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Lenkija organizuoja 
valstybių bloką 

prieš Angliją

SVEIKINA AMERI
KIEČIUS

Klastingi Anglijos ir Francijos pasiūlymai 
galutinai palaidoti

. • • • I ‘ >

Prisibijo naujos Anglijos ir Vo
kietijos klastos prieš Pabal
tijo šalis

Ruošiasi Kaune statyti užsie
nio lietuvių muziejų

6 policistai areštuo
ti už nužudymą darb 

organizatoriaus

Herriot pasitraukė iš Francuos radikalu, 
partijos vadovybės

LONDONAS, gr. 19. — Atstovų butas šįvakar 397 balsais 
prieš 165 balsus išreiškė pasitikėjimą premiero Baldvvin valdžiai.

Pasitikėjimą laimėjo po to, kai jis prisipažino, kad Angli
jos diplomatija visiškai suklupo dėl Hoare-Laval “taikos plano”. 
Jis prisipažinę, kad jis ir jo valdžia padarė klaidą remdama tą 
planą ir prižadėjo, kad daugiau panašus dalykai nebepasikar
tos. , Bet už tą planą jis daugiausia kaltino rezignavusįjį už
sienio reikalų ministėrj Sir Samuel Hoare. W:

Anglija tik bandžiu
si gelbėti pačją 
taiitų sąjungą

Taip teisinasi rparliamentui bu
vęs Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Hoare\

LONDONAS, gr. 19. — šian-. 
die buvo valdžios aiškinimosi 
diena parliameptui.

Aiškinosi buvęs, užsienių rei
kalų ministeris savo
klastingų pasiūlytų/ / Italijai. 
Aiškinosi ir premieras*fialdwin.

Premjeras Baldwin pareiškė 
atstovų butui, kad Anglijos ir 
Franci jos planas Italijos ir Et- 
niopijos sutaikymui yra visiš
kai numarintas ir kad jį val
džia nė nebandys iš mirusiųjų 
prikelti.

Ilgą Lt kiek įdomesnį pasiaiš
kinimą davė Hoare dėl savo 
paruoštų Italijai pasiūlymų, 
einant kuriais apie du trečda-. 
liai Ethiopijos turėjo tekti Ita-

Atstovų butas buvo kimšti- 
nai prisikimšęs klausytojų iv 
diplomatų. Buvo atsilankęs ir 
Valijos princas išklausyti Hoare 
pareiškimą; v

Pastebėtina, kad premjerui 
Baldwin įeinant į atstovų butą 
niekas neplojo, nors paprastai 
premierą’ sutinkama triukšmin 
gu plojimu.

Hoare gi kalbėjo, ne kaipo 
ministeris, bet kaipo paprastas 
pilietis, atstovų buto narys.

Hoare teisinosi, kad tokius 
pasiūlymus paruošti privertė 
ne baimė Italijos grūmojimų, 
nes Italijos puolimą Anglija 
galėtų atmušti, bet baimė’ kad 
naujas kara gali pakrikdyti 
pačią tautų sąjungą.

Anglija esą dariusi viską, 
kad neprileisti karo Afrikoj, 
bet jis vistiek iškilo ir su kiek
viena diena darėsi vis pavojin-, 
gesnis, grūmodamas įtraukti 
kitas valstybes.

Franci j ai rūpėjo nenutrauki- 
ti ryšių su Italija, kad tuo ne-

susilpninus savo apsigynimą, 
todėl jis ir daręs viską, kad 
kaip nors įkūnyti taiką. Pa
ruoštos sąlygos nė jam, nė La- 
valiui nepatikusios, bet nebuvę 
kitokios išeities, kad nesuklai 
dinti Ethiopijos ir neversti ją 
manyti, kad tautų sąjunga gali 
daugiau jai padaryti, negu iš- 
tikrųjų gali.

“Patėtis pasidarė dar pavo
jingesnė. Aš manau, kad mes 
įžengiame į daug pavojinges
nę fazę”, kalbėjo Hoare.

“Tik mes vieni padarėm ka
rinius prisiruošimus. Musų lai- 
vynas yra Viduržemio. juroje; 
Anglijos kariuomenė yra Egyp- 
te, Maltoj ir Adene. Betgi nė 
vieno laivo, nė vieno ginklo, nė 
vieno kareivio nėra prisiimtu- 
sios kitos valstybės”.

Hoare tvirtina, kad vilkini
mas Italijos ir Ethiopijos tai
kos yra neišvengtinas žengi
mas į Europos ka^ą.

“Buvo labai svarbu išlaikyti 
Anglijos ir Francijos solidaru
mą. Aš nuoširdžiai tikiu, kad 
tas kelias, kurį aš pasirinkau, 
yra vienintelis galimais kelias 
prie esančių aplinkybių”, teisi
nosi Hoare. “Taika buvo svars* 
tomą atmosferoj karo , pavo: 
jaus.”

Hoare kalbėjo apie tris bei** 
tainius valandos. Jo kalba bu
vo palydėta konservatorių ap
lodismentais.

Baigęs kalbą1 Hoare tuoj auš 
išėjo iš atstovų buto.

Jam kalbant smarkus deba
tai dėl užsienio politikos ėjo ir 
lordų bute. Ten valdžios at
stovas, lordas Halifax irgi pri, 
pažino, kad Anglijos-Francijos 
pasiūlymai yra miręs dalykas, 
čia irgi valdžios politika susi 
laukė aštraus pasmerkimo.

Illinois demokratai 
gali skilti

Caleb J. Milna

PHILADELPHĮA, Pa. — Vietos turtuolio sunūs, Caleb J 
Milnę, kurį pagrobė kidnaperiai. Už jo paliuosaviihą jie reika 
Jauja- $50,000. Pagrobtojo ieško policija ir federaliai agentai.

Herriot pasitraukė Tautą sąjungos ta 
iš Francijos radikalą '1 x A 1 
partijos vadovybės

Pranašaujamai greitu puolimą ir 
Lavai kabineto. Kiti prana
šauja sustiprėjimą

ryba atipete klastin-
'./'/'i' ■į '/F. ■ v

Chicagai ir 
lio oro biuras 
našauja:

Apsiniaukę, tarpais gal snie
gas;, šalčiau.

Temperatūra vakar 12 vai. 
dieną Chicagoje buvo 24.

Saulė teka 7:14, leidžiasi 
4:21. . ;

CHICAGO.— Kadangi mero 
Kelly ir Chicagos demokratą 
.vado Nash frakcija atsisako 
remti gubernatorių Homer at 
einančiose nominacijose, tai 
Horner šalininkai 'ruošiasi iš
statyti pilną savo kandidatų 
sąsrąšą ir bandyti nominacijose 
nugalėti reguliarius demokra' 
tus. f

PARYŽIUS, gr. 19. — Del 
iškilųsid, menko nesusipratimo 
pildomdjo komiteto susirinkime, 
s taikiai j iš - radikalų socialistų 
(libęrąhj)'' partijos prezidenty»i, 
tės p^įšitraūkė' Eduard Herriot, 
buvęsį premjeras, taipgi ir da- 
bar ^naiįys; Lavai kabineto kai
po minjtseris be portfelio. >

Ndrs jis visaip buvo kalbi
namas sugryšti atgal prie par
tijose vadovybės ir atsiimti sa
vo rezignaciją, bet jis atsisako 
tai padaryti. Esą jam atsibodęs 
nuolatinis partijos svyravimas. 
Esą vieną c|ieną nustato vieno
kią poziciją, o 'įritą dięną visai 
ją pakeičia.

Paryžius įvairiai spėlioja dėl 
pasekmių Herriot rezignacijos.

Vieni spėja, kad Herriot da
bar pareis griežton opozicijon 
ir kadangi radikalai yra Stip
riausia partija, tai Lavai kabi
netas neįstengs išsilaikyti ir 
turės ateinančią savaitę rezig
nuoti, kaip rezignavo Anglijos 
užsienio reikalų r ministeris 
Hoare. Lavalitfi gi dėl savo už
sienio politikės teks parliamen- 
tui aiškintis gruodžio 27 d.

Tečiaus kiti mano, kad Her
riot, atsipalaidovęs nuo parti
jos kontrolės, pradės karščiau 
remti Lavai, delei ko valdžios 
pozicija pasidarys daug štiį)- 
resnė, ;nes Ęęrriot vis dar tu
ri labai didelę įtaką savo par
tijoje. ' ?

RYMAS, gr. 19; —-Mutssoiini 
ir vyriausioji fašistų/ taryba 
posėdžiavo per tris valandas, 
bet prie nuosprendžio dėl' Ang- 
lijop-Francijos pasiūlymų pe- 
priėjo. Pirmiau labai karingų] 
kalboj Mussolini buvo pareiš
kęs, kad pasiūlymai bus atmes
ti, ir ragino šalį ruoštis ilgam 
karui.

Graikija sausio 26 d 
rinks nauja parlia- 

mefttą

’■ *'■ -.5 ■ ' ■■■ ■'*

Klastingi' Anglijos ir Francijos 
pasiūlymai tapo formaliai at
mesti tautų sąjungos tary
bos susirinkime -Z , z .

GENE VA, gr.. 19. —- Tautų 
sąjungos taryba šiandie forma
liai palaidojo klastingus Ang
lijos ir ’ Franci jos pasiūlymui, 
kuriais buvo taikomąsi apie du 
trečdalius . Ethiopijos atiduoti 
Italijai. ?

Priimtoj rezoliucijoj Angli
jai ir Franci j ai padėkuojama 
už pranešimą pasiūlymų, bet 
taryba atsisako dėl jų pareikšti 
savo nuomonę ir tolimesniais 
taikos reikalais pavedamas rū
pintis trylikos komitetui, ku
riam jau pirmiau tie dalykai 
buvo pavesti.

VARšAVA, gr.19.—Lenkijos 
užsienio reikalų ministeris, ku* 
ris dalyvauju tautų sąjungos 
tarybos posėdžiuose laiko pasl* 
turimus su Rusija, mažąja en- 
tente (Rumunija, čechoslovaki- 
ja ir Jgoslavija) ir su Pabalti
jo valstybėmis (Latvija, Lietu
va ir Estija), kad jas suorga
nizuoti prieš Angliją.

Lenkija yra labai' nepaten
kinta Anglijos ir Francijos po
litika. Jos prikalbino apie 50 
valstybių paskelbti Italijai sank
cijas, o pačios ėmė ruošti klas
tingus Italijai pasiūlymus, pa
likdamos visas kitaą valstybes 
vienas kentėti dėl tų dviejų 
valstybių klastos.

Esą ,kuomet Lenkija ir kitos 
valstybės remia tautų sąjungą 
ir vykina sankcijas, tai Angli
jos ir Francijos diplomatai jas 
apgaudinėja ir ruošia begėdišką 
taiką; kuri yra priešinga vi
siems tautų sąjungos princi
pams. • 1

Bet Lenkijai ne tiek rupi 
Anglijos ir Francijos klastingi 
pasiūlymai Italijai, kiek tai, kad 
Anglijos ambasadorius pradėjo 
derybas su Hitleriu. Nužiūri
ma, kad ir čia Anglija gali su
lošti-klasta,-jies Anglija tokiu 
pat ^Įaštin^ jfe^u lengvai ga
li st|sįįsrti įtt Vokietiją atiduoti 
jai Pabaltijo valstybes, kurių 
Vokietija taip labai trokšta, 
ir išmainyti jas ant Vokietijos 
pasižadėjimo sugryšti į tautų 
sąjungą ir neliesti vakarinės 
Europos, ypač Francijos.

26 prigėrė ar sušalo 
audroj

REYKJAVIK, Islandijoj,; gv. 
19.—26 žmonės prigėrė ar su
šalo smarkioj audroję kuri per
ėjo Islandijos salą. 20 žmonių 
vsi dar pasigendama.

Gręsia visuotinas
Anglijos angliakasių

Streikas '

LONDONAS, gr. 19 
cionalė angliakasių konvencija 
nutarė paskelbti visuotiną 'an-, 
gliakasių streiką sausio 27 d, 
jei iki to laiko; angliakasių 
algos nebus pakeltos po 50c į 
dieną. Ikišiol derybos su ka
syklų savininkais nedavė jokių 
pasekmių.

NORTH CHICAGO, III., gr. 
19.—600 streikuojančių Oakes 
Products Co. darbininkų sugry- 
žo į darbą, teismui sulaužius jų 
streiką.

ATHBNAI, gr. 19. — Kara
lius Jurgis paleido dabartinį 
atptoyų butą ir paskelbė naujus 
paflįamęnto rinkimus sausio 25 
dieną.. 1.

(Dabartiniame atstovų bute 
-monarchistai turėjo didėlę di
džiumą vietų).

NAUJIENŲ 
KALENDORIĄI!

Pirmadienyj, gruodžio 23, 
visi “Naujienų” skaitytojai 
gaus po kalendorių. t,

Kalendorius dūlins laikraščių 
pardavėjai ir išnęšiotojai.

“NAtJJlENŲ0 ADM.

KAUNAS, gr. 18 (DUĮRL).- 
Pasaulio Lietuvių Sąjungos val
dyba svarstė Sąjungos statuto 
projektą ir nutarė statyti Kau
ne užsienio lietuvių muziejų.

DŲRL (Draugija Užsienio 
Lietuviams Remti) ir Pasaulio 
Lietuvių Sąjunga Kalėdų proga 
sveikina brolius amerikiečius.

Surado pagrobtąjį 
Milne

DOYLESTOWN, Pa., gr. 19. 
—Jaunas Philadelphijos turtuo
lis Caleb Milne.IV, kuris buvo 
pastvertas prieš keturias die
nas, liko surastas pamestas jo 
grobikų šalę kelio. Jis buvo 
rastas naktį pravažiuojančio au
tomobilisto surištas, prisvai- 
gintas vaistais ir pamestas grio
vy. Buvo gerokai peršalęs i: 
veik jau be sąmonės. Jis liko 
atgabentas j ligoninę, bet jo 
padėtis nėra pavojinga, tečiaus 
jo klausinėjimas atidėtas iki jis 
pilnai atsipeikės. Esą pinigų 
už jo paiiuosavmią nebuvę su
mokėta.

Amerikos skolos sie
kia$30,000,000,000
WASHINGTON, gr. 18. — 

Šalies skolos pasiekė virš $30,- 
000,000,000.’ Dar niekad Ameri
ka neturėjo tokių didelių sko-

Pirmiausia skolas labai padi
dino pasaulinis karas. O da
bar jos dar labiau padidėjo ko
vojant depresiją.

TAMPA, Fla., gr. 19. —Pa
siremiant šerifo ir detektyvų 
viršininko affidavitais, tapo 
areštuoti šeši Tampa policistai, 
kurie yra‘kaltinami iki mirties 
užplakę darbininkų organizato
rių Joseph 'Shoemaker.

Išteisino ex-guber- 
■' natorių Langer ,

Eismam; M 19.I. 
Federalinis teismas išteisino 
buvusį gubernatorių William 
Langer ir du bedarbių šelpimo 
viršininkus, kurie buvo kalti
nami už konspiraciją trukdyti 
bedarbių šelpimą, imant iš jų 
pinigus politiškiems reikalams.

Langer ir jo pagelbininkai 
buvo pirmiau nuteisti už tą 
nusikaltimą ir delei to Langer 
prarado- gubernatoriaus vietą, 
bet laimėjo naują bylos nagri
nėjimą. Ir šiame antrame 
bylos ^.nagrinėjime visi kaltina 
mieji tapo išteisinti.

i Pusė biliono dolerių 
viešiems darbams

Plutarco Calles atsi 
sako geruoju ap
leisti Meksiką

Bet šalinami iš valdžios jo ša
lininkai ramiai traukiasi iš 
savo vietų

MEXICO CITY, gr. 19. — 
Nors nacionalė revoliucinė par
tija, kurią jis sukurė, priskaitė 
jį prie išdavikų ir valdžia pa
reikalavo, kad jis apleistų ša
lį, buvęs prezidentas Plutarco 
Elias Gailės atsisako apleisti 
Meksiką.

“Meksika yra mano šalis ir 
tik pagelba smurto jie privers 
mane ją apleisti”, pareiškė jis 
po to, kai senatas išmetė jį iš 
partijos kaipo “išdaviką revo- 
liuicnio programo ir konspira- 
torių prieš šalies įstaigas”.

Calles sako, kad valdžios pra
dėtoji prieš jį agitacija esanti 
“dirbtinė ir nepateisinama”.

‘Keturi Calles palankus gu- 
kęrųaį;oriąi, ; kuriuos pAšąlino 
senatas, ramiai -pasitraukė iš 
savo vietų. ' i

Už konspiraciją liko apkaltin
ti penki senatoriai ir buvęs 
darbo ministeris Luis Morones, 
kuris yra kaltinamas kurstęs 
sukilti Manzanillo darbininkus. 
• Calles pareikšdamas savo 
pasipriešinimą valdžiai tvirtina, 
kad jo gyvastis buk esanti pa
vojuje ir kad jis galys būti nu 
žudytas.

