
J The First and Greatest Lithuanian Daily in America

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 294VOL. XXII Kaina 3c a

Pirmas ir . Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
.........-1 .................... ............................ ............................ .... ■ 1 •

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

..... ...................   n ; .rr ■ I, lįhh. i i i. i i. ■ n r ......   .....................

Chicago, III., šeštadienis, Gruodžio-December 14 d., 1935

NAUJIENOS
THt LifHUANiAN Daily News

PUBMSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, "Chicago, Illinois

Phone CANal 8500 TKe IvitKuanian Daily Nęws
Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III 

under the Act of March 3, 1879

Spėjama, Pardavimas Ethiopijos Bus Atmestas
Paskelbė Išdavikiš
kas Anglijos Sąlygas

Anglija ir Francija pasiūlė atiduoti Italijai 
du trečdalius Ethiopijos

Bet dabar ir patys anglai savo sąlygų 
gėdisi ir sutiks jas atmesti

RYMAS, gr. 13. — šiandie 
tapo paskelbtas Anglijos ir 
Francijos planas sutaikymui 
Italijos ir Ethiopijos.

Italijos valdžios atstovas at
sisakė pareikšti bet kokią nuo
monę dėl tų pasiūlymų, bet tik 
pasitenkino pasakymu, kad tie 
pasiūlymai “studijuojami su 
didele atida”.

Tais pasiūlymais, Italijos kon- 
trolėn atiduodama maždaug apie 
du trečdaliai Ethiopijos.

Atiduodamos Italijai apie du 
trečdalius Ethiopijos,. Francija 
ir Anglija tik tiek reikalauja 
iš Italijos, kad ji duotų per sa
vo teritoriją $rjįyejoj įoridc- 
rių, kuriuo Ethiopija< galėtų 
prieiti prie'yurdš. <
Ethiopija atmetė Anglijos ir 

Francijos pasiūlymus
GENEVA, gr. 13. — Ethio

pija dar labiau padidino čia 
viešpataujančią painiavą, kai 
joą. karalius Haile Selassie pra

 

neš^ tautų sąjungai, kad Ang

 

lijos \ir Francijos pasiūlymai 
yra 
prašė \ tuoj aus 
tautų

Lenkii

bai-

i

/

jsiškai nepriimtini ir pa- 
sušaukti pilną 

jungos susirinkimą.
atsisako nuo sankcijų

ija irgi prisidėjo prie 
padį/linimo painiavos, pasiprie

 

šindama skelbimui aliejaus ir 

 

kitų tolimesnių sankcijų Itali
jai.

Lenkijos pažiūra nėra palan 
ki tautų sąjungai, bet labai na- 
turalė. Ji pareiškė, kad ji nie
kad ir nenorėjo sankcijų ir prie 
jų prisidėjo tik parėmimui 
tautų sąjungos, nors sankcijos 
atnešė jai, Lenkijai didelių nuo
stolių, sutrukdydamos jos pre
kybą. Bet dabar, kada pati 
Anglija parodė, kad ji pati ne
nori gerbti tautų sąjungos sta
tutą, tai ir Lenkija nemato rei
kalo nešti tolimesnius nuosto
lius.

Kas gali išeiti iš visos šios 
painiavos

Anglijos ir Francijos pasiū
lymai iššaukė tokią painiavą; 
kad dar nežinia kas gali iš jos 
išeiti.

Spėjama, kad Italija slapta

n.

ORFI
Chicagai ir apiclinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Apsiniaukę, galbūt tarpais 
lietus; nedidelė permaina tem
peratūroje.

Temperatūra vakar 12 vai. 
dieną Chicagoje buvo 390.

' Saulė teka 7:10, leidžiasi 
4:19.

iif d

jau pranešė apie priėmimą pa- 
siunlymų kaipo pagrindo toli
mesnėms deryboms, tik papra
šė daugiau laiko pasiulymamį 
apsvarstyti, kad duoti kontr- 
pasiūlymus.

Nors Anglija ir Francija vie
šai rodo pilną sutarimą, bet 
tarp abiejų šalių eina paslėpta 
kova.

Anglija nori viską išspręsti 
kuogreičiausia. Francijos La
vai gi tuo tarpu nori viską 
kuoilgiausia vilkinti. Ko jio 
laukia, nėra aišku. Matyt, jis 
veikia išvien su Mussolini, ku
ris nori tolimesnes sankcijas 
atidėti kiek galima toliausia ir 
ypač neprileisti aliejaus sank
cijų. Bet patys italai pripa- 
žysta, kad Italijos padėtis yra 
labai kebli ir jos finansai
gia pakrikti, taip kad ji vis- 
tiek turės suklupti.

Etbioyra jau atmetė pasiū
lymus, Italija veikiausia pri 
ims. Jei Anglija spirs, tai ii 
tautų sąjungos taryba irgi vei
kiausia pasiūlymus priims. 
Kas tada bus?

Pasiūlymams taipjau* priešina
si daugelis mažųjų valstybių, 
kurios jaučiasi apviltos Angli
jos klastos ir nebetenka pasi
tikėjimo savo “užtarytoja”. 
Anglijos prestižas yra labai nu 
puolęs. Tiek pat yra nupuolęs 
ir Francijos prestižas.

Bet Anglija ir dabar nepa
liauja lošusi keistą politiką. 
Anglai viešai rodo vienybę ir 
pilną sutarimą su francuzais, 
bet privatiškai Anglijos delega
tai daro viską, kad Anglijos ir 
Francijos pasiūlymai butų tau
tų sąjungos atmesti.

Lavai vėl išsigelbėjo
PARYŽIUS, gr. 13. —Kai

riųjų partijų pasmerkimas La
vai už jo ir Anglijos pasiu’ly- 
mus Italijai, liko laikinai su
trukdytas # parliamnte, atėjus 
žinioms iš Geneva, kad tie pa
siūlymai veikiausia bus atmes
ti. Kairieji mano, kad Lavai 
silpnina pačios Francijos pozi
ciją, silpnindamas tautų sąjun
gą

Buvo net pasiūlymas uždraus
ti Lavaliui vesti tolimesnes de
rybas be pasitarimo su parlia- 
mentu, bet pasiūlymas liko vė
liau atšauktas.

Japonija reikalaują 
finansų kontrolės 
šiaurinėj Chinijoj

Gaisras naujajame 
pašto trobesyje 

Washingtone

POTVINYS HOUSTONE, TEX., PADARĖ $2,000,000 NUOSTOLIŲ

fVfTrrn

pra-HOUSTON, TEX. — Upės vandens užliejo Houstono, Texas, gatves, kai ten kilo potvinys, 
žudęs šešias gyvybes ir padaręs $2,000,000 nuostolių.

kad valdžia savo plano nebevy- 
kins. / ■

Kapt. Eden irgi pareiškė tau
tų sąjungai, kad Anglija nesi
skųs, jei Anglijos ir Francijos 
pasiūlymas bus atmestas.

Valdžia yra užversta protes
tais dėl Hoare klastos ir dėl 
pažeminimo Anglijos prestižo. 
Tų protestų tiek daug susilauk
ta, kad valdžia yra nusigandu
si ir yra pasiryžusi savo pla
no atsižadėti. ' ’

Brolžudžio meiluže 
pasmerkta mirčiai 

r ——“*1......

PĘMBROKE, Oht, Kanadoj, 
gr. 13.—Mrs. Mary Cowan, 27 
m., kuri prikalbino savo vyro 
brolį AJlan, 17 metų berniu
ką, nužudyti jos vyrą Albert, 
28 m., irgi tapo pasmerkta mir
čiai, Ji prisįpažino,kad ji, tuv 
rėjo tankių meiliškų santykių 
su savo vyro broliu, kuris nie
ko daugiau, afrart gimtojo kai
mo ir miškų tankmės nebuvo 
matęs ir nuduodama jį mylin
ti, taip ji sužavėjo, kad jis, jos 
kalbinamas^ dėl jos meilės su 
tiko ir savo brolį nužudyti, 
nors, kaip jis prišipažino, bro
lis jam buvo geras 
rtykių su jo žmona 
jęs.
■ Teisme Mary

i santykiavusi su jaunu vyro

Atmetė Japonijos 
reikalavimą lai

vynų lygybės
LONDONAS, gr. 13. — Ang

lija ir Jungtinės Valstijos lai
vynų konferencijoje atmetė Ja
ponijos reikalavimą karo laivy
nų lygybės./ Vieton to Jungt. 
yąlstij o s a pasiūlė- lai vynus—su* 
mažinti 20 nuoš., kam griež
tai pasipriešino Japonija.

Jau daPEIPING, gr. 13. 
rosi visai aišku, kad Japonija 
nepasitenkins šiaurinės Chini- 
jos “autonomją”, bet stengsis 
ją visai atplėšti nuo likusios 
dalies Chinijos ir sau ją pasi
grobti.

Japonai jau pareikalavo, kad 
šiaurinės Chinijos taksai ir fl** 
nansai butų visiškai atskirti 
nuo pietinės Chinijos. Taipgi 
japonai jau? pasiūlė sayo kariuo
menę apsigynimui nuo “komu
nizmo”, teisingiau, šiaurinei 
Chinijos okupavimui.

Gaisras pridarė nuostoliųj už 
$300,000. Aštuoniolika ugnia
gesių pritroško

a

Kviečiai pakilo
pa-

Bet Anglijos pasiūlymai su
lošė tai, ko Lavai norėjo, bū
tent tų pasiūlymų pagelba Fran
ci j ai pasisekė sutrukdyti pa- 
skelbmią aliejaus sankcijų, ku
rios tikrai butų paklupdžiusios 
Italijos diktatorių.
Anglija norėjo tautų sąjunga 

nusiplauti savo rankas
GENEVA, gr. 13. — Anglija 

pakišdama tautų sąjungai savo Į broliu, nes ji tame nieko blo- 
ir Francijos pasiūlymą atiduo
ti du trečdalius Ethiopijos Ita
lijai stačiai norėjo nusiplauti 
savo rankas.

Del to pasiūlymo visame pa
saulyje kilo didžiausias pasipik
tinimas ir Anglija, kad jo nu
sikratyti, atidavė ji tautų są
jungai. Jei tautų sąjungos ta
ryba butų priėmusi, tada Ang
lija butų galėjusi teisintis, 
ji čia nekalta, kad kalta 
taryba, kuri tą pasiūlymą 
ėmė.

CHICAGO.— Argentinai 
skelbus, kad ji mokės ūkinin
kams už kviečius apie 90e už 
bušelį, vieton dabar mokamų 
53 centų, veik visame pa
saulyje staigiai pakilo kviečių 
kainos.

Chicagos biržoje vakar kvie
čiai pakilo kiek tik leidžiama 
Reguliacijos—po 5c ant bušelio 
į vieną dieną. Bet paskui nu
krito 4c. S' ’ .

Buenos Aires biržoj kviečiai 
pakilo fSc^Taverpool—5c, Ro- 
terdam—4c, Kanadoj—3c.

Pakilus kviečiams, pakilo kiek 
ir kiti grudai.

WASHINGTON, gr. 13. — 
Smarkus gaisras kilo naująja- 
me pašto trobesyje, kuris ne
senai kainavo valdžiai $10,000,- 
000.

Gaisras, kaip spėjama, kilo 
nuo elektros lemputės arti su
krautų dokumentų ir sunaikL 
no veik visą trobėsio vidų. 
Nuostoliai siekia nemažiau 
$300,000. Bet nuostoliai gali ir 
padidėti, jei pasirodys reikalin
ga sudėti naujas sienas viduj e, 
lubas ir grindis.

■ >

Begesinant gaisrą, nuo du 
mų pritroško aštuoniolika ugnia
gesių, kuriuos teko gabenti į 
ligoninėn. Apie 30 ugniagesių 
pasisekė vietoj atgaivinti.

Daugiausia nuostolių padary
ta rekordams, kurių daugelis li
ko sunaikinti. Kiek žinoma, 
yra sunaikinti visi reklamacijoš 
departamento rekordai. Taipjau 
nj^entėjo rekordai namų pa
skolos k.orp. (HOLC) ir dauge

a
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Meksikos kariuomenė išvaikė 
komunistus

ir jis san- 
nenužiurė-

prisipažino

go nematanti. Bet šįaip jo ne
mylėjusi, nors ir nudavinėjusi 
karštai i berniuką įsimylėjusią.

Berniukas Allan taipjau pa
smerktas mirčiai už savo bro
lio nušovimą. Jis mirties baus
mę pasitiko su1 šypsą. Abu 
bus pakarti vasario 27 d.

jie

kad 
yra 
pri-

Italai traukiasi 
Ethiopijoj

MEXICO CITY, gr. 13. — 
200 komunistų agrarų, kurie 
buvo užėmę Mantla dvarą, Pu- 
eblo valstijoj, liko išvaikyti 
federalinių kareivių. Komunis
tai pabėgo, kad 
kareivių rankas, 
dvarą rasta, kad
sunaikino visus grudus ir pa
sėlius/ taipjau išplėšė namą, 
ant kurio jie buvo iškėlę rau
doną vėliavą.

nepakliūti į 
Apžiurėjus 
komunistai

WALLA WALLA, Wash.,gr. 
13.—Aštuoni kaliniai per du 
metus dirbo kol išsikasė iš ka
lėjimo 70 pėdų ilgumo tunelj. 
Bet už dviejų valandų po pa
bėgimo šeši kaliniai jau buvo 
sugauti ir sugrąžinti atgal į 
kalėjimą ir tik du dar tebesi- 
slapsto.

Tikrų nuostolių betgi nebus 
galima sužinoti iki nesusirinks 
visų departamentų viršininkai 
ir apžiūrės kokie nuostoliai yra 
padaryti jų departamentams. 

t

Prezidentas Rooseveltas tuoj 
po gaisro pasiūlė, kad federa 
liniai trobesiai butų ^pavesti 
distrikto gaisrų maršalų kon- 
trolėn ir kad jie pildytų dis
trikto reguliacijas apsisaugoji
mui nuo gaisrų, ko ikišiol iš 
federalinių trobesių nebuvo rei
kalaujama.

Bet iš tų pasiūlymų nieko ne*- 
išeis, nes jais visose valstybėse 
kilo -tokis pasipiktinimas, jog 
vargiai ir Lavai drys juos 
ginti, nors jis yra tikrasis tų 
pasiūlymų autorius.

Italija tęs’ karą
Tečiaus tais pasiūlymais pa

sisekė sutrukdyti alejaus sauk 
cijų paskelbimą. Italija pasisa^- 
kys sutinkanti svarstyti pasiū
lymus, o tuo tarpu tęs karą, 
kadangi pasiūlymuose nieko ne
minima apie karo sustabdymą. 

.. ....—, /

Seimas nutarė panai
kinti Airijos senatą

ADDIS ABABA, gr. 13. — 
Ethiopijos valdžios pranešimas 
sako, kad stiprus ethiopų pat- 
rolius užpuolė italų postą ties 
Drabu, į šiaurę nuo Makale, 
Užpakaly italų linijų, privers
damas italus pasitraukti.

7 italai tapo užmušti ir ne
nustatytas . skaičius liko 
žeistas.

Pasitraukiantys italai sudegi
no kely buvusius Tigre provin
cijos kaimus.

(Italų pranešimas spėja, kad 
greitai ištiks didelis mušis pie
tinėj Ethiopijoj).

TRENTON, N. J., gr. 13.— 
Teisėjai Trenchhard, kuris 
pirmiau nagrinėjo Bruno Haupt- 
manno bylą, dabar augščiausiam 
teismui atmetus apeliaciją, nu
statė, kad Hauptmannas turi 
būti nužudytas elektros kėdėj 
sausio 13 d. savaitėje. Dabar 
Hauptmanną gali išgelbėti tik 
paroliaus taryba.

HAVANA, Kuboj, gr. 13.— 
Kabinetas ir valstybės taryba 
laikinu Kubos prezidentu išrin
ko Jose A. Barnet, 71 m 
vusį valstybės sekretorių. Jis
eis pareigas iki kovo 20 d. už
ims savo vietą sausio 10 d. rin
kimuose išrinktas naujas pre
zidentas.

bu-

su-

LONDONAS, gr. 12. —Puoš
niais viduramžių kostiumais 
pasipuošęs lordų butas šiandie 
teisė baroną de Clifford už su
važinėjimą automobiliu žmo
gaus. Komiškos operetės teis
me baronas liko išteisintas.

Lordų butas per 200 metų 
turėjo tik keturias bylas. Lor
dai teisia tik tada, jei nusikal
tęs didžiūnas pareikalauja, kad 
jį teistų jam lygus žmonės.

TOWSON, Md., gr. 11.—Ūki
ninkas pranešė policijai, kad 
prapuolė jo žmona, trys vaikai 
ir jo trys karvės. Jis prašo 
policiją pirmiausia surasti jo 
karves, o su žmona— galima 
palaukti iki policija turės dau
giau laiko.

SACRAMENTO, Gal. gr. 11. 
—Iš nusiminimo, kad jo šuo 
padvėsė delei senatvės, nusišo
vė high school mokinys David 
Lee, 14 m., sūnūs Dr. Frank W. 
I^ee.

NEW YORK, gr. 12— Se- 
natrius J. Hamilton Lewis su
gryžo iš Rusijos. Jis sakosi 
esąs apsivylęs Rusija ir gaili
si, kad Amerika pasiskubino 
Rusiją pripažinti.

PRAHA, gr. 13. — Rytoj po 
piet istoriniuose rūmuose dide
lėmis iškilmėmis rezignuos 
Čechoslovakijos prezidentas 
prof. Tarnas Masaryk, 85 m., 
tos respublikos įkūrėjas.

Pati Anglija šalinasi savo 
pasiūlymo

LONDONAS, gr. 13. —Ang
lijos ir Francijos pasiūlymas 
atiduoti Italijai . du trečdalius 
Ethiopijos, yra miręs.

Tas pasiūlymas susmuko iš
kilus griežtam Anglijos gyven
tojų pasipriešinimui.

Premjeras Baldwin ilgai ta
rėsi su League of Nations
Union delegacija,ir jai pasakęs, vieno buto seimas.

DUBLINAS, gr. 13. —Sei
mas priėmė prezidento De Va
lerą pasiūlymą panakinti Airi
jos senatą. Pasiūlymas priim
tas 76 balsais prieš 57. Nutari
mas įeis galioų už 60 dienų ii* 
nūo to laiko Airijoje bus tik

A"

New Yorkas gali lik 
ti be elektros

NEW YORK, gr. 13. —4,400 
darbininkų Qu*eens Electric 
Light and PoWer Co. darbi
ninkų ruošiasi štreikui, delėi 
kurio 5,000,000 gyventojų gali 
netekti elektros šviesai iį trans- 
portacijai. Streikas gali kiltiportacijai. Streikas gali 
dėl pašalinimo iš darbo 
organizuotų darbininkų.

&

WISE, Va., gr. 12. — Teisė
jas Skeen atsisakė suteikti nau
ją bylos nagrinėjimą mokyto
jai Ėdith Maxwell, 21 m., ku
ri yra nuteista 25 metams ka
lėj iipan, už užmušimą savo tė
vo. Tėvą gi ji užmušė kai jis 
girtas būdamas ją puolė mušti 
už tai, kad ji vėlai sugryžo na
mo.

TUTLOCK, Cal., gr. 11. - 
Mrs. Eietty, 29 m., kuri liko 
visai suparaližuotą po nelaimės 
automobiliu rugpjūčio mėn., da- 

normalębar pagimdė 
dukrelę.

pilnai

Naujienų Radio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

Antradieni, Ketvirtadieni ir šeštadieni kaip 
9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 1080 kilocycles 
(5000 Watts pajėgos).

Šią stoti ant savo radio galite surasti tarpe 
W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių.

4

Šiuos Naujienų Radio Programus galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.
< —....................................-...........

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

M
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Detroit, Michi,

Motetų klubo bankietas
Jeigu butų klausiama, kuris 

iš draugingų veikimų Detroito 
lietuvių tarpe yra vertas pir
mos vietos, tai be jokios abe
jonės pasidarbavimas Lietuvių 
Moterų Kliūbo šioje dirvbje yra 
vertas šios garbes.

Tai rašydamas, turiu minty
je L.M.K. bankietą, kuris įvy
ko lapkričio 7 d., Fort Shelby 
viešbuti7j. paminėjimui dešim
ties metų šios organizacijos 
gyvenimo. Kliubo pokyliai pa
prastai yra laikomi kiekvienų 
metą, taigi nestebėtina, kad 
kaip orkestras užgriežė “grahcl 
maršą”, tai apie du šimtai žmo-

nių pripildė “Crystal Ballhoom”, 
viešbučio , puikiausią salį, ku
ri r išdabinta^ veidrodžiais, k-.i- 
stalaišj raudonu pliušu ir pa
auksuotom kėdėm.

