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Anglijos Užsienio inisteris Rezignavo
T autų Sąjungos Taryba 

Susirinko Laidoti Klas
tingą “Taiką”

“Pasipiktinimo Apeigos” užmuštojo unijos darbuotojo laidotuvėse
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Eduard Benes išrink
tas Čechoslovakijos 

prezidentu

ILLINOIS SENATAS
PRIĖMĖ SENATVĖS

PAGELB4

Klastingųjų pasiūlymų autoriai, Anglija ir 
Francija, irgi sutinka savo “taikos” 

plana numarinti
Net ir Italija nesiskubina priimti planą

* ........................■■■■........ I

Anglijos užsienio reikalų ministeris Hoare 
rezignavo dėl savo klastos

GENEVA, gr. 18. —Anglija ir Francija, susitikusi visuo
tiną pasipiktinimą jų “taikosi” planu, kuris veik du trečdalius 
Ethiopijos atiduoda Italijai, šiandie pranešė tautų sąjungos ta
rybai, kad jos sutinka atsižadėti savo plano.
Susirinko tautų sąjungos taryba

GENEVA, gr. 18. — šiandie 
susirenka tautų sąjungos tary
ba galutinai numarinti, ar bent 
laikinai atidėti klastingąjį An-

- glijos-Franęijos planą atlygiui’ 
mui už Italijos pueihną Ethiopi- 
j OS. V * Ą-r/Z ‘ . ’ •»

Daugelis spėja, kad Anglija 
ir Francija savo klastą tęs ir 
toliau. Jos tik laikinai palai
dos savo planą, bet už kelių mė
nesių, kada visuomenės opinija 
bus aprimusi, tas pats planas 
vėl išnaujo bus pakištas tautų 
sąjungai patylomis jį priimti. 
Bet nėra mažiausios abejonės, 
kad dabartinis planas vistiek 
bent laikinai bus numarintas, 
nes svarstymas jo prie dabar
tinių aplinkybių yra negalimas. 
Juo yra pasipiktinę ne tik Ang
lijos ir Francijos gyventojai, 
bet ir visos mažosios valsty
bės, kurios jaučia, kad didžio
sios valstybės išdavė tautų są
jungą. Anglija ir Francija 
bandydamos pravaryti savo 
klastingą planą tik dar labiau 
sukeltų prieš savo valstybes, o 
tą jos bijosi atvirai daryti. To
dėl jos, savo klasta sukėlusios 
audrą, ramiai pasiūlymus atsi
ims, kad paskui vėl prie tin
kamos progos savo klastą pa
kartoti.
Ethiopija prisiuntė atsakymą

Ethiopi j a šiandie prisiuntė 
diplomatinę notą—atsakyių^ į 
Francijos ir Anglijos pasiūly
mus. Nota yra taip parašyta, 
kad ji neatmeta didžiųjų vals
tybių pasiūlymo, nes atmeti 
mas gali duoti progos francu- 
zams tvirtinti, kad Ethiopija 
buk bandanti trukdyti taiką.

Ethiopijos nota tik tiek pa- 
reiškia, kad Anglijos ir Fran
cijos planas yra visai nesude- 
.........—.... .......•v~-. '■

rinamas su tautų sąjungos sta
tutu, su kuo sutinka visos vals 
tybes, išėmus Lavai ir jo šali
ninkus.
Italija ruošiasi atmesti planą

Italija dar nedavė savo at
sakymo, bet iš pasiekusios Ge- 
nevą Mussolinr^ kąjbos matyt; 
kad ji ttios pašiulymus atmes 
kaipo toli neužlėktinus paten* 
kinimui Italijos ambicijų.

Mussolini, matyt, tikisi, kad 
Anglijai ir Franci jai jam nuo
lankaujant, jis ateityje galės 
daugiau išsideržėti, negu jis 
gautų skubiai priimdamas pa* 
siūlymus. Jis todėl ir kalba 
apie karų iki pastaros. 0 ir jo 
atstovai nedalyvauja tarybos 
posėdžiuose.

(Italų valdžios atstovas pa
reiškė, kad iš italų nedalyva
vimo tarybos posėdžiuose esą 
dar nereikia daryti išvadų, nes 
nepasakė savo žodžio vyriausio
ji fašistų taryba).

Lavai sugryžo j Genevą lai
mėjęs parliamento pasitikę j i 
mą, bet tą pasitikėjimą jis lai
mėjo labai nedidele balsų di
džiuma. Jis dar gali 
verstas gruodžio 27 
parliamentas svarstys 
tą užsienio politiką,
noma, kad ir tada jis išsilaikys.

Franci jos politika bent yra 
aiški. Tai yra pataikavimas ir 
atviras gelbėjimas Italijos ir 
ant kiekvieno žingsnio trukdy
mas tautų sąjungos veikimo 
prieš Italiją.

Neaiški Anglijos politika
Bet Anglijos politika yra 

tikrai neaiški. Anglija visą lai 
ką kovojo Italiją. Ji j tą kovą 
įtraukė ir tautų sąjungą u 
privertė ją paskelbti Italijai 
sankcijas. Dabar gi betgi urnai 
susigryžo ir ėmė gelbėti Itali
ją. Ar ji tai pądarė iš baimės 
prieš naują Europos karą? Ar 
gal padarė bandydama išgelbėti 
Ąnglijos-Italijoi-Francijos fron
tą prieš Vokietiją? Ar gal tuo 
norėjo išgelbėti smunkantį Ita
lijos fašizmą?

Anglai galbūt patys nusigan
do tautų sąjungos galybės, į nes 
pasirodė, kad visgi tautų sąjun
ga gali būti/ galingas įrankis 
išlaikymui taikos. Todėl galbūt 
jie dabar bandys mažinti tau
tų sąjungos įtaką ir padaryti 
tik bejėgia pasitarimo įstaiga.

būti nu- 
d., kada 
jo keis- 

Bet ma-

ORH
Clricagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja: 5

Apsiniaukę; maža permainą 
temperatūroje.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoj e buvo 300.

Saulė teka 7:13, leidžiasi 
4:21.

TAMPA, FLA. — Vietos darbininkija masiniai dalyvavo laidotuvėse unijų darbuotojo Joseph 
Shoemaker, kurį užmušė nežinoma mušėjų gauja. Laidotuvių dalyviai surengė ceremonijas, ku
rias pavadino “Pasipiktinimo Apeigomis”. Dėl įvykio Amerikos Darbo Federacija grąsina at
šaukti iš Tampa konvenciją, kurią planuojama šaukti sekančiais metais, o Norman Thomas 
paskelbė, kad ten bus rengiama masinė protesto demonstracija.

SAMUEL HOARE

LONDONAS, gr. 18. — Sir 
Samuel Hoare, kuris bendrai su 
Francijos premieru Lavai pa
ruošė tuos klastingus pasiūly
mus Italijos Ethiopijos “tai
kai”, rezignavo iš Anglijos už
sienio reikalų ministerio vietos 
ir jo rezignaciją , premieras 
Baldwin tuoj aus priėmė.

Jis kartu su Lavai pAYuošė 
tuos klastingus pasiūlymus, ku
riais Italijai buvo siūloma ati
duoti du trečdalius Ethiopijos, 
tikslu išgelbėti fašizmą. Bet 
tie pasiūlymai iššaukė didžiau- 
sį pasipiktinimą ne tik pačioje 
Anglijoje, bet ir visame pasau
lyje, o ypač tarp mažųjų vals
tybių, kurios tuose pasiūlymuo
se nužiūrėjo klastą prieš pačią 
tautų sąjtingą.

Anglijos prestižas nepapras
tai nupuolė, nes visi pamatė, 
kad ja visai negalinga pasiti
kėti.

Konservatoriai, kurie gal ir 
patys pritarė Hoare pasiūly
mams, neįstengė atlaikyti vi
suotino pasipiktinimo ir kad 
padėtį išgelbėti, nutarė paauko
ti Hoare.
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Išleido naujus po
pierinius dolerius
WASHINGTON, gr. 18. —Iž- 

dynė šiandie paleido apyvarton 
apie $10,000,000 ’naujų doleri
nių. Tai yra sidabriniai certi- 
fikatai ir gražiausi pinigai, ko 
kie buvę šioj šaly išliesti.

Gailės suorganizavo 
Meksiko j naują poli? 

tinę partiją

PRAHA, gr. 18. — Seimas 
šiandie čechoslovakijos prezi
dentu išrinko Dr. Eduard Be 
nes, dabartinį užsienio reikalų 
ministerį. Jis yra išrinktas 
vieton pereitą šeštadienį rezig
navusio dėl senatvės preziden
to prof. Tarnas Masaryk, 85 m.

Benes gavo 340 balsų prieš 
24 balsus, kurie btivo paduoti 
už prof. Bohumil Nemec, cechų 
agrarų partijos kandidatą.

Dr. Benes darbavosi kartu 
su Masaryku nuo pat čechoslo
vakijos respublikos įsikūrimo. 
O ir pats Masaryk ragino Dr. 
Benes išrinkti prezidentu.

Rezignuodamas Masaryk pa
reiškė, kad jis pasitrauksiąs 
tik todėl, kad delei senatvės 
nebegalys tinkamai atlikti at-’ 
sakomingas prezidento parei
gas ir norys kad dar prieš laiką 
Čechoslovakija išsirinktų sau 
kitą prezidentą, kad paskui ne
būtų jokios suįrutčs jam mi
rtis.

Masaryk įspėjo šalį laikytis 
demokratinių principų, nes vals
tybę gali tik; tol gyvuoti, kol 
ji laikosi tų principų, ant kurių 
ji liko subudavota.

Žymiai pakeitė senatvės pensi
jų bilių ir jį taip sugadino, 
kad jis pavirto menku pašei- 
pos bilium

Dar dviejose Chini- 
jos provincijose pa
skelbta ‘autonomija*

PEIPING, gr. 18. — Hopei 
ir Ghahar provincijos, nežiū
rint studentų pasipriešinimo, li
ko atsteigta “autonominė” val
džia.

MEXIC0 CITY, gr. 18.—Nors 
jo šalininkai yra šalinami iš 
parliamento, valdžios ir armi
jos, buvęs prezidentas Calles, 
kuris pereitą penktadienį su
gryžo iš Jungt. Valstijų, kur 
jis išgyveno visą pusmetį, su
organizavo naują politinę par
tiją, kuri vadinsis 
Constitucional 
—konstitucinė 
tija.

Vienintelis 
ris 'spausdina
EI Instante, išspausdino Calles 
pareiškimą, kad jis nesisiekia 
nuversti valdžią smurto pagel
ba ir kad jis niekam nedavęs 
patarimo ruoštis prie sukilimo.

Betgi jis pareiškia savo ne
pritarimą dabartinei Meksikos 
valdžiai.

“Partido 
Revoliu'cionario” 
revoliucinė par-

laikraštis, kū
jo pareiškimtis,

Kvarantina 3,000 
namų

de-

Kas užims jo vietą dar nėra 
tikrai žinoma. Spėjama, kad už
sienio reikalų iriinisterio vieta 
teks premierui Baldwin, arba 
jon liks paskirtas dabartinis iž
do kancleris Neville Chamber- 
lain. '

Kapt. Eden, kuris atstovauja 
Angliją tautų sąjungoje ir ku
ris pirmas susikirto dėl Hoare 
politikos, veikiausia užsienio 
reikalų ministerio vietos ne
gaus, nes skaitoma, kad jis yra 
perjaunas tai vietai. Jis yra 
tik 38 m. amžiaus, nors ir pa
rodė didelių gabumų diploma
tijoj.

CHICAGO.— Sveikatos 
partamentas skelbia, kad apie 
3,000 šeimynų Illinois valtsi- 
joje šventes praleis uždarytos 
kvarantinuose. Del škarletinos 
bus uždaryta 1,500 šeimynų, 
dėl kokliušo—600, dėl vėjaraup j 
lių—600, dėl diftęrijos—200, 
dėl tymų—40, dėl meningitis— 
30, dėl tyfo—20 ir dėl rauplių 
—10.

Bet vienas dalykas yra tik
ras. Anglijai ims labai daug 
laiko iki’ ji atgaus savo pir
mesni prestižą, kur| ji pražudė 
savo klasta.

KALĖDOS 
ČIA-PĄT—
JŪSŲ GIMINĖS LIETUVOJE, 
ŠĮMET DAUGIAU NEGU KA 
da nors Pirmiau, pasi
džiaugs JŪSŲ PINIGINE 
DOVANA. JI NE TIKTAI 
JUOS PALINKSMINS, BET 
KAI KURIEMS VARGINGES- 
NIEMS, DĖKINGUMO AŠA
RĄ IŠSPAUS.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST 

CHICAGO, ILL.

Italai skelbia laimė 
ję smarkų trijų 

dienų mūšį

Kongresmano rinki
muos Michigane lai
mėjo republikonas
BATTLE CREEK, Mich., gr. 

18.—Republikonas Verner W; 
Main didele didžiuma balsų ta
po išrinktas kongresan iš tre
čio Mich. kongresinio distrik 
to.

Jį taipjau rėmė ir Townsend 
šalininkai, nes jis stojąs už $200 
mėnesines pensijas. Bet Main 
pripažysta, kad Townsend pla
no šalininkų pagelba buvo ma
žos vertės, nes ji mažai padi’ 
dino jo balsus.

Rinkimuose palyginamai la
bai mažai buvo paduota balsų, 
kadangi daugelio apielinkių gy» 
ventojai dėl sniego audrų ne- 
galėjo balstioti.

SPRINGFIELD, III., gr. 18. 
—Valstijos senatas šiandie 45 
balsais prieš 1 priėmė neva se
natvės pensijų bilių. Bilius ta
po sugrąžintas atstovų butui, 
kad tasis priimtų tuos svarbitis 
pakeitimus biliuje, kokius pa
darė senatas.

Senatas taipjau nutarė pa
skirti $9,000,000 valstijos pini
gų, jei tiek pat paskirs ir fe
deralinė valdžia ir tuos pinigus 
sunaudoti senelių šelpimui. O 
senelių Illinois valstijoje yra 
nuo 120,000 iki 500,000.

Senatas negarantuoja sene
liams jokios pastovios pašelpos, 
jokios pensijos, vien paskyrė 
$9,000,000 jų šelpimui ir pridė 
jus federalinę pagelbą, tie pi
nigai bus išdalinti labai apry- 
botam skaičiui senelių. Kada 
tie pinigai bus išsibaigę, išsi- 
baigfc ir pašelpos.
^Vien senatoriui Mason iš^La \ 
Šalie balsavo prieš bilių. Jis pa
reiškė, kad jis pernai balsavęs 
už senatvės pensijų bilių, bet 
negalys balsuoti už šį juokin 
gą ir neturintį reikšmės bilių, 
kadangi jis visai nėra senat 
vės pensijų bilium ir jokių se
natvės pensijų neįveda, o vien 
tik pasiūlo laikinę pašelpą se
neliams.

