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No. 3

Prezidentas Atsa
kė Kritikams

Prezidentas savo kalboj, kongresui atsakė 
savo kritikams ir ragino juos paduoti 

geresni programą
WASHINGTON, sausio 3. — 

šiandie susirinko posėdžiams 
74-tas kongresas. Susirinko, jis 
vidurdieny ir susitvarkęs vėl 
išsiskirstė, kad susirinkti va
kare išklausyti prezidento Roo- 
sevelto pranešimo kongresui.

Vakarinis prezidento prane
šimas kongresui buvo nepapras. 
tas dalykas, nes dar jokis pre
zidentas nėra asmeniškai kal
bėjęs kongresui vakariniame 
posėdyje. Bet prezidentas 
Roosevetlas panorėjo kongre* 
su i kalbėti vakare tam, kad jo 
kalbą, kuri bu/o perduota visai 
šaliai per radio, galėtų girdėti 
kiek galima daugiausia žmonių.

Prezidentas kalbėjo kongre
sui labai jautriai ir palietė ne 
tik naminius, bet ir užsienio 
reikalus.

Jis priminė, kad visas pasau
lis ginkluojasi, ruošiasi karui, 
kurio niekas nenori, nes 90 
nuoš. viso pasaulio gyventojų 
trokšta taikos. Amerika sto
ja už nusiginklavimą ir taiką. 
Bet kad tūlų šalių valdonai ir 
autokratai ne tiK nepotf nusi
ginkluoti, bet'tfar kursto* karą, 
tai ir Amerikai nieko kito ne
lieka kaip tinkamai apsigink 
luoti, kad ji galėtų save ap
ginti. Tečiaus jei kur kitur iš
tiktų karas, tai Amerika laiky
sis pilno neutraliteto ir kartu 
skatins kitas šalis eiti prie tai 
kos ir gerų tarpusavio santy
kių atsteigimo.

Smerkia kapitalistus
Kalbėdamas šalies viduriniais 

reikalais, prezidentas užsiminė, 
kad šią šalį valdė finansinės ir 
industrinės grupės, kurios nors 
ir neskaitlingos, bet politiniai 
jos buvo dominuojančios. Bet 
dabartinė valdžia užmezgė nau- 
jus santykius su žmonėmis ir 
sugrąžino valdžią atgal j Wa- 
shingtoną. Ji siekėsi “apsau
goti silpnus, išliuosuoti išnau
dojamus ir suetil^ti tikrą ap 
saugą žmonių turtui”.

Kad to pasiekti, reikėjo pra
vesti visą eilę naujų įstatymų, 
kas ir buvo padaryta.

Kova už valdžią
Bet tai darydama valdžia 

si traukė neapykantą godišių, 
nes prisiėjo ir juos suvaldyti, 
kad jie negalėtų liek daug žmo
nes išnaudoti. \

Tie godišiai išpradžių nusi
lenkė valdžiai, bet dabar, kada 
pavojus praėjo ir šalis prade 
da atsigauti, tai ir jie pradeda 
kelti savo galvas ir prasideda 
nauja kova už galią, už valdžią;

Jie visaip pradėjo valdžią 
pulti ir vesti prieš ją propagan 
dą, bei trukdyti jos darbą.

už-

Sn"RH'sa
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai .pra
našauja: ' <

Apsiniaukę, galbūt sniegas; 
daug šalčiau.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoje buvo 350 ■

Saulė teka 7:18, leidžiasi 
4:31. • ’ ;

sa 
bet

Bet tegul jų darbai būną tei
siami, o ne neigiami. „ Tegul 
jie atšaukia dabartinius įstaty 
mus ir pasiūlo geresnį progra
mą. Bet jie tokio programO 
neturi, o nori tik, <■ kad šalis 
gryštų prie senosios tvarkos, 
kur sau jale piniguočių viską 
valdė. Jie nori atsteigimo eko
nominės autokratijos. Jų ginklas 
yra ginklas baimės, dirbtinės, 
nuodingos baitnės, kurios ap
imti jie šaukia, kad kas juos 
gelbėtų, nes kitaip jie pražū
siu.

Prezidentas ragino šalį ir to‘ 
liau pasitikėti valdžia ir dirbti 
su ja išvien, kad kaip galima 
greičiausia atsteigti visoje 
lyje gerbūvį, ne dėl kelių, 
dėl vistj jos gyventojų.

Republikonai atsakys 
prezidentui

Kadangi republikonai skaito, 
jog prezidentas kalbėjo kongre
sui vakare vien politiniais su 
metimais, tai ir jie išsiderėjo 
iš radio stočių tiek, pat laiko ati
sakyti prezidentui.

Kongrese gi republikonai yrą 
beviltingoj mažumoj ir jie ten 
nieko negali pravesti. Tik jie 
gali trukdyti kongreso darbą, 
padedant tiems atgaleiviškiems 
demokratams, kurie nepritaria 
prezidento Roosevelto liberališ
kai politikai.

dėl

Gubernatorius pasi 
rase senatvės pen 

sijų Įstatymus
I - -.-.... ... .

SPRINGFIELD, UI., s. 3 
Valstijos prokurorui pripažinus 
pilnai konstituciniais valstijos 
Senatvės pensijų įstatymus, gu
bernatorius Horner juos šian
die pasirašė. Tie įstatymai 
tuoj aus įeina į galią.

Einant tais įstatymais, kiek
vienas valstijos gyventoj ąs-pi- 
lietis, sulaukęs 65 metų am-- 
žiaus ir neturintis jokių pragy
venimo šaltinių,, turėtų gauti 
pensijos ne daugiau kaip $30 į 
mėnesį. Pusę tų *pinigų bus pa
rūpinta federalinės valdžios.

Tečiaus nors pensijos ir įėjo 
į galią, jų gauti dar niekas ne
gali, nes nėra paskirta Joms 
pinigų ir nėra sutvarkyta ma» 
šinerija tų įstatymų vykinimiv. 
Tečiaus manoma, kad tai bus 
padaryta legislaturos ateinan
tį mėnesį.

Kaip apskaitoma, privalančių 
gauti pensijas valstijoje yra 
apie 50,000 žmonių.

Automobiliai Angli
joje užmušė virš 

6,000 žmonių
LONDONAS, s. 3. — Delei 

pravestos dideles saugumo kam
panijos, pernai automobiliai 
Anglijoje užmušė 822 žmones 
mažiau, n.egu buvo užmušta už
pernai. Bet vistiek ir pernai 
nelaimėse su automobiliais žu
vo 6,521 žmogus, o 218,798 
žmonės liko sužeisti.

ŠVEDIJA PRIEŠ ITALIJĄ DĖL LIGONINĖS BOMBARDAVIMO;---- :—;J

ng

Švedijoje kilo didžiausias pasipiktinimas prieš Italiją, kai atėjo žinia, kad italų lakūnai Ethio- 
pijoje metė bombas į švedų Raudonojo Kryžiaus ligoninę karo fronte, užmušdami devynis šve
dus ir 23 ethiopiečius. Viršutinis paveikslas parodo tris iš užmuštųjų, o apatiniame, Seventh 
Day Adventist ligoninę, kurią italai sunaikino bombardavimu gr. 6 d. švedų Raudono Kryžiaus 
prezidentas Princas Albertas (kryžius viršuj) reikalauja investigacijos.' Italai aiškinasi, kad 
jie ligoninę bombardavo keršydami už dvejų nelaisvėn suimtų lakūnų galvų nukirtimą. ' -■ ) , ' . 1 ' A*. . • r. ■ . f • '' ' ■ i. '• . . - .

Lindberghaiapleido 
Liverpool; išvyko 

Į Valiją
LIVERPOOL, Anglijoj, s. 3. 

—Lakūnas Lindbęrgh, jo žmo
na ir jų sūnūs Jon šiandie pa
tylomis apleido hotelį kuriame 
jie išgyveno tris dienas ir au
tomobiliu išvyko į Gardiff, Va- 
Jijoj, kur gyvena lakūno žmo
nos giminės. Ten, pasak jų 
agento, jie ieškosiu “ramumo ir 
poilsio”.

Visą laiką Liverpooly Lind
berghai išbuvo užsidarę hotely 
ir nebuvo išėję iš savo kamba
rių. įvažiuodami jie išėjo už
pakalinėmis durimis ir nuva
žiavo šalinėmis gatvėmis, kad 
niekas jų nepastebėtų.

Iždo sekretorius 
planuoja sidab

ro derybas
/ - —- - -

WASHINGTQN, s. 3. — Po 
visos savaitės konferencijų su 
Meksikos finansų ministeriu. 
Saurez, Jungt. Valstijų iždo 
sekretorius Morgenthau dabai 
planuoja pradėti panašias de^ 
rybas ir su kitomis sidabrą 
vartojančiomis šalimis.

Tuo tarpu Meksikos pasienio 
sargybai liko įsakyta gaudyti 
sidabro šmugelninkus, nes jie 
įgabenę sidabrą į Jungt. Vals
tijas gali jį valdžiai parduoti 
po 77.57 c už unciją, kuomet 
pasaulinėj rinkoj sidabro kai
na yra 50c už unciją.

Bankas susprogo
ELMRA, N, . Y., s. 3. —Eks- 

plozija sugriovė trijų augštų 
vietos banko namą, šalę buvęs 
“spulkos” namas taipjau - nu
kentėjo, kaip ir nukentėjo visi 
apielinkės namai. Nuostoliai 
siekia $100,000. ' '

Spėjama, kad eksplozija ki‘* 
lo dėl prakiurusių gaso perva 
dų. Kadangi tuo laiku banko 
nieko nebuvo, tai sužeistų nėra.

Visos Amerikos dar
bininkų konferencija

SANTIAGO, čili, s. 3. —čia 
susirinko pirma visos Ameri 
kos; darbininkų konferencija, 
kuri savo garbės prezidentu iŠ 
rinko Čili prezidentą Artūro 
Alessandri.

Konferencijoje' dalyvauja 19 
Amerikos valstybių atstovai, jų 
tarpe ir Jungt. Valstijų dele
gatai. - .

FORT WILLIAMS, Ont., s. 
3.—Dviems vaikams jau pasi- 
mirus,o jo žmonai sunkiai ser
gantį T. Majbr laukia pagelbos, 
kurios jis negali sulaukti. Jis 
randasi savo namuose prie izo
liuoto Sųgonon ežero, kurį ga 
įima pasiekti tik lėktuvais. Bet 
dėl miglų lėktuvai negali skrai
dyti ir negali atnešti jam me- 
dikalės pagelbos. Manoma, kad 
jo šeimyną užklupo tnenigitis.

:WSz<;

Prezidentui nevisuomet tereikia rūpintis valstybės reika
lais ir sakyti kalbas priešingai nusistačiusiam kongresui, štai 
paveikslas parodo jį išvažiavusį pasivažinėti su sunaus James 
Roosevelto dukrele, Sara. , . .

PREZIDENTAS ROOŠEVELTAS IR ANŪKĖ

■■■■.!'■..........................-...... .. ............. ■' . ............. .... ...................... ............. ...

5 užmušti, '31 sužeis
tas sugriuvus 
namui Kuboj

HAVANA, Kuboj, s. 3. — 
Penkf žmonės liko užmušti ii 
31 sužeistas vakar staigiai su
griuvus dviejų augštų mūri
niam namui. Trys sužeistųjų 
veikiausia mirs.

Namas buvo 60 metų senu
mo. Pirmiau jame buvo laik
raščio spaustuvė, bet dabar na • 
mas stovėjo tuščias if buvo tai
somas, nes prie jo buvo bando
ma prilipinti dar vieną augštą. 
Tečiaus naujo sunkumo senas 
namas . neatlaikė ir urnai su
griuvo. Visi žuvusieji yra 
dirbę prie namo taisymo darbi
ninkai. Bet f tarp sužeistųjų 
yra ir keli praeiviai.

. , y - ■ . .

MASKVA, s. 3. — Uruguay 
atstovas Maskvoje Carlos Ma- 
sanes Uždarė legaciją ir išvažia. 
vo iš Rusijos.

Italijos fašistai grū
moja saviesiems karo 

priešininkams
RYMAS, s. 3. — Idalijos 

fašistų partija, kuri vsiuomet 
stvėrėsi jėgos nugalėti savo 
priešininkus, dabar .šaukia vi
sur susirinkimus, kad žmonės 
išklausytų pakartojimą Musso- 
lini žodžių, kuriuos jis pasakė 
dešimt metų atgal,.apie nau’- 
dojimą jėgos sutriuškinimui 
opozicijos.

“Kada du elementai stoja 
kovon ir yra nesutaikomi,- tai 
tik jėga gali išspręsti kovą’\ 
pareiškė tada Mussolini.

Dabar tuos žodžius kartoja
ma prigrumojimui karo prieši
ninkams ir tiems, kurie abejoja 
apie karo pasisekimą Afrikoje.
Italai bando sukurstyti Ethio- 

p i joje sukilimą
ADDIS ABABA, s. 3. —Et- 

hiopijos valdžia praneša apie 
daugelį susirėmimų, kurie išti
ko Gojjam provincijoj, kur ita 
lai bando sukurstyti čiabuvių 
sukilimą.

Sukilėliams Vadovauja Ras 
Hailu, kuris perėjo italų pu
sėn. 5,000 kareivių pasiųsta iš 
Addis Ababa numalšinti tą su
kilimą.

Valdžia taipjau yra ’ susirupi 
nusi padėtimi šiauriniame fron
te. Karo ministeris Ras Mulug- 
heta aplaikė didelių smūgių 
kovose su italais, o nuo Ras 
Kassa, kuris irgi stojo dideHft 
mušin su'italais, jau kelinta dio* 
na negaunama jokių žinių. Abu 
jie komanduoja dideles ehioi ą 
armijas.

Italai Ethiopijoje 
traukiasi ir bu

riasi krūvon
1 ■> —'

ADDIS ABABA, s. 3. —Vir
šininkai, kurie studijuoja trum 
pUs pranešimus iš fronto, reiš - 
kia nuomonę, kad Italijos ar 
mija evakavo jau visą Tigre 
provinciją, išėmus siauras lini
jas nuo Adigrat į vakarus iki 
Aksum ir nuo Adigrat į pietus 
iki Makale.

Patys italai prisipažysta pa
darę strateginių pasitraukimų, 
kas rodo, kad italų pulkai, ku 
rie pirmiau, buvo' -labiau išsi
blaškę, liko atstumti ir privers
ti koncentruotis mažame plote, 
kad galėtų išlaikyti komunika
cijos linijas su savo bazėmis.

Miestas be automobilių nelai
mių ir be žmogžudysčių

WALLA, WALLA, Wash., s. 
3.—Šiame 16,000 gyventojų 
mieste pernai nė vienas žmogus 
nebuvo užmuštas automobilio, 
ar automobilio nelaimėje. Taip
jau per visus metus čia nebūvą 
ir nė vienos žmogžudystės.

Naujienų Radio Programai
... , ’. ■ ■ ' (

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

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

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

Borah priešinasi su
siaurinimui augš- 

teismo galių
“Liberališkas” senatorius prie 

šinasi valdžios centralizacijai 
ir stoja už kovą su komuniz
mu ir fašizmu

WASHINGTON, s. 3. — Se
natorius Borah, kuris kaipo 
“liberalas” siekiasi republikonų 
nominacijos į prezdentus, pasi
sakė už amerikonizmu kovoji
mą komunizmo ir fašizmo, taip
jau už išlaikymą dabartinių ga
lių augščiausiojo teismo ir prieš 
centralizaciją valdžios.