Kadangi ponia Uvick sutve
rė šį kliufoą ir energingai dar
bavosi kaipo pirmininkė per de
šimt metų; tai jos jjagbrbimui 
pdiila Sitirbis įteiki jki niilži- 
hišką bukįėtą gėliiį, pareikšda
ma jai linkėjimus ir gerus ve
lijimus varde visų narių. Į šj 
draugiškumo gestą ponia pir
mininkė atsiliepė šu gkAŽią ii* 
malonia b^dėkd. Toliaus ji tin
kamai pasveikino visus svečius 
ir truihbdi nujpteŠė Lietuvių 
Moterų Kliubo įsteigimo isto
riją, tikslus ir nuveiktus dar- 
bPš.

Tarp svečių , buvo Dėįrbitd 
žymiau!! liėtdviai: advbkktM, 
dehtištai, gydytojai; iiižlhieriAi 
ir kitų šakų pfbfesiohalai bbi 
biznfeHai. Iš CieVėlando inži
nierius ir poniK Žuris dalyva
vo. Taipgi btivb keletas ir rib 
lietuvių prbfesionaliį, kubie 
karštai gyrė lietuvius ir jų vai
šingumų.

Bankietas baigėsi apie tre
čią valandą
rėsi smagus ir linksmi, linkė
dami Lietuvių Moterų Kliubui 
ilgiausių riietiį.

Tbri BuV^S.

rytą. Svečiai sky-

Torontd, Ont 
Kanada

LiėttaVKš rtidio . programa.
Iš Lietuvos rkaib programas 

jas muts buvo įfirdėti 12:45 iš 
įibtiėš ir Buffalo
W-C.R. Taip aiškiai, buvo gir- 
dihih, kaip iŠ jiatieš /Totofi • >

Ėutiį geras dalytas, kdd ir 
daugiau tokių programų butų 
galima girdėti.

k&tflb kktusytojUS.

KAS BUS NEW YOR 
KE LIETUVOS 

KONSULU

SPECIALIAI BARBENAI
PRIEŠ KALĖDifotĖMS PILKĖJAMS

SiUlo

PEOPLES KRAUTUVES

1936 Metų Midget ttadios 
Su police calls po

Šeimininkei
Elektrikinis Katos Virimo
Setas, Ghromium, baigimo

.S yįv'-S.V

PHILCO RADIOS po

T 9.95
Grosley ir R. C. A. 

Victor po

T 8.50

’12.95
Mixmaster Elektrikinis 

Maisto Maišytojas.

19.50

Lietuvių radio progra- 
ifią pasiklausius

Jau daugelis Amerikoj iš lie
tuviškų dtabgijų, krautuvių, 
ir laikrdščitį tiiri savo liettiviš- 
kus radio programų s, kurias 
leidžia oro bangomiš po vįšą 
Ameriką ir dalį Kanados už
kliudo radio bangos šu lietu
viška daina ir riiuzikA.

Pirmą š^kį man teko sugau
ti Clbvelando lietuvių radio 
progrRnią, leidžiamą iŠ Stoties 
W.T.A4. 610 kii. 2:15 in. p. p. 
Kada pirhią sykį klaUšėmės rhi- 
nimos programos, tai hiėko 
daug apie tai negaliu pašaky 
ti, nes mahiau, kad gal blogas 
ūpas pas- dainininkui ir kitiiš 
tos programos dalyvihš ir 
jiems . už tą sykį dovanotina. 
Posakis sako: kaip t dangų, 
taip ir ant žemės; taip ir su 
Clevelando lietuvių radio pro- 
graftiu. Ir Šiiid sykiu tas pats 
lėtumas pranešėjo, žodis po žo
džio taip toli, kad sunku ir sa
kinys surišti į vieiią Vietą.

Antras dalykas, tai matyt, 
kad Clevelando lietuvių tarpe 
labai žembj vietoj stovi daina 
ir muzika. Kurios dailios dai
nuojamos, tai tokios jau su-

Kaip Nauji HOOVfcR 
Dulkių Valytojai

Naujos Plovyklos pb

32.50
1936 Naujos MAYTAG 

PLOVYKLĖS po

69.50

Puikiausis Laiko

po

PIN GAMĖS
Praleidimas. Praktiškos ir gerai \pa- 

Pasirinkimas skirtingų madų

98c
DOVANOS DYKAI VISIEMS PIRKfcjAMS.

Krautuvės atviros kas vakarą ir Nedėliom 
nuo 10-tos ryto iki 4-tos po pietą.

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W; 63rd St
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400

CHICAGO, ILL.
t < .. i -’A

atgyvenusios savo diehaš it 
jos jau turėtų būti muziejuj, 
o ne per. radio bangas leidžia
mos.

Muzika. Muzika jau tokia ne
turtinga, apleistu, be jokio sko
nio, be jokio jausmo, taip kac 
šiurpas krato klausant ir sy
kiu darosi koks tai apgailėji
mas tų žmonių, kurie neturė
dami jokio talento muzikoj drį
sta eiti i tokią vietą, į radio 
stotį, kū*ri paleidžia bangas 
tdip toli, kad taš balsas pašie 
kiU kelis šimtus mylių ir tam. 
plote lietuviai gyvendami ii 
klausydami lietuviškų radb 
programų turi apsivilti savo 
tautos dainomis ir muzika.

žodžiu sakant, Clevelando 
lietuvių radio programai labai 
apgailėtinoj padėty randasi.

tVell! Gal su laiku pagerės.
- Jos. F. Budrik, Ine. Budril^i 

radio lietuviški programai Ka
nadoj, Toronte, girdėti sėkmą- 
dieniaiš iš stoties W.C.F.Ū. 
970 kil. iiuo 6—7 V. v. Kana
dos laiku.

Apie Budrikd fadid lietuviš
kus prgoramus turiu pasaky
ti štai ką: kartais yra sunku 
girdėti Toronte, bet tas pri
klauso nuo oro. Kada oras blo
gas, tai ir iš artimiausių ra
dio stočių yra blogas girdėji
mas.

Kas link paties išpildymo 
programų, tai yra sunku kas 
nors prikišti, žodžiu sakant, 
dainos, muzika ir “Makalų šei
ma”, .tai žavčjantis balsas, ku

J

tai žavėjantis baisas, ku 
riš suteikia kiekvienam malo
nią valandą, klausantis Budri
ke Krautuvės leidžiamą lietu
višką radio programą.

LAibotuyiu Direktoriai

(MUStį špėbiam korespon
dente)

Kas tikrai bįiš Lietuvos kori- 
šultU NW Ybrkė, dar. tikrų ži- 
iiiiį ilėra, bet tikriatisiai bus 
paskirtas Z. Kūžmiiiskas.

Z. Kuzminskas yra baigęs 
Vokiėtijbjė ^iiitŠtiibsiUs komer
cijos mokslus. Kurį laiką jis 
tatriavb’ FihAhšii miriištaljoje 
ir .kartu dčštė įihinązijpje ko
mercijos mokslus. Vėliau buvo 
paskirtas Užsienio Reikalų Mi
nisterijoj e ekonoihinio depar
tamento , direktorium. Tas pe
reigas ėjo iki šių dierių, dabar 
skaitosi atoštogbšę. ir laukia 
naujo paskirimo, būtent, kon
sulu? į New Yorką.

Z. Kuzminskas, jei bus pa
skirtas konsulu; tai bus bene 
pirmas Lietuvos konsulas, ku
ris išeina iš ūkiškojo gyveni
mo ir yra diplomuotas komer
santas. šiaip jau konsulų dau
guma tai vis juristai, bet tie 
ūkiškojo gyvenimo , žmonas;; Z. 
Kuzminskas Lietuvoje aktin
gai dalyvavo visame ūkiška
me Lietuvos gyvenime. Jis ku
rį laiką buvo Lietuvos Koope-, 
racijos banko tarybos narys, 
dar ir dabar yra Lietūkio val
dybos nariu. Lietumis . yra vie
na stambiausių į^etuvos pre
kybinių kooperatyvų sąjunga, 
kuri jungia visas Įlietu vos ko
operatines vartotojų bendroves 
ir žemės ūkio kooperatyvus. Z. 
Kuzminskas taip pat visą lai
ką aktingai dalyvauja Ekono
minių Studijų Draugijoje, ši 
draugija spiečia apie save vi
sus praktiškai ekonoiųiniame 
gyvenime dalyvaujančius ir 
kas antra savaitė vis ruošia iš 
ekonominio gyvenimo paskai
tas, kurių keletas . turėjo ir Z. 
Kuzminskas.

Ž. Kuzriiįhškas jau yra žmo- ir plunksna, jis yra nuolatinis 
gdš Lietuvos gjrvėiiihib slpy- 
stbvose. išaugęs, jam jau yra 
švėtimas arias rusų caro laikų 
lietuvio veikėjo tipas, neš tais' 
iMkais Ž. Kuzminskas buvo I 
dar vaikėzas.

Ž. Kuzminskas moka gražiai 
pakalbėti ir gerą toną palai
kyti. Jei jis bus paskirtas? 
Amerikoje konšu’lų, reikia lauk
ti, kad iš jo paskirimo nema
ža naudos turės šiaur. Ameri
kos lietuviai besiverčią preky
ba, — rasi pavyktų lietuviams 
aktingiaU Lietuvos brekybiniam 
gyvbriime dalyvauti. Lietuvos 
prekyba su šiaur. Amerika ei
na. Daug kas iš Lietuvos įve
žama, bet ir Lietuva nemaža 
Šiaur. Amerikoje perka, ypač 
dabar, kada dbleHb vertė su
mažėjo. Taigi šitą prekybą ga
lėtų lietuviai' pasiimki į savo 
rankas.

Ž. KUzmihskui neria švbtima

ekonominio žurnalo “Tautos 
Ūkis” bendradarbis.

Z. f Kuzminskas politiniam 
gyvenime aktingai nėra daly

davęs. '
, v ■

ADVOKATAI

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbom St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Haisted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310, 
Ketvirtadieniais, ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

EUDEIKIS
ir TĖVAS

LaMbtuvlū Šąlygos 
Lengvais Jšmokėjittials

REPubUc 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Stop 
Itching

ĮSI W
NieJ8jltno,. Išbėrimą ir Dedervinės— 
Žemo frreit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina iri tad ją nuo Eczemos, apuo
ką ir panašių odos nesveikumą. Per 25 * 

r metus Žemo vartojamas ir giriamas m 
milijoną kaipo Svarus ir saugus vais- T 
tas prašalinimul odos irltaciją. Užgin
tas Good Housekeeplng Bureau. No. 
4874. 36c, 60c, Ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.žemo

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS: v , . .

nuo 9 iki 11 valhnd&i fryto 
...... nUO . 6 ikL 8 valandai vakare. 
Apart šventadienio ir ketvirtadieniu.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki * 

vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Haisted St. 

Tel. Boulevard 1401
4 jį

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cerinak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos; Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais:, panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

_ Telefonas Republic 9600.

Telephone: Ėoulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 Sd. Rockwell St. 
Telephon«: Renublic 9723

.Phone Canal 6122
Dr. S. Biėžis

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

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califbrnia Aveliu® 

Telefonas Repttblic 7868

Tel. Office Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 3395 

l)r. Sušanha Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Haisted St, 

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 v, vak. 
išskyras seredomis ir subatondl.

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Miesto ofisas
10 No.. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearbom 3984 
Rezidencija .»

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

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.

AKUŠERES
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physiėal Therdpy 
and Midwife , 

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

Patarnauji! prie 
gimdymo namilo 
se ar ligoninėse, 
duodu niassage 
olectric t r e a t- 
ment ir. magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvią 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ, 
Turime Koplyčias Visose Miešto Dalyse.

i. j. zOlp
1646 Wešt i6ih Street Phones Boulevard 5203-8418

J; Fi EUDEIKIS
4605-07 S. Herpiitage Aveniie Phones Yards 1741-1742

LACHAWICZ ir SŪNUS “
2314 West 23rd. jĖlącfe . Phones Canal 2515—Cicero 5927

S. Či LAČHAVICZ
42-44 Kast 1081h St. Tel. PtiUmah 1270 arba Canal 2515

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue___ , Phone Lafayette 8572

S; Pi MAŽEIKA
8819 Lituatiica AVbnuė phone Yards 1188

- .. A. Masalskis .
8307 Lituanica Ąvenųe, ,,K Phone Boulevard 4189

A. PETKŪS
1410 South 4Qth Court . „ęicero Phone Cicero 2109

J. F. RADŽIUS
668 West 18tft Street ; . Phone Canal 6174

*• ..... .. 11 ...........>■■■■■■-------------------UTT,'"..........................................

.... . .. S. Mi SKŪDAS . ..
718 Wešt IŠth Street Phone Monroe 8877

AMfeULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ m NAKTĮ
YARdš^l741—1742 
L F. EUDEIKIS

________ iniffiniftTfih v?:.''n

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

11 W. Washington St
Room 737

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

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

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

vak. Nedėlibj pagal sutarime 
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namu Tekt Prospect 1930

LIDY 
ir 

PETRAITIS 
Advokatai

77 W. Washingtbn St.
Suite 1810

Tel. State 4311

AKIĮJ SPECIALISTAI

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRtJRGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Dentistas

arti vvestern

Kiti Lietuviai Daktarai.

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu 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 i 
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

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Haisted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 ikiValandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

Tek Seėley 7330
Narna telefonas Brnnawick 0597

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

756 West 35th St.
Cor. of, 35th and Haisted Sts. 

Ofiso valandos nUo 1-3 nuo 6:30-8:80 
Nedėliomis pagal sutarti.

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Nakti 
Ofiso valandos:nuo 2 iki 4. nųo.J 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 ft. m.

Dr. S. Naikelis .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halstfed St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzihan
Iš RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgai^ St> 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464
X / f * » *"• * *

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-fos lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994 ,

Dr. Mauriče Kahh
4631 ŠOUTC ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieiia. 2 iki 8 po piletų 

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

Ofiso Tel. Dorehester 6194 
Rez. Tek Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaikų ir visų 
chroniškų ligii.

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

liomis ir Iventadieniais 10—12 
diena.

Dr. J. Shinglmah
Praktikuoja 25 pietai 

Reumatizmas ir Širdies ligos jo 
specialybė

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

Phone Cicero 8656
Office 4930 W. 13 St. • Cicero 49
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NAUJIENOS, Chicago, 111.

REIKALINGI DIEVAI
Buvo laikai, kada graikų die

vais buvo Dzevsas ar Zevsas, 
Prometėjus ir keliatas kitų 
abiretelių. Romanai turėjo Ju
piterį, Venerą, Fortūną ir ke
lis tuzinus kitų didelių ir ma
žų dievų ir deivių. Pas rusus 
buvo saulinis, miškinis, nami
nis ir kiti dievai. Lietuvių die
vais buvo Praamžis, Perkūnas, 
Patrimpas. Visų dievų ir ne- 
suskaitlii/osi. Kiekvienas kraš
tas ir kiekviena tauta jų tu
rėjo eibes. Vieni skolino ir vo
gė dievus nuo kitų. Vieni ko
vojo ir kariavo prieš kitų die
vus; juos dergė, šmeižė, išjuo
kė ir naikino. Tokiu budu dau
gybė dievų tapo ubagais išva
ryta ir daugybė visai išnai 
kinta.

Nors musų gadynėj dievų 
skaitlius jau gerokai yra su
mažėjęs, vienok Indijoj ir Ame
rikoj jų dar nemaža. Azijoj 
pusėtinai įsigalėjo Buda, Kon
fucijus ir Mahometas, Europoj 
ir kitur Kristus. Kiekvienas 
didysai Dievas turi nemaža pa- 
gelbininkų. Ir krikščionių Die
vas ne visų vienodas. Katah 
kų Dievas reikalauja išpažin
ties, pasninkų, popiežiaus ir 
yra patvarkęs kankinti grieš- 
ninkus po mirties. Metodistų 
Dievas neleidžia rūkyti, ariel
ką gerti, šokti ir kitus zbitkus 
daryti. Unitarionų Dievas, ro
dos, nė pragaro neturi įsitai
sęs. Jis pusėtinai malonus ir 
mielaširdingas. Baptistų Dievas 
kitokio krikšto nepripažįsta 
kaip tik išmaudymo prūde, 
upėj arba ežere. Liuteronų Die
vas yra priešingas ir pasnin
kams, ir indulgencijoms ir dau
geliui kitų katalikiškojo Die
vo patvarkymų. Vokietijos na
ciai užsispyrė pakeisti arba at
statyti visus dabartinius vo
kiečių dievus ir atsteigti pago
niškuosius. Meksikoj, Ispani
joj, Rusijoj ir kitur irgi eina 
kova prieš Dievus. Amerikoj 
yra daugybė krikščioniškų sek
tų ir vis naujos dar dygsta, 
kurios kiekviena kitaip Dievą 
supranta. Japonams, kinie
čiams ir kitiems azijatams mi
sionieriai liepia atstatyti savo 
senuosius dievus ir priimti 
krikščioniškąjį.

Iš to visko darosi aišku, kad 
Dievai yra reikalingi. Kurie 
nėra tinkami, tuos galima pra
šalinti. Už tinkamus galima pa
agituoti.

žinoma, butų geriau, kad vi
sas svietas susitartų palikti tik 
tokius Dievus, kurie visiems 
tiktų, tuomet nereikėtų erge- 
liotis ir pačius Dievus niekin
ti.

ten, iš kur yra kilę. Jeigu Dar
vino teorija yra teisinga, lai
kui bėgant jie gali tapti bež
džionėmis ir dar’ prastesniais 
gyvūnais.

Protestas
kreipėsi 

ministerį

respubli 
skatinamas

Meksikos bedieviai 
į Padaužų pasienio 
su šitokiu protestu:

“Jūsų ekselencijos 
ko j toleruojamas,
ir remiamas visokių monų, bur
tų ir prietarų skleidimas. Nuo 
pat mažens iki grabo lentos 
kiekvienas pilietis mokinamas 
nebūtų, nesamų ir būti nega
linčių dalykų. Suaugę žmonės 
įpranta tikėti tokioms balabai- 
koms, kurioms netikėtų sveiko 
proto vaikas. Jūsų piliečiai, ku
rie nemoka išvirti vienos žmo-( 
niškos zupės, prisisteigė eibes 
visokių sektų ir bažnyčių, ku
rioms leidžiama rinkti pinigus 
už neįrodomų dalykų skelbimą. 
Toms bažnyčioms ir sektoms 
jus duodate įvairias privilegi 
jas: leidžiate daryti biznį po
ilsio dienomis, neimate taksų 
už jų turtus ir nuosavybės, 
kada visi piliečiai turi mokė
ti. Teikiate visiokiariopą ap 
saugą ir pagelbą tų turtų ir 
nuosavybių išlaikymui monel- 
ninkų rankose. Teikiate polici
jos teismų 
tarnavimą 
neprisideda 
užlaikymo.
mus prirašyti apie jūsų neti
kusį parėdką.

Todėl mes reikalaujame, kad 
uždarytumėte bažnyčias ir už- 
draustumėte egzistuoti viso
kioms sektoms”.

— Bedievių

Atsakymas. — 
nisteris nesikiša
reikalus, todėl jis prašo, kad 
ir meksikonai nekištų savo no
sies į Padaužų krašto parėdką. 
Mes leidžiame savo piliečiams 
durnavotj taip, kaip kam pa
tinka.

ir kitų įstaigų pa
tiems, kurie visai 

prie šitų įstaigų 
Mes galėtume to

federacija.

Pasienio mi-
į' Meksikos

Paieškome kompa 
nijos

ma- 
tar-

Ar kas nežinote, kur randa
si John’s Stfpply Company ar
ba John’s Supply House? Ji 
pardavinėdavo, kaip girdėjome, 
tokius karpetus, kad ant jų 
užsilipęs galėjai be šipkortės 
bile kuriame svieto gale atsi
durti.

Mat, pavasarį įvyks S.L.A. 
seimas ir sandariečiai su tau
tininkais skundžiasi, kad socia
listai atsiveža į seimą daug 
delegatų, o atžagareiviai neiš
gali. Nupirkus tokį karpetą, ga
lima butų seimą prikimšti san- 
dariečiais ir tautininkais, nes 
transportacija nelėšuotų.

Kitas dalykas, girdėjome,

kad toji pat kompanija par
davinėdavo kepures, kurias už
simovus ant galvos tavęs nie
kas negalėjo matyti. Kada vie-( 
na kuopa balsavo Pildomosios 
Tarybos nominacijose, matomų 
narių mitinge buvo, rodos, 15,

Prez.: Bagočius 24; Rašte

su- 
vėl 
ne- 
jis

ATGALEIVIAI
-----------

Tautininkai ir klerikalai 
no, kad atgaleivių žmonių
pe visai nėra. Kada žmogus 
arčiau ar toliau* nueina, o, pa
skui grįžta atgal, galima butų 
jį vadinti atgaleivių. Bet 
grįžęs jis, daleiskime, ir 
eina į priekį ir dar toliau, 
gu pirmąjį sykį. Reiškia, 
nėra nuolatinis atgaleivis.

