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No. 301

Anglija Nori Keisti 
Taikos Sutartį

“VIDURŽEMIO JUROS VARTAI” t • . Ethiopai skelbia at 
siėmę iš italų 

du miestus
su ethiopais

Anglija, buk jau norinti pakeisti Versalles 
sutartį, kad sumažinti nesusipratimus 

tarp valstybių
LONDONAS, gr. 22. —Ang

lija buk raginanti Francįją pa-, 
grindiniai pakeisti užsienio po-į 
litiką ztaip, kad butų galima 
pakeisti nevykusią Versalles ir 
kitas panašias taikos sutartis, 
kad tuo butų galima sumažinti 
nesusipratimus tarp valstybių.

Versallės sutartis paliko tarp 
valstybių didelių nesusipratimų 
ir priežasčių busimam karui. 
Taikos sutarčių pakeitimo buvo 
jau senai reikalaujama, bet tam 
griežtai priešinosi Anglija ir 
Franci j a, bijodamosios pajudin
ti esamąją tvarką, kad nesukė
lus tarp valstybių dar didesnių 
kivirčių.

Ypač buvo reikalaujama pa
naikinti milžiniškas reparacijas 
ir kitus Vokietijos suvaržymus. 
Bet talkininkai apie tai nė klau
syti nenorėjo—iki bepriėjo prie 
to, kad .Vokietijoje įsigalėjo 
hitlerizmas ir vistiek teko at
sižadėti reparacijų ir teko nu
sileisti berybiam Vokietijos at- 
siginklavimui, ko butų buvę iš
vengta, jei sutartis butų buvus 
laiku pakeista." r

Angliją^hOfirftl^pąkefsti su
tartį, pasiremiant X1X tautų 
sąjungos statuto punktu, taip 
kad butų atimta iš tų valstybių, 
kurios daugiausia laimėjo po 
karo, o butų pridėta toms, ku
rios liko nuskriaustos. Tuo ti- 
kimąsi išvengti esančių didelių 
kivirčių tarp valstybių. Tečiaus 
ikišiol abi šios šalys, kurios 
daugiausia pasigrobė po karo 
žemių, ypač kolonijų, tam griež
tai priešinosi, laikydamos su
tartis šventomis ir nepaliečiamo
mis. •

Bet Vokietijai nuolatos stip
rėjant kariniai o ir Italijai pra
dėjus ginklu ieškotis naujų že
mių, Anglija susirūpino pakei
timu sutarčių, ypač kad tie pa* 
keitimai mažiau liestų pačią An
gliją, kiek Franci ją.

Atstovų butui jau pasiūlyta 
pasisakyti už tautų sąjungos 
pakeitimą sutarčių. Tas pasiūly
mas bus neužilgo svarstomas 
Anglijos parliamento.
Anglija ieško talkininkų 

su Italija z
Sugryžęs iš Genevos

Anthony Eden pranešė premię- 
nii Baldwin, kad penkios vals
tybės—Turkija, Graikija, Ru
munija, Jugoslavija ir Cecho- 
Slovakija—jau buk sutikusios 
ginklu pagelbėti Anglijai, 
ją pultų Italija dėl tautų 
jungos paskelbtų sankcijų.

Tečiaus iš Francijos dar 
sulaukta atsakymo.

Pasižadėjusios Anglijai
kininkauti valstybės bendrai 
turi 790,000 kareivių, apie 2,500

Kapt. Eden liko Ang
lijos užsienio reikalų 

ministeriu
- LONDONAS, gr. 22.— Ang
lijos užsienio reikalų ministe- 
riu, vieton rezignavusios Hoarė, 
tapo paskirtas jaunas diploma
tas kapt. Anthony Eden, tautų 
sąjungos šalininkas.

karo lėktuvų ir apie 50 mažų 
karo laivų. /
Gal pasiūlys (sudaryti interna

cionalinę kariuomenę
PARYŽIUS, gr. 22. —Iš dip

lomatinių šaltinių patirta, kad 
specialiam tau‘tų sąjungos tary
bos susirinkmui, kuris įvyks 
apie sausio 10 d., galbūt teks 
svarstyti Anglijos pasiūlymą 
apie sudarymą tarptautinės ka
riuomenės—policijos, parėmi
mui tautų sąjungos sankcijų.

Mussolini ruošiasi 
ilgam karui

RYMAS, gr. 22. — Išnykus 
vilčiai greitoš taikos> ir tautų 
sąjungai atmetus Anglijos ir 
Franci jos pasiūlymus, Mussoli- 
ni ruošiasi ilgam karui, kad 
ginklu užkariauti Ethiopiją ir 
padiktuoti jai savas taikos .są
lygas.

Italijos komanduoto j ui Afri
koj suteikta pilną laisvė vesti 
karą kaip geriausia jis išmano, 
kad privesti jį kaip galima 
greičiausia prie pilniausios per
galės.

Vokietija jau įvedė 
riebalu korteels

karui

kapt

jei 
są-

ne-

tal-

BERLYNAS, gr. 22. — Mė
sininkų gildija Berlyne pradėjo 
išdavinėti “riebalų korteles” sa
vo kostumeriams, sulig kurio
mis kostumieriai gali pirkti po 
svarą taukų į savaitę kiekvie
nam stiagusiam šeimynos na
riui. Vaikų porcijos yra ma
žesnės. -

Sviestas irgi yra pardavinėk 
j amas porcijomis: po ketvirta
dalį svaro j savaitę kiekvienam 
asmeniui. t.

Dar nėra, įvesta, kiaušinių 
porcijų. Dabar vienas kiauši
nis Berlyne kainuoja 7c, ’ bet 
ir tai jų trūksta.

Neturtingesniuose distriktuo- 
se moterys stovi eilėse, kad nu
sipirkti nors kiaušinių substitu
tų, kurie pardavinėjami stikli 
nėse ir kurie buk tinka pira- 
gams kepti.

Anglijos valdoma Gibraltaro tvirtovė, kuri sudaro natūralius vartus iš iš Atlantiko į Viduržemio 
jurų. Dabar joj ei/ia dideli kariniai pasiruošimai.
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NAS AREŠTUOTAS
BROOtoNE

ir
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’ Cliicagai ir apielinkei federa* 
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:.

Apsiniaukę, gal tarpais snie
gą^; maža permaina tempera
tūroje.

Saulė teka 7:15 leidžiasi

■ ■ , \

Italai mūšiuose
šiaurinėje Ethiopijoje aplaikę 
didelių nuostolių

Amerikos karo reik
menų eksportas 
žymiai padidėjo

Niekurių reikmenų eksportas 
Italiją padidėjo 34 kartus

WASHINGTON, gr. 22. — 
Prekybos departamentas pa
skelbė, kad lapkričio mėnesį 
karo reikmenų' eksportas iš 
Amerikos* į Italiją žymiai padi-

Del/senos bylos už prieškarinius 
lapelius areštuotas “sklokinin- 
kų” vadas. Įtariami komunis
tai

Apiplėšė paštą
CHICAGO— Plėšikai naktį 

įsilaužė į naują Mėlrose Pąrk 
priemiesčio paštą, kuris kaina
vo $41,000 ir po kelių valandų 
sunkaus darbo pradegino sky
lę į vaultą,yiš kurio paėmė api o 
$10,000 ar $12,000 pinigais ir 
pašto ženkleliais.

CHICAGO.—Chicago je vakar 
gauta žinia, kad Brooklyne ta
po areštuotas vienas “sklokinin 
kų” vadų—Ed. Butkus,/ nuo 
senesnių laikų žinomas kaipo J. 
Stasiulevičjus-Stilsonas. Areš
tuotas jis tapo dėl senos bylos 
už laike karo išleistus prieš ka
rą lapelius, kurie buvo atspaus
dinti “Kovos’ spaustuvėje, ku
rios vedėju1 jis tuo klikų buvo.

Kaip Brooklyne, taip ir Chi
cagoje tuoj aus pasklydo kalbos 
ir įtarimai, kad jį įskundė bu
vusieji jo draugai, tikrieji ko
munistai, kad nusikratyti opo
zicijos vado. .Tikrų tam įtari
mui įrodymų,, žinoma, nėra, bet 
tą įtarimą suątiprina visi pas
kutinių laiką įvykiai.

J. Stilsonas tuo laiku buvo 
LS'S. sekretorium ir ’kartu su 
kitais LSS. viršininkais nuėjo 
pas komunistus. » Dar prieš 
skilimą, kaip įtariama, “Kovos” 
spaustuvėje buvo atspausdinti 
vienai kuopai lapeliai prieš ka
rą, kurie buvo paskleisti Penn 
.sylvanij'os valstijoje. Delei to 
federalinė žvalgyba pądąrč 
“Kovoje? kratą, Stilsoną arešta 
vo, o tuo laiku “Kovą” redaga
vęs Vidikas pabėgo per “sur- 
paipę”. “Kova’1 tapo uždaryta, 
o Stilsonui liko iškelta byla.

Po kiek laiko, LSS jau ski
lus ir Stilsonui karštai dar- 
buojanties su komunistais,', jis 
d'el tų lapęlių liko nuteistas k*a 
Įėjimam Tečiaus kąlėjiman jis 
nėjo, o pasišalino užsienin, kal
bama, Rusijon. Tečiaus ten ne
ilgai gyveno ir slapta sugryžo 
Aiperikon. Jis, kaipo E. Būt 
kus, pradėjo dirbti prie “Lais
vės” ir ten dirbo ilgą laiką.

Koinunistams skilus ir atši- 
radus “sklokąi”, jis tuoj aus pri
sidėjo prie sklokininką ir nųO'

sklokoje prąiiėjo reikštis skili
mas. 'Skloįininkų vadas L. 
Prušeika patraukę savo pusėn 
didžiumą skiokinjnkų. Lietuvių 
Darbininkų,' Draugijos Centro 
Biuro ir nutarė gryšti atgal 
pas Bimbą, šitokiam skloki- 
ninku atgal gryžimui pas komu
nistus griežtą! pasipriešino E. 
Butkus ir'Centro Biuro mažu
ma. Ir notfs Pruseika ir komu
nistai skelbė, kad “susivieniji
mui” pritarianti didžiuma sklo- 
•kininkų, tečiaus prieš tokį'-‘‘vie- 
hijihiąsi” pasisakė “Naujosios 
Gadynės” direkcija, jos šėri- 
ninkų suvažiavimas, taipjau di 
dieji sklokininkų centrai—Chi 
cago, Rockford, III ir k.

L. Pruseikai gryštant pas 
Bimbą, pas sklokininkus žy
miausiu vadu liko E. Butkus’- 
Stilsonas. Svarbu komunistams 
buvo nusikratyti to vado, kad 
skloką, jei ir neatsivesti pas 
save, tai bent pakrikdyti ir su
stabdyti “Naujosios Gadynės’' 
leidimą. Todėl tas ir duoda pa
grindo .įtarimui, kad E. Butkų' 
Stilsoną bus įskundę patys ko
munistai. O yra' žinoma, kad 
komunistai pesidrovi stvertis 
žemiausių priemonių, kąd tik 
savo tikslą atsiekti. /

Apie tolimesnę E. Butkaus- 
Stilsono bylos eigą bus pra
nerta vėliau.

VERA CRUZ, Meksikoj, gr. 
20.-—Banditai ties Martinez už- 
puolė vieną ūkininką. Ūkininką 
nušovė, d jo žmoną ir 6 m. vai
ką pakorė.

Rytoj Išeina “Naib 
jieną Kalėdinis 

Numeris

JAPONIJA PRADĖ
JO KARĄ PRIEŠ 

MONGAIJJĄ
TOKIO, gr. 22.! —Japonijos 

karininkai paskelbė, kad Japo
nijos kariuomene Manchukuo, 
su ar be pritarimo Japonijos 
valdžios, pradėjo karą prieš Iš
laukinę Mongoliją.

Padėtis - tuo pavojinga', kad 
ji gali privesti prie karo su 
sovietų Rusija, nes ta Mongo
lijos dalis yra dominuojama 
Rusijos. '

13 žmonių žuvo busui 
nusiritus į upe

H0PEWELL, Va., gr. 22. — 
Mažiausia 13 žmonių prigėrė 
Atlantic Greyhound busui per 
atdarą tiltą čia, nusiritus į Ap- 
pomattox upę.

Kiek tikrai žmonių žuvo ne
žinoma. Busas’ išvažiavo iš 
Richmond su 12 pasažierių ir 
šoferių. Dar nesužinota kiek 
žmonių įtilpo, ar išlipo pakeliui. 
Nė, vieną žmogų išgelbėti nepa
sisekė, 
traukti 
mirė.

Tik vieną pasisekė iš- 
dar gyvą, bet ir tasis

Jau ir New Yorke 
pasirodė unifor

muoti naciai

ADDIS ABABA, gr. 22. — 
Oficialis ethiopų pranešimas sa
ko, kad ethiopai šiaurinėje Et- 
hopijoje gruodžio 15 d. atsiėmė 
iš italų Enda pilasi, 39 m. į va-|d£jo, palyginus su pereitais nu
karus nuo Aksum ir Dega Shah 
miestus.

Italų nuostoliai mūšiuose bu
vę dideli. Taipjau iš italų lįjco 
atimti 28 kulkosvaidžiai ir 
daug karo medžiagų.

Trys svetimšaliai, kurie šni
pinėjo Italijos naudai, liko iš
varyti iš Ethiopijos.

Išblaškę ethiopus
ASMARA, Eritrea. gr. 22. — 

Italų lakūnai, bombardavo ir iš
blaškė 3,000- ethiopų • kolumną 
tarp Quoram ir ežero Ashan 
gi- 
' Ethiopų nuostoliai buvę 

deli.
"Puola ethiopus iš oro

DOLO, - Italijos Samoli, 
22.—-Italų lakūnai praneša, kad 
jiems pasisekė išblaškyti Ras 
Deratus reikmenų karavaną. 
Dabar Ras Demtus kolumna, 
kuri bando pasiekti Italijos 
Samoli žeiųę Darwa Parma upes 
kloniu, yra atkirsta nuo reikme
nų ir. blaškosi šen ir ten, ieško 
dama išeities iš beyilties pade 
ties. F v •
Ethiopai taupinjs mėsą kariuo

menei

dL

gr.

NEW YORK, gr. 22. — Bū
rys iš apie 20 uniformuotų na
cių šturmininkų vakar užpuo
lė šokius Vokiečių> Darbininkų 
Kliube. Ištiko smarkios ihušty- 
nės, kuriose puolikai liko at
mušti. Uniformuoti naciai iš
bėgiojo kai atvyko policija.Rytoj, antradienį, gruo

džio 24 d., išeis “Naujie- 
nų? Į Kalėdinis numeris.
Jis bus žymiai padidin- —čepelare kaime gyvena 110 
tas, su daugybe sveiki- >ety senis Usso"f jWaibrah, 
mmų,. straipšnių, jgH jis nusitaręmusižudyti
Itliu apysakaičllj, siemes medžioklini šautuv;

SOFIJA, Bulgarijoj, gr. 22.

eilių ir įvairių kalėdi-
to laiko darbavosi prie “Naujo- nių margumynų. Kaina 

J kaip paprastai, 3c.sios Gadynės”.

tais.
Niekurių karo reikmenų eks

portas padidėjo net 34 kartus, 
kuomet abelna suma eksporto 
nedaug padidėjo, nes žymiai 
sumažėjo kitų dalykų eksportas.

,(Į Italiją ir Ethiopiją yra 
uždrausta eksportuoti ginklus, 
amuniciją ir karo lėktuvus, bet 
nėra uždrausta ekportuoti ka
rui reikalingos kitos medžia
gos. Tų medžiagų eksportas 
ir padidėjo. Ypač . padidėjo 
eksportas automobilių-ir jų reik
menų, taipjau gasolino ir alie
jaus ir kitų žaliavų. Į Ethiopi
ją eksportuota tik už $600 au? 
tomobilių reikmenų).

Pasimirė automobi
lio suvažinėtas aklas 
senatorius SchalI

ADDIS ABABA, gr. 22. — 
Kad. sutaupinti mėsą kariuome
nei, ’milionai ethiopų per visą 
šią savaitę maitintis vien grū
dais ir vandeniu.

, '✓ . Y"

Pasninką paskelbė vyriausias 
koptų krkiščionių bažnyčios vys- 
koptų krikščionių bažnyčios vys- 
perskaitytas visose bažnyčiose.

Federalinis teisėjas 
pasmerkė Wagne- 

rio bilių

J7ASHINGTON, gr. 22. — 
Aklas senatorius Thomąs S. 
Scliall iA Minnesota, republiko- 
nas, pasimirė šiandie nuo žaiz
dų. Jis buvo 58 m. amžiaus.

Šen SchalI prieš kelias die
nas buvo suvažinėtas automo
bilio. Jo sekretorius, kuris jį 
vedė, taipjau liko sužeistas, nors 
ir ne tiek sunkiai.

KANSASCITY, Mo., gr. 22. 
—Federalinis teisėjas Otis pri
pažino nekonstitučiniais Wag- 
nerio darbo santykių įstaty
mus, kurie leidžia darbininkams 
organizuotis ir. kolektyviai tar
tis su savo samdytojais.

Pąsiremdaipas" tuo savo nuo
sprendžiu teisėjas suteikė Ma- 
jestię Flour Mills iš Aurora, 
Mo. ,laikinį injunctioną prieš 
darbo santykių tarybą, kuri 
vertė tą kompaniją kolektyviai 
tartis dėl darbo valandų ir al
gų su darbininkų unija.

kuriam taip nusibodo gyventi, 
/ ’ ~ i. Pa-'

siėmęs medžioklinį šautuvą jis 
bandė nusišauti, bet tik nusi 
žeide. Jis pasveiks ir i 
ttfrės ir toliau gyventi.

Nužudė sūnų iš pasi 
gailėjimo

BEDFORD, Iowa, gr. 20..— 
Kada kiti namiškiai miegojo, 
ūkininkas Wm. Reed iš pasi
gailėjimo nušovė savo 16 metų 
invalidą sūnų ir tada pats nu
sišovė.

HOUSTON, Tex., gr. 20.—Už
sibaigė ilgiausias Houston isto
rijoj laivų krovėjų ir prieplau 
kų darbininkų streikas. Ir strei- ‘ 
kietriai gryšta atgal į darbą 
beveik nieko nelaimėję.

NAUJIENŲ 
KALENDORIAI! z

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

Kalendorius dalins laikraščių 
pardavėjai ir išnešiotojai.

“NAUJIENŲ” ADM.

NaujienųRadio Programai
- Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

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

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

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

vistiek Garsinimai musų programams yra priimami
• A * «■ A

už prieinamas kainas.
/ • a"-

*
fej
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<r IŽdminJcu p. Antaną Jakše-
J/- .

iždo globėjais; Juozą Kamin
ską ir Petrą Raubą.

Binghamton, N. Y.
S. L. A. 50 kuopos 

susirinkimas 
>

Gruodžio 3 d. Lietuvių Sve
tainėje S. L. A. 50 kuopa lai- 
kė savo priešmetinj susirinki-

* - ■ Pasikeitė biznieriai
/

yiętos biznierius p. Alek- 
sęndravičius, naujienietis ir vi- 

mą, kuris yra skaitomas ^visų sų gerų lietuviškų darbų Te
metu svarbiausias susirinki- mėjas, pardavė savo, “Mėsos ir 
mas. šiame susirinkime buvo Groserio” biznį ir dabar, kaip 
renkama kuopos valdyba 1936- /girdėt, rengiasi ilgesnėms ato- 
tiemj metams ir kandidatai į 
S. L. A. Pildomąją Tarybą.