Prie to jis pridūrė, kad jis 
priešinasi siaurinimuP valstijų- 
galių. Nors jis ir nesipriešinąs 
keitimui konstitucijos, bet ne
matąs jokio reikalo dabar kon
stituciją keisti, ar ją taisyti, 
nes ir dabar kongresas gaiys 
pavesti kokie tik jam tinka so- 
Jalio saugumo įstatymus.

Pasak Borah, prezidento 
Roosevelto centralizavimas val
džios esąs tolygus Mussolinio 
žygiams ir tildymas žmonių bal- ’ 
so.

Pagalios, surasta 
“akis”, kuri mato 

ir tamsoje
ST. LOUIS, Mo., S. 3.' — 

Amfbican -Asociation for the 
jkd.vancemeftt^'Yyf Betence—kon- 
grese Radio Corporation o f 
Am. paskelbė ir pademonstravo 
jos laboratorijose išrastą naują 
tiubą, kuri naudodama nemato 
mus infra-raudonus ir ultra
violetinius spindulius duoda ga 
limybės matyti ir tamsoje. In
strumentą galima vartoti kaipy 
teleskopą, ar mikroskopą.

Tiuba tebėra tyrimo stadi
joje ir jos praktiškas pritaiky
mas dar nebuvo bandytas.

Tečiaus mokslininkai spėja, 
kad ji slepia savy dideles ga- 
Umybes. Pa v. su ta elektro 
niška akimi lėktuvai galės ma
tyti ir per miglag ir tuo bus 
nugalėtas aršiausias aviacijos 
priešininkas. Taipjau su ta 
“akimi” bu^ galima susekti to
li plaukiančius priešo karo lai
vus, ar skrendančius lėktuvus. 
Ir daug visokiausių galimybių 
tai “akiai” pranašujama. Kiek 
tie pranašavimai išsipildys, tik 
ateitis parodys.

26 medžiotojai mirė 
nuo influenzos

I .. .  ... ,

COPENHAGEN, s. 3. —Gau
tomis čia žiniomis, 26 ruonių 
medžiotojai pasimirė influenzos 
epidemijoj ant Angmagssalink 
salos, prie rytinio pakraščio 
Grenlandijos.
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KORESPONDENCIJOS
Eagle River, Wis.
Kaip man Chicago 

x atrado
Vasaros metu, kai iš Chica- 

gos atostogoms pradeda važiuo
ti lietuviai, tai*mes daug laik
raščiuose skaitome apie Wis- 
consino ežerus ir lietuvius far- 
merius. Vadinasi, mes skaitox- 
me patys apie save ir apie tas 
vietas, kame gyvename. Musų 
farmas ir musų ežerus dai
giausia užplūsta chicagiečiai.

Taigi šia proga aš papasako

NAUJI 1936

RADIOS
PEOPIES
Krautuvėse

Parsiduoda
MAŽIAUSIOMIS 

KAINOMIS

1936 Midgct RADIOS ŲUO

1936 Console RADIOS nuo

*34.75

Pasirinkimai:

PHILCO
ZENITH 

RCAVICTOR 
ir kitų

Visi kiti Radios Demons- 
tratoriai Krautuvių Sem-v

siu, kaip man atrodo Chica- 
gos gyvenimas. Vienų gražių 
dienų sumaniau aplankyti to 
didmiesčio lietuvius. Užsimo
viau didelius batus ir per snie
gus pasileidau geležinkelio sto
ties linkme. Tai buvo šeštadie
nio vakaras.

Privažiavus Green Bay, snie
go nesimatė.’ Nors atstumas ir 
nelabai didelis, bot oro permai
na gana žymi. Atsidūręs Chi
cago j e, aš pradėjai? atsargiai 
žįngsniuoti gatvėmis ir dairy
tis aplipk. Vis laukiau, kad kas 
jrems revolverį į šonų ir pasa
kys: “Hapds up!” Juk nieko 
čia nuostabaus: tiek daug juk 
buvau girdėjęs apie visokius1 
plėšimus, puolimus įr grobimus 
Chicagoje. Laikraščiai apie tai 
juk kas dienų rašo.

Bet nieko blogo su manim 
neatsitiko, Mano farmerįška iš
vaizda, matyti, nepatraukė Chi- 
cagos gengsterių akių.

Pirmiausia nuvykau į lietu
viškas kolonijas, kame man te
ko prieš šešiolikę metų gyven
ti. Kaip ir tais laikais, taip ir 
dabar, galima pastebėti tuščių 
lotų, į kuriuos sumesta viso
kių popiergalių ir plytų. Ta 
čiau krito į akis ir visa eilė 
naujų ir gražių namų. Kai pa
klausiau praeivio, kas čia gy
vena, atsakė: “Lithuanians“.

Aplankiau Dariaus-Girėno pa
minklų, šv. Kryžiaus ligoninę, 
tautiškas ir katalikiškas kapi
nes, lietuviškas mokyklas, šiaip 
ar taip, o vis dėlto lietuviai vie
šiems tiems dalykams nemažai 
pinigų yra sudėję. >

Aplankiau apie 60 lietuviškų 
šeimų. Tai vis daugumoje pa
žįstami įr draugai iš anų lai
kų. Atrodo, kad jie visi neblo
gai gyvena ir perdaug nesi
skundžia.

Neaplenkiau nei ' stambesnių 
lietuviškų krautuvių, kaip tai 
Peoples Furniture Co., Budrike 
krautuvę ir t. t. Tiesiog sunku 
tikėti, kad lietuviai taip toli 
butų galėję biznyje pažengti. 
Jų įstaigos visais atžvilgiais 
yra “up-to-date“. Budriko radio 
programas - mes girdime ir 
Eagle River.

Ačiū visiems lietuviams, ku
rie mane maloniai priėmė ii 
vaišino. Tikrai smagu buvo po 
šešiolikos metų chicagiečius ap
lankyti ir su jais pasisvečiuo
ti, J. Sharka.

1 1,1 . ............... .............. ................. ....... . i,"................. . .........■■ i, u,u

kalba, įr reiškė pageidavimu 
kad ir dažniau kas atvažiuotu 
su prakalbomis iš Suvienytų 
Valstijų. . -—

Reikia pažymėti, kad buvo 
atvažiavę ir iš Hamiltono SLA, 
nariai, kurie nusiskundė, kad 
Hamiltone dėl mažo lietuvių 
skaičiaus veikimas yra labai 
apsunkinantis. <

Vakarui pasibaigus 12 vai. 
musų kuopos pirm. J, Jokuby^ 
nas svetį kalbėtojų Kviečia pas 
save ant nakvynės ir prašo, sve
čio pasilikti ilgesnį laikų, kad 
nariai asmeniškai pasikalbėti 
turėtų progos. Svečias sutiko.

Sekmadienį, t. y. gruodžio 29
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d*, \10 vųl. ryto, jau pradėjo 
rinktis viens' po ■ jkito kuopos 
nariai ir B -ai v^l.
vakaro tęsusi nuoširdus pasi
kalbėjimas įvairiais SLA. dr- 
jos reikalais., \ $ -

Iš pasikalbėjimo tenka pa
stebėti, kad gerb. drg. Mažuk- 
na yra labai nuoširdus SLA. 
reikalų gynėjas, kuris bešališ
kai vertina kitus $LA. veikė
jus be skirtumo politinių įsi
tikinimų? Kaįp butų malonu, 
kad visi SLA. veikėjai butų 
tokie nuoširdus įr bešališki 
•SLA. reikaluose, nes tada pra
nyktų ir visokios bereikalingos 
rietenos.

—r- S LA. Narys.

Ų > W

Floridoj ir Kitur
■ r ' \ ■ / . \ : .. .... .
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Rašo. Dominikos Kurąitis ko daųgiąu nekaip 300. Visi 
, kambariai buvo, prigrūsti. Kai 

kuriems gal buvo gana ankšta, 
> TvhrkrąŠtyję bųvp pažymėta, 

skirtas puo’Miami miesto. Jo jog Kubų mes pąsiękaime 9 vai.
11 • • 1 ■ k 1 « • 1 » J

Miami Beach
Miumi Beach yra visai at

i '

Toronto, Kanada

Pilnai Garantuoti
Parsiduoda užęniažiau negu 
vienų trečdalį Jikros Vertės 

$25.00 įkertės po
*8.75

Svečias iš Amerikos ir SLA.
336 kuopos parengimas

$50,00 vertes p
M7.50.1

$98.00 vertės po

*24.50
$75.00 vertės po

*35.00
ir daugv’6ė kitų

Lengvus Išmokėjimai
Didele nuolaida už senus 
Radios mainant ant naujų

KRAUTUVĖSE 
2536-40 W. 63rd 8t. 
Corner Maplewood Avė. 

Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė. 
Corner Richmond Street 

Lafayette 3171

SLA. 236 kp. parengimas su 
prakalbomis įvyko gruodžio 
mėn. 28 d. ir buvo sėkmingas. 
Programa buvo sekama:

1. Dviveiksmė tragikomedija 
“Susiprato“.

2. Toronto majoro J. Simp- 
son ir SLA. P. T. vice pirm. 
Mažuknos prakalbos.

Nors oras buvo šaltas ir ko
munistai su kai kuriais kata
likais sudarė bendrų frontų ir 
boikotavo musų parengimą, su
rengdami savo svetainėje vien 
Šokių vakarą, bet publikos pri
sirinko apie 150 žmonių ir vi
si buvo patenkinti'vakaro pro
grama.

Veikalas ir prakalbos 
buvo pašvęstų propagandai 
SLA. naudingumo, išskiriant 
Toronto miesto majoro trum
pos kalbos, kuris kalbėjo mie
sto tarybos ir majoro rinkimų 
reikalu.

* G.erb. musų svetys drg. Ma- 
žųkna kalbėjo pusantros va
landos ir kita tiek butų galė
jęs kalbėti, jei butų buvę lai
ko, nes jis turėjo viską trum
pinti dėl laiko stokos. Nors jis 
sayo kalboje buvo palietęs ko
munistus, socialistus, katalikus 
ir kitas sroves, bet nei vienų 
jis neužgavo.

Visi buvo patenkinti jo pra-

atstumas yra apie keturias 
mylias. Ten matosi visokio, 
didumo sąliukiir, 'kuriose gy
vena milijonieriai. Salose sa
vo rezidencijas turi Hąryey 
Firestope, Henry Ford,, Jolin 
D. Rockefejler, garsusis CbD 
cagos ’ gęngsteris Al Capone ir 
kiti. Visos salos yra Atlantiko 
vandenyne. Atstumas tarp jų 
yra mųždųug viena mylia. Iš 
sausžemio j jas eina tiltai au
tomobiliams. Važinėtis po sa
las leidžiama, tik, žinoma J 
milijonierių namus negalima 
eiti. Tam reikia gauti specia
lus leidimas.

* ' .
Kiekvienas milijonierius 

ri savo laivukų (jachtų). Su 
tais laivukais jie plaukioja 
jurų. Salas puošia gražiausios 
žaliuojančios vpalmos, kurių- 
didėli lapai sudaro puikų pa
vėsį. Kaitriomis dienomis tad 
yra kur. pasislėpti nuo karštų 
saulės spindulių. •

Kj.ek toliau į pietus yra di
džiausia iš visų salų. Ten 
pristatyta daugybė ''viešbučių 
ir valgyklų. Cja sustoja tuiv 
tingesnieji piliečiai. Pietinė 
salos daljs (apie keturių my
lit] pločio) užpilta smėlio, Tai 
maudymosi vieta, kame susi
renka tuksiančiai žmonių ,Vie,- 
ni jų maudosi, o kiti šjldosi 
saulėje. Juros vanduo itin 
šiltas, — šiltesnis nekaip MD 
chjgan ežere vasaros metu. 
Vapduo sūrūs. Jei netikėtai 
jis patenka į buriXQ> tai visų 
Žmogų nupurto.

Miami Beach statoma daug 
namų. Mat,' Jaukiama .dau
giau svečių. Tikrasis sezonas 
prasideda tik sausio mėnesį ir 
baigiasi balandžio pabaigoje, 
Per tų laikų suvažiuoja daug 
žmonių ir viskas labai pa
brangsta. '

Bus pravartu čia pridurti, 
jog visos tos salos ir sudaro 
Miami Beach, kuriu turi savo 
atskirų administracijų, paštų 
ir t, t. '

Nuo dešimtos valandos rvto 
iki . ketvirtos po pietų saulė 
pusėtinai kaitina. O jau nuo 
ketvirtos' valandos oras tiek 
atvėsta, jog yra reikalingas 
apsiaustas .

- , v- ’ • - §

Kelionė į' Kubą
Laivas “Florida“ yra labai 

puošnus. Keleivių jis veža tik 
apie 300. Klasių nėra, — visi 
trys šimtai pakažierių turi pir
mos klasės akombdacijas.

Iš Miami j Kubų reikia plauk
ti 275 mylias. Apie 6 vai. va
karo žmonės pradėjo rinktis. 
Mat, už valandos' laivas turė
jo išpfaukti. Pasažierų prisįrin-

......................... . J IKI., ", . ,iį

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
irTfiVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

tu

po

ryto.
Laivo orkestras iš aštuonių 

muzikantų pradėjo gpęžtį, 
Griežė daugiausia ispaniškus 
kurinius. Visi muzikųntai ispa
nai, Ir tikrai geri jnuzikantai I 
Jie taip gyvųi ir su temperų ? 
mentu griežė, kad <kelėiviai pa- 
miršo apie savo palydovus ir 
sekė muzikantus,, kurie ne tik 

^griežė, bet ir dainavo išpanil 
kas dainas.

Laivas pasijudino. Po dvklu^ 
šimt minučių iŠ Miami liko tik 
daugybe žiburių, lyg toje pa
sakoje “Užburtas turkas“. Dar 
keliolikai minučių praėjus din^ 
go ir tos šviesės. Orkęųtrųs 
paliovė griežęs1. Visi pasųžierai 
buvo pakviesti vakarieniauti, 
Vakarienė buvo firmos rųšies.

Po ■ vakarienes vieni susiriii - 
ko į salę pasišokti, o kiti iš
ėjo į denį pasigerėti ramiu ir 
^avęjančiu Juros pjru, Muzikan
tai griežė amerikoniškus ir is
paniškus šokius. Pastaruosius 
griežiant šoko išimtinai kubie
čiai. šoko jie nępaprastai vik
riai. Kai amerikoniški Šokiai 
buvo griežiami, tai beveik nie
kas nešoko. AmepjjĮonams, ma
tyti, buvo droVu ’ pasirodyti su 
ša'vo šokiais prieš galantiškus 
ir vikrius ispanus. į;
. Ispanai visi menki ir mažo 
ūgio. Visi jie, tamsių plaukų ir 
nešioja Chaplino usus. Kai iš
eina šokti, tai malonu į juos

žiūrėti. Kojos jų laksto taip 
smarkiai, Kad vos galima su- 
matyti, Daug greičiau nekaip 
amerikiečių šbkant “Charlesto- 
ne“. ,

Vigų laikų oras buvo gražus, 
tik vėsokas. Be apsiausto ne
buvo galima vaikščioti po dė- 
nb

Apie 7 vai. ryto prikūlė mus 
pusryčiu, Netrukus pamatėme 
baltuojantį miestų. Iš tolo vi- 
£i namai atrodė siMieję į daik
tų. Bet laivui arčiau priplau
kus buvo galima namus išskir
ti. Pasirodė dideli balti Hava
nos murai, kurie savo gražu 
inu gal pralenkia visus mies
tus, kokius man teko matyti.

