vokiečių 
kalbos čia visai vengia, rusiš
kai ir nenori kalbėti. Vietovių 
pavadinimai privalomai turi bū
ti vartojami tik estų kalba. Iš
eina vokiečių dienraštis. Jei jis 
senu pavadinimu pavadina ko
kią nors vietą, tai užtai yra 
baudžiamas. Vokiečiai čia iš 
viso nėra mėgiami. Kai kur 
mudu palaikė už vokiečius, tai 
net nesusipratimų turėjom — 
vienas estų net' mudviem į kai
lį perti norėjo...

Susėjau čia seną savo bičiu
lį Hendersoną, su kuriuo porą 
metų didžiojo karo metu išbu- 
vom fronte. Berods jis dabar, 
ne Hendersonas; mat, estai ir 
savo pavardes suestino.

Skundžias1 mafi6u bičiulis, kad 
dabar iš viso ankšta paliko gy
venti. Girdi, toks platus1 pasau
lis, tokia didelė žemė, o žmogui 
ankšta paliko gyventi, čia var 
liutos įstatymas visus varžo, 
čia vadai žmogaus įsitikinimus 
nusavina, čia kalbėti verčia 'vie
na kalba, tai išvažiuoti nelei
džia...

—Eh, ar atsimeni, sako ma
no bičiulis, kiek dėjo va vilčių 
revoliucijai ištikus ir štai ko 
sulaukėm ! Ar atsimeni Lenin
grado barikadas, juk, rodos, 
visam pasauliui laisvą gyveni- 
mą skynėm ir’ štai ką dabar 
turim? Sienų sienos, muitų? 
muitai,, cenzura... toks jau pa
krikęs- Europos gyvenimas, — 
skundės mudviejų pažįstamasis.

Malonus estas mudviem, iš-

---------------- --------------- --------  
aiškino,, kad išvykstaųt iš Esti- 
j os vėl: mudu- turim įregistruo
ti kiek turim pinigų; prekių 
kiek; tiks norim galim vežti; iš 
Ėstų,, bet latviai, jąs pusėtinu 
muitu., apdes,. itab jos Čia neap
simoka pirkti...
1 N eilgai viešėj ę Estijoj e* vyk- 
štava į Latviją; Keista -čia. sie
na; Miestas Valkas pusiau tarp 
latvių ifr estų padalintas. Viėna 
gatvė- estams- priklauso, o-jau 

gatves, kita pusė latviams. 
Suprantama, kad čia, kivirčių 
ėsama, bet siena palieka siena, 
ji skiria dvi valstybes; Nors 
Valkas daugumoje estų ■ gyve
namas, bet latviams buvo< lem
ia tas miestas pusiau dalinti. 
Taip latviams teko ne tik estų 
gyvenamos vietovės, bet taip 
pat lietuvių ir* lenkų. Tokia jau 
latvių laimė...

Estų muitininkai dabar j au 
iš jų krašto išvažiuojant ne to
kie stropi, ne taip uoliai mudu 
krečia, o tik pasitenkina pavir
šutiniu pažiūrėjimu ir pasitei
rauja ar nesivežam aukso. Aš 
juokauju: Sapne mačiau auk
są; gaila, kad jo nepasiėmiau— 
dabar galėčiau jums jį dovano
ti...

(Bus daugiau)
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Sį Skyrių Tvarko ir Prižiūri
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DAKTARŲ DRAUGIJA
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Rašo Dr. Bložis

Gydytojo Kabinete
Kartais moterys turėdamos 

daugiau laiko, negu joms rei
kia, pradeda ginčytis. Tas at
sitiko ir su Negaliene bei Ra- 
giene. Negaliene pradėjo pa
sakoti. Girdi, vaiko blogas įpra- 
timas yra savo, rųšies liga.

Ragienė šoko su apmaudu 
ant. Negalienčs. Girdi, tų ma
nai, kad ir mano vaikas nuo 
nykštuko čiulpimo bus paga
dinęs veidą arba gomurį?

Negaliene: “Taigi aš beveik 
linkus tūlo tikėti,; ir- tam žinau 
faktų.”

Ragienė: “Nugi, nugi, nebūk 
vaikas, nelaužyk: niekų. Koks 
žmogus apsigimę, tai jąu toks 
ir bus.”

Negaliene: “Klausyk, ponia 
Ragiėne, o kam dabar mums 
be. reikalo ginčytis. Jei norite, 
tai galime nueiti pas, dantų 
gydytoją ir. pasiklausi.”

Ragienė: “Gerai, eikivai”
Sumanyta^..padaryta. Štai po

nios ir gydytojo kabinete. Gy
dytojas pasisveikinęs su mote
rims pastebėjo, kad ir mažas 
vyrukas su jomis.

Gydytojas užklausė, ko ma

žas vyrukas, atėjo; Tasai atsa
kė nedrąsiai, kad i jis nieko, o 
nieko nežinąs kame dalykas. 
Ragienė; vaikiščio, motina,, su 
šypsą veide pradėjo pasakoti: 
Ponas gydytojau, mes ne dan
tų taisyti atėjova, bet kad pa- 
gelbėtumėte< klausimų < išspręsti, 
būtent, ar mano vaikučiui ne
atsilieps tas nykštuko- čiulpi
mas?'

Daktaras.: “Ar dar jis vis 
neatprato > nuo to blogo įpro
čio?”'

Ragienė: “Ne; ponas gydy
tojau, patarimas pagelbėjo.”

Negaliene, norėdama gydy
toją* savo pusėn patraukti, 
pertraukė jų kalbą ir autori- 
tetišku balsu pradėjo kalbėti: 
“Ar ne* tiesa, kad jei » kartą 
vaikas^ turi blogus įpročius, tai 
žalą padaryti pasilieka visą 
gyvenimą?

Gydytojas: “Ne visuomet. Ir 
dar turiu pasakyti štai ką: ma
no supratimu,. įpročiai valdo 
ateitį,, diriguoja laimei ir kai 
kada- formuoja asmens veidą. 
Tėvai, nesuprasdami to, nėra 
rangus blogiems vaiko įpro
čiams taisyti, vienok visų tė
vų yra tikslas ir didžiausis pa
sitenkinimas užauginti norma- 
lišką vaiką? Ponia Ragiene* ka
da jūsų sūnūs pradės lankyti 
mokyklą, tai visų pirma pa
prašyk, kad mokytoja tėmytų, 
ar jis neturi blogų įpročių. Bū
tent, vaikas kartais įpranta 
ant rankų paremti veidą, sma
krą* vieną arba kitą žandą. O 
tas atkartotinas spaudimas iš 
kreipia veidą, dantis, nosį ir 
t.t. Antras dalykas, tai moti
nos namie turi tėmyti vaikus, 
kad jie nemiegotų pasidėję 
rankutes po galva, kad veidą 
į padurką nesmeigtų.

Motinos pareiga yra dažnai 
prižiūrėti miegantį kūdikį, kad 
jis normališkai gulėtų, ypatin
gai jaunų vaikų yra minkšti 
kaulai ir greit nenormališkam 
spaudimui pasiduoda, žinome, 
kad. praeityje Amerikos indi- 
jonai norėdavo, kad' vaikai tu
rėtų paplokščias galvas. Jie tad 
pririšdavo lentelę prie pakau
šio, kad padarytų vaiko gal
vą paplokščią. Dar aš turiu 
ponioms pasakyti: kai važiuo
site namo, tai gatvekaryj mel
džiu pastudijuoti žmonių vei
dus. Pamatysite, kad vienų vir
šutiniai dantys ir lupos išsiki
šę* kitų apatiniai dantys ir lu
pos, o trečių veidas, kaip zui
kio smailas ir t.t.

