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Republikonų kon
vencija bus Cleve. 
landė birželio 9 d

Tariasi su savo ministeriais kaip 
bus galima apginti parliamen 
te Anglijos išdavystę

Francija klastingu 
budu bandys pra
vesti savo “taika” 4*

Penki senatoriai ir du genero
lai pašalinti. Kaltinama, kad 
Calles prisidėjo prie gen. Ob- 
regon nužudymo

Kiti tvirtina, kad jis sugry- 
žęs tik savo reikalus sutvar
kyti ir gal. atremti kaltinimus, 
kad jis yra autorius suokalbio 
nužudyti gen. Obregoną.

Anglija tariasi su 
Vokietija dėl 
ginklavimos

HAMILTON, O., gr. 16. — 
James Vanltfe, 58 m., ūkininkas, 
nušovė savo 87 m. amžiaus tė 
vą ir tada pats nusišovė.

Mažina pinigus šel 
pimo darbams 
Illinois valst.

vas atskrido į Manilą

Meksikon sugryžo 
Calles; tuoj prasi
dėjo nauja kova

Manomo, kad neleis tautų są
jungos tarybai atmesti Ang- 
lijos-Francijos pasiūlymus, 
bet tik juos.. atidėti, kad ve* 
liau juos vėl išnaujo pakišti 
priėmimui

Chicago, III., Antradienis, Gruodžio-December 17 d., 1935

Pats Calles tyli ir nedavė jo
kio pareiškimo. Policija irgi jo 
neliečia.

gr. 16.
45 m., 

darbo 
nušovė

voje nesiliauj

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

Fašistai trečiadieny j 
s v a f stys Anglijos- 
Franc. pasiūlymus

Dar 2 katalikų kuni 
gai nuteisti Vokie

tijoj

darbininkas nušO 
vė 4 žmones

KALGAN, Chahar provinci 
joj, Chinijoj, gr. 16. — Japoni 
jos kariuomenė dar toliau įsi 
briovė į šiaurinę Chiniją ir už 
ėmė šio miesto geležinkelį, taip 
gi strateginius 
čius prie. didži<

J The First and Greatest Lithuanian Daily in America

Baldwin ruošiasi 
ginti Anglijos parda- 

vima Ethiopijos

RYMAS, gr. 16.—Vyriausioji 
Italijos fašistų taryba susirinks 
trečiadienyje apsvarstyti Angli
jos ir Francijos pasiūlymus už
baigimui Ethiopijos karo. Ma
noma, kad ji tuos pasiulymuš 
priims kaipo pagrindą tolimes
nėms deryboms./

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

Apsiftiaukę, nedidelė permai
na temperatūroje.

Vakar 12 vai. dieną tempe 
ratura Chicago j e buvo 330.

Saulė teka 7:12 
4:20.

BERLYNAS, gr. 16. —- Dar 
du katalikų kunigai liko nuteis
ti kalėj iman už kritikavimą na
cių ir šmugeliavimą pinigų.

MANILA, P. L gr. 16.—Ant
ras didysis lėktuvas, Philippine 
Clipper, šiandie atskrido iš Ca- 
lifornijos j Manilą, Filipinų sa
lose. Kelionė truko 64 valandą s. 
Jis skrido pirmojo didžiojo lėk
tuvo, China Clipper, keliu it 
taipjau gabeno paštą. Altu lėk
tuvai prikfąųgo... Pąn-American 
Airways iri-siekiasi įsteigti re- 
guliarį oor pašto susisiekimą 
tarp Jungiu, Valstijų ir Chinijos, 
per Pacifiko vandenyno salas.

NEWWT0N, Ga., gr. 16. — 
Trys žmonės sudegė gaisrui su
naikinus jų namą pirm negu 
spėjo atvažiuoti miestelio ug
niagesiai.

MASKVA, gr 
čiausiojo teismo apeliacijų sky
rius atmetė mirties bausmę 
Amerikos laikraščių korespon
dentui Zachari Levovič Michai- 
lov, kuris buvo pasmerktas mir
čiai už špionažą. Jis gavo 8 me
tus kalėjimo.

TOLĘDO, gr. 16. —- Nenorė
damas toliau lankyti mokyklą, 
bandė nusišauti ir gal mirtinai 
susižeidė Genn Davenport, 15 
metų.

LOS ANGELES, Cal., gr. 16. 
—Garsi mūviu aktorė Thelma 
Todd rasta negyva automobi
ly savo garaže. Mirė ji su- 
gryžusi iš pokilio. Priežastis jos 
mirties dar nenustatyta.

CHICAGO— šelpimo darbų 
administracija panaikino $8,- 
000,000 paskirimą Illinois šel
pimo darbams. Tikimą si, kad 
taipjau bus sulaikyta dar $12,- 
000,000.

LOS ANGELES, Cal., 
—Charles N. vVayman, 
kuris tapo pašalintas iš 
prie pašelpų projekto, 
kitus keturius pašelpų darbi
ninkus, su kuriais jis kartu 
dirbo ir be to tris darbininkus 
pavojingai sužeidė.

Policija suėmė užmušėją ir 
apgynė jį nuo minios, kuri kė
sinosi jį nulinčiuoti.

Viši miesto vartai y Va užda
ryti. ‘ Gyventojai prisibijo, kad 
japonai pradės veržtis į rytinę 
dalį Chahar provincijos.

Užėmu‘3 Tangku ir Kalgan, 
japonai dabar kontroliuoja visą 
200 myįįų ilgumo Chahar ir* Ho- 
pei geležinkelį, kuris eina per 
Peiping, ir Tientsin, svarbiau
sius šiaurinės Chinijos mies-

CLEVELAND, O., gr. 15. — 
Iki šiai dienai tamsiausias šį 
mėnesį miestas buvo Cleveland, 
nes jame saulė švietė tik 11 
valandų.

- Visos • biznio Įstaigos,visos 
bažnyčios ir teatrai1 liko užda
ryti ir niekas negalėjo išvažiuo
ti iš kauntės be sveikatos eg 
zaminacijos.

Bet kadangi tokie griežti pa
tvarkymai labai kenkė prieška
lėdiniam bizniui, tai kvaranH- 
na visoje kauntėje liko panai
kinta ir ji tapo palikta tik dvie
juose miestuose—Snyder ir 
Moimtain Park, kur daugiau
sia susirgimų buvo.

Kvarantiną vykina valstijos 
milicija.

NEW YORK, gr. 16. — Pra
puolė ir manoma, kad žmogva- 
gių yra pagrobtas Calbe J. Mil- 
ne IV, 24 m., Philadelphijos 
turtuolis.

LONDONAS, gr. 16. —Pre- 
mieras Stanley Baldwin atlaikė 
skubių pasitarimų su savo mi
nisteriais ir tarėsi su jais kaip 
bus geriau apginti išdavikišką 
Anglijos ir Francijos pasiūly
mus sutaikymui Italijos ir Abi
sinijos karo, sulig kuriais veik 
du* trečdaliai Ethiopijos atiduo
dama Italijai.

Pasitarime dalyvavo Anglijos 
atstovas tautų sąjungoje kapt 
Eden ir daugelis ministerių. 
Kapt. Eden išdavė ilgą raportą 
apie Genevoje susidariusią pa

kelius, 'vedam 
Ots sienos var-

W00DST0CK, Ont., gr. 16. 
—Rytoj vietos kalėjime bus 
pakarta Mrs. Elizabeth TiĮfprd, 
51 m., sverianti 200 svarų, ki
lusi iš Anglijos, kuri nunuodijo 
savo vyrą Tyrei, 3.5 m. Ji yra 
pirmoji moteris pasmerkta mir
čiai Ontario provincijoj per 62 
metus. •

SAN BENITO, Tex., gr. 16 
Parašiutų šokėjas Paul *Hen- 
derson ir lakūnas išliko gyvi 
susidau*žius jų lėktuvui. Bet us 
kelių minučių Henderson užsi 
mušė šokdamas parašiutu u 
kito lėktuvo. Užsimušė neat 
sidarius jo parašiutui.

46 darbininkų organizacijos 
pareikalavo išvyti • Calles iš 
Meksikos. Niekurios darbinin
kų organizacijos prašo ginklų, 
kad galėtų kovoti Calles ir jo 
sekėjus, jei jie bandytų pasi
griebti valdžią.

Iš kitos pusės, viena stipri 
darbininkų federacija, vadovau
jama Morones, remia Calles. 
Todėl Calles sugryžus galima ti
kėtis skilimo darbininkų uni
jose.

Kartu iškilo kaltinimas, kad 
Calles ir Morones ir yra tik
rieji sukurstytojai nužudymo 
buvusio prezidento gen. Obre- 
gon. Jie pasamdė žmogžudžius 
ir padarę taip, kad išrodyti, jog 
gen. Obregon nužudė klerika-

BERLYNAS, gr. 16. — An
glijos ambasadorius Phipps bu
vo atsilankęs pas Hitlerį ir su 
juo tarėsi apie aprybojimą gink
lavimosi ir priėmimą oro apsi
ginklavimo sutarties.

Bet nemanoma, kad iš šių 
derybų bent šiuo laiku Rus :x- 
eitų gero.

MEXIC0 CITY, gr. .16. — 
Prieš kelias dienas iš Los An
geles atskrido buvęs prezidentas 
Plutarco Calles, žinomas kaipo 
“geležinis žmogus”. Jam su
gryžus tuoj aus užvirė nauja 
politinė kova.

Calles prieš kelis mėnesius 
aštriai susikirto su prezidentu 
Cardenas ir tuoj po to išva
žiavo į Jungt. Valstijas, kur jis 
gyveno ikišiol.

Dabar visi bando atspėti koc- 
kiais tikslais jis sugryžo atgal 
į Meksiką. Vieni spėja, kad 
jis yra nusitaręs gryšti į poli
tiką ir bandys kovoti Cardenas 
valdžią, kurią jis skaito per 
daug radikališka.

Valdžia bando apsisaugoti dėl 
galimų nesmagumų, todėl tuo- 
jaus iš senato tapo pašalinti 
penki žinomi Calles šalininkai. 
Jie liko pašalinti už maištingą 
veikimą ir bus atiduoti teismui. 
Manoma, kad bus pašalinti dar 
penki senatoriai.

Taipjau* tapo pašalinti du žy
mus generolai ir vienas karinin
kas, kurie pasitiko Calles ae
rodrome., i • • , . ..

Prezidentas Rooseveltas charakteringose pozose, kurios buvo nutrauktos jam sakant kalbą. Pirmame paveiksle šalę prezi
dento stovi Edward O’Neal, prezidentas American Fcim Bureau Federation. Ta organizacija griežtai pasisakė už R oseveltą 
ir jo žemės ūkio politiką. /. _____

Del ligos buvo pa
skelbta kvarantina 

visoj kauntėj
HOBART, Okla., gr. 16. - 

Vienam žmogui mirus ir 13 
žmonių susirgus meningitis, 
kad sustabdyti tolimesnė ligos 
plytimą, visoje Kiowa 'kauntėj 
buvo paskelbta aštri kvaranti-

WASHINGT0N, gr. 16. - 
Republikonų partijos bosai nu
tarė republikonų partijos kon
venciją nominavimui kandidato 
į prezidentus laikyti Clevelan- 
de. Konvencija prasidės bir
želio 9 d.

Stipriausiais republikonų kan 
didatais ikišiol yra Kansas gu-* 
bernatorius Alf Landon, sena
torius Wm. E. Borah ir Chi
cago Daily News 
Frank Knox.

GENEVA
Anglijos ir Francijos pasiūly
mas Italijai iššaukė visuotiną 
pasipiktinimą ir nors nieką s 
nedrysta juos viešai ginti, te- 
čiaus nužiūrima, kad tie klas
tingi pasiūlymai vistiek bus 
bandomi pravesti tokiu pat 
klastingu budu, kokiu jie tapo 
paruošti.

Tie pasiūlymai pasirodė daug 
blogesni, negu kad buvo tikėtų
si. Ne tik kad jie atiduoda 
Italijai du trečdalius Ethiopijos 
—tokį plotą, kokio italai ir per 
tris metus neįstengtų užkariau 
ti, bet ir likusią Ethiopijos da
lį paveda Italijos “įtakon”.

Anglijos delegatai, paskelbus 
tą pasiūlymą, dąbar/ sląnkioja 
po tautų sąjungo^TįtHftyfo' kaip 
kokie nuplakti šundiat. Jie pa
tys gėdisi tų pasiūlymų, ku
riuos paruošti pagelbėjo Ang* 
lijos užsienio reikalų ministeris 
Hoare. Jie visus kalbina tuos 
pasiūlymus atmesti.

Niekurie sako, kad Hoare 
karjera užsibaigė ir kad jis tu
rės iš kabineto pasitraukti, o 
kapt. Eden paskelbs tautų są
jungos tarybos susirinkime tre
čiadieny, kad pasiūlymai nevei
kia, juos atmetus vienai pusei 
—Ethiopijai. Jis paprašysiąs 
visą dalyką numarinti, arba 
bent pavesti Anglijai ir Fran
ci jai ruošti nnavjus pasiūlymus

Tečiaus daugelis mano, kad 
Francija ne taip lengvai išsi
žadės savo klastingų pasiūlymų 
ir kad vistiek nors ir klasta 
bandys juos pravesti. Jį rū
pinsis neleisti tarybai atmesti 
tuos pasiūlymus, bet tik pa
skirti komisiją juos studijuoti 
Tuo budu tie pasiūlymai bus 
gražiuoju numarinti. Bet atėjus 
tinkamam laikui, kada visi bus 
juos užmiršę, tie patys pasiū
lymai bus atgaivinti ir patylo4 
mis pravesti taryboje.

Jeigu ir tada Ethiopija at
sisakys juos priimti, tai tautų 
sąjunga galės nusiplauti ran
kas, atšaukti paskelbtas Itali
jai sankcijas ir leisti ‘Italijai 
pasigrobti visą Ethiopiją.

Dar kiti mano, kad visas tas 
planas buvo tik Anglijos ir 
Francijos klasta ir jie nebuvo 
taikomi priėmimui, bet kad 
vien sutrukdyti aliejaus sank
cijų priėmimą. To tikrai 
siekta, nes dabar apie 
mesnes sankcijas Italijai 
niekas nebekalba.

HAVANA, Kuboj, gr. 16.— 
Milionierįus Nicolas Castano, 
kuris buvo pagrobtas savaitę 
laiko atgal, liko šiandie suras
tas armijos gyvas. Už jo pą- 
liuosavimą buvo reikalaujama 
$500,000 išpirkimo. Jis buvo 
stropiai ieškomas policijos, ar
mijos, laivyno ir šiaip žmo
nių, peš buvo nužiūrima, kad j 
pagrobė sukilėliai tikslu* gaut 
pinigų sukilimui.

0TTAWA, Ont., gr. 16. - 
Šiemet Kanada iškasė iki ps 
baigai spalio mėn. virš 2,600 
000 uncijų aukso—daugiau m 
gu kuriais kitais metais.

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

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

Šiuos Naujienų Radio Programas galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

Meksika pasitrauks, jei bus 
priimti pasiūlymai

PARYŽIUS, gr. 16 
čia žinoma, Meksika ruošiasi 
pasitraukti iš tautų sąjungos, 
jei toji priims Anglijos ir Fran
cijos pasiūlymus sustabdymui 
Italijos-Ethiopijos karo.

Meksika yra taip pasipiktinu
si tais pasiūlymais, kad ji ne
benori ilgiau būti ir pačioje tau
tų sąjungoje, jei toji gali pa
kęsti tokias klastas.

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

SIUNČIAME LITAIS AR DO
LERIAIS — PASTŲ AR KAB- 
LEGRAMA. PĘRSIUNTIMO 
IŠLAIDOS NEBRANGIOS.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED STM 

CHICAGO, ILL.

Japonijos karinome- Antras didysis lėktų-1 Misteriškai pasimirė 
nė briaujasi i šiau 

rinę Chiniją
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Tikimąsi, kad bus sušauktas 
ir pilnas kabineto susirinki
mas pirm negu kapt. Eden iš4 
važiiios rytoj į Genevą, ’kur tre
čiadieny įvyks tautų sąjungos 
tarybos susirinkimas apsvars
tyti Anglijos ir Francijos pa
siūlymus.