Apie Pild. Tarybos nomina
cijų pasekmes nerašysiu, nes 
jau teko pastebėti “Naujieno
se” kiek anksčiau tilpusius re
zultatus. Tik reikia pridurti, 
kad didžiumą balsų surinko 
dabartinės Pild. Tarybos na
riai. Taipgi reikia pažymėti, 
kad pas mus nekulturiškų už- 
si varinė j imu ir agitacijų ne
buvo; lapelių irgi nei viena 
pusė neturėjo ar nevartojo. 
Pasitenkinta tuo, kad tame 
pačiame susirinkime J. M. Bu
činskas paaiškino pažangiųjų 
sąrašo sąstatą, O5 p. K. Almo- 
nas tą patį padarė apie san- 
dariečių-fašistų sąrašų. Tai 
tiek tų “agitacijų” ir teturė
jome, ir visa tai buvo atlikta 
be jok,ų karščiavimosi ir už- 
sivarinoiimų.'

Kuopos valdyba biskį pasi
keitė. Dabartinis pirmininkas 
p. A. Lėpa prieš rinkimus pa
reiškė, kad daugiau nebekan- 
didatuos ir prašė jo nebeno- 
minUoti.

Kuopos vice-pirmininko p, 
Al. Varkulio susirinkime ne
buvo, nes serga.

Kuopos pirmininku 1936 me
tams' liko išrinktas p. Jucįząs 
Morkūnas. Tai sunamus, darb
štus, nuoširdus ir progreąyyjlį^ 
kas į .vietos lietuvių - darbuota- 
jas. Gi vice-pirmininku išrink 
tas p. Juozas D. Chamo, per 
daug metų buvęs tos pačios 
ki.'opos pirmininkas, ALTASS 
skyriaus iždininkas ir daug 
metų vietos lietuvių nuoširdus 
darbuotojas.

Tad esu įsitikinęs, kad S. 
L. A. 5() kuopa išsirinko tik
rai rimtą vadovybę ir manau, 
kad musų kuopai yra lemta 
augti ir išaugti j stambiau
sią vietos organizaciją.

Užrašų raštininką išrinko tą 
patį, būtent, p. P. B. Balčiko 
nį. -

Finansų sekretorium p. Ka
zį A Įmonę; ? į

stogams, —planuoja aplanky
ti Lietuvą.

Gi išdirbtą ir visiems žino
mą biznį nupirko patyręs bu- 
čeris, jaunas lietuvis p. Wil- 
liam Virkaitis. Jūsų reporte
ris patyrė, kad jaunas biznie
rius yra pasiryžęs kuo teisin
giausia patarnauti visiems.

Tad laimingo pasisekimo.

Kalėdų dovana 19,000-ai 
darbininkų

Šiomis dienomis Endicott- 
Johnson. avalynės išdirbystė, 
kurioje dirba 19,000 darbinin
kų ir beveik visi vietos lietu
viai, paskelbė, kad visa įmonė 
sustos vienai dienai, t. y. Ka
lėdų šventei, ir už tą dieną 
kompanija Užmokės paprastų 
dienos uždarbi kiekvienam dar 
bininkui. Tai reiškia, gausime 
Kalėdų dovaną. Jūsų Reporte 
ris irgi gaus kelis dolerines ir 
tuo atžymės žiemos šventes.

Paveikslai iš. Lietuvos 
ir bolševikai

Gruodžio 7 d. Lietuvių Sve
tainėje buvo rodomi paveiks
lai iš Lietuvos. Paveikslus ro
dė j p. J, Januškevičius Jr. Pa
veikslai šį kartą buvo, spal 
ypti ir gana' ■- aiškus;daugiau r 
Jsia nuotraukų padaryta iš 
Dzūkijos krašto. Taipgi gero 
kai populiarizuojamas ir Pir
mas Pasaulio Lietuvių kongre
sas Kaune. O už vis daugiau; 
šia nuotraukų buvo, — tai 
bažnyčių. Jųjų p. Januškevi
čius Jr.' mątyt nepraleido nei 
vienos, nes jos nufotografuo
tos net iš kelių pusių ir vi
daus. .

Taipgi viena nuotrauka pa
rodo, kaip Lietuvoj klupštomis 
einama apie bažnyčią, kaip 
storas kunigas atsisėdęs klau
sykloje “spaviėdoja”, o suvar
gę kaimiečiai, ir ypatingai mo
terys, klupodamos, apsisukę 
veidus skarmalais, bijosi pa-

PIRMO FILIPINŲ PREZIDENTO INAUGURACIJA

Į _ t . ■ ■ - ■ I — . ‘ T - 11,1

MANILA — Didelėmis iškilmėmis trumpą laiką atgal bu
vo įšventintas Nepriklausomų Filipinų salų prezidentas M. 
Quezon. Apatinis paveikslas parodo prezidentą Quezon sakantį 

įnauguracinę kalbą. J

. -A. - ■ . - A. „i;

žiūrėt į žmones, if artinasi 
prie tos klausyklos, kur pra- 
baščitis Sėdi. Tos ir panašios 
nuotraukos labai gadina žmo , 
gaus up^ ir parodo, kaip Lie
tuvos kaimiečiai dar žemojo 
kultūroje stovi. Jūsų Reporte
ris tikrai pamanė, kad jis ran
dasi kur nors Etiopijoje. Bet 
jūsų Reporterių taipgi sužino* 
jo, kad prie parodymo tų baž
nyčių, davatkynų, klipštorių ir 
paprastų špitolių daug pasidar
bavo vietos bolšęvikki iš ‘Lais
vės špitolės. Jie garsino ir sve
tainėje tvarką darė. Puiki kom
binacija! Ar nebus tik pradžia 
“bendram frontui”.

— Jūsų Reporteris.
"t1*1* IM MUI11"> :

Scranton, Pa.
Mirė Juozas Fogelis
šiomis dienomis čia mirė 

Juozas Fogelis. Sirgo jis sun
kiai ir gana ilgai. Buvo apie 49 
metų amžiaus. Amerikoje iš
gyveno 28 metus.

Velionis paliko^ žmoną ir ke
turis mažus vaikučius. Buvo 
jis apsišvietęs žmogus,
te laikraščius ir knygas, Su 
visais kaimynais ir pažįsta
mais gražiąi sugyveno.

Kilęs 
kaimo, 
ties.

skai-

jis buvo iš .Margomų 
Mari j ampulės apskri- 

i

— Jonas Petrikis.

Wmnipeg, Kanada
Kaip musų komunistai 

grįžta prie .Dievo

&ė, tai kun. 
b lenkiškai

NAUJIENOS, Chicago, fll.
ui .i h ■."■■ii i ii .i i i" ii.ii’>i n ,n <i i n n. ■ i ■ i.n.....—

Kun.^ Morkevičiui bUvb pa
vesta mišias atlaikyti. Mišių 
išklausyti susirinko patys. vy
riausieji “literaturkos” načal- 
ninkai su Ę. Plečfeičiuprie
šakyje. Kad ceremonijos atro
dytų labai iškilmingos, tai ku
nigas kiekvienam padavė žva
kę laikyti. Musų komunistėliai 
su žvakėmis rąukosę labai no- 
bažnai išklausė mišin«

Kadangi kai kurie komunis
tėliai buvo, pąėnįęi -fe ant drą
sos, tai jienUp^l0W tesise- 
ko suvaldyti žvakės/ kurio.* 
krypo tai į vięhą, ‘ tai j kitą 
pusę. Dėka to Mafctaukiai var
vėjo ant rankovių iį- darkė ap
siaustus. U® ‘

Kai mišios pasįl 
MorkevičiuspMc
labai graudų pątnolcsią sakyti. 
Sakė, Kad gal nė vienas iš čia 
esančių yra nutblęį nuo baž
nyčios šventos. tokie tu
rėtų kuo greičią' -^ - -
vyti ir grįžti į&i .

Komunistų lydėrįs K. Pleč
kaitis tiek susijątidįho, jog pra* 
dėjo v.erkti n$, ‘kukčiodamas. 
O kada vadaspApsihejo ašaro
mis, tai neatsiliko’ įr mažes
nieji vadukai, >^':M:;Akys irgi 
apsirasojo. Kunigui,' supranta
ma, buvo labai .didelis unoras, 
kad savo iškalbinįiimu suge
bėjo sujaudinti “džkietėjusius 
griešninkus”. ; f

Dabar katalikai, kurie kar
tu su komunistais klausėsi mi
šių, labai juokiasi. Sako: “Gai
la, kad kunigas ; pamokslų len
kiškai pasakė. Daugelio daly
kų komunistai nesuprato. Jei 
pamokslas butij buvęs lietuvi,Š- 
'kai i pasakytas, tai komunistei

Musų mieste gyvena dauge
liui lietuvių žinoma Jievutė., 
Pas jų komunistėliai susiren
ka, .linksmybės skystimėlio pa- 
siurbti bei pasitarti apie pa
saulio revoliuciją., O kadangi 
ranka rankų mazgoja,/tąd ir 
J ievutė s,—- "">r ~ -
' -i ■, • giiit,i: ji

R>*y- 
poky*

c .t * *’’’ *■

Tuo pačiu laiku ji nutarė 
savo ;kos.tumerius į gerų ke
lią atvesti. Juo labiau, kad pa
sitaikė labai gera proga. Bū
tent paminėti kažkokio savo 
mirusio giminaičio ar giminai - 
tės sukaktį. O kad mirusiojo 
dusiai butų lengviau, tai ji už
pirko ir mišias.

Stop 
Itching 
Skili

NiežSjimo, išbėrimų ir DedervinSa— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo x 
sušvelnina iritaciją nuo Eczęmos, spuo- 
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 26 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 

’• milijonų kaipo švarus ir saugus va(s; 
tas prašalinimui odos iritacijų. Užglr- 
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. Š5c. 60c, ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko , ' •

žemo
i. F O R SK IN I R R I T AT I 0 b

PONT
1 * u-l - > ■ ■ 'V;- - S

NEGLECT
A COLD

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos .
4- Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340 ,
5340 So. Kedzie Avenue

»ą pasipro- 
tomą.

tikrai su visą savo litėraturka dirba St. Baniface skerdyklo- 
butų prisidėję prie kųn. Mor j e. Dirba ten ir keli pažangus 
keyiČiąus parapijos”. lietuviui. Jie kiekvieną rytų

Wihnipigiečiams tas komu- “apžiūri” Plečkaičio drabužius 
njstų atsivertimas duoda pro- ir vis ieško dėmių, kurios esą 
gos gardžiai pasijuokti. Vieni 
sakę, kad Jievutė mišias už-1 
pirkusi savo asmeniškais Nu
metimais, atsieit, kad Dievas 
apsaugotų jos landynę nuo po
licijos. Kiti daro kitokius spė
liojimus./ Mat, dalykas toks; 
Jievutė turi meilužį, o meilu
žis turi žmoną Lietuvoje. Su Miesto ofisa^-lZ? N. Dearborn St.

v.mbA „rA Kamb. 1431-1484—Tel. Central 4411-2 ta nelabąja žmona nieko ne- Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
galima padaryti, — ji visokių Valandos vakarais nuo> 6 iki 8:80. 
nesmagumų daro. Rašo laiškus Ketvirtadieniai^ ir Sekmadieniais— 
ir reikalauja, kad vyrų vald- ______ pagal sutarties.

ržfajrjlu kre£ąi JOHN B. BORDEN 
reikalu ji jau Kreipėsi į Ke LIETUVIS ADVOKATAS 
11S Wlimipego lietuviui, — Vis 2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
prašo, kad. pasirūpintų jos vy-l°fiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 
ro dėportavimu. Tačiau ne
snaudžia ir Jievutė. Ji viso
kiais budais stengiasi savo mei-Į , 
lužiui išgauti divorsų ir nuo 
deportavimo Jį išgelbett Ry
šium su tuo ir juokaujama, 
kad Jievutė su mišių pagelba 
bando savo meilužį išgelbėti... 

Dėl tų mišių daugiausia ten
ka kentėti K. Plečkaičiui. Jis

pasiliko nuo žvakes. Lyderis 
(Tesą mirt. 8-Mam)

ADVOKATAI ■

ADVOKATAS

LIETUVIS ADVOKATAS

v IIIV1UO, -
4910 S. Michigan Ave l

1 » TeL Kenwood 5107 - 
VALANDOS:

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

Apart Šventadienio ir ketvirtadienio

' ’ * T y F- i; . f

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122

j l^t

. Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 
Į Vakarais: Panedėlio, Seredoa ir 

PStnyčios 6. iki 9. 
Telefonas Canal 1175.

Namai: 6459 S. Rockwell Street 
Telefonas Republic 9600.

. . —„ ,į.. .. i,.,.i.it.

Tejephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GEISH
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So..RockwelI St. 
Telephone: Republic 9723

KL Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

3421 / S. Halsted St. Tel. Yųrds 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Miesto ofisas
10 No„ Clark St. 11 floras 

Tel. Deąrborn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

st

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

Seredomis ir nedėk . nagai sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Ji' ' i

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaiku ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

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

z Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 1980

' • |||
. t£‘

Bosses Wori’t 
Kire People with 
Halitosis ( BREATH)

Peoplę who get ąn4 hold johs 
keep their breath agreeable

f7|th the best to choose Troua. these. days, em- 
plpyers favor the pęrsoin wųo is most attrac- 
tivę, Įn business Life as in the sočiai vvorld, 
nalitosis (unpleasant breath) is consldered the 
worat of faults.

Upfortunately everybody nuffers from this 
offenšive cundition at somo tiipo of other— 
rnąny more fegųlarly than ttąiy tbi-.k. Fermen
tą t i on of fcĮoa partielea skipped by the tooth 
brush is the cause of most :«ąses, Decaying 
teeth and poor digestion nfso Cause odors.

The ųujck, pleasant'wayto improve your 
breath is to ūse Listerine, thė quick deodorant, 
eyery morning ąnd everv night.

Listejrinę halts fermeutation, a major cause 
of odora.ąnd overcomes the Odors thęmselves. 
Vour breath becomeą sweet and agreeable. It 

not'offend othęra. Z
'Ii you value your job and your frlends, ūse 

Listerine, the safe ahtiseptic, regųląrly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with LISTERINE

“MANO SŪNELIS
BUVO TOKS

KODAS.
VERKDAVAU
^TORINT T TT”

M '.n.?;1 I A. A. SLAKIS 
“Turėdavau privilioti, kad valgytų

Ir nežiūrint ką valgė vis buvo men- ADVOKATAS
kas. Visuomet būsiu dėkinga moti- ___ ___ - .
nal, kuri man pasakė apie Triner’s 111 W. W aSnUlg’tOURoom _

Triner’s Bitter Vynas yra senas, at- .
sakantis šeimyninis vaistas, kuris ap- Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare, 
saugo nuo užkietėjimo, gasų, nejnie- I Ofiso Tel. Central 4490 
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku- —-------
mų ir negerumų sąryšy su vidurių Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimą namu TeL: — Hyde Park 3395
silpniems apetitams. Galite gauti jo Į - 
visose vaistinėse. . . ,

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

LIDY
; ::.U

ir
Joseph Triner Company, Chicago I PETRAITIS 

..   II I, ■» e III ■ ■—I , .» .«.■

AKUŠERES Advokatai

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X 4157 ARCHER AVENUE

Telefonas VirginU; 0036
Ofiso, valandos nuo 2—4 ir nuo

6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti ydc'V
~ .Y ' -.--.j- '

Dr. C. K. Kliauga
j - Dantistas '

■' VaUhdos tano 9—91 -‘
2420 West Marąuette Road .ov
arti Westęrn Avė. Hemlock 7828 -

Mrs. Anelia K. Jarus?
Physical Therapy 

and Midwife
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hęmlock 9252

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

77 W. Washington St.*
Suite 1810

Tel, State 4311

AKIU SPECIALISTAI

Kiti Lietuviai Daktarai, ’ 1
Tel.’ Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a, m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

S. C. LACHAVIČZ
42-44 Easj 108tli St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

DR. VAITUSH, OPf. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

mos be akiniu. Kainos 'pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Dr. Herzman . '
IŠ RUSIJOS i

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, ’ ' 
vyrų, moterų ir vaiku nagai nau- . 
jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. • ( >

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

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

Tel. Canal 3110 >•
Ręzidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

J. LIULEVICIUS
,4092 Archer Avenue ' . Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituahica Avenue Phone Yards 1188

A. MASALSKIS
3307 Litūanica, Avenue Phone Boulevard 4139

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

■ ■ . »    j.i.'.rrii1 .iiĮii.u 1     u .u'.111'i '' i i jr ■■“..'■ii.'., i" g - i' 'i i i.n1 hm'a » >'■ ■■!

: J. F. KADŽIUS
• 668 West 18th Street, Phone Canal 6174(

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

............................................................ . .1 ■ ...................... UI... ...'I, III) ų i I I| J! i ■ . r- I 1,11,1 « .1 III..

I. J. ZOLP
1646-West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hęmitage Avėnue Phones Yards 1741-1742

'■ ' ' ■ -V • ’ ‘ -be' • s •' r •

įĮ ............. .........Tft I»r«ii ■■ ■ ■S"-’ ti '     . ■■■ I imiu »iii.Įiir..y.r rnti.il .Ijm ,

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

•• A..... / .• t, i ‘ '

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

T«l. Yards 1829
Pritaiko Akiniu^ 

Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

2400 Weat Madison Street 
Vai. 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brunavick 0597.* ' •

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Res. Tel. Victory 2843
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedaliomis nasrai sutarti.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICĄGO. ILL.
.OFISO VALANDOS: 

vat po pietų ir nuo" 7 iki 8:8Q vai « MM M «■ * M * .vaK.aro» 4. _ 
valandai diena.

LHLLAUU, IJjJb. *
OFISO VALANDOS: t

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
Nedaliomis nuo 10 iki 12 

Phone MIDWAY 2880.
........................ ... .......................................................... ..........................i. i .. ...—, mRi iyi i ^„njiiii i,, i, — w

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedfil. nuo 1Č iki 12
Rez. Telephobe PLAZA ?400 

.................................... ■ .... .  ■' 'y i1'' ................-

Ofiso Tek Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191

Dr< A, A» Roth;;
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų. Vaikų ir visų 
chronišku ligų. . .

Ofisas 6850 Stoney Island Avė. 
Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. N«d« 

Komis ir šventadieniais 10—12

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 163aį So. 50 Avė.

Phone Cicero 3856 
Office 4930 W. 13 St. Cicero 49

rnti.il
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Pirmadienis, gr, 23, 1935

(Tąsa iš pusk 2-ro 
labai tūžta, bet ni.eko negali 
padaryti. - Vakare lietuviai su 
Plečkaičiu atsisveikina taip: 
“Gudbai pažangai!”

