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Dabar Amerikos kompanija pa- 
rūpinanti po 6,000 tonų alie< 
jaus kas mėnesį. Turinti mi

- liono statinių rezervą

40,855 vedybos 
Chcagoje

Streikuoja stiklo 
darbininkai

Ir šiame kongrese bus pasiūlyta išmokė ji 
mas ex-kareivių bonusų. Prezidentas 

kalbės kongresui šiandie vakare

Pats Mussolini numato dabai 
labai ilgą karą Ethiopijoj, 
bet vistiek yra pasiryžęs ka
rą tęsti

United , States armija nesenai užsakė 103 karo lėktuvus tipo, kurį iliustruoja paveikslas 
tuvai yra metaliniai ir turi po du motoru

Vėl Prasidės Kova už

šaltinių patirta, kad ta žinia iš 
ėjo aikštėn “perdaug anksti”

pateisinamas’. Viena, tai buvo 
atgieža už ethiopų nukapojimą 
galvų dviem italams lakūnams, 
kurie nukrito pietinėje Ethiopi-

Francija priėmė ne 
va “subalansuotą” 

biudžetą

ęHICAG.O 
gamtos mokslų muziejų 
ke 1,172,000 žmonių.

Bombas sulaikė 
vos plaukimą

Italija tikisi gauti 
užtektinai aliejaus 

iš Amerikos

LONDONAS, s. 2 
vojus Viduržemio juroje mažė
ja. Taip nusprendė apdraudos 
kompanijos^ nupigindamos ap- 
draūdą ant laivų, kurie turi 
plaukti Viduržęmio jura. Ap- 
drauda buvo pakelta, kada bu
vo iškilęs Anglijos ir Italijos 
karo pavojus.

14 d. tarį kaltinimų, kad 
wąlio kabine
tas ir kad La-

CHICAGO.—Chicagiečiai au
tomobilistai pradėjo naujus me
tus užmušdami pirmąją dieną 
net 13 žmonių. Pernai gi tą 
pačią dieną buvo užmuštas tik 
vienas žmogus.

Mussolini prisipazys- 
ta, kad jo armijos 

liko sulaikytos

Rusijos garnys dar 
buojasi

Reguliarės išlaidos subalansuo
tos, bet dar yra daug nepa
prastų išlaidų. Kaltinimai dėl 
suklastavimo pasitikėjimo 
balsavimo

Mg
ii

Triukšmingame kongreso 
posėdyje) kuriame vos nepriei
ta prie riaušių, karo ministe
ris Eleazor Lopez tapo išrink
tas Venezuelos prezidentu, vie
ton nesenai pasimirusio dikta
toriaus gen. GomezA 
tatoriui visoje šalyje 
sidėjusios riaušės, kuriose žuvo 
šimtai žmonių.

200 chiniečių prigėrė 
paskendus pasažie- 

rimamlaivui

COLUMBUS, O., s. 2. —Stik
lo darbininkų unijos preziden
tui McCabe paskelbus streiką, 
sustreikavo American WindOw 
Glass Co. darbininkai, uždary
dami tos kompanijos dirbtuves 
keliuose miestuose.

Manoma, kad turėjo užsida* 
ryti tos kompanijos dirbtuvėse 
ir daugely kitų miestų, bet apie 
tai dar nėra žinių.

Streikieriai reikalauja 
pakėlimo.

PARYŽIUS, s. 3. — Buvęs 
premieras Andre Tąrdięu ,pasb 
traukė iš respublikonų centro 
partijos, nes jos vadas Paul 
Reynauld balsavo prieš Lavai.

HILO, Hawaii, s. 1___ Gry-
žęs iš žvalgybos valdžios eks
pertas Dr. Jaggar praneša, kad 
lėktuvų bombardavimas Mauna 
Loa ugniakalnio visgi pasiekė 
tikslą ir kad dabar lavos plau
kimas iš ugniakalnio yra apsi
stojęs .

manu, pasmerktas 
Lindbergho kūdikio 
ir nužudymą, mini 
mo prašyme^

irus dik 
►Uvo pra-

PORT-OF-SPAIN, Trinidad 
s. 1

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

Apsiniaukę, galbūt sniegas 
ar lietus; maža permaina tem
peratūroje.

VafcaK12 vai. dieną Chica
go j e. temperatūra buvo 350.

Saulė teka 7:38, leidžiasi 
4:30.

Čia nuo širdies ligos pasimirė 
Frank Gerber, 73 m. amžiaus, 
kuris Ispanijos-Amerkios kare li
ko užgautas žaibo ir nuo to lai
ko pasidarė taip opus elektrai 
ore, kad turėjo pasidaryti stik
linį narvelį, kuriame jis užsi
darydavo kai tik užeidavo per-t 
kttnija, kad nejausti elektros 

Tas jo nepaprastas opu
mas oro elektrai buvo sužadinęs 
mokslininkų susidomėjimą. -

KALAMAZOO, Mich., s. 2.— 
Vairuotoj pi užsnudus,' automo
bilis nuvažiavo nuo kelio* Du 
žmonės vietoj liko užmušti. Bet 
vairuotojas išliko tik sužeistas.

MILFORD, Gonn., s. 2. — 
Trys jaunuoliai, kurie gryžo iš 
•South Haven, sudegė automobi
ly, jų automobiliui įvažiavus j 
troką ir užsidegus.

CAMBRIDGE, Mass., s. 2.?- 
Užkluptas uždarytame automo
biliu j e, sudegė Howard Dexter, 
4 7m., kai jo automobilis nu
šoko muo Prison Point tilto, 
nukrito* 40 pėdų ant geležinke
lio bėgių ir užsidegė.
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RYMAS, s. 2 
rėš užtektinai aliejaus Afrikos 
karui, net jei tautų sąjunga ir 
paskelbtų aliejaus sankcijas.

Tūla Amerikos kompanija, 
kurios vardas neskelbiamas, da
bar atgabena Italijai po 6,000 
tonų aliejaus kas mėnuo. Be to 
ta kompanija turinti 1,000,006 
statinių rezervą Neapoly, ku
ris bus panaudotas 
paskelbtos .aliejaus

Tas rezervas

Pirmąją metų dieną 
autombiliai užmušė 

13 žmonių

BROOKLYN, N. Y
Mohrdieck, kurį Bruno Hąupt- 

mirti' už 
pagrobimą 
pasigailėjL

jei birtų 
sankcijos, 

dar nėra par
duotas Italijai, bet tik laiko
mas atsargoje tokiam laikui; 
kada Italijos aliejaus ištekliai 
bus sumažėję. '

Be to kompanija ruošiasi į- 
rengti dideles ref merijas Si
cilijos saloj, kokias ji turi 
Anglijoj.

(Pradžioj gruodžio mėn. buvo 
išėję aikštėn, kad Standard Oil 
Co. už $90,000,000 buvo gavusi 
Italijos aliejaus monopolį, jei 
tautų sąjunga paskelbų alie
jaus sankcijas. Tada ir kompa 
nija, ir Italijos valdžia nugin

UNION CITY, N. J., s. 2 — 
“Pavyzdingas vaikas” Jerry 
May, 14 m., prisipažino kuju 
užmušęs savo pusbroli Sergio 
Sciarra ir peiliu subadęs jo dė

joj ir be to todėl, kad Raudo 
nojo Kryžiaus palapinėse tan 
kiausia pasįslepla ęthiopų 
dai, kada tik pamato atskren 
dancius italų lėktuvus.

WASHINGTON, s. 2 
žmonės nutroško, penki liko su 
žeisti ir keliolika žmonių turė
jo gelbėtis kopėčiomis, gaisre, 
kuris sunaikino trijų augštų 
namą.

Mirę yra Mrs. Bevans, 32 m., 
jos sūnūs Charles, 13 m. it 
Raymond Glines, 27 m.

MASKVA 
darbininkams dirbant su dides
niu paskubumu, pradėjo spar
čiau daibuotis ir garnys. Delei 
to gimimų skaičius Rusijoje 
Nepaprastai padidėjo.

Taip Globino distrįkte, Uk
rainoj, kur 1934 m. gimė 570 
vaikų, pernai gi gimė jau 1,165 
vaikai—du sykiu daugiau, negu 
užpernai. Visame Charkovo 
disttikte, Ukrainoj, gimimai 
padidėjo 81 nuoš. Bolševikai tuo 
džiaugiasi, nes tai esąs ženklas 
pagersėjusių laikų.

WASHINGTON, sausio 2. — 
'Rytoj, t. y. penktadieny, pra
sidės 74-to kongreso posėdžiai.

Prezidentas Rooseveltas kal
bės kongresui nepaprastu laiku 
—vakare. Kalbės jis rytoj 
(penktadieny) 9 vai. vakare (8 
vai. Chicagos laiku šiandie). 
Kalbės jis vakare todėl, kad j j 
galėtų girdėti kalbant kuodi - 
džiausiąs žmonių skaičius, nes 
jo kalba bus perduota per rar 
dio visai šaliai. >

Republikonams labai nepatiko 
tokia prezidento strategija, bet 
jie sutiko pasiduoti prezidento 
valiai. Sako, jie atsiimsiu ve- 
liua, kada parodysią griežtą pa
sipriešinimą visiems prezidento 
pasiūlymams.

Nors norima, ka<J kongreso 
posėdis tęstųsi kiek galima 
trumpiausia, tečiaus jis turės 
atlikti ir daug darbo, nes nu
matoma pravesti visa eilė svar
bių įstatymų.

šiame kongrese išnaujo iš 
kils kova ir už išmokėjimą ex- 
kareiviams - bonusų.

Pereitais kongresas buvo pri
ėmęs bonusų. Jš^iokėjūjią, bet 
prezidentas vetavo^ nes tai be- ląvojus ma 

zeja?

BUFFALO, N. Y., gr. 30.— 
Roland E. Markeli, 21 m., Ro- 
chester pasiuntinys, tapo areš
tuotas už reikalavimą gurmoji- 
mais sumokėti 250,000 iš dvie 
jų Rochester turtuolių^ Polici
ja spėja, kad jis tuos pinigus 
nesitikėjo gauti, nė juos gauti 
nesirūpino, vien rašinėjo grū
mojančius laiškus, kad pažiūrė
ti kas ištikrųjų atsitiks, visai 
nesitikėdamas pakliūti j didelę 
bėdą.

tarybai, kad 
Italijai nėra reikalo rupįntisde! 
aliejaus. Aliejų bandė parda- 
zinėti ir kitos Amerikos kom
panijos, bet atsisakė, neš ne
gauna iš Italijos pinigų).

DETROIT, Mich., s. r 2. — 
Jenny Csontos, 25 m., beauty 
shop savininkė ir jos motina 
Julia liko nušautos vaikino/ ku
ris piršosi dukterei, bet liko 
atstumtas. Davis Csontos, bro
lis nušautosios merginos, irgi 
tapo peršautas persišaudant su 
puoliku. Puolikas John Swari- 
ter, 38 m 
sužeistas,

NEW YORK, s. 2. — čiaat 
sirado labai drąsus žmogus, to 
kis, kuris nepasibijojo apsivesti 
su savo uošve. Juo yra tur
tuolis Betram La Montangne, 
kuris apsivedė su buvusia sa
vo Uošve, taipjau turtinga mo- 
tere, Mrs. Wm. B. Smith.

Garsinimai musu programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

CANTON,1 Chinijoj, s. ,2. — 
Suradus plūduriuojančius lau
žus pasitvirtino žinios, kad 
gruodžio 22 d. paskendo laivas 
Watachau ir kad visi juo plau*- 
kę 200 pasažierių ir įgulos na
rių paskendę kartu su laivu.

1 žuvo, 3 pasigenda 
ma eksplozijoj 

namuose v

BREMERTON, Wash., s. 2. 
— Išrodo neįtikėtinas dalykas, 
bet tairo sprogimas apvertė 
“augštyn kojom” dviejų augš
tų namą. Medinis namas buvo 
vežamas troko, kurio tairas 
urnai sprogo. Namas pasvyro 
išpra<įžių į vieną pusę, paskui 
į kitą ir, pagalios, apsivertė ir 
atsigulė ant stogo.

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

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

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

reikalingai padidintų šalies iš
laidas. Bet ex-kareijviai nenu
sileidžia, nepaliauja darę di- 
džiausį organizuotą spaudimą į 
kongresą ir manoma, kad bo
nusų išmokėjimas išnaujo bus 
priimtas. Gal tam nebesiprie
šins ir prezidentas, nes artiiiasi 
rinkimai—reikalingi bus ex-ka- 
’eivių balsai.

Bonusų šalininkai sako, kad 
>iems nesvarbu iš kur bus pa
imti pinigai ir kaip jie bus pa
imti, bile ex~kareiviams bus at
mokėta grynais pinigais.

Ex kareiviai turi gauti bonil; 
sus, bet tie bonusai bus atmo
kėti tik 1945 m. Tečiaus ex-ka_- 
reiviai reikalauja, kad tie' bo
nusai butų atmokėti dabar ir 
tai dar su nuošimčiais iki 1945 
metų.

Bonusų priešininkai sako, kad 
kareiviai gavę bonusus ir iš
leidę pinigus, vistiek nepasiten
kins ir tuojaus pradės reika
lauti visokiausių pensijų už tai, 
kad jiems teko laike karo tar
nauti kariuomenėj ir kitiems 
gal tik kelias dienas nešioti 
uniformą. . . V i

Pernai Field 
aplan-

BUFFALO, N. Y., s. 1. — 
Mažiausia vienas žmogus liko 
užmuštas, trijų žmonių pasigen
dama ir aštuoni liko išgelbėti 
po eksplozijos italų apgyventa
me tenementiniame name. Po
licijos žiniomis, po eksplozijos 
nebuvo jokio gaisro.

Visi 8 išgelbėtieji yra su
žeisti.

•Italų praneŠL 
italų 

pergales pietinėje Ethiopijoje, 
palei Samoli žemės sieną.

■ £ Du italų lėktuvai nukrito
DESSYE, s 

pranešimas sako, kad italų lėk
tuvas nukrito ir susidaužė tiss 
Wolkait ir kad keturi lakūnai 
sudegė. Kitas italų lėktuvas li
ko nušautas Makale apygar-

AUJ IENOS 

THe Lithvianian Daily News 
Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, 111., 

\ under the Act of March 8, 1879

NAUJIENOS
> The Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

• Phone CANal 8500

RYMAS, s. 3 
solinį atvirai prisipažino, kad jo 
armijos Ethiopijoj liko sulai
kytos. Italai ten sąlygas ra^ 
do daug prastesnes karui, negu 
tikėjosi. Todėl karas Ethiopi
joj užsitęs ilgą laiką—gal' kelis 
metus. , K

Tečiaus Mussolini vistiek yra 
pasiryžęs užkariauti Ethiopiją 
ir nesutinka taikintis dagi to
mis sąlygomis, kurias pasiūlė 
Anglija ir Francija (tos sąlygos 
vėliau buvo atmestos t tautų są* 
jungos, o Anglijos užsienio rei
kalų ministeris Hoare tūrėjo 
pasitraukti iš valdžios už pri
tarimą toms sąlygoms, kurios 
siūlė atiduoti . Itą/fjai veik du 
trečdalius Ethiopijos). /

Karas Italijai betgi brangiai 
kainuoja. Sankcijos irgi vis la
biau vargina Italiją. O už ke
turių mėnesių Ethiopijoj prasi
dės lietingas < sezoną^, laike ku 
rio jokis karas bus negalimas.

Tad jau dabar yra aišku, kaa 
karas užsitęs iki ateinančios žie
mos, o gal ir daug ilgiau.
Ethiopai liko atmušti šiaurinia

me fronte

Italija teisina bombardavimą
RYMAS, s. 1. — Italijoj vai 

džia sako, kad lakūnų bombar

ADDIS ABABA,. s. 3.— Iš 
autoritetingų šaltinių patirta, 
kad karo ministeris Ras Mulug- 
heta, kuris buvo pradėjęs dide
lį ofensivą prieš italus šiauri
niame fronte, liko italų atmuš
tas ir sulaikytas........

. r

Ethiopai skelbia apie perga
les pietiniame frante, bet visai 
užtyli apie mušius šiaurinėje 
Ethiopijoje. .
Italai skelbia tik mažas pergales 

I

RYMAS, s. 2 
mas skelbia tik mažas

CHICAGO. —Pernai kauntės 
klerkas išdavė 40,855 vedybų 
laisnius. Tik 1934 m. vedybų 
skaičius buvo didesnis, nes tais 
metais Chicagoje apsivedė daug 
iš kitur atvažiavusių, kad galėtų 
medaus mėnesį praleisti Ctiicar. BeYeik apie tą laiką Mussolini 
gos parodoje. : jirąpešė fašistų

WASHINGTON, s. 2.— Pre
zidentas Rooseveltas sausio 19 
d. lankysis New Yorke, o vas. 
22 d. aplankys Temple univer
siteto ceremonijas Philadelphi- 
joj ir ceremonijas Harvard uni- 
versitete^JLis kalbės visose tri
jose vietose.

PARYŽIUS, s. 2. — Parlia- 
mentas priėmė “subalansuotą” 
40,000,000,000- frankų biudže
tą. Priimtos ir visos Lavai 
pravestos ekonomijos, kurios 
savo laiku visoje šalyje buvo 
sukėlusios didelį triukšmą. Pri
imtas ateinantiems... metams biu 
džetas yra ,10,000,000,000 fran 
fe; .už ...psmfeu, metų 
joiu®etą!4K Todėl ‘jį ii* pasisekt 
“subalansuoti” ,t. y. suvesti, iš
laidas taip, kad jas padengtų 
numatytos pajamos.