Reikalaukite ^NAUJIENAS*’ 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių • bus gatavas Jums* pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų: pato- 
gumodeleL

20,000 ŪKININKŲ KLAUSOMI PREZIDENTO

V.. <

CHICAGO. — 20,000 ūkininkų susirinko į Chicagos Skerdyklų
išgirsti prezidento Roosevelto kalbos.

Amfiteatrą į American Farm, Bureau 
Paveikslas parodo bendrą minios vaizdą.
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meno Žinios

Rembrandt’o tapybos paroda Art Institute
» *

Rembrandt’as buvo didis .dai
lininkas, kuris iškėlė holan 
dų vardą.

Rembrandt’as van /Rijn bu
vo holandas, gimęs 1606 m. 
Jis buvo penktas sitaus turtin
go malūnininko Hermon Ger- 
ritzoon van Rijn. Taigi ^gar- 
saus daįlininko pavardė yra ne 
Rembrandt, bet van Rijn.

Tėvas jaunąjį Rembrandt’ų 
pasiuntė į Leydeno Akademi
ją mokytos lotynų įkalbos, kadj 
jis butų “naudingu piliečiu sa
vo kraštui”. Bet sūnūs, pasi
rodė, nelabai linkęs mokslui? 
Mokykloje jis subraižydavo 
knygų kraštus piešdamas mo
kinius, gyvulius ir kas tik jam 
po akių pakliūdavo. Ntfo mo
kytojų gaudavo barti dėl ne- 
simokinimo.

1620 .m., būdamas keturioli
kos metų, Rembrandt’as įsto
jo universitetan. Tėvai įsitiki
no, kad ir universitete sunui 
ne kaip sekasi. Mokytojai, ma
tydami, kad šitą jaunuolį .do
mina menas, patarė tėvui duo
ti jam progą, nes iš jo galįs 
būti didelis žmogus. Tėvas taip 
ir padarė: pasiuntė 
brandt’ą į Amsterdamą 
tuo laiku buvusį madingą 
tretistą Pieter Lastman, 
kytis tapybos. '

Bedamas 20 metų amžiaus, 
Rembrandt’as užbaigė pirmą 
savo paveikslą, vardu “šv. Po
vilas .kalėjime”. .1634 ,m. .Rem
brandt’as apsivedė su iSaskija 
ir laimingai gyveno. Gražįąjai 
Saskijai jis .nieko nesigailėjo: 
pirko brangius papuošalus ir 
meno daiktus. Tuoj ,po vestu
vių, Rembrandt’as ėmėsi dide
lio darbo — piešė serijas (pa
veikslų vaizduodamas Samsono 
gyvenimą. Saskija pozavo, kai

mirė

Rem- I 
pas 

por-. 
mo-

ŽINOTINA
NAUJIENOS, 1739 .South Halsted 

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

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiaurėn). Telefonas, SŲPerior 
5619. Valandos—40 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą. 

+ .♦ ♦
PAŠPORTŲ BIURAS. .Department of 

'State, 433 ,West Van įBuren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 ,po piet.

IMIGRACIJOS ,BIURAS, 433 West 
Van įBuren Street. Tel. WABasb 
9207. j

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

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

Visi miesto ofisų .telefonai «RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio * ofisų telefonai 
FRANklin 3000. [

po Pelylą. Jis dar,turėjo daug 
studentų, kuriuos mokino jir 
pats dirbo su didele energi-l 
ja. »

Rembrąpdt’o (kūryba iki! 
1642 metų 'labai skiriasi npo' 
jo vėlesnio laiko darbų. -Esant 
.geroms .gyvenimo .sąlygoms ir 
liuųsaip .ųyp ekonominių rūpes
čių, jo mene visur reiškėsi llįmk-j 
sma ,įr jumoristinė nuotaika. 
Dailininką staiga .ištiko skau
dus -moralis smūgis
du jo vaikai vieno po kito^. 
Netrukus .pasimirė ;įr jo žmo-; 
na, palikdama mažytį sūnų Ti-_ 
,tus. .Buvęs Jm/ksmas ir drau
giškas .Rembrandt’as persimai-; 
nė. Jis visai nebeteko enęrgi-. 
jos ir noro tęsti meno darbą. 
Jis ^paliovė įmokinti kitus tir 
pradėjo galvoti .apie vieninte
lį likusį sūnų Titus. .Pinigai 
taipjau? išsibaigė. Vėliau byla 
su žmonos >giminėmis, kuri ii-! 
gai užsitęsė, dėl Titus ąugįni 
mo, labai atsiliepė į didįjį iRem- 
brandt’ą.

“Nakties Sargai”
Po žmonos mirties, metais, 

vėliau, .Ręmbrandt.’as užbaigė 
vieną savo didžiausių ‘ir gar
siausių .paveikslų, /pavadintą 
“Nakties Sargai”, šitame jo 
paveiksle pasireiškė :dramati«: 
nis sentimentas. Technika ski-i 
riasi .nuo ankstyvesnės jo tech-( 
nikos. Paveiksiąs vaizduoja ho-? 
landų kariuomenės burius nak
ties i laiku. ;šis paveikslas ran
dasi Amsterdamo i muziejuj lir 
nebus Art Jnstitute parody
tas.

Viršminętas paveikslas tru
putį pakenkė Rembrandt’o re
putacijai, kaipo iportretų spe
cialistui. Mat, .paveikslas .buvo 
vyriausybės užsakytas, kuria
me butų atvaizduoti karęiyiaį 
ir karininkai, neaiškiai mato
si veidai dėl nakties tamsos. 
Kai kurių kareivių veidai ne
są galima .pažinti. Bet paveik
slas .dėl to -nė rkiek nenustojo 
savo vertės. .Rembrandt’as tik 

«. . I l .

dar labiau .pągąrsėjo, yietpj^ 
portretuoti kareivių ;.veidųs, jis 
mistiškose šviesose juos pąslc-1 
pė, duodamas pirmenybę švie-’ 
soms ir šešėliams, kad .atvaiz-1 
duoti .naktį. Jis buvo natūra-^ 
listas, gamtos mėgėjas ir dP 
dis psichologas. Vienas Jo /por
tretas senos holandės, .pąva-f 
dintas “An Old Lady”, liudija 
dailininko pastangas ‘ieškant 
mažiausio detalįp, kurį įągy-i 
yentas .žmogaus veidas iškelįjt 
į viršų. Jis mokėjo tįžiurėti pąs 
žmogų iąs žymęs/durias gy
venimo patyrimai palieka, kas 
ir padarė Rembrapjt’ą .gar
siausiu dailininkurpsichologu; 
kokį ^pasaulis iki šiol >žinp. Juk 
(tai nelengvas dalykas vaizde 
išreikšti mintis .kito žmogaus, 
kad žiūrėtojas jame matytų 
ne .tik paviršutinę .formą ir ją 

:pažintų, ‘bet ’ir suprastų psi- 
chplpginc jjidividualybę.
Garsiausias Rembrandt’o reli

ginis paveikslas pasaulyj 
šitas . paveikslas vadinasi 

“Vakarienė Emmause” (Sųp- 
per at Emmaus), užbaįgtąs 
1648 /m. Šitas garsus paveiks
las bus parodytas Art Insti
tute. Paveikslą paskolipo pa
rodai Paryžiaus .Louvre muzie 
:jus. rPaveiksle yra :tik keturi 
asmenys įskaitant Kristų. .Tai 
nepaprastai gili ipsichelogiijė 
•studiją, kuria domisi .visi me
nininkei. šito -paveikslo creikš-^ 
me nėra gaįįma apibrėžai .ke
letu žodžių.

