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Tiek kareivių tuojaus gali sumobilizuoti 
didžiosios Europos valstybės, jei kiltų 

naujas Europos karas
VIENNA, gr. 30. —Karo veteranas ir Austrijos militarinis 

ekspertas gen. Aleksas Alexin apskaičiuoja, kad žymiausios Eu
ropos valstybės tuoj aus gali sumobilizuoti 35,000,000 kareivių, 
jei kiltų naujas Europos karas. Tiek tos valstybės turi išlavin
tų atsargos kareivių ir naujokų, kuriuos, reikalui esant, gali pa
šaukti prie ginklo.'

Gen. Alexin apskaitymu, Rusija gali sumobilizuoti 13,000,000 
kareivių armijų, Italija —6,500,000 Vokietija— 6,000,000, Fran- 
cija—5,800,000 ir Lenkija—3,500,000.

Jis sako, kad Ausarija tik šiemet pradėjo atsiginkhioti, nes 
tai buvusi vienintelė išeitis ir dabar, jei karas ištiktų, galinti 
sumobilizuotai 500,000 kareivių. ,
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Illinois valstija užda
rys šelpimo stotis 

sausio 15 d.

16 žmonių žuvo snie
go audrose Atlanti- 

ko pakraščiuose

Laimingų Nauįų Metų
Visiems . ^Ęditytojams, draugams, 
rėmėjams * 
siems geros* valios lietuviams linki

\ bendradarbiams ir vi-

.....—---- -----

Mussolini pasiėmė 
savo kontrolėn vi
sa Italijos biznį

Kirviu s įkapojo * - I Vokietijos žuvusių
Seserį

Lenkijos Bažnyčia Atsi
žada Valstybes Pašelpų

Kardinolas įsakė dviem Lenkijos diecezi
joms atsižadėti visokių valstybės pašelpų

CHICAGO.— Illinois šelpimo 
stotys, kurios aptarnauja 185,- 
000 šeimynas, liks uždarytos 
sausio 15 d., jei iki to laiko iŠ 
kokių nors šaltinių nebUs gau
ta $3,000,000.

Viso .Illinois bedarbių šelpi
mui sausio mėri. ^k'*teikįlinga 
virš $5,000,000. ^ejėteralinS^ val
džia griežtai aUlsakė aUOti dau
giau pinigų vadovaudamosi tuo, 
kad visi sveiki bedarbiai yra 
pristatyti prie šelpimo darbų, 
o šiaip suvargusiais žmonėmis 
turėtų rūpintis pati valstija ir 
miestai. . -

Bet nors ir tvirtinama, kad 
sveiki bedarbiai pristatyti prie 
darbų, tečiaus Illinois valstiįo- 
je vis dar yra 65,000 samdyti- 
nų bedarbių, kuriems valdžia 
atsisako parūpinti darbų, nes 
Illinois kvota esanti išsemta. Bet 
kartu nebeduoda jiems ir pa
šelpų.

NEW YORK, gr. 30. —Smar- 
kios šalčių ir sniego audros per
ėjo visu Ątlaptiko pakraščiu 
nuo. Georgia iki New Yorko, 
prisidarydamos milžiniškų nuo
stolių ir pasiįmdamos mažiau
sia 16 gyvasčių. Vien Georgia 
valstijoj nuostoliai stiekia $2,-’ 
000,000. V/<Y;

Bajurio laivų plaukiojimas ir 
traukinių ir basų vaigščiojimas 
liko sutrukdyti. Lėktuvai irgi 
negali skraidyti.

New Yorkas paskendęs snie
guose ir prie miesto gatvių nu
valymo dirba 45,000 žmonių.

PARYŽIUS, gr. 30. — Pre
mjeras Mussolirii pasigrobė į sa
ro rankas visų Italijos bizni ir 
darbų, kad galėtų tiksliau ko
voti Sankcijas, kurios jau pra
dėjo stipriai spausti Italiją.

Pats. Mussolini pripažysta, 
kadr kąrąs su Ethiopija bus 
labai ilgas ir daug Italijai kai
nuojantis. . \

Filipinai prisibijo 
sukilimo

MANILA, gr. 30. — Slaptoji 
policija areštavo 11 žinomų ra
dikalų vadų, nes prisibijoma 
naujo sikdalistų sukilimo. Su
imtieji ypač kamantinėjami dėl 
ruošiamo sukilimo, kuris turė
jęs įvykti šianide ar rytoj. Tarp 
suimtųjų yra ir sikdalistų par
tijos prezidentas Felicisimj 
Lawson.

ISTANBUL, Turkijoj, gr. 30. 
—Po ilgos ligos pasimirė vy
riausias Graikijos rytų krikš
čionių ortodoksų bažnyčios pa
triarchas Photios II. Jis buvo 
62 m. amžiaus. Graikų orto
doksų bažnyčia turi 100,000,000 
sekėjų ir yra trečia didumu 
krikščioniška bažnyčia.

Šiandie Lindberghai 
atplauks Į Angliją
LIVERPOOL, gr. 30. — Ry

toj ryte į čia/atplauks laivas 
American Importer, kuriuo plau
kia pulk. Charles/A. Lindbergh, 
jo žmona ir jų sūnūs Jon.

Laivų pasitiks didžiausi bū
riai žvalgų ,kad suteikti pilnų 
apsaugų Lindberghui, taipjau 
laivo laukia ir būriai laikrašti
ninkų. Jie laiko apstoję visus 
galimus kelius, kad Lindberg
hai negalėtų pasprukti be jų ži
nios. Jie daboja ne tik prie
plaukų, bet taipjau' ir aerodro
mų ir turi pasisamdę lėktuvų, 
nes kartais Lindberghai gali 
juroje persėsti į mažesnį lai
velį, atvykti j ąerodromų ir 
lėktuvu išskristi, tai ir laikraš
tininkai, turi savo lėktuvų, Lind- 
berghus pasivyti. Ir tai nežiū
rint Anglijos vaįdžios maldavi
mo, kad laikraščiai pagerbtų 
Lindberghų norus ir nebandytų 
perdaug juos varginti.

Vis dar tikrai nežinoma kų 
Lindberghai veiks Anglijoj ir 
kur jie apsigyvens.
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Ispanijoskabinetas 
rezignavo /

; ... ----- į ■
MADRIDAS, gr. 30.— Pre- 

mierp. Valladares kabinetas re- 
zigriąvo. Spėjama, kad premie- 
fas. nesusitarė su kitais kabi
neto nariais apie sudarymų val
džios koalicijos tikieto ateinan
čiuose rinkimuose, kurie turės 
Neužilgo/įvykti.

MOUNT vęrnON, III., gr.
Bažnyčioje besimeldžiant 

liko suimtu P.ųth Laird, 
našlė, kuri yrą kaltinama kir
viu* sukapojusi ir gal mirtinai 
sužeidusi savo globoj amų sese
rį Margaret Cummins, 17 m. 
high schcol mokinę.

Suimtoji ginasi ir sakosi nie
ko apie tai nežinanti,nes ji 
buk visų laikų riiėldėsi/bažny
čioj, bet sužeistoji sako, kad ja 
sukapojo sesuo kai jos susi
ginčijo dėl ėjimo5 j bažnyčių. 
Esu ji atsisakiusi eiti į bažnyčių
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Perplaukė Pacifiką mažoj buo- 
rinėj valtelėj

ORHte

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

Apsiniaukę, nedidelė permai
na temperatūroje.

’ Vakar, 12 vai. dienų Chica-^ 
goję temperatūra buvo 200.

Sauįg teka 7:18, 
4:28.

leidžiasi

VJCTORIA, B. C__ Kapito
nas E. P. Green įvykdė savo 
viso amžiaus svajonę, perplauk 
dąmas Pacifiko vandenynų, iš 
Hong kong į1 Vancouver salas 
maža 45 pėdų btforinė valtele. 
Kartų su juo plaukė jo sūnūs 
Philip ir John Hunter. 6,250 
mylių kelionė truko 80 dienų ir 
jiems teko pergyventi didžiau
sių audrų, tyfuhų ir monsunų. 
Bet jų stipri valsti viską atlai
kė ir pasiekė tikslo, kada visi 
manė, jog zjie yra žuvę. ' 
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Svarsto Hauptmanno 
likimą

išėjo, bėt/greįtąi sugryžo ir 
tuojaus - iš užpakalio pajuto 
smarkų smūgį galvoj, nuo kurio 
neteko sąmonės. Atsipeikėjo 
tik pamesta ant kelio toli nuo 
miestelio. ■ Vyresnioji sesuo už
sigina, nors rastas kruvinas kir
vis, prikrurvintas kambarys,- o 
ir automobilis, >. kuriuo sužeis- 

■ toj i buvo • išvežta ir išversta ant 
kelio, irgi yra kruvinas/

Sužeistosios mergaitės padėtis 
.'yrą kitiška.'/

Kipling sulaukė 70 m. amžiaus

BURWASH, Su4ssex, Anglijoj, 
gr. 30.—šiandie labai kukliai 
atšventė savo 70 metų gimta 
dienį garsus Anglijoš rašytojas 
Rudyąrd Kipling. Jis gyvena 
šiame senoviniame kaime tikru 
vienišu ir veik niekur nesirodo. 
Per pastaruosius 10 metų »jis 
mažai berašo, o ir šių laikų raš
tuose nebėra tos ugnies ir šilu
mos, kuriais pasižymėdavo jo

/ TRENTON, N. L, gr. 30.— 
Šiandie prie uždarytų durų su
sirinko pardonų teismas svars
ty ti/Bruno Hauptmanno malda
vimų pasigailėti ir atmainyti 
mirties bausmę, šiame posė
dyje veikiausia tik diena svars
tymui bus nustatyta, ries da
bar nebuvo pranešta ne Uaupt- 
marino advokatams, taipgi bus 
nutarta, ar leisti pačiam Haupt- 
mannui asmeniškai pasiaiškinti pirmesni raštai. Ypač jis yra 
pardonų teismui

Hauptmann ttfrėtų mįrti'lėmis iš Indijos 
elektroj kėdėje' sausio '13 d. Į šiaip, pasak apielinkės valstie- 
savaitėje. čių, jis yra gana sveikas.

pasižymėjęs apysakomis ir ei- 
gyvenimo.

karių žydų našlės 
varomos iš butų

BERLYNAS, gr. 30. — Pa
sekdami savo pirmesni įsaky
mų, kad visų žuvusių pasauli
niame kare žydų karių Vardai 
butų išbraukti iš paminklų, na
ciai dabar įsakė išsikraustyti 
iš žuvusių karių šeimynoms 
pastatytų namų tų žydų karių 
našlėms ir jų vaikams. Jos turi 
išsikraustyi iki balandžio 1 d.

Įsakymas buvo pasiųstas taip, 
kad jis birtų gautas per didžią
sias /’krlkšČi^riU švrintes^-rrKalė- 
‘T ' _ ‘
mįmų' to, kuris -atėjo skelbti 
“jnėilę Ir įarifybę, geros valios, 
žmonėms”.

’ Viena iš šalinamų iš buto žy
dų niašlių yra praradusi kare du 
sunųš ir vyrų. Ji padavė pra
šymą karo ministerijai, bet to
ji truriipaf ir sausai atsakė, kad 
ji nęturinti galios į tokius da
lykus kištis. - ■ .

Taipgi Kalėdose gavo' įsaky
mą išsikelti iki bal. 1 td. ir vi
sos ^os žyclų šeimynos, kurįos 
gyvena v valdžios ar apdraudos 
lėšonįis. pastatytuose 'namuose. 
Tie namai buvo pastatyti’, ? kad 
pašalinti namų trukumų ir 
kiekvienas gyventojas turėjo 
prisidėti bent su* 500 markių 
prie jų pastatymo, čia irgi tūks
tančiai 1 žydų šeimynų praras 
pastogę./' - .s

CHICAGO.—Gautomis čia ži
niomis, Lenkijos primatas kar
dinolas Hlond, padarė nepapras
tų žingsnį, įsakydamas dviems 
diecezijoms (vyskupijoms) — 
Poznaniaus ir Gniezno —atsi
sakyti nuo bet kokių valstybės 
pašelpų.

Lenkijoj (kaip jr Lietuvoj) 
pati valdžia .užlaiko bažnyčias ir 
moka kupnigams algas iš tam 
tikslui surinktų iš gyventojų 
mokesnių. Tai daroma einant 
konkordatu su Vatikanu.

Tečiaus kardinolas Hlond pa
darė netikėtų žingsnį, bent da
lyje Lenkijos finansiniuose da
lykuose at f .irdamas valstybę 
nuo bažnyčios. •

Kardinolo įsakymu, .nuo at
einančio trečiadienio ir ketvir-; 
tadienio, tų dviejų vyskupijų 
bažnyčios nebegalės naudotis 
valstybės pašelpomis, taipjau ir 
kunigai negalės imti iš valsty 
bes algų. Ten bažnyčia ateityje 
turės pasilaikyti. vien tik sa
vanorėmis aukomis, kaip jos 
pasilaiko Jungt. Valstijose.

Tečiaus bažnyčia atšižądėda- 
ma valstybės finansinės parą- 
mos, neatsižada visų kitų jai

2 žuvo tunely
*..... 'Ti”1*..... .... .. ....... .

MILWAUKĘE, Wis., gr. 30. 
—?Du darbininkai liko užmušti 
ir du sunnkiai sužeisti - kada 
ant jų užgriuvo keli tonai že
mių kasant tunelį po dirbtine 
sala Mihvaukee upėj. Visi jie 
pašelpų darbininkai. • >

pripažintų privilegijų — vals
tybės pripažinimo katalikų baž
nyčios vyriausia bažnyčia Len
kijoje, taipjau bažnyčios teisės 
kištis į valstybės ir mokyklų 
reikalus. Taigi pilno bažnyčios 
itsiskirimo nuo valstybės ne
bus ir tose dviejose diecezijo
se. Nebus įvesta ir civilė met- 
ikacija.

Savo ganitojiškame praneši
te, kuris tapo išsiuntinėtas vi
siems tų dviejų, diocezijų ku
nigams, kardinolas sako, kad 
lenkai visuomet pasižymėjo di
deliu duosnvmu ir pasiaukoji
mu bažnyčiai ir jįs mano, kad 
savanoris bažnyčios atsižadėji-. 
mas valstybės pašelpų ir atsi
dėjimas vien ant savanorių au
kų, išeis kaip valstybei, taip ir 
pačiai bažnyčiai ant naudos.

Jeigu pasirodys, kad tokia 
tvarka yra naudingesnė bažny
čiai, tai ji bus praplėsta ant 
visos Lenkijos.

Abi minėtos diocezijos ran
dasi buvusioj Vokietijos daly ir 
Lenkijos koridoriuje, kur yra 
ir^jįaug protestonų, kurie irgi 
patars užlaiko savo bažnyčias.

Anglijos bažnyčia Jung Valstijose vis 
dar yra virš 9,000,000 

bedarbių
kviečia pasmerkti 

karus
• f 1

LONDONAS, gr. 30.— Anę 
likonų (bažnyčia atsišauk^, j vi
sas Europos krikščioniškas baž
nyčias ateinantį sekmadienį pa
smerkti karų.

Mongolija ieško Ru
sijos pagelbos

MASKVA, gr. 30.—Maskvoj 
dabar lankosi Mongolijos pre- 
mieras Gen-dun ir karo miųis- 
teris Demid ieškodami Rusijos 
pagelbos Mongolijos apgynimui 
nuo Japonijos, kuri jau pradėjo 
veržtis į vidurinę Mongoliją ir 
siekiasi iš išlaukinės Mongoli-, 
jos padaryti “antrą Manchu- 
kuo”.

Mongolai sako, kad jei japo
nams pasiseks užimti Mongo
liją, tai jiems bus lengva pri
siruošti pulti. Rusiją, o ir tęsti 
tolimesnį grobimąsi ęhinijos.

NEW YORK, gr. 30— Nacio- 
nalės industrinės konferencijos 
taryba apskaito, kad lapkričio 
mėn., Jungt. Valstijose buvo 9.- 
177,000 bedarbių, arba 11,000 
mažiau, negu buvo spalio mėn:

Palyginus su . spalio mėn.. 
lapkričio mėn. samda padidėjo 
amatuose ir dirbtuvėse, taip
jau prie transportacijos, bet 
kartu sumažėjo samda tarnai
čių ir tarnų, taipjau ir anglių 
kasyklose.

—

ROCHESTER, Minn., gr. 30. 
—Gubernatorius Olson atsigulė 
į Mayo ligoninę, kur rytoj jam 
bus padaryta sunki vidurių ope
racija

John L. Lewis

*

RYTOJ
NAUJŲ METŲ
DIENA

Phiilip Murray. 1 ■ 1 . 1 / 1 "t■ ■ !•/''.

; Angliakasių vadai

NAUJIENOS NEIŠ
EIS IR NAUJIENŲ 

' OFISAS BUS UŽDĄ-
' s 

i’Vtv* ■‘-ai’- -v< >
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NAUJIENŲ ADM.

LONDONAS, gr. 30. —šian
die čia pasimirė lordas Reading, 
75 m. amžiaus, buvęs Indijos 
vice-karalius ir savo laiku lai
kęs kitas augščiairsias valstybė
je vietas

Rado nebegyvus
SOUTH BEND, Ind., gr. 30. 

—Joseph Lockets susibaręs su 
žmona ir jos įsakytas išeiti ir 
nebegryšti, išėjo, bet už dviejų 
dienų sugryžo susitaikinti. Bet 
kai sugryžo, tai savo žlnoną ir 
|0 metų dukrelę rado nebegy
vas—nutroškusias nuo gaso. Pa
liktame raštelyje žmona sako, 
kad nervuotam žmogui nėra 
vietos ir ji nematanti kitokios 
išeities. Ji pasiimanti su savim 
ir dukterį.

NaujieniiRadib Programai
............... . 1 1,1 ■" ■<

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

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

Šiuos Naujienų Radio Programas galima 
girdėti uz kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

.... .

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas* 

... . ' '* ‘ I
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NAUJŲ METŲ LINKĖJIMAI

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN

arti W este m Avę. Hemlock 7828

Kiti Lietuviai Daktarai.

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai 
,■ r r . z. i. _ v . • . j. 1 v z.. »... . ..... 4 . . » .. ... . . . • .