Senatorius Gunning iš Prince 
ton, kuris nors ir balsavo už 
bilių, jį taipjau aštriai pa
smerkė, nes einant bilium pa- 
šelpas galės gauti beveik vien 
tik tie seneliai kurie neturi 
vaikų juos globoti. Ttio esą 
atlyginimą bevaikystė.

Valstija galėjusi sutaupyti 
pinigus duodama seneliams tik
rą pensiją ir uždarydama visas 
savo prieglaudas. Dabar gi to 
nėra ir senelis bus geriau pri 
žiūrimas jei jis nueis prieglau- 
don, negu kad ims mažytę 
valstijos pašelpą.

RYMAS, gr. 18. — Italijos 
armija šiaurinėje Ethiopijoje 
laimėjo trijų dienų kruviniau- 
sį mūšį visame šiame.. Ethiopi
jos kare, sako italų oficialis 
pranešimas.

Mūšyje užmušta daugiau kaip 
500 ethiopų ir arti 300 italų.

Mušis ištiko prie Takkaze 
upės, kur išpradžių italai buvo 
priversti pasitraukti net arti 
13 mylių.

Didysis mušis tęsėsi ntio sek
madienio iki vakar dienos ir 
ethiopai liko atmušti.

Marconi sergąs
LONDONAS, gr. 18.— Gau- 

tomis žiniomis, markizas Gug- 
lielmo Marconi, garsus radio 
išradėjas, sunkiai susirgęs Ry
me. 'Smulkmenų apie jo ligą 
nežinoma.

106 metų senis apsivedė

VARŽA V A, gr. 18. — Sta- 
nislavove tūlas lenkas, kuris 
turys 106 m. amžiaus, apsive
dė su 75 m. motere.

Pirmiau jis buvo vedęs pen
kis sykius. Trys žmonos mirė, 
o dvi atsiskyrė. .

NaujienųRadio Programai
HAVANĄ, gr. 18. — Sąry

šy su milionieriaus Nicolas Cas- 
tana pagrobimu ir ieškant 
žmogvagių, jau šeši žmonės li
ko nušauti.

BERLYNĄS, gr. 17BERLYNĄS, gr. 17. — Vo
kietijos valdžia pašalino iš Vo
kietijos Thorvvald Steinthal, vy
riausi Berlyno < korespondentą 
Danijos laikraščio Politikėm

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
Antradienį, Ketvirtadieni 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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Tobulins parkus. — Nori “Nan jąją Gadynę” per 
kelti f Clevelandą. — pranašiąja darbų su 

Dar 
Majoras' nori, kadi pašai

mažėjimą. — įvyksta daug nelaimių, 
žai bedarbiams. — -

Eagle organizacija smarkiai auga. — Fra-, 
mogos dykai. — “Sušeikino” policijas kapi
tonus. — Susekė daug suktybių. — Dk« Vin
co Kudirkos Draugija smunka. — Masinis 
mitingas prieš laurų. — Sveikinimas*

majoras sumanė nąudbti be
darbius, kurie turės išmatas 
išvežti. Tačiau bedarbiai' pašal- 
pą gauna iš' federalčs- valdžios. 
Tad ir tuo reikaltr majorui* pir- 
miaueia teks susitarti* sd fe*- 
derate' valdžia ir bedarbiams 
naudoti- gauri’ iŠ* jos leidimą.

Eagle fraternalė organizaci
ja musų mieste pradėjo smar
kiai augti-, šiomis dienomis ji 
atidarė naujų klubų. Tokiu- bū
du musų mieste ji turės du 
klubus. VieW tik musų koloni
joje narių j$ priskaito' ligi pen
kiolikos tūkstančių. Tai pusė
tinai didelis skaičiiM

Miesto parkų direktoriaus 
pareigoms eiti liko paskirtas 
p. Varga. Pirmiausia jis pa
reiškė, kad dėsiąs pastangas 
tinkamiau parkus sutvarkyti: 
įrengti vaikams žaidimo' aikš
tes ir šiaip pagražinti parkų 
išvaizdų.

Kad reikia gražinti parkus, 
apie tai dviejų nuomonių nė
ra. Jie pusėtinai apleisti. 
Naujasis miesto majoras di
rektoriaus sumanymui prita
ria. Numatoma parkai žy
miai praplėsti, kadangi gyven
tojų skaičius padidėjo ir jiems 
jau darosi ankšta parkuose.

—o—
Kiek teko nugirsti, tai kai 

kurie clevelandleciai pagei
dauja, kad “Naujoji Gadynė* 
butų perkelta j m tisų miestų. 
Girdi, laikraštis jau esąs nu
taręs keltis iš New Yorko. 
Musų sklokininkai mano, jog 
Clevelandas butų geriausia 
vieta.

Ar tai geriausia vieta, žinot
ina, sunku pasakyti. Laikai 
vis dar nėra normalus, tad 
negalima tikrai pasakyti, kaip 
čia naujas laikraštis galėtų įsi
tvirtinti.

politjkaxumas;. — • j$&
praneša, ka4 jų ^taoWs yna 
užvilktos, o sw taaffu jam*
nepatinka, jia nesirūpina.. Tuo' 
budu jie. patys; savaime i& drau- 
gžjW išritepaukia,

Tokia politika neturėtų bū
ti toleruojama, nes ji yra ža
linga draugijai.

. —o—
šiomis dienomis prie Arlihg- 

ton Avė. įvyko masinis susi- 
rinkimas. Mitingas priėmė rę* 
■zoliuciją' prieš kariaujančias- 
; valstybei Kita rezoliucija rei- 
įkalaujai, kad Amerika laikytų
si neutraliteto. Rezoliucija bu 
vo pasiųsta j Washingtoną.

Kalbėtojų buvo dau'g. Kal
bėjo ir miesto valdininkai. Vi
si smerkė kariaujančias vab 
stybes.

imkų WaU'kų St. ka
pinėse- su bažnytinėmis apei
gomis.

Nėla Park General* Electric 
dirbtuvė yra gražiausia įreng
ta įmonė visame* Clevelande. Ji 

: išrodo- tarsi kokia mokslo įstai- 
apsukapusių ją

vadovybė paskelr

Organizatorius*. į>. A. Murau
at0šM:" iš Vifettosn

Tad. jų viatorn sįA* 192 kp- 
išrinko kitą* organizatorių, 
Amerikoj gimusį jauną lietu
vį, p. W. SRkąlWką.. Męs t> 
•kiifty kad jitf bus^geraš’ orga
nizatorius. ’ \

» B

“Bendro frontof delegatais' 
išrinkę* A> B'ačėnąv Svipą it 
J. Miliausku Man rodbsy jfe> 
•klaidos nepadarys.

. SLA. 3-čio apskričio konfe
rencijai delegatu išrinktas A 
;Bačėnas*

Kalėdų proga sveikimai visus 
“Naujienų” veikėjus^ skaitytom 
jus ir štabų. Linkiui visiems*, 
linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų> Tegul 119$$ m. 
bus visiems laimingesni nei 
buvo praeiti metant

Jena» Jarus*

New Kehsington, Pa.
Buvo kviesliai

§iemet pirmas meta& New 
Kensingtono- liėtu'rių istorijoj, 
kad tiek daug lietuvių butų 
mirę.

žėjo, —dirbama 2, 3, 4 dienas- 
per savaitę. j

Stiklo ir alurpino fabrikuo
se šiuo, sykiu dirbama, neblo
gai, bet darbas, labai sunku 
gaut.:

Proletaras.

ADVOKATAI
K.P. G ŪGIS

» » »

SergMrtys: lietuviai
Adomas Peteliunas, SLA.. ADVOKATAS

|492c M najiysv j’au seniai i® Ofiea»-127 N. Dearbūm St 
iSUnkiai serga vidurių liga; pv gamb. W3M434—Tell Centraį441jĮ-2

Namui ofisas—3323* So. Halsted St.Baksienė1 irgi serga vidurių Valandos! vakarais nuo 6 iki 8c30. 
liga, bet jau sveiksta; pane-- I r x Boulevard 1310 
. _ ’ .. ~ _ . Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—le Julijona Svipuke serga ir1 
liko išvežta į ligoninę. P-as A^ 
'Murauskas- sirgo, bet jau 
: sveiko:

pagal sutarties.

pa>

A.L.Davidonis, MD.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

- nuo 9 iki- 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 8 valandai vakarei 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
3343* South Halsted SU 

TeL Boulevard 1401,

A. Murauskas raportavo 
apie rengimą prakalbų su>. “kon
certu^’. Raportais liko atmestas 

i kaipo* netinftanriat biznio' žvi'te* 
snftk

i Tai jau- antru sykiu* šiemet, 
(prakalbų rengimas padėtas1 į 
'kampą. dėl to, kad nerengia
ma kaip turėtų būt rengiamos

Darbai
Co.

visi praeitus
Hdllman Coal and Coke 

'angliakasyklbj, 
Idu metus- dirbo po. 1—-2 dienas 
per savaitę,, lapkričio 28 d. 88 
'angliakasius; atleido iš darbo1. 
Dabar likustejji’ dirba 3 dienas 
per savaitę* Kitų kompanijų 
įangliakasyklbse darbai suma- 

Į iHKiyin i.l . .«i ■ .. š... į.,..,! ,*,     Į   , j

;....................?

JOHN B. BORDEN
L LIETUVIS ADVOKATAS 
*2201 W. Cermak Road (W. 22 SL) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedelio, Seredoa- ir 
PStnyčfos 6 iki' 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

_____ Telefonas Republic 9600.
Telephone: Boulevard* 2800

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas;

SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 Sov RockweU SU 
Teltephoūrt: Renublid 9728

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

Seredomis ir nedšl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. CaUfornia Avenue

Telefonas Republic 7868

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Perk 3395- 

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

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

Vietos laikraščiai pranašau
ja, jog prieš šventės Cleve
lande darbai pusėtinai sunie
žėsią. To, žinoma, galima 
tikėtis. Visi juk žinome, kad 
ir gerais laikais prieš 
Metus darbai sumažėja. Mat, 
apie tą laiką dirbtuvės suve
da sąskaitas ir patikrina savo 
inventorių.

O jeigu jau taip yra gerais 
laikais, tai’ dabar galima tikė
tis dar didesnio darbų atslū
gimo. Manoma, kad kai ku
rios dirbtuvės užsidarys ne tik 
švenčių sezonui, bet ir ilges
niam laikui. Mat, kol kas jos 
neturi naujų užsakymų. 

—o—
Miesto gatvės jau sniego ap

dengtos. Jos suvažinėtos ir
slidžios. O dėlei to dažnai
pasitaiko nelaimių.. Vieni au
tomobilistai įvažiuoja į stul
pus, kiti į gatvekarius 
krautuvių langus.

Šiomis dienomis Scranton 
kelyje policija rado negyvą 
moterį. Jokių dokumentų, ku
riais pasiremiant butų galima 
nustatyti jos asmenybę, nesu
rasta. Tačau iš visko maty
ti, kad ji buvo automobilio 
užmušta. Greičiausia nelai
me įvyko nakties metu, lodei 
ir automobilisto niekas nepa
stebėjo.

ga. Iš visų 
parkas;

Dirbtuves-
be, jog nuo gruodžio 25 ligi
sausio 3 d. bus rengiamos pra
mogos su programomis. Pro
gramos eis vakarais- nuo 7:30 
iki 10 vai. įžanga visiems dy- 

:kai.
Dirbtuvės parke bus įreng

ta šauni eglaitė su įvairiau
siomis Šviesomis.

šiomis dienomis majoras pu
sėtinai pakratė policijos kapi
tonus, perkeldamas juos į na-ub 
;jls "vietas. Majoro patvarky
mas paliete dešimtį kapitonų.

Tai padaryta šiais sumeti'- 
mais: kada kapitonas per ke
lis metus būna vienoje vieto
je, tai jis perdaug susidrau
gauja su visokiais raketieriais. 

'€> tuo atveju palaikymas- tin
kamas tvarkos pasidaro neįma
nomas. Kada kapitonas yra nu
keliamas į naują vietą, tai jis 
i labiau žiuri savo- pareigų. Pa
sak to posakio: nauja šluota 
geriau šluoja, t

—o—
Ohio valstijoje reikia mokė

ti tris nuošimčius mokesčių už 
viską, ką perki. Pardavėjas tu
ri duoti trijų centų štampą, 
jei perkama už dolerį ir sumo
kama trys centai taksų. Tos- 
stampos krautuvėms reikia 
pirkti iš valdžios.

Bet štai šiomis dienomis vai-' 
stijos-sostinėje, Columbus, bu
vo padaryta revizija. Pasirodė, 
jog to miesto krautuvės daro 
labai daug suktybių. Iš pirkė
jų surenka taksus, bet jutos 
valdžiai nepriduoda,
krautuvininkai taksus atskai
to, bet štampų pirkėjams ne
duoda, o kiti tų taksų visai nei 
neima. Mat, tuo budu jie dau
giau pirkėjų pritraukia.

Valstijos agentai sako, jog 
liepos mėnesį nuošimčių 
taksų buvo nusukta, o jau lap
kričio mėnesį — net 25 nuo
šimčiai. Vadinasi, valstija su- 
kolektavo tik 75 centus iš kiek
vieno jai priklausančio dole
rio.

Kadangi tokie dalykai deda
si, tai jau kalbama^ apie pir
kimo taksų panaikinimą. Mat, 
griežtos kontrolės Visvien ne
bus galima įvesti, o luo tarpu 
pasirodo# jog iš taksų naudo
jasi privatiški asmenys.

ieni

i

ko- 
tu‘k- 
dar-

—o—
CCRA farmų ir daržų 

mitetas pareiškė, jog šešis 
stančius šeimų aprūpino 
žais ir įrankiais. Per vasarą
tos šeimos prisiauginusios tiek 
daržovių, jog jų pakaksią per 
visa žiemą. Tij užaugintų pro
duktų verte siekianti dviejų 
šimtų tūkstančių dolerių.

žinoma, dėliai to komitetas 
jaučiasi labai patenkintas. Ta
čiau jeigu komitetininkai visą 
laiką turėtų daržovėmis mai 
tintis, tai jie kitaip kalbėtų. 
Bulvėmis ir ridikais misti ne- 
kažkoks tėra malonumas.

Kur kas butų daugiau pa
grindo didžiuotis, jeigu* tie tūk
stančiai butų aprūpinti dar
bais: tąsyk jiems nereikėtų 
maitintis 
mis.

