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Ethiopai Atimi- 
šė Italus

Anglijos konservatoriai rems Hoare, nors 
jo planą numarins

Lavai laimėjo atstovų bute
....

Peiping policija puo 
lė demonstraciją 

prieš japonus

Patys italai prisipa- 
žysta, kad ethiopai 

juos sumušė
Netikėtai prie Takkaze upės už 

klupti italai buvo priversti 
pasitraukti virš 12 mylių

RYMAS, gr. 17. — Oficialis 
pranešimas prisipažysta, kad 
didesnės ethiopų jėgos užpuolė 
italus šiauriniame fronte ir po 
smarkaus mūšio privertė italus 
pasitraukti.

Smarkus mušis vis dar tebė- 
siaučia. Ikišiol keturi italų 
karininkai, 9 baltieji kareiviai 
ir keliasdešimts čiabuvių Erit
rėjos kareivių liko užmušta. 
Duodama suprasti, kad tai yra 
galbūt svarbiausias mušis, ko
kis ikišiol ištiko šiauriniame 
fronte.

Pranešimas saketh kad -8,000 
.ethiopų, galbūt ^ vadovaujami 
Ras Siyoum, netikėtai užpuolė 
italų avanpostus palei Takkaze 
upę, 93 m. nuo Makale* Ethio
pai perėjo Takkaze upę ir nu
vijo italus dvyliką ir pusę my 
lių iki Dembeguina tarpkalnio, 
37 m. į pietvakarius nuo Ak- 
sum.

Italams gelbėjo lėktuvai ir 
tankai, bet vistiek liko smušti 
ir buvo priversti trauktis.

Italų bombos prade
da krikdyti ethiopus

DESSYE, Ethiopijoj, gr. 17. 
—Gaunamomis iš franto žinio* 
mis, pradeda veikti italų mėto
mos iš oro bombos ir ethiopų 
pulkai pradeda krikti.

Be to ethiopai visuomet ruo
šiasi karui tik tris mėnesius. 
Po to jie gryšta namo. Tą jie 
daro ir dabar. Todėl didelės 
ethiopų armijos apleido frontą 
ir traukia namo.

Kad juos sulaikyti, į čia at
vyko ir pats karalius Haile Se- 
lassie, kuris turi skubiai ruoš
tis lemiančiam mušiui. Mušiui 
jis ruošiasi ir jis neužilgo tu* 

Yės įvykti. Mušis gali būti tik
rai lemiantis, nes jį pralaimė
ję, ar vienas, ar kitas— Musso- 
lini ar Haile Selassie neteks 
savo vietų.

BERLYNAS, gr. 17. — Per 
Kalėdų šventes apsivesią 10,000 
vokiečių.

a;

ORAS-
te

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

Apsiniaukę; nedidelė permai
na temperatūroje.

Vakar temperatūra 12 vai. 
dieną Chicagoje buvo 300.

Saulė teka 7:13, leidžiasi 
4:20.

The 'First and Greaiesį "Lithuanian Daily in America
A * .

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily nbws

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

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 297

PEIPING, gr. 17. — Chinie- 
čių policija, kuri yra kontro
liuojama japonų, puolė chinie- 
čių studentų demonstraciją 
prieš japonus. Apie 60 žmonių 
liko sužeista. Demonstracijoj 
dalyvavo apie 10,000 jaunuolių, 
ne tik universiteto studentų, 
bet, net ir pradinių mokyklų mo
kinių.

Neįstengia išaiškinti 
aktorės Thelma 

Todd mirti
LOS ANGELES, Cal., gr. 17. 

—Policijai vis dar nevyksta iš
aiškinti paslaptingą mirtį žy
mios mūviu aktorės Thelma 
Todd, kuri tapo surasta negyva 
savo automobily garaže. - • .

Jos kraujuje rasta dujų nuo
dų, kas rodytų, jog ji nutroš- 
ko nuo automobilio dujų. Apie 
jos burną ir nosį buvo kraujo. 
Bet garažo durys buvo pravi
ros. r

Be to buvo manyta, kad ji 
pasimirė sugryžusi šeštadienio 
naktį iš pokilio, nes nuo to lai
ko niekas daugiau jos nema
tė. Tečiaus viena moteris pa
liudijo, kad Todd telefonavo 
jai sekmadieny po piet ir keti
no pas ją atvažiuoti. Dar nėra 
aišku, kaip jos niekas negalėjo 
pastebėti per visą parą.

Taipjau paaiškėjo, kad pa
staruoju laiku ji buvo gavusi 
visą eilę grūmojančių laiškų, 
kuriuose buvo reikalaujama, 
kad ji pasitrauktų iš kavinės 
biznio, kurį ji laikė kartu su 
partneriu, buvusiu filmų direk
torium Roland West. Yra ir 
daugiau neaiškumų, kuriuos po
licija stengiasi išaiškinti.

Legionieriai nepa
liauja reikalauti bo- 
nusų ex-kareiviams
WASHINGTON, gr. 17. - 

Amerikos Legiono komanduoto- 
jas Murphy įteikė prezidentui 
Rooseveltui, reikalavimą išmo
kėti ex-kareiviams bonusus, 
taipgi duoti pensijas žuvusių 
kareivių našlėms ir našlai
čiams.

Legionieriai taipjau reikalau
ja įvedimo verstino kareiviavi
mo ištikus karui.

Murphy pasitiki, kad kongre
sas priims bonusų išmokėjimą 
ir kad prezidentas šį kartą to 
biliaus ne vetuos.

UraloMASKVA, gr. 17 
kalnuose iškastas didžiausias 
aukso šmotas. Jis sveria viso 
virš 13 kilogramų. Tai yra di
džiausias šmotas aukso, kokis 
ikišiol buvo surastas šj šimt
metį. Prieš kelis metus trys 
panašus aukso Šmotai buvo su
rasti Sibire.

TRAGINGAI MIRUSI “MŪVIU” ŽVAIGŽDE THELMA TODD
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NAUJIENO
The L'ithuanian Daily News

Entered as second-class matter Mareli 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III.,
, ' . under the Ajct of March 3, 1879

Thelma ToddMisa Todd’s Rome and Cafe Casalamar

SANTA MONICA, Cal. — Garsi “mūviu” žvaigždė, Thelma Todd, buvo rasta negyva automobi
lyje, netoli puikių namų, kuriuose ji gyveno, Santa Monica mieste. Manoma, kad kas nors ją 
nunuodijo automobilio gazolino dujomis.

Baldwin remia 
Hoare, bet leis nu
marinti jo plana

Vakar apiplėšė gra 
borių Skudą

Grumojimu streiku 
reikalauja išvyti iš 

Meksikos Calles
Senatas pašalino keturius Cal

les palankius gubernatorius. 
Prezidentas Cardenas sulaikė 
streiko paskelbimą

EXTRASb/V 0
Pažangieji kandida 

tai laimi SLA.
nominacijas

Pats Hoare sergąs ir veikiau
sia nedalyvaus debatuose. Bet 
ir jo rezignacijos nebus rei
kalaujama 

. * ~l

LONDONAS/Tgr. 17. — Sir 
Samuel Hoare, Anglijos užsie
nio reikalų ministeris, vakar su- 
gryžo iš Šveicarijos ir jau at
laikė pasitarimus su premieru 
Baldwin ir niekuriais kitais mi- 
nisteriais. Šveicarijoj jis besi- 
čiužinėdamas parkrito ant ledo 
ir stipriai nubraukė, o gal ir 
nusilaužė nosį.

Tuose pasitarimuose paaiškė 
jo, kad Anglija atsižadėjo 
tautų sąjungos principų ir pri
ėmė Franci jos klastingus pa
siūlymus Italijos sutaikymui su 
Ethiopija vien iš baimės, kad 
paskelbimas aliejaus sankcijų 
tikrai gali privesti prie Euro
pos karo. Be to Franci j a atsi
sakiusi remti ginklu Angliją, o 
Anglija neišdrysusi viena stoti 
karan Viduržemio juroje.

Bet nors kabinetas ir yra 
labai susirūpinęs dėl kilusio^ 
audros Anglijoje prieš klastin 
gus Hoare pasiūlymus, tečiaus 
Baldwin vistiek gins Hoare ir 
nereikalaus jo rezignacijos.

Tečiaus nežiūrint ką ne pasa
kys atstovų butas ateinantį ket
virtadienį, Anglija vistiek leis 
numarinti Hoare-Laval planą 
Genevoj e, nors gal ir nepilnai, 
paliekant jį tik kaipo pagrindą 
“tolimesnėms deryboms”, t. y. 
iškeliant jį išnaujo, kada aud
ra bus praėjusi.

Hoare vis dar tebeserga ir 
negalėjo dalyvauti specialiame 
kabineto susirinkime. Vargiai 
jis galės dalyvauti ir ketvir
tadieny debatuose atstovų bu
te, taip kad jį ginti teks pačiam 
Baldwinui.

Ethiopija jau atmetė Hoare 
. f

paruoštus pasiūlymus. Nenori 
juos priimti ir Mussolini, kuris 
reikalauja daug daugiau, negu 
jam siūloma, nors jam siūloma 
du trečdaliai Ethiopijos. Iš ita
lų spaudos aišku, kad Anglija 
ir Franci j a jau senai tarėsi su 
Italija apie pasidalinimą Ethio
pijos ir tada esą Italijai buvę 
pažadėta daug daugiau, negu! da
bar siūloma. Todėl italai ir 
reikalauja išpildyti pirmesnius 
duotus jiems prižadus.

CHICAGO.-r—Vakar apie 8 vai. 
vakare tapo apiplėštas grabo- 
riaus Skudo ‘ ofisas, 718 W. 
18 ’St.

Tuo laiku ofise buvo J. Ukt- 
veris, kurį sįi revolveriu pasi 
guldė ant sofos, o kitas plėši
kas su .kulkosvaidžiu nusivarė 
Skudą ir privertė atidaryti sei-

gaiš ir brangenybių.
Su plėšikais, rodos, buvusi 

moteris, kuri vairavo jų auto
mobilį.

Lavai laimėjo pasiti
kėjimo balsavimą 

pirmame susikirtime
Pareikalavo ir laimėjo atidėji- 

jimą svarstymo jo taikos pa
siūlymų

PARYŽIUS, gr? 17.—Premie- 
ras Lavai, ^pareiškęs ,kad klas
tingi Anglijos ir vFrancijos pa-

Iš seifo išėmė $200 pini- siūlymai buvo desperatiškos paį 
stangos neleisti Ethiopijos ka
rui persimesti į Europą, laimė
jo pasitikėjimo balsavimą at
stovų bute.

Balsavimas buvo dėl opozici
jos reikalavimo tuoj aus svars
tyti Lavai taikos planą. Valdžia 
laimėjo 304 balsais prieš 252. 
Lavai gi reiklaavo, kad debatai 
butų atidėti iki gruodžio 27 d. 
ir pareikalavo pasitikėjimo bal
savimo.

Jis pareiškė, kad jis atsisa
kys vykti į Genevą prie “pa
žeminančių sąlygų”, kurios pa 
sidarytų delei greito svarsty
mo jo užsienio politikos.

Jis prigrūmojo rezignuoti, 
jei atstovų butas skaito jo po
litiką pavojinga. Lavai pareika
lavo, kad atstovų butas tuo- 
jaus nutartų, ar jis atidės de
batus ir todėl ar jis, Lavai, ga
lės važiuoti į Genevą netruk
domas parliamentarinių polemi 
kų.

“Man niekas kitas nerupi, 
kaip vien ginti Franci jos inte
resus”, tvirtino Lavai.

Socialistų vadas Leon BlUm 
pritaikė paties Lavai žodžius 
apie pažeminimą ir pareiškė, 
kad Lavai taikos planas tikrai 
pažemino Franci ją. Jis taip’ 
jau nurodė, kad Anglijos atsto
vų butas svarstys tą planą keb 
virtadieny, todėl ir Lavai ne
turi pagrindo priešintis deba
tams.

Bet valdžia vistiek laimėjo ii 
debatai tapo atidėti iki po 
Švenčių.

Mirė "Pilsudskio 
brolis Adomas

VILNIUS, gr.. 17. — Nuo 
plaučių uždegimo pasimirė 
Adomas Pilsudskis, 66 m., bro
lis mirusiojo Lenkijos diktato
riaus, maršalo Juozo Pilsuds 
kio.

Slaugė prisipažino 
nužudžiusi moterį 
iš pasigailėjimo

WOONSOCKET, R. L, gr. 
17.—Marle Simone Sevigny, 26 
m., neregistruota slaugė, prisi
pažino policijai, kad ji nunuo
dijo Rhode Island politikieriaus 
moterį iš pasigailėjimo, kad iš
gelbėti ją nuo tolimesnių dide
lių kančių.

Teisme betgi ji atsisakė pri
sipažinti prie žmogžudystės ir 
ji bus pasiųsta į ligoninę ištir
ti jos protą.

MEXICO CITY, gr. 17. — 
Kampanija prieš buvusį prezi
dentą Calles, kuris šomis die
nomis sugryžo į Meksiką, da
rosi vis smarkesnė ir dabar 
persimetė tarp Meksikos darbi
ninkų. Kampanija pasidarė to
kia smarki, kad net preziden
tas Cardenas, kuris ir neprita
ria Calles, priverstas yra ją 
malšinti.

Prez. Cardenas įsakė sustab
dyti judėjimą paskelbti ge
neralinį streiką, kad streiko 
pagelba išvyti iš Meksikos Cal 
les.