Kaliniai pravedė Si- 
beri jo j ilgą gele

žinkelį

WASHINGTON, gr. 19. — 
Prezidentas Rooseveltas pasi
kalbėjime su laikršatinirikais 
pasisakė, kad jis prašys atei
nančio kongreso paskirti 
$500,000,000 viešiesiems 
bams.

dar 
dar-

WASHINGTON, gr. 19.
sausio 1 d. NRA štabas bus su

I t

mažintas iki 1,300 žmonių.

MASKVA, gr. 19. — Siberi- 
joj liko užbaigtas naujas 1,365 
mylių strateginis geležinkelis. 
Prie to geležinkelio pravedimo 
dirbo išimtinai tiktai kaliniai. 
Dirbo jie dieną ir naktį per du* 
metus iki geležinkelį bagiė. Tarp 
dirbusių prie geležinkelio kali
nių buvo daug 
dibo lygiomis 
kaliniams buvo 
nė tvarka: tie,
dirbdavo ir daugiau padaryda
vo, tie ir didesnes maisto por
cijas gaudavo.

moterų, kurios 
su vyrais. Ir 
įvesta sovieti- 
kurie sunkiau

Edwin Nirmaier with “Slcy Fiea

Mažytis, bet veikiantis -lėktuvas ir jo išradėjas. Pirmieji ban- 
;* , dymai būvą gana sėkmingi;

Kauntės ligoninė at
sakė pagelbos 82,700 

pacientų
CHICAGO__ Cook kauntės

ligoninė paskelbė, kad ji šie
met turėjo atsisakyti suteikti 
pagelbą 82,721 pacientui, nes 
stokayo vietos. Tečiaus dau 
geliui jų tapo suteikta pirmoji 
pagelba.

Veikdama pilnu smarkumu 
ligoninė gydė 67,891 pacientą, 
arba po 2,169 pacientus į die
ną.

MASKVA, gr. 17. — Bolše- 
yikai apdovanojo amerikietį ka
syklų inžinierių John Littlepage 
augščiausiu Rusijoj Lenino me
daliu už išvystymą 
aukso pramonės.

Rusijos
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LIDYLietuvos

PETRAITIS
Advokatai arti Western Avė. Hemlock 7828

AKIU SPECIALISTAI

KITATAUČIAI

’ SUSI 
nore

Baltrušai- 
prakalbbs

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

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

2400 West Madispn Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak* 

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brunswick 0597

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
* Telefonas V ir gini a 0036 
Ofiso valandos nuo 2—i ir nuo 

6—8, v. vak. Nedėlioj pagal sutarti

Pivąrono raportas, Karpiaus “dapildymas 
Rastenio kalba baigėsi triu

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

PITTSBURGH, Pa. — Gruo
džio 13 d. Moterų Tarptauti
nio Instituto patalpoj buvo su
šauktas susirinkimas lietuvių 
studentų, lankančių universi
tetus ir kolegijas. Susirinkimo 
tikslas — sutverti lietuvių stu
dentų klubas. .

Pirpiasis susirinkimas buvęs 
gana sėkmingas. Studentai tu
rėjo progos susitikti ir susipa
žinti. Tačiau organizavimo— 
steigimo kliubp darbas alidė- 
ta§ kitam susirinkimui po 
Naujų Metų. Mat, dabartiniu 
laiku apie 4 Pittsburgho uni
versiteto lietuviai studentai 
buvo išvažiavę į CaĮįforniją 
su futbalo komanda.

Po Naujų Metų, pasibaigus 
futbalo lošimo sezonui, mano
ma įtraukti į organizavimo 
kliubo darbų ir tuos sportiniu-

6900
Valandos 1—4 po pietų. 7—8 v. vak, 
išskyrus seredomis ir subatomis.

Dr.Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4 
Ofiso vai

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

Aiškina apie ūkininkų
■ A strteiką

Pradeda aiškinti ir apie 
ūkininkų streikų arba maiš-

Joseph Triner.Oompany, Chicago
■■ "'H.u. v. r."

Pittsburgho lietuviai 
moksleiviai orga

nizuojasi

Physical Therapy 
and Midwife 

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

Patarnauju prie 
gimdymo n am ii o 
se ar ligoninėse, 
duodu massagft 
Electric t r e a t- 
ment jr magne- 
tic blankeis ir ti. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Pirm Smetonos laikų Lietu 
voj' nebuvę 
valdžion buvę\ šdliri 
negeri K 
Rusijos ir iš■ 
visokie išgairiwlK 

ylai - t’ės^r'' įsMtiČitty 
iv Lietuvą valdą tikri tėvy
nainiai; lietuvystėstovinti pir
moj vietoj. , ,

Dabartinė Lietuvos valdžia 
esanti žmonių valdžia, ir Lie
tuvos žmonės jį esą paten
kinti. Tik komunistams ir ki
tokioms išgamoms tenai ne
gerai, nes jie negalį savo gro- 
vimo darbų varyti ir žmones 
“buntavoti”.

O kitoks nepasitenkinimas, 
tai esąs/ toks, kaip ir čionai

Telefonas Yards 0934

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po piietų 

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

J. LIULEVIČIUS -
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

S. P. MAŽEIKA
8319 I^ituanica, Avenue . Phone Yards 1188

ADVOKATAS

Bridgepofto ofisas
[alstęd St. Tel.Yards ?53d

Miesto ofisas 
, Clark St. 
Tel. Dearborn 3984 

, Rezidencija
3407 towę Avė. Tel. Yards £510

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos Jo 
specialybė •

Valandos 11-12 A.M. 2-4. 7-8 P.M.
Gyvenimo vieta 1633 So. 50 Avė.

Phone Cicero 8656 ,
Office 4930 W. 13 St. Cicero 49

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengviną akių įtempimą, kuris 

ėsti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių a 
mo, skaudama a _____ ___
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektrą, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiamą į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos, Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 1Q iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Tęl. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395 

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

A. MASALSKIS
8307 Lituanich Avenue f Phone Boulevard 4139

1645 SO. ASHLAND AVĖ.
L: Nuo 2 iki 4 ir .nuo 6 iki 8 
Nedėlioj pagal sutarimą.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namu TeL: Prospect 1930

Panas Karpius pasisako, 
kad jis įuo laiku važinėjęs po 
Lietuvą ir apie tų ūkininkų 
streiką geriausia žįnųs. Lie
tuvoj nęhuvę jokįo ūkininkų 
streiko, tik buvęs maištas v ku
rį, vokiečiai “subuntavoję”. 
Taip' pat bolševikai sukėlę' 
riaušes.

Parėmimui savo faktų bai
liukas nurodo, kad jisai va- 
dnejo po žeitiaitiją ir tenai 
kalbėjęsis su ūkininkais. Ūki
ninkai ne tik nestrėikdvn, bet 
buvę labai patenkinti Smeto
nos Valdžia. Jie jam sakę, jog 
ųiekadųs nemanų prie streiko 
prisidėti. Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredųj pagal sutarti.

Ūkininkų būklė
Pasako, kad jam besilan

kant Lietuvoj 1927 im ūkinin
kai didžiavosi Smetonos val
džia ir buvo patenkinti. Da
bar esą ūkininkų, kurie nėra 
patenkinti Smetonos valdžia. 
Smetonos valdžia daug pade
danti ūkininkams ir iš vald
žios iždo mokanti aukštesnes 
kainas už produktus, o par
duodanti tuos produktus daug 
pigesne kaina, negu ūkinin
kams moka. Tačiau Pivaronas 
nepaaiškino, iš kur valdžia 
ima tuos pinigus, kuriuos vir
šaus moką už ūkininkų pro
duktus., , V

Tačiau tais nusiskundimais 
pasižymi tik prasti lietuviai. 
Geri lietuviai esą patenkinti 
Smetonos valdžia. ,

Užginčija, kad jisai sa
kęs, jog Smetona-bus 
į" nuverstas
Kalbėtojas viešai užginčijo, 

kad jisai niekad ir niekur ne
sakęs, jog Smetona busiąs nu
verstas. Tai esą tik laikraščių 
korespondentų prasimanymas. 
Smetona esąs labai geras ir 
jį geri lietuviai myli bei jo 
tvarka esąs patenkinti,

Girdi, laikraščių korespon
dentai netaip parašo, kaip jis 
kalbąs. Tuo pareiškimu p. Pi- 
vayonas taikė jūsų Reporte-

77.W. Washington St
Suite 1810

Tel. State 4311

.‘'■ ‘ ■■ !>'.7i*4■ 1 . į IH'I'M

kusi moksleivius, kurie susirin
kime nedąlyvavo.

I^itų kartų parašysiu dąib 
giau apie Pittsburgho lietu
vius moksleivius, lankančius 
Pittsburgho' aukštųsias moky
klas — universitetus ir kole
gijas. ~ XX.

Ateinantį sekmadienį, gruo
džio 22 d., Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainėj, 7:30 vai. 
vakaro yra rengiamos viešos 
ir iškilmingos Dr. 
tienės sutiktuvės, — 
su gražia programa

Sutiktuves rengia bendrai 
Lietuvių Mokslo * Draugija* 
SLA. 3-eias apskritys ir AL- 
TASS. Pittsburgho skyriaus 
komitetas.

šiose sutiktuvėse Dr, Baltru
šaitienė paties Pittsburgho lie
tuviams platų pranešimą iš sa
vo patyrimų, įgytų dalyvau
jant Viso Pasaulio Lietuvių Ratais 
Kongreso ir važinėjant po Lie
tuvą.

Pittsburgho lietuviai jau tu
rėjo progos girdėti daug viso
kių pranešimų apie Lietuvą iš 
buvusių Viso Pasaulio Liet. 
Kongreso delegatų. Girdėjom 
Abeką, girdėjom Ormoną, gir
dėjom Pivaroną ir Karpių, 
žodžiu sakant, girdėjom dvi 
skirtingas nuomones, Vieni vi
ską Lietuvoj peikė, o antri

Tiek vieni, tiek kiti kalbė
dami apie Lietuvą laikėsi sa
vo partijų linijų.

Dr. Baltrušaitienė neprL 
■klauso jokiai partijai, tai ji 
ir savo pranešime papasakos 
mums apie Lietuvų taip, kaip 
iš tikrųjų Lietuvoj yra.

Dr. Baltrušaitienei, kaipo 
senai veteranei ir patyrusei 
veikėjai, važinėjant po Lietu
vą, tur r 
matyti ir pažinti kas Lietuvoj 
yra gero ir kas blogo. Dakta
rė, važinėdama po Lietuvą 
per kelis mėnesius, turėjo pro
gos susitikti su Lietuvos val
dininkais, mokslininkkais, mo
kiniais, ūkininkais, mažaže
miais, darbininkais ir kitais 
luomais.

Visur ji stengėsi susipažin
ti su tikra ir reale būkle ir, 
tur būt, geriau moka atskirti 
kas Lietuvoj yra gero ir kas 
yra blogo ir iš kur tąs blogu
mas ir gerumas paeina, negu 
kiti musų Pasaulinio Kongre
so delegatai.

Užtikrinu jus, kad Dr. Bal
trušaitienės pranešimas apie 
Lietuvą bus tikrai įdomus* ir 
žingeidus, tad Pittsburgho lie
tuviai turėtų nepraleisti šios 
nepaprastos progos ir daly
vauti Dr. Baltrušaitienės su
tiktuvėse.

įžangos jokios nebus, tai vi
si galės dalyvauti.

— A’. Raka n a s.

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas 

Valandos nup 9—9

Ofiso TeL Boulevard 6918
Rez. Tel. Vfctory 2348
Dr. Bertash 

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80. 
Nedaliomis nasrai sutarti.

Bet kalbėtojas nepaaiškino, 
kaip tie lietuyiški kazokai iš
rodo. . t

Kongresas buvęs de
mokratiškas

Kalbėdamas apie kongresą, 
p. Pivaronas pareiškė, kad 
kongresas buvęs demokratiš
kas. Viskas buvę balsavimais 
išsprendžiama, nebuvę jokių 
politikavimų hė užsivarinėji- 
mų bei padiktavimų.

Vadinasi, viskas buvę kito- 
geriausia. 

' *

Rezoliucijų klausimas
Kalbėtojas prieina ir prie 

tos nelaimingos Pittsburgho 
Draugijų priimtos ir jam 
įteiktos nuvežti rezoliucijos 
kongresui. Ties šiuo klausimu 
kalbėtojas kiek ilgiau sustojo 
ir gana plačiai aiškino apie 
tai, kas atsitiko 
ei j a.

Pasisako, kad 
rezoliuciją į kongresą ir, ati
davęs Rezoliucijų Komisijai. 
O ką Rezoliucijų Komisija pa
darius su ja, tai jis nežinąs. 
Tad jisai dėl tos rezoliucijos 
esąs bereikalingai puolamas.

Menininku darbai*
Pittsburgho Draugijų dele

gatas prisiminė ir apie meni
ninkus, suminėdamas Rimšos 
vardą, Aušros yar4ų.t Tą 
porteris visai nbgalėjd 
yokti, ką p. Pivaronas 
jo pasakyti apie menininkus

Greičiausia ir pats kalbėto
jas nežinojo, ką jis norėjo pa
sakyti. Nuo menininkų kalbė 
tojas tuoj nušoko jpric moks 
leivių, darbininkų ir ūkiniu-

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1839 
gflRSSIMhh Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

At A< SLAKIS 
ADVOKATAS

111 W. Washingtoh St
Room 737

* ' v

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
namu Tel.: — Hyde Park 8395

Amęrikęj : Icada repųblikohąi Į Kodėl Žemaitijoj jokio mąi- 
l(eką išrinkti į valdžių* tai de- što nebuvę? Kalbėtojas pats 
mokrątai yra nepąsitenKmę, < 
kai -d^okrataį įsigąimą 
valdžią, tai Y-epublikondi ne 
|ia^įtęiikihti. Pąnašiąi ir Lie 
tuvoj ešą.

riui. Tad jūsų Reporteris šį 
kartą tikrai pasiprovijo ir tik
rai taip užraše p. piyąrono' 
kalbą, kaip jis įkalbėjo. Ap
leido tik jer žemaitiškus žod
žius, kaip: “vąžiujam”, “dii- 
dam” ir t.t. Kadangi Reporte
ris nėra žemaitiškos kalhbs 
žinovas, tąi bijojo suklysti.

Pristatomas “Dirvas” 
redaktorius Karpius
Pivaronui pabaigus kalbėti, 

pristatomas p. Karpius, kaipo 
žymus Veikėjas , * ir kongreso 
delegatas. Neprisiminta tik 
apie tą dię4aU% kurį nuo Sme
tonos jis gavę. Publika vis- 
tiek žiuri, ar Harpius turi pri
sikabinęs medalį, ar ne. Bet 
neturėjo.

Karpius pradeda savo kaly 
bą su: “btoliai ir seserys pitfs^ 
burghiečiai”. Taip greit žod
žius beria, kaip davatka kaL 
bėdanla “sveikąmariją”. Parėk 
škia, kad Pivaronas apie vis
ką pasakęs gerai. Tik jis (Kar
pius) dapildysiąs Pivąrono ra
portą ir papasakosiąs apie 
tuos dalykus, kurių Pivaronas 
savo ^raporte neminėjo.

Gyrė Smetonos valdžią
Na tai ir prasidėjo tas ‘‘da- 

pildymaš”. Pradedama girti 
Smetonos valdžia, kad viskas 
Lietuvoj labai gęrai esą tvar
koma. Ir ta gera tvarka tik 
nup tada prasidėjus,, kai Sme
tona likęs išrinktas preziden-

J. F. R ADŽIUS
668 West 18th Street
. ? ■111. " 1 t” >’    mhii1 ■ ■■■ * |.I^"LPJ.1 UI
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A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

js: Kasdien nuo 9 iki 6. 
Panedėlio, Seredos ir 

PStnyčios .*6 ilęi 9. 
Telefonas Capal 1X75.

Namai: 6459 8. Rockwell Street 
Telefonas Republic 9600. 

■' ... . ......."■ ............ . .............
Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
. Ręs. 6515 So. Rockwell St.

Telephone t Retmblic 9723

SOHO PITTSBURGH, Pa.— 
Gri^pdžio 8 d. Pittsburgho san- 
dariečiai-tautininkąi Lietuvių 
Mokslo Draugystės, syetainėj 
surengė prakalbas.

Plakatuose buvo garsinta, 
kad bys “pranešimas apie Lie
tuvių Pasaulinį Kongresą”. O 
pranešimus darysią Pittsbur
gho Lietuvių Draugijų atsto
vas p. P. Pivaronas, “Dirvos” 
redaktorius p. K. S. Karpius 
ir įžymus kalbėtojas adv. Na- 
dąs Rastenis.

Nors minėtos prakalbos pla- 
____ i ir per radio buvo ga
na plačiai garsintos, bet pu
blikos susirinko neperdaugiau- 
siai.

Prakalbas atidarė p, J. Vir
bickas pranešdamas, kad kal
bėtojai yra vietinis p. P. Pi
varonas, iš Clevelando “Dir
vos” redaktorius K, S.‘; Kar
pius ir adv. Nadas Rastenis, 
kuris esąs kandidatas į SLA. 
prezidentus.