Gruodžio 8 d., įvykusiam 
SLA. 192 kuopos susirinkime', 
pirmininkas p. Jos. Mąslaus- 
kas, pradėdamas susirinkimą 

i pasakė: “čionai yra atėję du- 
delegatai iš kitų draugijų”' ir- 
pakvietė jiedu pasakyti savo 
atėjimo tikslą. Tad p. Povi
laitis atsistojo ir sako: “Ger
biamieji draugai ir draugės, 
mes atėjom pas jumis, su pra
šymu, kad prisidėtumėt prie 
New Kensingtono lietuvių^ drau
gijų bendro fronto^jirieš'ik^rą 
ir fašizmą ir tt.” _

Tie jo 3 pirmutiniai žodžiai 
man ir mano draugams buvo 
be galo įdomus, — ne todėll, 
kad jie žmoniški, gražus žod
žiai, bet dėl' to, kad jų dviejų 
atstovaujamų draugijų vadukai 
per 10 metų su viršum SLA. 
192 kuopą visaip niekino. O 
jau šiandien per savo pasiun 
tinių lupas kalba: “Gerbiamie
ji draugai ir draugės, mes 
prašome .jūsų, prisidėkite prie 
musų ir sykiu bendradarbian'- 
kim”...

Todėl tat jie ir yra įdomus, 
šiandien mažai kas tiki tais 

jų gražiais žodeliais. Nes jie 
‘yra perdėm veidmainingi. Dėl 
to, kad jie kiekvieną darbinin
kų laimėjimą sutinka su did
žiausia panieka, nors tais lai
mėjimais ir jie patys naudo
jasi.

Drąsiai galiu sakyt, kad jei 
šiandien Amerikos darbiniu 

rfcams reiktų stot už barikadą 
kovai už laisvę, už deirtokra 
tiją, tai tenais jų nė vieno ne
rastum* Arba atsidurtų darbi
ninkų priešų eilėse, — su gin
klu rankose prieš darbininkus. 
f r dar jie drįsta kitus darbi
ninkus kviesi neva kovai prieš 
'karą ir fašizmų!

Dėl ko tai daro ? Agi dėl sa
vo ypatiškos garbes ir biz
nio.

Naikina

i
n^niiiiii iįmąiiT»iiHVMW.

; šiemet mirė p. Juozas Yvoš 
įka apief 35 m. ėmžiaus; buvo 
[SLA. 192 kp. narys. Laidotu? 
vėmis rūpinosi jo moteris ir 
Įbrolis Domininkas. Palaidotas 
•unijos kapinėse su bažnytinė1- 
'mis apeigomis.

‘ Mirė Jurgis ŠMaŠevičitte, 55 
lmetų amžiaus. Buvo* bedarbis 
(radb ant kelio negyvų)'. Lai
dotuvėmis rūpinosi SLA. 192 
kuopa. Palaidotas unijos ka
pinėse be bažnytinių apeigų.

Mirė p. Morta Žukien^,. 62 
m., amžiaus.. Laidotuvėmis rur 
pinosi jos vyrus ( &zys Žukas, 
sūnūs Juozas ir1"dukterys Kaį- 
zimiera, Stasė1 ir1 Malvina. Pa
laidojo unijos kapinėse su baž- 

, nytinėmis apeigomis.

Mirė Tamošius 
60 metų amžiaus;
Laidotuvėmis rūpinosi 
Kur palaidojo,

vien tik daržovė*

—o—
trūksta pinigų, ir 

visokios išmatos nė-
Miestui 

deltai to 
ra išvežamos j laiką, žinoma, 
tai yra labai blogas dalykas. 
Tam nemalonumui pašalinti

» M »

Smulkmenos
Kalėdų šeštadienio vaka-I Po

rą, grutodžio 28 dieną, Slavokų 
Sokolų svetainėj, 1186^-4th 
Avė., įvyks SLA. 192 kuopos 
balius.

» » «

Dr. Viiico Kudirkos Draugi
ja pradėjo smukti nariais. Se
nesnieji nariai miršta, o nau
jų neprisirašo. Politikavimas 
taip pat prisideda prie drau
gijos silpninimo. Pasitaiko, kad 
nariai neužsimoka j laiką sa
vo duoklių. Tuo atveju ir pa
sireiškia finansų sekretoriaus

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

gijos 
nariai

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvąja Išmokėjimais

REI-ublic Ša to 
5340 So. Kedzle Avenue

BUVOT0KS
■ ■-J&DASL-

■ VERKDAVAU

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 

Tek Dearborn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510-

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
. Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

•‘Turėdavau privilioti^ kad valgytų
■ Ir nežiūrint kų, valgė viė buvo men-
■ kam Visuomet būsiu dėkinga moti

nai, kuri man' pasakė apie Trlner’e 
BttterVyną”.

į Trlner’s- Bitter Vynas yra senas, at- 
1 šokantis šeimyninis vaistas, kuris ap
saugo; nitoi užkietėjimo,; gąsų; nemie
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku-: 
mų iv negerumų sąryšy su viduriui 

^neveikimu, ir’ priduoda pasigėrėjimų, 
‘ įplpnlems apetitams. Galite gauti jo» 
- visose, vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS,

UI W. Washtagton St
Roonr 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
|« Ofiso TeL Central 4490

u i Iii n . ....................

' Gyv._ vieta: 6733 Crandon Avė.
namu Tel.: — Hyde Park, 3395

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 sutarimu.
Ofiso TeL: Boulevard 7820 
Namu Tol.: Prospect 1930

Chicago ■

LIDY 
ir 

PETRAITIS
Advokatai

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia- 0035

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

Dr. C. K. Kliauga
« Dentistas 

Valandos nuo 9—9- •
2420 West Marquette Road 

arti Western Avė; Hemlock 7828

nežinau

Aneha K. Jairusž
Physieal Theramy 

and' Midwife
6630 S. Western 
Ave« 2iid floor 
Hemlock 9252: 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse.) 
duodu massage) 
Electric t r e a tį- 
ment ir magne- 

' tie blankets ir tt.
Moterims irmer-L 
grinoms. patari
mai dovanai. :

77 W. Washington St.
Suite 1810

TeL State 4311

Mirė Juozas Svipas, 30 mė
tį amžiaus.- Gimęs it augęs* 
Amerikoj. . Laidoluvėmie rūpi
nosi jo moteris p. $vipien§ ir, 
tėvas Jonas Svipas. Palaidojo

. .....................................  . ,1 .Į>m. i,,

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos* 

PATĄkNjkvmAS DIENA ’ IR NAKTĮ. 
Turimė Koplyčias Visose, Miesto Dalyse.

J. F. EUDEIKIS
1 4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
’■< . ...... ■ yįi G »I »! ,ii,f .................. i I .t .................   -.......

LACHAWICZ ir SŪNUS
: 2814 Wast 28rd Place Phones Ganai 2515—Cicero 5827

.'■.S, C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. PuIIman 1279 arba Canal 2515

J. MULEVIČIUS ■' ~
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572
..............          ,.,,,.,1 M.i. .. ..

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

. ........I LI ,   .................................................... II II i I ,n Į I I i, |«I|. ,, ,1 |.l , „ ,1, .. . ,,

A. MASALSKIS
8807 Litūantea AvenUe Phone Boulevard 4139
.  ..................... m. ..rti^.*iii>i>.ii*   m*,i »!.»■<! utį....................... . .............. ......... ........................................... .............. .........................

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109
■r ,,>, '■ iiįiH* ■'"i»1 '‘■jfii'niiJ.įin i

J. F. BADŽIUS
668 West 18tn Street Phone Canal 6174
Į .Į......................................................M............. Ilįll I l.H .>■ —...I >.M .■■■»» m,  .................

S. M. SKUDAS
71& Wėst. 18th SteMt 
.» ,*į .1. i Bi.-,i.i.. — i^ II «l. .itl.t .

I. J. ZOLP
Pilone Monroa 8377 

. ........... ii . .............................. , ....................... ,,r

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

i AKIĮJ SPECIALISTAI

Kiti Lietuviai Daktarai.

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
! 3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
DR. VAITUSH, OPf. 

LIETUVIS 
Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo^ akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karštį, 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 atsitikimu akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau,

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

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

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

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

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

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. G. SERNER
' LIETUVIS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

„ Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vaL diena.

Akinius

8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Seeley 7330
Namą telefonas Brunswick 0597

Ofiso TeL Boulevard 5918
. Rez. TeL Victory 2348

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICĄGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piieta 

7 iki 8 vaL Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2496

Ofiso TeL Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Husas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyrišku, Vaiku ir visi 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Ncd6«

Įlomis ir šventadieniais 10—12 
diena.

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialybių

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

Phone Cicero 3656
Office 4930 W. 13 St. Cicero 49
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NEPAPRASTAS ATSITIKIMAS ISPANIJOJ

liau
SLA viršininkų nominacijos

Vinikas 22snis

Jurgeliu tč 6

ir ne

svaras

statyba

pastangas

Amsterdam, N. Y

ne-

virš*virš

KALENDORIAI

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Mažiukna 15 
Shalna IŠ, 

Sekretoriaus:

po plet. 
SeStadle- 
vakare.
po plet.

Padaryti iš įvairios 
odos ir kulnimPirkite Kalėdų 

Dovanas DABAR!

Iždininko:
Gugis 15
Lopabto 13

Iždo globėjai:
Mockus 18
Mikužiu te 14
Zalatorius 13
Miliauskas 8

Dakt. kvotėjo:
Dr. Stanislovaitis 18
Dr. Naikelis 10.

Neužmirškite Dovanos
VISAI DYKAI

Visai Dykai 
tiktai iki 

KALĖDŲ

DYKAI
Ši graži lempa 
vertės $3.00 ir 

daugiau

Mažiukna 35.
Vinikas

sake, jog

oficialiomis morali 
Aurora nutarė nete- 

nes ji skaitė vyrus viso 
yyrai jai atro-

NAUJAUSI 
Wide Buckle Strap 

SANDALIAI PUMPS 
IR OXFORDS

SlA 272 kuopos balsavimo 
pasekmes:
Prezidento urėdui:

Bagočius 14
Rastenis 12
Gegužis 2

Vice-prezidento:

Ši graži lempa 
DYKAI!!

Su Boston
VYRAMS

ČEVERYKAIS 
IR OXFORDS 

už $3.95 ir virš arba su 
2 porom $3.00 vertes 

čeverykais

SLA 207 kuopos balsavimo 
daviniai

Hilde- 
geros 

kairieji 
žmoniškumo

ATIDUOS!!!
Tiktai per 6 dienas 

Šią Gražią Lempą

Boston Vėl Pasižymi!!!
Boston Shoe Store

Musų SLA 205 kuopa nomi
nacijose balsavo taip:

Bagočius 9, Mažiukna 9, Vi
nikas 8, Jurgeliutė 1, Gugis 9 
Mockus 9, Mikužiute 9, Dr 
Stanislovaitis 9.

Už'rašų raštininkas,
Stasys Godeliauskas.

Prezidento vietai: Bagočius

- 25£
•

Užsakymus priimam dabar. * Didžiausi pasirinkimą

Prisiekusiųjų teismas Madri
de nuteisė donją Aurorų Rod- 
rigez dvidešimt šešiems me
tams, aštuoniems menesiams ir 
vienai dienai kalėti. Praeitais 
metais ji nušovė vienintelę sa
vo dukterj Hildegart.

Bylos aplinkybės nepapras
tos. Donja Aurora ir jos duk
tė Hildegart visam kraštui bu
vo pažįstamos asmenybės. Don
ja Aurora, penktąją dešimtį 
baigianti moteris, savomis kny
gomis, straipsniais ir kalbomis 
buvo pažįstama visai Ispanijai, 
nes ilgus metus buvo viena ak
tyviausių kairių Ispanijos mo
terų.

Dvidešimtus metus baigianti 
jos duktė Hildegart jau buvo 
baigusi teisių fakultetą, turėjo 
advokato titulą, bet dėl maža- 
metiškumo negalėjo praktikuo
ti; lankė medicinos fakultetą;

jau buvo parašiusi keturias 
knygas,

kurios visoj Ispanijoj buvo po
puliarios. Dvi parašytos / kny
gos buvo medicinos—higienos 
klausimais, o kitos politiškais 
— socialiniais klausimais.

Bet Hildegart Ispanijoj pa 
garsėjo ne tiek savomis kny
gomis kiek straipsniais, spaus 
dinamais anksčiau socialistų 
laikrašty “EI Socialistą”, o vė-

This delicious cheese food is 

DIGESTIBLE AS M1LK 
ITSELF!

Boston Shoe Store
3435 So. Halsted St.

SLA. PILDOMOSIOS TARYBOS 
NOMINACIJOS

EHdden in Velveeta’a richlv mild 
Chėddar Chtese flavor are nealth- 
proteetive elementą of many feodą.

It’s vvondcrful for children. Serve 
Kraft V ei v ee ta—in sandwiches, in 
cookėd dishee... often!

Motina pradėjo 
kurias pasira- 

vardu. Visos 
tekdavo Hil- 

patenkinta, ir 
renkanti mo-

Ar Turit Skaudamas
KOJAS?

KORNUS—-SUKIETĖJIMUS 
NAUJIKAULIUS?

Atsilankykit j Shapiro če
verykų Krautuvę—kur čėve- 
rykai bus tinkamai pritai
kyti.

Mes užlaikome dideli pa
sirinkimą įvairio didžio ir 
rųšies čeverykų vyrams,

Motina nušovė nepaprastai gabią savo dukterj 
rašytoją, žurnalistę, juristę ir medikę.

Vice-prez
Sekretoiraus, vietai

23, Jurgeliutė 7, Užunaraitė 4.
Iždininko vietai: Tareila 17, 

Trečiokas 13, Gugis 5.
Iždo globėjų pareigoms: Moc

kus 29, Mikužiute 16, Miliaus
kas 6, Užunaraitė 16.

Į daktarus kvotėjus: D-ras 
Mikolainis 29, D-ras Stanislo
vaitis 5. —J. Tvarainis.

PASINAUDOKIT ŠIUO NEPAPRASTU PASIULIJIMU 
DABAR!

Mes turime tiktai aprubežiuotą skaitlių lempų!
KAS PIRMAS — TAS LAIMES!

moteris esanti didelė verge tė
vų ir vyro. Dabartinis šeimos 
gyvenimas jos taip pat neten
kino, nes daugelio šeimos yra 
didžiausių šlykštynių lizdais, 
nors dažnai paviršius esti pri 
dengtas 
mis. 
keti 
to kaltininkais 
dė bjauriais tvariniais.

Aurorai baigiant trečiąją de
šimtį, jos seserėčios suims pra
dėjo Ispanijoj garsėti, kaip 
muzikos garsenybė. Ispanija, 
Prancūzija ir Italija jaunąjį 
muziką skaitė didžiausiu- mu
zikos genijum-" ir jam prana
šavo didelę ateitį. Geriausieji 
krašto muzikai jį lygino - su 
Wagneriu, Mozartu ir kt. D. 
Aurora sumanė turėti iš jo 
vaiką. Ji tikėjo eugenikos mo
kslu ir jai atrodė, kad žmoni
ja galėsianti, pagerėti tiktai 
tuo atveju, jeigu* žmonės ne
sivels kaip kralikai, tariant jos 
pačios žodžiais, bet darys at
ranką-.