Atsišaukdamas į darbininkų 
organizacijas, kurios sudarė | 
prieš Calles “bendrą frontą” ir 
grūmoja generaliniu streiku, 
kuris sux)araližuotų visą šalį, 
prezidentas sako, kad padėtis 
nėra taip rusti, kad ji reikalau
tų tokio griežto darbininkų 
žingsnio.

Pašalino gubernatorius
Meksikos gi senatas vakar nu

tarė pašalint iš vietos keturius 
valstijų gubernatorius, kurie 
yra palankus prez. Calles. Taip
jau tapo paskirtas komitetas 
paprašyti prezidentą inštrtfk-’ 
tuoti karo ministeriją atimti iš 
Calles generolo laipsnį ir jį 
atiduoti teismui už maištą. Tai 
butų lygu teismui už šalies iš
davystę.

Darbininkų gi organizacijos 
paskelbė Calles darbininkų prie 
šu, nes j si esąs susidėjęs su 
Morones, kad įsteigti Meksikoj 
fašizmą. Morones gi yra pre
zidentas Meksikos Darbo Fede
racijos, kuri yra susidėjusi su 
Amerikos Darbo Federacija.
Ką vakar nešiojo ant rankų, tą 
šiandie stengiasi paskandinti

Keistas yra žmogaus likimas, 
bet dar labiau keistas yra mi
nios ūpas. Kartais minia vie
ną dieną žmogų nešioja ant ran
kų, o kitą dieną jį žudo. Tokio 
likimo susilaukė ir Calles. Dar 
nesenai jis buvo skaitomas tau 
tos didvyriu, kokiuo tai die
vaičiu, buvo garbinamas kaipo 
Meksikos gelbėtojas, nes ne 
vieną kartą yra stojęs kovon 
kada Meksikos laisvė buvo at
sidūrusi pavojuje. Jis daugiau 
šia yra prisidėjęs prie nugalė
jimo Meksikos klerikalizmo ir 
sutriuškinimo pereitojo didžiojo 
klerikalų sukilimo. Dabar net 
artimiausi jo draugai šalinasi, 
bijodamies patekti nemalonėn, 
nes du generolai, pulkininkas ii

tautininkų

su viršum 
adv. F. J.

Tik-ką gautomis žiniomis, 
SLA. Vakarų Komiteto remia
mieji kandidatai turėjo didelio 
pasisekimo Pildomosios Tary
bos nominacijose. Penki iš jų 
—Bagočius, Gugis, Mažiukna, 
Mikužiutė ir Dr. Stanislovaitis 
—yra toli pralenkę 
“sleito” kandidatus.

Suskaičius 4,000 
balsų, pasirodo, kad
Bagočius (prezidentas) yra ga
vęs 2,700— prieš Rastenj, už 
kur| paduota 1,660 balsų. Adv. 
K. P. Gugis (iždininkas) 2,300 
—prieš Lopatto, gavusį 1,800. 
Mažiukna (vice-prez.) 2,200— 
prieš šalnos 1,900. P-lė Miku-

I žiutė (iždo glob.) 2,100—prieš 
Zalatoriaus 1,600. Dr. Stanislo
vaitis (dakt kvot.) 2,400 •«- 
prieš Naikelio 1,400.

Sulig tais duomenimis, tik 
dviem tautininkų kandidatams, 
Vinikui ir Moękui, yra progos 
patekti į pirmas vietas baliote.

Kiek viso buvo paduota balsų 
nominacijose, dar nepatirta. Ga
lima spėti, kad bus apie penki 
tūkstančiai.

TAUTININKŲ SĄMOKSLAS 
ATMUŠTAS .....

šioje SLA. rinkimų “kampa
nijoje” iš visų pajėgų dirbo 
“tautiškas” blokas”, kurio prie
šakyje stovi pp. Vitaitis, Vinb 
kas ir Strimaitis. Jie sudarė 
slaptą kliką po “Sargybos Ko
miteto” vardu pačiame SLA. 
centre. Jie išleido tam tikrą 
biuletinį, pripildytą visokios 
šmeižiančios medžiagos prieš 
pažangiuosius Pildomosios Tary
bos narius, ypač prieš iždinin
ką Gugi. Jie siuntinėjo į kuo
pas tūkstančius laiškų ir keliau
jančius agentus.

Vitaičio, Viniko ir Strimaičio 
diriguojamas tautininkų komi
tetas norėjo iššluoti iš SLA. 
valdybos pažangesniuosius žmo
nes ir atiduoti organizacijos va
deles sandariečiams ir fašis
tams. Bet jų užsimojimas tapo 
atmuštas, nežiūrint to, kad so
cialistų ir kitų progresyvių na
rių pusėje nebuvo beveik nieko 

' daroma iki prasidėjo nominaci
jos.

Galutiniai balsavimai įvyks 
ateinančių metų kovo ir balan
džio mėnesiuose.

keturi senatoriai, kurie pasiti 
ko jį aerodrome, jau liko paša 
linti iš jų vietų.

Pats gi Calles tyli ir dar ne
davė jokio pareiškimo.

X'

KALĖDOS 
ČIA-PAT—
JŪSŲ GIMINĖS LIETUVOJE, 
ŠĮMET DAUGIAU NEGU K A 
DA NORS PIRMIAU, PASI
DŽIAUGS JŪSŲ PINIGINE 
DOVANA. JI NE TIKTAI 
JUOS PALINKSMINS, BET 
KAI KURIEMS VARGINGES
NĮ EM S,' DĖKINGUMO AŠA
RĄ IŠSPAUS.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST., 

CHICAGO, ILL.

Naciai nukirto galvą 
komunistui

KuBERLYNAS, gr. 17.
dolph Claus, Vokietijos komu
nistų vadui, liko nukirsta’ gal
va už “šalies išdavystę”. Jo 
draugui, buvusiam reichstago 
'atstovui Albert Kayser, mir
ties bausme tapo pakeista 
Įėjimu iki gyvos galvos.

ka-

te &

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

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

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

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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GARBĖS DAKTARATAS ROOSEVELTUI

Grand Rapids, Mich

ADVOKATAI

net kėdės pra

10 Noatmetė ta bendro

Joseph Triner Company, Chicago

LIDY

PETRAITIS
Advokatai

AKIU SPECIALISTAI

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai
.< 1.4. -s -* .. j , . . .

jau

me

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

This delicious chėese food is 

DIGESTIBLĖ AS M1LK
ITSELFI

Lietuviai sočialistai at
metė bendrą frontą 
su komunistais.

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos , Nariai.

Linksmas nuotykis 
su “žmogum be 

galvos”

MANO SŪNELIS 
BUVOTOKS 

KODAS.
VERKDAVAU
ŽIŪRINT Į JĮ”

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki S 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 
z 3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

šiomis dfėndftiis Matkevičius ir 
gavo iš Paryžiaus iš vieno Mi- 
jaugdnių dvare buvusio belais
vio prancūzo prietelišką laišką 
ir 1000 frankų (apie 300 lt.).

“L. ž?’

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namu telefonas Brnnswick 05*7

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avėnue Phones Yards 17414742

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Moriroe 8377

Phone CanaI 61*22
Dr. S. Biežis 

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

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

Telefonas Republic 7868

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Ofiso Tel. Dorchester 6194 
Rez. Tek Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

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

liomis ir šventadieniais 10—12 
diena.

Didž. karo metu, kai vokie
čiai okupavo Lietuvą, 1917 m. 
Trakų ap. Žiežmarių vals. Mi- 
jaugonių dvare įrengė belais
vių stovyklą, kurioj laikė apie 
1000 belaisvių. Mijaugohių dva
re be kitų ■ buvę laikoma ir apie 
400 prancūzų belaisvių. Prie 
belaisvių vyresniuoju darbinin
ku buvo seniūnas M. Matke
vičius, kuris su belaisviais ge
rai elgdavęsis ir daug jiems 
gera padarydavęs. Už tai be
laisviai jį mylėjo ir išvažiuo
dami prižadėjo atsilyginti, štai,

Dėkingas prancūzas ii 
po 15 m. rięužmiršta ge 

ro lietuvio

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

J. F. RADŽIUS
668 West 18tn Street Phone Gana! 6174

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephorio: Republic 9723

77 W. Wašhington St
Suite 1810

Tel. State 4311

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namu Tel.: Prospect 1930

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 1081h St. Tel. Pullman 1270 arba Ganai 2515

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

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

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

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

maniau, kad visgi reikia ban
dyti kas nors daryti. Bet štai 
ką aš patyriau tos pačios die
nos vakare, šv. Jurgio Dr-jos 
Svetainėj, kur kalbėjo Orma- 
nas. čia nerašysiu1 visos jo 
prakalbos, tik tiek pažymėsiu, 
kad jis Rusiją gyrė, o Lietu
vą peikė, žihoma, nieko nuo
stabaus, nes tai komunistų pa
prasta taktika. Bet aš negalė
jau susilaikyti nepastatęs jam 
klausimo. Kada jis pasakė, kad 
Rusijoj pilna laisvė, o Lietu
voj tos laisvės visai nėra, tai 
aš paklausiai!: jei Rusijoj yra 
tokia laisvė, tai kodėl ten ne
išeina jokis kitos pakraipos 
laikraštis kaip tik komunistų, 
o tuo tarpu Lietuvoj, ndrs ir 
per didelį vargą, visgi dar iš
leidžiama ir kitokios minties 
laikraščių. Kdip tik šį klausi
mą pastačiau4, tai subruzdo vi
si korriunistai
dėjo šokinėti. Kiti pradėjo ma 
ne kolibti, o kalbėtojas netu 
tėjo progos atsakyti į klausi

Physical Therapy 
and Midwife 

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

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

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

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8418

Taigi jau čia pasirodė, kad 
dar komunistai nėra pribren
dę bendram frontui. Eidamas 
namo net džiaugiausi, kad so
cialistai 
fronto klausimą.

— S. Naudžius
mai nuo kūno atskirta galva 
pradėjo smarkiai raivytis ir... 
čiaupyti, stipriai čiaudyti. 
Čiaudėjo ir visa publika ir kū
nas be galvos. Gal jau kai kam 
atrodė, kad čia esama stebuk
lo, bet čia “atskirtoji” galva 
taip sujudėjo, kad atsidarė 
stiklinės spintelės durelės, ir 
visi pamate, spintelėje sėdinti 
žmogų, kurio galva kyšojo vir
šuje.

Ir taip paaiškėjo, kad taria
mai atskirtoji galva turi savo 
kūną, o suole gulintis.kūnas
taip pat turi';say^^alvą, tik
tai į pečius įtrauktą ir užban- 
dažifota.

“Hydros” rodytojas suprato, 
kad minėtieji studentai įleido 
į salę čiaudėjimą sukeliančių

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

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 86 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

' Tel. Canal 3110 \
Rezidencijos telefonai: ...

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

tija. Tačiau 
konferencijoj 
re dalyvauti, 
išdėstys savo

Man nelabai patiko socialis
tų tokis nutarimas, kad atidė
ti bendro fronto ‘klausimą. Aš

Ūse only one levai tea- 
spoonful to a cup of siftcd į 

flour for most recipes. į

Šame price teday ,i 
įs4$yeaf$ ago 4 
25 ouhces for 25 ‘r į 

Manufaetuced by balung powdcr K> 
specialiai* who mok. nothing būt fflj 
baltins powt!«r —und.r aupcrvhion Si 
of .L'pėrt ch.mitti of nailonai JSg 

i raputalion. agį

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

Kiti Lietuviai Daktarai.

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

, Ofisas ir^ Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialybė

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

Phone Cicero 8656 .
Office 4930 W. 13 SL Cicero 49

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir 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. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
. Phone Boulevard 7589

NležSjlmo, IšbSrimų Ir DedervlnSs— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina iritaciją nuo Eczemos, spuo
gų ir panaSių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas * 
milijonų kaipo Švarus ir saugus vais-** 
tas prašalinimut ocjęys iritaeijų. Užgir- 
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 35c, 60c, ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

“Turėdavau privilioti, kad valgytų 
ir nežiūrint ką. valgė vis buvo men
kas. Visuomet būsiu dėkinga moti
nai, kuri man pasakė apie Triner’s 
Bltter Vyną”.

Triner’s Bitter Vynas yra senas, at
sakantis šeimyninis vaistas, kuris ap
saugo nuo užkietėjimo, gasų, nemie
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku
mų ir negerumų sąryšy su vidurių 
neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimą 
silpniems apetitams. Galite gauti jo 
visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER W1NE

SOUTH BENO, IND. — Notre Dame Universiteto prezi
dentas kun. O’Hara įteikia prezidentui Rooseveltui garbės dak
taro diplomą. Užpakalyje prezidento stovi jo adjutantas, Col 
E. M. Watson.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rėz. Hyde Park 3395 

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaiku ligų gydytoja

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

Tūlas laikas atgal lietuviai 
komunistai sušaukė čia mitin
gą kartu su socialistais dėl pa
sitarimo kaip gėriau prieiti prie 
sudarymo bendro fronto. Na, 
ir bu4vo daug kalbėta, dišku- 
suota. Nors komunistai labai 
prašė socialistų dėtis į bendrą 
frontą, bet prie jokios išvados 
neprieita. Viskas, kas liko pa
daryta, tai išrinkta komisija, 
— iš abiejų pūsiu po tris na
rius išdirbimui plano, kuribo 
remiantis butų galima sudary
ti bendras frontas.

Ir komisija, susirinkus savo 
gana ilgam mitinge, negalėjo 
susitaikyti ir paliko tą progra
mą parašyti vieniems socialis
tams. Paskyrė ir dieną kitam 
savo susirinkimui, bet prieš iš
siskiriant vienbalsiai nutarė 
šaukti visuotiną šio miesto lie
tuvių konferenciją grbodžio 22 
d., šv. Ji.Tgio Dr-jos Svetainė
je, kad plačiau išdiškusuoti 
bendro fronto reikalą.