LIDY

PETRAITIS
Advokatai

naktį

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

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel-JVictory 2348

kiek dar 
nariu iki

turės įra- 
konkurso

Antanas Visburas 
(Narių kvota — 10

Antanas Lungevičius 
(Narių kvota — 9)

Joseph P. Gerčius 
(Narių kvota — 10

Agnės Grakauskiene 
(Narių kvota — 22)

Zigmas S. Mickevičius 
(Narių kvota — 20)

Antanas Mikšys 
(Narių kvota,.— 2

Loųis Antanavičius 
-1’ r 1. >

(Narių kvota — 15)

man,

\ visi
žinomi

Marė Kemešiėnė 
(Narių kvota — 2

Petras Rasalis
(Narių kvota —

Skelbimai iNaujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienoj 
vra naudingos.

Walter Nėffaš
(Narių kvota

Antanas Marcinkevičius 
(Narių kvota — 11)

Stasys Rimkus 
(Narių kvota — 2

Jonas žurkauskas 
(Narių kvota — 25

K. G. Urnežis 
(Narių kvota — 1

Petronėlė šliužas 
(Narių kvota —■ 2'

Juozas A. Jankus 
(Narių kvota — 11)

Petras Giniotis
(Narių kvota — 3

Kazys Steponavičius 
(Narių kvota — 67)

Benediktas Vttitekunas
(Narių kvota

Vincent B. Ambrose 
(Narių kvota — 95)

Anna Mittskus 
(Narių kvota —-

Frank Klikna 
(Narių kvota —

Ona Vilienė 
(Narių kvota —

kad drau- 
užpildytų 
yra ski

ri. iki ba
lu. Kurie 
laiko įra-

Jonas Sinkus 
(Narių kvota —

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Magdęlena Ratkevičienė 
(Narių kvota — 13)

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

alandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki • 
vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

Petras Galskis 
(Narių kvota — 5

bbI.

Antanas L. Skirmontas
(Narių kvota r— 13) .

Frank Bulaw 
(Narių kvota —

756 Wesi 35th SL
Cor. of 85ih and Mąlsted St& 

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

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

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

Tel. Seeley 7330 
Nntnu* telefonas Brnnswick 05*7

Ofiso TeL Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyrišku* Vaiku ir visu 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vak vak. Neda

liomis ir šventadieniais 10—12 
r diena.

Chicagos Lietuvių Draugija linki visiems sa
vo nariams kitais metais būti, stipriems lyg ąžno- 
lams —• sirgti mažai, -nemirti visai.

Savo konkursantams Draugija linki balsuo
ti už tokią Naujų Metų rezoliuciją — energingai 
dirbiu naujiems nariams gauti, kad kvota bu
tų su kaupu užpildyta.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Vitginia 0036

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

Musų Konkursantų 
Naujiems Nariams 

Kvota

S. P. MAŽEIKA .
8319 Lituanica. Ąvenue Phone Yards 1138

,S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal2515

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimu.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tek: Prospect 1930

Ą. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4130

o J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phonė Lafayette 3572

musų draugai 
jau yra įrašę 

narių Draugijom 
nuo-

77 W. Washington St
Suite 1810

Tel. State 4311J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po piieti 

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

Gydytojai ir Dentistai

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

į j 2olp
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8413

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr.lkK. Kliauga
/ _ Valandj

Kai kurie 
konkursantai 
daug naujų 
Sakydami jiems ačiū 
pelnus paliekam praeičiai. Da 
bar nuims svarbu, 
gai konkursantai 
savo kvotas, kurios 
riainos nuo sausio 1 
landžiu 30 d. 1936 
konkursantai iki šio 
še daug narių, aišku, kad jie 
jų gali dar daugiau įrašyti 
ateityje — jiems prospektų 
dirva plati, sėkmingai gali 
šienauti. Konkursantams, ku
rie iki šio laiko įraše mažiau 
narių,* prospektų dirva irgi 
yra siauresnė.

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

Tek Kenwood 5167 
VALANDOS:

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

vpart šventadienio ir ketvirtadienio

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir, Rezidencija 
3335 So? Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Atsižvelgiant į aplinkybes, 
kurine darbavosi ir darbuo
jasi musų darbštus kbnkur- 
santai, buvo prieita apytikrio 
apskaičiavimo, kiek kuris mu
sų konkursantas dar gali įra
šyti naujų narių iki konkurso 
pabaigos, tai yra iki balan
džio 30 d. Kadangi 
kaipo konkurso t vedėja 
ainiai gerai* v t>ažfstarr 
draugai konkursantai, 
jų prospektų aruodai, pažįsta
mos jų konkurso darbo sąly
gos, tai pagal tą principą jiems 
darbo kvotą nustačiau.

P. Martinkaitis-Senas Petras 
(Narių kvota — 82) -

Miesto
Kamb. ___ _
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boūlėvard 1310. 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 81 
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 SL

Valandos nuo 10—12 pietų ir •» 
huo 6 iki 7:30 vai. yakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

■ . ' A. PETKUS r
1410 South 49th Couft Cicero Phone Cicero 2109

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaiku ligų gydytoja

Nuoširdžiai kviečiame drau
gus konkursantus imtis tuoj 
darbo, kad iki balandžio 30 gi. 
sėkmingai užpildytumėt ski
riamas kvotas. Prie kiekvie
no konkursanto vardo rasite 
pažymėta, 
šyli naujų 
pabaigos:

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

Miesto ofisas
10 No. Clark St. . 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 
Kczidouci

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS 

EUDElKlS 
ir TĖVAS v

Alex Ambrazaičius
(Narių kvota 20)

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5346 So.Kedžič Avenue

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
‘ Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avę, 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington S
Room 737 *

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
, Ofiso Tel. Central 4490 
' i * —;  
Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namų Tek: — Hyde Park 3395

Žinoma, kai kurie kohkur- 
santai savo paskirtas nau
jiems nariams kvotas lengvai 
užpildys, o kai kurie pralenks 
nustatytas kvotas, kiti įrašys 
mažiau naujų narių, negu nu
statyta kvotoje. Kurie drau
gai konkursantai neišpildys 
nustatytos kvotos, tai tiek nuo
šimčių savo 
tingę-

3 --- i   ,-r.iž ,—

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ
YARds 1741—1742
J.F.EUBEIKIS

■ , .u ■■■.- u ji., i.i-... ii'i ii, -

Dr. J. Shinglman 
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialybė

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

Phone Cicevo 8656
Office 4930 W. 13 SU Cicero 49

;.ąĄUK;EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitagė Avenue Phones Vards 17414742

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

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2

2201 TV
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais: Panedėlio, Seredo's ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockvvell Street 

Telefonas Republic 9600.

Telephone: BouleVard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Renublic 9723

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA 
VALDYBA: . . P. MILLER, finansų sekietorius

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P, MILAšAUSKAS, trustisas.

*DR. MONTVID A S, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. V ARK ALA, Draugijos Auditorius.
---------  — "  ............ .............I    ............... - 1*1—■— ■ ■■■■■» ...... ...... ■ - --- -- --  

Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas savaitėje —panedėliais ir ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti įstoti Chicagos Lietuvių Dtatigijon, malonėkite pribūti j Draugijos ofisą 

čia pažymėtu laiku.
Draugijos Ofisas: 1739 South Halsted Street,. ______ Telefonas Canal 0117

.
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Plymouth, Pa.
MIRĖ VIKTORIJA DOVVGIERT

Sunkiai sirgusi per devynias 
dienas plaučių uždegimu mirė 
Viktorija Dowgiert, 20 metų 
amžiaus. Mirė ji gruodžio 17 
d. .

Velionė Viktorija buvo labai 
gero,bu*do ir maloni mergina. 
Visi ją mėgo, kas tik pažino. 
Vargu kas galėjo tikėtis, kad 
tokia jauna, judri ir linksma 
mergina turės skirtis su šiuo 
pasauliu vos tik pražydėjusi.

Laidotuvės įvyko gruodžio 
21 d. Iš šv. Kazimiero bažny
čios ji buvo nulydėta į kapi
nes. Dalyvavo labai daug žmo
nių. Laidotuves tvarkė grabo- 
rius Maslauskas.

Velionė paliko 
velį, tris seseris

nubudime tė- 
ir broliuką.

Kaz. St.

Hammond, Ind
JURGI VIKSVĄ IŠTIKO NE

LAIMINGA MIRTIS

tų atvyko nabašninko draugas 
Jasaitis. Kadangi Viksva iš ga
ražo negrįžo, tai Jasaitis kar
tu su p ia Viksviene nuėjo pa
žiūrėti kame dalykas. Ten jie 
Surado jau negyvą Viksvą. Pa
starasis, maty tt, nore j o įšildy
ti automobilio motorą. Bešil-, 
dant susidarė tiek smalkių, kad 
nabašninkas nei justė nepaju
to kaip užmigo amžinu mie 
gu. .

Viksva apsigyveno Hammon- 
de prieš šešerius metus. Per 
tą laiką jis ėjo dženitoriaus 
pareigas 
kuri yra East Chieago. ‘

Pirm to jis laikė * grosernę 
East Chicagoje. Tame mieste 
jis 1914 m. gavo poliemono 
darbą. .Jis buvo stropus ir są
žiningas poliemonas, tad 1918 
m. liko paaukštintas, — pa
skirtas policijos seržantu. Ser- 
žento pareigas ėjo iki 1926 m. 
Rezignavęs iš tarnybos, jis už
dėjo grosernę.

Velionis paliko žmoną Fran- 
ces, sūnūs Stanley ir Anthonj* 
(pastarasis gyvena Californijo
je), dukterį, ir brolį bei sese-

Sinclair dirbtuvėje,

Gruodžio 27 d. nelaimingai 
mirė Jurgis Viksva, 58 metų 
amžiaus (6847 Arkansas av.), 
Jis buvo rastas negyvas savo 
garaže, kame bandė sušildyti 
savo automobilio inžiną.

Dr. David > Bopp, Lake kaun- 
tės koreneris, padarė pareiški
mą, jog Viksva mirė nelaimin
ga mirtimi. Jis uždaręs gara
žo duris ir paleidęs automobi
lio motorą. Jį surado negyvą, 
sėdintį automobilyje.

Apie trečią valandą po pie-

Jurgis Viksva buvo malonus 
žmogus ir su visais gerai su
gyveno. Per daugelį ifletų jis 
skaitė ‘‘Naujienas”. Priklausė 
East Chicagos Amerikos Lietu
vių Piliečių Kįųbui., .

Laidojamas jis bus šiandien. 
10 vai. ryto jo kūnas bus iš
lydėtas į Tautiškas Kapines, 
Willow Springs, III. Visi drau
gai ir pažįstami kviečiami lai
dotuvėse dalyvauti ir atiduo
ti jam paskutinę v pagarbą.

— Vietinis.

__  _ ■ t» • •• .

Lietuvos * Naujienos
IŠ BAUDŽIAVOS LAIKU
PASAKOJA SENI ŽMONES

Šėtos valsčiuje, Kėdainių ap- 
skr., yra Stašaičių kaimas, ku
riame gyvena apie 120k žmonių 
vienokiomis pavardėmis, o su 
visais kaimo “emigrantais”, 
Lietuvoj ir užsienyje, susida
rys apie 400 asmenų Stašai
čių. r

Seniai nusako tėvus, protė
vius senelius ir prosenelius 
įvardindami vardais iki 7—8 
kartos. Pirmas

Stašaičių kaimo “Adomas” 
16—17 šimt. buvęs eigulys var
du? Stasys. Duodant pavardes, 
jis buvęs pramintas Stašaičiu, 
o vėliau Stašaičiu vadintas. Jis 
turėjęs 5 sūnūs, kurių trys li
kę kaime gyventi; vienas iš
vykęs į Prusus ir ten apsigy 
venęs. (Tiesa ir dabar Klaipė
doj yra panašios pavardės tik, 
žinoma, Staschat vadinasi. 
Pav.: Klaipėdoj, Panemunėj. 
Pagėgių aps. Georg Staschat 
ūkininkas). Antras “emigravo” 
į netolimą apskritį. 

■ . * ‘

Kaimas baudžiavą ėjęs į Mi- 
mainių dvarą, esantį Paneterų 
v., Ukmergės apskr., už 15 klm. 
n\į gretimą Evaniškių palivar
ką. Abu dvarai, priklausę kaž 
kokiam Ęorkui ar Borkinovai. 
Seniai pasakoja — tada buvę 
kiti keliai ir mėšlą veždavę iš 
Evaniškių į Mimainius. Į tūtos 
dvarus ir kitus palivarkus bau
džiavą ėjęs Pakšteliu, Vainiū
nų ir Mimainių kaimai.

Senai, prieš “valnystą” Eva
niškių paliokas atitekęs ba
ronui šilingui, Daugiausia bau
džiavos prisiminir?ų seniai pa 
sakoja baronams šilingams val
dant.

1920 metais miręs Jonas Sta
šaitis, žiliu vadinamas 76 mė
ty, . ■ .77 7

“paskutinis Mohikanas” 
ėjusių baudžiavą vėliausiai, pa
sakojo:

— Būdamas mažas turėjau

ganyti galvijui dvare.ganyti galvijui dvare. Skerd
žius buvo senas žmogus. Kar 
tą nuvargęs prie kelmo užmi
gau. Skerdžius galvijus pargi
nė namo. Baronas šilingas 
klausia: “Kur padėjai pieme^ 
nį”. Skerdžius atsakė: “Neži
nau. Gal miega”. Baronas lie
pė surasti. Skerdžius ieškojo 
ieškojo 
dęs ne 
ar nuo 
jojau, 
Parbėgau* į dvarą. Baronas pa
sibaręs liepė eit valgyt. Sugrį
žus skerdžiui liepė urėdui jį 
nuplakti.

Rudenį eidavom kulti. Ank 
sti gaidžiagystėj turėdavom 
dvare būti. Pareidavom sute
mus. Kuldavom jaujoj išdžio
vintus rugius kultuvais.

Vieną kartą vienas baudžiau
ninkas, eidamas namo, prisi
pylė

rugių puodynėlę.
Kitas baudžiauninkas apskun
dė urėdui. Kiti pranešė pirma
jam, kad rugius ; išpiltų, Urė
das patikrino visų puodynes ir 
nieko nerado. Kitą dieną ap
skųstasis skundėjui pripylė ru
gių puodynę ir pranešė urė
dui atsikeršydamas už ilgą lie
žuvį. Urėdas už ruzgių “vogi
mą” įkrėtė 10 krykščių.

Kartą žiemą baudžiauninkai 
kirto rhalkas. Vienas baudžiau
ninkų, eidamas namo, išsikir
to sau epušėlę ienai, xnusku- 
to žievę ir parsinešė namo. O 
šis nuolatinis skundėjas ir vėl 
ant rytojaus sako urėdui: “Aš 
mačiau baltą”. Tuo tarpu ar
čiau prisirinko daugiau vyrų 
ir šiam nebėra kaip ' skųsti. 
Urėdas klausia kur, ką matęs. 
Skundėjas tyli. Urėdas supy
kęs sušuko: “O tad duosiu juo
da”. Ir įkrėtė 10 rykščių.

“ženykis vaike,- gaspadines 
reikia1

Adomui.- Taip; tęvas sutinka; 
bet ar ponui patiks jaunamai’; 
te. “Puoliau ant kelių prieš po
ną, pabučiavau kelius ir bijau 
pasakyti. Ponas paklausė, ko 
noriu. Sakau j ■ 

' v

man labai patinka piemenaitė, 
kur pono kiaules gano.

“Tai kad ji jauna. Ar: mokęs 
šeimininkauti?” — klausia po
nas. Ji jau 20 metų, tik tokią 
mažai ir viską moka, atsakiau. 
Piemenaitę .liepė pašaukt. Pa
šaukiau. Ponas apžiūrėjęs -.pa
laimino musų meilę. Pabučia 
vom ponui kelius ir\nudrožėm 
pas kleboną.

Baudžiavą eidavo ne . tik vy 
rai, bet ir moterys. Eidavo sū 
savo įrankiais: pjautuvais, gre
bliais, rankšluosčiais... Viena 
tokia pusmergių Mariukė bu
vo graži ir ponąs paskyrę prie 
akmistrinės virtuvėj.

Pradėjo meilintis ponas.
Kartą nei iš šio, nei iš. to 

ponas atneša Mariukei dovanų 
naują geltonais apsodėliais mal
dų knygą ir meilindamasis sa
ko išmokysiąs skaityti... Ma
riukė buvo dora mergaitė. Ry
tojaus dieną iš ryto žmonės 
eidami į dvarą rado ant Lau
kesos tilto padėtą knygą bliz
gančiais apsodėliais. ir ponui 
grąžino. Mergiotė kaž kur din
go. Tik po 20 metų sužinojom, 
kad jau ištekėjus gyvena Uk
mergės apskrityje pas kitą po
ną. Ne vienas baudžiauninkas 
nukentėdavo, kai baroną šilinę 
gą apsirikęs pavadindavo “Pan 
Baran”.’

Kaip žinom, Stašaičių kaimas 
kilęs iš vieno kelmo. Pavardės 
vienokios. Todėl šalia tikrų -4, 
turi pravardes. .Pav.:’

Stašaitis Svidatas: Svidaru 
pavadintas' baudžiavos laikais. 
Dirbant dvare pražuvo grąž
tas. “Pan mnie zginul syidar” 
— pasakė ponui. Už tai, kad 
nesaugojo pono nuosavybės, 
liepė urėdui" nu plak ti. r
“Vot svidar, vot svidhr” — 

plakdamas sakė.
Visi ėmė vadinti Svidaru.

\ Adomas Stašaitis šviežikan 
baudžiavos laikais turėjo grj- 
čiukę ir dešimtinę žemės. Viej- 
nas Ūkininkas Mikša Stašaitis 
kažkuo ponui baronui nUšikak 
to. Miksą nukėlė j dešimtinę, 
o Adomą atkėlė į' dubą. < Nuo 
to ir prade j o ;Ądbmą vadinti 
šviežiku.

s,tų, biednų žmonių.” Pasakęs, 
nuėjo tolyn brisdamas balą. ir 
sunkiai alsuodamas.