Bet liko subalansuotas tik 
reguliari s biudžetas,, nes šalę 
reguliario yra dar nepaprastas 
biudžetas, kuris siekia 6,250,-, 
000,000 frankų. Tąjį teks pa
dengti paskolomis. Neuaprastos 
išlaidos daugiausia skiriamos 
padidinimui apsiginklavimo.

Tečiaus su paskolomis Fran- 
cijai yra, bėda. Nors jos kre
ditas turėtų būti neblogas, te
čiaus bankieriai nepasitiki val
džia ir neskolina jai pinigų. To
dėl Francija už paskolas tūri 
mokėti 7 nuoš. palūkanų, kuo
met pav, Anglija ir Jungt. Vals
tijos skolinasi pinigus tik už 
labai mažas palūkanas.

Bankieriai įturbut užsikrėtė 
nepasitikėjimu iš atstovų, kat
rie nepasitiki dagi savimi, ne
žino ką veikti , ir nuolatos svy
ruoja, nedrysdami padaryti ko
kį nors drąsesnį žingsnį.

Priėmus biudžetą atstovų bu
tas išsiskirstė atostogoms iki 
sausio 
pasitikėjimas 
tuiiyra šuklast 
vai ištikrųjų balsavimą pralai
mėjo, o ne jį-Jaunėjo. Jau at
sirado 12 atstovų, kurie pa
reiškė ,kad jie balsavę prieš La
vai, kuomet jų balsai priskai- 
tyti kaipo balsavusių už Lava). 
Kadangi Lavai laimėjo tik 20 
balsų daugumą, tąi yra aiškus 
kad jis yra pralaimėjęs. Su- 
klastavimas balsavimo yra gali
mas tik delei ypatingos balsa
vimo sistemos atstovų bute ir 
lelei pačių atstovų nepaisymo 
kaip jų balsai suskaitomi.

Nežiūrint suklastavimo bal 
saVimo, oficialus daviniai pasi 
Ukš ir todėl Lavai dar tūlą lai
ką galės laikytis valdžioje.
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
i*wwn ini-tiffiiTr'fi

DR. BALTRUŠAITIENĖS SUTffiTUVlU 
VAKARAS

Viso Pasaulio Lietuvių Kongresas nebuvęs de- 
mokratiškas. — Pivarono ir kitų paklausimai.— 
Publika pagerbė Daktatę sudedami $10.45 aukų 

Liettivių Kambariui.—SLA. 3-čias Apskritys 
pagerbė Su gėlėmis.

(Tęsinys iš praeito numerio)
Dr. Baltrušaitiene, pasakoda

ma apie lakūno Vaitkaus iškil
mingas Sutiktuves, pabriežė tą 
faktą, kad antrojo skridimo 
priešai ne tik darbavosi čio
nai Amerikoj skleisdami viso
kius kvailus prasimanymus, 
bet ir Ijietuvoj. Girdi, tie ne
va “tautiški veikėjai”' nuva
žiavę j Lietuvą irgi dirbę su
šilę prieš antrąjį skridimą, 
skleisdami bjauriausius prasi
manymus: kad to antrojo skri
dimo visai nebusią, lakūnas vi
sai nemanąs skristi ir pats 
skridimo darbas tai tik apga
vyste dėl pasipinigavimo.

Nors daktarė ir neminėjo tų 
“tautiškų veikėjų”, kurie taip 
“darbavosi” dėl antrojo skridi 
mo, bet Pittsburgho publika ir 
be to geriausia žino, kad tai 
Clevelando Kaziukas, Chicagos 
Vanagas ir jų visa “gonge”.

Daktare gana vaizdžiai pa* 
šakodama apie Vaitkaus sutik
tuves, prisiminė gana juokin
gą dalyką apie tuos musų pa
tentuotus patriotus, kurie .ne
galėdavo nė miegoti dėl Vai t 
kaus ilgo rengimosi skristi. Te

• kę jai girdėti keletą amerikie
čių delegatų * Lietuvoj nieki
nant Vaitkų ir antrąjį skridi
mą. Bet Vaitkui atskridus q 
Lietuvą, tie) patys žmonės gar
bino Vaitkų kaipo didžiausį did
vyrį. Vaitkaus sutiktuvėse 
Kauno airporte buvę pardavi
nėjami ženkliukai su Vaitkaus 
paveikslu. Ir vėl tie patys 
žmonės pirkę ne po vieną, bet 
po keletą tų ženkliukų. Prisi
segę prie krutinės jie didžiavo
si tais ženkliukais ir bandė ap
simesti didžiau>rSfs antrojo 
skridimo rėmėjais. Mat, kaip 
greitai užmiršo Savo pirmes • 
ries kalbas apie antrąjį skridi
mą!

Viso Pasaulio Lietuvių Kon
grese nebuvo dehiokratiškumo 

v

Dr. Baltrušaitienė, pasakoda 
ma savo įspūdžius iš Lietuvos, 
paliėtė ir Viso Pasaulio Lietu
vių Kongresą, pareikšdama, kad 
tame Kongrese nebuvę demo
kratiškumo. Jei kas drįsta sa-. 
kyti, kad Kongresas buvęs de
mokratiškas, tai jis arba su-, 
žiniai meluoja arba nežino pats 
ką kalba.

Kongreso tarimai, rezoliuci
jos d^fę'Lietuvos valdžios cen
zūruojami, ir tie Amerikos lie
tuvių delegatai, kurie dalyvavę 
prezidiume, žinoję iš anksto, 
kad cenzūra veikianti, kad yra 
iš anksto padiktuota kokie nu
tarimai galima daryti, o kokie, 
negalima. Bet kongreso delega
tams nebuvę apie tai praneš
ta.

Vadinasi, suvažiavusiems iš 
viso pasaulio lietuvių delega
tams, kurie išleido tiek daug 
pinigų važiuodami į kongresą, 
nebuvo galima duoti tokių įne
šimų, kurie nesutinka su Sme
tonos valdžios patvarkymais; 
tokių Rezoliucijų, kurios vald 
žios cenzoriaus nebuvo peržiū
rėtos ir užgirtos; Buvusi at 
imta delegatams diskusijų tei
sė. Mat, buvo bijoma, kad de
legatai nepasakytų to, ko Lie
tuvos dabartinė valdžią neno
ri, kad Lietuvos žmonės žino 
tų anba girdėtų.

Ir dar yra tokių žmonių, t>a- 
reiškė daktarė, kurie grįžę iŠ

to kongreso drįsta sakyti, kad 
kongresas buvęs demokratiš
kas.

Apie ūkininkų Streiką
Prieš porą savaičių , Pittšbur • 

gho lietuviai toje pačioje sve
tainėj girdėjo Karpių ir Piva^ 
roną pasakojant, kad Lietuvos 
ūkininkų streiką sukurstę vo
kiečiai, o bolšfeVikai šukelę riau
šes. Tačiau Dr. fealtriišAitienė 
Visai ką kitą mums papasako
jo apie, tą streiką. Daktarė pa
sakoja, kad ūkininkų streikas 
kilęs iš nepasitenkinimo Sme
tonos Valdžia, ir kad Lietuvoj 
esanti rimta politinė bei eko
nominė krizė, ir jaučiamas ne
pasitenkinimas visame krašte.’

Daktare nurodė ir keletą 
priežasčių, dėl kurių kilo ūki
ninkų streikas ir .dėl ko jau
čiama krašte nepasitenkinimas. 
Girdi, Lietuvos žmonės nėra 
patenkinti Smetonos valdžia, 
kuri neturinti jokio pasitikėji
mo.

Ekonominė križė siaučia, 
žmonės nori, kad būtų Seimas 
sušauktas, kad valdžia turėtų 
žmonių pasitikėjimą. x Valdžia 
pirkdama ūkininkų produktus 
ir parduodama į užsienį pri
dedant j. po 16 milijonų litų kas 
metai neva ūkininkų geroveii 
Bet iš^kur valdžia imanti tuos1 
milijonus litų, jei ne iš tų pa 
čių ūkininkų ir Lietuvos žmo
nių? •

Nurodė ir daugiau faktų.
Visa tai Lietuvos ūkininkai 

jaučia, žino, yra susirūpinę ir 
nerimauja.

Be to, daktarė pasisakė, kad 
ji viešėjus toše vietose, kur 
siautė ūkininkų streikas. Ji 
mačiusi tuos lapelius, kurie bu
vo skleidžiami tarpe ūkininkų; 
ji kalbėjusi su ūkininkais. Ir 
tenai visai niekas nė neprisi
minė nė apie vokiečius, nė apie 
bolševikus. Ūkininkai tik nusi- 
skundę Savo sunkia būkle. Dėl 
to kilęs ir streikas.

Klausiniai

Daktarei pabaigus kalbėti,- 
vakaro vedėjas S. Bakanas pa 
reiškė, kad jei kas kokių klau
simų turi, tai dabar galima 
juos statyti.

Pasiprašo balso p. P. JPiva 
ronūs. Gana mandagioj formoj 
jis klausia kalbėtojos, ar ga
lėjęs Viso Pasaulio Lietuvių 
Kongresas' pravesti nors vieną 
nutarimą, . kuriam priešinosi 
arba nepritarė katalikų dele
gatai? Kalbėtoja pripažįsta tą 
faktą, kad katalikų buvę dau
guma. Bet tai dar nereiškia, 
sako ji, kad kiti delegatai tu 
rėjo atsižadėti demokratijos.

Toliau Pivaronas klausia kal
bėtojos, ar ne per balsavimą 
buvusios panaikintos diskusi
jos, priimtos visos rėzoliūčijO's 
ir ar tai, nereiškia demokrati
ją? Kalbėtoja pasako,, kad to
kie balsavimai,, kurie buvo pa
diktuoti iš Viršaus, rie tik kad 
nereiškia demokratijos, bet 
yra negražūs pasityčiojimas iš 
demokratijos.

Kitas žmogus klausia, kodėl 
Dr. šliupui nebūvo Įrišta kon
gresą pafsveikinti. Kalbėto  j a ša - 
ko, kad Dr. šliupas savo svei- 
kiniTne būtų reikalavęs civilių 
metrikacijų if teitų dalykų, apie 
kurhios nenori į nė girdėti ku
nigai? Todėl tautininkai, atsi- 
lygindami kuhrgariis už jų pa

sitarnavimą panaikinti demo
kratiją kongrese, pritarę kuni
gams ir neleidę Dr. šliupui 
sveikinti kongresą. Bet ypatin
gas dalykas, kad ir amerikie
čių delegatai, kurie save skai
to laisvais žmonėmis, būdami 
prezMiittne pritarė kunigams, 
kad neleisti Dr. šliupui svei
kinti kongresą. (Prezidiume 
penkiAis balsAis prieš du bu-' 
vo nutarta neleisti Dr. Šliupui 
kalbėti). z

Tuo klausimai ir baigėsi.
Aukos Lietuvių Kauburiui ir" 

gėlės kalbėtojai
•• - X ’ ■; • į

Kalbėtojai pabaigus kalbą, 
A. Vainorįaus dukrelė įteiki 
jai gėlių pluokštą nuq SLA. 3- 

>čio apskričio. Apskričio pirini-j 
ninkas J. Milferiš pasakė gra
žią prakalbėlę, pagerbdamas 
daktarę kaipo apskrities atsto
vę Viso Pasaulio LietiVvių Kon
grese. r 

■•lt ' .

Pirm uždarymo progrartios 
vakaro vedėjas S. Bakanas pa
reiškė, j'tfg jei fnės norime Dr. 
Baltrušaitienę, pagerbti, tai ge
riausia tai galime padaryti pa
aukodami po kiek kas gali 
įrengimui Lietuvių Kambario 
Pittsburgho Universitete. Juo 
labiau, kad Dr. Baltrušaitienė 
tiek daug dirba įrengimui to 
kambario ir į tą darbą yra įdė
jus savo sielą. Pati daktare 
padedant J. Milleriui perėjo 
per publiką ir sūrinko $10.45.

Publikos dėl didelio šalčio ir 
sniego — žodžiu sakant, dėl 
biauVaus o*ro — buvo nedkūg. 
Bet kurie dalyvavo vakarė, tai 
Viši lAbai gražiai užsilaikė ir 
atidžiAi klAusėši. Dr. Baltrušai- 
tiėiiės kalbos

SLA. 3-ciO apskrities 
kuog^yilM- 

nis suvažiavimas

rinkti, kųriė atsisakė. 1?avyz- 
džiiii, protokolų šėkrėtorė p-lė 
Ortą Ivanaiiskaitė jr keli komi
sijų narihi Atšifeąke kandida
tuoti, tai jų vieton liko išrink
ai nauji. P-lės IvartaŪškaitės 
Vietoh liko išrihktaš Juozas 
Milirtū^kaš. Tenka pasakyti, 
kad SLA 3-Čio apskrities val
dybą sudaro darbštus ir nuo
širdus žmonės, tik reikia jiems 
pagelbos ir daugiau kooperavi- 
iiid iš SLA kuopų pusės.

Kitą kartą parašysiu daugiau 
apie suvažiavimo tarimus.

Delegatas.

buvo SLA 8čio apskrities pirm. 
J. Milleris, S. Bakanas, K. Šim
kūnai, A. Vainorius, Dr. Bal
trušaitienė, Juozas Baltrušaitis 
ir kiti. (

Susirinkusios publikos nuo
taika buvo gera ir draugiška. 
Po vakarienės ir prakalbų bu
vo šdkiAi prie Kaulakio orkest
ro iki vėlybo vakaro.

Svečias.

Lietuvių Mokslo ‘ Draugystės 
svetainėj -įvyks Lietuvių Radio 
valandos koncertas. Tad bū
kim Viši. Ne tik linksmai laiką 
pralėišim, bęt kartų paremsim 
ir Lietuvių Radio programas.

Radio Klausytojas.

Garsmkites “N-nose”

P. S. Bučiau pamiršęs para 
syti, kad p. P. Pivaronas, 
klausdamas klausimų Dr. Bal
trušaitienės, aiškino, kad Lie
tuvos VAldžia parduodama ūki
ninkų produktus tik Sovietų 
Rusijai tūri pridėti po 16 mi
lijonų litų. Kitoms šalims, kaip 
tai AnglijAi, parduoda su ūž- 
darbitV.

Kiek p. PiVarono tvirtinimas 
atitinka tikrenybę, sunku pa
sakyti, Bėt Pivaronas, tur būt, 
nėra iš piršto išlaužęs tą žinią, 
— jis greičiausia apie tai gir
dėjo Lietuvoj iš valdžios sluok
snių.

Tai gal/ “DirVos” Kaziukas 
galėtų paaiškinti, kuriems ga
lams ta geroji Smetonos Val
džia veda tokią prekybą su so
vietais, jei reikia tiek milijo
nų litų pridėti?

Rėp.

DON’T 
' NEGLECt 

A COLD
K'rūtineš skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
MlišterOle hera VIEN, TIK 
ihostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vattoja milijonai 
žmonių per 25 mėttis. Jos 
turi stipruma. Itekomėhduo- 
jamos gydytoju,, nursiu ir 
vaistininku.

Suvažiavimas dėl blogo 
oro buvo neskaitlin
gas, bet atstovu nuo
taika buvo draugiška
PITTSĖURGH, PA. — Gruo- 

džio į9 d. Lietuvių Mokslo 
Dhauįyštės Svetainėj įvyko 
SLA Š-čio apskrities kuopų at
stovų metinis suvažiavimas. 
Su Važia vinie dalyvavo tik apie 
25 delegatai, rodos, nuo 12 
kuopų-. Dalyvaujant kartu su 
sprendžiamais 'balsais apskričio 
komitetui ir komisijų nariams 
iš viso susidarė per 30 delega
tų Sū sprehdžiartiais balsais.

DaŽnAi metiii'itioše 'šūvažiAvir 
Pluošė dAlyvatija dAligiaiu kdo- 
pų atšt’6vU; rtegū šį kArtą. Prie- 
žas'tis, ttir būt, btįVo' ta, kad 
šio suvažiaVifrio dienoj pasitai
kė tikrai Maurus pras. Buvo 
didelis šaltis ir snigo, tad iš 
toliau atvažiuoti buvo tiesiog 
neįmanoma. ■

Tačiau šis suvažiavimas bu
vo tikrai sėkmingas ir našus 
gerais nutarimais. Viskas buvo 
svarstoma be- jokių užsivarinė- 
jimų ir draugiškoj nuotaikoj, 
žodžiu sakant, šiame' suvažia
vime tikrai viešpatavo frater- 
nalizmo dvasia, nors suvažia
vime dalyvavo viŠokių pažiūrų 
ir, visokių įsitikinimų delega
tai. /

Svarstant SLA^rėikalus visi 
statė pirmoj/vietoj. organiZAcL 
jos" ^reikaluš.f^įųįįabai geraiį 
kad tokia:dvasia, ir nuotaika 
viešpatautų ir SLA seimuose.

Buvo išklausyta valdybos iruMf8. AttėHa K. JarUS? 
komisij ų > rapoftau ’«padaryta ke
letas gerų nutarimų, išrinkta 
valdyba, paskirtai tekamam su- 
yažiavimūi viėtA’ . N. S. Pitts- 
burgh, Pa., pagerbta atsistoji
mu mirusieji nariai.