Kuomet gi žmogus žengia ir 
žengia pirmyn, priimta yra va
dinti jį pirmeiviu. Kuris gi 
eina ir eina atgal arba į už
pakalį, tą vadiname atgalei- 
viu.

Yra žmonių, kurie ėjo ir ėjo 
pirmyn ir pusėtinai toli jau 
buvo nuėję, bet . jie sumanė 
niekad daugiau pirmyn neiti, 
o grįžti atgal į ten, iš kur pra
dėjo. Reiškia, jie visą laiką 
neeina daugiau į priekį, o vi
są laiką į užpakalį, — kitaip 
pasakius, grįžta į sencvę arba

bet balsų paduota žymiai dau
giau ir netoli visi už atžagą- nis 13, 
reivių sleitą. Matyt, kai kuri s | Vice-prez 

žukna' 11,
Sekr.; Vinikas 31, Jurgeliu

tė 6,
Iždin.: Lopatto 22, Gugis 14.
Kitų nenugirdau ir negaliu 

raportuoti. Bet musų kuopos 
nariai, asmeniškai pareiškė, 
kad nors jie iš principo šio
mis nominacijomis remia dau
gumą, neva tautiško šleito kan
didatus, bet jei Shalna, Vini
kas ir Lopatto prieš rinkimus 
nepareikš, kad jie nieko ben
dro neturi su* samdymu šnipų

nariai buvo užsimovę John’s 
Supply kompanijos kepures.

Balsavo, nors niekas jų mi
tinge nematė.

Shalna 26, Ma

Mockus 19 b.
Zalatorius 16 b. 
daktarą kvotėją 
Dr. Naikelis.

Lynu, Mass.
SLA. PILDOMOSIOS TARYBOS 

NOMINACIJOS
Forest City, Pa

Gruodžio 8 d. įvyko SLA. 
2-ros kuopos nominacijos, ku
rių daviniai yra tokie: prez.: 
Bagočius 26, Rastenis 2; vice- 
prez.: M^žukna 26, Shalna 2; 
sek.: Jurgeliutė 17, Vinikas 10; 
ižd.: Gugis 25, Lopatto 2; dr. 
kvot.; Stanislovaitis 25, Nai
kelis 2; iždo glob.: Mikužiutė 
26, Miliauskas 25.

1934 metų rinkimais gavo: 
Bagočius 11, Strumskis 6; Gu
gis 4, o Lopatto 13. Kodėl to
kia radikalė permaina musų 
kuopoj, gal kas paklaus ? At
sakymas lengvas: nariai yra 
baisiai pasipiktinę ta biauria 
agitacija, kurią skleidžia Stri
maitis po priedanga kokio ten 
“Sargybos Komiteto” ir už ben
dradarbiavimą su šnipais. Ei
liniai nariai jau pradeda klau
sti : kodėl Lopatto veržiasi j 
musų Susivienijimą, kada jis 
yra Romos Susivienijimui daug 
artimesnis, ir Romos Susivie
nijime jis galėtų būt, jei. no
rėtų, ne tik prezidentu, bet iž
dininku, ar kita kitu ? Kokio 
tad tikslai p. Lopattos, jei ne
užkariauti musų Susivienijimą 
klerikalams? Į

s Veteranas-Narys.

Johnston City, III.
Musų SLA. 103 kuopa ne

skaitlinga, bet susideda iš rim
tų, apsišvietusių liėfuvių dar
bininkų. Aišku,pas mumis, 
kaip ir visur, asmeniškos pa
žiūros ekonomiškais ir sočia 
liškais klausimais skiriasi, bet 
tokie nuomonių skirtumai ir 
priverčia bediskusuojančiuts na
rius ir jų draugus daugiau švie- 
sties ir protauti. Prieš SLA. 
nominacijas mes buvome ap
versti “Sargybos” literatūra, 
po kuria pasirašo žmogus var
du Strimaitis, Jis mums nepa
žįstamas, bet kada išgirdome, 
kad tai tas Strimaitis, kurs 
kaip erkė jau keliolika metų 
vis “nesudaro” Lietuvos Atsta
tymo Bendrovės kvorumo, ii 
su? pagelba savo f rentų jau 
baigia * lietuvių darbininkų su
dėtus pinigus į tą bendrovę 
pravalgyti nieko nedirbdamas, 
tada jau 
buvo, ir 
apkalbėję 
balsavo:

Prez. Bagočius 14 balsų,
Vice-prez. Mažukna 14 bal

sų,
Sekr. Vinikas 14 balsų,
Ižd. Gugis 14 balsų,
Dr. - Kvot. Stanislovaitis 

balsų,
Iždo Globėjai: Mikužiutė

kitokios išeities ne- 
musų kuopos nariai, 

dalyką, štai kaip

SLA. 127 kp

vome už Viniką ir Mockų? To
dėl, kad pas mus partyvišku- 
mų Susivienijimo klausimais 
nėra. Mums dar nežihoma, kad 
Vinikas ir Mockus su Strimai- ir su Strimaičiu, kurs mums
čio-šnipų genge yra* susidėję, dar yra žinomas, tai rinkimuo- 
nes gyvename toli nuo centrų.1 se tas 'Strimaičio sąrašas ne- 
Bet dabosime kas darosi: jei 
pasirodys, kad Vinikas ir Moc
kus eina su strimaitiniais, tai 
Dieve jiems padėk!

— A. L. Konis.

gaus nė prakeikto baiso.
— Kirvis.

Milwaukee, Wis.
" • . i

Montello, Mass.
S.L.A. 177 kp. nominacijos

Prezidenv?:
F. J. Bagočius 3 balsus, 
Rastenis 22 b.

Vice-prezidentu:
A. Shalna 25 balsus.

Sekretorium:
M. Vinikas 25 balsus.

Iždininku:
K. Gugis 9 balsus, 
J. Lopatto 15 balsų.

Iždo globėjai:
S. Mockus 25 bal.,
A. Zalatorius 14 b., 
Mikužiutė 3 bal.

Daktaras kvotėjas: 
Stanislovaitis 12 b., 
S. Naikelis 11 b.

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO

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

Vynų. SuvirS metų laiko turėjau bė
dos su nnmalimu — ką tik valgiau 
grasai darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau jūsų skelbimą, 
nusipirkau buteli, ir nuo paties pir
mo paėmimo neinalimas dingo. Bu
vo taip, kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar, viduriai vei
kia kaip laikrodis ir valgau ką. tik 
noriu. Su pagarba, Wallace A. 
Combs.”

Jei Jūs kenčiate nuo nemalimp, 
prasto apetito, nevirškinimo, gaso, 
galvos skaudėjimo, nervotumo, nera
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vyną; imkite re
guliariai, pilną fiaukSt^ prieš valgį. 
Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago

GARSINK1TĖ8 
NAUJIENOSE
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Musų 17-toj kuopoj SLA. yra 
didelė dauguma tautiškai nusi
stačiusių žmonių, ir, galima sa
kyti, kad tiktai vienas socia- 
Jistas. Vienok'kada atėjo gan
dai, jog fašistai ir sandariečiai 
susivienijo, kad pasiglemžti 
sau musų organizaciją, ir ka
da pasirodė, jog to “susivie
nijimo” priešakyje yra Stri
maitis, kurs jau baigia vąlgy- 
ti Lietuvos Atstatymo Bendro
vę su $600,000.00 lietuvių pi
nigų ir dabar, matyti, taikosi 
prie Susivienijimo, ir kada pa
sirodė, jog musų neva tauti
ninkų laikraščiai paliko orga
nais kokio ten šnipo, kurio, 
kaip kokio “Patrimpo Laiškai” 
ten yra skelbiami ir “inter- 
views” yra tieihs šnipams su
teikiami (kada švarus žmogus 
pro juos eidamas nosį sau už
siima), tai ir liberališki san
dariečiai ir tautininkai, kurių 
tarpe pas mus j^ra daug inte
ligentiškų asmėriiį, jaiv negalė
jo už saviškių šlaitą pilnai be
stovėti, ir todėl nominacijų pa
sekmės buvo tokios:

Prezidento urėdui:
F.' J. Bagočius 1 bal.
N. Rastenis 17 bal.

Į vice-prezidentus:
Shalna 17 balšų.

Į Sekretorius:
M. Vinikas 17* balsų.

Į iždininkus:
Gugis 2 b.
Lopatto 16 bal.

| iždo globėjus:

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, nursiu ir, 
vaistininkų.

i

Si 
Si 
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Si 
Si

Si

Sšė

.w

Si
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RADIOS
Stromberg-Carlson, 
R. C. A. Victor, 
Radionas, 
Philco, 
Zenith
ir kitos padarys Kalė
das daug linksmes
nes. Galite išmainyti 
savo seną radio, o tik 
mokėti kitą metą.

te

Si
t-

♦

♦
«
*
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H

14 
balsų, Mockus 8 balsus, Mi
liauskas 6 balsus.

Gal kas klaus, kodėl baisa-

PBTER PEN

HOPE 
EVEttM- 
TMING 
GOBS

R.IGMT. 
MAJOG 
DOMINO

us 
IN.

MtCHOLS

ii

iii:
iii’
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RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 West 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS.

Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 
Masažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir naktį.— 

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

3749

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

, Kreipkitės:
LINCOLN TAVERN

Sav. Margaret Belcher, persikėlė iš “Margie’s Tavern.”
SOUTH HALSTED STREET Tel. BOUlevard

——

KALENDORIAI

2092

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

1739 S. Halste St.
CANal 8500
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NAV

Si
Si

SS

26 šmotų Gommunity S 
Silver vertės $35.00 už R

•18.50 g
Iš aukso ir sidabro yra SS 
geros dovanos dėl Ka- gj 
ledu. » ~j f '
Elektrikiniai toasteriai

,» 98c Si

Si
GRAŽUS SMOKING STANDAI .
po ...............7......... ........... .................. ..................
ANT STALO LEMPOS
po ......................... ............................ ..... ......

Kiekvienas lietuvis gaus gražų kalendorių dykai. R

Krautuvės Atdaras Kožną Vakarą M

Uos. F. Budrik Jewėlry
3343 S. HALSTED STREET

4

S«
Si

Si
Si
Si

Budrik Furniture Marti
3347 S. HALSTED STREET ĮSf

Si

J. F. Budrik, Inoj
.W 3417 S. HALSTED STREET

Tel. Boulevard 4705

& 
&•

I

WCFL, 970 k. radio stotis. Nedėliomis nuo 5 iki 6 vai. po pietų 
KM radio valanda leidžiama Budriko.
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1739 South Balsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Ratas:
>8.00 per year in Canada
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drovė, 1789 Haįsted St, Chicago. 
Iii. Telafonas Canal 8500,
.u j! v" r t '";g"z ■; ,'a 's ■■įį-'i'T1"'*""'": '"j?

TAUTININKAI, SOCIALISTAI IR SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ AMERIKOJE

Višaky mo kaina t
Chicagoje — paštu:

Metams ____ _____ _____
Pusei metą------------------
Trims mėnesiams __
Dviem mėnesiams ^.1....
Vienam mėnesiui______

Chicagoj per iinešiotojus:
Viena taųrfja _ _________
Savaitei _____ I----------- :
Mėnesiui ........  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paltu t

Metams _______________ _ 15.00
Pusei mėty __       2.75
Trims mėnesiams ___  1.50
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .....................  ■ _____ 88.00
Pusei metu  4.00
Trims mėnesiams _____ _ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

88.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

_____  3c
—L 18c

Dar toli prieš prašinėsiant dabartinei rinkimų 
“kampanijai” Susivienijime, musų vadinamų “tautiškų” 
srovių veikėjai ėmė tartis ir organizuotis “SLA. išva
davimui” nuo socialistų. Dar pernai metais, vos praė
jus Detroito seimui, jie jau pradėjo laikyti slaptas kon
ferencijas, kurti “tautiškus” komitetus ir skelbti karą 
socialistinės minties nariamš Susivienijime, O šiemet, 
ypač nuo vidurvasario, kai tautininkų ir sandariečių 
vadukai atlaikė keletą pasitarimų Brooklyne (keliems 
jų važiuojant į Kauno kongresą), jie ėmė socialistus 
tiesiog bombarduoti iš visų savo kanuolių.

“Tautiškieji” laikraščiai užpildyti pikčiausiais puo
limais prieš socialistus. Skleidžiama SLA. kuopose tam 
tyčia išleisti tautiškos “Sargybos” biuleteniai apie so
cialistų “griekųs”, siuntinėjama kuopų darbuotojams 
cirkulioriai su instrukcijomis ir balotų pavyzdžiais, su
sirašinėjamą su “ištikimais” asmenimis įvairiose kolo
nijose, zuja po kolonijas “sargybininkų” agentai.

Visas šitas triukšmas, suprantama, Susivienijimui 
labai kenkia. Narių ir kuopų darbuotojų energija yra 
atitraukiama nuo teigiamo darbo organizacijos labui. 
Be to, kai viena pusė atakuoją kitą pusę narių, tai ir 
ši juk yra priversta sukrusti savęs apsigynimui. Tokiu 
budu susidaro frontas prieš frontą ir eina organizaci
jos viduje srovių kova, tuo tarpu kai pagrindiniai or
ganizacijos reikalai palieka apleisti.

štai dabar SLA. turi savo “auksinį vajų”: reikėtų 
visoms kuopoms išsijuosus dirbti, kad butų gauta orga- 

‘ nizacijai daugiau narių, daugiau pajamų; reikėtų ruoš
tis jubiliejiniam seimui, kad . butų tinkamai pažymėtos 
organizacijos penkių dešimčių metų gyvenimo sukaktu
vės. Bet kas šitiems tikslams dirbs, kas šitais reikalais 
rūpinsis, kuomet eina triukšminga kova tarpe srovių ir 
kiekviena veiklesnė jėga yra įtraukiama į jos sukurį?

Fraternalėje organizacijoje šitokios rūšies tąsy- 
nėms visai neturėtų būti vietos. Jeigu SLA. konstituci
ja pripažįsta nariams teisę priklausyti tokioms parti
joms, kokioms jie nori, ir nenustato į ką jie turi tikėti 
arba netikėti, tai yra iš yiso neleistina SLA. viduje or
ganizuotis partinėms grupėms ir kurstyti vienos srovės 
žmones prieš kitas sroves.

Šitą partyvišką kampaniją pradėjo, kaip minėjome, 
tautininkai su sandariečiais, o nė socialistai. Ant tauti
ninkų ir sandariečių tad puola ir atsakomybė dėl tos 
žalos, kurią Susivienijimui daro jų akiplėšiškomis ata
komis prieš socialistus iššaukti kivirčiai organizacijoje.

teko dėl visuotino balsavimo. Po aštrių ginčų kuopose 
ir seimuose jisai buvo priimtas ir į konstituciją įrašy
tas. Bet paskui tautininkai konstituciją sumaklevojo ir 
visuotiną balsavimą sunaikino. Detroito seime jisai vėl 
buvo atsteigtas. Nieko siaurai partyvisko visuotiname 
balsavime nėra.

Kitą labai smarkią kovą Susivienijime anąmet iš
šaukė duoklių klausimas. Triukšmą dėl duoklių pradėjo 
kelti ne socialistai, bet tautininkai. Tačiau, kai į tą ko
vą įsivėlė ir socialistai, tai organizacijos vyriausybė 
kuri tuomet buvo tautininkų rankose, atėmė balsą kuo
poms ir nariams ir pradėjo “priešginas” braukti ma
sėmis įauk. Socialistai kovojo prieš viršininkų sauvalia
vimą, ir už tai daugelis jų tapo visąi pašalinti iš orga
nizacijos. Bet ir po tos žiaurios “operacijos” Susivieni
jime dar buvo palikę socialistų tiek, kad daugiausia 
jiems teko pasiimti organizacijos atgaivinimo darbas.

Tuo tarpu, jeigu pažiūrėsime į tautiiįinkų pusę tuo
se praeities konfliktuose, tai puls į akį? faktas, kad jie 
kiekvieną kartą statė pirmon vieton savo srovės intere
sus. Jie vis planuodavo pirmiausia, kaip pasiimti .orga
nizacijos vairą į savo nagus, “iššluojant” tą arba kitą 
priešingą jiems srovę. Ir šitam tikslui jie paaukodavo 
viską. Savo galios užtikrinimui, tautininkai vienu laiku 
buvo “iššlavę” iš SLA. tris ketvirtadalius narių! Kitą 
kartą, turėdami valdžią savo rankose, tautininkai ne
sidrovėjo sutremti visuotino balsavimo pasėkas.

Taigi nenuostabu, kad ir dabar tautininkai spiauja 
i organizacijos gerovę; nepaiso, kad jų palaidu šeimi
ninkavimu suardyta SLA. finansinė padėtis dar nėra 
pilnai pasitaisius; nepaiso besiartinančio jubiliejaus ir 
“auksinio vajaus”, — bet tik laksto ir rėkia, kad iš 
SLA. vadovybės reikią mesti “socialistus”!

sai pavirto, turėdanj^s parazitišką “džabą” prie Liet, 
Ąjtstatyjpo J?pp<|roy£s pąjįiiką. x

Tai tokie yrą istorijos faktai. /
Jie rodo, kad tautininkąi pasižymėjo Susivienijime 

ne kaipo statytojai ir augintojai, bet kaipo kiviičų kal
tininkai ir orgąDizącijoąsteigė 
sociajįstąi ir dąųgiąusia socialistų pastangomis Susivie
nijimas būdavo atgaivinamas po to, kai tautininkai jį 
nųgyveųdindavo.

Dabar juk irgi socialistams tenka Susivienijimą 
traukti iš tos pelkės, kurioje jį buvo įklaippinusi “100% 
tautiška” Pildomoji Taryba su Gegužiu priešakyje.

Jeigu ne tautininkų užsimojimai Susivienijimą žūt
būt valdyti; jeigu ne jų žliba neapykanta prieš kitaip 
manančius žmonoj o ypač prieš socialistus, tai da
bar, baigdąnia 50 metus savo amžiaus, Ši laisva Ameri
kos lietuvį1! organizaciją 50,000 narių.

IŠ socialistų pusės Susįvienijimui joks pavojus ne- 
gręsia. O iš tautininkų — taip. N,es pas tąųtininkus nė
ra nei tolerancijos, be kurios frąternalė organizaciją 
negali tarpti, nei pasišventimo vįsu.oipenės labui.. Jie tik 
žiuri, kaip pasinaudoti tuo, ką padaro kiti.

................   •'........................................... ............... ..................■■ i .1 i 'į

T. J.

Šių Dienų Eurnpa

Socialistai Susivienijime neieškojo jokių partinių 
tikslų. Visą, ko jie norį tai kad SLA. butų pažangi, iš
tikima demokratiniems principams organizacija, ku
rioje kiekvienas narys, nežiūrint jo politinių įsitikini
mų arba pasaulėžiūros, galėtų nauįotis visomis nario 
teisėmis ir privilegijomis, lygiai su visais kitais nariais, 
ir nebūti ujamas arba niekinamas.

Tur bųt, nebuvo ątsitikimo SLA. istorijoje, kad so- 
* pįalistai butų statę kandidatais į SLA. viršininkus vien 

tik savo partijos žmones. Jie neatsisako dirbti su1 kitais. 
Net ir tuomet, kai tautininkai užsimoja socialistus vi
sai “iššluoti” iš atsakomingų vietų organizacijoje ir pa
starieji todėl būna priversti išeiti su priešingu jiems 
kandidatų ^sąrašu, jie (socialistai) visuomet deda į savo 
surašą įyąirių nuomonių asmenis. Visi žino, kad buvo 
laikai, kącįą socialistai per metų metus rėmė Pildomąją 
Tarybą, kurioje visi ligi vieno jos nariai priklausė san
dariečių partijai. O pas tautininkus šitokios toleranci
jos socialistams niekuomet nebuvo.

Tiesa, socialistams teko išlaikyti daug kovų Susi
vienijime. Butų naivu sakytį kad jų pusėje visuomet 
būdavo 100% tiesa. Jie yra padarę klaidų, kaip jų pa
daro ir kiekviena kita srovė. Bet jeigu mes arčiau pa
žvelgsime j tuos konfliktus Susivienijime, kur sociąlisr 
tams tekdavo smarkiai susikirsti su savo oponentais; 
tai pamatysime, kad jų pagrinde visuomet būdavo koks 
nors svarbus Susivienijimo reikalas arba principas, o 
nei partijos dalykas.

Daugiausia kovoti praeįtyje socialistams, tur būt.