Antram tos komisijos susi
rinkime socialistai patiekė ši
tokią programą: bendro fron
to komiteto sudėtis gali būti 
iš draugijų atstovų ir kuopų, 
ar nuo bile grupės pavienių 
žmonių, kurie tik sutinka su 
žemiau išdėstyta programa: 
bendro fronto komitetas susi
deda iš tiek žmonių, kiek jų 
atsiranda norinčių dirbti tą 
darbą, kuris numatomas pro
gramoje; į šį komitetą įeina 
visokių pažvalgų žmonės.

Bendro fronto komiteto už
duotis yra šitokia:

1. —Vesti kovą prieš karą ir 
fašizmą ne tik šioje šalyje, 
bet ir visame pasaulyje;

2. —protestuoti ir reikalauti 
paliuosavimo politinių kalinių, 
o ypatingai darbininkų ir jų 
vadų, kurie laikomi kalėjimuo
se už kovojimą dėl darbinin
kų gerovės, visose šalyse, ne
išskiriant ir Rusijos;

3. —bendrai veikti ir reika 
Jauti darbo žmonėms pilietinių 
laisvių bei teisės tvarkytis de
mokratiniais pagrindais; ypa
tingai turime didelį spaudimą 
daryti į dabartinę Lietuvos val
džią, kuri jau baigia slopinti 
visokias žmonių laisves ir ne
leidžia jiems laisvai išsirinkti 
tokią valdžią, 'kokios ji nori; 
reikalauti, kad butų sušauktas 
seimas, kurį slaptu, lygiu ir 
tiesiu balsavimu rinktų patys 
žmonės.

Čia viso to programo ' nemi
nėsiu, nes jis užimtų laikraš 
tyj ' perdaug vietos. Pakaks tų 
trijų paragrafų, kuriuos pažy
mėjau ir už kuriuos daugiau
sia teko ginčytis.

Komunistei sutiktų su vi
sais tos programos punktais, 
tik nenori sulikti su tuo punk
tu, kuris reikalauja protestuo
ti ir prieš Rusiją. Pagaliau 
matydami, kad gali visas ben
dro fronto reikalas velniop nu
eiti, nusileido pastatydami są
lygą, kad pirm negu bus pro
testuojama prieš Rusiją už lai
kymą kalėjimuose politinių ka
linių, reikalinga gerai ištirti, 
ar jie laikomi už -darbininkų 
reikalus. Taip ir pasiliko daly
kas neišspręstas iki gruodžio 
22 konferencijos.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedelio, Seredoa ir 
PStnyčios 6 iki 9. 

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

Telefonas Republic *9600.

dujų ir tokiu budu atidengė 
paslaptį.

Buvo tuojau -užtraukta už
danga, o susirinkusieji švilpau
dami ir spjaudydamiesi skir
stėsi. Paaiškėjo, ir kodėl sean
sai užtrukdavo vos po 15 mi
nučių, nes žmogui su įtrauk
ta g'alva ilgiau gulėti buvb 
menkas malonumas. V. K.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistaa 

4645 So, Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj nagai sutarti.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

' Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9—9 
2420 West ‘ Marąuette Road 

arti West6rn Avė. Hemlock 7828

Gruodžio 8 d. LS’S: 51 kuo
pa laikė savo susirinkimą. Po 
ilgų diskusijų bendro frbhto 
klausimą atidėjo neapribotam 
laikui ir nutarė žiūrėti, ką tuo 
klausimu darys Socialistų Par- 

gruodžio 22 d. 
socialistai nuta 
žinoma, ten tik 
nusistatymą.

“Hydra” galįs 
pagal paliepi- 
galvai pasaky

ti. Esąs tik vienas defektas — 
“be galvos” žmogus negali kal
bėti, nes galva atskirta nuo 
plaučių...

Tik... O Viešpatie!.. Taria-

Prieš keletą dienų Kaune. 
Ožeškienės gatvėj, tūlas Bal
čiūnas pradėjo demonstruoti 
žmogų be galvos.

žmogaus kūnas guli padėtas 
ant suolo, o už kelerių žings
nių ant šėputės padėta neva 
jo galva, kuri guminėmis žar
nelėmis sujungta su kunu. Bal
čiūnas aiškino, kad tomis gu
minėmis žarnelėmis cirkuliuo
jąs kraujas ir taip tarp gal
vos ir kūno palaikoma gyvy
bė. Jam tokį “mokslišką” da
lyką pavyko padaryti tik po 
20 metų darbo... Girdi, jis net 
keletą žmonių nugalabijęs, kol 
atskyręs galvą nuo kūno.

Dievobaimingos moterėlės 
tam tikėjo ir meldėsi už “grieš- 
ną” kūną, nes, jų manymu, 
tokius dalykus galima daryti 
tik su velnio pagalba.

Smalsus tas musų jaunimas, 
o ypatingai studentai: jie pa
siryžo žūt būt paslaptį išaiš
kinti. Trys studentai net pen
kis kartus lankėsi žiūrėti žmo
gaus “be galvos” ir vis mą
stė, kaip išaiškinti paslaptį?

Vieną vakarą, kaip ir visuo
met, atėjo tie patys trys 
nuoliai ir, užsimokėję po 
įėjo į seansų salę.

“Hydros” rodytojas tuo 
tu aiškino:

— žmogus 
viską išpildyti 
mus; reikia tik

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 
a Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po piietu
7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2406

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
Clark St. 11 floras

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Boūlėvard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

paeal sutarties.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

111 W. Washington St
Room 737

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

i?” j,,a

KORESPONDENCIJOS

Hiddfen in Velvceta’a richlv mild 
Cheddar Chvese flavor are nealth- 
protectivc elemente of many foods.

It’s wonderful for childrep. Serve 
Kraft Velvęėta—ią Bandwiches, in 
cooked dishes ... oftenl
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Lietuvos Prekyba Su SSSR Sprendžia ar prisidėti prie Olimpiados Vokietijoje

Lietuvos vyriausybės ir eko
nominių organizacijų atstovai 
išvyko į SSSR sudaryti, arba 
teisingiau tarus, atnaujinti jau 
esamą su SSSR sutartį, kurios 
seniau sudarytas terminas jau 
baigiasi.

Vos keletas metų atgal Lie
tuva visai silpnus prekybinius 
santykius palaikė su SSSR. 
Tuomet SSSR veik nieko Lie
tuvoje nepirko, jei ką norėjo 
gaišti, tai tik už ilgametį kre
ditą. Lietuvai ir mažai kas ga
lima buvo SSSR pirkti.

šiais metais su SSSR ypač 
gyvi prekybiniai ryšiai užsi
mezgė. Štai per devynis šių 
metų mėnesius Lietuva į SSSR 
savo prekių eksportavo už 10,- 
380,000 litų, o pereitais me
tais per tą laikotarpį tik už 
3,310,000. Lietuva gi per tą 
laikotarpį pas SSSR pirko už 
10,490,000 litų. Taigi Lietuva 
daugiau pirko negu pardavė. 
Jei palyginti su kitomis val
stybėmis, ' tai pastebėsime, 
kad per tą laiką, tai yra per 
devynis mėnesius Lietuva dau
giausia savo prekių eksporta
vo. į Angliją, būtent, už Lt. 
51,570,000, kas sudaro 46% 
viso Lietuvos eksporto, bet vis 
dėlto šiame atsitikime SSSR 
Lietuvos eksporte užima ant
rą vietą, toliau eina Belgija, 
Olandija, Danija, Vokietija ii 
t.t.

Lietuva į SSSR daugiausia 
parduoda veislinius raguočius, 
arklius ir kiaules. Be veislinių 
kiaulių, SSSR nemaža Lietuvo
je perka lašinių, riebalų. Vien 
tik arklių per tuos devynis me
nesius svetur pardutota už 2,- 
990,000 litų, kurių nemenka 
dalis tenka SSSR. Mat, Lietu
va jau spėjo prisiveisti geni 
arklių, kurie tinka įvairiems 
darbams ir kariuomenės reika
lams. SSSR vis dar arklio ka

ralija, motoras dar čia neuž
ima tos svarbios vietos kaip 
kitose valstybėse. SSSR kol- 
hozninkai dar tiek nepajėgia 
pas save arklių prisiauginti, 
kiek jų reikia. Kiaulių per t g 
laiką parduota už 4,990,000 li
tų, kurių dauguma gyvomis 
nuvežta veislei į SSSR, čia, 
Lietuvoje, visą laiką yra ke
letas iš SSSR agronomų, vete- 
rinorių, kurie renkasi geres
nius veislei gyvulius ir prižiū
ri jų eksportavimą.

Lietuva iš SSSR perkasi 
įvairių žemės ukiui reikalingų 
mašinų, kerosino, tepalo, taba
ko ir kitko, žemės ukiui rei
kalingos mašinos, kad ir SSSR 
nėra pakankamai patvarios, 
bet jos žymiai pigesnės, negu 
kur kitur. SSSR tabakas savo 
gera rųšimi žinomas visam pa
sauliui, nors jis dabar dar nė
ra taip gerai išlaikytas, koks 
buvo prieš karą.

Per tuos devynis mėnesius 
Lietuva kitur daugiausia pir
ko mašinų ir automobilių, bū
tent, už 5,910,000 litų. Auto
mobilių SSSR dar sau pakan
kamai nepasigamina, tai Lie
tuvai netenka iš jų pirkti. 
SSSR automobilių yra labai

Preferred by 
millions 

to maybnnaise

mažai; mat, tenais keliai jiems 
dar nėra pritaikinti. Rodos, 
kad iš visų Europos valstybių 
SSSR, neskaitant Albanijos, 
turi mažiausia automobilių, be
ne trims tūkstančiams gyven
tojų tenka tik vienas automo
bilis, tuo metu kaip Lietuvo
je kas 1200 gyventojų tenka 
vienas automobilis; daugiausia 
automobilių tul’i Prancūzija, 
nes čia kas dvidešimtas žmo
gus važiuoja savo automobiliu, 
o, rodos, pas jus šiaur. Ame
rikoje kas šeštas žmogus tu
ri savo automobilio

Per tą laiką Lietuva ang
lies pirko už 5,050,000 litų, trą
šų už 4,340,000 litų, tai vis 
tie daiktai, kurių SSSR kitur 
neparduoda. Užtat žibalo pirk
ta už 3,900,000 litų, kuris veik 
išimtinai perkamas SSSR.

Taigi, Lietuva tiek pat per
ka iš SSSR, kiek jei parduo
ta; kitaip tarus, su SSSR turi 
išlyginti savo balansą. Kitokia 
prekyba su SSSR yra sunkiai 
įmanoma, nes SSSR pirkdama 
visuomet nori gauti ilgą kre
ditą, kartais net kelių metų, 
kas Europos prekyboje dabar 
neįprastas daiktas. Dėlto čia 
eina savos rųšies mainų pre
kyba: už tiek parduodama, už 
kiek įperkama. Bet ir čia SSSR 
išsidera sau ilgesnius kreditus.

Bendrai su SSSR prekyba 
yra bent kiek painesnis daly
kas, nes tenka čia prekiauti su 
valstybe, kurios prekybinis 
aparatas pusėtinai biurokrati
nis ir sunkiai paslankus.

Dabar su SSSR prekybos de 
rybas veda ir vokiečiai.

H. L.

iš Lietuvos ‘
Ir telefonu reikia 
kalbėti padoriai

— Susitaikykit, pasibučiuo- 
kit ir gana, — siūlo teisėjas 
Petrui Kregždei.

— Negaliu, mano ambicija 
neleidžia, — atsako Adomas 
Dobilas.

— Na tai pasiaiškink, kaip 
ten buvo.

Petras | Kregždė vidutinio 
amžiaus vyras, aiškinasi:

— Aš nieko prieš ir susitai
kyti. Bet, kaip matot, jis labai 
užsispyręs. O jeigu jau taip 
užsispyręs, tai ir aš savęs 
skriausti neleisiu. Dar pažiūrė
sim, kuris laimės.

— Gerai, gerai. Bet tamsta 
jį išplūdai.

— Koks ten plūdimas. Ot, 
pasakiau, kad jis žulikas ir ga
na. t

— O ar tamsta gali įrodyti, 
kad jis žulikas?

— Nagi, iš valdiškos tarny
bos išmetė už pinigų išaikvo- 
jimą. Ir to dar negana. Dabar 
pasidarė kažkoks makleris, 
sklypus pardavinėja, namus 
stato. Iš manęs pačios 300 lt. 
rankpinigių paėmė ir pragėrė. 
Nė sklypo matau, nei pinigų 
turiu.

— Meluoji, — šaukia Do
bilas.

— Palauk, palauk, nesikarš-

aš paėmiau ir įrodžiau.
Iššaukti liudininkai paaiški

no teisėjui, kad Kregžde jų 
akyse iš tikrųjų- visokiais bu
dais Dobilą plūdo.

— Bet kaip aš jo neplusiu,

Atdara kas vakaras Iki Kalėdų

Pirkit Praktišką
Dovaną Kalėdoms

NAUJOS DRESeS
Alos Dreves paimtos Iš brangesnių drošiu 

rinkinio ir nupigintos iki

^ftJLFT

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try itl

American Olympic committee

Amerikos Olimpiados Komiteto nariai, į kuriuos daugelis 
organizacijų Amerikoje daro spaudimą, reikalaudamos atsisa
kyti siųsti J, V. sportininkų komaųdą į 1936 metų olimpiadą,’ 
kuri įvyksta Berlyne, Vokietijoje.