Ęųs tąjpgi t paradytas t garąus 
“Pats savęs Portretas”, kurį 
Rembrandt’as prieš savo rnirj' 
t j, būdamas vąrgįngam finan-i

of a You*ng Lady” ir “Yoųng! 
ibene pa^kutįnis ijc.

paveikslas, pieštas 1668 m. :
Remhrąndt’o mokinių xpavejks> 

lai bus Jkartu parodyti
... /■ >

Kartu su maestro Rem-
X. » < » •

brandt’o Skurybos .paroda, bus‘ 
išstatyto 'guviausi .jo buvuteiųj 
mokinių ir sekėjų paveikslai,' 
surinkti iš .įvairių (Europos meį 
no įtaigų.

4Mkia pasdkyti, kad Remj 
brandt’o sekėjų buvo daug; 
Yra jų ir dabar.

JRembrandt’as mirė sulaukę# 
63 metus amžiaus (1669 m.). ;
/Paroda atsidarys sekantį Jketv.j 

gruodžio fl9 i

t "■

Rembrandt’o ir jo mokiniui 
meno dąrbų .paroda atsidarys: 
A\t Institute gruodžio 19 d. 
Eąst Wįųg Gąlleries. Paroda: 
tęsis ilgoką laiką. >

Parodoj nebus galima .maty-i 
ti yi^ų Rembrandt’o paveikslų, 
nes kai kurių nebuvo galima, 
gauti. Jie priklauso kėliems, 
pasaulio muziejams ir priva- 
čiams asmenims. Bet jų bus’ 
gan daug parodyta. Bus (ir 
smulkesnių d^rbų, ikaip fetch- 
ings, braižinių ,ir kt. Jpsjekcija.

-- -Mikas Šileikis. '

Pasidairius 
po 
Galerijas

Wisconsiniete mote-[Senas Petras atsi lĮdžiai ’ klausosi “Naujienų” ra- 

dio tris dienas į .savaitę, ir už 
tai aš. patariu visiems garsin
tos kartu dienraštyje ir per 
radio.

Senas Petras.

<1 šaukia į draugus 
radio reikalu

Yra įgaliuątas yesti mirties i 
L isukaktuvių pranešimų 4sky-‘ 

’ . .................................. j t . y I . -.C . I J. Į|

Viieną -Mes. įBąitbartf r^- _______
.5^" ^eS’.TH Gerbiamieji “Naujienų” skai- 

lĮižvejJe ibjil® įRvptylte '.tejanjeJ ius iau visi žinote kad 
IjsĮUįiojes^eikaląųjg/pusęHųiĮtųo- e-
lio^tos Uapies ' VS auoda Kražtas Xra-
iKelly palikto y e •; i p urr tfn

Mot&kė fe '*? ra41° stotles> W-C-B'D-
galiojo (g,dliy (gy-v^e IJ911 J“”. ,
undtais itada dis ^^d^ . . 4 .iMa.nWte rilidį ' JftLiS ši.St?tis BOOoĮmoteM^.ir vyro,
savo ‘palikimo. Moteriškė ne- wattų pajėgos nyją gahma gir-- 
/ra įjokia wėlionio giminaitė, n dėti ,500 mylių už Chicagos.

Ąš |ip.y|ėęiau, .kad kiekvienas 
Seno Pętro draugas, rėmėjas 
ar ^Imjiatizatprips garsintųsi Į; 
per “Naujienų” radio, kada ; 
rengia išpąrdavipius, grand 
openingus, puotas, kitu's pasi- ĮJ .y TOJ 

Gavęs pranešimą, kad jis I linksminimus, o mirus — tu 1 
bus išmestas iš buto, revOlvę- |(ri laidotuves, 
rio šuviu nusižudė Oscar Ei- 
cborn, 44, 3150 N. Karlov. 
ayęnue, neturtingas sąĮesma- 
nąSi

Gerbiamieji “Naujienų” skai-

vaitę duoda gražius progra
• v'' j • rtr n iŠ

Pamestą, mergina 
nušovė meilužį 

ir save

kad tai buvo Miss Lillian 
Manu, 32, 2414 Union st. ir 
William Weir, 40, 2052 Grove 
Street. Iš laiškų paaiškėjo, 
kad W*eir, vedęs vyras, kuris 
su ja jromansavo, merginų pa
mėtė. Jį nušaudama ir sau 
atimdama gyvybę Miss Mann 
“atkeršijo”.

Metamas iš buto- 
nusižude

Raudonos Rožės Kliubo 
priešmetinis susirin- ' 

-kimas !

■ t* i- ■ -r .. . ■

'Blue Islande, tamsioje gat- 
9:30 vąl. ryto. (Kaslvėje stovinčiame automobily- 

ketvirtadienis ir j e buvo rasti lavonai jaunos 
, Pasirodė,

GERB. Naujienų įkaityto- 
.ję> ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurios .skelbiasi 
Naujienose.

L - ;• ..................i i- .

SUSIRINKIMAI

‘ Chicago Galleries Associa-; 
tion, 220 N. Miehigan Avė. —J 
kolektyve vietinių menininkų 
(konservatyvių) .dailės paroda; 

.Įžanga i dykai. Jauki vieta *pa-: 
sėdėti lir pasigerėti daile. ‘

Marsliall Field ^krautuvėj 2-1 
am aukšte, senovės anglų po N 
tretų /paroda, ‘tęsis iki /Kalėdų? 
Įžangos nėra. '

Skandalįpga Art Instituto 
Visos Amerikos Meno Parodai 
.jau užsidarė siu rekordiniu4 pu
blikos lankymosi. (

padaryta “jdKiuifė” Chicagos; 
dailės , parojai. i

Tri j ų u ni versi tetų - meno sky
riai sudarys ateinančiai ■ Chica
gos ir apielinkės dailės paro
dai Art -Institute ‘‘džiurę” se

nkamai: La Force -Bailey, iš 
Illinois universiteto; Oscar 

:Hągen, .iš .Wisconsino uąiver-į 
sįteto; jJęąn »Pąul Slussęr, iš 

kMichįgan \ universiteto, Pąrpda 
ątsifįąrys sąusip <30 ir /tęsis iki 
.kovo 1 jd. i

CHICAGOS POLICIJA, llth ir Statą 
gatvės. Telefonas WABash 4747.s 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti iPOLicė 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia šaukti 
FlRe .1313.

;♦
ILLINOIS EMERGENCY -RELIEF
COMMISSION, 1319 .South Michigan 

avė. Telefonas, WABash 7100. 
Valandos, 9:00 ryto tiki 5 . p. p.

♦ ♦ ♦
immigrants PROTECTIVE lea-
GUE, 824 South . Halsted Street (Hull

House). Telefonas, liAYmarket s
6374, klauskit Miss Helen Jerry. siniam padėjime, padarė. Bę-

* * * je. bus išstatyti dar keli .Rem-’
COOK APSKRIČIO :LIGONINfi, ] 

Harrison ir So." Wood kampas. 
Telefonas .SĘĘley 8500.