Anglijos gi parliamentas tuos 
pasiūlymus svarstys ketvirtai 
dieny. Tikimąsi, kad juos ap
ginti ateis pats Baldwin ir pa
darysiąs sensacingų pareiški
mų.

Kapt. Eden tarėsi ir su bu
vusiuoju užsienio reikalų minis- 
teriu Sir John Simon.

(Ne tik Baldwinui teks aiš
kintis parliamentui dėl Angli
jos ir Francijos klastingų paj 
siūlymų, šiandie turės aiškin- 
tis kabinetui ir Francijos prė* 
mieras Lavai. Ir tas pasiaiški
nimas nebus taip lengvas, nes 
vienas svarbiausių kabineto na
rių, stipriosios radikalų partb 
jos vadas Herriot viešai yra 
pareikalavęs Ethiopijai teisin
gos taikos).
Gal atidės tarybos susirinkimą

GiENEVA, gr. 16.—Tautų są 
jungos sekretoriatas tariasi su 
Anglijos ir Francijos atstovais 
apie atidėjimą tautų sąjungos 
tarybos susirinkimo, kuris turė
tų įvykti trečiadieny. Jis nore 
tų atidėti susirinkimą iki bus 
įvykę Anglijos ir Francijos 
parliamentų debatai apie tų 
dviejų šalių pasiūlymus Italijai. 
Todėl susirinkimas galėtų įvyk4 
ti tik apie penktadienį.

Manoma, kad susirinkimą ati
dėti prašė mažosios valstybės-, 
kurios neri daugiau laiko susi
tarimui bendrai kovai prieš tuos

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily News

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

Phone CANal 8500
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NAUJIENOS, Chicago, III

ADVOKATAIKon. P. Galskis įrašė

CHICAGOS

ISCIIICAGOS LIETU

SmiNKIMO
kuriems

43rd

Anna Kinder

LIDY
Bani£acas Sanowskis

Advokatai
Kon

CHICAGO; ILL.

KITATAUČIAI
Laidotuvių Direktoriai

ma

Phone, Boulevard 4189

Petras Bedalis,

5340 So. Kedzie Avenue

Laidotuvių Sąlygos.
Lengvais Išmokėjimais

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory. 2348

Įrašyta virš 900, iki 
užbaigos numatoma 
šešetą šimtų. Esąs 
rengiamas Inicijaci-

VIU DRAUGIJOS
PRIEŠMETENIO SF

Alfred
., yra

756 West 35th St 
Cor. of 35th and Halsted Sts, 
iso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8 

Nedėliotais pagal sutarti

Petras Rozgus 
įrašė:

Moteriškų, Vyrišku, Vaikų ir visų 
chroniškų liCTk , 

Ofisas 6850 Stoney Island A ve.
Valandos: 2—4, 

liomis ir fv

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

ar tai jis butų senas 
gaus tiek tikietų

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

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

Tel. Seeley 7330 . u
Namu telefoną? Brunsvriek 0507

Draugi j on įrašė
Walter Neffas.

šį v žymų bfightonparkiet 
•augijon Įrašė p. Kastas Au

Telephohe: Bbulevard 2800

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

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

Musų jaunos narės tėvas yra 
geras dailydė, jam taipgi lai
kas butų Įsirašyti Chicagos Lie
tuvių Draugijom Musų kon
kursantas p. Neffas turi pasi
rūpinti, kad p. Jasiuną būtinai 
prašyti Draugi j on.

George Kavaliauskas, dženL 
torius, savo darbą gerai pažį
stąs žmogus. Draugijom įrašo 
kon. Walter Neffas.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Dr. V. A. Šimkūs
GYDYTOJAS IR’ CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted SL 
Tel Boulevard 1401

Pranas Dalinis, 2877 Cly 
bourn Avė. Jis šiuo adresu lai 
ko gerą tavėrno biznį. Kredi
tas kon. Galškiui už jb Įrašy
mą Draugi j on.

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos, Nariai.

Kenwood 5107
iki 11 valandai ryto 

—_ iki 8 valandai vakare;.
Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Kori. Senas Petras 
įrašė:

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

Tfe
VAIiA’NDO.

nuo i 
nuo.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086

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

Kon. Frank Klikna 
įrašei; .

S. M. SKUDAS
718 West 18tli Street

P-lė Stephanie Daveika, čia- 
gimė mergąitė, bet lietuvių kai1 
bą ir rašybą' gana gražiai vari 
toj a. Iš profesijos! 
grafe, taipgi gera 
Gerą darbą atliko 
ras Įrašydamas 
Draugi j on. Beje 
yra taunleikietė.

1 P-nia Violet Dudor, 6826 So. 
Racine Avė. ši jauna p-nia dar 
tik penki metai iš Lietuvos; 
Sumani biznyje, draugiška kal
boje, malonaus budo. P-nai Du- 
dorai užlaiko gražiai įrengtą 
taverną paminėtu 1 '■ antrašu.

Konkursantas Walter 
Neffas įrašė:

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

Kon. Benediktas Vaite 
kūnas įrašė:

bridgeportietis, geras maldiiau’s 
budb žmogus; gerai, kad jį kon. 
YaJtekūnhs Draugijoj! įrašė.

JosepK Buiįviir, brightphpar- 
kietis, taipgi kon. Vaitekūnas 
Chicagos Lietuvi^ feraugijon 
Įrašė.

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
VALDYBA: p. MILLER, finansų sekretorius

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

Kori. Juozas A. Jankus
Musų senas draugas ir kon

kursantas, p. Jttbzas A. Jam- 
kuls, pranešė, kad jau turis 
tris naujus narius; greitu lai
ku pėduosiąs jubs konkurso 
ofisui. Tiesą pasakius, musų 
konkursantas p. Jankus iki šio 
laiko labai mažai darbavosi; 
atrodo, kad jis dabar pasipro- 
ivys- — imsis stropiau už dar 
Įbo. Lauksime.

Dr Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

1034

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue

jos vajuje, ir darbavosi ■ sėk
mingai. Neabejojame, kad? p; 
Gerčius šiame konkurse turės 
geras pasekmes, nes jis yra 
patyręs veikėjas.

(Tasa nusl. 3-čiamI '

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND ATE.

Ofiso valandos:.
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8. po piietų

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

kas įdomaus bu- 
tad praleisiu. Se- 
Lietuvių Draugi- 
nominacijos 1936 

Balsavimų komisija 
Ambrazevičius ir 
nariams

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

Physical Therapy 
and Midwife 

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

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t- 
'nent ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

jas); jį Draugijon įrašė kon. 
K.' Steponavičius. P-nas Juozas 
Pučkorius yra pasižymėjęs vei
kėjas, i ypač Roselandb liietuvių; 
gyvenime. Gerai, kad kon. Ste
ponavičiui j j" jrašč Chicago? 
Lietuvių Draugijon.

P-nia Olfesė Daučiunas, įra
šė Chicagos Lietuvių Draugi
jon kon.- Frank Klikna. P-nios 
Daučiunienės vyras, Jonas Dau 
čiunas, jau senai priklauso 
Draugijai, o dabar ir jo ge
roji pusė čia Įsirašė. P-nai 
Daučiunai yra malonaus būdo, 
nuoširdus žmonės. Dabar abu 
bus draugijos nariai.. Kreditas 
kon. Kliknai.

Kon. A. Mikšys dar 
serga

Musų konkursantas p, Anta
nai Mikšys iš Mt. Greenwoodi 
dar vis nepasveikšta, bet jau1 
taisosi. Veli j am jam greito pa
sveikimo, kad vėl galėtų stoti1 
į konkurso darbą.

v S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

Tel; Office Wentwortli 6380: 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Susanna Slakis
Moterų' ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted SL 

Valandoj 1—4 po pietų,. 7—8 v; valu 
išskyrus seredomis ir subatomis.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, VezeFis
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandbs nuo 9 iki' 8 vakaro;
Seredoj pagal sutarti;

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

P-nia Sbpliie Paleškis, jąi 
Draugijon įrašė kon. B. Vaitę- 
kūnas. P-nia Paleskis rimto 
budo, gero, mandagaus apsi
ėjimo moteris.

Juozas Mockus, džėnitorius.

darbui — įrašys
Linkime musų

JOHN H. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS. 

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

> Vakarais: Panedčlio, Seredos ir 
Pčtnyčios 6 iki 9.

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

Telefonas Republic 9600.

77 W. Wasfimgton St
Suite 1810

Tel. State 4311

A. PETKUS
1410 South- 49th Court: Cicero Phone Cicero 2109

Dr. Strikol’iš
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisu 4945 SO. ASHLAND AVK 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo. 6 iki8 

vak., Nedėlioj pagal sutarimų;
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL:. Prospect 1930

apsčiai Įvairių gėrimų visai be 
apmokėjimo.

Draugijos finansų sekreto
rius, P. Millėr, raportavo, kad 
yra 26 ligoniai1, pašalpų prisi
eina išmokėti šį mėnesi apie 
$700. Taipgi priminė, kad šia
me Draugijos metiniame vaka< 
re, kuris įvyks sausio 19 d:, 
Sokol svetainėje, tenka gatfti 
47 nariams po auksinį žiedą 
(tiek yra narių 
eina lygiai 10 metų nuo Įsto
jimo Draugijon). Jie visi nėra 
sirgę bei ėmę iš Draugijos li
gos pašalpos. Taipgi 17 narių 
gauna po deimantinę agrafą, 
nes jie nėra sirgę 20 metų bu- 
'vyj nuo pat Įstojimo Draugi 
jon. Kvietė Draugijos narius, 
kuriems prisieina gauti žiedai, 
skubiu laiku priduoti pirštų 
mieras, kad žinotume kokio di
dumo padaryti žiedus.

Kitų valdybos narių rapor
tuose mažai 
vo pranešta, 
kė Chicagos 
jos valdybos 
metams 
— Valskis, 
čiupulevičius nariams išdalijo 
balotus balsavimui. Iš 49 kan
didatų visuotinam narių bal
savimui eina tiktai 9 kandi
datai. Iš šių 9 kandidatų rei
kėsią išsirinkti 7-nis. Vadina
si, iš 49 nominuojamų sutiko 
kandidatuoti ir gali būti kan
didatais tiktai 9, — 34 kan
didatuojantys nariai negavo 

skaičiau^ balsų, tai 
mažiau^ negu 10 bal- 
atsisakė kandidatuo- 
budu iš 40 kandida-

Dr. J. Shingiman
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmai ir širdies ligos io 
specialybe

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

Phone Cicero 3656
Office 4930 W. 13 SL Cicero 49

2201 Wesv 22nd Street 
Valandos: nuo l-r-3 ir 7—8 

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

Telefoną? Republic 7868

Chicagos. Lietuvių Draugi
jos susirinkimas įvyko gruod
žio 10 d., 7:30 v. vakaro, North- 
west Masonic Tėinple svetai
nėje, 1547 N. Leavitt St. Ati
darius susirinkimą, preziden
tas paskyrė balsų skaitytojus 
ir maršalkas. Susirinkimas at
sistojimu atidavė paskutinę pa
garbą mirusiai Draugijos na
riai

Perskaičius tarimus praeito 
(susirinkimo, eita prie valdy
bos raportų. Prezidentas J. 
Mickevičiuj praneša savo ra
porte, kad šiame konkurse jau 
narių esą 
konkurso 
gauti dar 
Draugijos 
jos ir Laimėjimų vakaras ge* 
gūžės 3 d., tuoj konkursui pa
sibaigus. Vakare busią stambių 
dovanų - 
tomobilis 
skalbiamų mašinų 
tt. Dovanų supirkimui 
paskirta $1,500, paties 
surengimas, be dovanų, 
siųs taipgi arti $1,000.

Visi nauji nariai, įsirašę šia 
me konkv/rse, gaus Įžangos ir 
laimėjimų tikĮetą dykai. Taip
gi dykai gaus tikietą visi 
Draugijos nauji arba seni na
riai, kurie įrašys kitą naują 
narį Draugijon. Geriau pasa
kius, kiekvienas Draugijos na
rys 
ar naujas 
į Inicijacijos ir Laimėjimų va
karą, kiek Įrašys naujų narių. 
Perkant tikietą kainuos $1.00. 
Draugijos nariai, kurie ims ti- 
kietus platinimu4!, už išleistus 
keturis tikietus penktą gaus 
dykai už savo darbą.

Inicijacijos ir Laimėjimų 
vakaras busiąs vienas įdomiau 
šių vakarų. Komisija iš dr. 
Montvido, K. Steponavičiaus ir 
Mickevičiaus pradėję iš anksto 
rūpintis minėto vakaro iškil
mingo programo darymu. Ini- 
cijacijos vakaro programas su
sidės iš dainų, muzikos, loši
mų tiksliai pritaikytų naujų 
narių formaliam Įvesdinimui į 
Chicagos Lietuvių Draugiją. 
Naujiems ’ nariams ne tiktai 
bus įdomu* girdėti ir matyli 
programą, kuris bus suruoštas 
jų pagerbimui, bet dar giliu
kui esant galės ir stambias do
vanas laimėti.

Draugijos prezidentas J. MicJ 
kevičius kvietė visus Draugi
jos narius, naujus ir senus, į 
bendrą e darbą įrašymui naujų 
narių, platinimui Inicijacijos 
ir Laimėjimų vakaro tikintų. 
Dar buvo prisiminta, kad gė
rimus ir valgius dėl busimo 
Inicijacijos ir Laimėjimų va
karo bus bandoma gauti dykai 
iš Draugijos narių biznierių. 
Numatoma, kad tas nebus sun
ku, nes rengiant Draugijos Ju
biliejinį bankietą buvo gauta

kaip tai Pontiac au- 
radio, parlor setų, 

pinigais ir 
iš iždo 
vakaro 

kainuo

yra stenb- 
dainininkė. 
Senas Pet- 
sią panelę 

p-lė Daveika

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

-c^Te1, Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso^

Ofisas ir Akjhiū Dirbtuvė
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10' iki 12 vai. diena.

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9—9 
2420’ West Mąrųuėtte Road 

arti Western Avė.. Hemlock 7828

P-lę Malvina Jasunas, 2121 
W. Coulter St. Šią jauną, ąp- 
sukrią panelę 
konkursantas

Masyk, 731 W. 60 
žymus jaunuolis, lan

ko Northwėstern Universitetą, 
yra Campus Čade t Orchestro 
vedėjas, šį apsukrų jaunuolį 
Draugijon įrašė musų geras, 
nuoširdus konkursantas, p. Pe
tras Rozgus.

Panelė Helen Adelė Miasyk, 
731 West 60 St., tai sesutė 
Alfredo Masyk. Ji dar tik lan-

Engiewood Iligh School, 
yra gabi, gražiai auklėji- 
mergaitė. Gerai, kad mu- 

konkursantas P. Rozgus 
šiuos pavyzdingus jaunuolius 
įrašė Chicagos Lietuvių Drau
gijon. Dabar lauksime, kada p. 
Rozgus Įrašys šių jaunuolių tė
vus.

Jonas Domagalskis, v Engle- 
wood apylinkės gyventojas. P- 
nas J. Domagalskis iš amato 
yra geras dailydė. DraiVgijon 
Įraše kon. P. Rozgus;

' Nauji konkursantai
Petcr Geniotis

.. Musų naujas konkursantas 
;p. P. Geniotis, 3512 So. Par- 
;nell Avė.', dar nesenas Drau*- 
gijoje narys, bet parodė akty
vumo organizacijos reikalais 
prigelbčdamas Draugijon įra
šyti naujų narių kitiems kon- 

. kursantams
tis, dabar pats stojo i Drau
gijos konkursą. Neabejotina, 
kad p. Geniotis turės geras pa
sekmės savo 
naujų narių1.
naujam konkursantui geriausio 
pasisekimo.

Jošeph Gerčius
Kitas musų naujas kohkur- 

šantas, tai Jbseph 
1835 Wabansia Avė.
Gei-čii.

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Miesto ofisas
10 No.. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė; Tel; Yards 2510

reikiamo 
yra gavo 
sų. Kiti 
ti; tokiu 
tų liko tiktai 9 kandidatai, bū
tent — J. Mickevičius, K. Kai- 
ris, V. Mankus, P. Miller, J. 
Degutis, P. Galskis, P. Mila
ševičius, Viešis ir K. čepukas.

