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Reikalauja ne tik italų , pasi* 
traukimo iš Ethiopijos, bet ii 
atlyginimo karo nuostolių

i
J

Bombomis bando nukreipti Ha- 
wai ugniakalnio lavos srio
vę

ROCKFORD, III., gr. 27. - 
Alfred Wilcox, 30 m., gal mir
tinai apdegė eksplodavus gaso 
linui, kuTį jis naudojo nuvaly
mui pašto ženklelių.

Ryšiai liko nutraukti dėl žalin- 
go komunitų veikimo Pietų 
Amerikoj

•i

27. - 
nė (kiek 
su per- 

de- 
iš 86

MONTEVIDEO, Uruguay, gr. 
2,1.-— Uruguay valdžia šiandie , 
nutraukė diplomatinius ryšy&s 
su sovietų Rusija dėl žalingo 
valstybei vietos komunistų vei-

Kai Anglija ir1 Franci ja pasiūlė atiduoti Italiją! % Ethiopijos, dabartinio karo užbaigimui, 
autoriai Lavai ir Hoare nesitikėjo, kad, vienam gal teks griūti su visu kabinetu, o antram’ rei
kės rezignuoti. Prieš Lavai ir Ųoare išėjo ir mažosios tautos priklausančios prie Tautų Sąjun
gos, kaltindamos juos Ethiopijos išdavimu.
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Atidėjo Balsavimą
Del Lavai Likimo

ITALIJOS-ETHIOPIJOS TAIKOS. PASIŪLYMO ATGARSIAI
i®:#

Ague in sessaonm

Armijos lėktuvai 
bombarduoja 

ugniakalnį

Uruguay nutraukė 
diplomatinius ry

šius su Rusija

Ethiopija ruošia savo taikos sąlygas 
Triukšmingas Francuos parliamento 

posėdis
Lavai priešinasi nau

joms sankcijoms 
prieš Italiją

J"- \ ',.i*-*' <

Naujos sankcijos gali išplėsti 
karą, sako Lavai teisindamas 
parliamente savo politiką

PARYŽIUS, gr. 27. —Pre
mjeras ir užsienio reikalų mi 
nisteris Lavai šiandie bandė 
atstovų bute apginti savo už
sienio reikalų politiką, ypač jo 
pastangas '“sutaikinti” Italiją 
ir Ethiopiją, pakišant tautų 
sąjungai klastingas taikos są
lygas. , • .

Jis teisinasi, kad prie to jį 
vertė Italijos prigrumojimas, 
jog naujos, ypač aliejaus sank
cijos bus skaitomos kaipo pa
skelbimas karo. Todėl, girdi, 
jis ir bandęs sutaikinti tą ka
rą, kad neleisti jam persimes
ti į Europą ir pavirsti Europos 
karu. -

Todėl jis ir dabar prj|ešfiia- 
si skelbimui > lialijat^paujų 
sankcijų, nes nėra garantijos, 
kad karas neišsiplės.

Tečiaus jis visomis išgAlėmįs 
remsiąs Angliją, jei jąja už
pultų Italija.

Pasitikėjimo balsavimas, 
atidėtas

Lavalio kalbą gana palankiai 
pasitiko radikalai, nuo kurių 
balsavimo dąugiausia priklau
sys Lavai likimas.

Dešinieji ir fašistai jo kalbai 
karštai pritarę.

Bet socialistai Lavąal politi
ką aštriai kritikavo. Socialistų 
vadas Leon Blum pareikalavo, 
kad Lavai pasektų Hoare pė 
domis ir taipjau rezignuotų.

Tuoj po svarstymo Lavai po
litikos turėjo įvykti pasitikėji
mo balsavimas. Bet kad tarp 
pažangiojo bloko jo kalba vis
gi nerado tinkamo pritarimo, 
tai prisibijant pralaimėjimo, 
pasitikėjimo balsavimas tapo 
atidėtas rytdienai, pasitikint, 
kad gal per naktį pasiseks ra 
dikalus prikalbinti paremti La- 
valį., .

I
•

Atidėti balsavimą privertė 
tai, kad nors pavieni radikalai 
ir pritarė Lavalio kalbai, bet 
radikalų frakcijos pirmininkas 
Yvon Delbos paskelbė, kad 
radikalai vistiek balsuos prieš 
Lavai. O kadangi radikalai yra 
didžiausia partija pąrliamente; 
tai viską nusvers jų balsavi 
mas. Todėl balsavimas ir liko 
atidėtas, pasitikint perkalbėti 
radikalus. x . >

ORH

Posėdis buvo labai triukšmin
gas ir kelis sykius tik nepri
eita prie muštynių, socialistarfys 
aštriai kritikuojant Lavai j, d 
dešiniesiems stengianties jį. ap
ginti.

Betgi manoma, kad Lavai 
laimės pasitikėjimą labai maža 
balsų didžiuma.

Ethiopai sutinka tai
kintis, bet tik jų 

sąlygomis

ADDIS ABABA, gr. 27. — 
Iš ištikimų šaltinių patirta, kad 
Ethiopijos delegacija tautų są 
jungoje liko įgaliota vesti tai
kos derybas, bet tik Ethiopijai 
priimtinomis sąlygomis.

Ethiopija gi sutinkanti tai
kintis tik šiomis sąlygomis:

1. ‘ Italijos kariuomenė turi 
pasitraūkti iš Ethiopijos.

2. Turi būti pripažmtąs. Et-, 
hiopijos suverenitetas?'/

3. Italija turi užmokėti karo 
nuostolius. *

4. Kad tautų sąjunga nusta
tytų sienas tarp Ethiopijos ir 
Italijos kolonijų rytinėj Afri- 
koj. _

5. Ethiopija sutinka priimti 
svetimų šalių ekonominę, admi- 
nistratyvę ir finansinę pagelbą, 
bet be Italijos dalyvavimo.

Ethiopija sutinkanti taikin
tis šiomis sąlygomis, jei kas 
siūlytų taiką, nes pati taiką 
siūlyti dar nesanti pasiruošusi;

8 įkalinti už šmuge
liavimą kiaušinių 

Vokietiją .
AIGrLA-.CHAPELLE, Vokie

tijoje, gr. 27. — Naciai ntftei 
sė penkiems mėnesiams kalėj i- 
man aštuonįus ūkininkus už 
šmugeliavimą į Vokietiją kiau 
šinių iš Holandijos.

Naciai kaltina, kad per kelias 
pastarąsias savaites liko įšmu- 
geliuota į Vokietiją 2,000,000 
kiaušinių. Vokietijoje vienas 
kiaušinis kainuoja 6c., kuomet 
kaimyninėse šalyse jie yra la
bai pigus, todėl kiaušinių šmu
gelis gerai apsimoka.

4 žmones žuvo apvir- 
tus valčiai ■’ >fv. .. "

VANCEBURG, Ky., gr. 27. 
—Keturi žmonės, jų tarpe nuo ‘ 
taka ir jaunavedys, žuvo štai 
giai užėjus ąudrai jiems plau
kiant luoteliu Ohio upėj. Niekas 
nelaimės nematė, bet rastas jų 
apvirtęs' lubtęlis.

1 Žuvo geležinkelio darbininkas 
Corbett Porter, 38 m., jp sū
nūs Charles, |4 m., duktė Gol- 
die, 21 m. ir pastarosios vyras 
ūkininkas Willard Kennedy, 22 
m., ku<rie apsivedė tik kučiuose.

Studentų agitacija 
prieš “autonomiją”

/ -•, ' ' i.v'v* •plečiasi

Ūkininkai streikui) 
ja, todėl Berlynas 
neturi kiaušinių

BERLYNAS, gr. 26.— Vo- 
kiettijos ūkininkai sustreikavo 
prieš valdžios, nustatytas žemas 
kainas ir jau aplaikė pirmą 
pergalę, kai 4,000,000 Berlyno 
gyventojų neturėjo nė vieno 
kiaušinio šventėms.

• Ūkininkai visus kiaušinius 
išpardavė vietos pirkliams, 0 
ne valdžios įstaigoms, nes pri
vatiniai pirkliai moka daug 
augštesnes kainas.

Pragyvenimo pa
brangimas

WASHINGTON, gr. 26. — 
Darbo sekretorė Perkins pa
skelbė, kad- pragyvenimas da
bar yra 40 nuoš. brangesnis* 
negu buvo 1913 m. Bet visgi 
jis yra kiek pigesnis, negu bu
vo laike karo ar pokariniais lai
kais*

Italija vartosianti 
vyną atskiesti 

gaspliną
RYMAS, gr; 27. — Italijos 

vynas, jų tarpe jo garsiosios 
rūšys, bus sunaudotos atskiesti 
gasoliną. \Tuo budu bus ban
doma nugalėti sankcijas ir kar
tu sumažinti vyno perteklių, 
kuris pasidarė apsistojus Ita
lijos eksportui. Vyno cukrus 
bute paverčiamas į alkoholį ir 
tasis bus piliamas į gasoliną.

Surašius maisto išteklius su
rasta, kad Italijai trūksta mė
sos, bulvių, t daržovių vaisių, 
alyvų aliejaus, lemonų, kornų, 
miežių ir avižų. 'Bet yra už
tektinai ryžių, šviežių vaisių, 
cukraus, sviesto, pieno ir daug 
sūrio. 1.

100 išsigelbėjo > nuo 
laivo, 2 prapuolė

VLADIVOSTOK, Rusijoj, gr. 
27. -—100 pasąžierių paliko le
dų užkluptų ,Rusijos laivą Lo- 
zovski ir ledu eina 8 mylias iki 
Ochotsko juros kranto.

Lazovski, nedidelis tavorinis 
ir pasažierinis laivas, liko už
kluptas ledų kely iš Sachalino 
salos į Vladivostoką. Jį ledai 
taip smarkįąi suspaudė, kad 
grąsina ji sutriuškinti.

Kelios pasažįerių grupės jau 
pasiekė krantą. Vienas pasažię- 
rius ir vienas įgulos narys pra
puolė kely. '

Buvo pasiųstas ledlaužis Kras 
sin gelbėti Lozpvski, bet pats 
įšalo.

'HILO, Hawaii, gr. 27/— 
Jungt. Valstijų armijos lėktu
vai šiandie bombardavo Mauną 
Loa ugniakalnį ,kad nukreipti 
plačią lavos sriovę ir tuo iš 
gelbėti patį miestą Hilo ir j p 
vandens išteklių. / kimo I

Viena 600 svarų bomba Ii- Nutraukimą ryjių/ oficialiai 
ko numesta į lavos upę, kad paskelbė užsienio reikalų minis-
pakreipti jos sriovę, nes dabai 
lava yra tik keturių mylių nuo 
Hilo miesto vandens rezervua
ro. 1

Vienuolika kitų lėktuvų mė
tė bombas tiesiai į ugniakalnj-, 
kuris veikia' jau penkios savai
tės. Bombomis buVo bandoma 
uždaryti kraterį ir priversti ug
niai ir lavai ieškotis naujų ke
lių.

Vėl milicija pasiųstą 
stabdyti riaušes 

Minneąpolis

te

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

Apsiniaukę, galbūt sniegas j 
biskį šilčiau.

Vakar 12 vai. dięną tempe
ratūra Chicagoje btfvo 13°.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 
4:25.

BUENOS AIRES, gr. 27. — 
—Kadangi Argentinos valdžia 
susilaukė perviršio ižde, tai ji 
paskelbė sumažinimą taksų ma
žoms pajamoms ir panaikini
mą nekuriu laisnių. smulkie
siems biznieriams. Valdžia dau
ginusia pelnė jvesdąma užsienio 
pinigų mainymo monopolį.

Visa šeimyna nutroš- 
ko nuo gaso

' ' ~ ’• —Char
les McLaughlin, 34 m., elektri- 
kininkas, jo žmona ir jų sūnūs 
rasti negyvi susėdę apie stalą, 
ant kurio buvo sukrautos ka
lėdinės dovanos. Visi jie buvo 
nutroškę nuo gaso. < 1

Matyt, jiems bežiurinėjant 
dpvanas, kavos puodas pervirę 
ir užgesino gasą; prisirinkusios 
du j oš juos* pačius užtroškinda- 
mos

*-

SHANGHAI, gr. 27. — Chi- 
nijos studentų agitacija prieš 
Japonijos pastangas pasigrobti 
šiaurinę Chiniją pagelba viso
kių “autonomijų”, tiek smarkiai 
plečiasi, kad centraline valdžia 
nebeįstengia ją sustbadyti;

Apie 2,000 studentų pasigro
bė trai/kinį ir išvyko į Chinijos 
sostinę Nanking, nors valdžia 
prieš juos pasiuntė 500 karei
vių ir vietomis išardė geležin
kelio bėgius.

Honan provincijoj traukinių 
vaigščiojimas pakriko, studen
tams užėmus Kaifeng. stotį ir 
pareikalavus, kad\ traukiniai 
juos nemokamai gabentų į Nan
king. *

Pačiame Shanghaijuje padėtis 
yra rusti, studentams reikalau
jant grįežtesnės politikos prieš 
Japoniją ir jos užmačias šiau
rinėje Chinijoje.

Valdžia bando geruoju tą 
agitaciją sustabdyti, nes jos 
santykiai su Japonija ir taip 
yra labai įtempti. r “
Įtaria amerikiečių misijas už 

kurstymą prieš japonus
TOKIO, gr. 27. — Užsienio 

reikalų ministerija kaltina, kad 
svetimų šalių misijų mokyklų, 
daugiausia amerikiečių ir ang
lų, studentai vadovauja dabar
tiniam Chinijos studentų judė
jimui'prieš japonus, taipgi va
dovauja- studentų demonstraci
joms prieš Japonijos krustomą 
“autonominį” judėjimą šiauri
nėj Chinijoj.,

Esą pirmiau misijų studentai 
vįsia nedalyvaudavę judėjimuo
se prieš japonus, o dabar stai
giai pradėjo net jam vadovauti.

ST. PAUL, Minn., gr. 27. —• 
Prašant miesto merui ir' kauir 
tės viršininkams, gubernatorius 
Olson pasiuntė miliciją į,Miri- 
neapolis sustabdyti riaušes prie 
uždarytos Strutvvear Knitting 
Co. dirbtuves.

.Gubernatorius sako, kad ifif- 
licijk tapo'., pasiųsta apsaugoji
mui žmonių gyvasčių—praeivių, 
darbininkų, pikietuotojų ir vi
sų kitų. Apsaugojimas nuosa
vybės yra' antraeilis dalykas. 
Karo stovis nebus skelbiamas-.

Streikas toje dirbtuvėje kilo 
rugpiučio mėn., pašalinus šešis 
darbininkus. Pastangos sutai
kinti streiką ikišiol nedavė jo
kių pasekmių ir kompanija pra
dėjo ruoštis iškelti savo dirb
tuvę į St. Joseph, Mich.

Ir prisiuntus miliciją dirbtu
vei nebus leista veikti, tik fy-is 
leista tu lėti kelis prižiūrėtojus 
viduje. -

teris.
PreižAstį nutraukimui ryšių 

davė Brazilijos valdžios paskel
bimas, kad neseniai įvykęs ne
sėkmingas Brazilijoj sukilimas 
buvo dalis komtfnistų plano iš
šaukti panašius sukilimus taip
jau- Uruguay ir Argentinoje. 
Esą komunistų vad^s Luis Pres- 
tes, kurį finansuoja komunistų 
internacionalas, sukurtė Rio de 
Janeiro kareivių maištą tikslu 

į parodyti ką jis gali padaryti 
kitose šalyse, jei tik gaus tin
kamos paramos.

Montevideo gi nuo kurio lai
ko buvo centras Pietinės Ame
rikos komunistų, iš kur sklido 
komunistinė agitacija po visą 
Pietų Amerikos kontinentą.

Užsienio reikalų ministerija 
taipjau paskelbė, kad valdžios 
tyrinėtojai surado užtektinų į 
rpdymų, kad Rusijos minis te 
rig-i^ftieksandras Minkin ir jo 
lelijos nayiaį turėjo artimų 
ryšių su Brazilijos sukilėliai^, 
o kadangi komunistai veikė fr 
prieš patį Uruguay, tai jo (M*n 
kino) buvimas pasidarė nebe; 
pageidautinas.

Minkinui ir jo štabui liko 
įteikti pasai už trijų valandų 
kai tokis valdžios raportas bu
vo paduotas prezidentui Terra/

Ethiopai sakosi at
kirtę italų komuni

kaciją su Makale
ADDIS ABABA, gr. 27. - 

Ethiopijos kareiviai puolė ita
lus toli užpakaly jų linijų ir at
kirto italų komunikacijas su 
svarbiu šiaurinės Ethiopijos 
miestu Makale.

Italai skelbia laimėjimą
RYMAS; gr. 27. — Oficiąlis 

pranešimas sako, kad italai ap
mušė ethiopus šiaurinėje Ethio 
pijoje su dideliais jiems nuos
toliais. > ’

Automobilių nelai 
mes nė kiek 

nemažėja
WASHINGTON, gr.

Automobilių nelaimės 
nesumažėjo, palyginus 
eitais metais. Prekybos 
partamento gautomis 
miestų žiniomis, ten šiemet pei 
51. savaitę automobiliai užmušė 
8,794 žmonės, kuomet pernai 
per tą patį laiką tuose pačiuose 
miestuose žuvo 8,799 žmonės.

Pereitą savaitę tuose mies* 
tuose automobiliai užmušė 214 
žmonių.

Ledai užklupo lai
vuose 80 žmonių

BAKU, Rusijoj, ųgr. 27. —80 
žmonių trijuose mažuose laivuo 
se įšalo leduose Kaspijaus ju
roje ir visos savaitės pastangos 
juos pasiekti nedavė pasekmių. 
Lėktuvai negali juos pasiekti 
dėl audrų, o laivai negali pra
simušti per ledus. 1

14 žmonių žuvo Ispa
nijos audrose

MADRIDAS, įK. 27. 11
žmonių žutvo audrose ir liūtyse 
centfalipėj ir šiaurinėj Ispani 
joj. Materialiai nuostoliai yra

8 žuvo Filipinų 
tyfune

1r “■ 7 - ■’ 1 - ' y.