Valdyba sū mažais 
mais kuone visa senoji liko iš-i 
rinkta. Tik tie senieji valdybos 
ir kopiisijų nariai nebuvo iš-

SLA. 40 kuopos va
karienė gerai pavyko

ŠOHO PITTSBURGH, Pa. — 
Gruodžio 29 d. SLA 40 kuopa 
Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėj buvo sutengtiš vaka
rienę paminėjimui SLA 50 me
tų jubiliejaus ir pagerbimui 
8-čio Apskrities suvažiavusių 
delegatų. Reikia pasakyti, kad 
vakarienė visais atvejais labai 
gerai pavyko. Svečių ir viešnių 
buvo atsilankę gražus būrys. 
Valgiai buvo pagaminti tikrai 
gerai ir gardus. Už tai, žin.o- 
rria, krėdiMš priklauso SLA 40 
kuopos darbščiomsioms mote
rims, kurios prie 'valgių gami
nimo nesigailėjo pridėti tiek 
dauįg rūpestingo darbo.

Tvarkos vedėju buvo SLA 
40 kuopos organizatorius p. 
Juozas Virbickas, kuris persta
tinėjo kalbėtojus. < Kalbėtojais

PAIN-EXPEU.ER
"tol

*111404 »riUip

Nuo Muskulų Gėlimo it 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio •

t>AIN^EXPE°LERIO , 

kuris suteikia greitą ir tikrą 
t palengvinimą

WI; t..XZ. Mhff W -4-i -H

AKUŠERES
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Ateinantį sekmadienį 
lietuvių radįo valandos 

koncertas
Norime priminti, kad atei

nantį sekmadienį, sausio 5 d.,

ADVOKATAI
K. P. GUG1S

ADVOKATAS
Miešto ofisas—127 N. Dearbbrn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir .. Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedęlio. Seredos ir 
Pėthyčios 6 iki 9.

Namai

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

ApaH ŠVentftdiehib ir ketvirtadienio.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir liuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 SOuth Halsted St.
• Tel. Boulevard 1401

Namai: 6459 Š. Rockwęll Street 
Telefonha RehUblic 9600.

TelephOnfe: Bdulevard 2800

JOSEPH J. GR1SH
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENE
Res. 6515 So, Rockwell St. •>. 
TelephODA: Reuubliė 9723

Kl. Jiifgėliėnis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
. Bridjreporto ofisas

3421 B. Halsted St. Tel. Yards 2534
Ofiso vai. vakh’rais nuo 6 iki 9 vai. 

Miesto ofisas
10 No. Clark St. .11 floras 

Tel. DfeaVborn 8984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS ,,

111 W. Washington St
- RoOhi 737

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

Gyv. Vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu TeL: — Hvde Park 839IU

PhOne CAnal 6122 ,
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Caiifornia A vienut 

Telefonas Republir 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Per. HVde Perk 8895

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaiku lijartj gydytoja
6900 So. Halsted SL

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

. Phone Boulevaid 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVK. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj Pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Nainu Tel.: Prospect 1930

.. . H tr.liMa,, 

LAIDOTJJVIU DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais 

REPublic 8340 
5340 So. Kedziė Avehue

S. Pitts-

pakeiti-

PhVsięal Therapy 
. and Midwife 

6630 Š, Wėstern 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo natnuo 
Sfe ar ligoninėse, 
duodu massage 
eilectric treat- 
ment ir magne- 
^ic blarikets ir tt. 
Moterims irmer-ę 
ginoma patari
mui dovanai.

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ/ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 10&th St Tel. Pūllman 1270 arba Ganai 2515

j.LIULĖVIČIUS
4092 Arcįier Avenue Phone Lafayette 8572

S. P. MAŽEIKA \
8819 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

.   *■ « » . ' » - ’J- , ______ ___________ » • į. Į Į ■

A. MASALSKIS
8807 Lituaiiica Avenue Phone Boulevard 4139

PETKUS
_Cičėro Phone Cicero 2109

.. t. * , , /- / i « . ./V . , • . z . . .

BADŽIUS
? Phone Caiial 6174

1646 West 46th Street Phones Bo 
v •, •■ ' -lį;ii»i‘^i,įiirtill-l.AVl;..^l^a   .nį..- i• 0 :n

; j. F. fcUDEIKIS 
4605-07 S. Hėttnitage Avenue Phones 

' '■■....'............

Monroe 8877

J. zoLP
Phdnes Boulevard 5208-8413

Yards 1741-1742

hdnes
ir SŪNUS
Caha] Ž515—Cicero 5927

AMBULANCE PATARNAVILIAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

LITUSH, OPT 
LIETUVIS

Optometrically . Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

festi priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių apteihitno., nervuotu- 
mo,' skaudama akių karsti, atitaiso 
trumparegyste ir tolifegyste. Priren
gia teisingai akinius.' Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Sptecialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau,

4712 South Ashland Av.
bhone Boulevard 7589

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJA# IR* CHIRURGAS 
: 4157 ARCHER AVENUE

> Telefonas, yirginia 0036
Ofiso valandos rilio 2—4 ir nuo 

6—8 y. vak. Nedėlioj pagal sutarti
;į ..|<T f| . J,-, |f į,,-,,-. ,'Į

Kiti idi ‘ Daktarai.

Ofiso valandos:
Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v.
Tel.: Hemlock 5524, diena ir naktj.
Dr.Constance A.O’Britis

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
isas

7 2408 W. 63rd Št.->
Res.

6000 So. Campbell Avė.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: ntio 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.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

.Avu Tgl» Yards 1829 
flffiĮĮgSMk; Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—4, nuč 6 iki — ■ a ■ •* M A • -a V «•Valandos nuo 10—4, nuč 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dantistai

Amerikos Lietuviu Daktaru
Draugijoa Nariai. , _____

A. Montvid> M. D.
Węst Town State Bank Bldg. 
' 2400 West Madison Street

Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.
Tel. Seeley 7330

Namu telefonas Brnnswick 0597 t,, " ■ - 1 ■' ■' -

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

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

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80
- Nedėliomis Pascal sutarti

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS -
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo patyręs gydytojas Chi
rurgas ir akušeris.

Gydo'staigias ir chroniškas ligas, 
vytų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai, vakaro.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Uyde Park 6755 ar Central 7464
i -.i... ................................ n '.................... .. iiw”'i -i t, lĮiil«i,r

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL, 
OFISO VALANDČS:

NUo 10 iki 12 vai. 'ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki .8:80 vaL 
vakaro. Nedėliomis fiUO 10 iki 12 
valandai diena. , „

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki .8 no piietu 

7 iki 8 vai Nedėk nuo 10 iki 12 
Reto. Telephone PLAZA 2®>fl

Ofiso Tel. Dorčhester 6194 
Rez. TeL Droiėl 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirursras 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir visc 
< chronišku lifcU.

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

liomis ir šventadieniais 10^-12 
diena.



NAUJIENOS, Chieago. TU

KORESPONDENCIJOS
arsinkitės Naujienose

dabar

Indiana Harbor, Ind

Joseph Triner Ccmpany, Chieago

Busiu ir įas

RED CROSS

p. Tysliava

LOAF CHEESE American or Brick

KALENDORIAI

idWePIRK NUO

PETER PEN

DOINO

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

Smulkus lietuviški 
pinigai bus pradėti 
kalti po Naujų Metų

ŠPAGETAI ar 
MAKARONAI

po plot 
šeštadie- 
vakare, 
po plet.

OLD 
KING

up ,

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

TeL Republįe 8402

(and 
PRINCE 
PICKLE

Penktadienis, saus. 3, 1936

bendrovei
Tsb.

Palikęs taksį, jis kažkurį pa 
sislėpč.

1925 m 
’ vario 
buvo iš 
monetas

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

Smulkesni $7.05 tonas

DERBY” TAMALES 11 unc; blek. 100

Gus Nicholas prieš kelis me
tus buvo turtingas žmogus. 
Vertėsi saldainių gamyba. Bet 
depresija sunaikino jo, biznį.

O darbavosi jie tik 
betriuš

Sutaupos irgi smarkiai- nyko, 
įteikėjo kraustytis į blogesnį 
but$. Per kelis metus Gus jo
kio darbo negalėjo gauti. Pa
galiau laimė nusišypsojo: jis 
gavo darbų Schenectady mies-

Jaunas banditas sukėlė Brook- 
lyne didžiausį sąjūdį; Jį užklu
po - poliemonas besilaužiant į 
svetimą butą, ir areštavo. Be
vedant Į daboklę, banditas per
metė poliemoną ant žemės, at
ėmė iš jo revolverį ir pradėjo 
šaudyti. Pašovė daktarą ir po
liemoną. Po to jis sulaikė va
žiavusią automobiliu moterį, at
ėmė iš jos automobilį ir pabė-. 
go. Kiek pavažiavęs, jis pali
ko automobilį ir įsėdo į taksį.

Jei toms or 
priklausyti, 
ir tylėk.

see 
WHAT 
OLD 
KINO

Iš LPD Klubo susi 
rinkimo

Niekam nieko nesakęs,'jis iš
vyko į tą miestą. Namie pasi
liko žmona ir duktė. Už savai
tės laiko Gus prisiuntė per
laidą penkiems doleriams. Bet 
nebebuvo kam tą laišką paim
ti: motina ir duktė gulėjo kam 
baryje nebegyvos...

Joms nusibodo skursti, tad 
abi nutarė nusižudyti. Nuo to 
žingsnio greičiausia jos butų 
susilaikusios, jei butų žinoju
sios, kad Gus jau pradėjo dirb-

alįduoti užsienio firmoms, bet 
vietinei “Spindulio

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR 

VALGO
KAIP PARŠIUKAS..

Sklokoje nėr amu. — 
Nurimo su istorija. — 
Nusižudė bed a r b i o 
žmona ir duktė. — 
Nubaudė tryliką dar
bininkų už klastavi- 
mą karterių. — Rei
kalauja -iš kompanijos 
$50,000. — Drąsus ban 
ditas. — Nubaudė po
licijos viršininką. — 
Advokatas pasidavė 
policijai. Viši valdybos nariai yra 

veiklus žmonės. Galima tad ti
kėtis, kad; jie daug pasidar 
buos klubo gerovei.

Klubas nutarė turėti savo pa
rengimą Naujiems jMetams su
tikti. v

T? A ’7T1VK'OQ “SUN-MAID”ItAZilLN IVV0 Be grudų NECTARS 15 unc. pak;

Po naujų savininkų 
Masažai— 

SWIMMING POOL

Tačiau p. živato raštas vis 
dėlto buvo atspausdintas. At
spausdino jį “Naujienos”. Ir iš 
jo paaiškėjo labai įdomi SLĄ 
praeitis. Paaiškėjo, kaip tie 
tikrieji tautininkai ir ura-pa- 
triotai darbavosi organizacijos 
“gerovei 
rai “energingai 
kindami kramolą jie beveik vi
sai nesunaikino Susivienijimą.

P-as ži vatas senesniesiems 
Amerikos lietimams yra gerai 
žinomas, žinomas kaipo visais 
atžvilgiais padorus žmogus. Va
dovauti Susivienijimui jam te
ko ^sunkiausiais laikais, kada 
tautininkų šeimininkavimas or 
ganizaciją buvo bebaigiąs nai
kinti. Tais laikais p. živatas 
dirbo su didžiausiu pasišventi
mu ir pastatė Susivienijimą vėl 
ant kojų. Tatai įvertino ir 
Waterbųry seimas 1914 m. To 
seimo delegatai susidėję nu
pirko jam dovaną. 1

Ir kada toks žmogus kalba 
Susivienijimo reikalais, tai jo 
žodis yra švarus. Tautiški ple- 
perįai su juo nei iš tolo nega
li susilyginti.

Lietuvos bankas, 
. leisdamas sidabroj 
ąliuminijaus piniguš 
leidęs ir 1 cento 
Esant geriems laikams, niekas 
tada į 1 cento monetas nekrei • 
pė dėmesio ir jos pamažu iš 
apyvartos išnyko. Ūžėjus sun 
kęstiems laikams, smulkių pi 
:nigų reikalas pasidarė labai 
(aktualus. Daugelio, prekių kai
nos yra apskaičiuojamosj cento 
tikslumu, tačiau i nesant smul
kių monetų, pirkėjai visuomet 
turi permokėti. Nors tai yra 
centų reikalas, bet per daugu
mą sutiidaro gana žymios su
mos. Lietuvos’ Bankas šį tru
kumą labai gerai suprato ir 
ryžosi nukalti naujas 1 cento, 
2 centų ir 5 centų monetas. 
Kalimo darbai šį kartą nebuvo

BŪT TMte MOUAS'SES I 
BONB6 MAOE TU& 
C^OTURĘ

VOUO. MAJESTY/- 
AMD TT4SNJ NA'Y --------- -

. Pl-akie i r
crasmedI v h»i|

Peter Caronello iškėlė Roma 
Doll kompanijai, bylą, reikalau: 
damas .$50,000 atlyginimo. By
la iškelta ryšium su jo dukters 
mirtimi. Jo duktė bedirbdama 
toje kompanijoje susirgo ma
žakraujyste ir mirė. Caronello 
sako, jog tai atsitikę dėliai to, 
kad kompanija visai nekreipu
si dėmesio į dirbtuvės sanita- 
riškumą. Esą jokios apsaugos 
nebuvę nuo nuodingų dujų, ku
rios sunaikinusios jo dukters 
sveikatą.

Kompanijos advokatai reika
lavo, kad byla butų išmesta, 
bet teismas atsisakė tatai pa
daryti.

Advokatas Raymond J. Riley 
slapstėsi per kelis mėnesius. 
Būtent nuo to laiko, kai jis 
laimėjo savo klijęntui $4,427^

Kli'jentui priklausančius pini
gus jis pasienio ir dingo. Bet, 
matyti, pinigai pasibaigę ir jis 
nutarė atsiimti, kas jam pri
klauso: savo valia nuėjo į po
liciją ir pasidavė.

— Krank Lavinskas.

Nors klubo •susirinkimas įvy
ko prieš savaitę su viršum, ta
čiau apie tai nieko laikraščiuo
se nebuvo rašyta. > Todėl bai
dysiu iš to susirinkimo paduos 
ti kiek žinių.

Pirmiausia turiu pasakyti, 
jog klubas gyvuoja jau trisde
šimt metų." Tai pusėtinai ilgas 
laikas. Nedaug tesurasime lie
tuviškų organizacijų fokio. “am 
žiau's”. Per visą tą laiką klu-( 
bas daug dirbo visuomenės ir 
savo gerovei. Jis rėmė kiekvie
ną naudingesnį sumanymą.

Kadangi tai buvo priešme- 
tinis susirinkimas, tai narių 
atvyko pusėtinai daug. Mat, 
reikėjo naują valdybą rinkti 
bei šiaip daug visokių svarbių 
reikalų svarstyti.

Man ypatingai įstrigo' į gal
vą vienas tarimas. Tūlas narys 
pasiprašo balso ir įneša, kad vi - 
siems valdybos nariams butų 
mokamus algos. Ligi šiol at
lyginimą gaudavo tik sekreto
rius, o kiti valdybos mariai 
dirbdavo dykai. s

Visi nariai suniuro, nesupras
dami ką visa tai, reiškia. Pir
mininkas irgi negali susigau
dyti, — nežino ką su? Tuo įne
šimu daryti. Kyla lermas. Ta
čiau laikinai klą^sipiaš pade
dama į šalį ir einama prie val
dybos ir rinkimų. Įnešėjas vis

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 West 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS.

iriežiura, naujai išfemontuota iš išmalevota. ,— 
iropodistai—Atdara dieną ir naktj.—

PHONE CANAL 9560

Albertas Vinikas 
nut. rašt. Adolfas 

(senasis) ; fin.

SAUSIO MENESIO
MAISTO PRODUKTŲ IŠPARDAVIMAS! ♦

SPECIALS DĖL PENKT. IR ŠEŠTADIENIO ,SAUSIO 3 ir 4

Prieš kiek laiko 
buvo pradėjęs labai smarkau
ti. žadėjo su kažkokiomis isto
rijomis adv. F. Bagočių ata
kuoti. Bet štai jis susilaukė iš 
p. živato ilgą raštą. Perskai
tė jį ir nutilo. Dėti raštą į sa
vo redaguojamą laikrašti jis 
atsisakė. Mat, nenorėjo, kaip 
anoji boba, pats save nuplak-

Trylika darbininkų, kurie tu
rėjo WPĄ darbirs, galėjo ne
mokamai važiuoti į darbą ir 
grįžti namo. Tačiau tuo jie ne
pasitenkino. Jie pasidarė ble- 
kutes ir jas naudojo kaipo “fo
rus”.

Pagaliau klasta buvo išaiš
kinta ir visi trylika darbinin
kų liko suimti. Teisėjas juos 
išbarė ir nuteisė dviem dienom 
kalėjimo.

NES PIGIAU

STORES

nerimsta ir, reikalauja, kad jo 
sumanyjnas butų svarstomas 
ir leidžiamas nariams bal|ūd 
ti. AtsirandU ir pritarėjų/'Be 
didelio triukšmo sumanymas 
praeina. Vadinasi, nuo 
valdybos nąriai gaus tam tik
rą atlyginimą. Atlyginimą jie 
gaus lATal sutartį.

' ' ' , 1‘- '• į’ ' i* 4

Į klubo -vadybą ' kitiems me
tams išrinkta šie asmenys: pir
mininku Jonas Kolas (naujas) ; 
vice-pirm 
(senasis) 
Matulevičius 
rašt, Stasys Simonas (naujas) 
ižd; Jonas Karvelis (naujas) 
iždo glob. ^A. Edreikus ir Jo 
nas Janušaųskis (senieji); mąr 
šalkomis Vincas Alseika (sena 
sis) ir Pranas Remeikis (nau

P. CONRAD
STUDIO 

420 W. 63rd Si
Enrlewood 5883-5840 

Dar gražiau, modernii- 
kiau įrengta I

“Buvo toks kodas Ir neturėjo ape
tito; nežinojau nė ką. daryti’.’