Gruodžio 26-27 š. m. bus iš
siųsti balsavimų balotai visiems 
Draugijos nariams, kartu bus 
išsiųsta tikietai į Draugijos 
metinį vakarą, kuris Įvyks sau4- 
sio 19 d., Sokol svetainėje, 
2345 So. Kedzie Avė.

Užbaigus nominacijas, ėjo 
programas. Kalbėjo drg. V. B. 
Ambrose, organizacijos klausi
mu, taipgi vadovaujant p-niai 
Steponavičienei dainavo mergi
nų trio (susidedanti iš p-lių 
Rimkaitės, Trilikaitės, — tre
čios vardo nenugirdau. Taipgi 
vykusiai dainavo p-lė Balsiu- 
tg — solo. Kadangi Balsavimų 
komisija nespėjo laiku suskai
tyti balsus, tai kol buvo su
laukta balsavimų rezultatų, šiuo 
laikotarpiu kalbėjo drg. Vie- 
šys b’endto fronto klausimu ir 
drg. V. B. Ambrose Į drg. Vie- 
šio kalbą atsakė.

Susirinkimas užsidarė 10 v. 
vakaro, paskelbus nominacijos 
rezultatus. Susirinkimas buvo 
skaitlingas ir ramus. Progra
mas paįdomino susirinkimo ei-

Gerčius, 
P-nas J 

jau seneliau darbavo- 
Chicagos^Lietuvių' Draugi-

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 Šo. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12' vai, ryto, nuo- 2 iki' 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 v»L 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai, diena; -

Phone MIDWAY 2880.

Kon. Petronėlė Šliužas 
įrašė:

Phone Monroe 8377
I. J. ZOLP ” ’

1646 Wešt 46th Strėėt Phones BouleVard 5203-8418

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
’ • Room 737

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

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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

. Optometrically Akių Specialistas;
Palengvins- akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kaino? pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Ofisas ir Laboratorija:
F. 18th SL, netoli Morgan SL 
hndbs nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro,
Tel. Canal 3110 

. Rezidencijos telefonai:
Hyde Park 6755 ar Central 7464

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ. IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

gustaš. Dabar lauksime kada 
p. K. Augustas-1 Įrašys p. Sa- 
nowsko gerąją pusę — p-nią 
Elzbietą Sanowskienę.

Ofiso Tel. D'orchester. 5194 
Rez. Tek Drexd 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas ‘"7 _ * * j 

Ironiškų ligū; . ,
, 7—9' vai; vak. Ncd5< 
enttfdieniaig 10—12 
diena.

Kon. Frank Bulaw 
įrašė:,

P-nia Katherine Madenis; 
924 W. 69th St. P-uia Madenis 
yra biznio moteris, mandagaus 
budo, gražaus elgesio, draugiš
ka. Gerai, kad musų konkur
santas Frank Bulaw šią suma
nią ponią Draugijon įrašė.

Jonas Okms, 2645 W 
St., jis čia laiko gražiai įreng
tą taverną. Pp. Oksai yra ma
lonaus budo, geri, rimti biz
nieriai ; dabar bus abu Drau
gijos nariai. Kreditas musų 
darbščiai konkursantei p-niai 
Šliužienei i.‘ž jų Įrašymą Drau
gijom Beje, p-nia Bertha Ok- 
sas buvo p-nios šliužienėš 
Draugijon įrašyta kiek pirmė- 
liau.

P-nia Anna Jankauskienė, 
1823 So. Sawyer Avė. šią su
manią moterį Draugijon 4 įrašo 
kon. Petronėlė šliužas.

Kori. K. Steponavičius1 
įriašė:

Juozas Pučkorius, roselan-
dietis (rožių žemės gyvento1

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

z
*• • •• ■<' • - ■ . ■ '•■'Ui' * | - z ».

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
.Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
'Namų ofisas—3323 So. Halsted St; 

Valandos- vakarais nuo 6 iki 8:80.
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS,. Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius. 
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas savaitėje —panedeliais ir ketvergąis nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti Įstoti Chicagos Lietuvių Draugijon, malonėkite pribūti Į Draugijos ofisą 

čia pažymėtu laiku.
Draugijos Ofisas: 1739 South Halsted Street, Telefonas Canal 0117

_____ Kiti lietuviai Daktarai. , , 

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktf 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4; nuo 7 
iki 8:30 v. NedėL nuo 10 iki 12 a. nu

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija _ ,

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

i,, išiį; '■ ' . ..............’•<...............          — i' i ........................ ................. ■■■ ' ■ .......................

S. C. LACHAVieZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515



Antradienis, gr. 17 d., 1935 NAUJIENOS, Chicago, III.

SU. PILDOMOSIOS TARYBOS 
NOMINACIJOS

gandai, kad šiais metais gaus 
darbą vos keletas šimtų asme
nų.

Westville, III
Iš SLA 223 kuopos priešme- 

tinio susirinkimo

dę ir nepaiso savo organizaci
jos reikalų,

Senas Mainierys.

SLA 223 kuopos priešmeti- 
nis susirinkimas įvyko gruo
džio 8 d. Pirmiausia buvo ren
kama kuopos valdyba. Išrinkta 
pirm. L. Deli j anas, vice-pirm. 
F. Paulius, fin. rašt. S. Berta- 
šius, nut. rašt. J. Deltuva. Iž
do globėjais pasiliko senieji, 
tik maršalkos padėjėju liko iš
rinktas F. Lengvinas.

Pildomosios Tarybos nomina- 
vimo rezultatai tokie:

į prezidentus F. Bagočius ga
vo 16 balsų;

į vice-prez. J. Mazukna 16, 
į sekr. P. Jurgeliute 16, 
į ižd. K. Gugis 16, 
iždo glob. F. Mikužiu tė 

J. Miliauskas 16,
d r. kvot. J. Stanislovaitis 
(Nominacijų rezultatus

siuntė ir kitas korespondentas, 
S. B. Tie rezultatai truputį ski
riasi. Būtent, visi kanddiatai 
gavo po 16 balsų, išėmus Mi
liauską, už kurį balsavo 14.)

Turiu dar priminti, kad mu
sų kuopai priklauso apie 80 na
rių. Tuo tarpu i susirinkimą 
atvyko tik šeišolika. Labai blo
ga, kad nariai yra taip apsilei-

Toronto mieste su darbais 
ne pergeriausia. Nors spauda 
džiūgauja, kad jau krizis pra
ėjo, kad jau viskas sugrįžo i 
normales vėžes, bet tai netie
sa. Jau tas parodo, kad miesto 
šelpiamųjų skaičius ne kiek 
nesumažėjo palyginti su kitais 
metais.

ris, kaip pasirodo, su* tos kam
panijos rėmimu kooperuoja.

Reikia pažymėti, * kad susi
rinkimas buvo gana gyvas ir 
be jokių agitacijų. Nors lape
lių su
Pild. Tarybą buvo nuo visokių 
“sargybos bokštų”, kurie bu
vo paleisti per narius susipa
žinimui. Be to, tie lapeliai pirm 
nonų*avimo buvo kuopos val
dybos perskaityti į . susirinku
sius narius.

kandidatuo  jaučiais į

- Varnėnas.

16,

16. 
pri-

vice-pirm. J. Lukošaitis, 
rast. J. Žukauskas, fin. 

izd. M.

Carnegie, Pa.
i — ,,

SLA 128 kuopos priešmetinis 
susirinkimas įvyko gruodžio 8 
d. Kuopos valdyba pasiliko ta 
pati. Būtent pirm. K. šiurmai- 
tis, 
nut.
rašt. F. šiurmaitienė, 
Minevičiutė ir org. J. šiurmai- 
čiutė.

Pildomąją Tarybą nomi
nuota:

prezidentu F. Bagočius 9 bal.
vice-prez. J. Mazukna 9, 
sekr. P. Jurgeliute 9, 
ižd. K. Gugis 9, 
iždo glob. E. Mikužiutė 9, J.

Miliauskas9,
dr. kvot. Stanislovaitis 9.
Organizatorius pridavė apli

kaciją jaunuolio, kuris nori į 
kuopą įstoti. Jaunuolis yra čia 
gimęs ir augęs. Beje, organi
zatoriaus pareigas irgi eina čia 
gimusi jaunuolė. Ji pareiškė, 
kad kiekvienam susirinkimui 
turės naują narį. Tai labai gra
žu.'Laikas Amerikoje gimusiam 
jaunimui subrusti ir sutraukti 
į Susivienijimą kiek galima 
daugiau jaunimo.

F. K. šiurmaitienė, fiin. rašt.

KORESPONDENCIJOS
Toronto, Kanada

Vietos žinutės
Vietinių lietuvių komunistų 

leidžiamąjame lapelyje “Dar
bininkų žodis” No. 50 įdėtas 
perspėjimas tokio turinio:

“Iš patikimų šaltinių patir
ta, kad A. Mikelionis, gyvenan
tis Toronte, Ont., Lietuvoj bū
damas tikrai išėjęs žvalgybos 
mokyklą ir tarnavęs žvalgybo
je. Kas svarbiausia, tai kad, 
net keli torontiečiai yra pareiš
kę, kad jis turi ryšius ir su 
Kanados valdžios žvalgyba.

“Tą domėn imdami praneša
me visiems torontiečiams ir vi
sos Kanados lietuviams darbi
ninkams ir organizacijoms, kad 
galėtumėt apsisaugoti nuo jo.” 

čia nieko tokio perdau*g 
svarbaus nėra, nes mums se
nai yra žinoma, kad komuni
stų partijoj, o kartais net “va
dukų” tarpe yra daug visokio 
šlamšto. Aš tik primenu, kad 
musų vietiniai komunistėliai 
per vėlai apsižiūri. Apie A. Mi- 
kelionį jau buvo “Naujienose” 
rašyta praeitą žiemą, kame bu
vo aprašyta jo įtarimas palai
kant ryšius su vietine žval
gyba. Reikia primint, kad A. 
Mikelionis komunistų tarpe bu
vo kaipo “žymus” veikėjas, o 
dabar liko susektas kaipo “par- 
davikas”.

Keli metai atgal tas pats bu
vo ir su kokiu tai 
iš Jungt. Valst. pil. 
ris savo “gabumais” 
besiekiąs vadovybės, 
rodžius (regis
aprašymui, kuriame buvo api
budinti p. Bure “nuopelnai” ir 
jo asmenybė, tuomet m Ūsų ko
munistėliai ėmėsi priemonių ir 
p. Bure nusikratė. P. Bure ne
galima buvo primest žvalgybi
ninko pareigų, tik reik pasa
kyt, kad ir po šios dienos jo 
asmenybe yra misteriška.

Tame pačiame “D. ž.
meryje talpinamas sąrašas au
kotojų, kurie aukavo per me
tinį “D. ž.” balių. Iš aukoto
jų sąrašo matosi tokių asme
nų, kurie nieko bendro netu
rėjo su komunistų judėjimu, 
ir kaip jie ten pateko — ne
suprantama. Ypač nemaža Bal
sienės auka sukelia nusistebė 
j imą, nes dar tik praeitais me-

tais A. Balsys su vienu part
neriu atsidarė duonos kepyklą 
ir po trumpo laiko turėjo už- 
daryt, nes tie, kuriems Balsiai 
aukavo, ne tik kad visai ne
pirko jo duonos, bet dar viso
kiais budais vedė agitaciją, 
kad niekas jo duonos nepirk
tų. Be to, ne mažai per spau
dą visaip šmeižė. Dabar, ma
tyt, kad Balsiai kaipo “padė
kai” už tai nesigaili savo sun
kiai uždirbtų pinigų aukoti. 
Nors auka bu*vo duota Balsie
nės, bet vistiek iš bendros Bal
sių “mašnos” paimta.

Gruodžio mėn. 8 d. š. m. ir 
mes čionai klausėmės iš Lie
tuvos perduodant per radio lie
tuviškos programos. Kieno ra
dio aparatas buvo tinkamai 
sutvarkytas, tas radio progra
mą išklausė taip aiškiai, kad 
lyg jų butų vietinė Toronto ra 
dio stotis perdavus, žinoma, 
nevisi aiškiai girdėjo, nes bu
vo jaučiamas oro bangavimas 
kaip per kuriuos radio. Bet 
neteko girdėt, kad nors vie
nas torontietis butų išdeginęs 
10 tiubų, taip kaip vienas chi- 
cagietis “Naujienose” rašė. To- 
rontiečiai naudojosi Buffalo 
stotimis.

SLA.
236

Naujienų 292 nr. tūlas 
narys aprašydamas iš 
SLA. kuopos P. T. nominaci ■ 
jas padarė mažą klaidą. Jo pa
rašyta, kad J. K. Mažukna 
(vice-prez.) gavo 17 balsų, o 
turėjo būti 16, nes vienas bal
sas buvo paduotas už K.
gi*

Toronto, Kanada
SLA. 236 kp. paren 

girnas

Gu-

mč-SLA. kuopa turėjo 
susirinkimą, kuriame

236 
nesinį 
buvo perrinkta kuopos valdy
ba ir nominuota ir Pild. Ta
rybą. Kuopos valdyboj pasikei
tė tik vice-pirminin'kas ir iž
dininkas. Dabartinė, t., y. se
kantiems metams kuopos val
dyba, tokia: pirmin. J. Joku- 
bynas, vice-pirm. J. Juška, už
rašų rašt. V. Dagilis, finansų 
rašt. O. Indrelienė ir iždinin
kas S. Bieliauskas.

Į Pild. Tarybą nominacijo
se balsų gavo sekančiai:

Į prezidentus: F. J. Bago
čius—17,

Į vice-prezid.: J. K. Mažuk- 
na—16, K. Gugis—1,

Į sekretorius: P. Jurgeliute 
—17,

Į iždininkus: K. Gugis—17, 
Į iždo globėjus: E. Mikužiu- 

tė—17, J. Miliauskas—17,
Į dakt. kvotėjus: J. Stanis

lovaitis—16, Dr. GraičUnas—1.
Šios kuopos nariai buvo nu

sitarę ramt visą dabartinę Pil
domąją Tarybą, bet paskuti
niuoju laiku prasidėjus kam
panijai su visokiais šmeižtais 
prieš Pild. Tarybą ir paaiškės 
jus, kad tos kampanijos prie
šaky stovi Strimaitis, Tyslia- 
va (paskutinis torontiečiams 
yra gerai žinomas) ir kiti at
žagareiviai, jie nukreipė musų 
simpatiją nuo Dr. Viniko, ku-

Toronto SLA. 236 ku’opa 
gruodžio 28 d., 8 v. v., lietu
vių parapijos svetainėj rengia 
gana įdomų vakarą, — bus su
vaidinta veikalas “'Susiprato”, 
kuris bus vienas įdomiausių, 
vaizduojantis lietuvių gyveni- 
mą. Būtent tų lietuvių, kurie 
nepriklauso jokiai pašalpos 
draugijai ir kaip atsitinka, ka
da žmogus suserga ar kita ne
laimė pasitaiko.

Šį veikalą turėtų visi Toron
to lietuviai pamatyti ir įsigi
linti kaip be draugijos yra blo
gas dalykas 
doj.

Parengimų 
prašau kitų
ną nieko nerengti, nepastoti 
kelią SLA. 236 kuopai. Dar šis 
vakaras bus tuo nepaprastas, 
kad jame bus vienas asmuo 
iš Pildomosios Tarybos narių, 
kuris pasakys prakalbą apie 
Amerikos ir Kanados lietuvių 
gyvenimą ir apie reikalingumą 
pašalpinių draugijų lietuvių 
tarpe. i

Po programos bus šokiai prie 
linksmos muzikos.

Tad vardu parengimų. komi
sijos kviečiu visus Toronto ir 
apylinkės lietuvius-es atsilan

nelaimes valam

komisijos vardu 
draugijų tą die-

atvykusiu 
Bure, ku
bu vo jau 
Bet pasi- 

Naujienose”)

Toronto generaliniame pašte 
yra paduota keli tūkstančiai 
prašymų gauti darbą laike Ka
lėdų prie aptarnavimo siunti
nių, bet kažin ar daug bus lai
mingų, kuriems pasiseks nors 
keli doleriai užsidirbti. Eina

Dykai Pasiteira
vimas ir Rodą

Nežiūrint kaip atkakli ar užsenėjus 
jūsų liga nebūtų, arba jeigu jus negavo
te geidžiamii pasekmių praeityj, nepralei
skite progos pasinuaudoti

DR. ROSS’O NAUJAUSIOMIS 
GERAI IŠBANDYTOMIS 

METODOMIS
Kraujo ligose, nerviškume, silpnume, 

šlapumo ir kroniškose ligose, šie meto
dai duoda pageidaujamas pasekmes. Nie
kas neturėtų nubusti, nes tūkstančiai 
atgavo sveikatą ir vėl buvo linksmi.