MANILA, P. L, gr. 27. - 
Gautomis žiniomis pavėluoto' 
mis žiniomis, nesenai perėjų 
šiame Ęilipinų salas tyfune žu 
vo 8 žmonės

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

■ ’

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

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

I.    I I     f
•• . • * •" ■ * • •

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

joj. Materialiai nuostoliai 
dideli



ir sumanė

Keleivio aus

nors ir nedidelė, bet

LIDY

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

ACCORDIONAI

4 V;

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 v. Vai. 
išskyrus seredomis ir subatemi*.

19 kuoi 
Kai nu- 
ten jau

atrodė lyg prieškariniai 
kada socialistai vienin-

Bet vėliau jie 
socialistų orga- 
suardė. Jie šu
naujų barių ir

.0 iki 12 
i 2400

Ir kurgi nesusi 
per kelis metus bu

Ahierikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2-^—4 ir nuo 
-8 v. vak. Nedalioj pagal sutarti

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

lietuvių Sve- 
sūrengė St. Miėhelšo- 

Kelėivio

Telephone: Boulavard 2800

JOSEPH J. GR1SH 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENĖ 
Rėš. 6515 So. R0ckwell St. 
Telephone: Renublic 9723

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgai 

Moterišku. Vyrišku.' Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stone? lalanti Avė;
Valandos: 2—-4. 7—9 vai. vak. N«d*-' 

tiomiš ir šventadieniais 10^-12 
dim^u

gali taip jau lengvai išmainyti, 
kaip čigonas arklį. Bala žino, 
kur j iš pagaliau atsidurs.

Marksistas.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND A V®.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki P 
vak. Nedėlioj pagal sutarimu 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tek: Prospect 1930

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
' Pėtnyčtos 6 iki 9. < .

Telefonas Canal 1175. 
Namai: 6459 S. RockiTell Strefet 

Telefonas Republic 9600.

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

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

Tek Sėeley 7330
Namu tAlėfankr Btjnmiviclr 0507

LSS 19-tos kuopos W 
karienė. — Dalyvavo 
komunistu vadai. — 
Bimba ir kiti kalbėjo 
už vienybę. — But
kaus nuomonė apie 
vienybę. — žmonių 
dalyvavo daug ir visų 
nuotaika buvo

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja. 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
•*< specialybe

Valandos 11-12 A.M. 2-4, 7*8. P1M.
Gyvenimo vieta 1638 So. 50 * Avė.' 

' Phone Cicero 8656 • ’
Office 4930 W. 13 SU Cicero 49

J. F. EUDEIKIS 
4605-07 S. Hermitage AVenue Phones Yards 1741-1742

77- W. AVashington St
Suitė 1810

Tel State 4311

Telefonas Yards 0994.

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo
Rez. Telephone PLAS

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos .
Seredomis ir ned81. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Callfbrnia Avenue 

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 1 

Dr. Sušauna Slakis

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituaiiiča AVenue ' Ptione Yards 1138

■ . ' . . r i i i > « J « , - • . ■ • «

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

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

Ofiso valandos nuo 1^8 ntto'6:80-8:80 
Nedaliomis varai sutarti.

A-LDavidonis. M.I>. 
4910 S. Michigan Avė;

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

80 Basų Stage Style už

75.00

Drauge Merkevičienė sako, 
kad jai labai linksma matyti 
socialistų parengime tięk daug 
žmonių. Esą, mano tėvai buvo 
įsitikinę socialistai ir aš esu 
socialistų pritarėja ir berne ja 
ir linkiu visiems sėkmingai dar
buotis. : ,
-Kalba dar studentas Kęstu 

tis Michelsonas. Sako, mes čio
nai susirinkome draugiškai ir 
linksmai laiką praleisti. Bet pa
žiūrėkime, kas dedasi gatvėse, 
parkuose, flopauzėse. Tūkstan
čiai žmonių neturi pastogės 
Išbadėję ir drebėdami hu’o šal 
čio, jie kenčia ditlžiausį vargą 
ir skurdą. Reikia mums ir jais 
susirūpinti. Organizuokime mes 
juos politiškai. Kai jie susi’ 
pras, tai jie padės mums ko
voti už geresnę santvarką, pa
dės nugalėti grūmojantį karo 
ir fašizmo pavojų.

Mizara pasisako, jog prieš 
šešioliką metų paskutinį kartą 
jis dalyvavęs socialistų vaka- 
rienėje. Esą tada mes visi kar
tu dirbome. Esą ir dabar ma
lonu, 1 kad socialistai sutraukė 
tokį gražų žmonių būrį. Girdį 
dabar mums reikia tik vieny- 
įbes, šiaip ar taip, o UŽ metų 
ar kitų esą^ vėl visi vieningai 
ir draugiškai dirbsime.

Kritikavo jis Butkaus kalbą, 
kuri buvo nepalanki komunis
tų siūlomai vienybei.

Apie vienybę dabar suskato 
kalbėti visi komunistai. Vieny
bės ir draugiškumo nori ir Bui • 
vydas. O kada Michelsonas sta
tė savo kandidatūrą, tai jis per 
kelias savaites jį niekino “Lai
svėje’*. Socialistams kalbant, 
Maskvos davatkos rėkdavo kaip 
ožiąi. .

Bet tiek to. Mes socialistai 
laikomės demokratiškeimo prin
cipų ir niekam nevaržome žo
džio laisvės. Ir per vakarienę 

-galėjo laisvai kalbėti. Buvo ir 
išsišokimų bei bereikalingų

' L. Pruseika vėl pradėjo eiti 
prie “susipratimo”. Dėl to jo 
susipratimo Vietos sklokininkai 
nebežino nei ką daryti. Jie vi
sai susimaišė 
maišys
vęs opozicijoje, jų vadas stai
ga pasuko jenas ir pradėjo 
maršuoti Biųibai į glėbį. Ko 
gero, jijj su
tiškas, susipratimo Kūčias kantu 
suvalgė.

žymus vietos sk-lokininkų 
veikėjas, Albertas Poškevičius, 
jau prisidėjo prie socialistų ir 
stengiasi suorganizuoti socialis
tų kuopą. Reikia manyti? jog 
ir kitų kolonijų sklokininkai 
panašiai pasielgs; Juk pasirodo, 
kad Pfuseika savo nusistatymą

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

DR. VAITUSH, OPf. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių itempintia, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
md, skaudama s akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregysre. Priren
gia teisingai akiniu?. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialč atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12.
DAugely atsitikimų

mos be' akinių. Kainos pigiau

trumpai, 
visiems, 
rengimą 
LSS 19

Vėl pristatomos dvi jaunos 
panelės, kurios padainavo pri
tardamos sau mandolinoms; Pu
blikai tas numeris labai pati 
ko. Panelės sUsilatfkė labai kar
štų aplodismentų.

Kviečiama kalbėti A. Bimba 
kaipo “Laisvės” redaktorius. 
Labai'man linksma1 ir smagu, 
sako jis, matyti jus ir daly
vauti su jumis. Prieš šešioli
ka metų mes visi buvome drau
gai ir kartu veikėme. Tačiau 
nuomonių t skirtumas mus iš- 
sk^rt’ė. Bet mes tikime, kad 
trumpoje ateityj^ mes vėl su 
sivienysime ir dirbsime darbi; 
ninku klasės gerovei naudingą 
kultūrišką ir politišką darbą. 
Paskui paačiavo socialistams 
už draugišką priėmimą bei ge
rą vakarienę.

Pristatomas kalbėti kores
pondentas Lavinskas. Pirmiau
sia Lavinskas dėkoja svečiams 
už pritarimą ir paramą, Sako, 
kiek mes atsimename LSS nuo 
1905 metų; tai jos gyvavimas 
buvo sunkus; (Ypač sunki bu
vo pradžia^ Tai& laikais daug 
teko nukentėti nuo tamsių da
vatkų, tamsių sufanatizuotų 
klerikalų. Bet socialistai nepai
sė nieko, švietė žmones ir mo
kė juos draugiškumo. Socialis
tinis judėjimas- per penkeriirš 
metus gerokai pasistūmėjo pir
myn. Prieš karą socialistų or
ganizacija jau pajėgė leisti sa
vaitinę “Kovą” ir mėnesinį žur
nalą “Naująją Gadynę”. Prie 
stalo čia matosi tų laikų so
cialistų vaidai 
atfeisuko prieš 
nizaciją ir ją 
klaidino daug 
į lietuvišką judėjimą įnešė di
džiausią disorganizaciją. Kai 
mee pasilikome socialistų idė
joms ištikimi, tai jie mus vi
saip niekino, durniais vadino. 
Bėt dabar, kaip Bimba sako, 
papūtė naujas vėjelis. Tie, ku
rie bandė sunaikinti - musų or
ganizaciją, patys tarsi katės 
maiše ėmė piautis ir skaldy
tis j grupes.'

ib vėl, matyti, liaujas Vėjas 
papūtė, šioje vakartėnėje ma
tome kai Kuriuos buvusius sa
vo vadus, kurie buvo musų ar
šiausiais priešais išvirtę, šian
dien jie jau mus vadina drau
gais. Mes neneigsime jų: kairi 
gerAs tėvas priima grįžtis; sa
vo sūnų palaidūną; taip ir mes 
darysime. Jei laikui bėgant jie 
grįš pas mus,, tai mes vėl dlrb 
sime kartu darbo žmonių gero
vei.

Pristatoma kalbėti senyvas 
žmogus. Jo galva balta, kaip 
snieguok. Tai draugas Zubavi- 
čius, buvęs LSS W 4tos kuopos

Gruodžio 14 d. LSS 
pa surengė vakarienę, 
vykau į svetainę, tai 
buvo daug žmonių susirinkę. 
Vis tai matyti veidai, kurie vi
suomet socialistų parengimus 
lanko. Tačiau šį kartą teko lyg 
ir nusistębeti. Ir tai nebe pa
grindo: atsilankė Bimba, Kai
rytė, Mizara, Kuraitis, Buivy
das, Buknis, Kazys Vidikas k 
dar keli. Tie svečiai j socialis
tų parengimą pirmą kartą at
vyko po daugelio metų. Atvy
ko jie, kaip atrodė, visai gerais 
norais vedini. Draugiškai links
minosi, šnekučiavosi, dalinosi 
savo įspūdžiais.

žiūrėdamas iš šalies kiekvie
nas butų galėjęs pamanyti, 
kad tai gerų draugų susirinki
mas. Nesusipažinusiam su tik
rąja dalykų padėtim niekuo
met nebūtų galėjusi ateiti min
tis į galvą, kad dar visai nese
niai tie patys svečiai aršiausiai 
puolė socialistus ir juos viso
kiausiais budais pravardžiavo.

Kiti laikai, kitos dainos, šį 
karta v 
laikai 
gai ir draugiškai veikė.

Socialistų simpatizatoriams 
tų netikėtų' svečių atsilankyihas 
atrodė nepaprastas dalykas. 
Kai kurie jų pradėjo klausįn^ 
Ii, kas atsitiko su BimbaJfkaŠ 
jis vakarienėje dalyvauja. Sa
kau, tur būt, draugiškumas jį 
čia atvedė. Pagaliau gal tie 
pravardžiavimai pasibaigs, — 
nieko juk nėra amžino.

štai jau ir aštunta valanda. 
Draugas Glaveckas pakvietė 
visus užimti vietas. Pasieniais 
buvo sustatyti ilgi stalai ir 
daug krėslų iš abiejų pusių. 
Kadangi prie tų ilgų stalų visi 
nesutilpo, tai vienas trumpes-

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir chirurgas

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

3343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė 
‘ arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj parai sutarti.

Iteidlhių; M* ifter Bi atlędd- 
ŽiAme. .

Vakarieriėjė dAWyo; 229 

kę tikietūš. Nedidelė svetainiir- 
kė buvo tikrai* prikimštas Pa-. 
stebėjau- ir kelis biznierius, bū
tent, Wą, p.
rakandų Krautuvės savininką, 
p. Kazlauską ir -kitus.

sočiai 
listai sųtraUkdAVo iki dviejų 

bėt šWi
rienė buvo istęrjška^š O istoriš
ką- tbdėi/ Kad i Joj e daly vavo la
bai mišraus nusistatymo publi 
fea, rfėišškiriant dagi komtmis*

Piano Accordionas 12 bal
sy, Baksas,- 2 knygos, pilnas 
kursas privatiškų lekcijų,

39.00

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

Palinkėjo jis Visierm 
vienybės ir vieningo veikimo.

Raiba p. PablauSkaš 
bo“ reaktorius. Sitko, W Jto 
labai linksma Šame parengimo 
dalyvauti/ Nors dalyviij? 
iii4hės -'iT skiriasi, o Vis dšltb' 
vyrauja draugiška athioSfėTh 
Palinkėjo vieningai veikti dar 
bo liaudies gerovei.

, ' , • • • • 'V L ■' - .

štai pristatoma' ir < Butkus^ 
“NaujGadynės” redakto* 
rius. Sako, jog jis jau gana 
seniai beturėjęs progos- soeia« 
listams kalbėti. Dėl vienybėm, 
kuri čia* esanti siulėma, tai jis- 
galįs ‘pasakyti Štai ką: tokia Vie
nybė yra. neįmanoma; Su vie
nybe dabar iėttdą tie, kurie la
biausia į pasižymėjo ardymo dar
bu* To reikia neužmiršti. Jų 
nuoširdUmn rtėgalima tikėti. 
Kada jie husiims maskas ir pa
rodys tikrąjį savo veidą, tai tik< 
tada bus galima kalbėti apie 
vienybę.

žodžiu, Butkus labai griež
tai pasisakė prieš vienybę.

Kreivėnas pasisako, jog prieš 
šešioliką metų jis priklausęs 
19-tai kuopai ir\.Visubmet dir
bęs teisingai. Vėliau .pasitrau
kęs ir prisidėjęs prie naujų 
partijų, Bet it ten patyręs peš
tynes ir nesantaiką. Jo many
mu, vienybė esanti labai rei
kalinga.. Kas priešinasi vieny* 
bei, tas užsitarnaująs papeiki
mo. Socialistains jis išreiškė 
padėką Už draugiškumą ir ge
rą vakarienę.

Vincas Zaveckas sako, jog 
jam labai linksma matyti, kad 
socialistai kiekvienais metais 
subraukia daug pritarėjų ii 
šimpatizatorių. Asmeniškai jis 
visuomet remsiąs socialistus, 
dalyvaudamas jų parengimuo

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
* Room 737

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

Gyy. Vieta: 6733 Crandon Aye. 
narna Tek: t— Hyde Park 3395

lubjd^ Sovietų Sąjungoje yra 
statomas socializmas pagal ko
munistę manifestą* Aš skai
čiau Manifeštą\ ir
visi manifesto 10 prisakymai 
Rusijoje ytU įgyvendii8tVy.

Atriodo, kad Vaikinukas 
kkMtė MaiŽiešiaus 10 prisaky
mų, kurie buvo parašyti žy
dams ant akmens.

Viena bolševike; ku ri prakal- 
bos metu pipirus vis grūdo, at* 
SikėM kalbėti. Girdi, ka
da Norwoodo odos dirbtuvėse 
ėjo streikas^ tai tik Vienas so
cialistas E Biažis gerai strei
kavo. Kur kiti ' buvo? Gerai 
streikavo ir katalikai.

Mat, bimbiniai šiose ■ prakal
bose pastebėjo nemažai katali
kų darbininkų; tad 
pasiariemsiėms pataikauti. Gal 
tuo budh jie tikisi savo parti
jai gauti naujų narių.

( Dėlt priekaište . socialistams, 
kad jie neprisidėjo prie strei
ko, tai tenka pasakyti, jog tai 
yra grynas melas. Streiko me
tu visų .partijų žmonės lygiai 
streikavo. Vietos lietuviams tai 
yra gana, gerai Žinomas faktas.

Dauguma klausytojų Michel- 
sono kalba buvo patenkinti. 
Pageidautina, kad socialistai ir 
dažniau rengtų prakalbas. Bu
tų getai, kad kada iiors rytus 
aplankytų P.’ Grigaitis. Tuo at
veju norwoodiečiai būtinai jam 
prakalbas surengtų.

Kalbėtojas ragino, kad Vietos 
lietuviai sutvertų socialistų 
kuopą. Atsirado nemažai žmo
nių, kurie pareiškė norą stoti 
į kuopą. Nežinia tikj ar j’e sa
vo pažadus ištesės.

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

’ ir n 1 Valantis nuo 9—9
2420 yye$tJWarquette Road

arti Wėstern Avė. Hemlock 7828

KI. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras 

Tel.. Dearbęrn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS 
ir TĖVAS 

liftldotivhi Satyro®
. v lengvais■-» Išmokėjimais 

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

akys atitaiso- 
v •’ -r r - - - 1 ' kaip pirmiau.

4712 South Ashland Avi
Phone Boulevard 7589

Dr. Charles Segal
i, ‘ OFISAS ’
4729 So. Ashland Avė.

2-ros lubos 
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Ntro 10 iki 12 vai fyto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:86 vai 
vakaro. ; Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų. '

A Phone MIDWAY 2880.

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS

Mieste ofisas—127 N. Dearbom St. 
Kamb. 1431-1434-—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.* 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. 
. ■ Tėl, Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir SefcmadienlMs1— 
pairai sutarties.