Prvarono raportas
Pirmiausia pristatomas kal

bėti p„ Pivaronas kaipo Pitts
burgho Lietuvių Draugijų at
stovas Pasaulio Lietuvių Kon
grese. Esą jisai išduosiąs ra
portą apie kongresą. Taip pat 
p. Virbickas apznaimino, kad 
Pivaronas grįžęs iš Lietuvos 
nepergeriausia jaučiasi ir ji
sai nežinąs kodėl, nes visi tei
ti gryžę iš Lietuvos visada ge

bu t, buvo lepgymiĮ-pjų^j^Į jaučiasi, Pivąrono prastas 
jautimasis grįžus iš Lietuvos 
gal iš dalies įvyko dėl to, kad 
jisai buvo puolamas komuni
stų kalbėtojų ir per jų laik
raščius atakuojamas už nesi
laikymą draugijų instrukcijų, 
duotų jam renkant jį į tą kon
gresą.

Pivaronas, pradėdamas kal
bėti, pirmiausia pareiškė, kad 
niekad niekam nepataikavęs, 
tad ir dabar niekam nepatai
kausiąs. Pasisako, kad jisai 
pervežęs sveikinimų iš Lietu
vos liaudininkų vadų Šleževi
čiaus ir Bortkevicienės, bei iš| 
moksleivių ir našlaičių.' 

Pasuko, 'kad kongresą ati
daręs Prezidentas Smetona ir 
kąd Smetona pasakęs jaus
mingą prakalbą. Paskaitė kon
grese priimtąs rezoliucijas, 
paskui paklausė publikos, ar 
ji norėtų girdėti visus kongre
so nutarimus. Jei norėtų, tąi 
jis turėsiąs skaityti iš rašto. 
Pasigirsta balsas, rodos, Kar
piaus, kad nereikia skaityti. 
Tada p. Pivaronas padeda sa
vo raštą į šajį ir pradeda pa
sakoti iš atmidtiea apie Viską, 
ką tik prisiipeęa..

Apie kazokus•
Pasakoja, kad kongreso de

legatai buvę šauniai priimti, 
— juos visur važinėjo ir vis
ką jiems parodę.

, Jie buvę nuvežti į kariuo
menes stovyklas ir matę? ko
kia gera Lietuvos kariuomenė 
esanti. *

Kalbėtojas sako, kad mes 
esame daug girdėję apie Ru
sijos kazokus ir kokie jie bū
davo smarkus ir narsus. Lie
tuva ir tyrinti tokios smar
kios kariuomenės, kaip kazo-

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos,

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A.L.Davidonis, M.D. 
4910 S, Michigan Ave» 

TeU Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apatt Šventadienio ir ketvirtadienio.
■ 1 lĮUJ 111 ■ . 11.1.11, IH MM ,H I . ................................ ir

Dr. V. A Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

■ w ri į, i.........  - ■ ■
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“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS.
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

“Turėdavau prlvillott, kąd valgytų 
lt nežiūrint ką valgė vis buvo menr 
kas. Visuomet brisiu dėkinga moti
nai, kų^i mąn pasakė apię Triner’s 
Bitter Vyną”.

Triner’s Bitter Vynas yrą senas, at
sakantis šeimyninis vaistas, kuris ap
saugo nuo užkietėjimo, gasų, nemie> 
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku
mų ir negerumų Sąryšy su vidurių 
peveikimu, ir priduoda pasigėrėjimą 
silpniems apetitams. Galite gauti JO 
visose Vaistinėse.

TRINER’S EUXIR 
OP BITTER WINE

Phone Canal 6174

S, M, SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

"i u Ir, įiii^.įnj^^Įnf.iiįįĮ.y.iĮiiiįiį'.Į.    III     I m (    ........................... . .y; j..,. I.r! I, I Į. i '

I, J. ZOLP
1646 West 46tli Street • Phones Boųlevąrį 5203-8418

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dn A. Ą« Roth 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, .Vyrišku, Vaikų ir visi 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island 
Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak.

Įlomis ir šventadieniais 10—12 
diena.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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 prietaisus.

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hydę Park 6755 ar Centrai 7464 
' i   —.■■■ 11 ■.■■■,"      "i—■■■■ —■

Dr. Charles Segal
OFISAS J

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

;emimo, hervuotu- 
ių karšti, atitaiso

3 atsako, kad Žemaitiją Nęmu- 
į nas atskiriąs nuo Vokietijos. 
_ Tena| vokiečiams nėtaip len- 
-Įgva ateiti. Suvalkijoj visai

(Tąsa .nusl. 3-čiam* <

ADVOKATAI
. ■ 1.1. I • ■ . .

K P. G ŪG IS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—-127 N. Deąrborų St. 
Kamb. 1431-1484—Tel. Central <411-2 
Namų ofisas—3828 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.
Tel.1 Boulevard 1810,

Ketvirtadieniąis ir Sekmadieniais— 
pagal sutaršęs,

JOHN B. BORDEN
LIĘTUVIS ADVO 

220L W. C< * ~ ‘ 
,Ofiso valau 

Vakarais:

Pittsburgho lietuviai, TRIUKŠMINGOS SANDARIECIŲ-TAUTI
H M . - r. ■■ -i- v > .IT

ruošiasi Dr. Baltru
šaitienės sutiktuvėm

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phonę$ Canal 2516—Cicero 5927
— S. C. LACHAVICZ
42-44 Eąst 108111 St. Tel. Rųilmąn į27Q ąrbft Canal 2515

_____ Kiti Lietuviai Daktarai.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:80 v. NedčL nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAjGO. ILL.

........ ..................... .................................................................. ..........- ................ .... I .................................. ..1,.|i.Įy... , ....   n,..,. i i... ..

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS 
ir TĖVAS

/ Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgepofto ofisas 

3421 S. Halsted St. ' ’ * 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

10 No. 11 floras

Phone. Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Callfornia Avenue 

Telefonas Republic 7868



NAUJIENOS, Chicago, III
socialdePittsburgh’o Naujienos

kad

ne

Tel. Boulevard 7258

KAVAevi

kenas
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GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

svečias J. OlŠau
Jis buvo atva

kalbas. Po Ker
busią biskį dai

Pristatoma 
•ską dainuoti 
žiavęs i Pittsburghą kartu su

StUSKHFEk
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

Penktadienis, gr. 20, 1935

‘Midwest” Puikiausi 
GOLDEN SANTOS 
šviežiai Spraginta.

kas kita 
kiečiai galį ateiti į Lietuvą 
bet ir vokiškos kiaules dtbe-

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTĮ
—su ALSANS, aukštos rųšies nebrangus naminis gydymas.' Bu 
narkotų. Saugus ir veiklus ir ilgai laikąs. BE SKONIES. BE KVA 
PO, GALI BŪT T----------------------------- ----------- -----
fonuokit arba atsilankykit.

/ " '

Kambarys 833

vald-
i. Tai

Mažukna / sako, kad $LA. 
reikalų maišymas su, politika 
yra labai, blogas dalykas.

lotpraso Ltetuvosžmonesr 
pataria Lietuvos banlsr

kad lakūną Vaitkų 
Lietuva iškilmingai pri- 
o tuo tarpu Karpius pei 

“Dirvą” negražiai .jį 
Ar tai nesarmata p.

PIRK NUO IMIDW

lokio su (jais 
varonas
pradeda plušu Dargį
Kas

triukšmas ir. 
Raįjeis 

pradeda lyg ir bijotis, kad kas
• ’ y!i. neatsiliktų. Pi-, 

išbėgęs ant pagrindų, 
v irbic- 

banuo raminti publiką.
. K. Mažukna prašo bal- 
Prašo balso ir dėdė Pau- 

Pauleka, vieton trumpo 
duoda

PADUOTAS BE GERĖJO ŽINIOS. Rašykit ,tele-
, ■ '■ . • ■ - ■-

ALSANS LABORATORY. 190 N. State St., Chicago.
Telefonas CENtral 7170,

(Tąsa iš pusi. 2-ro
tenai ne tik vo 
ateiti

mais liaudininkų 
niokralų.

Didžiausias
užimąs, .Karpius

Bet, gerbiamieji, jei jus to
kie mandrųs, tai ir. sutaiky
ki! Rastenio “Dr. Kudirkos 
lietuvystę” su Karpiaus Sme
tonos “lietuvyste”. Karpavi
čius ir Rastenis yra idėjiniai 
broliai. Karpius atvirai šau
kia prie smurto vyti, mušti 
komunistus ir kitus, kurie ne-

REZIGNAVO Iš PREZI 
DENTUROS

ieka
klausimo, duoda ••pipirų" 
Karpiui dėl niekinimo1 laKuno 
Vaitkaus ir antrojo skridimo. 
Primena, 
visa 
ėmę, 
savo 
šmeižė. 
Karpiui

Publika karštai ploja dėdei 
Paulekui. Karpius bando nė- 

Į vykusiai aiškintis dėl lakūno 
Į Vaitkaus niekinimo.

kad saiida- 
nė .savo 
negali ap- 
. ir neagi-

Tas j d 
ne tik

President Mendieta

HAVANA, Cuba. — Kriti
kuojamas, .kad jis netikusiai 
krašto reikalus tvarko ir ne
leidžia paskelbti rinkimus, iš 
Kubos prezidento vietos rezig
navo Darios Mendieta* Rezig-\ 
nacija \ iššaukė t, sumišimą, bet 
skubotai bu^o sudaryta laikina 
valdžia, kuri paėmė tuoj, kraš
to reikalus j rankas. Rinkimai 
paskelbti sausio 10 d. \

;Mažuknos kalba lyg ir iš
sklaidė troškią atmosferą, ku
rią Karpius su savo “tautiš
kumu” buvo sudaręs.
, Po prakalbų teko girdėti 

kaip Olšauskas reiškė dėkin-

Virbickas? bijodamas, kad 
kas blogo beatsitiktų su tais 
jo kalbėtojais, nori baigti va
karą. Atsiklausęs publikos 
(kas nori, kad vakaras butų 
baigtais), prašo pakelti ran
kas. Pakyla 3 tankos. Liepia 
pakelti tiems, kurie nori dis
kusijų. Pakylav labai daug 
rankų.

Vakaras tęsiamas. Tuo tar
pu Ji K. Mažukna gauna bal
są. Pradeda sakyti prakalbą. 
Publika karštai ploja. Mažuk
na savo kalboje pasmerkia 
Karpių dėl smurtiškos kalbos 
-prieš komunistus ir kitus. Pa
smerkia ir Rastenį , dėl mai
šymo SLA. reikalų šiose pra
kalbose. /Čia tam esą ne vie-

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

Kreipkitės:
LINCOLN TAVERN

Sav. Margaret Belcher, persikėle iš “Margie’s Tavern.” 
3749 SOUTH HALSTED STREET . Tel. BOUlevard

DBINK 
MORE MILK

And Save 
OnFOOD 
3IONEY

MI1.K FOUNDATION. Chicago 
—..-»-ii >!■ ■> i——',>..» • • w MUK.. • -»

Ar Turit Skaudamas
KOJAS?

KORNUS—SUKIETĖJIMUS 
a NAUJIKAULIUS?
Atsilankykit i Shapiro če- 
verykų Krautuvę—kur/ čeve- 
rykai bus tinkamai pritai
kyti.

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

Rastenio kalba
Pristatomas adv. Rastenis. 

Ir vėl atrekomenduojamas, 
kaipo kandidatas į SLA. pre
zidentus.

Rastenis pirmiausia kalba 
apie Lietuvos istoriją. Visą 
laiką tik ir kartoja “lietuvy
stė” ir “lietuvyste”. Išrodytų, 
kad kalbama kokiems vokie
čiams ar žydams, kurie nori
ma išmokyti lietuvystės.

•I

Pabaigęs apie Lietuvos is
toriją, pradeda kalbėti apie 
SLA. Esą -šioji lietuvių did
žiausia organizacija .esanti 
pavojuj, norima joj lietuvy
stę panaikinti, norima į SLA. 
suleisti pavojingą kairįjį ele
mentą ir tuo padaryti didelę 
skriaudą tautiškumui, j

Tačiau adv. Rastenis pasi
sako, jog jis atstovaująs tokią 
“lietuvystę”, kokią skelbė Dr. 
Kudirka, Dr. Basanavičius. Va
dinasi, demokratišką lietuvy-

Tel. Hemlock 8544 g

Dykai Pasiteira
vimas ir Rodą

Nežiūrint kaip atkakli ar užsenfijus 
jūsų liga nebūtų, arb& jeigu jus negavo
te geidžiamų pasekmių praeityj, nepralei
skite progos pasinuaudoti

DR. ROSS’O NAUJAUSIOMIS 
GERAI IŠBANDYTOMIS 

METODOMIS
Kraujo ligose, nerviškume, silpname, 

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

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

LENGVAS IŠMOKĖJIMAS . 
Patarnavimas nebrangus Ir kiekvienam 

prieinamas.
Mokėkite klek galite laike gydymo. 

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

LABORATORIJOS EGZAMINACIJA 
BE PELNO.

DR. ROSS HEALTH SERVICE 
AND LABORATORY

35 South Dearbom Street 
CHICAGO, ILL.

' Priėmimo Kambariai dčl Vyrų—500. 
Dėl Moterų—508.

OFFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 v. po piet. 
Pirmadieniais, Trėčladieniais ir šeštadie

niais nuo 10 ryte iki 8 vai. vakare.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 po piet.

Paimkit, elevatorių iki 5 aukšto. < 
Jis veikią ir Nedaliomis.

1.00 ..„55c 
........“ - 89c 

Gt-ažios kalėdines dėžutės skirtingų likerių. Pristatome i jūsų namus

gumą MažuknaL Esą jisai iš
gelbėjęs visą situaciją. Jei ne 
Mažukna, tai kažin kas su 
jais butų atsitikę...

Pasirodo, Jkad baimė turi 
dideles akis. Tikrovėje nieko 
blogo nebūtų atsitikę nė su 
Karpiam, nė su kitais. Blo
giausiu atsitikimu tai gal pu
blika butų apleidus svetainę. 
Tai ir viskas. /

Dabar gal ir Smetonos ka
valierius Karpius supras, kad 
Pittsburgho lietuviai yra de
mokratiškai nusistatę ir ne
mėgsta fašistiškų prakalbų, o 
ypač nemėgsta niekinimų ge
riausių Lietuvos kovotojų už 
laisvę ir demokratiją.

' — Reporteris.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
, FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 West 14tli Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS. .

Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuOta iš išmalevota. —1 
Masažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir naktį.— 

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

nusilenkia Smetonai, o Raste
nis' bandų dangstyti tą pdtį 
smurtą Dh Kudirkos demo
kratija. 1

Tur būt, nė kiek neklysiu 
pasakęs, kad Rastenis, kaipo 
kandidatas į SLA. preziden
tus, tikrai veidmainiauja. -

Labai .negražu, 
riečiai-tautininkai 
partijos prakalbose 
sieitj nepalietę SLA 
tavę už savo šleitą. 
elgesys primena man 
pigios rūšies - pplitikieriavįmą,) 
bet ir, bolševikus, kurie po 
CJiicagos Seimo- leidosi per 
kolionijas su prakalbomis 
skaldydami ŠEA.

Prasideda audra
' J ' ’ .

4

Pabaigus Rasleniui kalbėti, 
prakalbų vedėjas p. J. Virbic
kas, tur būt, visai nieko blo
go nemanydamas, pareiškia, 
kad S. Bakanas turįs balsą 
statyti Karpiui klausimus. 
. • < • ' ' • -t ’ '■ , z * •

Bakanas sako, kad Karpius 
minėjo,z jog Smetonos 
žįa esanti žmonių valdžia 
ar negalėtų jis paaiškinti 
Smetonos valdžią rinko ir 
da bus kiti rinkimai?

Karpius atsako, kad jis 
suprantąs, ko Bakanas norįs. 
Esą jisai klausius tokių klau
simų, apie 'kuriuos pats ge
riausia žinąs. Ar norima dis
kusijų, ar ko.

Bakanas ir vėl ^pakartoja 
savo klausimą ir reikalauja 
iš Karpiaus atsakymo.

Matydamas, kad negalės iš
sisukti, Karpius pradeda aiš
kinti apie Smetonos, valdžios 
“išrinkimą”. r Pasako atyirąi, 
kad Smetonos valdžią kariuo
menė pastačius. O tai esą to
lygu žmonių išrinkimui. '

Girdi, liaudininkai ir social
demokratai Lietuvą buvo . per
davę vokiečiams 
kams, ir jei nebūtų buvęs, 
Smetona pastatytas į valdžią? 
tai Ųietuva butų pražuvus. į

Pasigirsta balsas iš; publi-^ 
kos, — esą at ir Grinius bu- 

i vo pardavikas? Karpius įsi
karščiavęs atkerta, kad ir Gri
nius buvęs pardavikas. Pa.si- 

i girsta balsai: “meluoji”, “me- 
. luoja”, “melagis”. Publika vi- 
i sa sukyla ant kojų, — tiek ji 
. pasipiktinus Karpiaus niekini*

KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS!
VISOSE “AHDWEST STORES”

Penkt., šeši., Pirmad./ Antrad. Gruodžio 20, 21, 23, 24

M VOS KELETAS DIENŲ BELIKO IKI B

Dili 1/rO IDAHO RUSSETZ 15 sv. DULVLu puikios u- s; 1 Pekas

SVETAINĖ DĖL RENDOS
PATOGI DĖL VISOKIŲ PARENGIMŲ.