Syphilis, gonorhea ir lytiškas silpnu
mas yra trys svarbiausios žmonijos 
laimės. Jos yra pagydomos jeigu 
moksliškai gydyti nes dėl netinkamo 
dymo būna labai liūdnos.

LENGVAS IŠMOKĖJIMAS 
Patarnavimas nebrangus ir kiekvienam 

prieinamas.
Mokėkite kiek galite laike gydymo. 

Susitarimas gali būt lengvai padarytas 
ir nereikės apleisti 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 EGZAMINACIJA 
BE PELNO.

DR., ROSS HEALTH SERVICE 
AND LABORATORY

35 South Dearborn Street 
GHIOAGO, ILL.

Priėmimo Kambariai dėl Vyrų—508. 
Dėl Moterų—508. 

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

niais nuo 10 ryte iki 8 vai.
Nedaliomis nuo 10 ryto Iki 12

Paimkit elevatorių iki 5 aukšto. 
Jis veikia ir Nedaliomis.

ne- 
jaa 
g-y-

po plet. 
šeštadie- 
vakare.
po plet.

kyti į šį vakarą, o atsilankę 
nebūsit apvilti, nes SLA. 236 
kuopa visuomet stengiasi kuo 
puikiausia patenkinti atsilan
kiusią publiką.

—• SLA. Narys.

mėjimas. Kai kurie konkursan- 
tai biskį sutingo. Senas Pet
ras pradėjo šiek tiek rodyti 
gyvybės žymių, bet dar nėra 
galima didžiuotis. Tokie ap
sukrus konkursantai kaip Am-

brose, Bulaw ir kai kurie kiti 
vos tik juda, tarytum visai už
miršo, kad jie yra konkursan- 
tai. Nemanau, kad taip ilgai 
tęsis, 
buoti

lurės darbas išsisiu-

Chica^os Lietuvių

(Tąsa iš pusi. 2-ro

Šis bei tas iš konkur 
so raštinės

nu-

PETER PEN

,©o 
GOO

WE

presented

major 
domino.

Musų Konkursantai
Musų konkursantas p. Pet

ras Rozgu's, taip sakant, buvo 
“slow” konkursantas. Kada ki
ti konkursantai šienavo, tai jis 
saldžiai snaudė. Bet dabar vi
sai kas kita. Kiti daug-maž 
pradėjo kaip ir apsnūsti, tai 
musų p. Rozgus kaip tik pra
dėjo. išbusti. Yra ko stebėtis. 
Per vieną savaitę gavo ketu
ris naujus narius, o pirmiau 
per šešis mėnesius teįrašė ke
turis. Perdaug didelį progresą 
padarė musų konkursantas P. 
Rozgus. Jeigu* jam pradės taip 
sektis, tai jis lengvai pasivys 
net ir tuos konkursantus, ku
rie yra pažengę gana toli.

Tiesą pasakius, šis prieška
lėdinis laikas nėra patogus 
sėkmingam darbui bei nau
jiems nariams įrašyti, bet dir
bant visgi yra galima turėti 
pasekmių. Gražiu pavyzdžiu 
mums yra p. Rozgaus pasižy-

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėse 
^pataria Lietuvos barto

Del Kalėdinių Pirkinių Eikite į 
Bernice’s Dress&LingerieShoppe

;4 3437 So. Halsted Street
KUR RASITE

• NAUJAUSIAS PREKES
• VĖLIAUSI STYLIAI
• ŽEMIAUSIOS KAINOS

Todėl visai nėra reikalo jump 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

KALENDORIAI
• 1 ■ ■ ■ ■ . . , ■ 1

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

NAUJIENOS
1739 S. Halste St.

CANal 8500
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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.

Šios rųšies dovaną Jus rasite 
musų krautuvėje.

Nežiūrint ką jus išsirinksite — 
jus galite būti užtikrinti, kad tai 
yra tikra, naujausio styliaus ir 
tokios rųšies prekė ,kokią jis 
pats sau pasirinktų.

TAD EIKITE Į

Sol's-Men's Shop
SS 
SSDOVANOS DEL VYRŲ—Iš VYRŲ KRAUTUVES'

6311 So. Western Avė. Tel. Hemlock 8544 g*

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.

26 šmotų Community 
Silver vertės $35.00 už

18.50SS

ĮSi 
Sšš 
Sši

Sšj

.w

Iš aukso ir sidabro yra 
geros dovanos dėl Ka
lėdų.
Elektrikiniai toasteriai

P. 98c
GRAŽUS SMOKING ST ANDAI 98 C *
ANT STALO LEMPOS 98C$Į
Kiekvienas lietuvis gaus gražų kalendorių dykai. ®

Krautuvės Atdaras Kožną Vakarą Ši

Uos. F. Budrik Joneliu
•1 3343 S. HALSTED STREET

I Budrik Furniture Mari!
3347 S. HALSTED STREET

J. F. Budrik, Ine
3417 S. HALSTED STREET 

Tel. Boulevard 4705sy
Sši

WCFL, 970 k. radio stotis. Nedaliomis nuo 5 iki 6 vai. po pietų 
radio valanda leidžiama Budriko. vS

PE2E . M (£. 
A<2.Ti<3-r — 
n-rs NOOJ2S

OPEKJ

SEE
IF YOU 
CAN 

GUESS
WMAT
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NAUJIENOS
The Lithuaaiąn Daily Nęws 

Published Daily Except Sunday by 
Jbe LiĮthuanian. Nqw> Pub., Co„ Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subacription Ratas:
58.00 per year in Canada
$5.00 per year outside Qf ChicatfO
$8.00 per yearin Chleago 
3c per copy.
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of Chicago, Dl. under thę act of 
Mąrch 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien* ištiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiem Ęen- 
drovą, 1739 S. HaJstad SL. Chięago, 
I1U Telefonas Ganai $500,
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CJiicagofe paštu:

Metams —------------- - $8.00
Pusei /mėty —____ _ 4.00
Trims mėnesiams --------  . \ 2.00
Dviem mėnesiams _ _____  1.50
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___ 1.00
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PRIPRASTA KONSERVATORIŲ PRIEMONĖ

Vos apie mėnesis laiko atgal Anglijos konservato
riai per rinkimus į parlamentą žadėjo veikti Tautų Są
jungoje kuogriežčiausiai prieš Italijos fašizmą ir nieku 
budu neleisti Mussoliniui apiplėšti nekaltai ' užpultą 
Etiopiją. Bet kai tik jie laimėjo rinkimus, tai prižadai 
tapo užmiršti ir “teisingasis” Baldwinas su Franci jos 
Lavaliu jau siūlo Etiopijos užpuolikams kone du treč
daliu jos teritorijos.

Tai ne pirmas kartas, kad Anglijos lordų ir kapi
talistų partija šitaip apgauna visuomenę. Visi atsime
na, kaip anąmet ta partija, prisiviliojusi MacDonaldą 
ir sudariusi vadinamą “nącionalę valdžią”, ėjo į rinki
mus, žadėdama ginti iš paskutinosios krašto valiutą 
(svarą sterlingų) nuo infliacijos. Konservatoriai sakė 
Anglijos žmonėms: “Balsuokite už nacįonąlę valdžią, 
nes kitaip nusmuks nuo aukso papėdės musų pinigai ir 
bus baisi nelaimė kraštui!” Bet praėjus rinkimams, ta 
konservatorių kontroliuojama valdžia pati panaikino 
auksinį valiutos.pagrindą, ir sterlingų vertė susyk nu
krito apie 40 nuošimčių,

Keliais metais anksčiau konservatoriai sumušė 
Darbo Partiją rinkimuose, nugąsdindami balsuotojus 
“Zinovjevo laišku”, nors jie patys gerai žinojo, kad taš 
laiškas (tikras, ar sufalsifikuotas, dar iki šiol tikrai ne
ištirta) buvo tuščias baubas, nes Anglijos' Darbo Parti
jai Zinovjevas negalėjo davinėti įsakymų.

Apgavystė yra priprasta konservatorių (kaip ir ki
tų atžagareivių) priemdnė*.’ .

(4) Papaikinkitę visose or- 
, gapizaęijose komunistinęs 

frakcijas. (5) Panaikinkite 
darbo unijose kairiąsias or
ganizuotas grupes. (6) Pa
liaukite niekinę per savo 

. spaudą priešingų srovių žmo
nes.

“Kada tas bus k^unįstų 
priimta, tada bus galima ei
ti ir į bendrą frųntą su ko
munistais.’'
Mums atrodo, kad šituose 

reikalavimuose 2 ir 3 punktai 
bereikalingi, nes jie liečia vidu
jinę tvarką komunistų partijo
je. Kokia ta tvarka, tai jų da
lykas. Socialistams nėra reika
lo j ją kištis.

Svarbiauiseji sęcialistąms 
punktai yra 1, 5 ir 6, t. y. kad 
komunistai atmestų diktatūrą, 
likviduotų savo ^kairiasįos” 
grupes darbįninkų unijose ir 
liautųsi savo spaudoje nįekinę 
ir šmeižę socialistus.

Be šitų sąlygų negali būt nė 
kalbos apie “bendrą frontą”. 
Bet jų ne gana, jeigu norime, 
kad “bendras frontas” tikrai 
įvyktų. Reikia dar, kad komu
nistai pripažįntų socialistams 
tokias pat teises, kokias socia
listai pripažįsta komunistams.

Socialistai visur, kur turi 
valdžią savo rankose, leidžia 
komunistams organizuotis, leis
ti laikraščius, skleisti sąvo idė
ją žodžiu ir raštu ir be varžy
mų dalyvauti politikoje. Dani
joje, Švedijoje, Norvegijoje ir 
Naujojoje Zelandijoje komu
nistų partijos turi pilnas tega
lės teises.

Tuo tarpu Rusijoje, 
valdo komunistai, visos 
socialdemokratams yra
tos — taip, kaip hitlerišką j e 
Vokietijoje arba fašistiškoje 
Italijoje. Socialdemokratų ir 
social-revoliucionierių vadai Ru
sijoje yra uždaryti kalėjimuo
se ir koncentracijos stovyklose 
arba yra ištremti į užsienius* 
Vieni jų gyvena Franci joje, ki- 
ti Čekoslovakijoje; . į v .

Kodėl komunistai ^liėpąrėmįa 
socialistų reikalavimo, kad so
cialdemokratai ir social-revo- 
lįucionieriai Sovietų Sąjungoje 
butų paliuosuoti?

Kodėl komunistai nekelia 
balso prieš Maskvą, kuri nelei
džia socialdemokratų lyderiams 
Danui, Abramovičiui ir k. ir 
social-revoliucionieriui černovui 
sugrįžti į Sovietų Sąjungą ir 
joje Jaisyąi veikti?

Komunistai šaukia: “Reika
laukime, kad Hitleris paleistų 
iš kalėjimo Vokiėtijos komunis
tų vadą Thaehnann’ąSocia-

ar pe?

diktatūrai.

buvo gautas. Visi pažadai 
buvo sulaužyti, katalikai te
bėra persekiojami, o vienas 
žymus jų vadas net nužudy
tas birželio ųien. 30 d.” 
iĮdpipi istoriją
Pasirodo, kad Vokietijos kle

rikalai sutiko suteikti galią 
Hitleriui už jo prižadą, .kad 
klerikalų partija turės spren
džiamą balsą tikybiniais klau
simais ir Veikimo laisvę. O kad 
kitų tikėjimų žmonės bus per
sekiojami ir kitoms partijoms 
l?us atįmta veikimo laisvė, tai 
pralotas Kaas ir* partijos lyde
ris Brųęping visa; nepaisė. Bi
le tik klerikalams bus gerai!

Klerikalai negynė visų žmo
nių teisių, bef tik rūpinosi sa
vo nauda. Už Hitlerio pažadus 
jie pardavė demokratiją hitle- 
rizmui. Bet Hitleris paskui 
juos pačius apgavo!

Panašus dalykąs atsitiko juk 
ir Lietuvoje, kur krik-demai 
patikėjo Voldemaro pažądąis ir 
padėjo jam nuversti teisėtą

trukdomą veikti. Bruening, 
buvęs kąnclęris, buvo atsar
gesnis apdairesnis ir rei- 
kąl.avo šįo pažado raštų. Dp- 
kumepto išdavimas buvo nųo- 
ląt alidčlipj.OTąs. 1933 m- 
ko’yo pi. 31 d., lemiamos 
reichstago sesijos metų, laiš
ko dar vis nebuvo. Bruenipg 
tada pagrasė, jog jo partija 
balsuos prieš ‘įgaliojamą įs
tatymą’. Tuo butų buvęs su
teiktas labai didelis smūgis 
Hitlerio

“Savo draugų akivaizdoje 
Himleris atsakė Kąasui, jog 
jis laišką jau pasirišęs, bet 
jf dar turįs kontrasignuoti 
(parašu patvirtinti) ministe- 
ris. Pasiuntinys, kuris nu
nešęs laišką į vidaus reikalų 
ministeriją, — sakė Hitleris, 
— buyęs sulaikytas policijos 
kordono. 

■ / .H
“Po šio pareiškimo liudy

tojų akivaizdoje centro par
tiją bąjsavo už įstatymą. Ta
čiau laiškas niekuomet ne- žmonių išrinktą valdžią.

KODĖL BKOOKLYNO TAUTININKAI 
NORI APGAUTI SLA. NARIUS?

ŠVEICARIJOS DEMOKRATIJA STIPRĖJA

Lapkričio 24 d., antruose balsavimuose buvo išrink
tas socialdemokratas Walter Schaub, kaipo atstovas nuo 
Baselio Krašto į Federalinę Tarybą. Jisai gavo 10,513 
balsų prieš 8,097 balsus, kurie buvo paduoti už jo opo
nentą.

F/ederalinė Taryba, susidedanti iš kantonų (valsty
bėlių) atstovų, užima Šveicarijoje tokią pat vietą, kaip 
federalinis senatas Jungtinėse Valstijose. Iki šių metų 
toje įstaigoje socialdemokratai turėjo tik vieną atsto
vą, bet dabar jau turi tris: nuo Zuericho, Baselio Mies
to ir Baselio Krašto.

Iš to aišku, kad organizuotųjų darbininkų jėgos 
Šveicarijoje stiprėja. Kartu su jomis stiprėja toje res
publikoje demokratijos pozicija.

Šveicarijos darbininkų laimė yra ta, kad tarp jų ne
gavo įsigalėti bolševizmas. Kurį laiką Maskvos anti-de- 
mokratiška evangelija buvo įgijusi šiek-tieK populiaru
mo Zueriche, bet neilgam. Laikui bėgant ir tenai ko
munizmo “dūkas” ėmė išgaruoti. Tokiu budu Šveicari
jos darbininkų jėgos nebuvo suskaldytos: jie galėjo su
tartinai kovoti prieš fašistus ir kitokius išnaudotojus. 
Ir suprantama, kad jiems šiandie nereikia jokių “bend
rų frontų” vienybei darbininkų klasėje vykinti. Jie yra 
vieningi

Apžvalga
k

“BENDRO FRONTO”
SĄLYGOS

Kairiųjų srovių spaudoje da- 
bar plačiai diskusuojamas va- 
di.pamo “bendro frontp” klau
simas. Taigi viekas byooklynie- 
tis Senas Socialistas išreiškė 
“Keleivyje” (gruodžio 4 d.) sa
vo nuomonę, kokiomis sąlygo
mis gali susidaryti tas “bend
ras frontas” tarpe socialistų ir 
komunistų. Jisai mano, kad 
komunistamsv “bendras fron
tas”, kurį jię šiandie prisispy
rę perša socialistams, yra pir
moje eilėje tik manieynas. Jjgąj 
abejoja apie jų nuoširdumą.