Kai kurie senesnieji žmonės 
vengdavo Jauke gyvulį laikyti, 
sakydami:, “Kaip su liktarna”... 
Atseit, Gintautas jaučiu paver
stas. .,

Gintautai seniau valdė A. 
Kaplių dvarą ir Pakšteliu pa- 

ilivarką. Baudžiauninkus kan-

Juozas Stašaitis žėkas pra- 
rpįntas savo panašumu į ma
žiuką vaikščiojantį pamoksi, 
žėką. Dar prįęš didįjį khrą vai* 
kai dainuodavo: “oi tu žėke, 
žėkitojąu, švento, rašto moky
tojau”. , ' : , - \

Jonas Stašaitis' Dliategas pra
mintas iš vartoto jo pertafo 
“dliatego”. Jlat, ilgą įaiką šėr 
tos klebonijoj tarnavo špitol- 
ninku ir “sušlėktėjo”. Nors1 kindavę įkaitinę iki yaudonu- 
dabar. palikuonys nebemoką mo geležinę bėralinę (rakan-, 
lenkiškai, bet pravardė pasili- das grūdams džiovinti pečiu
ko. Ir t. t. ;je) ?ir basas baudž. tupėdavęs

Apie žiauresnius baudžiavos stovėti. Kai kojos imdavusios 
laikų įvykius ir dabar palikę spirgėti, tai žmogus iš skaus- 
pėdsakų šmėklų pavidale. Vie;'mo šokinėdavęs. Ponui ir jo 
nas, tokį vaiduoklį poną ma- šeimai tas suteikdavę linksmą . • xz « • 1 « .. J _ __ _ _ . _ .tęs prieš dvidešimtį metų, pa
sakoja:

“Kartą naktį einu namo, tuo- 
jaus tamstelą” — pasako jo se
nis Petras, dabar jau miręs — 
tamsiu nors į akį durk. Prieš 
mane pylimėliu švytuoja. ( At
eina kaž kas. , Prisiartino iš

žiūriu jautis, už ragų užsika
binęs liktarną. Išsigandau. “Ne, 
nusigąsk ir nebėk” — prašne 
ko jaunis žmogaus balsu. ‘*Aš 
esu jūsų kaimynas Gintautas, 
žemėj gyvendamas kankinau 
baudžiauninkus, už tai dabar 
Dievas pavertė mane jaučįu. 
Kiekvieną naktį turiu apke- 
liauti savus dvarus ir pranešt 
savo įpėdiniams, kad neąkriaii-

pramogą. -, •
šie pasakojimai gyvi ir šian

dieną. Iš senių girdėtus pasa
koja ir jąunešnieji. Kaip va: 
Jonas Stašaitis, Stasys, Karo
lis ir kiti. “L. ž.” i

Žiaurus banditai Klai
pėdos krašte

' ■ '■ r ■:.

Iš Klaipėdos praneša, ’ kad 
aną vakarą prie Kaįotės du ne
žinomi piktadariai dviratinin
kai pistolietais grasindami su
laikę Al. Triburį. ■ Piktadariai

SS
SS
SS

Triburį parmetę ant žemės, su
rišę jo rankas, atėmę piniginę 
su 70 lt., o paskui iškastravo

Naujienose 
uodą naudą dėlto,

ir be sąmonės palikę begulin- Pa^ios Naujienos 
tf- yra naudinga

ir nerado. Aš atsibu- 
tiek tamsos bijodamas 
šalčio drebėjau, bet bi- 
kad baronas neluptų.

tarė tėvas sunui

LINKSMŲ IK LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ Jį
Visiems Draugams ir Pažystamiems i

NEW CENTURA TAVERN S
MIKE TARUTIS

v -
Kviečiu visus draugus ir pažystamus sulaukti Naujų Metų. 

Turėsime užkandžių veltui ir gros šauni orkestrą.
3149 So. Halsted St. .3

, M

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

. . ■ * ’ J. - • . ' ’

■ I ■ T-,.. — —.i—   ..     

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ || 
visiems musų rėmėjams ir kostumeriams. |g

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street
<• CHICAGO, ILL.

SUTIKITE NAUJUS METUS pas M
B1LL DAILY’S S

PALACE GRILL . t
1822-24 So. Halsted Street K
GROS > ŠOKIAI S

SHAFF and KALE’S PUIKUS UŽKANDŽIAI R
ORKESTRAS ' JR PROGRAMAS

MES JŪSŲ LAUKSIME!

.:../ „L.. : .. . .,. ■  l
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Xnown ydr Ouality/

at Products

ant BLUE ISLAND A VE.
* X t • ,

— Nuo 1897

Linksmų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Lietuviams!

SS

Si
a

Si
Si
Si

Sši

M ' - SS
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'LINKSMI IR PASEKMINGŲ 'NAUJŲ METŲ 
JS Liijkime^jif^ms drdugdiiis;{rėmėjams ir pažyštamemst'Ši

' NATIONAL RESTAURANT
SS

SS

SSACCORDIONAI
t. ■ . •- X . z

Piano Acęordionas 12 bal
sy," Baksas, 2 knygos, pilnas 
kursas privatiškų lekcijų,

.39.00
80 Basų Stage Style už

*75.00
12 Basų Special už

*19.50
■ " , ■ ! ■ 'r . .

. • ■ r

120' Basų biskį vartotas už

^68a00
Galima mokėti po $1.00 į 
savaitę; tiek kiek ^reikėtų 

mokėti už lekcijas.

J08.F.Biidril(
INCQRPORATED 

3417 So. Halsted St. 
Td. Boulevard 4T05

ši;§j[ Linksmų ir Laimingų
įšf NAUJŲ METŲ ’

Visiems Kostumeriams ir 
Pažystamiems!

SI*&’
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jKj LAIMINGŲ IR PASEKMINGŲ NAUJŲ METŲ
Draugams' ir Kostumeriams!

S. SENULIS
t . . ■’ - ’ -7, r ' ' ■ '• ’ . ■ •

Valau, Siuvu, Taisau Rubus ir Kailinius.

1841 So. Halsted Street
,■ . chicago, ILL. ;

M
■i

§1* SI*

SS
81*

GAGE PARK MOTOR SAL
CARE WAINORA

SS
SS

§1*

•SS 
Si4307 Archer Avenue

Tel. Lafąyette 9194.

.. ...t,....., —................ ..... . ......... ........ ............... ............................... .................................. ...

\ LAIMINGŲ -NAUJŲ METŲ ‘ 
Visiems Kostumeriams ir Draugams!

SURWILL’S TAVERN
•SS

)

R ŠI*
•- ŠI*

5625 S. Western Avė. ' , Prospect 5669

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE

i 908-910 West 14th Street
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS.

. Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 
Masažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir naktj.— 

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

3957 So. Rockwell Street 
Phone LAFayette 3416 

CHICAGO, ILL.

Si 
Į® 
ŠI" 
Sf 
§1

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTĮ
—su ALSANS, aukštos rųšies nebrangus naminis gydymas. Be 
narkotų. Saugus ir veiklus ir ilgaii laikąs. BE SKONIES, BE KVA
PO. GALI BŪT PADUOTAS BE GERfiJO ŽINIOS. Rašykit ,tele- 

fonuokit arba atsilankykit. Reikalaukit musų knygelės—DYKAI, 
•ALSANS LABORATORY, 190 N. State St., Chieago.

Kambarys 833 • • Telefonas CENtral 7370.

S* LINKSMŲ IR PASEKMINGŲ NAUJŲ METŲ Jį
Linkini visiems musų rėmėjams, draugams ™

M« ' , I
. ■ \

Wi

« NAUJŲ METŲ SULAUKTUVIŲ PARE Jį
' ANTRADIENIO VAKARE, *7

S Gruodžio-Dec. .31, 1935 S
— pas — W

G MRS. MITCHELL TAVERN * 
M- 2039 WEŠT NORTH AVENUE IM
La. 'Bus gera nųizika ir skanus užkandžiai veltui. Lkgl
WUžkviečiu visus savo kostumerius, draugus ir pažystamus atsilankyti TJM MRS, MITCHELL W

* 
R
17^7

ir pažystamiems

JIM’S TAVERN
IG. PAURAZASį Savininkas 

2942 West Pershing Road 
CHICAGO, ILL

M

.....■■■ ....... ...... ;į.........  ................... i, .....;....... / „ •.
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M LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
W Visiems Draugams, Kostumeriams ir Pažystamiems'.

A. F. CZESNA
m 4501 So. Paulina St M
M' CHICAGO, ILL. > ' A

KALENDORIAI
: v ■' ■ x . z

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

NAUJIENOS
. 1739 S. Halste St.

: CANal 8500
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Pusei metą
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SENUOSIUS METUS PALYDINT

Metai, kurie Šiandie baigiasi, buvo įdomus. Jie at
nešė daug nepaprasto pasauliui, Lietuvai ir musų vi
suomenei. Ittlttj daug vietos suminėti bent stambesniuo
sius dalykus, kurie Šiemet įvyko.

Reikšmingiausia Už viską, mums rodosi, buvo tai, 
kad pasaulis pirmų kartų istorijoje matė žmonijos pa
stangas bendromis valstybių jėgomis sustabdyti didelį 
karą. Tos pastangos dar nedavė pilnų teigiamų pasė
kų, bet pats faktas, kad toks bandymas yra rimtai da
romas, reiškia pradžią naujos gadynės tarptautiniuose 
santykiuose.

Verta dar pažymėti ir tau kad prasidėjo aiškiai pa
stebimas demokratijos stiprėjimas Europoje. Viena 
galinga diktatūra — Italijos fašizmas — jau atsidūrė 
desperatiškoje padėtyje, iš kurios ji vargiai beišeis 
sveika. Kita diktatūra — Rusijos bolševizmas — galvo
trūkčiais pakeitė savo liniją, atsisakydamas nuo “pa
saulio revoliucijos” ir liepdamas savo pasekėjams sve
timose šalyse ginti “demokratijos likučius”.

Visoje eilėje mažesnių despotizmų 
je, Ispanijoje, Lenkijoje, Graikijoje -

Jugoslavija 
ėmė atsigauti 

darbo žmonių judėjimas ir reakcijos jėgos jau traukiasi 
atbulos. / . , r '

Ateinančiais motais gal įvyks žyhiėshilį atmainų

GEISMAI FA-1XČinteshėš partijos (vai. Baudi*!
ninkai įr krik, demokratai) y fa 
uždraustos. Tokių keistenybių 
ir .prieštaravimų pasitaiko daž
nai valstybėse, kurios yra val
domos biurokratų “nuožiūra”, 
o ne pagal įstatymus,z

Teismaį ne tik Lietuvoje, bet , 
ir kitur kartais parodo atspa* 
rūmo diktatūrai. Pavyzdžiui; 
Vokietijos teismas išteisino t>i* 
mitrpvą ir kitus komunistus/ 
apkaltintus dėl reichstago pa* 
dėgimo. Hitleris po to įsteigė 
specialius “liaudies teismus”; 
kurie susideda . ne iš juristų; 
bet iš aklų “nacių” pakalikų.

Matyt, kad ir Mussolini ne
pasitiki paprastais, (teismais; 
nes ir Italijoje yra įsteigtas 
ypatingas tribunolas kovai sik 
“valstybes priešais”.

SI D U ODA DIKTATŪRAI

Kauno apygardos teismas 
pripažino teisę LietUvos social
demokratų partijai gyvuoti, ne* 
žiuriht to, kad apskrities vir* 
šininkas buvo ją uždaręs. Vir
šininkas savo patvarkymą rė- 
niė tuo, kad socialdemokratų 
partija nieko neveikusi. Bet, 
partijos gynėjai teisme įrodė, 
jogei ji daug kartų norėjo da-' 
rytį susirinkimus, bet apskri
ties viršininkas neduodavo jai 
leidimo;

Taigi Kauno teismas atsisa
kė pritarti valdžios atstovo sau
valiavimui. Dabar tenai susida
rė keista padėtis, kad pati kai
riausioji Lietuvos partija turi 
teisę viešai veikti; kuomet de- 

A.b.ui',. z t.._

Pasitarimas “Bendro 
Fronto” Klausimu

'z.i'T.ft ..Rll.,i uita m.

Lietuvių Socialistų Sąjungos. rybos dėl “bendro fronto” su
darymo, čia yra tik prelimiha- 
ris apsikeitimas mintimis tar
pe dviejų vietinių “brganižači- 
jų atstovų, tik diskusijų pra
džia. Ar tos ‘diskusijos tęsis 
toliau ir ar jėšte bus surastas 
pamatas deryboms, parodys at* 
eitis. Dalyką svarstys LSS. 
Centralinė kuopa Chičagoje, 
kuri paskui patieks savo nuo
monę ir savo sumanymus LSS. 
Pildomam Komitetui. Butų ge^ 
tai, kad ir LSS. kuopos kito
se kolonijose tuo tarpu neitų 
toliau. Atskiros 'kuopos nepri
valo Užbėgti už akių savo Or
ganizacijos ęentralinei įstaigai. 

“NAUJIENŲ” REDAKCIJA.

(LSS.) Centralinė ku’Opa Chi- 
cagoje pbašo muš paskelbti Šios 
dienos “Naujienų” numeryje 
du rašiniu “bendro fronto” 

""■■■ pa-

gerojon pusėn. Yra pamato turėti viltį. Taigi visiems J 
kurie kartu su muįnįs, darbavosi ir kovojo dėl šviešėSr 
nes žmonijos ateities, linkime laimingų Naujų Metų!/

BAŽNYČIOS ATSKYRIMAS NUO VALSTYBĖS 
LENKIJOJE?

Chicagos lenkai sakosi gavę žinią iš anapus Atlan- 
tiko, kad katalikų bažnyčia Lenkijoje esanti atskiriama 
ftuo valstybės. Pradžioje ta reforma busianti įvykinta 
sausio pirmą ir antrą dieną, dviejose arkivyskupijose 
Poznaniuje ir Gniezne, b paskui ji busianti išplėsta ant 
Visos Lenkijos. /

Nuostabu čia yra tai, kad iniciatyvą šitam “bedie* 
Viskam” žittkshiUi paėfnė staftibiis bažnyčios šulas, kat* 
dinolas Hlond. Tai panašu į “stebuklą”. Reikės palauk* 
ti ir pažiūrėti, ar iš tiesų tenai taip dedasi, kaip Chica* 
goję pranešama.

Apžvalga
vai......i,

LENKIJOS daubiNinkų ir 
Valstiečių susitarimas

r

Po Pilsudskio mirties ėmė 
smarkiai smukti įtaka tos mi- 
litaristų grupės, kūria rėtaėsi 
velionio maršalo diktatūra. “Pil- 
sudskininkus” pradėjo stumti 
iš atsakomingų vietų armijoje 
“generolų” frakcija, o valdžio
je ėmė stipriai liberališktesnis 
elementas. Buvo perorganižttd* 
tas ministerių kabinetas. Jo 
priešakyj ė atsistojo KostialkbV- 
skis, kuris pasisakė už valdžios 
kooperavimą su seimu.

ši liberalizmo tendencija val
dančiuose sluoksniuose davė, 
progos sukrusti įvairioms vi
suomenės organizacijoms. Po* 
litinės partijos, jaunimo grupės 
irx*t. it. ėmė šaukti savo kon
gresus ir statyti reikalavimus 
valdžiai. Vien per lapkričio mė
nesį, kaip rašo “Vilniaus žo
dis”, įvyko Varšuvoj tokie kon
gresai: liaudininkų “\Vici”, jau-" 
nimo kongresas, valstiečių par
tijos kongresas; valstybės, sa
vivaldybių ir privačių įstaigų 
tarnautojų kongresas. O .grUo* 
džio mėnesio 6—7 d. buvo su
šaukti liurtoveų fHBtnlirtnkų)

. ...........
ir socialdemokratų (P. P. S.) 
suvažiavimai.

Visi šitie suvažiavimai reika
lavo, kad butų paleistas dabar
tinis seimas ite paskelbti nauji 
seimo rinkimai; be to, kad bm 
tų pakeista Lenkijos užsienių 
politika, t. y. kad Lenkija liau*- 
tusi draugavusi su Vokietijos 
hitlerininkais ir grįžtų prie są-* 
jungos su FrahčUzija.

“Svarbiausias betgi tų su
važiavimų nutarimas”, rašo 
lietuvių pirmeivių laikraštis 
Vilniuje, ' “tai valstiečių at-* 
stovų rankų padavimas mieš-* 
tų darbininkams. ir pasisaky
mas liž bendrą Lenkijos liau
dies frontą prieš lenkų but- 
ŽUažiją.”

šis reiškinys, iš,tiesų, yra 
labai svarbus. Tenai, kur mies
tų darbininkai susitaria su vkl* 
sliečiaiš, atžagarei viško j i bUr-» 
žuažija negali liaudį pavergti. 
Ačiū šitokiam susitarimui, 
Skandinavijos šalys apsigynė 
nuo fašizmų ir dabar tehai tų 
šalių valdžių priešakyje stovi 
socialdemokratai. SUoftiijdjte 
ačiū tam, kad darbininkai mo
kėjo susitarti su ūkininkais, pa
sisekė atgaivinti demokratinę 
tvarką.

šitokį bendrą frontą tai so
cialistai gali ir privalo visomis 
jėgomis-remti.

“Naujienų” 
du rašiniu “bendro 
klausimu. Vienas jų tai 
minėtosios kuopos valdybos pa
reiškimas, o antras — “Komu
nistų Partijos Jungtinių Val
stijų Illinois Distrikto Lietuvių 
Biuro” atsakymas. Nė po vie- 
iiu šitų dokumentų nėra para' 
šų nei adresų tų žmonių, kurie 
atsako už jų turinį, todėl mes 
nežinome, ar skaitytojų akyse 
jie turės tiek reikšmės, kiek 
gal norėtų jiemS duoti jų aUto- 
riai. Anonimiški raštai papras 
štai nė j laikraštį nėra deda
mi.

Mes nemahome> kad verta 
buvo juos jau dabar skelbti 
spaudoje. Sbteiaiistų kdopos val
dybą mintis, matyt]
iš jos pareiškimo^tik padisku- 
suoti su komunistų atstovais 
kai kuriuos svarbesnius jų siū
lomo “bendro fronto” ’ klausi
mus ir paskui •’raportuoti apie 
pasikalbėjimą kuopos susirinki
mui, kad ji galėtų spręsti, ar 
yra prasmės eiti į derybas dėl 
“bendro fronto” sudarymo, ar; 
ne. Jeigu kuopa nutars, kad to
kioms deryboms yra pagrindo^ 
tai ji savo nuomonę praneš 
LSS. Pildomam Komitetui, o šis 
jau spręs, kaip ir su kUO dery
bas vesti.

