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Posėdyj bus svarstoma kaip su
kelti pinigų tęsimui šelpimo 

Illinois bedarbių .

27 žmo- 
laivais, 
sekma-

•'tH

monarchistai ir
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Šaukia Ūkininkų
Konferenciją

Valdžia tarsis su ūkininkais apie tolimesnį 
gelbėjimą žemdirbystės. Visos AAA 

raštinės uždarytos '

-f*

4

WASHINGTON, sausio 7.-- 
Agrikulturos sekretorius Wal- 
lace pakvietė ūkininkų organi 
zacijų vadus atvykti į Wash- 
ingtoną pasitarti ateinantį 
penktadienį ir šeštadienį apie 
tolimesnį valdžios gelbėjimą 
žemdirbystės, augščiausiam 
teismui numarinus AAA.

f

Valdžia dar nėra nusispren- 
dusi ką ji toliau darys, bet tai 
veikiausia paaiškės tik po pa
sitarimo su ūkininkais.

Tuo tarpu visos AAA rašti
nes liko uždarytos, teismui su
stabdžius visą ūkininkų gelbė
jimo administracijos veikimą.

Dabar ir patys republikonai 
pripažysta, kad yra gyvas rei
kalas gelbėti ūkininkus ir siū
lo savo pagelbą paruošimui nau
jo žemdirbystės gelbėjimo pro- 
gramo.

Morganas teisinasi 
senato amunicijos 

komitetųL- /
Sako/ kad ne pinigai įtraukė 

Ameriką į pasaulinį karą ir 
kad jis laikęsis valdžios pa
tvarkymų

WASHINGTON, s. 7. — 
Stambiausias privatinis bankie- 
rius J. Pierpont Morgan, kuris 
buvo talkininkų finansinis agen
tas Amerikoj laike pasaulinio 
karo, šiandie liudijo senato 
amunicijos komitetui dėl savo 
veiklos karo metu.

Jis tvirtino, kad ne pinigai 
įtraukę Ameriką į karą, bet 
Vokietijos nepamatuotas puoli
mas Belgijos ir abelnai netikęs 
Vokietijos elgęsis karo metu.

Jo gi bankas daręs tik tą ką 
valdžia leidusi, Kada valstybės 
sekret. Bryan 1914 m. pranešęs, 
kad skolinimas pinigų talkinin
kams yra “nesuderinamas” su 
šios šalies neutralumu, jis tuo- 
jaus paliovęs pinigų skolinimą 
ir pradėjęs iš naujo pinigus 
skolinti tik valdžiai leidus.

Kada Morganui tapo per
skaitytas Bryan pareiškimas, 
kad pinigai yra pikčiausia iš 
visų kontrabandų, kadangi jiė 
gali nupirkti visas kitas kon
trabandas, tai Morgan atsakė!

“Aš taip nemanau. Bryan 
perdėjo pinigų reikšmę”.

Morgais perskaitė ilgą pa
reiškimą pateisinimui savo vei
kimo karo metu. Tą jo pareiš
kimą komiteto nariai pavadino 
agitacine kalba ir tankiai ji 
pertrauke įvairiais paklausi
mais.

Kamantinėjimuose išėjo aikši

te
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja: <

Giedra; gal šalčiau.
Temperatūra vakar 12 vai. 

dieną Chicagoje buvo 30%.
Saulė teka 7:18, , leidžiasi 

4:35.

Pranašauja mažą maisto 
atpigimą

Maisto fabrikantai, kurie iki
šiol turėjo mokėti “proceso tak
sus”, bet nuo jų pasiliuosavo 
teismui panaikinus AAA, dabar 
sako, kad niekurie maisto pro
duktai biskutį atpigsią.

Pirmiausia atpigs cukrus, 
paskui gal miltai. Bet su mė
sa dar niekas nežino kaip bus. 
Skerdyklos visą laiką šaukė, 
kad mėsa yra brangi tik delei 
augštų proceso taksų, bet tak
sus panaikinus, skerdyklos nU- 
tylo ir nė žodžiu neprasitaria 
apie mėsos nupiginimą.