“Masės darbininkų”, rašo 
• jisai, “pradėjo šalintis nuo

kurią 
teises 
atim-

paremti, bet jie reikalaus, kad 
Stalinas paleistų iš kalėjimo 
Čerevaniną, Ramišvili, Ježovą 
ir kitus? socialistus; o komunis
tai ar šitą socialistų reikalavi
mą parems?

Tame yra visąs klausimas. 
Kol komunistai norės su socia- 
Ijstų pagelba iškovoti laisvę 
tik siavo partijos žmonėms, bet 
tuo pačiu laikui teisins bolševi
kų terorą prieš socialistus, tol 
bendro fronto nebus.

boktevikų. Dėl to Kominter- 
no 7-tame kongrese bolševi
kai pakeitė taktiką, bet aiš
kiai pasako, kad tik laikinai. 
Tai kas bus rytoj, kaip bol-* 
ševikai sustiprės po priedan
ga bendro fronto? Ar demo-. 
kratija, ar diktatūra, 
die musų komunistai 
ko, o čia principinis 
mas.”
Dabar apie sąlygas, 

mis* tas “frontas” galėtų jfcuti 
apdarytas. Seąąs Socialistas sa
ko: ■ ■

“Mano supratimu, jeigu 
mes kur einame j bendrą 
frontą, tai aiškiai pastatyk;-’ 
me komunistams reikaląvi- 
mus: (1) Atmeskite dikta
tūrą. (2) Pripažinkite pas; 
save demokratiją ir kritikos 
laisvę. (3) Aitsteikite savo 
partijoj rinkiminę teisę, o 
ne ko-optavimą iš viršaus.

t, šiart- 
nepasa- 
klausi-

kurio-

ra ne pakilo, b,et nupuolė! Jeį* 
gų tąutininkąi sakosi tękie 
ekspertai vadų skyrime, tai 
privalo pasirūpinti savo tarpe 
tų SLA. nariams rekęmenduo'

jamų vadų gabumus išmėgin
ti.

Kodėl jie nepastato tų gą- 
bių vadų Sandarai? Kodėl San
daroje dirbusį P. Paulauską 
nuskriaudė ir po šiai dienai 
neatmokėjo jam sudėtų jo pi
nigų apie $4,000.00? Kodėl nu
skriaudė V. M. Čekanauską ir 
jam neaiipokėjo apie $1,8,00.00? 
Kodėl A. Tuliui ir J. Prons- 
kui neatsilygino apie po $1,- 
000.00? kodėl numarinote vi
sokias bendroves ir žmonių pi
nigus pražudėte?

Šitie suminėti faktai liudi
ja, kad jus vadovauti nemokė
jote ir nemokate. Savo organi- 
zacijas ir laikraščius nė tik 
neišauginote, bet tik prie jų 
dirbusiems žmonėms ar su tik
slu, ar per žioplumą skriau
das padarėte!

Kada, ku‘r ir kaip jūsų Ra
stenis pasitarnavo SLA.? F. J. 
Bagočius yra pasakęs SLA. 
naudai šimtus prakalbų. Jo 
dėka ši organizacija gavo tūk
stančius narių! Ir jus šiandie
ną drįstate Bagočių niekinti! 
Ar jus manote, kad rinitai į 
gyvenimo eigą žiūrintis, kad 
ir tautinio nusistatymo, žmo
gus gali tylėti prieš tokias 
sų melagystes?

Susivienijimui vadovauti 
kia įvairių pažiūrų žmonių,
rie sugebėjo šią organizaciją 
šiais depresijos laikais išlaiky
ti ir ją išves į gerą ateitį.

SLA. Narys Tautininkas.

ne-

yra. 
pro

ju-

rei- 
ku-

Šių Dienų Europa r

Lenkąi, bę sąvo, visų kitų sla
vų kalbų nekenčia, čekai visas 
kitas slavų kalbas pašiepia, sa
ko tik jų tikra slavų kalbą, 
pertą; Kitų slavų kalbų nesimo
ko. Ukrainiečiai, net SSSR ru
sų kalbą maskolių kalba .va
dina. Žinoma, tai sako pašie
piamai. O visi slavai kaiminys- 
teje gyvena, visi tarp savęs tu
ri daug bendrų reikalų ir viso 
jų yra per du šimtų milijonų 
žmonių. Bet jie mokos prancū
zų, ar vokiečių, net anglų kal
bą, o šiaip tas tris tautas krū
von sudėjus vis dėlto dviejų 
šipitų milijonų gyventojų 
gausim, s.

Supraptąmą, deiko taip 
Slavai dar peprąsimušė
Rupijos vartus, dar jie atsi
likę anapus yartų stovi ir bend
ram žmonijos kultūros ir civi
lizacijos lobynui taip mažai 
įnešė kraičio, kad dar neran
damą, reikalo bet kurios iš sla
vų kalbos mokytis. Kiekviena 
tų tautų savo kalbą tik savo 
namų apyvokai vartoja, bet jei 
nori, kad juos kas nors supras
tų, turi sav.o proto ar sielos 
turtus svetima kalba perduoti. 
Tąų, brangusis mano kelionės 
bendrakeleivį, š. Amerikoje gi- 

perdaug svetimas tas 
Jugoslavų kraštas atrodo; ne
supranti, kaip Čia žmonės taip 
vąrg’iągai gyyendamj taip links
mai smagiai, džiaugsmingai 
leidžią Įąiką. Skubi iš čia. Aš 
neprieštarauju, nes kitaip per 
įkyrus busiu. Tų tiesiai iš čia 
skubi į Prancūzijos uostą Šer- 
burgą.

(bus daugiau)

KAIP HITLERIS APGAVO 
KLERIKALUS i

So. . Bostono “Darbininkas” 
rašo, kaip Vokietijos naciai ap-i 
gavo klerikalų partiją, kuri pa
dėjo Hitleriui įsteigti savo dik
tatūrą. Tą sekretą atidengęs 
rašytojas Emil Ludwig Vienos’ 
Žurnale “Morgen”.

Buvo tai, girdi, kovo menesį 
1933 m., kai feldmaršalas Hin- 
deriburgas tik-ką buvę pavedęs 
Hitleriui kancleri0 (minjsterio 
pirmininko) vjetą. Nacių par
tija dar neturėjo daugumos 
parlamente (reichstage) ir Hit
leris negalėjo paleisti reichsta
gą jr pasigrobti visą galią be 
katalikų centro pritarimo.

“Hitleris todėl (rašo Emil1 
Ludwig) pats prižade j? cen
tro partijos vadui, prel. Ka
ušui, kad jo partija visuo
met turės veto (draudimo 
teisę) tikybiniais klausimais 
ir kad jai niekuomet nebus

paitys 
Bos.to- 
sekre- 
Jurge-

T"— , M, |

BrooĮdyno tąutiuįnkai “Sąr- 
gybos Komiteto” vadovybėje 
pasirodę begėdiški melagiai. Jų 
tas “Sargybos Komitetas” su
darytas iš tokių žmonių, kurie 
savo darbais visuomeniniame 
lietuvių gyvenime pasididžiuo
ti negalį

Paimkime to komiteto pirmi
ninką A. B. Strimaitį, šis žmo
gus niekur savo gyvenime sa
vo protišku gabumu sau? gyve
nimo nepelnė ir visuomenei jo
kios naudos nepadarė. Prisi
plakęs prie tautininkų vadų, 
kuomet paliko angliakasyklas, 
buvo įsibrukęs net į SLA. Se
kretorius. Bet 1 paskui 
tautininkai SLA. Seime 
ne Strimaitį išmetė iš 
torių ir išrinko p-lę P. 
jiutę. ■.?

Po Jurgeliutės išrinkimo pa
tys tautininkai j savo laikraš
čiuose ir Vitaįti^ “Tėvynėje” 
bubninę, kad p-lė JuVgeliutė ’ ,L ■ 
yra SLA. pažibd it* nepavaduo- 
jamą SLA. sekretoriaus parei
gose. Jurgeliut.ė pasidarė tau
tininkams negerą tik tada, kai 
Gegužis ir kiti pradėjo ją dis
kredituoti po Zosės sukeltų: 
muštynių SLA. Centre. Bet tas 
nereiškia, Jtad Jurgeliutė yra 
negerą SLĄ. nariams.

Jęigu Strimąitis ir vienybie- 
čių šaika nori diktuoti SLA. i 
nariams, kurie viršininkai yra 
tinkamesni išrinkti, tai ją tu
ri parodyti pavyzdžiu. Jeigu 
Strimmtis nemeluoją ir tikrai; 
rūpinasi visuomenės reikaląis; 
ir jų organizacijų likimu, tai 
kod,čl jis nesirūpina Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės reika
lais? Į tos bendrovės iždą pi-: 
nigus sudėjo paprasti darbinin
kai žmonės, kurių daugelis 
šiandien vargingai gyvena. 
bendrovė dar turi turto. Stri
maitis sau dykas būdamas iš 
likusio bendrovės turto kas sa
vaitę ima algą po $35, iki ga
lutinai viskas bus suvalgytą, 
Jeigu jis tokis geras “tautie? 
tis’’, tai vieton klaidinti SLA. 
narius, kodėl nesirūpina suras
ti tos draugijos dalininkų ant
rašus, sušaukti šėrininkų kvo
rumą turintį suvažiavimą, b.en-' 
drovę likviduoti ir jos turtą 
padalinti šerininkąmsv

Pagalios, jeigu vienybiečiąi 
tautininkai sako, kad Rastenis 
yra tinkamesnis būti SLA. 
Prezidentų, pegu adv. F., J. 
Bagočius, ląi kodėl jie Rąste- 
nię neišsirenka “Vienybės” 
bendrovės prezidentu, kuris 
“sąvo gabumais” tą jų ben- 
di’ovę išvestų iš Krįstaitfs kan
čių gyvenimo? Jįe Rąstenio 
nerenlęą, nes žino, kad jis ga
bumu neturi.

Aš gerai pamenu, kada Rąį 
stenis buvo Sandąros preziden
tu ir Sandariečįai jį išmetė. 
Jam beprezidenlaujant Sanda-

(Tęsinys)

Vengrijoje
Kaip ir visur tos pačios mui

tininkų ceremonijos ir mudu 
laisviau atsikvėpę traukiva per 
lygumas į Budapeštą, kurį ven
grai dabar' nori pagadinti tik 
Buda. Mat, ^ešta' yra slavų žo
dis, o visa kas svetima veng
rai pagrindiniai nori nusikraty
ti, net jie jau savo pavardes 
visi iškeitė į tikrąsias vengrų 
pavardes. Bet mudviem tai vi
sai vįsvieną, nes nč vieno v.eųg- 
rų Rodžio nęsupirantąya. Ir čia 
diktatūros kraštas. Bemažko <4 • *
80% yįs,os Vengrų Žemes val
do dvarininkai, o kiti visi pas 
juos žemę ąrbą nuomoją, arba 
ąerjąąuįą, — tai suprantamąs 
čia diktatūros įgyvendinimas. 
Be tp, čia ta .diktatūrą kokia 
tai sąyo.tįškąi, štai pet spcįalde- 
mokrątų pąrtija veikia, bet 
tik... rinktis reikią gąuti leidi- 
mąą. Q SU taįs leidimais dąžpai 
esti taip, kad policiją yis netu
ri laiko, kada juos išduoti. Mat, 
pplięįja yis esti svarbesniais 
valstybes reikalais užimta...

N.e taip kaip kitur, — švarus 
traukinys jau mudu paskubo
mis veža Jugoslavų sienas link.

Jugoslavijoje
O ką? Jąu nusibodo kartu 

sų manim keliauti? Bet trupu
liuką kantrybės, — pabuvokim 
dar šjam nuostabiam krašte.

štai kur mudu tikrai muiti
ninką; iškrėtė! Tai buvo tikra 
krata! Krėtė daugiau kaip va
landą. Ir kai aš pastebėjau, 
kad išeis mudviejų nelaukęs 
traukinys jugoslavų valdinin
kas tik nusišypso j ęs atsakė:

—O ką, ar manot, kad pas 
mus tik vienas traukinys tėra. 
Tikrai taip ir buvo. Traukinys 
nudum.ė sau, o muitinės yaldi- 
■ninkai( ir žandarai vis dar kra
itė mudviejų daiktus ir tikrino 
dokumentus.

Kokiais reikalais mudu Ven
grijoje buvova, ar mudu žino
vą, kad Vengrija labai nedrau
gingai Jugosląvąms nusiteiku
si! Iš kur tai mudu galiya ži
noti? žiuri žandaras į mano 
Lietuvos pasą ir kraipo jį ir 
tąip ir šiaip. “Litva, ščo ėst 
Li<tva?” Jugoslavijos žandaras 
ląbai silpnas geografijoje, jam

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

svarbiąurią kas jam rupi, ar 
Lietuvą drauginga Jugosla
vams, o kas jei nedrąugįnga, 
ko gerų dar bombų priveš ir 
pradės jas sprogdyti, o čią tiek 
dąug parako, kad jis net ne
sprogdinamas gali sprogti.

Serbai,, kąrą laimėjus, gavo 
valdyti kitas vietos slavų tąu- 
tąs, kurios sepiąu Austrų-Ven
grijos Imperijąi priklausė. Ser
bą; nputei kultūringi, o kiti| 
slavai, ąustrąms priklausę, ge- 
;ąi kųltųroje pąžepgę. Bet ser
bai dąbąr tas tąutas gerokai 
spaudžia ir nori jiems net varu 
savo kalbą primesti; be to, ti
kybų č;a įr gerą§ mišinys: pra
voslavai,' kątajįkąi, mphom,eto- 
nys, buferiai, karaimai ir kiti- 
Tatą; Jugoslavų žandarui ir 
dėlko galvą sukti, kąd rimtį pa
laikyti. O čia, perkūnas žino, 
iš kur atsibęldria įkaž^ie pa- 
dąnžęs ir buk dabar žmogus 
ramus, juos į savo kraštą įsilei
dus!..

Pramokiau žandarą geografi
jos, parodžiau,- kur Lietuvos 
žemėlapyje esama, įtikinau, 
kad tai ne komunistų kraštas, 
kad tai visai drauginga Jugo
slavams valstybė, tik,, deją, jos 
Jugoslavai dar iki šiol kaip 
reikiamai nepripažino. Supran
tu, sakau, Jugoslavai turi kitų 
rūpesčių, o mes toli gyvenam, 
tai nėra kada tokius visai pri
deramus santykius užmegs ti. 
žandaras pąsirado visa; solida
rus su mąnim ir mudu gaunam 
leidimą č;a pasilikti, be,t trau
kinys jau toli nudardėjo. Kas I '2^-2/.:/-.:: ••n: _r_ •
daryti? Visai netikėta ateina Lj? ■ T j . , ~ ~r.į i

AMERIKOS 
rĮJŲAĮ^rip

Sotina ir labai pagel- 
bioga kaseli M-

W K’ 
piliečiai*. Pamokinimai 
apie iaUm tvarki 
apie joa ▼irijninką m- 
kimus ir vuki kas reiks- 
fag* pdf ię»iw W' 
meraut? hoj kny«WJ 
lietovni ir ang!q kalbo
mis įprtfyu.
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Sięskke mpney orderi arba kratos 
ženklek“*

pagelba. Mudu liekava muitinės) 
valdininkų širdingi svečiai. Vi
są naktį smagiai praleidžiam 
laiką ir ryto metą su nevisai 
blaivomis galvomis sėdam į 
trąųkmį... Tokie berupeslingi 
ir yaišįngį serbai. Mudu viską 
jiems atleidžiam...

štai Jugoslavijos Bielogrado 
sostinė. Visai europiškas mies-| 
tąs. Tik gyventojų apsirėdy- 
mas, tai tikras mišinys: visko 
čia rasi,, kas tik galima rytuose 
rasti. Susikalbėti čia galima 
vokiečių ir prancūzų kalbomis.

Keistos slavų tautos. Visos 
jps giminingos, visų kalbos laJ 
bai artimos, bot niekas net jų 
pačių tąrpe saVo giminingų] 
kalbų nęsimoko. Štai rusai ne-

laikau jokio biznio jmp* 
n f bę reklamot negali ffygūpr 
Ū. Konkurentų yra 'tiek daug, 
kad tik nuolatini*, įuu^ieninu 
Įkelbinia* pątrauM didėt- 
hį klijentą tkaiiią,

Ametikot įmonė* gerai tu- 
prpnta, kad be gerot reklamot 
neapieiti. Kuo daugiau tek- 
lamupjįeti, tuo geriau teka^.