Laivas įplaukė tarp Havanos 
ir pagarsėjusios Morro Castle 
pilies. Pilis pastatyta prieš 300 
metų. Per tų laikotarpį ji daug 
matė visokių kruvinų susirė
mimų.

Naujos rūšies uždarbis
Laivui plaukiant į uostų, pa

matėme kaip aštuoni jauni vy 
rai šoko nuo kranto į vande
nį ir pradėjo plaukti tiesiai j 
mus. Iš pradžių manėme, jog 
jie neš į krantų virves laivui 
pririšti. Tačiau pasirodė, kad 
jįe atplaukė visai kitokiais su
metimais. Priplaukę prie laivo, 
jie pradėjo rodyti vandenyje 
visokius triukus. Pųsažierai 
ėmė mesti į vandenį dešimtu
kus ir nikelius. Plaukikai vik- 
riai pasineria ir pagauna pini

Kartais pasinėrę jie išbū
na apie tris minutes. Pagau
tus pinigus jie parodo, o pas
kui įsideda į burnų, kadangi 
kišenių neturi. x

Pasažierams tas sportas la
bai patiko. Kai kurie dešimtu- 
kus ir penktukus pradėjo mes- 
Ii toliau, kad plaukikams sun
kiau jie butų pagauti. Ta pra
moga tęsėsi tol, kol laivas įplau
kė į Uostų sustojo.

Visi aštuoni kubiečiai išlipo 
į krantų ir, išėmę iš burnoj pi’ 
nigus, rodė juos publikai. Kai 
kurie jų “prižvejojo“ dešimtu
kų ir penktukų gana nema
žai.

Orkestras vėl pradėjo griež
ti ispaniškus šokius. Krante 
prisirinko daug kubiečių eks
kursijai pasitikti.

(Bus daugiau)

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Teb Kepublic 84U2

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

Smulkesni $7.05 tonas

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

Tel. Kenvvood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
n'jo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

,1

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...
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“Buvo toks Rūdas Ir neturėjo ape-

Motinos sako, kad TrJneBs Bitter 
Vynas yra geniausias vaistas susilp- 
nėjusiems, nepilnai augantieins vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, kpkias medicinos mokslas 
žino apgynimui nuo nevirškinimo, 
prasto apetito, galvos skaudėjimo, 
nemięgojimę, gasų, blogo kvapo, o- 
dęs nesveikumo Ir negerumų sųryšy 
su vidurių neveikimu. Malonus var
toti ir gerp-s, atsakantis vaistas 
plynoms, Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR

Bei-

OF BITTER WĮNE

JosępJi Triner Company, Chicago

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceras Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTft 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108 th S t. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue
.... n    "ė.!' ' iiri'i,! hiiiiyii

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2100

Phone Boulevard 4139

J. F. RADŽIUS .
668 Weat 18tn Street - ' Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS ' • — ■
718 West 18th Street Phone Monroe 8877

'■J 'l'I'Mr'-..I..'—i—: —j—_J : 1—

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

■. ■■ 11 .--t1-.. , ■■L.,-’.'..

J. F, EUDEIKIS
4605-07 g. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
‘11 ."11 j1 *■!1 Į*. IJ111 1 h Į 4

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Ganai 2515—Cicero §927

ambulancę patarnavimas DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

ADVOKATAI

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
' Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedčlio, Seredos ir
Pėtnyčios 6 iki 9.

Telęfonas Canal 1175, 
Namai: 6459 S. Rockvvell Street 
\ Telefonas Repųblic 9600.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

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

KL Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas a 

3421 S. Halsted St. Tek Yaras 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington
? Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
namu Tel.: — Hyde Bark 3395

st

Dr, V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai.. Nedėliomis nuo JO iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

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

Seredomis ir nedSl. nagai sutarti , 
Rez. 6631 So. California Avennę

Telefonas Republic 7868
1 ■ ."i . r .<»■■■■ -n....................■  * 11 11 ■

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir 6 abatėmis.

Phone B o ule vai d 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
F

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 sutarimų. 
Ofiso Tel.: Boųlevgrd 7820 
Najnu T.et: prospect 1830 k

AKIŲ SPECIALISTAI

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE* 
Telefonas Virginia 0036

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

■ . ■ į i j u........ 1 Į i —r— -

Kiti. ,Lietųvipi Denarai.
Ofiso valandos: 

Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v. 
Teh: Hemlock 5524, diena ir naktį. 
Dr.Constance Ą.O’Britis

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas 

2408 W. 63rd St. 
Res. 

6000 So. Campbell Avė.
- ' ’ 4. ■ ......—........-

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo JO iki 12

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.
- » ", ‘ O ’ ■

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

^_Tel. Yards 1829
' Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

Dr. Herzman
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

įlydė Park 6755 ar Central 7464

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu ^Daktaru 
Draugijos Nariai,

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

2400 West Madison Street 
Vai, i iki 8 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brnnawick 0597

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory, 2343
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:36
/ Nedėliomis pagal sutarti

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryfx). nuo 2 iki 4 ‘ 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 v»L 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Jki 12 
valandai diena.

/ Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTO ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400
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Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexęl 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir vist 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Ava.
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Ned*« 

liomis ir šventadieniais 10-rl2

■i
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NAUJIENOS, Chicago. Hl.

MUSŲ SKAITYTOJAI
Raštai skiriami i šj skyrių turi būti adresuojami “Musų Skaitytojams”.

Būtinai pridekitę, savo vardą ir pavardę. -

Ir mano žodis tvėrimo 
naujų kliubų klausimu

■■■ • • ■1 i .

koje .didelės reikšmės ir nesu
daro tokie kliubai, bet Lietu
voje gyvenantiems musų bro
liams galime daug' ku'o pagel 
bėt. , ■. : ' į .

Aš manau, kad jau pradė
tas organizavimo darbas tegul 
eina pirmyn. A. Vilis.

Pastaruoju laiku “Naujienų” 
dienraštyje tilpo keli atsišau
kimai kaip į Rokiškiečius, taip 
ir į Uteniškius, raginančius su
siorganizuoti į kliubus.

Prie progos noriu pareikšti 
savo patirima. Kliubas sutver
ti nėra jau taip sunku, bet su
tverus palaikyti jį, tai jau ki
tas klausimas. Ypatingai, kad 
dabartiniuoju laiku kiekvienas 
savotiškai .organizacijų reika
lus supranta; vieniems vieta 
susirinkimam netinka, kitiems 
diena susirinkimui negera, • o 
tretiems ir abelnai visa tvarka 
negera, o patys į susirinkimus1 
nesilanko ir kliubo reikalų ivar 
kyti nepadeda. Jei kliubas tvar
komas ne pagal jų nusistaty
mų, tai toki nariai, kurie vis
kam priešingi, su ranka numo
ja, vadinasi kliubų pameta. Tad 
mano supratimu tokie maži 
kliubai, kaip kad iš Rokiškio 
bei Utenos apskričio tverti ne
praktiška, nes nepajėgs nei 
svetainės tinkamos nusisamdy
ti susirinkimams, nei čarterio 
išsiimti, ir pasilinksminimo va
karų negalės surengti, kad su
kėlus nariuose ūpo ir patrau
kus prie organizacijos.

Kliubą”
Utenos ir 

gyventojai

Siūlo “AugŠtaičių
Kadangi Rokiškio, 

Zarasų apskričių 
labai artimi kaimynai, turime
ir plačių pažintį tarp savęs. 
Todėl ar nebūtų galima sutver
ti kliubas iš visų virš minėtų 
apskričių ir užvardyti bendru 
vardu, pav. AugŠtaičių Kliu
bas? Pagalvokite7 gerbiamieji, o 
aš beveik esu tikras, kad jau 
dabar gyvuojantis Zarasiškių 
kliubas mielai prisidės. Pasita
rimams vieta kol kas paran
kiausia Zarasiškių kliubo bu
tų 2126 S. Halsted street, kur 
'įvyksta musų metinis susirin
kimas, ketvirtadienį, sausio 9 
d. r ‘ . *

Nemanykite, kad aš čia pir
šlio rolę losiu, aš tik savo min
tis išreiškiu. Turintys geres
nius sumanymus prašomi pa
sireikšti. 9 ,

Vajiasiškietis.

Illinojuj jau vykina 
83% PWA darbų

PWA administracija Illinois 
valstija skelbia, kad 83% nu
matytų viešų darbų jau yra 
vykinama arba prirengta vy- 
kinimui
pradėti vas. menesį.

Likusieji darbai bus

Tūkstančiai dalyva
vo Prignano 
laidotuvėse

Nužudyto 20-to wardo legis- 
laturos atstovo Ąlbert Prigna- 
no iaidoti/vės buvo taip iškil
mingos, kaip jos būdavo geng
sterių, Al Capones laikais. Ke
li tūkstančiai žmonių palydėjo 
jį į Mt. Carmel kapines. Daly
vavo daug valstijos atstpvų ir 
miesto aldermonų.

P. S. Domei, Zarasiškių Kliu
bo narių. Prieš-metįniame su
sirinkime tapo permainyta die
na susirinkimams. Vietojo 
penktadienio, jie dabar- įvyks 
kas mėnesio antra ketvirtadie
nį.

Suimtas gengsteris 
Tommy Touhy

irIš Birutės
Vakarėlis

maška, iždin. — V. Birgelis 
fin.. rašt. — A. Oskeliunas.

. A. J. M.

Užvakar rytų ištraukusį iŠ 
lovos gengsterį Tommy Touhy, 
3130 Palmer street, policija jį 
įmetė į kalėjimų už dalyvavi
mų pašto apiplėšime Charlotte, 
N. C. Su keliais sėbrais jis pa
vogė $105,000 vertės brangeny
bių, pinigų ir čekių. Suimtasis 
yra paskutinis garsiosios Touhy 
gengsterių gaujos narys. -

va- 
ma-

Mano žodis Rokiškėnų 
Kliubo reikalu

pa-

Birutės draugiškas vakaras 
įvyks ateinantį šeštadienį 
kare, Lietuvių Auditorijos 
žojoj svetainėj.

Tikslas šio vakaro yra
gerbimui p-nios V. Byanskie- 
nės, vkuri pargabeno tiek daug 
dainų ir operiečių iš Lietuvos. 
Ateityj Birutės Choras steng
sis supažindinti su naujais ku
riniais Chicagos lietuvius — 
vakarų lankytojus.

Atsilankiusieji šiame vakare 
turės progų smagiai laika pra
leisti prie 
muzikos.

užkandžiu ir geros
Busiu.

Pamokos 
pamokos 

»
įvyksta 

“Sandaros”
Birutės 

ketvirtadieniais 
svet., 814 W. 33rd St. Mylin
tis dainų, gali atsilankyti ir 
prisidėti prie Birutės Choro, 
nas yra mokinama naujos dai-- 
nos. Birutės vedėjas yra vie
nas iš geriausių pianistų J. By- 
anskas. —' Busiu.

Patėmijau “Naujienose” p. 
K. čepuko atsišaukimų į Ro
kiškėnus, tikslu suorganizuoti 
Rokiškėnų kliubų. Labai puiku 
ir aš pilnai tam darbui prita
riu.

Man rodos, kad galėtume la
bai didelį ir pažangų kliubų 
suorganizuoti. z

Jeigu visi sueitume į vienų 
daiktų, kaip tai Rokiškėnai, Ka- 
majiškiai, Panemuniečiai, Sa- 
liečiai, Svedasiškiai, Južintiš- 
kiai, Kreuniečiai, Obeliečiai ir 
gyventojų kitų valsčių priklau
sančių prie Rokiškio Apskričio, 
nėra abejonės, kad susidarytų 
didelis būrys kliubiečių.

Kas dėl reikalingumo tokio 
kliubo, žinoma, gal čia Ameri-

Ateinančią va s a r ą 
įvyks didžiulė tau
tišku šokių šventė

' * ■ ''T 

žinomam šokių meno žinovui 
p. Beliajui pavesta paruošti 
planus ; < šokius mokins veltui.

Visi, be abejones, dar atsi
mena įvykusių tautiški^ šokių 
šventę praėjusių vasarų Hum- 
boldt Tarke,' kur taip puikiai 
pasirodė lietuvių šokėjų grupė, 
vadovaujant p. Beliajui.

Be' lįetuvių, p, Beliajus va
dovavo ir dar penkių tautų 
grupėms,, kurios taip pat' pui
kiai išpildė joms skirtas roles. 
Tas buvo pastebėta publikoje 
ir vėliau viso§ Chicagos Spau
doje tinkamai atsiliepta ir įver
tinta. į J

P-nia Nelson, Chicagos pai
kų pramogų vedėja, pastebėju
si ir giliai\įvertinusi p. Belia- 
jaus gilų šokių meno nuovokų 
ir mokėjimų savo gabumus 
perduoti pakvietė jį pas save 
ir pavedė jam paruošti planus 
ir priruošti šokėjų grupes nau
jai didžiulei tautiškų šokių 
šventei, kuri įvyks ateinančių 
vasarų Sbldiers Field. Dabar 
p. Beliajus dirba, kaip sako
ma, iš peties. Jis ne tik kad 
pats moko kitus, jis parenka 
ir kitų tautų šokėjų grupėms 
mokytojus ir j.uosy instruktuo
ja, žodžiu, darbas jau pilname 
įsisiūbavime, nes tokia šventė, 
kokių norima surengti ateinan
čia vasarų galima tik išank- 
sto prisirengus ir gerai iš ank
sto pradedant lavinties. ,

Mokslas bus duodamas vel
tui kiekvienam jaunuoliui virš 
16 metų amžįaps. Priimama ir 
jaunesni. Mokslas eis; pačiam 
p. Beliajui mokytojaujant se
kančiuose vįętoše:

Pirmadienį — Douglas Park, 
(tarp Roosevelt Rd., Califor
nia ir Albany);

Antradienį- — Mark White 
Sąuare (30-tos ir Halsted sts.);

Trečiadienį —Humboldt Park

(California, Kedzie, Division, 
North avenue);

Ketvirtadienį — Hamilton
Park (74-ios ir Normai Avė.);

Penktadienį —f Henry Booth
House (701 W. 14th Place).

Pamokos prasidės * nuo 6 ir 
baigsis 9 vak.

Tad; lietuvių jaunime, nepra
leisk šios puikios progos.

Automobiliai šįmet 
jau užmušė 14 

žmonių

Mirė Vincas Simo- 
naitis-“Tėvukas”

Su naujų, metų pradžia žmo
nių skerdynės Chičagos gatvė
se su automobiliąis kalti
ninkų rolėse — prasidėjo ypar 
tingu smarkumu. Praėjo tik 
dvi 1936 dienos, o užmuštųjų 
skaičius jau siekia 14. Pernai 
metais Chicagos ribose žų*yn, 
787. • . ' | ?

■ Tarp užmuštųjų yra vienas 
lietuvis, Antanas Stankevičius, 
1426 Newberry Avė.