Komunistų atstovas ne
moka kalbėti

O dabar kitas dalykas, ku
rio negalima nutylėti. Visi ge
rai atsimenate, kaip pereitų 
žiemų komunistai visur buvo 
suskaitę delegatus rinkti į Vi
so Pasaulio Lietuvių Kongresų. 
Darbavosi jie ir Kanadoje. Mu
sų kolonijoje jie lakstė iš na
mų j namus ir visus ragino, 
kad prisidėtų prie delegato 
siuntimo. Sakė, jog \vinnipi- 
giečiai būtinai turį savo at
stovų pasiųsti. Darbavosi jis 
geroka laikų. Pagaliau buvo 
sušauktas mitingas, kuriame 
turėjo paaiškėti kanadiečių 
nusistatymas. Vadinasi, ko pa
geidauja Kanados lietuviai. Kai 
reikėjo rezoliucijų priimti, tai 
socialistai pasiūlė, kad reikia 
reikalauti demokratiškos san
tvarkos ir seimo sušaukimo. 
Kažkodėl komunistams v tatai 
nepatiko ir jie sukėlė skanda
liukų. Praėjus kuriam laikui 
jie pradėjo agitacijų varyti,, 
kad winriipigiečiams nėra rei
kalo savo atstovų siųsti. Gir
di, iš Toronto važiuojąs atsto
vas, tai jis galėsiųs visiems 
Kanados lietuviams, atstovau
ti.

Vėl prasidėjo bruzdėjimas? 
Visur komunistai landžiojo ir 
rinko aukas. Ir vis atstovo 
siuntimo išlaidoms padengti. 
Pasakojo, kad iš to busianti 
labai didelė nauda. Esą kai at
stovas grįš, tai jis aplankys 
visas Kanados lietuvių koloni
jas ir papasakos, kų gero ma
tęs ir girdėjęs kongrese../

Seniai kongresas ? pribaigė. 
Seniai ir Kanados atstovas grį
žo. Tačiau apie jį nič nieko ne
sigirdi. Jokių pranešimų jjs 
nepadarė apie kongresų, neap 
lankė nei vienos lietuvių ko
lonijos.

Winnipigiečiai dabar klabi 
na komunistus. Klausia, kada 
atvažiuos jų atstovas. Vieni 
teisinasi, kad nieko apie tą rei
kalą nežiną, o kiti jau prisi
pažįsta, jog su jų tuo atstovu 
esą nekokie popieriai. Girdi, 
galimas daiktas, kad atstovas 
su jokiais -pranešimais po ko
lonijas nesivažinės. Jis neturįs 
gabumų kalbėti.

Jeigu taip, tai kuriems ga
lams komunistai pasirinko to
kį asmenį, kuris negali net 
paprasto pranešimo padaryti 
apie kongresą? Kam bu‘vo rei* 
kalinga agitacija ir kaulijimas 
pinigų? Nejaugi žmonės dėjo 
pinigus tik tam, kad tas toron- 
tietis galėtų gauti nemokamą 
kelionę į Lietuvą?

Ne, tas numeris komunis 
tams nepraeis. Winnipigiečiai 
reikalaus, kaft jie su savo at
stovu pasirodytų.

Savotiškas šmugelis
Kad jau pradėjau kalbėti 

apie Kanados lietuvius komu
nistus, tai tęsiu ir toliau savo 
pasakojimą, štai prieš kiek lai
ko musų neėsto komunistėliai 
sumanė padaryti savotišką biz
nį. Jie susitarė su kitų tautų

Buy gloves with whot 
it savęs 

.ar a reikale «qkM> »O* * 
Jaugiau kad 
«o*ei« Matenae Tootb Pasta, 
ttdall. mwui pasiduoda kf 

y į*ri5°.x' •s>wm”'’Su

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25e

Marlene Diėtrich į-

..... 'r,Gertrude JMichael

Trys'Hollywoodo žvaigždės parodo ką gražioji moteriške turėtų dėvėti, jei nenori atsilikti nuo 
tų, kurios seka vėliausių madų diktavimus.

komunistais ir pradėjo parda
vinėti bilietus. Pasakojo, jog 
laimėj iiftui bus leidžiama laik
rodukas, fotoaparatas ir kaž
koks muzildalis instrumentas 
Bilietus platino su didžiausiu 
atsidėjiniu. Negalėdami atsi
kratyti, žmonės pirko bilietus 
ir mokėjo po 25 centus.

Lapkričio 23 d. įvyko ir bur
tų traukimas. Komisija buvo 
sudaryta iŠ tikrai ščyrų ko
munistų. Neprileido, jokio pa
šalinio žmogaus.,

,. * S •' * T
Vadai atsinešė dėžes su bi

lietais ir atsivedė dvi mergai
tes. • Viena buvo “literaturkos” 
sekretoriaus duktė, o kita — 
komunistų lyderio duktė. Tos 
mergaitės ir traukė burtus. Ir 
įvyko labai keistas dalykas: 
daiktus laimėjo visi komunis
tai.

Publika dūliai to įvykio la
bai 
šiai 
šio 
s to 
turėsią tie daiktai tekti. Pa- t 
sakojama, jog daiktus gavę tie,1 j 
kurie esą juos aukavo... Vadi-; 
naši, išeina ,taip, jog tie daik
tai buvo paskolinti, kad butų! 
galima žmonėms akis dumti. 
Ir tas akių dūmimas pasisekė 
neblogai,1 nes komunistai surin- 
ko apie $150!

“Doras” komunistas;
Kanados kofnunistai leidžin 

savo lapelį “Darbininkų žodį”. 
Tas lapelis be paliovos maldau
ja aukų. Ir vis apeliuojama į 
darbininkus, žinoma, atsiranda 
nobažnų Maskvos davatkų, ku
rios nesigaili savo sunkiai už
dirbtų centų.

pasipiktino. Kai kurie tie- 
sako, jog tai buvęs tyriau - 
vandens šmugelis. Iš ank-, 
jau buvę nematyta, 'kam

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATft HOUSE e 

908-910 West 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS.

Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremdntuota iš išrrtąlevota. — 
Masažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir naktį.—

SWIMMING POOL  PHONE CANAL 9560

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTĮ
—su ALSANS, aukštos rųšies nebrangus naminis gydymas. Be 
narkotų. Saugus ir veiklus ir ilgai laikąs. BĘ SKONIES, BE KVA- • 
PO. GALI BŪT PADUOTAS BE GERĖJO ŽINIOS. Rašykit ,tele- 
fonuokit arba atsilankykit. , > ’

ALSANS' LABORATORY, 190 N. State St„ Chicago.
Kambarys 833 Telefonas CENtral 7170.

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

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

KĄ GRAŽIOJI MOTERIS DĖVI •>
Člaudette Colbert

Štai prieš kiek laiko pašte- kalbėti apie tūos reikalus. Sa- 
bėjau, kad man gerai pažįsta- kau, sveikas, “Darbininkų žo- 
mas N. aukavo lapeliui net pen - i džiui” aukavai net penkiolika 
kioliką dolerių. Aukavo tai au-dolerių,'to tuo tarpu Lietuvoj 
kavo, — nieko nepadarysi. | je žmpna ir vaikai badauja. 
Kaip kas išmano, taip save' Skaičiau tavo sunaus laišką.

Net man, pašaliniam žmogui, 
graudu pasidarė; Ji?k butų bu
vę daug žmoniškiau tuos pini
gus žmonai pasiųėĮti.

N. šiukščiai atkirto. Girdi, 
aš dabar esu komunistas ir su 
Lietuva visus ryšius nutrau
kiau. Aš f su ždioW* nieko ben-

gano1. Bet štai aš turėjau pro
gos patirti, jog jo žmona su 
vaikučiais Lietuvoje baisiausia 
skursta. Skaičiau ir jo sunaus 
laiškutį. Rašo, jog tiesiog ne
tari ko - valgyti ir tuo pačiu 
laiku prašo skubios pagelbos<

‘Sutikęs N.,"aš ir pradėjau

PIRKITE KALĖDOMS GĖRIMUS PAS 
J.'GAUBAS

ŠTAI KELETAS BARGENŲ:
CALIFORNIA VYNAS iš bačkos (Port, Musėatel, ’ , $4 fią

Sherry) .................................... ..... r................ Gorčius ■ »”w
MAŽA BAČKUTĖ ALAUS ................................ ................ $g gg

M.00 Paints55c
.. ••■•-•••5U' - 89c

Gražios kalėdinės dėžutės skirtingų likerių. Pristatome i jūsų namus 
MONARCH WINE & LIQUOR STORE 

3529 So. Halsted St TeL Bčulęvard 7258

STRAIGHT BOURBON DEGTINĖ
Kvorta

DISTILLED DRY GIN

W VOS KELETAS DIENŲ BELIKO IKI M
§ K A LED Ų! g
•S Mes užlaikome visokias įžymiau- Pirkite Kalėdų - S

sias prekes. Štai keletas tinkamų tx a ty/tii «•»ša dovanu! „ . Dovanas DABAR! šj>
Rankomis siūti kaklaraiščiai, , ' W

jSk atsakančios konstrukcijos E£«t S/fL iŠ
ĮK kiti iki $2. ■< Z^T i *• A&s-v . ŠSt
»« Marškiniai su ar be kalnieriaūs /Į & t VaV V A•į >1.35 „ •1.65 / ?; | W1 fi

ARROW, marškiniai, didelis pasi- figg r I f/į |įįtf
rinkimas baltų ir kitų $O Atfl /O Ik ik fisg |
dailiu marškinių ............ fc«VU . / Bi pK f*®

Jįg Puikios Jajamos, be $1 Q£ IjSSŽnI^* Wa
»» juostos ...............................1 Y\ j) WSįtf
SS Pančiakos—AVilson ir Interwoven 1 ff
įjj 25c 50c porai F8

| Sol’s-Men's Shop g
KS DOVANOS DĖL VYRŲ—Iš VYRŲ KRAUTUVĖS »B
m 6311 So. Western Avė. Tel. Hemlock 8544 g

3749

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

Kreipkitės: • \
LINCOLN TAVERN

Sav. Margaret Belcher, persikėlė iš “Margie’s Tavern.” 
SOUTH HALSTED STREET Tel. BOUIevard 2092

.( . . • .1 . ■ I

Iro neturiu/ — ji man sveti 
ma. Aš čia turiu moterį, ir api-j 
jokias žmonas Lietuvoje neno
riu nei girdėti. ■ '

Nieko čia daugiau nebegali'I 
mą pridėti*, —- patys galite 
pręstj apie to žmogaus do-:

Moterų “pokylis” i Z ,* ’l
Pasižymi ir musų miesto 

komunistės, štai gruodžio 4 d.' 
jos reUgc didėli “pokylį”. Be 
ginėjo iš namų į namus ir pąr-, 
davinėjo bilietus. Visiems ža
dėjo visokių linksmybių ir vi
sokių > gerybių. Garsino, jog 
jus vien tik, lietuviška muzi
ką. Tuo būdu prišiviliojo ne- 
nažai publikos;

Muziką iš tifesy turėjo > lie
tuviškų, ir visi šoko lįetuviš- 
kus šokius. Kai išmušė “poky* 
’io” valanda, tai zviši žmonės 
buvo susodinti pasieniais ir ap- ‘ 
rūpinti puodukais. Po to nio-1 
terys sd uzbonais vaikščiojo ii ’ 
pyle kavą. Prieš kavų nieko 
negalima pasakyti, — ji buvo 
visai nebloga ir saldi. Visai ki
toks reikalas su pyragaičiais, 
jeigu taip jie galima pavadin
ti. Tikrovėje tai' buvo ne py
ragaičiai, o kažkokia apyžalia 
tešla. Ir kažkaip išalkęs žmo
gus negalėjo jų valgyti.,

Tas moterų ppkylis padarė 
gana prastą įspūdį. Dalyvavu- 
siejir ir dabar prisimena tuos 
nedakeptas pyragaičiu‘3.

— Komunistų Tavorščius.

i PAįN-EUELLER
L—___________ _____________________aufcJMJe',

Nuo Muskulu Gėlimo lc
Skaudėjimo 

ręlkalaukit > visatae pasauly 
'•* ‘ nanmraAtHaiA

PAlN-EXPELLERIO 
kurk suteikia greitą Ir tikrą 
.______ palengvinimą ‘

" r- • i

Dykai Pasiteira- 
vimas ir Rodą

Nežiūrint kaip atkakli ar užsen&jus 
jūsų liura nebūtų, arba jeigu jus negavo
te geidžiamų pasekmių praeityj, nepralei
skite progos pasinuaudoti
Ųr. ROSS’O NAUJAUSIOMIS 

GERAI IŠBANDYTOMIS 
metodomis /:

Kraujo ligose, nerviSkume. silpnume, 
šlapumo ir kitoniškose ligose, šie meto
dai duoįda pageidaujamas pasekmes. Nie
kas neturėtų nuliųsti, nes tūkstančiai 
atgAvo sveikatų ir vėl buvę liųksmi.

Byphills, gonorhea ir lydiškas silpnu
mas yra trys svarbiausios žmonijos ne
laimės. Jos yra pagydomos jeigu jas 
moksliškai gydyti ries dėl netinkamo gy
dymo būna labai liūdnos.

LENGVAS IŠMOKĖJIMAS 
Patarnavimas nebrangus ir kiekvienam 

prieinamas.
Mokėkite kiek galite laike gydymo. 

Susitarimas gali būt : lengvai padarytas 
ir nereikės apleisti savo sveikatų dėl 
stokos pinigų. \ Tūkstančiai gali būt 
dėkingi už savo gerų sveikatų gydytojui 
kuris specializuojasi gydyme tam tikrų 
ligų. Pasirinkit gydytojų kuris turi 
daugelio metų praktiškų patyrimų gydy
me tų ligų.

LABORATORIJOS EGZAMINACIJA 
BE PELNO.

DR. ROSS HEALTH SERVICE 
AND LABORATORY

35 South Derirborn Street 
CHICAGO. ILL.

Priėmimo Kambariai dėl Vyrų—606. 
Dėl Moterų—508.

OFFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 10 ryto iki 6 v. po piet. 
Plrniadienlais, Trečiadieniais ir v Šeštadie

niais riuo 10 ryte iki 8 vai. vakare.
NedSlioinis nuo 10 ryto iki 12 po plet.

Paimkit elevatorių iki 6 aukšto. 
Jis veikia .ir Nedaliomis.

Jos. Spaitis Federal Meat Markets
3631 S. Halsted St. <>1949 S. Halsted St.

' X. 2119 W. Cermak Rd.• 1

Kalakutai .. 19įc Netirpyti taukai 8V 121c
- . . -i

■ Žąsys ..........
. ■■ -X t 1

21c Round Stake...... sv171c
Antys ......... .... sv. 4Qa Geri kiaušiniai ... tuz- 23ciUC
Pork Loin . , v171c

£_______________ ' ________________

Varškė ................. -61c
1949 So. Halsted Street

■ . . ’’ /

'f

i ' , !

Krautuvėj galite gauti netik mėsą, bet visą reikalingą groserį

■ ................ | .............. ................... . .

Pirmadieny j ir Antradienyj nebus mokyklos 
ATSIVESKITE SAVO KŪDIKIUS. KIEKVIENAS KŪDIKIS 

GAUS DOVANA!

KALĖDINIŲ PREKIŲ
Galutinai Nupigintas!
TIKRAS MAIL ORDER PERVIRŠIO “IŠPARDAVIMAS”. Žemiausios 
kainos Chicagoje! Paskutinės minutės pirkėjai galės sutaupyti nemažai 
pinigu ant savo Kalėdinių Pirkinių KIEKVIENAM. Atsilankykite ank
sti. Krautuvė atdara iki Kalėdų kas vakaras iki 8:30.

ŽAISLŲ KAINOS 
LABAI 

NUPIGINTOS!
E. J. Brach & Sons pagarsėjusios 
ŠOKOLADO SALDAINĖS Kra
žiuose Kalėdiniuose bak- 
suose. vienas svaras i...... tvU
BUCK ROGERS 
Ginklas .....r ..................
LĖLĖS, gražiuose aksominiuose 
apsiaustuose ir skrybėlė
MOVING■'*PIČTŪRE"MAČHINE su 
filmomis ir baterija ....... 49c
TOY DRUMS .................. 19c
STALAS ir Dviejų kėdžių 7Qn 
setai ..............u.................................................... ■ WV
MAŽĄ SIUVIMO MAŠINA QQa 
serai siuva, tiktai ..............vvv
KALĖDŲ EGLAITĖS 6 už 
PAGRAŽINIMAI .....
MECHANICAL MOTOR COACH 
14 colių ilgas su springšais, parsi
duoda tikrai po 50c. 
tiktai ...... . ..... ......... .
VISOKIOS RŪŠIES ŽAISLAI že
miausiomis kainomis Chicagoie. 
Pasiskubinkit nusipirkti pakol dar 
ne Viskas išparduąta.

C H I C AG O s M Al O 
B A R G A I l®CXU T

511 SOUTH PAULINA STREET ;////■;,o iC*

Pirkite Kalėdoms Maistą ir (Šėrimus
— I>as —

JOHN SEIBUTiS
Į 840 SO. HALSTED ST.

■' HŲ ■■ *
Tenais gausite visko, kas tik' reikalinga smagiai praleisti žiemos 
šventės.’ Visokių skanių1 gėrimų butėliuosfe,' Vyno, degtinas ir alaus. 
Taipgi visokių rusių mėsų, šviežių, rūkytų, kiaulienos, avienos, ver
šienos ir paukštienos, čionai gausite pigiaus ir didesni pasirinkimą.

JOHN SEIBUTIS
1810 SO. HALSTED ST.

(Kampas 19-tos)

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

NAUJIENOS
1739 S. Halste St.

'CANal 8500

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

GAUSITE DOVANĄ 
DYKAI 

jeigu ateisite manę ’ 
pamatyti tarpe 4 ir 8 

kasdien.
Per šias Kalėdas kiekvienas. gali 
būt laba* linksmas. ?-’nHEKiT I 

ŠIAS KAINAS!
NUSIPIRKIT KALĖDOMS PUI
KIAIS KAILIAIS PADABINTA 
KAUTĄ. Tie kautai yra paimti iš 
musų brangesnių kautu stako. da
bar ' tiktai ..........   58
DUOKIT JAI DRESĖ KALĖDOMS 
naujausio styliaus, nupigintos iš 
brangesnių dreSių tiktai $ 1.46
1000 SVEDERIŲ dėl vyrų ir ber
niukų, visokio styliaus, grynu vil
nų, $2.00 vertės, CIO A
tiktai ........<....... .............
KID PIRŠTINĖS, populiariŠkos egg 
shell spalvos, tiktai pora 50c
MOTERŲ IR MERGINŲ SUĖDĖ 
Mėterjolo DžtAKETAI, dydžio , nuo 
12 iki 20 ,raudoni ir mėlyni, Q7 A 
$1.69 vertės už ..........     vfV
MERGINOM CHINCHILLA KAU
TAI, taipgi tinkami dėl berniukų, 
tamsiai mėlyni, grynų vilnų, dyd 
žio 2 iki 6 $2'85
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New» 

Published Daily Except Sunday 
the Lithuanian New« Pub., Co., Ine

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Rate*: 
per year to Canada ' 
oer vear outside of Chicajto 
per year to Chicago

18.OO 
$5.00 
$8.00 
3c per copy.