Reklpma, kąri atliekflma dpp’ 
dant tkelbimut į laikraiiifu, 

\ visuomet aptimoka,

Kat gartinati “Naujienose”, 
tat visuomet turi naudot.

r-.1 :....

yu a?1 MUKi-it j uju ■mn ui w

ĮGALIOJIMUS
(DovteniMtte)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICĄCiO, ILL,

f

r.... ..... jį .
sunku žinoti kur Lietuva, bet simoko bet kurios slavų’kalbos.

am



•Pereitos sa-

300

ir kitiems geriems SUSIRINKIMAI

Senas Petras.

4148 Archer Avenue

ŽINOTINA
PARENGIMAI

EDIRAL SAVINOS

Gerkit ir Reikalaukit

nei

ne 
nei

NATHAN 
KANTER

Lietuviškos
Degtinis

Visose Alinise 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

Grane Coal Co.
5332 S. Loiig Avė. 
. TeL Republic 8402> f

Laidotuves© dalyvavo apie 
žmonių; mirė sulaukusi 
dutinio amžiaus;

PAšPORTŲ BIURAS. Department of 
State, 433’ West Van Buren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 po piet.

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Sts; Tek WABash 
1746.

Redaktorius P. Bugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI. LIETUVA.

Tautiškose Kapinėse 
Palaidota Veronika 

i Tamašauskienė

Kastantas Čepulis Jau 
Apleido Ligoninę .

NORTHSIDE 
vaitės pabaigoje jaunuolis Kas
tantas Čepulis, sūnūs plačiai ži 
,nomų biznierių, pp. E. Čepu

Šiandien Laidoja Do 
mieelę Linkienę

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
Van Buren Street. Tel. WABash 
9207.

IMMIGRANTS PROTECTIVE LEA- 
GUE, 824 South Ualsted Street (HųlJ 

House). Telefonas; HAYrtiarkėt 
6374, klauskit Miss Helen Jerry;

* ♦ ♦
COOK APSKRIČIO LIGONINE, W. 

Harrison ir So. Wood kampas;
( Teldfoifes SEEleįr

Mes turime didžiausi 
pasirinkimą Būlbva ir 
Elgin laikrodėlių. Tie 
laikrodėliai, yra ge

riausios dovanos 
Kalėdoms.

ti žando operaciją. Liga išsi
vystė po to kai jaunuoliui iš
traukė dantį. Ligonis dabar 
jaučiasi daug geriau, nors pil
nai nepasveiks dar per kokių 
porą menesių.

Pp. Čepuliai gyvena adresu, 
656 North Homan ,avenue.

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

Visi miesto ofisų telefonai- RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
PRANklin 3000.

Lietuviai Daktarai 
Ftak i 1 y Šeštadienį 
Pagerbė Dr. J. Kulį
Surengė pasekmingas vaišes 

Univėrsa! Kliuliė

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Mičhigan 

avė. Telefonas, WABash 7100) 
Valandos, 9:00 ryto iki 5 p. pi

GRUODŽIO 20—Dariaus ir Girėno Moterų Skyriaus Kaldėų Va*- 
karas, Hollywood Inn svetainėje, 2417 W. 43rd Street. 
Parengimas narėms ir jų šeimoms.

GRUODŽIO 31—Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo Rengiamos 
Naujų Metų Sutiktuvės, Gramonto svetainėje. Įžanga 50c.

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas Kalvaitis, 100 East1 
Bellėvue Place, (Dešimts šimtų 
šiaurėn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10’ ryto iki 1‘ 
po piet. Po to pagal, susitarimą.

Lietuvių Moterų Piliečių Lygos—$ęllowship House, 831 West 
33rd Place, 7:30 vai. vakare. 1936 m., valdybos rinkimai. 
Stella Wodman; rast.

Lietuvių Golfinihkų Sąjungos-—Sandaros svetainėje, 814 West 
33rdį street, 8 vai. vak. Valdybos rinkimai, raportai, pro
gramas ateinantiems metams. Dr. A. J. Gussen, sekr.

Kunigai ne tokie ukbat-
■ lithlad

Ne; jie tokiais ukvatniri- 
kais- nenori biiti. Jus tie geri 
ir pašlovinti katalikai, dėkite 
aukas pitoną. Jums tie lobiai 
jdvasiški bus reikalingi anfži- 
ūybėje, bet* mūšų* kunigams

Pėtėifą -šeštadienio vakarą, 
Gruodžio 1'4-tą, Universal Club 
svetainėje, įvyko nepaprastas 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
'Draugijos pokilis, kuriame gra
žiai pagerbė Dr. Justiną Kulį.

Apie 10-tą valandą vakare 
vakaro vedėjai D-rai P. Zalato- 
'ris ir M!. Strikol paprašė visus 
susirinkusius daktarus ir jų 
moteris sėsti prie ilgo didelio 
stalo, kuris buvo apdėtas viso
kiais skaniais valgiais.

Susėdus svečiams, p-nia Za
latorienė priėjo prie p-nios Ku
lienės ir prisegė jai gražią 
•kviėtką, kaipo pagarbos ženklą

19 Allėys 6 Stalai 19 AHeys 
Riskit bolę dėl geresnes 

sveikatos!
SOUTHVVEST BOWLING 

ALLEYS
1659 Blue Island Avenue 
Telefonas CANAL 7554

William Arbanas Jack WtiiteKead

Ant galo, buvo pakviestas 
kalbėti1 ir pats dr. Justinai Ku
lis; Jis pasakė gražią kalbą į 
savo kolegas ir padėkojo už taip 
skaitlingą atsilankymą į jo pa
gerbimo vakarą. Tuom ir už
sibaigė programas,

Vakarėlis buvo labai smagus 
ir gyvas ir svečių nuotaika bu
vo labai gera

nuo draugijos. Taip ir prasi
dėjo vakarienė.

I '

Vakarą vedė Dr.. Zalatoris

’ Prišivalgius skanių valgių iki 
sočiai, prasidėjo vakaro progra
mas, kurį atidarė vedėjas Dr. 
Zalatoris, apibudindamas vaka-

Pereitą šeštadienį Lietuvių 
Tautiškose kapinėse buvo pa
laidota Veronika Tamašauskie
nė, 3043 South Lowe avenue. 
Kūną išvežė į kapines iš namų 
šeštadienį po pietų ir jis bu
vo pakastas po gedulingų apei
gų, kuriose dalyvavo tautiškos., 
parapijos kunigas.

Velionė apleido pasaulį su
laukusi vidutinio amžiaus. Ji 
galėjo dar ilgai gyventi, bet 
tokiu jau yra gamta, kad ne 
vienam iš žmonių atima gyvy
bę pirm* laiko. Velionė paliko 
Vyrą, Povilą Tamašauską, du 
sūnūs ir daugiau, giminių.

Į kapus 'velionę palydėjo apie 
60 automobilių, o apie 300 gi- 

i minių ir draugų suteikė jai pa
skutinį patarnavimą kapinėse. 
Laidotuvėmis rūpinosi laidotu
vių direktorius A. Masalskis, 
kuris gražiai hpeigas ir tvarką 
vedė

daryti nė kas kitaš kaip ta 
•vargše' visuomenė. Jėigti taip 
jau yra, tokios tos nėpapras*. 
tos Dievo inalbnės gaunaiiftoš 
už tokius darbas kaip pašta- 
tyinas broliukams, naujos dor- 
mitorijos, koplyčios, garadžio, I lietuvybės 
ar vištininko, juk tai rodos tą 
galėtų- padaryti patys kūrfigaiJ 
Juk Ghicagoje yra’ lietusių ku
nigų su virš dvidešimtis. Tai1 
ką tas fėiškia jiems po $1000 
^sudėti, juk tai dėl jų klesos 
palaikymo tas bus padaryta? 
Katalikų visuomenei iš to jo
kios naudos nebus .

Jie sako, “Štai, kur proga 
daryti gerus darbus, kuriuos 
rasi amžinybėje, kuriuos nei 
rudis negadina, nei kandis ne
kerta ir nei vagys neišvagia”. 
Iš tiėšų tai puiki formula, bet1 
,tai! juk priklauso kunigams, 
lygiai kaip paprastiems kata-] 
likamš . Nejaugi musų kuni-1 
geliai jaučiasi taip be gri'eko, 
kad' jiems nereikia sau krauti' 
tuos dvasiškus lobius, įtariuos 
'nei kandis nekerta, nei vagis 
nepavagia, nei rudis negadi
na.

šiandien 8 vak ryto šv. Ka
zimiero kapinėse bus palaidota 
“Apš vietos” draugijos narė, 
Domicėlė Linkienė, 4521 So. 
Faitfield avė. Laidotuvėse da
lyvaus organizacijos narės, ku
rios prašomos susirinkti prie 
namų, iš kur kūnas bus išly
dėtas. A. M.

kios publikos, 
didelis ir vožnas 
ris daugiau 
paprastą 
kad jam 
svarbos 
ti savo 
prastai 
dinami

P.CONRADi
« STUDIO 

42OW.63rdStJ
Enrlewood 5883-5840 

)ar gražiau, moderni!-' 
kiau įrengta.

katuli*- 
visai 

nenori 
tais 
šM

0F CHiCAGa 
Skolinam Pinigus ant Pirmų 

’ Morgičių.
Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, U. S. Government ištaigoj, 
F. S. and L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos ypatoa iki $5.000.00.

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje ifimokėjom 4%.

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

'tas visai nebus reikalinga. Tu 
brangioji Katalikų visūūmėūė,i 
dėk atikas, taisyk bažnyčias1 ir 
klebonijas kaip kokius palo- 
ciiiš Jturiuošė nei lietuviško 
žodžio1 nebegirdėsi, nei dėl 

labo' jais galėsi 
‘naudotis. Jas įstaigas tu, 
vargše lietuvi katalike, pasta- 

’tyši; bėl? jie' tarndiis tavo vai-' 
įkų nutautinimui, ir lietuvybės 
pariiėkiriiŪiUi. Tad; pirma ne
gu save riUsiskriausi', pasL 

I klausk saVęš; ar verta tau sa
ve skriausti, ir tavo vaikų nu- 
tautintojains savo centus au_ 

I kauti; ib jiems didėles- praban
gos' įstaigas statyti? Kas jo
mis naudosis, tie tegul sau ir 
statosi. Katalikų; visuomenei 
iš to naudos jokios nebus.

West Šide Paraąijonas.

NAUJIENOS, 1739 South Halsted* 
Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502; Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 ryto iki 1:00 p. p.

Užsijirenumeruokit 
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoja

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

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

North' West Lietuvių Moterų Kliubo—P. Gabrių bute, 1640 No. 
Leavitt street, 7:30 vai. vakare. Renkama valdyba 1936 
metams. M. Kraučunienė, sekr.

Lietuvių Improvement Kliubo—Lietuvių LiuVisybes Svetainėje, 
14th st., ir 49th Court, 8:00 vai. vakare, šaukia J. F. 
Kimbarkas, pirmininkas, A. Tumavich, sekretorius.

ROSELAND.—Suvienyto Liet. Politiško Kliubo 9-tame Warde 
priešmitinis susirinkimas šiandie, 7:30 v. vak., StrumilO 
svetainėje. B irs renkama nauja valdyba ir visokios ko
misijos. Visus narius atsilankyti kviečia Valdyba.

JONAS- RADOVICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 15 diena, 9:15 valan- 
■■ dą vakare- 1935 m;, sulaukės 

puses amžiaus, gimęs Telšių, 
abskr., Tefšiu. parap). KilnB-’ 
nu‘ kairticf.

Amerikoj: išgyveno 36 nietus.
Paliko* dideliame nuliudime 

mylima motebį Rozalija, po tė
vais Gaižauskaite, 2' sunu Jo
ną ir Edwarda, seserį Veroni
ka ir švogėri Ciprijona Gri
cius, ir daug kitu giminių. O 
Lietuvoje seserį Kazimiera 
Dambrauskiene ir gimines.

Kūnas pašarvoas randasi 
: 5252 S* .Ashland' Avė, 
r Laidotuvės- iv.Vks kevtirth- 
! dienį ,grūbdžio 19- dfeną, 8:00 
’■ va!l. ryto iš namų i” šv. Kry

žiaus parapijos bažnyčią, ku- 
» rioje atsibus gedulingos na- 
; maldos už velionio siela, o* iš 
■i ten; bus nulydėtas i šv. Kazh 

mierot kapines.
i Visi a .a. Jono Radvoicz gi- 
> minės .draugai ir pažystami 
Į esat nuoširdžiai kviečiami da<^ 

lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą.. ’

Nuliūdę liekame,
Moteris .Siiriah Sėsefys, 

. Švogeris ir Giminėst.
Patarnauja laidotuvių direk

torius J. F. > Ęudėikiš, Tėlefo- 
5 nas Yards- 1741v

CHICAGOS POLICIJA, llttr ir State 
gatvės. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti' phgalbos iŠ 
policijos, reikia Saukti POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia lankti 
FIRe 1313.

ten tas mano raštaš išeis taip,' 
visgi reikia parašyti. O para
šyti yra apie ką. Pirmiau
siai, aš nerašysiu visas smulk
menas, net apie tai ir patlsai 
“Draugas” parašys.

Kas man pirmiausiai įsmigo 
galvon, tai didėlis niusų vie
nuolių broliukų, vadinimas 
viens kito “tėvais”, lyg rodos, 
kad jie butų ženoti, ir turėtų: 
pačiai ir vaikus' . Pas mūs 
lietuvius yra' priprasta tą* tik 
vadinti tėvu, kas turi pačią, 
vaikus . Tik tokis vyras yra1 
vadinamas tėvu. Kitaip, jeii 
yra neženotas, neturi* nei pa
čios nei vaikų, tai nėra jokis 
tėvas, ir neturi teisės tėvu va
dintis. Ir vot taip vienas po 
kito, tie broliukai rėžė spy
rius, išgirdami vienas kitą. Ir 
suprantama nesigaidėdami 
daug komplimentų, susirinki
mo vedeji 
rėmėjams

Svarbiausias dalykas man 
puolė galvon, tai gudrus bro
liukų sumanymas, kad jiems 
reikės neatbūtinai koplyčios, 
kada už dviejų- ar kiek metų 
reikės 12 klerikalų švęsti į 
kunigus 
be Kardinolo Mundėlein- leidi
mo, galės ten' dalyvauti šven
tinamųjų kunigų gimines, ir 
sykiu plačioji visuomenė?” 
Ir tai, dėlto reikia nabagei1 tai 
katalikų visuomenei* sukelti
$20;0Q0. Ir sukelti busiąs
lengviausias būdas, kad atsi
rastų gėraširdžity katalikų, ku
rie paskolintų po $1000 pen
kiems metams be nuošimčių; 
O už tuos nuošimčius, Marijo
nai įskaitys į amžinus ir gar
bės narius. Tik reikia pa- 
mislyti, kokie tai busią baisiai 
dideli1 dvasiniai lobiai iš Ma
rijonų ir jų rėmėjų maldų?

Mat, ims ir neleis žmonių 
bažnyčion

. Pirmiausiai; tai yra* tikra 
nesąmone ,sakyti kad' Kardi
nolas Mundelein gal neleis at
silankyti į. Chicagos Diecezi
jos Katedrą, kunigų giminėms 
Įir bendrai negiminės katali
kams. Kiek yra kunigų šven
tinta, ir visados galima yra 
atsilankyti, ir giminėms ir nė- 
giminems į Diecezijos Kated
rą. Ir vot dėl tiktai 12 klėri- 
lių išventihimo į kunigus, ka
talikų visuomene turi’ rūpintis 
pastatymu Marijonams -broliu
kams koplyčios. Lig tai ka
talikų visuomenei nebūtų 
svarbesnių reikalų, kuriais- ru*- 
pintis.