---------- ---- ..v ,

CICERO. — Apskrities ligo
ninėje pasimirė plačiai žinomas 
Vincas Simonaitis, “levuku” 
vadinamas.

Velionis priklausė R. R. Kliu: 
bui per ilgu^ metu‘3, iš'po buvo 
gavęs ir dovanų', kurio pagal
bą sesuo p. Jakštienė rūpinosi 
ir palaidojimu. Paliko du bro
liu Kazimierų ir Antanų, sese- 
rę Magdalenų ir švogerį Jakš
tus. Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, Lietuvių Tautiškose 
nėse. ‘ '

Kol sveikas ir tvirtas 
iiis turėjo daug draugų,
ko sveikatos draugai jį aplei
do. “N.” Rašė jas.

Kapi-

vėliu-
>netu-

Nauja alyva pečiams

Žuvo po elevatorio 
ratais

Ties W. North avenue ir N. 
California avenue po eleveite- 
rio ratais žuvo Bernard Slater, 
60 mėtų siuvėjas, gyvenęs ad
resu, 2724 W. Division st. Po
licija bando patirti ar Slater 
puolė po traukiniu norėdamas 
nusižudyti, ar per kieno nors 
neapsižiūrėjimų. '

Kovoja už Marųuette 
Park transportacijos 

pagerinimą

MARQUETTE PARK.—Mar- 
ųuette Park Liet. Am. Piliečių 
Kliubas laikė priešmetinį su
sirinkimų gruod. 29 d. vieti
nės parapijos svetainėje. Iš ko
misijų paaiškėjo, kad, —Mar- 
quette Parko taisymo ir gat- 
viakarių transportacijos page
rinimo kova yra varoma pir
myn; Taksų reikale raginta 
juos “failioti” per kliubo val
dybų, kaipo protestų; (Nuo bi- 
los kaštuos po 60c.) Komisija 
kliubo rengiamojo šokių vaka
ro sausio 5 d. raportavo,' kad 
jau viskas prirengta. Astuoni 
durų prizai yra gana geri, ir 
gera muzika jau nusamdyta. 
Tikimasi, kad visi dalyviai bu
simojo baliaus bus užganėdin
ti.

Valdyba
Kliubo valdyba 1936 metams 

palikta ta pati. Pirm. A. J. Ma- 
linskas, hutar. rašt. — A. šc-

. 'K . • <X

Telefonų bendrovė 
sugrąžino ęhieagie- 

čiartis 16 milionų
7, --------T7

Vykindama federalio’ teisme 
įsakymų atmokėti abonentams
permokėtus pinigus už telefo
nus, Illinois Bell Telephone Co., 
sugrųžino permokėjusiems $16,- 
519,587. Dar lieka atmokėti — 
$2,575,412.89. Bendrovė pradė
jo atmokėjimus daryti spaliu, 
mėn. 1934.

AKUŠERĖS
______ X__________ _____

i

■s . 'i 1

1

3749

J

Mrs. Anelia K. Jarusz
I \ .

Phyšical Therapy 
and Midwife

6630 *8. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252"

Patarnauju prie 
gimdymo n am no, 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
edeetrie t r e a t- 
męnt ir magne- 

\ tie blankets ir tt.
Moterims ir mter- 
ginomsi patari
mai dovanai.

F. VIZGARDAS 
savininkas

INTERNATIONAL 
WHOLESALE WINE

& LIQUOR CO
Lietuvių didžiausias degtines san
dėlis, užlaiko geriausią degtinę ir 
vyną amerikonišką ir importuotą. 
Kainos prieinamesnės kaip kitur.

Jei norite, kad jūsų kostumeriai ' 
butų patenkinti ir kad jūsų biznis 
augtų, imkite degtinę, kuri patiks 
jūsų kostumeriams, o tokios deg
tinės gausite pas mus.

Parduodam tik tiems, kurie 
turi laisnius.

v Tel. Boulevard 0470
4611 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

P. CONRAD
/ STUDIO 

420W.63rd St
Eni lewood 5883-5840 

Dar gražiau, moderniŠ- 
kiau įrengta.

Dykai Pasiteira
vimas ir Rodą

Nežiūrint kaip atkakli ar užsenSjus 
jūsų ligą nebūtų, arba jeigu jus negavo
te geidžiamų pasekmių praeityj, nepralei
skite progos pasinuaudotl • , /

DR. ROSS’O NAUJAUSIOMIS 
gerai Išbandytomis 

METODOMIS
Kraujo ligose, nerviškume, silpnume, 

šlapumo ir tironiškose ligose, šie meto
dai duoda pageidaujamas pasekmes. Nie
kas neturėti) nuliųsti,' nes tūkstančiai 

’ atgavo sveikatą ir včl buvo linksmi.
Syphilis, gonorhea ir lytiškas silpnu

mas yra trys svarbiausios žmonijos ne
laimes. Jos yra pagydomos jeigu jas 
moksliškai gydyti nes d61 netinkamo' gy
dymo būna labai liūdnos.

' .1" ■; A ' ‘ i . 1 ■ V i -'S

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 savo gerą sveikatą gydytojui 
kuris - specializuojasi gydyme tam tikru 
ligų. > Pasirinkit gydytoją kurie turi 
daugelio metų praktišką patyrimą gydy
me tų ligų. '

LABORATORIJOS EGZAMINACIJA
' BE PELNO.

DR. ROSS HEALTH SERVICE 
AND LABORATORY .

35 South Dearborn Street 
CHICAGO, ILL.

Priėmimo Kambariai- d<51 Vyrų—500. 
Del Moterų—508.

' OFFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 v. po piet. 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir Šeštadie

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

Paimkit elevatorių iki, 5 aukšto. 
Jis veikia ir Nedčllomis.

SVETAINĖ UŽDYKĄ
Tinka dėl susirinkimų, parių, vestuvių ir chorams. .
<• Kreipkitės:

LINCOLN TAVERN
Sav. Margaret Belcher, persikėle iš “Margie’s Tavern.”

SOUTH HALSTED STREET/ Tel. BOUlevard

Tel. Lafayette 2120
SYRENA” Restaurantas ir Bufetas

Europeiško ir Amerikoniško Styliaus
Patarnaujam Bankietams, Parems ir Vestuvėms

Priimam orderius į visas miesto dalis.
1825 West 47th Street, Chicago, III.

Kampas Honore Street.

a

Nusižudė grosernin- 
kų organizacijos 

pirmininkas
Garaže, .adresu, 10444 So. 

Wood Street, rastas miręs nuo 
gazolino dujų, Harry F, Stick-

Chicago—Cook . County 
j and Butchers 
Jis gyveno adre- 
105th street, Be-

ney, <
Retail Grocers 
issociAtion. 
su, 1818 W. 
verly zHills.

Žmona pasakoja kad iš va
karo velionis pašaukė jų te
lefonu ir pasakė, išvažiuojųs il
gai, ilgai kelionei ir norįs pa
sakyti kad jų myli. Ji nenu- 
autė ka vyras norėjo tais žo

džiais pasakyti. Nusižudymo 
priežastis—finansiniai nepasise
kimai. >

Po ilgų metų darbo labora
torijose, Arrow Petroleum 

j'Company išvystė naujos rųšies 
alyvų, tinkamų pečiams kūren
ti. Ta alyva vadinama “Stovol” 
ir specialiai rafinuota ir ypa
tingu budu išdirbta, tinka ku
rui. Dega mėlyna karšta lieps
na, nedvokia ir neišduoda suo- 
džiųi ‘

Arrow Petroleum Company 
pristato pirkėjams alyvų tie
siai iš dirbtuvių, kuri randasi 
prie Gacramento bulvaro, Ohio 

' gatvės7 ir Vincennes avenue. 
, Orderius galima duoti per tele- 
i fonų, VINcennes 4300 arba 

NEVada 43. (Sp.)

SAUSIO MĖNESIO

DIDIS

Išpardavimas
DRABUŽIŲ 
PLOVYKLŲ

SVETAINĖ DĖL RENDOS
PATOGI DEL VISOKIŲ PARENGIMŲ.

į Vestuvėms, šokiams ,parems, bunco ir įvairiems vakarėliams. 
Virtuvė su pilnu įrengimu dykai. •'

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Sav.

! 2435 SO. LEAVITT STREET - Tel. Canal 9585.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS
FOUĘTEENTH STREET BATH HOUSE

f r 908-910 West 14th Street 
! MOTERŲ DIENA SEREDOMIS.

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

SWIMMING POOL

Naujos Mados pilnai garan
tuotos Drabužių Plovykles. 
Reguliarės vertės $49.50.
Sumažinta $29 75
kaina ................... *

PHONE CANAL 9560

STOVOL!
IŠTOBULINTAS PEČIAMS ALIEJUS
Praleiskit šią žiemą, šiltai ir smagiai

Stovol yra ištobulintas ;ir dega švariai ir karštai visokios išdirbys- 
tės aliejum šildomose krosnyse ir virtuvės pečiuose.

Dega bė kvapo< ir yra liuosas nuo angliadario.
Pašaukite NEVada
'' arba VINcennes 4vVU

IR
KAURŲ 

VALYTOJŲ

1936 metų mados pagražin
tos ir pagerintos Maytag 
plovykles ........... $69.50

z

Geros Panaujintos Plovyk
los, pilnai garantuotos po

M4.00

TEATRAS IR BALIUS
' — RENGIA —

Jauną Lietuvių Amerikos Tautiškas Kliubas
Nedėlioj, Sausio-Jan. 5 d., 1936 '

CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ 
3133 SOUTH HALSTED ŠTREET

Durys atsidarys 4:00 vai. po piet. Programas prasidės 5:00 vai. po piet. : • 
Bus perstatyta 3 veiksmų drama “AUDRA GIEDROJE“. Dainuos choras ir p-lč 
V. SLA2AS išpildys klasiškus šokikus. Visą programą išpildys L. K. M. Choras po 
vadovyste A. P. KVEDARO. Šokiai prie gero TŪZŲ (Aces) orkestro.
Kviečia publiką skaitlingai atsilankyti. Įžanga 40c ypatai.
POSTABA: ' ' r .
šiame baliuje,bus duodami garbės ženklai nariams, kurie neėmė pašalpos per 12 

metų. Taipgi bus priimami nauji nariai veltui nuo 18 iki 45 m. amžiaus.
KVIEČIA KOMISIJA.

$35.00 kaip nauji 
HOOVER ŠLAVIKAI po

♦17.95

PETROLEUM CO

. ........................................................... .. .................

Mes Duodame Paskolas

IR
19.50

$30.00 kaip nauji EUREKA 
šlavikai po 

$12.75

PIRKITE ČIA DABAR
TAUPYKITE PINIGUS

Lengvus Išmokėjimai 
Didelė nuolaida už senas 

plovykles ir šlavikus.

2092

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

ALSANS LABORATORY, 190 N. State St., Chicago.
Kambarys 833 Telefonas zCENtral 7170.

Taip pigiai kaip
3222-26 S. Halsted St.

Tel. Victory 4226 
Vedėjas J. KALEDINSKAS

dėl PIRMŲ | 
MORGIČIŲ

BEN F. BOHAC
2641 WEST 51st ST. 
Phone Grovehill 1900

Pasiklausykite musų radio 
programų kas nedėldienį 
11-tų vai. prieš piet iš sto
ties W. G. E. S., 1360 kiloc.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New« 

Published Daily Encept Sunday by 
Jho Lithuanian New« Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

18.00

2.00
1.50

.75

nepriklausomybę tų šalių, kųrįas Vokietija rengiasi už
pulti. ' k . ■ ■ / ■

Tuo tarpu faktas pasilieka faktų, kad fašizmas pra
sidėjo Italijoje.* Tenai jisai turės ir žlugti, pirma negu 
pasaulyje pasidarys saugu demokratijai.

T

Subscription Ratas:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy. '

Entered as Second CSass Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 01. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1789 S. Halsted St„ Chicago. 
Ui. Telefonas Canal 8500,

UfMkymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams___ ___ _ ___
Pusei metą —_____
Trims mėnesiams______
Dviem piėnesiams
Vienam mėnesiui —____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _______________... 3c
Savaitei.......................   18c
Mėnesiui ................ .... ....... 75c

Suvienytose Valstijosej ne Chicagoj, 
paštai

Metams —..........    $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams------ ;---- --  1.50
Dviem mėnesiams  1.00
Vienam mėnesiui ......... ..... — *75

Lietavon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta).

Metams -į--- - $8110
Pusei metų „ 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu Įtartu su užsakymu.

Apžvalga

KUNIGAI PADEDA LENKAMS 
SLOPINTI VILNIAUS LIE

TUVIŲ ŠVIETIMĄ

- ne daugiau, kaip po $30 per

SENATVĖS PENSIJOS ILLINOIS VALSTIJOJE
>'■> I i. i. 111 'J

Gubernatorius Horner pasirašė legislatųros priim
tą bilių, kuriuo įvedama senatvės, pensijos Illinois val
stijoje. Įstatymas įeina į galią tuoj aus, ir manoma, kad 
už kokio mėnesio laiko jau bus pradėta mokėti pensi
jos.

Pensijos nedidelės
mėnesį. Jas gaus nuolatiniai Illinois valstijos gyvento
jai, sulaukę 65 metų amžiaus ir neturintieji kįtokių pra
gyvenimo šaltinių. Pusę sumos parūpins valstija, o kitą 
pusę federalinė valdžia.

Kad ir tai gana kukli pagelba beturčiams senatvė
je, bet visgi šis tas. Ta idėja, kad visuomenė turi rū
pintis beturčiais, kurie negali užsidirbti pragyvenimo, 
tapo pripažinta kaipo teisinga ir bus vykinama prakti
koje.

Pirmiaus viešpatavo mintis, kad valstybė turi ginti 
pirmiausia turtą ir kapitalą, o su darbo žmonėmis tai 
“kaip Dievas duos”
gali užsidirbti; o jeigu darbo nėra, tai niekas nekaltas..

Bet dabar jau ir žmogui, kuris neturi uždarbio, pri 
pažįstama teisė gyventi.

jeigu yra uždarbių — gerai, jie

1 l"V.'ll, ...........

“ ‘Jus, vaikinai ir mergi
nos, greičiau bėkit pas kul
tūrininkus, į tuos prakeik
tus namus, į vakarėlį ir kiš
kit jiems pinigus. ‘Kultūrą’ 
jums prietelka, o ne bažny
čia. Jus miegate amt pinigų, 
o bažnyčiai nėra, geriau neš 
/Kultūrai’. Štai ir-Pupienos 
mergaitės nuėjo prakeiktai 
‘Kultūrai’ tarnauti, jau ir 
jos pradėjo velnio keliais val
kiotis.’ .

‘‘Beveik dvi valandas už
truko pamokslas apie ‘Kultū
rą’ ir... pinigus, šitie abu žo
džiai nuolat buvo girdimi.” 
Tai ve kaip dedasi Vilniaus 

krąšte. Ar tai neprimena kleri
kalų dūkimą Lietuvoj prieš 
“bedieviškus” laikraščius ir or
ganizacijas carizmo Jaikais?'