Bntered m Seeond Ctass Mattel 
Marcb 7tb 1914 at the Post Office 
of Chicago. UI. tmder tfee act of 
Marcb 3rd 1379

UMkymo tnteai 
Chicagoje ~ paštu*.

Metams _ ____ _______ ___
Pusei metu ~—__________
Trims mėnesiams _______
Dviem mėnesiams ___ __
Vienam mėnesiui  —.

Chicagoj per iiueAiotojito: 
Viena kopija ... ..
Savaitei ....... , — 18c
Menesiu! ■aeseeaeene—et ebi^eeBrfg ii ■ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

$5.00| 

2.75 
1.50! 
1.00!

Naujtecraa etos Icaactan, itaktriam 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben • 
drovfi, 1739 S Halated SU, Chicago. 
Ui Telefonas Canai 8500,

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

kad jį kas nors pultų. Tad kuriam galui reikalinga 
skirti milžiniškas sumas pintgų karo reikalams? '
.......    !■ I - ■ -   -■ . į,.. , . . ...į .

REIKIA JUODUJU 
IDĖJŲ REGISTRO

nec-Podolsko miesto sovietas

Metams 
Pusei meta) 
Trims mėnesieme 
Dviem nsAnesisms 
Vienam <n6taesiu
Uetakvon ir kitur uisieninose 

(Atpirkta)
Metams ........... - '_______ $8.00
Pusei meti. 4.00
Trims mėnesiams_____ ___  2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymą

FEDERALIŠKI TEISeJAI

William Green, Amerikos Darbo Federacijos pre
zidentas, ir Edward N. Nockles, Chicagos Darbo Fede
racijos sekretorius, nuvyko pas prezidentų Roosęveltą 
ryšium su nominavimu federalio teisėjo. Mat, prieš 
kiek laiko mirė Circuit apeliacijos teismo teisėjas iš 
Bloomington, III., Fitz Henry. Tad jo vieton preziden
tas, dabar turės nominuoti naujų teisėjų. Ta proga dar- 

.bininkų vadai ir kreipėsi į prezidentų prašydami, kad 
jis paskirtų liberališko nusistatymo žmogų. Jie reko
mendavo Benjamin F. Goldsteinų.

Darbininkams yra labai svarbu, kad federalių tei
sėjų vietas užimtų liberališki žmonės. Ypač tai svarbu 
dabar, kada auga didelis pasipriešinimas administraci
jos patvarkymams. Pavyzdžiui, fėderalis teisėjas Mer
rill R Otis užvakar išnešė sprendimų, ' kad Wagnerio 
bilius, kurį priėmė kongresas, yra nekonstitucinis. Tų 
savo sprendimų jis padarė ryšjum su Majestic Flour 
Mills iš Aurora, Mo., reikalavimu išduoti drausmę prieš 
Wagnerio aktų. . z

•Kaip žinia, Wagnerio aktasApatvarko, kad darbda
viai turi daryti kolektyvę sutartį su savo darbininkais, 
teisėjas Otis surado, jog tai varžo darbdavių “laisvę”. 
Juo labiau, kad aktas numato baudų už nesilaikymų ko- 
lektyvės sutarties.

Prieš Wagnerio‘ aktų darbdaviai visur yra nusista
tę^ Ir labai galima,> kad su pagelba federalių teisėju jie 
pavers tų aktų niekais.; Vadinasi, darbininkai vėl bus 
pavesti darbdavių malonei. ■ ]

Daugumoje atsitikimų federališki teisėjai palaiko 
kapitalistų pusę; Iš jų nieko kito ir negalima tikėtis. 

‘ Tai, kaip sako prof. Harold Laski, buvusieji korporaci
jų advokatai. Prieš užėmimų teisėjų vietas jie buvo 
glaudžiai susiję su stambiomis įmonėmis. Jie gyveno tų 
įmonių interesais. Tad butų tiesiog nesųmonė reikalau
ti, kad, atsisėdę i teisėjų kėdę, jie nusistatytų prieš tuos 
interesus.' .

Štai kodėl darbininkų vadai dabar ir yra susirupir, 
nę, kad į federališkus teisėjus daugiau nebepatektų kor- 
poracijiį advokatai, iš kurių nieko gero jie negali tikė
tis.

Kas nors turėtų surinkti lie
tuviškų galvočių charakterin
gąsias idėjas-išsireiškimus (prieš 
visuomenės; veikimus, tokius 
veikimus, kurie nė vienai kla
sei nekenkia, o prieš kuriuos 
tos idėjos taip bjauriai tamsiai 
reiškiasi, kaip galvijų išklam
potas purvas tamsiausioje Lie
tuvos rudens naktyje.

Kiek to galvijų purvo išdrap- 
styta prieš antrojo skridimo 
organizatorius — darbuotojus 
— aviacijos dienų rengėjus ir 
pačius aukautojus?

A! Tie niekintojai sakys, jog 
jie niekina tiktai organizato
rius, — ir tai ne! —• tiktai vie
ną organizatorių! Laumė taip 
davė, kad jis yra ne tik orga
nizatorius, 
“Naujienose 
skridimo darbą galėjo,

Šito privalom neužmiršti nie
kados! Tosios jų “idėjos” turi 
būt juodųjų idėjų sąraše;

Tokis sąrašas bus naudingas 
po kelių mėtų; bus proga tat 
pacituoti tiems patiems straka- 
loms, kurie nežino, kaip džen
telmeniškai konkuruoti, kaip 
ginti savo politinį biznį. Jie da
bar niekina jų tavoro pirkėjus 
— visuomenę. —P. K-as.

metu! darėm nemaža klaidų”
Z. Angariečio! vadovaujama paskelbė, jog pelės, kaip ir vį- 

Komuništų Partija Lietuvoje si -miškų žvėrys, yra socialis- 
nesugebėj o blaškyti X iliuzi j ų tinę nuosavybė. Sovietas už - 
apie liaudininkų ir socialdemo>; draudė be leidimo naikinti pe- 
kratų valdžios “blogumą’*/ Tad *’ * * ’ ' " ’
tas iliuzijas išblaškę fašistai. 
Angarietis dabar turėtų būti 
visai patenkintas'.

BIUDŽETO SUBALANSAVIMAS

Visi didlapiai smarkiai puola Roosevelto adminis
tracijų, kuri vis labiau ir labiau lenda į skolas. Skolos 
jau pasiekusios apie $80,000,000,000. Jei ir toliau kraš
to reikalai busiu taip tvarkomi, tai kraštų ištiksianti 
katastrofa. Esu jau metas susirūpinti biudžeto suba
lansavimu ir giliau į skolas įiebebristi.

Vadinasi, reikalaujama, kad vyriausybė sumažintų 
savo išlaidas. O išlaidas sumažinti ji galėtų tik tuo at
sitikimu, jei sustabdytų bedarbių šelpimų.

Šiomis dienomis, per radio kalbėjo Edvvard A. Fi- 
lene, stambus Bostono pirklys, kuris yra gana pažan
gus žmogus. Savo kalboje jis pasmerkė Hearstų ir jo 
laikraščius, kurie ypač smarkiai puola “naujųjų daly
bų”.'Hearst’as, pareiškė jis, Californijoje gyveno taip, 
kad jam pavydėtų senovės Romos imperatorius. Bet da
bar jis nusiskundžia, jog nebegalįs tokį prabangų gyve
nimų vesti, nes mokesčiai esu per daug aukšti. O mo
kėti, girdi, jam reikia daug todėl, kad vyriausybė ne
siskaito su išlaidomis. Tad esu jau metas r žmonėms su
siprasti ir pareikalauti, kad išlaidos butų sumažintos ir 
biudžetas subalansuotas.

Lyginai taip pat, sako Filene, mano ir bankininkai. 
Jie irgi yra labai susirūpinę biudžeto subalansavimu. 
Bet biudžetas subalansuoti galima tik bedarbių suskai
tom Vadinasi, nutraukiant nuo jų pašalpų. O taip daly
kams esant biudžeto subalansavimas gali palaukti.

Tai visai' teisinga. Milijonai žmonių, kurie neturi 
darbo, negali juk badauti, kad biudžetas butų subalan
suotas. Tačiau visgi reikia pasakyti, jog Amerikos žmo
nėms sudaro sunkių naštų ginklavimąsi. Karo reika
lams yra išleidžiami šimtai milijonų dolerių. Ir tas pats 
Hearst’as, kuris nusiskundžia dideliais 'mokesčiai, visais, 
budais agituoja/kad Amerika kaip galima labiau apsi
ginkluotų. O tuo tarpu Amerikai nėra jokio? pavojaus,.

bet ir turi biznį 
’. Per tą antrojo 

dieve 
neduok, — didelė garbė pakilti;! 
tad “Naujienos” labai išsipla
tintų musų visuomenėje, o tąsi 
kenktų musų bizniui. Dėl to ir 
niekinam ir jį, ir “Naujienas”? 
Tegul mums lietuviškas dievas j 
padeda, tegul mums ir Romos! 
pievas padeda numušt tą gar/ 
bę kiek galint žemiau, kad mu-i 
sų pačių biznis* galėtų, kilti 
augščiau. Į

Gerai. Biznis šventas. Biz-j 
nieriai šioj gadynėj pasaulį; 
valdo. Nieko prieš jūsų biznį; 
nesakau. Bet jus niekinimai ėjo! 
ir eina prieš visus mus,/kurie 
darbavomės sukėlimui pinigų 
ir patys auka’vom antrojo skri
dimo reikalui. Niekinate, vyru
čiai, mus ir1 per tai visą daly
ką.

Konkurencijoje su kitais biz
nieriais turite pasirinkti; kito
kį kovos būdą, o he niekinimą 
gražaus visuomenes darbo.

Dabar ~ jus išprunkštėte 
iš savo apsvaigusios biznišku- 
mu sielos juodąsias idėjas, ku
rias teks įtraukt į juodąjį re
gistrą. ■ ■'

Nieko nesakiau prieš tuos ne
išmintingus jūsų suopimus ir 
neva juokus,, kad lakūnas tyčia 
nenorėjo lėkti, kuomet ir die
nos buvo gražios ir Atlantas 
lygus, kaip jūsų kortavimo sta* 
las. Bet kuomet lakūnas leite
nantas Vaitkus atliko jau savo 
uždavinį, jus pradėjot jau “fak
tais” šmeižti viską. Jums jau 
“šlykštu”. Visa Lietuva ypa
čiai entuziastiškai priėmė la-Į 
kūną, — tiesa,'man ypatingai! 
išrodo lyg ir perdaug, lyg esa
ma kokio “padievinimo”. Bet

PASTABOS
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Politiškas vėjo pamušalas.
— šaudymai nesiliauja.
— Stalinas, subankruta
vo. — Nesugebėjo blaš
kyti iliuzijas. — šokiais 
budavos socializmą.—Ko
munistai “socializavo” pe
les. ■ - ■ • -
“Naujosios Gadynės” No. 43 

Pruseika rašo: “Jeigu kas nuo
širdžiai mėgino susipažinti su 
Komun. Internacionalo septin
to kongreso kalbom ir- tari
mais, tai lengvai galėjo įsitk 
kinti, kad .ten, ypač santykiuo
se su socialistais, pareikšta pu
sėtino nuoširdumo. Mums net 
išrodo, kad ten nustatyta vi-; 
sai nauja orientacija”.

Mu‘ms gi atrodo, kad L. PrU- 
seika yra tikras politiškas vė
jo pamušalas. Per dešimt me
tų su viršum dirbęs sų Ko- 
mintenm, jis iš jo pabėgo. Da
bar jis Kominternu tieki susi
žavėjo, jog perša jį socialis
tams. •

I t *

Matyti, paglostė jį Bimba ir 
jis dabar v^^geras, vaikas”.

Laisvė” Bno. 263 rašo: 
Buvęs Komunis-

les. Pelėms gaudyti reikėsią 
gauti leidimas ir sumokėti 
specialus mokestis.

Apie tą svarbų, nutarimą ra 
šo “Naujoji Gadynė”.

Kada L. Pruseika vėl palin
ko prie arklinės taktikos vy
kintojo, Antano Bimbos, tai ii 
žioplus Stalino karalystėje lei- 
džiamus patvarkymus persi
spausdina be jokių pastabų. 
Betrūksta dar KanieneoPodol- 
sko išminčių sovietui išleisti 
patvarkymą, kad blusos ir ute-

“Laisvė” No. 260 praneša 
didžiausią naujieną. Tik klau
sykite: kalbėdamas viename 
kolektyve Mykolas Kalininas 
pareiškęs, kad “mes dabar tu
rtine išmokinti vaikus šokti”.

Tiesą pasakius, Rusijoje 
“per virvelę” yra šokinami vi
si žmonės. Bet dabar pradės
ir vaikus “šokdinti”. Tuo bu4, lės yra socialistiška miosavy- 
du, tur būt, sparčiau bus bu- bė. Tąsyk piliečiai turės spe-
davojamas socializmas.

“Izviestija** rašo, kad Kame-

dalius leidimus išsipirkti tiems 
gyviams naikinti...

- ■ — Marksistas.
... ..........---------------- ------- --------------------------------- '------------------------- ----------- -- . ~------------- .. ,----------- —.........................   Į—
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nepaprastą išvaizdą. Mat, tą 
dieną, jis pasipuošė latvių vė
liavomis, — raudona — balta 
-— raudona., ' Vsose mokyklo
se buvo pasakojama apie Lat
vių valstybę ir giedota jų him
nas. Teatre ir kitur duota 
pasirodyti latvių meninin
kams. Butą Visokių paskai
tų. Mat, tą dieną . 1918 m. 
latviai paskelbė savo valstybę 
nepriklausomų esant. Taigi 
Lietuva dabar rodydama sa
vas simpatijas latviams tą 
dieną ir lyg ir švenčia. Ly
giai taip pat minimos ir Estų 
valstybės nepriklausomybės 
paskelbimo diena. Tai jau 
antri metai, »kąip šios trys 
valstybės nusistatė nepriklau
somybes paskelbimo dienas 
pas save vienu ar kitu budu 
apvaikščioti.

Vokiė^ų. jąrgura api^esiriga 
udiSn padirbinėjo Par- politika'labiau- suartino tas 

tris valstybes ir jos rado ga* 
limu kai kuriais atvėjais de- 

politikos 
dar toli 

bendra-

Mt

“Charkov
tų Part ijos B pirmininkas šioj 
srity j y M\^.®irasiov ir jo sė- 
bras B ..
tijos narystės korteles ir da
lino jas ne^artijieciams. Sovie
tinis teismas dabar juodu nu-i 
smerkė sUjšauęlyti, kaipo kontr- 
revoliucionierius klastųotojus”.

Tas fakths aiškiai rodo, jog, 
Rusijos Komunistų Partijos 
narys yra priviligijuotoje pa-> 
sityje. Nes kitaip juk kebu? 
tų jokios prasmės klastuoti na
rystės korteles. Tačiau blogiau
sias7 dalykas yra tas, kad klas- 
tuotojams teismas pritaikė mir
ties bausmę. Ir “Laisvė” tuo 
didžiuojasi! ' J

Atrodo, kad pas komunistus 
žmoniškumo jausmas visai bai-j 
gia pranykti.

« » «
Ar nevertėtų komunistams 

susirūpinti Stalino likimu? Tik 
pagalvokite, —< jis nei dešini-

visuomet

jus, poliai, jau drįstate net mu- j tuko nebegali savo kišenėje su4- 
cii Uar»«T,iirt7STzs o’’ xn_ .j.: • k •_ xi_:,sų bepartyvėje “Tėvynėje” iš-į 
reikšti juodas idėjas, jog jums; 
“šlykštu darosi, kuomet tokiu! 
nereikalingu lakūno dievinimu... 
bandoma sudaryti burleskinis 
viMdinintas”.- Ir tą viską dre
biate neva vien • tik “Naujie
noms”. Perdaug drąsus ! šlykš 
tekitės jus, politikieriai. Visuo
menė kantri. Bet ji gali kar
tais nusiįgręšt nuo jus. Jai yra 
šlykščios jūsų tokios idėjos. 
Nepasitenkinate savo lietuviška 
spauda platinimui tų idėjų: ei
nate į anglišką dienraštį, New 
Yorko “Sun”, ir kupinom rieš
kučiom drebiat purvais į mus, 
į tuos, kurie dirbome ir auka
vome skridimo reikalui ir 
džiaugiamės sykiu su visa Lie
tuva. <

Jus tenai padidinate net pen
kiais tūkstančiais dolerių sumą, 
kurią mes surinkome. Dabar 
tegul ALTASS kiša jx^s prieš 
jus akis aiškiausias, tikriausias 
apyskaitas, jus netikėsite, jus 
pasigesite tų penkių tūkstančių 
ir skelbsite, jog “Naujienos” 
(t. y. ALTASS Komitetas) Su
sigrūdo tą sumą sau’ į kišenius. 
Tai va dėl ko jus pridėjot tuos( 
nebuvėlius penkis pūkštančius. 
Pašėlę biznieriai! Pašėlę šni
pai! -

krapštyti. Tai baisu, štai ką 
■“Laisve” No. 269 rašo: “Mer
gaitė buvo atvykus iš Kunse' 
vo miestelio ir neturėjo pini
gą sugrįšt namo. Stalinas no
rėjo duot jai dešimtuką, bet 
pasirodė, kad ir jis kišėnyj 
nieko neturi. Stalinas todėl pa
siskolino dešimtuką iš šalie^ 

Vorošiloyo irgynimo komisaro 
davė mergaitei”. 
/ Aš nuo Savęs 
rikos lietuviams 
paskelbti aukų 
nusibankrutavusiam 
šelpti.

k' S ®
Z. Angarietis savo ilgoje ti 

radoje pasakoja, kodėl komu 
histai nerėrnę liaudininkų-so- 
cialdemokratų valdžios 1926 m.! 
Ėsą neremę todėl, kad toji vai-! 
džia pradėjusį didinti reakci 
ją. Tarp kitko jis sakė: “Dau
gelis darbininkų manė, kad; 
1926 metų laisves jie gavo ne iš; 
savo kovos, o iš atsidūrusių 
valdžioj liaudininkų ir social
demokratų malonės. Iš klaidin
gų nusistatymų augo darbinin
kų iliuzijos, kad natija vyriau
sybė padės jiems jų padėties 
pagerinųne. Mes pirmu metu 
neteųgebijome tinkamai bląš- 
Ryti tas ŪiC^as, ir blaškymo

patariu Ame^ 
komunistams 

rinkimo vajų
j Stalinu4/

rijiti sSvo tižsiehio 
veiksmus, žinoma, 
gražu iki artimesnio 
darbiavimo.

Užsienio politika
buvo ir, turbut, dar ilgai taip 
bus, yra išimtinai tik egoiz
mu paremta. Ji tik grynai 
savo valstybės interesų paišo 
ir visi neboja kaimynų reika
lų. Latviai šuo atsitikiipų iš
naudoja Lietuvos padėtį. Mat, 
vokiečiai veik visai nustojo 
pirkę, tad Lietuvoje pradėjo; 
glaudžiau prekybiškai bendra
darbiauti su latviais ir iš da
lies su estais. žinoma, nau
dojasi proga, o tokia progą 
turėdami privengia atviriau 
su Lietuvą varę bendrą poli? 
tiką, o tik tiek bendradarbiau
ja, kiek tai nekenkia jų pre- 
kybiškiems su vokiečiais inte
resams. Bet vis dėlto žings
nis pirmyn. Seniau ir to ne
buvo. Latviai anuomet labai 
meilinosi lenkams ir Lietuvos 
reikalų visai nepaisė, o dabar 
vis dėlto mato, kad vokiečiai 
yra visiems bendras priešas.