Savo sumanymą pranešė 
jaunam muzikui ir pažadėjo 
muziko nekompromituoti; gi
musį kūdikį viena auginti ir 
niekad jokių pretenzijų nereik
šti. Muzikas sutiko ir iš juo- 
dviejų gimė Hildegart.

Muzikas pačioje savo karje
ros ir garbės pradžioj mirė ir 
niekas ligi šiam metui nežino
jo, kad jis buvo Hildegart tė
vas.. D. Aurora visas savo jė
gas atidavė mažajai dukrytei

Dykai!!
Ši graži lempa
DYKAI!!

Su Boston
MOTERIMS

. ČEBATUKAIS k už $2.95 ir virš.
- Visokio PločioI AAAA iki EEE

Dykai Pasiteira
vimas ir Rodą

Nežiūrint kaip atkakli ar užsenėjus 
jūsų lira nebūtų, arba jeigu jus negavo* 
te geidžiamų pasekmių praeityj, nepralei
skite progos pašinu audotl

DR. ROSS’O NAUJAUSIOMIS 
GERAI IŠBANDYTOMIS 

METODOMIS
Kraujo ligose, nerviškume, silpnume, 

šlapumo ir kroniškose ligose, šie meto
dai duoda pageidaujamas pasekmes. Nie
kas neturėtų nuliūsti. nes tūkstančiai 
atgavo sveikatą Ir včl fbuvo linksmi.

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

LKNGVAS IAMOK£JIMAS 
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 KOZAMTNACIJA 
BE PELNO.

DR. ROSS HEALTH SERVICE 
AND LABORATORY

35 South Dearborn Street 
CHICAGO, JLL.

Priėmimo Kambariai dėl Vyrų—506. 
Dėl Moterų—508.

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

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

Paimkit elevatorių iki 5 aukšto. 
Jis veikia Ir Nedaliomis.

• ŽEMIAUSIOS KAINOS
Todėl visai nėra reikalo jums vargintis važinėjant kitur, kai jus galite 

gauti vėliausias ir geriausias dovanas čia pat
KAIP TAI: 

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

BERNICE’S DRESS & LINGERIE SHOPPE

tikėjosi iš jos išauginti nepa
prastą moterį,

kuri skirtųsi iš kitų protu ir 
valia, kuri butų pavyzdžiu pur
vynę skendėjančioms mote
rims, kuri turėtų drąsos ko
voti prieš gyvenimiškas netei
sybes ir bjaurumus. D. Auro
ra norėjo išauginti iš savo 
dukters tą idealų moters ti
pą, kurį ji skaitė reikalingu 
šiandieniniam gyvenimui.

< HildegarU- nuo' ; pirmųjų die
nų stengėsi’ racionalistiškai 
auklėti ir nepasitikėjo jokiais 
globėjais. Pradėjusiai kalbėti 
mergaitei davė vokiškai, ang
liškai ir prancūziškai kalban
čias aukles, kurios mergaitę 
išmokė ko laisviausiai vartoti 
svetimas kalbas. Hildegart, mo
tinos padedama, pralenkė savo 
klasės drauges ir jauna pasto
jo į universitetą. Universitete

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

nepriklausomam dienrašty 
Tierra”. Kiekvienas straip- 
buvo taip gyvai parašy- 
kad kiekvienas skaityti 

mėgstąs ispanas gaude Hilde
gart straipsnius.

Neblogesnis meisteris 
Hildegart pasirodė ir tribūnoj. 
Ji mokėjo sukelti moterų en
tuziazmą, kvietė šviestis 
atsilikti nuo vyrų.

Ispanijos moterys iš 
gartos tikėjosi sulaukti 
savo teisių gynėjos 
geros laisvės 
skelbėjos; profesoriai pava
duotojo, o visa Ispanija moks, 
lininkes. Jaunos dvidešimtus 
metus einančios mergaitės gar 
sas buvo pažįstamas tolimiau
siuose užkampiuose ir visi iš 
jos tikėjosi nepaprastų darbų.

Pradžios mokyklą baigusi 
Hildegart jau mokėjo vokiš
kai, angliškai ir prancūziškai, 
motina ją stengėsi išmokini 
šių dalykų pirmaisiais kūdiky
stės metais, kad vėliau netu
rėtų bereikalingai laiko gaišin
ti. Savo namuose turėjo biblio
teką, susidedančią iš 30,000 
knygų.

Ir vis dėlto donja Aurora 
nušovė tiek daug žadančią sa
vo dukterį. Ir niekas negalėjo 
suprasti, kokių impulsų veda 
ma motina galėjo nušauti vie
nintelę savo dukterį.

Bylos metu štai kas paaiškėjo.
D. Aurora, kurios tėvai bu 

vo mokytojai, nuo pirmų ku 
dikystės dienų skaitė daug 
knygų. Savo krašto gyvenimą 
taip pat labai atidžiai sekė. Iš 
visų šių pastabų susidarė la
bai blogą nuomonę apie Ispa
nijos moterį. Jai atrodė, jog

Švieži farmų
Švieži namie
Venzyti lašinukai
Maltos mėsos 
švieži jautiena virimui arba stew, svaras 
Švieži kiaulienos kumpiai, svaras .........

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

g VOS KELETAS DIENŲ BELIKO IKI i

Dėl Kalėdinių Pirkinių Eikite į 
Bernice's Dress&LingerieShoppe

3437 So. Halsted Street 
KUR RASITE

SVETAINE DEL RENDOS
PATOGI DĖL VISOKIU PARENGIMŲ.

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

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Sav.

2435 SO. LEAVITT STREET Tel. Canal 9585

VYRŲ KRAUTUVĖS
Tel. Hemlock 8544

darbo iiitensingumas nebuvo 
nutraukiamas. Tatai davė2}Hib 
degart didelę kultūrą ir gali
mybę skirtis iš kitų savo ko
legių.

Kol Hildegart pasiekė 16-- 
17 metus, motina buvo begalo 
patenkinta savo dukterimi. Bet 
paskutinieji metai motiną ap
vylė. D. Aurora pastebėjo, kad 
dingsta josios, dukters darbin
gumas ir ji turi palinkimo tap
ti tokia, kaip ir kitos jos mok
slo drauges, kaip ir didelė mo
terų dauguma.

Kiekvienas mėnuo jos nusi
vylimą gilinęs, nes ji pastebė
jus, jog josios siekimas — 
ideališkos moters išauklėjimas 
— eina niekais. Savo dukterį 
ji mylėjo motinos meile, bet 
protas ir ‘logika jai 
užsimotoji

naujojo žmogaus 
sugriauta.

Ji dar kartą dėjo 
dukterį gelbėti; manė darbin 
gurnu priversti pasiekti idea 
lauš tipo ir tam tikslui pra 
dėjo dukterį vilioti garbe ii 
populiarumu, 
rašyti knygas 
šydavo Hildegart 
spaudos pagyros 
degart, ji atrodė 
nepasakojo, jog 
tinos laurus. Po kiekvieno kny^ 
gos pasirodymo, ji stengėsi 
dirbti ir atrodė, kad motina 
dar galėsianti išgelbėti savo 
kurinį.

Bet juo toliau, jos duktė 
Hildegart pradėjo elgtis kaip 
ir kiekviena moteris: tenkino
si jai teikiama ispanų garbe, 
bet nedėjo j pastangų tai garr 
bei įsigyti. Motinos parašytus 
straipsnius perrašydavo, pasi
rašydavo ir nešdavo redakci
jom * ”,

D. Aurora,, nusivylus, ketu
riais revolverio šūviais nušo • 
ve bemiegapčią vienintelę sa
vo dukterį, D. Aurora, ko ge
ro, galėtuip prilyginti legen- 
dąriniam.., (.skulptoriui, kuris, 
baigęs lipdyti geriausį savo ku
rinį, kainavusį ilgu’s darbo me
tus, į šipulius viską sudaužė, 
nes kūriny nesimatė gyvos 
dvasios, kurią menininkas no
rėjo jam duoti.

ŠTAI KELETAS MAISTO BARGENU 
BLUE FRONT MEAT MARKET ' 

3643 So. Halsted St.
kiaušiniai, tuz. 
daryti kilbasai. 

svaras ...
3 svarai už

Mes užlaikome visokias įžymiau- 
sias prekes, štai keletas tinkamų

SSe dovanų!
Rankomis siūti kaklaraiščiai, 

atsakančios konstrukcijos E E p
Sį? kiti iki $2.
įtt Marškiniai su ar be kalnieriaus | ?1.354r?1.65
KjR ARR0W marškiniai, didelis pasi- 
tS rinkimas baltų ir kitų ftft 
Sfil dailiu marškinių ...........
jįg Puikios Jajamos, be $1 QE 

juostos ............... .......■ ■****
Pančiakos—Wilson ir Interwoven

25c ir 50c porai gg TAD EIKITE I

į Snl’s-Men’s Shop 
J«s DOVANOS DEL VYRŲ—Iš 
•SI 6311 So. Western Avė.

3.95 ir viršaus 
Visi iš grynos odos 

SPECIALIAI BOSTON 
Padaryti ČEVERYKAI 
Dydžio nuo 4^ iki 12 
JUODI, RUDI ir SUĖDĖ 

įvairaus platumo
Neužmirškit apie lempą 

Gausit visai DYKAI

| PIRKITE KALĖDOMS DOVANAS |
S Martinkaus Krautuvėje g
§ 3340 So. Halsted St. |

PAS MUS RASITE LABAI TINKAMŲ KALĖDOMS
DOVANŲ DĖL VYRŲ. gi

Užlaikome didelį pasirinkimą ir prienamom kainom visą eilę 
Jįį* vyriškų aprėdalų, kaip tai: “Bath-robes, Pajamas, Svederius, »

Skrybėles, Kepures ir gerai žinomos išdirbystės Wilson Bros, 
Apatinių ir Viršutinių Marškinių. Įvairių Kaklaraikščių, Šalikų, 

KS Diržų, Kojinių ir Pirštinių.
Kiekvieną dovanėlę įdedame į Kalėdinę dėžutę ir Kalendorių Se 

duodame Dykai .Nevažiuokite į didmiestį! Pirkite pas lietuvius.
Mes jums patarnausime kuogeriausiai. - uR

8 Martinkaus Krautuvė I 
g 3340 So. Halsted St. g

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

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

10 tobulų pirštų. 2 sveikas kojas. Kas nepavydės?

II kainos *1.95'„*3.95Specialis kūdikių čeverykų 
Departamentas. 

NUPIRKIT ČEVERYKUS DĖL SAVO ŠEIMOS KALĖDOMS!

RINKTINIAI ČEVERYKAI DĖL oriZlkirlIvVJ O VISOS ŠEIMYNOS
6307-09 South Western Avė.

Florsheim Krautuvė ------ Puikiausia čeverykų Krautuve Chicagoje.
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ŽMONA TIKI, KAD HAUPTMANNO PASIGAILĖS

kuriuos Bimba

kur darbininkų
POLITIKA HAUPTMANNO BYLOJE

ir kartu su tuo nuti

mas žiemą
NAUJAS ČEKOSLOVAKIJOS PREZIDENTAS

zmo

TEISIAMI Už ŠEŠIŲ NUŽUDYMĄ

Mrs. Paulos

Austrijos darbiniu-' 
galėję atsilaikyti,

$5.00
2.75

$8.00
4.00
2.00
1.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
Iii. Telefonas Canal $500,

Entered as Second Ciass Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Di. under the act oi 
March 3rd 1879.

NORI SUVIENYTI SOCIALIS 
TUS IR KOMUNISTUS

Apleisdama Trenton kalėjimą.

KOMUNISTŲ “RE VOLIŲ 
CINIS KELIAS”

pasise- 
norst vienu laiku jų buvo atsiradę net pačiame 

armijos generaliniame štabe. Bet valdžia su jais grei
tai apsidirbo.

Reikia manyti, kad ir prie naujojo prezidento de
mokratija . Čekoslovakijoje pasiliks tvirta.. -..

Subscription Ratas:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year ontside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Bet ką reikštų tas “revoliu
cinis kelias”, 4 -kurį Bimba šau
kią socialistus?

Jisai mano, kad į tą kelią 
jau stoja (ar rengiasi stofi) 
“kairysis sparnas”, kurį Jisai 
taip karštai , myli, kad geidžia

šalių social- 
savo rankose 
jie arba da- 
arba sudaro

POLITIŠKAS ANALFA 
BETIZMAS

fašizmas? Austrijos darbinių 
kus, kaip visi žino,

esti nedideles svar- 
šaltis ar sloga daž- 

ir prie menkos prie- 
keletą dienų savaime

Tačiau kartas nuo

nugalėjo 
ginkluota jėga, kurią buvo ap
rūpinę pinigais ir amunicija 
Italijos fašistai. Prieš tą gink
luotą jėgą 
■kai nebūtų

nežiūrint kas butų jiems' vado
vavęs.

Vokietijos j vykiai irgi yra 
perdaug gerai žinomi, kad kas 
nors galėtų priimti tpkią jų in
terpretaciją, kurią jiems duo
da Bimba. Yra faktas, kad Vo
kietijoje tol nebuvo pavojingas 
fašizmas, kol tenai silpni buvo 
komunistai. Kai tik komunistai 
gavo 6 milionus balsų, tai atė
jo Hitleris!

Bet kodėl Bimba mini tik 
Vokietiją ir Austriją, kalbėda
mas apie fašizmo pergalę? Fa
šizmas pirmiausia laimėjo Ven
grijoje; o Vengrijos darbinin
kai bandė eiti komunistų keliu 
ir jau buvo (steigę net “sovie
tų valdžią”.

Sekantis po to ir dar stam
besnis fašizmo laimėjimas bu
vo Italijoje 
dauguma irgi buvo paklausiusi 
Maskvos ir (stojusi į “revoliu
cinį” komunistų kelią.

Iš antros puses, Bimba tyli 
apie tas šalis, kuriose socialde
mokratų vadovaujami darbi
ninkai sumušė fašistus, būtent: 
Daniją, Švediją, Norvegiją, 
Šveicariją, Holandiją, Belgiją, 
Čekoslovakiją ir Angliją. Pir
mose trijose šitų 
demokratai turi 
valdžią; o kitose 
lyvauja valdžioje, 
stipriausias opozicines partijas, 
kurių jėgos nuolatos auga.

Ęet Bimba rašo apie “social
demokratijos kelią”, visai apie 
šitas šalis užmiršdamas, tar
tum jų nė ant žemės kamuolio 
nebūtų!