čiuok. Yra ir liudininkų. Į akis tais reikalų. O čia jis pirma
jam, nors teisėjau, keletą kar- tinis paskambino ir pirmutinis 
tų sakiau, bet jis su kumštim 
puola. Nebesakydavau. Sumuš, 
manau, stipresnis. Ar vienam 
jis galvą 
liudininkų 
ra ir bent 
lę teisybę

Salėje juokas.
— Tai ką jam pasakei?
— Na, ot, tą patį, ką dabar 

kalbu’. Be to, pridėjau, kad jis 
žmogžudys, žinoma, aš pats ne
mačiau, kad jis ką nužudytų, 
bet, pons teisėjau, pagalvokit 
tamsta patys, žmęgų, kuris at
ima paskutinius centus ir ver
čia šeimą badauti, kaip gi ki
taip pavadinsi.

— Ką tamsta į tai gali pa
sakyti, — kreipiasi teisėjas į 
Dobilą.

— Jeigu aš bučiau teisėjas, 
tai aš žinočiau ne tik ką jam 
pasakyti, bet ir ką su juo pa
daryti. Tik, deja... Pirmą die
ną įsivedžiau telefoną, nes tu
riu dau’g su visokiais klijen-

suskaldė. Tad, prie 
nuėjau į vieną ba- 
per telefono triube- 
pasakiau.

Dykai Pasiteira
vimas ir Rodą

Nežiūrint kaip atkakli ar užsenėjus 
jūsų liga nebūtų, arba jeigu jus negavo
te geidžiamų 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 ne
laimės. Jos yra pagydomos jeigu jas 
moksliškai gydyti nes dėl netinkamo gy
dymo būna labai liūdnos.

LENGVAS IŠMOKĖJIMAS 
Patarnavimas nebrangus ir kiekvienam

Mokėkite 
Susitarimas 
ir nereikės 
stokos pinigų, 
dėkingi už savo gerą sveikatą gydytojui 
kuris specializuojasi gydyme tam tikrų 
ligų. Pasirinkit gydytoją kuris turi 
daugelio motų praktišką patyrimą gydy
mo tii ligų.

LABORATORIJOS EGZAMINACIJA 
BE PELNO.

DR. ROSS HEALTH SERVICE 
AND LABORATORY

35 South Dearborn Street 
CIIIGAGO, ILL.

Priėmimo Kambariai dėl Vyrų—500. 
Dėl Moterų—508.

OFFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 v. 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
nials nuo 10 ryte iki 8 vai. 

Nedėllomis nuo 10 ryto iki 12
PaimkiJ elevatorių iki 5 aukšto. 

Jis veikla ir Nedaliomis.

prleinamas.
klok galite laiko gydymo, 
gali būt lengvai padarytas 
apleisti savo sveikatą dėl 

Tūkstančiai gali būt

PETER PEN

K.liti

po plot, 
šeštadle- 
vakare.
po plet.

mane išplūdo. Tamsta pats, 
pons teisėjau, girdi, kad jis 
mane žmogžudžiu vadina. Te
lefonu sako nieko nereiškia. 
Įrodyk, kad aš tave pludau. O t,

Nuo
Neuralgišką

Skausmų
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimu

jei jis mane apgavo, 300 litų 
išviliojo:

— Tai čia jau* kitas daly
kas. Už tai tu jį ir patrauk 
teismo atsakomybėn, ■ 
kino teisėjas ir priteisė Kreg-

ždei 3 paras naminio arešto. 
Vadinas, ir telefonu reikia kal
bėti padoriai. “D. L.”

Garsinkitės “N-nose

® Ką aš Jam Nupirksiu jfSŽS &
S ' KALĖDOMS?

Si
BS

Už vis svarbiausis dalykas yra 
padovanoti jam tokią dovaną, 

KM kurią jis maloniai priimtų ir 
gS brangintų—tokią dovaną, kuri at- 

neštų šypsantį pasitenkinimą. '
šios rųšies dovaną Jus rasite 

musų krautuvėje.
Nežiūrint ką jus išsirinksite — 

»£• pus galite būti užtikrinti, kad tai 
yra tikra, naujausio styliaus ir 
tokios rųšies prekė .kokią jis 

W5 pats sau pasirinktų.H TAD EIKITE Į

§ Sol’s-Men’s Shop
DOVANOS DĖL VYRŲ—Iš

6311 So. Western Avė.Sšž
SS

VYRŲ KRAUTUVĖS
Tel. Hemlock 8544

SS
SS
SS

Kainos nupi
gintos ant vi
sų žaislų. At- 
silankykit an
ksti ir pasi
rinkit 1
Gražios Lėlės 
— importuo
tos. Kaip gy 
vos. Iki 13 

gįįjr coliu dydžio, 
r vertės 50e.

290
Berniukams 

barabonai su 
lazdelėm — 

; Speeial už 
k 19<* gį Mažutėliam

triračiai — 
^abai tvirti 

gagi — Guminiais 
ratais

F 991 
i Kalėdų eglai- 

tės žiburiai— 
■A Setas iš 8 su 

šniuru—Tik- 
tai

390 
49ę

7 23#

DYKAI — 
žaislas 
kūdikiui ® 
kuris atsi* S 
lankys su ® 
tėvais. h 
MES MO- i 
KAM 5% | 
už jūsų | 
Sausio pir- s 
kinius už | 
.viską ką ? 
jus nupirk- J 
si te čia 
Gruodžio k 
mėnesyj. 
Klauskit 
Patarnu- 
tojo apie 
SI planą.

Traukinių setai — trekės, inži 
nas ir pasažlcrinis vagonas .... 
Saldainiai — fiokoliadu dengti — 
svaro baksas Tiktai

THE B ARGAI N 
r ; OUTLET 
Chicago Mąil Order Company 
51 1/ Š 0 U T H • P A U LIN A S T R E E T

Atdara Ketvergais ir Subatomis iki 8:30 v .v.

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J.. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

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

DĖL GERIAUSIŲ ANGLIŲ IR KOKSO 
Telefonuokit šiai atsakoiąingai ištaigai 

PROSPECT 3400 
WESTERN COAL and SUPPLY COMPANY 

4916 So. Western Avenue
J. MOŠCIPAN, prez. 

Patarimus dėl kuro suteikiame be jokio atlyginimo arba obligacijų.

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

NAUJIENOS
1739 S. Kalstė St. 

CANal 8500
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TMATT" KEY, mv 
DeaQ mo.. agtist; wii_l_ 
OPE-S4 AK1V OOOCL 

IM MV KiMGDOM.

AKIO WCW| PLLQW ME 
-TO ’ikjtooooce mv 
CO-EATE^r ~n2£ASuQE 

PO.IMCESS LIP

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.

SS
SS

26 šmotų Community 
Silver vertės $35.00 už

*18.50
Iš aukso ir sidabro yra 
geros dovanos dėl Ka- 

Uėdų.
Elektrikiniai toasteriai 88

98c I 
98c| 

. ....___ . ...........   ._ 98cg
Kiekvienas lietuvis gaus gražų kalendorių dgkai,

Krautuvės Atdaras Kožną Vakarą Ši

GRAŽUS SMOKING STANDAI
PO ................................

ANT STALO LEMPOS

SS 
SS 
SS

Uos. F. Budrik Jewelry|
3343 S. HALSTED STREET Ši

Jš Budrik Furniture Marti
3347 S. HALSTED STREET g.

Ši 
Si 
SSJ. F. Budrik, IneH

3417 S. HALSTED STREET
Tel. Boulevard 4705

W WCFL, 970 k. radio stotis. Nedėliomis nuo 5 iki 6 vai. po pietų 
radio valanda leidžiama Budriko.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St, Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500,

Užsakymo kaina t ,
Chicagoje — paštu: 

štatama —... -— ----
Pusei metą----------
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams _____ _
Vienam mėnesiui ____ _

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .... —----------- 3c
Savaitei.......................    18c
Mėnesiui .............................  75c

Suvienytose Valstijos^ ne Chicagoj, 
pUtiit

Metams ................   $5.00
Pusei metų •••••••••••••CHM •••••••••••• 2.75
Trims mėnesiams --------------  1.50
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Orderiu karta su užsakymu.

KĄ SIŪLO HOOVERIS

NAUJIENOS, Chicago; III.
> t ’ t >' V* v > Ji,, i į . 1 '

buvo atmestas, ir nacių budelis nekirto jam galvą.
• Kitam komunistų vadui, buvusiam reichstago at
stovui Albertui Kayser’ui, mirties abusmė buvo pakeis
ta kalėjimu ligi gyvos galvos. ,

Ši žvėriška valdžia, kapojąnti galvas\ savo politi- 
niems oponentams, šiandie valdo Vokietiją tik dėl to, 
kad jos darbininkų klasę suskaldė ir per dvyliką metų 
demoralizavo komunistai. Komunistai ne tik kovojo 
prieš demokratinę respubliką, kurią Vokietijoje buvo 
įsteigę darbo žmones, nu vertę kaizerį. Jie tiesiog: dėda
vosi su Hitlerio bernais ir kartu su jais balsuodavo 
prieš socialdemokratus reichstage ir valstijų seimuose.

KopĮunistų partijos agitatoriai sakydavo Vokietijos 
darbininkams, ,kad Hitleris esąs “nepavojingas”. Tegu, 
girdi, naciai sunaikina demokratiją ir pasigrobia val
džią į savo rankas — tuomet “mes nuversime juos ir 
įsteigsime Vokietijoje sovietus”. “Po Hitlerio bus mu
sų valdžia!” — toks buvo Vokietijos komunistų obal^is, 
iki Hitleris, laimėjo.

O dabar Hitlerio budeliai kapoja jiems galvas!

Trečiadienis, gr. 18 d., 1935

Vis dažniau buvusis prezidentas Hooveris daro 
viešus pareiškimus, kritikuodamas Roosevelto politiką. 
Jo tikslas, matyt, yra paimti į savo rankas vadovybę 
republikonų partijoje. Ar jisai pats “runys”, ar ne, abe
jotina, bet jisai tikrai stengsis pavartoti savo įtaką re- 
publikonų konvencijoje, kad partija priimtų “tinkamą” 
platformą ir pasirinktų “tinkamus” kandidatus rinki
mams.

Bet ką Hooveris siūlo vietoje Naujosios Dalybos? > 
Vakar spaudoje pasirodė jo keturių punktų progra

mas. Jisai reikalauja, kad butų sustabdyti “bereikalin
gieji” viešųjų darbų projektai, paliekant tiktai tuos 
darbus, kurie yra naudingi kraštui. Toliaus, jisai rei
kalauja, kad butų decentralizuota administracija, at
imant iš federalinės valdžios rankų tuos reikalus, ku
riuos ji ėmė tvarkyti, Roosėveltui pradėjus preziden
tauti, ir pavedant juos valstijoms (šteitams) ir mies
tams. Čia Hooveris, tur būt, turi galvoje bedarbių šel
pimą, pagelbos teikimą farmeriams ir panašius daly
kus.

Jisai nori, kad ne valdžia rūpintųsi biznio tvarky
mo ir beturčių šelpimo reikalais, bet savanorių komi
tetai. Pagalios, jisai pataria valdžiai, kad ji per pusę 
nukirstų sumas, kurios yra duodamos iš federalinio iž
do valstijoms bedarbiams šelpti.

Iš šitų Hooverio pasiūlymų galima numanyti, kad 
jisai šiandie yra. dar konservatyviškesnis, negu kad bu
vo, prezidentaudamas. Prieš pabaigą savo termino ji
sai jatf buvo supratęs, kad privatinė labdarybė negali 
aprūpinti visus reikalaujančius pagelbos beturčius ir 
kad šitam dalykui turi duoti lėšų valstijos ir miestai. 
O kai pasirodė, kad valstijų ir miestų finansai tos naš
tos pakelti negali, tai jisai sutiko, kad jiems butų sKi- 
riama pinigai iš federalinio iždo. ■

Bet dabar Hooveris siūlo vėl grąžinti viską į “sa
vanorių komitetų” rankas. Matyt, kaipo pirmas žinks- 
nis šita kryptim, yra jo sumanymas, kad tuojaus butų 
per pusę sumažintos pinigų sumos, kurias šteitai gau
na šelpimo tikslams iš Washingtono. Bet ką darytų be
darbiai ir jų šeimos, jeigu valstijos, miestai fe labdary
bės organizacijos nestengtų jų sušelpti? Ar Hooveris 
nori, kad tie bedarbiai “pasnikąutų”, iki to laiko, kada 
ateis gerovė, kurios atvykimą jisai anąmet pranašauda
vo diena iš dienos?

Hoverio lupomis kalba beširdis kapitalas, kuriam 
nerupi darbo žmonių vargai ir kančios.

“LIETUVA STOVI ANT PRAŽŪTIES 
SLENKSČIO”

rašo vienas plačiai ži- 
veikėjas Dr. A. L. Grai- 
Tą laišką Dr. Graičunas

FRANCIJOS LIBERALŲ IŠTIŽIMAS

Premjeras Lavai gavo parlamente pasitikėjimą. Ji
sai reikalavo, kad parlamentas dar nesvarstytų Itali- 
jos-Etiopijos “taikos sąlygų”, kuriomis visi teisingi 
žmonės yra pasipiktinę. Ir jo reikalavimas buvo pa
remtas 304 balsais prieš 252.