1 Juk jau bus 30 metų, kaip 
yra džiuginama ta katalikų 
visuomenė su pastatymu' SE
INERIAMS- PRIEGLAUDOS 
j&AMĘF ir iki šiai dienai; tie 
Įmusų seneliai dar neturi kur 
•galvos pakišti, ir turi glaustis 
Įprie kitataučių.. Tik neseniai 
jjūk praskambėjo, kaip 150 lie- 
‘tūvių (didžiuma i4 jiy geėų 
katalikų) vargsta Oak EorestV 
Iii., kur Chicagos Lietuvių Mo- 
jtany Kliubas, juos sušelpė ir 
pa^ifbdė. Juk, rodos, buvo 
surinkta dėl jų apie $40,000 ir 

’bitvo žemes plotas- nupirktas, 
liad pastačius prieglaudą1. B‘et 
musų: tie pateptieji katalikų 
vadai, tuos pinigus panaudojo 
•kitam tikslui: Kitaip sakant, 
tą katalikų visuomenę apvylė. 
Tuos pinigus sunaudojo pas
tatymui ligoninės, kufiai riet 
nė lietuYiškri vardo n'edbve; O 
riiusų seneliai kaip- kentėjo, 
taip ii4 keričia1 viirgą ii* alfeį pb 
Svetima pastoge.

į Dėl 12 berniukų koplijcit^ 
statyti!

į0 O čia dar dėl 12‘ liėriuukii 
■iŠveiitinimo į kuniguš; reikia 
broliukams net specialią kop
lyčią statyti I Ir tai turi pa-

KARE SETTING
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 14 diena, 1:30 valan
da po pietų 1935 m., sulaukės 
49 metu amžiaus, ffhnes Lie
tuvoj;

Paliko dideliame nuliudime 
moterj Auna, dukterį Olga, su
pai August, Kari ir Edward.

Kūnas pašarvotas ranclasi
5139 No .Lotus Avė.

Dėl Informacijų šaukite
CanaI 2659.

Laidotuvės jvyks antradieny 
gruodžio 17 diena. 2:00 po 
pietų iš namu i Concordian 
kapines.

Visi a. a. Kari Setting gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimų.

Nuliude liekame.
Moteris, Duktė ir Sunai.

Patarnauja laidotuvių direk
torius John Knise, Telefonas 
CanaI 2659.

Buvo skelbta, kad Aušros 
Vartų par. svetainėje, gruo
džio 8 d., įvyks netik Marijo
nų Rėmėjų Draugijos Seimas, 
bet ir paminėjimas Didžiojo 
Vilniaus Seimo 30 metų suka
kties. Tad,, norėdamas patir
ti, kaip ta 30’ metų Vilniaus 
Seimo sukaktis- bus minima, 
nužerigiau* pasižiūrėti, ir vie
no ir kito. Ir dėlto, išsiren.. 
giau ankščiau kad pribūti1 į 
laiką. Būdamas ščyras Rymo 
katalikas, visgi noriu sekti, 
kas bus nutarta veikti dėl la
bo lietuvių katalikų, arba kas 
jau nuveikta.

įžengęs į svetainę, jau ra
dau apie porą šimtų davatkė
lių ir šiaip lietuvių katalikų 
žmonelių, kurie be klausimo 
tiki į Marijonų skelbiamų 
maldų ir dvasinių nuopelnų 
galybę. Vėliau prisirinko kiek 
daugiau, tokių pat nuolankių 
marijonų garbintojų ir rėmė
jų. Ir vot taip, prisirinkus to- 

prasidejo tas 
“seimas”, ku- 

buvo panašus į 
susirinkimą. . Bet, 
priduoti daugiau 

,ir geriau užimponuo- 
pasekejams, tai pa- 
tokie susirinkimai va- 
dideliais vardais.

Kaip išeis, taip, bet rašcįs
Įėjęs svetainėn žvalgaus, ar 

nepamatysiu, Cicero Trijų Pa- 
rapijonų, bet nelaimei; niekur 
negalėjau pamatytil Nes bu
vau jau nutaręs paprašyti jų, 
kad jie aprašytų apie šitą taip 
“svarbų seimą”. Bet, kajlangi 
jų nešu tikau, tai’ 'esu’" privers
tas rašyti patsai. Kaip jau

Kodėl kunigai nesiskubina L 
dvasiškų} lobių krautis

Jeigu tie taip prakilnus r 
idarbai, taip baisiai: yra Dievo 1 
■įvertinami, kaip pastatymas b 
'dorini tori jos, koplyčios; ar 
jvištininko; tai dėlko1 nekurie 
musų klebonai, vieton tokius 
gražius darbus atlikti, tai sa
vo gaspadinėms perka fannas 
arba1 namuš pb! $20,000’ vertės, 
bet visai, nenori naudotis to- , . į • y |
kiaiš prakilniais darbais, ko
kius siūlo broliukai Marijonai. 
Rodos, musų klebonai, 'kurie 
Jurif prisiplėšą tūkstančius tur
to- nuo savo parapijonų už lai
dotuves ir šliubus, kurio gali 
savo dusioms pirkti palocius 
po keletą desėtkų tūkstan
čių dolerių, turėtų parodyti 
gražų ir prakilnų pavyzdį sa
vo paklusniems p ar api jo
nams; Ir dėlto,, aš, kaipo ka
talikas, patariu- \ broliukams 
kreiptis prie1 tų tlębonų, kurie 
išgali pirkti savo gaspadi
nėms namus, ir farmas. 
Jiems tie $20,000' kaip niekas 
sudėti ir kas reikia pastatyti. 
Juk tie nauji kunigai tarnaus, 

lietuvių katalikų visuome- 
bet kunigijos reikalams.

Lietuvių katalikų visuome
nė turi svarbesnių rėikafų, nė 
kaip rūpinsis broliukų. koply; 
čiomis ir dbrmi'tarijomis. Mm- 
sų vargšai katalikai seneliai’, 
'kelinti metai vargsta po sve
timus pakampius, o dėl jų vi*-1 
Sai: nei broliukai, nei mušą 
kunigai nei piršto nepajudina’. 

:Kūr tas musų katalikų kultui 
riniš centras, kokius turi kie
tos taūtos, kaip švedai, nor- 
yegaf ir tie patys lenkai; kū*- 
’rie butų tinkami ir dėl j burių; 
ir senų? Tokios vietos mes 
neturime. O juk pastatėme 
)net dvyliką bažnyčių ir gra
žių su daugeliu kambarių klb- 
jbonijų; kur musų1 klebonai 
sau ramiai baliavoja, ir iš 
•durnų parapijonų juokiasi.

Ant galb; tame Marijonų 
brdiiūkų seime, nesimatė dariu 
giau tų musų dvasios vadą 
kunigų, kaip tiktai du,-, tai 
kuii .H. Vaičiūnas, ir kun. P. į - ■ i 4 ,

Vaitukaitis. O kiti tai nę no1- 
:sies neparodė. Reiškia, tie 
‘dvasiški lobiai, kuriuos mari
jonai siūlo geriems 
kailis, mūsų kleboriams 
:nėpa‘tirikak Jie visai1 
‘savo amžinybės aprūpinti 
-gerais darbais, kokius jie 
[lo dėl“ menkai' apšviestų 
.prastiį katalikų; .Jeigu 
taip prakilnus darbai, 
r irios nei kandis nekirs, 
vagys pavogs, tai kodėl mūšų] 
klebonai ir kunigai, nepabo
do gražų pavyzdį, ir pirmu- 
tiriiai* rieatėinū su šimtirie, ar
ba tūkstantine?

kalbėti Dr. Graičuną. Kalbėjo |'ngS) kurioj jam reikia padary- 
ir kiti. Daug gražių kalbų ir 
linkėjipta buvo išreikšta jūbi- 
lijaritui nuo sekančių d-rų, bū
tent, Vėjelio Strikulio, Bie- 
žio, Drangelio, Dundulio, Juo
zaičio ir Montvidb, kurie pasa
kė gana įšpudingą kalbą pri- 
taikiritą šiam vakarui. O dr. 
Šimkus šiuo sykiu nekalbėjo.

' Pb.to, sekė kalba d-jos pir- 
mininko dr. Makar ,kuris pami
nėjo jubilijąnto žymesnius dar
bus ir įteikė jam garbės na
rystę ir garbės iždininko vie
tas Amerikos Lietuvių Draugi-

Mutual LiquorCo
4707 So. Halsted St 

TeL TAROS 0803

Ką Aš Patyriau Marijonų 
Rėmėją Seime

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

Smulkesni $7.05 tonas
SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTI

Pražallnk norą, rauk tikrą ir pastovų 
palengvinimą su ALSAN8, saugus ton! 
kas ir rūpestingas naminis gydymas. Be 
narkotų ar kitų kenksmingų gyduolių. 
BE SKONIES. BE KVAPO. GALI BŪT 

i PADUOTAS BE GĖRĖJO ŽINIOS, 
r IBpildom orderius krasą ir telefonu.

ALSANS LABORATORY
100 N. State St. Dept. L. Kamb. 883

Tel. CEN. 7170. Chicago
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DARBO ŽINIOS
NAUJIENOS, Chicago, III.

Ragina Iowos 
Darbininkus 
Paskelbti 
Streiką

WPA

LaborIowa Federation of 
prezidentas J. C. Lewis, atsto
vaudamas nepriklausomas ama
tininkų grupes, Dės Moines, 
Iowa, išleido atsišaukimą į 
30,000 WPA darbininkų, ra
gindamas juos paskelbti strei
ką sausio 2 d.

Atsišaukime darbiiiinkai ra
ginami reikalauti tokio pat 
atlyginimo, kokis yra nustaty
tas unijų arba kur| gauna ama
tininkai turĮ reguliarius dar
bus.

... ........ . . ............. ■

biznis blogėja, tai proporciona- 
liai didėja savižudybės. Tvirti
nimą paremia išstudijavęs ir 
padaręs braižinius biznio ir 
darbų puolimų ir kilimų, nuo 
1915 iki 1935 motų, taipgi su
rinkęs tų metų savižudžių 
skaitlines.

kia parsiduoti—bet ką reiškia 
faktas, kad lietuvis priima pa
prastą džiabelį jam numestą, 
kaip šuniui, kad numeta nu
griautą kaulą. Mes lietuviai 
nieko neatsieksime, jei leisime 
tokiems 
toliau.
šįvakar

dalykams kartotis ir

Atėmė Nuo Illinois 
Milionus WPA 
Pinigų

8

Svarsto Kas Daryti Kai 
Pasibaigs 4 Bilionų 
Darbų Programas

Prezidentas Rooseveltas 
šaukė į konferenciją WPA 
ministratorių Hopkins, PWA 
Public Works Administraition) 
viršininką Ickes, iždininką Mor- 
genthau ir Tugwell, namų sta
tybos administratorių. Toje 
konferencijoje jie svarstė pla
nus ateinantiems fiskaliams me
tams, kurie prasideda liepos 1 
d. Kaip sako užkulisiai, tikra
sis konferendijos tikslas buvo 
apkalbėti ką valdžia darys, kai 
pasibaigs keturių bilionų darbų 
programas, kurį dabar vykina 
aprūpinimui bedarbių 
venimu.

su- 
ad-

pragy-

Kalėdinis Biznis 
Virš 1934 Metų 
Normos

20%

Chicagos biznieriai raportuo
ja, kad šįmet kalėdinis biznis 
yra 20% didesnis, negu kad 
jis buvo 1934 metais. J[ie sako, 
kad žmonės šįmet perka geres
nius ir brangesnius produktus.

Kai norios priemiesčių krau
tuvės, kurios nesitikėjo pakili
mo, dabar skundžiasi, kad jos 
negali visų pirkėjų aprūpinti, 
nes pritruko prekių.

Mažiau Mėsos Pardavė
Bet Daugiau
Uždirbo

Swift and Company skelbia, 
kad 1935 metais (kurie bend
rovės knygose pasibaigia spa
lių 26 d.) 
kiekvieno 
767,302.

Mėsos
3.9% mažiau, 
tais, bet įplaukų ir pelno turė
jo daugiau.

ji pelnė 
Šero, arba

$2.46 ant 
viso $14,-

bendrovė
negu

pardave
1934 me-

Washingtonas vakar atėmė 
iš Illinois WPA darbų admi
nistracijos 8 milionus dolerių 
ir žada netrukus atimti dar 
$12,000,000. Iš kitų valstijų 
valdžia atėmė $22,000,000.

Jei viso 20 milionų dolerių 
bus atimta iš Illinois, tai WPA 
darbų vykinimui paliks $61,- 
120,000. Illinois WPA aprūpins 
bedarbius darbais iki kovo mė
nesio pabaigos, nes tikima, kati 
gal iki to laiko normali samda 
industrijoje bedarbių didžiumą 
suims. WPA prezidento aktu 
gali operuoti iki birželio 30 d.

Šjmet Pagamins Rekor
dini Skaičių
Avalinės

Avalinės industrija sako, kad 
šiais metais ji pagamins rekor
dinį skaičių čeverykų. Mano, 
kad dirbtuvės išleis viso 368 
milionus porų. Geriausi metai 
avalinės industrijos istorijoje 
buvo 1929, kada ji išleido 361 
milioną porų.

Per pirmus 10 šių metų mė
nesių čeverykų paleista rinkon 
320 milionai. Spėjama, kad ne
tolimoje ateityje čeverykai pa
brangs nuo 15 iki 75 centų.

Argi Cicero Lietuviai 
Yra Tinkamai 

Įvertinami?
Įrodo, kad su lietuviais netik 

nesiskaito, bet juos panie
koj laiko

Jis sako, 
p. Pocius 

tvarkytoju,

1

Kaip Darbai Blogėja, 
Taip Savižudybės 
Kyla

Dr. William Fielding Ogburn, 
Chicagos universiteto sociolo
gas skelbia, kad kaip darbai ir

—......... i
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RADIO

PROGRAMAI

ANTRADIENIAIS
(Utarmnkais)

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvergais)

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis)

9:30 VAL. RYTE

IŠ WCBD. STOTIES
1080 kilocycles
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PASIKLAUSYKITE!

Improvement Kliubo 
susirinkimas

Beje, šįvakar Liuosybės sve
tainėje įvyksta “tikrojo” Lietu
vių Improvement Kliubo susi 
rinkimas, priešmetinis. Visi na
mų savininkai yra raginami da
lyvauti ir savus reikalus nuo
dugniai apsvarstyti. Kai F. Po
cius pabėgo iš kliubo, tai dabar 
pirmininką pareigas eina J. F. 
Kimbark, rimtas žmogus, kuris 
nuodi.-gniai supranta dalykus 
liečiančius kliubo ir narių gė
rovę. Susirinkimas prasidės 
8 v. v.—M e- Jaunas.

Ryt Ciceros Liet. L. 
N. Bendrovės Dali
ninkų Susirinkimas

Gerbiami Dalininkai-ės:
L.L.N. Bendrovės visuotinas 

priešmetinis dalininkų susirin
kimas įvyks rytoj, 18 d. gruo
džio 1935 Savoj svetainėj, 1401-3 
So. 49th Ct. Cicero, III., kaip 
7:30 vakare.

Gerbiamieji, jus esate šir- 
dingai kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime, nes bus prane
šimas iš B-vės finansinio sto
vio, taipgi turėsim išrinkti 15 
direktorių dėl 1936 m. Visų 
šėrininkų būtina pareiga . lan
dyti susirinkimus, duoti gerų 
naudingų patarimų bei sumany
mų dėl namo tolymesnio gyva
vimo. Nors dabartinių laiku 
labai daug visokių jstaigų jau 
pateko i resyverio rankas, bet 
musų B-vė laikosi pusėtinai ge
rai ,o jeigu visi šėrininkai rū
pinsis savo įstaigą^ ir rems vi
sais galimais bucais,; tai A-vės 
gyvavimas bus užtikrintas ir lai
tui bėgant mes šėrininkai, tu
rėsime naudą.—B-vės Sekr.

Atsišaukia į Rokiš
kėnusKliybo Steigi

mo Reikalu
CICERO.—Nesenai skaitome 

viename lietuvių dienraštyje, 
kurį per prievartą ir gąsdini
mais iš sakyklos bruka lietu
viams skaityti, “kad Cicero 
miesto valdininkai skaitosi su 
lietuviais’. Jeigu to straipsnio 
autorius kiek nors nusimanytų 
apie valdininkus, tai jis tokių 
nonsensų nerašytų, 
buk laikrodininkas 
paskirtas vandens 
ir tuo džiaugiasi.