Vestuvėms, šokiams ,parėms, bųnco ir įvairiems vakarėliams.
VirtuVė su pilnu įrengimu dykai. ,

WEST SIDE HOTEL
. ; v WALTER NEFFAS, Sav.

2435 SO. LEAVITT STREET Tel. Canal 9585

IŠMAINOME ČEKIUS
Parupinam smulkius pinigus. — Išrašom 

Money Orderius. — Gaso ir Elektros 
' . Sąskaitas ‘

t Valandos—
- Kasdien — 9:30 rytd iki 6:00 Vakare 

ŠEŠTADIENIAIS, 9:§0 iki 7:00 Vakaro

MIDLAND
(MtHCI EICIUHCE 
4162 ARCHER AVENUE

. (Cutler’s Kepykloj)

Specialis kūdikių čeverykų
Departamentas.

NUPIRKIT ČEVERYKUS DĖL SAVO ŠEIMOS KALĖDOMS!
CM A RINKTINIAI ČEVERYKAI DĖL□nArlIvU □ VISOS ŠEIMYNOS

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

Suvalkijoj vokiečiai pasklei
dę visokių lapelių ir “subun- 
tavoję” gerus katalikus lietu
vius ūkininkus. Bolševikai iš
girdę, kad Suvalkijoj vokie
čiai darbuojasi — “bun tavo
je” ūkininkus, patys sugarmė
jo ir pradėjo maištą kelti 
Pradėjo/ piaustyti maišus su 
javais, laistyti pieną, ant ke
lių ir net 
skersti.

Tada Lietuvos valdžia 
apginus gerus lietuvius ūki
ninkus nuo vokiečių ir bolše
vikų, pasiuntė policiją ir ka
riuomenę. Bet bolševikai pa
jutę, kad pasiųsta kariuome
nė, pasikavojo ir tame maiš
te buvo nušauta pora .nekaltų 
ūkininkų. t

Logiškai išeitų iš Karpiaus 
kalbos, kad ūkininkai yra ne
kalti. Tik vokiečiai ir bolše
vikai yra tikriausi kaltinin
kai, nes jie “subuntavojo”, o 
bolševikai, atvažiavę iš Kau
no ir kitų miestų, sukėlė mai
štą. O geroji Lietuvos vald
žia atsiuntė kariuomenę, ku
ri nešaudė nė vokiečių nė bol
ševikų, bet nekaltus katalikus 
ūkininkus!

Ragino prie smurto
Karpius, pabaigęs girti Sme

tonos valdžią ir išaiškinęs ūki
ninkų streiką, pradeda saky
ti tikrai hitlerišką prakalbą 
bei agituoti už smurtą prieš 
komunistus. .

Mat, Karpiui nepatinka, kad 
komunistų/ delegatai, grįžę iš 
to kongreso, peikia Smetonos 
valdžią. iĮ . ,

Jsikarščiavęįs { Jjis pradeda 
rėkti, kad Taikią1 lįbmunistus 
vyti laukan iš visur, — neįsi
leisti jų nė į šią svetainę, me- 
sti juos laukan, švilpti nuo 
pagrindų. Esą visi geri lietu
viai turį saugotis komunistų 
kaip kokios pavietrės.

žodžiu sakant, Karpiukas 
savo smarkavimu prieš komu
nistus pralenkė net Hitlerį.

Tuo jis ir užbaigė savo “da- 
pildymą”.

Troški atmosfera ir ty
la prieš audrą

Karpiui baigus kalbėti, S. 
Bakanas pasiprašo balso, kad 
užduoti p. Karpiui keletą 
klausimų. Ponas Virbickas, 
kaipo prakalbų vedėjas, pa
reiškia, kad galima busią sta
tyti klausimus, tik prašo . pa
kaukti, kada Visi kalbėtojai 
pabaigs savo 
piaus kalbos

PIRKITE KALĖDOMS GĖRIMUS PAS 
J.GAUBAS

ŠTAI KELETAS BARGENŲ:
CĄL1FOHNIA VYNAS iš bačkos (Port, Muscatel.

Sherry) ..................  i...... ......... Gorčius ■ «vv
MAŽA BAČKUTĖ ALAUS .............................................. . $g gg
STRAIGHT BOURBON DEGTINĖ

< Kvorta
DISTILLED DRY GIN ...............................

Mes užlaikome visokias įžymiau-' Pirhifp 
sias prekes, štai keletas tinkamu ' i rtr
dovanu!. J. Dovanas DABAR!

Rankomis siūti kaklaraiščiai, V ®
atsakančios konstrukcijos EEft ' kiti iki $2. 00C >

Marškiniai su ai? be kalnieriaūs f \ $ $* Ua&V T ?•1.35 „'1.65 Jį* j W.
ARR0W marškiniai, didelis pasi- yj| w| |J
rinkimas baltų ir kitų HA 
dailiu marškiniu ......... Ji•

Puikios Jajamos, be $■) QE J
juostos ....................  ■ ■ ;
Pančiakos—Wilson ir Interwoven t t

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

NAUJIENOS
1739 S. Kalstė St. ,

t CANal 8500

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

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

10 tobulų pirštų. 2 sveikas kojas. Kas nepavydęs? x

II z kainos q.95,iki*3.95

‘‘O. K,” MUILAS Specialiai .....
“CLĘAN QUICK” SOAP CHIPS
“S. O. S.” Scouring Pads
“LIFEBOUY” MUILAS .............
“LUX” FLAKES Maži pak. 9c .
“RINSO” 2 maži 15c .....
PASTABA — Dauguma "Midiotst Stoni" turi lt matot įkyriai, kur jut 

a galite pirkti girą mitą, paukititną ir tt, ui iemiautiai kainai!

“SUNKIST” ORANŽIAI dideli 176 didžio Tuz. 350 
GRAPEFRUIT Texas Be grūdelių .............   4 už Į50
CRISP GĖLE^rcTlTfonHjos did. pund. 2 už 110

T TDDV^C x NaturaliŠki rfhwaiian
LT1SĮSI b PINEAPPLE JUICE
MAIŠYTI DŽIOVINTI VAISIAI Extra puikus sv. 190
ICED SPICED ‘ COOKIE<...................  sv. 12£

H.i.i. i—m- - — . II 1.11. III UI • —MMMH- M—•   —i

BAGDAD CURRANTS .......... 8 unc. pak. 2 už 250
Fancy Domestic SWISS CHEESE .................. sv. 310
Q AT B A TNtT A T Skaniausi CHOCOLATE svaro DALrVAlLNlAl Padengti VYŠNIOS .......... dėžutėfcOC.

2 pak. 90
2 už 150

BANANAI Rinktiniai .......       3 sv» 190
TVATr’C! UNPITTED "Bagdad" 8 V, unc. pak.............  2 už 21c
UAlJip PITTED 7 uncijų pakeliai ......................... 2 už 23c
“Drexel Farms” CALI HAMS ......................... sv. 240
“Lincolnshire” RAIKYTI LAŠINIAI 54 sv. pak. 19£
“Manhattan” SALAMI COTTO ..................... sv. 23<

ATT? “Midwest” ROOT BEER—
UllNurjK ALdL , SODAS (plūs dep.) Dide. bk. OužfaVV

IVORY MUILAS Vidutiniai šmotai ........... 3 už 190
----- 3 už 110
... 5 'sv. dėž. 290
........  pak. 13c
........ 3 už 17»

Dideli pak. 210
2 did. pak. 39c

porai
TAD EIKITE Į

Sol's-Men's Shop
DOVANOS DĖL VYKŲ—IŠ VYRŲ KRAUTUVĖS

6311 So. Westem Avė. T '.

COMET” RYŽIAI Baltagalviai-....... 2 1 sy. pak, 19ę
Pillsbtiry’s” Šno-SheeB KEKSŲ MILTAI 44 jie. pak. 29c

| Karpium ir Rasteniu. P-as Ol
šauskas, akompanuojant p-lci 
Mildai Virbickiutei, sudainavo 
keletą dainelių, ir /publika 
jam karštai plojo. Norėjo, kad 
ir daugiau daįnuotų, bet p. 
Olšauskas pareiškė turįs šaltį 
ir negalįs daugiau dainuoti.

Nors ir gražios Olšausko 
dainos, bet atmbsfera svetai
nėj nejauki dėl Karpiaus kaL 
bos pasidarė nejauki. Ncv tik 
dėl Karpiuko skelbiamo smur
to prieš komuistus, bet ir an
trojo skridimo entuziastai pri_ 

vežamas’ kiaules'simenė jo šmeižtus prieš la
kūną Vaitkų ir Lituanicų II.

Bet visi yra džentelmeniš
kai laikėsi ramiai, laukdami 
progos, kada jie galės paklau
sti Karpiaus visokių klausimų. 
Vadinasi, buvo tyla prieš au-

“Midwest” ŽELATINO DEZORTAI ........\
“Little Boy” SUGAR PEAS No. 1 kenai
“Midwest’’ FANCY RED KIDNEY BEANS No~ kenai 2 už J9c

“Midwest” Puikios Californijos Dideli 4 0 n
17 J. V-CfO Riekutės ar Pusės 2% kenai I v. V

BARTLETT GRUŠIOS S^pid^^n. 23C
DELICIOUS OBUOLIAI Extra Puikus ......  3 sv. 19*

“Pillsbury’s” BLYNELIŲ MILTAI 20 unc. pak. 1O£ .... ...I— .. !■ I II...... I ■■ -I *H> .. . II..  .I—III. ii———— .. ...III......11.1.11 <11 m . . .....   — —IK—a— **'■__ •— 
Maišyti RIEŠUTAI Puikiausi ...... sv. 23c
“Diamond” Puikiausi WALNUTS did. Payne sv. 250 
“ROYAL” DEZORTAI Visų Skonių
17 A V A “CHASE e SANBORN’S 
KAVA PUIKIAUSIOS KOKYBĖS
“M. G. A.” GRYBAI .......:...... 2 unc. kenai 2 už |70
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VIEŠOSIOS OPINIJOS PERGALĖ
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Anglijos ir kitų salių žmonės taip* pasipiktino to
mis utaikog” sąlygomis, kurias anglų ministeris Hoare* 
ir franeuzų premjeras Lavai pasiūlė Italijai ir Etiopi
jai, kad patys to “laikot plano* autoriai nedrįso jo gin
ti Genevoje, ir jisai tapo palaidotas. Be to, Anglijos 
užsienių reikalų ministeris buvo priverstas rezignuoti, 
it, gal būt, bus Paryžiuje nuverstas Laval’io kabinetas.

Tai retas atsitikimas, kad > viešo ji opinija laiini to
kių didelę pergalę. Jai turėjo nusilenkti dviejų galių- 
giaus-iųjų Europos valstybių valdžios. .

Diktatorius Mussolini, kuris visų laikų kišo į pano
sę Europai kumščių, žinos dabar, kad visuomenė, ir ne
vartodama ginklo, gali priversti valdžias vykinti jos

Bet; visuomenė tokią galią turi, žinoma, tiktai te
nai, kur yra žodžio ir spaudos laisvė. Ką Rusijos žmo
nės mano apie karą Etiopijoje, pasaulis nežino. Jisai 
nežino taip pat, ką mano Vokiętijos žmonės arba Itali
jos žmonės. Tose šalyse, kur viešpatauja diktatūra, pa
saulis girdi tiktai valdžios balsą. O valdžios, kaip aiš
kiai parodė ši istorija su Etiopijos “taika0, gali kartais 
iškrėsti bjauriausių šposų.

Jeigu Anglijoje dabar butų diktatūra, tai Baldwi- 
nas, lloare ir kiti ponai, kurie sėdi ministerių kabinete, 
butų Etiopiją fašistams pardavę. Ir ją parduodami, jie 
butų amžinai diskreditavę Tautų Sąjungą7 — taip kad 
dabar Europoje jau nebebūtų įstaigos, kuri saugoja 
tarptautinę taiką. Europos Ūkimas butų visiškai paves
tas Mussolinio, Hitlerio ir kitų kelių diktatorių malonei.

Nėra abejonės, kad fašistų draugai Anglijoje, 
Francijoje ir kitur neilgai' trukus vėl ims slaptai daryti 
planus, kaip išgelbėti Mussolinio diktatūrą nuo žlugi
mo. Europos demokratija tūri budėti.

rirtefM* fnanr rar r1 r r

MAURER PASMERKĖ “KAIRIASPARNIUS”
• • - * /

Senas socialistų vadas ir per ilgus metus buvęs 
Pennsylvanijoš Darbo Federacijos prezidentas, James 
H. Maurer, parašė laiškūs žymiems New Yorko (sociar 
listams Lee ir Oneal, reikšdamas savo pilnų pritarimų 
“senajai gvardijai” ir smerkdamas bolševikuojančius 
“kairiasparnius* kurie atsimetė riūo centralinio kpmfc 
lėto New Yorke. * ■' ‘

Pasirodo, kad ir pačiame įlew Yorke “kairiamjam 
sparnui” nekaip sekasi. Jisai išsivedė iš centralinio ko
miteto 39 atstovus iš 28 kuopų. Bet 71 atstovas, repre- 
zentuojųs 49 kuopas,’ paliko su “senųja gvardija”. Po 
to, kai kairiasparniai pasitraukė, jie bandė pakreipti į 
savo pusę daugiaus kuopų, šitose pastangose jiems 
uoliai talkininkavo ne tik Norman Thomas su save, sa
vaitraščiu “Socialist Call”, bet ir komunistai. Jie skel
bė, kad socialistų kuopos New Yorke viena po kitos at- 
simes nuo “senosios gvardijos” ir kad greitai visa New 
Yorko organizacija bus kairiojo sparno raųkose.

Bet tai netiesa. Nė vienos naujos kuopos kairia
sparniai nelaimėjo. Priešingai, nuo jų dagi atsimetė vie
na jy kuopa (7-ta, Brontf’e); o likusiose 27 jų kuopose 
atsirado stambios grupės, kurios pradėjo organizuotis 
skyrium nuo “kairiųjų” ir dėtis prie centralinio komi
teto. ■ V .• . •« ■

Pagalios, prieš atskilėlius “kairiaėpėrnius” 
išėjo New Yorko valstijos partijos komitetas.

Taigi Thomąso užsimojimas uždėti New Yorke so
cialistams kairiasparnių diktatūrų su komunistų paget 
ba — matyt, nueis niekais.

viešai

Apžvalga
ii>M. t; . ... ..ą irĮįĮirffliM.i liįijjią^

“TIKRA” IR “NETIKRA”
. DEMOKRATIJA

“Naujienose’* savo laiku bu
vo rašyta apie naujų “principų 
deklaraciją”, kurią kairysis 
sparnas Socialistų partijoje už
simanė tai partijai įbrukti. Iš

T,.T - . ..
tiesų, tą deklaraciją buvo per
varyta Detroito konvencijoje ir 
paskui ^auguma balsų patvir
tinta referendumu. O įvyko tai 
daugiausia pasidėkojant Nor
mai! Thomasui, kuris (gal buL 
pataikaudamas studentų jau
nuolių karštam temperamen
tui) pęrsimetė į “kairiasparnių0 
pusę. Dalinai čia kaltas buvo 
ir MiKvaukee’s - meras Dan 
Hoah, kuris susipyko su Ffew 
Yorko socialistų vadais ir ėmę

‘remti “kairiasparnius”.
i Tos deklaracijos priėmimas 
buvo didelis moralis smūgis 
Socialistų Partijai^ nes joje iš
reikšta pritarimas snažttūios 
sirturtui, kaipo priemonei įvy
kinti socializmą, šitokia idėja 
prieštarauja demokratinio so
cializmo principams/ bet ji sta
to j pavojų partiją. Yrą valsti
jų* kurios turi vadinamo ^kri
minalinio įstaty
mus. Tie įstatymai baūdžia as
menis ir organizacijas; ągitup- 
jaūčiūs už Valdžios nuvertimą 
jėga, Todėl Californijos ir kai 
kurių kitų valstijų socialistai, 
kur yra tokie įstatymai, p^ė- 
lė protestą prieš tą “principų 
deklaraciją”, nurodydami, kad 
jų organizacijas valdžią gali 
imti persekioti, kaipo nclega^š- 
kas.■/

šiandie partijos dauguma jau 
suprantą, kad tą deklaraciją 
priimti buvo klaida, iri het žy
mesnieji ■ “kairiasparniai” ne
mėgsta apie ją kalbėti. Bet da
bar už tą deklarąeiją ėmė kars- 
tai agituoti naujieji, socialistų 
“prie toliai” komunistai. Tad ne 
pro šalį bus panagrinėti kai ku
rias įdomesnes jos viltas, Ve 
kas joje sakoma apie valdžios 
paėmimą.

Jei bus dauguma balsų — 
y gerai, bet jei ne.,.