Iš šitų skaitlinių yra aišku, kad už pasitikėjįmą 
Lavąliui balsavo žymi dalis vadinamųjų radikalų sopiai 
listų atstovų. Šita partija, kurios priešakyje stovi Her- 
riot (jisai yra dagi ir ministeriš), nors vadinasi “radi- 
kališka” ir “socialistiška”, bet tikrumoje yra niekas ki
tą, kaip liberalai.

Francijos liberalai pasirodė be nugarkaulio, kuo
met jiems reikėjo padaryti griežtą žinksnį prieš Italijos 
fašistų smurtą. Bepigu Mussoliniui \blofuoti, turint 
prieš save tokius oponentus! \

Bet Herriot’o partija, leisdama Idalijos. fašizmui 
laužyti tarptautinę taiką ir trempti Tautų Sąjungos 
autoritetą, stato į pavojų savo kraštą. Kas bus su Fran
ci ja, jeigu, sąkysiine, Hitleris, pasitaikius gerai progai, 
griebs jai už gerklės? Jeigu vadovaujančios Tautų Są
jungoje valstybės šiandie nesuvaldo Mųssolinio, tai kas 
rytoj su valdys Vokietijos nacius?

KAPOJA GALVAS

Vokietijos komunistij darbuotojas Rudolf Claus 
buvo pasmerktas mirčiai už “ruošimąsi išduoti kraštą” 
(ne už “išdavystę”, o tik už “ruošimąsi išduoti”!). Po 
to jisai prašė Hitlerį susimylėti. Bet Clauso prašymas

Taip 
nomas 
čunųi. 
gavo prieš porą dienų. Laiško 
turinys toks:

Pasinaudodamas proga, no
riu keletą žędžįų parašyti apie 
musų gyvenamus laikus. Tok
sai pat bombardavimas, kaip ir 
ju§ų, rodos, nei kiek nejudina 
uolos iš vietos. Jūsų laikraščiai 
buvo pilni apie ūkininkų riau
šes ir pasakysiu*: užmuštųjų 
skaičius buvo gerokaį perdė
tas. Faktas, kad judėjimas ap
ėmė daugiausia šakių, Mariam- 
polės, Alytaus, dalį Trakų ir 
Vilkaviškio apskr., bet ir ki
tur atsišaukimų buvo pilna, są- 
bruzdis buvo, tik gaivališkai 
nepasireiškė. Bendrai visi yra 
suelektrizuoti, bet iš dalies pa
daryti ekonomini pagerinimai 
tat sulaikė, o iš dalies lėtas bū
das padarė savo.

Gal būti, kad, jeigu iš pat 
pradžios butų žmoniškai pasi
elgta, visiškai prie jokių strei
kų nebūtų prieita, šaudymas 

niekam kaltus žmones šukė- 
e didžiausį pasipiktinimą, no

ras keršyti, irgi davė mintį už
barikaduoti kelią policijai. Vėl 
suėmimas išrinktų delegatų bu
vo irgi iš policijos pusės savo 
rųšies provokacija.

Lig šiol saugumo departa
mentas tikrų kaltininkų nesu
rado. Primetama kaltę opozi
cijai, .komunistams, vokiečiams, 
o paprasto dalyko nematoma, 
kad žmonėms įkyrėjo kentėti, 
laukti, kada valdžia susipras 
ką nors daryti ir pradėjo nu- 
rpdinėti kas yra darytina. 
Klausimas seimo yra visur iš
stumiamas, bet apie tai neno
rima girdėti. Suprantamas da
lykas, J<as turi šiltas vietas, 
nenori būti nuo jų nustumtas. 
Tuo tarpu ir Klaipėdos guber
natorius dėl Klaipėdos gerovės 
ir kiti šiek tiek mąstantieji 
tautininkai randa, kad tai bu
tų vienintelė išeitis. Tą pat an
glai ir francūzai nedviprasmiš
kai pataria:

Keistas dalykas: viskas kas 
daroma virsta valdantiems ne 
geron pusėn, bet blogom Tie
siai, kaip sakoma, valdantieji 
turi nelaimingą ranką. Qppzi- 
cija bandė jau du sykiu kal
bėtis. Pirmą kartą prezidentas 
delegacijos nepriėmė, liepė kal
bėtis su ministeriu pirminin
ku1, o pats tik kalbėjosi su Ski
pičiu. Tarp kitko jam pasakė, 
kad nįekas Lietuvoje taip ne
pageidauja seimo, kaip jis. Bet 
visa nelaimė, kad seimo rin
kimų įstatymų niekas negali 
žmoniškų surašyti, tai jis pats 
imsiąsis to dalyko, ir praėjo 
du njęnesiai, apie Rinkimų įsta
tymą nieko negirdėti, žinoma, 
tokio seirpo kaip, buvo, jis ne
nori, turi būti kitoks. Tūbelis 
delegaciją priėmė ir kalbėjo 
dvi valandas, įr nieko iš tų 

‘ kalbų neišėjo. Delegacija susi
dėjo iš d-ro Griniaus, Stulgin
skio, ir Bistro. Delegacija iš- 

i k?Įę 4 punktus: netaikyti re-

presijų prieš riaušininkus, pa
gerinti valstiečių ekonominę 
būklę, pastatyti koalicinę vy
riausybę, kuri sušauktų seimą 
j pat trumpiausi laiką. Tai 
buvo ant rytojaus po pirmo 
šaudymo, vadinasi, pačioj pra-

džioj. Dabar šio mėn. pirmo - 
šiomis dienomis susirinko vi
si buvusieji prezidentai ir mi- 
nisteriai pirmininkai ir antrus 
reikalavimus surašė ir paštu 
persiuntė. Nenorėjo .kalbėtis, 
nes prezidentas vėl galėjo ne
priimti. Už tai, kad nenuėjo, 
kaip girdėti, valdantieji labai 
yra supykę. Tie reikalavimai 
yra gana plačiai paskleisti ir, 
tur būt, nei vieno kampo nėra, 
ku‘r jų nebūtų buvę. Kiek ga
lima spėti, jie padarė gilaus 
įspūdžio, ypač, kad ten yra ir 
Galvanausko parašas. Prie opo
zicijos pripratę, bet iš Galva
nausko buk to nesitikėjo. Ne
žiūrint į visa tai, vėl nieko iš 
to nebus. O laikai darosi vis 
karštesni ir karštesni. Klaipė 
dos seimelis ir vokiečiai rodo 
nagus. Visoą tautos atsparu
mo būtinai reikia. Lietuva jau 
stovi ant pražūties slenksčio ir 
jos vyriausybė to nesupranta, 
ar nenori suprasti. Buk kaltos 
visam kam moterys.

žinoma, kad iš visų suiru
čių daugiausia visuomet nau
dojasi tautos priešai, bet ir pa- 
tierfls reikia susiprasti. Vokie
čių pinigai veikia ir, man ro
dos, saugumo departamente 
yra daug Azefų ir Azefikų, ir 
labiau tą košę verda.
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pat įtaką turėti visame Rusų 
gyvenime. Tai kiekvieno jun
kerio svajonė! Jie viską 
Klaipėdos krašte pakęstų, bet 
tik ne lietuvybę. Ji naikina
ma Prūsų Lietuvoje, ji turi 
būti išnaikinta ir Klaipėdos 
krašte. Taip samprotauja vo
kiškas junkeris. Jis tiek yra 
nusimanąs politikoje, kad ge
rai supranta, jog dabar savo 
tuos 
kalo
nas, kad perdaug drąsiai ga
lėtų 
jiegųs, kad tuoj ką nors kai
zerio vietoje galėtų pasodinti.

Štai kaine ir yra reikalus. 
Visa kova daugiausiai sukasi 
dėl kultūrinių reikalų. Vie
tos burs - ūkininkas lietuv-, 
ninkas, kaip jis save vadina,
tiems vokiečių troškimams 
nelabai priešinas; jis dar tiek 
neišmano, ko tikrai vokietis 
siekia, .pagaliau jis ekonomiš
kai nuo tų junkerių priklau
so. Tai dėlto kova dėl lietu
vybės išlaikymo ir dėl krašto 
atlietuviriimd juo sunkesnė da
ros.

troškimus viešai nėra rei- 
skelbti: Hitleris persilp-

kalbėti, o jukeriai nepa-

“MELAGIS!”

WASHINGTON. — D. A. P. 
Hacke, prezidentas National 
Association of Furniture Ma- 
nufacturers, kuris sukėlė triuk
šmą Washingtono Industrinėje 
Konferencijoje, išvadindamas 
melagiu majorą George Berry, 
valdžios paskirtą koordinatorių.

NAUJOJI KLAIPĖDOS DIREKTORIJA

Vokiečiai labai nepatenkin
ti, kam Klaipėdoje steigiamos 
įvairios aukštosios valstybės 
mokyklos, mat, jos sustiprina 
lietuvybę.

Žinoma, jei Lietuvos vidaus 
gyvenimas pulsuotu normaliu, 
darniu pulsu, jei platus vi
suomenės sluoksniai galėtų

tvirčiau dalyvauti valstybės 
kūrybos darbe, junkeriams 
butų sunkesnė kova ir tuomet 
klaipėdiškis burs - lietuvnin
kas greičiau susiprastų su ūki
ninkais bendrus valstybės rei
kalus turįs ir stotų į bendrą 
Lietuvos valstybės darbą.

— Jūsų korespondentas.
XII-2-35.

Po ilgų derybų, nebe sveti-. tesnis liko visokiems patari- 
mams, nes daug rūpesčių pas Oių Vienu Europa

Iš viso Klaipėdos karšte ko-l * *
va eina ne tįek dėl ekonomi
nio įsistiprinimo, ar nepri
klausomumo, kiek dėl kultū
rinių reikalų. Vokietininkai 
nenori į mokyklas net iš
imtinai lietuvių lankomas; 
įsileisti lietuvių kalbos. Taip 
pat nenori įsileisti lietuvių 
kalbos į autonomines įstaigas, 
o jei savo parėdymus ir spaus
dina lietuvių kalba, tai labai 
tyčia darkyta . Dar pusė bė
dos butų, kad bent vietos tar
me spausdintų, bet jie to ir 
žinoti nenori, 
tos vokiečiai 
tuviai neturi 
kalbos, arba 
žinoti. Jų 
sai suprantamos, nes čia užsi
likę vokiečiai junkeriai nųri 
Klaipėdos kraštą išsaugoti Vo
kietijai, ir ne kokiai Vokieti
jai,. bet kaizeriškai. 
junkeriai — stambus 
ninkąi, jei dabar pakenčia 
hitlęriųinkus, tai tik dėl to, 
kad tikisi per Hitlerį ateityje 
grąžinti kaizerį ir, žinoma, bu
vusią j unkerišką galybę, prieš
karinės Vokietijos sienas ir vi
sas buvusias hplonijas, o taip

JL lig U UCIJIJU, 1JLVJJU OVVLA-.

mų įtakos, pagaliau® sudary-l 
ta Klaipėdos direktorija. Ją 
sudarė Klaipėdos krašto sei
melio daugumos frakcijos at
stovai, būtent;, iš “vienybės” 
sąrašo. Direktorijos pirminin
kas Augustas Baldžius, tikras 
lietuvis, ūkininkas; Otto Zie- 
gauda ,taip pat lietuvis ūki
ninkas; Vilus Betke, vokietis, 
bet šiek tiek lietuviškai mo
kąs ir Ęrnstas Surau, vokie
tis, kas įdomiausia komunis
tas, arba bent praeityje tokiš 
buvo ir per šiuos rinkimus ėjo 
“vienybės” sąrašu, tai yra tu6 
sąrašu, kuris Vokietijos nacio
nalistų buvo visame palaiko
mas, ir iš kur rinkimo reika
lams buvo gaunami 
Suprantama, kad Surau 
nybės sąraše figuravimas 

balsųmaža darbininkų 
traukė.

Taigi, dabartinė 
susideda iš dviejų 
ir abiejų
miestelėnų vokiečių . 
si - kartu nacių dvasia persi-

pinigai, 
vie- 
ne- 
su-

Iš viso čia vie- 
įsitiknę, kad lie- 
savo literatūrinės 

apie tai nenori 
tos intencijos vi-

direktorija 
ūkininkų 

lietuvių ir dviejų 
Jie vi-

Kad ši derektorija savo vei
kime visuomet ątąikląps Ęer- 
lyno nuomonės, abejoti neten
ka, bet reikia pasakyti, kad 
Berlynas bent šiuo tarpu šykš-

GAISRAS IR POTVINIS VIENU SYKIU

Vietos 
dvari-

m

HOUSTON, Tex. — Houstono gatvės buvo pilnos vandens, '' ' " ! 1 ! . ,
kai iš krantų išsiliejo vietos upė, bet ugniagesiai turėjo sunkiai 
dirbti kol jie likvidavo gaisrą, kilusį potvynio metų.

»
O

(Tęsinys)

Atgal į Lietuvą
Mudviejų keliai skiriasi: pats 

važiuoji į Š. Ameriką, o aš sku- 
,bu į Lietuvą.

Mudu galėjova kitais keliais 
važiuoti per Europos kai ku
rias valstybes ir butuva visai 
kitokius įspūdžius išnešę iš tos 
kelionės, štai jei butuva pasu
kę šiaurės link: pro Švediją, 
Norvegiją, Daniją, Olandiją, 
Belgiją, Angliją ir Prancūziją. 
Čia butuva radę visur tebevei
kiančius parlamentus, tuščius 
kalėjimus ir laisvą spaudą* Be
rods, čia didelę įtaką visam 
gyvenimui daro socialistai, ku
rie štai Danijoje, Švedijoje, 
Norvegijoje ir kitur net vyriau
sybes sudaro. Ir kas keisčiau
sia, kad šie laisvės kraštai, iš
skyrus Prancūziją, turi mo- 
narchus-karalius. čia tautos 
auklėja savo karalius irt jie ka
raliauja, o žmonės valdosi: 
diktatūrų kraštuose vadai val
do žmonefe. Taigi ir Europa la
bai įvairus kraštas, bet visur, 
čia vienodu spartumu dirba 
ginklų fiįbrikai, vienodu spar
tumu visi ginkluojasi. Ir tie, 
kurie seniau mėgino nusigink? 
Įuoti, dabar jau rūpinasi savo 
armijos sųstįprįnimu.