Motinos sako, kad Triner’s Bitter 
Vynas, yra geriausias vaistas susllp- 
nė juslėms, nepilnai augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, kokias medicinos mokslas 
žino apgynimui nuo , nevirškinimo, 
prasto apetito, galvos skaudėjimo, 
nemiegojimo, gasy, blogo kvapo, o- 
dos nesveikumo ir negerumų sąryšy 
su vidurių neveikimu. Malonus var
toti Ir geras, atsakantis vaistas Šei
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Turėjau progos kalbėtis su 
kai kuriais vietos sklokinin- 
kais. Jie sako, jog prieš Pru- 
seikos užsimojimą nuvesti or
ganizaciją pas Bimbą, kyla au
dra protestų. Esą rezoliucijos 
plaukia iš Chicagos, $t. Louis 
ir kitų kolonijų.

Dėl Pruseikos pasukimo į 
bimbinių pusę jie štai ką sa
ko. Girdi, čia visai nėra prin
cipų dalykas. Pruseika dabar 
gaunąs tik 20 dolerių per sa
vaitę. Tuo tarpu jam esanti 
siūloma kažkokia vieta stf dvi
gubai didesniu atlyginimu. Tas 
pasiūlymas jį ir sužavėjęs.

Taip kalba vietos sklokinin- 
kai. Ar tos kalbos yra teisin
gos, tai, žinoma, kitas klausi
mas. Tačiau kad Pruseika su
silaukė didelės opozicijos, tai 
faktas. Kai kurie sklokininkai 
tiesiog sako, jog nuo kepalo 
atplauta riekė atgal nelimpa. 
Esą kai kuriais klausimais gal 
ir busią galima su komunistais 
susitarti ir bendrai veikti, bet 
tai ir viskas. Apie susiliejinją 
su jais, girdi, negali būti ir 
kalbos. Jei Pruseikai pasisek
tų likviduoti “Naująją Gady
nę”, tai tuo atveju mes ge
riau jau susidėtumėme su so
cialistais.

Komunistų taktika, sako tie 
sklokininkai, mums gerai yra 
žinoma. Skirtingų nuomonių 
žmonės jų organizacijose ne
gali nei išsižioti. < 
ganizacijoms nori 
tai mokėk duokles

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

NAUJIENOS 
1739 S. Kalstė Št.

> • CANal 8500

GINGY” KEKSŲ MILTAI

Ar Turit Skaudamas
KOJAS?

KORNUS—SUKIETĖJIMUS 
NAUJIKAULIŲS?

Atsilankykit i Shapiro če- 
verykų Krautuvę—kur čevė- 
rykai bus tinkamai pritai
kyti. • • . •; ?

Mes užlaikome dideli pa
sirinkimą' iVairio didžio ir 
rūšies čeverykų vyrams,

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTĮ
—su ALSANS, aukštos rųŠies. nebrandus naminis gydymas. Be 
narkotų. Saugus ir veiklus it ilgai laikąs. BE SKONIES, BE KVA
PO. GALĮ BŪT PADUOTAS BEjpERĖJO ŽINIOS. Rašykit ,tele- 

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

Kambarys 833 ' Telefonas CENtral 7170.

9A.Y POP> i ~ 
DIDNJ'T Kb-JOVV 

AKjYSODY INJ Tt-IE: 
BZkC? NJO

CIV/IU Į

Buy gloves with what 
t

it savęs
.••ra' i-eiaait •<>' *»
langiau kad cantl reni daatt) 
«<>**!« 5'litenae Tootb P»«U. 
Md-lU (hmi parduoda a» 

ik. » <alo ir kpaauco daa-
-Ir Be to raute •utanplaf 
O knrlnna raUta •naUM’-k 
u plritlakltea ar ką kita

'’burtaaeai Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

’IĮ4idwest” WAX BEANS ............
Midwest” CUT GREEN BEANS

SVETAINĖ DĖL RENDOS 
PATOGI DEL VISOKIU PARENGIMŲ.

Vestuvėms, šokiams ,parems, btirico ir įvairiems vakarėliams, 
Virtuvė su pilnų Įrengimu dykai.

WEST SIDE HOTEL
WALTER biEFFAS, Sav.

2435 SO, LEAVITT STREET \ Tel. Canal 9585

Dykai Pasiteira
vimas ir Rodą

Nežiūrint kaip atkakli kr ųžsenSjus 
Jūsų liga nebūtų, arba jeigu jus negavo
te geidžiamų pasekmių^ praeityj, nepralei
skite progos pasinuauaoti

DR. ROSS’O NAUJAUSIOMIS 
GERAI IŠBANDYTOMIS 

METODOMIS
Kraujo ligose, nerviškume, silpnume, 

šlapumo ir kroniškose ligose, šie meto
dai duoda pageidaujamas pasekmes, Niei- 
kas neturėtų nubusti, nes tūkstančiai 
atgavo sveikatą ir vėl buvo linksmi.

Syphilis, gonorhea ir lytiškas silpnu
mas yra trys svarbiaiisios žmonijos ne-, 
laimės. Jos yra pagydomos jeigu jas 
mokslišką! gydyti nes dėl netinkamo gy
dymo būna labai liūdnos.

LENGVAS IŠMOKĖJIMAS 
Patarnavimas nebrangus ir kiekvienam 

prieinamas.
Mokėkite kiek galite laike gydymo. 

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

LABORATORIJOS EGZAMINACIJA
* BE PELNO.

DR. ROSS HEALTH SERVICĘ 
AND LABORATORY

35 South Dearborn Street 
CHIOAGO, ILL.

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

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

nlals nuo 10 'ryte iki 8 vai. 
Nedėllomis nuo 10 ryto iki 12

Paimkit elevatorių iki 5 aukšto. 
Jis veikla ir Nedėllomis.

ROXEY” ŠUNŲ MAISTAS ....
Justi^rŠKALBIMO^UILAS

230
330

z “HOLLYWOOD” PUIKIAUSIAS TYRAS ' ,

Cane Cukrus 10 49c

V. 23į 
plūs dep. 
už bonk.

JS K4V, GCUEME TO M__
B6 ttUiNJEO BECAAJee 
vou CAM'T DO SVUAT
itel-l-you? BO.INJG _
IKI THE ClV'li— EISlGlNlEECSf moAinI i TV K— . ■■

pLA/sj/ ' IS

6 dėžutės 230
....... 5 s v. 190

- 3 sv. 100

Q1?TTTRAQ “MID'WEST”U ijv/o Tomato ar Vegetablę_ 
“Midwest” ŽELATINŲ DEZORTAI 
“Toddy” Chocolate FOOD DRINK

;BISQUICK” PRIRENGTI MILTAI 

Midwest” PORK and BEANS

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

Mes garantuojame savo čevėrykus ir jeigu nebusite pilnai paten
kinti, mes pritaikysim kitus čėverykus. Jus džiaugsitės musų čevery- 
kai$ ir ,vaikščiosite su šypsą veide.

10 tobulų pirštų. 2 sveikas kojas. Kas nepavydės?

II kainos *1.95 iki *3.95

“Edgemont” SMACKS KREKĖS 8 unc. pak. 100 
“LEADER’’”STIPRIOŠ~šLUOTOS 390
“SHŪRFINE” DEGTUKAI .....
VIRIMUI OBUOLIAI U. S. 1 .....

S. 1
“Red Diamond” SILKĖS ............... 5Vž unc. džiarai 100

270
Drexel Farms” PAN SOUSE (Sulz) 

Midwest” LUNGHEON MEA*T ......

3 šmotai 100
DYKAI! Vienas kenas su pirkimu 3—jus gausite

SUNBRITE CLEANSER......... 4 ken. 15c
• v

PASTABA — Dauguma "Miduiut Storei” turi it mttoa tkytiut, kur įąr 
galite pirkti gerą mėsą, paukftieną ir tt, už žemiautiat kainatl

Specialis kūdikių čevęrykų 
Departamentas.

NUPIRKIT ČĖVERYKUS DĖL SAVO ŠEIMOS KALĖDOMS!

ADTDA’ik RINKTINIAI ČEVERYKAI DĖL 
W : VISOS ŠEIMYNOS .

6307-09 South Western Avė.
Florsheim Krautuve —- Puikiausia .čeverykų Krautuve Chieagoje.

25c
“SHŪRFINE“ APPLE SĄUCE No.' 2 kenai 3 dž 250 
“SINCLARE’~LIMArBEANS N^~2 ken, 2 už 190 

t ’ “DĘL MONTE? 7
bKUblUfi BARTLETT ' Dideli 2^ kenai

.................   ’ -JUSTIČE”............  .............................
LIMA BEANS, PEAS and CARROTS
Raug^ Kopūstai, maiš. Daržovės No. 1

“Shady Dell” APPLE BUTTER 36 unc. džiaras 190

40 unc. jakelis 31c 

........ . kenas 5<t

2 aukšti 1
2'1 unc. kerJ w w 

»T... 2 pak. 90 
a sv. kenai 210 
.........  pak. 150

“Manhattan” SALAMI COTTO ...... .
cįaty ą ROOT BEER O did.
OUUAO GINGER ALE “Midwest” bonk.

TOMAITĖ^ “INDIANA KING” lUlVlAlllSiO - Dideli 2% kenai

'■ : : ; fi-.- ' '• V' '' ■
- • •
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KONGRESO SESIJA
> '

senąją tvarką dabar posėdžiautą dar senasis

Šiandie pradės savo posėdžius naujasis Jungtinių 
Valstijų kongresas, kuris buvo išrinktas pereitą lapkri
čio mėnesį. Z ;

Pa;
kongresas, o naujieji kongresmanai suvažiuotų į Wa-
shingtoną tik ateinant; gruodžio mėnesį, — jeigu pre
zidentas pesušauktų anksčiau nepaprastos kongreso se
sijos. Bei ta tvarka tapo pakeista, įėjus į galią senato-' 
riaus Norris’o konstitucijos pataisai, panaikinančiai! va
dinamas “raišųjų ančių sesijas”. - ?

“Raišųjų ančių sesija” buvo vadinama, senojo kon
greso suvažiavimas gruodžio mėnesį —? po to, kai bū
davo jau išrinktas naujas kongresas. Senieji kongres
manai (daugelis, jų jau nebeišrinkti naujam terminui) 
sėdėdavo Washingtone ir rašydavo įstatymus, kuomet 
naujai išrinktieji kongresmanai' laukdavę,' iki juos par 
sauks prezidentas į nepaprastą kongreso sesiją arba, 
Jeigu tokia sesija neįvykdavo, iki sekančiųjų metų gruo
džio mėnesio, t. y. ištisus 13 mėnesių.

Ta paskutinė (arba “trumpoji”) senojo kongreso 
sesija būdavo gausingas politinės korupcijos šaltinis. 
Neišrinktieji Kongresmanai, t. y. “raišosios antys”, ži
nodami, kad jiems jau nebereikės duoti jokios atskai
tos balsuotojams (ųes balsuotojai jau juos vistiek at- 
metė), žiūrėdavo tik, kaip pelningiau jie gali parduoti 
savo privilegiją, kaipo įstatymų leidėjai, pirma negu 
sesiją pasibaįgs. Jie balsuodavo už administracijos su
manymus, jeigu ši pažadėdavo jiems šiltą politišką vie
telę, arba už įstatymus, naudingus kapitalistiškoms kor
poracijoms, kurios sutikdavo jiems duoti gerą “džabą”.

Kam gi Jungtinių Valstijų konstitucijos autoriai 
buvo įvedę tokią keistą tvarką? Jie bijojo žmonių!

Jie bijojo, kad žmonės gali išrinkti tokį radikališr 
ką kongresą^ kuris viską apvers aukštyn kojomis. Todėl 
konstitucijos autoriai įdėjo į konstituciją patvarkymą, 
kad- po kongreso rinkimų per keletą mėnesių įstatymų 
leidimo galia dar palieka senojo kongreso rankose: jei
gu. pasirodytų, kad naujieji kongresmanai yra perdaug 
radikališki, tai senasis kongresas kartu su prezidentu 
galėtų surasti kokį nors būdą apsaugoti kraštą nuo tor 
kių “pavojingų” radikalų.

šitokio reikalo tačiau nebuvo nė vieną kartą, todėl 
nežinia, kokių priemonių kongresas ir prezidentas butų 
ėmęsi, “gelbėdami kraštą” nuo žmonių išrinktų atstor 
vų. Bet tas konstitucijos patvarkymas veikė per pus: 
antro šimto metų,, nešdamas kraštui daug žalos. Tik 
papūtus liberališkam Naujosios Dalybos vėjui, tapo pri
imtas konstitucijos amendmentas, kuris tas “raišųjų 
ančių sesijas” panaikino, įvesdamas naują tvarką, pa
gal kurią naujas kongresas, išrinktas lapkričio mėnesį, 
laiko pirmą savo sesiją tuojaus po Naujų Mėtų.

Yra ir daugiau tokių pasenusių ir kenksmingų dar 
tykų Jungtinių Valstijų konstitucijoje. Butų labai svei
ka kraštui, jeigu konstitucija butų nuodugniai pertai
syta ir pritaikyta šių dienų reikalavimams. Bet kon- 
servatyviški- žmonės rėkia, kad konstitucija, kaipo ko
kia šventenybė, neprivalo būti liečiama!

“Laisvė” įdėjo žinią iš Mask
vos, kurioje pranešama, kad 
buvęs Vokietijos, komunisitų va
das Erast Torgler tapo išmes
tas iš komunistų partijos, “kai
po išdavikas”. Apie jį pasako
jama taip: z/

“Torgler buvo areštuotas 
ryty j, su Reichstago (seimo) 
rūmo padegimu, bet kalėjime 
naciai davė jam visokias 

> lengvatas ir pagaliaus jį pa- 
liuosavo...

“Dabar Torgler išvien su 
fašiste Maria Reese rašo ko
kią ten knygą.”
Ši Marią Reese įstojo į ko

munistų partiją neužilgio prieš 
Hitlerio pergalę. įsisteigus na
cių diktatūrai, ji pradžioje bu
vo pabėgusi į.užsienius ir tenai 
bandė sudaryti “bendrą fron
tą” tarpe emigrantų vokiečių 
komunistų ir socialdemokratų. 
Bet socialdemokratams jos el
gesys. pasirodė įtartinas ir jie 
nesileido su ja į jokias kalbas. 
Paskui ji sugryžo į Vokietiją 
ir' dalyvavo agitacijoje už $a- 
ar’o distrikto grįžimą prie Vo
kieti jos. Jos pastangomis buvo 
paleistas iš kalėjimo Torgleris.

Reikia pastebėti, kad Ernst 
Torgler buvo vyriausias po 
Thaelmann’o komunistų lydė-* 
ris Vokietijoje. Ir štai toks 
stambus komunizmo šulas par
sidavė fašizmui! *

žinia apie šitą Torgler’io par
sidavimą buvo paduota '“Nau
jienose” jau keletas mėnesių 
atgal. Ji buvo paimta iš Euro
pos socialistų spaudos. Bet ka- 
da mes ją paskelbėme, tai Tie-, 
tuviai komunistai sakė, kad 
tai esąs “biaurus melas” ? ir 
“šmeižtas”. Bet dabar, galų 
gale, ir komunistai yra privers
ti pripažinti,, kad “Naujienos” 
rašė tiesą. . *; ' '

NAUJAS SENATORIUS

JAU “IŠPARDAVĖ?’ 
n----- >

Mikas Vaidyla neseniai per 
“Sandarą” paleido melą, kad 
Įeit F. Vaitkus “išparduoda 
gautas? nuo Lietuvos žmonių 
dovanas”. Bet-vieno melo, jam 
ne gana. Dabar jisai rašo:

“Sakoma, jog už Vytauto 
ordiną arba kryžių jam (la? 
kunui Vaitkui), siūlo, virš de- 

' sėtko dolerių.”
Kadangi Vaitkus niekuomet 

neketino išpardavinėti parsi
vežtas iš Lietuvos dovanas, p 
ypatingai ordinus arba meda
lius, kurie jam tenai buvo 
įteikti* tai “siūlymas* virš de- 
sėtko dolerių” už Vytauto or
diną yrą begėdiškas Vaidylos 
prasimanymas. ...

“Išpardavimas”, matyt, , jau 
įvyko — tik ne pas lakūną 
Vaitkų. Išpardavė savo gėdą ir 
sąžinę “Sandaros” redaktorius, 
jeigu jisai nesisarmatija Šitąip* 
meluoti apie garbingą; žmogų, 
kuris niekuomet neparėjo jam 
į kelią!

Vietoje mirusiojo senatoriaus Schall, Minnesotos 
gubernatorius Floyd B, Olsdn paskyrė laikinai, iki 
įvyks rinkimai, kitą asmenį senatorium. Jo vardas EI* 
mer A. Benson; Jisai yra Farmerių-Darbininkų partijos 
narys ir ^avo pažvalgomis, matyt, socialistas.

Važiuodamas į Washingtoną; jisai staptelėjo Chi
cago je ir pasakė per radio kalbą, kuri bailiems rėpub- 
likonams ir demokratams įvarė tikrą kinkų drebėjimą.