• , I ‘

Deklaracijos tekste randame 
tokių apreiškimų:

“Socialistą Partija dar 
kartą pareiškia savo, ištiki
mumą ekonominei ir politi
nei demokratijai, bet ji ne
dvejojančiai imasi darbo pa
keisti - kapitalistinio parla
mentarizmo klastingą (! — 
“N.’* RedO demokratiją tik-

i ra darbininkų demokratija. 
Kapitalizmas pasmerktas pra
žūčiai. Jeigu su juo bus ga
lima 
balsų
Partija įtiktai • pasidžiaugs. 
Jeigu krizis iškiltų atėmus 
daugumai' teiseš* to, kai 
rinkikai bus suteikę įpums 
mandatą (bet kaip socialistai 
gaus mandatą, jeigu daugu
mos teisės bus, panaikintos? 
— “N.” Kmj, tai mes nesi
drovėsime darbininkų solida- 
rumu sutriuškinti dūkstan
čios reakcijos jėgas ir sustip
rinti socialistinę. Valstybę.: 
Jeigu kapitalistinė Sistema 
susmuktų visuotinam chaose 
ir suirutėje, kuri tvarkingą 
procedūrą padarytų negali
ma, tai Socialistų 'Partija 
vistiek, ar ji tokiame atsiti
kime sudarytųz daugumą, at 
ne, neatsisakytų paimti ant 
savęs atsakomybę suorgani
zuoti ir palaikyti valdžią 
darbininkų galioje. Tikra de
mokratija yra kilnus pro-

. greso įrankis; bet tikrą de
mokratiją gali įkurti tik pa
saulio darbininkai.”

<. . ■' , ■ .'. ■- f

Kiekvienam, kuris perskaitys 
šituos pareiškimus, turi kristi 
į akį tai,, kad jie yra nesude
rintų ir tiesiog prieštaraujan
čių' minčių mišinys. . Iš vienos 
pusės sakoma, kad Socialistų 
Partija yra ištikima ekonomi
nei ir politinei demokratijai; 
iš antros pusės pranašaujama^ 
kad Socialistų Partijai gal tek
sią paimti į savo rankas val
džią^ nepaisant, ar ji turės dau
gumą, ar ne'.

Ir kada tai pranašystei teks 
išvykti? O'gi tądą, kai kapita
listinė sistema susmuks “visuo
tinantį chaose ir suirutėje” 
Principų deklaracijoje kalbėt 
apie įsivaizduotus chaosus ir 
bandyt atspėt, ką tokioje situ
acijoje darys socialistai, ’ tai — 
tiesiog juokinga. Jeigu blaivaus 
proto žmones butų sau uždavę 
tokį klausimą, ką jie darys, kai 
įvyks chaosas, itai ■ jie butų ga
lėję tik . pasakyti: “Kai bus 
chaosas (jeigu jisai bus), tai
nęi mes, nei niekas kitas nega^ 
Ii dabar atspėti, ką mes dary
sime!”

Bet tie, kurie tą deklarącŲą 
rąšč, matyt, iš viso 
ąpįe realius dalykus, galvoti. Jie.

■ .< ■ ■ '■ ■ ' :• ...................... ‘

apsidirbti daugumos
pagelba, Socialistų

............ u .1 "I .. ...... .... I , .

'svarsto, kas bus, kai “susmuks” 
kapitalizmas; jie bando nuro- 
idyti, kaip socialistai ims vai
zdžią į savo rankas. O tuo tar
pu kolkas:' Sociąlistų Partija 
;dar neturi nė vieno atstovo, 
jjungtinių Valstijų kongrese ir 
•nepajėgia net pravesti nė vie
no aldermano milžiniškoje .dau
gumoje Amerikos miestų! 

\ Ke gana to, kad tię “kairią^ 
sparniai” užmiršta pagalvoti 
apie dalykus, kurie yra čia pat 
po jų, nosim ir eikvųja sąyo 
protp (!) energiją, gvildendar 
mi problemas,, kurios kils dąr 
tik ateityje, bet jie reikalauja, 
kad jų nuomonės apio įsivaiz
duotą miglotą ateitį butų įra
šytos į partijos programą, ir 
kas su jomis nesutinka, tą jie 
vadina “oportunistui” ir “atža
gareiviu”. Kovodami už tas sa
vo svajone^ jie eina net prie 
partijps suskaldymo!

“Darbininkų demokratija”
Kairiasparniškoji deklaracija 

kalba su panieką apie “kapita- 
isitinio parlamentarizmo klas- 

”, prieš ku
rią jie stato “tikrą” arba “dar
bininkų demokratiją”.

Sakyti, kad parlamentarizmo 
demokratija kapitalistiškoje si
stemoje yra “klastinga” (apga- 
vįnga), gali- tik asmens, kurie 
patys nęsižino ką šneką. Kame 
gi jos kląstingumąs ? Ar tame, 
kad ji yra. parlamentarinė, t. y. 
kad žmonės renka atstovus, 
užuot patys savo susirinkimuo
se svarstę įstatymų, sumany
mus. ię davinėję instrukcijas 
valdžiai, kaip kad darydavo se
novės Graikijos miestai? Bet 
be atstovų žmones šiandie val
dytis negali, kuomet valstybės 
apima tokius didelius plotus ir 
turi milionus gyventojų; Net 
vieno didmiesčio suaugę gyven- 
tojai nesutilptų f po vienų sto
gu, jeigu jie visi mėgintų suei
ti, į daiktą. • .

O gal šitos parlamentinės de- 
mokratijos ‘<klUš(ingumas”v yra 
tame, kad dhugėiis darbo žmo
nių duodasi visokiems politikie
riams apgauti ir. per rinkimus 
balsuoja nė už sa^o reikalų gy
nėjus, bet už savo išnaudoto
jus? Bet čia rife demokratija 
kalta, o darbininkų nesusipra
timas, Nereikia iŠ demokratijos 
reikalauti to, ko ji negali duo-t 
;ti..Ji (flįoda progos darbininkui 
pasirinkti,- kas turi leisti fstą* 
tymus ir skirti jos Vykintojus; 

*bėt ji fiepasąl;©, ką jisai turi 
rinktis, čia jisai turi vartoti 
^avo smegenis.
s Vadinamoje “darbininkų^ de« 
mokratijoje” (tai, tur būt, kar
dą jau nebebus kapitalizmo) 
bus ne kitaip: darbininkai te
nai irgi turės savo smegenis 
klibinti ir galvoti, kada reikės 
rinkti atstovus. O jeigu jie ne
turės šitos teisės pasirinkti už 
ką balsuoti; jeigu už juos gal
vos kiti ir jjė tik darys tą, kas 
jiems bus įsakoma, tai tuomet 
nebus deirtokriati jos!

1 Dabartinėje Rusijoje, kur 
vietoje parlamentines deinokra^ 
tijos .įvesta “sovjetai”, į ku- 
riuos atstovai “renkama” ran
kų pakėlimu, nedavus balsuoto
jams hei susirinkti be policijos 
priežiūros,- nei laisvai padisku- 
sūoti, — nėra ne tik “darbinin- 

Kkį demokratijos”, bet nėra jo
kios demokratijos!

Demokratija, kaip ir kiekvie
nas visuomenės gyvenimo reiš- 
'kinys, žinoma, keičiasi. Ji gaji 
būti geresnė ir blogesnė. Kada, 
žmonės, kurie demokratinėje 
tvarkoje gyvena, darosi pro- 
'tiųgesfti, tai demokratija daros 
si geresne. Pakeitus kapitaliz
mą tokia ekonomine santvarka^ 
kurioje darbo žmonės nebebus 
išnaudojami ir galės geriau ap
sišviesti, negu dabar, reikia ti> 
Skėtis, kad ne tik demokratija 
pasidarys daug tobulesnė, bet 
ir, pay. šeimyninis gyvenimas, 
ir daūgęlis kitų dalykų. Tačiau 
argi butų logiška dėl to sakyti, 
kad šiandie dar tikrų šeimynų

i “kairiasparniai”, kurie 
(bolševikiškais pasakoriais, pa-

nemoka Tie

*tikėję) sako, kad- “tikros de
mokratijos” dabar dar nėra ir 
kad ji atsiras tiktai darbinin
kams paėmus valdžių į sąyo 
pankas, tikrumoje verčia tiesą 
aukštyn kojom. Demokratija 
yra naudingas dalykas no tik 
darbininkams, bet ir kitiems 
skaitlingiems visuomenės ‘ sluok
sniams: valstiečiams, tathaųtn- 
jaifis, smulkiems biznieriams, 
prOf^ioiiaiam^. Tajgį demokra
tija įsigalės , pasaulyje daug 
aukščiau, negu socializmas, iš 
kurio tiesiogine nauda yra tik 
darbininkų klasei.

Tenai, kur dar nėra, demo-
■*Į.i. ... 'i TI,4.Į...t.

kratijos, socializmą galima vy- 
.kinti n^ūt tik tokios rūšies, 
kaip kfi^Štčriūošč, kąMjiftiūose 
arba ^dViėfų’ Rusi joj ė, kur 
ižmogus ne tik negali, laisvai ju
dėti, bet ir neturi teisės laisvai 
protauti. Tokio “socializmo” 
Amerikos - darbininkai neimtų 
nė už dykų.

j Socialistai, kurie ląukia “tik- 
iros demokratijos” ateityje, o 
įtuo tarpu smerkia* gyvuojančią 
demokratijų, yra. darbininkų 
klaidintojai. Geriau bųtų,. kad 
jie, eitų pas bolševikus arba fa
šistus. . ■ ,

.........IHM »*,•.. U .t .V, r    n...■■*    «•,, .1^1...... ...4

Lietuviškas Šiupinys
...|M !„„„

(Musų korespondento) s
Lietuvoje kasdien tai visfsekhno. štai'Austrijoje, Vokie- 

naųjena. Vienos tų naujehų rijoje labai sparčiai platinasi 
dingsta kaip anas muilo bur
bulas jokio pėdsako nepalikę; 
eitos jų sudaro tam tikrą visų 
Vykių fonų, kuris sava varsa 

nudažo tolimesnę viso gyveni
mo eigą. Jei netektų tų Visų 
naujenybių apystoyęse gyVėn-. 
ti, jei tik galėtum buri' pasy
viu Stebėtoju, galėtum turėti 
gardaus juoko, bet kąi tos. nau
jenybės daug kam raižo kailį, 
;ai kartais (tenka suraukti vei
dų ten, kur tik juoktis vertėtų,

Anuomet prasidėjęs didesnis 
Klaipėdos krašte nacionalsocia
listinis Hitlerio agentų sukurs
tytas judėjimas suteikė progos 
centro vyriausybei išleisti gana 
kietoką piliečių saugumo įsta
tymą. Del1 jo jau daug kam te
ko gerokai nukentėti. Dabar 
prasidėjęs jau Didžiojoj Lietu
voj ev ūkininkų bruždčjHnas 
sąryšyje su tilo judėjimu, pa
plitę visokie gandai Vėl1 suteikė 
progos pusėtinai sutvarkyti 
spaudos, spaustuvių ir knygy
nų reikalą — išėjo naujas įs
tatymas, kuris visai suvaržo 
spaudą. Laikraščio . platinimų 
dabač galėš‘Į'sulaikyki apskri
ties viršininkas, arba vidaus 
reikalų ministeris. Dėl laikraš
čio sulaikymo skųstis nėra kur. 
Tas pats ir su sapusituvėms; 
jei jos. nesilaikys • tam tikrų 
nuostatų, jos gali būti visai ar
ba laikinai uždarytos — ■ skųs
tis teismui irgi nebus galima. 
Vadinas^ visa tvarkoma grynai 
administratyviu budu. Laikraš
čių redaktorius Vidaus reiklų 
ministeris turi teisę nušalinti 
laiba visai netvirtintii.

■: Dabar Luropos šiose valsty
bėse veikia cenzūra: visose Bak 
rijos valstybėse, Vokietijoje^ 
Austrijoje, Lenkijoje, Vengtijor 
Ję, Balkanų valstybėse, Italijo
je, Portugalijoje, Ispanijoje ir 
kitur. SSSR yra tik, vyriausy
bės leidžiama spauda, tai savai
me cenzūrą veikia.

Taigi, Ę.uropoje cenzūra ne-* 
ra nąujieUa ir spauda pergyve
na savotiškas dienas. Redakto
riui daug tenka, sukti galvą iki 
jis sugalvoja kdkia nors, forma 
nepajankių vyriausybei žinutę 
pal’efeti. , ,

žinomą,- radio amžiuje cen
zūra, jau fiebetn^i tos didelės 
reikšmės. Daug kas peri radio 
sužinoma, bet radi© daugelyje 
Europos valstybių nėra privati 

bet valstybės įstaiga, 
atseit, vyriausybės , visiškoj e 
žinioje. Tai radi© ir turi savos 
rųšies kontrolę^ kuris daug ko 
negali pasakyti. O. kadangi per 
|i£adio dabar Europoj© labai pri
imta ir varyti valstybinė pro
paganda, sąvus kaimynus 
įŠmeižtį kaip tai/ visą laiką da
ro vokiečių valstybes radio. 
tai šita priemonė irgi labai 
Įvairius gandus pradeda plar 
Įtinti, dėl to <dabat daug dau
giau yra visokių gandų, negu 
kada jų buvo.

Spauda žmonės nelabai pasi
tiki, tai tiki visa tam, kas pa- 
žnabždomis yra pasakyta. Spau
dos varžtai gimdo savo rųšies 
pamėgimų gyventi yisokiais 
gandais.
■ Kai kur plinta nelegali lite- 
ratura,. kuri turi didelio pasi-

įinonė.
atseit,

nelegali literatūra, kuri daro 
didelės įtakos. Bet ir tokiai li
teratūrai kartais tenka tik gan
dais maitytis; mat, kai nėra 
normalaus gyvenimo, tai susi
daro . tokios apystovos, kada 
Sunku atskirti kūr tiesa ir kur 
tik gandų padaras. Bet tais 
atvejais skaitytojas' visa kuo 
tiki. O tie, kurie neskaito, jie 
šventai tiki kas yra paslaptin
gai pasakyta, štai vokiečiuos 
dabar labąi stipriai kalbama, 
kad Hitleris sunkiai serga. Jis 
buk turįs didelę žaizdą gerklė
je ir tuo reikalu kreipęsis j 
Vieną Vienos miesto gydytojų. 
Hitleris prašė, kad' jam pada
rytų gerklės operaciją. Gydy- 
tojas sutikęs, bet parašė Hit
leriui, kad jis negalįs į Vokie
tiją važiuoti, nes esąs žydas... 
Girdi, jei operacija, nepavyks, 
tai aš būsiu kaltas, kad fiurerį 
papjoviau, o jei operacija pa
vyktų, tai jus mane ąpkaltin- 
sit, kad aš iš arijų atimu duo
nos kąsnį ir ko gero pripažino 
šit mane ;vertu išromyti..

Ir nėra jokios pasaulyje ga- 
lybės/ kūri-'šitokius įandus už
draustų arba jiems ; pakirstų 
kelių; jie plinta nesulaikomi ir 
nesuvaldomi; o ka«s svarbiau
sia, kad šįais atsitikimais žmo
nes lyg logiką praranda ir ti
ki viskuo, kas tijk paslaptingai 
yra pasakyta.

Tai visai nenuostabu, kad 
mes gyvenam? gandų laikotarpį, 
Bet nepaisanti viso to, visgi 
yra žmonių, kurie tiki galėsią pakliūti. 

; Visai suvaržyti spaudų ir pri
versiu ją visai ištikimai valdan
tiems tarnauti. r

• Taigi, Lietuvoje daug dabar 
^visokių naujienų, jų. visų ne- 
sUpajsysi, jų Visų, nesurašyti. ų 

: Kai kurie tų gandų prar 
-aprūksta pro 'visus Varžtus,1, nū- 
gali Atlanto vandenyną ir pa
siekia kai kurias š. Amerikos 
lietuvių laikraščių redakcijas. 
Čia kartais jos tikrai jau įgija 
fantastines formas, bet tokius 
gandus butų Visai bęrgžias dar-

. ,iĮŲn'MK1 j■, I,'.LJf.nrjJ ■..l.Ąįtf
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bąs atšaukti arba atitaisyti — 
niekas netikės.

lįįtaturoš santvarkoje . vi
suomet gėrift proga piktariau- 
džiams žmonėms pasireikšti. 
.Mat, diktatūrai įsigalėjus pla
tesnių žmonių sluoksnių kon
trolę visai panaikinama, su 
viešąja nuomone tuomet nesi
skaitoma. Piktavaliai žmonės 
įsiteikia valdantiems ir prade
da varyti savo nešvarius dar
bus. Piktam naudoja jiems su
teiktas teises ir savo naudai 
panaudoja visuomenės turtą/ 
Kova su ' tokiais nenaudėliais 
tuometi begaliniai sunki. Dėl jų 
kenčia žmonės, kenčia valstybė.

Lietuvoje jau buVo nemaža 
sensacingų bylų ir daug jų lau
kiama. Štai, neseniai dviem me
tam nuteistas kalėti už visuo
menės turto panaudojimą savo 
asmens reikalams Kybartų bur
mistras Siaurusaitis. Siaurusai- 
tis nedidelis žmogus ir maža jo 
ąferiukė, bet šieihs laikams la
bai įdomi.