Kitaip juk ir negali būti or
ganizacijoje, kuri turi savo 
centrą ir tvarkosi demokratiš
kai. Jeigu kiekvifena kUopa im 
tų daryti “bendrus frobtUs” šu 
įvairiomis pašalinėmis Organi
zacijomis, neatsižvelgdama į 
tai, kokio nu*šistatymo laikosi 
kitos kuopos ir centras, tai or
ganizacijoje kiltų suirutė.

Bet komunistams šita pa
prasta organizacinės tvarkos 
logika, matyt, yta nesupranta
ma. Vos įvykus pasikalbėji
mui, jie pradėjo skelbti, kad 
derybos dcl “bendro fronto“ 
jau eina (nors pasikalbėjime 
buvo aiškiai susitarta nieko tud 
tatepu spaudo j e neškelbt i), ir 
užsispyrė tuoj aus dėti į spau
dą abiejų pusių rašytus pareiš* 
kimu‘3. Pas jbbs, mat, ką “bito*! 
fas” pasakė, tai pabaigta; jo
kio sprendimo jiems neteikia.

Gaila, kad Centralinė kuopa 
Šitokiai procedūrai nepasiprie
šino. Bet jeigu jau sutikta 
tuos dokumentus šktelbti-, tai 
mes išpildoma ktidpos Valdy
bos prašymą ir tuos dokumen
tus įdėsime; tik dėl vietos tru
kumo šiame dienraščio nume
ryje (nes šiahdie jame -eina 
Chičagos Draugijos skyrius ir 
kiti neatidėtini raštai) mes esa
me priversti sutrumpinti ko- 
mirnistų atsakymą, kurio di
desnė dalis susideda . tikrumoje, 
he iš atsakymo į kUopbs kiau-* 
Simus, bet iš bereikalingos po-; 
Itemikos. ;;

Tačiau bus ne pro šalį šitą 
ptoga priminti LSS. nafiams ir

X

LSS. CfflTRAlJNfiS 
KLOPOSVALOYBOS 

ŽODIS
(“Bendro fronto” klausimu.)

Gavusi Tahistų kvietimą tar* 
tis dėl sudarymo “bendro fron
to”, Lietuvių' Soteihlistų Sąjun
gos (LSS.) Centralįnės Kiiopoš 
Valdyba, Chičagoje, jį apsvargi
te ir rado, kad nekenks tud 
klausimu su Tamstomis pasi* 
kalbėti. Tuo tikslu Valdyba pa* 
skyrė tris savo atstovus susi* 
tikti su Tamstų atstovais ir 
paskui raportuoti apie pasikal* 
bėjimo ftežultatUs ihusų kuopai, 
kuri spręs, ar verta toliau ko* 
kias pbrti'aktacijas vesti,, ar 
iie. .

Idant geriau paaiškėtų abie* 
jų pusių nuomonės ir kad ’ve* 
liau nekiltų bereikalingų nesu* 
sipratimų, tai mes savo nusi* 
statymą išdūstome raštu ir 
prašome Tamstas atsakyti taip 
pat raštu bent į kai kuriuos že* 
miau nurėdytus punktus.

Mes sųprantąme, kad lUd 
“bendru frontii” norima suda* 
fyti Vteikihit’ vienybę 
darbininkų judėjime, 
hčfa galima pasiekti 
cihę Vienybę. ' 

Chicagos lietuviai
tai šituo reikalu dabar alsi* 
kreipė įj mus. Bet mes nežino* 
me,. ar jie taip pat kreipėsi if 
į kitas organizacijas. Jeigii 
taip, tai norime žinoti, į ku* 
riaš.

Laikraščiuose matėme žinių; 
kad kdmuųistai bando daryti 
“bendrus frontus” su įvairio
mis religinėmis organizacijomis 
ir net su tų arba kitų religinių 
Sektų kunigais, kurie su darbi
ninkų judėjimų neturi nieko 
bendro. Kokią prasmę gali tu
rėti tokie “frontai”? JeigU 
lietuviai komunistai Chicagojte • 
taip pat nori eiti į panašius 
“bendrus frontus” su kuo įtik 
jietas pasitaiko užmegsti “drhu* 
giškus” ryšius, »tai mums be
verta nė diskusuoti tą “bendro 
frėhto” klausimą. Nes, susidė* 

proga priminu L£>t>. nariams ir ^atai su bet kuo, mes darbUta 
kuopoms; kad čia dar nėm dte-ltutačmės ne^iiafbUtakų suvie-

lietuviu 
kol daf 

organizh*

komunis*

•J
4

.'nytaiii, o tik tani, kad šU taūsų 
lagelba į dafpihinkų judėjitaą 
šiskvetbtų -visbkite darbininkų 
šhaudotojai ir mulkintojai.

’ f I
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Mums rupi vienybė tik dar
bininkų judėjimo ribose. Tani 
tikrais atsitikimais, beje, dar
bininkams tenka tartis ir bteft* 
tirai veikti ir su kitų visbomte- 
hės klasių organizacijomis :sa*. 
ky šimte, kai reikia gintis bud 
kdkio ners didėlio pavojadš 
(Mn>, fašistiško perversipo ®ociallstftms 
tu.t.).'•Bet čia tokios padėtiteš 1 
dabar nėra, o gąsdinti save tuoj Yra naivu kalbėti ne tik apie 
kas gali atsitikti ateityje, butų vienybę, bet ir apie 
neprotinga. | frontą” tarp dviejų partijų;

Wi mes kalbame tik aptefe* Z**.?

tiybę. Apgailėtiha, kad jite Štab* 
die yra suskilę į priešingas sro* 
Vtefe. Mėfe, sdėiaiifetai, to suši*i . , . _ , A .. ,.
skaldymo ir kiek » ‘f
gaUdami prieš jį kovojome, jį 
įvykino ir per 15 ar 16 metų] 
palaikė ko’tauništai. Jie sakėj 
kad socialistų pfogfafoa- esąs j 
negeras, nepakankamai rtvoliu*] 
cinįš, reformiStiŽkas, opdrtuhis*] 
tiškas, ir jie bandė įsteigti] 
^tikrai Uevoliucihę” partiją, Ta 
komunistų partija tačiau ne*] 
trukus pati SUskilo į kelias 
priešingas frakcijas, kurios* ir

' dabar dar negali tarp savęs su* I 
' sikalbėti. O SaVb programą ko J 
’ mUhistai titek katetų keitė, kad] 
' šiandie suhkU it pasakyti, už I 
' ką jie tiktai stoja ir kas juosi 
’ skiria nub kitų kairiųjų parti-Į

jU-
Reformas ir dalyVaVimą Ite* 

gislaturų rinkimuose jaū jiė 
pripažįsta; demokratijų giria ir] 
žada už ją'kovoti; tautų ne* 
priklausomybės gynimu reikale 
jie neatsisako koop’ėrubti het 
su buržuazija. Jeigu dabar koJ 
mUnistai priėmė tokį nusistaJ 
tymą, tai atkakli kova prieš šo* 
ciąlištus,. kurią jie per tiek ih'e* 
tų vetič, buvo visai bė prasmės. 
Skaidydami darbininkų j Udėj i* 
mą jir! 'stengdami esi sUhaikintt 
socialistus, jie tik žalą darė 
darbininkų klasei.

Šitą žalą reikia kaip galint 
greičiau pašalinti. Jeigu komu* 
nistams iš tiesų rupi dafbihin* 
kų gefoVČ, tai jų pareigia yba 
atitaisyti tai, ką jiė padare, at* 
ktėigti tdi, ką jie šUgnovė.

Nors komuhistų atakos pef 
melų motus buvo kreipiamos 
dauginusia prieš mus, bet mės 

‘sutiksime šitame atsteigimu 
darbe su jais kooperuoti, jeigU 
tik jie nuoširdžiai darbuosiš 
tąja kryptim-, kurt veda į dar
bininkų judėjimo vienybę.

Vienu užsimojimu pašalinti 
tą piktą, kuris buvo daromas 
per metų metus, žinoma, nebUS 
galima, kad ir prie geriausiUl 
norU. Ims laiko, kantrybės if] 
ištvermės. Šis rekonstrukcijos 
darbas, musų supratimu, turėš 
pereiti kelias stadijas.. • •

Pirmiausia turi būti sustab
dytos ant visados piktos ata± 
koš spaudoje, prakalbose ir sdį 
slinkimuose, kuriomis komiT 
nistai stengėsi diskredituoti ir 
sunaikinti socialistus. Tiktai 
kuomet jie liausis mUs puolęį 
tai ir mes galėsime apsieiti bė 
aštrių atsikirtimų, prieš juofe.

Sekantis žinksnis tuH < būt 
nustatymas, jei ne draugiškųt 
tai bent žmoniškų ir pakenčia
mų santykių tarpe šių dviejų 
srovių narių įvairiose tttparti- 
nčse organizacijose unijose/ 
susišelpitųo draugijose, klhh 
buose ir šiaip. kulttirinio veiki-* 
mo organizacijose, šitoje dir
voje papratus vieniems su kL 
tais žmoniškai telgtfe ir kits ki
to nuomdhę toiteruoti, bus leng
viau paskui prieiti prie susita
rimo ir kitais reikalais.

Bet politikos dirvoje socia
listams ir , komunistams susi-* 
tarti bus sunkiausia. Musų 
kuopa yra LSS. dalis, ir mes 
negalime dėtis su jokia kita po
litiška partija^ kbl to nėra nd- 
tatUsi visa musų orgahižateija. 
0 LSS. negali teiti toliam kaip 
leidžia Socialistų Partijos nuta
rimai.

Mes esame įsitikiną, kad 
Amerikos Socialistų . Partijk

beis į “‘bendrą frontą’1 su Ko- 
taunistų Partija, iki šito klau
simo teigiamai bebus išspren
dęs Socialistinis Darbininkų In
ternacionalas. Kolkas jisai yra 
dar tik svarstomas Internacio- 
naio č’ehtro ištaigose. Didžiau
sia klintis sūšitafittiui yra ta, 
kad ŠbVietiį ŠąjUhgos komunls- 
įthi, kūrie turi Valdžią savo ran- 
kds'ė, nepripažįsta piiietihių tei
sių Kdsijos socialdemokratams 
ir socialistams rtevoiiucionte*

mes gerai žinome, kad Hitle
riui rupi visai kas kita, tik he 
dembkrAtija. Vokietijoje jtaki 
demokratiją sutrempė, ir jei
gu į- jo nagus patektų Klaipė
dos kraštas, tai ir tenai jisai 
ją sunaikintų kaip bematant.

‘ Ar nebus logiška manyti,. 
kad tokia pat politika demo
kratijos klausime yra ir ko
munistų, kurie “reikalauja” de- 
ihokratijos Lietuvėje, bet viski 
jbs ntenori savo “tėvynėje”, ko
munistų valdomoje Rusijoje?

Tiesa; skirtumas čia yrą tas, 
kad šiaėdite Sovietų Sąjunga, 
rodos, jau nebesikėsina prieš 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Greičiaus galima manyti, kad 
ji Lietuvai padėtų, jeigu koks 
nors priešas ją pultų., Lietuva 
dabar yra drauginguose santy
kiuose su Sovietų Sąjunga. Bet 
įneš čia kalbame apie “bendro 
frohto” galimumus ne su So- 

' vietų valstybe, bet su komunis
tų partijos organizacija, kuri 
Sovietų politinę santvarką lai
ko pavyzdinga Visam pasauliui.

Musų lietuviai komunistai ne 
patys savo protu priėjo ■ prie 
sitikiniiho, kad Lietuvoje rei
dą sėimo, amnestijos if pilie
tinių laisvių. Jie pradėjo šitų 
dalykų rėikalaUti, kada jie ga
vo inštrūkčijaš iš kotaunistų 
centro Maskvoje. Jeigu tas ko
munistų centras; turėdamas ne
ribotą galią Rusijoje, nerodo nė 
taaziausio noro ienai steigti de
mokratiją, bet liepia savo agi
tatoriams reikalauti demokra
tijos Lietuvoje, tai aišku, kad 
Čia yra tiktai “manievras”. Ry
toj arba poryt tas pats .cent
ras gali padiktuoti Kominterno 
sekcijoms ir jų skyriams visai 
kitokią taktjką.

Kuo-’ mes, lietuviai socialistai, 
įėję j “bendrą frontą” su ko- 
mUnistais, butume nuo šitokių 
“siurpryzų” apsaugoti?

Kovoti už demokratiją mes 
galiftite bendrai tik SU tais, ku
rie ym nUošifdųš dbtabkfntįjos 
šalininkai. Kokį įrodymą gali 
tautas dubti komunistai, kad 
jie dabar jau tikrai pasidarė 
ištikimi demokratijos princi
pui?

Paaiškėjus čia iškeltiems 
klausimams,, bus matyt, ar yra 
pagrindas “bendram frontui”, 
į kurį Tamstos mus kviečiate.

♦ * *

KOMUNISTŲ ATSAKYMAS
(Kadangi atsakymas labai il

gas, tai dėl vietės trukumo 
dedame tiktai tas jo dalis, kU- 
fios daugiau ar mažiau tiesiai 
atsako į CehtralihČs kUėpds 
Valdybos pastatytus klausimus. 
— “N.” Red.)

KomUhistų Partijos Jungti
nių Valstijų Illinois Distrikto 
Lietuvių Biuras, apsvarstęs 
Lietuvių Socialistų SąjUngds 
(LSS) Cehtralinės Kuopos pa
reiškimą reikale sudarymo lie
tuvių socialistų .if kotaunistų 
Čhičagoj bendro fronto, duoda 
sekamą pareiškimą:

Mes siūlome socialistams su-• » - ■ ... Z’

daryti bendrą frontą sū komu
nistais, kuris bus pamatas, va
dovybė abelnai behdram dar* 
bininkų frontui, kuris jau bū
davo j amas Chicagoj: Bendro 
Fronto sušauktoj konferenci
joj išrinkta tam tikras komi
tetas, kuris deda pastahgas 
įtraukti visų srovių (išskyrus 
fašistus) organizacijas; ypač 
kovai prieš karą ir fašizmą. 
Dabar taipgi if gynimui Klai
pėdos bUb Vokietijos imperia
listų ir gynimui Lietuvos ne
priklausomybės, taipgi ir rei
kalauti Lietuvoje civilių lais
vių.

Sudarius bendrą frontą so
cialistų, komUhistų ir kitų 
KkUrių? — Rčd.) darbi- 
tiihkišk’ų ofganizaeijų, kofnu- 
ništai; teisybe, kreipiasi ir į 
nedarbininkiškas organizacijas, 
kad įtraukti kiek daugiausia 
gtflima jų ir liaudies frontą 
kovai prieš! karą ir fašizmą.

čia musų ir jūsų nuomonės 
suderinamos ir galima veikti 

Tai skamba labai gražiai ir bendrai, nes ir jus sutinkate, 
“dOihokriatiškai’’.' O betgi Visi X'lVjsa 5-am pusi.)

“bendrą
t

i Gruzijos, Ukf-ainOs ir kitų So
vietų Sąjungos respublikų so- 

j cialistai *buS laikbmi kalėjinųuo-

s©) o jų partijos bus Uždraus* 
tos, tol patenkinančio susitari
mo tarpe socialistų ir komunis
tų pasaulio centrų negalės būti. 
Tartis dėl bendrb Veikimo gali 
tik Jyguš su lygiuok

TačiAU darbininkų klasės Vite* 
nybės idėja yra gyva. Ankščiau 
ar vėliau ji riugalčs visas kliū
tis. Ją reikia he slopinti, bet 
rfemtl rimtomis diskuši jotais. 
Taigi ir taus būs prkyartU ją 
svarstyti, idant, kai pribręs są< 
lygoš vienybei, ji gAlėtų būt 
lengviau įgyvendinta lietuvių 
darbininkų judėjime.

Viduryje tarpe grynai poli
tiško Veikimo ir darbo kultūri
nėje dirvoje yra veikimas Lie- 
tuvęs reikalais. Šitoje srity j te 
LSS. rankos yra laisvesnės, nes 
Sbciklištų Partija į tautinių 
gfūpių judėjitaą mažai lėsiki* 
Ša. Mes, lietuviai socialistai, 
stojaihe už Lietuvos nepriklau- 
sbrtiybę ir už detaokf atinės 
tvarkos atsteigimą Lietuvoje. 
Mes 'visuomet" šita kryptim 
darbavomės. Komunistai pirma 
mūs Už tai labai žiauriai smtef- 

Įkė, bėt dabar jfe sakosi jau 
taip pat pritariu musų nusista
tymui.

Labai gerki. Bet hies turime 
apsižiūrėti, kad mus klaidin-; 
gai nesuprastų darbininkų vi
suomenė, jei mes Čia sušidėsi- 
me į “bendrą frontą” su ko
munistais, kurie pirma Lietu
vos demokratiją niekino ir net' 
tyčiojosi iš pačios Lietuvos ne
priklausomybes. Kaip mes vi- 
sdomehę įtikinsime, kad mes' 
nenukrypome .nuo savo princi* 
pų, eidami kartu su, anti-demo- 
kratiniū elementu? lodysime 
jai komunistų atsišaukimus, 
kuriuose raginama ginti “de
mokratijos likučiai” Lietuvoje? 
[Bet šitie nauji šūkiai komu
nistų agitacijoje tai dar* tik žo
džiai, kurių nuoširdumu dauge
lis gali labai paabejoti.

Čia kyla du klausimai, į ku
riuos mes norime gauti iš Tam
stų aiškų atsakymą. Viena, jei
gu komunistai dabar sako, kad 
jie stoja už demokratinę Lietu
vos respubliką su seimu, išrink
tu visuotinu balsavimu, tai ar 
komunistai jau yra atsisakę 
nuo savo siekimo steigti Lie
tuvoje “sovietų valdžią’'?

Antra,jeigu komunistai rei
kalauja amnestijos politinieins 
kaliniams ir pilietinių teisių vi
siems žmonėms Lietuvoje, tai 
kodėl jie nereikalauja tų pačių 
dalykų Sovietų Sąjungoje?