I . *■

Linkiu laimingai sveikam 
pasiekti š. Amerikos kraštus, 
o aš iš Prancūzijos trąukįu Lie
tuvon.

Suprantama, mudviejų įspū
džiai labai gal subiektyvųs, dėl 

Į to jie tik įspūdžiai... Jei svei
kas viena Nemuno puse važiuo
tum, o aš kita, — tai mudu 
gautuva irgi skirtingus vaiz
dus : vienas tvirtintuva, kad 
Lietuva bent kiek kalnuotas 
kraštas, kitas tvirtintuva, kad 
Lietuva lai tikra lyguma, 
butų tikra tiktai tiek, 
žiavova skirtingomis 
pusėmis, bet niekas 
mudviem prikišti, kad
jų įspūdžiai nėra tikri. Tik, de
ja, per plačiai iš jų padarytos 
išvados. Tai ir čia važiavovą 
per tokias valstybes, kur dabar 
įsigalėjo vadizmo pradas, bet 
tąi dar ne visa Europa.

Bet visame tame įdomiausia, 
kad tos valstybės, kur mažiau
sia turėjo įtakos komunistinis 
judėjimas, dabar demokratiniai 
tvarkosi, veikia parlamentai,

legaliai veikia visos politinės 
organizacijos. Ir tenai, kur ko
munistų judėjimas buvo dide
lis, kur net mėgino valdžią pa
imti i savo rankas, dabar tenai 
diktatūrų kraštai. Prisiminkim 
Vokietiją, Lenkiją ir kitas val
stybes, — tai vis kraštai, kur 
neabejotinai savo laiku komu
nistai buvo įsigalėję. O štai 
Švedijoje, Norvegijoje, Danijo
je, Anglijoje ir kitur komunis
tai niekuomet nesudarė bent 
kiek žymesnę organizaciją ir 
šiandien tose valstybėse visai 
neįmanomos diktatūros.

(Galas)

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

ATĖJO naujas 10 nume
ris “Kultūros”. Daug įdo
maus pasiskaitymo. Rašo 
prof. Leonas, prof. Čepins
kis, Butėnas, Korolenko ir 
kiti. Kaina 45 centai. Gali
ma nusipirkti “Naujienose”.

čia 
kad va- 
Nemuno 
negalėtų 
mudvie-

KUJU UŽMUŠĖ MEILUŽĮ

Mrs. Francet Willy«
LOS ANGELES. — Mrs. 

Frances Willys, kuri prisipaži
no kuju nužudžiusi savo neiš
tikimą meilužį, Dr. Walter 
HammOnd, 62 metų.



ČIA REPUBLIKONAI NOMINUOS KANDIDATĄ Į PREZIDENTUS

MUSŲ SKAITYTOJAI

šeštadienio

CLEVELAND

SUSIRINKIMAI

tai mes turime tu
reti bent 100

ŽINOTINA Choras iš 500 Vyrų
VASARIO 1

Gerkit ir Reikalaukit

gruodžio

Lietuviškos
Degtini*

Pasekmingas Lais
vamanių Vakaras

NATHAN 
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

Lawler Hali, 3929
1 vai. do pietų. į

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė. 

TeL Republic 8402

Nori Vyrų choro iš 100 harių 
rengia Naujų Metų Sutik 
tuves.

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jačk- 
son ir Clark Sts. Tel. WABash 

1746. t

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

COOK APSKRIČIO LIGONINE, W. 
Harrison ir SO. Wdod kampas. 
Telefonas SEEley 8500.

Kas. 
, 2547 W. 
Duru mar-

Chic<;gv3 draugijų
Kliubų Valdybos

1935 inetams

Rengia Vakarą Ža
garės Laisvamanių 

Grupės Naudai

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

Wąllace St.; M. Alkimavičius iž
dininkas. 4804 So. Laflin St.; B. 
Viršilas kontroles rašt., 3415 So 
Wallaee St.; M. Norbutas ir K. 
Balutis iždo globė i ai; J. Gar bužas 
maršalka.

Tos pačios kilnios dvasios 
žagarietės ir tam pačiam tik
slui gruodžio 21 d. Hollywood 
svetainėje rengia vakarėlį, ku
rio visų pelnų skiria Lietuvos 
žagariečiams. Manau, kad chi- 
cagiečiai skaitlingai atsilankys 
į parengimų ir parems tų kil
nų darbų.

Tikietai parengimui jau pla
tinami iš anksto. Ant tikietų 
štai kas užrašyta: “Iškilmingas 
balius-šokis su astuoniomis gra
žiomis dovanomis. Rengia Lie
tuvių žagariečių Klubas, šešta
dienyje
Hollywood Įnn svetainėje, 2417 
West 43rd St. Visas pelnas ėis 
labui laisvų kapinių Žagarėje

IMMIGRANTS PROTECTIVE LEA- 
GUE, 824 South Halsted Street (Hull 

House). Telefonas, llAYmarket 
6374, klauskit Miša Helen Jėrry.

, Rudgalviutė. 
kasos globėja; 

3838 So. 
J. Žuris teisiu pata- 

Francisco Avė.;
. 4157 

Archer Avė.; Ji Bendokaitis ko
respondentas. 3116 S. Halsted St. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kož- 

na mėnesi kas pirma sekmadieni, 
12 vai. d. Juškos svetainėj. 2417, W. 
43 St., nariais > priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 45 metu amžiaus, 
dėl isirašymo galima kreiptis pas fi
nansų rašt. Walter Sharka, 4635 S. 
Washtėnaw Avė., Shicago. III.

Pradžia 7 vai. vakaro. Įžanga 
25 centai”.

Visi, kuriems ru’pi šviesesnė 
Lietuvos žmonių ateitis, priva
lo tame parengime dalyvauti.

— Dr. A. L. Graičunas.

Žada atgaivinti Lie 
tuvių Ratelį

CllICAGOS POLICIJA, llth ir State 
gatvės. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti POLice 
1313. .

GAISRUI KILUS, reikia laukti 
FIRe 1313.

Vakaras Gruodžio 21 d. Holly 
wood Svetainėj.

VASARIO 16—“NAUJIENŲ” METINIS KON
CERTAS, Sokolų Svetainėj, 2345 South 
Kedzie Avenue.

Raštai skiriami j ši skyrių turi būti adresuojami “Musų Skaitytojoms1 
Būtinai pridėkite savo vardą ir pavardę.

Sudžios rašt. F. Žu- 
3314 So. Morgan Street, 
III.; Korespondentas S. 

6804 So. Perry Avenue,

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 Soiith Michigan 

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

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
Šiaurėn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą.

rys, B. Petkus, S. Misiūnas ir 
daugelis kitų profesionalų. Rė
mė! Dr. Dr. Makaras, Jacobs, 
aptiekorius S. Vilimavičia ir ki
ti. O renkant bazarui aukas, tai 
veik nei vienas neatsisakė iš
skyrus katalikus ir bolševikus. 
Beje, o Stanley Stankūs, kiiris 
užlaikė Roseway filling station, 
prie 105 PI. ir Wentfaorth avė., 
aukavo net čielų bačkų geriau
sio mobiloil “Lįttfanica II”. Ar 
tai ne auka? Kam užgaulioti 
arba ignoruoti biznierius? Pa
tarčiau p. “Ū.” kitų kartų l:ų 
nors rašant prisilaikyti daugiau 
teisingumo ir iieužgaulidti biz
nierių bei veikėjų. Tai ir vei
kiant bus lengviau.

—Senas Antanas.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1935 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 984 W. 
Marųuette Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb.,1 Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 3842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond SI., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69!h St., J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirma penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St., 7:30 vai. vakare.

Lietuvių Laisvamanių kuopa 
Roselande turėjo surengus kon- 
certitfkų ir balių, gruodžio 8 d. 
Koncertų išpildė “Naujos Ga
dynes” choras po vadovyste 
Jurgio Steponavičiaus.

Choras pastatė vakaro ren
gėjus į keblių* padėtį, atvykda
mas ne 6-tų vai. kaip buvo pla
nuota, bet 9-tų. Bet visų situa
cijų išgelbėjo atvažiavę muzi
kantai. Tuoj prasidėjo šokiai. 
Kadangi Stephens Revelersmu 
zika gera, tai greit viskas bu
vo užmiršta.

Po programo vėl šokiai iki 
vėlumos. Svečių buvo tiek daug 
ir iš visų dalių Chicagos, kad 
net šokti buvo ankšta, o prie 
darbo keturi darbininkai sušilę 
dirbo. Janitorius sako, buvo 
smarkių parengimų, bet tokio 
dar šioj svetainėj nėra buvę.

Kuopos rengimo komisija ta-

Chicagiečiai ateina pagalbon 
kultūros darbų dirbantiems 
Lietuvos gyventojams.

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

Blvd,
W. 45th St.
F. Aušra, 3439 So. Artesiarr. Avė, 
Chicago, III 
kauskas 
Chicago, 
Wemis, 
Chicago, III,

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

GRUODŽIO 21—žagariečių Kliubo Vakarėlis Su Dovanomis 
Žagarės Laisvamanių Grupės naudai, Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43rd Street. 7 vai. vak. 25c įžanga.

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

GRUODŽIO 31—Chicagos Lietuvių Vyrų Choro Naujų Metų 
Sutikimo Vakaras, Neff’o svetainėj, 2435 So. Leavitt St.

Amerikos-Lietuvių Olimpiados Sportininkų Pa
gerbimo Vakaras, Southmoor Viešbuty j, Stony Island 
& 67th Street. Bilietai 75c. Gros G. Stephens orkestrą. 

VASARIO 9—“Pirmyn” choras stato operetę “CAVALLERIA 
RUSTICANA”, Sokolų Svetainėje, 2345 South Kedzie 
Avenue.

Ęet štai į pagelbų ateina sa
vo broliams paskiri Amerikos 
lietuviai ir SLA. Drųsiau pra
deda veikti kaimietis, sulaukęs 
iš amerikiečių paramos. Tai 
vienur, tai kitur įsikuria Eti
nės Draugijos skyriai. Kauno 
skyrius net tiek sustiprėjo, 
kad sumanė savo mėnesini laik
raštį, Laisvųjų Mintį, leisti. Ku
riam laikui praėjus tas laik
raštis liko oficialiu organu.

Laisvamanių bruzdėjimas pa
siekė ir dievobaimingų Žemai
tijos kampelį, Žagarę. Ten ne 
tik susitvėrė Etinės Draugijos 
skyrius, bet ir laisvos kapinės. 
Kunigai ir jų sėbrai dėjo vi
sas pastangas pakenkti tų drą
suolių sumanymui. Bet nieko 
nelaimėjo. *

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

Visi miesto ofisų telefonai 'RAN- 
dolph 8600.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 8000.

įO WEDERALdAVINGS 
■■ANBa.LOAN’tAJIOCIATION

OF chicago 
Skolinant Pinigus ant Pirmų 

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

Mokam dividendą kas 6 menesiai. Praeityje išmokejom 4%.

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

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metams: P. Arlausi 
kas pirm., 656 Belden Avė., A. Je- 
naviče pirm, pagelb.. 3852 Soiith 
California Aye., John Pukinskas 
nut. rašt., , 7125 S. Washtenaxv 
Ąve.. . M. Meravičiene fin. rašt.; 
2539 W. 46 PI., A. Ramašauskienė 
fin. pagelb,. 1218 Indeperidence 
BĮ., Franciška Dvilaitis, kasierius, 
1342 \V. 48 Avė., Cicero, D. Rad4 
vilas maršalka, 712 W. 17 PI., P, 
Arlauskas, J. Pukinskas kasos 
globėjai. ;
Susirinkimai yia laikomi kas mė

nuo trečią nedėldieni 1 vai. no uief 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 West 
43 Street.

Albany Avė.;
5332 S. Long Avė
K. Warnis kasierius 
Kedzie Avė.
rėjas. 4624 S, ________
Dr. T. Dundulis gydytojas

ROSELAND
lapkričio 30 d. Naujienų No., 
kuris buvo skirtas leitenanto 
Felikso Vaitkaus pagerbimui, 
tilpo iš inusų kolonijos ALTASS 
veikimo kaip ir atskaita, po ku
ria pasirašė “N. U.” Katrie 
veikė mažai, -tuos jis iškelia į 
aukštybes, o katrie dirbo dau
giausia, tiems kredito neduoda. 
Pavyzdžiui, St. Dambrauskai 
surinko ne $30.00, bet apie 
$100.00. Toliaus sakoma, kad 
biznieriai irgi mažai rėmė, kas 
ne tiesa. S. Sudentas buvo na-

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.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠELPOS 
Kliubo valdyba 1935 metu: F. Ja- 
kavičia pirm., 2638 W. 40 St.; W 
Buisha^ ’plrtn. pagelb., 6818 So. 
Ashland Avė.; S. Narkis nut. rašt. 
4353 S. Talman Avė.; W. Sharka 
fin. rašt., 4635 S. Washtenaw Avė.; 
H. Chaputė kont .rašt., 4403 S.