Senatorius Benson pareiškė, kad kapitalizmo liki- 
mas, jo nuomone, yra nulemtas pražūčiai. Iš dabartinio 
ekonominio krizio nesą kitokios išeities, kaip tik paim
ti visuomenei pamatines pramones į savo rankas ir var
toti jas ne pelno tikslams, bet gaminimui tų daiktų, ku
rių reikia žmonėms, kad jie galėtų kultūringai gyventi.

Milionai žmonių Amerikoje šitoms senatoriaus Ben- 
sono mintims pritars, nežiūrint kaip juos mėgintų, gąs
dinti visokiais baubais kapitalistiški politikieriai ir laik-

SIRVYDAS IR “MARKSIZ
MAS”

Rašydamas apie velionį. J. O. 
Sirvydą, kuris 1905-7 m. orga
nizavo Lietuvių Socialistų Są
jungą, o paskui, iš jos pasi
traukęs, virto ųiktu socialistų 
niekintoju* — Dominikas Klin- 
ga sako:

“Vęliau, kai sąjungoj atsi
rado marksistinio gaivalo, 
kuris pradėjo jos veikimą 
'kreipti nuo anticarinio į anti
lietuvišką, Sirvydas buvo vie
nas iš tų, kurie paseke* dr. 
šliupą ir pasitraukė 
lįstų brolijos.” 
Tai yra absurdas.
Lietuvių Socialistų ‘

iš4 sočia-

(pradžioje ji vadinosi “Parti
ja”) susyk priėmė marksizmo 
teoriją ir jos organas “Kova”, 
kurią redagavo Sirvydas, sten
gėsi kiek išmanydamas tą te
oriją dėstyti. Tiesa, “Kovos” 
redaktorius nedaug teišmano 
apie ją. Visa, ką jisai apie ją 
patyrė, (tai — iš populeriškų 
brošiūrėlių, išleistų anglų arba, 
lenkų kalba;

Bet uolumo “marksizmą” 
ginti Sirvydui netruko tol, kol 
jisai nepasitraukė iš “Kovos” 
redakcijos, susipykęs su kitais 
sąjungiečiais. Tai gali įrodyti 
kad ir sekantis faktas.

1905 m, įstojo, į Lietuvių ( So- 
ęįaldęmokratų Partiją Vinco 
Mickevičiaus-Kapsuko organiza
cija, leidusi Prūsuose jaunimui 
skiriamą revoliucinį, laikraštu
ką “Draugą”. Kapsukas buvo 
ne Markso pasekėjas, bet grei
čiaus socialistas liaudininkas. 
Savo idėja? \jisai semdavo dau
giausia iš j rusų social-revoliu- 
eionįerių; literatūros, Taigi jam. 
įstojus į socialdemokratų par
tiją, toje partijoje prasidėjo 
kova tarpe marksistinio (social
demokratinio) ir liaudininkiško 
krypsnių. Šitą kovą, dar aštri
no ypatingos budo savybės tų 
asmenų, kurie vadovavę pami
nėtiems krypsniams: Augusti
no JianuįaiČio-Lizdeikos ir Vin
co Mickevičiaus-Kapsuko. Juo
du abu buvo pusėtinai karšto 
budo žmonės ir palinkę į dik- 
tatoriavimą — ypač Kapsukas* 
kuris* nepakęsdavo prieštaravi
mo fsavo nuomonei.

‘Einant toms peštynėms tar
pe “lizdeikihių” įr “kapsuki- 
nįų”, Sirvydas be svyravimo 
rėmė pirmuosius (t; y. marks
istus) ir piktai,? smerkė antruo
sius. Tuo tarpu y Dn šliupas, 
kuris jau buvo su Socialistų 
Sąjunga susipykęs, tyčia stojo 
už Kapsuką, ir Kai buvo ski
riamos aukos Lietuvos revoliu
cijos reikalams; / įai jisai rei- 
kalavo, kad dalis Jų eitų Kap
suko. “Draugui”. O kai Kapsu
kas savo organizhciją likvida
vo, suliedamas jų. su socialde
mokratų partijos skyriais, tai 
šliupas pasidarei. Gabrio-Paršai- 
čio šalininkes, j .

Yra, toliaus, nesąmonė saky
ti, kad /‘marksistinis gaivalas” 
kreipęs Socialistų Sąjungos Veb 
kimą “nuo anticaristinio į anti
lietuvišką^' Tai yra ignoranto 
kalba. Juk Lietuvos socialde- 
mokrątai-marksistai pirmuti
niai įrašė į savo: programą Lie
tuvos nepriklausomybės reika
lavimą. Tą reikalavimą ir Ame
rikoje pirmiaus, negu kitos sro
ves, ėmė skelbti lietuviai so
cialistai/ ,

Juokingiausia tačiau girdėti 
tokią pasaką iš Dominiko Klin- 
gos tai —kad ir pats Domini
kas Klinga . anais laikais buvo 
karštas “marksizmo” skelbė
jas! Jisai važinėdavo po lietu* 
vių kolionijas, bandydamas 
skaityti referatus apie “marks
izmą” (tik jisai išmanė apie jį 
ųe ką daugiau, kaip apie Kinų 
literatūrą). Vienu kartu jisai 
buvo atvykęs ir pas “Naujie
nų” redaktorių klaustis patari
mo,' kaip čia tą “marksizmą” 
geriau publikai aiškinti. '

Tai ką Čia dabar Klinga nie
kus tauškia, kad “marksizmas” 
nubaidęsu. Sirvydą nuo \ socialis
tų! Jo niekas nenubąidė, bet 
jisai pats nesižinojo kas esąs, 
o buvo labai am^itiškas ir bū
tinai norėjo “vadovauti”. Todė 
jisai blaškėsi iš vienos srovės 
j kitą, ieškodamas vietos, kur 
jisai butų laikomas dideliu vy
ru; Pas socialistus buvo gabes
nių ir apšviestesnių žmonių* 
negu jisai — taigi jisai bandė 
su savo broliu Antanu Bernotu 
Organizuoti “maksimalistus”. 
Kai iš maksimalizmo nieko ne
išėjo, tai Sirvydas ėmė pirštis 
į vadus tautininkams. Pradžio- 

vado-

NETEISINGAS ĮTARIMAS

“Naujienų” No. 300. tuląs 
“Pasipiktinęs Narys”, tarp ki
ta ko\ rašo, buk aš, gaudamas 
iš SLA. Centro algą,, savo 
darbo valandomis skaitąs 
“sargybininkų” leidžiamų biu? 
lėtinių ir cirkuliorių korektū
ras. Kadangi toks p. “P. N.” 
pareiškimas man kenkia mora
liai ir gali pakenkti medžia
giniai; todėl čia turiu* pareik
šti, kad aš nieko, bendro su 
man primetamu ^korektūrų 
skaitymu”^ neturiu ir jokiame 
darbe su Sargybos Komitetu 
nebendradarbidųju. Viskas ką 
žinau (tai žino* ir daugelis 
SLAv narių), tai, kad tokių 
Komitetų yra keli, bet aš nė 
vienam jų jokių darbų nedir
bu. i

“Pasipiktinęs Narys” tą pa
matomai, parašė 

arba nenugirdęs, kurioje baž
nyčioje skambina, arba susir
gęs vaizdavimosi liga: ką jis, 
būdamas mano vietoje dary
tų, vaizduojasi* buk ir aš tai 
darau. Pagaliu, jei p. “P N.” 
apie ,mano darbuotę žino ge
riau, /negu aš pats, tai lai jis 
įrodo faktais. To nepdarius (o 
Jikrai žinau, kad negalės pa
daryti), aš p. “Pasipiktinusį 
Narį” drąsiai pavadinu mela
giu, kuris tiksliai nori prješ 
mane SLA. narius suerzinti.

Gerai butų, jei ir “Naujie
nos” atsargiau su panašiais 
įtarimais elgtųsi, nes augščiau 
minimas, įtarimas man jau 
dabar kenkia moraliai, o atei
ty gali ir materialiai paken
kti. — P. Bajoras.

SLA. Centro Raštinės
Darbininkas.

(Geriausia butų, kad ŠLA. 
prezidentas paskirtų komisiją 
ištirti tuos dalykus. — “N.” 
Red.)

Ponas Redaktorius su pana
šiais įtarinėjimais taip leng
vai nesisvaidysite ir, vengsitę 
būti netvarkios vaidentuvės ar 
piktos valios korespondentų 
įrankiu, nepamatuotai šmeižti 
jįems nepatinkamus asmenis 
ir tuomi ardyti 'jau ir taip 
silpnėjantį, musų visuomeninį 
gyvenimą.

Priimkit mano pagarbus žo
dį, Ponas Redaktoriau.

—M. Ji Vinikas, 
/ SLA. Sekretorius.

reiškimą,

■
i ATVIRAS RAIŠKAS “NAU-
> JIENŲ” REDAKTORIUI

Sąjunga
je jisai mane galėsiąs 
Vauti sandariečiams, bet

' ■ ■ -- ' .... - ■. ‘ !
čja

as- 
“ ‘sargybinių’ 

nebendf'adarbiu- 
Tačiau SLA/ Apšvietus

“Naujienos,” pakartotinai, į 
talpina tokių raštų, kurie, Į 
bendrai paėmus, be jokio dve- 
jpjimo bando įrodyti, buk iš : 
SLA, Centro Raštinės išduo
dama kokios tai paslaptys, 
ŠLA. narių antrašai, buk Irai 
kurie SLA. Centro Raštinėje 
dirbantieji darbininkai ben
dradarbiauja su SLA. Sargy
bos Komitetu, jam teikdami 
visokias informacijas ir buk 
aš ir p. S. E. Vitaitis rašų, ir 
redaguoją to komiteto leid
žiamus biuletinius ir, pag
ilau, buk net pats Sargybos 
Komitetas susikraųstęs į SLA. 
Centro Raštinę ir, leidžiąs ne
tikslią propagandą prieš kai 
kuriuos SLA. Pildomosios Ta
rybos narius.

Kadangi šitoks per Jūsų 
laikraštį manęs ir ^kitų SLA. 
Centre dirbančiųjų įtarinėji
mas daro mums moralę žalą 
ir kartu sėja SLA; narių tar
pe prieš mus neapykantą ir 
mumis nepasitikėjimą, tai' 
šiuomi leiskite man pareikšti, 
kad kai kurie Jūsų bendra
darbiai ir Jus, Ponas Redak
toriau, skelbiate skaudžią ne
teisybę. Kiek mane tai liečia, 
tai visi tie įtarimai yra grynas 
prasimanymas ir “Naujienos”, 
talpindamos tokios rųšies raš
tus pasitarnauja skleidėjams 
pigių ir piktų pliotkų. 
. Apie dirbančius SLA. Cent
re darbininkus, kiek man tai 
yra žinoma, galiu pasakyti, 
kad jie yra ištikimi savo pa
reigoms ir nė su, vienu iš ke
liu esančių “sargybinių’’ ko
mitetų nebendradarbiauja.

Pilnai pasitikiu,, kad ateity

nustelbė Rimka. Tai, galų gale, 
Sirvydas atsidūrė tarpe fašis
tų. Šita srovė susideda iš tokių 
protiškų nususėlių, kad širvy- 
įdas galėjo nebijoti, kad kas 
nors jam čia pavers vadovybę. 
Taigi šitoje srovėje jisai ir ap
sibuvo iki galo,

Jkii, ■ . i "4 ’• •• - ' ; .     i. ” ’ . ,

TURĖTŲ BŪT IŠTIRTA
Ar yra “pliotkos” tai* ką 

įvairus asmęns rašė apie tau
tininkų “SLA. Sargybos Ko
mitetą” ir jo nešvarias atakas 
prieš SLA, Pildomos Tarybos 
daugumą, tai dar klausimas. 
Ponas M. J. Vinikas sako, kad 
SLA. centre dirbantieji 
mens su jokiais 
komitetais 
ja
Komisija savo pareiškime, ku
ris tilpo “Tėvynės” numeryje 
iš lapkričio 1 d. 1935 m., nu
rodė, kad p. Sv E. Vitaitis da
lyvavo slaptoje tautininkų 
konferencijoje, kurią buvo su
šaukęs “Sargybos Komitetas” 
tikslu sudaryti fašistuojančių- 
jų tautininkų ir sandariečių 
bloką Susivienijime prieš pa
žangiąsias sroves ir susitarti 
dėl- “tautiško” kandidatų są
rašo į Pild. Tarybą, (Tarp ki-1 
tų kandidatų į tą sąrašą buvo 
įdėtas ir p. Viniko vardas).

P-nas Vitaitis, kuris paskel
bė SLA.1 organe tą Apšvietos 
Komisijoje, neužginčijo šito 
Komisijos priekaišto, nors 
jšiaip visokių, pastabų jisai 
pridėjo prie jo nemažai. Todėl 
tenka manyti, kad “Tėvynės” 
iredaktoriaus dalyvavimas to
je slaptoje “Sargybos Komite
to” konferencijoje yra faktas. 
O jeigu taip, tai argi gali būti 
teisingas p, Viniko. pasaky
mas, kad žmonės, kurie dirba 
;SLA. centre, nieko bendro su 
?“sargybininkais” neturį ?
Į Yra, be to, s ir kitų faktų, 
įkurie leidžia manyti* kad tar- 
jpe kai kurių SLA. centro 
žmonių ir “sargybįninkų” yra 

i palaikomi « labai artimi ryšiai. 
Tam tikri “Sargybos Komite
to” pakalikai, pav. pereitą va
sarą skelbė, kad kuopa, ku
rioje prikJtfu^o SLA. prezi
dentas F. J. Bagočius, esanti 
neužsimokėjusi kokių ten 
penktukų ir kad; todėl ta 
kuopa įr jos narys Bagočius 
esą “suspenduoti”. Kuopos 
valdyba apie tai nieko neži
no j a. Tai kas gi “painforma
vo” tuos pašalinius asmenis 
apie tai, ar minėtos kuopos 
mokesčių lakštuose yra pažy
mėtas penktukų užsimokėji
mas, ar ne, jeigu centro žmo
nės neturi ryšių su “sargybi- 
ninkais”?

Tautininkų “Sargybos z Ko
miteto” literatūra yra pripil
doma ^ginčais apie tuos daly
kus, kuriuos . savo posėdžiuose 
arba savo krivulęse yra svar
sčiusi SLA. Pildomoji Tary
ba. Sakysime, bond’ų keiti
mo klausimas. Tai yra pusėti
nai kebli finansinė problema, 
kurią pašaliniam asmeniui, 
nežinančiam visų detalių, sun
ku ir suprasti. Nei “Tėvynėje” 
nei kur kitur, viešai tą pro
blemą SLA. viršininkai nebu
vo gvildenę. O betgi savo biu
leteniuose, atsišaukimuose ir 1 cirkulionuose “sargybininkai” 
tą. bond’ų keitimo dalyką pa
naudoja atakoms prieš Pild. 
Tarybos daugumą, Sakydami, 
kad? “socialistai” priešinęsi ge
riems (p. Viniko) sumany
mams ir padarę žalos Susivie-

1 nijimui. .
Kas 

painformavo apie tai, kad 
Pild. Taryboje buvo ginčų tuo 
klausimu ir kad p. Viniko pa
siūlymai buvo x“gėri”, o kitų 
Tarybos narių — “negeri”?

Buvo da ir keistesnių atsiti
kimų. Eina Pild. Taryboje ko-

tuos “sargybininkus”

kio nors sumanymą balsavi
mas laiškais. Dar niekas, iši
mant SLA. sekretorių, nežino, 
kaip kurie Tarybos nariai 
yra. balsavę, o jau “sargybi- 
ninkai” kelia spaudoje triukš
mą, kad; girdi, ve kokį “sky- 
mą” bandą pravesti “socialis
tai”. »Kas gi ta demagogiška 
amunicija “sargybininkus” ap
rūpina šitokiuose atsitikimuo
se?

Tenka priminti čionai, kad 
savo biaurią kampaniją tau
tininkų “Sargybos Kamile tas” 
pradėjo atakomis prieš socia
listus ir prieš “Naujienas”, 
nors- socialistai niekuomet sa- 
vd partijos reikalų į SLA. ne
kišo, o “Naujienos” beveik iki 
pat SLA. nominacijų pradžios 
stengėsi neįsileisti jokių ginčų 
apie kandidatus. Bet* negalėjo
me gį mes visai uždaryti laik
raščio špaltas žmonėms, ku
riuos tautininkų komitetas be 
paliovos šmeižė spaudoje ir 
savo specialiai gaminamoje 
“literatūroje.”