Latvijoj diktatūrai įsigalė
jus varoma šovinistinė politi
ka. Kitų tautų mokyklos už
daromos, arba sudaromos to
kios sąlygos, kad jos užsidary
tų. ( Latvijoje skaitoma de» 
šimts tūkstančių lietuvių 
Prieš karą čia lietuvių, ypač 
Rygoje butą dar daugiau. Ry
goje lietuviai darbininkai nei 
turėjo nelegalę spcialdemo* 
kratų organizaciją, kuri lat
vių socialdemokratų partijos 
skaitėsi sekcija. čia ' buvo 
leidžiamas nei nelegalus 1919 
m. šafiragrafuotas laikraštukas 
— Brėkšta. Jo išėjo' keletas

Be to, lietuviai (iar*7 K
t savo

šita

dieną
draugijok veikimas visai ap
mirė. 1910 m. vasarą lietu
vių socialdemokratų darbinin
kų buvo suimta daugiau kaip 
dvidešimts įr žymi jų dalis 
buvo ištremta į Sibirą ir. Ar-' 
changelšką. Šitie lietuviai so
cialdemokratai -Rusijos revo- 
liučijos metų gana daug pasi
darbavo ir kai kurie jų labai 

J aukštai iškilo. Kai kurie jų 
dabar dirba komunistų eilė
se. Čia Rygoje kurį laiką ėjo 
socialdemokratų laikraštis^ — 
“Vilnis”, kurią vienu tarpu V. 
Kapsukas - Mickevičius reda
gavo. Tuomet'latvių social
demokratų partija nebuvo pa
sidalinusi į menševikus ir bol
ševikus, tai Rygoje dirbę lie
tuviai socialdemokratai ir dir
bo visi išvien, jiems rusų s. d. 
rietenos visai buvo svetimos. 
Visas darbas ėjo gana sklan- 
džiai.^ Sąkyšim, draugija Gied
otai buvo |ie kas kita kaip so
cialdemokratų viešą ^organizaci
ja, po kurios priedanga buvo 
atliekami visokį susirinkimai 
ir daromi net partiniai nutari
mai. Bet policija viso to ne
pastebėjo, tai tik dėka glau
daus s.d. bendradarbiavimo ir 
geros organizacinės drausmės.

Dabar Rygoje yra gal pen
ketas tukstaųčių lietuvių, bet

numerių. !
bininkai turėjo legalę 
draugiją, tai — Giedra, 
draugija veik kas šęštadienis 
ruošdavo darbininkams spėk* 
tuklius — vakarus ir daryda
vo paskaitas. Draugija sek* 
mfngai veikė iki 1911 melų. 
Net buvo darbininkams ka
lendorių išleidusi, bet vėlinti

socialdemokratų organizacija 
jau nebuvo atsigavusi. Kiti lie* 
tuviai gyvena Liepojoje, kur 
vienu metų pradėjo veikti lie
tuvių socialdemokratai, bet 
greit nespėjo savo veikimo iš
vystyti. 

t

Daug lietuvių gyvena , apie 
Aknistą, tai tikras' Lietuvos 
kampelis, kuris visai netikėtai 
atiteko latviams. Tai latviai da
bar deda daug pastangų, kad . 
įsigalėjusias lietuvių mokyklas 
kaip nors uždarius ir jau kele
tas jų uždaryta, net buvo pa
sikėsinta uždaryti Rygoje vei
kiančių lietuvių gimnazijų, bet 
tik dabar sumažintos jai duo
damos lėšos. Buvo jau uždary
ta lietuvių mokytojų draugija, 
bėt paskui ministeriui Ulma
niui, faktinėm Latvijos valdy
tojui, pasidarė nepatogu, čia 
užsienių reikalų ministerijos 
pradėjo glaudžiai bendradar
biauti ir... tuo metu uždaroma 
lietuvių mokytojų visai nekal
to turinio draugija, tai greit 
susigriebė ir vėl draugijai lei
do veikti. Bet užtat latviai pa
prašė jiems leisti atidaryti 
Kaune latvių pradžios mokyk
lų. Mat, jų žiniomis Kaune esu 
daug latvių, o neturi savo net 
pradžios mokyklos, Leido. Lat
viai pasiruošė iškilmingai mo
kyklų atidaryti, bet mokytis 
susirado vos devynetas vaikų, 
o dabar tik, regis, penki liko.

Taigi šie garsieji latvių žy
giai taip neskaniai užsibaigė, 
žinoma, Lietuvos visuomenė . 
visa tai nujaučia ir žino,, dėl 
to ir latvių tautos šventė ypa
tingo entuziazmo 
bet turi 
budžio.

Kitaip 
latviuos,

nesukelia, 
daugiau oficialaus x

ir būti negali, nes 
kaip sakiau, dabar-la

bai varoma šališka tautinė po
litika; be to, Latvijoje dabar 
visos politinės partijos uždary
tos. Spaudai įvesta aštri #ceh- 
ztira, i joki susirinkimai Nelei
džiami. Socialdemokratai per- 
siorgaiMzavę dabar visai Nele
galiai veikia. , 1

Reikia vis dėlto tarti žodis, 
kad Ulmanį ūkininkai tikrai 
remia. Mat, jam pavyko su vo
kiečiais susitarti ir iš Čia gabe
nami vokiečiams žemės ūkio 
produktai, tai ūkininkai turi

< (Tąsa pusi. 6-tam)
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Vienutinė Tokia
. *> ' »

KNYGA
' 1 ’ *

Anglų Kalboj
1 > * . • ■

“The Daina’99

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva- 
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

“The Daina” yra parašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geno.

Kaina $2.00. 1
Tėvai, nupirkite dovanų savo 

vaikams Šitą knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise.
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BRIDGE LIAMPOS

$9.00

Mažiukai

Skalbiamos ir Prosinamos

BUDRIKO KRAUTUVES

Ii M U11

Hoover modelis $ 
543 nupigintas už

BULOVĄ 
ELGIN 
WALTHAM

$100.00 vertės už...............
GENERAL ELECTRIC RA 

DIOS, $64.00 vertės už........
PHILCO RADIOS po ....... į

Smoking

Stands

Kaina nuo

*6.50

SUTUOKTUVIŲ ir ŠLIUBINIAI ŽIEDAI
2"žiedai vertes $90.00,...........  už M

Moderniški metaliniai 
mediniai pypkorių 

staliukai

AUGŠTOS RŲŠIES 
DIAMONTINIAI 

ŽIEDAI 
vyriški ir 
moteriški

klampos
TABLE LIAMPOS

Gražus Parlor ir Bed 
Room Setai. Pasirinki
mas iš 50 setų, kainos 
tiek nupigintos, kad gra
žų Parlor setą vertės $100 
jus pirksite $EE H O

ĮĮĮ <1 TŪKSTANČIŲ dolerių vertes prekių turi būt išpar- 
zl IĮ duota prieš šventei Todėl kainos numažintos nuo 25 

“ iki 40 nuošimčių ant daimon tų, laikrodėlių, elektrikinių 
daiktų, radijų ir rakandų.______ ■ '

Gražus Cedar Chest tin
kama dėl Kalėdų dovanų 
Kainos po $14.50 iki

WRIST 
WATCHES 

LAIKRODĖLIAI
vėliausios mados, ge 

riausio išdirbimo.

JUNIOR LIAMPOS 
nuo

$100 diamontas už
*67.50

Ant
sutaupysite nuo

KUPONAS 
Budriko Knygų 

DOVANOS 
i

Kiekvienas suaugęs lietuvis, 
kuris atsineš šitą kuponą 
j Budriko Krautuvę, gaus 
dykai lietuviškų knygų $2.00 
vertės' ir gražų kalendorių. 

Vardas .... .............................
Adresas ..... ............................ .

$50 diamontas už
32.50

RADIOS 
r ✓

Pas Budriką jus rasite iškrautus visus 1936 metų ra
dijus, rądionus, PHILCO, ZENITH, GENERAL 
ELECTRIC, RCA VICTOR, STROMBERG, CARL- 
SON ir kitus.

Kainos ant tiek numažintos, kad dabar apsimoka 
jums įsigyti naują Radio. *

JOS. F. BUDRIK, Ine., 3417 S. Halsted Street 
Tel. BOULEVARI) 4705—8167 ,

BUDRIK FURNITURE M ART, 3347-9 S. Halsted
BUDRIK JEWELRY STORE, 3343 S. Halsted St.

KIMBALL

Grand Piano

ELEKTRIKINIAI 
'valytuvai■

Hoover su visom $4 Q.
prietaisom ....L..;;.. ■

I0S. F. BUDRIK
3343 SOUTH HALSTED STREET

Akordionai
12 basa ?1 g_5Q 

98.00 
.. $300.00

Kursas Akordiono 
LEKCIJŲ DYKAI

COMMUNITY ir ROGERS sidabro stalavi HC E A 
peiliaį ir šaukštai 26 daiktai gražiame bakse. ■ 
$25.00 vertės po ................................ j.......... ... ,
12 peilių ir šakučių, nesutekamų už ........ 950

Mašinos
ABC. Thos, Westhingbousc, Easy 
Washer, Apex, Maytag kainos nuo 

$49.50 iki $109.50
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Lietuvos Padangėje SANTA CLAUS NEATSILIEKA

Tas dukęs Europos valstybių 
ginklavimasis jau pasiekė to
kio taško, kad vėl verčia di
desnes valstybes' patikrinti sa
vo kaimynų santykius, mėginti 
ieškoti naujų draugų, ar bent 
laikinai sudaryti pakenčiamus 
kaimynystės sugyvenimo ry
šius. z -

štai lenkai jau mėgina savo 
užsienio politikos gaires keisti. 
Kai kur diplomatų artimesniuo
se sluogsniuose kalbama dėlko 
seniau lenkai taip negarbingai 
nugara pasuko į prancūzus. 
Mat, esą lenkai kaip tik Vokie
čiuose Hitleris sučiupo vaistyk 
bes vairą, tuoj pasisiūlė pran
cūzams užimti Berlyną, bet rei
kalavo, kad prancūzai savo ke
liu okupuotų visą Rūro kraštą. 
Lenkai esą įrodinėjo, kad Hit
leris tuoj atsisakysiąs pildyti 
Versalės sutartį, pradės gink
luotis ir išstos iŠ tautų sąjun
gos, tai esą dabar geriausias 
momentas įveikti vokiečius,

baisus, o paskutiniu laiku mes 
visai juos suprantam, štai ir 
musų Kašenas tikrai palaikys 
šią vyriausybę, jei ji tik glau
džiai bendradarbiaus su SSSR. 
Dėlko vieton SSSR mes buti
niai turini jus pastatyti ant ko
jų,..— lai būva taip, kaip yra.

Norit įsigalėti Baltijos kraš
te, pirmoje eilėje Lietuvoje? 
Gerai ir tenai taip, kaip dabar 
yra. Kad ir bloga taika, bet 
vis dėlto ji geresnė už karą. 
Komunistų revoliucija jau da
bar mus nepabaidysit, tik žiū
rėkit, kad pas jus viskąs tvar
koje butų. Pas mus demokra
tinė tvarka, tokią tvarką net 
tretysis komunistų internacio
nalas pasižadėjo toleruoti; štai 
pas jus visai kas kita...

Kai Lenkai šitokius Prancū
zų samprotavimus girdi, ir kai 
mato anglus nesiskubinant duo
ti vokiečiams paskolą, tai pa
mažu pradeda keisti savo už
sienio politikos gaįres. Kaip

lai būva taip, kaip yra.

nes vėliau .busią sunku. Lenkai i ienkai, giame pasukime toli eis, 
toliaus svajojo, kad, užėmę sunku pasakyti. Mat, lenkuos 
Berlyną, įvykdysią Vokietijos dar nėra visai igdilę svajonės 
galutinį padalinimą ir atsiim- atsįjmti iš SSSR visas Ukrai- 
sią visas tas žemes, kuriose, nos gemes> dar labiau įsigalėti

, kjek l^kų dar gyvena. Baltijos kraštuose, šitie lenkų 
planai svetimi prancūzų dva
siai.

Bet lenkai, ieškodami kitų 
savo politikos orientacijos taš-l

dešimt tūkstančių darbininkų, latviška klientūra^ kurią seniau 
Ęiti darbininkai ūkininkų lau- Į aptarnavo žydai, dabar tektų 
kams dirbti buvo atgabenti iŠ 
Lenkijos., * -7

Reikia pasakyti, kad latvių 
darbininkų skaičių gerokai su
mažino jų vykusiai pravesta 
^ėmės reforma. Prieš karą lat
viai daugiausia buvo. vietos vo
kiečių baronų dvarų bernai. 
Dabar tie bernai, dėka žemės 
reformos, patys sėdi buvusių 
baronų žemėje kaipo naujaku
riai. Tie naujakuriai anų /laikų

latviams, šiaip Rygoje nedarbo 
nejaučiama, o jei jis pasireiš-. 
kįa, tai tik žiemos metu sezo
niniams darbams pasibaigus.

Bedarbių grupę daugiausia 
Rygoje sudaro rusai darbinin
kai. Latvijoje yra nemaža rusų, 
jie Latgalijoje kai kur net su
daro kompaktinę masę, iš ku
rių tarpo daug kas vyksta į 
miestus darbo ieškoti, žemiau
sios kultūros latvių gyventojų 

demokratinių vyriausybių pa- tarpe yra’ rusai, žinoma, kad 
dedami įsitaisė gerus namus, ’ čia taip pat nacionalizmo žymių - 

daug pasireiškia: latvis pramo- ' 
nininkas pirmoje eilėje ima lat
vius darbininkus į darbą, o tik 
paskui kitataučius.

žodžiu, latviuose 
tinė kova. Latvių 
prieauglis sustojo, 
mėgina suvirškinti

Santa Claus su Kalėdiniais žaislais neatsilieka nuo technikos progreso, žaislai. paskutiniu laiku 
pasidarė labai modemiški ir efektai, kaip “streamline” traukiniuose, automobiliuose, tuojau \ i ' , ■ ' > • . * ■' \ '
perduodami į juos. Žaislai, be to, yra praktiški, kaip parodo stakles miniaturoje, prie kurių 
kūdikis mokosi austi. ' V '

Tai toksai buvo planas Pilsud- 1 
kio. šitam Pilsudskio planui T 

_ raneuzai nė tik kad nepritarė,! 
bet griežtai atmetė ir net len
kus pajuokė. Tuomet Pilsuds- 
'..is ’abai įširdęs ir staiga įsa- 

pasukti visą užsienio poli- 
Vokiečių link; mat, girdi, 

4uo vokiečiai .sustiprėsią, o su 
\ gu kaimynu reikia gerus 

ykius turėti. Be to, anot 
enkų, vokiečiai greit tiek bu

sią stiprus, kad pajėgsią Pran- mėginti tam tikros diplomati-j kai skubiai 
euzus pulti. < nes mokyklos metodai,

< k U a..ų lenkų prana- šm1e*šk’ pu.lk’. §al kas PriliPs> iš 
mų jau ‘ įvyko — Hitleris,®a 88 P® 8- 

įsigalėjo ir pusėtinai apsigink-.I 
lavo, bet maža kliūtis —- ne-, 
balų pritruko, o kad jų gauti,! 
reikia užsienyje paskolos ieš- *°k*U Lietuvoje nėra, 
koti; o kad kitur paskolą gau
ti, reikią parodyti ką už anties 
turi... I 
vokiečiai pas anglus gauti ir į 
dėl to vokiečiai anglams pasi
darė labai nuolaidus, net pasi
žadėjo prieš Italus visas sank
cijas pavartoti. Bet anglai pa
silieka anglais — jie niekur ne
įpratę galvatrūkčiais skubėti. 
Ir čia delsia. Vokiečiams pa
skola tuoj reikalinga, jie nori 
valgyti. Arba valgyti, arba nu
stoti ginklavusis. Ginklų pra
rasti nenori. Dairosi. Mėgina 
prancūzus kalbinti, bėt šitie’ ir 
nuoširdžiai nenori kalbėti. Gir
di, meskit ginklus. Jus juos no
rit nukreipti prieš SSSR, jie 
gi nėra musų priešai. Sakot, 
juos reikia sunaikint, bet mes 
nematom, kad jie butų tokie

os 
■Liką

1 X ' * V

vą, tai yra ją pavesti lenkams Viktę Tutaitę. Juodu draugavo 
ir vokiečiams “kultūrinti”, aštuonis metus ir jis buvo už- 
Reikia taip ištaisyti sienas ir dėjęs už ją užstatą 2,000 litų 
Europos viduryje. Atimti iŠ’----*-1 — 
čekų, vengrų, lenkų, vokie- j

savu uuuuAuy uiluiiiaci us ia»- i v .. i i • * . T . . t • cių gyvenamas žemes it jas •kų, pakelyje turi Lietuvą. Jei 6 v . .. , / •C7 1 u mnrfnl nv»i Ir I nnenmirhn

nes jiems buvo duota miško 
medžiaga ir, be to, dari pasko
la namams statyti. Taigi šitie 
naujakuriai tiek įsigalėjo, kad 
dabar jau patys yra reikalingi 
bernų ir, žinoma, jie pasidarė 
Ulmanio vedamos politikos' ša
lininkai. Vykusiai sutvarkius 
ūkininkų reikalus, Ulmanis, da
bartinis Latvijos ministeris pir
mininkas, surado sau šalininkų, 
o juk ūkininkai iš esmės yra 
konservatoriai. Ir kuomet jie 
ką laimi, tai tik miesto darbi
ninkų- dėka, štai kad ir čia. 
žemės reforma pravesta social
demokratų ir kitų 4 demokratų 
seime balsais, kitos ūkininkams 
lengvatos ir tų pačių politinių 
partijų sudarytos. Bet dabar 
tie ūkininkai palaiko Ulmanį, 
kurio šalininkai anuomet buvo 
žemės reformos ir kitų lengva
tų priešai.

Ekonominė 
nėra prasta, 
ri kur ir ką
pramonės gamybos daiktai nė
ra brangus, ūkininkams visai 
prieinami. Latviuos jaučiame 
.sunkesnė padėtis inteligentų 
amatininkų. Mat, latviai jau 
daugiau turi, negu jiems rei
kia, advokatų, daktarų, inžinie
rių ir kitų. Suprantama, kad 
ši ąpystova dar labiau padidi
na antisemitizmą, nes latviai 
visur mėgina išspausti žydus.

• Latviai inteligentai daro visa, 
kas galima, kad jiems užimti

. visas galimas ; laisvų profesijų j daugiau oficialaus pobūdžio.

verda tau- 
gyventojų 
tai latviai 

kitataučius, 
pirmoje eilėje sau giminingus
lietuvius, o jau vėliau artimes
nius lenkus. Latgalius, kurie 
pusėtinai skiriasi savo tarme 
nuo latvių kalbos jie savo kal
ba- gal artimesni lietuviams, 
latviai visai baigia spausti. 
Latgaliams visokiais budais 
trukdo įsigyti savo tarme va
dovėlius, ekonomiškai irgi juos 
spaudžia. Daug jau kas latga
lių metė savo tarmę ir kalba 
latviškai. Bet čia yra viena 
sunkiau nugalima kliūtis, bū
tent, latgaliai yra katalikai, o 
latviai daugumoje evangelikai, 
todėl katalikų kunigai šią pa
dėtį išnaudoja ir latgalius su
laiko nuo latvių, bet kunigų . 
tarpę yra tokių, kurie varo 
grynai lenkišką politiką.