Siaurusaitis, koks penkiolika 
metų atgal, trynėsi kairiųjų 
pažiūrų žmonių tiarpe, bet te
nai karjeros nepadaręs staiga 
pasuko frontą ir atsidūrė krik
ščionių demokratų tarpe — 
tarnavo ūkininkų sąjungoje. 
Bet tautininkams įsigalėjus, 
jau Siaurusaitis tampa žymiu 
tautinjnkUf Jis buvo paskirtas 
net Kybartų tautininkų pirmi
ninku. čia vede “Lietūkio” pre
kybos skyrių, o paskui liko 
Kybartų burmistru išrinktas. 
Daug kas kalbėjo, kad su Siau- 
rusaičio vedamu skyrių nėra 
viskas tvarkoje, kad jis sveti
mą turtą vartoja savo reika
lams, net spaudoj pusiau lupų 
apie tai buvo prasitarta, bei 
Siaurusaitis buvo valdančios 
partijos narys, — tad kas gali 
labai drąsiai prieš jį kalbėti?

Siaurusaitis net. buvo ordenu 
apdovanotas. Jis buvo vienas 
tų asmenų, kuris rinko dabar
tinį prezidęiytą. Bet vis d^tto 
“Lietūkis” visuomenine (J^ganL, 
zącija, ?jos valdomieji ir kon
trolės organai renkami, ji vie
šai turi atsiskaityti, jos nariai 
metiniuose susirinkimuose tvir
tina valdybos darbus, taigi ir 
Siaurūsaičio darbeliai negalėjo 
būti kur nors nuglemšti, jie iš
ėjo viešumon, čia įsimaišė val
stybės gynėjas ir štai tam vy
rui tenka sėsti | apkaltinamų
jų suolą ir iš tenais į kalėjimą

ši afera siekja voš kelerių 
tūkstančių lįtų,. bet kas jdomu, 
kad tokios aferos plinta ir 
joms kelią pakirsti yra labai 
sunku, nes dažniausiai į kalti
namųjų šuolą patenka tie, ku* 
rie laiku “susipranta’' ir stoja 
į tą partiją, kuri krašto reika
lais Vairuoja.

'P1 ’T»i!

Skelbfrsai Naujienose 
duoda naudg dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos..

THELMA TODD NEGYVA AUTOMOBILYJE

SANTA M0N1CA, Cal. — Nuo gazolino dujų nutroškusi
. ' ' ‘ »»’. '.'I.' ,r . ' " / ■ ' ‘ ,

arba nunuodytą aktorė,. Thelma Toddy kaip ji buvo atrasta ne
gyva . automobilyje, netoli savo rezidencijos šiame mieste.



ŽINIOSMUZIKOS

rezul

šioję

Zalagenas

PARENGIMAI

ŽINOTINA

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu

Kentucky 
Bourbon

Lietuviškos
Degtinis

NATHAN 
KANTER

subatoj, 
vai. ryte

tenka
meni-

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeJ. Republic 8402

Pasirodo, kad atsiranda mo 
kytojų, kurie interesuojasi vi 
su veikimu šioje srytyjė ir aty-

randasi
8319 Li-

Yušl 
lįęago, III

PAŠPORTŲ BIURAS. Department oi 
State, 483 West Vau Buren St. 
(Naujuose ^tašto Tumuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 po piet.

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

^746.

(pavyzdžiui, p. J.
- Lietuvos žinių) 8317 So. Litui 

Irtis, nut. rąšt., 
ref. Vau -Bi 

finahsų raŠt.

BROLYBES 
' ba 1935 

rminin-

fin. rdlt., 15()0 S. 48th Cottrt, Ci
cero, Ilk: J. Manikas.
rašt., 2519 W; 43 St.; J. Jesiupas

Naudojosi Proga
Ląim^jo

Praeitą sakaitę šioje pačįpje 
kojųmnoj pažymėjau apie (ląi- 
niidUkų bandymus ’ dėl viėtų 
Gilbęrt ir SUįlivąn operetėse,

LIETUVIŲ PI
KLUBO AMJ 
metams: A. ___
kas, 7182 So, Ratine Avė., Tel 

niinn‘
pirm

tel. Belmont 1448.
An* 

, nut. rašt., 1814 
j., tel. Humboldt 
Buneckis, fin. rašt. 
aieriuS, Tam Kubb

IMMĮGRANTS PROTECHVE LĘA- 
GUE, 824 South Halsted Street (Huil 

House). Telefonas, MAYmąrket 
6874, klauskit Misa Helen Jerry.

> PAŠELPOS 
metu: F. Ja- 

w. 
pagelb., 6818 So, 
. Narkis nut rašt.

_r.__ * j.:_ W. Sharka
fin. rašt., 4635* Š. Washtenaw Avė.;- - ~ ragt, 4403 s 

Rudgalviutė.
v 8838 Šo’ 

J. žuris teisiu pata- 
4624 S. Francisco Avė.;

jauno kompozito-* 
Pačiupo, operų 

A, Račiu-

COOK APSKRIČIO LIGONINfi, W. 
Harrison ir So. Wood kampas. 
Telefonas SEEley 8500.

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

Chicagca uraugiji
Kliubą Valdybos

1935 metams

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

Rytoj rytą ‘^Naujienų” Ži
nių progrųmę'iš WGBD daL 
nuo® p-a Marie Schultz. PasF 
rodydama pirmą ' kartą "Nau
jienų” radio valandoje ji atliks 
kelis jddmius numerius.

"Naujienų” žinių programas 
yra perduodamas kąs antra
dienį, ketvirtadienį ir šešta
dienį iš WCBD, 1080 ko., 9:30 
vai. ryto. .

Roselando Kliubų ir Draugijų Susivienijimo—priešmetinis susi
rinkimas, Darbininkų svetainėje, 10403 Mięhigan 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 Apveizdos parapijos svetainėje, 713 W. 
18th Street, 7:30 vai. vakare. Naujos valdybos rinkimai* 
J. Judickas, sekr.

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.

valdyba 198L 
kas pirm.; C-"' _ 
naVice pirm; pai 
California Avė., 
nųt. rašt.. 
2589 4!’46 
fin. pakelk

481 Avė,, 
•■as

davimą didžiai, nupigintomis 
kainomis, •

Apie įvairius Budriko barge- 
nus žilirėkitė šiame numeryje 
Budriko krautuvių didelį skel
bimą, —(Sp.) Z, z;

’ 627ftA1ladiS 
uren 7861; P. 

™ _:;*. 8416 So. 
allace St» M. Alklmavičius iž-

CHICAGOS CITY HALL—Rotušė— 
Washington ir Clark gatvės, čia 
randasi majoro Kelly ofisas, yj- 
si miesto ofisai, munlcipalis ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentai, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofišų telefonai RĄN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonui 
FRANklin 3000.

Caruso ’
pir^tirts ir vienintelis šio vi

sų laikų garsiausio artisto dai
navimas per radio įvyko 1910 
metuose, kuomet buvo daromi 
eksberimentaliaį transliavimai, 
Buvo transliuojama opera “Ca- 
valleria Rųsticana”, kurioje 
Caruso dainavo Turridu parti-

S. L. A. 129 KUOPOS valdyba 1935 
m. Frank M.uVaJaitis pirm., 1828 
Canąlport Avė; 
kas, vice-pirm’ 
Island Avė 
ęątutįs, nutarimu rašt.

Van Buren 7361
7 ‘ 5235 So.

f Ę. žolinas, iždininkas. 
]mėyald Avė.,- Victory 
globėjai: Pranas S. čiu- 
’J Loomis St., K. Ką- 
5730 Broądway, J. 

5530 S. Emerald Avė.: 
Juozas. Bartulis. 
Crawford 6907;

HUMBOLDT P ARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1985 
m.. Anton Valškis pirm., 
Evergreeii Avė.. __
John Kuprevičius, vice-pirm, 
ton Lungevicz, 
Wabansia Avė. 
8254; Stanley r 
A. Ziliius, kasi 
liūs, maršalka.

St.; Dr. kvotėjas, 
7. Marčjuette Rd.; 
amašauskas, 822 

^iisirihidmąi atsibuna'_ kiekviėpa

1900 So. Union Avė.

Kadangi šiose dienose yru 
reikalas gauti visą galimą iii- 
formaciją, kįckvienąm veikime, 
trumpiaiisiam laike, 
kolumhbje suteikiu svarbesnius 
įvykius, muzikds pasaulio^ 
trumpiausiai galimais įšąįškini- 
mais, be ilgų kritiškų, analitiš
kų išvadžiojimų, tai greitoj 
ateityje pateiksiu skaitytojams 
atskirą straipsnį apie Beetįio- 
ven’ą, jo gyvehimą ir nekUritios 
jo svarbesnius ir daugiausia 
žinomus kurinius.

ILLINOIS EMERGBNCY RĘLIEF 
COMMISSION, 1319 South Mięhigan 

avę. Telefonas, WABąsh 
Valandos, 9:00 ryto iki 5 p. p*

Lily Pons
Ta stebėtinai ypatinga Met

ropolitan Operos žvaigždė, ku
ri neužilgo padarys savo de
biutą muzikališkam paveiksle 
Cfljmoje) užvardintu “Aš per 
daug svajoju”, dainavo ppėroš 
ariją būdama vos šešių metų 
amžiaus, Jatl čia negalima už
ginčyti, kad ji negimė su ar
tistišku talentui

» » #

Viršilas kontroles rašt., 8415 So. 
W ai lase St.; M. Norbutas ir K. 
Batutis iždo elobSiai; J. Garbužas 
maršalka.

tą muzikos paminklą, kurį ji
sai paliko pasauliui. Kiekvie
nas metas randa jo darbus 
bit^gęšniMs,
tais. Jis gyteps amžinai ir jo 
vardas bus visiems muzikos 
mylėtojams ir jos pasekėjams 
šveptąs visados.

Chicago. III.; Slidžios rašt. F. Žu
kauskas; 8314 So. Morscap Street, 
Chicago, 111.; Korespondentas S. 
Wėrnis, 6804 So. Perry Avenue, 
Chicago. III. - .

Ar jus žinote, kad veikimas 
Kauno muzikos sferose darosi 
taip didelis, kad laikraščių re
cenzentai 
Kardelis 
jau nebesuspėja visus parengi
mus atlankyti?

» # »
9 d. gruodžio Kopenhagen’e 

mirė ponia Nina Grfeg, našlė 
pasauliniai pagarsėjusio Nor
vegų kompozitoriaus, Edward 
Grieg. Ji buvo sulaukus 90 me
tų amžiaus.

“žmogus neužsipelno kre
dito už muzikališką talen 
tą, bet tiktai už studijavi
mą ir darbštumą, kuris į$ 
vysto jo geriausius 
tatus,”.

Beethoven!
Tas vardas vienas ptovi, visa

me savo nelygiam paprastume 
ir tinkamume, ant pedestalo 
memorialinio monumento mies
te Bonn, Beęthoven’o gimimo 
miestelyje, $ią savaitę, 17 d. 
gruodžio, suėjo lygiai 165 me
tai nuo dienos jo gimimo. Ko
vo mėnesį sukaks 109 metai 
kaip jis miręs, šimtmečiai, ta- 
čiaus nei . kiek nesumažina tą 
augščiausią pagarbą, kurioje 
pasaulis laiko Beethoven’ą ir

LIETUVIU KEISTUČIO 
Kliubo valdyba 1985 r 
kavičia pirm., 2638 W. 40 St. 
Buishaą pirm. 
Ashland Avė.;
4353 S. Talmąn Avė.
H. Čhaputė kont
Ąlbany Avė.; ----
5332 S.’ Long Avė., kasos globėja 
K. Warnis kasierius 
Kedzie Avė.
Dr. T. Dundulis gydytojas, 4157

WederalSavings 

^ĄNAkLOAN amociation 
0F CHICAGO 

Skolinam Pinigus ant Pirmų 
® Morgičių.

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

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje ištaokėjom 4%.

2324 S. Leavitt St. TeL CanaI 1679
JUSTIN MĄCKJEWICH. Prezidentas.

laitis pirm,.
jfeo. M. Chernaųs- 
7021 So, Stony 

Tel. ,Dorchester 8403; 
...... ..... 2627 Gla-

dys Ąve.,, Van Buren 7361; W. 
Parikauskas,. tvirtų rašt., 5235 So. 
ElŲč Ąvę.:’ .
2931 S. £mė
6785; Iždo glo 
baustas, 1832 
zanauckas, f' 

' Kariapka
Organizatorius
1343 Avers Avė.
Korespondentas Mykolas Tanane

: -- -------------------------------- -- --

Margarita Ig.
W. 19 St.;ĄJI . -J . .

pirma nedėldienj 1:36 yal. po pietų

19 Alleys 6 Stalai 19 Alleys 
k 1 -•

Riskit bole dėl geresnės 
sveikatos!

ŠOUTHWEST BOWLING
ALLEYS

1659 Blue Island Avenue
Telefonas CANAL 7554

William Arbanas Jack VVhitehead

AMERICAN* LITHUANIAN CITI- 
ŽBNS CLUB OF 12th WARD val
dyba 1985 m.: J. svitariūs, pirm. 
4819 S. Tripp Avė.; W. Turner, 
piym.-pag., 8118 W. 44 St.. teki 
Virgįnią 1153: Paul J. Petraitis, 
nui rašt., 8181 S. Emerald Avė., 
teLUolumbųs x10272; J.Naudžiųnas.

Manikas. kontrolės 
kasos “globėjas,”24“46' W.’89~§t;. 
H. Gramontiene, kasierius, 4536 
S. Rockwell St.; Dr. A. J. Mani
kas, daktarė skvotėjas .2519 W. 
43 St„ tel, Lafayette 8051; A. Va
išvila, M^^šarka (Bondsmanai); 
K. Graudentas. 4535 S; Rockwell 
St„ tėl. Lafavettę 2418; J. Bar
šauskas, 4156 Archer Avė.: A. 
Sadlūkas, 4038 . Archer Avė., tel. 

. Lafayette .6719; Politiško Skyria.u 
Komisija: Paul J. Petraitis, 3181 
S. Emerald. Avė.. A. Saldukas, 
4038 Archer Avė.. Dr. A. J. Mani- 
kaa, 2519 W.' 43 St; Pilietišką Po- 
piėrų Komisiją: A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
B. Putrimas. 4536 Turner Avė.
Kliubo susįrinkimai atsibuną kas 

trečias (3) sekmadienis kiekvieno 
mėnesio, 1-ndą' vąl. po pietų K. 
Gramonto svetainėj, 4585 South 
Rockwel ISt

Žmonės paprastai mano, kad 
prieš Kalėdas kąinoš esti aukš
tesnės. Tąs įš dąliėą gal tie
są. Bet Juozas F, Biidrikas 

daryti ąijbųįąi,
Dąbąr , rĘąlę^ąs visokis 

savo krąųtuvęmą Būdrikąs pa
liepė numušti kainąs 25 nuo
šimčiai visiems daiktams be 
skirtumo. Tąigį dabar Budri- 
ko krautuvėse viskas yra pi
giau, negu buvo ar bus. Kai- 
kuTie daiktai. yra daugiau ne
gu ketvirtadaliu nupiginti.

Tokiu budu pas Budriką prieš 
Kalėdas pasidarė didžiausių 
bragenų laikas, Kada $100 daik
tą galima pirkti už $75, tai yri 
bargenas. O be to Budrįkas 
dabar neręįkalauja nei pinigų. 
Galinda pirkti dabar, o pinigus 
užmokėti tik po Natijų Metų.

Tąš( ytin svarbu įsidėmėti Vi- 
sietus chięagiečiams, atsimenant, 
kad trijose didelėse Budriko 
krautuvėse galima rasti pirki- 
mvd visko, ką tik žmogus rei
kalauja ar gali užsimanyti.

’ Budriko Jewęlry krautuvėje 
yra puikiausių moterims ir vy
rams laikrodėlių, daugybės auk 
sinįų žiedų su deimantais, sa
gučių inoterims ir vyrams, gin
tarą, rašomu plunksnų, o taip
gi čia yra pritaikoma akiniai 
pigiaU negu kitur.

Budriko rakandų krautuvėje 
randamas didžiatfsias Chięagu j e 
pasirinkimas parlor setų; * sta
lų, krėslų, spintų ir spintelių, 
pečių, lempų, karpetų ir t.t.

Budriko vyriausioje krautu
vėje jus rasite dįdžiausį pa< 
rodą radio setų, muzikos instru
mentų, pianų, akordionų, gitarų, 
ąmuikų, saksofonų, elektros j, 
taisų, ręfrigiratorių, skalbiamą 
mašinų, e|ektrįkitiią totsterių; 
kavos pėrkuiiatąriil. Peilių ir 
šakučių, indų, vaildams dvira
čių, rašomų mašinėlių ir viso
kių kalėdinių dovanėlių. \

Reikia pasakyti, kad šiais 
metais Budriko'įstaiga įsigijo 
dar daugiau lietuvių pirkėjų, 
kad lietuviai vis daugiau ir dau
giau ėjd pas Budriką pirktis 
ko tik jiems reikia jų namams, 
ir ąęiu lietuvių paramai Bud
rikes padarė labai didelę apy
vartą. * /

Taigi, įvertindamas lietuvių 
biznį, metų užbaigimui, Budri- 
kas dabar skelbia didelį išpar-

184? ....vilas maršalk 
Arlauskas, J 
Oka 

nuo. nedl ,,v, , „ 
Hollywood Inn avetalufiJ 
43 Street.