' Jeigu p. Vinikui butų tikrai 
rūpėję, kad tas neapykantos 
sėjimas Susivienijime sustotų, 
jisai butų galėjęs lengvai tai 
padaryti;. įkyriausi ir pikčiau
si Šmeižtų skleidėjai šitoje 
kampanijoje buvo artimi p. 
Vinikui ir p. VHaičiui asmens, 
laikraščiai ir organizacijos. 
Jie savo “darbą” pradėjo dar 
metai su viršum laiko atgal, 
tuoj po Detroito seimo. Reikė
jo ip. Vinikui pakelti prieš tai 
savo balsą. Jeigu jo protes
tas nebūtų susarmatijęs Stri
maičius, Vaidylas ir kitus aki
plėšas, keliančius suirutę tar
pe SLA. narių, tai kada tie 
ponai ėmė daryti savo kandi
datų “sleitus”, dėdami į-juos 
ir p. Viniko vardą, tai pasta
rasis turėja viešai jiems pa
reikšti: “Šu. žmonėmis, kurie 
purvais drapsto mano bendra
darbius Pildomoje Tapyboje 

'—prezidentą Bagočią, iždinin
ką G ūgį įr kitus, ir kurie kur
sto vieną srbvę prieš kitą Su- ' 
sivienijime, griaudami tuo bū
da fraternalizmo dvasią šioje 
organizacijoje, ■— aš nenoriu 
turėti nieko bendra!” 

i

Bet p. Vinikas. to nepadarė. 
Balsų gavimas su pagelba 
“Sargybbs Komiteto” jam bu- 
ivo svarbesnis dalykas, negu 
SLA. labas. Jisai ne tik pats 
nesusiprato pasakyti savo 
Viennįinčiaiųs ir draugams, 
kad yra negražu drapstyti 
purvais organizacijos virši
ninkus, su kuriais jam tenka 
dirbti vienoje įstaigoje; jisai 
atsisakė pakelti savo balsą 
prieš begėdiškus “Sandaros” 
šmeižtus net tuomet, kai prez. 
Bagočius atkreipė į tai jo dė
mesį ir parašė jam laišką. 
Užuot parodęs viešai, kad- ji
sai nesutinka su nešvariomis 
to laikraščio atakomis prieš 
Pild. Tarybobs narids, p. Vi
nikas būdamas narys ir net 
viršininkas organizacijos, ‘kuri 
tą laikraštį leidžia, diploma
tiškai pasiaiškino, kad Sanda
ros- Politikos Komįsija (kurios 
pirmininkas jisai yra), užsi
ima tik “grynai Amerikos po
litikos klausimais, o ne vieti
ne (?) lietuvių politika ar 
tarpsroviniais santykiais; to
dėl jisai nemanąs, kad įam 
gali pulti “moralė atsakomy- 

, be” už tuos oficialio Sandaros 
1 organo šmeižtus. Vadinasi, 
. nusiplovė rankas!

Jęigu p. Vinikas duoda savo 
vardą naudoti tiems, kurie 
kelia 'suirutę Susivienijime, 
tai vargiai kas juo bepatikės, 
kuomet jisai dabar sakosi ne
padedąs “sargybininkams.”

Ne iš vieno šabinio, liet iš 
keleto mums buvo pranešta 
apie nuolatinį artimą koopc- 
raviiną tarpe tas klikos, kuri 
yra pasivadinusi “Sargybos 
Komitetu”, ir kai! kufių SLA. 
centro žmonių. Todėl? butų 
geriausia,' kad Pildomoji Ta
ryba tai ištirtų, nes kitaip ši
tiems nusiskundimams nebus 
galo. ;

Susivienijime,

\NaujUntf* Redakcija
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MUZIKOS ŽINIOS
Rašo — NORA

“Kiekvienam yra duodamas 
tam tikras talentas, tam tik
ra viršutiniška apystova prie 
laimės. Tikrai mastantis 
žmogus yra didžiausias 
priešas, kuri kunigaikštis 
Tasybės gali turėti”.

— Carlyle.

Sveikinimai Lietuvos 
Operai

Kuri 31 .d. gruodžio, 1935 
metais, beabejonėš iškilmin- 
'gai šventė savo 15 metų dar
bo sukaktuves. Svarbų ir 
reikšmingumų šio meno židi
nio musų lietuvių gyvenime 
suprantą ir įvertina kiekvie
nas, kuriam rupi - gražesnės 
gyvenimo pusės, musų visų to
bulėjimas’ir kopimas į tas ąug- 
štas kultūros viršūnes, kurio-

II "| ............ n ui...........■■ii. I.................... , I i ' iii Ii,
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Vas butų žyme, kurių lietu
viai didžiuotųs visados.

Poetės, rUšytbjbs, J
kompozitorės

Pasirodo, kad Lietuvoje 
randasi ndmažas skaičius mote
rų, kurių kūrybiniai gabumai 
žymiai reiškiasi ir stiprina 
musų kultūros ąiigimų. Nese
niai Kaune įvyko spccialis 
Lietuvių moterų literatūros ir 
muzikos vakaras, kuris savb 
programo turtingumu turėjo 
sudominti nemažų skaičių kul
tūros rėmėjų.

Lietuvos menininkai 
užsienių koncertuose

Lietuvos Nepriklausomybės

Vavimas Karalienės Viktorijos 
krir oriaci j os iškilmėse. J o at-. 
sisveikinimo koncertas Londo- 
n’e įvyko 1849 riiėtuose ir ji
sai mirė rugsėjo 25 d. 1849 m.

šis perstatymas Auditorium 
Teatre tlirėtų šu'doįriinti iš vi
so dauįel žriioriių, ne tik 4š 
Chicagoš bet ir apieįirikių, b 
lietuvius dėl to, kad j airi e da
lyvauja jaufta lietuvaite daihi- 
riinkė, fcu kuria Chic&giėčiM ir 
visi svečiai susipažino 1933 
metuose laike Lietuvių Dienos 
Pasaulinėj Parodoj. Tai pane
lė Elena Sadauskaitė. ♦

Drausti inios

še kitos tautos seniai sudėjo 
savo kredencialus.

Giliausios pagarbos užsitar
nauja kūrėjai Lietuvos Ope
ros — priekyje kurių buvo 
KIPRAS PETRAUSKAS, tas 
žmogus, kurs pats stovėdamas 
augščiausioje dainos meno 
viršūnėje ėmėsi to didelio ir 
sunkaus darbo — organizuoti 
operų — ir tapti autoritetingu 
ir kompetetingu jos vadovu.

šiandien mes matome tų 
musų operų vis augant, tobu
lėjant, virstant vis rimtesniu 
meno žydiniu, prilygstančiu 
daugelį pirmaeilių pasaulio 
scenų.

Neabejoju, kad visi užsienio 
lietuviai, tie, kurių širdys tal-

i šventės jproga, 16 d. vasario, 
visa eilė Lietuvos dainininkų 
ir muzikų koncertuos svetingų 
valstybių sostinėse, pav.: Ra
kauskaitė ir kiti Rygoj; Janu- 
škaitė-Zaunienė bus Paryžiu
je; Rabravičius ir pianistas 
Bacevičius — Taline; Karde
lienė ir neseniai pasekmingai 
pildžiusi didžiulį piano kuri
nių koncertų, kuriame parodė 
didelį gabumų ir kad yra\pa- 
siekusi augšto meniškumo — 
pianistė Galina Juodakyte — 
Stockholme; Staškevičiutė iri 
kiti Prahoje ir Matulaitytė, 
Nauragis ir kiti Vienoje.

Kodėl-gi aplenkia tų visų 
didžiausia lietuvių sostinė — 
Chicagų?

pina tikro lietuvio sentimentų, 
prisideda prie šių Muzikos ži
nių vedėjos sveikinimų Lietu
vos Operos, jos penkiolikos 

- metų darbo sukaktuvių proga, 
; linkėdami jos kūrėjams, dar- 
■ buotojams ir rėmėjams ilgo ir 

laimingo gyvenimo, o operai 
vis augti ir kopti prie tų vir
šūnių, kurių jos tvėrėjai troš
ko ir geidė pasiekti ir, kad; 
iš tų meno sferų tas žibintu-

žinotina'

Muzikos Savaite
Japonijoj

Neseniai Japonijoj buvo mi
nėj ama Trečių Metinė Muzi
kos Savaitė. Kiekvienas mie
stukas, didelis ar mažiukas, 
prisidėjo, kad padarius šį meti
nį ąpvaikščiojimų likrai žy
miu. Buvo serijos koncertų, 
paskaitų ir fnužikos srities/ 
visos siekdamos supažindinti 
if lavinti geriausių suprati
mų muzikos. Tokijoj svar
biausias įvykis buvo progra-, 
inas, kuriame dalyvavo Įvai-i 
rus vaikučių chorai, šuaugu-i 
šių choras susidedantis iš 1000

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

♦ V* ♦
LIETUVOS KONSULATAS, Konsu

las Antanas Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiaurėn). Telefonas, SUPeridr 
5619. Valandos—40 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą.

♦ .
PAšPORTŲ BIURAS. Department of 

State, 433 Wešt Van Buren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 po piet.

♦ ♦
IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 

Van Buren Street. Tel. WABash 
9207.

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

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

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

♦ ♦
CHICAGOS POLICIJA, llth Ir State 

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

GAISRUI KILUS, reikia šaukti 
FlRe 1313^

ILLINOIS EMERGKNCY RELIEP 
COMMISSION, 1319 South Michigan 

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

♦ ♦ ♦
IMMIGRANTS PROTfcCtlVE LEA- 
GUE, 824 South Halsted Street (Hull 

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

♦ ♦ ♦
COOK APSKRIČIO LIGONINĖ, W. 

Harrison ir So. Wood kampas. 
Telefonas SEEley 8500.

balsų ir iš šitafohin'io proghas 
mo ,kurtame pildė Beetho- 
ven’o trečia Leonora overtiu-; 
rų ir kitų pasaulinių kompo
zitorių kurinius. !

Prima Dor.ua prisipažįs
ta savo amži

Yra sakoma, kad Lucrezia, 
Bori, ta Metropolitan Operos 
dainininkė ktiri, apart to, kadi 
yra viena svarbiausiu šios- 
operos sustato dainininkių, 
dar labai daug darbuojasi tos> 
įstaigos gerovei ir palaikymui, 
yra dabar “greatest” visų so-] 
pranų, dėl to, kad ji prisipa
žįsta esanti 48 metų amžiaus.

Pyktis-nesutikimai 
“Great Waltz” pasa
kos pamatas

Šis inuzikališkas perstaty
mas, kuris praeitų savaitę ati
darė savo Chicagoš sezonų, 
Auditorium Teatre, vidurtnies- 
tyje, turėjo nepaprastai ilgų ir 
pasekmingų sezonų New 
York’e.

Pasakos turinys pamatuotas 
ant nesusipratimų;taijpkompo-į 
zitdriaus Johann Stra'ttš ir ‘jo 
sukaus, kuris irgi buvo kom
pozitorius. Kuomet vyresny
sis Straus, kuriam buvo lemta1 
įgyti vardų “valco karalius” 
suėjo 21 metų, tai gimė jo 
sūnūs, kuriam irgi išpuolė tas 
“valco karaliaus” garbės var
das. Tais pačiais, 1825 me
tais, vyresnysis Straus pirkių 
kartų dirigavo mažų, 14'dalių 
orkestrą. Už metų po to, pra
sidėjo ilgas listas triumfų, ku
rie padarė jo vardų amžinai 
gyvenančiu. Jo garbė išsipla
tino už Austrijos rubežių ir 
1833 metais jisai koncertavo 
po visų Europų. Vienas iš di
desnių jo triumfų buvo daly1-

K| duos atitra pusė 
muzikėlio sezoho

Dabar, kada hiušų muzika- 
lis sezonas jau pusiau praėjo, 
ir mes turėjom progos ir kaip 
kada tikro malonumo matyli 
ir išgirsti musų dailės mylėto
jus įvairiose koncertuosey ir 
muzikaliuose perstatymuose, tai 
nekantriai laukiam kų suteiks 
antra pusė sezono,^— ta pusė 
kitrioje visi rengiasi pateikti 
mums tų “didelį įvykį” jo se
zono programo.

Visų pitmiausia, lauksime 
Pirmyn Choro ir Chicagoš Lie
tuvių Simfonijos Orkestroš 
mtižikalėk p’UOtps (9 d .vasa
rio) kurt susidės iš ištisos 
Mascagni operos “Cavalleria 
Rusticaąa” ir įdomios simfo
ninės dalies.

Naujiemj 22-tro metinio ap- 
vaikščiojimo, 16 d. vasario, 
kuris kiekvieiią. nietų pasižymi 
savo originalumu ir programo 
turtingumu.

Kada Birutes Choras atida
rys tų dainų Skrynelę, kuria 
jos vedėjo Jono Byahsko mo
teris, Vanda, parvežė mums iš 
Lietuvos, kad galėtume pažin
ti mintis ir jausmus musų jau-; 
nų muzikos ir dailios kūrėjų 
ir poetų vaizduočių, taipgi, at- 
nafujhili pažintis tokių senų 
ir brangių draugų kaip Stasio 
Šimkaus ir kitų.

Dar pridėtas smagtimaš šio 
koncerto, kuris įvyks 8 d. ko-. 
Vo, bus tas, kad nekurie šie; 
kompokitortų ir rašytojų jati- 
smai turės interpretatorę, kurt; 
irgi, be mažiausios abejonės, 
parsivežė pernašai savo įspū
džių iš tos senos, paprasto 
nuoširdumo pilnos Lietuvos. 
Tai ponia Br.onė Drangelienė. 
Ji irgi dalyvaus Birutės koii- 
certe, kaipo viena solisčių.

Yra sakoma, kad “ateinanti 
įvykiai meta savo šešėlius 
prieš save’,’ už tad, turėdama 
privilegijų išnksto žinoti tru
putį to, kas sek už tų “šešė
lių”, galiu pasakyti, kad ne
žiūrint kokia miglota ir tamsi 
diena butų iš lauko, atsilankę 
į visus, šiuos parengimus su
silauksime valandėlių, kurios 
užgaus ir išsklaidys kiekvienų 
nelinksmų mintį, jeigu kokia 
ir rastųsi pas mus tuom laiku.

Todėl, tur būt, nesistebėsite 
mario entuziazmu...y..
.■—•..a - --/x ......

Taupyt Yra Lengva!
Šiuo laiku patyrę groserninkai tu

ri išdirbę naują ir/pasekmingą ’syste- 
ma, pagelba kurios pristatymas ir 
paskirstymas maisto produktu yra 
didžiai palengvintas ir namų šeimi
ninkės gali nemažai sutaupyti, jeigu 
jos lankosi i viehą -tokių krautuvių.

Naujoviški grosęrninkai dėl pirki-; 
ilių nebėturi lankytis i visokius ur-’ 
mb sandėlius, bet jie priklaUsė prie į 
vienos didelės organizacijos kuri; 
valdo ir ^operuoja didėlius nuosavus 
Ufftio sandėlius.

Tokiu budu ir “Midwest Storęs” 
tvarko šavb bizni. Jų urmo sandė
liai suorganizuoti kdoberatyviu budti. 
Per tuos urmo .sandelius visas išmis
tas ir grosery išskifs'tomi ir prista- 
tortri i visas “Midwešt” krautuves.

Tai yra labai ekonomiškas būdas 
dafyti bižhi, ties ihaišto produktai 
superkami vagonais tiesiog iš išdir
bėję ir manufaktūrų. Perkant daug 
išsykio ir prista’tant nė po truputi,, 
bet po vagoną, sutaupo daug ne tik 
laiku, bet ir pinigais^ ir visas tas 
sutaupąs perduodamos pirkėjams. )

Todėl pesdiiku suprasti, kad pre
kės nupirktos tokiu budu gali būt pi
giau pafdubdamos ir hlaistas yra daug 
šviežesnis ir geresnis. Namų šeimi
ninkės nemažai gali sutaupyti pirk
damos “Midwest” krautuvėse.

Dabar eina speėialis sausio pilėne-, 
šio išpardavimas. . Perskaitykit ap
skelbimą, kuris telpa šios dienos; 
laikraščio laidoje 4r jus persitikrinsit, 
kad jus laukia puikus bargenai. Pa
lyginkit kainas ir nesunku bus su 
prasti kiek jus galėsite sutaupyti.

’Apskelb.
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Naujai
Klovainiečių KliUbas 

renkasi MUkšty- 
: norns”

Išrinku K. R. BeYeikj pirminin
ku; Vakarų, rengia7 vas. 22 d.

* ■ <

CICKR'O.—Sekmadienį, gruo* 
džio dieną KlovkinieČių Kliu- 
bas turėjo savo priešmetiriį na
rių stisiriiikinių ’ p. šemetos sve
tainėje.

Valdyboh 1936 irietamš iš
rinkta: .

Kaz. Deveikis—pirmininku; 
B. Kazlauskaš— pagelbininku, 
P. Stasiūnas—raštiri., M. Ma- 
šilioiiis—pd., J. Yuknis ir M. 
BiTčnis—iždo globėjais ir J. Mi- 
kalojunas—maršalka.

Vasario 22 dienų yra rengia
mas taip pat. šameto svetai
nėje baiitis arba “Kliubo Krikš
tynos”. . Komisijų sudaro p-n 
Rašinškiehė, V. Deveikis ir p. 
S. Rinkunaš. Kiek teko patir
ti, btišią, tai šaunias balius, tad 
nariai nepamirškite. Kviečiame 
it jus, Pakrojiečiai ir Rozali- 
miečiai prisidėti. 1

Kliubo reikalai tiek kyla, kad 
praeitų kartų tapo įrašyta suį, 
syk net dešimts naujų narių, 
kurių tarpe matome tokias ga
bias pp-niaš kaip J. Rašingkie- 
nę ir A. Aleliunienę. —D.

čią 1936* metams valdybų:
C. Ūselis—pirmininku, C. Pa 

lubinskis—^vice pirm 
kUbkri-^nUt. rašt., A. Mickevi- 
čia^fin. rašt., C. UstapAs — 
kasiėrium, F< Pauza—maršalka, 
G. Yokribka ir A. Mickevičia— 
kotešpondehtais.
v Veikiančių komisijų sudarys: 
C. Ellis—commit. prisirikto — 
No] 11, A. Mickevičia—No. 2., 
J. Mažintis-—No. 12 ir A. PraiL 
gauskas—No. 62.