Reikia Rausti
Pociūte gavęs vietą neva to- 

dėl, kad, jis esąs daug nuvei
kęs tarp lietuvių ir yra įtakin
gas. Bet kur tos “įtakos” (ku
rios faktinai nėra) įvertinimas, 
jei jam paskyrė paprasto pas
tumdėlio darbelį, eiti per sta
bas ir bilas kolektuoti? Ar tai 
taip turi būti įvertinti lietu- 

i viai, ar tai tdkį darbą tegali 
gauti lietuvis? O kaip stovi 
čekai, lenkai, vokiečiai. Jų vei
kėjai turi ne tiek darbų, ir ne 
tokių, kaip bilų kolektorių ir 
tam panašiai. Kuomet žmogus 
tik tiek įvertina save, kad 
matęs viską paima pirmą nu
sususį džiabelį, kurį jam paki
ša, tai tuo nėra ko perdaug di
džiuotis, priešingai, reikia raus
ti.

F. Pocius skelbėsi Lietuvių 
Improvement Kliubo pirminin
ku, bet kaip jis būdamas tuo 
“pirmininku” pasirodė? Kliubą 
suskaldė, dalį narių išviliojo : 
bažnytinę svetainę ir gyrėsi, 
kad ta atsakala, tai kliubas. O 
paskui, ėmė ir tuos atskalunute 
paliko. O tuo tarpu kalba ji
sai, kalba kunigas iš sakyklos 
apie vienybę, apie tai kad rei
kia būti susipratusiais, neref 
kia sayęs duoti išnadoti. Nerei

, čepukas nori pasitartis su 
Rokiškio Apskričio lietuviais; 
nurodo organizacijos naudą.

mą tampriau amerikiečių su 
Lietuva, tad ir šitos rųšies su
siartinimas butų labai naudin
gas;^ ' . ■ v '

Kaip antgalyje šio straips
nelio, Įkalbu ypatingai atsišau
kime minėjau į Rokiškėnus. 
Mano tikslas yra pasitarti su 
Rokiškio apskričio amerikiečiais 
reikale sutvėrimo Rokiškėnų 
kliubo.

■ . • ' . .,K

Kurie yra užinteresuoti šuto 
klausimu, atsišaukite.

. i—K. Čepukas.

‘ 1 r, , • 

zono muzika, daug įdomių ži
nių, pranešimų bei patarimų 
apie jvairius kalėdinius pirki
mus ir t.t. Dėl to, visi kvie
čiami pasiklaušyti ir įdomiai 
smagią valandėlę praleisti.

—Rep. W. G. E. S.

Aldona Ambrozaitė
Šventė 21 Metų 

Sukaktuves

Antradienis, gr. 17 d., 1935 ------- --------- -----------------. ----- -------------- --------------- —■
galės juos įsigyti. Bilieto kai
na 75c. i ' :

. Pagerbtuves bus gražiausiai 
prirengtos viešbučio 
kambaryj. <
Stephens Revelers orkestrą, to-, 
dėl visų jau iš anksto prašoma 
įsidėmėti šį vakarą.
skelbsime vietas kur tikietų bus 
galima gauti. —E.

i CLASSIFIED ADS
Venetian

Grieš pagarsėjusi

Vėliaus• . <■

į  ............ i■ i ..........................i■■mir

Business Service

UNIVEKSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Long Distance 
Furnitūra and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phom Y*rd» 8408

" . 'F.- 1

“Naujos Gadynės” 
Choras Sekmadie
nį Pastatė' Opere

tę “Tulpės”
Sutraukė apie 600 žmonių į 

Chicagos Lietuvių Auditoriją

Sutraukęs apie 600 publikos 
į Chicagos 'Lietuvių Auditori
ją, pereitą sekmadienį “Naujos 
Gadynės”- choras pastatė sce
noje dviejų aktų operetę, “Tul
pės”.-’ ''' ■

Vakaras buvo pasekmingas. 
Publika rodė didelį pasitenkini
mą operetės pastatymu, nesi
gailėdama komplimentų lošu- 
siems dainininkams. Choras 
turi daug jaunoj bet geros 
medžiagos, kurią p. Jurgis Ste
ponavičius, vedėjas, be abejo, 
išvystys, nes turėdamas skonį 
ir muzikos supratimą 
gali padaryti.

čia reikia pridurti, kad p. 
Steponavičius į trumpą laiką 
palyginamai nesenai susiorga
nizavusį Naujos Gadynės” cho
rą pajėgė1 išauginti j gražią, ne 
vien gabią, bet ir veiklią grupę.

Vadovaujamose rolėse' daly
vavo: G. šarkiiinaš, B. Maleliu- 
tė, V. LadygiiitUvA. Mankevi- 
čititėj J. Virbicku J. Valentis, 
A. Pūkis ir A. Brazis. Taipgi 
pasirodė P. Tupis, S. Jącobs ir 
W. Budraitis. Andrejevo bale
tas ir šokėja, Aldoną MAleliutė.

Po vaidinimo Šokiau

18 APIELINKĖ—Gruodžio 14 
14 d., p.p.‘ Ambrozų namuose, 
1843 South Malsted str., įvyko 
gražus va'ka^ėlis jų dukters,' 
Aldonos, 21 metų gimimo die- 
mbs sukaktuvėms paminėti. Pp. 
Povilas ir Carrie Ambroz yra 
stambus 18 Apielinkės biznie
riai, per daug metų užlaiką ga
ražą ir alinę, kuri pirmiau 
priklausė C. Shattui. Jaunoji 
Aldona yra viena iš nedaugelio 
lietuvaičių mokančių skambin
ti senu lietuvišku4 instrumen 
tu, kanklėmis.

Svečių vakarėlyje buvo daug, 
giminių taip ir draugų. Jonas 
Ambroz, dėdė, nupirko Aldo
nai brangų rankinį -laikrodėlį, 
o teta iš Lemont—puikią suk
nią. Buvo daugelis kitų dova-

Pp,. Ambrozai ir duktė yra 
dėkingi atsilankiusiems už do
vanas ir sveikinimus. Taipgi 
kun. Albavičiui už paskolinimą 
kėdžių ir stalų.—Senas Petras.

RADIO
Šjryt “Naujienų” Ryti

nis Programas
šiandien 9:30 vai. ryto iš sto

ties W.C.B.D. (1080 kilocycles) 
bus transliuojamas “Naujienų” 
rytinis žinių, muzikos ir pra
nešimų programas. Programus 
veda, A. Rypkevičius.

CLASSIFIED ADS
Automobiles

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

*2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

jis tai
Jau Platina Lietuviu 
Sportininką Pagerb

tuvių Bilietus

CRYSLER 1934, 6 cilinderhj, 4 
durų sedan .mažai vartotas, atrodo 
kaip naujas. Parduosiu pigiai. Ma
tykite Paul Bruchas, 3453 South 
Morgan St. Boulevard 2510.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Rengia Olimpiados dalyviams 
vakarą vos. 16 d. Southmoor 
viešbuty j.

Rytoj Golfininkai 
Rinks 1936 Metų 

Valdybą

Amer. Olimpiados Sportinin
kams yra ruošiamas didelis ir 
smagus pągerbtuvių vakaras 
vasario 1 d., Southmoor vieš
buty, 67th ir Stbny Island Avė.’ 

c Pereitą Sakaite .jau rėhgimo 
komisija ga^o biliėfhs ir pra
dėjo platinti Olimpiados komi
tetui. F' Už kelių dienų bilietai 
bus paskleisti garsesniems lie
tuvių ‘biznieriams, ir tonais no
rintieji dalyvauti pagerbtuvėse

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR 

: ' v
1 ; ' • 'V ■ , 1 . . ' ' ’ ’ 1 /

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

Leonas Roofing ^Co.
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale. nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Ątdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 , vai. vak. šventadieniais nuo 

ryto iki piet. 
LANDLORDS BUREAU nF 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitasre 2951 
Mes esame jau Šiuo adresu virš 

50 met

10

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jusu stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek Raštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visoki blėkorystės 
darbą. :. ,t

3216 So. Halsted Street
Tel. VICtory 4965.

COAL 
Anglys

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.

HIGH GRADE NORTHERN 
ILLINOIS COAL 

Best Substitute for Pocahontas 
Mine Run  ...........................  $5.75
Lump, Egg or Nut ...... .... .-..... - 6.00
Screenings  ............................... 4.75

Direct frpm the Mine. — 2 ton 
minimum.

Call Day or Night 
KEDZIE 3882.

ANGLIS ANGLIS « ANGLIS
Tropicair Anglis —• geras pa

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

NORTHERN COAL CO.
Merrimac 2524

$4.75.

Furniture & Fixtures 
Rakandal-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumt 5269.

Personai 
Asmenų Ieško

ĘXTRA. Kas žinote kur yra 
Benediktas Arlickas meldžiu jam 
pranešti, kad atsišauktų pūs Fran- 
ciška Niprikas, geras naujienas jam 
turiamę.

’ '' ’ 1 - » V,/Į, I

Help Wanted—Malė
* Darbininkų reikia

Buehler
1400 W. 46 St.

REIKALINGAS buferis.. 
Bros., Ine., Retai Market.

•Chicagoje dabartiniu laiku 
gyvuoja keli tam tikrų apie- 
linkių lietuvių kliubai. Pirma
sis, rodosi, šutei tvėrė Kupiškė
nų, paskiau gimė Joniškiečių, 
Kruopiečių ir Zarasiškių.

Pradžioje, kaip man taip ir 
daugeliui kitų atrodė, kad* to
kie kliubai turi mažai reikš
mės, bet praktikoje pasirodė, 
kad jie Lietuvoje kovojantiems 
už laisvą mintį suteikia bega
liniai didelę moralinę, taipgi 
medžiaginę paramą, pagalbą 
steigime knygynų, tautiškų 
laisvų kapinių, etc.
Laikas paremti kovojančius už 

laisvę.
Lietuvoje nėra civilės metri

kacijos, mažai tėra laisvų ka
pinių ir laisvę mylinti piliečiai 
yrą persekiojami. Laisvieji ne
turi nei kur mirusių palaido 
ti, nęi jėgų laisvų įstaigų stei 
gimui. Amerikiečiai, per vir
šui suminėtute kliubus jiems 
kaip tik ir ištiesia pagalbos 
ranką.

Pirmiau amerikiečiai daug 
gelbėjo lietuviams * kovoje už 
nepriklausomybę, daug jai au 
kavo, kailio šaliai. Dabar at 
ėjo laikas paremti piliečius ko 
vejančius už sąžinės laisVę.

Butų gerai, !kad kiekvieno 
apskričio Amerikiečiai susior
ganizuotų į tokius kliubus, pa
skiau gal suteitų tie visi kliu
bai į federaciją?

T * Jeigu

’ęįticagos lietuviai golfininkai 
rytoj vakare susirinks išrinkti 
iš savo tarpo sviedinio mušėjus, 
kurie stovės Lietuvių Golfįnin
ku Sąjungos priešakyje 1936 
metais.

Susirinkimas įvyks Sandaros 
svetainėje, 814 West 33rd str., 
8 vai. vakare.

Prieš - Kalėdinis Radio 
Programas

Šiandien, antradienį, 7-tą va
landą vakare Peoples Rakandų 
Krautuvės duos f specialį prieš
kalėdinį radio programą iš sto
ties WGES. Išpildyme daly 
vaus gabusis Peoples radio 
kvartetas ir duetas, Sabonių 
dainų šeimyna, Antanas čiapas 
ir kiti.

Kalbės redaktorius L. šimu
tis, Dr M. Strikolis, D. ir 
kiti, o prie to bus graži šio se-

kalbama apie suartini

ŠTAI KELETAS MAISTO BARGENŲ 
BLUE FRONT MEAT MARKET 

3643 So. Halsted St. 
Švieži farmų kiaušiniai, tuz. ................. ...
Švieži namie daryti kilbasai, svaras .....
Venzyti lašinukai, svaras ...... ..................
Maltos mėsos — 3 svarai už ....................
Švieži jautiena virimui arba stew, svaras 
Švieži kiaulienos kumpiai, svaras .........

220
180 
230 
250

• S'/2<t
15'/20

Maži jauni paršiukai tiesiog iš farmų pigiausia kainą dėl Ka
lėdų švenčių. Užsakymus priimam dabar. Didžiausi pasirinkimą 
visokių mėsų gausite pas mus žemiausiomis kainomis.

BLUE FRONT MEAT MARKET
(PAUL WIRBA, Sav.)

3643 So. Halsted St., Boulevard 0689

Help Wanted—Female
Darbininkių reikta

REIKALINGA senyva moteris 
prižiūrėti kūdiki. Pragyvenimas 
ant vietos . Su alga susitaikysimi. 
1735 Waren Blvd., Basement, Tąl. 
Seeley 3917. ‘ ■- -4——---- r

REIKALINGA mergina nrie abel- 
no namu darbo ir prižiūrėti kudy- 
ki. Gyventi vietoje. Mrs. Mills, 
1061 No. Shore Avė .

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.

8322 So. Morgan St.

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

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS.
VERKDAVAU 
ŽIŪRINTĮ JĮ”

'Turėdavau privlUott, kad valzytų 
Ir nežiūrint ką valgė vis buvo men
kas. Visuomet būsiu dėkinga moti
ną!, kuri man pąsąk$ apie Triner’s 
Bitter Vyną”.

Trlner’s Bitter Vynąs yra senas, at
sakantis Šeimyninis vaistas, kuris ap
saugo nuo užkietėjimo, gasų, nemie
gojimo, blogo kVapb, odos nesveiku
mų ir negerumų sąryšy su vidurių 
neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimą 
silpniems apetitams. Gąlite gauti jo 
visose vaistinėse.

< TRINER’S ELIXIR
OF BITTER WINE

...... .....    r......................
Joseph Triner Company. Chicago 
mriTiiiv iLJi/liĮiW’0iasi ,̂.ii|iĮi. m. iim.'in—i

“SYRENA” Restauranto Lankytojai
Padarykit jau dabar savo rezervacijas Iškilmingai Naujų 
Metų Sutiktuvių Parei, kuri šimet bus didesnė ir puikes

nė, negu kada nors pirmiaus. $2.50 ypatai.
Dėl rezervacijų pašaukite:

LAFayette 2120
1825 West 47th St

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Tavern — gera 
vieta. Kreipkitės pas Lietuviška 
žyduką, 4707 So. Halsted St. Tel 
Yards 0803 .

PARDAVIMUI pigiai ir greitai 
grosemė ir delikatesen. Biznis iš
dirbtas, — apleidžiu Chicaga, 

3206 So. Emerald Avė.

Chicago, III. PARSIDUODA arba išsirenduoja 
gasolino' stotis ant didelio kelio, 
prie rodauzės.

10758 So. Kedzie Avė.

9 PIRKITE KALĖDOMS DOVANAS f 
a Martinkaus Krautuvėje 11

3340 So. Halsted St.
PAS MUS RASITE LABAI TINKAMŲ KALĖDOMS M* 

DOVANŲ DĖL VYRŲ.
Užlaikome didelį pasirinkimą ir prienamom kainom visą eilę w« 
vyriškų aprėdalų, kaip tai: “Bath-robes, Pajamas, Svederius, 
Skrybėles, Kepures ir gerai žinomos išdirbystės Wilson Bros, 

. _ Apatinių ir Viršutinių Marškinių. Įvairių Kaklaraikščių, šalikų, 
Kį. Diržų, Kojinių ir Pirštinių.

Kiekvieną dovanėlę įdedame į Kalėdinę dėžutę ir Kalendorių 
JĮJĮ duodame Dykai .Nevažiuokite į didmiestį! Pirkite pas lietuvius.

Mes jums patarnausime kuogeriausiai. ,

1 Martinkaus Krautuvė I
S 3340 So. Halsted St. M
jd? Ii?

SS

Sši

38 REAL ESTATE FOR EXCHANGE 
____ Išsimaino Namai ir Ūkės

t £ m y k i t
Kas turite nuosavybe, namą. ūke. 

lotą, dideli ar mažą, bile kur Jung
tinėse Valstijose, Kanadoj ar Lie
tuvoj ir norėtumėt mainyti, rašykit 
ir prisiųskit pilnas informacijas, kai
ną, 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 tokius namus, ukius. 
automobilius, lotus, kuriu morgičiai 
baigiasi arba pasibaigė arba tik dali 
reikia nujnokėti.

Turime hpdraudos departmentą.
J. NAMON & CO.

Lietuviu ištaiga nuo 1919 
6755 S. WESTERN AVENUE 

‘ Chioago, HL V. 8. & <