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

Lietuvių Golfininkų Sąjungos—Sandaros svetainėje, 814 West 
33rd Street, 8 vai. vak. Valdybos rinkimai, raportai, pro
gramas ateinantiems metams. Dr. A. J. Gussen, sekr.

19 Alleys 6 Stalai 19 Alleys 
Riskit bolę dėl geresnės 

sveikatos!
SOUTHWEST BOWLING 

ALLEYS
1'659 Blue Island'*’Avenue 
Telefonas CANAL 7554

VVilliam Arbanas Jack Whitehead

Cleveland public auditorium
Clevelando miesto Auditorija, kur 1936 metais įvyks Republikonų partijos 

konvencija nominavimui kandidato į prezidentus.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1935 
metams: A. Zalagenas pirminin-* 
kas. 7132 So. Racine Avė., Telį 
Radcliffe 9399; K. Laucius vicej 
pirm., 3317 So. Lituąnica Avė.; 
M. Batutiš, ! Aut. rašt., 2627 Gladyš 
Avę„ Tel. Van Buren 7361; P, 
Viršilas finansų rašt,,'8415 So'.

Pirmoji Amerikiečių tagdlba 
Lietuviams.

GARFIELD P ARK LIETUVIŲ VY
RU ir MOTERŲ PAšELPINIO 
KLIUBO^ valdyba 1935 metams: 
Geo. Medalinskas. pirm., 233 So. 
Central Avė.; J. Garadauskas, 
pim. pag., 3812 W. Mohroe St.; 
M. Medalinskas,' nut. rašt., 233 
So. Central Avė.; Chas. Katala, 
fin. rašt., 4676 W. End Avė.; M. 
Kaziūnas, ižd., 3508 Gundersin Avė., 
Berwyn, 111.; V. Manikas, D. Bra
zas ir M. Davidonis — iždo gk> 
bėjai; Dr. A. Davidonis, daktaras 
kvotėjas. ' J
Susirinkimai atsibuna kožną ant-j 

ra nedėldieni - 
W. Madisdn St.

Kadangi • jau 1 baigiasi, seni 
metai, tai Chicagos Lietuvių 
Vyrų choras rengia vakarėlį 
sutikimui Naujų 1936 Metų, 
Neffo svetainėj, 2435 S. Lea
vitt S t. Patartina, kad chica- 
giečiai rezervuotų sad vietas.

Už Vienų, t. jzdngų bus ir už
kandžiai, taipgi programas, ku
rį išdildys Senoji Gvardija. 
Taigi linksmai užbaigiame se
nuosius metus ir linksmai su
tikime naujuosius.

ria širdingų ačiū visiems atsi
lankiusiems i šį vakarų; vi
siems darbuotojams, o didžiausį 
aęiu dienraščiui “Naujienoms”, 
kurios taip gerai išgarsino. 
Kuopa “Naujienų” niekuomet 
neužmirš. Ačiū ir “Keleiviui” 
ir “Naujai Gadynei” už pagar
sinimų.—Senas Antanas.

Andai pastebėjau “Naujieno
se”, kad Nora rašė, jog Ber
lyne, Vokietijoj yra Vyrų cho
ras iš *500 dainininkų. Tai ar 
nepagirtinas dalykas? Na, o 
mes Chicagos lietuviai ar ne
galėtume turėti nors 100 dai
nininkų Vyrų chorų, vietoj da
bar — trisdešimts. Mes Chi- 
cagoj turime bent kelis Miš
rus Chorus, bet Vyrų tik vie
nų, susidedantį iš senosios 
gvardijos. Ar negalėtume pa
daryti jo skaitlingu, nors iš 
100 vyrų? Apgailėtina, kad 
musų lietuviai nedaug teinte- 
resuojasi daile arba daugelis 
apsimetę tinginiu. Daugelis se
nų buvusių dainininkų dar ga
lėtų sustiprint Vyrų choro ei
les. Medžiagos yra, tik reikia 
jų išjudinti. X. š.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1935 m.: 
Ant. Walskis pirm., 3341 Ever- 
green Avė., tel. Belmont 7678; 
Izidoi* Daunis, pirm, pag., 2877 
Claibom Avė.; Mykolas Chepul, 
užrašų rašt., 3327 LeMoyne St.; 
Antanas Butvitis, kasos globė
jas, 1825 Wabansia Avė.; Jonas 
Stalgaitis, marš., 2039 St. Paul 
Avė.; John Raila, 4339 Winnemac 
Avė; Base Bali manedžeris Bruno 
Roger. .
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

ketvergę, 2038 North Avė., kliub- 
houzėi, 8 vai. vakare.

Kas galėjo sapnuoti, kad 
šventos Žemaitijos kampelyje, 
Žagarėje, kada nors atsiras lai
svamanių! O vienok taip atsi
tiko. Matyti, laikai mainosi, 
mainosi ir žmonės. Šiaip ar 
taip, gyvenimas nestovi vieto
je. žmonės praregėjo ir pa
matė, kad vien tik poteriais, 
rožančiais ir škapleriais nega
lima pagerinti ne tik pasau
lio, bet ir savo kasdieninio gy
venimo. Tad jie griebėsi švie
stis, savo vaikus mokslinti. 
Tuo bildu jie tikėjosi tinka
miau savo gyvenimų sutvarky-

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STĖ RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stencel, 2539 West 
43rd St., Chicago. III.; Pirm, pa
gelb. C. Chaplinskas, 3627 South 
Halsted St., Chicago, III.; Nut. 
rašt. F. Opulskas, 3218 So. Lime 
St., Chicago, III.; Fin. rašt. W, 
Zlabes, 740 E. 90th PI., Chicago, 
III.; Kont. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Racine Avė., Chicago, III.; 
Kasier. srlob. P. Martinkienė, 3443 
So, Morgan St., Chicago, III 
pagelb. J. Yuškienienė 
45th St., Chicago, III.;
šalka S. Žukauskas. 2515 W. 43rd 
St., Chicago, III.; Livonių apek. 
K. Keturakienė, 525 E. Oakwobd 

Kasierius J. Yuškienas, 2547 
Chicago, III.; Sudžia

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1935 
m., Anton Valskis pirm., 8341 
Evergreen Avė., tel. Belmont 1448 
John Kuprevičius, vice-pirm., An
ton Lungevicz, nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
3254, Stanley Buneckis, fin. rašt. 
A. Žibius, kasierius, Tam Kubi
lius, maršalka.

ti, sulaukti laimingesnio ryto
jaus.

Ir neapsiriko, šiandien turi
me nepriklausomų savo valsty
bę. Kaimietis jau pradeda su
prasti, jog iš dievų nieko ne
galima Išmaldauti. Geresnio ry
tojaus reikia savo jėgomis 
siekti. Kitokios išeities nėra.

Vargo prispausti kaimiečiai 
irgi pradėjo rūpintis savo bū
kle. Jiems į pagalbų atėjo ir 
jų vaikai, kurie, baigę moks
lus, grįžo pas savuosius ir ban
dė įleisti šviesos spinduli į tam
sių, prietaringų kaimiečio ba
kūžę. Jie pradėjo organizuoti 
žmones ir juos šviesti. Buvo 
sukurta Laisvamanių _ Etinės 
Kultūros Draugija, kuri iš val
džios gavo leidimų veikti. Ta
čiau pradžioje toji draugija 
nedaug tepajėgė kultūros dar
bo nudirbti, nes neturėjo pi
nigų. O be lėšų kiek didesnis 
darbas yra neįmanomas. Susi
darė nemažai ir kliūčių, ypač 
iš kunigų pusės. Kunigai viso
kiais budais gąsdino ir per
sekiojo tos organizacijos na
rius.

JONAS RADOVICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 15 diena, 9:15 valan
dą vakare 1935 m., sulaukės 
pusės amžiaus, ginies Telšių 
aųskr., Teršių parap,. Kilnė- 
nų kaime.

Amerikoj išgyveno 36 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylima moterj Rozalija po tė
vais Gaižauskaitė, 2 sunu Jo
ną ir Edwardą, seserį Veroni
ką ir švogerj Ciprijoną Gri
cius, ir daug kitų giminių. O 
Lietuvoje seserį Kazimierą 
Dambrauskiene ir gimines.

Kūnas ųaŠarvoas randasi 
5252 S .Ashland Avė.

Laidotuvės įvyks kevtirta- 
dįenį .gruodžio' 19 dieną, 8:00 
vai. ryto iš namų i šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a .a. Jono Radvoicz gi
mines ,draugaį ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris .Sunai, Seserys, 
Švogeris ir Giminės..

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1,74.1. . ...............

Būrelis veikėjų deda pastan
gas atgaivinti pirmiau daug 
veikusių grupę, Lietuvių Rate
li. Pirmadienį vakare suinte
resuoti turėjo susirinkimų Dr. 
Draugelio ofise, 2401 W. 63rd 
street, kur planavo ateičiai ir 
svarstė veikimo programų. Pir
mas grupės žinksnis bus drau
giškas išvažiavimas, kuri rengs 
ateinančių vasarų.

11936 metų .valdybon išrinkti 
sekami asmenys: Dr. Drange*- 
lis—pirm.: Dr. Vežei—vice- 
pirm.: Dr. S. Biežis, raštinin
kas ir J. Nekrash, iždininkas.

P. CONRAD | 
STUDIO

420 W. 63rd St 
Englewood 5883-5840 ] 

Dar gražiau, modemiš-i 
Iriau (rengta.

Bosses Won't 
H i re People with 
Helitosis (breath)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
f/ith the best to chooso from these days, em- 
ployers favor the nerson who is most attrac- 
tive. In business life as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faults.

Unfortunately cverybodv cuffera from thia 
offensive condition at some time or other— 
many more regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of food particles skipped by the tboth 
brush is the cause of most cases. Dccaying 
teeth and poor digeštioh also čauše odors.

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

Listerine halts fermeutation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 

not offend others.
If you value your job and your friends, ūse 

Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacul Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check
hatitoSis With LISTERINE

Mutual LiquorCo
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 0803

Vargo slegiami, pagaliau ža- 
gariečiai atsišaukė į savo Ame
rikoje gyvenančius brolius ir 
seseris. Jiems j pagelbų atėjo 
Chicagos žagarietės. Jos pir
mos sukolektavo 30 dolerių ir 
pasiuntė į Žagarę. Tai buvo 
darbo pradžia.

'■ '■ ii

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

Smulkesni $7.05 tonas
SUSTABDYKIT GĖRIMO (PROTI

Prašalink- norą, rauk tikrą Ir pastovų 
palengvinimą su ALSANS, saugus toni 
kas ir rūpestingas naminis gydymas. Be 
nąrkotu ar kitų kenksmingų gyduolių. 
BE SKONIES. BE KVAPO. GALI BŪT 
PADUOTAS BE GERfiJO ŽINIOS.

ISpildom orderius kratą ir telefonų.
ALSANS LABORATORY

190 N. State St. Dept. L. Kamb. 833
Tel. CEN. 7170. Chicago



AAA LIKIMAS VYRIAUSIO TEISMO RANKOSE
CLASSIFIEDADS

CLASSIFIEDADSMidland Natio

Automobiles Mes

COAL

Bank

State Bank
buvoState Bank

Roseland, III
Del Melagingų Gandųnuo

Gruodžio 19 d

Padarome Visiems GreitaiRADIO
For Rent

BIZNIERIAMS

Konvertus

NAUJIENŲ

RADIO

PROGRAMAI

1739 South Halsted Street,
9:30 VAL. RYTE

S

$63,256 Chicagos Kny
gynui Knygų Nupirkti

čekius galima atsiimti tiesiai i: 
banko, 4184 Archer avenue

jau atmo- 
naujas at- 
depozitorių

$5.75 
6.00 
4.75

Chicagos viešasis knygynas 
gavo $63,256 subsidijų iš Vals
tijos nupirkimiri naujų knygų.

Midland National 
Bankas Atmoka 
Depozitoriam 15%

distriktas 
biudžeto 

pasirodo,

3110 
areš-

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Ryt “Naujienų” Ry 
tinis Programas

Draugijoms Konstitucijos ir ją Vedamos Knygos yra 
Musu Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviaįs.

Chicagos Parkai 
1936 m. praleis 

$23 Milionus

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Movlng 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 84OR

Kūdikis Gimė 3 Mė 
nesiūs Pirm Laiko; 

sveria 1.5 sv.

GERIAUSIAS 

.............. $5.75 
.............. 6.00 
.............. 4.75
— Nemažiau 

arba vakarais 
3882.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

Kalėdų giesmės, kalėdinė mu
zika ir kiti pamarginimai pri
taikinti ateinančioms šventėms 
sudarys programų Budriko va
landos, kurį bus perduodama 
rytoj vakare iš stoties WHFC, 
nuo 8 iki 9 vai. vakaro. (WFHC 
—-1420 kc.) Budrikas kviečia vi
sus paklausyti. (Sp.

Dingo” $750,000 
Vertės Paveikslas

Policija: suėmė jaunuolį, Ar- 
thur Fiege, 21, 4844 S. Ratine 
avenue, kuris bedemonstruoda-

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

REAL ESTATE FOR EKCHANGE 
Išsimaino Namai ir Ūkės

Suėmė jaunuolį pašovusį 
jauną, mergaitę

AUGšTOS RUSIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas 
Mine Run ..................
Lump, Egg ar Nut .... 
Screenings ...... ......... ...