Patys fabrikantai pripažysta, 
kad kur ir bus nupigintos kai
nos, tai toli ne tiek, kiek su
darė taksai. Busią nupiginta 
tik tiek, kad paakstinti pirki
mą, o viskas kitkas eis padi
dinimui fabrikantų pelnų.

chicaGai Vėl PRAN AšAUJA sniego audrą

Ispanija paleido sei 
mą; nauji rinkimai 

vasario 16 d.

Vėl šauks nepapras 
tą Illinois legis- 
laturos posėdi

tėn, kad Morganas jau už tri
jų dienų po karo pradžios už
vedė ‘derybas apie suteikimą 
Franci jai didelės paskolos.

Bankieriąį,, nors jie sukėlė 
bilionmes paskolas " ' talkinin
kams, savo paskolas pilnai at
gavo, kuomet valdžia ir ikišiol 
negali paskolų atgauti, nes ne 
viena Europos šalis (išėmus 
Suomiją) savo skolų nemoka.

MADRIDAS, s. 7.— Kad ne
leisti monarchistams ir atga- 
leiviams apkaltinti jį ]5atį ir 
premierą Portela, prezidentas 
Zamora šiandie pasirašė dekre
tą, kuriuo čortes (seimas) liko, 
paleistas.

Naujo seimo rinkimai įvyks 
vasario 16’d. x y

' Dabartiniam seime didžiumą 
vietų' turėjo 
atgaleiviaf. ^'' ’* *

Lenkijos kalėjimai 
greitai užsipildys 
naujais kaliniais

Ethiopija laukia di
džiųjų liūčių paskan- 

dinimui italų
ADČIS ABABA, s. 7. —Ka- 

raliaus Haile Selassie atsisaky
mas prieš laiką pulti italus ir 
pereitą savaitę buvę /‘mažus 
lietai” visiškai sustabdė Itali- 
jos-Ethiopijos karą. Daugelis 
mano, kad didesnių mūšių ne
bus iki neužeis didieji lietai, 
kurie visai paskandins italus.

Jau ir dabar po “mažųjų lie
tų” keliai visoj Ethiopijoj pa
sidarė neišvažiuojami. Apie 
važiavimą trokais, ir automobi
liais dabar ir galvoti negalima, 
nes keliai kalnuose yra visai 
išnešti.

VARŠA VA, * s, 6. -- Nors 
Lenkija paliuosavo 30,000 ka
linių, nes jos kalėjimai yra ne
paprastai perpildyti, tečiaus tas 
pratuštėjimas bus neilgam.

štai Varšavoj ir kituose 
miestuose policija darė masinę 
medžioklę ant komunistų ir 
daugelį jų areštavo; ' v

Daugelis ir paliuosuotųjų 
kriminalistų tik kelias valandas 
tesidžiaugė laisve, nes greitai 
pakliuvo kalėjiman už naujus 
nusikaltimus.

Italija jau laukianti 
naujų taikos 

pasiūlymų
PARYŽIŲ^, s. 7. — Qauto-. 

mis žiniomis; italai yrą labai 
susirūpinę karo eiga Ęthiopi- 
joj ir jau davę suprasti Pa
ryžiui, kad (> Mussolini laukiąs 
naujų kompromisinių pąsiuly 
mų, kurie duotų jam šiokį tokj 
pldtą žemės Ethiopijoj. ,

Eina gandų, kad Italijos ir 
Ethiopijoš nutaikymui slapta 
darbuojasr ir Belgijos karalius, 
ktiriš' kaž kur - yra išvykęs šii 
slapta - misija. Esą karalius 
mano, kad Užsitęsus karui fa
šizmas neišvengtinai turės Ita
lijoje susmukti, o kartu su fa
šizmu ir monarchija. Todėl ka
raliui ir rupi Išgelbėti savo gi
minaitį. Jis prašęs pagelbos 
Anglijos karaliaus.