Demokratija mums yrą prin-
• " 0 , J

cipas, o ne taktikos manievras. 
Taktikos sumetimais gali tąm 
tikrose apyatovose reikalaut 
demokratinių laisvių ir pikčiau- 
šieji detaokrątijbs priešai. Pa- 
Vyzdžiui, Vokietijos hitlerinin
kai reikalauja; kad LietuVos 
teritorijds dalyje — Klaipėdos 
krašte biitų rtespteklUojama įto 
kfašto autbhbminės teisės; kat 
krašto seimelis butų renkamas 
VisuOtihU bhhavimh ir jo ad- 
tataisti-ateija butų sudaroma iš 
seimelio dauguhtas; kad žmo- 
bės hebdtų areštuojami ir bau
džiami už jų politinius įsitiki- 
hitadfi; kad nebūtų varžoma 
spaudos laifcVė; if it. t

♦
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J. P. BERTULIS
Linkime Visiems Savo Draugams ir Nostumeriams 

LINKSMŲ IR PASEKMINGŲ NAMŲ METŲ

LINKSMŲ IR PASEKMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems M tisų imaligums koSttiMėi'iams!

LAIMINGŲ ir PASEKMINGŲ 
NAUJŲ METŲ VISIEMS!

dą perbrangiai moka Vokieti
jos darbo žmonės ir visa pažan 
gioji visuomenė.

Harry E. Barnhorst 
LUNCH-ROOM

Mes paduodūhi tiktai geriėUsius vūlgidsk

LINKSMŲ IR PASEkMiNGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkt Visiems Savo Draugams ir Rėmėjams 

VALDYBA, DIrBKT ORIAI IR DARBININKAI

Kas dėl sulaikymo piktų ata
kų prieš socialistus savo spau
doje ir prakalbose, mes hė tik 
sutinkame, bet sveikiname to
ki pasiūlymų. Dar daugiau, ga
lime jums pasakyti, kad pas 
mus tas jau daroma. Jei kur 
dar tas pasirodo, tai tik atskirų 
asmenų netakto delei.

vie- 
ir išmainau namus ir 

Teisingai
Nors ir puikiausius savo baltinius drąsiai 

galite pasiusti ir viskas bus gerai 
' x išskalbta.

Teisybė, kad mes kovojome 
prieš “demokratijos gyhimą” 
Vokietijoj, tokios demokratijos, 
kuri palaikydama kapitalizmą.

KUOPOS VALDYBOS 
ŽODIS

(Tąsa iš 4-tb pusi.)
jog tam tikrais klausimais, tū
lais atsitikimais, gintis hUo di
delio pavojaus, kaip kad karo 
ir fašizmo, galima ir reikia 
Veikti bendrai sU kitais visuo
menės sluoksniais.

Jus manote tačiau, kad da
bar Amerikoj tokio pavojaus 
nėra, o veikti bendrai mahaht, 
jog ateity jis bus, sakote, ne* 
protinga.

Chlcago, Ill.-7-“Kuomet tik vidu
piai hėV'elklU aA Periidla linu Trinter’i 
bitter Vyną. Ir nuoširdžiai rekomen
duoju vlsleihV —* M'rš. Susanna 
Fa vi u š. ,

Nedarykite bandymų bu visokiais 
vaistais, imkite 'frlnel’s Bltter Vyną,, 
.kuris per pastaruosius 44 metus pri- 
• Įrodė Savi atsakančiu vaistu dėl už- 
jklėtėjlhio, g&Sų, prastd apetito, gAl* 
’Vos skaudėjimo, neramaus miego ir 
panašių ligų.

£t!XlR 
OFBlOfc WiNė

2324 SO. LEAVITT STREET
CHICAGO, ILL.

Kodėl tokia sąlyga? Jei kalba
te apie organizacinę lygybę, tai 
mes juk daug skaitlingesni. Ir 
musų partija ir lietuvių komu
nistų organizacijos (kurios? — 
“N.” Red.) daug didesnė už jū
sų. Jeigu kalbate apie princi
pų lygybę, 
kreipti 
behdras 
gahinę 
negi jų 
vienodinimą 
behdrą veikimą 
jahtiems tan veikiihan) 
biais klausimais.

Nuoširdžiai
Rekomenduojamas

Vaistas dėl Vidurių

Klaipėdos seimelio 
darbai

IJAfcSMti iii PASteRMlNGŲ nAWŲs MėTų 
ViStėmS Masty tVėmėfamš ir KostumeriamS!

B 2115 SO. halsted st.
® CHICAGO.'ILL.

linga ?, Jus įeinate į tą veiki, 
Iną lygiomis teisėmis su kitais 
Mes ne kviečiame j bs tik pa? 
dėti mums, bėt veikti beirai 
Kodėl) mes hebijome jokių 
pryzų?

Geriausia persitikrinti, kurie 
mes nuoširdžiau, stojame i tą 
darbą, tai
Jus, draugai socialistai, nelai
kote nuodėme tokį darbą, tad 
stokite | jį, tada patirsite mu
sų širdiųgųmą. Kitų kolonijų 
lietuviai socialistai jau Veikia 
ir patenkinti. Pradėti bendrai 
darbą mes va tuojau jums siū
lome : ' \

v • •

> 1. Sudarykime bendrą komi
tetą ir tuojau rengkime mitin
gą Lietuvos ibvKlaipėdos klau
simu.

2. Sudarykime bendrą veiki
mų įvairiose org&hiziacijošė, 
kur tik tenka kova vesti prieš 
reakcinius elementus, prieš fa* 
lietus. p'yjl • -

3. Budavokime bendrą froh* 
tų prieš karą ir fašizmą.

Jėigii jus turite pasiūlyti 
daugiau kokių klausimų, kur 
galime bendrai veikti, labai ge
rai — padarykite.

(Redakcijos pastabos tilps 
ketvirtadiehj.)

Pagalios, po ilgo abelno khl* 
bėjimo, statote mums du klau
simus :

1) Ar remdami Lietuvos de* 
mokratinę rėspubliką sU seimu, 
mes. atsižadame Lietuvoj Sovie
tų valdžios?

2) Jeigu Reikalaujame am* 
nbStijbs pOlitiniems kaliniams 
(ir pilietinių teisių. — wN-nųA 
Red.), tai kodėl nereikalauja* 
mė to ir Sovietų Sųjurigoj?

Tie klapsimai, berods ne sy- 
kj kelti spaudoj ir atsakytį 
bet atsakysime ir dar sykj:

1) Mes manome, kad galuti
nas Lietuvos darbininkų judė
jimo tikslas tai 
kuris vykdyti tehka pėrx sovie
tinę valdžią. Tokis komunistų 
programas.

Bet juk ir patys komunistai 
nesako, kad dabar* Lietuvoj jau 
galima steigti Sovietų valdžią; 
Kova prieš fašistinę valdžią 
Lietuvoj ręikalauja bendro vei
kimo plačių masių fašistų prie* 
šininkų. Fašizmui priešingi ir 
socialdemokratai 
kai, ir daugelis krikščionių de
mokratų. Bet! nė vieni jų nesu
tikę lipti kąmunistų prigraibo. 
Kad subendrinti veikimą prieš 
fašizmą Lietuvoj, reikia patiek
ti tokį programą, kuris bus 
priimtinas ir kitiems fašizmo 
priešams, žihodami tai, komu* 
histai ir siūlo ne savo progra
mą, bet tokį, kuris priimtinas 
ir kitiems nbrintiems Lietuvoj 
Civilių laisvių, demokratinės 
valdžios.

Komuftištai žino, kad jiems 
butų daUg geresnė tokia vai* 
džia, kUr darbininkai turės tei
sių, galės Viešai veikti, organi* 
žuolis, kovoti, negu fašistihė 
Valdžia, kuri visa tai draudžia. 
Mes dėlto ir stojame už demb* 
kiūtinės Valdžios steigimą Lie* 
tuVoj.

2) Mes ir Lietuvoje nereika* 
laujame Visiems politiniems ka-

ktAiPĖDA. Elta. Papildo* 
mai pranešama, kad vakar nU* 
balsavus Direktorijos pasitikę7 
j imą, buvo prieita prie svar 
stymo dienotvarkėn įneštų įsta
tymų sumanymų. Pirmon eilėti 
buvo nustatyta įvairių kobiiši- 
jų narių skaičius ir sudėtis. 
Vienybės frakcijos pirmininkė 
Papėndiko pasiūlymu nusista
tyta pirmbn kbmišijon (dieno
tvarkės išdirbimo) skirti nUO 
Vienybes frakcijos 6, lietuvių 
— 1, antroli r Xpensij ų komisi* 
jon) 3 nuo, Vjenybės frakČL 
jos, ,'trečion (finansų-komilv

d, nuĄ.Vienybės ir i 
akcijos, ketvir-

PARK VIEW 
Wet Wash Laundry Co

Laimingų Naujų 
Mėtų 

Visiems Lietuviams!

LOVEIKE
KVIETKININKAŠ ; 

3316 So. Hateted St. 
Tel. Boulevard 7314 

CHICAGO, ILL.

ton (prėkyboš, .pramonės, ama
tų) nūb Viėbybeš 6, lietuvių

i, pęhktofi (Socialinio aprū* 
pipiibd ir dkWb įstatymdavy- 
stfe)/ iiuo Vienybės 6, lietuvių 
— 1, šeŠton (mokyklų, švieti
mo ir tikybos Mkklus) nuo 
Vienybės sėptinton komisi- 
jon (teisių), nūd Vieiiybes 5.

Toliau svarstant atvertįnimo 
įstatymo pakeitimo sumanymą, 
lietuvių frakcijos atstovas Bor- 
chertas pareiškė pritariąs su* 
manymui ir ' pasiūlė įstatymo 
galiojimo terminą 
dviem metam (projekte siūlo 
ma vieniems metams) moty 
vuodamas sunkią ūkininkų bu

ne kriminalistas j taipgi ir Klai
pėdos nazių Vadai, fiėt mes 
jiems amnestijds nereikalauja
me. Mes “reikalaujame tik dar
bininkų' ir abęlnai anti-fašisti- 
niems politiniems kaliniams 
laisvės. i

. Kiek mums žinoma, Sovietų 
Sąjungoj yra" tokių ‘politinių 
kalinių’, kaip suokalbininkai Ki- 
rovo nužudymo; yra visuome
nės turto naikintojų, sabotaž- 
ninkų, kurių darbai kenkia ne 
tik socializmo steigimui, o daž
nai kriminalio pobūdžio. Tiems 
politiniems kaliniams, kurie no
ri atsteigti reakciją bile Šaly, 
kurie .nori grąžinti carizmą ar 
kapitaližmo reakcinę valdžią 
Sovietų Sąjungoje mes nerei- 
kaiaujUni ir nėroikalaušim am- 
hėstijos. a

O Sovietų Sąjungoj kaip tik 
ir nėra tokių kalihių, kurie bu
tų ten patekę už tai, kad norė
jo gero darbininkų judėjimui, 
ūčgi yra tokių, kurie dėl saVO 
skirtingų įsitikinimų pateko 
nelaisvėn k Taigi, nėra reikalo 
amhėstijos reikalauti SSRS. 
Bent mes neturime tokio pa
šaukimo.

mes vėl norime 
jūsų domę į tai, kad 
frontas nereiškia or- 
organizacijų vienybę, 
principų lyginimą ■ ar 

Tai reiškia tik 
Visiems (sto- 

svar-

M. P. jdVARAUSkAS

VISIEMS SAVO ESAMIEMS IR BUSIANTIEMS 
KOSTUMERIAMS LINKIME TIKRAI

Laimingų haujųjų Metų,

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Draugams ir 

Pažystamiems!

Savo senu įpratimu, dafote 
primetimus, jog Sovietų Sąjun
goj socialdemokratai (ar kada 
tai buvę socialdemokratai) yra 
kalėjimuose, delei to negalimas 
behdras frontas tarp lietuvių 
socialistų ik* komunistų.

Tai klaida. Viena, juk mes 
norima bendro fronto Chicago- 
je, o ne kur kitur. Antra, So
vietų Sąjuhgoj socialdemokra
tų nekaltina tik dėlto,, kad jie 
socialdemokratai. Kas įkalinti, 
tai už įvairius prasikaltimus, 
kaip naikinimą visuomenės tur
to, pasikėsinimus gyvasčių (pa
vyzdžiui, Kirovo nužudymas ir 
užsimojimas ant kitų).

Sakote, kad bendrai veikti

dintos, nės jbs esančios dabar- minimaliniam 
tihėmis sąlygomis nęUžtektinos kalų aprūpinimui

Įstatymas buvo priimtas 
dviem skaitymais^

Lietuvių frakcija pritarė ir 
kiliems dienotvarkėn įrašytiems 
įstatymų sumanymams, turin- 
tiems tikslo palengViirtti ūki
ninkų ir darbininkų būklei

Priė škubotUftio būdu* įneštų 
pasiūlymų padidinti sužaistųjų 
ir paliktųjų rentos ir bedarbių 
pašaipų normas, paėmęs žodj 
lietuvių darbiriihkų atstovas 
Pranaitis pasisakė principiniai 
už pAsiuiymūšį brėt pareiškė 
pageidavimų, kad sumanyme 
pASiulytoš normos butų padi*

prieš kylAnt| darbiniiikų judėji- liniams amnestijos. Ir Augus- 
mą, nudėjo dešimts tukštAnči’ų tihas Voldemaras yra politinis, 
darbininkų ir tbkiuS jų v'Adilš, 
kaip Liėbkneciitas Jr Lū‘2čė’m- 
bųrg. ?

iki nebuvo fašizmo, ypač 
tuojau po. pereito imperialisti
nio kato, palaikymas buržuazi
nės dembkratijos reiškė slopi* 
himą darbininkų judėjimo, 
ypač tos dalies, kurie siekėsi 
darbininkų valdžią įsisteigti.

Dabar betgi fašizmas puola 
demokratiją. Gynimas ir tos 
dbmokratijbs dabar reiškia ko* 
vą prieš fašižmą. štai delko 
komunistai gali bendrai veikti 
sū ta dalim Visuomenės, kad ir 
buržuazijos, kari stoja prieš 
fašizmą, už demokratijos palai
kymą. .

8 3222-26 SO. HALSTED STREET |
CHICAGO, ILL. Įt$
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2617-19-21 Wešt Cetittak Road ®
Telefonai ROCkwell 9208—9209 g

PU

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY j g / INCORPOKATED B
8 Mikas Jovarauskas ir Jonas Bertulis M

1727 W. 21st Street 
Tėlėfbhas:. CANAL 7172 

CHICAGO, ILL.

VeHjd Linksmai Slilmikti NaujiiS Mėitis Visiems 
iVėmėjrims, DMugdms t'r paLgsLitmiemš. ; W. ^5* Taipgi UžAVašome atsilankyti sUlęuikti wJ NAUJUS METU^y'^ . g

g BRIDGEPORT TAVERN g 
g ■ ■ Jvir M» SVINSKAI ■ g 
5 3430 So. Halsted Street S

• - - _ . _ ... . . . . . . - . . . ........................... , . , ■

ff 343? So. Halsted Street H
S CHICAGO, ILL. 2

. ■ . t . ■ '

; i Linksmų Naujų Metų Visiems 
Lietuviams!

i Nepamirškite, kad hiaho UeM Estate ‘Ofisas ‘tebėra toj pačioj
■ toj per 15 metų. Parduodu .. J... 2_
’ biznius. Turėdami reikalų, prašali kreiptis pas mane
i patarnausiu. . J. s.' -

; F. G. LUCAS
į 4108 Arehėr Avė.

Tel>. Lafayiėtt'ė 5107'

< Jus bijote, kad mums Įhtėr* 
būcionalas gali rytoj patarti ki
taip 'veikti. Bet juk ir jums 
gali, o mes vistiek nebijome. 
Mes žinome, kad Interhacioba* 
lai neįsakinėja nėreikalingo;

Niekas negali save užkori- 
traktuoti, jog rytoj nemirs-, nes 
žmonės miršta, bet tik dėlto, 
kad kam nors gali tekti rytoj 
mirti, šiandie niekas nesiperka 
gfabb, o visi stengiasi eiti savo 
kasdienines pareigas, neveizint 
kas bus toliau.

Norite žinoti, kas gali jus 
būo siurpryzų apsaugoti,, bend
rai su komunistais Veikdami? 
O kokia gi apsauga reikalinga? 
Juk mes bendrai veiksime abe
jų .mus, ir \ sykių* oabelnair dar*1 
bihinkų, Išaugai; delko i jums Į j'dn) 
specialiai kokia apsauga feika- nUo lietuvių
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čia yra

VANA, Ine
Manufacturer of Beverages

,W .. ■ . ■ . / ■ SĮĮ

Nauji Zenith, Phįlco ir kitų išdirbysčių radios

SSNORGE ir GRUNOW REFRIGERATORIAI

VALDYBA ir DIREKTORIAI

METROPOLITAN
STATE BANK JOSEPH G. CERNY

PRESIDENT of

NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEMOS

G ARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Todėl mes turime *buti dė 
kingais paslaptingumui.

Ir taip mes keliaujame tą ii

1908 S. Halsted St 
CHICAGO, <111.

Telefonai Canal 4738

gą ilgą kelią i Naujų Metų 
paslaptį. * *

Bekeliaujant, be abejo, ne- 
kuriems iš musų per Naujus 
Metus teks sutikti įvairių įvai
riausių sunkumų, bet. gak. būt, 
kai kurie geresniais gyvėnimo 
patyrimais visą tai pergyvens 
ir tiesos stovyla nepasvirs. Bet

nors mums netektų jų išrišti 
Nėra aukštesnio
dalyko, kaip kad pakilti mora
liniame pajautime ir išminty 
je, kurių vedami mes galėsi 
m e matyti šviečiančią žvaigž 
dę ir ją siekti visu uolhmu.

Tegul būna musų tikėjimai- 
tobulybes siekimas ir musų gy

1411 N. Milwaukee Av.
CHICAGO, ILL.

Telefonas Ąrmitage 1643

LAIMINGŲ IR PASEKMINGŲ
NAUJŲ METŲ 

Visiems Lietuviams! < -

JONAS BRENZA, President
JONAS KROTKAS, Vice-Pres.
S. S. TYRAKOWŠKI, II Vice-Pres.
JULIUS C. BRENZA, Treas.
DR. S. A. BRENZA, Director.

LINKSMŲ IR PASEKMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linki Visiems Lietuviams!

2201 WEST CERMAK ROAD 
kampas J^eavitt Street

venimo tikslas gero, grožio ir 
tiesos realizavimas šioje gra
žioje žemėje.

Tas turi būti kiekvieno lie
tuvio Naujų Metų rezoliucija.

4179-83 Archer Avė.
Tel. Lafayettę 3171

CHICAGO

1833-37 FISK STREET 
Telefonas CANAL 1405 

Chicago> III.

nemaža skaudžianČiomis širdi 
duok jiems linksimą šyp 
Ten rasis 
nusvilusių, suteik jiems

, ĮSTEIGTAS 1904
Direct Distillery Distributors of Liąuors and Wines

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS LIETUVIAMS!