Tiesiog iš Kasyklų 
kaip 2 Tonus. 
Pašaukit dienos laiku 

Tel. KEDZIE

Palengvins West 
Sidės Dalies Susi
siekimą Su Mies- 

to Centru

ANTRADIENIAIS
(Utarninkais)

Nubaudė Septynis Ka 
Įėjimu Už Nelegalų Pa 

šalpos Ėmimą

Rytoj rytų, 9:30 A. M. iš 
stoties W.C.B.D. bus perduoda
mas “Naujienų” rytinis žinių, 
muzikos ir pranešimų progra
mas, kurį veda Antanas Ryp- 
kėvičius. (WCBD—1080 kilo- 
cycles, tarp WCFL ir WJJD. 
Stotis yra 5,000 wattų jėgos 
ir jų galima girdėti tvž kelių 
šimtų mylių nuo Chicagos.)

“Naujienos” duoda rytinius 
programus kas antradienį, ket
virtadienį ir šeštadienį, 9:30 
vai. ryto.

liau sako, kad suminėtieji pp. 
Narbutas ir Pučkąęius ir šiaip 
Rišusi į talpinimų žinių “Nau
jienose”.

šiuomi norime pareikšti, kad 
tie gandai netiki jokio pamato. 
Tie, kurie juos skleidžia, prasi
mano nebūtus dalykus.

“Naujienų” Redakcija.

Suėmė 6 už $20,000 
apiplėšimą

ŠEŠTADIENIAIS
(Suba tomis)

Jackson Bulvaru ir Monroe 
gatve leis važiuoti tik vienon 
pusėn.

50 MERGINŲ namų darbui. Atsi- 
šaukit i North Town Employment 
Agency. 2335 Devon Avė .

Tautiškose Kapinėse 
Palaidota Agota 

Brandi
Šįvakar Budriko 
Konkursas M k r k 
White Sąuare salėj

Kas turite nuosavybe, namų, ūke. 
lota, dideli ar maža* bile kur Jung
tinėse Valstijose, Kanadoj ar Lie
tuvoj ir norėtumėt mainytji, rašykit 
ir prisiuskit pilnas informacijas, kai
na. morgičius, renda Ir t. t. arba 
kreipkitės asmeniškai.

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

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

Turime apdraudos departmenta.

Bilsts
Biznio Korteles
Laiškus ir
Plakatus

IŠ WCBD. STOTIES
1080 kilocycles

Gruzdžio 16 d., Lietuvių 
Tautiškose kapinėse buvo pa
laidota Agota Brand, Kasparai
čiu te.

Gražus būrys giminių ir drau
gų atidavė velionei paskutinį 
patarnavimų atsilankydami į 
kapines. Laidotuves tvarkė di
rektorius, Chas Lukas.

Velionė paliko vyrų, Martinų 
Brandt, dukterį, dekterj, žentų, 
apart kitų giminių. Ji paėjo iš 
Vilkaviškio apskričio.

— Senas Petras.

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

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- 
kni

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

šįmet Kalėdinių siuntinių 
skaičius yra toks didelis, kad 
Milwaukee Road gelžkelių lini
ja turėjo paleisti keturis nau
jus traukinius tarp Chicagos 
ir Minneapolis, Minn., kad su
spėti siuntinius išvežioti. Prie 
reguliarių traukinių .taipgi ka
binamas didesnis skaičius paš
to vagonų.

PARSIDUODA tavern su Light 
Lunch ant kampo, > tarpe didelių 
dirbtuvių, gera transportacija ir prie 
gelžkelių. 1701 So. Canal'St.

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvergais)

Lietuvių ištaiga nuo 1919 
6755 S. NVESTERN AVENUE

Chicago. I1L. U. S. A.

ROSELAND 
sueina 6 mėnesiai nuo mirties 
plačiai žinomo Roselando biz
nieriaus, Juozapo . Nezelskio. 
Jis mirė sulaukęs 54 metų, au
tomobilio nelaimėje, kuri įvyko 
prie 95th ir Western avenue.

Palikęs automobilį prie kam
po velionis ėjo skersai Western 
avenue nusipirkti daržovių ir 
vaisių. Beeinant, gatve greitai 
važiuojųs automobilis jį perme
tė ir užmušė vietoj.

Velionis palaidotas šv. Kazi
miero kapuose. Jis paliko žmo
nų Filiomenų Nazelskienę, duk
terį, Phyllis, sūnų Juozapų ir 
žentų, Aleksandrų Kumskj.

Roselande velionis išgyveno 
32 metus. Per visų laikų buvo 
biznyje ir turėjo kelis namus. 
Turėjo plačių pažintį tarp lie
tuvių.

Per Senų Petrų velionio naš
lė davė didelį ir gražų sukak
tuvių skelbimų.

—Senas Petras.

Englevvood ligoninėje Mrs. 
Ruby Fandell, 27, 6331 Normai 
avenue sulaukė kūdikio, sve
riančio tik pusantro svaro. Gi
mė tris mėnesius pirm laiko. 
Daktarai sako, kad gyvens.

Chicagos Dailės Muziejaus 
viršininkai yra labai susirūpi
nę, kad kdžkur kelyje į Chica- 
go iš
000 vertės Rėmbrandto paveik 
slas.

Ryt sukanka 6 mėnesiai 
Juozapo Nezelskio tragingos 
mirties Tarp Roselando lietuvių ir jų 

organizacijose yra platinami 
gandai, kad p. Antanas Narbu
tas ir Juozas Pučkorius boiko
tuoju Roselando ( Lietuvių Lais
vamanių organįzįipijų ir 
stabdų los 
respondencijų talpinimų 
j ienose

kad 
įyųnizacijos ko- 

Nau- 
Gandų platintojai to-

Bridgeporte gyvenus teisėjas, 
Eugene Holland, municipialia- 
me teisme vakar nubaudė sep
tynis asmenis* kalėjimu už ėmi
mų pašalpos. Pagal įstatymus 
nubaustiesiems pašalpa nepri
klausė. Nors jie patys ir ne
dirbo, bet vienas ar kitas šei
mynos -narys pelnė algų regu
liariame darbe. ♦

Tarp nubaustųjų yra', Albert 
Morgan, 4009 Lake Park avė., 
kuris neturėjo teisės imti pa
šalpos, nes jo sūnūs dirbo pa
šalpos įstaigos raštinėje ir at
lyginimo gavo $100 į mėnesį. 
Jis gavo 4 mėnesius.

Walter Kieezkowski, 50 me
tų, 3733 W. 55th street, buvo 
nubaustas metams kalėjimo, 
kai paaiškėjo, kad jis ėmė pa
šalpų, nors jo žmona dirbo ir 
į metus pelnė $1,792.

Tų paveikslą, “Vakarienė 
Emmause”, muziejui skolina 
Paryžiaus Luvras, Rėmbrandto 
paveikslų parodai, kuri Čia ne
trukus atsidarys Brangusis 
eksponatas turėjo pribūti New 
Yorkan pereita sekmadienį, bet 
dar ir dabar jo ten nėra.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jusu stogas reikalauja patai

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

3216 So. Halsted Street
Tel. VlCtory 4965.CRYSLER 1934, 6 cilinderiu,. 4 

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

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

10758 So. Kedzie Avė.

šeši piktadariai vakar buvo 
suimti už apiplėšimų Reliable 
Tailoring Co., 412 Peoria st., 
kuriame pasiėmė $20,000 pini
gų ir prekių.

Suimtieji yra, John ir Ben- 
jamin Constanzo, 942 Hope st., 
Leo Schneider, 758 Jackšon 
bulvaras, JoSeph Katz, 1830 
Turner avenue, Irvįng Singer, 
1825 S. Lawndale avenue ir 
Meyer Feffernian, Mercantile 
Trading Co., viršininkų. Pasta
rasis vogtus rubus nupirko ir 
juos pardavinėjo savo krautu
vėje.

Susirupinusi kaip palengvin
ti Westsidės gyventojų susisie
kimų automobiliais su miesto 
centru, mJesto taryba vakar nu
tarė leisti Jacksbn ir Monros 
gatvėmis važiuoti tik į vienų 
pusę.

Vakar taryboje įvyko pasiū
lymo svarstymas, kuriame už 
Jackson ir Monroe gatvių pa
tvarkymų kalbėjo majoro atsto
vas, Robert Dunham parkų dis- 
trikto pirmininkas ir trafiko in
žinieriai.

Jie sako, kad West Side ko
munikacijos atžvilgiu visuomet 
buvo nuskriausta, bet dabar 
jau laikas miesto daliai duoti 
kas jai priklauso.

Keturi Nauji Trau 
kiniai Pašto
Išvežto jimui

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

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

TAVERN pardavimui. Naujos 
mados įrengimai, South-West kam
pas 63-čios gatvės ir Kedzie. Par
duodu, nes turim kita bizni.

mas revolverį, pereitų sekma
dieni pašovė Miss Mary O’pon- 
nell, 16 metų, 4852 S. Racine 
avenue.

REIKALINGAS pagelbininkas dėl 
janitoriaus. Nesenesnis kaip 50 me
tu — pavienis —• Guolis ir valgis 
ant vietos .Atsišaukite Naujienos 
: 3ox 366.

HIGH GRADE NORTHERN 
ILLINOIS COAL 

Best Substitute for Pocahontas 
Mine Run ........................... ..
Lump, Egg or Nut ...........
Screenings ............................

Direct from the Mine. ■ 
minimum. 

Call Day or Night 
KEDZIE 3882.

19 metų Samuel Oddo, 
South Wells street, buvo 
tuotas už papildymų eilės api
plėšimų su gauja vienaamžių 
jaunų piktadarių.

Tuo tarpu jo motina, Mrs. 
Vincenzia Oddo, gulėjo mirties 
patale, kankinama vėžio ligos. 
Jaunuoliui pasiprašius, policija 
jam leido motinų aplankyti ir 
pasakyti jai sudiev, o po to pa
sodino kalėjime.

Kaip ir kiekvienų trečiadienį, 
taip ir šįvakar Mark White 
Sąuare salėej 30th ir 
street, įvyks nauja 
dainininkų, muzikantų 
jų konkurso sesija.

Dalyvaus didelis skaičius jau
nų talentų, kuriems baigus 
lenktynicotis dainomis, solo ir 
šokiais, bus parodyti krutamie- 
ji paveikslai. Pradžia 7 vai. 
vakare. Įžanga publikai vel
tui. (Sp.)

Chicagos Parkų 
paruošė 1936 metų 
projektų, iš kurio 
kad žadama išleisti 23 milionai 
ir $894,459.61. Distriktas ma
no, kad tiek pasiseks surinkti 
mokesčiais.

Jame* McDonough Williąm Butler-
AAA likimas atsidūrė Aukščiausio Teismo rankose, ka 

Massachusetts audinyčia, Hoosac Mils, atsisakė mokėti proce 
sinius mokesnius ir nuėjo į-teismų. James McDonough ir Wil 
liam Butler yra fabriko receiveriai, užvedę bylų.

Buy gloves with whot 
it savęs

W«r* reikalo moatti “ 
daugiau. kad tauU gerti 
kūlele. M*tori»e 
dideli* tūba* parsiduoda ui 
Sde. Ji valo ir apaanco daa- 
tie Be to kalite eutauptaU 
*8 ai kūrino* raltte euripirk 

...j ar ka «*•
Pbarmaoa) Oo

L ISTERINE
TOOTH PAŠTE

Žuvo Po Automobiliu 
Eidamas Pasipirkti 

Daržovių

Baus Sųklastavusius 
$35,000 Brangeny

bių Vagystę”

Mirštančios Motinos 
Sūnų Suėmė Už 

Plėšimus

and Savings 
$142,256. 

State

BRIGHTON
nal Bank receiveris W. J. Garvy 
praneša, kad jo likviduojamas 
bankas atmoka depozitoriams 
trečių dividendų, siekiantį 15%. 
Depozitoriai gali atsiimti čekius 
atėję į banko rumus, 4184 Ar
cher avenue. Ateinant pinigus 
atsiimti reikia atsinešti “recei- 
verįo” certifikatus.

Praeitoje bankas 
kūjo 75%, taigi šis 
mokėjimas pakelia 
atgailų pinigų sumų iki 90%.

Kiti bankai, kurie Kalėdoms 
atmokės depozitoriams dalį už’ 
darytų pinigų yra:

Lake Vi,ew State Bank — 
5 %—$696,351.

Lincoln Trust
Bank—5%-

Fullerton
5 %—$70,688.

Hegevvisch
5 %—$14,509.

Lansing
5% ,—$16,575

Jackscn Park National Banį 
—10% $70,000.

Ryt Budriko Progra 
mas iš WHFC

Grand džiurei vakar 
atiduoti Meyer Bogue, investi- 
gfjtorius, ir trys jo sėbrai, ku
rie sulošė $35,000 brangenybių 
vagystę tam, kad Bogue galė
tų išlaikyti savo darbų Chica
gos brangenybių pardavinėtojų 

Halsted j draugijoje. Jis dirbo už detek- 
B išdriko 
ir šokė-

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MOTERIS nariniam darbui, viri
mui; gyventi vietoje ar eiti namo 
Geri namai . Maža šeimyna. Nedė
toj nedirbsit. 1136 S. Kedzie.

Business Service
-BiznĮP- patarnąviĮnąg

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks nutarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. ~ 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai ryto 
iki s vaL ‘ Z _ 2Z_ '
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West D i vision St. 

Tel Armitage 2951 
esame jau šiuo adresu virš 

50 met

Business Chances
Pardavimui IBizniąi

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

S. jE. SOSTHEĮM &r SONS *STORfc FlKTURES -
1900 S. State St. CALumt 5269.

Maža narinė mokes-
vak. šventadieniais nuo

Be to raute. raUnpĮati
Y plrlttMtte* wt*
ūaanhert Pb»r**aca> Oo