Kazimieras Varanius 
palaidotas Lietuvių 
Tautiškose kapinėse

BURNSIDE. — Kjazimieras 
•Varanius, 7847 So. P.ark Avė., 
mirė 5 d. gruodžio, sulaukęs 
pusės amžiais. Paliko moterį 
-Agniešką, tris sūnūs, Cass; 
Jurgi ir -Petrą su jų šeimyno
mis, seserį 'Veroniką Pankaus- 
kienę su šeimyna, brolį Fran-* 
ciškų Baupkų ir kitus gimines: 
'Velionis gimė Tauragės apskri
tyje, Kvedaįnių par., Dramste- 
lių kaime, Amerikoj išgyveno1 
42 metus. Piiyniąus dirbdavo 
geležies liejyklose, o vėliaus iL 

<£ą ‘laiką dirbo dženitorium. 
Prigulėjo prie SLA. 63 Itp., prie 
kurios prisirašė kuopą tveriant, 
liepos ‘ 14, 1914 metais. Buvo 
kelis metus kuopos iždininku.

Nuo giminių ir draugų prie 
karsto buvo jjdangejis vainikų, 
tarpe jų -vienas ir nuo 63 kp, 
SLA. j

. 300 dalyyąyo įąįdojuyėse
Velionis lydimas -giminių įr 

draugų, viso apie .300 žmonių, 
buvo palaidotas gr. 9 d. Lietu
vių Tautiškose /kapinėse. ’Kop • 
lyčipje lir ant kapų S.uRimkųs 
sugiedojo, gražiai iir graudžiai 
kėlias pritaikintas giesmes. {

tRaudonos Rožės Klįubo prįeš- 
mėtinis susirinkimas ir yąisėsj 
įvyko pereitą penktadienį va
kare, Lįuosybesi svetainėj e. Na
trių .dalyvavo. apie 150. ^Susirin - 
,kime ibuvo atsilankęs senas 1h 
gonis, Tpm tDolan, /kuris kiek 
/laiko f atgal .nusilaužė ranką. J[is 
ęina geryn. Daugiau ligonių 

! nei -mirusių nėra. h
Aštrius igįnčUs .sukėlė meti

nio i parengimo atskaita. Pats j 
parengimas davė apie $60 pel-: 

■no, bet pridėjus prie to išlai-; 
das už dovanas garbės nariams 
deficito eusidaro apie i$300. -Pa
dėkos ..dienos .sporto ,parengi': 
mas .pasirodū .labai nepasek- 
mipgas. Dabar visų atydą tu-: 
ri fįkaJed^ ypKrepgimas. . i

Už Klubų ‘Federacijos palai-, 
•kymą

Kliubo nariai pasisakė už 
Kliųbų Fedęrą.cįjQS pąlaįkymą ir' 
paskyrė (|rįs ątątoyus. 'Valdy- 
bųje daug pęrmaįpė .neįvyko,' 
tebuvo jpakeistas maršalka.

cSekąntis j.kliubo susirinkimas 
/bus -šaukiamas atvirutėmis, nes 
-bus svarstomi kpnstitucijosJ 
klausimai ir kiti svarbus reika
lai.. Bęje, kliujjo marys, A- L: 
Matulis, spąų&tuyninkas, kliu- 
bui padovanojo gražią iškabą.5 
Viši:taria jam ;ačju.

Kriaučių Lokalas, 269, A. C. W. iof A.— Amalgamated Centro 
Name, *333 Š. Ashland Bulvaras, nuo 1-mos pp. iki 7 v.v. 

Mirties Sukaktuvės per radio Lokalu valdybos rinkimai. Susirinkimas prasidės 7:30
Taipgi mylėčiau, kad visi ir ten bus paskelbti rinkimų rezultatai. Gali balsuoti na-

garsinįų per “Naujienų” .radio ri“ -tik su knygutėmis.—Valdyba.
mirties sukaktuves. Nuo gruo-; Uetavių Taupymo Bendrovių (Spulkų) Valdybų ir Atstovų — 
džio pradžios aš esu igaliuotas Specialis Susirinkimas, Chicagos Lietuvių 'Auditorijoje,
yęsti mirties sukaktuvių pra- 3133 South Halsted Street, 8 vai. vakare. John Kučinskas
nėšiipų skyrių ir vįsięms mi- patieks raportą iš United States Building And Loan Lea-
rusiųjų giminėms ar draugams gue Konvencijos. Bus svarstomi bendri spulkų reikalai,
stengsiuos patarnauti kuo ,ge- ' J< P< Varkala, Sekretorius ir Auditorius,
riausiai. Taigi, reikalui .priėjus, 
pašaukite Seną Pętrą, telefo
nų, CĄNal .8500.

Chjęagųje ir ąpielinkęse de PARENGIMAI
na

19 Alleys-6Stalai 19 ^Ueįj&l 
Riskit bęle /dėl geresnės 

• sveikatos!
SOUTHWEST B0WLING

ALLEYS 
r i % 

1'659 Blue Island Avenue
Telefonas CANAL 7554'

William Arbanas Jack Whiteheadf

P-CONRiM)!
STUDIO 1 

420 W: 63rd Stil 
/Englevrood 5883-5840 {l 

Dar gražiau, moderniški 
kjau jrengta. .1

Crane Goal Co. V
5332 S. Long Avė. ’ ĮjJ

Tel. JRepublįc 8402

:Pocahahtas Mine Run Screenąd
5 topai.ar,daugiau $7..3O tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

. . . ? ’ I '•
brandt’o garsus paveikslai, bū
tent: “The Syndics”, “Porfeit

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

SVETAINE DEL RENDOS
PATOGI DĖL VISOKIU PARENGIMŲ.

Vestuvėms, šokiams ,parems, bunco ir įvairiems vakarėliams. 
Virtuvė su pilnu įrengimu dykai.

WEST SIDE HOTEL
' WALTER NEFFAS, Sav.

2435 SO. LEAVITT STREET Tel. Canal 9585.

Pataria jungtis dviejom 
/Cicero organizacijams’

..................... ■ ■■■■■■«

Vakarines /žvaigždės Kliubo 
iir Vyrų ir Moterų Apšvietus 
i'Praugijos parengimas buvo ne-’ 
(blogas dš publikos,atžvilgio. Jis 
(įvyko salėje. (Doleris kitas »pei- 
mo liks. *

Kliubas ir .Draugija .tūrėtoj 
vięnytis, nes' pavieniai egzistuo-, 
ti merą išrokavimo. - Teisingai 
/kalbant, /Ciceroj turėtų būti 
< tik . viena dantiška1 draugija, jr 
viena > bažnytinė. -Kadaise čia 
bų‘vo .apie trys tuzįnai įvairių 
draugijų,,, draugijėlių,. ftliubų, o 
šiandien ,jąu męi tuzįno rnęsu- 
.skaįtysi, ir yis -eina mažyn ir 
mažyn. 

' I

Jąifflęjo SLA. 
įkuopoj s

?§LrA. $Qjl (kuppa, /Giceręjev 
esavp iįątliko ^pereito ; pirmadienio 
.yafcare, |p. Jšeinętų <sy.ętaiųęjey 
Nors (paprastai Pildomosios Ta
rybos npmįnaeįjos yra keblios 
jjr pąyįai galiotuose prirašo vi
lkių vardų, >šiuo įkartu viskas 
j^ėjoi gana į sklandžiai.