Pas mus rasite didelį pasirinkimą Accordionų 
kitų muzikos instrumentų.

Taipgi vedame 'didelį MAIL ORDER BIZNI

JOSEPH JIRAN

Širdingai Linkiu Visiems Lietuviams Sulaukti 
NAUJUS METUS!

Town of Cicero and Local Liųuor 
Control Commissioner 

of CICERO, ILL.

mis, 
seną, 
nimu 
suraminimo žodį ir nurodyk ke
lią. Tokis nedidelis patarnavi
mas padarys kelią Jums pa
tiems leng’vesniti.

Ir.’taip» .mes. besvirdami to
je kelionėje pirmyn 'ir pirmyn, 
prisiminkim suraminimui Co- 
lumbą, kurs nors mirė nepagar
boje ir nusivylęs, surado naują 
pasaulį, kurio jis visai nežino
jo. Todėl negrįžkime atgal nuo 
to ilgo, ilgo kelio, kuris vin
giuojąs! musų svajonių žemy
ne^ bet- žengkime pirmyn, kad 
musų idealai' taptų realybe,

nizuoti Antrąjį Skridimą, žino- 
darni, kad sutiks tiek daug 
įvairių šmeižtų ir trukdymų ? 
Nemanau. Toliau, paimkime 
didžiuosius rašytojus, meninin
kus, kaip, kad Millet. Jeigu jie 
butų žinoję, kad jie bus visų 
apleisti, kad jie turės gyven
ti neturte ir vienatvėje, ir kad 
nedaug kas juos įvertins, o dar tiems laimingiems bežygiojanl 
mažiau* pirko jų kurinius, n 
pagaliau, kad jie mirs, be ska 
tiko visų neapkenčiami 
jie butų kūrę ineno šedevrus, 
kurie dabar džiugina žmonių 
širdis ir akis ? Jeigu didysis 
navigatorius Magellan butų ži
nojęs prieš išplaukiant, kad 
nors jo laivas pirmas apiplauks 
aplink pasaulį, bet jis savo kau
lus turės palikti Pacifico sako
je, ar butų jis turėjęs drąsos 
irtis ton kelionėn. Aš abejo-

Kiek musų pačių darbai, ku
riuos mes atliekame dieną iš 
dienos, butų daug menkesni, 
jeigu mes žinotumėm kokia bus 
visų musų darbų nauda.

Žmogus dirba sunkiai, stato 
sau namus, bet niekuomet jų 
neužimą. Bet tai yra palaimą 
kitiems, žinodamas, tai, ar žmo- 
gus butų dirbęs, taupęs ir sta
tęs namus, manydamas, kad 
jam neteks jais džiaugtis? Pa 
saulis butų daug mizernesnis, 
jeigu nebūtų gyvenimo 'paslap
ties ir viskas liktųsi nebaig-

» 8616 Vincennes Avė. |
■ g, ..., CIIICAGLI..JLL.- . g

LINKSMIAUSIŲ IR PASEKMINGIAUSIŲ
NAUJŲ METŲ X"

Linkime Visiems Cicero ir Chicagos 
Lietuviams!

S LAIMINGŲ IR PASEKMINGŲ i 
| - NAUJŲ METŲ VISIEMS! - i

įvairių 
būtent
meno.

tai — žmonijos palaima. Ki
taip pasaulis netekęs paslap
tingumo, nustotų grožio ir įdo
mumo. Juk mes nejaučiame 
grožio tiesioje linijoje, kaip ir 
geometriškai tiesiame ir lygia
me kely. Važiuojant tokiu* ke
liu gauni vien nuobodumą ir 
nuovargį. Bet važiuojant kal
nuotu, vingiuotu ir medžiais 
apaugusiais keliu teikia mums 
malonumo jausmą. Važiuojant 
jura, kur tęsiasi prieš akis di
džiuliai vandenų plotai, ’ bešo
kanti aukštyn žuvis ar kokis 
kitas jurų gyvūnas, teikia 
daug įvairumo juros monoto
nijoje. Viena įdomiausių mano 
kelionių buvo Puget Sound nuo 
Seattle į Vancouver; čia besi
sukinėjantis laivas tarp .salų 
kas 15 minučių teikė vis gra
žesnį ir gražesnį vaizdą.

Dar yra kita priežastis, ko
dėl mes mėgstame labiau vin
giuotą kelią. Jeigu* mes žino
tumėm iš anksto ką‘ mums at
neš Nauji Metai, ar mes galė
tumėm drąsiai pažvelgti jiems 
į akis, ir pernešti visus sun
kumus? Aš manau, kad ne. 
Geriau, kad yisokie nelabumai 
mus ištiktų netikėtai ir tuo 
sukaupdami staigiai visą savo 
energiją juos atremti ir per
nešti. Todėl mes dėkingi, kad 
visi nelabumai mu*s užtinka ne
jučiomis, kitaip neturėtumėm 
energijos juos nugalėti ir ne
galėtumėm atlikti didžių dar
bų. Pavyzdis gali' būti musų 
didvyriai Darius ir Girėnas, ar 
jie butų galėję atlikti oro ke
lionę nuo New York iki Sol
dino, žinodami, kad juos ištiks 
mirtis, nors tuo išgąrsiflo mu
sų tautos vardą pasaulyje?'Ar 
musų Atlaso valdyba' belų tu
rėjusi energijos pradėti orga-

ŠIRDINGAI LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS 
SULAUKTI NAUJUS METUSI

Linki Savo Prieteliams ir Rėmėjams 
Valdyba, Direktoriai ir Visa

l 1 ' .

Darbininkų Organizacija

COMPANY®

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

JOHN RALEIGH
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CICERO GAISRO KOMISIONIER1US. , 
Chicagoje ir Apielinkėse Patarnauju Dieną ir Naktį. 
Telefonai: CICERO 200 arba 201—LAWNDALE 5799

2307 So. 52nd Avenue 
i ’ , CICERO, ILL. ,

« Linksmą ir Pasekmingų S 
|. NAUJŲ METŲ '| 
g visiems rėmėjams, drau- g 
m gams ir pažystamiems! Jį

Linkiu Visiems Lietuviams Laimingų ir 
Pasekmingų Naujų Mėtų

DR. FRANK JIRKA,
• ». ■ f

State Health Commissioner 
CHICAGO, ILL.

Nuo senų laikų yra įsigyve- venimo įvykių horizonte, 
nęs paprotys, patogumo delei, 
dalinti laiką į metup,. kurių 
pradžią Kalendoriuje pažymini 
kaipo Sausio pirmą dieną ir 
vadiname Naujais Metais. Toji 
Naujų Metų diena ne vienam 
iš mus primena musų gyveni
mo ilgą, ilgą kelią, kuris vin
giuojąs! į visas puses: pakau
damas kartais tarp akmenuo
tų uolų, žaliuojančių laukų ir 
pievų, arba prisikimšusių did
miesčių. Mes keliaujame tuo 
ilgu vingiuotu keliu kartais iš
mintingai, kartais aklai,' siek
dami realius tikslus arba pa
sitenkindami svojonemis. žmo
gus niekuomet nėra patenkin-, 
tas tuom kur jis stovi. Jei jis 
ir butų tuo patenkintas tai tik 
labai maža dalele. Taip yra su 
atskirą asmeniu ir su* visuome
ne bendrai. Mes einame pir
myn tobulėdami ir augdami. 
Pažvelgkim tik į abelną gyvy
bės evoliuciją. Pirmiausia, kaip 
jutinga mažytė dalelė medžia
gos, paskui jsivyste matymo 
organai, smagenys, iš to min
tys, jausmai ir pagaliau tiesos 
ir netiesos jausmas.

Po to, pradžia socialinės or
ganizacijos; pirmiausia šeima, 
paskuį gentis, miestai, valsty
be ir pagaliau tauta, ir taip 
mes matome ilgą kelią besi- 
vingiuojantį į viso pasaulio 
žmonių broliją.

Svajonių kelias — berybis.
Svajonių kelias neturi rybų 

ir mes neprieiname ir nepa
siekiame to punkto kv/r galime 
sustoti ir pasakyti 
musų troškimų galas. Mes ga
lime studijuoti visą savo gy
venimą ir niekuomet nebūti 
mokytais. Mes niekuomet ne
galime pasidaryti vertingesnės 
stovylos už savo svajones. Nė
ra tokio dalyko pasaulyje, kaip 
kad užbaigimas. Mes keliauja
me nuo nežinojimo į mokslą, 
nuo sąvymeilės į gerbimą ki
tų, nuo nepasitikėjimo į gerą 
valią. Siekdami tobulumo mes 
galime tik prisiartinti prie jo, 
bet niekados neatsiekti. Tai 
lyg toji matematikos problema 
dalinant šimtą ant trijų, čia 
kiekvienas pridedamoji cifra 
artins mus arčiau ir arčiai.* prie 
rezultato, bet jeigu mes dau
ginsime cifras iki laiko bery- 
bės, niekuomet nepasieksime 
norimo rezultato.

Tą patį galima pasakyti apie 
socialinę evoliuciją, čia yra 

įvairiausių problemų,
— darbininkų, politinių, 
mokslo ir socialinių ir

S1333 W. 18th St. 6209 W. Cermak Rd. g.
Įį| Tel. Canal 2556 Tel. Berwyn 2141

Bet ar mes kada nors jas 
išspręsime visam laikui? Ne
manau, nes anot Stevenson; 
“Problema iškelia problemą”. 
Tokiu budu nėra pasauly tos 
vielos kur mes galėtumėm su
stoti ir ištiesti savo šėtras ant 
visados. Kai kurie musų gali 
nusiminti tuo bevilčių keliavi
mu, bet tegul jiems būna su
raminimas Robert Louiš Ste- 
venson’o veikale ‘EI Dorado’ 
pasakyta mintis: “viltingas ke
liavimas daug geresnis daly
kas, negu kad apsistojimas”.

Daleiskim, jeigu mes pasiek- 
tumėm savo tikslą ir išsprę- 
stumėm visas gyvenimo pro
blemas, manau gyvenimas ne
būtų tuomet įdomus gyventi, 
niekurie iš musų papildytų sau- 
žtfdystę, kiti gi virtę cinikais 
šauktų Ecclesiastes žodžiais: 
“Vanitas vanitatum omnia ėst 
vanitas”? j *

Gyvenimo kelias kurs netu
ri galo yra tikrai vertas gy
venimo.
Svajonių kelias vingiuotas h* 

paslaptingas.
Musų svajopių kelias, kuriuo 

mes keliaujame yra vingiuotas 
ir nelygus. To delei mes nega
lime toli matyti kas dedasi gy-

RICHEY V. GRABAM
STATE OF ILLINOIS

Senator and County Central 
Committeeman
of CICERO, ILL.

'ffl Sveikinu Visus Savo Rėmėjus, su Naujaisjj 
Metais ir Linkiu Visiems Daug Laimės Ja

E - ANTANAS J. LUTKUS ■ S
W 1412 S. 49 Avė. Cicero 2056 į§
Uy Skanus gėrimai ir sveiki užkandžiai. . Ateikit šį vakarą, bus^ 
W įVairių laimėjimų, taipgi šauni muzika. Smagiai sulauksimeW
W| Nailjus Metus. Užprašo savininkas. ||įty

tuo keliu teks’ sutikti nemaža 
sankelęivių, kurie vienokių ar 
kitokių priežasčių verčiami su
klups
toliau' keliauti be kitų 'geibstan
čios rankos. Ten, beabėjol ra
sis fiziškai silpnų ir įiegalinčių 
toliau' tęsti keliones, paduok 
jiems savo ranką. Ten rasis

Adomas Grybe, M. T. S.

Metai

fi DR. FRANK J. POKORNEY H
Ęj COMMISSIONER of HEALTH

s Town of Cicero y jjj
S 5147 W. 22nd Street Cicero, Iltį
Lj Phones: Cicero 449—Cicero 57
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Antradienis, gr. 31, 1935 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Sveikini ‘Naųjienas’ Iš ligonines grįžo1 žiUė"į vakari0
XT • • 1 * i j i nę.—Senas Antanas.Naujais Metais

Sveikinu musų mylimą dien
raštį “Naujienas”, leidėjus ir 
redakciją Naujais Metais, lin
kėdamas “Natijifcnoms6 kitodį- 
džiausio išsiplatinimo musų pla
čiose masėse. Te nebūna nei 
vienos lietuvių šeimos, kur ne-*goninėje ir neturėjo vilties pa 
rastųsi “Naujienos”.

Sveikinu visus laisvamanius, 
o ypatingai roselandiečius, ko
vojančius su juoduoju interna
cionalu.

Sveikinu taip pat ir Rose- 
lando bižnieriufe, linkėdamas 
jiems pasisekimo jų užsiėmime, 
kad jų darbas atneštų naudos 
ir musų kultūrai bei labdary
bei. ..

Taip p^t Sveikinu Apeliacijos 
Teismo raštininką ir 9 wardo 
demokratų cOmmitteernėrią Mr. 
Sheldon W. Govier ir Mr. Les- 
lie V. Beck.

—Senas Antanas.

Pažarskų duktė
ROSELAND.— Plačiai žino- 

mas dainininkas p. K. Pažars- 
kas ir Žmona laukdami Naujų 
metų, susilaukė savo trylikos 
metų dukreles Fleonordš. Ji 
buvo Chicagos OsteopatinSj e Ii-

gyti.
Nito savęs linkiu sveikatos ir 

(linksmų Naujų Metų, o be to, 
užaugus, tapti gera dainininke.

—Senas Antanas*

Sveiksta V. Pučko- 
rienė

ROSELAND.—P4iia V. Puč^ 
korienė, kuri prieš kiek laiko 
nusilaužė koją, girdėjau, jau 
sveiksta.

Linkiu laimingų 1986 metų, 
kad iki sekančio scenos mylė
tojų vakarėlio pasveikusi vėl

i

LAIMINGŲ NAUJŲ MĖTŲ 
ytj Visiems Rėmėjams* Draugams ir Pažystamiems! 

nepažystami malonėsite atsilankyti į MAY WEST 
Kliubą ir sueiti į pažintį ir išsigerti geriausios 

; rųšies gėrimų!!

MAY WEST CLUB
644 NORTH STATE STREET

CHICAGO, 1LL..

O
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- LAIMINGŲ NAUJŲ UETŲ |K
įjg Visiems Rėmėjams, Draugams ir Pažystamiems sįj

8 ARCHER AVENUE FURNITURE C0. g as StFELIX KLIMAS

:i 4140 ARCHER AVENUE
te CHICAGO, ILL. įįg

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ VISIEMS!

Nauju Metu Vakarė 
Lietuviu Radio 

Programas
šiandien 7-tą valandą vakare 

užsistatę savo radio ant sto
ties WG£S. galėsite pasidžiaug
ti įdomiu ir gražiu Naujų Me
tų raclio programų, kuris i bus 
tįrahšliUojamas pastangomis ii 
lėšomis Pėoples Rakandų išdir- 
bystė kompanijos.

Programas susidės iš Smagių 
dainų, muzikos, juokų, įdomių 
kalbų ir Naujų Metų pasveikt 
nimų. Dainuos radio Graną- 
dierių Kvartetas,, duetas ir ki
ti. Kalbės ’ Dr. J. Kavarskas, 
M. D., dalyvaus čalis KepUtje, 
graži muzika; Peoples Krautu
vių atstovo pasveikinimai ir 
kiti margumynai. ^Todel reiki? 
nepamiršti pasiklausyti. (Sp.)

- X- a ? c - y v

Išvyko atastogoms 
Hot Springs, Ark.

VVESTSIDE Pp. Vincentas 
ir Petronėlė Liutkai ir jų dūk 
relė Dolores, kurie užlaiko ta
vern biznį po antrašu 2230 Blue 
Island Avė., šiomis dienomis 
išvažiavo paviešėt į Hdt Springs, 
Arkansas. Ten praleidę savai’ 
tę ir kitą, mano pavažiuot ir sau’ 
lėtos Floridos aplankyti, kur 
praleis kiek ilgesnį laiką. • Jų 
biznį prižiūrėti apsiėmė p. Ot- 
to Krause.

Be to, tenka pastebėti, kad 
ponai Liutkai yra seni “Nau
jienų” skaitytojai ir rėmėjai. 

—Senas Petras. \ • , 1 - ■.
’ f , -----------------------------

Susižeidė F. A. Czesna

Si 
SS 
Si 
Si 
■ 
Si

88

i Kalėdų vakare F. A. Czesna, 
4501 So. Paulina St., ir jo žmo
na Agota nuvažiavo į svečius 
pas žentą Petrą Dargį, 2447 W. 
45th St. Czėsnai einant į na
mą laiptais, koja; paslydo ir 
griūnant kaulai išsiharino kelio 
se vietose. Czesna tuojau tapo 
nugabentas į ligohbutj, kirr. Dr. 
Simonaitis pasirūpino sužeistą 
kpją ištiesti.—F. B. *

Sši 
Si 
Si

ERNSTER RROS.
Churners of 

“PURITY” BUTTER 
SVIESTAS, KIAUŠINIAI, SŪRIAI

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

M

2303 W. Cermak Road
■ - --------------- Iįj| Telefonas Haymarkfet 2330 ' / CHICAGO, ILL.', S

SS

Kur Eisite Sulaukti 
Naujų Metų?

Si
Linkime Visiems Chicagos Lietuviams 

LAIMINGŲ ir PASEKMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

Štai keletas vietų, kuriose bus 
specialus “Parės” Naujiems

Metams patikti. j

■ ■■ Į ,1 ,*fa /l I .

Mrš. Mitchell Tavern, 2038 
W. North Avė. Muzika it už
kandžiai veltiU.

Si 
.W 
Sši
i

Mes pristatome tiktai geriausį pieną 

VITOUS DAIRY CO. 
WHOLESALE and RETAIL

PASTEURIZING DAIRY PRODUCTSJ8?
&
SšĖ
SS
SS ..... A
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1835 S. Loomis St. Tel. Canal 6012
CHICAGO, ILL

M

St

Si
Si

LAIMINGŲ ir PASEKMINGŲ
NAUJŲ METŲ

Linki Visiems Kostumeriams ir
Draugams

Sši MASTER WIND0W SHADE CO.
I
M

S. J. VONDRAK, Sav.

Kg
SS

M
1803 West 47th Street

CHICAGO, ILL.