Ką gi socialistai yra blogo padarę Susivienijimui, 
kad sandariečiai su fašistais baido jais narius?

Ir ką gero yra atlikę Susivienijimui tautininkai, 
kurie pretenduoja į SLA. vadus?.

Šiais klausimais patiekia" įdomių faktų buvęs SLA. 
prezidentas F.-Živatas savo straipsnyje, kurį jisai pri
siuntė “Naujienoms” po to, kai jį atsisakė dėti “sargy
bininkų” organas. Rašytojas pirmiausia^ nušviečia klau
simą, kas yra daugiausia pasidarbavęs, Susivienijimą 
steigiant. . ,

Tautininkai, kaip žinoma, savinasi garbę, kai^.o 
SLA. kūrėjai. Bet buv. prezidentas Žiyatas sako apie 
tai ve ką:. ;

“...Visi žinome, kad SLA. sumanytoju buvo mu
sų tautos darbuoto jas Jonas šliupas; Jis ne tik su
manė SLA., ale ir organizavo su Pijušų Pasėdai. 
Ir abudu tuo laikų buvo SOCIALISTAI, ir dagi 
karšti tos idėjos pasekė j ai.”
Bet gal tautininkai daugiaus už kitus prisidėjo prie 

SLA. “išauginimo”, kaip jie kad mėgsta girtis?
Gerą pavyzdį, kaip tautininkai Susivienijimą “au

gino”, duoda vienų metų tarpas, nuo 1910 metų s,eiw°, 
įvykusio Chicagoje, iki 1911 metų seimo, Baltimorėje, 
kada SLA. valdė Damijonaitis. Tai buvo panašaus nu< 
sistatymo žmogus, kaip dabartiniai “sargybininkai”.

“O to plauko žmonės (rašo F. živatas) reika
lauja, kad visi taip manytų ir darytą, kaip jie no
ri, o ne kitaip. Ir tuolaikinis SLA. prezidentas M. 
J. Damijonaitis tos pačios nuomonės buvo. Na, ir 
kas tada atsitiko SU SLA.? Iš JI,700 nariu Per U?e- 
tus p. Damijonaičio valdymo paliko tik 2,900 narių, 
ir tai nepilnai.”
B. K. Balučio (tuolaikinio “Lietuvos” redakto

riaus) patariamas, p. Damijonaitis spenduodavo ištisas 
kuopas vien tik už tai, kad jos drįsdavo paklausti pą- 
aiškinimo apie naują duoklių lentelę.

“Ir atsitiko” —- sako F. živatas — “kad tas 
prezidentas suspendavo visas rytinių valstijų jkuo- 
pas, visas Naujosios Anglijos ir iki Baltimore. Ir 
akyviausia, kad suspendavo kuopas tik dėl to, ka$ 
manė, jog jas socialistai valdo! O tuo tarpu pirmų 
pirmiausia ergelis pradėta keltį ne socialistų kuo? 
pose, bet tikrų ‘tautiečių’ 11 kuopoj, Waterbury? 
Conn. Iš tos kuopos pirmas ergelis dėl naujų mo
kesčių ir prasidėjo. Na, žinoma, kada jau tokie 
‘tautiečiai’, kaip 11 kuopos, kėlė ergelį ir priešinęs 
mokesčių padidinimui, tai kodėl kitiems jais nepa
sekti? Tuo budu ir prasidėjo suirutė. Jei Damijo- 

• naitis dar butų kitus metus paprezentavęs, tai 
SLA. nebūtų likę visai.”
Kai Susivienijimas buvo šitaip beveik priėjęs gra

bo lentą, tai kas jį atgaivino ir ant kojų vėl pastatė? 
Ar gal tautininkai ? Ne. Baltimorės seime daugumą tu
rėjo socialistai. Mat, riežiųrint kiek Damijonaitis sų Ba
lučiu jų “šlavė” iš Susivienijimo, jų vistiėk pasiliko Su
sivienijime daugiu, negu tautininkų. Taigi Baltimorės 
seimas išrinko prezidentu F. živatkaųską (živatą), o 
“Tėvynės” redaktorium V. Račkauską. Juodu abu tuo
met buvo socialistai. Juodų atsteigė organizacl> je tai
ką ir po didelių pastangų SLA. vėl atsistojo ant kojų.

Su živatu ir Račkausku darbavosi, beje, ir A.(B. 
Strimaitis, kuris, nors nebuvo socialistas, bet nebuvo 
tuomet ir toks užsispyrėlis “ultra-patrįotas”, kokiu ji-

“kad tas

(Tęsinys)
Sunkiu prakaitu čia artojas 

sau duoną, kietą juodą duoną 
įgyja, žmogus žmogų naudoja, 
vergia, daug neteisybės toje 
pilkoje padangėje yra. Daug 
klasių, melo čią sutiksi. Daug 
aimanos, dejavimų čįa patirsi... 
Meldžiamasis, visa aš tai žinau, 
visa tai aš suprantu, matau... 
Bet myliu aš tą kraštą dau
giau kaip kurį kitą. Perdaug 
aš čia vargo, prakaito įdėjau, 
kad galėčiau lengva ranka viso 
išsižadėti, kad galėčiau mostel
ti ir piktą žodį įtarti. Juk ir aš 
esu kaltas, kąd jis toks, o ne 
kitoks. Nuo savęs aš nepabėg
siu...

Bet tikiu savo krašto geraį 
ateitimi, gražiais jo busimais 
darbais.. Turiu pagrindo tuo tį-į 
Reti, štai R^s^,^vintas žmogus 
jau jame lanko medines pra
džios mokyklas, šimtui gyven
tojų vienas jau eina aukštus’ 
mokslus. Medinis arklas j nu dai
ros retenybe, jau jis gabena
mas į muziejų, jį išstumia ge-į 
ležinis plūgas,- jau išgirsi jo1 
lygumose tratant traktorių. 
Jau geležis ardo jp šimtus me^ 
tų žčlusius dirvonus. Jau kas 
septintas šimtas gyventojų tū
ri automobilį. Jau paprasti ke
liai žvyruojąs!, akmenimis 
grindžiami, nieksfaltuojasi. 
Dygsta nauji geležinkeliai ' jo 
reikalams pritaikinti, šiaudine 
ūkininko pastoge jau raudo
nuoti pradeda, čerpėmis den
giasi. Darbo žmogus jau įsigy- 

i ja radio, klauso žinių iŠ- viso 
pasaulio. Jo ganyklose užtiksi 
tikrai šaunių veislinių gyvulių, 
gražių, sparčių arklių...

Sakysi, kad ,yi$ dąr mąža. 
'Sutinku! Bet, mielasai, suprask 
ir tai, kad tą kraštą ilgus Šimt
mečius yąldė syętųpį, ir jįe jį 
naudojo savo rpilcąjąmSy o vie
pęs žmones oųgč, steįbh JQ ini
ciatyvą, jo sumanumą, apsu
krumą. Visokiais budais jį ver
ge ir tps vergystės žy^iią visa
me tu rasi. Sąkyk, tas dejavi
mas, tąs nepap^astąs visam, 
kas svetima, nuolankumas, itie 
skundai, — ar tai ne vergystės 
žymės ?

Ištisais šimtmečiais jis buvo 
vergiamas ir dabar nenorėk, 
kad jis urnai, stebuklingai, 
greitai atsistatytų. Jpk šįame 
amžiuje stebuklų nėra ir mudu 
jais netikekivą!

Taigi, greičiau, greičiau i$ 
mano įpylimo krašto, nes čia 
mudviejų nuomonės nesutiks. 
Pats noręsį daug ką peikti, o 
aš ginčysiuos ir mudu susipy
kę turėsi va tą įdoiųią kelionę 
nutraukti. Ar netiesą sakau!

Drožkiva į Eitkūnus, važiuo
kim į Prūsų žemę, ber.odš, ku
rioje seniau, o išlies ų- dąbar 
mudviejų padermes žmonės lie
tuviai gyveno. O juk gąlėjo ir 
šie žemės plotai atsįstąčiusiai

Lietuvai priklausyti. Sakyk, 
jei didelės tautos turi teisę 
rinkti savo žemes, jei jos turi 
teisę apsisphęsti ir net kitų li
kimą spręsti, tai mudviejų ma
ža tauta vien tik dėlto, kad ji 
maža, ar turi tos teisės išsiža
dėti ?

PagąĮįąų, kas tai yra maža 
taųjta? Antai ar daug šimtų 
m,etų rrikia gr|žti atgal, kada 
ąngįąj vpę Relis milijonus tą 
sudarė, arba vokiečių prieš ke
lis šimtus metų, kaipo tokios 
tautos, visai nebuvo. Tai dčlko 
mudu turįva tik didiems pa-* 
mėgdžioti f ir savo sayąrąnkiš- 
įęąi pieko( nekurti. Gyvenimui 
iįen^tynjąvimąs būtinas, kitaip 
pažangos nebūtų. Tikėkim, kad į 
ŽĮmpnįų .pąsiskĮrstypiąs Įupmais 
anksčiau yėliąų išnyks, o 
tautos pasiuką. Taigi, šįtas tau
tu lenktyniavimas ir tuomet 
bus pažangos tikruoju stūmok
lių. Tat diėįko mudviem dabar 

iįkaisytiš svetimomis plunksno
mis svetimais darbais, o ne 
siekti per sayp tautą visai žmo
niją! gero. / 5

tautą, štai norvegai, 
šyedąi, olandai, danai ir mažų 
tautui atstovai, o ar jie neku
ria savo kultūrą? Ir dar kaip 
kuria. Juk švedai skaitomi be- 
nę aukščiausią kultūros ląipšhj 
pasiekę. Dčlko mudu neprivalo- 
va per savų tauta to siekti. 
Dėlko mudu negali va didžiuo- 
lįs musų tautos sųnų atliktais 
dideliais dąrbais!’ Jtas mudviem 
įą tėįąę gali ątįmti,. jei mudu 
patys jos neišsižądava!

Taigi, tokių minčių mudu 
abudu pagauti pamažu trauki
nių irįay.ęs vokiečių sienos link.

Štai Kybartai. Lietuvos sie
na, bet ne lietuviu tautos sie
na. Ir Eitkūnuose ir jo apylinkė
se įtąimuos męs čia sutiksim 
nę viepę tųkstahtj lietuvių, ku
rie ąar jkąiba mūsiška kalba, 
gyyepą mųsų tautos papročiais, 
berods, gerokai geriųanų dva- 
sįą atmįestąįs. ėtąi, ziurjėk į 
statybą, — yisur pastebėsi lie
tuvišką stilių, ir tų jį patirsi 
iki pat Karaliaučiaus. Tariava 
sudiev Lietuvos muitininkams, 
kurie panašus į visų muitinių 
yąįdininkus. Neperdaug manda
gus ir neperdaug kalbus ir.... 
mudu jau Prūsų žemėje.

Vokietijoje
Vokiečių išmuštrintas muiti

nėj valdininkas tuoj mudviejų 
pąklausė ar netųriva papirosų. 
Sveikas, labai nesivaržydamas 
jąją ątkišį pakelį papirosų. Jų 
butą daugiau kaip dešimts ir 
valdininkas sako, kad reikėsią 
mųįtą mokėti... O Tamsta ma
nei, kad jis rūkyti nori... Taip, 
įas cigarų kraštas iŠ Lietuvos 
daugiau kaip devynių - papirosų 
neįsijeidžia...

Ar , turiva mudu sviesto ir 
ką vežavosbendrai riebalų,
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mudu iš maisto, — klausinėj a 
nerangus muitininkas vokietis. 
Žiąok, kad sviesto tik kelis 
gramus gali į šią Hitlerio vieš
patiją įsivežti. Bet... ne tik 
sviestas Hitlerio agentams pa
vojingas. Jie gerai išklausinė
ja, ar kartais neturim tokių 
raštų, kurie čia uždrausti. Hm., 
tai sunkus, sprendinys. Ką gi 
mudų galiva, žinoti, ką hitleriš
ka yokiečio galva negali su- ’ 
virškinti. Pilvo reikalai prastes
ni, jie ne taip sudėtingi, bet 
sniegenų maistas daug paines
nis, tai ir sunku mudviem pa
tiem išspręstą kas vokiečio gal
vai nesyeika yra virškinti. Siu- 
įova pačiam valdininkui įsiti- 
kįnti, kas iš raštų galima vež
ti įr kas negalima. Mat, sa
kom, piudu jūsų papročių ne- 
Žip.ęm.

Bet muitines valdininkas at
sisako smulkiau mudu iškrėsti. 
Ačiū jam ir už tai. Pareikalau
ja pinigus įregistruoti ir perša ~ 
ilgiau Berlyne pabuvoti, tai esą 
įdomus miestas. Agituoja, kad 
vokiečiams ginkluotis reikalin
ga valiuta, taigi važiuokit į 
Vokietiją ir tenai ilgiau vieše- 
kit, leiskit pinigus. Aš vokie
čių valdininkui sakau, kad da
bartinis vokiečių oras esąs la
bai mudviem nesveikas, o be 
to, mudu tos tautos atstovai, 
kurie dabar pas jus labai ne
mėgiami.

X), tai esą tik laikini nesusi
pratimai — mes gyvensim ge
ruoju, juk kaimynai esame.

—Taip, sakau aš jam, oku
pacijos metu jus ir gerai su 
mumis gyvenot!..

—Bet tai buvo karas, — ty
lomis atsako vokietis.

Vis tai nemalonus prisimini
mai, nemalonios kalbos. Nuo 
Įsruties įsėda pas mudu viena . 
moterėlė, iš veido niekas nesa
kytų, kad ji butų vokietė. Kal
binu ją lietuviškai. Ji nieko ne
supranta. Klausiu vokiškai, kur 
ji važiuoja. Į Krantą, atsako. 
Aiškihu^ jai, kad tai grynai lie
tuviškos vietos. Ji tiek susirū
pina, kad net visų šventųjų 
vardus sumini. Kaip, girdi, čia 
gali būti lietuviai, ir taip esą 
visa Vokietija nuo tų lietuvių 
kenčia, štai nesą riebalų, 
supranta, kai karas buvo, 
galėjo ir riebalų nebūti, 
dabar taikos metu štai ką 
lietuviai daro. Ir kaip čia 
kyti, kad čia esą lietuvių.

Raminu moterėlę. Klausiu 
kaip jos pavardė.

—Audrei!, trumpai atsako ji.
—O, kokia graži lietuviška 

pavardė, juk tai Audra. Tai re
tai kas tokią skambią lietuviš
ką pavardę turi. Moterėlė net 
linkusi užsigauti, ji ginas nie
ko bendro su lietuviais netu
rinti.

Taip mums besikalbant įsė
da į traukinį dar keletas kai
miečių. Vis 'tai lietuviški tipai. 
Artimiausio kaimyno klausiu 
kaip jo pavardė, čia tuoj musų 
pažįstama kaiminka skubi išaiš
kinti, kad aš norįs visus vo
kiečius lietuviais padaryti. Vi
si nusišypso, bet užklaustasis 
atsako, kad jis esąs Bangeput.

—Na tai šauniausia lietuviš
ka pavardė, kokia, tik gali būt, 
— sušunku aš. Juk tai lietuvio 
dieyaičio pavadinimas — Bang- 
putisl

Šiam kaimiečiui tai patinka. 
Jis nesigipa lietuvių kilmės. 
Juk jo apylinkėje ir dabar visi 
seniai lietuviškai kalba. Po šio 
prisipažinimo ir moterėlė atsi
dusus sakos lietuvė esanti. Pra
dėjom lietuviškai kalbėti, bet 
musų sankeleivįai greit iš mu
sų kupė išsinešdino.

Kas žino, gal koks smogikas 
musų kalbas gali nugirsti! štai 
jau ir Karaliaučius, švarus, di
dokas miestas, pilnas unifor
muotų vokiečių.

Čia ilgai traukinys' nestovė
jęs skubiai mus veža į Berly
ną. Nuo Karaliaučiaus su mu
mis važiuoja veik išimtinai uni
formuoti vokiečiai.

(bus daugiau)

■

Ji

bet 
tie 
sa-
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Pastabos Iš Brazilijos 
Lietuvių Gyvenimo

(M.usų korespondento)

Dar niekuomet Brazilijos 
lietuvių spaudoj nebuvo kilę 
tokių karštų tarpusaviu ginčų, 
kaip dabar — po konsulo ‘Ste
ponaičio nusižudymo. Socialis
tinės minties “Lietuvių Aidas 
Brazilijoje” ir ku’nigo Suginto 
“Giedra” stačiai mini pozici
jos žmones, ypatingai konsu
lato tarnautoją čiuvinską ir 
Majų kaipo tragingos Stepo
naičio mirties kaltininkus.

“Lietuvis” rašo, kad konsu
lato eksteritoriales teises su
laužė kun. Sugintas su “L. A. 
B.” leidėju K. Uckum, bet anie 
du laikraščiai tame akte kal
tina čiuvinską, nes, anot jų, 
konsului nusižudžiufc, konsula
tas turėjo būt užantspauduo
tas, iki atvyks kitas įgaliotas 
asmuo. v

buk

mįninkas”. Gerai, kad laikiną!, 
bet kas dėl šeimininko, tai mes 
Lietuvos piliečiai norėtume 
manyti, kad JLietųyos valdiniu* 
kai yra Lietuvos piliečių tar
nai, o ne šeimininkai.

Toliau p. .Gaučys pamatuo
tai pasidžiaugia, kad Brazili? 
jos lietuviai turi trejus nuosa
vus lietuviškų mokyklų rumus. 
Bet tuomi jis pats save skau
džiai išplakė. Juk Argentinon 
lygiai tiek pat lėšų buvo siun
čiama, kaip ir Brazilijon. Bet 
Argentinoje p. Gaučys pasira
šinėdavo kunigo Jąnilięnįo pa
tiekiamus išlaidų orderius. 
Nors p. G. ir yra pasakęs, kad 
kiekvieną kartą, kada jįs aP- 
rokuodavo savo draugo kun. 
Juozo Jąnilionio padarytas iš
laidas, jam sudrebėdavo ran
ka. Tais “sudrebėjimais” sy- 
griauta gal ne trijų, bet ke
turių lietuviškų mokyklų rū
mai, kadangi išleista didesnės 
sumos negu Brazilijoje ir nė 
vienas namelis net nepradėtą 
statyt, nė vienas metras že
mės nenu’pirkta, o šimtai tūk
stančių Lietuvos žmonių iž(fę 
lėšų išsijota ir kunigui kara 
liškos patalpos įtaisyta. Paskui 
tokiu pat skandalingų būdų 
perduota si jo t lėšos neatsako- 
mingiems vaikėzams, kurie ei
na šeimyniško- klebono pramin
tais kreivais keliais. Taigį tik 
dėl to, kad čia ne ponas Gau
čys šeimininkavo, mes turime 
trejus lietuviškų mokyklų rų? 
mus! . Z į

PAGERBĖ GARSŲ ANGLĄ RAŠYTOJĄ HOLLYVUOODE koąius sako, kad jįs gipaė tvar
tą (žiur. Luke iį, Į6).

Tarp Lukošiaus ir Matęušo 
pasidaro devypi pietai laiko 
skirtumas; kodėl Dievas nevie
nodai šiuos du evangelistus in
formavę ?

Ąr gąlima <imt bjbjiją už 
kelrodį, kuomet pasiremiant ja 
gąlįmą išaiškipti didumą 
esančią j L pikta jarysčįų ?

Kodėl biblija apie moteris 
taip labai pažeminančiai bei 
užgauliojančiai kalba, ir U’ž sa
vo vyrų prasižengimus baud
žia? Pavyzdžiui: “....Jųjų na-

mai bus Išvogti ir. jųjų mote
rys bus išgėdytos (Is. XII, 
13)”. Taip sakė Dievas: “žiū
rėkit, aš sukilsiu priei tavo 
šeimą ir aš tavo akivaizdoje 
paduosiu tavo pačią tavo arti
mam kaimynui, kuris visoj 
šviesumoj eis gult su tavo pa 
.čia (žiur. 2 Sam. XII, 11).

Kodėl galima sirtvertį tįek 
daug visokių religijų, pasire
miant- biblija?

Nuosakus, teisingi ir neabe
jotini atsakymai į viršminėtus 
klausimus įtikintų agnostiką.

J. J. čižas.

Si
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&

H. G. Wells Gęne Tuųney Charles Chaplin
Gąrsiam anglų rašytojui, H. G. Wells atvykus Hollywoodan, filmų sostinė surengė japi didžiu
les sutiktuves, kuriose, be kitų, dalyvavo buvęs kumštininkas Gene Tunney ir komikas Charles 
Chaplin.

Ką aš Jam Nupirksiu 
KALĖDOMS?

Už vis svarbiausis dalykas yra 
padovanoti jam tokią dovaną, 
kurią jis maloniai priimtų ir 
brangintų—tokią dovaną, kuri at- 
neštų šypsanti pasitenkinimą.