Jš j44 /balsavusių, >41 /atidavė 
bijaus (Už (Bagočių, avienas už:

rVdionis Ibuįvo linksmo budo: fĘastęnįi JLaimpjo ir ikiti ‘>pa4 
/žmogus. vMisrJį -mylėjo, už-r 
tat . srfeilaukė gražaus * paskuti
nio patarnavimo >ir atsisveikini^

ižąngieji /.kandidatai, o kaip iMa- 
sžukna; ^^cgelįutė, ;Gugis? Mi4 
tkužiMė, IMiliauokas ir Dr. ‘Sta- 
nialavaitis.-^‘*N;” iRasėjas.

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. vak. '

DR. CĄRR
DENTISTAS

Nupigintos kainos ant visokio Plate 
darbo. Platas pataisau į. tris valandas 

856 -WEST 63rd ST., 
’ Tel. CNorit^al 6100..

Antros lubos priešais Wiebold
_ * . * t »• 4.-'. ... ą

(SUSTABDYKIT GjŠRlMOJRROTt II
Prašalink norą, gauk tikrą ir pastovų'II1 

palengvinimą su ALSANS. saugus’ ’ ton! IL 
kas Ir rūpestingas naminis gydymas. Bė'IP 
narkotų ar kitų kenksmingų gyduolių. II 
BE SKONIES. BE KVAPO. GALI BŪT I 
PADUOTAS'BE : GERE JO ŽINIOS. Ii

Ifiplldom orderius kr asą ir telefonų. | ■
ALSANS LABORATORY |

190 N. State St. Dept.. Iz. Kamb. 833 I
Tel. CEN. 7170. 'Chiėafro 1 II

.__________ \ ĮI
i 1.1 A? « I

V. ...... - f

VERONIKA 
TĄMAŠĄUSKI.ENĖ 

(po mirūšiu vyry čepokonienė, 
' jpo [tėvais ’Žemaičiunaitė) 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 10 diena, 7:05 valan- 

vda /ryte ,1.935 i m., sulaukus pu
sės amžiaus, .(rimus Lietuvoj, 
Panevėžio apškri, Smilgių par., 
Kauženu, kaime.

.Amerikoj išgyveno 25 metus.
’ kaliko dideliame nubudime 

vyra Povyla, 2 sūnūs Antanu 
ir Bronislova čepokonius, 2 
seseris Sąlomi.įa ir švogeri 

>Adoma Vėšotus. ^Elzbieta ir 
švogeri Augusta Kukuraičius, 
2 brolius Aleksandra ir jo šei
myna ir Juozapa Žemaičiunus 
ir giminės Amerikoj, o Lietu
voj broli .Antaną ir jo šeimy- j 
na ir t gimines.'

Kūnas pašarvotas 
[3.043 .8., L«we Avė.

/Laidotuves įvyks
• gruodžio 14 diena, 1 vai. 
pietų iš namu bus 
Tautiškas kapines.

,.yisi a. a. Veronikos Tama
šauskienės giininės, draugai ir 
„pažyštanii ešąt nuoširdžiai 

.kviečiami dalyvauti laįdotuvė- 
’ se ir suteikti jai paskutini pa- 
, tarnavima i ir atsisveikinimą.

Nulįude ■ liekame,
1 Vyras, Sunai, Seserys, 
f Broliai) ir Gimines.

•Patarnauja laidotuvių direk
torius A.' Masalskis .Telefonas 
Boulevard 4139.

randasi

šeštadieni i
..... po

nulydėta i

• • > " •• • — l.> • •Dėl Kalėdinių Pirkinių Eikite į 
Bernice 's Dress & Li ngerie Shoppe

3437 So. Halsted Street 
KUR RASITE 

NAUJAUSIAS PREKES
• vėliausi švyliai
> ŽEMIAUSIOS KAINOS

Todėl visai nėra reikąlo jums vargintis važinėjant kitur, kai jus galite 
(gauti vėliausias ir geriausias dovanas čia pat 
' r ' r • KAIP TAI:

DRESES, BALTINIUS, KOJINES, RIDIKULIUS, PIRŠTINES, 
BLUZKAS, SIJONUS IR ŠVEDĘRIŲ SETUS.

BERNICE’S DRESS & LINGERIE SHOPPE

Wederal Savinos 
IHAND4.LOAN ASSOCIAT1ON 
/ OFCHICAGO

Skolinant Pinigus ^nt Pirmu 
Morgičių.

•j
A

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

. Mokam dividendo įkas 6 mėnesiai. Praeityje išmokčjom J4%.

2324 S. Leavitt St. Tel. €analį1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.

Gerkit ir Reikalaukit (
.Visose Alinėse

NATHAN
KANTER

Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
.Boųrbon 

U 
Lietuviškos 

Degtinis

■****<4^^

MutualLifluorCo
4707 So. Halsted-St

TeL YARDS 0803



: Ketvirtadienis, gr. 12, 1935

DARBO ŽINIOS!

nedarbo.

Sunkiai serga ir
So.

Mikashus ir Bill Brashas.
— V.A,

Laikinos kainos — $1.60 i diena 
Savaitinės ratos, pavieniams — 

$3.$0 -r- $2.50 dviem.

lėlė išeitis iš bedarbės. Tik

$3.50 -r- $2.50 dviem.
GYVENKIT DIDMIESTY

A NT’T XJA’T'I?T
6 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 9657

Skelbimai Naujienose 
Juoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
/ra naudingos.

CLASSIFIEDADS
Partners Wanted

x Pusininkų Reikia
PAIEŠKAU partnerio i tavern biz

ni. Biznis išdirbtas, gerai, vienam 
persunku, 9927 S. Michigan Avė.

. „I. ........... 6

Acme Steel Company 
Dirba Neblogiausiai

R1 VERDA LE.— Teko kalbė
tis su kai kuriais Acme Steel 
Company geležies pramonės dar
bininkais. Jie sako, kad pa
staruoju laiku dirbtuvė pradė
jo dirbti neblogiausiai. Kai 
kurie departamentai dirba tik
tai po vieną permainą, bet yra 
ir tokių, kurie dirba dvejom ar 
net trim permainom.

Eina kalbos, kad po Naujų 
Metų bendrovė pakeisianti dar
bininkams algas 15%, bet kiek 
tame teisybės, tai ateitis pa
rodys. Yra vilties, kad ateityj 
darbai dar labiau padidės, nes 
bendrovė vis dar stato naujus 
rumus ir dirbtuvę didina.

—Senas Petras.

Rytoj Lietuvių Kriaučių 
Lokalo Rinkimai .

Rytoj, penktadienį, gruodžio 
13 d., įvyks lietuvių kriaučių 
lokalo, No. 269 A.C.W. of A. 
valdybos rinkimai. Jie įvyks 
Amalgamated Centro rūmuose, 
333 South Ashland bulvaras.

Nariai galės balsuoti nuo 1 
vai. po pietų iki 7 vai. vakare. 
Ateidami jie turės atsinešti sa
vo knygutes.

Lokalo susirinkimas įvyks tą 
pačią dieną, 7:30 vai. vakare,, 
unijos rūmų svetainėje. Ten 
bus perskaityti rinkimų rezul
tatai. Visi nariai prašomi, da 
lyvauti.—Valdyba.