JI11 II K

“KELEIVIS” APIE “NAUJIE
NŲ” KALĖDINĮ NUMERĮ

^pįe “Naujienų” kalėdinį nu
merį, kuris susidėjo iš 24 pusi., 
musų draugų savaitraštis MKe- 
leivis” sako:

'■Joks kitas lietuviu dien
raštis Amerikoje negali to 
padaryti, ką padaro ‘Naujie
nos’. Todėl nestebėtina, kad 
klerikalai ir kiti reakcinin
kai joms taip pavydi ir taip 
piktai jas šmeižia.,

“Mums gi smagu pažymė
ti, kad musų idėjos dienraš^ 
čiui Chicagoje taip gerai klo-/ 
jasi, Anksčiau ar vėliau, re
akcinė spauda lietuvių tarpe 
turės visai išnykti, o pasi
likti tik pažangiosios sroves 
laikraščiai.”
Musų'pažangioj i spauda šian

die butų nepalyginamai stip
resnė, ' jeigu prieš ją nebūtų 
per metų metus kovoję komu
nistai, kurie skelbė neva revo
liucines idėjas, bet tikrumoje 
stiprino reakciją.

Iš MARK TWAINO sulietuvino Ą. Vaivada

Jono Žičkaus Kelione į Dangti

FAŠIZMAS IR NACIZMAS

Daugelis žmonių ėmė griežtai smerkti fašizmą tik
tai nuo to laiko, kai Vokietijoje įsigalėjo Hitleris. Pir
miau tiems žmonėms fašizmas neatrodė pavojingas da
lykas; loai kurie jį net gyrė/ sakydami, kad Mussolini 
išgelbėjęs Italiją nuo bolševizmo (kas betgi. yra- visai 
tuščia pasaka).

Įdomu, kad Italijos fašizmui nerodė didelio priešin
gumo net ir Rusijos komunistai. Sovietų., valdžia buvo 
gana draugiška Mussoliniui. Ji daug kartų pykosi sų 
Anglija ir Francija, bet Maskvos santykiai su Roma nė 
vieną kartą nebuvo sudrumsti kokiais nors kivirčais. 
Da ir ši rudenį, kada Tautų Sąjunga jau rengėsi pa
skelbti prieš Italiją ekonomines “sankcijas” (bausmes), 
sovietų atstovas Genevoje Litvinoyas pareiškė savo kal
boje, kad Sovietų Sąjunga “visuomet gerbė” juodmarš- 
kinių diktatūrą. •

Daug daugiau antagonizmo sukėlė prieš save Vo
kietijos hitlesizmas. Klausimas: kodėl? Ar nacių dikta
tūra yra blogesnė už Italijos fašizmą?

Amerikos laikraštininkas George Seldes, kuris yra 
parašęs knygą apie Italijos diktatorių (“Sawdust Cae- 
sar”, išleido Harper and Bros.), sako, kad Mussolini iš
žudė, gal būt, dešimtį kartų daugiau žmonių, negu Vo
kietijos naciai, ir kad jisai yra daug žiauresnis ir že
mesnio charakterio despotas, negu Hitleris.

Hitleris, anot to rašytojo, susilaukė didesnio prie
šingumo pasaulio opinijoje dėl to, kad jisai paskelbė 
nuožmų karą žydams, kurie netyli, kuomet jie yra 
skriaudžiami. Be to, Hitleris susivaidijo su protestonų 
ir katalikų bažnyčiomis, kurios turi užtarėjų visose ša
lyse. O Mussolini buvo gudrus ir su katalikų bažnyčia 
padarė taiką. . >

Sovietų Rusija nesipyko sil Italijos fašistais, • ka
dangi ji per daugelį metų kovojo prieš Versalės taiką, 
kurią gana ilgai smerkė ir Mussolini. O kol sovietų val
džiai buvo naudinga draugauti su jųodmarškinių dik
tatūra, tol jos neužkabindavo ir komunistų Internacio
nalas bei komunistų partijos. Jos, tiesa, kąrtkartęmis 
dėl formos, pasakydavo žodį kitą kokioje nors rezspliu- 
cijoje apie fašizmo blogumą, bet tikros kovos prieš fa
šistų valdžią komunistai nevedė. • '

Komunistų nusistatymas prieš Vokietijos hitleri
ninkus buvo nepalyginti griežtesnis nuo pat nacių per
versmo (iki perversmo komunistai su hitlerininkais 
dažnai eidavo išvien). Priežasties čia reikia ieškoti ne 
komunizmo principuose -(kurių faktinai ir nėra), bet 
sovietų valdžios valstybiniuose sumetimuose. Hitlerį 
kojUVokietija nori plėsti savo įtąką rytuose; ji svajoja 
ne tik apie įsigalėjimą Pabaltės kraštuose, bet ir apie 
Ukrainos atplėšimą nuo Rusijos.

Štai dėlko daugiausia Maskvą Hitlerio neapkenčia 
ir liepia komunistams kad ii* su ginklu rankose ginti

žmonėms 
Kultura , — 

esanti komunistų, 
radį- 

be- 
iš- 

dvi 
ki-

Lietuviai pirmeiviai yra su
organizavę Vilniaus krašte 
“Kultūros” draugiją, kuri stei
gia lietuvių mokyklas, užlaiko 
lietuviškus knygynėlius ir ren
gia paskaitas ir teatrus.

Tačiau šitą “Kultūros” dar
bą kiek galėdami trukdo lietu
viai kunigai, štai kokia žinia 
įdėta “Vilniaus žodyje”* iš Du- 
bičių, Užbalių vaisė., Lydos, ap- 
skr.: ‘ ,

“Lapkričio 17 d. Dubičiuo- 
se įvyko ‘Kultūros’ skyriaus 
steigiamasis susirinkimas, 
kuriame įsirašė 26 nariai. 
Po trijų dienų pradėjo kelti 
triukšmą skaityklos vedėjas 
P. ValentukeVičius ir vietos 
klebonas kun. St. Micevičius. 
Ponas vedėjas aiškino, kad 

. Vilniuje esą trys lietuvių 
bedieviai, kurių vienas v (p. 
Valaitis) ' buvęs atvažiavęs į 
Dubičius steigti ‘Kultūros’ 
skyriaus. Klebonas, sulaukęs 
pirmo šventadienio, pradėjo 
karštai aiškinti 
apie partijas, 
tvirtino
modernistų, socialistų, 
kalų, masonų, bolševikų, 
dievių ir t. t. Galutinai 
aiškino, kad pasauly esą 

/ komunos, viena altoriuj, 
ta — žydų marksistų.”
Tpliaus tas kunigas keikė 

laikraštį “Vilniaus žodį” « ir 
grasino Atskirti 
tuos, kurie jį skaitys.

“Lapkričio 24 d. Brigidą 
Nemeikaitę nepriėmė už kū
mų (krikšto motiną), kad ji 
įsirašiusi ‘Kultūros’ skyriaus 
nariu. Gąsdino, kad neduo
siąs šjiubo, nekrikštysiąs, ne- 
laidosiąs, ant kapinių neįei
siąs visų tų, kurie neišsira
šysią ir viešaj nepadarysią 
tam tikros atgailos.

. “Uo minėto pamokslo puo
lė ant kelių ir pradėjo rėk
ti: ‘ Viešpatie Jėzau stebuk
lingasis, gelbėki paklydusias 
aveles! ’ ir < sušuko: . ‘Skam
binkit varpais!’ O kitą sek-, 
madienį ta intencija giedojo 
To Tavo apgynimų’. ”
Tuo tarpu, kada lietuvis ku

nigas šitaip draskėsi, stengda
mas sulaikyti, savo “aveles” 
nuo dėjimosi prie Kultūros 
skyriaus, tai Lydos apskr. Sto
rasta (lenkų valdininkas) atsL 
sakė duoti leidimą Kultūros 
skyriui Dubičiuose.

Vadinasi, lietuvių kunigas jr 
lenkų valdžia’eina ranka už 
rankos, slopindami kulturįnį 
darbą tarpe Vilniaus krašto lie
tuvių.

Tamsybės apaštalas ir lenkų 
valdžia prieš lietuvius

O štai kitas visai panašus 
atsitikimas Vasiuniuosę, švėn- 
čionių, apskr.:

“Radiškės ‘Kultūros’ na
muose vietos gyventojai bu- 

- Vo sumanę suruošti lietuviš
ką vakarą sų vaidinimu. Va
karas -turėjo įvykti sekma
dienį spalių mėn. 20 d. Bet 
valdžia nedavė leidimo, 
diečių įspūdį dar labiau pa
sunkino Vąsiunų klebono 
kun. Budrecko itą patį sek
madienį pasakytas iš sakyk
los pamokslas, kuriamu jis 
visus kvietė stoti prieš kul
tūrininkus ir šaukė nė, kojos 
nekelti į tų, pasak io, bedie
vių namus, štai keletas žo
delių iš šio garsaus pamoks
lo: />■ '

nt- 
prie

So

ūkės buvo koks tai Napalijo
nas, kuris buvęs didžiausias iš 
visų vajavotojų. Man ciekąvas- 
tis dabar žinoti ar ant žemės 
vajavojasi dabar kaip ipanb 
laikais ar ne...

— Kaip dabar vadinasi ta 
tavo žemė? galvojo toliau se
kretorius, nekreipdamas domės 
į tai ką jam pasakojau... — 
Kelis šimtus metų atgal čia 
buvo atėjęs žmogus nuo tos 
pačios žemės, bet retas kuris 
kitas teateina į dangų pro mu
sų vartus. Palauk...” jis suju
dėjo ir įbedė į mane akis, 
norėdamas įžiūrėti kiaurai 
mąpę. Ir tada jis sako, ale 
tokių balsuJ lyg. jausdamas, 
aš prasikaltęs:

— Ar nuo savo žemes 
ėjai tiesiai čia į dangų?

— Taip, pone, atsakiau ir 
susisarmatijau. Paskui ėmiau 
ir raudonuoti. O sekretorius 
tebežiūrėjo į mane piktomis ir 
vėl paklausė:

— Ar nemeluoji? Danguj čia 
ne vieta melus pasakoti. Pats 
iškrypai iš kelio. Kodėl iškry- 
pai?

Dar labiau raudonuodamas 
aiškiną:

— Atsiprašau? poųe, xaš at
siimu ką sakiau. Aš prisipa
žinsiu. Vięną kartą ąš ęrpiau 
lęnktyniuoti su komieta. Tik 
labai trumpai lenktyniavau, vi
sai mažai.”

— Aha; Tai štai kame daly 
kas! jis , šuktelėjo, ale man pa
sigailėjimo tai jau nebeturėjo.

O aš, jausdamas didžiai nu
sikaltęs bandžiau toliau aiškin
tis.

—/ Bet, ponuli, aš, sakau,1 
labai mažai ėjau* lenktynių. 
Kaip tik pabaigiau, tai vėl grį
žau arit savo kelio. Tik minu- 
tą — ir viskas.

— ’ Tas nedaro jokio skirtu
mo. Kad ir mažiausiai iškrypai 
iš kelio, bet kol atvykai į dan
gų, tai nuo savo vartų atsito
linai riiilionus mylių. Jeigu, bū
tum nuvykęs prie savo žemės 
vartų, tai ten butų viską žino
ję apie tavo žemę ir nebūtum 
turėjęs jokio vargo. Bet, luk
terėk, mes pabandysime sura
sti tau vietą ir pas save.

Atsigrįžęs į savo pagelbinin- 
ką paklausė:

— Ar pameni ku’r 
mė, kurioj žmonės vis 
na?

— Nepamenu gerai, 
bet rodos ji randasi 
tolimam, apytuščiam
kampe. Palauk, pažiūrėsiu.

Jis įlipo į balioną ir ėmė kil
ti. Prieš jį buvo žemlapis, toks 
didelis kaip visa Lietuva. Ki
lo, kilo, kol pranyko. Už kiek 
laiko jis nusileido, užkando ir 
vėl iškilo. Kad tavęs, Juozai, 
bereikalingai nevarginti, pasa
kysiu, kad jis kilo ir leidosi 
užkąsti per dvi dienas ir tre
čią dieną ant galo nusileido ir 
pranešė, kad jis atrado kokį 
tai tašką, kuris gal esąs mano 
žemė, ale jis nėra* tikras, gal 
ten tik musė pribrtfdijo. Tada 
jis pasiėmė žiūronus ir včl pa
kilo persitikrinti. Kai sugrįžo 
pasakė, kad tai yra žemė, o ne 
musės darbas ir kai jo paklaus
tas pasakiau kaip mano žemė 
atrodo, kaip ana toli nuo sau- 

jis sako savo virši-

pavadinti ‘Smaradu’.”
Bet, ačiū? Dievui, mano var

gai pasibaigė. Bustus sekre« 
torius man pagalinus leido eiti 
į dangų. Daugiau man nebe
reikės vargti, pamislijau, tik 
džiaugtis ir Dievą šlovyti.
< Bet pergreit nudžiugau..

(Tęsinys pirmadienį)

IŠ LIETUVOS
ĮVYKS LIETUVOS 
AKLŲJŲ SURA

ŠYMAS

toji ŽG- 
kariau-

tamsta, 
kur tai 
pasaulio

lyg 
per 
jau 
kad

at-

(Tęsinys)
Pasakysiu Juozai, kad jei

gu tau reikės į)er tokį kaman
tinėjimą pereiti, tau gėriau 
pasilik ant žemės, neik -dan
gun. Nežino jie nei iš kokios 
pats žemės esi. Ėmiau įnir
tęs krapštyti galvą, bet nieko 
negalėjau išgalvoti. O sekre
torius vėl,

— Pasakyk-gi nuo kokios 
patsžėinęs ? ■ ; "V/' . '

— Nugi nuo žemės, nuo že
mės, ponas. Kitos nežinau. 
— Iš žemės!?- Gerbiamasai, 
žemių yra miliohai... Su tam
sta negalima susikalbėti. Ne
gaišink kitiems laiko.,. Kas se
kantis? v ■.

Tas buvo ženklas, kad aš 
turiu pasitraukti. Nuėjau į 
šalį, ir kaip tik nuėjau, tai 
pamačiau, kad .koks tai na- 
vatnas žmogus su devynioms 
galvoms ir viena koja 
strakčiojo į mano vietą 
sekretoriaus. Man tada į
vą dingtelėjo, kad ir visi kiti 
žmones, su kuriais įėjau per 
vartus irgi buvo kaip tas keis
tuolis. Bandžiau pamatyti 
kur nors kokį pažįstamą, bet 
kur ten (tarp vienakojų ir de
vyngalvių sutvėrimų rasi pa
žįstamą. Pavaikštinėjau, pa
galvojau ir labai nusižeminęs 
vėl grįžau prie sekretoriaus, 
drebėdamas kad tiį vęl jį 
nesupykįnčiau.

—- Ką dabar pasakysi? pa
klausė sekretorius,

— Matai, ponas, aš jam sa
kau nuleidęs galvą. — Aš ka
žin kodėl negaliu suprasti nuo 
kokios aš žemės, bet gal po-* 
nas suprasi, jei aš pasakysiu, 
kad iš tos kurią Jėzus Kristus 
išgelbėjo.

Išgirdęs Dievo Sunaus vardą 
jisai galvą nuleido įr tada 
žymiai atsileidęs man sako:

— Žemes, kurias Jis išgel
bėjo, yra tiek skaitlingos, 

.kiek dangaus vartai, niekas jų 
negali suskaitytu. Kokioje as
tronominėje sistemoje randasi 
paties žemė, gal tą žinai? ,

— Kokioj sistemoj' tai jau 
nežinau, ale'ant tos žemės sau
lė šviečia pienės metu, o kai 
kada naktimis — tai ir mėnu
lis. Paskui, du? yra apie tą ma
no žemė ir žvaigždės, tik ge
rai nepamenu kaip anos vadi
nosi. Rodos viena vadinosi 
kaip ir Marsas, kuris sako' vai
rias ant žemes sukelia, bet ne- 
pasakysiu, kad taip šiur yra...