Tuo gi tarpu tosė šalyse dar
bininkų klasė juk yra šimtą 
kartų daugiau laimėjusi, negu 
Bimbos pagirtoje Sovietų Ru
sijoje, kur darbo žmonės dar 
neturi nė paprasčiausių piliečio 
teisių.

PORT ORCHARD, Wash. — Vaizdas teismo salės, kur ei
na byla Leo Hali ir moteriškės, Peggy Paulos už, nužudymą še
šių žmonių laike apiplėšimo. Dešinėj, teisiamųjų advokatas, 
Horr. Prokuratūra pareikalavo abiems suimtiemsiems mirties

Idant Bimbos skaitytojai nu
manytų, kas yra tas “revoliu
cingumas”, kurį jisai nori 
įbrukti socialistams, jisai duo
da kelis pavyzdžius iš Euro
pos, pradėdamas, žinoma, su 
šventąja “matuška Bosija”.

“Prieš 1933 metus”, — ra
šo jisai — “buvo du keliai.

“Komunistų kelias Sovietui
Sąjungoje. Dauguma socia
listų sakė: Tas kelias pusė
tinai sunkus, mus vadai mo
kino, kad nereikia revoliuci
jos (? —- “N.” Red.), nerei
kia proletarinės diktatūros 
socializmo pergalei. Todėl 
mes neisime tuo keliu. Yra 
kitas kelias, lengvesnis, grei
tesnis (? — <fN.” Red.).

“O koks tas kitas kelias?
“Tai socialdėmokratijos re- 

formistinis kelias. Tuo keliu 
darbininkus veda Vokietijos 
ir Austrijos socialdemokra
tai, jie sakė: Pamatysite, 
kaip šitas kelias įves į so
cializmą be jokių kančių!

“Bet kas atsitiko?
“Šitas yokietijos ir Aust

rijos kelias pasibaigė kruvino 
fašizmo laimėjimu!

“Ar tai nereikia mokintis 
iš šitos katastrofos? Argi 
šita katastrofa neparodo, 
kad šituo keliu darbininkų 
klasei negalima eiti?” 
Mokintis, žinoma, reikia, bet 

mokinantis reikia vartoti pro
tą, o ne tik taip sau liežuviu 
makaluoti arba • plunksna po- 
pierą braižyti!

Bimba vadina socialdemokra
tijos kelią “reformastiniu”. čia 
yra dvi nesąmonės. Viena ta, 
kad socialdemokratai skelbė 
no tik reformas, 'bet ir revoliu
ciją. Ir ne tik skelbė revoliuci
ją, beit .ir ją -padarė. Vokietijo
je, Austrijoje it net pačioje 
Rusijoje revoliucijoms Vadova
vo socialdemokratai, o ne ko
munistai.

Antra Bimbos nesąmonė yra 
ta, kad jisai smerkia “refor- 
mistini 'kelią”, o tuo pačiu lai
ku pats stoja#už reformas. Juk, 
pav. socialine apdrauda yra re
forma, o ne revoliucija; tačiau 
komunistai (kurie seniaus so- 
oialinę apdraudą niekindavo, 
kaipo “supuvusį oportunizmą” 
ir “darbininkų mulkinimą”) 
šiandie giriasi esą karščiausieji 
tos reformos šalininkai. ; , j 1 1 t

O kai dėl Vokietijos į r Aus
trijos, tai kam čia niekus šnc-[pranyksta 
k&ti, buk socialdemokratija te- karto laimė nusisuka, kuomet 
nai buvusi kalta, kad įsigalėjo dalykas ne tik surimtėja, bet 
fašizmas? Austrijos darbinių-1dažnai baigiasi net tragedija.

Čia kalbu apie^plaučių įdegi
mą, pneumoniją, kuri yra 
skaitoma rimčiausia sezoną li
gą, nes jos atsitikimų labai 
daug pastebiama.

Apie šios ligos rimtumą nie-1 bausmės.

kur ji 
aplankė mirties kameroje (kalintą vyrą Bruno Hauptmanną, 
Mrs. Anna Hauptmann pareiškė viltį, kad valstija jo pasigai
lės ir nenužudys elektros kėdėje. Hauptmannas yra nuteistas 
mirti už Lindberghų kūdikio pagrobimą ir nužudymą.

viršiaus atrodančiais menkais 
sirguliavimais, niekados nerei
kia juokauti. Labai teisinga pa
tarlė sako: kad ir menkas kup
stas apverčia didelį vežimą.

Susirgimo atsitikime ligonio 
■slaugojimas ir gydytojo nuola
tinė priežiūra labai dažnai su
losią nulemiantį vaidmenį, ši 
liga tankiausia tęsiasi savaitę 
laiko, ir per tą laiką ligonis 
esti veik bejėgis. Taigi slau
gės nuolatinė priežiūra yra bū
tina kur tik galima, o gydy
tojo profesionalės pagalbos 
svarbos negalima perdėti. Mai
nymas gydytojo šioje ligoj 
daugiau kaip neprotinga, nes 
naujai pašauktas gydytojas ne
žino pirmesnės ligos eigos, nei
gi kas buvo daroma, tai jam 
labai sunku tinkamai orientuo
tis. šitokį permaina tik pačiam 
ligoniui Į nenaudą išeina. Rei
kia pasišaukti gydytojas, ku
riuo pilnai pasitiki ir jo laiky
tis iki galui. Jei gydytojui rei
kės pagalbos, tai jis pats pa
šauks kitą į konsultaciją, kas 
duos daugiausia gerų pasėkų, 
nes be kooperacijos, be pilno 
pasitikėjimo iš abiejų pusių 
nieko daug gero negalima at

kas nedvejoja, nes mirtingu
mas nuo jos stebėtinai aukš
tas kad ir prie idealingiausios 
priežiūros. O ką jau bekalbėti 
kur tos priežiūros mažai ai 
visai nėra. Nuo josi jauni ir 
krinta, suaugę krinta, o iš se
nelių tik labai retas kuris iš
eina. Pats gydymas yra sun
kus ir dąžnąi mažai viltingas, 
Užtat vyriausiai turėtų būti 
statoma apsisaugojimo princi
pas, ypač žiemos metu.

Tikriausias apsisaugojimo 
būdas, tai vengti viso to, kas 
mažina asmens pajėgumą, jo 
atsparumą, kaip anksčiaus mi
nėta. Užlaikymas savo sveika
tos geriausiame stovy yra vie
nas iš svarbiausių laidų apsi
saugoti ne tik nuo plaučių įde
gimo, bet ir nuo daugelį kitų 
ligų. Į tai reikia ypatingos do
mės kreipti žiemos metu, ka
da aplinkumos nėra taip pa
lankios sveikatingumui.

Nedvejojančiai yra patirta, 
kad taip vadinamas šaltis, slo
gos ir šiaip jau tarsi menki 
sunegalėjimai, apie kuriuos 
dažnai mažai paisoma, neretai 
baigiasi [rimtu plaučių įdegi
mu. Užtat tais, kad ir iš pa
siekti.
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Apie tą laiką, kada Vyriausias Teismas Washing- 
tone rengėsi svarstyti apeliaciją Bruno Hauptmanno, 
kuris yra nuteistas mirčiai dėl Lindbergho kūdikio nu
žudymo, New Jersey valstijos gubernatorius Hoffman 
ėmė daryti pareiškimus spaudai, kurių prasmė buvo ta, 
kad Hauptmanno byloje palikę daug neaiškumų ir kad 
nuteistasis, gal būt, esąs nekaltas.

Gubernatorius pasakė, kad jisai paskyręs kokį tai 
garsų detektivą tyrinėti Lindbergho vaiko mirties apy- 
stovas. Paskui prabilo tasai paslaptingas gubernato
riaus tyrinėtojas, detektivas Parker, ir išreiškė nuo
monę, kad Hauptmanno kaltė esanti neįrodyta. Tuo pa
čiu laiku laikraščiuose pasirodė žinia, kad esą susekta, 
jogei žymi dalis pinigų, sumokėtų tariamiems kūdikio 
grobikams, buvusi rankose Hauptmanno “partnerio” 
Fisch’o, kuris yra miręs Vokietijoje.

žodžiu, publikos opinija buvo ruošiama Hauptman
no, jei ne visiškam paliuosavimui, tai mirties bausmės 
pakeitimui kalėjimu. Bet Vyriausias Teismas nuteisto
jo apeliaciją atmetė. New Jersey’s teisėjas paskyrė lai
ką Hauptmanno nugalabinimui
lo balsai apie nuteistojo nekaltumą. Gubernatorius 
Hoffman dabar jau sako, kad jisai niekuomet neabejo
jęs, jogei Hauptmann yra piktadarys, nužudęs Lind- 
berghiuką.

Aišku, kad “politika” bandė Hauptmanną išgelbėti 
nuo elektrikos kėdės. Tam tikruose publikos sluoksniuo
se gubernatorius Hoffman butų pasidaręs tikras hero
jus, jeigu jisai butų sugebėjęs ištraukti nuteistąjį vo
kietį mechaniką iš mirties nasrų. Bet gubernatoriaus 
įtaka pasirodė šiame atsitikime per menka.
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Musų komunistai dabar yra 
be galo “susirūpinę” svetimų 
organizacijų dalykais. Susilau
kę visiško savo idėjų bankroto, 
jie bando sukelti suirutę pas 
kitus, idant butų nukreiptos 
publikos akys nuo komunistų 
“nuogybes”, šituo tikslu komu
nistai uoliai davinėja patari
mus “sklokininkams”, kokią 
poziciją šie turį užimti. Taip 
pat "su nepaprastu “pasišven
timu” jie kišasi j reikalus So
cialistų Partįjos, kurią per 
16—17 metų jie visaip stengė
si suardyti ir sugriauti.

Komunistai apsimeta dabar 
labai dideliais socialistų prie- 
teliais. A. Bimba “Laisvėje” 
rašo net,, kad jam butų labai 
nemalonu, jeigu Socialistų Par
tijoje įvyktų skilimas: esą, 
“mes” to nenorime. Bet ko ji
sai nori, jeigu jisai socialistais 
taip rūpinasi?

“Mes norime, kad kairysis 
sparnas pilniai laimėtų visą 
partiją (pabraukta originale. 
— “N.” Red.), kad ‘senoji 
gvardija’ pasiliktų generolais 
be armijos. Mes norime, kad 
visa Socialistų partija ąiteitų 
ant revoliucinio kelio (pa
braukta originale. —+ “N.” 
Red.), sudarytų bendrą fron
tą su Komunistų Partija ir 
kad paskui, laipsniškai, abi 
partijos organizaciniai susi
vienytų i vieną revoliucinę 
partiją (pabraukta origina
le. — “N.” Red.). Ar tie mu
sų troškimai išsipildys, tai 
tik ateis (gal būt gana 
greitai) parodys.” 
Pasakyta pusėtinai aiškiai. 
Komunistas Bimba karštai 

pritaria socialistų tariamam 
“kairiam j am sparnui” (kuris 
suskaldė socialistų organizaci
ją New Yorke ir bando su
skaldyti partiją visoje šalyje), 
bet jisai sakosi nenorįs socia
listų partijos skilimo.

Nenori skilimo ir tuo pačiu 
laiku rodo savo simpatijas 
tiems, kurie skilimą vykina! 
Puiki logika, ar ne?

Bet Bimba paaiškina, kodėl 
jisai socialistų skilimo “neno
ri”. Jisai geidžia, kad “kairysis 
sparnas” užkariautų visą parti
ją. Kai partija bus užkariauta 
tų, kuriuos Bimba myli, tai su
prantama, kad skilimo neberei
kės. Tuomet Bimba mylės vi
sus socialistus ir sudarys su 
jais “bendrą frontą”, o po to 
laipsniškai suvienys savo par
tiją su socialistų partija į “vie
ną revoliucinę partiją”.

Taigi Bimbos linkėjimai so
cialistams yra tokie: jie turi 
pasiduoti “kairiam jam spar
nui”, atmesti savo dabartinį 
nusistatymą ir stoti į “revoliu
cinį kelią”, o paskui — susilie
ti su komunistais kokioje tai 
naujoje “revoliucinėje partijo
je”. žodžiu, jisai nori, kad(so- 
ciąlistų partija duotųsi prary
ti bolševikams!

Dabar aišku, kodėl lietuviš
kų “centrabiurių” vadas pasi
darė staiga toks didelis socia
listų “prietelis”. Jisai geidžia, 
kad dabartine socialistų parti
ja vimi išnyktų ir jos vietoje 
susidarytų kokia tai nauja “re
voliucinė” organizacija, kurioje 
idėjiniai nusibankrotavę komu
nistai galėtų rasti prieglaudą.

!Už šitokius “draugiškus”1 lin
kėjimus socialistai pasakys 
Bimbai dėkui.

Rezignavus, dėl senatvės Čekoslovakijos preziden
tui Masarykui, jo vieton vakar tapo išrinktas Eduardas 
Beneš, buvęs per daugelį metų užsienių reikalų minis- 
teriu. Bendrame atstovų buto ir senato susirinkime už 
jį buvo paduota 340 balsų, prieš 24 balsus, paduotus už 
čekų žemdirbių partijos vadą Nemecą.

Už Benešą, matyt, balsavo čekų ir vokiečių socia
listai ir liaudininkai. Jisai yra pažangus žmogus ir ga
bus diplomatas.

Benešo išrinkimas prezidentu liudija, kad Čekoslo
vakijos respublikai negrasina pavojus nei iš dešinės, nei 
iš kairės pusės. Pirmaisiais Čekoslovakijos nepriklauso
mybės metais tame krašte buvo labai įtakingi komu
nistai. Mat, tūkstančiai čekų buvo per karą paimtį Ru
sijoje į nelaisvę. Kai 1917 metų gale Rusijoje įvyko 
bolševikiškas perversmas (“revoliucija prieš revoliuci
ją”), tai Santarvės valstybių generolai mėgina tuos be
laisvius čekus pavartoti kovai prieš bolševikus. Bet če
kai norėjo kaip galint greičiau grįžti namo ir jiems ne
patiko, kad reikia kariauti už Kolčaką.

Pagrįžę iš Rusijos, tie čekai, paskleidė savo tėvynė
je palankią nuomonę apie bolševikus. Tokiu hudu dau
gelis darbininkų Čekoslovakijoje priėmė komunizmo 
evangeliją. Per keletą metų čekų komunistų partija bu
vo daug stipresnė, negu socialistų.

Bet demokratijos sąlygose komunistams nesisekė, 
Jie ėmė skaldytis ir silpnėti. Laikui bėgant, jų įtaka 
darbininkų masėse visai nusmuko. Dabar Čekoslovaki
jos komunistai politikoje beveik jokios reikšmės netu
ri. Jie siūlosi socialdemokratams į “bendrą frontą”, bet 
šie jiems atsako: “Meskite savo svajones apie’ diktatū
rą, pasisakykite aiškiai ir griežtai už demokratiją — 
tuomet galėsime dėtis į daiktą. O anti-demokratiškos 
partijos mums į talką nereikia!”