• t y?, t
Viėtbs lietUViąrk^Arbihinkų 

.socialistų grupė gruodžio' 15 d., 
2 vai. po pietų, 
tainėjė 
nui, ■ 
prakalbas. Prakalbų tema buvo 
“Kaip socialistai ketina su
tvarkyti Valstybę, kad visiems 
butų • gerai ^yventl’A

Kalbėtojas buvo atsivežęs ir 
Ifteraturoš pardavinėti. Mačiau 
kelis perkant K. Kautskio “So- 
cializaciją”, kuti^ išleido “Nau
jienos”. \ ;

Reikia pripažinti,. kad žmo
nės mėgsta “Keleivio” redakto
riaus prakalbas klausytis. Nors 
diena buvo lietinga, bet žmonės 
blogo oro nepaisė ir su skėčiais 
ėjo į prakalba's. Jokios koncer
tines programos nebuvo, o. vis 
dėlto susirinko pėr pustrečio 
šimto žmonių. Prieš trejus me- 
t lis, kada toj O pat svetainėje 
Michelsonas kalbėjo,’, tai' broliai 
bimbininkai apatinėje svetainė
je laikė savo litėi*atui)kos susi- 
rinkimą. Baigę saVO- kermošių, 
j ie visi išbėgo ląuli, kad negir
dėtų socialisto kalbos. Tačiau 
šį kartą išėjo visai J)kit6kia is
torija su musų ^įjųbibiais. Už
uot bėgę, jie ir per lietį| visi 
atėjo prakalbų pasiklausyti ir 
Visai ramiai sėdėję. Tik dveje
tas fanatikėlių prakalbas 
šaipėsi; : o paskuirkalbėtojui la
bai kvailus klausinius štate, tai 
lodė, jog kai kuriuos Maskvos 
(durnaropės Vis dar pusėtinai 
V beveikia. >

Vienas vaikinukas, kuriam 
nekaip tes.isekė lietuviškai kal
bėti, Vis kartojo: “Tu-tu me-

120 Basų biskį vartotas už

*68.00
Galima mokėti po $1.00 į 
savaitę; tiek kiek reikėtų 

mokėti už lekcijas.

KORESPONDENCIJOS
l .. . ......-.......................  l

Krank Ląvintas

Kiti Lietuviai Daktarai.

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

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

■* Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

nis stalas buvo pastatytas sve
tainės viduryje. , , ’

Kai svečiai susėdo, tai drau
gas Cibulskis pradėjo Vakaro 
programą, kuri susidėjo iš pra- 
kalbėlių ir muzikos. Pirmiausia 
buvo pristatytas kalbėti drau
gas; A> Žilinskas. Tai Vrėnas 
seniausią LSS narių, kuris nie
kur nenukrypk) ir pasiliko so: 
cializmo- idfcjhi’ ištikimas.

Žilinskas, pareiškė, kad esą 
mes visi esame Karolio MėTk- 
so šeimos nariai. Tokiais fnes 
manome ir pasilikti. Savo or 
ganizacijai mes pasilikome iš 
tikimi ib niekur nesimėlėme. 
Tuo tarpu kai kurie buvusieji 
inusų draūgai bandė LSS su
ardyti. Vienok jiems tai nepa
sisekė
LSS vis dėlto tebėgyvUoja.

Pristatoma gabi pianistė, p- 
le Tomkiutė.. Kai- ji uždėjo sa
vo vikriui pirštus ant klavi* 
šių, tai tuoj pasigirdo žavėti
ni garsai. Ęianas sučiulbėjo 
tarsi koks paukštis pavasario 
metu. Publikai jos skambini
mas labai patiko.

Michelsonas kalbėjo 
Jis tarė širdingą ačiū 
kurie atsilankė į pa- 
ir tuo budu parėmė 

kuopą.

Jos.F.Budrik
INCORPORATED 

3417 So, Halsted St. 
Tel. Boulevard 4705

; j; F. RADŽIUS
668 West 18th Stfėėt . Phone Canal 6174

: .-„-j.i, ~ .t ;; Ai.-;,-'-;-,r ; r., u,.; i .. į ... .;■■■

Si M; SKUDAS
718 West 18th Street_________  Phone Monroe 8877

1646 West 46tli Street Phones Boulevard 5208-8418
.........f -..... .............................. .. . v . .

A. MASALSKIS
3307 Lituahica Avenue* Phone BouIeVafd 4189

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

i....................  ui.......ai uit...... . i, i, .I.a.ai

ADVOKATAI

Nariai Chičagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PĄTARNAViMAS DIENĄ IR NAKTJ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

■ . ■ . : LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 VVest 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927
' ' ~S. C. LACHAVICZ
4M4 East 108th St. Tel. Pullman 12/-0 arba CanaT2515



NAUJIENOS, Chicago. III

DARBO ŽINIOS LIUDIJA ARTISTĖS THELMA TODD MIRTIES TYRINĖJIME

šaltinis

Mes Duodame Paskolas

Engi
raugijų

BEN F. BOHAC

STOVOL!
$65.00 NAUJI PARLOR SETAI

$80.00 MIEGAMŲ KAMBARIŲ SETAI

NAUJI RADIOSNuoširdžiai
DRABUŽIAM PLOVYKLAS

ALYVA KŪRENAMI ŠILDOMI

$10.00 PUIKIAUSIOS > LIAMPOS

$20.00 SPRINGSINIAI MATRASAI

lp36 MIDGET RADIOS

PETROLEUM CO 9x12 KLIJONKOS

Joseph Triner Company, Chicago

GARSINK1TES “NAUJIENOSE”

‘Ali-

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Rekomenduojamas 
t •

Vaistas dėl Vidurių

dėl PIRMŲ 
MORGIČ1Ų

2641 WEST §lst ST. 
Phone Grovehill 1900

Galvoja kaip gauti 
$2,400,000 bedarbių 
šelpimui ,

2536-40 W. 63rd St 
Ttl. Hemlock 8400

Skelbia Kvotimus Eilei 
Valdžios Darbų

Smarkiai sumažėjo 
kviečių eksportas 
iš Chicagos

Koroneris negali nu 
statyti Kasiuno mir 

ties priežasties

IŠTOBULINTAS PEČIAMS ALIEJUS 
Praleiskit šią žiemą, šiltai ir smagiai.

Skelbimai naujienos* 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Sako, atgija real-estate 
biznis

f Be to, 
viešbučių

Chicagos
Kliubų Valdybos

1935 metams

4179-83 Archer Avė, 
Tel. Lafayette 3171

'Kuomet tik vidu- 
įU Triner’s 
rekomen- 

Susanna

Ųhicago Hotel As- 
skelbia,. kad šįmet 

biznis neabejojamai

metais bus abigta (tiesti dar 
apie 250 mylių naujų kelių. ‘

LAIMINGŲ IR PASEKMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Visiems Chicagos Lietuviams!

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

ni, negu kada nors pirmiaus. $2.50 ypatai.
Del rezervacijų pašaukite:

LAFayette 2120
1825 West 47th St. * Chicago, III.

Gerėja Chicagos 
viešbučių 
biznis

Išvedžiojo valstijoje 
70.7 mylių naujų 

kelių

$75.00
PEČIAI ..................................................

$55.00 GRAŽUS PARLOR HEATERS

LIETUVIU ŽAGAKIEČIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metams: P. Arlaus 
kas pirm., 656 Belden Avė., A.< Je- 
naviče pirm, pagelb., 8852 South 
California Avė., John Pukinskas 
nut. rašt.į 7125 S. Washtenav 
Avė.. M. Meravičienė fin. rašt. 
2539 W. 746 Pl„ A. Ramašauskienė 
fin. pagelb., 1218 . Independence 
BĮ.. Pranciška Dvilaitis, kasierhis, 

-1342 W, 48 Avė.. Cicero. D. Rad
vilas maršalka^ 712 W. 17 PI., P. 
Arlauskas, J. Pukinskas. kasos 
globėjai.
Susirinkimai yra laikomi kas mė

nuo trečią nedėldieni 1 vai. po piet 
Hollywood Inn svetainei. 2417 Wesi 
43 Street. , ' ■ .>

Chicago, 
rlal neveikia ar nemala Irr 
Bitter Vyną ir nuoširdžiai 
duoju visiems.” — Mrs. 
Pavlus.

Nedarykite bandymų su visokiais 
vaistais. Imkite Triner’s Bitter Vyną, 
kuris per pastaruosius 44 metus prl- 
rodė save atsakančiu' vaistu dėl už
kietėjimo, gasų, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, neramaus miego ir 
panašių ligų. Visose vaistinėse.

Chicagos Board of Trade, 
grudų birža, skelbia, kad šį
met iš Chicagos kviečių išve
žta tik 6,823,000 bušeliai, kuo
met paprastai būdavo išveža
ma daugiau negu dvigubai 
tiek. Tai esąs mažiausias ek
sportuotas kiekis per 82 metus. 
Atvežta-gi/ kviečių Chicagon— 
13,534,000 bušelių.

LAUKITE NAUJŲ METŲ 
Pas J. ir P. RAČIŪNUS

Bus* gęrį muzikantai ir skanus užkandžiai veltui. Gėrimai, pasilinks
minimas ir Šokiai. Kviečiame visus savo draugus ir pažystamus at
silankyti j Naujų Metų sulauktuvių Parę. Kviečia visus.

Juozas ir Prudenci ja Račiūnai 
Savininkai AUDITORIUM TAVERN

3137 So. Halsted St. Tel. Victory 6172

S. L. Ą. 129 KUOPOS valdyba 1985 
m. Frank M.' Valaitis pirm., 1828

< Canalport Avė.; Geo. M. Chernaus- 
kas, vice-pirm., 7021 So. Stony 
Island Avė., Tel. Dorchester 3403; 
Batutis, nutarimų rašt., 2627 Gla- 
dys Avė., Van Buren 7361; W. 
Pankauskašį: turtų rašt,, 5235 So, 
Ellis Avė.; B. Žolinas, iždininkas. 
2931 S. Emerald , Ave.,x Victory 
5785; Iždo globėjai: Pranas S. čju- 

. kauskas, 1832 Loomi 3 St., K. Ka- 
zanaųckaš. 5730' Broadway,v' J. 
Kanapka, 5530 S. Emerald A Ve.: 

. Organizatorius Juozas Bartulis.

Greater 
sociation 
viešbučių 
daug geresnis negu pernykš
čiais metais”. Ir koinęrcniai 
ir rezidenciniai viešbučiai tu
ri išnuomavę dangau kamba
rių, o valgyklos ir barai patys 
apsimoka, jie sako 
padidėjęs ir kitas 
įplaukų 
kambarių nuoma šokiams 
kitiems parengimams.

1343 Avers Avė., Cravvford 6907; 
Korespondentas Mykolas Tanąne- 
čia, 670 W. 18 St.; Dr. kvotėjas 
A. Yuška, 2422 W. Marquette Rd.; 
Maršarka Ig. Tamašauskas. 822 
W. 19 St.
Susirinkimai atsibuna kiekviena 

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

Iš liudijimų, kuriuos Los Angeles koronerio, investigaci jo j \ pateikė Mr. ir Mrs. Wallace Ford 
(apačioj) ir Ernest Peters (dešinėj), mirusios šoferis, susidarė opinija, kad artistė Thelma 
Todd bu’vo nunuodyta automobilio dujomis. Koroneris yra Frank Nance.

Blvd.
W. 45th St.. ... . . ,,
F Aušra, 3439 So. Artesiap Avė..
Chicago, III.: * Sudžios rašt, F. Žu
kauskas, 3314 So. Morgan Street, 
Chicago, III.:' 21 
yveriris. 68041j So. 
Chicago. III. ;

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1935 
metams: A. Zalagenas pirminin
kas. 7132 So. Racine Avė., Tel. 
Radcliffe 9399; K. Laucius vice- 
pirm., 3317 So. Lituanica Avė.; 
M. Batutis, nut. rašt., 2627 GladyS 

' Avė., Tel. Van Buren 7361; F 
Viršilas finansų rašt. 3415 So. 
Wallace St.; M. Alkimavičius iž
dininkas, 4804 So. Laflin St.; B. 
Viršilas kontrolės rašt., 3415 So 
Wallace St.; M. Norbutas ir K 
Batutis iždo globėjai; J. Garbužas 
maršalka. ,

A. ANDRĮEEF
ŠOKIŲ MOKYKLA ir “JAUNOJI 

BIRUTĖ”
Kviečia visus atsilankyti j 

KONCERTĄ-BALETĄ s ■ 
Nedėlioj, Gruodžio-Dečember 29, 1935

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 
3133 So. Halsted Street ■ - * 

Pradžia 4 vai. po piet. Įžanga prie durų 45c—šokiams 25c

1935 metais Illinois valstijo
je, pati valstija, miestai arba 
federalė valdžia išvedžiojo nau
jų kelių, kurių bendras ilgis 
siekia 70.7 mylių. Darbui iš
leista $6,932,054.

Šįmet pradėta, o ateinančiais

Vakar įvyko Illinois Emeri 
gency Relief Commission vir
šininkų pasitarimas apie tai 
iš kur gauti pinigų šelpimui 
bedarbių satisio’inėne’stį. Pra
dedant naujais metais valsti
ja nebegaus pinigų pašalpai 
iš federalės valdžios,'nes toji 
vykina WPA darbus bedar
bių skaičiaus sumažinimui. 
Likusių bedarbių našta, tad, 
nupuola ant valstijos pečių.

Sušelpimui bedarbių per 
sausio mėnesį reikia $5,- 
200,000. Iš “sales taksų” fon
do valstija tam tikslui tegali 
paskirti $2 milionus. Užsili
kusių IERC turi $800,000: To
kiu budu, trūksta $2,400,000. 
Gubernatorius Horner buvo 
nuvykęs Washingtonan pra
šyti Roosevelto tų pinigų, bet 
ar juos gaus, tai abejoja.

SULAUKITE NAUJUS METUS 
pas JOHN POCIUS

Pus gera muzika, smagus ir jvairųs lošimai. P-as J. Pocius ir vėl 
gąvo jauną bet pilnai užaugusį briedi iš Michigan valstijos, kuri iš
keps Naujų Metų išvakarėse. Gruodžio 31 d.ir šiuo skanėsiu jus pąvąišns Naujų Metų belaukiant.

Kviečia visus Draugus ir Pažystamus atsilankyti.

JOHN POCIUS TAVERN
3313 So. Halsted Street

32.50 
*39.75 
*47.50 
*29.75 
39.50 
*27.50 

*5.75 
•9.95 
*9.75 
*3.95

Kalėdinės Dovanos ir Toys 
Parsiduoda už ’/i Kainos

PIRKITE DABAR — DAUG SUTAUPYSITE

Koronerio džiurė vakar bai
gė svarstyti tragingos lietuvio 
Jono Kassen-Kasiuno mirties 
reikalų, bet negalėjo nustatyti 
jo mirties priežastis, tad pali
ko nuosprendį atvirų. Džurė 
pareiškė, kad “priežastis ne
nustatoma”.
v Kassen, 50 metų amžiaus, 
5734 S. Talman ,avenue, mirė 
gruodžio 18 d., nukritęs nuo 
Pensylvania traukinių tilto po

Paliko nuosprendį atvirą; mi 
re nukritęs nuo tilto po gat 
vekarių gruodžio 18 d.

Valdžios įstaiga, Home 
Owners Loan Corporation, 
kuri skolina pinigus ant na
mų, praneša, jog šįmet real- 
estate biznis pradėjo atgyti. 
Per įstaigos rankas ^perėjo 
316,397 tranzakcijos ir mokes- 
timis surinkt šįmet $739,461. 
Pernai trąnzakcijų buvo 276,- 
461, o mokesčiu susinkta 
$618,845.

Civil Service Commission, 
kuri pervaro per egzaminus 
federalės valdžios darbinin
kus, skelbią, kad yra vakanci- 
jos sekamuose darbuose:

Awning Makcr $1800 į metus, 
National Park Service, Depart
ment of the Interior, Wash- 
ington, D. C. ,

Senior Aniinal Husbandman 
(Cenetics) $4600 į metus, Bu- 
reau of Animal Industry, De
partment of Agriculture.

Sočiai AVorkcr (Psychiat- 
ric) $2000 į metus.

Junior Sočiai Worker $1800 
į met., United States Veterans’ 
/Ydministration.

Senior Chemist (Distilla- 
tion) $4600 į metus, Alcohol 
Tax Unit, Treasury Depart
ment.

Welding Engineer $3800 į 
metus..

Associate Welding Engi
neer $3200 į metus.

Assistant Welding 
neer $2600 į metus, Navy De
partment.

Aplikacjas komisijai reikia 
priduoti nevėliau sausio 6 d., 
1936. Blankas ir tolimesnes 
informacijas galima gauti 
Civil Service Commission ofi
se, naujuose Chicagos pašto 
rūmuose, prie Canal ir Van- 
Buren gatvių. '

gatyiakariu ties 63rd ir Ha- 
milton avenue. Klausimas 
ėjo apie tai, ar Kassen užsi
mušė nukritęs nuo tilto, ar jį 
suvažinėjo gatviakaris.

Piktinasi “Vilnį/ni”
Komentuodama apie velio

nio mirtį, jo našle, p. Kasiu- 
nienė, pareiškė pasipiktinimų 
dėl žinios a tlipusios “Vilnyj”, 
gruodžio 20 d. Toje žinioje sa
ko, kad namiškiai pareiškę, 
jog Kasiunas per kurį laikų gy
venęs iš pašalpos. Kaip toji pa
šalpa buvusi atimta, ,o žadė
tas darbas neatėjęs, tai jis iš 
nusiminimo nusižudęs.

Tikrenybėje, pareiškė p. Ka- 
siunienė, velionis ar šeimyna 
niekuomet iš pašalpos negyve
no, tad jokia pašalpa nega
lėjo būti atimta. “Mes gyve
name savistoviai”, ji aiškino, 
“ir mums nėra'Jokio reikalo 
ieškoti prag^Vėbiiho iŠ'; ‘čtia- 
rity’.” Be to, ji pridūrė, 
nors “Vilnis” tiesioginiai vėliom 
nio šeimynų cituoja, vienok jo- 
kis “Vilnies” reporteris nebu
vo atėjęs Ųzalbetis su namiš
kiais. V B A.