- ■ - ■■■■.■.— - ........... f-..» ................. -■■■■,...................................................................................................................................... . .. . ..

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Juozas ir Prudencija Račiū
nai, Auditorium Tavern, 3137 
So. Halsted St. Muzika ir Už
kandžiai veltui.

G. N. Bud,ris, Paradise Ta 
vern, 2710 W. 59th St. Maži 
ka ir užkandžiai veltui.

Garsinkitės “N-nose
■ |||—IW—I ■!!■! I——II I I ■BiiĄllM ui—MM—ii

Užsiprenumeruokit 
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Khfc gerbia scnoVę, iibri pa
dėti savo tautos būtovei 
bei prhėičiųi ištirti ir feavb 
tėvynę geriau pažintų tegul 
užsiprenumeruoj a

ĮGIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotų žur- 
halą, pašvęstų Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

Eina bertainiais antri me
tai. 64 pusk Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10 
litų. '

Redaktorius P* Bugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI. LIETUVĄ.

Ryt Gimimo Dienos Sukaktuvės

DieAdv. Kleofgs Jurgelonis yra “nuskriaustas”. Gimimo 
hos sukaktuvių jam niekuomet nerengiama. O todėl, kad toji- 
giminib dieno supuola sti pirma diena Naujų Metų—Gausio pir
mą. Naujų Metų diehą Chicagos lietuvių poetas, veikėjas, ad-. 
vokalas, žurnalistas, pirmą kartą išvydo dienos šviesą, Rokiškio 
apskrityje, Ųetuvoje. r .

TRigi, p.Jurgelonį sveikiname su Naujais Metais, ir gim
tadienio sukaktuvėmis, linkėdami ‘ laimės, pasisekimo ir ilgiau
sių metų. > ’ ■

John Pocius Tavern, 3313 S. 
Halšted Sf. Muzika ir keptas 
briedis veltui.

J. Janeliunds, 1 Auditorium 
Recreation Center, 3133 South 
Halsted St. Muzika, užkan
džiai ir programas. , 
‘» *■ ■' ■ ■ I / ■ .

’ ’ v - - j f .4 ;
’ • • -.S ’

Bireli’s Tavern, A. j. B er
žiliškas, 2555uW. 63-rd Street 

geri-Geri užkandžiai, skanus 
mai.

817 
vieta

•5.<

Jokūbas' Maskoliūnas, 
W. 35th Sti Tykiausia 
Bridgeporte.

Jos. Rufa'^iaižerii, ,3267 So.
Halsted St. visi pasvalie
čiai ir Tyškie^iai.

G,eo. Jokubonis Tavern, 35th 
ir Morgan. Užkandžių ir gė
rimų užteks visiems.

•* ;Ų. k ® M Lt . •

Mike Tarutis ir S.. Šurnas, 
,(New Century Tavern”, 3149 
S. Halsted Street. Užkandžiai 
gėrimai, orkestras. ' 
m^JMMMKlMMMMMMMMMMMMMMMMMMiMMMMa

AKU' SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPf.
C , ■ LIETUVIS., 
Optoinetrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežaštĮhii galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektrą, parodančia Mažiausias klai
das. Speciale afcyda atkreipiama i 
mokyklos valktis. Kreivos akys, ati
taisomos. valandos nuo 10 iki 8 t. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

■ ■ ■ ..... . —.............  , . ,

C/airi e s Kriščiūno Tavern, 
4501 Ashland avenue. Už
kandžiai, orkestras šokiams.

J. Burihskių West Side Ta
vern, 2244 W. 23rd place. Ge
ra muzika, šokiai, užkandžiai.

VBA.

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

ji _u.

,yv ■?.

*

Dykai Pasiteira
vimas ir Rodą

-Nežiūrint kaip atkakli ar- užsenSjus 
lusų liga nebūtų, arba jeigru jus negavo
te geidžiamų pasekmių praeityj, nepralei- 

, skite progos 1 paelnuaudoti

DR. ROSS’O NAUJAUSIOMIS 
GERAI IŠBANDYTOMIS 

METODOMIS
Kraujo ligose, nerviftkume, silpnume, 

' Slapumo ir kroniškose ligose, Šie meto
dai duoda pageidaujamas pasekmes. Nie
kas neturėtų nuliųsti, nes tūkstančiai 
atgavo sveikata ir vėl buvo linksmi.

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

LENGVAS ISMOKfiJlMAS 
Patarnavinms nebrangus ir kiekvienam 

prieinamas.
Mokėkite kiek galite laike gydymo. 

Susitarimas gaji būt lengvai padarytas 
ir nereikės apleisti savo sveikatų dėl 
Stokos pinigų. ' Tūkstančiai gąli būt 
dėkingi už savo gerų sveikatų gydytojui 

• kuris specializuojasi gydyme tam tikrų 
ligų. Pasirinkit gydytojų kuris turi 
daugelio metų praktiškų patyrimu gydy
me tų Ilgų.

LABORATORIJOS EGZAMINACIJA 
BE PELNO.

DR. ROSS HEALTH SERVICE 
AND LABORATORY

35 South Dearborn Street 
CHICAGO, ILL.

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

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

niais nuo 10 ryte iki 8 vai.
,Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12

Paimkit elevatorių iki 5 aukšto. 
Jis veikia Ir Nedčliomls.

ne- 
jas 
gy-

Chicugos Draugijų, 
Kliųbų Valdybos 

1935 metams
IETUVIV PILIEČIŲ BROLYBES 
KLUBO AMERIKOJ valdyte 1986 
metams: A. Zalagenas pirminin
kas. 7182 So. Ratine Avė.. Te! 
Radcliffe 9399; K. Laucius vice- 
pirm., 8317 So. Littianica Avė.; 
M. Batutis, nut. rašt, 2627 Glady« 
Avė., Tel. Van Buren 7361; P. 
Viršilas finansų rašt. 3415 So. 
Wallace St.; M Alkimavičius iž
dininkas, 4804 So. Laflin St; B. 
Viršilas kontrolės rašt. 3415 So 
Wallacc St; M. Norbutas i# K. 
Batutis iždo globei ai: J. Garbužas 
riiarŠiŲ^e,.

Avė.; John Raila, 4339 Winnemac 
Avė; Base Bali manedžeris Bruno 
Roger, y x .
Susirinkimai atsibuna kas pirma 

ketverge, 2038 NorthrAve., kliub- 
houzei. 8 vai. vakare.

I^aimingų ir Pasekmingų
naujų Metų .

Visiems!
QUALITY FOOD 

STORES, Ine.
1632 W. 47th Street 
1733 W. 47 th Street 
1845 W. 47th Street 
Tel. Boulevard 5134

GARFIELD P ARK LIETUVIŲ VYRU ir MOTERŲ 1>AŠELPIN1O 
KLIUBO valdyba 1935 metams: 
Geo. Medalinskas. pirm., 238 So. 
Central Avė.; j. Garadauskąs, 
piūi. pag., 3812 W. Monroe St.;

* M. Medalinskas. nut. rašt., 233 
So. Central Avė. p Chas. Katala, 
fin. rašt, 4676 W. End Avė.: M. 
Kaziunas, ižd.. 3508 Gundefsin Avė., 
Bėrivyn, iii.; V. Manikas, D. Bra- 
žaš ir M. Davidonis — iždo glo
bė jai; Dr. A. DaVidonis, daktaras 
kvotėjas.

' Susirinkimai atsibuna kožna ant
ra nedėldienij— Lawler Hali, 8929 
W. Madison St., 1 vaL ©0 pietų.■ «.»»■ . —. N, . ,y,Mi»* • — • ■ - . ' . »ni i.ihm m..

LIETUVIU RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAšELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1935 m.; 
Ant. Walskis pirm., 3341 Ever- 
grėen Avė., tfel. Belmont 7678; 
Izidor Daunis. pirm. pag„ 2877 
Claibom Avė.;, Mykolas Chepul, 
užrašų rašt., 3327 LeMoyhe St.; 
Antanas Butvitis. kasos globė
jas, 1825 Wabansia Avė.; Jonas 
Stalgaitis, marš., 2039 St. Paul

P. CONRAD
STUDIO 

420 W. 63rd St
Me.pod 5883-5840

Dar gražiau, moderni!-

M

CraneCoalCo.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.,30 tobae 

Smulkesni $7.05 tonas

———M—MMmm———■

PARENGIMAI
—M<—Iii iii iiliM—M.................

GRUODŽIO 31—Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo Rengiamos 
Naujų Metų Sutiktuves, Gramonto svetainėje. Įžanga 60c.

GRUODŽIO 31—Chicagos Lietuvių Vyrų Choro Rengiamos — 
Naujų Metų Sutiktuvės, Neffo svetainėj, 2435 S. LeaVitt 
Street, įžanga—50c.

GRUODŽIO 31—“Naujos Gadynės” Choro Rengiamos Naujų 
Metų Sutiktuvės, Chicagos Lietuvių Auditorijoje.

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

SAUSIO 11—Lietuvių Jaunimo Draugijos Plaukimo Vakaras, 
Medinah Athletic Kliube, 505 N. Michigan avė. Gražuo
lės ir “gražuolio” rinkimas, Pasaulinės parodos plauki
kės. Įžanga iš anksto-r-50c., prie, durų—65c. (

SAU ŠIO t U 1—Kruopiėčių Kliubo ^vakarėlis, N ef fo svetainėj e, 
2435 S. Leavitt Street. , ’ * k ' /

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 Viešbutyj, Stony Island 
,& 67th Street. Bilietai 75c. Gros G. Stepheris orkestrą.

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

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

KOVO 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuanian Univtrsity 
Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pelnas—įsteigimui stipen
dijų fondo. Įžanga 50c.

po plet. 
Seštadie- 
vakare, 
po plet.

w

Itderal Savinos/ 
ANP LOAN AttOČIATION

OI* CHICAGO /

Skolinant Pinigus ant Pirmų
Morgicių. i

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, U. S. Government ištaigoj* 
F. S. and L. Ina. Corp. apdrausta kiek vienos ypatos iki $5,000.00* v

Mokam dividendų kas 6 mėnesiai. Praeityje ižmokėjom 4%*

2324 S. Leavitt St. ’ TeL Canal 1679
JtSTIN MACKIEWICH. Prezidentas.

DR. G. SRRNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
\

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis v 

Ištaiso.
Ofisais ir Akinta Dirbtuvė
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diėną.

Mrs. AneliaK. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwifė 
6630 S. Westfem 
Avė.. 2nd flopr 
Hemlock 9252 

Patarnauju pnfe 
gimdymo namUb 
se ar ligoninės^, 
duodu massage 
Electric treat- 
ment ir magnė- 
tič blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

PRANAS KIMBARKAS
Persiskyrė . su šiuo pasauliu 

gruodžio 30 diena, 6:30 valan
da ryte 1935 m., 4 sulaukus 32 
metų amžiaus, frimes Cicero, 
Illinois.

Paliko dideliame nubudime 
jtnoteri Elzbieta, po tėvais Bar- 
kiutė, 2 dukteris Izabelle Jean 
dr Barbora Ann. motina Julija 
Pocius - Kimbark, Rhinelander 
Wis., 2 brolius Joną ir Jurgi, 
3 seseris Lillian, Mary ir Mild- 

.red ir giminės.
Kūnas pašarvotas randasi 

koplyčioje, 2307 S. 52nd Avė., 
Cicero.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ni, sausio 2 d. 1936 m., 8:00 
vai. ryto iš koplyčios i šv. 
Antano parapijos bažnyčia, ku
rioje atsibus gedulingos pa“ 
maldos už velionio siela, q iš 

Jtėn bus nulydėtas i šv. Kazi- 
?miero kapines.

Visi a. a. P-rano Kimbarko 
giminės, draugai ir pažystami 

\ esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuyėše. ir suteikti 
jam pąskutini - pataimayįnm ir 

\ atsisveikinimą . —
Nuliude liekame.

Moteris, Dukterys, Motina, 
Broliai, Seserys ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. V. Altman, Telefo

M—fc

Gerkit ir Reikalaukit

Lietuviškos
Degtinu

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

NĄTHAN
KANTER

Mutual LiguorC
4707 So. Halsted St

TeL YARDS D8«S



8________ ,

Sako, Illinois nu- 
trauks visą pašai

pą sausio 15 d.
Valstijai trūksta pinigų, o ne

gauna pagalbos iš Wa- 
shingtono

Illinois Emergency Relief 
Commission sekretorius Wilf- 
red S. Raynolds paskelbė, kad 
bedarbių šelpimas Illinois 
valstijoje sausio mėnesiui bus 
nutrauktas sausio 15 d. Valsti
ja teturi apie $2,700,000, kurių 
pakaks tik iki sadsio 15 d. 
Kad trukumą padengti, Hor- 
ner buvo nuvykęs Washingto- 
nan prašyti pagalbos, bet iki 
šiol jokio atsakymo negavo. • 

šelpimo įstaiga, be to„ pra
neša, kad jeigu ir vasario mė
nesiui valdžia neduos pagal
bos, tai bedarbiai per tą mė
nesį negaus nei pusės' norma
lės pašalpos, nes valstija tam 
tikslui teturės tik $2,000,000.

Valstija aiškina,* kad ji su
sidūrė su keblumais bedarbių 
šelpimo reikale, kai jai neti
kėtai prisiėjo rūpintis 150,000 
šeimynų, vietoj numatytų 65,- 
000. Kai (valdžia pradėjo 
WPA darbus, buvo manoma, 
kad tik tokis skaičius šeimy
nų paliks neaprupintų, bet, 
valstija sako, WPA visų nu
matytų bedarbių viešiems dar
bams nesuėmė. Negana to, 
pie .'JO,000 šeimynų, kurių vie
nas ar kitas narys dirba prie 
WPA, turės gauti pagalbos iš 
valstijos, nes gaunamų WPA 
čekių nepakaks pragyvenimui.

_______ ____ . t

Oponentai nužudė 
20-to Wardo Politi
kierių A. Prignano 
i ..  \

Policija spėja, kad politi
niai priešai pasamdė kruvi
nam darbui būrį piktadarių, 
kurie sekmadienį naktį, apie 
11-tą, užpuolė ir nužudė 20to 
Av'ardo atstovą legislatupdje, 
Albert J. Prignano.

šaukdami, kad tai “holdup” 
užpuolikai pripuolė prie Prig
nano, kai jis privažiavęs au
tomobiliu prie namų, 722 
Bunker street, lipo iš jo su 
žmona ir 8 metų sunumi. Ka- 

’ muflažavimui užpuolimo kai
po vagyste, piktdariai ant 
greitųjų atėmė iš Prignano 
vieną kitą daiktą, bet paskui 
paleido į jį kelioliką kulkų iš 
kelių revolverių. Kai Prig
nano krito negyvas, tai užpuo
likai tuo nepasitenkino ir su
varė dar kelias kulkas į jau 
taip kruviną, sudraskytą kū
ną.

Anot policijos, trumpą lai
ką atgal Prignano oponentai 
baugino jį nekandidatuoti į 
20to wardo komitimonus, bet 
Prignano jų nepaklausė ir sa
vo kandidatūrą paskelbė.

žmogžudystės liudininku 
buvo lietuvis, E. Zabauskis, 
kuris užpuolimo laiku ėjo pro 
šalį, kitoj gatvės pusėje.

Pamišęs pienininkas 
nušovė žmoną, po

dukra ir save
t

Sunkiai .sužeidė 16, metų 
šunį; \sako, šeimgna jį 
riusi iš proto.

♦15 metų pieno išvėžiotojas 
Philip A. Mikės vakar rytą 
apmaudo pagriebtas nušovė 
savo žmoną, 17 metų poduk
rą Lūki Voornas, sunkiai su
žeidė 6 metų posūnį, Louis ir 
pats husižudė. Tragediją įvy
ko bute, 2633. N. Austin avė.

Kaip pasisekė patirti iš po
dukros Marion, 13 metų, or 
posūnio, George, 15 m., jų 
motina išėmė varantą prieš 
vyrą už nesirūpinimą šeimy
na ir betvarkės kėliiųą. Va
kar rytą jis turėjo stoti teis
man, Shakespeare nuovadoje. 
Patyręs, kad ir žmonos vai
kai eina į teismą liudyti prieš 
jį, Mikės ėmė drąskytis, keik
ti, ir pasigriebęs revolverį, at
liko kruviną darbą.

^NAUJIENOS, Chicago, III.

NAUJIENŲ

RADIO

PROGRAMAI

ANTRADIENIAIS \ * ‘ 
-(Utarninkais) ♦

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvertais)

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis) 

* •

9:30 VAL. RYTE

IŠ WCBD. STOTIES
1080 kilocycles

PASIKLAUSYKITE!

Antradienis, gr. 31, 1935
1 ■ -- ■ V ■ --------- --------------

; < 
4a. nedidelė, bęt p. Liutkus ją 

supirko 
naujo stako, įrengimų? taip 
kad Naujų Mėtų, įb(iktuvėfnšr 
jus v tinkama vieta. . Kiekvie
nas atsilankę^ turės progąz lai
mėti šį-tą. x , ,'į

Laimės p. Liutkui.
/ Rašėjas.

AUTOMOBILIO UŽMUŠ-, a
TAS SENATORIUS gymiai patoMiihtb

r • • . ’ ’-r-,. .... .

po
vą-

Senator Schall '
Thomas B. Schall, aklas Min- 

nesotes senatorius kongrese, 
kuriį. mirė pūo ( žaizdų ^paneštų 
automobilio nelaimėje,- :

■ ■■■ •• > '-■*

!

vRądO nužudytą troko paslydo ir nusilaužė koię 
vi/ vrn o'vdviniešofėrj

) j Daržovių troke, sustoj usiam 
ties 23-čia ir Canal gatvių, bu
vo rastas nužudytas šoferis," 
Leo PanzarelĮar 24, 318 W. 24 
place. X •

į. J1SĮ 
yra gydytojo priežiūroje ir gal 
reikės kiek laiko pasirgti.

, —Senas Petras.
CIASSIFIEDADS

Areštuotas liž darbų 
ipardarirtėjimą

Chicagos Moterų K1 
Kalėdų vakaro 

įspūdžiai

Lietuvis areštuotas 
už nelegalų degti
nes pardavinėjimą

Buvęs Jpliet kąjėjinwi ipa- 
nis, Valentinį Swąn, 35 m., 
jiakliuvoj į. pplįcijos pankas už 
jardavinėjimą fiktyvių darbų 
miesto ar apskričipĮtvąl(lžioje< 
Iš įvairių “darbų” pirkėjų jis 
išrinko apie Z $^,000, kurie 
“darbų” niekuomet negavo.