Fašistai Čekoslovakijoje taip pat neturėjo 
kimo

,am laimėjimo visoje socialistų 
partijoje. Bet čia butų pravar
au paklausti: ar “kairysis spar
nas” užkariavo Socialistų Par
tijai miestą Mihvaukee? Ne. Jį 
užkariavo tie 
vadina “senąja gvardija”.

Ar “kairysis sparnas” užka
riavo Pennsylvanijos miestą. 
Reading ir Connecticut miestą 
Bridgeport? Ne. šituose mies
tuose socialisitų organizaciją 
absoliučiai kontroliavo ir tebe- 
ęontroljuoja vadinamieji “de
šinieji” socialistai arba “senoji 
gvardija”.

Taigi matome, kad tose vie- 
;ose, kuir socialistai yra stiprus 
ir pajėgia laimėti rinkimus, jie 
yra ne “kairiasparniai”

Bimba nori, kad "“kairysis 
sparnas” tuos socialistus su
naikintų, paliktų juos “genero
lais be armijos”. Kitaip sakant, 
jisai nori, kad butų sugriautos 
stiprios socialistų organizacijos 
ir kad republikonai su demo
kratais tose vietose vėl atgau
tų valdžią!

Tai ve ką praktikoje reiškia 
Bimbos “draugiški” linkėjimai 
socialistams.

Rašo Dr. S. Biežis, 
Chicago, III.

Žiemą visados daugiau 
nių serga, negu kokiu kitu se
zonu. Kvėpavimo organų įvai
rus suirimai ypač esti papli
tę. Visai nedaug žmonių rasi
me, kurie išgyventų visą žie
mą nesirgę kokiu nors šalčiu, 
slogomis, gerkles skaudėjimu 
ir panašiais nesveikumais. Va
sarą gi panašių susirgimų pa
lyginamai visai mažai tėra.

Kiekvienam reikia aiškiai su- 
prasti, kad žiemos sezonas es
ti nepalankus sveikatai ir lo
dei musų privalumas turėtų 
būti atitinkamai vaduotis, jei 
norime išvengti nelaukiamų su
sirgimų. Priežasčių yra gana 
daug, tačiaus svarbiausios bus> 
sekamos: peršalimas, sudrėki- 

įmas, prastas vėdinimas gyve
namųjų kambarių, kurie daž
niausia esti peršildyti, stoka 
tyro oro, stoka poilsio ir tt. 
šios suminėtos aplinkybės silp
nina žmogaus naturales jėgas, 
atsparumą, kas pagamina la
bai gerą progą įsigalėti vieno
kiai ar kitokiai ligai. Tai čia 
gludi priežastys, dėl ko žiemą 
žmonės (daugiau, sergto,, negu 
vasarą.

Laime, kad dauguma šių su
sirgimų 
bos, nes 
nai kad 
žiūros į
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KALĖDŲ SPALVOS

Atrodo keista, kad nelabai 
mėgiama, raudona spalva, yra 
vyriausi Kalėdų spalva. Tai 
yra tikras papuošalas mono
toniško žiemos sezono* kai 
gamta spalvomis esti biedna. 
Vasarą esti perdaug šviesos ir 
raudonumo, tai raudonos spal
vos žmogus negali nė mėgti. 
Žiemą gamtoje spalvų nesi
mato; oras pilkas ir dažnai 
apsiniaukęs, tai vienintelė tei
giama spalva yra raudona, 
kuri visur puikiai pastebima 
ir lengvai harmonizuojasi. 
Raudona spalva balansuojasi 
su baltai žalia ir kitom, kaipo 
vienintelė “šiltoji” spalva,, be 
kurios kitos spalvos neturėtų 
reikšmės.

Raudona spalva per Kalė
das vartojama dekoracijoms, 
kaipo grįžtančios šviesos sim
bolis. Be to, raudona spalva 
reiškia draugiškumą, meilę ir 
svetingumą.

Antra Kalėdų spalva yra 
žalia, amžinybės ir džiaugsmo 
simbolis.

Trečia Kalėdų spalva yra 
geltona arba auksinė, kuri 
simbolizuoja religiją, turtą ir 
kartu saulės šviesą. Sidabrinė 
“spalva” 
tą, bet 
skaitoma 
nebeturi

Mėlyna spalva Kalėdų de
koracijom mažiausiai varto
jama. Mėlyna spalva simboli
zuoja išmintingumą ir filoso. 
fiją.

Fieljotine 
zuoja taiką, 
nimą.

Paprastai
“spalvotas Kalėdas”, 
reikšti linksmumą, tai jį rei
kia išreikšti spalvomis, kaipo 
“matomą Šukį”. O tas džiaug
smo palaiminimas reiškiamas 
įvairiais budais: puošimas eg-

taipjau reiškia tur- 
tikrenybėje ji nėra 
spalva, dėl to ji ir 
platesnės reikšmės.

spalva 
ramybę

simboli 
ir almi

žmonės mėgsta
Kad iš-

ŽINOTINA
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' NAUJffiNOS, ehfcago^ M

Šiandien atsidaro Rem- 
brandt’o paveikslų pa

roda Art Institute

raudonų

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

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

Šan4ien pu piet, 3 vaL Art 
Instituto galerijose atsidarys 
garsiausio pasaulyje dailinin
ko, Rembraiidt’o,, kūrybos pa
roda. Be to? dar bus visa eilė 
buvusių jo mokinių, pagarsė
jusių menininkų darbų paro
da.

Tarp kitų Renibrandt’o. gar
sių paveikslų, buvo siunčia
mas iš Paryžiaus Louvre mu
ziejaus religinis, paveikslas, 

[“Vakarienė Emmause”, verti
namas. $750,000k00į bet kelio
nėje prapuolęs. Spėja, kad ga
lėjęs būti pavogtas.. Gal dar 
atsiras? —B-darbis,

Ar Žinote Kad—
‘ i

keleivinių, traukinių vagonų 
sėdynės apmuštos tamsiai ža
liu audeklu, suteikia ramią 
nuotaiką keliauti? Jokia kitą 
spalva čia nėra pamainoma, 
žalia spalva reprezentuoja 
linksmumą, judesius, todėl ir 
poolruimiuose bilijardtj stalai 
apmušti žaliu audeklu, žalia 
spalva nekliudo matymui.

—Šviesiai. fieljotine spalva 
išdėkoruotas niiegruimis tei
kia gerą nuotaiką pailsini.

> * *
—Fotografijos 

sienos visiškai

*

kabinti ant 
netinka.

Kodėl stovyla kertėj 
geriau atrodo?

ląitės- žibučiais, žiburėliais, 
dovanų siuntimas spalvotuo-t 
še įvyniojimuose ir tt. Kaipgi 
žinosi, jog Čia yra Kalėdų do
vana, jeigu ji nebus įdėta ryš- 
kių spalvų dėžutėn arba mar- 
gon, popieron įvyniota? Kalė
dų dovana prastai atrodys be 
kalėdinių papuošimų. 

4

Kalėdos yra linksmo ūpo 
ir geros nuotaikos laikas.

Kalėdų spalvos yra trys 
ryškios spalvos—raudona,, ža
lia ir geltona, pagražintos 
sniego žibučiais.

Kaip pasipuoš t i Kalėdoms.
Raudona ir žalia spalvos 

yra viena kitai griežtai prie
šingos* vadinasi nėra giminini 
gos. Būtinai reikia pridėti tre
čios spalvos* — geltonos arba 
mėlynos, kad pastarosios dvi 
dominuotų raudonąją. Jeigu 
dekoruodami eglaitę prika
binėsite perdaug
lempučių, tai eglaitė atrodys 
tamsi ir beveik juoda, be ža
lumo. Mažiau raudonų*, o dau
giau mėlynų ir geltonų lem
pučių, padarys eglaitę žales
ne, negu ji yra. Puošiant kąį 
nors kitą su raudona ir žalia 
spalva, reikia atsižvelgti į štai 
ką: Neturi būti dvi lygios da
lys spalvų; dvi dalys raudo
numo, o tik viena žalumo ar
ba atvirkščiai. Žinoma, ge
riau yra vartoti mažiau rau
dono (1 dalis), o daugiau ža
lio (2 dalys). Tik tada šitos 
dvi spalvos kooperuos ir ne
erzins akių.

Imkime pavyzdį iš gamtos? 
“Poinsetija” arba “holiako” 
(pilerožės) lapai gražiai žali 

’su mažai raudonų lapų ir uo
gų. Jeigu šitie ir kiti panašus 
augmenys turi didesnius žie
dus, tai turi ir didesnius la-« 
pus. Puiki proporcija!

Kita graži spalvų kombi- 
nuotė yra šitokia: Geltona* 
žalia, mėlyna ir sidabrinė su 
raudonu akcentu. (Sidabrine 
su auksine kartu neina). Bet 
šita.spalvų skema labiau prh 
mena laidotuves, negu Kalė
das. Ją vartoti reikia atsar
giai arba žinoti kiek ir ko rei
kia.

Ne tik stovyla, bet kertė ge
riau atrodo, kai ji ten stovi. 
Del to taip yra, kad apvali 
stovyla, pastatyta kertėj, duo
da trečią išmatavimą (three 
dimension). Monotoniška ker
tė, kurios su duriamoj i linija 
eina nuo grindų iki lubų, din
gsta, o jos vietoje jaučiasi pil- 
'numo-apvalumo forma.

Stovyla dar geriau tinka 
tokioj kertėj, kur užsisuka 
laiptai, suprantama, siūboj, 
ypatingai antro aukšto kertėj. 
Apačioj, prie laiptų tada tin
ka didelė arba ant staliuko 
pastatoma vaza. Vazoj neturi 
būti kvietkos. Jeigu ant sta
liuko vaza, tai tik gyvos gėlės 
gali būti laikomos..

S tūbos kertėj stovyla (ne 
biustas) yra geriau pastebi
ma, nes tarp dviejų sienų švie-t 
sa jos “nesugeria”, bet dar 
atmuša reflekcijos ir užpaka
lyj s to vyles šešėliai. Prie lek- 
ščios sienos stovyla prastai 
matosi iš šono. —M: S.

Jos 
neturi dinamiško stiprumo ir 
plastikos, kad jas butų gali
ma aiškiai matyti 
kambarį.

* *
■ it '

—Dirbtinęs gėlės 
pamėgdžiojimą 
todėl jų niekas neduoda do
vanoms. arba išreiškimui 
draugiško sentimento.

. * Sjc :K

—Pas anglus stuba be “fire- 
pla/ce”, be “goldfish” ir gyvų 
gėlių arba pavęikslų, skaitosi 
nesvetinga, šalta ir be gyvy, 
bes.

skersai

rių norų, pareikštų paskutinia
me susirinkime, kuriame įvyko 
valdybos rinkimai ir nominaci
jos.

Norėdama išvystyti platų vei
kimo programą, kuopa paskyrė 
trijų narių- komisiją planų su
darymui, o- į valdybą išrinko se
kamus asmenis: P-lė E. Miku
žiutė, pirmininkė (Ji yra SLA. 
Pildomosios Tarybos Iždo Glo
bėja, laimėjusi dabar jau prie 
pabaigos einančiose nominaci
jose; A. Vaivada—vice-pirm.; 
Emily Yųci-us, prot. rašt.; P. 
Montvid—ižd.; A. Mikužiutė— 
fin. rašt.; Julia August ir J. 
Balanda—iždo globėjai, p.. J. 
Zymont—korespondentė;

Laimėjo pažangieji
*Delegatais į 6-tą apskritį

rinkti, J. August ir A. Vaiva- 
reiškia _ __ 

ir apgavystę,

ir Venskaus,. laimėjo pažangieji 
candidatai.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
serga narė, p. Kaulakienė. Jai 
padaryta operacija. Be to, p. 
Bimba svetainės savininkas, pa
reiškė, kad jis Įeisiąs kuopai, 
be jokio atlyginimo, naudoti 
svetainę susirinkimams 1935 m. 
Viešai susirinkime nariai pa
reiškė jam padėką.

—Korespondentas.

P. CONRAD
STUDIO

420W.63rdSt
Englevood 5888-5840 

)ar gražiau, modernii 
Iriau Įrengta.

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402.

iš

P. T. Nominacijose’ laimėjo, 
F. J. Bagočtos, Mažukna, Jurge
liui, K. P. Gugis, Mikužiutė, 
Miliauskas ir Dr. Stanislovaitis.

V. BAŠINSKAS SLA. 55 KUO
POS PIRMININKAS

Garsinkites “N-nose”
19 Alleys 6 Stalai 19 Alleys 

Riskit bole dėl geresnės, 
sveikatos!

SOUTHWEST BOWLING 
ALLEYS

1659 Blue Island Avenue 
Telefonas CANAL 7554

William Arbanas Jack Whitehead

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

Smulkesni $7.05 tonas

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTI
Prašalink norų, rauk tikrų Ir pastovų 

palengvinimų su AL3AN8. saugus toni 
kas ir rūpestingas naminis gydymas. Be 
narkotų ar kitų kenksmingų gyduolių. 
BE SKONIES. BE KVAPO* GALI BŪT 

. PADUOTAS BE GEBfiJO ŽINIOS.
Bpildoni orderius krasų ir telefonu.

ALSANS LABORATORY
1OO N. State St. Dept. L. Kamb. 833 

Del. CEN. 7170. Chicago

SUSIRINKIMAI

i Yra septyni 
dų puošimo 
siems žinoma 
binuotė, kaip
trys spalvos—raudona, 
ir geltona.

skirtingi Kalė-, 
budai, bet vi- 
populcri kom- 
jau minėjau, 

žalia

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

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

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

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

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

CHICAGOS POLICIJA, lith ir State 
gatvės. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia laukti POLice 
1313.

GAISRUI 
FIRe

KILUS, reikia laukti 
1313.

Eglaitę galima padaryti “sk, 
dabrine” šitokiu budu: Rei
kia išvirinti “Muresco” su kli
jais ir tuo mišiniu apipurkšti 
cgiaittę. Po to eglaitę reikia 
apiberti su dirbtiniu sniegu 
ąrba “briliantų” kristalais. 
Tokiu budu prirengta eglaitė 
nepames spiglių ir gražiai at
rodys.

Modernistai šiemet pasi
puoš Kalėdoms maždaug ši
taip: Raudonos staltieses, iš 
krepos popieros arba pigaus 
audeklo, American red arba 
New Red spalvos. Ant stalo 
trys žalios eglaitės (viena di
desnė, o dvi mažesnės), pada
rytos iš “Tin foii” standžios 
popieros. Keturios geltonos 
žvagės, sustatytos semetriškai, 
o viduryje didžioji eglaitė. 
Baltos lėkštės sudarys puikią 
stalo spalvų skemą. Beje, 
kiekvienam asmeniui žali ta- 
cukai (ne apvali), padaryti 
taipjau iš “Tin foil” popieros.