LietuviaiMaitviams irgi netaip 
lengvai pasiduoda virškinami, 
bet vis dėlto daug jų nutrupa/ 

Seniau pas latvius tokios di
delės tautinės kovos nebuvo, 
nors tuomet ji ėjo, o dabar 
prie Ulmanio ši tautinė kova 
eina Visu smarkumu.

Taigi Kaunas išandien minė
jo Latvių valstybės įsikūrimo 
dieną, bet ta šventė turėjo 

. t 
i vietas ir kad iš jų išstūmus' Homo Lituaniens.

buvo . išvykusių daugiau kaip pirmoje eilėje žydus,/ kad ta Kaunas, lapkr. 18 d.

■ Viktutė! Jeigu kokiu atsiti
kimu išriktum nuo mano šūvių 
gyva, tai nepamiršk manęs ir 
mano kapą papuošk gė.čmis.

Vincas.
vietai gauti minėto j įstaigoj.

Viktutė buvo t< kįa, kaip ir 
daugelis mergini.: kol jos be 
vietos, tai myli tą, kuris < jai 
gęrą daro, bet kai gavo tarny
bą, geradarį pamiršo ir pradė
jo kitus pastebėti. Ji ėmė drau
gauti su “Nauda” krautuvės 

, Darant revi-

padėtis Latviuos 
čia ūkininkai tu- 
parduoti. Vietosgrąžnti pagal priklausomybę.

Trumpai tarus, vieni ir kiti
■ užinteresuoti Europoje

nėra didesnės politikos, 
reikia bent maža
Štai Lietuvai prikiša, kad esą yra • i 
ji palaikiusi lenkuose ukrai- kaip galima drumsti gyveni, 
niečų judėjimą, jį net šelpusi mą, kad butų galima progai, ---- — --------
ir padėjusi organizuoti terori- pasitaikius savo paslėptus tik-. vedėju Enduliu. 
stiniųs aktus. Tai seniai iš- sius atsiekti. Vokiečiai, len- ziją pas V. Kęršhį, t buvo rasta 

i. tai daryti veda trukumas pittigųV\ Galimas da-
— j vingių politiką, kad tik gavus lykas, kad tai atsitiko dėl duo- 

anglų laisvas į to jai užstato 2000 litų. Buvo 
rankas. Mat, jie labai gerai ljis išvežtas kalėti, bet neilgai 

buvo kalėjime. V. Keršnys lap
kričio m. pradžioje vėl pasiro
do Švėkšnoje ir.ikaiper nustojęs 
savo pragyvenimo , šaltinio — 
tarnybos, prašo v Viktutes^ grą
žinti jam tuos 2000 litų. Bet 
ji su juo nesiskaitė. Tada jis 
išsipardavinėjo visus savo daik
tu^ ir abelnai viską.1

Lapkričio 8 d. Vincas nuva
žiuoja į Klaipėdą ir nusiperka 
brauningą. Parvažiavęs ‘ jis jau 
laukia Viktutės, bet 'veltui. 9 d. 
jis taip pat vaikščiojo susi
krimtęs, bet bergždžiai; atėjo 
ir 10 d. Sekmadienis. Jis visą 
dieną išstovėjo ties P. Rustei
kos krautuve ir vėl be naudos.

Vakare buvo valsčiaus savi
valdybes salėje . Jaunalietuvių 
susirinkimas, kame ir ji buvo. 
Jis jos laukė, bet ir vėl be 
naudos, nes Ją lydėjo Endzelis 
ir yalsč. viršaitis su ginklais 
ir visas jo vargas nuėjo nie-r 
kais. Tik pirmadienį jis pasie
kė savo tikslą. Nuėjęs pas ją, 
jis vargais negalais įsiprašė. Ji > 
atidarė duris. Ir kada ji įsilei
do, jis iš vidaus užsirakino. 
Pasigirdo pagalbos * klyksmas, 
o kartu maišėsi ir šūviai. Pa* 
sižiurėjęs į nebegyvą Viktutę, 
Vincas apžiojo dar paraku 
rūkstantį brauningo vamzdį. ir 
nutraukė savo gyvenimo siūlą, 
palikdamas tik keletą laiškų 
savo draugams. ;

Vieno bendro laiško turinys 
toks:

Švėkšnos miesto girtuokliai!
Jus Švėkšnos miesto girtuok

liai, su kuriais aš gėriau, palai* 
dokite mane gražiai su visomis 
apeigomis. Brangus girtuok
liai! Nemanykite, kad aš buvau * 
alkoholikas — ne. Aš gėriau L 
iš širdies skausmo manydamas, 1 
kad degtinėj rasiu nusiramini- £ 
mą, bęt priešingai — ji manęs S 
nenurąmino, bet sukėlė dideles 3 
kančias. Taigi nevartokite šio' 
prakeikto gėrimo, nes jis varo ! C 
žmogų į pražūtį. Sudie, mano S

tai 
užsiimti. Kaunas, lapkričio 

18 dieną
■ ■ ' 1

Sakysim, lenkai nieku budu žin*0, kad jei SSSR, dar bent 
! negalėti^ Lietuvoje organizuoti penketą metų galės ramiai vi- 
j na kad ir italų sukilimo, nes!

Lenki
jos valstybėje yra pakanka
mai parako bačkučių, kurios 

Mėgino"' 'tokią "“paskolą * į? Lietuvos degtukų spro- 
ginėja ir sprogmes. Lenkijoje 

| ukrainiečiai, gudai, vokiečiai, 
kurie labai yra varžomi, nemų 
rimo ir nenurims. Lenkijos 
ukrainiečiai visai atvirai sa
ko, ko je siekia — jie siekia 
atstatyti savo valstybę.

Tat Lietuvai visai netenka 
Lenkijos ukrainiečiais rupim 
tis, jie patys geriau už save 
pasirūpina.

Lenkai lygiai taip pat ir 
kus kaltina, kad esą ir tie re

c:
f l

mią ukrainiečių judėjimą.
Žinoma, vokiečiams visa 

labai tinka. ’ Jie kiekvieną 
proga naudojas įrodyti, kad 
Europoje, o ypač rytuose, ne
są tvarkos. Reikia čia pir
moje eilėje sudrausti Lietu-

tai

SANTA CLAUS UŽVERSTAS LAIŠKAIS

Indianoje yra miestelis vardu Santa Claus, .kuris kiekvie
nais metais laike Kalėdų gauna tūkstančius laiškų, užadrešuė- 
tų Kalėdų Diedukui. Pašto viršininkas, kuris Kalėdų laike yra 
labai “bizi”, yra Oscar Philipps.

j duj tvarkytis ir tikrai įgyven
dins plačiųjų masių I palaiko
mą demokratinę tvarką, tai 
jokia pasaulio galybė jos nuga
lėti negalės, ir tikrai tuomet 
reikės sau sukti galvą kaip čia 
pas save kapitalistinę tvarką 
palaikius, štai kas verčia Vo
kiečius ir Lenkus vis dar drum
sti Europos gyvenimą, 
taip' j ų s diktatūroms 
tikras galas.

,Į Lietuvą visų tų 
valstybių užsienio politikos gai
rių keitimai vienu ai> kitu bil
du atsiduria; mat, lemta lietu
vių tautai tokioje kryžkelėje 
apsigyventi — šalia plataus 
vieškelio i rytus ir vakarus. 
Sako žirnis prie vieškelio sun
kiai tarpsta, — čia jį visi nu- 
pašioja; bet žvirblis prie vieš
kelio pusėtinai gyvena...

Visa tai priklauso 1 nuo Lie
tuvos lanksčios užsienio politi
kos. Dabar iki daug klausimų 
dar nėra labai aktualiai, tai 
lengviau vairuoti, bet visi Eu
ropos klausimai Vis daros pai
nesni ir aktualesni. Visi gink
luojąs -4- ir tie, kurie turi rie
balų ir tie, kurie jų neturi. Ir 
•tie karui ruošias, kurie be rie
balų nieko daugiau neturi ir 
tie, kurie turi tik smegenis. 
Tokioje padėtyje Europa, ko
kioje dabar yra, negali pasilik
ti. Tolimieji Rytai, antai Japo
nai, Kinai ir Europos valsty
bėms sudaro nemaža rūpesčių.

Taigi Lietuvos padangėje vis 
dar pragiedrulių nematyti.

PARA BELIUM.

nes ki- 
artinas

didesnių

TRAGEDIJA
ŠVĖKŠNOJE

Rašo Jaunas šviekšniškis

Švėkšnoj, Tauragės apskr., 
lapkričio 11 d. įvyko baisi tra
gedija. KultUrtechnikas ir kar
tu turįs perkūnsargių statymo 
agentūroje vietą Vincas Kerš- 
nys nušovė keturiais šūviais 
Švėkšnos 
Kredito

Ūkininkų 
draugijos

draugai girtuokliai. įrašau — 
tarkit:

Ilsėk ramybėje.
(pasirašo) V. Keršnys.

Viktutei paliktas laiškasSmulkaus
direktorę skamba itaip:

(Tąsa iš pusi. 4-to) 
ką parduoti. Be to, gerai 
tvarkė žemės ūkio skolas^ 
rios ūkininkų nebesmaugia. 
Latviuos praeitą vasarą ne tik 
kad nebuvo nedarbo, bet net 
iš kitur buvo įsileista apie ke
turiasdešimt ./tūkstančių darbi
ninkų vasaros laukams dirbti. 
Vien tik iš Lietuvos pas latvius

su
ku

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles 
Laiškus ir 
Plakatus

Konvertuš

D R A UGI JOMS
Atsišaukimus
Lapelius
Korteles 
Programus 
Tikietus

NIAMS
Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms' 
Kortelės , ' 
Pasveikinimai, etc.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm. linijom ir lietuviš
kais antgalviais '

(M 0 E, (H
• • ■■ • ■ j .... ;

1739 South Halsted Street, Chicago, III.
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Draugijų Žinios
T*

Muziejui

15

Nariai 
pareiškimų 

atydą.
ėjo valdybos 
Ji pasiliko

GRUODŽIO 29—“Jaunosios Birutės”—

išklausė
su di-

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

Oi

Lietuva Dėkoja Cicero I Stralls> Kuchinskienci ir Uzu- 
Dr-jai Už Eksponatus baiienei; adv. k. p;Gugi™

perrin 
veik ti

■

Prisiuntė laišką Lietuvos Ka* 
reivių D-jai; A. Matulaitis 
naujas pirmininkas.

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

Smulkesni $7.05 tonas

P. CONRAD
STUDIO 

420 W. 63rd St 
Englewood 5888-5840 

Dar gražiau, moderniš- 
kiau Įrengta.

Paveikslas parodo seniausi Amerikos' vėjo malūną, West 
Yarmouthe, Mass., kurį Fordas nesenai nupirko ir norėjo per
kelti į savo/muziejų Durborne, Mich. Piliečiai miestelio, kur 
malūnas išstovėjo ,302 metus, prieš Fordo, planus protestuoja.

Skelbimaj N aujlenose 
i uodą naudą dėlto, 

kad pačios Naujienom 
vrę ndudinjros.,

Gerai stovij >finansiniai; jau 
, rūpinasi pavasario pikniku.

BRIDGEPORT — Draugys
tė Palaimintos Lietuvos ižde

Pirmadienis, g'r. 23, 1935 NAUJIENOS, Chicago, III.
—■ i    ..... ... ii/i       "■■T I     .1 1

NENORI ATIDUOTI MALŪNO FORDUI

-S- ik®

Ieško seniausio 
, Chevrolete-'

Chevrolet automobilių dirbė
jai praeitų savaitę paskelbė, 
kad už seniausį vartojamą 
Chevrolet automobilį jie duos 
visai naujų tos išdirbystės au
tomobilį. Prasidėjo, taip sa
kant, “laužų lenktynės”.

Jeigu norite, kad jūsų lau
žas į tas lenktynes patektų, 
nuvažiuokite su juo pas bet 
kurį Chevrolet automobilių par
davėjų. Lenktynių dalyvis turi 
turėti 1935 metų automobilio 
leidimą, kad tuo įrodžius, jog 
tas automobilis buvo vartoja
mas. Pardavėjas surašys jūsų 
automobiliui protokolų, paim
damas motoro ir serijos nume
rius. ši aplikacija bus pasiųsta 
Chevrolet kompanijos raštinėn 
Detroite. Jeigu tarpe suregist
ruotų automobilių neatsiras 
senesnio už jūsų, tai vieton se
nojo automobilio
jums duos visai naują, 
laimę išbandyti

kompanija 
Verta 

Jusų^ laužas 
gali būti laimėtoju. Užsiregist
ruoti galima tiktai iki sausio 
15 dienai.

Ką reiškia “V-type” 
> motoras?

Esu pastebėjęs, kad tarpe 
automobilių vartotojų yra ne
mažas skaičius žmonių, kurie 
nežino ką reiškia “V-type” mo
toras. Kuomet mes kalbame 
apie “V-type” ipotorą, tai tuo 
išsireiškimu mes dar nepasako
me nei kokios išdirbystės, nei 
kiek cilinderių tas motoras tu
ri. Tas tik pasako kokio tipo 
yra motoras. Amerikos auto
mobilių industrijoje mes ran
dame dviejų tipų motorus: 

(,rstraight-Iin.er ir. “y4yje’< mo
torus.’ m • ‘

•Tarpei “straight-line” auto
mobilių motorų yra 4 cilinde-

rių, 6 ir 8. Tokio tipo motoro 
cilinderiai yrą linijoje. Motorų 
virš 8 cilinderių linijoje prie 
automobilių mes nerandame. 
Virš, aštuonių cilinderių linijoje 
motoras butų nepaprastai ilgas 
ir todėl automobilių dirbėjai 
negalėtų jo pritaikinti prie au
tomobilio. Toks motoras užim
tų didesnę dalį rėmų ir nedaug 
liktų vietos keleiviaips.

V tipo-motoras turi dvi cilin
derių eiles. Kitais žodžiais ta
riant, toks motoras yra dubel- 
ta'vas. žiūrint į tokį motorą iš 
galo, jis turi V raidės išvaizdų. 
Prie automobilių pritaikintų to
kio tipo motorų mes randame 
V-8, V-12 ir V-16. Tokia moto
rų konstrukcija duoda galimy
bes padaryti galingus ir nedaug 
vietos užimančius motorus. Ki
taip Fordas negalėtų padaryti 
tokius mažiukus automobilius 
su aštuonių cilinderių motoru. 
V-8 motoras yra- tokio ilgio 
kaip straight-line 4; V-12 yra 
tokio ilgio kaip straight 6; 
V-16 yra toks kaip straight 
eight. . i

Automobilių pirkėjai pagei
dauja tykių ir greitų automo
bilių. Greitumą galima pasiek; 
tii pavartojant automobilio me
chanizmui didesnes šešitames. 
Bet 
gali 
čia 
gą.

■

ŽINOTINA

didelių šeštarnių sukti ne
menkos pajėgos motoras, 
reikia padidinti motoro je- 
To atsiękimui yra du bu

dai: padidinti cilinderius arba 
padauginti jų skaičių. Pirmasis 
būdas prie keleivinių automo
bilių motorų nelabai tinka. Ma
žo skaičiaus didelių cilinderių 
motoro dujų eksplodavimas yra 
retas ir labai trankus. Tas pa
daro motorą triukšmingu ir 
virpančiu. Dėl tos priežasties 
keleivinių automobilių dirbė
jai labiau, yra linkę dauginti 
motorų cilinderių . skaičių, nes 
didesnio skaičiaus cilinderių du
jų eksplodavimąš motore yra 
tankus ir harmoningas, kas pa
daro motorą galingu ir tykiu.

J. L-tis.

CICERO — Gruodžio 
įvyko Draugystės Liė- 
Kareivių priešmetinis 
susirikimas. Narių, 

pabrėžti, atsilankė la- 
Pirniiausiai buvo

l uz 
prakalbą ir p-lei Miller ir dai- 
ninkėms *už programą.
f Giliai įvertindamas spaudos 
pagalbą šio bankieto surengia 
ihui ,Kliubas taria širdingą 
ačiū šiems dieraščiams, “Nau
jienoms”, “Vilnėi” ir “Drau
gui”, o už rddib garsinimus 
Peoplės Fuiriiiture Co., Budri
kę Krautuvėmis ir “Margu
čiui. Klitibo Reporteris.

Palaimintos ’ Lietuvos 
Dr-ja Turi-$9,887.77 

Turto

kiais ir išdavinėjama nešit? 
gusiems nariams, dovanos. Pa
minėtina kaid p.'1 Bankevičiui 
jau antra dovana teko.

Peter P. Lapenis. '
■ ' -V4 • . .

Amerikos Piliečių Kliu
bas Brighton Parke

Rašosi daug naujų narių; ren
gia Naujų Metų \ Sukak
tuvės.,

BRIGHTON PARK — Gruo
džio 15, dieną įvyko Amerikos 
Lietuvių Piliečių 12-tam War- 
de kliubo susirinkimas, į kurį, 
tenka pastebėti, atsilankė ne
tikėtinai didelis narių skai
čius. Svetainė buvo tiesiog 
perpildyta,

Iš šio susirinkimo išėjau 
nustebintas ir džiaugiaus au
gančiu narių skačiumi.

Kiek pamenu be daugybės 
kitų susirinkimo metu ’ užsira
šė šie nauji nariai: Jonikas, 
Lįulevičius, Kazakauskas, Put
rimas, Jr., Mopikas, J., Mont- 
vidas, p-lė Dubinskaitė, p'-nia 
Bertašius ir (Senas Petras).

Didesnio narių Susiartinimo 
tikslu, nutarta surengti Nau
jų Metų sutiktuves, kas paves
tą pasirūpinti komisijai susi
dedančiai iš p-nios Bertašius 
ir p-nios Švitarius, 'kurios turi 
patyrimą r sugeba tokį darbą 
puikiausiai atlikti.

Kliubo valdybą 1936 me
tams sudaro Jv Švitorius — 
pirm.; Anastazija Bertašienė 
— vicelpirm.; Paul J. Petrai
tis — rast.; B. Putrimas /— 
fin. rast.; Pranciška Wift&, 
kon. rašt.; S. Chesnienė — ka
sos globėja ,Helena Gramon- 
tienė — iždininkė.

Paul J. Petraitis.

Grane Paliko $25 mi 
lionų turto; mirę 4 

metus atgal
Keturis metus atgal mirė 

Richard T. Crane, Jr., prezi
dentas Crane Bendroves, ku
rioje dirba nemažas skaičius 
lietuvių. Probate teisme, vakar 
paaiškėjo, kad 
paliko $25,000,000 
veik visiis pinigus 
lė, Florence Crane 
kai, Cornehus

$275,000 gauna 45 velionio as
meniškų tarnų, sekretorių ir 
pagelbininkų.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

i
fabrikantas 
turtų. Be- 
gauna naš
iu du vai-

ir Florence.