3,250,000 Gavę W.P.A.
Darbus

kasierius J. Rachunas, kontro
lės rašt. Z. Grigonis, kasos glo
bėjas P. Jozapąvičia, maršal
ka A. Wilkis, korespondnetas 
St. Narkis, į vice pirm, išrink
tas J .Racevičia, nes senasis 
T Yucis nekanditavo, ligonių 

ia Nesteckis, o

NAUJIENOJ CMcago, III.

KALBĖS

VAKAR IR 
ŠIANDIEN

darbo valandąs mažinant busią i L. Yucis nekanditavo, ligonių 
galima.galutinai atsikratyti nuo globėja Emilija Nesteckis, o 

•draugystės daktaras, Dr. Poš
ka.

Draugai-ės, kurie negavote 
atviručių dėl priešmetinio su
sirinkimo kuogreičiausia pra 
neškite, nes tai reikštų, kad 
sekretorius neturi jūsų , antra, 
šo. — St. Narkis,
Teisybės Mylėtojų dr-tės sekr

Unijos prieš skardines 
alui

,iir;.x ; t

Trumpą laiką atgal apyvar
toje pasirodė alus skardinėse. 
American Can Company ir kir 
tos bendrovės, gailinančios tas 
skardines ėmė varyti smarkią 
propagandą, kad išvaryti iš 
apyvartos butelius ir užkariau
ti didelę butelinio alaus rinką.

Į kovą prieš skardines išėjo 
Unijos, ypatingai stiklo darbi
ninkų unija, Glass Bottle Blow- 
ers Assoeiation. Jos sako, kad 
skardines gamina ne unijistąi 
darbininkai, kurie nuo unijistų 
stiklo darbininkų atima pra
gyvenimą.

Bandoma atgaivinti 
lietuviškų knygų 

skaitymas

Co

Sunkiai serga Ona 
Toleikienė

CICERO 
lovoje guli, namuose, 2116 
48th Ct., p. Ona Toleikienė, 
žmona 18-tos apielinkės ledo 
išvežiotojo, p. J, Toleikio.

—VBA.

Darys operaciją Valeri 
jai Pučkorienei

' .. . ‘-.j ' .

CLASSIFIEDADS

Sherwin-Williams 
didina dirbtuvę

Sherwin-Williams Company, 
maliavų gamintojai, paskelbė 
praleisiu apie vieną milioną do
lerių savo dirbtuvės, Kensing- 
ton, padidinti. Bendrovės pre
zidentas G. A. Martin pareiš
kė, jog “biznis smarkiai kyląs”.

Perspėja WPA darbi
ninkus saugotis 
agitatorių

J

i" ■ •

WPA administratorius

Works Progress Administra- 
tion viršininkas, Harry L. Hop- 
kins paskelbė, kad iki lapkri
čio 28 d., 3,250,000 bedarbių,, 
pirmiau ėmusių pašalpą, buvo 
pristatyti prie W.F.A. darbų.

Pakėlė Algas Michigan 
Vario Kasyklų ■ 
Darbininkams

Illi
nois valstijai, Robert J. Dun 
ham įsakymu, visiems WPA 
darbininkams vakar ir šiandien 
dalinami lapeliai, kuriuose jie 
perspėjami saugotis įvairių agi-, 
tatorių..

Lapeliai sako, kad WPA bu
vo įsteigta parūpinti, bedar
biams darbus, tąip J<ad jiems 
nereikštų imti pašalpos. Dar
bas ir atlyiginimas esąs užtik 
rintas. Ir “pirm negu paklau 
sę agitatorių apleisite darbą 
neturėdami kito darbo užtikri
nimo, gerai apsisvarstykite”, 
baigia lapelis.

The Calumet and Hecla Con
solidated Copper Company pa
skelbė, kad gruodžio 1 d. ji pa
kėlė savo kasyklų darbininkų' 
algas 11.5%. Bendrovė turi di
džiausias Michigano vario ka
syklas ir samdo 1,400 darbi
ninkus.

Amerikon Atvyksta 
Skulptorius P. Rim- 
ša; Rengs Parodas

“Trumpesnė darbo die
na vienintelė išeitis 
iš bedarbės

Kartu laivu “Kungsholm” grįž
ta būrys chicagiečių ir kitų 
Amerikos lietuvių. ;

W. K. Kellogg, Kellogg mais
to produktų, bendrovės virši
ninkas iš Battle Creek, Mieli., 
kiek laiko atgal paskelbė, kad 
bendrovės darbininkai dirbs tik 

, 6 valandas į dieną, 6 atlygini
mo gaite už astuonias. Algų 
pakėlimas siekia 12.5%'.

Naujo patvarkymo
Kellogg pareiškė, kad darbo 
dienos trumpinimas yra vienin-

proga

NAUJIENŲ

RADIO

PROGRAMAI

Sekantį pirmadienį, gruodžio 
16 d., New Yorkan laivu 
“Kungsholm” atplauks garsus 
Lietuvos skulptorius Petras 
Rimša, kuris žada stambesnė
se lietuvių kolonijose surengti 
savo kurinių parodas.

Tuo pačiu švedų Amerikos 
linijos laivų atvažiuos chica- 
giečiai, Dr. A. Račkus, pianis
tė -Aldona Briedytė, Berta Mi- 
kalovski, Mykolas ir Nikode
mas Radavičiai, Anelė Simana
vičiūte ir p. E. Jtfrgelienė su 
sunum Vytautu. Į Bostoną va
žiuoja Antanas Kaučis.

Kaip praneša VI. P. Mučin- 
skas, švedų Amerikos Linijos 
lietuvių skyriaus vedėjas, 
“Kungsholm” išplaukė iš Go- 
thenburgo, Švedijos, gruodžio

ANTRADIENIAIS
(Utarninkais)

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvertais) į

P. Kiltis, Teisybės My 
lėtoji} draugijos pir

mininkas

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis)

9:30 VAL. RYTE

IŠ WCBD. STOTIES
1080 kilocycles

PASIKLAUSYKITE!

Lietuviai Amerikoje skalija 
davo daug knygų.

Lietuviai Amerikoje ir 
spausdindavo daug knygų.

Amerikos lietuvių knygynai 
parsitraukdavo daug knygų iš 
Prūsų ir iŠ Lietuvos.

Bet po karo kažin kodėl lie
tuviai nustojo skaityti knygas. 
Daug tūkstančių gerų naudin
gų knygų paliko gulėti kny
gynuose. i

Taip pasiliko be naudos ir 
visos Aušros knygyno knygos. 
O Aušros knygynas buvo di
džiausias Amerikoje, pavel
dėjęs ne tik visas Olšausko iš
leistas knygas, bet dar ir dau
gelį tūkstančių kitų laidų kny-

Per keletą mėtį Aušros 
knygynas nebedarė jokio biz
nio. Dabar-gi visas Aušros 
knygyno knygas atpirko Juo
zas Budrikas. Savo sankro
voj pripildė lietuviškom kny
gom du kambariu iki pat lu
bų ir nutarė jas išdalinti, kai
po dovanas; ?■ ‘ ‘

Buvo gaila toš Višbš lietu
vių 'išminties ir gerų pastan
gų, ,kuri°s gulėjo Užmirštos 
jau dulkėtuose viršeliuose. 
Lietuviams tos knygos buvo 
rašytos, lietuviams jos turi ir 
tekti, nors jie apie jas jau ir 
užmiršo. ■

Štai, pavyzdžiui, vienam ry
šuly suradau šias knygas:

Kada ir; kokiu budu svietas 
susitvėrė.

f Istorija Suvienytų Valstijų 
Amerikos.