— -Palauk, sekretorius man 
sako ir susimąsto. —- Pats esi 
nuo tos žemės, kur žmonės vi
sada mušasi? žinojau kada tai 
vardą, bet pamiršau.

— O taip, ponuli, pas mus 
tai visada vajavojasi. Tai rus- 
kis su japonu, tai vokietis su 
kuom nors. Pamenu, kai mąųp 
diedukąs .pasakoją, kad ant

Aklieji Lietuvoje ligi šiol dar 
nėra susilaukę visuomenės di
desnio ąu’sirupinimo jų likimu. 
Buvo lyg pamiršta, kad yra 
tokių fiziškai nuskriaustų žmo
nių. Iš jų tarpo tik 60 teturi 
žmoniškas gyvenimo sąlygas 
aklųjų institute Kaune.

Lietuvos akliesiems globoti 
draugija sumanė pravesti jų 
registraciją, sužinodami jų gy
venamas vietas, sąlygas ir ar 
seniai netekę regėjimo. Drau
gija yra pasiryžusi teikti me
dicinos pagalba, nes pastebė
ta, kad daugeliui aklųjų regė
jimas dar gali būti grąžintas. 
Be. registracijos tai nėra įma
noma. Draugija mano akluo
sius pramokinti kokio nors 
amato, kad jie' nors darbe ga
lėtų gauti paguodos. Visus ak
liesiems globoti draugijos -žy
gius paremia ir vyriausybė. 
Aklųjų institutui praplėsti yra 
davusi pašalpą. Draugija dabar 
turi netoli Kauno ūkį, kurį jai 
pavedė žemės Ūkio M-ja., Iš 
šio ūkio yra tiekiami maisto 
produktai institutui, kurio auk
lėtiniai, besimokindami jame 
rašto bei amatų, gauna ir vi
są užlaikymą. Vyriausybė pa
remia ir paskutinį sumanymą 
-— aklųjų surašymą. Vidaus 
reikalų Ministeris jau įsakė se
niūnams ateiti draugijai tal
kon.

Aklųjų likimu pradėjus rū
pintis kiek daugiau, jų būklė 
turės pakitėti,
aklųjų Lietuvoje yra keli tūk
stančiai, žinoma jų visų nepa
vyks sutalpinti į institutus, bet 
šiokią tokią pagalbą suteikti ga
lima bus. Tsb.

Manoma, kad

les, tai
ninku!:

— Aš dabar jau žinau apie 
ką jis kalba, tamsta. Tai Jo 
žemė ant žemlapio. Mes tą že
mę vadiname. “Smaradas”.

“Mandruoli”, aš sau pamis- 
linau,. “tau nebūtų labai svei
ka nueiti į mano žemę ir ją yra naudingos.

Skelbimą: Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

jo

;big- 4 
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NAUJIENOS, Chięago, IB.

RADIO
Dainuoja “Naujienų” 

Programe

transliuojamas rytoj, Nedėldie- 
nį, 11-ta valandą prieš piet, iš 
stoties W.G.E.S. *

Patirta, kad programų išpil
dyme dalyvaus žymus daini
ninkai, muzikai ir kalbėtojai, 
kurie visi patieks daug viso
kio įdomumo ir gražaus pasi
klausymo. 'Todėl’, reikia nepa
miršti pasiklausyki, (Sp)

jo giminių ir nepriklausė jo
kiai pašalpinei organizacijai, 
todėl mirus, Aębuvo nei kam 
jo laidotuvėmis pasirūpinti. 
Ačiū laidotuvių direktoriaus p. 
Sirevičiaus pastangomis jis ta
po palaidotas Tautiškose Kapi
nėse. x “N.” Rąšėjas.

Naujų Metų puota 
pas p. Šlapikus

“Darbninkus reikia 
ne bausti, bet su 

jais dalintis”
Įdomus Kellogg Bendroves vir

šininko pareiškimas.

STASYS RIMKUS, chicagie- 
čiams gerai žinomas daininin
kas, šįryt dainuos “Naujienų” 
rytiniame žinių ir muzikos pro- 
grame iš stoties WCBD, (1080 
kc., 9:30 vai. ryto).

“Naujienos” ateina pas lietu
vius per radio kas antradienį, 
ketvirtadienį ir šeštadienį, 9:30 
ryto.

Laivas Linksmybės

Garsi ' Smuikininkė Ge
neral Motors Programe

Garsiausia pasaulyje smuiki
ninkė, Erica Morini rytoj • va
kare dalyvaus kaipo solistė Ge
neral Motors Simfonijos pro
grame (Chicągoje 9 vai. vak.).

Automobilių firma transliuo
ja klasinės muzikos valandą iš* 
NBC stočių, Chicągoje iš 
WMAQ. Programą sudarys se, 
kami numeriai:

I. March-Sčherzo from 
“Pathetique” Symphony 

Tschaikowsky 
General Motors Symphony Orchestra 
II. Violin Concerto in D Minor 

Wieniawski
(a) Romance
(b) Ą la Zingara

Erica Morini
(a) Slavonic Dance in C. Major 

Dvorak
(b) Prelude to “La Traviata”

- • . Verdi
Beneral Motors Symphony Orkestrą
IV. Waltz: “Artists’ Life” Strauss 

General Motors Symphony Orchestra
V. (a) Caprice Viennois Kreisler 

(b) Waltz from “Faust”
Gounod-Sarasate 

Erica Morini 
Arthur Balsam at piano

VI. Overture to “Semiramide”
Rossini 

General Motors Symphony Orchestra 
Ernio Rapee, dirigentas. ,

III.

Oro bangomis šį sekmadienį 
iš stoties WCFL, 970 kil. nuo 
5 iki 6 vai. po pietų. Progra
mas bus įvairus ir turiningas 
su dvigubų ir kaimiečių kvar
tetais, Makalais, didele orkes
trą ir įvairiais pranešimais:

Maršas. Budriko Radio Or
kestrą.

Popouri liaudies dainų. Dvi
gubas kvartetas, pritariant or
kestrai.

Bernelio polka. Orkestrą.
Soprano solo. P-lė zSkevėriu- 

tė.
Per vilnis. Valcas. Orkestrą.
Op, Op, Nemunėli. Dvigubas 

kvartetas pritariant orkestrai.
Vainikas. Orkestrą.
Liaudies 

kvartetas.
Muzikantų
Makalai.
Duetas iš

ma”.
Rusiškas kazokas.
Čiri, Biri, Bim. 

kvartetas, pritariant orkestrai.
Linksmas Sapnas. Valcas. Or

kestrą.
Extra.
Marytės Polka. Orkestrą.
šiuos puikius radio progra 

mus leidžia Jos. F. Budriko 
radio ir rakandų krautuvė. 
3417 S. Halsted st., kurioje da
bar eina didelis Inventoriaus 
ėmimo išpardavimas radių, ra
kandų, skalbyklų ir muzikalių 
instrumentų. Z.

Užpylęs kerosino ant 
ugnies sudegė tėvas; 

žuvo du vaikai
Išgelbėjęs žmoną, sūnų, mirė 

begelbėdamas dukteris

daina

polka.

operos

Kaimiečių

Orkestrą.

Pikų Da-

Orkestra.
Dvigubas

Bekurdamas pečių savo me
dinėje triobelėje Chicagos prie
miestyje Lombard, Milo}K. 
Miller, 28 m., užpylė ant ug
nies kerosino. Iš pečiaus paki
lo liepsnos, kurios apėmė visą 
kambarį ir neužilgo' sudegino 
patį Miller ir jo dvi dukreles.

Namui užsidegus, Miller spė
jo išgelbėti savo žmona ir 2 
metų sūnų, Dennis, bet puolęs 
į vidų gelbėti dukteris, ’ nebe • 
išėjo laukan. Liepsnas užgesi
nę ugniagesiai rado Millerį 
kniūpsčią prie mergaičių lovos, 
ir atrodė, kad jis neteko sąmo
nės, bandydamas mergaites pa
imti į rankas, kad jas išnešti 
laukan. Sudegė June, 6 melų 
ir Shirley, 4 metų.

Suvėlavusiems auto
mobilių savininkams 

—9 dienos

Gražus Radio Pro
gramas

Progress Furnįture Company 
Krautuvė rengiasi pradėti Nau
jus Metus su smagiu ir įdomiu 
radio prograniu, kuris bus

Suvėlavę su naujais laisniais 
automobilių savininkai gavo 
devynias dienas — bet ne ka
lėjime, kaip buvo žadėta. Val
stija ir miestas prailgino nau
jų laisnių įsigijimo laiką nuo 
sausio 1 d., iki sausio 9 d.

Miesto laisnius ' reikia gauti 
rotušėję, o valstijos — valsti
jos sekretoriaus biure, prie 
Ashland ir Adams gatvių kam- 
po.

NAUJIENŲ

RADIO

Gero žmogaus-nelai- 
mė dažnas svečias

PROGRAMAI

ANTRADIENIAIS
(Utarninkais) * .

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvergais)

P-ną J. F. Kimbarką, kuris 
užlaiko gasolino stotį po adre
su 1543 S. 52 Avė., ir vėl iš
tiko nelaimė, 
jau -ketvirtoji 
brolio Frank 
kuri ištiko jį 
Velionis buvo

Velionis gyveno Rhinelander, 
Wisconsine. Paliko moterę, dvi 
mamytes dukreles ir seną mo
čiutę. “N,” JRašėjas.

ši nelaimė, kuri 
iš eilės, yra jo 
netikėta mirtis, 
iš persišaldymo. 
32 m. amžiaus.

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis)

9:30 VAL. RYTE

IŠ WCBD. STOTIES
1080 kilocycles

Mirė Mykolas Ačis; ne
buvo kam palaidoti >

PASIKLAUSYKITE!

______

CICERO. — šiomis dienomis 
pasimirė apskrities ligoninėje 
Mykolas Ačis. Velionis netarė •

Plačiai žinomi Brighton 
Park biznieriai, Viktoras ir 
Rozalija Šlapikai surengė 
Naujų Metų sutiktuvių “party” 
svetainėje, W. 45 ir Fairfięld 
avenue. 1

Svečių' atsilankė^ virš 200 
žmonių,' iš visų kolionijų ir 
apiėlinkės miestelių. Tarp 
artimiausių jų draugų matėsi: 
ciceriečiai p. Bernadišiai ir p. 
Kundrotai; Brightonparkie- 
čiai p. £bnrad, p. Spitliai, p. 
Dišiai, p. Mačiuliai, p. Šarkiu-- 
nai, p. . Kuzmai, p., Vinckunai, 
p. Walantienė, Peoples Furni- 
ture štabas ir daug kitų biznie
rių bei draugų., Svetainėje vi
są laiką griežė V. Šlapikas Ir. 
orkestrą, o apačioje buvo J>ar 
ruošti stalai ir baras. O tų 
valgių ir gėrimų, man rodosi, 
butų užtekę dar pusei Brigh
ton parko kolionijai; tarp vi
sokių skanėsių ir porą šimtų 
balandėlių palydėjo savo gy
vastis nesulaukę nei Naujų 
Metų, kad užganėdinti musų ir 
taip jau paaugusius pilvus.

Prie vaišių be šeimininkės ir 
dukrelės sušilę darbavosi, p. 
Bessi Spitlius, p. Emilija Di- 
šienė ir daug kitų, kurių pa
vardžių neteko sužinoti .

Ir taip besisvečiuodami ne- 
pajutom kaip praslinko seni— 
ir jau gerokas laikas prabėgo 
naujų. Nors rengėjos vis pro- 
lestavo, kad skirstosi anksti 
namo, bet pažvelgus man į 
laikrodį, rodė jau po keturių 
ryto. O dar didesnė pusė at
silankiusių,H parčinę batą vil- 
gėin pusiau užkimusias gerk
les. O kiti nors jr apsunkin
tom kojom drožė lengvą pol
kutę.

Nežinau, kaip ilgai dar už
sitęsė toji puota, nes aš jau 
vilkau ir taip jau nesuvaldo
mas kojas namo.

J. Liulevičius.

‘‘Kaip ir 1935., taip ir šiais 
naujais metais, biznis gerės ir 
gyvės, bet bedarbe paliks Idau- 
simu, kuri reikės išrišti, pirm 
negu sulauksime pilno page
rėjimo”. Tokibs DUomP*' 
nes W. K. Kellogg, stambios 
Kellogg bendrovės pirminin
kas. . (

“Paremdami savo , viltis ir 
pasitikėjimą 1936 metąis dar
bais, ne vien žodžiais, padL 
diname rekliąmos biudžetą. 
Mes iš savo pusės bandome 
rjšti bedarbės problemąs ir 
susilaukėm rezultatų, kuriuos 
butų galima 
pramonėse.
nyje šešių ^valandų darbo die
ną su propofcionajiąi pakeltu 
atlyginimu, kad nesumažėtų 
darbininkų pirkimo pajėgos.

“Kellogg bendrovė įvedė 4 
šiftus po šešias valandas kiek- 
yien, kįad sumažinti bedąrbę 
Battle Creek mieste. Darbi
ninkai pirmiau dirbę 8 valan
das gaudąvp minimum $4. Tą 
atlyginimą jie gavo dirbdami 
ir šešias. Sutrumpinę valan
das, padidinome samdą 20%. 
Dabartiniu laiku samda yra 
39% didesne ‘ negu metais 
prieš darbo valandų sutrum
pinimą.

“Po dviejų ir pusės metų 
bandymų, šešių valandų dar
bo diena pasirodė taip tobula, 
kad spalių 1935 padarėme še
šias valandas oficialiu ir nuo
latiniu patvarkymu. Be to, 
spalių mėnęsį padidinome dar
bininkų algas,- taip kad dabar
tinės algos yra didesnės negu 
kajla nors praeityje. Mini
mum alga lųiisų dirbtuvėje 
dabar yra $4,30 į dieną

“Aš esu tikras”, tęsia p.| 
Kellogg, “kad jeigu ir kitos! 
pramonės savanoriai įvestų še
šių valandų darbo dieną, tai 
bedarbė nebūtų toks sunkus 
uždavinys išrišti, koks jis yra 
dabar. Bet nepakaks vien 
valandų sutrumpinimo, reikės 
proporcionąliai padidinti al
gas. ' ’

“Aš tikiu, kad darbdaviai 
turi su darbininkais dalintis 
jų darbo ir technikos pagėrini- 
ipo; vaisiais, o ne darbininkus 
už tai bausti”. (Sp.)

■ ■■ i

SLA. kuopa fotogra- 
fuosįs albumui

gauti ir kitose 
es turime oipe-

Ryt 1-mą valandą po pietų 
G. Chernausko svetainėje, 1900 
S. Union avė.; įvyks SLA. 129 
kuopos susirinkimas, kuriame 
bus traukiami valdybos ir visų 
narių paveikslai patalpinti SLA. 
jubiliejiniame albume. Visi 
riai yra prašomi būtinai 
sirinktį.