METŲ UŽBAIGIMO
Didis •

Išpardavimas
' Kainos Numažintos Iki 50%

Ant Puikiausių Prekių

Stovol yra ištobulintas ir dega Švariai ir kar
štai visokios išdirbystės aliejum apšildomose 

krosnyje ir virtuvės pečiuose.
Dega be kvapo ir yra liuosas nuo 

angliadario.
Pašaukite Nevadą '

arba Vincennes “wUV

KALENDORIAI
■ . . .. ■ v ‘ ... ■

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

NAUJIENOS
1739 S. Kalstė St

U CANal 8500

Mrs. Anelia K. Jarus?
- Physical Therapy

and Midwife
| 6630 S. Western 

Ifi AveM 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
1 gimdymo namuo

se ar ligoninėse, jn^ĮįL,. duodu massajre
eleetrie treat- 
'nient .ir mastne- 

blankets ir tt.
Moterims ir mer- 
irfnoma patari- 
mai dovanai.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STĖ RŪTOS NO, 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stencel, 2589 West 
43rd St.,/Chicago.' III.; Pirm, pa- 
gelb. C. Chaplinskas, 3627 South 
Halsted St., Chicago, III.; Nut. 
rašt. F. Opulskas, 3218 So. Lime 
St.. Chicago, III.; Fin. rašt. W, 
Zlabes, 740 E. 90th PI., Chicago. 
III.; Kont. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Racine Avė,, Chicago, III.; 
Kasier. glob. P. MUrtinkienė, 3441 
So. Morgan St.. Chicago, III.; Kas. 
pagelb. J. Yuškienienė, 2547 W. 
45th St., Chicago. III.L Durų mar
šalka S. Žukauskas. 2&15 W. 43rd 
St„ Chicago, III,; Ligonių apek. 
K. Keturakienė, 525 E. Oakwood 

Kasierius J. Yuškienas, 2547 
Chicago, III.; Sudįžia
Sudžios rašt. F. žu-

Korespondentas S 
i, Perry Avenue

...... ...
’ \ • I r ■ . .....

^'."1................................ ' ■■ - ■ <. • ---------------------------- - ----------------------------------------------- ---------%
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New« . 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian New» Pub.» Co.» Ipc

1739 South Halsted Street , 
Telephone GĄNal 85.00

~l -1 . ' ■ ■ -■ ' ..." —■ ...... .. -

Subscription Rata*:
18.00 per year in Canada
$5.00 per ifear outside of ęhicasrę 
$8.00 per yeąr in Cbicago 
3c per copy.

Entered as Second Qasi Mattel 
March 7th 1914 et tbe Port Office 
of Chicago, III. uncįer tito act oi 
March 3rd 1879.
'■V ■■ ■,» ii l* ■1 1111 ■■ ii'inm

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius^ Leidjbįa $ąu|ieRw Ben
drove, 1789 S. Halatod SL. Chicago. 
UI Telefonas Canal 8500,

Visakymo katant •
Chicagoje — paštu:

Metams 4....^,.^—------  $8.00
Pusei metą....... ........... ... ........ 4.00
Trims mėnesiams , , — 2.00
Dviem minėsimus —_1.50 
Vienam menesiui  .73

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija lf, -r -____________ 3c
Savaitei -----  18c
Mėnesiui    75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paktai

Metams ............... ...........—$5.00
Pusei metų _____________  2.75
Trims menesiams ___ —----- 1.50
Dviem menesiams —--------  1.00
Vienam menesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
r (Atpiginto)

Metams________ „_______ $8110
Pusei metų -. 4.00 
Tuma menesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymą

ti darbininkai, Lenino nuomone, turėjo aklai sekti, pas
kui vadus ir jų klausyti. (

Pagal šitą kurpalį buvo suorganizuota bolševikų 
partija (kai ji atskilo nuo socialdemokratų) ir, paskui, 
sovietų valdžia. Ir šita vadų diktatūros sistema tebegy
vuoja'Rusijoje iki šiol.

Tai kokia čia gali būti kalba apie “darbininkų de
mokratiją” sovietų Rusijoje I 
I ' ' ... .............. ..... u. ...... ................|... ... ......

Apžvalga
DEMOKRATIJA IR SEIMAS

. 1 ........2 ..Ali LL-.. 1. _L._A.LI   —S 

ŠIAUDINIAI BALSAVIMAI

Savaitraštis “Lįterary Digest” pranešu, kad,pasku
tiniai rezultatai /'šiaudiniuose balsavimuose”, kuriuos 
jisai daro tarpe įvairių žmonių visame krašte, rodą, dar 
didesnę persvarą Roosevelto priešų pusėje, negu kad 
buvo pirmiau. Iki šiol esą gauta viso 987,158 balsai, iš 
kurių daug daugiau kaip pusė, atseit 577,631, pasisakė 
prieš Naująją Dalybą.

• Klausimas, kurį tasai savaitraštis duoda balsuoto
jams, skamba taip: “Ar Tamsta dabar pritari Roose- 
velto Naujosios Dalybos atliktiems iki šiol veiksmams 
ir politikai?” , v

Jeigu tie šiaudiniai balsavimai tiksliai išreiškia pla
čiosios visuomenės nusistatymą, tai jie pasako, kad daur 
guma žmonių nesutinką su visais Roosevelto darbais ir 
politika. Bet jie nepasako, kokia dalis tarpe neigiamai 
balsuojančiųjų atmeta visą Naująją Dalybą, o kokia 
atmeta ją dalinai z

“Literary Digest” ‘klausimas yra perdaug bendras, 
per platus.

Antra vertus, ti.e balsavimai neparodo, ko tie žmo
nės nori, kurie balsuoja prieš Naująją Dalybą. Ar jie 
nori to, ką siūlo konservatyviškieji Roosevelto priešai, 
ar to, ko reikaląuja radikališkieji jo priešai?, Galimas 
daiktas, kad daugelis balsavusiųjų prieš Roosevelto po
litiką yra nepatenkinti tuo, kad ji eina nepąkankamai 
toli, šitie Naujosios Dalybos priešai, atėjus prezidento 
rinkimams, neduos savo balsų republikonams, jeigu šie 
pastatys tokį kandidatą, kaip Hooveris.

LENINAS BUVO PRIEŠ LAISVĄ DARBININKŲ 
JUDĖJIMĄ

Kada dabar komunistai bando įtikinti pasaulį, jogei 
bolševizmas stoja už “tikrą” arba “darbininkišką” de
mokratiją, tai bus ne pro šalį patirti, kokią buvo šituo 
klausimu bolševizmo tėvo Lenino pozicija. Ar Leninas, 
iš tiesų, kovojo už darbininkų demokratiją?

Pasirodo, kad ne, Leninas ne tik nesirūpino darbi
ninkų demokratijos įsteigimu, bet jisai buvo priešingas 
net ir visokiam savarankiškam darbininkų judėjimui.

Apie tai rašo B. L. Gorev, savo “Atsiminimuose iš 
1895-1905 metų”, kuriuos atspausdino . sovietų knygų 
leidimo įstaiga^ Maskvoje1924 m. Tenai tarp ko kito ap
rašoma ginčai, kurie ėjo tarpe socialdemokratų (LenL 
naą tuomet buvo irgi socialdemokratas} dėl partijos or
ganizacijos formoj ir štai ką tasai rašytojas pasakoja: 

“Leninas, vyriausias 'senių’ kalbėtojas, stojo 
griežtai prieš naujenybes (t. y, demokratiją orga
nizacijoje, — “N.* Red.) ir jau tuomet pasireiškė 
ypatingosios jo pobūdžio savybės ir jo. ypatingas 
protavimo būdas: jo įsitikinimas, iš vienos pusės, 
kad jo pažyalgos yra tikros, ir iš antros pusės,, jo 
tikėjimas į revoliuciniai-teoretinį neklaidingumą 
profesionalinių revoliucionierių grupės, kuri pati 
save panaujina ir papildo... Leninas buvo prięš 
kiekvieną, savarankišką darbininkų organmeiją, 
kaipo tokią, jisai buvo prieš tai, kad darbininkams 
butų suteikta kokia nors ypatinga kontrolės teisė, 
ir L t. Jisai sakė: jeigu jus turite klasiniai sąmo
ningų pasitikęjimo vertų atskirų darbininkų, tai 
priimkite juos į centralinę kuopą, ir atliktas kritu 
kis. Daugiaus, jokios kitokios darbininkų politikos 
nereikia.” - ■ • • : ,
Tai yra žodžiai,, tilpę antroje pusėje IV tomo (pusi. 

402) didelio raštų rinkinio, išleisto su antgalviu “Le
nk/’. Juos paraše karštas Lenino garbintojas ir atspaus 
sdino “leninizmo” įpėdiniai sovietų valdžios kaštais. 
Taigi negali būti abejonės, kad Šia yra ©reikšta oficia- 
linė bolševizmo nuomonė apie tai, ką skelbė ir už ką 
kovojo pats bolševizmo steigėjas.

Leninas, kaip matome, jokios darbininkų demokra? 
tijos nepripažino. Jisai buvo priešingas net kiekvienai 
savarankiškai darbininkų organizącijąi.

Darbininkai jam buto tiktai tiek geri, kiek jais gar 
Įėjo pasitikėti “neklaidingų” inteligentų ręvoKucionie- 
rių grupė.. Tokius dąrbdninkus, atskirus asmenis, jisai 
patarė priimti į vadų-revoliucionierių grupę; o visi ki-

Lietuvos Pasiuntinybes In
formacijų Skyrius kritikuoja 
komunistų kontroliuojamą “Na- 
cionalio Lietuvių -Veikimo Ko
mitetą” dėl to, kad jis agituo
jąs už buvusiųjų Lietuvos pre? 
zidentų ir ministerių pirminin
kų -pareiškimą. Tame pareiški
me, kaip žinoma, buvo reika
laujama sušaukti seimą.

Informacijų Skyrius abejoja, 
kad komunistams tikrai rupė- 
tųx demokratybė. Jisai sako, kad 
jie veikiausia, tik panaudoja 
buv. prezidentų ir ministerių 
pirmininkų pareiškimą “savo 
bolševikiškos taktikos/ sumeti
mais”. '

Tokioje nuomonėje nėra nie
ko-nepaprasto. Komunistai, ku7 
rie per metų metus demokrati
ją niekino, o dabar staiga pa
sidarė karšti demokratybės gy
nėjai, negali išvengti įtarimo, 
kad jie nėra nuoširdus. Bet, 
toliaus, Pasiuntinybės informa
cija imasi kritikuoti pačią sei
mo idėją ir čia ji sauja toli pro 
salį.. ''

“Krašto atstovybės 1 (sei
mo) idėja”, skaitome Infor
macijų Skyriaus straipsnyje, 
“nėra svetima dabartinei 
Lietuvos vyriausybei, betgi 
kiekvienam turėtų būti aiš
ku, kad senojo (? — “N.” 
Red.) tipo seimo sistema, iš- 

/ bandyta (? “N.” Red.).
praktikoje, vargų begali tu
rėti pretenzijos gryžti šiuo 
laiku. v ..

“Kai Lietuvoj^ einama 
prie naujoviškos (? — “N1.” 
Red.) tautos atstovybės for
mos, kuri turėtų atatikti 
naujoms apystovoms ir kraš
to nuotaikai, tai bolševikų 
diriguojamo ‘bendro pronto’ 
pastangos negali turėti nei 
reikšmes, nei pasisekimo tar
pe objektingai galvojančių 
piliečių.” .
Mums nesvarbu, ar bolševi

kų “bendras pruntas” turės 
pasisekimo, ar ne, bet tai, ką 
Informacijų Skyrius sako apie 
“seną” ir “naujovišką” seimo 
sistemas,, yra įdomu. Jisai tei
gia (tvirtina), kad ta seimo 
sistema, kuri veikė Lietuvoje 
iki 1926 m. perversmo, esanti, 
negera ir negalinti net turėti 
pretenzijos gryžti šįuo laiku,.

Kas gi blogo yra toje siste
moje? Sakyti, kad ji buvo “iš
bandyta praktikoje”, yrą šiek- 
tiek naivu, žinant, kad ji Lie* 
tuvoje gyvavo viso tik apie 6 
metus. Kitose šalyse tokia ar-, 
ba panaši seimo sistema yrą iš
gyvavusi šimtmečius, bet da 
ir tenai anąįptol nėra paėmęs 
viršų įsitikinimas, kad ta seimo 
sistema jąu paseno ir jau nė- 
beatatinka naujų apystovų..

Ar sename Lietuvos seime 
buvo bloga tai, kad jo nariai 
buvo renkaipi visuotinu bąlsa- 
vimu? Ar kad kandidatus į sei
mą statydavo politinės parti
jos? Ar kad seimas; turėjo tei
sę reikšti nepasitikėjimą mi- 
nisiteriams? Ar kad seimo na-, 
riai turėjo asmens neliečiamy
bę? Ar kad jie daug kalbėdavo, 
ir ginčydavosi?

Pasiuntinybės Informacijų 
Skyrius nenurodo “senos” sei- 
nao sistemos ydų, bet jisai kal
bą apie “naujovišką tautos ak 
stovybės formą”. Kurią gi si
stemą jisai laiko naujoviška?

Ne tik Lietuvoje yra panai
kintas “senos sistemos” seimas. 
Jį panaikino pirmiausia Rusi
jos- bolševikai, įsteigdami sei- .. ..... _• ’ ; ' ■ ' V ■ . . ■/.-

J. 1. Į ■ J I".

mo vietoje “atstovų, tarybas” 
(sovietus). Paskui jį panaiki
no fašistai Italijoje, hitlerinin
kai Vokietijoje, klerikališki fa
šistai Austrijoje ir t. t. Tai ar 
šitose valstybėse dabar jau yra 
įsteigti 
seimai?

Jeigu paklausysime komu 
nistiškų 
moka ne tik čiulbėti, bet ir ku
meliukus piauti), tai sovietai, 
žinoma, bus pati naujoviškiau- 
sia atstovybės forma — tąip 
naujoviška, kad “buržuaziškos 
Šalys” tegalėsiančios ją pasiek
ti tik kada nors ąteityje. Bet 
Italijos Mussolini mano, kad 
“korporacijų” (profesijų) at-

■naujoviškos formos”

lakštingalų (kurios

stovybę ęsaųti daug moderniš- 
kesnis dalykas, Įięgą sovietai. 
O Hitlerio nuomonė yėl yrą ki- 
tokia./

Tai kurią gi jų dabar reikia 
pasirinkti?

Senoji tautos atstovybės for
ma, t. y. seimas, išrinktas vi- 
suotinu, tiesioginiu įf slaptu 
bal^vimu, iki šiol pasirodė 
tinkamiausia ir teisingiausia 

; žmonių vaidymosi sis,fęmą. Nie
ko geresnio kolkąs dar nęra iš
rasta. Ją vartoja visos šalys, 
kurios gerai tvarkosi.

Civilizuotąsai pasaulis eis tuo 
keliu, kuriuo eina Anglija, 
Franci j a, Amerika, šveięarija, 
Danija, Švediją .ir kitos demo
kratines šalys, bet ne fašizmo, 
hitlerizmo arba bolševizmo ke
liu.

Tąs faktas, kad šiandie jau 
ir bolševizmo garbintojai nori 
“senos formos” seimo Lietuvai, 
liudija, kad pačiame bolševizme 
tikėjimas į sovietų išganingu
mą jau nebėra toks tvirtas, 
kaip kad būdavo pirmiau.

Lietuvos Ūkininko Žirklės
Skirtumą kainos tarp ūki

ninko parduodamų gaminių ir 
jo ūkiuj perkamų reikmenų 
yra priimta vadinti ūkininko 
žirklėmis.

Tas ūkininko žirkles grafiš
kai atvaizduoja Lietuvos ban- ■ > . ■
ko biuletonis.

Šios žirklės vaizduoja Lietu-, 
vos žemės u’kio perkamąją ga
lią ir pramonės perkamąją ga
lią. Matome, kad 1926 metais 
tas skirtumas nebuvo toks di
delis, bet vis dėlto ir tais me
tais Lietuvos ūkininkas mažiau 
gavo už savo parduodamus ga
minius. Pramoninko perkamoji 
gAlia buvo stipresnė. Bet jau 
1927 metais ūkininkas ne tik 
kad pasiVija pramoninką, bet 
net jį pralenkia;

Tokia ūkininkę (buklė, be di
delių svyravimų, : veik tęsiasi 
iki 1929- metų pabaigos. Jau 
1930 metais ūkininko žirklės 
pradeda žymiai skėstis jo ne
naudai. Ir taip metai į metus 
iki šių metų jos pasiekia savo 
maksimumo ir štai ūkininkai 
pradeda nerimauti, kelti strei
ką.

Jau 1926 metais Lietuvos 
ūkininkas ir keitė savo politi
nes gaires.

Kaip tik ūkininko produktų 
kainos tuomet susvyravo jo ne
naudai, jis nustojo savo balsus 
Seimą renkant atiduoti krikš
čionims demokratams, kuriems 
iki tų laikų ištikimai tarna
vo .. sumetė juos liaudinin
kams, o kai kur net socialde
mokratams. Krikščionims de
mokratams tivomet buvo ne
lauktas daili tas. ją vedamos 
uliiškoą organizacijos buvo di
deles pinigų sumąs pavidale 
įvairių paskolų pasiėmę iš vai-; 
stybčs iždo. Socialdemokratų 
ir liaudininkų tuometinė z vy 
riausybė pagrasino, kad tąs, 
skolas, jų terminams suėjus, 
reikės valstybės iždui grąžin
ti, nes paskolų terminai nebus 
pratęsti.' Tai reiškė, ne dau
giau-ne mažiau, kaip krikščio
nių demokratų pilną bankror

liau tautininkai gudriai lavi> 
ruodami krikščionis demokra
tus visai iš vyriausybės iš
stūmė.