Gamtos
Dr. Basanavičiaus, 1903 m.

H. Ibseno šiaurės Karžygai.
M .Palionio Prieš Vėją Ne

papūsi.
Jono Šliupo. senovės 

Graikai ir Romėnai prisidėjo 
pastumėjimui gamtos mokslą 
prjekyn. 1909 m.

Eugenijaus Sue Sidabrinis 
Kryželis. 1906 m.

šitų knygų vertė kitą syk 
buvo su virš $4.00.

Štai ryšulys su naujesnėmis 
knygomis:

šykštuolis. Liaudies Teatro 
laida. 1920 m.

Skenduoliai, Tumėnienės 
vertimas.

Henriko Ibseno Nora.
Pr. Penkaičio Raštai.
Balio Sruogos Saulė ir 

Smiltys.
Bochaiccio Dekameronaš.
Šekspiro Otelo.
N. Lenino Valstybė ir Revo

liucija, Lietuvių Socialistų Są
jungos leidinys 40.

Kiekviename ryšuly yra 
viena antra labai brangintina 
knyga. K. J.(

Mrs. Victor L. Berger, kuri 
šįvakar Douglap Park Audito
rijoje (Ogden. and. Kedzie). kal
bės apie savo patyrimus Sovie
tų Rusijoje. Prakalbas rengia 
Cook apskričio Socialistų par
tija. Pradžia 8 v. v.

, . ; ,, ..... .
i,.. ,11 Į. i < i     ....................................... ..........

Atsakymas “Vilnies” 
korespondentui “Se

nam Kliubiečiui”

K Vilnies laidoje No. 289, 
gruodžio 9 d* į tilpo neva ko
respondenciją apie atsibuvusį 
priešmetinį susirinkimą Jau
nų Lietuvių Am. Tautiško

Labai sena laida.
Istoriją. Versta

ROSELAND.—P-ai Valerijai 
Pučkorienei, 10049 Perry avė., 
kuri keletą savaičių agtal nu
silaužė koją, į keletą ^ienų bus 
padaryta operacija.

Kadangi koja lūžo trijose 
vietose, tai dabar ji formoje, 
bet reikės dalį kaulo išimti. 
Operaciją darys Dr. Makaras 
Ligonė guli namie.—U.

Autoinobiles
NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 

mėnesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų 
O.verhauling, body taisymas, maie- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios. viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas; towijng dy- 
kai *

*2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGA salesmąnai degti
nės ir alaus. Geriems pardavėjams 
darbas ant visados.

10611 So. Edbrdoke Avė.

Help Wanted—Female 
Darbinihkių reikia

REIKALINGA jauna mergina prie 
namu darbo, nėra skalbimo nė val
gio gaminimo. Maža, ne žydų Šei
myna, nuolatinis darbas $5 savaitei 
ar atskyras kambarys. Chuckas 
5909 N. Wintrop Avė. Tel. Long 
Beach 7659.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Veronika Kasiliauskie 
nė sugrįžo iš ligo

ninės

Teisybes Mylėtojų Draugy
stes priešmetinis susirinkimas 
įvyko gruodžių 8 d. Lietuvių 
Auditorijoj. Susirinkimas bu
vo skaitlingas ir •tvarka ėjo 
labai sklandžiai. '

Valdyba 1936 metams iš
rinkta senoji į kurią įeina se-' 
kariti ašmenys: pirmininkas 
P. Killis, sekretorius ’ St Nar
kis, finansų rašt. F. Kasparas,

Suėmė daktarą už 
nelegalią operaciją

Policija areštavo Dr. Ir a 
illets. 54, 530 N. Clark st., 

operacijos pada- 
metų merginai, 

154 Carl Street, 
ir merginos mei- 
Petzel, 24, 1140

už nelegalės < 
rymą 24 i 
Myrtįe Hutts, 
Buvo suimtas 
lūžis, Herbert 
N. LaŠalle st.

Kliubo.
Po korespondencija pasira- 1 

šo “Senas kliubietis”. Nėra ži
nios ar minėtas rašėjas tiks
liai ar ne tiksliai ąpšilenke su 
tiesa aprašydamas minėtą su
sirinkimą. Pirmiausiai, yrą 
visąi netiesa, )kad buk adv. 
Gūgis sakęs, jog jis pirks Lie
tuvių, Auditoriją jeigu neatsi
ras kas duodą , daugiau pini
gų už jį. B,ŪYp kalbėta, kad 
SLA. yra nutarusi pirkti Au
ditoriją, o ne pą(ts adv. Gugis.

1

‘Toliaus buvo' rašyta, “kad 
kliūbas yra Vedtiirias kryptyje 
priešintis darbihinkų reika
lams”. Tai yrą grynas meląš 
ir žioplas įšinįsįįąs. Ant to 
galima pasakyti, kad Jaunų 
Lietuvių klipb(as( , yra grynąi 
pašelpinė orgąni^ącija, o ne 
politinė. Todėl, tie draugai, 
kurįemą labiaus. rupi užsienių 
reikalai ,kaip tai fašizmas, ko
munizmas, bendras frontas ir 
tt. yra nepatenkinti, nes kliu- 
bas atsisako savo lėšomis iš
platinti jų skirtingas evangeli
jas. A
Dabar apie tuos nelegališkus 

rinkimui,
“V.” rašėjas sako, “kad rin

kimai kliubo viršininkų buvo 
nęlegališki” todėl, kad sekreto
rius ir kai kurie kiti iš valdy
bos buvo išrinkti vienbalsiai”” 
Aš noriu paklausti kas tame 
gali būti nelegališko, jeigu vi
si nariai vienbalsiai išrenka 
esančius valdybos narius eiti 
sąvo pareigas dar vienus mę- 
tus. Tai yra labai paprastas 
ir dažnas atsitikimas organi
zacijų veikloje, a Jeigu kurie 
gabesni nariai dąugiaus pasi
žymi savo veiklumu draugi- 
jos labui, tai tokius narius 
draugi j a; ir nori kuoilgiausiai 
palaikyti savo tarnyboje.

Ar ne tas pat yra daroma ir 
su darbininkais darbuose ? Yra 
atsitikimų, kūd igerąs darbi
ninkas išdirbą Visą savo am
žių prie to patiėš darbo ir to 
paties darbdavio.

‘‘V.” rašėjas savo straipsny
je neįrodė deiįviėno atsitiki
mo kame bile 'kliubo viršinin
kas butų ką blogo padaręs 
kliubui laike savo tarhybos. 
Pasirodo, kad “V.” raŠėjui ne
patinka vien tąs faktas kam 
visa senoji valdyba tapo iš
rinkta ateinantiems mėtaiiis.

“Senas kliubietis” gali būti 
visai ramus ir be jokios bai
mes.; apie kliubo pavojus atęi- 
tyjeM nes kliubaš saugiai ir 
tvarkingai pasiliks gyvuoti 
Bridgeporte, kaip gerai gyva
vo iki šiolei ir visiškai nema- 

i no kraustytis linkui Maskvos.

BRIDGEPORT.— Dvi savai
tes atgal p. Veronikai Kasi- 
liauskienei, 3364 £., Halsted 
Street, buvo padaryta vidurių 
operacija ligoninėje, prie 69th 
ir California avenue.