Tibbett
Savo naujam paveiksle vardu 

“Metropolitan”, kuris dabar ro
domas Apollo Teatre, vidur- 
miestyje, garsusis Amerikietis 
baritonas, Lawrence Tibbett, 
dainuoja tokias dainas kaip 
“Ori the Road to Mandalay’’; 
“Largo ad Factotum’’ iš ope
ros Sevilijos Kirpėjas^ Prologą 
iš operos PagHacci įr Toreador 
dainą iš operos Carmen. Nega
li būti jokio klausimo apie Tib
bett pasisekimą šioje trinioje, 
kadangi bėgyje šio paveikslo, 
ir po kiekvienos jo dainos, pub
lika atkartotinai ir nuoširdžiai 
ploja. Turi būti stebėtina me
ninė jėgą, kad iššaukti tokį 
publikos erituziažmą laike Al
mos rodymo.

The Bridgeport 
Knitting Mills

F, SELEMONAVICIĄ, Sav.
504 West 33rd Street

netoli Normai Avė.
Tęl. Victory 3486

Atdara kasdien vakarais ir 
sekmadieniais. .

GRUODŽIO 20—Dariaus ir Girėno Moterų Skyriaus Kaldėų Va
karas, Hollywood Inn svetainėje, 2417 W. 43rd street.

. Parengimas narėms ir jų,-šeimoms.. ,
GRUODŽIO 21—žagariečių Kliubo Vakarėlis Su Dovanomis 

Žagarės Laisvamanių Grupės naudai, HellywOod svetai
nėj, 2417 W. 43rd Street. 7 vai. vak. 25c įžanga.

GRUODŽIO 31—•Amefikos 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 Viešbutyj, Stony Island 
<&. 67th* Street. Bilietai 75c. Gros G. Stephens orkestrą.

VASARIO 9—“Pirmyn” choras stato operetę ‘^CĄVALLERIA 
RUgTICANA”, Sokolų Svetainėje, 2345 South Kedzie 
Avenue, ‘

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

r PASĘLPINIO 
1935 metams: 

pirm., 288 So.

ts, nut
ii Ayo.: C]
4976 W. E)

IGNACAS KĖSIUNAS- 
' KASSEN

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 18 diena, 8:15 valanda 
vakare, 1935 m., sulaukės apie 
puses amžiaus, gimęs Lietuvoj 
Rokiškio ap., Panemunio par., 
Stinioniu kaime,

Apierikoj 'išgyveno 80 metų,
Pąliko dideliame inuliudime 

įpoteri Barborą Kesiųnas, pb 
t tėvais Urepaite, du sūnų Adol- 
pą ir Walteri, tris pusbrolius 
Rav Kalveli, Petrą Kaunieti ir, 
Janą Dugpa,. švogeri Juozapa 
įnori ir švogerka Rose įnoris^ 
o Lietuvoj 3 brolius, 3, seseris, 
Švogeri ir švogerka Paužolius.

Kpnas pašarvotas randasi 
5734 Šo .Talmąn Avė.

Laidotuves ivyks pormadienj 
gruodžio Ž3 dięną^ 10 vai. prieš 
pietus iš narpu i Tautiškas ka
pines.

Visi ą. a', tano Kasiuno gi
mines, draugi ir. pažystami 
esat nuoŠįręlžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
Jam .paskutini patarnavimu ir 
atsisveikinimą.
, Nuliuke liekame.

Moteris, Sanai Seserys, 
Pusbroliai ir i Giminės.

Paturimu ją , laidotuvių direk- 
. torius Butkus, Tel .CanaI 3161.

Archer Avė.: J. Bendokaitis ko
respondentas. 8116 S. Haįsted St. 
Kliubo susirinkimai atsibuną kož- 

ną mėnesi kas pirma sekmadieni. 
12 vąl. d. Juškos svetainėj. 2417 W. 
43 St., nariais priimami vyrai ir mo" 
terys nuo 15 iki 46 metu amžiaus, 
dėl isirašyjno galimą kreiptis pas fi
nansų rast. Walter Sharka, 4635 S. 
Washtenaw Avė.. Shicago. III.

tad seka ja eigą* taip kad 
duoti progos savo makhriams 
raudytis vjąu. kuom, kad Ofe 
tą Žengti pirmyn savo studi
jose ir naudotis muRaUia aa* 
vo išsilavinimo. v

Ir taip, prseitą penktadienio 
ryta, tuoj aus po devintos vą- 
landioš, suskambėjo mano tele
fonas. Klausiama daugiaus in
formacijų rfeikale minėtų ban
dymų. Atsakymai, duoti, su 
prašymu, kad painformuoti rria- 
ne apie rezultatus tų baridymų, 
į kuriuos mokytoja siunčia vie
ną savo mokinę. \

Šeštadienio rytą, vėl anksti, 
skambutis, Linksmo skambesio 
balsas sakb dtai, iš pusėtinai 
didelio skaičiaus dainininkų, su
sirinkusiųjų Vakaryk'Štiems ban
dymams, mano fndkiriė laimėjo 
pirmą Vietą mezzo-soprrinoi 
sekcijoj.” “Puikiai, labai pui
kiai”, atsakau, “kitaip ir ne
galėjo būti.”

Ir kaip aš pasakysiu Jums, 
kad ta ypata yra niekas kitas 
kaip musą rimta ir gerai žino
ma dainininkė ir mokytoja po
nia Anelė Salaveičikiutė-Stepo- 
navičieriė, o jos mokine p-lė 
Ona Skeveriutė, tai be abejo
nės pasakysite, kad šį kontes^ 
tą nereikėjo, taip sakant, “pa
taisyt”, bet kad buVo išloštas 
grynai ant “merits” ponios 
Steponavičienės, kaipo gerbs ir 
rūpestingos mokytojos ir "Onu- 
ko”, kaipo talentingos ir ga
bios iriokinės.

• Pasirodo, rimtas ir nuošir
dus darbas dąr sykį prakalbėjo*

f- M*. V J. J* SHLt V
Skausmų Pečiuose, ar Sustirusių 

Muskulų Prošalinimui 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLĖRIO 
kuris suteikia greitų ir tikrų 

lįj palengvinimų

■ * V P
Pocahantas Mine Run Screened
5 tonai ar daugiau $7..80 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

CHICAGOS payCIJA, ;ith ir State 
gatvės. Telefonas WAĘąsh 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti POLice 
1313.

GAISRUI Kitus, reikia H uit t i 
FIRe 1313.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
8T8 RŪTOS NO, I Valdyba 1335 
iii.: Pirm. C, Stencej, 2589 Wešt 
48rd St., Chicago. III.; Pirm, pa- 
geįb, U. Chąplinskas, 3627 South 
Halsted Št»» Chicago, III.; Nut. 
rašt. F, Oriuląkąs, 8218 So. Lime 
St., Chiteago, III.; Fin. fašt. W. 
Zlabes, 740 E. 90th Pl„ /Chicago,

< Iri,; Korrti j
So. Ratine __ .. ____
Kasięt* glob. P/Martinkienė, 3441 

.. ............. '7 ,, Kas.
, 2547 W. 
Durų mar

šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 
St..' Chicago,- 111.; \Livonių apek. 
K. Keturąkienė, 525 E. Oakwood 
Blvd.; Kasierius J. Yuškienas, 2547 
W. 45th St, Chicago, 111.; Šudžia 
F. Aušrą, .8439 So. Artesian Avė.,

VINCENTAS (WILLIAM) 
JAUTAKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 17 dieną. 7:30 valan
da vak. 1935 m., sulaukės 44 
metu amžiaus, gimęs Kėdainių 
ąpskr., Gririkiškės parap., Mar
tinaičiu kaime ,

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

pusbroli Joną Lenckų. draugus 
ir pažystamus, o Lietuvoj bro
li, 2 seseris ir, gimines.

Kūpąs parašvotas 
Mažeikos koplyčioj, 
tuanicą Avė,

LaidotuVčs ivyks 
gruodžio 21 diena, 8 
iš koplyčios i ,šv. Jurgio para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėliom 
nio siela, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a., a. Vincento Jautakio 
gijninės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnayima ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Pusbrolis ir Giminės.

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

Lietuviai Menininkai
Su dideliu malonumu 

pažymėti, kad lietuvių 
ninku skaičius įr jų kūrybos 
darbai" vis auga ir didinasi. Iš 
vėliausią pranešimų matyti, 
kad jau ruošiama statyti Kau
no Teatre 
riaus, Antano 
“Vergai ir Dievas 
nas yra mokinys gerai žinomo 
kompozitoriaus Juozo Gniedžio, 
taip kad su įdomumu seksime 
jo darbuotės eigą.

RADIO 
i11,. ‘j-.!1—a'i '

pią Marie Schultz 
‘Naujienų’ Programe

Savas Pas Savą
. Obalsis pažymėjo Metropoli

tan operos 51-mo sezono atida
rymų praeitą pirmadienį — 
Ncw York’e. Publikos buvo 
4200. Edward Johnson pirmas 
Amerikietis generalis vedėjas 
šios organizacijos. Du sVah* 
biausi dalyvaujanti artistai, 
Croofcs ir. Tibbett, Amerikie
čiai. Naujas baletas irgi susi, 
deda iš Amerikiečių?

Yra sąkoma, kati beveik vis
kas buvo “American” išskyrus 
pačią operą. Ji buvo "Trąvia, 
ta”' senoji Italą “člasšiė”.

Visi bilietai šiam spektakliui 
buvo išparduoti už vienos va, 
landos po’ atidarymo ka$os. Tai 
buvo aktyviskiausias judėjimąs 
operos atidaryme bėgyje pa
skutinių dešimtie?- metą*

Turėtų būti dįugįp^i 
nia tiems, Kurie pasiskyrč mh' 
ziką savo gyvenimo ^rbu*

Didelis Sutaupo
mas ant Vilnonių

Svetelių
Nuo 75% iki 100%

Kalėdoms Dovanų Pirkite 
Sveterius ir Vilnones 

PANČĮAKAS.
Bargenai ^berniukams ir mergai
tėms: miera nuo 24 iki 42, vil
noniai sveteriai susagstomi ir per 
galvą maunami. Būtinai pama- 

tykit šiuos bargenus..
Parduodam ir vilnones gijas 

nėrimams.

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St 

TeL YARD3 D803

J. Razminas, 6101 
Chicago,

ieago, IR 
tienė,

GARFIELD PARK LIĖTUtlU VY 
'-RU ir MOTER

KLIUBO valdyba 
Geo. MedalinSkas 
Central Avė 
nim. .pag., 381

rašt., 283 
So. Central A ve.; Chas. Katala, 
fin. rašt., 4676 W. End Avė.: M. 
Kaziunas, ižd., 8508 Gundersin Avė., 
Bęrwyn, 111.; V. Manikas, D. Bra- 
žąs ir M. Dąvidęnis — iždo glb-1 
bėjai: Dr. A. Davidonis, daktaras 
kvotėjas. . . ", <
Susirinkimai atsibuna kožną ant

ra nedėldienj — Lawler Hali, 8929 
W. MMUon gty, 1 vai. no pietų,

LIETUVIU ŽAGARIEČIŲ' KLIUBO 
■J ’ -35 metams: P. Arlaus-

656 Belden Avė., A. Je- 
gelb., 3852 South 

, John Pukinskąs 
25 S. Washtenaw 
ĮVičienė fin. rašt.
A. RamaŠauskienė 

1218 Independėnce 
. kasierių?, 
o. D. Rad- 

17 PI.. P.
as kasos 
ai kas mė-

PAIN-HPELLER

Skelbimai ^Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Nąujiepos 
yra naudingos.

P. CONRAD j 
STUDIO 

420W.63rdSt
Englewood 5883rSU49 

Dar gražiau, modernii- 
kiąu drengta.
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NAUJIENAS,t^hieago, III.
T—

< Penktadienis, pt. 20, 1935

bilietai “Naujienose” 
Į Vaikų Kalėdinę 

Theatre Party

25 -centai’. Pelnas skiriamasi 
Žagarės Laisvų kapinių naudai.

—M.. M. ■

“Naujienos”, k,a i p 
kiekvienais, taip ir šiais 
metais išdalins vaiku
čiams keletą šimtų bi
lietų i “RAMOVOS” ir 
“MILDOS” teatrus, i 
Kalėdinę CHRISTMAS 
PARTY, kuri įvyks an
tradienį, gruodžio 24 d.? 
11 vai. ryto., ,

Ten vaikučiai pama
tys gražius jiems pritai
kytus krutamus paveik
slus ir gaus po dėžutę 
saldainių. Bilietus gali
te gauti “NAUJIENO-

Roselando Politinę 
Organizacija Ruo

šiasi Naujienjs 
Metams

Pirmininku išrinko Povilą 
Borčeką

ghrbčs būti tame baliuke'sako, 
kad buvęs gerai pavaišintas, ir 
linksmai laiką praleidęs. Jisąį 
sako,‘ kad ir blogi laikai, bet 
sugabųs biznieriai, mokantys 
sugyventi su žmonėmis, dar 
padaro gerą biznį ir k gali Sve
čius vaišinti karvelių mėsa. 
Well, sakau, L. Matikonienč, 
smarki moteris, priklauso prie 
šakar Makar choro, visur daly
vauja, turi plačią ^pažintį su 
visais, tai tokioms: ir biznis 
sekasi.—U. i

MUSŲ SKAITYTOJAI
1 " 1 ■■■■11 1

CLASSIFIEDADS ' CLASSIFIEDADS

Helen Bartush Dai 
nuos Per NBC 

Kalėdų Dieną
Garsi lietuvių operos daini

ninkė, p-le Helen Bartush, ku
ri pereitą šeštadieni pasirodė 
“Naujienų” rytiniame progra- 
me, Kalėdų > dieną dainuos per 
National Broadcasting Com'pa* 
ny.

Ji dalyvaus specialiame Ka
lėdų Programe, kurį stočių tink
las rengia savo klausytojams.

Visi lietuviai, kurie išgirs sa
vo tautietę .dainuojant tame 
programe, nuo 12:30 iki 1-mos 
po pietų, yra prašomi pasiųsti 
ar laišką ar atvirutę į stotį ir 
pasakyti, kaip ji patiko.

Rytoj Įvyksta Žaga
riečių Vakaras Kam

pinių Naudai
Iš žagariečių kliubo susirinld- 
mo; išrinko 1936 f fn. valdybą

ROSELAND.— United Lith- 
uaniari American Political Club 
of 9 ward priešmetinis susi
rinkimas įvyko gru’od. 17 d. 
Strumilos svetainėje. Susirinki
mas buvo skaitlingas, ramus ir 
tvarkingas, pirmininkavo Bru
no Petkus. Kliubiečiai šiuo 
sykiu gerai tvarkosi, todėl x ir 
ginčų susirinkimuos nebūna.

Išklausius {Vai p ų komisij ų 
raportus einama prie rinkimų 
valdybos 1936 metams.

Valdyba daugumoje pasiliko 
senoji tik, pirmininkui Bruno 
Petkui, pačiam atsisakius, ren
kama naujas pirmininkas ir 
pagelbininkas.

U.L.A.P. Club of 9 ward 1936 
metų valdybon išrinkti, šie 
veiklus kliubo nariai: Povilas 
Barčekas pirmininkas, Z. Ka
lis pirmas vice-prezident., I?. 
Jankauskas antras vice-prezL 
dentas. Volteris Kristopaitis, 
protokolų rašt. Pranas Povi
lonis raštininko pagelbininkas. 
Viktoras Petkus finansų rašt., 
Julius Strumilas—kasierius, J. 
Furglis ir Linkšienė kasos g’o- 
bėjais.

Kliubas turės kraustytis -iš 
Strumilos svetainės, nes dabar
tinis Strumilos svetainės už
laikyto jas yra italas, gal ne
paisydamas lietuvių, pareikala
vo aukštos rendos už svetainę. 
Ti.p reikalu kliubas išrinko ko
misiją, kad paSi j ieškotų kitos 
svetainės, kuri bus gal piges
nė ir geriau apšildoma; Todėl, 
metinis susirinkimas gal jau 
bus laikomas naujoje viėtoje.

Un tanas.

Jono) Bučinsko mirties 
trijų metų sukaktuvės

žemę—kaip 
raganą be

gyvenimą

Raštai skiriami į šį skyrių tūri kbuti adresuojami “Musų Skaitytojams”. 
Būtinai pridėkite savo vardą ir pavardę.