Sk Šios rųšies dovaną Jus rasite ' 
musų krautuvėje.

Nežiūrint ką jus išsirinksite — 
jus galite būti užtikrinti, kad tai §5 yra tikra, naujausio styliaus ir Mg tokios rųšįes prekė ,kokią jis 

k. pats sau pasirinktų.
TAD EIKITE Į

“L. A. B.” apžvalgoje rašo, 
buk Steponaičio priešai iš kon
sulato pastogės skelbia, kad 
surasta 16 kontų trukumas ka
soje. Vienok atvykęs konsulas 
Gaučys pareiškė, kad geležinė 
spinta buvo atidaryta tik jam 
atvykus ir kad konsulato ka
sa ir visi dokumentai atrasti 
pilniausioj tvarkoj. “L. A. B.” 
spėja, kad trukumo gandus ty
čia leido Steponaičio nusižudy
mo kaltininkai, norėdami su
daryt konsulo tragingos mir
ties pretekstą.

—o—
Šantažas.

Kada “Lietuvis” parašė,
Steponaitis labai jaudinęsis dėl 
kokio tai laiško, patekusio “L. 
A. B.” Redakcijom “L. A. B.” 
leidėjas Uckus paskelbė atvirą 
laišką, kuriame sako, kad St 
jo Redakcijoje kalbėjosi prie 
keturių liudininkų ir kad šan- 
tažiškas laiškas buvo sufabri
kuotas minėtų Stepęnąičid 
priešų. Atvirame laiške tarp 
kita sakoma:

“Steponaitis prie liudininkų 
pasakė, kad jo gyvenimą su
ėdę Majai ir čiuvipskai. Tie 
ponai išplėšė Steponaičio gyvy
bę, jie samdė žmogų ir siun
tinėjo konsulatan, kad tas rei
kalautų iš Steponaičio kas žin 
už ką didelės sumos pinigų; 
jie rašinėjo prieš Steponaitį 
biaurius laiškus ir nepamatuo
tais straipsniais jį puolė... kad 
jį sukompromituoti ir per jo 
lavoną įlipti jo kėdėn. Velio
nis, matydamas Majaųs ir čiu- 
vinsko šantažą ir biaurius šmei
žtus per spaudą, išėjo iš lyg
svaros ir nusižudė. Taigi kon
sulas velionis Steponaitis yra 
Majų ir čiuvinsko biauraus 
šantažo auka. Norėdami nors 
visuomenės akyse tą dėmę nu
plauti, jie užsiima naujomis 
provokacijomis”.

J. Paulistąs.

AGNOSTIKO
KLAUSIMAI

tuos

Puola Sugintų
Konsulato oficiozas “Lietu

vis” smarkiai puola kunigą Su
gintą ir pataria Brazilijos lie
tuviams katalikams reikalauti 
dvasiškos vyriausybės, kad ji 
atsiųstų dorą, nepolitikuojantj 
kunigą. Bet juk visi kunigai 
yra Vatikano karaliaus “diplo
matai”, dėl to jie ir politikuo
ja! Sugintas daugiausia kalti
namas dėl to, kad jo vadovau
jamojo katalikų bendruomenė
je keliamas protestas prieš 
Steponaičio mirties kaltinio - 
kus. Beje, minėtas laikraštis 
rašo, kad vėlionies brolis, Jo
nas Steponaitis, cepelinu atvyk
sta Brazilijon, kad nugabeni 
Lietuvon savo brolio lavoną.

—o—
Keisti p. Gaučio pareis? 

kimai.
Iš Argentinos atvykęs Lie

tuvos atstovybės sekretorius 
čia eina konsulo pareigas. Pa
sikalbėjime su* “Lietuvio” ko
respondentu jis pareiškė, kad 
jis Brazilijoj busiąs tik laiki
nai, “kol atvyks tikrasis šei-

Kodėl tamsiose draugijose 
bei šalyse, be išimties, yra 
daugiau tikinčiųjų, negu švie- 
sumėnėje?

Jeigu Dievas yra visur ir 
visuose daiktuose, tai kodėl Įkų- 
nigai vadina “bedieviais
kurie Jį netiki? Juk jis (žmo 
gus) irgi yrą daiktas.

Jeigu Dievas vandępiu 
jo visą pasaulį jo pataisymui, 
tai kodėl tuflo mirkiipų jo ne
pataisė ?

Kodėl “šveųtame rąste” yra 
tiek daug prieštaraujančių 
tvirtinimų?

Kodėl mielaširdingąsis bei 
teisingasis krikščionijos Dievas 
už vienos por.os prąsikaltimą 
nubaudė žmoniją?

Kodėl didžiuma mokslininkų 
yra laisvamaniai?

Kodėl “visagalis” Dievas 
kankinimui paaukavo savo “vie
natinį” sūnų išpirkimui žyde
lių, kurie dabar neišpažįsta 
Jo?

Kodėl Lotui buvo leista su 
savo dukterimis paįeistųviaųti, 
kuomet už tokiife pat pasilei
dimus buvo sunaikinti Sodomo 
įr Gomoro mieštai?

Kadangi religijos “šulai” ąu 
tentišfcai užtikrino, kad Mai- 
žiešius yra Pęnktknygės (Pen- 
tateuch) autorium, taigi jeigu

taip, tai kaip jis (Mozėj ga 
Įėjo parašyti šią knygą, kurio
je yra aprašoma jo (Mozės) 
paties mirtis, pakasynos ir pa
sakymas: “Kad niekas nežino, 
kur yra Mozė pakavotas” (žiur. 
Deut. XXXIV, 5—6). -

Biblija tvirtina, kad Dievas 
sutvėrė pastovų bei nejudantį 
pasaidj (žiur. I Chron. XVI,30; 
ir Ps. ČIV, 5), tai kodėl jis 
juda? 1 .

trečioje dienoje Dievas su
tvėrė augmeniją, kuri augo ir 
savotišką vaisių Jave (Gęn. I, 
12—43), o ketvirtoje dienoje 
Jis sutvėrė šviesą (Gen. I, 
1.6—19). . Taigi, kaip galėjo be 
šviesos visokie augmenys aug- 
tie?

Kadangi -Nojaus laivelis pa- 
lyginąiYiai btiVo?:rtihžaš, tai kaip 
Jis galėjo po du (ar septynis) 
iš kiekvienos veislės į tą laive
lį sukišti? (Gen. VII, 2,9). ,

Kaip galima buvo lazdelės 
mojimu paversti upėje vande
nį į kraują f(fix VII, 20); van
denį į vyną .(John ii, 7—9), ir 
žingėjdžią bobą į druskos stul
pą? (Gen. XIX, 26).

Jeigu Dievas savo esybe už
pildo dangų ir žemę (Jer. 
XXIII, 24), tai kod,ėl Dievo 
nebųyo girioje ir taip pat Jo 
pebuvo žemės drebėjime? (žiur. 
J Kings XIX, 11).

NJątęųšas sakę, kad Dievui 
viskas galima (Matt. XIX, 26). 
Jeigu taip, tai kodėl yra 
(Judgos I, 19) aprašyta sekan
čiai: “Ir Dievas buvo su Judah 
ir Jis (Dievas) išvijo kalnų 
gyventojus, bet negalėjo (pa
braukimas J. J. č.) išvyti ly
gumos gyventojų, nes jie tu

rėjo geležines karietas?”
Psalmose (XLlV, 21) yra 

parašyta sekančiai: “Jis (Die
vas) žino širdies slaptybes”, 
arba “Dievas žino viską (I Jo
nas iii, 20). Jeigu Jis žino vis
ką, tai kodėl sekantys prieš
taravimai: “Viešpats Dievas 
tavo per keturias-dešimt metų 
vedžiojo tave po pustyneš.... 
kad dažinojus kas tavo širdy
je yra? (Dei/t. VIII, 2). Arba: 
“Dievas paliko jį išbandymui, 
kad Jis (Dievas) galėtų vis
ką žinoti kas jo širdyje yra?” 
(2 Ch. XXXII, 31).

Kodėl sekantis “šventraščio’' 
prieštaravimas?” Aš esu Vieš
pats, aš niekudmet neatmainau 
(Mal. iii, 6). Atbulai: “Vieš
pats apgailestavo, kad paskyrė 
Saulių Izraeli jos . Karalium (I 
Sam. XV,..35)4

šveptas Markus sako, kad 
yra tik vienas Dievas, bet 
Psahpos tą pasakymą sekan
čiai užginčiją: “Viešpats yra 
didelis Dievas, ir didelis visų 
Dievų karalius.” Taip pat Mar
kaus tvirtinimas yra 
mas Gepesyje (Gen. 
Kodėl ?

Kų‘r gimė Jėzus 
tvarte ar s tūboje? 
sako, kad jis gimė 
(žiur. Matt. ii, 11),

| Sol's-Men’s Shop
Bg DOVANOS DfiL VYRŲ—IS
jį| 6311 So. Western Avė.

VYRŲ KRAUTUVAS
Tel. Hemlock 8544

atmeta- 
iii, 22).

Kristus, 
Mateušas 
pirkčioje 
bet Ę’i-

Kadangi Biblijos rašytojai 
rašė tą, ką Dievas jiems įkvė
pė; tai yra, jią.tik Dievui įran
kiais tebuvo. 'Į’aįgi jeigu taip, 
tai kodėl sekantys prieštaravi
mai? “Ir jie matę Izraeliaus 
Dievą, (Ex. xklV, 10); Nėra 
to, kuris manė matytų ir gy
ventų (Ex._ XXXIII, 20). Aš 
mačiau Dievo veidą (Gen J 
XXXII, 30); Niekuomet jokis 
žmogus nėra matęs Dievą 
(Jonas I, 18).” *

Išmainyki! Sena 
Laikrodėlį ant

Naujo
> Vi G t iAĄ i’Hl * ■

Męs turime didžiausi 
pasirinkimą Bulovą ir 
Ęigin laikrodėlių. Tie 
laikrodėliai yra ger 

riausios dovanos 
Kalėdoms.

R NidVieiružlie-

••

snxn9t

Every housewifę .every mother, 
owes it to herself and her family to 
provide the purest uuality food ob
tainable. Thus, when she directs her 
milkman to leave at her door daily 
a supply of fresh pasteurized milk, 
she is assured of getting only the 
best and is protectęd against infer- 
ior ųuality,

.• rs <■» - v. — • j «   —- « -

Pirmas Atidarymas Paradise Kliubo
— ĮVYKS —

Šeštadienį, Gruodžio 14 d.. 1935
Gros FRANKIE WAI<ES ORCHESTRAS 

Bus gardžių užkandžių veltui. Kviečiame visus mųsų draugus 
ir pažystamus atsilankyti.

FRANK WAIKASAS
1749 S. HALSTĘD ST., kampas 184os.„. Ganai 0105

HIGHEST QUALITY MILK

The milk that is brought to yoų 
in a sealed, saiųtary glass bottle is 
Fresh Pasteurized Milk—the highest 
uuality milk obtainable. Judged by 
a jiumber of rigid standards on the 
dairy fąrm as welj ąs in the pasteu- 
rization plant, only the milk which 
meets ąll reuųirepients is chosen for 
marketįng as fresh pasteurized milk 
—the “first choięe” niilk.

4148 Archer Avenue

MASTEK WIND0W SHADE C0.
S. L Vondrak » Tel. Lafayette 45,60

Langams Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOMS LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS. , 
1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

-f '.'f'' _ _____ -t'.— L - ■................ -1 -............ - - - -...........
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KALĖDOMS 
DOVANAS
Pirkit mųsų krautuvėj: žie,dus, Deimantus, Auksinius 
Ląikrpdėlius, Laikrodžius, Lenciūgėlius ir Fųntaninęs 

Plunksnas.
JOS. A. ĘIZGEN
LAIKRODININKAS

3255 So. Ralsted St. Tel. Victory 4356

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Buy gloves with whcrt 
it ęaves

Nėra reikalo mokAU BOJ £

f sfe:

listerine 
TOOTH PAŠTE 

25e

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

f ,>Mi- f <r*. ■ ♦. t <i«h> > . '. ...

FJ1. ................. .......................................1........................................................

Tel. Lafayette 2120 
“SYRENA” Restaurantas ir Bufetas 

Europeiško ir Amerikoniško Styliaiis 
Patarnapjam Bankietams, Parems ip Vestuvėms 

Priimam orderius į visas miesto dalis.
1825 West 47th Street, Chicago, W.

Kampas Honore Street.
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Helen Bartush Šįryt 
‘Naujienų’ Programe

Lietuvis iš apskričio iždo p 
ėmęs paskolino jam $800

nuoširdžią padėką už 
užuojautą ir pagalbą.

po piet 
Seštądie- 
vakare. 
po piet

Reiškia 
gėlės,

Nepasekmingai bandė sudras
kyti Lietuvių Improvement 
Kliubą.

vėliausios žinios, iŠ pasaulio ir 
Chicagos lietuvių gyvenimo į- 
vykių. ’ ’

Atdara kas 
Vakaras 

iki Kalėdų!

Klerikalą - Bolševi
kų ‘Bendras Frontas’ 

Ciceroj prakišo

Frank Waikasas padidi 
no savo Tavernų

pašukavę, maištininkai 
, nenutempė jie kliubo 

bažnytinę

G. E. RADIO, metalo tūbomis Ą Eft 
trumpomis ir standardo bangomis** 'J

ELEKTRINIAI KARPETŲ VALYTUVAI 
įvairių išdirbysčių.

Rytoj vakare, nuo 9 iki 10- 
tos, Chicagos ; laiku, National 
Broadcasting Company perduos 
General Motors Simfonijos pro
gramą. Dainuos solistas. Or
kestrą diriguos Erno Rapee.

Suims areštuoto 
klerko Harry Dau

girdo skolininką 
draugą

referendumo 
: iš 15,- 
balsavo 
užtrau 

609 ba- 
Taigi

> Lietu-

General Motors Simfo 
nijos Koncertas

PUIKUS VALYTUVAI, pertaisyti .. . $9.50

Lietuvių didžiausias degtinės san
dėlis, užlaiko geriausią degtinę ir 
vyną amerikonišką ir importuotą. 
Kainos prieinamesnės kaip kitur.

Jei norite, kad jūsų kostumeriai 
butų patenkinti ir kad jūsų biznis 
augtų, imkite degtinę, kuri patiks 
jūsų kostumeriams, o tokios deg
tinės gausite pas mus.

Parduodam tik tiems, kurie 
turi laisnius.

Tel. Boulevard 0470
4611 Sd. Ashland Avė.
'i; ‘CHICAGO,' ILL.' f .■

18-TA APIELINKĖ 
čiai 
rius 
and

BRIDGEPORT 
zemekajtis atidarė kepyklą, 738 
W. 31 st St., kur kepa juodą ir 
baltą duoną, taipgi ir keksus. 
Taipgi priima užsakymus dėl 
vestuvių, krikštynų, varduvių 
ir balių. (Sp).

laiko atgal, Lietuvh;

Policija ieško ir yra pasiry
žusi areštuoti lietuvio apskričio 
iždininko {tarnautojo JHakry 
Daugirdo draugą, kuriam jis 
paskolino $800 iždo pinigų.

Daugirda, kuris gyvena 1746 
W. 15th Street, prisipažino iš
eikvojęs $6,000— (belošdamas 
arkliais. Jis tai daręs, kad 
uždirbti sparčiai pinigų ir pa
dengti trukumus, kurie susida
rė, kai jis ėmė sumas iš žido 
negaudamas algos.

Daugirda pasipasakojo poli
cijai, kad jis pagelbėjo vienam 
savo draugui, paimdamas $800 
ir tuos pinigus jam įteikdamas 
kaipo paskolą, bet policija to 
draugo vardo neišduoda.

CICERO 
ko atgal vietos klerikalai su
manė sudraskyti Cicero namų 
savininkų organizaciją, Lietu
vių Improvement Kliubą, ku
ris tuo laiku buvo pasidaręs 
labai veiklus.

Matydami, kad vieniems gal 
nepasiseks planų įvykinti, kle
rikalai sudarė “bendrą frontą” 
su bolševikais, pasikvietė tal
kon kun. Vaičiūną ir pradėjo 
visokiais budais šmeižti kliubo 
senus narius. Kai kurie iš tų 
šmeižiamųjų narių priklausė 
prie kliu'bo per 30 metų, nuo 
pat jo įsikūrimo, šmeižikai ne
atkreipė domės nei į tą faktą, 
kad kai kurie tų žmonių buvo 
nuoširdus katalikai, uolus baž
nyčios rėmėjai. Vien už tai, 
kad jie nenorėjo pasirodyti ak
lais pastumdėliais, bet būti są
žiningais ir ištikimais nariais, 
tai jie buvo dergiami ir per 
spaudą, ir per pamokslus ir 
susirinkimuose.

“Ir šluota Kertėj Gali 
Pasijuokti”

Bet iš “Bendro Fronto” pa 
stangų niekas neišėjo. Pastrak 
čioję, 
nurimo 
narių paskui save 
svetainę.

Kun. Vaičiūnas gali nustoti 
veiklių parapijos darbuotojų ir 
parapijonų. O pats kliubo skal
dymo tūzas, buvęs pirmininkas 
A. Pocius, po viso ko, nuėjo 
savo keliais, palikdamas savo* 
suvedžiotus pasekėjus vienus 
sau žinotis. Jis gavo darbą po
litikoje, prižadėdamas daug 
balsuotojų gruodžio 3 d., refe
rendumui už bondsų laidą. Bet 
pasirodė, kad jis pasekėjų ne- 
kiek turėjo.

Taigi, iš viso “Bendro Fron
to” ir šluota kertėje gali gerai 
nusijuokti.

Referendumo Rezulta
tai Skaitlinėse

Gruodžio 3 d 
rezultatai buvo sekami 
000 balsuotojų, 4,520 
už $935,000 paskolos 
kimą, o 10,643 prieš, 
liotai buvo sugadinti. 
2.5 balsai prieš vieną 
vių pricmkte balsų pasidalini
mas panašiai stovėjo: 2 prieš 
vieną.

Už bonus buvo varoma pla
ti agitacija. Buvo sakoma, kad 
reikia atmokėti užsilikusias al
gas, pirmiausiai, policistams ir 
ugniagesiams. Bet po 1933 me
tų, kada piliečiai sutiko už
traukti $750,000 ir iš tų pini

Ryt, nedėldienį 11-tą valan
dą prieš piet Progręss Furni- 
ture Krautuvė,rengiasi palinks
minti radio klausytojus su ne
paprastai gražiu radio porgra- 
mu. ? • ! ■" . ;

Patirta, kad dainuos specia- 
lis kvartetas susidedantis iš 
pilnų radio artistų, kurie, savo 
sutartinais balsais žada gražių 
įspūdžių visiems klausytojams. 
Tarpuose dainų bus žavėjančios 
muzikos, įdomių, kalbų ir labai 
svarbių pranešim^* ypatingai 
dėl kalėdinių, pirkėjų. Nepa
mirškite pasiklausyti.

-Rep. xxx.

Naujas EUREKA, su visomis H Q Eft 
dalimis (atachments) .............. B

SKALBIAMOS
MAŠINOS
Apex, ABC, Maytag, Norge, Westinghouse 

ir kitų išdirbysčių

F. VIZGARDAS 
, , savininkas ’ 

INTERNATIONAL 
WHOLESALE WINE

KALĖDINES PERLAIDAS 
I SENĄJĄ TĖVYNĘ

Tiktai vienuolika dienų beliko iki Kalėdų. Jūsų Perlai 
dos pasiųstos dabar Giminėms ir Draugams į Senąją Te 
vynę bus,gautos į laiką, kad palinkėti jiems

LINKSMŲ KALĖDŲ
Musų Persiuntimo Ratos nebrangios už 
KABLEGRAMAS, RADIOGRAMAS, TELEGRAMAS ir 

BANKINIUS DRAFTUS.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

47— Street and Ashland Avenue 
CHICAGO

DVKM! Vz SV. SKLDMNIU 
KALAKUTO PIeSŠ “NEDttfflE 

geriausia ką pinigas gali nupirkti.
Keptas jaunas kalakutas su dažalu ir. M ■■
zievone. Taipgi virtos spanguoles ir gmtJ| HZ 
virtos morkos ir žirniai. Wisconsin bulvių fl 
koše. Jūsų pasirinkimui naminis keptas pa- 

, jus arba šaltkošė ar jello. Kava, arbata, pienas ■
MUSŲ KAFETERIJOJ 4-tos lubos ...........

Dvigubos L. KLEIN štampos Kasdien iki Kalėdų.