Šios savaitės pradžioje ligo
nė apleido ligoninę ir grįžo na
mo, nors turės pagulėti kurį 
laiką kol pilnai pasveiks. Drau
gai gali ligonę aplankyti aukš 
čiati paduotų adresu. Ji yra 
jiems dėkinga už gėles ir lan
kymą ligoninėje.—Senas Petras.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Bukit prisirengę 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

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 

ryto iki piet. 
LANDLORDS BUREAU ^F 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

10

Gimimo dienos sukak 
tuvės

BRIDGEPORT. — Gruodžio 
7-8 p. Ona Dambrauskiene, 817 
W. 35th street, minėjo gimimo 
dienos sukaktuves. “Parė” buvo 
taip pasekminga, kad užsitęsė 
net dvi dieni. Į pp. Dambraus
kų užeigą įvykiui suvažiavo 
daug pažįstamų.—Senas Petras.

Vaišės pas p. Osinskus
MARQUETTE.—Pp. Osins- 

kai, marąuetteparkiečiai, gruo-. 
džio 1 d., sukvietė pas save 
bv?rį svečių vaišėms, kurių tiks
lą, paklausti, jie apibudino lo- 
kaniškai kaipo 'progą, “turėti 
‘good time’.” Stalai buvo nu
kloti rožėmis, gardžiais valgiais 
ir gėrimais, nes pasirodo, kad 
p. Osinskienė turi nevien gerą 
patyrimą real-estate biznyje, 
bet ir yra puiki šeimininkė.

Ji buvo nusiminusi, kad tas 
vakarėlis, rengtas iš anksto, su
puolė su liet. Vaitkaus sutik
tuvėmis Ashland Auditorijoje, 
ir ji turėjo tą parengimą apleis
ti, nors paprastai neapelidžia 
nei vieno “Naujienų” vakaro.

Tarp svečių buVo pp. Kučins 
kai, New Process Bakery savi
ninkai, pp. Ambrozai, užlaiką 
didelį anglių sandėlį, pp. Alek- 
siunai, mėsos urmininkai, pp. 
Vizgirdai ir daugelis kitų.

Visi turėjome labai smagų 
vakai^. Beje, pp. Osinskiai tu
ri įsitaisę gražią rezidenciją.

—Ten Buvęs.

Apsivedė, M. Pocius — 
D. Dausinas

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phon» Yards 8408

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

3216 So. Halsted Street
Tel. VICtory 4965.

COAL 
Anglys

$5.75 
6.00 
4.75

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS 

Mine Run .............
Lump, Egg ar Nut 
Screenings .............

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

Tel. KEDZIE 3882. -

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

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunų instrumentų 

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

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwell St.. arti Saneamon.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

BRIDGEPORT.— Dabar šie 
du jauni geri žmonės yra žino
mi kaipo pp. Marie ir Dominin
kas Dauginai, bet trumpą lai
ką atgal Marie dar buvo p-le 
Pociūtė.

Vestuvės įvyko lapkr. mėne
sio pabaigoje, šliubą priėmė 
vietos lietuvių parapijos bažny
čioje, adresu, 3226 S. Eme- 
rald avenue, įvyko vestuvių 
pdota. Pamergėmis ir pajau
niais buvo pp. Victoria Kiser, 
Helen Grūzdus, Stella Mika-

BEVEIK DYKAI 
6345 S. Sacramento Avė.

6 kambarių mūrinis bungalow, 2 ka
rų garažas. Dideli kambariai. Užda
ryti užpakaliniai porčiai perdėm. 
Puikios viškos ir basementas. Nau
jai išdekoruoti. Arti transportacijos, 
mokyklų ir bažnyčių. Turi bųt tuo
jau parduotas. Kaina $4500. Cash 
$800. The Bills Realty, Ine., 1920 E. 
71 St. Hyde Park 2604.

For Rent
RENDON pigiai galiūnas su vi

sais įtaisymais ir flatas; taipgi yra 
rusiška ir turkiška pirtis. Biznis 
išdirbtas. Našlė moteris negaliu 
du bizniu išlaikyti.

3322 So. Morgan St.

PUIKUS NAMAI dėl poros prie 
motinos su sunum Maruuitte Parke. 
Kambarys ir galima vartoti visa mo
demiškai apšildoma flatą. Gasųs ir 
elektra. $20 i mėnesi. Pašaukit 
REPublic 0485 tarp 9:00 ir 8:00 vak.

Furnished Rooms
KAMBARYS rendon karštu vande

niu apšildomas — Vaikinui ar mer
ginai •— be valgio.

6726 So. Maplewood Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

1722 S. Ashland Avė.

PARSIDUODA restorantas. Gerai 
išdirbtas — Atsišaukite pas savinin
ką namuose, vakarais, pirmos lubos, 
1406 So .49 Avė., Cicero, III.

TAVERN ir Lunch Room parda
vimui dėl nesutikimo partneriu. Ran
dasi tarp dideliu dirbtuvių.

3729 So. Morgan St.

PARDAVIMUI Tavern — Pilnai 
įrengta su air pump — Geras biz
nis, renda pigi. 3212 S. Wallace 
St. antros lubos užpakaly.

TAVERN RENDON. įsteigtas 
virš 30 metų, pilnai išrengtas su 
puikiais fikčeriais, geroj vietoj. Pa
gyvenimui kambariai užpakalyj. Ne
brangi renda dėl tinkamu žmonių. 
Tel. HAYmarket 3820 .

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

53% AKERIU FARMA mainymui 
ar pardavimui. Netoli Clevelando. Vi
sos triobos ir padargos—Gera žemė. 
Atsišaukite 3438 So. Lowe Avė., 
Yards 5034.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269

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

TAVERN fikčeriai pardavimui 
Atsišaukit 2759 W. 47 St.

Radios

REAL ESTATE FOR EXCHANGE 
Išsimaino Namai ir. Ūkęs

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

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

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

Turime apdraudos departmenta.
J. NAMON & CO.

Lietuviu ištaiga nuo 1919 
6755 S. WESTERN AVENUE

Chicago. III.. U, S. A.

Su Naujuoju Bosch Radio 
GIRDfiSIT EUROPA

1 metus išmokėti—priimsim mainus 
RADIO ENGINEER SERVICE CO. 

įsteigta 1922
Garantuotas eksportu patarnavimas 

Didelis pasirinkimas įvairių 
modelių ir padarymo.

5140 S. Kedzie Avė. Hemlock 2929

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

SOLICITORS, vyrai ir moterys, 
kurie moka važiuoti automobilium. 
Puiki propozicija. Alga ir komisas. 
The Leader Laundry Co., 1633 W.

REIKALINGAS 
AUTOMOBILIUS

Bile kokios išdirbyštės, mainyti 
ant loto. Lotas kainavo ape $2000; 
dabar parsiduoda arba išsimaino 
tik ųž $1,350. Lotas randasi labai 
puikioj vietoj, naujoj subdivizijoj.

Aplinkui puikus nauji mūriniai 
namai. Gatvės ištaisytos ir išmo
kėtos. Gera transportacija. Priima 
automobilių, kapo pirma įmokėjima- 
Turi būt išmainytas i vieną savaite, 
dėlto ,kad reikalingas automobilius. 
Matykit tuoj.

J. NAMON & CO.
6755 S. Westem Avė.
BEDARBIS savininkas išmainys 2 

flatų mūrinio namo euuity i 
kų taisymo šapą, groseme. 
tessen arba auto. Pašaukit

čevery- 
delica- 

ENGle-