Langus
raudonais ir žaliais kaspinais, 
lanko ar
Stubos lange vainikai esą išė
ję iš mados, kadangi krautu
vių languose juos, kabinėja.

Šluboj kaspinų kabinėti nuo 
kandilabro iki kampo arba 
per visą stubą, nereikia. Tai 
salėse tik taip daro.

JONAS* BUZA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 18 dieną, 1 valandą 
ryto 1935 m., sulaukęs 44 me
tu amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr,, Viduklės parap., Ju- 
gainįu kaime.

Amerikoj išgyveno 25 metus. 
Į Paliko dideliame nuliūdime 

4 dukteris Margaretą Drabek, 
žentą Izidorių, Katariną Pet
rauskienę ,žentą Pranciškų,,
Marijoną ir Eleną ir daug ki- 

' tų giminių, o Lietuvoj broli ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioj 3319 Litu- 
aniea Avė.

Laidotuves i vyks subatoj
: gruodžio 21 dieną, 8:30' vai. 

■ ryte iš koplyčios i $v. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje at- 

t sibus gedulingos pamaldos už 
į velionio sielą, o iš ten bus nu

lydėtas i šv. Kazimiero ka- 
I pines.

Visi a .a. Jono Buzos gimi
nes, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jąm 
paskutini patarnavimą ir at- 

j sisveikinimą .Nuliude liekame, 
Dukterys, žentai ir Gimines. 

‘ Patarnauja laidotuvių direk
torius S .P. Mažeika, Telefo- 

,, nas. Yards 1138.

galima išvedžioti
ILLINOIS EMERGENGY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigan 

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

7100. 
P- P-

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

House). Telefonas, HAYmarket 
6374, klauskit Misa Helen Jerry.

COOK APSKRIČIO LIGONINE, W.
Harrison ir So. Wood kampas.

i Telefonas SEEley 8500.

pusračio formoje.

—Mikas Šileikis, Į

VINCENTAS (WILLIAM) Jautakis
Peisfekyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 17 dieną, 7:30 valan
dą vak. 1935 m„ sulaukės 44 
metu* amžiaus, gimęs Kėdainių 
apskr., Grinkiškės parap., Mar< 
tinąičiu kaime .

Amerikoj išgyveno 30 metu.
Paliko dideliame puliudimę 

pusbroli Joną Lenckp, draugus 
ir pąžystajnus, o Lietuvoj bro
li, 2 seseris ir gimines. -

Kūnas parašvotas randasi 
Mažeikos koplyčioj; 3319 Li- 
tuanlca Avė.

Laidotuves i vyks subatoj, 
gruodžio 21 dieną, 8 vai. ryte 
iš koplyčios i šv. Jurgio para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėj 
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincento J.ąutokto 
giminės, draugai ir pažystami 
fesat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Pusbrolis ir Gimines.

t Patarnauja laidotuvių direk* 
torius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

* sj» *

—Šviesiai geltonom, spal
voto išdekoruota valgykla ir 
gelsvos staltiesės, akstiną apei 
titąL , š.

Maža Grupė, Bet Ža 
Ja Pasirodyti Dide 

liaisDarbais
SLA. 313 kp. planuoja daug nu 

veikti 1936 metais; išrinko E 
Mikužiutę pirmininke

NORTH SIDE.—Nors ji yra 
viena iš mažųjų, bet SLA. 313 
Jaunuolių Kuopa 1936 metais 
žada pasirodyti didelė darbais, 
sprendžiant iš valdybos ir an+ 
----------------u-------.— ------------

WEST PULLMAN. — Nau
ją valdybą išsrinko ir SLA. 55 
kuopa, kuri turėjo susirinkimą 
trumpą laiką atgal. Grupės prie
šakyje 1936 metais stovės: V. 
Bašinskas—pirm.; J. Girčius— 
Vice-pirm.; J. Tamašauskas — 
prot. rast.; J. Andriuška—f iri. 
rašt.; K. Pocius, ižd.; K. Luga, 
J. Kavaliauskas ir K. Venskus 
—iždo globėjai, S. Pašakarnis, 
maršalka, Dr. kvotėjas, Dr. J. 
Makaras; organizatoriai, Pyš- 
*ko, J. Andriuška ir K. Pocius, 
korespondentas— J. Tamašaus
kas.
Padaryta operacija p. 

nei
Nominacijos, kurių

skaitymui pirm. p. Pocius pa
skyrė kon?jąįją iš pp. Boreišio

Kaulakie

balsų su

šešių Mėnesių Mirties Sukaktuvės

Juozapas Nezelskis
Kuris persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 19 d., 1935 

metais, sulaukęs 54 metų amžiaus. Gimęs Telšių apskr., 
. Plungės parapijos. Amerikoj išgyveno 32 metus, Rose- 
lande, 136 E. 107th St.

Paliko dideliamee nuliūdime moterį Filimeną, po 
tėvais. Kbntaitaitė, dukterį Pliyllis, sūnų Juozapą, žentą 
Aleksandrą Kumskį, dvi anūkes Lauriną ir Pliyllis Kum- 

. skąitės ir daugiaus giminių.
Norint jau praėjo 6 mėnesiai kaip žiauri mirtis at- 

ėmė Tau gyvybę mano mylmas Vyras ir Tėvelis ir dabar 
ilsiesi .šaltuose kapuose amžinai nutilęs. Tavo mirtis 

■ inųiųsįužęlavč Skaudų [širdies skausmą anižįinai, bet gy- 
viejf Tsiyęs nėužmiršime > niekadoš. Mes gerai žinome,
kad įpusų mylimasis nesugrįši jau niekados, bet anks- 
čiaus ar vėliaus mes pas Tave ateisime.

t
Nuliūdę liekame,

K

- . ? Moteris, Duktė, Suims, Žentas ir Anūkai.

ŠIANDIEN
Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo—-Elmira Simmons sve

tainėj, 1640 M. Hancock Street, S v. v. Svarbus reikalai 
ir naujos valdybos rinkimai. Valdyba.

RYTOJ
Roselando Kliubų ir Draugijų Susivienijimo—priešmetinis susi

rinkimas, Darbininkų svetainėje, 10403 Michigan avenue, 
7:30 vai. vakare. Valdybos komisijos rinkimai, raportai. 
Nariai privalo dalyvauti. J. Tamašauskas, sekr.

21-mo Wardo Amerikos Lietuvių Piliečių Lygos—metinis susi
rinkimas, Dievo Apvėizdos parapijos svetainėje, 713 W.

• 18th Street, 7:30 vai. vakare. Naujos valdybos rinkimai. 
J. Judickas, sekr.

PARENGIMAI
GRUODŽIO 20—Dariaus ir Girėno Moterų Skyriaus Kaldėų Va

karas, Hollywood Inn svetainėje, 2417 W. 43rd Street. 
Parengimas narėms ir jų š&tooms.

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.

VASARIO 1—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.

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

Taupykit pinigus 
F. S. and L. Ins.

WEDERALSaVINGS 
■*|AND .LOAM ASZOCIATIOI* 

OP CBICAGO 
. Skolinant Pinigus ant Pirmų 

Morgičių.
užtikrintoj vietoj, U. S. Government ištaigoj, 
Corp, apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,000.00.

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje išmokėjom 4%.

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

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN 
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir
Lietu vilkos 

Degtinis

Mutual LiguorCo
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0803
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6 NAUJIENOS, Chicago, III. -

“Birutė” Jau Mokosi 
p. V. Byanskienės 
Parvežtų Dainų

PWA parūpins $11 
milionų butų Chica

gos gyventojams
Gavo vėliausius Lietuvos konv 

pozitorių kurinius; rengs va
karėlį grįžusiai delegatei

“Birutė” savo mėnesiniam 
susirinkime turėjo nepaprastą 
sveč’ą. būtent p-ią V. Byans- 
kienę “Birutės” vedėjo p. J. 
Byansko žmoną, kuri, kaip jau 
visiems yra žinoma, atstovavo 
“Birutę” Lietuvos Kongrese ir 
praleido visą, vasarą Lietuvoje.

“Birutė” Lietuvoje labai ge
rai yra žinoma, pasak, p. By
anskienės ir teko jai sueiti daug 
buvusių lietuvių, kuriems la
bai buvo malonu sutiktai dabar
tinės “Birutės” atstovą. Tarp 
kitų teko sueiti “Birutės” tėvą 
Miką Petrauską ir komp. St. 
Šimkų, du pirmininkus, būtent, 
Pr. Butkų ir St. Kvietkauska, 
kurie daug yra pasidarbavę 
“Birutei” tarp 15-16 metų.

Savo įspūdžius p. Byanskie- 
nė ketina atpasakoti tam tik
ram draugiškam vakarėlyje, 
kurį Birutė specialiai surengs.

Naujos dainos
Kadangi p. Byanskienė par

vežė daug įvairių naujų kuri
nių, tai “Birutė” kviečia visus 
narius atsilankyti į ateinančią 
repeticiją, Sandaros svet., prie 
814 ir 33 gatvių, kurs bus lai
koma pirma šių rinkinių repe
ticija. Taigi, visi butihai kvie
čiami dalyvauti.

Tėvai turėtų susidomėti
čia ypatingai noriu atkreip

ti domesį į tėvus. Jus turėtut 
prisiųsti savo vaikus į Birutę, 
čia jūsų vaikai išgirs lietuvių 
dainų, čia jie sueis draugų, čia 
jie išmoks paskučiasius kuri
nius dainuoti. Jus išauklėjot 
“Birutę”, taigi dabar privalot 
prisiųsti savo vaikus, idant jie 
naudotųsi jūsų darbu.

“Birutėj” jūsų vaikai išgirs; 
vien tik dainą, kuri jūsų šir
džiai yra taip labai maloni. Tai
gi, pagalvokit. Į jus kalba ir 
kviečia “Birutė”.

—Ten Buvęs.

PWA paskelbė, kad jau ga
lutinai sutvarkė Chicagoje 
trijų didžiulių pavyzdinių 
apartamentinių rūmų statymą. 
Tie rūmai užims didelius plo
tus žemės\ir parūpins žemos 
kainos 
noms. 
išleista

Kalėdų Diedukas At
sišaukia Į Visus Ki- 

nomatografų 
Lankytojus

Vidudieny mieste pa
grobė, apiplėšė ban

ko pasiuntinį

Už maisto produktus pirma
dienį teatrai įleis publiką, 
maistą atiduos bedarbiams

butus 2,434 šeimy- 
Rumu pastatymui bus 
$14,250,000 /

$121 milionų biudže
tas Chicagai 1936 

metams
Miesto taryba vakar gavo 

1936 metų biudžeto projektą 
Chicagai. Jei jis bus priim
tas, tai miestiečiai turės iš
tempti iš kišenių $121,900,000 
numatytų išlaidų 
mui. 1936 išlaidos 
milionu didesnės 
metų.

apmokėji- 
busiančios 
negu šių

Autorizavo elevato- 
rių-busų transferus 

nuo sausio 6 d.
Federalis teisėjas Wilker- 

son vakar padarė patvarky
mą, autorizuodamas transferų 
ap'simainymą tarp eleveiterių 
linijų Ir Chicagos 
Coach Co., autobusų 
kursuoja po miestą.,
f erų įstatymas įeis galion sau
sio 6 d., 1936.

Motor 
kure 

Trans-

Nauja Kupiškėnų 
Kulturos Draugija 

Darbųpjasį
■ .................

Nieko bendro neturi šu[ Ku
piškėnų Bendru Kliubu 
Amerikoje.

Kur dingsta 1,500,000 
galionai vandens?
Dak Park miestelis smarkiai 

susibarė su Chicago dėl 1,500, 
000 galionų vandens. Miestelio 
viršininkai netikėtai patyrė,' 
kad gaudavo iš Chicagos van
dentiekio pusantro miliono ga
lionų vandens mažiau, negu 
priklausė gauti. Gi Chicago gi
nasi ir sako, kad pristatydavo 
visą vandenį. Chicago prista
tė, Oak Park negavo, tad kur 
kasdien pasideda 1,500,000 ga
linai vandens?

Tai klausimas, kurį miestelio 
viršininkai bando išrišti ir tuo 
pačiu sykiu reikalauja iš Chi- 
cAgos atiduoti $75,000 permo
kėtų pinigų.

NAUJIENŲ

RADIO

PROGRAMAI

ANTRADIENIAIS
(Utaminkais)

šiais metais Kalėdų Diedu
kas atsišaukia į visus kino- 
matografų - (mūviu) lankyto
jus.

Pirmadienį rytą, visi teat
rai ruošia specialius progra- 
mus, kurių pelną atiduos ne
turtingiems miesto gyvento
jams. įžangai bilietų pirktis 
nereikės. Jei namie turite 
atliekamą dėžutę kokio nors 
maisto produktų, tokių, kurie 
negenda, tai ateikite į teatrą 
ir jį įduokiė patarnautojui, o 
tas jus įleis vidun.

Po programo visas surink
tas maistas Irtis sudėliotas į 
dėžutes ir atiduotas neturtin- 
giemsiems toj apiclinkėj kur 
randasi teatras.

Specialiai programai, pra
sidės 11 vai. ryto. Ir Kalėdų 
Diedukas vargingų gy vetuoju 
vardu kviečia ir ragina jus 
ten atsilankyti.

Erne Virsti Taukų 
Bokštas Swifto 

Dirbtuvėje
uz-Piliečiai vakar rytą ir 

vakar naktį naudoję Ashland 
avenue gatvekarius skerdyklų 
distrikte turėjo eiti pusėtina 
<elia pėkščiomis, nes prie 42 
ir Ashlad trafikas buvo už
darytas.

Uždarytas todėl, kad ėmė 
griūti vienas Swifto bendro
vės taukų bokštas. Darbinin
kai, jį skubiai parėmė, .taip 
kad dabar pavojus žmonių 
gyvybėms yra praėjęs. Bokš- 
:as apie penkių aukštų namų 
aukščio.

Sekmadienį, gruodžio 15 d. 
atsibuvo K. Kult. Draugijos 
mėnesinis posėdis. Specialė 
Komisija išdavė raportą kas- 
link iki šiol nepasiųstų pini
gų Kupiškin per “Kupiškėnų 
Bendrą Kliubą Amerikoj”. Iš 
raporto paaiškėjo, kad netoli
moje ateityje bus galutinai su
sitvarkyta ir pinigai kiek jų 
dar liko, ar rasis bus pasiųsti 
Liaudies Namo Fondan — 
Kupiškin.