Chicago Civic Operos daini
ninkė, Helen Bartush, šįryt 
dainuos per “Naujienų” radio 
programą, iš stoties, WCBD. 
(1080 kilocycles) 9:30 vai. ry
to. Ji išpildys tris dainas iš 
savo turtingo repertuaro. Kaip 
ir kiekveiną “Naujienų” radio

žinomas Taverno biznie- 
p. Frank Waikasas, 18tn 
Halsted Sts., padidino sa- 
taver?..ą, įrengdamas šo

kiams svetainę su balkonu vir
šuje. Vieta perdėm naujai iš
puošta ir neblogai atrodo, šian
dien turės vadinama “Grand 
opening”. . VBA.

KataUskienei, A; E. Pocevičiams 
iš Northsidės, T. M. Norkevi- 
čiams ir Lietuvių Moterų Ap- 
švietos Draugijai;

Už automobilius suteiktus 
veltui: padėka priklauso pp. D. 
Z. Gapšiams, ir p. K. Ūkeliui;

Kalbėtojams, p. M. Zolpie- 
adv. K. Jurgeliopiui;

' Dainininkei p-lei F. Balsiu- 
tei už jausmingą sugiedojįmą, 
“Neverkite Prie Kapo”;

Grabnešiarps, pp. K. Katąus- 
kul, F. Platkauskui, K. Vilkui, 
A. • Demikiui, A. Endziuliui, 
Adomui Micevičiui;

Už atlydoj imą velionės kū
no iš Philadelphijos ir rūpi
nimosi visu prirengimu, varg. 
M. Kalvaičiui; p. O. Oberlin- 
gienei už paramą; “Naujie
noms” ir “Vilniai” už prane
šimus ; adv. Jurgelioniui už 
garsinimą per radio; laidotu
vių direktoriui A. Masalskiui 
ir jo pagelbininkui P. Filipa 
vičiui. a -y

“Visiems musų šeimyna ta- 
širdingą ačiū.
“L Z. Puniškienė, P. O. 
Kačerauskienė, A. Zabu- 
kienė, A. Miščikaitienė ir 
Šeimynos.”

D. Janulienės G imi 
nes Dėkoja Prišidė 
jusiems Prie Laido 

tuvių

Oro bangomis iš stoties 
WCFL, 970 kil. 5000 Watts ir 
ant trumpųjų bangų— tai Bud
rike programas sekmadienį nuo 
5 iki 6 vai. po pietų. Dalyvau
ja 12 šmotų orkestrą, Budriko 
akordionistai, Makalai. Vokalią 

išpildys Birutės choro na
šu p. Bijansku:
Lietuvių maršas. Orkest-

Dėl Kalėdinių Pirkinių Eikite į 
Bjrnice’s Dress&UngerieShoppe 

3437 So. Halsted Street
KUR RASITE

• NAUJAUSIAS PREKES
• VĖLIAUSI STYLIAI
• ŽEMIAUSIOS KAINOS

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

' KAIP TAI*
DRESES, BALTINIUS, KOJINES, RIDIKULIUS, PIRŠTINES, 

BLUZKAS, SIJONUS IR ŠVEDERIŲ SETUS.

BERNICE’S DRESS & LINGERIE SHOPPE

Dykai Pasiteira
vimas ir Rodą

Nežiūrint kaip atkakli ar užsenėjus 
jusi) liga nebūtų, arba jeigu jus negavo
te geidžiamų pasekmių nraeityj. nepralei
skite progos pasfnuaudoti

DR. ROSS’O NAUJAUSIOMIS 
GERAI IŠBANDYTOMIS 

METODOMIS
Kraujo ligose, nerviškume, silpnume, 

šlapumo ir kroniškose ligose, šie meto
dai duoda pageidaujamas pasekmes. Nie
kas neturėtų nuliųsti. nes tūkstančiai 
atgavi sveikatų ir vėl buvo linksmi.

Syphilis. gonorhea ir lytiškas silpnu
mas yra trys svarbiausios žmonijos ne
laimes. Jos yra pagydomos jeigu ..jas 
moksliškai gydyti nes dėl netinkamo gy
dymo būna labai liūdnos.

LENGVAS IŠMOK ĖJIMAS 
Patarnavimas nebrangus ir kiekvienam 

prieinamas.
Mokėkite kiek galite laike gydymo. 

Susitarimas gali būt lengvai padarytas 
Ir nereikės apleist* savo sveikatą dėl 
stokos pinigų. Tūkstančiai gali būt 
dėkingi už savo gerą sveikatą gydytojui 
kuris specializuojasi gydyme tam tikrų 
ligų. Pasirinkit- gydytoją kuris turi 
daugelio metų praktišką patyrimą gydy
me tų ligų.

LABORATORIJOS VOZAMINACIJA 
BE PELNO.

DR.. ROSS HEALTH SERVICE 
AND LABORATORY

35 Šou*1' Street
CHICAGO, ILL.

Priėmimo Kambariai d*l Vyrų—500. 
Dėl Moterų—508.

OFFI3O VALANDOS: 
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 v. 
Pirmadieniais. Trečiadieniais ir 

niais nuo 10 ryte iki 8 vai.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12

Paimkit elevatorių iki 5 aukšto. 
Jis veikia ir Nedėllomis.

Kiek
Tautiškose Kapinėse buvo pa
laidota Dominika Janulienė. Ji 
mirė Philadelphijoje. Velionės 
sesutės, kurios žemiau pasira
šo, kūną partraukė Chicagon 
ir čia jį palaidojo.

Šiuomi jos nori pareikšti sa
vo nuoširdžią padėką visiems 
draugams ir pažįstamiems, ku
rie joms atėjo į pagalbą liud- 
ir čia ją palaidojo.

Už gėles jos dėkoja pp. A.
Jarušams, K. Keturakiams, 
varg. M. Kalvaičiui iš Phila
delphijos, P. B. Mickaitei, p-lei
M. Katauskas, siuvėjui F. K.
Mickuj iš Brighton Parko, U. programo rytą, bus perduotom

Igų tebuvo atmokėtas tik ma
žas nuošimtis algų, tai šiuo 
kartu jie nebetikėjo sumany
tojų tvirtinimams.

Parapijonas.

ROOSEVELT
RJRNITURE 00. Ine.

“Vieta, kur Chicagos Lietuviai Perkasi Baldus“
M. P, Jovarauskas ir J. P, Bertulis, Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Tel. SEELEY 8760 ... CHICAGO, ILL.

2. Birutės choras.
3. Lietuviškas popuri. Or

kestras. .
■. ’ , i ■ . '

4. Birutės duetas.
5. Lietuvių, šokis. Rimsky 

Korsakow. Orkestras.
6. Birutės choras. ;
7. čiužinėto jų valcas. Orkest

ras. _
8. Makalai.
9. ' Liepelė, polka. Orkestras,
10. Liaudies daina. Birutės 

choras.
.. 11. Varpelis valcas. Orkest
ras.—M. -

■ L'./zA. y ■■■■ • ... ■ .

B f A
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MUSŲ SKAITYTOJAI
A, >. u    Hl« Į UI »I

Raštai skiriami į šį skyrių turi būti adresuojami “Musų Skaitytojams”. 
Būtinai pridėkite savo vardą it pavardę;

* ■ * • v f

Parapijonys Turi 
Kovoti

Pastaruoju laiku “Naujie
nos” pradėjo talpinti daug ži
nių apie musų lietuvių Rymo 
katalikų klebonų užsispyrimą 
lietuvių jaunimą nutautinti. 
Tie klebonai varo saVo išga- 
mišką darbą per pačių lietu
vių katalikų pastatytas bažny
čias ir mokyklas. Ir tai daro 
nekokie tenaiš svetiiritaučiai 
klebonai, bet tikri lietuviai; 
grirtoriai atkteliavę iš Lieiuvbš. 
čionai priamokę lotyniškai po
terius kalbėti, ir jau niekina 
savo lietuvišką kalbą, ir^ pasi
rengę yra išplėšti net ir iš Čio
nai gimusių lietuvių vaikų jų 
tėvų kalbą.

Aš visiškai sutinku su “Nau
jienose” tiljjušiii straipsniu 
gruodžid 10 d. š. m. tūlo ra
šytojo “Kataliko”; kur jisai ra
gina gerute lietuvius katalikus 
nenuleisti rankų, bet pakilti į 
kovą už savo brangią lietuvių 
kalbą. Taip, iries aimahubdami 
nieko neatsieksime. Nesusilauk
sime, kad tie musų išgamos 
klebonai savo valia gražintų 
lietuvių kalbą atgal į mUsų pa
statytas bažnyčias. Bet kairi 
tasai rašytojas pataria, turime 
po Naujų Metų, kada atsibus 
parapijų susirinkimai, visi kaip 
vienas . pareikalauti nuo savo 
klebonų, kad ji’e gražintų at
gal mums lietuvių kalbą, evAn- 
gelijas, pamokslui įrgiesmės 
mums ir musų jaunimui.

Ir jeigu jie atsisakys tą pa
daryti, tai turime krfeiptiš pas 
Kardinolą Miindeleiri su skuh 
dais, už tokius sauvališkus kle
bonų darbus. Ir aš patarčiau; 
kad . tie komitetai, kurie Vži- 
žįuos pas Kardinolą Mundelein, 
vieton pasiimti kokį ten per-

kalbėtoją, geriau • kreiptųsi 
prie lietuvių advokatų. Juk mes 
turime Chicagbje lietuvių ad
vokatų draugijų; kuH pereitą 
metą daug pasidarbavo dėl 
jjanaikiiiiiho prieš ateivius 
kenksmingų Illinois valstijoje 
įstatymo sumanymų. Ir dėl to 
advokatui, kaipo lietuviai, jei
gu prie jų parapijų komitetai 
kreipsis, be' abejonės neatsisa
kys pasitarnauti lietuvybei it 
sutiks nuvažiuoti pas Kardino
lą Mundelein. Advokatai gerai 
suprasdami dalyką ir tinka
mai reikalą perstatys kardino
lui.

Ir dėl to, visi lietuviai kata, 
likai budėkime; it rengkimės 
prie kovos,' u*ž savo senolių 
btaiigią kalbą; Mūšų pusėjė 
yra teisybė, ir mes kovą laimė
sime, tiktai turime nėiiiiifeisti 
rankų. Bet visi kaip vienas 
pakelkime savo balsus, ir griež
tai reikalaukime, kad riirisų 
bažnyčioje britų atgal gražin
ta lietuvių kalba, ir kada kle
bonai atsisakys tai padaryti, 
tai kreipkitės prie savo Lietu
vių Advokatų Draugijos, ir aš 
tikiu, kad jie turėtų šiame 
svarbiame Visiems lietuviams 
reikale pagelbėti.

AREŠTAVO MOTINĄ Už VAIKŲ KANKINIMĄ

ROCkFORDį Iii. — Policijd šu&HS Mrš. Dbrothy Ma- 
fdonna, • penkių vaikų motiną, už žiaurhihą Vaikams. Tekėsi 
Jane, 2 metų, ir Mary Lou, 4, buvo rastos apleibtolė šėtroje, 
sušalusios ir siidatižytoih galvota. Spėja, kad motina jas mušė 
karštu pokerių..........

. u , j; *bį,;

koncertą . arba šiaip riepolitiško 
pobūdžio parėngimą kas ateitų 
ir pasiūlytų priimti rezoliuciją 
prieš fetaliho diktatūrą? Ma
nau, kad jie piestu stotų.

Senas Antanas.

................. ............................................—.. ......................... ' —

? i * • ■*kąrą ir nedėliom nuo 10-tos ry
to iki 4-tos po pietų.

ŽINOTINA J
NAUJIENOS, 1739 South Halsted 

Street. Telefonai—CANttl 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienOmis; sekmadieniais riuo 
9:00 ryto .iki 1:00 ji. p.

4 4 4
LIETUVOS KONSULATAS, Konsu

las Antanas Kalvaitis, Į00 East 
Ęellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiaurėn). Telefonas, SUPerior 
5619. Vąlandds-—10 ryto Iki i 
po piet. Po to pagal susitarimą.

PAšPORTŲ BIURAS. Department of 
State, 433 Węst Van Buren St. 
(Naujuota pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 po piėL

x 4' ♦ ‘4 ,
IMIGRACIJOS fetURAS, 433 West 

Van Būrėn Street. Tel. W ABash 
9207. x

ORO BIURAS, Senasis .Paštas, Jack- 
sdh ir Clark Sts. Tel. W ABash 
1746. x , L-

* * . *
CHICAGOS CITY HALU—Rotušė— 

Washingtbn ir Clark gatvės. Čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipališ ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas. . .

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000. t .

Visi apskričio ofisų telefonai 
FfcANklin. 3000.

4 4 4
CHICAGOS POLICIJA, llth ir State 

gatvės. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti POLice 
1313. i

GAISRUI KILUS, reikia lankti 
FlRfe 1313.

4 4 4
ILLINOIS EMERGENCY REtlEF 
COMMIŠSION, 1319 South Michigkh 

avė. Telefonas, WABash 7100.

Ašis.
P. Š. BeVeik Visi lietuviai 

advokatai yra Advokatų Drau
gijos nariai. A.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠĖLTOS 
Kliubo valdyba, 1935 metų: F. Ja- 
kavičia pirm., 2638 W. 40 St.; W. 
Buishas pirm, pagelb., 6818, So. 
Ashland Avė.; £>. Narkis nut. rašt. 
4353 S. Talman Avė.; W. Sharka 
fin. rašt., 4635 S. Washtenaw Avė.; 
H. Chaputė kbnt .rašt., 4403 S. 
Albany Avė.; B. Rudgalviutė. 
5332 S. Long Aye., kasos globėja: 
K. Warnis kasierius, 3838 So. 
Kedzie Avė.; J. žuris teisių pata
rėjas, 4624 S. Francišco Avė.; 
Dr. T. Dundulis gydytojas, 4157 
Archer Avė.; J. Bendokaitiš ko
respondentas, 3116 S. Halsted St 
Kliubo susirinkimai atšibuna kož- 

nų menesį- kas pirma sekmadienį, 
12 vai; d. Juškos svetainėj, 2417 W. 
43 St., nariais priimami yyrai.įr. mo
terys nuo 15 iki 45 metų amžiaus, 
dėl įšiirašymo ■ galima kreiptis pas fi
nansų rašt.-W,alter Sharka, 4685 S. 
Washtėriaw Avė.. Shicago. 111.

rašt., 2519 W. 43 St.; J. Jesiunas. 
kasos globėjas, 2440 W. 89 St.; 
H. Graiūontienė, kasierius. 4535 
S. Rockwell St.; Dr. A. J. Mani- 
kas, daktara skvotejas .2519 W. 
43 St., tel. Lafayette 8051; A. Va- 
lavičia, Maršarka (Bondsmanai): 
K. Gramontas. 4535 S, Rockwėll 
St., tel. Lafayette 2418; J. Bar
šauskas, 4156 Archer Avė.; A; 
Sadlukas, 4088 Archer AVO-i. M 

. Lafayette 6719; Politiško Skyriau 
Komisija: Paul J. Petraitis, 3181 
S, Emerąld Ąve„ A. Saldokas, 
4038 Archer Avė.. Dr. A. J, Mani- 
kas, 2519 W. 43 St; Pilietiškų Pri- 
pierų Komisija: A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., teį. Lafayette 6719, 
B. Putrimas. 4536 Turner Avė.

»us^įbkiięri atsibųnakas 
trečias (8) sekmadienis kiekvieno 
mėnesio, 1-ma vai; po pietų K; 
Gramonto svetainėj; 4535 South 
Rockwel ISt

Korespondentas Mykolas Tapanę- 
Sia, 670 W. 18 St.; Djr, kvotėjas. 
A. Yuška, 2422 W. Marcjuėtte Rd.; 
MaYŠarka Ig. Tamašauskas. 822 
W. 19 St. ?
Susirinkimai atšibuna kiekviena 

pirma nedėldienį 1:30 vai. po pietų. 
1900 So. Union Avė.

ŠIUOS ASMENIS K- 
RINKIME SLA.

F. j. BAGOčIUS — Prcži-
* «• * * . £ *» ■* •dentas;

j. K. MAŽUKNA — Vicė-
Prezidentas;

P. JURGELIUTĖ — Sfekre- 
torius;

K. P. GUGIS — Iždininkaš;
Dr. J. STĄNELOW — Dak

taras Kvotėjas;
E. MIKUŽIUTĖ — Iždd G1O- 

bėja;
| J. MILIAUSKAS — Iždo Gio-

S. L. A. 129 KUOPOS valdyba 1985 
m. Frank M. Valaitis pirm., 1828 
Canaitfort Avė.; Geę. M. Chfernaus- 
kas, vice-pirm., 7021 So. Stony 
Tslarid Aye., Tel. Dorch&stėr 340$; 
Batutis, nutarimų .rašt., 2627 Gla- 
dys Ave„ Van Buren 7361; W. 
PahkaUskas, turtų rašt., 5285 So.

, Ellis Aye.; B. žolinas, iždininkas. 
2931 S, Emerald Avė., . Victory 
5785; Iždo globėjai: Prabas S. čiū- 
kauskas, 1832 Loomis St„ K. Ka- 
zanauckas, 5730 Broadway, J. 
Kanapka, 5530 S. Emerald. Avė.;, 
Orgahizątorius Juozis Bartulis. kš;nc 
1343 A Vers AVe., Crhtvfėrd 6907; DeJas

LIETUVIU RYTINĖS - ŽVAIGŽDĖS 
PAŠELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO vaidyba 1935 m.: 
Ant. Walskis pirm., 3341 Ever- 
green Avė., tel, Belmont 7678; 
Izidor, Dauhiš, pirm, bag., 2877 
Claibpta Avė.: Mykolas Chepul, 
ųžrąęų rašt., 3327 LeMoyne St; 
Antanas Biitvitiš, kasos globė
jas, 182.5 Wabąi)sia :Ave.; Jonis 
Stalgaitis, marš., 2039 St., Paul 
Avė.; Johii Raila, 43Š9 Winnęmac 
Avę;, Base Bali nianedžeris Brunė 
Rbger. . ' • .
Suėirinkimai atšibuna kas pirmų 

ketvergi, 2038 NOtth Avė., kliub- 
hoiizėį, 8 vai. vakare.

AMERICAN LITHtlANIAN ClTl- 
ZENS CLUB OF 12th WARD Val
dyba 1936 in.; J. švitąriuš, pirm. 
4819 S. Tripp AVe.; W. Turner, 
pirm,-pag„ 3118 W. 44 St.,, tel. 
Virginia 1153; Piul J. Petraitis, 
nut rašt., 3131 S. Emerald Avė., 
tel.Colųmbųs 10272; J.Naudžiunas. 
fin. rašt., 1500 S. 48th Court, Ci
cero; III.; J. Manikas, kontrolės

■ ........  —r, , i, ■■■ ■■■ «...

VISI. SAKO, kad pas auksorių 
MARJANĄ I. AST,
Ashland Avė. galima gauti geriau
sius Bulovą — Elgin — Grant lai
krodėlius .žiedus, tikro aukso auska
rus ir daugeli kitų gražiu ir tvirtų 
auksinių ir kitų dovanų KALĖ
DOMS.

4618 South
Grant lai-

» » M

SUSIRINKIMAI

RYTOJ
Draugijos Lietiivos Ūkiriinkb —West Side Hali; 2242-44 W. 43rd 

Place, 1 vai. po pietų. Bus renkaftia 193,6 ritėtų valdyba. 
Ieva Lukošiūtė, Fin. Rašt.

Kupiškėnų Kultūros Draugijos—Sandaros svetainėje, 814 W. 
33rd st.; i vai. po pietų, Valdybos rinkimai 1936 m., kiti 

" svarbus Reikalai, šaukia—Valdyba,
Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo—-J. Garbuzo svetainėje, 3749 

S. Halsted Street, 1 vai. pp. Valdybos rinkimai, po susi
rinkimo vaišes. W. Didžiulis, prbt. rašt.

Amerikos Lietuvių Pilifečių Kliubo 12-tam Warde.—K. Gramorito 
svetainėje,. 4535 S. Ročkwell street. 1 vai. p.p. Valdybos 
rinkimai, kiti svarbus kliubo reikalai. Paul J. Fetiaitis, 

t Raštininkas. M
DrarigijA Lietuvos Kareivių—L. Liuosybės Svetainėje, 14th and 

49th C., 1 vai. pp. Valdybos rinkimai. Bus skaitomas laiš
kas iš Lietuvos, dėkoj antis už eksponatus. Įstojimas 
nupigintas, nauji bariai kviečiami atsilankyti. Sėketorius.