:__ : J- / ■ ' ,>
Nežinoma jauna mergi

na nusižudė iššokusi 
per langą

• S ■ 1 ir • I- J s , ! • i

Nuo WeĮlington Arms Ho- 
tel, 2970 Sheridap Road, sto
go, vakar nušoko ir užsimušė 
jauna, apie 20 mėtų mergaite. 
Vardas, pavardėj policijai ne- 
•žinoma.-. <

• • ' ' - l . , ' ■ I » ■ . • -t '

Naujų Mėtų, Sųtik- 
tuvems ,

MARQUETTE —. Dideliš 
būrys marąuetleparkiečių ren
giasi Naujus Metus sutikti pp. 
Prančkunąs, įstaigoje, “Tony’s 
Tavečn”, 6810 S .Western avė. 
šeimininkai turės parūpinę 
kilbasų su kopusiais, kumpio, 
vištienos, etc. šokiams gros 
gera muziką. Bus ten daug 
marąuetteparkieČiu, busiu ir 
aš.' V . J.

TAUTIŠKOS PARAPIJOS REN
GIAMAS PASILINKSMINIMO VA- 

I KĄRĄS ivyks trečiadienyj, sausio 1 
I diėną 1936 m. 
vakare, Parapijos 
Union Avenue.

Kviečia
X KUN. S.

Pradžia 7. valanda 
svetainėj, 3501 So.

LINKUS ir 
KOMITETAS.

_______________________ l

CIASSIFIEDADS
Automobiles

NIEKO NĘIMOKfiT — 12 iki 18 
mėnesių išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling. • body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries. auto radios. viršai, stiklai, fen
deriai, . apskaitliavimas, towing dy
kai. - "

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845 <

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKĄU Magdelenos Besnųvi- 
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, malo- 
nSkite pranešti jos adresų, už tai 
tariu ačiū,

PETER BLAšKAUSKAS - 
4426 S. Hermitage Avė. Chicago, III.

/

Situation VVanted 
v Darbo Ieško

JAUNAS, teisingas vaikinas nori 
darbo . Bile koki darbų. » Turi pa
tyrimo kaipo draiveris helper. Gali 
pristatyti liudijimus. Stanislovas 
Chingo, 3213 Lime St. 
■ ..................................    m ...........................

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia

Paslydęs ant gatves 
nusilaužė koją

AUBURN PARK.— Pereitą 
savaitę Mykolas Kairis senas 
Aubu*rn Parko gyventojas, ku
ris gyvena po adresu 8428 So. 
Vincennes avė., eidamas gatve

tPereito šeštadienio vakare 
gruodžio 28tą, įvyko Chicagos 
Lietuvių Moterų Klubo “Christ- 
inas Pare”, Windermere hoteįy.

Mums atvykus, parė buvo 
jau prasidėjus, nes svečiai šoko 
ir linksminosi. Iš ankščiau atvy
kusių teko pastebėti Lietuvos 
konsulą p-ną Kalvaitį su žmo
na, 4<urie šnekučiavosi su Juo
zaičiu ir p-nu Brenza.

'Palaukus apie gerą putevalan- 
dj svečių prisirinko* beveik pil
na svetaine. Jų galėjo būti 
suvirs 100.

Apie IĮ-tą vai. darbščios ko
miteto narės p-nįos Strikol, 
Kazanauskienė ir Gagsewicz pa
kvietė susirinkusius svečius sės
ti prie stalų, kurie buvo pri
rengti jau iš anksto su ska
niais valgiais. O gėrimui pasi- 
gamino patys svečiai.

Neatsistojo himnui

Svečiams susėdus, staiga pa
sirodė Beliajaus šokėjai, kurie 
pašoko du labai gražius šokius. 
Toliau sekė Kaimiečių Kvarte
tas, kuris sudainavo gražiai 
“Jingle Bells” ir kitas dainas. 
Po to p-ia Stephens paprašė vi
sus atsistoti ir pradėjo dai
nuoti “Lietuva Tėvynė Musų” ir 
Amerikos himną. Amerikos him 
ną dainuojant daugumas sve
čių nesijautė gerai. Mat, prie 
vieno stalo sėdėjo svečiai, kiro- 
met visi kiti stovėjo.

Bevalgant vakarienę teko pa
stebėti p-ną Nakrošių Peoples 
Furniture Co. narį taip .sau nu
siminusį. Pamąsčiau sau, kad 
ir aš bučiau taippat nusiminęs, 
jei kas man zuikių medžioklę 
butų\sutrukdęs.

P-nai Narvidai atvažiavo su
vėlavę, o jų labai laukė p-nįos 
Kellienė, Vezelienė ir Zalato
rienė.

Po vakarienės šokiai traukėsi 
iki vėlumai.—Ten Buyęs.

Policija vakar, bero^jL jau 
antru kartu suėmė lieS^f biz
nierių, (groserninką) x.Frank 
Nipriką, už nelegalų degtines 
pardavinėjimą. Užpakalyj krau
tuvės, adresu, 4451 S. Halsted 
Street, Niprikas užlaikė “galiū
ną” kur be leidimo pardavinėjo 
gėrimus. Krautuvę policija už
darė. -

Automobiliai užmušė 
1,003 žmonių

Anot policijas žinių; >Šiais 
metais automobiliai Cook ap
skrityje užm-uše’ 1,003 žihohių, 
Chicagos ribose žhVO, 781. r

' - '• ■ I i. '-.k-.n'"Į 1

Biznierius grižo j Cicero
CICERO — Sako, “there*s 

no place likę homę”. Taip ir 
yra su musų vertelga, A. J. 
Liutkum, senu vietoj gyven
toju, kuris išauklėjęs sūnūs 
pervedė jiems hardware 'kratų 
tuvės vedimą, 1421 S. & Ct. '

Pats-gį Liutkus rankų sune
ręs nesėdėjo ir, pasileido po 
plačią Chicago su tavern biz
niais . šiomis dienomis jis 
grįžo savo senon apieiinken 
ir atpirko biznį nuo L. Švėgž
dos, 1412 S. 49th avenue. Vie-

LAIMINGŲ NAUJŲ 
L METŲ VISIEMS

LIETUVIAMS

Gražus radio pro 
gramas

Laukiant Naujų Metų vaka
re, Gruodžio 31 d., specialiais 
lietuviškas radio programas bus 
leidžiamas iš stoties WHFC, Ci j 
cero, III., 14£0 kilocycles, 10:30 
vai. vakare. Bus graži muzika, 
daina ir įdomių pranešimų.

Programa^ bus leidžiamas per 
pastangas 13-to Wardo (Marą- 
uettę Parko) Lietuvių Radio 
Kliubo. Kalbės: J. Lenkart, Al. 
G. Kumskis ir Jonas Rėkute. 
Programo pranešėjas Povilas 
šaltimieras. Prašome pasiklau
syti. (Sp.)

GARSINKITE
NAUJIENOSE

..   . |j |    i -     ■■■■■■■ ■ ■■■ ,

4% Už Sutaupąs
'. '''■ / a ", ■ i ' \ . .. 7; '

Kiekvieno Taupytojo Pinigai Apdrausti
Federal Insurance Iki $5,000

I I

Viena iš didžiausių ir se
niausių federalių spulkų—Fe
deral Savingš and Loan Asso- 
cįation, Chicagoje, yra thė 
Home Federdl Savings and 
Loan Aš3ociatibn of Chicago, 
kurios raštinė įfahdąsi adręsu, 
1618 Wsest IStiV’^IrŲėt, netoli 
Ashland Avenų^/ Toj i organi- 
zacija tilt1 nusėlini pasiekė 
pirmą milijon^ dolerių turto, 
kuris ir tolidu ’&ųga\ nes nau
jos taupymo? ^’skaitOs didėlė
mis ar mažomis sumomis yra 
pradedamos kO cjieną. Spul- 
ką prižiūri ir tvarko, United 
Statės Valdžia,kuri jai ir į 
čarterį išdavė. ”5 ' V

■ n?

-'■ ' ’ ■■ . r . ‘ ' r: ■ ■ r' ' ■

Home Federdl Savings apd 
Loan Association o f Chicago'. 
pasiūlo klientams saugiausią 
ir pęįiiingiausi^ taupymo pla
ną, nes dabarįtinįai nuošim
čiai už sutaupai yra 47© ir vi-; 
sos taupymo sąskaitos yra ap-: 
draustos iki $5,000. Apdrau
džia valdžios įstaiga, Federal, 
Deposit Insurance Co. .

' ■ , C ;

Kokių geresnių įplaukų ir 
apsaugos jūsų pinigas gali
ma tikėtis? Ar jūsų sutaupos 
yra pelningiau investuotos?

. r ■-■ ■■■■ i į        ||   — I ■  

Jeigu ne, tai kodėl, neatidaryti 
taupymo sąskaitos šioje val
džius čarteduotoje ir prižiūri
moje įstaigoje. Jūsų kaimynai 
taupo pinigus toje ąpulįoje. 
Federalė valdžia, Home Ow- 
ners* Loan Corporation, pri- 
vatiškos korporacijos, bažny
čios turi investavusios pinigus 
šitoje1 įštfiig&ję. Tad, ir jlįs, gau
bte investuoti pinigus Home 
Federal Savings and Loan As- 
sociation of Chicago tokiomis 
pat sąlygomis, kaip7 ir valdžia.

Kodėl nepasinaudoti proga ir 
toje spulfcoje investuoti pini-

. 7 Business Service
Biznio Patarnavimas 

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR• .. - ■ ■ ■

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

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250 >

PARDAVĖJAS dėl geros )V 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. ' ■ • •

REIKIA 10 bučerių — “beef bo- 
ners”. Atsišaukit 2029 Greenshaw 
St, Užpakalyj,

• ■ .......................

REIKALINGAS senyvas žmogus i 
roadhouse. Duosime pragyvenimų, 
atsišaukite 5902 W. 111 St.

. —o—

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų I 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokės-1 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vaL ryto ■ 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division Si. 

Tel. Armitage 2951 
A Mes esame jau šiuo adresu viri 

t 50 met

REIKALINGAS nevedąs, teisin
gas ir blaivas žmogus padirbėti prie 
namų ir prižiūrėti pečių. 1439 So. 
Sawyer Avė., 2 lubos iš užpakalio.
—į—,1. .■■■■.!■ II. !■!■. ,■

Help Wanted—Feniale 
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina arba mo
teris mokanti gerai anglų kalba 
dirbti už baro Tavernoj. , 

6556 So. State St.

UNIVERSAL STORAGE
V: BAGDONAS. Sav.

< • .

Local and Long Distance , 
Furniture and Piano Moying 

3406 S. Halsted Street
Phone Vardu 8408

THE BRIDGEPORT ,ROOFING CO
Ar jusu stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos bataisyti. Mes 
taipgi darome visoki blėkorystės 
darbų. z..

, 3216 So. Halsted Street
Tel. VlCtory 4965.

PATYRUSIOS moteris reikalingos 
prie sortavimo maišytu skudurų.

1500 Blue Island Avė.

"Tor Reiif
PASIRENDUOJA atdaras tavem. 

Biznis au pragyvenimo kambariais 
už pigią rendą. Kreipkitės i 
‘'Naujienas”, Box 278. 1739 So.
Halsted St.

GREITAS PATARNAVIMAS , 
Skolinam pinigus ant mortgičių.

gus? Home Federal Savings\Vfa&om. visokios rūšies apdraudas. 
” » y r 4 ... c z-i- — Insurance. Padarom dokumen-and Loan Ąs-sociation of Cm-ltus. Išrendu _ . ’
caejo turi patogias ofiso valan
das: kiekvieną dieną nuo 9 
iki 5 vakaro. Antradieniais ir 
šeštadieniais nuo 9 ryto iki S 
vakaro, ir Ketvirtadieniais iki 
12 dieną.> , • - ,, ■* s* *. • ■ *■ * '

Jūsų pinigai šioj spulkoj 
bus saugus ir jus šu pilnu tik
rumu, kad jųsų pinigai. ne
prapuls, galite taupyti atei
čiai. " ' '‘i

Kodėl ten nesustoti prie 
pirmos progos ir neatidaryti 
taupymo sąskaitas?

v ų (Apskelb.)

__ Įšrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.,

Z. S. MickeVice & CO.
6816 So. Western Avė., 

Hęmlock 0800

COAL "
HIGH GRADE NORTHERN 

ILLINOIS COAL
Best, Substitute for Pocahoirtas 

................ ..  $5.75
6100
4.75 
ton

ILLINOIS COAL

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

Direct Irom the Mine. — 2 
minimum.

< Call Day or Night 
KEDZIE 3882.

gNAUJU METU SUTIKTUVIU PARe g
' ' J. ■ • k —_ ■ .

Atsilankykite visi Roselando Lietuviai pas'
BALČIŪNĄ, 

' , 10314 South Michigan Avė.
' ■ ' ' ' ,įl i , ■ ■' ''v?" ' 'v'-, r-1 , . ' ’

, Užkandžiai veltui. Gera orkestrą.,
~ BALNAS.

ĄUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS

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

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau
kaip 2 Tonus. < 
Pašaukit dienos laiku arba vakarai? 

Tel. KEDZIE 8882.

ANGLIS ANGLIS > ANGLIS 
Tropicair Anglis — —

vaduotojas dėl Pocahontas. 
šilumos. Mažai pelenų, 
gai nusvertos . 
$6.00; Mine run 
$4,75,lik ►

Furniture & Fixtures 
; Rakandal-Italaai

geras pa- 
Daue 

Teisin- 
LUmp ar egg —
- $5.75; Stoker -

NORTHERN COAL CO. 
Merrimac 2524

) ; IR • .. . . ............................ .1 . .............. ..... . ....................... ..H. ........  n ,

---- T"'’*""1*------—r-
RENDON pigiai išdirbtas per ib 

gus metus' galiūnas; su visais įtai
symais ir flatas, su turkiška ir ru? 
siška pirtis. 3318 S. Morgan St.

TURIU 6 kambarius, gyvennu vie
na. galiu išrenduoti 2 ar 3 dėl pa
vienių vaikinų. 10356 So. Wabash 
Avė. 2 lubos.

Business Chancęs 
r Pardavimui Bizniai v

TAVERN parduosiu arba mainy- . 
siu i lotą ar cottage. Geidžiama 
South Sidej, Mrs. S. Widkk, 3853 
W .38 St., Chicago.

TAVERN IR LUNCH ROOM, 
augštos rūšies ant State Highway, 
priešais didelė krautuvė. Puikiai 
įrengtas. Restaurantas* apmoka Iv- 
sa . Partneriai nsutinka. 
, 8201 S. Chicago Avė.

PARDAVIMUI Tavem 7021 Stony 
Island Avenue.

Tel. Dorchester 3403

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

............ I1 ' T' ■. - m--ni r ■ ■ - , ■

TAVERN rendon. su gerais fikče- 
riais prie didelių dirbtuvių. 4 kam
bariai. Renda pigi — arba mainy
siu i bungalow arba dviejų flatų 
namą. 4800 So. Wood St. Tel. 
Virginia 1564.

\ F. VIZGARDAS
. savininkas

INTERNATIONAL
WHOLESALE WINE

& LIQUOR CO
Lietuvių didžiausids' degtinas san
dėlis, užlaiko geriausią degtinių ir 

k,vyną amerikonišką ir importuotą. 
/Kainos prieinamesnes kaip kitur.

Jei norite, kad jųsų kostumęriai 
butų patenkinti ir kad i jūsų biznis 
augtų, imkite dagtinę, kuri' patiks 
jūsų kostumeriams,. o tokios deg
tinės gausite pas mus.

Parduodam tik tiems,vkurie /, 
turi laisnius.

' Tėl. ^Boulėvafd. 0470
4611 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

ir

A

LINKSMŲ ' IR LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ VISIEMS MUSŲ DRAUGAMS 

KOSTUMEREIAMS

ATEIKITE PAS MUS VALGYTI IR 
BUKITE SVEIKI PER METŲ 

/ W METUS

EAGLE RESTAURANT
įį PETRAS WEGIS, Sav. .

1745 S. Halsted St.

f.

IŠPARDUODAME BARU FIKCE 
RIUS. visokio didžio su Coil Baksait 
ir sinkom. Taipgi štorr fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.
’ S. E. SOSTHEIM & SONS 

STORE FIXTURES
1900 S. State St. CALumt 5269

PARDAVIMUI Tavem. geras kam
pas. nauji fikčeriai. Geras biznis. 
Parduosiu pigiai. Neturiu kam dirb
ti. 3800 So .Kedzie'Avė. e

Exchange—Mainai
REIKALINGAS BIZNIS

Bučernė, grosemė, tavernas arba 
lotas mainyti ant 2 flatų namo po 
5 ir 6 kamabarius, cementuotas 
beizmentas; puiki vieta South Sal
dėj. Matykit tuoj.

J. NAMON AND CO. 
6755 S. Western Avė.
Tel. GrovehiU 1038

REAL ESTATE FOR EXCHANGE 
Išsimaino Namai ir Ūkės

AUKŠČIAUSI CASH mokėsim UŽ 
vartotus •> bile kurio bizniaus Storų 
fikčerius. Pašaukit HAYmarket 8827.

PARSIDUODA visi restauranto 
fikčeriai labai pigiai. Atsišaukite 

1613 S. Halsted St.

Financial 
Finansai-Paskolos

VĖL SKOLINAM PINIGUS
Ant. 1 ir 2 morgiėių visose apįelin- 
kėse (ir perkam) nuo $100' iki kel’ų 
tuksiančių. Turime Real Estate ir 
Apdraudos Dept.

J. NAMON AND CO. 
į*"-' 6755 S. Weštėrn Avė.

GrovehiU 1088

Kas turite nuosavybe, namų. ūke. 
lotą, dideli ar mažą, bile kur Jung
tinėse Valstijose, Kanadoj ar Lie
tuvoj ir norėtumėt mainyti, rašykit 
ir prisiųsldt pilnas informacijas, kai
ną, morgičįUB. randą ir L t. arba 
kreipkitės, asmeniškai.

Taipgi skolinam 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 numokėti.

Turime apdraudos departmentų.
J. NAMON & CO.

Lietuvių ištaiga nuo 1919 
6755 S. WESTERN AVENUE