19 Alleys 6 Stalai 19 ABeys 
Riskit bolę dėl .geresnis 

sveikatos!
SOUTHWEST B0WLING 

ALLEIS
1659 Blue Island Avenue 
Telefonas CANAL 7554 

yVilliam Arbanas Jack Whitehead

V

Amerikos Legiono, Dariaus-Girėno Kuopa No. 271—Hollywood 
• svetainėje, 2417 West 43rd Street, 8:00 vai. vakare. 

Valdyba.

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. 
f s ♦ ♦ ♦

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas Kalvaitis, 100 East

■ Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šįaurėn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą.

Dvylika Uždarytų 
Bankų Atmoka De- 
pozitoriams pinigus
95,000 žmonių atgaus Kalė

doms $1,200,000; atmoka ir 
Marguette Park State Bank,

PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 
State, 433 West Van Buren St.

■ (Naujuose pašto rūmuose). Tel.
• WABash 9207*. Valandos 9:00 r. 

iki 5 po piet'.

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

, 9207.

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

: 1746.

ciaičkGOS CITY HALL— Rotušė— 
Washington ir Clark gatvės, čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi- 
si miesto ofisai, munieipalis ap
skričio Superior ir Circuit teis- 

, mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas. >

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
' < dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000<_

♦ ♦ ♦
CHICAGOS POLICIJA, llth ir State

/ ■.

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

Gaisrui kilus, reikia laukti 
FJRe 1313. '

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigan 

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

♦ ♦ ♦
IMMIGRANTS PROTECTIVE LEA-
GUE, 824 Sduth Halsted Street (Hųll 

House). Telefonas, HAYmarket 
6874, klauskit Miss Helen Jerry.

♦ ♦ * ? /
C0OK APSKRIČIO LIGONINE, W.

Harri^on ir So. Wood. kampas. 
Telefonas SEEley 8500.

savaitės pabaigoje 
depozitoriai jau 
didžiuma gaus

' Pereitos 
kai' kurie 
gavo,. gi 
šiandien čekius iš bankų, kur
buvo uždaryti jų pnigai. Iš
mokėjimus daro 12 vąlstijinių 
bankų, kurie viso, 95,000 žmo- 
ems grąžina Kalėdoms $1,200,- 
000.

bankų
yra:

Mąrųuette Park State Bank,
Chicago Bank of Commerce,

* Millard State Bank,
Italian Trust and Savings 

Bank,
Reliance Bank and Trust Co.,
Binga State Bank,.
West Town State Bank,
Noel State Bank,
Chatfield Trust. and Savings 

Bank,
Oolumbia State Bank,
Second Humboldt State

Bank. , ,
Daugiausiai pinigų atmoka— 

g ik of Commerce — $244,-
. Noel atmoka — $176,404, 

o Southwest -r- $165,085. Divi
dendai didžiumoje tesiekia 5%.^

Noel bankas, (Milwaukee ii 
Ndrth Avė.,) užsidarė tuoj po 
to, kaip bankus užpuolė pirmo
ji bankroto liga. Apie trejetų 
metų atgal pirmojo dividendo 
tas bankas išmokėjo 10 nuo
šimtį, o dabar antram dividen
dui tik 5 nuošinątį tesukrap- 
štė.

$165,085. Divi-

dieną 
tuvos 
narių 
tenka 
bai daug
perskaitytas -iš^Kauno padėkos 
laiškas už pasiųstus muziejui 
eksponatus.
padėkos 
džiausią

Po to 
kimai. 
pati.

Lendauskas iždininkas ... _____
Į pirmininkus tapo išrinktas! ,turi $9,887.77 turto, kaip pa- 

p. A. Matulaitis, o buvęs vald. .aiškėjo priešmeliniame susi- 
pirmininkas p. Lendauskas, rinkime, kuris įyyko gr. 11 d., 
sąžiningai ėjęs ilgesnį laiką 
tas pareigas, tapo išrinktas at- 
sakomingai iždininko ^vietai. 
Kažin ar naujajam pirminin
kui taip pat gerai seksis.

Draugijos stovis yra pui
kiausiam stovy ir narių yra 
daug, verta kiekvieam / įsidė
mėti ir pasinaudoti ta proga 
įstoti į šią draugiją. Drau
gijos narių susirinkimas būna 
kas naujo mėnesio trečią sek
madienį Liuosybės svetainėje.

Sekretorius.. ...

Garfield Parko Kliubas 
Išrinko 1936 m. 

Valdybą

Chicagos Lietuvių Auditori
joje.

Pelniusi $153.80 metiniame 
parengime, draugija jau su
sirūpino pavasario pikniko 
rengimu ir daržo pasamdymui 
išrinko komisiją iš F. Meda- 
linsko ir G. Pakelčio.

Iš pranešimo valdybos, ku
rios pirmininku yra J. Jackus, 
paaiškėjo, kad draugija išmo
kėjo $300 pomirtinės Marijo
nai Tranauskienei, ir pašalpų 
sergantiems — J. Leonui $10, 
A. Daiubrąuskui $20 ir A. Žy
liui $25. Susirinkime prisira
šė penki nauji nariai.

Koresv. C. P.

JURGIS KUKURAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 22 dieną, 6:80 valan
dą' ryte 1985 m., sulaukęs 47 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Panevėžio apskr., Mazgaigalių 
parąp.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame ,nuliudinte 

dukterį Eleanorą, siinų Algir
dą, seserį Karoliną ir švogerį 
Kazelius, 4 brolius Antaną ir 
brolienę Juzefą, Pąlinarą, Pet- 

. rą ir brolienę, Juozapą ir bro
lienę Kukuraičius, 2 švogeriuš 

i Jurgį ir Kazimierą, Arišiunus, 
švogerką Liudviną ir Vincentą 

' Tamuliunus ir daug kitų gi
miniu.

Kūnas pašarvotas

tuanica Avė.
Laidotuvės . iv^ks 

dieni gruodžio 26 dieną, 8 vai, 
iš ryto iš koplyčios j švento 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos Už vėlionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Ka
zimiero kapines.

.Visi a. a. Jurgio Kukuraičio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ii’ suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliude lieka 
: Duktė, Sūnūs, Sesuo

Broliai, Brolienės, 
, švogeriai, švogerką 

ir Gimines.

_______ .___ _ randasi 
/Masalskio koplyčioj, 3307 Li-

ketvirta

GRUODŽIO 25—Raudonos Rožės Kliubo—-Kalėdinė Chrištmas 
Party, Lietuvių Liuosybės Svetainėje, 14th st., ir 49th 
Ct. Bilietai veltui, užsimoka tik wardrobe. Eglaitė, sma
gus šokiai prie 10 ypatų Chas Hess orkestro.

(Šokių Mokytojas—A. 
Andrejevas) Koncertas Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 South Halsted Street. 'Programas: “Joninių Nak- 
tis Lietuvoje”, “Kalėdų Baletas”, “Rytų Karaliaus Sap
nas”. 4:00 vai. p.p. Įžanga—40c iš anksto, 45c—prie durų. 

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

GRUODŽIO- 31—Chicagos Lietuvių. Vyrų* Choftj Naujų Metų 
Sutikimo Vakaras, Neff'o svetainėj,, 2435 So. Leavitt St. 

SAUSIO 11.—SLA. 301 Kuopos vakaras Cicero šenietų svetainėj, 
1500 So. 49th avenue. Gera muzika, įvairumai. Įžanga— 
25c., ir prizai laimingiesiems.

VASARIO 1—Amerikos-Lietuvių^ Olimpiados Sportininkų Pa
gerbimo Vakaras, Southmoor Viešbuty j, Stony Island 
& 67th Street. Bilietai 75c. (iros G. Stephens orkestrą. 

VASARIO 9—‘‘Pirmyn” choras stato operetę <fCAVALLERIA 
RUSTICANA”, Sokolų Svetainėje, 2345 South Kedzie 
Avenue.

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

VASARIO 23—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuanian Univer- 
sity Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras C, S. P. S- svetai
nėje, 1126 W. 18th street. Pelnas —įsteigimui stipen
dijų fondo.

Pirmininku paliko G. Medilin- 
ską; dėkoja prišidėjusiems 
prie bankieto,

GARFIELD PARK — Gar- 
field Parko Vyrų ir Moterų 
pašalpos kliudo nariai trum
pą laiką atgal išsirinko 1936 
metų valdybą, kurių be kitų 
sudaro: <

G. Medelinškas — pirm.; p. 
Jasinskas — vice-prm.; p. Ka
roblis — ligonių globėjas; N. 
Vilimaitis reporteris; ' p. 
Stonys — maršalka. Kitų per
mainų neįvyko.

„ * iC

Pelnė $170.75 1
Iš susirinkimui patiektos at

skaitos paaiškėjo, kad Kliubo 
jubiliejinis bankietas davė 
gryno pelno suųaoje $170.75. 
Nariai vietoj nutarė išnešti 
širdingą padėką rępgimo ko
misijai,inis! j ai, susidedančiai iš G. 
Medalinsko, pp*, Eitmont ir 
Bernotienės; prisidėjiisieths 
darbu, — pp. Fruiman, Bur- 
kickienei, Bernotienei,A Pler 
pienei, Samuels, Ladigieneij

Jokubauskas, Batutis, 
Bankevičius Brolių-Se- 
serų D-jos Valdyboje

Lapkričio mėnesį atšventė 20 
metų sukaktuves

18 APIELINKĖ — Draugys
tės Brolių ir Seserų Lietuvių 
1936 metų valdybon tapo iš
rinkti sekami asmeys: — pir
mininku p. Geo. Jokubauckas; 
vice-pirrh. — A. Klevinskas; 
prot. rast. —- M. C. Batutis; 
fin, rast. — A. Gricius; iždin. 
— M .Bankevičius; kontr. — 
St, Staniulis; iždo glob. — Jo
nas Statkus ir Alęx Gauckie- 
nė ;durų sargas Danį. Saus- 
galvis. Knygų tikrin. — P. P. 
Lapenas, — teisėj u S. M. Sku
čas ; teisėjo rašt. — Mat. Jo4 
varaus'kis. ? *

Sukaktuvės
Draugystes dvidešimties 

metų gyvevimo , paminėjimas 
įvyko lapkričio mėn. 21 die
ną š. m. Buvo suregtąjį pui
kus -balius su muzika ir šo-

JUOZAS TAMOŠIŪNAS
ĘersiskyrS su šiuo pasauliu 

gruodžio 21 dieną, 10:00 valan
dą vakare 1935 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, gimęs Panevė- 

. žio apskr. ir parap., Maženiu 
kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Pauliną po tėvais Pet- 
Yošaitė, sūnų Juozapa, dvi 
dukteris Lucillę ir Dolores, bro
li Joną, broliene Petronėle ir 
gimines, o Lietuvoj broli An
taną ir giminės ir brolį Povilą 
Canadoj. >

Kūpąs pašarvotas randasi 
3328 Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks' ketvirta
dienį gruodžio 26 diena, 8:30 
vai. ryto. Iš namu į šv. Dovi- 
db parapijos bažnyčia, kurioje 
atsibus gedulingos. pamaldos 
už velionio* sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Juozapo Tamošiūno 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, Simus, Dukterys,
Brolis, Brolienė ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. Mažeika. Telefonas 
Yards 1138.

rEDERAL Savings 
AN» LOAN AStOCtATION 

OF CHICAGO
Skolinam Pinigus ant Pirmų 

, Morgičių.
Taupykit ninigus užtikrintoj1 vietoj, U. S. Government ištaigoj, 
F. S. and L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos ypatus iki $5,000.90.

Mokam dividendą kas 6 menesiai. Praeityje išmokėjom 4%.

2324 S. Leavitt St. ' ' Tel. Canal 1679
JUSTIN MACKIEWICH. Prezidentą*.

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 

< Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

: NATHAN 
KANTER

Lietuviškos 
Degtinis

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0803
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Ali V . I P WsiifpllOa Pats >r prikalbinęs Bar- 
nUV. «• 1 • n (lllvllCo bęi-ą Pocienę papirkti džiurę.

nuteistas nuo 1 iki 5 —F. Bukivv.

metų kalėjimai! u

šeštadienį 
sprendį 
$150,000 
vimo

džiurė išnešė ,nuo- 
byloj dėl J. Kelly 
testamente suklasta-

J Vaikų Kaledi] 
Theaire Party

“Naujienos”šeštadienį, gruodžio 21 dieiių 
prieš Cook ;
John J. Lupę baigėsi svarsty-, 
mas adv. Juliaus P. Waitches 
bylos. Penktų valandų vakare 
džiurė išnešė nuosprendį ir pa
skyrė bausmę, . kaltinamųjam, 
nuo vienų iki 5 metų sunkių-,’ Kalėdinę CHRISTMj 
jų darbų kalėjimo ir užsimo- PARTY, kuri įvyks s 
kėli $1.00" piniginės pabaudos.1 ttadienį, gruodžio 24 
’ Adv. J. % P. Waitches, buvo Jį vai. Tjto. 
kaltinamas su kitais šešiais 
lietuviais dėl suokalbio pasisr-.- 
yinti $150,000, kuriuos paliko 
miręs elgeta James Thomas KeL 
ly. L“ /

Kaip turtu dalintasi
Bylų svarstant ir prokuratu- 

' ros tvirtinimu, paaiškėjo, kad
Kelly mirus grabotius J. J. 
Bagdonas, Butmanienė, Thomas 
Butman ir N*. Badys su adv. 
VVaitches sūmanė pasidalint 
tuo turtu. Adv. Waitches pa
rašė testamentų, kuris paskyrė 
$4,500 J. J. Bagdonui, $1000 
dėl bažnyčios, $1,000 dėl pa
minklo ant Kelly kapo; ketu
ris nuošimčius N. Radžiui, 
kaipo geram Kelly draugui; še
šis -nuošimčius visos sumos pi
nigų adv. Waitches už patar
navimų. O likusius testamentas 
skyrė Butmahienei.

Tokį testamentų adv. WaiL 
ches parašė, o kimigas P. Ža
li nk ir J. Dailydė savo para
šais, paliudijo, kad jie “girdė
ję Kelly reikalaujant tokį tes
tamentų parašyti.” ’

; Prieš adv. Waitdhes išėjo 
liudyti buvęs grab?? Bagdono 
asistentas N. Radis. Eiudyda- 
fnas prokuratūros riuadai, Ba
dys išpasakojo suokalbio smulk
menas, inkriminuodamas Wait- 
ches ir nepalikdamas jokių 
abejonių džiurėje, kad lietuvis 
advokatas yra kaltas. ‘ '

Kaitinamojo adv. Ode Ran 
kin. ir Waried Stone bandė įro- 
iiinėti, kad adv. Waitches nie
ko nežinojo ir nežinųs kų Kelly 
mirdamas sakęs, “Tačiau, esą, 
aiškiai įrodyta lauidininkų, kad 
Kelly reikalavęs tokį testamen
tų paradyti, o Waitches ir pa
rašęs.. Tai koks pamatas, esą, 
dabar jį kaltinti?” “Kadangi to 
Kelly reikalavo”, pareiškė adv. 
Rankin, “tai testamentas buvo 
ir yra geras”. į 
, Džiurę įtikint testanemnto 
teisingumu nepasisekė, nes prieš 
devyniufe mėnesius liudininkai 
kunigas Zalenk ir Dailydė pa
reiškė teisėjui O’Connell, kad 
jiems N. Radis pažadėjęs su
mokėti po $100 už pasirašymų 
ant testamento. Tų pat jie pa
liudijo svarstant Waitches by
lų prieš teisėjų J. J. Lupę.

Be to dar blogiau į bylų at
siliepė faktas, kad J. J. Bag-

apskričio teisėjų kiekvienais, taip ir šū 
■ metais išdalins vaik 

čiams keletą šimtų 1 
lietų Į “RAMOVOS” 
“MILDOS” teatrus,

Ten vaikučiai ] 
tys gražius jiems į 
kytus krutamus p: 
sius ir gaus po d 
saldainių. Bilietus 
te gatiti “NAUJI 
SE”

•>

vės-Lietuvių 
tuvių Direktorių

a

y-..- _ r .. ; > .

jaiuia aaininiDKe, .įsermce ma^eia, is vvauKegano, Kuri dai
nuos “Naujienų” Radio programe iš stoties WCBD (1080 kc.) 
9:30 vai. ryto. Ji išpildys eilę kalėdinių giesmių.

automobilis užmušė
' ' ' ..: • ' ■ . ' . 1

Bridgeporto lietuvį 
Juozą Tamošiūną 

.1 i' ' t’

51 metų Bridgeporto Ketu
ris, Juozas Tamošiūnas, buvo 
nirtinai suvažinėtas automobi- 
io prie 32-ros> ir Union gatvių.

Nelaimė įvyko vėlai šeštadie< 
lį vakare, kai lietuvis ėjo sker
sai- gatvę. Jį sflVažihėjo (fokas, 
curiuo važiavo Harry Quinn, 
f220 South May Street. . i

Viso šeštadienį Chicagoje žu- 
>o nuo automobilių 8 žmonės. 
Tarp užmuštųjų buvo 64 metų 
curpius, Jonas , Shuk, 2924 W. 
15th street. • , • i

y t o j “Naujienų” 
a d io Programas 
išvestas Kalėdoms

Rytojaus “Naujienų” rytinis 
žinių ip muzikos programas 
rius pašvęstas Kalėdoms. Jame 
ialyvaus dainininke Bernice 
Malela fš AVaukegano, p-a N. 
Kugięnė ir kiti. Pusvalandį, 
apart vėliausių žinių, • sudarys 
Kalėdinės giesmės, Kalėdų 
vaizdeliai ir eilės.