L.U.C.—(Lithuanian Uniyersity Club)—’p-lėš Heleri Blauzdis na
muose, 2936 West 38th Street;, 2:00 vai. p.p. A. Škrickus, 
Secy. * . ' į- L >

PARENGIMAI
M , *.■>*-.« <£> w r r o u -. ________ h________< << y ■ W

Kliubti VaWboš 
1935 irietains

LiETbViŲ k žAGIkEčiU KLIUBO 
valdyba 1935 . metams: P. Arlaus
kas birm., 656 Bėlden Avė., A. Jė- 
naViče, pirm, pagelb.. 3852 South 
California Avė,, John PuĄipąHas 
Sut. rašt,, 7125 S. Washtenaw 

ve.; , M. Meravičienb.. fin. rhSL
2539 ,W. 46 PI., A. RamaŠaųskieųė 
fili, pagelb., 1218 Independencė 
Bl„; Frailęįška Dvilaitis, kabierius, 
1342 W.į.48 Ąve./Cicero, D. Rad- 
vilas maršalka. 712 W. ,17 PI.. P. 
Arlauskaš, J- ' Ptikinskaš kasos 
globeiai. . ,
Susirinkimai yi'A laikomi kas iriė- 

nuo trečia nedeldienį 1 vai. , too piei 
Hollywood Inn svetainė. 2417 Wesi 
43 Strėet.

LIETUVIU /BROLYBfiS
KLURO AMERIKOJ valdybą 1935 
metams: A/ Zalšgenaš pirminin
kas. 7132 So. Racine Avė., Tel. 
Radcliffe ,9399; - K. Laucius vice- 
pirm., 3317 So. Lituanica Avė.; 
M, Batutis, nut.. rašt.,. 2627 Gladyš 

. Ate, TeL . yat R
Viršilas finansų, faife 8415 So. 
Wąllące St.: .M, AlkimaVičius iž- 
dinihkAš; 480ąr-Sp;^Ūafliri St.; B. 
Viršilas koątroU^ipašti; 3415 So 
Wallaoe St.:sM^0rbutas ir K. 
Batutis iždo globėisaO, Garbužas 
maršalka. . t:*

Daktarai (pagerbs 
Dr. J. Kulį 30 me- 

tų praktikoje
šįvakar Uhivčršai fciiubė, 812 

W. 33rd štreet, įvyks Ameri
kos Liėtdvių Daktarų brHugi- 
jos vakarhs, kuriame bus pa
gerbtas Dr. Jokūbas Kulis. Pa
rengimas yra privaitisko pobū
džio ir jame dalyvaus vien na
riai.

Dr. Kuliui šįmet sukanka 30 
metų praktikos medicinoje. ;Jis 
buvo vienas iš rpivmųjų /lietuvių 
daktarų Chicagoje ir priklausė 
Amerikos LiėthVių Daktarų 
Draugijai nuo pat jos įsikūri
mo. Jis įer daug irietų iždiriin- 
kavo.

Pagerbdami veteraną medi
ką, daktarai jį skiria oi’ganiza- 
cijdš garbės nariii ir garbes iž
dininku. t

Vakaro rengimu Rūpinasi Dr. 
P. Zalatorius.

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. vak.
DĮL C AR R

DENTI3TAS ,
Nupigintos kainos ant visokio Plate 
darbo. Pįatas pataisau į tris valandas

■ 856 WEST 63rd ST.,
Tel. Normai 6100..

Antros lubos priešais Wiebold
Perdaug AįibiŠvietė

Per dAug metų mūšų komu
nistiški laikraščiui švietė šavd 
sekėjus. Ir to švietimo rezulta
tas yra toks, kad Maskvos da
vatkos jau nebegali atskirti vie
no dalyko nuo kito. Nebegali 
atskirti kohčertd bei šiaip Sali 
parengimo nuo politiško mitin
go.

štai gruodžio 1 d. Ashland 
Boulevard Auditorijoje įvyko 
parengimas lakūnui F. Vaitkui 
pagerbti; Atvyko ir dvi mote
rėlės, kurios būtinai užsispyrė 
be įžangos bilietų į vidų įeiti, 
žinoma, darbininkai neleidžia.

Mbtėryš lėhda ir tiek. Girdi, 
mes turime labai svarbų reika
lą. Bet įžangos tikietų nepirk
sime, nes nenorime, kad musų 
pinigai .eitų fašistų paramai.

Buvo baiidbma joms išuiških- 
ti, jog tas parengimas specia
liai surengtas trahšatlUhtihiain 
lakūnui pagerbti, bet tie Argu
mentai nieko negelbėjo. Mote
rys gieda savo ir savo. Esą 
hiUnis Vistiek, —: juk ir tas jū
sų skridimas ne kam kitam bu
vo rengiamas, kaip tik fašistų 
garbei. Mes atėjome svarbiu 
visuomenišku,. demokratišku 
reikalu. Mes norime išnešti pro
testo rėžoliucįją prieš Lietuvos 
valdžią. Nebijokite, jušų po
nams nebUs daug ddrbo: težo- 
liuciją mes štai turime gatavą.

Parėdė ir mašinėlė patašytą 
rezoliuciją. Darbininkai pradė
jo daryti visokias pastabas. 
Vienas sako,/ kad Čia nėra poli
tiškas mitingas ir todėl jo
kioms rezoliucijoms nėgdli bu- 
;ti vietos. Esą jeigu jus norite 
>tą -režoliuėiją priiriiti, t Ai su
šaukite. rbašinį mitingą.

Moterys atkerta, kad, girdi, 
į tokį mitingą jus iiėAteišitė. 
Esą juk mes visą laiką kvie
čiame jus į bendrą frontą, o 
jus nenorite dėtiš. .

Ilgai dar tos moterys bandė 
įsipiršti su savo rezoliucija, bet, 
žinoma, joms tai nepAvyko.

Tai labai akyvas dalykas. 
Maskvos davAtkos ptaVatdžiavO 
rengėjus fašistais, ir vis dėlto 
lindo prie jų; kad priimtų režo- 
liuciją prieš fašistus!

Kurgi sensas ? Nejaugi tortis 
davatkoms tMc pro t Aš atbuko, 
kad nebegali SUsiVokti net to
kiais' paprastais reikalais. Ką 

‘ < j lą

19 Allejte 6 Stalai 19 Ailėyš
Riskit bolę dėl geresnes 

sveikatos!
SOUTIHVEST B0WLING

■ ALLEYS
Avenue

slefoiias ČANAL 7554
William Ąrbanąs Jack Whitehead

■ iii

fffl'Č
■ M n

BėOples krautuves^ 
Kalėdinis išfiar- 

davimas

HUMBdLDT PARK LIETUVIU PO
LITIKOS $LIUBO valdyba 1935 
ta,,. Ariton/vaisias pirm., ,8341 
Evergtėėn Avė., tel. Belhiont 1448 
John :Kuprevičius, vice-pįrm., An- 
ton L^^kėvicz, nut. 'rašt’., .1814 
wabšftgla Avė., tel, Hnmboldt 
3254,. Stanley Buneckis, fin. rašt. 
Ą. Žlliius,; kašlėri< TAm Kubi
lius,maršalka. \

— > AM*

P. CONRAD
į . STUUIO 
420W.63rdSt

; Entlew<W 5883-5840
: Dar grąžiau,.moderniš
> laah įrengta.

Cranė Coal Co.
5332 Š. Long Avė.

Sežoniniiį DbvaHų kainos 
labai žemos

GRUODŽIO 15—“Naujos Gadynės” choras stato operetę, “Tul
pes”; Chicagoš Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted 
sttaet. Bilietai—65c. (Ptie durų-^-75č.) Pradžia 4 vat pp.

SVETAINĖ DĖL RENDOS
PATOGI DEL VISOKIU PARENGIMU.

Vestuvėms, šokiaiąs ,parems, bunco ir įvairiems vakarėliams^ 
Virtuvė šu pilnu , įrengimu dykai.

WEST SIDE HOTEL
.........WALTĖR NEFFAS, Sav.

2435 SO. LEAVITT STREET 7 ... _______ Tel. Caital 9585.

Pocahantas Mine Run Screehed 
5 tonai ar daugiau ,$7,.30 tonas 

Smulkesni $7.05 temas

Tel. Republic 8402

■ „ .......................... , ........ . ........ . „ .... .

Illinois lietuviu pašelpos 
KLIUBO VAldVba 4ęl 1935 metu. 
Jonas Bijadkas^vpittm. 934 W. 
Marąuette Rokd, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb., / Adolph Kaulakis, 
nut. rašt 3842 S. Union Avė., 
Frank Norkus. fln. rašt;, 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2693 JV/>th Stk.J._ ĄdomaiMs įx 
J. Jahušauskčae, iždo globėjai, D 
Antanaitis, maršalka. 
Sutrinkimai ątsibuna kožną mėne

sį pirmą penktadieny, Chicagoš Lie
tuviu JKuditbrijbi, 3138 S. Halsted 
St.. 7:30 vai. vakare.

O"

f

ederAlSaViNgsDauguma linksta kalėdinėms 
dovanoms pirkti ką iibrš pasto
vesnio ir tinkamesnio dėl na
mų todėl, hfeštebėtina, kad 

’Peoples Rakandų krautuvės da
bar lAiko didelį skAiČiuiį pir
kėjų, ieškančių praktiškų ir 
naudingų ddvanų.

Tiesą pasakius, kėdples krau
tuvės yra gana gerai prie to 
prisirengę, kad kiekvienas atsi-> 
lankęs pirkėjas ištikrųjiį ras
tų ko labiausiai pageidauja. 
Kas lanko' šias ėrdviaš krautu
vesįpaštėbi nešuškaitomą pta/ 
kių rinkinį ir; palyginęs jų že
mas kainas, greitai persitikri
na, kA‘d hera reikAlb Važiuoti į 
didmiestį Ar kur kitur, nesočia 
viso ko galima prisipirkti.

Tarpe didesnių 'dalykų—yra 
baldų, setų, pečitį, kąųrų, re- 
frigeratorių, plovyklų ir rądio; 
tAipgi randasi labai VlAtig 
šhiulkesnių dalykų ir dalykėlių; 
—viskas kais tik tifiliAiriA dėk 
namų papuošimo arba įrengi
mo; >, ..' ’

Prie to, Pbopleš KtautuVeš 
nepamiršta ir mažųjų, nes dėl‘ 
jų čia randasi skyriai: žaisi Ai 
ir ViS’Okiė VAikAttiš rAkAH’dAi, 
tokių dalukų, kuriuos jauni 
berniukai ir mergaitės labiau
siai mėgsta. ; į
0 Dabar prieš Kalėdas, fęopjęsi 
Krautuvės yra atviros kas va-

SUSTABD YKITGeRIMO ĮPROTI
Frąšąliųk norą, kauk tikrą ir pastovu 

pįlengvlninią štf.,ALSANS, sauerua, toni i 
kas ir. riibestlrigaB namihis kydytnas. Be ■ 
narkotu ar kitų kenksmingų gyduolių. 
BE SKONIES. BE KVAPO. GALI BŪT 
PADUOTAS BE GER®JO ŽINIOS.

IŽplldpni orderŲią. . kraftą.. Ir telefonu.
ALSĄNS LABORATORY
N. State St. Denį. L. Kamb. 833 

Tel. CEN. 7170, ChiCako
190

••

Skolinam Pinigus ant Pirmų 
Morgičii^

užtikrintoj Vietoj, U. S. Government įstaigoj, 
Corp. apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,000.00.

; Taupfkit pinigus 
F. S. and L. Ins.

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Pr&eityje i&tnokėjom <%« /

2324 S. Leavitt Si. TeL Canal 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.

PETRAS pfeTliAltlS
Pęrsiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 12 dieną, apie 8 va
landa ryto tapo Užmuštas trau- 

; kinio 1935 m., sulaukės pusės 
amžiaus ,gimęs Panevėžio ap., 
Krekenavos parap., Žydelių 
kaime .

Pnklausė prie Keistučio Pa* 
šelpinio Kliubo ir Liet. Ame
rikos Piliečių Kliubo.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame^ nuliūdime 

moterį Ona. po tėvais Pirans- 
kaitė ,2 sūnų Joną ir Bronis- 
olva, brolį Domininkų ir šei- 
myiia, , seserį Kazimiera Iva
nauskiene ir šeimyna ir daug 
kitų giminių ir draugų .,

Kūnas y ..pašarvotas randasi 
4027 Brighton Placė. <• 
/Laįdotuvės įvyks panedėlyį 
gruodžio 16 dięiĮa, 8 vai. ryto 
iŠ namų į Nekalto Prasidėjimo 
Pan. Šv. parapijos bažnyčia, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio siela, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a .a .Petro Petraičio gi
minės, draugai ir pažystami 
ešat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą; Nuliūdę lieka

Moteris, Sūnai, Brolis, 
Sesuo ir Giminės.

' Patarnauja laidotuvių djrek- 
; torius J.j Liulevičfus,, Telefonas

poihlCELfe LlNKiENfi; 
po pirmu yyrų Jučiene, 

o. po tėvais. Mikutaįte 
Persiskyrė ’sti šiuo pasaulin 

gruodžio 12 .diena,' 1935 m., 
sulaukus . pusės amžiaus, gi- 

, hiuš. Tauragės Ap., . Kaltinėnų 
parku.♦ PAŠAiiręs khime.

Amerikoj, išgyveno 35 metus.
Palikė 6 dideliame ųuliudime 

vyrą •. JUozapA. 4 dukteris So- 
phie Pankauskienė,yHelen Phil
lips; žentą įĄntarią, Julią 
Schultz, žehta Juozapą ir SteL 
Ją Linkus; ,brolį Jurgį Mikutį 
ir brolienę, sbseti ir švogęrį 
Kazimierą ir Domininką Abb- 
Jiųs . ir .gimines, p Lietuvoj su- 
ną Steponą ir giminės.;, 

, Khnaš, pašarvotas randasi 
4621 S. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
gruodžio ;17 dieną, 8:00 vai. 
ryto iš namą i . Gimimo Pane
lės šv., barApijos bažnyčia, ■ ku
rioje atsibus gedulingos pamal- 
ddš UŽ Vėlibri&l šiėlą, o iš ten bus 
nulydėta į-šv.Kįazimiėfo kapines.

Visi a .a. Wfhicėlėš Linkie- 
nės giminės, draugai ir pažys- 

. tami esat- .nuoširdžiai ; kviečia- 
ųii dąiyVaiiti lAfj'Otuvėšę ir su- 

t teikti jai pAskutijii' pĄtarnavima 
'. ir atsįsyeikinjmą. .Nuliude lieka <

VjriįM ’ Dt&tferys, Brolis 
ir BtęlfenČ. Sesuo, ir 

./■" , šyogeris-ir; Giminės.
Patarnaują. įaidptUyiu direk

torius S. : P. Mažeika, Telefo-

r»

Gerkit ir Reikalaukit

sakyti) komunistai;

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

. Žvaigždžiu
Kentucky 
Bourbon

LietuViikoi 
begtinta

NATHAk
KANTER

IMMIGRANTS PROTECTlVE LEA-
GUE, 824 South. Halsted Street (J^ull 

House). Telefonas, HAYmarket 
6374, klauskit Miss Heleu Jerry.

♦ ♦ ♦ j f y-
COOK APSKRIČIO LIGONINĖ, W; 

Harrison ir So. Wood. kampai. 
Telefonas SEEley 8500.

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St

Tek YARDS 08M
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DARBO ŽINIOS
Darbai Gerai Einą 
Kriaučių 
šapose

Iš pasikalbėjimų su kai. ku
riais krialičiais tenka patirti, 
kad darbai įvairiose šapose ei
na gerai. Daug kur dirbama 
pilną laiką, nežiūrint to, kad 
apie šį laiką siuvimas sezonui 
baigiasi. Kai kurios dirbtuves 
jau kerpa medžiagą siutams 
ateinančiam sezonui. Vietomis 
sukerpama po 3,000 siutus į 
dieną.

ration of State, , County and 
Municipal Employėes. Prezi
dentu išsirinko Aniold Zander 
iš Mądison, Wis., o sekreto 
rium R. Kubista, taipgi iš Ma- 
dison.

Juozas Kūra per daug metų 
dirba formanu Chicagos mies
to tunelyje. /Spėjama, kad tu
nelio darbas pakenkė jo svei
katai. Jis priklauso prie SLA. 
ir yra Naujienų simpatizatorius. 
Linkiu Juozui greit pasveikti.

—Niekutis.

Vestuvės: Sofija Petru 
laitis — Anthony Blgus 

šeštadienį.

NAUJIENOS, Chicago, III, .
JEI TURIT koki nesmagumų su 

savo senu .sugedusiu laikrodėlių — 
nuneškit ji pas laikordininka 
MARJANA L AST, 4618 > South 
Ashland Avė., ten* primokėję išmai- 
nysit j puikų Bulovą Wrist Watch 
ir busite patenkinti.

Išvažiuoja Atostogauti

šeštadienis, gruod. 14, 1935

žada Pakelti Sales Tak
sus Iki 4%

Springfielde, Illinois sostinė
je, eina kalbos, kad yra ga
limas daiktas, jog “sales tak
sai” bus pakelti nuo 3 iki 4%. 
Valstija buk turėsianti to žink- 
snio griebtis, kad palengvinti 
sunkią situaciją, kuri yra su
sidariusi su bedarbiais ir šit 
pašalpą imančių šeimynų evik- 
cijomis.

Perkeldama visus bedarbius 
į W.P.A. rankas, Tederate val
džia nutraukė pašalpą. Illinois 
valstijai rūpintis paliko apie 
65,000 bedarbių. Bet valstija 
nebuvo, prisirengusi tokią na
štą pati tuoj paimti, tad ir su
sidarė padėtis, dėl kurios gu
bernatorius Horner ir Illinois 
Emergency Relief Commissioii 
dabar suka galvas. Horner 
kreipėsi į Washingtoną pagal
bos, bei jei jos negaus, tai, 
kaip sako Špringfieldo gandai, 
sales taksai bus pakelti ' iki 
4%.

Illinois Central Gavo 3 
Milionus Vagonų 
Taisymui

Illinois Central traukinių li
nija gavo $3,000,000 paskolą 
iš valdžios įrengimų taisymui. 
Iš tos sumos, $996,620 sunau
dos pataisymui 141 lokomoty
vo, o likusius modernizavimui 
ir remontavimui 1,297 preki
nių ir 56 keleivinių vagonų.

) . * *

Pėnnsylvania Railroad 
Užsakė 10,000 
Naujų Vągonų

Pėnnsylvania Railroad davė 
užsakymą kelioms firmoms pa
statyti 10,000 naujų vagonų. 
6,000 pastatys ' linijos kontro
liuojamos dirbtuvės, o likusius 
General American Car, Pull
man Standard Car Manufactur- 
ing (700), Bethlehem Steel ir 
kelios kitos.

Philadelphijoje Pakelia 
Algas Konduktoriams

Philddelphia Rapid Transit 
Company pakels algas konduk- 
toriams po penkius centus. va
landai. Dabar jie gauna po 65 
centus, bet su Naujais Metais 
gaus 70 centų. Kitiems darbi
ninkams algos bus pakeltos 
apie 7.69%.

Valdininkų Organizaci
ja Išsirinko 
Viršininkus

Vakar Chicagoje pasįjpąįgp 
trijų dienų konvencija valdi
ninkų unijos, American Fede-

Statyba Pakilo 68%
Dodge Corporation praneša, 

kad statyba Chicagoje lapkri
čio iftėnesį pakilo 68%,: paly
ginus šiuos metus su pereitų 
metų lapkričiu. Kontraktoriai 
gdvo k’dntraktų už $118,115.

BRIGHTON 
gruodžio 7 d., Brighton Park 
Chicagos kolonijoj vestuvių 
varpai skambėjo. Tai buvo su
tuoktuvės jaunos porelės. Ponų 
Juliaus ir’ Sofijos. Petrulaičių 
dukrelė, Sofija, ištekėję už Mr. 
Anthony Bigus.
civilį, be jokių ceremonijų.

Puota 
svetainėj,” 2417 West 43rd St. 
Dalyvavo apie 200 svečių, gimi
nių, draugų ir pažįstamų. Puo
ta buvo tikrai šauni ir aristo
kratiška. Vestuvių dalyviai tu
rėjo gerus laikus. Stalai ap
krauti vištiena, kumpiais Ir 
kitokiais gardumynais. Tiek 
publikos privaišinti, tai ne pa
prastas dalykas. Gaspadinės 
taip privargo bebėgiodamos, 
<ad net gaila buvo žiūrėti. Pp. 
Petrulaičių sūnūs Julius
žymus sportininkas, kuris ne
senai grįžo iš Lietuvos su ki
tais sportininkais. Linkėtina 
jaunai porelei daug laimės.

—Melrose Parkietis.

šliubą ėmė

CLASSIFIEDADS
Automobiles

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

10611 Sd. Edbrooke Avė.
—O—

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

2511 Milvvaukee Avė. Bei. 4845
——O... •

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU partnerio i tavern biz
ni. Biznis išdirbtas gerai, vienam 
persunku, 9927 S. Michigan Avė.