Automobilis įvažiavo į 
lietuvio krautuvę

Naujų Metų naktį įsigėręs 
žmogus įvažiavo su automobiliu 
į lietuvio Paul Sirbiko krautu
vę, 3150 S. Halsted Street. Su
daužė krautuvės langą, išvertė 
sieną ir sugadino rekliamai iš
statytas prekes. Kaltininkas

buvo areštuotas ir pasodintas 
Deering nuovadoje. ,

Be tos nelaimės, Bridgeporte 
Naujų metų naktį įvyko ir ke
li kiti incidentai, žymesni tarp 
jų—muštynės, kurios kilo Ju- 
ciaus restaurante, kai ten įsi
brovė keli nepažįstami kiti vy
rai ir ėmė kabinėtis prie svečiu, 
ir peštynės Auditorijos restau
rante

SUSIRINKIMAI

na-
su-

Teisėjas paliepė jaunuo
liui susirasti darbą ir 

apmokėti išlaidas

RYTOJ
Keistučio Kliubo — meilinis susirinkimas, Hollywood svetainėje, 

2417 West 43rd street, 12-tą vai. dieną. Duokles galima 
užsimokėti nuo 10 ryto. Busi^ claug svarbių tarimų. 
B. Rudgalviutė, proL rašt.

SLA 129 Kuopos — natinis susirinkimas, G. Chernaucko sve
tainėje, 1900 S. Union avenue. Bus braukiami narių pa
veikslai. K. Batutis', prot. rašit.

Kruopiškių P. Kliubo — metinis
Kliubo svetainėj, 2038 W. 

te), 10 vai. ryto. Tarp kito 
šio 11 d. parengimui.

Draugijos šv. Petronėlės—metinis

susirinkimas, Morning Star 
Nortli Avė., (trečiam aukš- 
ko, renkasi darbininkai sau-

Crane Eligh School mokinys 
Edwafd Domin, 18 meų am
žiaus neatsargiai važiuodamas 
parmušė ir palaužė 70 metų 
senelės Mrs. Vecchio koją..

Už tai jaunuoliui teisėjas I. 
M. Brande paliepė susirasti dar
bą ir padengti sužeistosios gy- 
dymo išlaidas.

Jąunųolįš pilcįytiaiiĮas įsaky
mą jau ieškosi darbo?
O.J,.u r n ,1 II, H.,.^................................... y ..... t, —...............  ,

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v,,vak.
DR. CARR

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

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

Antros lubos priešais Wiebold

Maistu užsinuodijo i 
šešių šeimyna

Suvalgę iš sugedusios mėsos 
padaryto “chop suey”, sunkiai 
susirgo Frank Piekarski, 30, 
1655 W. 21st street, jo žmona 
ir keturi vaikai. Ligoninėje 
visiems buvo išpumpuoti vidu
riai ir visi pasveiks.

i « ■

Nusižudė kriaučius
Kriaučius, Antanas Gęmbars- 

ki, 43, 2448 W. 48th strėeĮt, nu
sižudė išgerdamas nuodų.
••*— ".................................... ' - . 1 ' "" - 1

WILLIAM SIMONAITIS
' “TĖVUKAS”

Persiskyrė^ su šiuo pasauliu 
gruodžio 28 .dienu, 8:30 vai. 
vakare 1935 m., sulaukės 41 
metu amžiaus, gimeą Suvalkų 
rd., Vilkaviškio pąrap.

Amerikoj išgyveno 28 metąs.
Paliko dideliame, nuliūdimą 

mylimą seSeri Magdaleną ir 
švogerį Juozapą Jakštus, se
sers dukterį Antoinėtte Juknis 
ir jos šeimyną ir 2 broliu Ka
zimierą Syrącuse, N. Y. ir jo 
šeimyną ir brolį Antaną ir gi
minės. — Buvo narys Raudo
nos Rožes Pašelpos Kliubo.

Kūnas pašarvotas -randasi 
koplyčioj po nr. 1439 South 
49 Ctu ■ Cicero.

Laidotuves įvyks šeštadieni 
sausio 4 dieną 1936, 2 vai. po . 
piet iš koplyčios į Tautiškas 
kapines. ■

Visi a, a. yVįlliam Simonai
čio giminės, draugai ir pažysta
mi ąsat nuoširdžiai kviečiami, 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam. paskutinį patarnavima ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame ,
‘ Seserys, »Vio geri s, sesers 

duktė, broliai ir gimines.
Patarnauja laidotuvių direk- C 

torius ,J .F. Eudęįjds, Telefo
nas Yards 1741.

ONA TOLEIKIĖNe, 
pp tęvais Budraičiukė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 3 dieną, 4:30 valandą 
ryto 19.36 m. Gimus Jurbarko 
pąrap., Gedžių' kaime.

Amerikoj išgyveno 26 metus..
Paliko dideliame nubudime 

vyra Joną, sūnų Joną, pussese
re Petronėle Skučiene ir gimi
nės, o Lietuvoj seserį Katriną 
Bertuliene. švpgerį Bertuli, bro
li Kazimierą Budraitį ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 
2116 S. 48 Ct., Cicero. Tel. 
Cicero 5814.

Visi a. a. Onos Toleikienes 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ‘ laidotuvėse ir ^suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Vyras, sūnūs, pusseserės 
ir giminės.

Patarnauja laidotuvių1 direk
torius Butkus & COh Telefo
nas Canal 3161. z

PĄPĖKĄVONfi

aIa
KAZIMIERAS DAUSKURDAS

Kuris mirė gruodžio 22, 
1935 m. ir palaidotas - tapo 
gruodžio 26, 1935i O dabar il
sis šv. Kazimiero kapinėse, 
amžinai nutilęs ii’ negalėdamas 
atsidėkayot tiems, kurie šutei-’ 
kė jam paskutini patarnavimą, 
ir palydėjo ji i ta neišvengia
ma .amžinybės vieta.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišąlinimą iš musu 
tarpo, reiškiame giliausia pa
dėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vai
niku^ draugams. ' Dėkavojame 
musų dvasiškam tėvui, Kūn. 
Kleb. Briškai kurs atlaikė ^pu
dingas pamaldas už 30 sielą; 
ir Šventu Mišių aukotojams; 
dėkavojame graboriyi į. F. 
Eūdeikiui kuris savu geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėję ji. i ąmžinasti, o 
mums palengvino perkošti nu
liūdimą ir rūpesčius, dėkavoją? 
me grabnešiam Unity Pašelpos 
Kliubui, nariam Keistučio Paš. 
Kl., pažystamiems biznieriams, 
kurie nesigailėjo savo brangaus \ 
laiko ir sutikę paskutini patar
navimą ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėips; o tąu musą py
limas vyras, tėveli ir'broli sa- i 
kome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Dauskurdų šeimyna.

... ■ y <4 /i.--j,.v-/
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Vienų Metų Mirties Sukaktuvės

susirinkimas, šv. Jurgio pa
rapijos salėje, 1 vai. pp. Bus kalbama apie balių, Užga
vėnių vakare, vas. 25 d., Liet, Auditorijoj. O. Kliučins- 
kaitė, rašt.

Simano Daukanto Draugija—metinis susirinkimas Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje, 12 vai. dieną. P. Kiltis, sekr.

Lietuvos Seserų Tautiška Draugija—šeineto svetainėje, 1 vai., 
pp. (Susirinkimai' pirmiau buvo laikomi kas pirmą ket
virtadienį bet dabar diena pakeičiama).

PARENGIMAI
I

d

1935 metais sulaukus 36 metų amžiaus 
apskrityj ir parapijoje,

BERNIES SMILGIS
PO TĖVAIS PETRĘIKAITĖ

Kuri persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 6 dieną, 
1935 metais sulaukus 36 njetų amžiaus, gimus Telšių 
apskrityj ir parapijoje, Smiltėnų kaiipę, Amerikoje iš
gyveno 34 įlietus, paliko dideliame nųliųdįme vyrą 
Juozapą ir gimines.

•Pamaldos už veliones Bernies sielą atsibus Sausio 
6 dieną, 8-tą valandą ryto, švento Gabrielius parapijos 
byžųyčipje, 45th ir Wallaee gatvių.

Meldžiame atsilankyti visus gimines, draugus ir 
' 'pažįstąmųs į bažnyčią ant pąmaldų, o iš bažnyčios į na

mus ant pietų, 4459 So. Halsted St.
Nuliūdę esame,.

Vyrati, tęvai, seserys} brolis, ■ švogeriai, 
švogerkos, senuke ir giminės.

IIU/I1TO.

SAUSIO 4—SLA. 178 Kuopos koncertas ir Balius, Mt. Greeu- 
woode, svetainėje, 3406 W. lllth street. Kalbės Dr. Mont- 
vįdas, 12-to rajono organizatorius K. P. Deveikis. Muzika 
šokiai.

SAUSIO 11.—-Mergaičių Ratelio “K. R.”— Leap Year Shuffle, 
Vienna Suite, Bismarck Hotel, Randolph & Wells Str. 9:00 
P. M. Įžanga—$1.00.

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

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

SAUSIO 11—Kruopiečių Kliubo vakarėlis, Neffo svetainėje, 
2435 S. Leavitt street.

SAUSIO 12—Radio Drama, “Makalai” scenoje, Chicagos 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.—Teisybes Mylėtojų- Draugijos vakarienė “Veselija” 
ir šokiai pagerbimui įstojusių Lietuvos Dukterų ir Rožan- 
cavos Draugijų Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Pradžia 6-tą vai. vak. Įžanga 50c.

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

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

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

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

VASARIO 23—SLĄ. 139 Kuopos koncertas, “Pirmyn” operetė,
| “Gražioji Galatea”, Strurpilos svetainėj, 158 E. 107 St. 

Šokiai. Pradžia—5:30 v. v. Įžanga 40c.
KOVO 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuanian University 

Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pelnas—įsteigipiui stipen
dijų fondo. Įžanga 50c.

A

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN 
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon 

ir • 
Lietuviškos 

Degtinis

Mutual liquorCo
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0803

h...... i.. .
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Iš Western 
Electric Gompany

/ "■ ............

Westerri Electric Company 
prezidentas, E. S. Bloom, iš 
New Yorko (ten centras), išlei
do atsišaukimą telegramos for
moje, pareikšdamas, kad apy
varta 1934 metais buvo už 
$91,807,000, o 1935 metais už 
$104,000,000.

Pasirodo, jog apyvarta ge
rėja. Be to su atsiprašymu 
tame atsišaukime primena val
džių, valstybės ir federalę, ir 
pataria “temyti kas darosi”. 
Vadinas), nebūkite užsimerkę, 
apginkite savo reikalus baisa 
vimo laike.

>■ z <Didžiumoje didikai nėra pa
tenkinti demokratais, ir turbut 
nori padaryti spaudimą į dar
bininkus, kurie, pagaliau, yra tų 
ponų malonėje. Kuomet jie su
mano darbininkus paleisti, tai 
darbininkų atstovai nei kas ki
ta nieko daug nereiškia.

Roose veltui pasakius, kad 
darbininkai turį •'* teisę organi
zuotis, tai bendrovės menadže• 
ris, C. Rice, visiems pasakė, 
“Gerai, reikalinga organizacija 
tarpe musų ir jūsų bet neturi
te turėti jokių reikalų su iš
laukine unija, kaip Federation 
of Labor ir kitomis”. ■ Tai taip 
reikalai • stovi,—ką gauni tas 
gerai.—Darbininkas.

IŠ UŽRAŠŲ KNYGOS
, ' - L

Goethe’s Naujų Metų
Linkėjimai ,

SVEIKATOS užtektinai, kad 
padaryti darbą malonumu; 

TURTO užtektinai, kad aprū
pinti Jūsų reikalavimus;

prisipažinti klaidas ir pa
mesti jas;

MEILĖS užtektinai, kad būti 
naudingu ir pagelbėti ki
tiems;

VILTIES užtektinai, kad' pra
šalinti visas baimes ir ne
rimastis liečiančias ateity.

Pasisekimo šeimyna

NAUJIENOS, Chicago, III.
—... ................... ■■ -r, ■ •.t-'. *.......-

MILIT ARINĖS APEIGOS SENATORIAUS 
T,ATnnTTTVw«F

ST. PAUL, Minn. — Kariuomenė, policija ir valdžios at
stovai dalyvavo iškilmingose senatoriaus Thomas D. Schall lai- 
dotuvėse Minnesotos sostinėje. Ji užmušė automobilis Washing- 
tone beperkant kalėdine^ dovanas.

šemetų svetainėje, Cicero j.1 
“Seserys” laikosi gana gerai, 

bet butų nepaprastai, jeigu jos1 
prisidėtų prie galingesnės gru
pės, kur geresnis rytojus bu
tų užtikrintas.

DANCERS CLUB 
INTERNATIONAL 

■o

Praneša /FOrmalį Atidarymą 
Grupės “2” pirmadienį, sąu- 
sio-January 6, 1936, Neffas 
Hali, 2437 S. Leavitt Street, 
šokių lekcijos po vadovyste 
direktoriaus p. Stanley Molis. 
Susirinkimai laikomi kas pir
madienio vakarą.

TAUTIŠKOS > PARAPIJOS 
“BALIUS” sausio 5 dieną 1936 
parapijos svet., 3501 S. Union 
Avė. Pradžia 7 vai. vakare.

Kviečia
Parapijos Komitetas.

CLASSIFIED ADS

CLASSIFIED APS. ~Į
Business Service Help Wanted~Male
Biznio Patarnavimas Darbininkų reikia

PATAISYK STOGĄ' IR 
RYNAŠ DABAR

/ ■, •

Bukit prifeireųge pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai ap- 
skaitliavimų. 25 metai patyrimo — 
Blekorius ir Štogius. «

Leonas Roofing Co.
3750 Wdllace Street 
Tel. Boulevard 0250

—..O——

REIKIA 10 bučerių — “beef bo- 
ners”. 
St., užpakalyj/

Atsišaukit 2Q29 Greenshaw

For Rent
,RENDON, per daug metu' išdirb

tas Tavern su visais įtaisymais ir 
flatąs. Yra rusiška ir turkiška 
pirtis, 3322 So. Morgan St.

Furtnshed Rooms

1

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

Z. S, Mickevice & CO. 
6816 So. Westėrn Avė.

Hemlock 0800

TURIU 6 kambarius, gyvennu vie
na, galių išrenduoti 2 ar 3 dėl pa
vienių vaikinų. -ZZZZ__ Z-.Z-S-
Ave. 2 lubos. ' '

—O—

10356 So. Wabash

STIPRYBĖS užtektinai, kad 
» kovoti su klintim ir jas 

pergalėti;
KANTRYBĖS užtektinai, kad 

dirbti iki kas nors gero 
bus atsiekta; ,

MANDAGUMO užtektinai, kad

NAUJOS
RADIOS

Daug pagerinimų ir 
pasiekiančios tolimas 

stotis:
ZENITU, 
RADIONAS 
PHILGO 
ir kitos

Dabar laikas išmainy
ti jūsų senų radio ant•

Tėvas pasisekimo yra Darbas. 
Motina pasisekimo yra Ambi

cija.
Vyriausias Sūnūs — Sveikas 

Protas.
Nekurie kiti vaikai yra: Pasto

vumas, Teisingumas, To
bulumas, Atsargumas, En
tuziazmas ir Kooperacija.