Kliubo susirinkimai įvyksta 
kas. mėnesio paskutinį penkta
dienį L. L. Svetainėje, 14th 
štr. ir 49 et.—Kliubo Narys.

Cicero detnokratai Įšsi- 
rinko 1936 m. valdybą
Pirihiriihku paliko C. Ūselis į

G. Yo-

V a n d a Byanskienė 
rašys “Naujienoms” 
kelionės įspūdžius

Atpasakos patyrimus Lietuvoje, 
Francijoj, etc., dalyvavo Kon
grese ' '

Vanda Byanskienė “Birutės” 
choro atstovė Pasauliniam Lie
tuvių kongrese kuris įvyko šią 
vasary Kaune, rašo savo kelio
nės įspūdžius, “Naujienoms”. 
Ji pralies su labai gražiu straips
niu apie Paryžių, kur ji susto
jo kelyje į Kaunu. > /

Beviešėdama Lietuvoje, p. 
Byanskienė sutiko daug žymiu: 
LiėtuVos žmonių, ypatingai kom- 
ppzitorių, kurių daugelis yra 
žinoma amerikiečiams; daug kur' 
važinėjo, atydžiai sekė kongre
są, tad jos raštai, be abejo, bus 
įdomus. Tuo labiau, kad p. 
Byanskienė yra talentinga ra
šytoja.

CICERO.—Gruodžio 27 die- 
nų L.L. Svetainėje įvyko L. De
mokratų Kliubo priešmetinis su • 
sirinkimas, ktfriš išrinko sekam

M

SUSIRINKIMAI
■ii nTil I MfiBliii i 1 iii Ii M I I M iW Hil Mm.

ŠIANDIEN
Illinois Lietuvių PašelpOs Kliubo — metinis susirinkimas, Chi- 

ėagos Lietuviu Auditorijoje, 7:80 vai. vak. Biis raportai 
komisijų apie prisidėjimų prie kitos draugijos, kiti svar
bus reikalai. A. Kaulakis, rašt.

Raudonos Rožės Kliubo — metinis susirinkimas, Lietuvių Liuo- 
sybės svetainėje, Cicero. Bus 'svarstomi svarbus organi
zacijos reikalai. Po susirinkimų — Vaišės. Raštininkas.

Lietuvių Vakarinės žvaigždės Pašelpos Kliubo — metinis su
sirinkimas, G. M. Chernaucko svetainėj, 1900 S. Unioti 
Avė., 8 vai. vakare. Parengimo raportas. B. J. žolynas, 
rast.

SLA. 134 Moterų Kuopai—McKinley Park svetainėje, 7:30 vai. 
vakare. BUS. tariamasi j kurių svetainę perkelti susirin
kimus. Valdyba. "•

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško Kliubo—metinis susirinki- 
x mas, 8:30 vai. vakare, Chicagoš Lietuvių Auditorijoje, 

3133 S. Halsted Street. Bus renkami darbininkai baliui, 
sausio 5 d. Sėkr. S. KuneviČia.

Keistučio Kliubo — meilinis susirinkimas, Hollywood svetainėje, 
24-17 West 43rd Street, 12-tų vai. dienų. Duokles galima 
užsimokėti nuo 10 ryto. Busią daug svarbių tarimų, 
B. Rudgalviutė, nrot. rašt.

129 KuopOs — įritini® susirinkimas, G, Chernaucko sve
tainėje, 1900 S. Union avenue. Bus traukiami narių pa
veikslai. K. Baltutis, prot. rašĮt.

Kruopiškių P. Kliubo — metinis susirinkimas, Moming Star 
Kliubo svetainėj, 2038 W. North Avė., (trečiam aukš- * 

te), 10 vai. ryto. Tarp kito ko*, renkasi darbininkai sau
sio 1J d. parengimui.

SLA

—

PARENGIMAI
>■ .. --------

*

WILLIAM SIMONAITIS
“TĖVUKAS”

Persiskyrė Su šiUo. pasauliu ’ 
gruodžio 28 dieną, 8:30 vai. 7 

. vakare 1955 m., sulaukės 41 
metu amžiaus, gimęs Suvalkų ; 
rd., Vilkaviškio purap.

Ainefiko.i išgyveno 28 inetus. ]
Paliko dideliame nuliudime 'u 

mylimą seseri Magdaleną ir 
švogeri Juozapa Jakštus, se
sers dukterį Aaitoinette Juknis 

Jif jos -šeimyną ir 2 broliu Ka
zimierą Syrącuse, N. Y. ir jo 
minęs.
hos Rožės Pąšelpos 

. Kūnas pašarvotas 
koplyčioj po nr. 
49 ’Ctl, Cifeėto.

Laidotuvės i Vyks : šeštadieni •* 
sausio 4 dieną 1936, 2 ’ vai. po,r 

‘piėt iš koplyčios i Tautiškas 
kapines. / '

Visi a. a. William Simonai- , 
čio,giminės, draugai ir pažysta- • 
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą ir i 
atsisveikinimą. - , ■,

Nuliūdę Mekarfie,,) . t
Seserys, švogeris, sesers 
duktė, broliai ir gimines. .

Patarnauja laidotuvių direk- ' 
z torius J .F. Eudeikis, TeĮefo-

. x'- .r.-.ir-r,,-r,;,---..-......~ ..-ir—■

sers dukterį Antoinette Juknis 
'it jos šeimyną ir 2 broliu Ka
zimierą Syrącuse, N. Y. ir jo 
Šeimyną ir broli Antaną ir gi- 
... Buvo narys Raudo? į 
iros Rožes Pąšelpos Kliubo. ?

j randasi j 
1439 South i

ANTANAS STANKEVICH j
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sbųsib 1 dieną, 7:30 valandą 
Vakare 1936 m., sulaukęs 38 
metų, amžiaus, gimęs Pittston, j 
Pa.

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą moterį Frariėišką, po 
tėvais Viscont, motinėlę Uršu- • 
lę, 2 seseris Fraiicišką Einiks 
ir Magdąlną Wicknian ir jų šei

mynas, ir broli Franciškų ir 
daug7‘kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Ilermitage Avė.

s Laidotuvės įvyks šeštadieni, 
’ sausio 4 dieną, 8:00 vai. ryto 

iŠ J .F. Eudeikio koplyčios i 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos ' 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas i ŠV. Ka
zimiero kapines.

Visį a. a. Antano Stankevich 
giminės, draugai ir pažystami ; 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
'jam paskutini patarnavimą ir 
atisisyęikinimą. >

V Nuliūdę liekame, |
Moteris, motina, sesefys, 
brolis ir gimines.

Patarnauja laidotuvių direk- f 
tcfriUs J. F. Eudeikis, Telefo-' \ 
nas Yards 1741.

Vienų Metų Mirties Sukaktuves

SAUSIO 4—SLA. 178 Kuopos Koncertas ir Balius, Mt. Greėn- 
woode, svetainėje, 3406 W. lllth Street. Kalbės Dt. Mont- 
vidas, 12-to rajono organizatorius K. P. Deveikis. Muzika 
šokiai

SAUSIO 11.
, Viemia Suite, Bismąrck HotęĮb^aridolph <& Węlls Str. 9:00 

P. M. įžanga—$1.00.
SAUSIO 11.—SLA. 301 Kuopos vakaras Cicero šemetų svetainėj, 

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

SAtTSlO 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—50c., prie durų—65c.
SAUSIO 11—Kruopiečių Kliubo Vakarėlis, Neffo svetainėje, 

2435 S. Leavitt Street.
SAUSIO 12—Radio Drama, “Makalai” scenoje, Chicagoš Lietuvių 

Auditorijoje, 3133 S. Halsted Street-su K. Jurgelioniu “Ma
kalo” rolėje. Be to, krutamieji paveikslai, dainos, šokiai. 
Pradžia 5 vai. pp. 40c. ypatai.

SAUSIO 18.—Teisybės Mylėtojų Draugijos vakarienė “Veselija’’ 
ir šokiai pagerbimui įstojusių Lietuvos Dukterų ir Rožan- 
cavos Draugijų Chicagoš Lietuvių Auditorijoj, 8183 So.

< Halsted St. Pradžia 6-tų Vai. vak. įžanga 50c.
SAUSIO 19—-Chicagoš Lietuvių Draugijos Metinis Vakaras/ 

Koncertas, Šokol 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. Giros G. Stepheris orkestrą.

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

VASARIO 16—^NAUJIENŲ” METINIS KON
CERTAS, Sokolu Svetainei, 2345 Sotfth 
Kedzie Avenue.

KOVO 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuaitian tJnivtersfty 
Club)-r-Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagoš Lietuvių Au
ditorijoj į 3133 S. Halsted St. Pelnas—įsteigimui stipen< 

, dijų fondo. Įžanga 50c.

-Mergaičių Ratelio “K. R/’— Leap Year Shuffle, *

BERNIES SMILGIS
po Tėvais petreIkaitė . •

Kuri persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 6 dienų, 
1935 metais sulaukus 36 metų amžiaus, gimus Telšių 
apškrityj ir parapijoje, Smiltelių kaime. Amerikoje iš
gyveno 34 ‘niętus, paliko ‘diclelianic nuliudime vyrų, 
Jiio'zapų ir gimihes.

Pamaldos už velionės Bernies sielų atsibus Sausio 
6 dienų, 8-tų valanda ryto, Švento Gabrielius parapijos 
byžhyčioje, 45th ir Wailace gatvių. t

Meldžiame , atsilankyti visus gimines, draugus ir 
.pažįstamus-į bažnyčių ant mUmaldų, o iš bažnyčios į na
mus atit pietų, 4459 So. Halsted St.

•K. •<. ( 4’ ' 1

Nuliūdę esame, . L
Vyras, tėvai, seserys, brolis, šuoyeriai, 
švogerkos, senukė ir giminės.

Dor.ua
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ri • j • r londoj CLASSIFIEDADS

Rašo Dominikas Kuraitis R0andai-ItaiMt

Pamatykite

CALumt 5269

svečiais
NęW YEAR’S EVE

va-

palaidūnas, tik

CLASSIFIEDADS

Klaidos atitaisymas

didesnis ir

daugiau ir tobu

padarytąi

RADIO
me

PROGRAMAI nuo ras

Sąvo ofise turi

9:30 VAL. RYTE

2092PASIKLAUSYKITE! metams

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

V1C- 
nei

Mirė nuo žaizdų automobilio ne 
laimėje; suvažinėjo trokas

$5.7.
6.0
4.75

: ton

nebrangi
Galima

Halsted

Business Service 
Biznio Patarnavimas

į” Kalėdiniame nu
M. J. Kiro sveiki

GRAŽUS TAVERN pardavimui su 
restauranto virtuve, ilgas lysas. Ran
dasi 1406 E. 55 St. Paaukausiu grei
tam pardavimui.

Financial
Finatisai-Paskolos

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS. visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
lės. regis 
arba ant 
mus pirn

irius ir iče baksus. Cash 
šmokejimo. T 
negu pirkaite kitur. 
SOSTHEIM & SONS 

STORE F1XTURE3
State SL

Lietuvių Tautiškose
Kapinėse palaidotas

Jurgis Dinapas

“Dalykai tvarkoje, naujų 
zoliucijų nereikia daryti.”

Dr. A. L. Graičiunas
“Mažiau pavydo 

dėkingumo 
veikti kūrybinius kultūros dar 
bus, kad butų nauda mums pa 
tiems Amerikos lietuviams ' ij 
Lietuvos, valstybei.”

PIRMYN
SHARPS and FLATS

REIKIA 10 buČerių 
ners 
St., užpakaly*

. TAVERN pardavimui - 
kdina ir nebrangi „ renda. 
padaryti gera pragyvenimą. Atsišau 
kit pas žyduką. 4707 Sę. 
St. Yards 0803.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phonu Yards 8408

daugiau 
pasiryžimo nu

PĄRDAVIMUl groseme 
ketas. Cash biznis su i__ 
vybės. 2633, W. 43 St.

“Laimingų Naujų metų tam
stoms ir visiems lietuviams. Ne
žinau ką aš galėčiau pasaky
ti, būdamas nežymus asmuo, 
čia tolimam Chicagos kampe 
(Pullmane). Kiti už mane yra 
daugiau pasižymėję.”

John Yuška, 2419 W. 43rd 
Street: v

Bučern t ... __
lotas mainyti ant 2 flatu namo po 
5 ir 6 kamabarius, 
beizmentas; l __
dėj. Kaina $4700. Matvkit’ tuo.

J. NAMON &, COMPAN
6755 S. Westerri Avė.

, Tel. Grovehill 1038

pirkti
nejudinamą turtą,

“...Kad visi gyventų ilgai ir 
gyventų meilėj, , santaikoj ir 
ramybėj... Kad turėtų gero p?> 
sisekimo visuose gyvenimo rei
kaluose. Be to, aš norėčiau, kad 
lietuviai daugiau! prižiūrėtų sa
vo sveikatą, ir kad tarp jos su
mažėtų mirtingumas.”

Tas pareigas su 
pasišvenčia su cho

buvo laisvų pažiūrų 
Mylėjo apšvietą ir 
pageidavo, kad butų 

laisvai ir laisvose
-Senas Petras.

pardavimui. Naujos 
South-West kam- 

Par-

Pirmyn” Choras

Business Chances 
į Pardavimui Bizniai

TAVERN 
mados įrengimai. . 
pas 63-čros gatves ir Kedzie, 
duodu, nes turim kita bizni.

PARSIDUODA Shoe Shop. Landis 
mašinos, geroj vietoj, aplinkybės pri
vertė parduoti. „ Frank Paulauski. 
3151 So. Halsted St.

. AuJoniobilį palikti' gatvėje 
galima tik 10 minučių. Jei 
kas ilgiatr užtrunka, tai tuoj 
gauna tikietą. Su atvažiavus 
siais iš kitų valstijų 
nesielgiamą. per daug griežtai 
Policnionai tik pasako paipo-

Stąpkevičius-Stan- 
, . 1426 Nęwberry 

buvo pirmas lietuvis

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis)

Kun. Linkus, 12259 South 
Emerald Avė.:

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

7 KAMBARIU mūrinis bungalow, 
2 maudynės ant 88th St. arti Halsted 
St. karu ir Rock Island. Namas 
išmokėtas . Parduosiu pigiai už 
cash, McCarthy, Beyerly 5000.

ANTRADIENIAIS
(Utarninkais)

IŠ WCBD. STOTIES
1080 kilocycles <

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinam pinigus ant mortgičiu, 
Užrašomi visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis, 

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

Hemlock 0800

Situation Wanted 
Darbo Ieško

DEGTINĖS pardavėjas reikalin
gas. Puikiausis komisas ir bonus. 
Pamatykit Mr. Motei.

- 2038 W. 51 St.

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

LANDLORDS BUREAU np ' 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

(Tęsinys)
Nora Gugienė, Muzikos Mylė
toja, “Muzikos žinių” Skyriaus 

vedėja:

Svečiams iš Califor 
nijos, pp. Arbačaus 
kams pagerbtuvės

SKOLINAM PINIGUS 
Ant 1-mu irz 2-nj morgičiu visose 
apielinkėse (ir perkamu, nuo $100 
iki keliu tūkstančiu. 
Estate Ir Apdraudos Departamente, 

J. NAMON & COMPANY 
6755 S. We$tcrn A ve. 

Tel. Črovehill 1038

pasida
ryti produktyviškesniais, kad 
darbštume šiek tiek susilygin-

Dr. T. Dundulis, 4157 Archer 
Avenue:

s ir mar 
arbe nuosa

Josefina Kriščiunienė, 4501 So 
Ashland Avė.

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvergais)

“Aš dirbsiu visomis pastan
gomis, kad sudaryti ( “bendrą 
frontą” su socialistais prieš ka
rą ir fašizmą. Dirbsiu dėl Lie
tuvos žmonių laisvių. Dirbsiu 
dėl seimo sušaukimo. Ir mano 
linkėjimai yra, kad “.Naujie
nos” pasidarytų veiklus orga
nas agitacijai farmerių-darbo 
partijos sudarymui ir pastaty
mui darbininkų kandidato į 
prezidentus 1936 metų rinki- 
muosė. širdingai linkiu jums 
visiems darbuotis.” •

A. Masalski, Lietuvių Laidotu 
/ vių Direktorių As-jos Pir

mininkas:

MT. GREENWOOD.— SLA. 
178 kuopos koncertas-balius į- 
vyks sausio mėn. 4 dięhą, 6 
vai. vakaro svetainėje, kuri 
randasi po adresu 3406 W, 111 
str. ir Homan Avė., bet ne kaip 
buvo gruodžio 26 paskelbta No. 
8406 W Hlgatės.

Atsiprašome už 
klaidą.—B. Walantirias

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

Kaip ir praeityje, taip ir dabar "Naujienos” 
kreipėsi i eilę Chicagos lietuvių, atsiklaus- 

, dama jų apie planus, norus ir viltis, kuriąs 
norėtų realizuoti pradedant šiuos Naujus

■ 1936 Metus. '
Jų pareiškimai seka:

svarbesnė.
prasdamas, 
ru jas kuo pilniausiai ir ge 
riausiai atlikti.”

gražumu, tur.

ir Damen avenue, kur lietuvis 
lipo į gatviakarį, aplankęs gi
mines gyvenančius adresu 5410 
S. Damen avenue. >

Sunkiai sužeistą Stankevičių 
Ėudeilęio ambulansas nuvežė li
goninėn, bet apie septintą 
karo jis mirė. Nelaimė įvyko 
apie penktą pp.

yakar, J. F. Eudeikio koply
čioje, 4605 S. Hermitage avė., 
įvyko inkvestas. Nelaimės kal
tininkas buvo šulaikytasxuž ne
atsargų Važiavimą.