CLASStFIED ADS. I
Business Chances

Pardavimui Bizniai
PARSIDUODA tavern su Light 

Lunch ant kampo, tarpe didelių 
dirbtuvių, gera transportacija ir prie 
gelžkeliu. 1701 So. Canal St.

atsibuvo Hollywood

yra

“Naujienos gyvena 
paskutines dienas”, 
sako kun. Vaičiūnas
Jis pasistengsiąs ‘Naujienas’ 

subankrutyti, jei nenustosi 
kritikuoti klebonus.”

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia •

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė su namu arba atskyrai. 
pirkti su mažu imokėjimu, arba mai
nysime i praperte. 3808 Lowe Avė. 
Yards 3874.

Galima

Išvyko į Californią 
Pas Dukterį

MARQUETTE—P-a A. Sha- 
nausfcienė, sena “Naujienų” 
skaitytoja, 6923 South Maple- 
wood avenuė, gruodžio 12 d., 
išvažiavo į Californią. Ji vyks
ta pas dukterį, p. N. Zouneą, 
kuri ten yra vedusi ir gražiai 
gyvena Huntington Parke; Cal. 
P-a Shanauskienė ten paviešės 
kurį laiką, kad pasilsėti ir pa
taisyti savo sveikatą.—M. J.

Pas Ciceriečius pp. 
Paugas

CICERO— Aną sekmadienį 
garfieldparkiečiai vėl traukė į 
Cicero pas draugus Paugas. Jie 
visus svečius puikiai priėmė ir 
pavaišino. Drg. Pauga yra pri
statytojas įvairių gėrimų Į už
eigas bei parengimus. Jie gy
vena adresu, 5031 W. Roosevelt 
Road.—Vietinis.

CICERO. — Nesenai įvyku
siame Dievo Motinos Sopulin
gos Draugijos metiniame ba- 
iuje, parapijos svetainėje, kal
bėjo klebonas kun. A. Vaičių- 
nas.

Savo kalbą jis didžiumoje 
pašventė smerkimui ir keršta
vimui “Naujienoms”. Jis smer
kė dienraštį už straipsnius, 
kuriuose buvo atkreįpta domė 
į faktą, kad lietuviai klebonai 
varu bruka lietuviams parapi- 
jonams anglų kalbą ir lietuvių 
kalbą pamažu iš bažnyčių stu
mia lauk; ir, kad tai daro/nes 
“anglų kalba 
nė, daugiau 
kolektose.”

Vaičiūnas
pareiškė, kad jeigu 
nos” nenustos krjtikavusios 
klebonus, tai jis pasistengs, 
kad “Naujienos” trumpu laiku 
subankrutytų.

Parapijonka.

esanti
Pinigų

kalbą

Stasį

pelninges-
atnešanti

baigdamas
“Naujie-

No, Garfieldparkiečiai 
Ne Meškos!

Vakar

GARFIELD PARK — Kiek 
laiko atgal tūlas “Garfieldpar- 
kietis” rašydamas “Naujienose” 
pasakė, kad dženitoriai žiemai 
taip kaip meškos, užsidarb 
basemantuose. Bet taip nėra, 
štai faktai: ,

Andriaus Karoblio
Varduvės

Neseniai, kaip buvo Andrių 
diena, tai Andrius Karoblis, se
nas Garfield Parko gyventojas 
šventė savo varduves pas bro
lį, P. Karoblį, kuris Brighton 
Parke turi didelę rezidencijų. 
Buvo susirinkę apie 40 ypatų, 
bet vietos viešiems gražiai už
teko.

BesiŠnekučiuojant ir betrau
kiant skanų alutį drg. Karob- 
lienė pakvietė visus prie stalų, 
kurie buvo papuošti Įvairiais 
valgiais ir gėrimais, buvo 
miela žiūrėti.

net

Išlydėjo Lietuvon 
Pocių

T0WN OF* LAKE— 
9:30 vai. vak., iš Englewood
stoties į New Yorką išvažiavo 
Stasys Pocius. New Yorke jis 
sės į laivą “Europą” ir grįž į 
Lietuvą, iš kurios .atvyko Ame
rikon keletą mėnesių atgal. P-s 
Pocius buvo jaunas išvežtas iš 
Amerikos. Užaugo ir daugiau
siai laiko praleido Lietuvoje. 
Kaune turi didžiulius namus 
Laisvės ^lėjoj. -

Chicagoje svečias sustojo pas 
brolį, Adomą Pocių, pas kurį 
viešėjo apie porą mėnesių. Be 
to, lankėsi Kanadoje, Montrea- 
le, pas kitą brolį.

Ketvirtadienio vakare p. 
Chas Kriščiūno užeigoje, 4501 
S. Ashland avenue, svečiui bu
vo surengta graži išleistuvių 
vakariene, kurioje dalyvavo se
kami žinomi biznieriai ir vei
kėjai: J. Yuška, Antanas Vil
kas, J. Firavičius, Antanas čes- 
na, Paul Vilkas, S. Gelžinis, 
Just. Stakauskis, A. Jokubaus- 
kas, F. Bulaw Mrs. Lauriniene, 
p. Brazauskas, Radikatfskas ir 
kiti.—F, B.

Apiplėšė Clearingie- 
tį Joną Šeštoką; at

ėmė nuo jo $260
Du piktadariai užpuolė lietuvį 

biznierių kelyje iš banko; at
ėmė troko raktus

Baigiant vakarieniauti, 
Latvėnienė pasakė trumpą 
kalbėlę, taipgi J. Medalinskas 
pasveikino Andrių varduvėmis 
ir palinkėjo jam visko geriau
sio. Besilinksminant ir betrau
kiant smagias daineles, nei ne- 
pajutom kaip atėjo trečia ry
to.

drg. 
pra-

Juozas Kūra Speedway 
Ligoninėje.

BRIDGEPORTAS. Daugeliui 
bridgeportiečių pažįstamas Juo
zas Kūra, 3649 So. Union Avė., 
sunkiai apsirgo ir kaipo USA. 
ekskareiviš tapo nugabentas j 
Speedway Hospital.

MM U

Dominikas Kuraitis
Rytoj Dominikas Kuraitis ir 

jo žmona Della išvažiuoja į 
Miami, Floridą, atostogauti, 
kur jie mano praleisti apie po
rą savaičių. Iš Floridos pp. Ku
raičiai važiuos į' Havaną, Ci&ą 
pamatyti tą “antrąjį Paryžių”, 
kur prieš 13 nietų apsigyveno 
apie 350 lietuvių. Praleidę ato
stogas jie grįž atgal Chica- 
gon.

“Naujienų” ^skaitytojai galr 
jut dar pamena, kad prieš me
tus laiko p. Kutaitis važiavo 
su Buick automobiliu į Euro
pą ir apvažiavęs septynias 
skirtingas valstybes, sugryžęs 
Chicagon plačiai rašė “Naujie
nose” apie įgytus įspūdžius ke- 
ionėj. šios kelionės tikslas 
taipgi bus bandymas naujo 
Bu<ck automobilio. O 
įspūdžius p. Kuraitis 
aprašyti gyvendamas 
padangėj.

dhikagiečiams p.
yra žinomas, kaipo vienintelis 
lietuvis, “Ponįtiac” ir “Buick” 
automobilių ]M$avėjas. Per 
12 metų jis užlaiko Milda Auto 
Sale garažą adresu 806 Wešt 
31st Street.

Atostogaujant pp.
čiams, jų biznį prižiūrės Kas
tas Sabonis ir Juozapas 
lewsky. < ■ ’</

kelionės 
prižada 
saulėtoj

Kuraitis

Kufai-

Gura-

Atvažiuoja iš Lietu
vos Anelė Sima- 

naičiutė

CRYSLER 1934, 0 cilinderių, 4 
durų sedan .mažai vartotas, atrodo 
kaip naujas. Parduosiu pigiai. Ma
tykite Paul Bruchas, 3453 South 
Morgan St. Boulevard 2510.

PARDAVĖJAI, vyrai kalbanti lie
tuviškai ar lenkiškai ir turinti ka
rus. Alga laike mokininiosi. At- 
sišaukit Singer Sewing Machine Co. 
4715% So. Ashland Avė.

TAVERN pardavimui, geras kam
pas — Biznis gerai išdirbtas — Par
duosiu pigiai — Priežastis, neturiu 
kam dirbti.” 3800 So. Kedzie Avė

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Business Service 
Biznio Patarnavimas

JANITORIUS paleidžia darbų. Kas 
pirks forniČerius, tam pasiliks dar- 
jas. Atsišaukite greitai.

“Naujienų” Bok 365

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

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250 

—.u—

For Rent
RENDON pigiai saliunas su vi

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

3322 So. Morgan St.
—o—

PASIRENDUOJA 70 akeriu far- 
ma — 60 mylių nuo Chicagos — 
Gera žemė — Netoli Michigan eže
ro. Adresuokite. Naujienos Box 362.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu st 
rendauninkais. Maža* narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki riet.

LANDLORDS BUREAU °F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1,642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 
Mes jesame jau šiuo adresu 

50 met
viri

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phona Yards 8408

THE BRIDGEPORT ROQFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja ? patai

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

3216 So. Halsted Street
' Tel. yiCtpry 4965.

COAL

ANT RENDOS tavem su furni- 
šiais, fixturiais, stiklais ir visais 
kitais įrengimais. Pigi renda. Dirb
tuvių apielinkėj, 901 W. 119 St. Tel. 
Anna Craw. 5980.

—O—

Real Estete For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

BEVEIK DYKAI 
6345 S. Sacramento Avė.

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

REIKALINGA mažas apšildomas 
butas vedusiai porai pietinėj dalyj 
miesto. Tel. Boulevard 1144.

PASIRENDUOJA 2 flatai po 5 
kambarius, yra maudynės, garadžius, 
Brighton Parke. Renda pigi.

2852 ir 2856 W. 39 St.

RENDON kambariai, karštu van
deniu apšildomi, vaikinams, mergi
noms arba ženotiems 3312 S Union 
Avė. Ist fl.

<EXTRA
Greitam pardavimui mūrinis kam

pinis bizniavęs namas, • 2500 1W. 45th 
St .Šaly lotas ,4 dideli kambariai 
karštu vandenių šildomas .Dviejų ka
rų mūrinis garadžius, tinkamas vi
sokiam bizniui, bučernei ar saliunui. 
Parduosime pigiai. Agentai neatsi
šaukite. Norinti pirkti kreipkitės.

W .JURIS, 2455 W. 43rd St.
1 ....... ................ - ..............-.. —ri"i,y.......

Furnished Rooms
PUIKUS NAMAI dėl poros prie 

motinos su sunum Marųuette Parke. 
Kambarys ir galima vartoti visa mo
derniškai apšildoma flatę. Gasas ir 
elektra. $20 i mėnesi. Pašaukit 
REPublic 0485 tarp 9:00 ir 8:00 vak.

FURNIŠIUOTAS šviesus kamba
rys, Galima valgi pasigaminti. Pi
giai. 827 W. 34 PI. pirmos lubos iš 
užpakalio.

Giavome pranešimą iš Švedų 
Linijos, , kad laivu “Kung- 
shihm”, kuris pribirs į New; 
Yorką gruodžio 16 dieną, at
važiuoja Anelija Simanaičiutė, 
iš Grabuvos kaimo, Igliškėlių 
valsč., Mariampolės apskr.

Ji važiuoja pas Antaną Ba
kaitį, 6925 So. Artesian Avė.

Apie jos atvažiavimą į 
cagą pranešime vėliaus.

T.

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas 
Mine Run ................  :.... $5.75
Lump, Egg ar Nut ......   6.00
Screenings .................   4.75

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

Tel. KEDZIE 3882.

RENDON furnišiuotas .apšildomas 
kambarys dėl dviejų vaikinų arba 
vienam . Prie mažos šeimynos. Ge
ra transportacija, 3325 So. Halsted 
St .trečios lubos.

EXTRA
Florida užtikrins laime .sveikata 

ir gera pragyvenimą per apskritus 
metus, šalčio nekentėsi ir nereikės 
bijoti pargriūti ant ledais dengtu 
gatvių. Geriausis orenžių sodnas, 
700 medžių neša i metus apie $1500; 
niekados nėra apšalęs ir čionai ne
būna šturmu. Mineralinis šaltinis 
teka 6 pėdas i augštj. Karvė, viš
tos, barnė, garadžius ir kitkas. 
17 akrų geriausios žemės, ARTI 
DAYTON BEACH FLORIDA, vie
nas namas 2 aukštų, 8 kambariai 
su rakandais, yra vertas $4000 .Ge
ra Vieta dėl rezorto, taksai $16.$Ci 
už 1935, nėra jokiu assesnientų. Už 
viską $400, % cash.

Savininko adresas
A. S. MANU 

1441 S. Sawyer Avė. 
CHICAGO. ILL.

Tel. Rockwel 4521

Chi-

Tai bus bent vagystė!

ANGLIS ANGLIS
Tropicair Anglis - 

vaduotojas dėl Pocahontas. 
šilumos. Mažai pelenų, 
gai nusvertos . Lump ar cgg — 
$6.00; Mine run — $5.75; Stoker — 
$4.75..

NORTHERN' COĄL CO. 
Merrimac 2524

ANGLIS 
geras pa-

Daug
Teisin-

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

Business Chances
Pardavimui Bizniai 

*W**W**WWWW*^W,WW^W«***^*WW>W«I^W**^**^M-«^****»^**IWW******-

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

1722 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI biznio prapertė, 
kampas — Gera vieta dėl tavern — 
arba mainysiu i privatiška narna ar
ba farmę. Rašykite Box 364, 
1739 So. Halsted St.

1

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

3729 So. Morgan St.

PARDUOSIU arba mainysiu biz
niavę narna ant privatiško cottage 
ar dviflačio — priežastis liga.

2640 W. 47 St.

PilnaiPARDAVIMUI Tavern 
įrengta su ai r pump — Geras biz
nis, renda pigi. 3212 S. Wallace 
St. antros lubos užpakaly.

Du? (revolveriais apsiginklavę 
piktadariai vakar apiplėšė lie
tuvį biznierių Joną šeštoką., 
5654 West 64th Place, Clear- 
ing, ir atėmė nuo jo $260 pini
gais.

Kad apiplėštasis negalėtų 
juos vytis, plėšikai atėmė nuo 
jo troko raktus.

Apiplėšimas įvyko vakar, apie 
11:30 vai. ryto, šeštokui beva
žiuojant iš banko, Clearing State 
Bank, prie 64-tos ir Major avė., 
jo trokui kelią pastojo Ply- 
mouth automobilis, apie 
nietų modelis.

Iššokę du jauni vyrai, 
tarp 25-30 metų amžiaus, 
traukė revolverius,
šeštoką iš troko ir pinigus nuo 
jo atėmė. Paskui pasiėmė ir 
troko raktus ir nuvažiavo.

Nukentėję p. šeštokas Clear- 
inge užlaiko valgomųjų daiktų 
krautuvę ir alinę. Jis yra apie 
47 metų amžiaus.—Povilas.

Aną dieną policija ir proku
ratūra džiaugėsi suėmusi sep
tynis brangenybių vagis, kurie 
sudarė l“pavojingą piktadarių 
gaują, operavusią Chicagoje ir 
turėjusią skyrius visoje Ame
rikoje’. Vagys pakliuvo po to 
kai jie buk pavogė $30,000 
brangenybių nuo vieno Milton 
Jackson.

Vakar-gi išsiaiškino, kad api
plėšimas nebuvo visai apiplėši
mas, bet tyčiomis sutaisytas da
lykas, kad vien Meyer Bogue, 
kurį j uvelirų f irntia samdė už 
investigatorių, galėtų parodyti 
savo bosams, kad jis moka ge
rai “vagystes ištirti”. Mat j 
samdžiusi firma norėjo paleis
ti, nes kaipo investigatorius 
nebuvo tikęs.

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 Sj State St. CALumt 5269.

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

PARSIDUODA Forekloseriai — 2 
f Ietis — 6 kambariai. Medinis, Brid- 
geporte už $1850. Kitas Marųuette 
Manor 5 kamb. mūrinė cottage .Mo
derniška už $2950. Taipgi bungalow 
6 kambariu moderniška $4500. Par
duosime ant labai lengvų išmokėji- 

Kazys Uroikis. Adresuokite 
CHAS. URNICH, 

56 W .Washington St.
• Room 514.

mų.

REAL ESTATE FOR EXCHANGE 
Išsimaino Namai ir Ūkės 

1933

abu 
išsi- 

ištempė

Kalėdų Muzikalis Va 
karas Aštuoniolik- 

tiečiams

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

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

11853 So. Michigan Avė.

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

Tel. Pullman 0349
10758 So. Edbrook Avė.

ge-

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE
RIUS, visokio dydžio su Coil Baksais 
ir Rinkom. Taipgi štorų fikčerius de] 
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. CALumet 5269.

PARSIDUODA Tavern — Su ai 
be namo arti dirbtuvių, biznis iš
dirbtas, parduosiu pigiai.

3427 S. Walace St.

PARDAVIMUI Tavern, labai ge
ras kampas — Biznis gerai išdirbtas. 
Pardavimo priežastis — liga. Atsi
šaukite 10325 So. Michigan Avė. 
Roseland, Pullman 8097.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEšKAU Felikso Plataunas, gy
venantis Detroite, Mich . Prašau ji 
pati ar Žinančius apie ji atsišaukti. 
Kostancija .Brazdeikaitė, 10325 So. 
Michigan Avė., Chicago, III.

RENDON moderniškas tavern — 
pilnai įrengtas, 3 kambariai užpaka
lyj. Galima matyti po pietų. Atsi
šaukite 302 W. 51 St .

PARSIDUODA Tavern Cicero, ge
roj vietoj. Renda pigi ir- svetainė 
šokiams. Laįjai pigiai. 1330 So. 
Cicero Avė., Cicero, 1111.

Kas turite nuosavybe, narna, ūke, 
lota, dideli ar mažę, bile kur Jung
tinėse Valstijose, Kanadoj ar Lie
tuvoj ir norėtumėt mainyti, rašykit 
ir prisiųskit pilnas informacijas, kai
na, morgičius, renda ir t. t. arba 
kreipkitės asmeniškai.

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

Mainom ir 
automobilius, 
baigiasi arba . 
reikia numokėti.

Turime apdraudos departmenta.
J. NAMON & CO.

Lietuviu ištaiga nuo 1919 
6755 S. WESTERN AVENUE

Chicatro. TU.. U. S. A.

tokius namus, ukius. 
lotus, kuriu morgičiai 
pasibaigė arba tik dali

EXTRA. Kas žinote kur yra 
Benediktas Arlickas meldžiu jam 
pranešti, kad z atsišauktų pas Pran
ciška Niprikąš, geras naujienas jam 
turiame.

Howell Neighborhood House, 
1831 S. Racirie avenue, rytoj 
vakare rengia kalėdines muzi
kos vakarą. Mokytojai Amalie 
Frantz mokiniai išpildys gar
sųjį Handel’io kurinį, “Messiah.” 

1 Pradžia 8 v. v. įžanga veltui.8 v, v., Įžanga veltui.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda bučernė ir grosernė 

Cicero j, su fixčeriais — Yra ledui 
daryti mašina, 2 svarstyklės, mėsos 
ir kavos malėjas. Biznis išdirbtas 
per -30 metų .Bizni parduoda kredi
toriai. Paskutinė pardavimo diena 
gruodžio 16 d. ~ Kaina $500.

Ka nuderėsite — nemokėsite 
Atsišaukite

C. MIKOLAtTIS
1304 — 49 Avė. / 

Cicero 3858 R.

REIKALINGAS 
AUTOMOBILIUS

Bile kokios išdirbystės, 
ant loto.
dabai* parsiduoda . arba išsimaino 
tik už $1,350.
puikioj vietoj, naujoj subdivizijoj.

Aplinkui puikus nauji 1.— .. 
namai, 
kėtos. 
automobilių, kapo pirma imokėjimę. 
Turi būt išmainytas i viena savaite, 
dėlto ,kad reikalingas automobilius. 
Matykit tuoj.

J. NAMON & CO. 
6755 S. Western Avė.

mainyti
Lotas kainavo ape $2000;

Lotas randasi labai 
mūriniai 

Gatvės ištaisytos ir išmo- 
Gera transportacija. Priima

■■i L ; > M®

PARDAVIMUI tavernas, išdirbta 
ir labai graži vieta, — nupirkę ne
sigailėsite. 4070 Archer Avė,

B

BEDARBIS savininkas išmainys 2 
flatų mūrinio namo equity i čevery- 
kų taisymo šapų, groserne, delica- 
tessen arba auto. Pašaukit ENGle- 
wood 9302 po 6 vakare *

ENGle

c