Pramogos Komisija išdavė 
raportą, ir galutinai nutarė, 
kad Kupiškėnų Kultūros Drau
gija surengs “Vakarienę su 
šokiais” kovo mėnesį, 1936 
metais. Nutarta pradėti iš 
kaipo įžangos tikietus parda
vinėti, — kad tuom užtikrinti 
vakaro pasisekimą.

Užtvirtinta toji pati valdy
ba sekantiems metams.

Pasižadėta paremti Laisv. 
Et. Kultūros Draugijos organą 
“Laisvąją Mintį” prenumera
tos keliu.

Sekantis susirinkimas atsi
bus sausio mėnesį 1936 m.

Prie šios progos praneša
ma visuomenės žiniai, kad 
Kupiškėnų Kulturos Draugija 
nieko bendro neturi su buvu
sio “Kupiškėnų Bendru Kliu- 
bu Amerikoje”, kuris tik ant 
popieros ekzistuoja, o nieko 
neveikia ir jau tris metai kaip 
atskaitos neišduoda.

Dr. A. L. Graičunas.

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvergais) .

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis)

Perdaug Žmonų 
turėjo

9:30 VAL. RYTE

IŠ WCBD. STOTIES
1080 kilocydes

PASIKLAUSYKITE!

Automobilis užmušė 
60 metų mokytoją
Nuo žaizdų, kurias ji pane

šė automobilio nelaimėje, mi
rė 60 metų mokytoja, Nellie 
Fallon, 5555 Sheridap Road. 
I jos automobilį beveik prie 
pat namų įvažiavo 23 metų 
jaunuolis, G. Roberts, 201 
Belle avė., Highland Park.

Pirmininku 16-ką metų 
SLA 178 kuopoj •

Trys drąsus piktadariai, vie
nas apsiginklavęs kulkosvai
džiu, kiti du revolveriais, va
kar dienos metu, prie Monroe 
ir State gatvių, pagrobė ban
ko pasiuntinį dr' atėmė iš jo 
$950. Minioms žmonių slen
kant šalitgatvią, piktadariai 
pasiuntinį prievarta įsodįno į 
automobilį, nuvažiavo prie 19 
ir Racii.e' gatvių ir ten jį iš
metė.

Apiplėštasis, Russell Decker, 
ėjo iš Goldberg and O’Connor 
avalinės krautuvės į banką de- 
pozituoti pinigus.

didžiumą bal- 
pažangemsiems

Vice-Prezidentas 
Garner Čhicagoj

Kelyje .iš Seattle, Washing- 
ton, į sostinę, Chicagoje va
kar sustojo vice-prėzidentas 
J. N. Garner su žmona. Grįž
ta prie darbo, praleidęs atos
togas Filipinų salose ir kitose 
Azijos dalyse.

Kalėdinė pramoga 
vaikučiams

' 1 .J ■

Jaunų Lietuvių Pulkas No. 1Į 
rengia Kalėdų parę šeštadienį,' 
gruodžio 21 d. 7 v. vakare, Wod- 
man svetainėj, kampas 33 ir 
Lime gatvių.

Visi vaikučiai,; kurie priklau
so prie jaunų Lietuvių pulkų, 
yra kviečiamų atlankyti į mi
nėtą parengimą. Taipgi ir tė
vai bukite drauge su savo vai
kučiais, nes bus malonu maty
ti kaip žaidžia ir linksmai lei
džia laiką. Įžanga draugijėlės 
nariams ir jų tėvams veltui, o 
pašaliniems 10c.; Taigi, tėvai 
nepamirškite? Gruodžio 21 d.1 

—kviečia Valdyba.

Išeiginiais rūbais ap
sitaisęs ėjo plėšti

Gardner Allison Stewart, 
30 metų donžuanas, 6213 
University avenue ,vakar at
sidūrė teisme, kai paaiškėjo,> 
kad jis turi dvi žmonas ei nuo

Armstein. Jau 8 Inetai kaip 
šiame biznyje. Patarnavimąs 
čia visuomet yra mandagus, 
nes šeimynos nariai dirba. 
Reiškia dirba sau. čia tavorų 
rasite didesnį pasirinkimą, ne
gu kitur.

Reikia dar pridėti, kad visi 
tavorai šioje krautuvėje yra 
garantuoti. Vyrai šioje krau
tuvėje ras didelį pasirinkimą 
Kalėdoms dovanų.

šios krautuvės Skelbimas 
telpa kasdien “Naujienose”.

(Sp.)

Kelia $10,000 Fondą 
Europos Darbi - 

ninkams
Chicagos unijos, atstovaujan

čios 150,000 narių, vakar su
darė komitetą sukėlimui $10,- 
000 Europos darbininkams. Pi
nigai bus padalinti Vokietijo
je, Italijoje ir Austrijoje, kur 
darbo žmonių kova prieš įsi
galėjusias diktatūras yra ypa
tingai sunki. Kitų Amerikos 
miestų drabininkai taipgi renka 
aukas.

P o Nepasekmingos 
Operacijos Mirė Vin

centas Jaltakis
Cook apskričio ligoninėje va

kar mirė Vincentas Jaltakis, 
42 metų, 3127 South Union 
avenuej!

Apie savaitę laiko atgal jam 
buvo padaryta vidurių operaci
ja, bet ji buvo nepasekminga. 
Velionis sirgo vidurių liga per 
kurį laiką.

Jo kūnas dabar randasi S. 
P. Mažeikos lavoninėje, iš kur 
šeštadienį įvyks laidotuvės.

Į CLftSSIFIEŪflūS~Į ĮClASSIFIEDflūS Į
Automobiles

NIEKO NEIMOKfiT — 12 iki 18 
mėnesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radioš, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy- 
1CR1

*2511 Mihvaukee Avė. Bei. 4845

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

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street
’Į’el. Boulevard 0250

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Lohg Distance 
Furniture and Piano Moving 3406 S. Halsted Street

Phona Yards 8408

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narini mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU op 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

Business Service 
Biznio Patarnavimas

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
At jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisytu Mes 
taipgi darome visokį blėkorystės 
c

3216 So. Halsted Street
Tel. VICtory 4965.

ATIDARAU DELICATESSEN BIZNĮ 
3525 S. Halsted St.

Turėsiu visokiu namu darbo skanu
mynu. Kilbasų, Vėdarų, Sūrių, La
šinių, Lietuvišku Pyragų ir Duo
nos; taipgi laikysiu visokių žuvių, 
šviežių, Rūkytų ir Marinuotų. Ge
riausių Silkių ir Sležikų ir visokių 
prieskonių Konservu.

BANYS RUTKAUSKAS

COAL

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
LLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas- - • ■ $5.76
6.00 

________ 4.75 
iš Kasyklų — Nemažiau

dine Run .... .........
mmp, Egg ar Nut 

Screenings ......... .....
Tiesiog 

caip 2 Tonus. 
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 

Tęl. KJ2DZIE 3882.

HIGH GRADE NORTHERN
. ILLINOIS COAL

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

Direct from the Mine. — 2 ton 
miifimum. ■-

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų 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. Stote St. CALumt 5269.

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

h 
'<1

j

Trys gazolino .stočių savinin
kai vakar skundėsi, kad. j uos 
apiplėšė kokis tai jaunas, išsi- 
dąbįnęą, išsirėdęs plėšikas. Jis 
švaistėsi revolveriu; Iš visų tri
jų-atėmė viso $60.

Nukentėję yra, Martinas 
Mok, 1250 West 18th Street, 
C. F. Dahlin, 5459 So. Marsh- 
Md avenue, ir Leonard Mul- 
hall, 7037 Calumet avenue.

!   ,.li I 1,1,.

Gražiausią Kalėdi
ne Dovana”

a

nariams už jam

MT. GRENWOOD — SLA. 
178 kuop, Mt. Greenwoode, 
šelioliktierps iš ' eilės metams 
savo pirmininku išrinko vei
kėją, B. Walantiną. Ateinan
tiems metams paliko ir kai 
kuriuos kitus valdybos narius. 
Nominacijose 
sų atidavė 
kandidatams. 

Dėkodamas
rodomą pasitikėjimą, ir, kai
po SLA .Auksinio Jubiliejaus 
Konkurso organizatorius kuo
poje, p. B. Walantinas išleido 
atsišaukimą, kuriame sako: 

“Gerbiamieji nariai, jus 
16-tiems metams pavedėte 
man eiti pirmininko pareigas. 
Esu jums begalo dėkingas už 
pasitikėjimą manimi ir su
teikimą man tokios garbės.

“Kaip gėlė užmirštam 
kampely j"

“Kviečiu jus visus laikytis 
krūvoje, ranką už rankos, 
kad mes galėtume pritraukti 
daugau musų brolių lietuvių 
į galingą SLA. organizaciją. 
Palaikykime judėjimą, 
traukime į savo tarpą 
didžiausį būrį lietuvių,,
Mt. Greenwoodo kolonija ne- 

___ __  ____ _ ___ _ butų, kaip- per ilgus metus . ji 
vienos nepaėmęs divorsą. Ste- buvo, Jyg graži gėlė paso

dinta užmirštame žemės skly
pelyje.

Atnaujint prenumeratas savo 
mylimų laikraščių, tai gražiau
sia Kalėdinė dovana, kokią ga-| 
Ii sau suteikti, kurią galėsi per 
visus, apskritus metus skaityti 
ir sužinoti kas dedasi pasaulyj.

štai “Laisvoji Mintis” tik 
$1.00 metams; adresas: Vytau
to g-vė 52. Kaunąs-šančiai. Li- 
thuania. ; i |

Chicagos ir apįelinkės lietu 
viai, kurie nori; žinoti ką vei
kia Laisv. Etinės-Kulturos 
Draugija ir jos skyriai Lietu-1 
voje, ir kokią paramą suteikia! 
amerikiečiai liętųyiai savo baž
nytkaimio skyriui, malonės už
eiti į mano ofisą vakarais, tarp 
6-8 vai. vakaro ir pasiimti vie
ną numerį “Laisvosios Minties” 
dykai ir dovanai;

—Dr. A. L- Graičunas.

MELROSPAKIEUIAI NEBIJO 
SKAITLINĖS “13’

MELROSĖ PARK —SLA. 125 
kuopos ^usirfnkimas įvyko gruo
džio 8 d. Valdybon vienbalsiai 
pateko ta pati, būtent, M. šeš
tokas, pirm.; J. G. Petraitis— 
pirm, pagelbininkas, P. Urbai- 
tis—fin. ršat.; J. Narsutis—nut. 
rast.; J. Bukleris — iždininkas, 
J. Kvederas—ižd. globėjas, T. 

Į Skarbąs—maršalka. 'Nominaci
jas į SLA. Pildomąją Tarybą 
laimėjo F. Bagočius, J. Mažiuk- 
•na, P. Jurgeliutė, K. P. Gu- 
gis, E. Mikužiutė, J. Miliaus
kas ir Dr. J. Stanislovaitis.

Narių atsilankė tik 13 ir visi 
balsavimo ■>. rezultatai pasidarė 
13. Tai yra istoriškas nuotikis. 
Retai taip pasitaiko, sako, kad 
13 numeris yra negeras, bet' 
ką padarysi, kad taip atsitiko 
ne iš musų noro. Susirinkime 
atsilankė SLA. 12 rajono or
ganizatorius, K. P. Deveikis ir 
kitas veikėjas, kurio pavardės 
neteko sužinoti. K. Deveikis 
patiekė gražią prakalbėlę SLA. 
auksinio vajaus reikalais, tik 
apgailestavom, kad musų susi
rinkimas' nebuvo skaitlingas 
kaip turėtų būti. Pageidauja
ma tankiau tokių svečių apsi
lankymo.—M. šeštokas.

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. vak.
DR. CARR

DENTISTAS
Nupigintos kainos ant visokio 
darbo. Platas pataisau i tris valandas 

856 WEST 63rd ST„ 
j TeL Normai 6100.

Antros lubos priešais Wiebold

Situation Wanted 
Darbo Ieško

Plate

IEŠKAU darbo kaipo janitoriaus 
pagelbininkas. Reikale galėčiau 
būti upijistu. 1862 So. A vers.

i O ■■

IEŠKAU darbo už porteri i Ta- 
vern. Galiu dirbti ir prie baro. 
Esu patyręs. Kam reikia atsišau
kite John Kamarauskas, 3454 So. 
Halsted St. Tel. Boulevard 8939.

SU- 
kuo 
kad

wart pasigyrė, kad žmonas tu
ri tik dvi, bet meilužių tai 
porą šimtų. B. Walantinas

Marųuette Parke
Dideli Kalėdiniai Bargenai

Kiekviena kolonija turi įvai
rių biznierių, kurie prieš Kalė
das parduoda daug gerų tavo- 
ry-

Mąrųuette Parko ąpielinkės 
vyrai, kurie nori Kalėdoms įjū
ri gražiai pasipuošę, turėtų at
lankyti-SoTs Men’s Shop, 6311 
S. Westerh Avė. šios krau
tuvės savininkas yra George

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš 

ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina j vyriausįjj paštą 
(Canal ir Van Buren streets) 
ir prie langelio, kur padėto 
iškaba “Advertised Window” 
klausia laiškų.

508 Grasinski Joseph.
509 Griskevicu A. B.
510 Gudaitis Anna.
515 Liangminas Paul.
517 Morvįs Glo.
520 Pau<lauwskas John.

f 523 Shimkus Ton j.

Eu

Dovanų Lamėjimas!
Visokios rūšies gyvi 

paukščiai!
Subatos Vakare, 

Gruodžio 21, 1935 
pas p-nią

Stelių Malinauskas
LEAFY GROVE, 

Willow Springs, III.

Išmainykit Seną 
Laikrodėlį ant 

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

riausios dovanos 
Kalėdoms.

P.NoVer

4148 Archer Avenue

NEGLECT
A COLD

DON’T

Partnere Wanted 
Pusininkų Reikia

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

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

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

10611 So. Edbrooke Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina ar moteris 
orie ąbelno namu darbo. Turi mo
kėti gerai atsakyti telefoną, geri 
namai ir mpkestii. Kenwood 6789.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

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

10758 So. Kedzie Avė.

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

TAVERN ir Lunch Room parda
vimui dėl nesutikimo partnerių. Ran
dasi tarp didelių dirbtuvių.

3729 So. Morgan St.

PARDAVIMUI bučeme ir groser- 
ne. Gera vieta, senai išdirbta arba > 
mąinyšiu ant ukes. Box 367.

REAL ESTATE FOR EKCHANGE 
Išsimaino Namai ir Ūkės

r v • *1 ' * lKaip žuvis be van- į 
dens, taip geras 
lietuvisbe “Naujie- 
nų” neturėtų būti

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, mirsiu ir 
vaistininkų.

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

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

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

Turime apdraudos departmenta.
J. NAMON & CO.

Lietuviųistaiga nuo 1919 
6755 S. WESTERN AVENUE

Chicago. III, U. S. A.