Socialdemokratų ir liaudinin
kų koalicija tuomet nebuvo 
gaji, tai buvo daugiau dirbti
nas, bet negyvenimiškas pada
ras. Liaudininkai visuomet la
bai bukštavo didesnių sociali
nių reformų. Gilesnis darbinin
kų judėjimas į juos darė nei
giamo įspūdžio. Dėlto liaudi- 
ninkaį, kad ir tuomet buvo, su 
socialdemokratais koalici j o j e, 
bet jie labai dairėsi į visas 
puses. Socialdemokratai pas 
juos didelės atrąmos neturėjo.

Ūkininkai balsavo už kaifuo-r 
sių£ ir daugiau metė balsų ne 
tiek iš įsitikinimo, kiek išei
dami iš tų metų savo ūkišką 
samprotavimų. Dėlto įvyko tąi,. 
kas turėjo įvykti. Iš viso tuo 
metu jau Euyopos valstybių gy
venime buvo pasukimas į de
šiniąją pusę. Tai buvo pirmi 
dabar esamos reakcijos ęimp- 
tomki, x

Jei ir dabar krikščionys de
mokratai yra tautininkams 
opozicijoje, tai ne tiek iš esmės, 
kiek iš padėties. Mat, jie jau
čias nuskriausti, kad nepriten- 
k-a prie valstybinio ragaišio. Ir 
tiJ^. Dėlto keistoką daro įspūdį 
tie, kurie net krikščionis demo
kratus šaukia į bendrą frontą... 
Krikščionims demokratams a- 
nuomet tautininkai leido savo 
skolas atidėti mokėjus, bet kai 
su jais susipyko; tai pareikala
vo kas valstybės iždui priklau
so grąžinti; bet krikščionys' de
mokratai vis delsė... Pagaliaus, 
i visą tą reikalą įsimaišė kon
trole ir byla ūkininkų sąjungos 
pavidale atsidūrė prokuratūro
je ir štai netrukus mes turėsi
me keturiasdešimties asmenų 
ūkininkų sąjungos .didžiulę by-

Ųfcinįhkn sąjunga tai ir bu
vę kriMčipnių demokrątų ūkiš
ka organizacija. Krikščionys 
demokratai būdami .valdžioje 
visokių paskolų ir pašalpų, pa-« 
vidale ėmė iš . valstybės iždo 
pinigus ir davė ūkininkų są
jungai. O šie falsifikavo ba
lansus ir dalį tų pinigų leido 
sąvx> partijos reikalams. Jau 
krikščionys demokratai savo 
ląiku turėjo garsią tąip yadiną- 
mą lašinių skutimo bylą ir tu
rėjo kelis šimtus tūkstančių li
tų grąžinti valstybės iždui. O, 
ši. bylą dar didesnė, nes pada
ryti valstybei nuostoliai siekia 
poros milijonų’ litų!

* Taigi krikščionys demokra
tai, anuomet.darydami pervers-* 
mą, norėjo, išvengti savo, skau
daus likimo, nes. socialdemokra
tų ir liaudininkų vyriausybė 
kaip tįk nęrėjo tuoj išgauti iš 
iždo paskolintus , ųkininkų są- . 
jungai pinigus. Tuo metu pa
skolų terminai baigėsi 1926 m. - 
gruodžio mėnesyje, tai buvo 
reikalo, pasiskubinti su pervers-, 
inu. J.is, kaip žinome,. įvyko, 
gruodžio 17 d.

> Taigi, kaip matome, Lietuvos ‘ 
ūkininko žirklės' besiskečiant 
pradeda karpyti...

Iš esmės konservatyvus Lie- . 
tuvos ūkininkas 19?6 m. po 
gruodžio 17 d. perversmo greit 
nusiramino ir širdyje gal lai
mino tai, kas įvyko, nes, kaip 
matome iš to grafiško vaizdo, 
ūkininko žirklės visai susilenkė 
ir net žiotis pradėjo jo nąudai. 
Taigi tuomet jis skaitė ne pa
gerėjimu pasaulinės ūkiškos 
konjunktūros nuopelnų, bet 
perversmo... Tokiose apystovo- 
se pigu buvo įsigalėti tautinin
kams. ’ ■ ‘

Dabar Lietuvos ūkininkų ju
dėjimas bent kiek aprimo. Mė
ginta streikuoti Rokiškio, Ute
nos apskrityse, bet be pasise
kimų. ,Įdomu, kad žemaičių ūki
ninkas visai buvo ramus tiems 
visiems judėjimams. Tai su
prantama dėlko. Mąt, Žemaiti
joje stambesni ūkininkai dau
gumoje lenkų, arba sulenkėję 
bajorai, jie atsargesni, be rei
kalo nenori. perdaug išsišokti, 
juk jaučias lyg ir tautiniai 
prislėgti. Kas kita Suvalkijos 
krašto ūkininkai. Tąi išimtinai 
lietuviai, vedą intesingesnį ir 
rącionąljškesnį žemės ūkį. Ma
žažemiai iš, viso tame judėjime 
buvo abejingi.

Tos žirklės skaudžiau kirpo 
stambesnį ūkininką, nes jis 
yra reikalingesnis įvairių reik
menų, be to, turi pasižadėjimų 
tretiems asmenims, kaip antai 
bernams, tarnaitėms, pieme
nims algas mokėti ir bankuose 
skolas dengti. Smulkesnis ūki
ninkas čia galėjo labiau susi
traukti, nes .visos tos bėdos 
lietė daugiau jį vieną, arba jo 
tik šeimą. Jis pats galėjo pra
dėti mažiau vartoti, daugiau 
nešti savo gaminių parduoti, 
nors ir visai pigia kaina. Tai
gi tas smulkusis ūkininkas 
šiuo atsitikimu ligo lyg ir at
sparesnis toms visoms bėdoms, 
tiems ūkiškiems negalavimams.

Miestų darbininkai ir į gry-

ėmė iš , valstybės iždo • J —.

/

šeštadienis, gruod. 28, 1935

naj tokius ekonominius ūkinin
kų reikalavimus žiurėjo pro pir
štus. juk tai liete ir darbiniu- 
ką kišenių. Darbininkų uždar 
biai visai maži, o Čia reikalau
jama pakelti maisto produktų 
kainas, tai aišku darbininkas, 
o iš viso miesto gyventojas 
perdaug neįsidomayo ūkininkų 
streiku. Juo labiau, kad tasai 
streikas išpradžių statė tik gry
nai ekc no rainius reikalavimus...

pfomo Lituaniens.

SĮtop
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Nležčjimp. IfibSrlmų ir Dedervin&i— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina iritaeiją nuo Eczemos. spuo- 
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l • A different, delicious 
fląvor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 

/ and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 

L new way. Try it! <
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MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT
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MILICIJA SAUGO DISTRIKTĄ, KUR SIAUČIA VAIKŲ PĄRALIŽAS

Aiškų,, savo valia mirti nie
kas nenori, Krikščionys demo,- 
krątai pradėjo dairytis kas da
ryti. Tuomet jie susivuostė su 
visai neskaitlingais tatrtinin- 
kais, kurie betgi turėjo dide
lio svorio Lietuvos kariuomo 
mes vadovybės tarpę, čia krikš
čionys demokratai ir pakišo 

: mintį, kad reikia padaryti, per
versmas. Ypač dėl kairiųjų vyh 
rįąusybės nerimavo krikščionių 
demokratų / pakalikas darbo fe
deracijos vadas K. Ambrazai 
tis. Ir štai 1926 metais dėl dį 
delio tiį laikų vyriausybes svy
ravimo gruodžio 17 d. įvyko 
kariškas perversmas. Po per? 
.versmų pirmoji vyriausybė bų 
!vo sudaryta iš tautininkų ir 
krikščionių demokratą, bet ,vė->

Milicija buvo pašaukta įvesti kvąrąntiną Kiowa apskrityje, Oklahomoję, kada ten 
paraližiaus epidemija ir dešimts žmonių į trumpų laikų mirė. Trofikas buvo 
valstiją, o visos krautuvėj turėjo užsidaryti,•' tik vaistines ir grosernės tegalėjo 
tik būtiniausiam reikale. į. 1 ..  .

iškilo vaikų 
per 

ką nors
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Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj
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Gerkit ir Reikalaukit

Laivas Linksmybės

Erno 
seka

NATHĄN 
KANTER

Lietuvilkos 
Degtinis

Keistučio K1 i u b o 
nariams ir rėmėjams

“Nau- 
gerb. 

vietos 
nevil-

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Boūrbon

Rekomenduoja šeimi 
ninkems jautieną

Kviečia visus apielinkčs lietu 
vius įstoti organizacijom

Crane Coal Co.
5332 S. Long AVfc.

Tek Republie 8102

$55.00 Naujos Mados Gesi 
niai Virtuvėms pečiai .

Liuosybės svetainėj surengė 
metinį švenčių vakarą

Cicero Koresponden 
tas Daro Naujų Me 

tų Pareiškimą

Pocahantaš Mine Run Screėned 
5 tonai ar daugiau $7..3O tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

Sako; ir 1936 m. jis smarkiai 
“boostys” savo koloniją.

Pasiklausykite musų radio 
programų kas nedcldienį

John Charites Thomas 
General Motors 

Programe

Naujų Metij radio 
programas ,

Chicagos Mėsos Biuro infor
macijų skyrius .praneša^ kad 
šiandien šeimininkėms geriau
siai išpuola pirkti jautieną— 
“pot roast of beef”. Tai bu
siąs ekonomiškiausias pirkinys.

didžiausias degtinės san- 
Jaiko geriausią degtine ir 

Vyną amerikonišką ir importuotą.

Jei norite, kad jūsų kostumeriai 

augtu, imkite degtinę,: kliri patiks r
tities gausite pas mus.

John Pociaus krautuvėj^ 
4932 W. 14th street; yra naii- 
ja “republikonų stotis”. Krau
tuvė kasdien atdara ir kas įdo
maujasi partija ir nori gauti 
informacijų ar patarimų, lai;
užeina. Kot.

Šįryt “Naujienų’ 
programe dainuoja 

J. Čepaitis

$140.00 Puikiausi Kombintf 
ei jos Pečiai

'89.75

šiuomi aš kaipo pirminin
kas noriu jumis visus ir kiek 
vieną payeikinti su šventėmis. 
Čia aš noriu kiekvienam pas
pausti dešinę ir palinkėti kuo- 
laimingiausių, > pasekmingiau- 
sių ir .linksmiausių “Naujų 
1936 metų”. Taipgi, aš noriu 
palinkėtu laimingiausių Naujų 
Metų musų , bizriieriams, > klubo 
rėmėjams. Ypatingai šiuomi 
nariu palinkėti daug laimės 
p-nams J. ir S. Yushkams, sa
vininkams Hollywood svetainės, 
kur klubo susirinkimai atsibu* 
na; taipgi p-nųi Paul Smith, 
Palm Garden Inn., savininkui,

R a u domRožiečiai pa 
sėkmingai atšventė 

Kalėdas

Nauja republikonų sto
tis Ciceroje

GRUODŽIO 28—Dariaus ir Girėno tosto Rengiamos Naujų Metų 
Iškilmes, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. Halsted 
Street. Pradžia—7:30 vai. vakare

GRUODŽIO 29—“Jaunosios Birutės”—

Rokiškėnų Kliubo 
Reikale

šie bargenai siūlomi tik 
prieš Naujus Metus. Turite 
neatbūtinai jais pasinaudo-

Marąuette Piark Lithuanian American Citizens’ Club — bažnyti
nėj svetainėj, 68th and Washtenaw avė. 2-trą vai. pip. 
Naujos valdybos rinkimai, parūpinamas darbininkų ba
liuj, sausio 5 d. >

ka ir kalbos bus pritaikintos 
Naujų Metų sutikimui.' Patir
ta, kad į dalyvaus žymus daini
ninkai ir mužikai,, taipgi ir kal 
bėtojai. todėl, kad geru upu 
sutikti Naujus Metus, nepamir
škite pasiklausyti šio progra- 
Aio. t Rep. xxx

(b) Song .to the Evening Star 
from “Ta‘nnlįa‘ttseI,” Wagtter

i John Charles Thomas
(a0 Waltz from “The Sleeping 
Beauty” Tschaikowsky
(b) Sailor’s Dance from “The 
Red Poppy” / Glięre 
General Motots Symphony

Orchestra
(a) Air do Ballet
(b) March and Proeession of 
Bacchus from “Sylvią Bailei”

. ' DėlibOs

19 kalėjime už valdy 
mą automobiliu 

jsigėrus

General Motors Sympirony 
Orkėirtrtt

Prologue from “I PagHacci” 
LeoncavaHo

John Charles Thomas
Overture to “Die Mpisteritfnger” 

Wagner 
General Motors Symphony

Orkestrą x *,

WEDERALdAVINGS 
■Ian# LOAN AC<9CtAtI0N 

- OF CHICAOO
Skolinant Pinigus ant Pirmų 

Morgičių.
„ " ■ J, U. S. Government istąįgoi,

F. S. and L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos yphtos iki $5,000.00.
Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje išmokėjom 4%.

2324 S. Leavitt St. Tek Canal 1679
JUSTIN MACKIĖVVICH, Prezidentas.

Mikyta. Dainuoja kvartetas.
i Dusetos, polka, 
Makalai.
Tango. Baritono solo. Tenzi.
Oželisį Šimkaus. Dainuoja

kvartetas. • ..4,
Kariška polka. Orkestrą, 
Ubagų. kaimas-, polka. Orkes-

“Floor Show”, šokiai. 
(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.

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

GRUODŽIO 31—Chicagos Lietuvių Vyrų Choro Rengiamos — 
Naujų Metų Sutiktuvės, Neffo svetainėj, 2435 S. Leavitt 

" Street, įžanga
GRUODŽIO 31

Rytoj, Sekmadienį, 11-tą va
landą prieš piet, iš stotieš 
W.G.E.S; Progress Krautuvės 
lėšom ir pastangom bus transe 
liuojamas įdomus ir gražus ra 
dio programas. >

Kadangi šis programas pri
puola pabaigoje senų metų ii? 
netoli naujų, tai-dainos, muzi-

$22j00 Minkštų Anglių Šil 
sdomi Pečiai po

13.95

Oro bangomis Nedėlioję iš 
stoties AVČFL, 970 kil., ‘nuo 5 
iki 6 vai. po pietų aplankys 
jumis gražios dainos, kurias 
sudainuos Bttdriko\radio kvar
tetas. Be to, bus Makalai ir di
delė radio orkestrą. 
t Programas:.

CICERO. — Kalėdos, Kalė
dos!, bet jau ir po Kalėdų. Tie
sa, šios Kalėdos tai tikrai bu
vo seno krajaus šventės. Snie
gas, .šalta, net tvoros traškė
jo. Kūčių vakarą visur languo
se žibėjo eglaitės. Gatvėse ju
dėjimas, krautuvės pasipuošę, 
laukdamos kostumerių. Visi sa
ko, kad šįmet prekės ėjo ge
riau negu pernai. Suprantama, 
daugiau dirbama, daugiau per
kama. ' ,t <

Na, Nauji Motąi. jau čia pat. 
Matysime, ar jie ką naujo at
neš. Visi laukiam trokštam ge
rovės, šviesesnės ateities. Aš, 
kaipo “Naujienų” korespon
dentas, ^pareiškiu, kad ir per 
1'936 metus boos'tysime savo 
koloniją, “.Naujienų” skaityto
jus-; biznierius, nes matau jų 
gerą širdį ir norą “Naujienas” 
remti. O tas. dienraštis ir iš
nešiotojas p. Lukoševičius vi
siems ir visuomet patarnaus.

“Naujienų” korespondentas.

Antanas Martin, 50 metų, 
4500 S. California avehue, bu 
vo nuteistas 10 dienų bride- 
Peilyje, už tai, kad jis valdė 
automobilį įsigėręs. Trečia
dienį jis įvažiavo į mašiną vie
no Eugene O^rico, 7008 South 
Paulina street. Martiną nu
baudė municipalis teisėjas Uol
iam!.

Nedėlios rytelį. Maršas. Su
driko radio kvartetas, prita
riant orkestrai. '
; Jūžintų polka. Orkestrą.

Atsigėriau žalio vyno. Alek
sio. Dainuoja kvartetas;

Mergužėlė, polka. Orkestrą.
švenčių giesme. Dainuoja 

kvartetas. v
Estudiantina. valcas. Orkes-

Apie tris mėnesius atgal už
gimęs Klovainiečių kliubas ry
toj susirinks šemetų svetainė
je, 1500 S. 49th avenue, Ci
ceroje, išsirinkti nuolatinę val
dybą. Pradžia—2 vai. pp.

Šusirinkiman kviečiami visi 
lietuviai iš Klovainių apielin 
kės—nariai ar nenariai. Kliu
bas jau turi pusėtiną skaičių 
prisirašiusių, bet reikia dar 
daugiau, kad sutraukti visttfs 
tautiečius į daiktą. O tas bū
tinai reikalinga pačių klovainie
čių naudai. Bus malonu seniems 
jaunystės pažįstamiems drau
gams sueiti, pasimatyti po dau
gelio metų nesimatymo. .