Vyriausia Duktė vardu Garbė.
Nekurios jos sesutės yra: Link

smumas, Ištikimybė, Rū
pestingumas, Mandagumas, 
Ekonomija, Nuoširdumas 
ir Harmonija. •

Jauniausias šeimynos narys 
yra Gera Proga.

Susipažinkite su Tėvu ir ga
lėsite pusėtinai gerai sugyven
ti su visa jo šeipiyna.

(Autorius Nežinomas)

j^pač p. Atkočiūnas, per kele
tą metų aktyviai veikęs “Nau
jienų” konteste. su gerais atsi- 
žymėjimais. . . '

“N.” Rašė jas.

Tris dienas dingusi 
mergina, rasta 

negyva

AutoroobįĮes•
NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 

mėnesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vdjimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy
kai

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

COAL
HIGH GRADE NORTHERN 

ILLINOIS COAL
Best Substitute for Pocahontas 

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

Direct from the Mine. — 2 
minimum.

- . Call Day or Night 
KEDZIE 3882.

RANDON 2 frontiniai kambariai 
su - rakandais, ar be, ženotai porai 
it vienas kambaryj dėl singeliu su 
šiltu ' ' 
ries.

vandeniu.. prie vienos mote-

Antros lubos iš užpakalio
5317 So. Racine Avė.

NORA.

naujo /

Šiandien Chicagų už
klups šalčiai

Oro biuras pranašauja, kad 
šiandien Chicago susilauks šal 
čių, kurie atslenka iš šiaurva
karių Amerikos. Snigsią, o 
temperatūra nupulsianti iki 
10-20 laipsnių virš zero.

, I z

Eina į biznius tarp 
svetimtaučių

$5.75
6.00
4.75 j 
ton,!

GRAŽUS , kambarys rendon, apšil
domas. prie mažos šeimynos, 6406 
S. Francisco avenuei PROspect 
4266.

Jos. F. Sudrik
• !

INCORPORATED
3417 So. Halsted St.

Dėl Radio pataisymo
, pašaukite Boulevard 4705

BUDRIK
/

Furniture Mart
3347 So. Halsted St.
Inventoriaus išpardavimas 

. ant rakandų
■ j    " ......... ,

W. C. F. L. Radio progra
mas nedėlioję nuo 5 iki 6 

vai. vakare.

CICERO. — Buvęs Cicero
nas Antanas Samuolis ir vėl 
biznyje. Neseniai jis nusipirko 
modernišką - alinę, 4301 South 
State Street. A. Samuolis ta
me biznyje jau ne naujokas, 
turi patyrimo, tad nėra abe
jonės, jog turės .neblogą pasi
sekimą. Gerai, kad musų tau
tiečiai nesnaudžia ir nebijo 
tarp svetimtaučių apsigyventi 
ir bizniauti. , )

Gerai sekasi Atkočrmui- 
Šlajui

Taipgi smagu pranešti, kad 
gerą pasisekimą turi pp. Atko
čiūnas ir Šlajus. Jie taipgi tar
pe svetimtaučių. Daro gerą’ 
progresą Lake Lockwdod Ta- 
vei;n, 5305 W. Lake Street. Ąbu 
biznieriai yra plačiai žinomi,

KALENDORIAI
Dar tarime keletą šimtų Kalendorių su 
DARIAUS IR GIRĖNO paveikiais už ne
brangių kainų. Pasiskubinkite? na vėliaus, 
negausite. ' . ;

NAUJIENOS
1739 S. Kalstė St. '

CANal 8500
V_ 1 i' ■ —'

F. Vaitkus bus 
Chicagoje

( 1

Apie pabaigą ateinančios 
savaitės transatlantinis lakūnas 
Feliksas Vaitkus bus Chicago- 
je. ALTASS v^aldybps ir lo
kalių komitetų nariai su 
juo sueis ir pasikalbės. ,

Demokratai nebe- 
rems Horiierio į 

gubernatorius 
j —;——.-t.

Cook' apskričio demokratai už
vakar turėjo pasitarimą apie 
kandidatus balandžio mėnesio 
nominacijoms, kuriamę paaiš - 
kėjo, kad, jie neberems Hornę- 
rio renominacijai į gubernato
rius. Horner žada kandidatuo
ti; tad, negaudamas partijos 
paramos, eis į rinkimus kaipo 
nepriklausomas kandidatas.

Valstybe išrinko 
$5,579,991 Sales 

Tax’u
/ U' ■

Valstybės finansų departa
mentas paskelbė, kad per gruo
džio mėn. išrinkta $5,579,991 
mokesčių nuo parduotų prekių. 
Iš tos sumos 1/3 eina bedarbių 
išlaikymui. f /

Gruodis yra penktas mėnuo 
nuo įvedimo 3% parduotų pre
kių mokesčių.

Sensacingai pagąu 
tas plėšikas 4r 

žmogvagis

Marie* Bailey, 22 m. amžiaus, 
kuri buvo atvykusi Chicagon ir 
norėjo gau’ti darbo saldainių; 
dirbtuvėje, prie 4048 Madison 
Str., rasta automobiliu j e, su- 
knibusi; priešakinėje sėdynėje, 
nebegyva, prie 124 N. Forest 
Avė., Wheaton. Jos likimas ne* 
biivo žinolnas per tris dienas. 
Surado ją brolis. 1

Policija veda tirinėjimus tiks
lu sužinoti < mirties priežastį.

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

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

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

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

Tel. KEDZIE 3882.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Išsiuntinėjo Income
Tax blankas

NAMU S ALININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto .iki piet, ;

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau fiitio adresu virš 

. 60 ,met , •

ANGLIS ANGLIS ANGLIS
Tropicair Anglis — geras pa* 

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

NORTHERN COAL CO. 
Merrimac 2524
\ • • •

PARDAVIMŪI Delicatessen ir 
bučernė. Biznis išdirbtas per ilgus 
metus. Priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos . New Life Delicatessen. 
3331 South Halsted St.

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

Furniture & Fixtures 
Rakandal-Itaisal

TAVERN pardavimui — nebrangi 
kaina ir nebrangi renda. Galima 
padaryti gera pragyvenimą. Atsišau
kit pas žyduką, 4707 So. Halsted 
St. Yards 0803.

Carter H. Harrison, federa- 
lis mokesčių kolėktorius Chiča* 
goję vakar išsiuntinėjo “In
come Tax” blankas visiems- 
Illinois gyventojams, kurie per
nai “failiavo” raportus.

Pakeičia susirinkimų 
dienų ■■

CICERO. — Lietuvos Sese
rų • Tautiška Draugija permai
no savo susirinkimus iš pirmo 
ketvirtadienio į pirmą sekjna- 
dienį 1 vai. p.p. Jutos laikys

UNIVERSAL STORAGE 
BAGDONAS, Sav.

Local and Long Distauce 
, Furniture and Piaho Moving

3406 S. Halsted Street 
Phonfi Yards 8408

, siuskit pek 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėsr
pataria Lietuvos banb

4% Už Sutaupąs
Kiekvieno Taupytojo Pinigai Apdrausti 

Federal Insurance Iki $5,000
t

IŠPARDUODAME BARU PIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir rinkom. Taipgi štorn fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk* 
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. Ev> SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumt 526P

PARDAVIMUI grosernė. ir mar 
ketas. Cash biznis su arbe nuosa 
vybės. 2633 W. 43 St.

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

Financial v
Finansai-Paskolos

PARDAVIMUI pekarnė — Išdirb
ta per daugel metu — Vienai mo- 
terei persunku. Rašykite i Naujie
nas, Box 376.

SKOLINAM PINIGUS
Ant 1-mų ir 2-rų morgičiu visose 
apielinkėse (ir perkam) nuo $100 
iki keliu tūkstančiu. Turime Real 
įstate ir Apdraudos Departamenta.

J. NAMON & COMPANY
6755 S. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

KAS TURITE pirmus mortgičius 
mainysiu ant cash .2 flatu mūrinio 
namo. Arba Kas turite pinigu pas
alinti ant 1-mo mortgicio, 3218

Lime St. Boulevrd 3444.

Mįscellaneou^ for Sale 
' Įvairus Pardavimai

PARDUODU Lietuvoj nertas ir 
austas linines staldengtes, abrusus 
ir gintarus, labai žema kaina..

3332 W. 64th St.

PARDAVIMUI Singer 31:15 ma
šina labai žema kaina.

3832 W ,641 h St.

PARSIDUODA vienas iš 2 biznių 
— už pirma gera pasiulijima. Ta- 
vern arba Bučernė. Tavern randasi 
5545 So. Damen Avė. Vienai mote
riai persunku bizni vesti. Savininkė 

Pullman 8990

PARDAVIMUI grosernė pigiai su 
namu ar .be namo. Turi būti par
duota į trumpa laika. 3210 South 
Halsted St., Chicago. III. - ,

BEKERNĖS namas pardavimui 
arba rendon, Ciceroj, Grant Work, 
Tel. Lawndale 8702.

TAVERN pardavimui, išdirbtas 
biznis. Nauji įrengimai. Parduosiu 
pigiai. Tel. Lafayette 4927.

Plėšikas ir žmogvagis, kuris 
pasisakė esąs Benjamjn Popę- 
lisky, 24 m. amžiaus, gyvenąs 
2122 Lincoln Avė., tapo poli
cijos pašautas jo automobilyj, 
bebėgant 60 mylių į valandą 
greitumu. /■

Jis su savim vežėsi Alex- 
andrio hotelio tarnautoją Jack 
Schubert, 38 m. amžiaus, gyv. 
4449 N. Damen Av., kurį jis 
buvo pasigrobęs.

Pagrobtasis rastas sužeistas 
vagies automobilyj, kurį ištiko 
eksidentas policijai' begaudart, 
prie 12 E. Division Str. -

Ieško' dingusio daktaro
Summerdaje' policija ieško 

garsaus vaikų ligų specialisto; 
Dr. Silber Peocock, kuris pa* 
šauktas, išvyko 'pas ligonį ne
begrįžo. Jis gyveno Edgewater 
Beach rūmuose/ 5555 Sheridan 
road.

r ' ' I? '

Viena iš didžiausių ir se
niausių federalių spulkų—Fe
deral Savings and Loan Asso- 
ciatiop, Chicagoje, yra the 
Home Federal Savings and 
Loan Association of Chicago, 
kurios raštinė, randasi adresu, 
1618 West 18W Street, netoli 
Ashland Avenų|i Toji organi
zacija tik nės^hai pasiekė 
pirmą milijoną] poterių turto, 
kuris ir toliau AĮlga, nes nau
jos taupymo sąskaitos didėlė
mis ar mažomis* sumomis yra 
pradedamos kas-; dieną. Spttl- 
ką prižiūri -ir tfarko, United 
States Valdžia/: kuri jai ir 
čarterf išdavė. /

•j’"/

Home' Federal Savings and 
Loan Association i of Chicago 
pasiūlo klientams saugiausią 
ir pelningiausią taupymo pla
ną, nes dabartiniai nuošim
čiai už sutaupąs yra 4% ir vi
sos taupymo sąskaitos yra ap
draustos iki $5,000. Apdrau
džia valdžios įstaiga, Federal

r •• l :

Deposit, Insurance Co.

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

Jeigu ne, tai kodėl neatidaryti 
taupymo sąskaitos šioje val
džios čarteriuotoje ir prižiūri
moje įstaigoje;) Jūsų kaimynai 
taupo pinigus 4oje spulkoje. 
Federalė valdžia, Home Ow- 
ners’ Loan Corporation, pri- 
vatiškos korporacijos, bažny
čios turi investavusios pinigus 
šitoje įstaigoje. Tad ir jus ga
lite invfestųoti pinigus Home 
Federal Savings and Ldan As- 
sociation of Chicago tokiomis 
pat sąlygomis, kaip ir valdžia.
• Kodėl nepasinaudoti proga ir 
toje spulkoje investuoti pini
gus? Home Federal Sdvings 
and Loan Assoeigtion of Chi
cago turi patogias ofiso valan
das: kiekvieną dieną nuo 9 
iki 5 vakaro. Antradieniais ir 
šeštadieniais nuo. 9 ryto iki 8 
vakaro, ir Ketvirtadieniais iki 
12 dieną.

Jūsų pinigai šioj spulkoj 
bus saugus ir jus su pilnu tik
rumu, kad jūsų pinigai ne
prapuls, galite taupyti atei
čiai. z 1

Kodėl , ten nesustoti prie 
pirmos progos ir neatidaryti 
taupymo sąskaitas?

(Apskelb.)

Personai
Asmenų Ieško

EXTRA BARGENAS
Pardavimui bučernė ir grosernė. 

Išdirbta vieta per 80 metų. Elektri
nis šaldytuvas ir visi fikčeriai. Par
duosiu už pigia kaina, renda ne
brangi. 1345 So. 49 Avė., Cicero. 
Kreipkitės pds savininka

C. MYKOLAITIS,
1304 S. 49 Avė., Cicero ,

PAIEŠKAU savo keturiu broliu, 
Leopoldis Burba. Kazimieras Burba, 
Jonas Burba ir Petras Burba. Gyve
na kur nors šiaurinėj Amerikoj. Pir
miau gyveno Chicagoje. Yrą svarbus 
reikalas, prašau jų pačiu arba kąs 
apie juos žino, pranešti, busiu labai 
dėkinga Jose Burba ,Calle Genova 
No. 3937. Berisso F. C. Sud. Rep. 
Argentina.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

FARMOS. 40 akru — 65 akrai 
— 12Q akru — 282 akrai — 551 ak
ras . Gyvulių ir agrikultūros ūkis. 
50 mylių i nitus nuo Chicagos, arti 
Momence, Illinois.' Mr. Bates. 1651 
East 67th St. Dorchester 8369. .

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

IEŠKAU partnerio i Tavern ir 
lunch room . Biznis išdirbtas. Gera 
vieta prie dirbtuvių.

3827 S. Emerald Avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

^^Jxčhang^^MS^^^
REIKALINGAS BIZNIS

Bučernė, grosernė, tavernas arba 
lotas mainyti ant 2 flatu namo po 
5 ir 6 kamabarius, cementuotas 
beizmentas; puiki vieta South Sal
dėj. Kaina $4700. Matvkit tuoi.

J. NAMON & COMPANY
6755 S. Western Avė.
Tel. Grovehill 1088

IEŠKAU darbo prie namu. Su
prantu visokį darbu painto, medžio, 
janitoriaus ir sargo. Dirbsiu už 
pragyvenimu ir mužu atlyginimu. 
Esu pavienis 50 metu, ne girtuoklis 
ne tinginis ir teisingas žmogus. At
sišaukite greitai i Naujienas Box 
377. " . . ‘

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

IEŠKAU pirkti narna 1 arba 2 
pagyvenimu — medini ar mūrinį, 
galiu užmokėti visa kėš. Bile kur, 
bile geroj vietoj. Rašykite laišku i 
“Naujienas” Box 378.

Help Wanted—Femalė

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

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

MERGINA prie namu darbo ir 
prižiūrėti maža mergaite. Atsišau
kit po 6 vai. vakaro. Mrs. Immer- 
gluck, 1511 So. Kenneth J . 
Lawndale 6095.

Avė., Tel.

DIDELIS BARGENAS, 2 flatai 
po 4 kambarius ir vienas kambarys 
stoge, loto žemės, prie bažny
čios ir mokyklos, parduosime pigiai 
dėl ligos.

Lafayette 8662
4401 So. Mozart St.