Programas transliuojamas iš
stoties W.C.B.D. , (1080 kc.),
nuo 9:30 iki 10:00 ryto, kas 
antradienį, ketvirtadienį ir

LIETUVIU RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠELPOS Ift PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1935 m.: 
Ant Walskis pirm., 8341 Ever
green Avė., tel. Belmont 7678;

■ Izidor Daunis, pirm. Pag., 2877 
Claibom Avė.; Mykolas Chepul, 
užrašu rašt., 3327 LeMoyne St.; 
Antanas Butvitis, kasos globs
iąs, 1825 Wabansia Avė.; Jonas 

zStalgaitis, marš., 2039 St. Paul 
Avė.; John Raila, 4839 Winnemac 
Avė; Base Bali manedžeris Bruno 
Roger.
Susirinkimai atsibuna kas pirma 

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

AMERICAN LlTHUANIAN CITJ- 
ZENS CLUB OF I2th WARD val
dyba 1935 m.: J. švitarius. pirm 
4819 S. Tripp Avė.; W. Tiirner 
pirm.-nag., 3118 W, 44 St.. tel 
Virgihią 1153; Paul J, Petraitis, 
nut r»št.. 8131 S. Emerald Avė. 
tel.ČhlūmbttR 10272; J.Naudžiunas 
fin. rašt.. .1500 S. 48th Court. Ci
cero. iii.: J. Manikas. knntrnlftj# 
rašt., 2519 W. 43 St.; J. Jesiunas 
kaso” globsiąs. 2440 W. 39 St.: 
H. GramohtienS. kasierius. 4535 
S. Rockwell St; Dr. A J Mani
kas daktara skvo+Sias .2519 
43 St. tel. Ufavette 3051: A. Va- 
lavičia. Maršarka (Bondsmanal): 
K. Gramofitas. 4535 S. Rockvfell 
St.r tel. Lflfąyette 2418: J. Bar
šauskas. 4156 Archer Avė.: A 
Sadlukaą, 403R Archer Avė., tel 
Lafavėtte 6719: Politiško Skyriątf

Komisija: Paul J. Petraitis. 8181 
S. Emerald Avė.. A. Saldokas 
4038 Archer Avė.. Dr. A. J. Mani
kas. 2519 W. 43 St; Pilietišku Pn 
Pieru Komisija: A. Saldukas. 4098 
Archer Ave.o tel. Lafayette 6719 
B., Putrimas. 4536 Turner Avė. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

trečias (8) sekmadienis kiekvieno 
mčnesio, 1-ma vai. po pietų K. 
Gramonto svetainėj. 4535 South 
Rockwel ISt

CLASSIF1ED ADS
Business Service

. Bizttjd JPątąrnavimag_______
UNIVERSAL STORAGE *

V. BAGDONAS, Sav.
Local &nd Loitg Distance

Furnitūrą ahd Piano Moving
3406 S. Halsted Street

Pbona Yards 8408

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musu bititas dtteiks patarimus namų 
Bavininkdi/.s, reikale nesusipratimu su 
rendaUninkais, Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki b tai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORUS BUREAU 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 VVėst Division Su 

lel, Ahnitage 2951 
Mes esame jau Šiuo adresu virš 

50 tnet.
--------------l. , ■: ---------------------- ---------------------- ---------------------

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jusu stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime Kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokj blėkorystės 
darbą,

3216 SO. Halsted Street 
Td. Victory 4965.

COAL

■*2*įį

NAUJIENŲ

RADIO

PROGRAMAI

ANTRADIENIAIS
(Utarninkais)

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvergais) , .

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis)

9:30 VAL. RYTE
.• ■ '■ • ■■ *'. .

IŠ WCBD. STOTIES
1080 kilocycles

PASIKLAUSYKITE!

Ptadėjo antrus gyvavimo me
tus; išsirinko A. Masalskį 
prezidentu - , '

Jau metai laiko prabėgo, kai 
susitvėrė Lietuvių Laidotuvių 
Ųfrektorių Asociacija, arba tei
singiau pasakius, suėjom į kruS 
Vų ir padavėm viens kitam ran
kų, užmiršdami praeities pasi
putimus prieš viens kitų, tap
dami -vienos profesijos draa

Neriais šios asociacijos galėjo 
būti tik laisniupti Laidotuvių 
direktoriai, o ne korporacijos, 
kurios tik samdo laisniuotų 
bąlzamuotojų,— nors patys sa
ve Idbai mėgsta vadinti grabo- 
riaiš ir Laidotuvių Direktoriais.

Taigi, draugiškai sugyvenda
mi ir nepatėmijom kaip praslin
ko metai laiko, ir, matyti, kad 
ir toliaus gralėsime sugyventi 
ir padėti viens kitam kaip li
goje, ar paskolinimu n koplyčių 
bei kitokiais reikalais.

Naujoji Valdyba 1
Kad paminėti metines sukak

tuves ir išrinkti valdybų, 36 
metams—susirinkime pas p. S. 
Škudų, kur prie užkandžių ir 
draugiško pasikalbėjimo tapo 
išrinkti sekami'valdybos nariai; 
A. Masalskis prez. antru kartu, 
J. F. Badžius—vice-prez. La- 
chawicz, Sr.— iždininku, B. La- 
chawicz—sekretorium ir J; Liu- 
levičius— koreps., irgi antru 
kartu.-

Visi valdybos nariai pasižadė
jo palaikyti tuos, pačius drau
giškus santykius, kokie buvo ir 
praeity.

Visi gražiai pasisvečiavę, jau 
gaidžiams giedant grįžome na
mo, nors ir su silpnesniu up.u, 
nes bėveik žinojome kokių gies
mę musų moterys namie uždai
nuos.

Baigdamas šį savo straipsne- 
1Į, linkiu visięms nuo Asociaci
jos linksmų Kalėdų švenčių ir 
laimingų Nauų. Metų.

—J. Liulevičius, koresp.

Vakar Mokyklų Vai 
kai Paleisti 
Atostogoms

Sukaudami smarkiau ir 
siaū negu paprastai, tukstan 
čiai vaikų penktadienį apleido 
viešąsias mokyklas ir parėję 
namo sviedė knygas į kampų, 
kad apie jas užmiršti 16~kai 
dienų.

Vaikai buvo paleisti 
atostogoms, kurios 
tik sausio 6 d., 1936 m

gar

žiemos

Traukinys užmušė 
lietuvį ūkininką ir 

jo du arkliu

Bijodamas arešto iš 
ėjo į laukus ir 

pasipiovė

antradienį, ketvirtadienį 
šeštadienį.

Kalėdų Eglaitės 
Ciceroje

60 metų lietuvis ūkininkas 
Juozas Yukas, dirbęs ūkyje 
prie kelio nr. 20, Grayslake, 
Lake apskrityje, žuvo po trau
kiniu savo ūkyje, kurį perker
tų gelžkelio bėgės. r

Chicago, 
ir. Pacific 
ant Yuko 
mušdamas 
vilkdamas
negu sustojo. Buvo užmušti ir 
du arkliai įkinkyti į vežimą!.

Mihvaukee, St. Paul 
traukinys užvažiavo 
vežimo, lietuvį už- 
vietoj, o ratus vnu- 
kokių mylių pirm

Šiandien specialiai 
“mūviu” programai 
neturtingų naudai
Šiandien 11 vai. ryto visi ki

nematografai, išėmus tuos, 
kurie randasi miesto centre, 
atsidarys specialiams sean
sams, kurių visas įplaukas 
skyria neturtingų chięagiečių 
naudai. Įžanga į teatrus tam 
programai bus imama maistu, 
— kas kų atsineš, ( ar bulvių 
maišų ar kenų sriubos. Mais
tas bus sudėliotas į krepšius 
ir išdalintas neturtingiems Ka
lėdų šventėms.

Remontuos rūmus 
miesto vyriausybės 

ofisų įrengimui
Gavusi iš federalės valdžios 

$165,000, miesto vyriausybe 
netrukus pradės remontuoti se
nuosius kriminalio teismo rū
mus prie Dearborn ir Illinois 
gatvių. Ten bus įrengti kai ku
rie nįiesto biurai, kurie dabar 
esu susispaudę rotušės rūmuo
se. , u

Traukinys užmušė 
WPA darbininkų

Chicago ir Milwaukee trau
kinys netoli Northbrook užmu
šę 32 metų WPA darbininkų. 
Al Meucci. Traukinys užvažia
vo ant troko, kuriuo darbinin
kas važiavo.

ROSELAND. —• Susiginčijęs 
su žmona Kazimiera pereitų 
trečiadieni, Petras Rožele, 45 
metų, 10613 Ędbrooke avenue, 
paleido į jų kelis Šuviuš iš rė- 

, veiverio. > 1
Bijodamas arešto, Roželė šeš

tadienį yųkąrę Išjėįp i laukus ir- 
prie Calumet avėnue ir 126th 
street, pasipiovė. Jo kūnų ir ša
lę gulintį peilį rado 12 metų 
berniukas, \BučĮdv Stockman, 
10625 Calumet avenue.

'.JUIIM.'

“Dėl Ubago Pinigų”
'* Hiiiiįiįii. ■'

) Rytojaus “Naujienose” pra
dės eiti įdomus/ tikrų įvykių 
aprašymas apysakaitės formo
je, po antrašte, “Dėl Ubago Pi
nigų”. Rašo F. Bulaw.

CICERO. — Cicero lietuviai, 
kurie puoš Kalėdų eglaitę na
muose, gali eglaičių pasipirk
ti pas J. F. Kimbarkų, kam 
pas 16th Street ir 52nd avė.

(Sp.)

S. Ų. A. 129 KUOPOS valdyba 1935 
m. Frank M. Valaitis pirm.. 1828 
Cąnalport Avė.: Gpo. M. Chernaus- 

t kns, vice-pirm.. 7021 So. Stohv 
’ Tsland Avė.. . Tel. Dorchester 3403: 

Batutiš, nutarimu rašt., 2627 Gla- 
dvs Avei, Van Buren 7861: W. 
Pankauskas. dturtu rašt., 5235 So. 
Ellis Avė..: B. žolinas, iždininkas. 
2931- S. Ėmerald Ave„ Victory 
5785: Iždo globėjai: .Pranas S. čiu- 
kauskas; 1832 Lčomh St., K. Ka- 
zanąuckas, 5730 Broadway, J. 
Kanapka, 5530 S. Emerald Avė.* 
Organizatorius Juozas Bartulis. 
1343 Avers Avė.. Crawford 6907; 
Korespondentas Mykolas Tanane- 
čia, 670 W. 18 St.: Dr. kvotėjas 
A. Yu§ka, 2422 W, Marouette Rd.: 
Maršarka Ig, Tamašauskas, 822 
W. 19 St.
Susirinkimai atsibuna kiekviena 

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

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas 
Mine Run *.............     $5.75
Lump, Egg ar Nut ....................... 6.00
Šcreenings ...~*...... J..................... 4.75

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

/ Tėl. KEDZIE 3882.

HIGH . GkADE NORTHERN 
- ILLINOIS COAL

Best Substitute for Pocahontas 
Mine Run .... ..............
^ump, Egg oi Nut ...............

Šcreenings ..... ........................
Direct ftom the Mine. — 

ininimum. 
Call. Day or Night 

• < KEDZIE 3882.

... $5.75 

..... 6.00 
.... 4.75 
• 2 ton

ANGLIS ANGLIS ANGLIS
Tropicąir Anglis — geras pa

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

NORTHERN COAL CO. 
Metrithdc 2524

• c■—ĮIĮIĮ > ■ ■ I ■»

Ieško Įpėdinio Aldei-mo 
nui Lagodny >

Svarbus »
Pranešimas

Apipleše naują Mel- 
rose Parko paštą;

paėmė $10,000
/ /. .' ■ • r ■ ' ■

Nors naujasis Melrose Parko 
įriaštas randasi tik apie pusę 
blioko nuo policijos nuovados, 
į jį vakar įsiveržė vagiliai, iš
plėšė saugiųjų kasų ir pasiėmė 
$10,000 pinigais,/ pašto ženk
lais ir brangenybėmis.

Naujieji rūmai buvo pašven
tinti- tik porų savaičių atgal, ir 
jų pastatymui valdžia išleido 
apie $41,000. ■ : ’ .

21;mo wardo bohemų demo
kratų organizacija ieško kan
didato užėmimui aldermono 
J. J. Lagodny vietos. Slaptu 
balsavimu tarp narių grupė 
nori patirti kų jie rekomenduos.

ChitKgi?& draugijų, 
Kliubų valdybos 

1935 metams
GARFIELD P ARK "LIETUVIU VY

RU ir MOTERŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO valdyba 1936 metams: 
Geo. Medalinskas. pirm.; '233 So, 
Central Ave.; J.. Garadauskas, 
pim. pag„ 3812 W. . Monroe St.; 
M. Medalinskas, nut. rašt.'. 233 
So. Central Avė.; Chas. Katala, 
fin. rašt., 4676 W. End Avė,; M. 
Kaziunas, ižd.. 3508 Gundersin Avė.. 
Berwyn, 111.; V. Manikas. D. Bra- 
žas ir M. Davidonis — iždo glo
bėjai; Dr. A. Davidonis, daktaras 
kvotėjas.
Susirinkimai atsibuna kožna ant

ra nedėldienį — Lawler Hali, 3929 
W; Madison St.,1 vai. po pietų.

Jraugiju,

Kalė-

Furniture & Fixtares
V ’ .įJį ...

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio' didžio su. Coli Baksais 
r sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
>ile kurių biznio iškaitant svarstyk
les. re.gisterius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
nius pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.

Pakeis 14-kos Chi- 
eagos gatvių vardus

Miesto tarybos komisija gat
vių reikalus tvarkyti vakar su
sirinko kalbėtis apie Chicagos 
gatvių vardų keitimų. Naujai 
pakrikštyti žadama £14 gatvių, 
kurioj turi panašią^ vardus ir 
apsunkina pašto..darbininkus ir. 
šiaip gyvehtojus klaidina: *

Pavyzdžiui,; Chicagoje yra 
Austin bulvaras, Ąbstin aveniie 
ir Austin street.; Nofima keis- 
ti vardus ' sekančių' gatvių: 
Aldin avė., Austin ave„; Car- 
penter rd., Cherry st., CoIuinbia 
Ct., Cornell st., Gi’ove avė., La- 
fayette avę„.T Marąuette avę;, 
Midway pk., Tfansit avė., Wial- 
ton PI., Woodland>avė.> ir Cent
ral avė. j ■ '

■ :. .y-?, . r . ■ •
Kalbėjo apie Vytauto Prospektų

Komisija pareiškė nemaįriyš
1 ' 1 • ■■ v ■ — *

HUMBOLDT FARK LIETUVIU PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1935 
m., Anton Valskis pirm., 8341 
Evergreen Avė., tel. Belmont 1448 
John Kuprevičius, vice-pirm., An
ton Lungevicz, nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
8254, Stanley Buneckis, fin. rašt. 
A. Žibius, kasierius, Tam Kubi
lius. maršalka.

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠELPOS 
Kliūbo valdyba 1935 metu: F. Ja- 
kavičia pirm., 2638 W. 40 St.; W 
Buishas pirm, pagelb., ,6818’ So. 
Ashland Avė.; S. Narkis nut. rašt.

\ 4353 S. Talman Avė.; W. Sharka 
fin. rašt., 4635 S. Washtenaw Avė.; 
H. Chaputė kont«.rašt., 4403 S. 
Albany Avė.; B. Rudgalviutė. 
5332 S. Long Avė., kasos globėją; 
K. Warnis kasierius, 8838 Sd. 
Kedzie. Avė.; J. Žuris teisiu pata
rėjas, 4624 S. Francisco Avę.; 
Dr. T. Dundulis gydytojas, 4157 
Archer Avė.; J. Bendokaitis ko
respondentas. 3116 S. Halsted St 
Kliubo susirinkimai atsibuna kož- 

ną mėnesi kas pirmą• sekmadieni. 
12 vai., d. Juškos svetainėj, 2417 W. 
48 St., nariais priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 45 metu amžiaus, 
dėl įsirašymo galima kreiptis pąs fi
nansų rašt. Walter Sharka, 4635 .‘S. 
Washtenaw Ave„. Shicago. III.

Gerbiamieji Chicagos 
Lietuviai:

Kalėdos jau čia pat.
■dų šventė yra visų džiaugsmo
diena, kuri būna* tik kartų j 
•metūsį Tad reikia jas iškilmin
gai apvaikščioti ir pasilinks
minti su savo draugais. O 
džiaugsmo ,ir gero upp sukė
limui reikia būtinai turėti bu
telį geros degtinės. O gauti ge
ros, tai galima tik pas draugų 
S. RUMCHAKS, nes drau
gas Ruftichaks užlaiko impor
tuotų degtinę ir šampanų. Jis 
taipgi turi didelį pasirinkimą 
visokios rųšies Amerikoniškos 
degtinės, už labai žemas kai
nas.

Tad pasimatykite su juo ir 
reikalaukite tų skanių gėrimų 
pas savo draugų S. Rumchaks.

Ateikite visi į iškilminga- 
Kalėdų spalvomis išpuoštų ir 
apšviesta S. Rumchaks Tavern, 
3106 fSo. Halstbd Street.

Arba pašaukite telefonu 
VICTORY 2181^ jis jums pri
statys į namus.

O dabar S. Rumchaks linki 
visiems savo draugams ir rė
mėjams LINKSMŲ KALĖDŲ!

• . ■ —o— ’
i AUKŠČIAUSI CASH mokėsim už 
vartotus bite kurio bizniaus Storu 
fikčerius; Pašaukit HAYmarket 8827, 
— ' IJIĮ ‘ II Iii" • Al ... ...... .. I Į.. ■■■■ - .....

rfeip Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGOS patyrusios mote
ris prie sortavimo skuduru. Ne
patyrusio^ prašomos neatsišaukti. 
Ideal Junk Shob, 1505 Austin* Avė.

, j., i, Į L. , ■ ....... —
_______ For Rent_________

RENDON pigiai išdirbtas per il
gus metus galiūnas, su visais įtai
symais ir flatas, yra turkiška ir ru
siška pirtis. 3818 S. Morgan St.

Business Chances
' Pardavimui Bizniai_____

-^*W^WWWWW****WWW^W****S*WWW*^^*WW*^**^*W*^^***

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

10758 So. Kedzie Avė.
—O^—

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

PARDAVIMUI Tavern. Priežas
tis du bizniai. Reikia mokėti tik 
už įrengimą* - KreipkitėsBox 369. 
1739 S. Halsted St. Naujienos .

varduose,
eina
jie neretų tas gatves pavadin

pro kuriuos . gatvės 
nepadaro sugestijų,- kaip

Vienu laiku buvo kalbama, 
kad vienų iš tų ar Vienų iš 
naujai tiesiamų gatvių norima 
pavadinti
Prospektu ar Bulvaru.

ILLINOIS LIETUVIU ’ PAŠĖLTOS 
KLIUBO valdyba dėl 1935 metu. 
Jonas Bijankas, pirm.. 984 W. 
Marąuette Rpad, Waltėr;_ Lėkis, 
pirm, pagelb.. Adolph Kaulakis, 
nut rašt 8842 S. Union Ave„ 

f Frank Norkus, fin, raŠt.,4067 So. 
jRichmond Su,' Frank Bakutis,' ižd. 
' 2608 W. 69th SU. J. Adomaitis ir 

J. JanušauakčaSį iždo globėjai, D 
: Antanaitis, maršalka/
Susirinkimai atsibuna kotną mine* 

si pirma penktadieny, Chicagos Lię- 
| tuviu A.uditorijOi. 8183 S. Halsted 
St, 7:80 vai, vakare.

................... I —■II—«—I................ .

CLASSIFIEDADS
Autonobįles

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

Avė. Bei. 4845

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR. , 

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

Leonas Roofing Co.
8760 WaŪaeė Street 

' Tel. Boulevard 0250

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

REAL ESTATE FOR EKCHANGE 
Išsimaino Namai ir Ūkės

Kas turite nuosavybe, narna, ūke. 
lotą, didelį ar mažą, bite kur Jung
tinėse Valstijose, Kanadoj ar Lie
tuvoj ir norėtumėt mainyti, rašykit 
ir prisiusldt pilnas informacijas, kai
ną, morgičius, rehdą ir t. t. arba 
kreipkitės asmeniškai.

Taipgi skolinant pinigus. Parduo
dam ir mainom morgičius. vekselius 
(ndtas), kontraktus, bonus ir viso-
kius bizhius.

Mainom ir tokius namus, ukius. 
automobilius, lėtus, kuriu morgičiai 
baigiasi arba pasibaigė arba tik dali 
reikia numokŠti, ‘ .

Turime apdrhudos departmentą.
J. NAMON & CO.

Chicago. DL. U. S. A.
6755

ĮjįįįiLMĮ..