Klovainiečiai, paskleiskite šią 
žinią tarpe savųjų, susirinkite 
arba priduokite kliubui savo ir 
pažįstamų pavardės ir k antra
šus. * ■

Raštininkas yra p. ' Stasiui 
nas, 1430 5. 48th avenue, Ci
cero, III. ■ D------- -

50c.
Naujos Gadynės” Choro Rengiamos Naujų 

Mėtų Sutiktuvės, Chicagos Lietuvių Auditorijoje?
SAUSIO 11.—SLA. 301 Kuopos vakaras Cicero šemetų svetainėj, 

1500 So. 49th avenue. Gera muzika, įvairumai. Įžanga— 
■ 25c., ir prizai laimingiesiems. .

SAUSIO 19^—Chicagos Lietuvių Draugijos Metinis Vakaras- 
Koncertas, Sokol svetainėje, 2345 South Kedzie avenue. 
Pradžia 4 vai. pp.

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

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

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

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

Verner W. Main (dešinėj), kuris* laimėjo rinkimus Michi 
gan trečiam kongresiniam distrikte pasisakydamas už To\vn 
send planą. Jis kandidatavo republikonų partijos vardu. J 
Wagner> kampanijos vedėjas, sveikina laimėjusį.

CICERO.—- Raudonos Rožės 
Kliubo Kalėdinis parengimas 
puikiausiai pavyko. Tai metinė 
organizacijos šventė, kurią Ka
lėdų vakare susirenka Kliubo 
nariai ir jaunimas smagiai lai
ką praleisti. If šįmet, kaip ir 
kitais metais, grojo gera muzi
ka, ir buvo linksma.

Rengimo komisiją sudarė B. 
Tumavičia, A. Venckus ir J. 
Zaluba. Vakaras nusitęsė iki 
2-tros ryto. Ir muzikai (Chas 
Hess orkestras) nustojus gro
ti, rpekas nenorėjo apleisti šil
tos Svetainės, nes mate llaį) 
langai apšalę ir jautė? kdd Šil
ke speigas. Noroms-nenoroms 
susirinkę išsiskirstė kas sau,— 
kad vėl susitikti sekančiam Ka
lėdų parengime, kitais metais;

—“N.* kor.

JURGIS VIKSVA
PersiskyrS sū šiuo pasauliu 

gruodžio 27 dieną, 2:30 valan
da po pietų 1935 m., sulaukęs 
58 metų amžiaus, gimęs Pa
nevėžio apskr., Vabalninku 
parapijoj, Akmenės vienkiemy.

Paliko dideliame nuliudime 
Moteri Petronėlę po tėvais Zi- 
kutę. 1 dukteri, 2 sūnūs, Lie
tuvoj broli ir 3 seseris ir daug 
kitu giminiu. >

Kūnas pašarvotas randasi 
6847 Arkansas Avė., Ham- 
mond, Ind.

Laidotuvės ivyks antradieni 
gruodžio 31 diena, 10 vai. ry
to iš namu i Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Jurgio Viksvos gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris .Duktė, Sunai 
ir Giminės.

Peoples ^ūrniture Co. p-nui 
Kizui; Progress Fūrniture Co., 
p-nui J. Kaledinsku’i, p-nui J. 
Budrikui, Dh T. Dunduliui 
musų, klubo daktarui; p-nui J. 
žuriui? musų tbisių patarėjui; 
musų gėlininkams, Utba Flo- 
wer Shoppe ir p-nams S. Lq- 
yeikams; žodžiu, visiems musų 
klubo rėmėjams. Taipgi linkiu 
mu*sų gerbiainiam dienraščiui 
“Naujienoms” ir jo vedėjams 
už prielankų musų kliubo rei
kalų aprašymą savo špaltose.

Nuoširdžiai prašau visų šiuos 
mano linkėjimus priimti ir te
gul ateinanti 1936 methi būna 
mums visiems pa'ekmingiausi ir 
laimingiausi.

Liet, Keist. Pašai. Klubo
Hrtfi,. F. Jakavičia.

šis “Laivas (linksmybės” ra
dio programas yra leidžiamas 
Jos. F. Budrikė radio ir rakan
dų krautuvės, 3417 S. Halsted 
st., kurioje dabar eina didelis 
prieš Naujus Metus invento
riaus “ sumažinimo v išpardavi
mas. Visiems’,-'kurie atsilanko 
į Budriko krautuves, duodami 
dykai 1936 m. puikus sieniniai 
kalendoriai. • Z.

Į mano atsišaukimą Rokiškė
nų Kliubo steigimo reikalu, til
pusi neseniai “Naujienose”, jau 
keletas atsiliepė vieni per te
lefoną, kiti per laiškus, jų tar
pe ir pp. Plačiai, žinomi pp. 
Lašai ir Diliai iš Michigan 
City.

Atsiliepimuose visi labai jau
triai pritaria ir pageidauja to
kio kliubo.

Pageidaujama, kad dar dau
giau atsilieptų, ypatingai, kad 
atsiliepimus darytų per 
j ienas”. Aš tikiu, kad 
“Naujienos” neatsakys 
šiame reikale ? Prašome 
kinant atsiliepimus daryti.

Tada sušauksime susirinki
mą bendram pasitarimui, ir su 
darymu! kliubo branduolio.^ t 

Kv čepukias, 
Tel. Brunswick 9131

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

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

856 WEST 63rd ST., 
Tel. Normai 6100.

Antros lubos priedais Wiebold

F. V1ZGARDAS 
savininkas 

iNTERNATrONAL 
WHOLESALE WlNE

Garsus Metropolitan Operos 
dainininkas, kuris Chicagoje 
'dainavo ėperoš “Gale” prem
jeroje, kartu su' lietuve, Hėlen 
BartUsh, rytoj vakare pasiro
dys General Motors simfonijos 
programe. Graži automobilių 
bendrovės muzikos valanda 
transliuojama iš NBC stočių 
(WMAQ Chicagoje) nuo 
10-tos Chicagos laiku. /

Orkestrą diriguos 
Rappe. Programas yra 
mas:

P. C0NRA1)
STUDIO

420 W. 63rd St
Erttf ewbotf 5883-5840 

< >ar gražiau, moderni!
Iriau, įrengta.

“Naujienų” rytiniame žinių 
programe iš stoties WCBD šian
dien dainuos p. J. Čepaitis.

Programai, transliuojami kas 
antradienio, ketvirtadienio ir 
šeštadienio rytą, 9:30 A. M. •

3222-26 S. Halsted St.
Tel. Victory 4226 

Vedėjas J. KALEDINSKAS

JURGIS KUKURAITIS
Mirė gruodžio 22ntrA, 1935, 

o po gedulingu pamaldų šv. 
Jurgio par. bažnyčioje, palai
dotas šv. Kazimiero kapinėse, 
gruodžio 26tą.

Šiuomi reiškiame gilios pa
dėkos žodžius kun. Valančiui 
už gedulingas paniafldas, ii* 
komp. A. Pociui. Toliau dėko
jame visiems giminėms, kai- 
mynains ir draugams už lan^ 
kymą- pašarvoto velionio kop>* 
lyčioje, pareikštus mums už
uojautos žodžius, už šv. Mi
šias, už gėles ir grabnešiams. 
Dar dėkojame visiems dalyva
vusiems gedulingose pamaldo< 
se bažnyčioje it lydėjusientš i 
Trupines.

Pagailės reiškiame širdingą 
padėka laidotuvių direktoriui 
P. Ridikui, už sumanų if rū
pestingą^ patamavifn’a t ir tvar
kių- laidotuvių surengimą.

O tau, musu mylimas tČVteli, 
po ilgu kančių šianiė pasauly
je lai suteikia Gailestingas 
Dievas amžiną Atilsi.

Nubudę
Dūkte ir Sūnūs.

Krautuvėj 
Didis Pečių

Išpardavimas

Mutual LiquorCo.
4707 So. Halsted St

TeL TAROS 0803

$35.00 Gražus Parlor Heat 
dėl vartojimą visokio 

kuro po

22.75
$60.00 Alyva kūrenami 
? < ŠILDYTUVAI

37.50

NAUJIENOS, Chicago, Illi
.............    j- ■■ -------

Largo from “Xerxes”
Handel-Molinari

General Motors Symphony 
Orchestra

(a) Vision Fugitivč from “He- 
rcdiade” ’ Massenet

Lietuvi 
flėfis, t
Kainos prieinamesnės kaip kitur.

Matų patenkinti ir kad jūsų biznis 

jusųlcostumeriams/Jo tokios deg- 
" i: ■ • ■ ■

■Parduodam tik tiems, kurie 
turi laisnius.

V' Tel. 'BciuteV&rd 0470
4611 So. Ashland Avė 

GHICAGO, ILL.
i> I, f Ii »* >i'iM 1 .MU U n',1 U. i...*

i
fi; -1 ''i
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NAUJIENOS, Chicago,III. šeštadienis, gruod. 28, 1935

Lietuviai rengiasi iš
kilmingai pasitikti 

Naujus Metus
eilęOrganizacijos rengia visą 

sutiktuvių; daugybė vakarė
lių privatiškuose namuose 
užeigose.

iškilmin- 
paskutb 
lietuviai

Praleidę Kalėdas 
giau, negu per kelis 
nius metus, Chicagos 
rengiasi nepaprastai triukšmin
gai ir linksmai sutikti Naujus 
Metus, kurie yra beveik čia

Įvairios organizacijos, cho
rai, salėse rengia sutikimo iš
kilmes savo nariams ir drau
gams: šimtai šeimynų, sukvie
tę svečius kelias savaites iš 
anksto jau ruošia butus vaka
rėliams, kur taipgi gruodžio 31 
d., pasveikins gimstantį 1936 
metų kūdikį.

O lietuviai tavernininkai, ne
atsilikdami nuo kitų, triusiasi 
ir ruo^asiiškilmėms, Paršiu
kų, viščiukų bus daugybė, bet 
kai kurie pasirūpino gauti spe
cialiai sutiktuvėms ■ briedžius, 
cielas avis, turkius ir kitus gy
vūnus, kuriuos pasisekė miš
kuose nudėti.

Iš prganizacijų, kurios ren
gia sutiktuves ar Naujų Metų 
iškilmes yra sekamos: \

Dariaus ir Girėno Kuopa, 
Amerikos Legiono postas No. 
271, Chicagos Lietuvių Audi
torijoje, gruodžio 28 d., ren
gia Naujų Metų vakarėlį, ku
riame žada turėti “floor show” 
— keletą gabių šokėjų, akro
batų; “rollerskeitininkų”, kurių 
šposai, sako, žiūrovams ant 
galvų plaukus pastatys, etc. 
Bus ir šokiai. Posto koman- 
dantas B. R. Pietkiewicz ir ko
respondentas F. Krasauskis 
kviečia nuoširdžiai legionierius, 
jų šeimynas ir draugus atsi
lankyti. Pradžia 7:30 v. v.

Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras, bendrai su Lietuvių Socia
listų Centraline kuopa rengia 
sutiktuves W. Neffo svetainė- 
jt, 2435 S. Leavitt Street (7:30 
v. v.). Tai bus ne vien sutik
tuvės, bet ir pagerbimas “Blin
dos, Svieto Lygintojo” artistų, 
kurie gruodžio 6 d., gražiaį su
vaidino veikalą ■ Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje. Choro ir so
cialistų kuopos sutiktuvėse, be 
abejo, atsilankys visi nariai, 
pritarėjai ir draugai.

“Naujos Gadynės” choras 
rengia sutiktuves Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted Street savo nariams, 
jų. šeimynoms ir draugams.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo 12-tam warde — sutik
tuvės įvyks Brighton 
Gramonto svetainėje.

Parko

“Tos nelemto; 
‘Naujienos’!”

BRIGHTON PARK. — Pra- 
eitą sekmadienio vakarą einu 
44-ta g-ve linkui lietuvių ka
talikų bažnyčios. Paveju trau-

NAUJIENŲ

RADIO

PROGRAMAI

ANTRADIENIAIS
(Utarninkais)

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvergais)

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis)

9:30 VAL. RYTE

IŠ WCBD. STOTIES
1080 kilocydes

PASIKLAUSYKITE!

RYT ANDREJEVO MOKINIŲ VAKARAS

ji...

Jaunuolis Kaltina

dėl $18
metų jaunuolis, Walter

ff

pamaldas 
piliečit/s. 

kalbos r ir
pažinau,

du Bri- 
Girdžiu, 

iš pama-. 
katalikų

kiančius i 
ghtonpaęko 
kalbasi. Iš 
tymo tuoj 
veikėją Frank Vaičekauską. Jis
savo draugui sako, “pamislyk, 
tamsta, tik vien Brighton. Par
ke “Naujienos’-’ turi pusantro 
tūkstančio skaitytojų, ir kur tik 
pasisuki į kokią auzą, kur ran 
di‘ ‘Draugą\ ten randi ir ‘Nau
jienas’” , ; ...

Dėkui p. Vaičekauskui už 
pasakymą ir ųian suteiktą pro
gą. Iki šiolei ir aš nežinojau, 
kiek musų kolionijoj randasi 
žiponių, kurie skaito “Naujie 
nas”. Grinorius.

18
Klosek, 1634' W. 44th Street, 
buvo apkaltintas užmušimu 
17 metų Theodore Para,, 4418 
S. Honore Street dėl $18.00. 
KJosekvą detektyvų biure iš ki
tų suimtųjų išskyrė Bruno 
Panavas, 15 metų, 4411 So. 
Wqo<1 Street.

Klosek rugpjūčio ‘mėnesį už
puolė Parą einantį per Davis 
parką, atėmė $18, ir taip skau
džiai užpultąjį sumušė, kad tas 
mirė.

Pagimdė kūdikį au. 
tomobilyj, kelyje 

į ligoninę
t

Kelyje į Norwegian-American 
ligoninę, taksi-automobilyje vie
na Mrs. Harry Stone, 2837 N. 
Sawyer avenue, pagimdė -mer
gaitę. Ir- motina ir naujagi-, 
mė gerai gyvuoja.

Pinigų padirbėjų 
gauja nušovė narį- 

išdaviką
Laukuose, ties 1446 W. Kin- 

zie avenue, policija rado nu
šautą 38 metų Samuel Latella, 
pinigų padirbėją, kuris, jau at
sėdėjo terminą. Manoma, kad 
kiti padirbėjų gaujos nariai ji 
nušovė už informavimą polici
jos ir valdžios agentų.

Žmonai nusižudžius, 
mergina nebenori 

jos našlio
Kadangi 18 metų Josephine 

Carden, 344^ Franklin blvd., ir 
James Hayden mylėjosi, tai 
Haydeno žmona nusižudė, kad 
“vyrui grąžinti ‘laisvę’.” Įsimy
lėję žadėjo vestis.

Dabar, kada Haydeno žmona 
nusižudė; tai mergina sako, kad 
jį apsisvarstė ir patyrė, jog 
Haydeno nemyli ir už jo nete
kės.

Grąsina areštu netu 
rintieins 1936 metų 

laisnių
Policija gątvių kryžkelėse 

dalina automobilistams , lape
liui, kuriuose ragina juos tuo
jau įsigyti 1936 valstijos ir 
miesto laisnius. Tie, kurie nau
jų laisnių nebus nusipirkę iki 
sausio 1 d., bus areštuojami.

• I , • v

Mirė kluone rastas pa 
šautas Oaklawnietis

Ci

U

:'' ■ ■

Keli vaizdeliai iš šokių, kuriuos pildo A. Andrejevo šokių 
mokyklos mokiniai. Ryt po piet kartu su “Jątina Birute” jie 
rengia Baleto vakarą, Chicagos Lietuvių Auditorįjoje. Pradžia 
4 vai. ‘po piet. . \

* '• ' -

Kur Yra Dideli Ūsai?
Ketvirtadienio “Naujie

nose” skaitytojai buvo pa
raginti apsidairyti ir patir
ti, kas turi ilgiausius usus. 
įei kas jau turi informaci
jų apie didž-usįus, prašome 
apie tai pranešti “Naujie
noms”. '

Didelių ūsų savininkams 
arba jų pažįstamiems bus 
įdomu žinoti, kad vienas 
Chicagos anglų dienraštis 
netrukus žada paskelbti 
“Didelių Ūsų Konkursų”, 
kuriame skirs kelias bran
gias dovanas. Iš jų, viena 
teks lietuviui. Tad, subrus- 
kite visi ieškoti ilgų ūsų...

Nusižudė negalėdamas 
mokėti žmoftai ali-* 

monijos
Negalėdamas mokėti persi

skyrusiai žmonai $10 į savai
tę alimonijos 14 metų dukters 
užlaikymui, nusišovė Fred J. 
Frank, 5917 Princeton avė.

1.        :  -

Baudžia anglių san
dėlius už trumpą 

saiką
Keli ariglių sandėliai Chica

go j e ir apielinkėje buvo nu
bausti, viso, $1,000 piniginės 
pabaudos už' trumpą saiką ir 
svoryklių nesutvarkymą. Pasi
rodo, kad daugelis iš sandėlių 
skriaudė pirkėjus nedaduodam) 
keliasdešimts ar daugiau svarų 
auglių.' f:".' - ’

Dėl gazolino pompų nesu-% 
tvarkymo ir trumpą saiko bu
vo nubausti pihiginėmįs pabau
domis ir gazolino pardavėjai. 
Tarp jų, Tony. ,$trumil, 1301 
W. 103rd Street, buvo nubaus
tas sumokėti $35.00, ir už pom
pos nesutvarkymą ir už trum
pą saiką. >, .rJV ;■

Naujos rųšies alyva 
pečiams kūrenti *

'. • • j • 4 '
P6X ilgų metą darbo labora

torijose, Arrow Petroleum 
Company , išvystė naujos rųšies 
alyvą, tipkamą pečiams karėm- 
------ 1------ -—.—   —.—_—_

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

« Kreipkitės:
LINCOLN TAVERN

Sav. Margaret Belcher, persikėlė iš “Margie’s Tavern.” , '
3749 SOUTH HALSTED STREET Tel. BOUlevard 2092

-s. . ...

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 West 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS.

Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 
Masažai—Chiropddistai—Atdara dieną ir naktį.— 

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560............... .. ................................................................-• ■■■■'■ ~ >

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J.. Vondrak Tėl, Lafayette 4560

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

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS.
1803 WEST 47th STREET (-ARTl WOOD ST.)

................. .... ’' 'i. !■.................... . ......į 1 1 .... . ..........1!''iV

SVETAINE DĖL RENDOS
PATOGI DEL VISOKIŲ PARENGIMU.

Vestuvėms, šokiams ,parems, bUnco ir įvairiepiš va?karėlianis. 
Virtuvė su pilnu įrengimu dykai. • 

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Sav.

2435 SO. LEAVITT STREET Tel. Canal 9585

X—u.

SUSTABDYKIT GERIMO ĮPROTĮ
—su ALSANS, aukštos 'rųšies nebrangus naminis gydymą^. Be 
narkotų. Saugus ir veiklus ir ilgai laikąs. BE SKONIES, BE ■ KVA-r 
PO. GALI BŪT PADUOTAS BE GERĖJO ŽINIOS. Rašykit ,tele-

• fonubkit arba atsiląnkykit. Reikalaukit' musų knygelės—DYKAI, 
ALSANS LABORATORY. 190 N. State St., ChicagO.

Kambarys 833 Telefonas CENtral 7170.

Ii. Ta alyva vadinama “Stovo!” 
ir specialiai rafinuotą ir ypa
tingu budu išdirbta, tinka ku
rui. Degą mėlyna karšta lieps
na, nedvokia ir neišduoda suo
džių. ' -

Arrow Petroleum Company 
pristato pirkėjams alyvą tiesiai 
iš dirbtuvių, kuri randasi prie 
Sacramento bulvaro, Ohio gat
vės ir Vincennes avenue. Or-' 
derins galima duoti per telefo
ną, VINcennes 4300 arba NEV- 
ada 4300. (Sp) r

Sekmadienį “Jaun.
Birutės”, Andrejevo 
mokinių koncertas
šį sckmadiėnį, gruodžio; 29. 

d., Chicagos Lietuvių Auditori- 
'joje įvyks įdomus šokių ir Mu
zikos vakaras, kurį rengia 
“Jaunoji Birutė” ir A. Andre
jevo šokių mokyklos mokiniai.

Jaunįeji šokėjai ir daininin
kai pastatys scenoje tris vaiz
delius, /‘Joninių Naktis Lietu
voje”, “Kūčių Vakaras”—“The 
Night Before Christmas” ir 
“Šeikas, Turėjęs šimtą žmonų”.

Po programo įvyks šokiai, 
kuriems gros G. Stephens or
kestrą. Įžanga 4’0 suaugusiems 
iš anksto, prie durų -— 45c.’, 
vhikams — 15c; šokiams 25c. 
Pradžia 4 vai. pp.

, Vaizdeliams akompanuos G. 
Stephens, scenos šviesas tvar
kys —- P. Malelo. BaletmeiSt- 
ras — A. Andrejevas.

Garsmkitės “N-nose”
■ ’ r. . ■>

Dykai Pasiteira
vimas ir Rodą

, Nežiūrint kaip atkakli ar užeenSjus 
Jueų ligra nebūtų, arba jeimi Jus negavo
te geidžiamų pasekmių praeityj, nepralei
skite progos pasinuaudoti , '

DR. ROSS’O NAUJAUSIOMIS
GERAI IŠBANDYTOMIS 

METODOMIS
Kraujo ligose, nerviškume, Bllpnume, 

šlapumo ir kroniškose ligose, šie meto
dai duoda pagėidHUjartiSS pasekmes. Nie
kas neturėtų nulius ti, neš tūkstančiai 
atgavo sveikatų ir všl buvo linksmi.

Syphilis, gonoriiea ir lytiškas silpnu
mas yra trys svarbiausios žpionijos 
laimčs. Jos yra pagydomos jeigu 
moksliškai gydyti nes dM netinkamo 
dyrno būna labai liūdnos.

LENGVAS IŠMOKĖJIMAS 
Patarnavimas nebrangus ir kiekvienam 

i prieinamas.
Mokykite kiek galite laike gydymo. 

Susitarimas gali būt 'lengvai padarytas 
ir nereikės apleisti savo 'sveikatų dšl 
stokos pinigų. Tūkstantiai gali būt 
dėkingi už savo gerų sveikatų gydytojui 
kuris specializuojasi gydyme tam tikrų 
ligų. Pasirinkit gydytojų kuris turi 
daugelio metų praktiškų patyrimų gydy
mo tų ftgų. •

LABORATORIJOS EGZAMlNACIJA 
BE PELNO.

DR. ROSS HEALTH SERVICE
AND LABORATORY \ 

35 South Dearborn Street 
CHICAGO, ILL.

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

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

niais nuo 10 ryte iki 8 vai. . ___
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 13 po pięt.

Paimkit elevatorių iki 5 aukšto.
Jis vėikja ir Nedėliomis.

rie
jas 
ery-

po plot.

vakare.

TAUTIŠKOS PARAPIJOS
BALIUS

įvyks nedėlioj, gruodžio ’29 * dienų, 
parapijos svetainėj, 3501 S. Union 
Avė. Pradžia 7 va. vak.

Kviečia
PARAPIJOS KOMITETAS.

CiaSSIFIEDADs]

f CLASSIFIED ADS. !
......... —i. i———

Business Service 
_ - BiznipIP^tąrnavimss^ 
UNIVERbAL STORAGE 

V. BAGDONAS. Sav. 
Locąl and Long Distauce 

Furniture and PiaUo Moving 
J4U6 S. Hąlsted Street 

Phona Y arda 8408 
—o—

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jusij stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir t mes pasa
kysimą kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome ‘ visokį biėkorystes 
darbų. ,

, 8216 So. Halsted Street
' Tei. VICtory 4965.

GREITAS PATARNAVIMAS l 
Skonnam pinigus ant mortgičių, 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. Western Avė.

' Hemlock 0800

Autom^^
NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 

mėnesiu išmokėjimui.1 Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy- 
k<ii • v-

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

Business Service
Biznio Patarnavimas'.

COAL

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas 
Mine Run ........................  $5.75
bump, Egg ar Nut .... '............. 6.00
Screenings ...............   4.75

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

Tel. KEDZIE 3882.

HIGH GRADE NORTHERN 
ILLINOIS COAL

Best Substitute fojr Pocahontas 
Mine Run ........................ C“
Lump, Egg or Nut ..................
Screenings ....................... .........

Direct from the Mine. — 2 
minimum. 

Call Day or Night 
KEDZIE 3882.

$5:75 
6.00 
4.75 

; ton

ANGLIS ANGLIS ANGLIS
Tropicair Anglis — geras pa

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

NORTHERN COAL CO.
Merrimac 2524

Furniture & Fixiures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius de) 
bile kurto biznio įskaitant Svarstyk
les. registeriud ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksitė kitur.
< S. E. SOSTHEIM & SONS 

STORE FIXTURES
1900 S. State St. CALumt 5269

Furnished Rooms
RENDON apšildomas kambarys 

Prie mažos šeimynos. Vaikinui, 
merginai ar lenotai porai. Su ar be 
valgįo. 7084 So. Rockwell St.

Business Chances
/ ____Pardavimui Bizniai

*A^«AR^M^»A>W*********^W*«Rf 

PARDAVIMUI ' pelicatessen ir 
bučerųė. Biznis išdirbtas per ilgus 
metus. Priežąstį pardavimo patirsit 
ant vietos . New Life Delicatessen. 
3331 South Halsted St.

'... ...............
TAVERN rendon su gerais fikče 

riais prie didelių dirbtuvių. 4 kam 
bariai, Rendą pįgi — arba mainy. 
siu į bungalow arba dvieju flatų 
namą. 4300 So. Wood St. Tel. 
Virginia 1564.

. • -—O—
■ „y . ........................... --—

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

—O—

. 'i1 ............ ............... .............. ......... .............n........... ....................

PARDAVIMUI modemiškai įreng
ta valgykla su tavern ir laisnių. 
Parduosiu už geriausį pasiųlijimą— 
Su namu kuris yrą 9 metu sehpnio 
—Karštu vandeniu apšildomas—Kam
bariai pagyvenimui,

Adresuokite į
Naujienas 
Box 374

Arba pašaukite .Cicero 3788
---- ’

PARDAVIMUI Tavern. Priežas
tis du bizniai, tikra vieta, kur galima 
padaryti pragyvenimą, kampinis biz
nio Reikia mokėti tik už įrengi
mą. Kreipkitės Box 369, 1739 Šo 
Halsted St. Naujienos.

PARDAVIMUI Tavernas, išdirbta 
ir labai graži vieta. Dabar proga 
nupirkti pigiai. 4070 Archer Avė.

PĄRDAVIMUI Tavem — Turi bul 
greitai parduotas.

6230 So. Racine Avė.

PARSIDUODA gorseris, vieta iš
dirbta, perdaug metų. Renda pigi, 
parduosiu nebrangiai. v

4438 So. Hermitage Avė.

TAVERN parduosiu arba mainy
siu i lotą ar cottage. Geidžiama 
South Sidėj. Mrs. S. Widick, 3358 
W .38 St., Chicago.

PARDAVIMUI tavern Pusė ąr- 
>a visų — Ųel partneriu nesutikimų 

—•• Gražiai įrengtas Geras biznis.
6556 So. State St.

AUKščIĄUSĮ CASH mokėsim už 
vartotus bile kurio bizniaus Storu 
fikčerius. Pašaukit HAYmarket 8827.

PARDAVIMUI visi 4 kambarių 
rakandai — Kaip nauji: — Kas nori 
gali ir renduoti flata — Su karštu 
vandeniu . ir uždarytais' porčiais. 
Esu viena moteris — Parduosiu 
pigiai. ‘ .

5317 So. Racine Avė.
J Antros lubos

X ' MAŽAS NAMELIS
Mąžas namelis su saliunu. geras 

)iznis, 5 kamb. gyvenimui, karštu 
vandeniu apšildomas, parsiduoda la
jai pigiai, arba isimaino ant priva- 
tiško namo ar farmos.

Kas norite pigiai pirkti, greitai * 
parduoti arba išmainyti namus, far- 
mas, visokius biznius, teleponuokite 
vakarais:

Prospoct • 5039
x arba rašykite

. . C. P. SUROMSKIS 
5407 S. Kedzie Avė.

Personai
Asmenų Ieško

TAVERN IR LUNCH ROOM, 
aūgštos rūšies ant State Highway. 
priešais didelė krautuvė. Puikiai 
rengtas. Restaurantas apmoka ly- 

sa . Partneriai nsutinka.
1 8201 S. Chicago Avė.

PAIEŠKAU Magdelenos * Besnavi- 
čienes. Pirmiau gyveno West 
Virginia ,Box 4, dabar nežinau kur 
ji gyvena. Prašau atsilietpi, turiu 
svarbų reikalų jums pranešti. Tie 
kurie žinote kur ji gyvena, mato; 
nėkite pranešti jop adresų, už tai 
tariu ačiū.

PETER BLAŠKAUSKAS 
4426 S.' Hermitage*'Avė. Chicago. III.

PARDAVIMUI Tavem 7021 Stony 
Island Avenue.

Tel. Dorchester 3403

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

VEDYBŲ tikslu noriu susipažint 
su rimta, blaiva mergina, arba ne
sena snašle. Atsiliepkite tik dorai 
užsilaikančios. Box 372, 1739 So. 
Halsted St. Chicago, III.

Help VVanted—Malė
Darbininkų reikia

PARDAVĖJAS1 ' dėl geros ir 25 
metų seno priekybos biznio. Ciga- 
retai, ir cigarai. Tiesiogini parda
vėjai dėl išdirbtų prekių. Degtinės ir 
vynas . Tinkamam asmeniui avan
sas. Sam Cassel, 1423 S. Halsted 
St. Canal 8825.

PARSIPUODA vienas iš 2 biznių 
— už pirmą gerą pasiųlijimą. Ta
vern arba Ęučernė. Tavern randasi 
5545 So. Damen Avė. Vienai* įfootJe- 
riai persunku biznį vesti.; Savininkė 

Pullman 3990 4

Farjns for Sale .
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA 70 akeriu farma— 
60 myliu nuo Chicagos — Gera že
mė — Netoli Michigan ežero. Adre
suokite Naujienos, Box 362 .

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

MOTERIS prie naminio darbo 
Geri namai . Maža šeimyna. Kū
dikiai — 9 —- 16. Nedėlioj nedirbsi
te. Gordon. 1310 S. Kedzie Avė.

REAL ESTATE FOR EKCHANGE 
Išsimaino Namai ir Ūkės

MERGINA prie abelno namu 
darbo. , Maža šeimyna. Gyventi 
vietoje. Mergina iš kito miesto la
biau geidžiania. Capitol 0325.

____ ,, ■- * . . _ A . . - -T I ii- n-- . n-T ■’ - ■

LėoTBo Co 

dydama patirti kas pašovė Her- Linksmy ir Pasekmingų Naujų Metų H TeL Boulevard a2g0
man Hccrsma, 38 nietų, 9328<įjg Visiems Draugams ir Kostumeriąms 

WEST SIDE TAVERNV '- " 
MR. ir MR. J. BURINSKI 

2244 W. 23 Place 
SEELEY 9792 j .

Kviečiame visus atsilankyti į Naujų Metų lauktuvių parę. Bus Į 
gera muzika ir ,šokiai.,

Policija veda tyrinėjimą ban-
Uj'uuuiii u ikao paauve jrici -

man Heersma, 38 metų, 9328^ 8| 
S. 54th avenue, Oak Lawn, Ss 
kurį žmoną rado sužeistą kluo- S 
ne. žmona užtiko sužeistą vy jg 
rą antradienį. Jis buvo nuvež- jg 
tas ligoninėm bet dėl pinigų jg 
trukumo jam niekas nebuvo da- įjg 
ryta. O kai pagelba atėjo,zjau jįg . >/ gera muzika ir šokiai., . - jįf|
buvo per vėlu.

Tel. Boulevard 0250

SS NAMU SAVININKU ATYDAI 
įe Musų biuras suteiks patarimus namų 
g® saviųinkams reikale nesusipratimu su 

•■v ss rendauninkais. Maža narinė mokes- 
įg tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
g*, iki 8 vai. yaki Sventadieniąis nuo
& r LANDLORDS BUREAU ^F 
g® i CHICAGO Inkorporuotas

buvo per vėlu.

z - 1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 

Mes esame jau Šiuo adresu virš 
50 met.1

M
I ’ v

For Rent
RENbON modemiškas tavem —• 

pilnai įrengtas, 3 kambariai Užpaka
lyj. Galima matyti po pietų. Atsi
šaukite 302 W. 51 St .

PASIRENDUOJA atdaras tavern. 
Biznis su pragyvenimo kambariais 
už pigių rendą. Kreipkitės 
“Naujienas”, Box 278, , 1789 So. 
Halsted St. »

Kas turite nuosavybe, namą, ūke. 
lota, dideli ar maža, bile kur Jung
tinėse Valstijose, Kanadoj ar Lie
tuvoj ir norėtumėt mainyti, rašykit 
ir prisiųskit pilnas informacijas, kai
ną, morgičiuš, rendą ir t.* t. arba 
kreipkitės asmeniškai.

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

Mainom ir tokius namus.' ukius. 
automobilius, lotus, kurių morgičiai 
baigiasi arba pasibaigė arba tik dali 
reikia numokėu.

Turime apdraudos departmentą.
J. NAMON & CO.

Lietuvių ištaiga nuo 1919 
6755 S. WESTERN AVENUE

Chicago. nu U. s. A;

Rėal Estete For Sale
r Nainai-žemė Pardavimui
NORIU pirkti nedidelį murina ar 

medini narna bile kąri Mokėsiu
Box

............................ ' ......... i i ...... , ,.4„ ..... , ,

RENDON pigiai išdirbtas per ii 
gus metus saliunas, su visais įtai 
symais ir flatas, sū turkiška ir ru- cash jeigu pigiai, 
siška pirtis. 3318 S. Morgan St. _ 375, 1739 S. Halsted

Rašykit 
St.

h
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Lava! Laimėjo 
Pasitikėjimą

■ ■ 1 •

Lavai visai nutilo dėl savo klastos ir laimė
jo atstovų bute pasitikėjimą nepaprastai 

maža balsų dauguma /
Pre-PARYŽIUS, gr. 29. 

mieras Lavai vakar išgelbėjo 
savo valdžią, bet tik nepapras
tai maža balsų dauguma—> tik 
20 balsų perviršiu. Ir laimėjo 
pasitikėjimo balsavimą tik tuo, 
kad visiškai užtylėjo saivo klas 
tingus pasiūlymus Italijai ir 
nebebandė juoą^ atstovų bute' 
apginti, o iškėlė visai naujus 
užsienio politikos klausimus.

Laimėjo jis po dviejų dienų 
debatų pabaigoj pasakydamas 
gudrią ir iškalbingą kalbą, ku
rioj visaip nebeužsimine; apie 
savo klastingą politiką linkui 
Ethiopijos ir gelbėjimą ' Itali
jos. f

Jis laimėjo pasitikėjimo bal
savimą dėl užsienio politikos 
296 balsais prieš 276. Vėliau ki
tu klausimu jis laimėjo pasiti
kėjimą 304 balsais prieš 262.

Franci ja nori taikos su , 
Vokietija

Pasitikėjimo balsavimą laimė
jo pasiūlydamas sekamą Fran
ci jos užsienio politiką i .

draugingumo su Anglija. Kad 
tai yra tikrybė, Lavai nurodi
nėjo, kad Franci jos ir Anglijos 
aviacijos, armijos ir laivyno šta
bai laikė pasitarimus apie ben
drą veikimą, jei Italija pultų 
Angliją. , ,

2. Europos saugumas niekad 
nebus užtikrintas iki nebus at- 
steigtas Francijos ir Vokietijos 
susiartinimas. Bet susiartini
mas negali būti atsteigtas dviė 
jų šalių susitarimu, o turi įeiti 
į kolektyvius susitarimus-—ben
drai su kitais Francijos tal
kininkais.