Laidotuvių Atgarsiai
“Naujienų” įNo, 296 aprašant 

a. a. Veronikos Tamašauskie
nės laidotuves, Senas Petras 
paminėjo buk .tai dalyvavo Tau
tiškos parapijos' kunigas. No
rint mano > Vardas nėra tenai 
minėtas, bet a’š esu tas kuni
gas apie kurį kalbama, , todėl 
visidms mane laidotuvėse ma-

■     ' "I 'I ■ T« 1“ 1 ■' Į ■

1933 met užsidaręs
..•z-’, . ■ ’ L

bankas atmoka de- 
pozitoriams 100%
3,000. First Lake County Na

tional Banko depozitoriai, Li
berty ville miestelyje, Kalėdoms 
tikrai sulaukė Kalėdų Dieduko. 
Vakar jie gavo iŠ, banko pra
nešimą; kad jis atmokės jiems 
visus uždarytus pinigus — 
100%. Banke, f 1933 metais kai 
jis užsidarė, buvo $103,347.32.

Binga State Bank, 3452 So. 
Ritate . Street, rečeiVeris paskel
bė atmokės depožitoliams 5%, 
— $59,653.10. ■

Glanbe” and others will net 
appear įthis weėk> They will 
found in the Xmas 
“Naujienos”.
Tuesday, Dec. 24th

s *

issue 
published

be 
of
on

Automobiles

čiusiems pasiaiškinu, kad aš 
esu kunigas Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios ir su dabartine tau
tiška parapija, neturiu jokio 
bendro. . . <

Laidotuvėse patarnaut sutin
ku visiems, kurie pakvietimus 
paduosit pas bile vieną lietuvį 
graborių, kurie “Naujienose” 
garsinas.—Kun. C. S. fjrbaitis.

niai,', ALTASS bazaruį per Se
ną Petrą aukavo dvi statines 
alaus, patį bazarą parėmė savo 
atsilankymu, davė Vaitkui svei
kinimus, etc.

Velykų ar Kalėdų proga vi
suomet matysi “Naujienose” jų 
gražius sveikinimus.

. - Senas Petras.

Furniture & Fixtures
.z . _________

mėnesių Išmokėjimui. Ist. 15 metų. IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
Ovęrhauling, body taisymas, malė- RIUS visokio didžio su Coil Baksais 
vojimas, ^engimlįSį tajerak fbette-Jr sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 

bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les. registeriuą ir iee baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.

NIEKO NEĮMOKET — 12 iki 18

ries, auto rą^ios. viršąi, stiklai, fen-l 
deriai, apskaitliavimas, towing dy- 
kai

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

CRYSLER 1934, 6 cilinderiu, 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 
R YNAS DABAR

Bukit prisirengę pirm negu sniegas 
Išskris. Pašauk mus dėl dykai ap- 
skąitliavimų. 25 metai patyrimo — 
Blekoriųs ir Stogius.

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

—o-—
AUKŠČIAUSI CASH mokėsim už 

vartotus bile kurio bizniaus Storų 
fikčerius. Pašaukit HAYmarket 8827.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

PARSIDUODA $100 kreditas ant 
naujų karų Ford, parduosiu pigiai, 
atsišaukite ■ Frąnk Wrona, 2336 
Cortez.

feituation W ant e d
" Darbo Ieško

Gruodžio 15 d., š. m. įvyko 
žagariečių Kliubo narių skait 
lingas susirinkimas. Be kito 
ko, buvo ateinančių metų val
dybos rinkimas. Išrinktoji vai 
dyba daugumoj iš senųjų val
dybos narių, Naujoji valdyba 
susidaro iš sekančių asmenų:

P. Arlauskas, pirm.
Vice prez. Janavičius,
P-lė Ambroziulė nutarimų 

raštin.
P-a M. Meravįčienė, fin. sek

retorė.
P-a Ambrozienė, kasierė.
P-a Ramašauskienė, kontro

lės rašt. , >
P. Arlauskas ir A. Meravičia 

kasos globėjai/
P-s Vernis—maršalka, kores

pondentas.
Tenka pastebėti, kad kliubas 

auga. Tą pačią dieną J. Dri- 
gotas įrašė dar 4 narius.

Buvo taip pat, nutarta žie
mos metu surengti bent porą 
vakarėlių, kurių vienas bus 
gruodžio 21 d., Hollywood sveį., 
2417 W. 43rd St Pradžia 7 v. 
vak. Bus 8 dovanos. Tikietai

Sako, Nupigo Kiau 
liena

Ghicagos Mėsos Rinkos Biu
ras savo Savaitiniame biulętene 
sako, kad šią savaitę atpigo 
kiauliena, tad rekomenduoja 
“rpast loin of pork”, kaipo ge
rinusį šiandienos ir rytojaus 
mėsos pirkinį.

1932 XII. 20—4935. XII. 20.
žemė nebeišdaboja savo vei- 

u z
do. Sniego dęmės^ purvinos 
spalvos plotuose rodo vasarą 
žydėjusią gražuolę 
tą išgeltonėjusią 
dantų.

Laikas 1 kramtoA

kąsniais. Atkanda saldaus, vil
tingo pavasario kąsnį, paskui— 
nokstančios, margumais papu
rusios v vasaros, paskui vėl — 
kaip su pelais du'onos—-rudens 
biaurų kąsnį... '

Mes—tik bakterijos ant laiko 
dantų. Laikas musų ir nepa
stebi. Bakterijai laikas— am
žinasis, be pradžibš it pabaigos. 
Bet ir mes nebejuntame laiko, 
kuris praėjo.

Štai, laikas jau trečią kartą 
vienodai žlebtelėjo dantimis. 
Gyvi nepastebėjo, mirusieji ne
pajuto. O savas, artimas ka
pas priminė likusiems gyvie
siems, jog yra gyvas saitas— 
Širdžių su mirusiu. Taip pat 
busimos mirties saitas nepalei
džia gyvųjų, liepdamas gyveni
mo akimirką išnaudoti saulės 
meilei ir tamsos neapykantai.

—Arėjas Vitkauskas.

* * ,,• k ■
n Tonight, .inštead of the cust- 
omary rehearsal at Neffas’, 
“Pirmyn” ęhorus will hold a 
meeting lasting ųnly one hour. 
That will be fpllowed -by a 
Xms Guab feag Party. Every 
member musb&ring a dime 
present. ( : g /.j /’

Mr. Neffas wįjį have a keg 
of bėer on hąnd, while Andy 
Norbut and ■ Anjie Benekaitis 
will bring somėi musical cheer 
to further the jXpias spirit of 
the occasion/rt Milda Baronas

f ■ 1

NAUJIENŲ

RADIO

PROGRAMAI

ANTRADIENIAIS
(Utarninkais)

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvergais)

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis)

9:30 VAL. RYTE

IŠ WCBD. STOTIES
1080 kilocycles

PASIKLAUSYKITE!

Ceverykai-Gera Ka 
ledoms Dovana

MARQUETTE—Gal būt, kad 
jau skaitytojai patėmijo, jogei 
“Naujienose” <telpa skelbimas 
Shapiro’s čeverykų krautuvės, 
6307 S. Western Avė.

ši čeverykų krautuvė jau 
senai veda biznį šioje vietoje, 
čia užlaikomi geriausios rųšies 
^everykai ir yra didžiausis pa
sirinkimas. Jei pirksite šioje 
krautuvėje čeverykus, tai jums 
ekspertai pritaikys taip, jogei 
niekuomet nesutrinš kornų ir 
busit pilnai^ užganėdinti.

Kalėdoms dovanų, pirkite če
verykus savo apielinkės krau
tuvėj. (Sp.)

Liucijos Matikonienės 
šaunus vardadienio 

paminėjimas
ROSELAND.— Liucija ■ Mati 

konięnė ir Kazimierą Mikulie 
nė smarkios Roselando biznio- 
rėš, kurios užlaiko biznį adre 
su 120 W. 111 st., yra pasek 
mingos ir turinčios gerą' pa 
žintj ne vien su lietuviais> bet 
ir su kitataučiais. Liucija Ma- 
tikonienė gruod. 12 d. buvo su
rengusi savo vardadienio ba
liuką, kuriame dalyvavo daug 
Roselando biznierių, 
bei šiaip pažįstamų, 
gerai pavaišinti nekokiu" ten 
porčiapu, ar surukusiu kumpiu^ 
bet karvelių mėsos vakariene.

Mano Susiedas, kuris teėjo

A Xmas Grab Bag 
Party For Pirmyn 

Tonight
Due to the pre-holiday rush 

and shortagė of space the Eng- 
lish Features, “Pirmyn Sharps 
and Flats”, “The World At A

PROTECTIVE FOOD
Dr. Henry C. Sherman, says, “Milk 

is both the cheapest and the surest 
proteetion from the nutritional de- 
ficiencies which open the way 
diseases and life-long injuries 
health, happinešs and working ef 
ficiency”.

to
to

IEŠKAU darbo kaipo janitoriaus 
pagelbihinkaš. - Reikale galėčiau 
būti unijistu. 1862 So. Avers.

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Movint? 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 8408

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU partnerio i tavern biz
ni. Biznis išdirbtas gerai,1 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.
—-

Kalėdinis Išpardavi
mas!
—-7-— . 1 _Namų šeimininkės specialiai turė

tų susidomėti šiuo didėliu Kalėdinių 
Išpardavimu, kuris dabar laikomas 
visose “Midwest” Krautuvėse.

Išpardavimas prasidės šiandien 
pėtnyčioj, ir'tęsis iki trečiadieniui. 
Reiškia, per keturias dienas turėsite 
progą sutaupyti ant pirkinių kurie 
junfs bus reikalingi Kalėdoms.

Kiekviena “Midwest” Krautuvę 
yra pilnai prisirengus patarnauti 
visiems savo kostiumeriams.Visos 
Kalėdoms reikalingos prekės išsta
tytos—tai yra nauji, šviežus maisto 
produktai, kurie be išėmimo yra 
pirmos rūšies.
Čia jus rasite didžiausi pasirinkimą 
šviežių vaisių ir daržovių, riešutų, 
“dates”, saldainių" ir t. t. Musų 
krautuvėse kuriose yra mėsos par
davinėjimo skyriai jus gausite gy
vus ir papjautus, šviežius kalakutus, 
žąsis .antis, vištas ir kitokios mė
sos.

Kaip parastai, visi valgomi pro
duktai atgabenti tiesiog iš manufak
tūrų ir išdirbėjų, ne po svarą, kitą, 
bet vagonais . Toks supirkinėjimo 
būdas be abejo nupigina maisto pro
duktų kainas ir tas sutaupąs pada
rytas ant pirkinių perduodamos tie
siog kostiumieriams, pavydale piges
nių kainų.-;*

Šios dienos laikrašČid laidoje\ tel
pa didelis “Midwest” krautuvių' ap
skelbimas. Perskaitykit ji atidžiai 
ir sųraškit tą, kas jums reikalin
ga Kalėdoms. Susižymėkit ir arti
miausią “Midwest” krautuvę. Jus 
lengvai surasit ją savo apielinkėj. 
Ji atsiskiria nuo kitų- krautuvių sa- 

I yd geltona iškaba. Kiekvieną tokią 

ninkas, kuris visuomet yra manda
gus ir maloniai jums patarnaus.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

naudingos.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nu< 
10 ryto iki piėt.

LANDLORDS BUREAU °F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel, Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

’ 50 met , .
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ATIDARAU DELICATESSEN BIZNĮ 
3525 S. Halsted St.

Turėsiu visokių namu darbo skanu
mynų. Kilbasų, Vėdarų, Sūrių, La
šinių, Lietuvišku Pyragų ir Duo
nos; taipgi laikysiu visokių Žuvių. 
Šviežių, Rūkytų ir Marinuotų. Ge
riausiu Silkių ir Sležikų ir visokių 
prieskonių — Konservų. x '

BANYS RUTKAUSKAS

—O—
DEGTINĖS pardavėjas reikalin

gas. Puikiausis komisas ir bonus. 
Pamatykit Mr. Motei.

2038 W. 51 St. 
—0—

promises to bring one of those krautuve valdo ir prižiūri jos savi-
• z*v» 11 t/11 1 ! ... f 11 ma « J.' J —green giraffes that catch fiish 

and make them Įaugta \
Since before gayety begins 

there will be an hour’s work 
to be done, all members are 
asked to get up some good 
ideas and present them during 
the meeting. —X.

Duosnųs ir patriotiš
ki biznieriai, pp. S. 

ir Z. Welički
žymus tarp lietuvių biznie

rių, yra pp. Stanley ir Zosė 
Weličkai,' 4119 South Ashland 
avenue, kur1 jie užlaiko erdvią 
“Stanley Tąvęrn”. Jie dabar 
ruošiasi dideliam Kalėdiniam 
bizniui, ir “liuoduojasi” geros 
rųšies gėrimais, “Prager” alu
mi, cigarais, etc. Jie taipgi kas
dien parūpina klįentams ir šil
tus pietus, sriubą ir užkan
džius.

Pp. Weličkai yM seni bizriiė- 
riai, geri “Naujienų” , rėmėjai 
iy skaitytojai. Jie labai daug 
prisidėjo prie įeit. Vaitkaus 
skridimo. Daug aukavo finansi- 
-------------- ---- ------------- - ---- L..

The Journal of the American 
Medical Associatioh says: “These ac- 
cumulating evidences bf the many 
ways in which milk funetions i n nu- 

draugų,''trition have servęd to emphašize its 
lindispensability not only in the diet oveciai chiid įut also the adult, No
other food can so well serve as the 
foundation of an adeoųate diet. be- 
cause no other reinforces it at so 
many points. It is for this reason 
that the term “Protective Food” is 
aptly applied to milk”.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysimu kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visoki blėkorystčs 
darbų. r

3216 ' So. Halsted Street.
Tel. VJCtory 4965.

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos'— Kuris gali visa farmų dar
bą dirbti, — Darbas pastovus. Atsi
šaukite 1008 East 93rd St.

COAL 
Anglys

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

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

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

Tel. KEDZIE 3882. .

Furnished Rooms
RĘNDON garu apšildomas kam

barys pigiai prie mažos šeimynos,. 
M. D. Gete; 8685 W. 42 St.

r < . ■. i '► < ■ •

FoiTRent
RENDON Tavern. Renda pigi •— 

Kata reikia ir gali vartoti fikčerius. 
5 kambariai užpakalyj.

4213 So. Campbell Avė.

Business Čhances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Tavern — gera 
vieta. Kreipkitės pas Lietuviška 
žyduką, 4707 So. Halsted St. Tel 
Yards 0803 7HIGH GRADE NORTHERN 

/ . ILLINOIS COAL
Best Substitute for Pocahontas 

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

Direct from the Mine. — 2 
minimom. 

Call Day or Night 
KEDZIE 3882. -

$5.75 
6.00 
4.75 
ton

A different, dehcious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fasliioned boiled 
dressing, combined in a

* new way. Try it!

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

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

• 10758 So. Kedzie Avė.

•HCUtAW»f «

NaujienųRadio Programai
• ' “ • ' . ‘ ■ '■ ' • t ' ’ ' t *

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

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

Šiuos NaujienųRadio Programos galima 
girdėti už kelių šimtų myliųį nuo Chicagos.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

ANGLIS ANGLIS ANGLIS
Tropicair Anglis -7 geras pa

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

NORTHERN COAL CO.
Merrimac 2524

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

Dovanų Lamėjimas!
/

Visokios rūšies gyvi 
paukščiai! t

Subatos Vakare, 
Gruodžio 21, 1935 

pas p*-nią
Stelių Malinauskas

LEAFY GROVE, 
Willow Springs, III

TAVERN ir Lunch Room parda
vimui dėl nesutikimo partnerių. Ran
dasi tarn didelių diribtuviu.

3729 So. Morgan St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Gera vieta, senai išdirbta arba 
mainysiu ant ūkės. Box 367. 
—................ ............... .....r . ............. -

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

TAVERN rendon su gerais fikče- 
riais prie didelių dirbtuvių. 4 kam
bariai. Renda pigi — arba mainy
siu. 4300 S. Wood St. Tel. Virginia 
1564 ,

RENDON Tavem — Pilnai ireng- 
s. >

2501 W. 39 St.

BUČERNĖ ir grosęrnė — Seniai 
išdirbta vieta — Parsiduoda pigiai 
— Apleidžiu miestą. Box 368, Nau
jienos, 1739 So. Halsted St.

REAL ESTATE FOR EXCHANGE 
Išsimaino Namai ir Ūkės_

Us« only one levol toa 
'■ spoonfui to a eup of riftod 

flour for most redpof.

KfIBAKING
WP0WDER 

Samepricetoday 
a$45years ago 

v 1 *

25 ounces for 254 
M«nuf«dut*4 by baltins M«r4«r 
ipadaliib wba malta natHns būt 
baltins p«wdar—undtr tuparvMen 

chamitta «f natianal 
ruMrtatien., .'

MILLIONS OF POUNDS HAVE BELN 
USED BYOUR GOVERNMENT

as turite nuosavybe, narna, ūke.
, dįdeli ar maža, bile kur Jung

tinėse Valstijose. Kanadoj ar Lie
tuvoj ir norėtumėt mainyti, rašykit 
ir prisiųskit pilnas informacijas, kai
ną. morgičiųs, Yendą ir t. t. arba 
kreipkitės asmeniškai.

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

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

Turime apdraudos departmentą.
J. NAMON & CO.

Lietuviu ištaiga nuo 1919 
6755 S. WESTERN AVENUE

Chicago. I1L. U. S. A.