Mine Run .............. ....
Lump, Egg ar Nut ....
Sčreenings ...................

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

Tel. KEDZIE 3882.

Gr. 31 d., Lietuvių Tautiško
se kapinėse tajio palaidotas Jur
gis Dinapas, bridgeportietis, ku
ris apie du mėnesių atgal buvo 
sužeistas troko ir nuo žaizdų 
mirė. -- - . ' <

A. Masalskio koplyčioje, 3807 
Lituanica „avė., {Lietuvių Kata
likų bažnyčios kun. C. S. Ūr- 
baitis pasakė laįdotuvių kalbą, 
o muzikas Jankauskas ir 
kiti Sugrojorikėlis ' pritai
kintus muzikalius numerius. Jie 
taipgi grojo kapuose. Vėlonj pa
lydėjo gražus būrelis giminių 
Ir draugų, i ’V.?;

Palaidotas Jurgis Virksva
Tą pačią dieną Lietuvių, Tau

tiškose kapinėse buVo palaido
tas ir Jurgis Virksva, iš Ham- 
mand, Ind. Jis mirė sujaukęs 
58 metų, palikęs nulftidime 
žmoną, Petronėlę, Vifksyienę, 
vieną dukterį, du šunus ir dau
giau giminių.

Velionis 
žmogus, 
mirdamas 
palaidotas 
kapinėse.-

J. Byanškas, “Birutės” Choro 
vedėjas:

“Aš turiu vilties, kad nauji 
muzikos kuriniai, kurie buvo 
neseniai parvežti iš Lietuvos 
suartins meno'-ryšius tarp-lie
tuvių Chicagoje ir Lietuvoje. 
P-a Byanskienė ir aš stengsi
mės kiek galėdami dirbti, kad 
lietuviška daina skambėtų 
skaidriai ir amžinai tarp lie
tuvių. Ir linkime, kad šie me
tai labiau suvienytų visus lie
tuvius gyvenančius Chicagoje 
ir apielinkėse, ir' kad per tą 
vienybę atliktų didesnius ir pa- 
sekmingesnius darbus visose 
srityse.” '

JAUNAS, teisingas vąikinas nori 
darbo . Bile kokį darbą. Turi pa
tyrimo kaipo draiveris helper. Gali 
pristatyti liudijimus. Stanislovas 
Chingo. 3213 Lime .St.

CHEVROLET 1933 MASTER SE- 
DAN 4 durų, 5 pąsažierių, mohair 
išmuštas, su radio, karšto vandens 
šildytuvu ir tt. Pilnai garantuotas 
— $325.00, ant išmokėjimo arba 
mainais, 2700 Madison St.

Suvažinėtas belipant į gatviakarj prie 
, 54-tos ir Damen avenue

Help Wąnted—Malė 
Darbininkų reikia

_ beef bo-
Atsišaukit 2029 Greenshaw

“Viską darysiu gerai, 
širdžiai ir teisingai be atidė
liojimo. Nes, 'gyvenimas' per 
trumpas.”
Dr. KovarSkas, Amerikos Lie

tuvių Daktarų D-jas Seki:.:
“Tarnausiu Amerikos Lietu

vių Daktarų Draugijai ir, ben
drai, visuomenei kuo geriau
siai.”

tvarkoje yra pažymėtos rai
des. Kiekvienas-eina prie to 
kid langelio, kapie yra pažy 
meta jo pavardės pirmoji rai

k^lą ir įspėja, kad. kitą kar
tą taip nedarytų. Ir reikia tie
są pasakyti, kad Miami įiolic- 
hienai yra kur kas mandages
ni, negu Chicagos.

. -J • . ■ ■ (• ■ '

žmonėms per gatvę nevalia 
eiti, kai dega raudonos švie
sos. Jei kas bando tai daryti, 
tai policmonas paprastai su
laiko ir rpasako pamokslą.

X ' < • ' '

Oras naktimis yra tiek vė
sus, kad apsiausto nelabai
patogii vdikščioti. Tuo tarpu 
dienos metu,»jei kas nori, gali 
is be marškinių apsieiti.

(Bus daugaiii) x

PARDAVIMUI Delicatessen ir 
bučeme. Biznis išdirbtas per ilgus 
metus. Priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos New Life Delicatessen.- 
3331 South Halsted St.

PARDAVIMUI pekarne — Išdirb 
ta per daugel metų — Vienai mo 
terei persunku. Rašykite i Naujie 
nas, Box 376. ' ; <

Antanas 
ton, 38 metų 
avenue 
užmuštas automobilio šiais me
tais. Bet j is toli gražų ne ^pa
skutinis, nes Sprendžiant iš 
1934-5 metų, panašiai mirtį su
tiks dar apie/ 35 lietuviaj. Pa
prastai, tiek lietuvių užbąigia 
gyvenimą . po automobilio ra
tais ar sudaužytų automobilių 
griuvėsiuose. < ■ ;■

Stankevičių . mirtinai sužęidė 
neatsargus šoferis prie 51-mos

guitas simus 
ant kalnų viršūnių slapstosi. P I 
Arbačauskas, tięk jo buvo išsi
ilgęs, kad bandė “imtis darr 
bą”—šaligatvius atkasti, bet 
užmiršęs jo piktas ypatybes la- | 
bai atšalo labiau atsitolinusias 
nuo kūno dalis. ,

Orange’ai perrukštųs
“Jūsų OrenČiai perrukštųs”, 

pastebėjo pia Arbašauskienė, 
“jie nuskinti žali, už tai ir ne
sveiki valgyti”. j

žinoma> tai fyis tiesa, bet gi 
neišvengtinai. Jei butų nuteki
nami tik prinokę ir Čia gabe
nami, darbas kainuotų dąugiau 
ir, žinoma, ( nevisiemp tada bu- 
tiį jau lengvai prieinama. 

• . . ■ ■■ 
r

Įteikė p. Keserauskienei Rožių 
bukietą *

Tuo pačiu metu senos p. Ke- 
serauskienėK draugės roselan 
diėtės pp-ios: J. Grybiene, G. 
Ručinskienė, J. Ručinskienė, V. 
Petrauskienė, A. Kulešienė, E. 
Dambratfskięnė, K. Petupiėhė, 
ir J. Sadulienė, jos darbuotės 
naudai Progresyvių Moterų 25 
kuopos' atminčiai įteikė labai 
gražų rožių bukietą..

— ž-čiu Jns.

“šiais metais savo vyrą dau
giau mylėsiu tik dėl to, kad 
jis vienas j Lietuvą nevažiuo- pačios rezoliucijos

CICERO.—Gruodžio 30 dieną 
pas vaist. p. Keserauską įvyko 
“Ladies Party” pp. Abračaus- 
kams pagerbti 
prieš poras 
Diego švenčių a proga savo gi
mines ir senus draugus aplan
kyti, o šiandien jie jau grį.žta 
namo. Su j ai važiuoja j ų duk- 
rejė ir mažytė našlaitėlė šešių 
metų mergaite, - kurią jie įsi* 
sUnyjo. ( -

P. Arbačauskas Chicagos lie
tuviams yra žinomas kaipo se
nų laikų, socialistas—veikėjas. . > s,,

Kasė sniegą—-atšalo
Califorhija tai saulės “pir

ties” šalis, kur sniegas lyg iš-

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

Kreipkitės:
LINCOLN TAVERN

Sav. Margaret Belcher, persikėlė iš “Margie’s Tavern.” 
3749 SOUTH HĄLSTED STREET Tel. BOUIevard

“Šiais metais taip sunkiai ne
dirbsiu. Pats vienas j Lietuvą 
nevažiuosiu, bet kitus ' prikal
binsiu važiuot. Remsiu visus 
gerus lietuviškus darbus, 
p. YuŠkienė sako: “šiais 
tais vieną vyrą į Lietuvą 
leisčiau.”)

■ I

Anna Kampikienė, 3213 South 
.. Parnell Avė.:

“Rezoliuciją darau, kurią> aš 
tik -vieną (žinau. O dėl laimin
gesnės ateities, smerksiu dar
bus' pragaišties/’

v y . ‘

Emilija, Mažeikienė, 3149 So.
Halsted St.: i

“šiais' metais aš labai norė
čiau apsivesti su? gražiu ir tur
tingu vaikinų. Jeigu nebus tos 
laimės; tai jau laikysiuos tos

Eitiems

maži 
ai ūr» au- 
ds centus.

3iha jie tik kas puslvalandis, 
r tai nepilni. Tai rodo, jog 
daugelis važinėjasi automobi- 
liais. z

Miestas turi labai gražų par- 
cą, kuris yra tarp miesto ir 

, uros. Į parką kiekvieną die
ną susirenka labai <jaug žmo
nių pasišildyti saulėje. O sau
lėtų dienų netrūksta, nes žie* 
nos metu lietaus mažai tėra.

Namams šildyti . įrengimų 
čia nėra. Niekur nesimtp įtai
sų, kame butų anglis ir mab 
uos pardavinėjama. O kadan
gi žmonės pečių nekurena, tai 
ir durnų nesimato. O vis dėlto 
negalima pasakyti, kad oras 
butų labai švarus. Jį užteršia 
automobiliai, kurių čia yra 
devynios galybės.

Miami paštas yra atidarytas 
įer 24 valandas. Vadinasi, jis 
veikia dieną ir naktį. Atvažia
vę svečiai daugumoje neturi 
pastovaus adreso. Laiškus ji’e 
*aūha iš “General Delivery” 
Ir tame skyriuje visuomet sto
vi didžiausios žmonių eilės. 
Prie langelių alfabetiškoje

Abekas, “Vilnies” redakto 
rius;

Dr. V. A. Shimkus, 3343 Sopth 
Halsted Street

“Musų rezoliucija 
nas 
vienos repeticijos 
Rusticana,” kurią 
mėnesio ^jaiko.”
Justinas Mackiewich, Standard 

Federal Savings and Loan 
„ Assn., prezidentas: ■
“Mano patarimas 

real-estate 
nes viskas brangsta. Neapsi
moka pinigų laikyti dėžutėse, 
pančiakose. Aš tikiu, kad go
ri laikai ateina, apie tai nega
li būti abejonių. Depresija jau 
yra- pasibaigusi. Industrija, 
biznis, apyvarta tai parodo. Be 
to, linkiu lietuviams pamesti 
ragus.”
Albert Lidy, čiagihięs, advoka
tas, veiklus jaunuolių grupėse:

“Aš manau, kad 1936 metais 
labiau, negu pernai pasireikš 
pagerėjimas, nes gimsta dide
lis skaičius naujų korporacijų, 
ir atgija industrija, pagerin
dama darbininkų kliasos gyve
nimą? Tikiu, kad tas pagerė
jimas ir man atneš naudos.

“Aš bučiau laimingas, jei 
tarp lietuvių butų daugiau vie
ningo darbo ir politįnės gru
pės galėtų pasišvęsti tikslams, 
nešantiems naudą visiems lie
tuviams. Atrodo, kad musų po
litinėms grupėms sunku koope
ruoti, bet jaunoji karta tą ydą 
prašalins.”

K. Steponavičius, “Pirmyn” 
choro vedėjas:

“Mano noras 
geresnis choras 1936 m. M« 
no siekis 
lesnio dainavimo. Metams slen
kant, chorų pareigos Amerikos 
lietuvių gyvenime ir lietuvy
bės palaikymui ir skiepijimui 
naujoj gentkartėj darosi vis

< Miami. į ' - įMiami miestas labai skinasi 
nuo'kitų mįestų. Jis yra savo- 
liškiausias iš visų, kokius man 
teko kada matyti. Palyginus 
su pasauliniais didmiesčiais-— 
tai ‘ tik miestelis. Normališku 
laiku, kada svečiai išvažinėj a, 
gyventojų jis priskaito tik 
apie 100,000 su viršum.

švarumu ir 
biit, jokis kitas miestas pasau
lyje negali prilygti Miami. Čia 
suvažiuoja visa Amerikos po
nija žiemps sezoną ppaleisti. 
Mat, oras per visą žiemą yra 
šiltas, — tokis, kaip Chicago
je rugpinčio pabaigoje.. Auto
mobilių čia pamatysi iš visų 
48 Ąinerikos valstijų.

Miami vyriausi bizniai yra 
viešbučiai m valgyklos/ Suva
žiavusieji žmonės juk turi kur 
nors gyventi ir valgyti. O jų 
suvažiuoja desėtkai • tūkstan
čių. Viešbučių yra visokių. 
Kokį kas nori, tokį ir pasiręn* 
j\a. iKaihabrys gailiną gauti 
už du dolerius per dieną. Na, 
o-šauniame viešbutyje reikia 
mokėti iki dešimties dolerių.

Tas pat ir su valgiu. Pietus 
galima pavalgyti už 50 centų. 
O jei kas nori prašmatnių 
pietą,s tai turi užsimokėti pen
kis dūlerįus. Ir moka,, nes mi
lijonieriams penkinė nieko 
nereiškia.

Dangoraižių visame mieste 
yra aštuoni. Kiti trobesiai tik 
trijų ar- keturių aukštų. Visi 
namai — dideli ar maži, ma
riniai ar mediniai — balti. 
Gatvekariai labai maži ir ma
žai jų tėra. Be automobilio su
sisiekimas butų labai prastas. 
Bet vietos gyvenįojai daugu
moje turi automobilius, o mie
sto pakraščiais vaikšto 
autobusai. Gatvękąr. 
otįusai vežę už geni

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas 
$5.75 
6.00 
4.75

‘^Linkiu*, kad muzikos-męno 
mylėtojų skaičius augtų Nau
jais metais. Tai yTa mano troš
kimas. Menas yra tokis daly
kas, kuris stiprina žmonių dva
sią, auklėja juos gražesniems 
gyvenimo dalykams.”

Klėofas Jurgelonis:
“Manau, kad Amerikos lie

tuviai turėtų truputį aptingti, 
o Lietuvos lietuviai

produktyviškesniais

N$W YEAR’S EVE. Swell 
time by Men’s Chorus at Nef- 
fas’. Swell time by “Naujos 

’. Swell time lottsa 
places. Cannot telk

nei 
darys neturi apleisti 

“Cavaleria 
statome už

“Naujienų 
meryje, p. / 
nime draugams ir klientams, į- 
sibrovė nemaloni klaida. P-o
Kiro įstaigos adresas , yra ne 
3335 S. Halsted Street, kaip bu
vo paduotą garsinime, bet 3352 
S. Halsted Street.

Kaip ir per daugelį metų 
praeityj ė, taip ir dabar p. Ki
ras užsiima real-estate bizniu, 
namų statyba 
J. V. pašto skyrių

ANGLIS ANGLIS ANGLIS
Tropicair Anglis — geras pa

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

NORTHERN COAL CO.
Merrimac 2524

Gadyhės 
other 
Lottsa swell time, lottsa head- 
ache. Mind big .................. No
column. A .

Mind big blank and we not 
sure, būt they say “Pirmyn” 
givė “Cavalleria Rusticana” 
Feb. 9, Sokol Hali. Oh, goodie, 
goodie, goodie. And- they say 
all good “Pirmyn” ’ittle chil- 
lun simply mušt be over by 
NTeffas’ every Friday at Eight. 
Maybe Dinner, hu‘h? NO, RE- 
HEARSAL.

We see by the papers Stell’s 
and Frank’s Pūkis Papa gone 
to hospital, New Year’s E ve, 
too. Sad.

No more, chillųn. Now mind 
totai------------- -------- .

The Silent Partner

REIKALINGA moterų prie sorta- 
vimo skudurų. Turi būt patyrusios. 
Jssner Paper Stock Co.' 1801 N. 

Leavitt St. , )

MARGINA prie abelno namų dar- 
>o. 2 kūdikiai, geri namai — $6.00. 

Brown, 1161 Lunt Avė. Sheldrake 
8222.

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. rBoulevard 0250

> Automobiles
NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 

mėnesiu 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

........................ 1 . ................. 1 ‘. L'i.i.i.f'.. i .'.i u «n/‘i i . «m i i .u, II .III .............

Ko Chicagos Lietuviai 
Laukia iš Naujų Metų

NAUJIENOS, Chicago, III 

ir Kitur

Rooms
TURIU 6 kambarius, gyvennu vie

na, galiu išrenduoti 2 ar 3 dėl pa
vienių vaikinų. 10356 So. Wabash 
Avė. 2 lubos. .

_ ________COAL
s HIGH GRADE NORTHERN 

ILLINOIS COAL
Best Substitute for Pocahontas 

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

Direct frpm t the Mine. • 
minimum.

Call Day or.Night 
KEDZIE 3882.

Help Wanted—Female 
Darbininkių rėikia

PATYRUSIOS moteris reikalingos 
prie sortavimo maišytu skudurų. 

1500 Blue Island Avė.

2-ru morgičiu visose

Turime Real

~'Farms fot Sale 
Ūkiai Pardavimui

FARMOS. 40 akru — 65 akrai 
— 120 akru — 282 akrai —551 ak- 

Gyvuliu ir agrikultūros ūkis. 
50 myliu i pitus nuo Chicagos, arti 
Momence, Illinois. Mr. Bates. 1651 
East 67th St. Dorcjiester 8369.

Ėxchange—Mainai
REIKALINGAS BIZNIS 

grosernė, tavernas»arba

cementuotas
puiki vieta South Sai-

> 'M,' •

■ - 'i
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