3. Vokietijos nepalankumas 
Francijos ir Rusijos savitarpi
nės pagelbos , sutarčiai negali 
sutrukdyti Francijos ratifikavi 
mą tos sutarties, nes Franci j a 
nesutiks taikintis su Vokietija 
duodant jai laisvę pulti rytus 
—Pabaltijo šalis ir Rusiją.

Tais klausimais Lavai ir lai
mėjo* pasitikėjimo balsavimą. 
Visi kiti klausimai— tautų są
jungos rėmimo, sankcijų ir t. p 
—liko nustumti j šalį, čia lai- 
komąsi nusistatymo, kad, jei 
Anglija . nori vykinti statutą 
prieš Mussolini, tai Franci j a ir
gi rems tautų sąjutagą. Bet jei 
Anglija bandys pakrikdyti tau
tų sąjungą, tai Francija ir tam 
nesipriešins. -Francija pritaria 
Italijos-Ethiopijos susitaikymui, 
bet niekad nesutiks kenkti An
glijai. \

Aliejaus sankcijų klausimą 
Lavai visai užtylėjo. Užvakar 
jis pareiškė, kad Francija ne
pritarianti aliejaus sankcijoms.

, . ' . * -\ 
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Bet kai jis buvo paklaustas va
kar, ką jis darys, jei Anglija 
pasisakys už aliejaus sankcijas, 
tai Lavai ėmė išsiukinėti, kad 
tokis klausimas dar nėra iški
lęs, be to viskas priklausys nuo 
Amerikos kongreso nuospren
džio. Kai tautų sąjungos- ta
ryba susirinks sausio 20 d., 
tai Amerikos kongresas bus jau 
nutaręs ir tada busią aišku, ar 
tą klausimą išviso yra verta 
tautų sąjungai kelti, 
klausimas iškils, tai 
klausius parliamento.

Bet Lavai likimas
aiškus. Radikalai po balsavi* 
mo paskelbė, kad jie balsavo,už 
Lavai tik nenorėdami iššaukti 
kabineto krizi iki bus priimtas 
biudžetas ir nutartas fašistinių 
sąjungų uždarymas.

Jei tas 
jis atsi

dar nėra LOS ANGELES
palmių, šimtai žmonių atsilankė 'pamatyti josx pašarvotas liekanąs

.1.- .—  -i-.. A-   ..U ------ 1 .  / .-L !*. —L. ...........'...J*.. . . . * _' ..A . lĄ \.'r J.

Keistai mirusi filmų artiste, Thelma Todd, grabe, apsupta gelių, vainikų ir

Milhe prisipažino 
pats susigalvojęs 

savo išvogimą
Jaunas turtuolis ir aktorius tuo 

norėjęs pasigarsinti ir gauti 
darbą, teatruose »

NEW YORK, gr. 29. —Caleb 
Jonės Mijtiė IV,jjaųna^ Phila-. Jonės Mime 1 V,, jaunas. Phila 

FrAh-" delphtjos thrtųpmHif Wtoritts

Francijos senatas 
priėmė dideli 

biudžetą
. -PARYŽIUS,"
cijos senatas 268 balasis prieš 
17 priėmė 19$6 m. biudžetą, ku
ris siekia 40,000,000,000 fran
kų (apie $2,600,000,000), kuriu 
didelę dalis eina Francijos ap
siginklavimui—armijai ir laivy
nui.

6 žmonės mirė dėl 
nuodingo munšaino

—-—

PHILADELPHIA, Pa.
29.—Nors prohibicija jau se
nai yra atšaukta, bet žmonės 
vįs dar nepaliauja nuodijęs! 
nuodingu munšaniu. štai ir čia 
pasėkoj švenčių munšainų nu
sinuodijo dvi moterys ir keturi 
vyrai. Penktas vyras irgi vei
kiausia mirs. Visi mirusieji 
yra toje pačioje apieljnkėje gy
venę slavai. Matyt, visi pirko 
iš vieno ir to paties nuodingo 
munšaino pardavėjo. Vienas i- 
tariąmas pardavėjas areštuotas.

...............................■■■................... .

Atsisakė gelbėtis ir 
žuvo liepsnoj

NEWARK, N. Jį, gr. 29. — 
Trys negrai atsisakė leisti ug
niagesiams juos • ^išgelbėti ir 
visi žuvo melsdamiesi jų 4<Fa- 
ther Divine” pagelbos. Tas 
“Father Devine” pas negrus lai
komas kaip, kokis yįsągalys die
vas. Jis tankiai dalyvauja ir 
komunistų demonstracijose. Bet 
gaisro užklupti negrai vistiek 
jo pagelbos nesusilaukė. >

ORHS.fra r. ra,, W!,*r7W'„'".z'a
Clricagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę; didesnės per* 
mainos temperatūroje nenuma
toma.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 
4:27.

ROCKFORD, III., gr. 29. — 
Federaliniai agentai ūkyje ne
toli Harrison • užkltipo didelę 
munšaino dirbtuvę, galinčią pa; 
gaminti 40,000 galionų munšai
no. Du žmonės areštuoti. Spė
jama, kad dirbtuvę bus įrengęs 
Chicagos butlegerių sindikatas.

BUENOS AIRES, gr. 28.-r- 
Keturi ministeriai, nesutikdami 
su valdžios politika, rezignavo 
iŠ kabinėto. Prezidentas Justo 
kabinetą reorganizuosiąs.

kuris prieš kiek laiko buvo 
žmogvagių^ “išvogtas” ir paskui 
po kelių dienų “pamestas” grio
vy neva peršalęs ir apnuodin- 
tas narkotais, pakliuvo bėdon.

Po ilgo federalinių agentų 
kamantinėjimo, jis prisipažino, 
kad jis nebuvo išvogtas ir kad 
visą “išvogimą” jis pats vienas, 
suruošė tikslu pasigarsinti ir 
gauti darbą teatruose.

Pasigarsinti jis pasigarsino, 
bet dabar turės pąsiaiškinti 
teismui už suruoštą klastą ir už 
naudojimą pašto bandymui iš 
gauti iš tėvuką $20,000. Fede
ralinė valdžia yra pasiruošusi 
padaryti iš jo pavyždj, kad ir 
kiti panašius šposūs nedrystų 
daryti ir jį už tą “šposą” ašt 
riai nubausti. Jam ’gręsia ik) 
20 metų kalėjimo ir iki $5,000 
pabaudos. Jis dabar sėdi kalė 
jime, nes tėvukas nesiskubina 
užstatyti už jį $7,500 kauciją.

Federalinė valdžia sako, kad 
jo klasta valdžiai kainavo nuo 
$15,000 iki $20,000, arba tiek 
kiek kainuoja sugaudymas tik
rų žmog vagių.

Milne prapuolė iš New Yorko 
ir. 14 d. Jis paliko raštelį, kad 
jis gavęs žinią, jog tėvukas su 
■sirgo Philadelphijoj ir kad jis 
vyksta jį aplankyti. Vėliau tė
vukas gavo laišką su reikalavi
mu $20,000 už, anūko paliuosa- 
vimą.

Nespėjus sumokėti pinigus, 
Milne buvo surastas pamestas 
griovy, peršalęs, su1 užrištomis 
akimis, burna ir surištomis ran
komis. Jo rankos buvo suba
dytos tarsi parkotų adata. Nu
gabentas į ligoninę jis tik po 
kelių dienų “atsipeikėjo”.

Dabar Milne prisipažino, kad 
jis nuvyko j stotį ir laišką su 
reikalavimu išpirkimo paliko 
traukiny. Ten laišką rado , trau 
kinio patarnautojas ir jį įme
tė j pašto dėžutę artimiausiame 
mieste. Bet palikęs laišką, Mik 
ne ,traukiniu nevažiavo, o pa
siėmė busą ir nuvyko j Tren 
ton, N. J., kur persirėdęs se
ny vU kunigu, apsigyveno hote-

...tt;- Žįssž
ly tarp federalinių agentų ir 
reporterių. Paskui pabėgęs į 
Pennsylvaniją jis spilkute su 
badė ranką, • užklijavo akis ii 
burną, surišo sau rankas ir nu
sirito į griovį laukti pravažiuo
jančio automobilio. Ilgai laukti 
neteko, atsirado pagelba ir jis 
tapo nugabentas ligoninėn.

“Pagrpbimą’V jis gerai supla
navo ir savo rolę puikiausia su- 

. lošė.,,, .ir. jęigu^kamantinėjimuose 
nebūtų padaręs mažyčių pa 
klaidų smulkmenose, jo klastos 
niekas nebūtų supratęs. Bet 
mažos paklaidos jį Išdavė ir da
bar jis turės laukti teismo i j 
gal .didelėse bausmes Už' savo ;u ..šposų’

Lietuvoj pasimirė 
amerikietis J. O.

‘ ’ i , ■ A ,

Sirvydas
’ r i

KAUNAS, gr. 26 (DULR te- 
legrama).— Gruodžio 20 d. Jū
žintuose, parašų apskr., pasi
mirė amerikietis, buvęs Brook- 
lyno r ^Vienybės " Lietuvninkų’’ 
redaktorius Juozas O. Sirvydas.

Jaun$I?ų laiškai' amerikie- ' ’ 
čiams

6,000 lietuvių jaunuolių pa
siuntė laiškus broliams ameri
kiečiams ir dabar laukia pa
starųjų atsakymo. 1

, _ ,* ___

Didelis Mušis
1JOJ

Automobiliai šiemet Š 
Amerikoj užmušė prasidėjo smarkus 
, 36,000 žmonių mušis su italais

Vien Cook kauntėj automobiliai 
užmušė virš 1,000 žmonių

AutomobiliaiCHICAGO.
vien Cook kauntėj šiemet už
mušė jau virš 1,000. žmonių, 
bet visgi biskutį mažiau, negu 
buvo užmušta pernai. • \

Apdraudos kompanijos ap
skaito, kad visoje šalyje šiemet 
automobiliai užmušė- 36,000 
žmonių—maždaug tiek, kiek ir 
pernai buvo užmušta. Apįe 
16,000, užmuštųjų yra pėstieji. 
Automobilių - susidurimuose žu
vo 9,000 žmonių. . •<

Reiškia, nežiūrint visų pastan
gų, automobilių nelaimės nė 
de nemažėja. Bet visgi pasi
reiškia ir mažas progresas: 
skaičius užmuštųjų šiemet ne
padidėjo, kuomet kitais metais 
skaičius nelaimių nuolatos me
tai iš metų didėjo.

Ispanija svarsto pj. 
geibų Anglijai

Karalius praneša apie prasidė
jimų pirmo tikrai svarbaus it 
didelio mūšio tarp ethiopų ir 
italų

ADDIS ABABA, gr. 29. — 
Didelė Ethiopijos armija stojo 
į smarkų mūšį su italais, kurio 
briaujasi į Ethiopija iš šiaurės^ 
Ethibpai sutinka smarkų pasi
priešinimą ir jau dau*g karei
vių žuvo iš abiejų pusių.

‘ s' ' /i

Apie mūšį pranešė valdžiai 
karalius Haile Selassię, kuris 
randasi su savo štabu Dessye.

Jis 'praneša, kad dideles et
hiopų jėgos, vadovaujamos Ras 
Mulugheta, bando atstumti į 
šiaurę įsitvirtinusius italus it 
kad jau prasidėjo didžiausias 
šiame kare mušis.

Mulugueta yra Ethiopijos ka
ro ministeris ir kelios savaitės 
atgal išvyko į frontą vadovauti 
vyriausiajai Ethiopijos armijai 
jį^BTėje.

*.pa4Matyt, šis mušis yra-pradžia

Sovietų Rusija skų 
sianti Uruguay 
tautų sąjungai

20 žmonių žuvo aud 
roj Anglijoj

MADRIDAS, gr. 29.— Pre- 
mieras Valladares paskelbė, kad 
Ispanijos valdžia pirmadieny 
nutars, ar Ispanijos portai 
atidaryti Anglijai, jei kiltų 
glijos ir Italijos karas.

bus
An-

MĄSKVA, gr. 29. — Sovietų 
Rusija ruošiasi apskųsti tautų 
sąjungai Uruguay ir pareika
lauti įrodyti įtarimus, kad Ru
sija kurstė komunistų tsukilimą 
Pietų Amerikoj.

(Uruguay yra Vienintelė Pie
tų Amerikos respubliką, kuri 
buvo pripažinusi sovietų Rusi
ją, bet šiomis dienomis staigiai 
nutraukė diplomatinius ryšius; 
kaltindama, kad Rusijos dega-' 
ei ja Monte video buvo (centras 
komunistinės propagandos Pie
tų Amerikoj ir kad ji finansa
vo nesenai Brazilijoje ištikusį 
sukilimą, taipjau kurstė pana
šius sukilimus kitose šalyse).

Brazilija dekuoja Uruguay
RIO DE JANEIRO, gr. 29.

Brazilijos valdžia pasiuntė pa
dėką Uruguay valdžiai už jos 
nutraukimą diplomatinių ryšių 
su sovietų Rusija..

Johnston City, III., 
kasykla išgelbėta

----------'........ ' X

JOHNSTON CITY, III., gr. 
29.—Didelė Old Ben, No. 18 
kasykla, kurią buvo > pradėjęs 
semti vanduo iš gretimų užlie
tų kasyklų, liko išgelbėta. Tapo 
pravesta stipri cementinė sie
na, kuri sulaiko vandenį ir dar
bas kasykloje galės tuojaus at
sinaujinti. •..=4-.

; Jei ir šią kasyklą butų už
liejęs vanduo, tai butų tikėjęs 
mirti visaS' ‘
bebūtų likę ne vienos kasyklos, 
o visas miestelis tik iš. kasyklų 
gyvena.

LONDONAS, gr. 29. — Pei 
Angliją perėjo smarki audra, 
kuri vietomis iššaukė potvy
nius, kuriuose žuvo 20 žmonių.

Kalėdų

Rusija vėl leido ka 
ledų eglaites

MASKVA, gr. 29
eglaitės, kurios buvo uždraus-

■ Potvynių ir audrų buvo ir kon tos Rusijoje nuo pat bolševikų 
įsigalėjimo, tapo leistos naudoti 
naujiems metams, vienam polit- 
biuro nariui, Postičevui, išaiš
kinus, kad už uždraudimą yra 
kalti “kairiasparniai” ir kad 
pats papuoštas medelis visai nė
ra .nusidėjimas komunistų prin
cipams, jei jam nepriduodama 
religinės reikšmės.

tinentalėj Europoj.

Nepavyko bombomis 
suvaldyti ugniakalnį

‘ J' (i \'v

HILO, Hawaii, gr. 29.-rNors 
armijos lėktuvai bombardavo 
Mauna Loa Ugniakalnį tiksli? 
pakreipti lavos' vagą, tečiaus 
tikslo nepasiekta. Ugniakalnis 
dar smarkiau pradėjo veikti, o 
lava teka senąja sriove. Bom
bardavimas tęsis ir toliau.

BUTTE, Mont., gr. 26. — 
Policija Montanos kalnuose ieš
ko tūlė Knight,,kuris yra įta
riamas nužudęs tris žmones, jų 
tarpe du policistus.

didžiojo ethiopų ofensyvo šiau 
rėje. Ikišiol būdavo tik, smal
kių susirėmimų su italų avau 
postais ir įžūlių ethiopų parti- 
zantiškų puolimų, bet dar tik
rai didelio rtiūšio didelių ka
riuomenių nėrą buvę).

Ethiopai paėmė miestą
Valdžia taipjau skelbia, kad 
ethiopai kitame kruviname mū
šyje su italais atsiėmė Abbi 
Addi miestą, tik už 25* mylių 
į vakarus nuo Makale.

Suėmė italų lakūnus
HARRAR, Ethiopijoj, gr. 29. 

—Du italų oro žvalgai^. kurie 
paliko lakūną mirti, kai liko nu
šautas jų lėktuvas ties Daggah 
Bur, liko suimti.
Sunaikino lėktuvą ir pabėgo

RYMAS, gr. 29. —Oficilnis 
pranešimas sako, kad Kalėdose 
du italų lėktuvai buvo privers
ti nusileisti už ethiopų linijų, 
tečiaus abu juos lakūnai spėjo 
sunaikinti ir atsišaudydami pa
bėgo pas savuosius.

», tai putų tur< 
miestelis, nes ne

Chicagos parodos organizatorių: 
NBC prezidentas

CHICAGO. — Chicagos uni
versitetas gavo kalėdų dovano 
mis $250,000 pinigais ir 6,000 
vertingų knygų jo knygynui.

WASHINGTON, gr. 29. — 
Nuo 1800 m. Jungt. Valstijose 
iškasta vienas bilionas uncijų 
aukso, kuris dabartine verte 
yra vertas $35,000,000,000.

NEW YORK, gr. 29. —Maj. 
Leųox R. Lohr, buvęs, genera
linis manažeris Chicagos pasau
linės parodos, Century of Pro- 
gress, tapo išrinkta prezidentu 
National Broadcasting Co.

SOUTH BĖND, Irid čia 
sudegė: H. L. Green departa- 
mentinė sankrova. Begesįnant 
gaisrą nuo tirštų durnų pritroš- 
ko 155 ugniagesiai.

Nuostoliai siekia arti $200,-. 
000.

BERLYNAS gr. 297— Alfred 
Klaffke, 38 m., liko nuteistas 
16 mėnesių kalejiman u‘ž'“pa
žeminimą rasės”, santykiaujant 
su žyde ‘rašie.

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

Antradieni, Ketvirtadieni ir šeštadieni 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 Programas galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.