27 žmones žuvo au 
droj šiaurinėj 

Europoj

Anglijos štabas re- 
miąs aliejaus sank

cijas Italijai

SPRINGFIELD, III., s. 7. — 
Gubernatorius Horner nutarė 
sušaukti rytoj specialį legisla- 
;uros posėdį apsvarstyti kaip 
sukelti daugiau pinigų Illinois 
jedarbių šelpimui po to kaip 
sausio 15 d. išsibaigs Illinois 
šelpimo komisijos pinigai.

Dabar pačiai valstijai tenka 
rūpintis savais bedarbiais ir 
suskurdusiais žmonėmis, nes 
federalinė valdžia atsisako duo
ti pašelpų.

šiame posėdyje galbūt bus 
vėl bandoma pakeiti prekių tak
sus iki 4 nuoš.

Valstijos ižde yra arti $18,- 
000,000 perviršis, bet tuos pi
nigus gubernatorius nenori 
naudoti bedarbių šelpimui, ka
dangi jis yra numatęs juos iŠ4 
leisti kitiems politikieriams 
naudingiems reikalams.

4 užmušti dideliame 
streike Argentinoj

Francijos bankas pa 
sipriešino kredi- 

' tams Rusijai

BUENOS AIRES, s. 7. — 
Keturi žmoės liko užmušti su
mišimuose sąryšy su generali
niu streiku.

Miestas liko be taksikabų, 
šoferiams sustreikavus parėji
mui statybos darbininkų strei
ko už augštesnes algas. Prie 
streiko prisidėjo ir daugelis 
kitų darbininkų.

Kongresmanas 
nubaustas už 

girtavimą
WASHINGTON, s. 7. —Kon 

gresmanas Marion Zionchek, 
Wash. demokratas, liko nubaus
tas $15 už girtavimą ir nede 
ramą elgesį naujų metų iškil
mėse. .

Kongresmanas betgi' atsisa
kė pabaudą mokėti ir apeliuo
siąs į augštesnį teismą.

LONDONAS, s. 7. — 
nes žuvo nelaimėse su 
kuriuos ištiko pereitą 
dienį perėjusios per šiaurinę
Europą smarkios audros.

Mažas laivas Shore Breeze 
paskendo kartu su 10 žmonių. 
Didelė banga užmušė tris žmo
nes ant laivo Ųlyses. Vienas ju
rininkas liko' nuneštas jūron 
nuo kito laivo. ’ Visos šios nę* 
laimės ištiko Airijos juroj.

Militarinis transportas liko 
sudaužytas Suomijos pakraš
čiuose. Devyni žmonės pasken
do. Dviem valtim susidūrus 
prie Hamburgo paskendo keturi 
žmones.

Apie vieno laivo likimą, ku
riuo plaukė 12 žmonių, nėra 
jokių žinių.

Francijoj siaučia dideli pot
vyniai, kokių ten nebuvo jau 
nuo 1910 m. Seine upėj apsis
tojo barkų plaukiojimas. Dau
gelio miestų gatvės užlietos 
vandens. \

Potvynių yra ir Anglijoj.

- ......................... " - /

Nąciai pritariu žydų 
iškėlimui iš Vokie

tijos

Brazilijoj už komu
nizmą suimti du 

amerikiečiai

PARYŽIUS, s. 7 
mis neofięialėmis žiniomis, An
glijos generalinis štabas daro 
spaudimą į savo valdžią, kad 
Italijai butų paskelbtos alie
jaus sankcijos, nes karas Ethib- 
pi j o j. turi būti stabdytas grįež- 
čiausiomis priemonėmis.

Iš tos priežastie diplomati
niuose rateliuose nematoma, 
kad aliejaus sankcijos bus pir 
Skelfrtbk. prieš vasario’ 1 *4.

Tečiauš francuzai vis dai 
turi vilties, kad Italija susipras 
ir panorės tąikintis ir tą tai
kos troškimą pareikš pirm tau
tų sąjungos tarybos susirinki
mo sausio 20 d.

Naciai pradėjo naują 
kampaniją prieš žy

dus biznierius

PARYŽIUS, s. 7. — Delei 
Franci jos Banko viršininkų pa
sipriešinimo suteikimui Rusi
jai 1,000,000,000 frankų ($66,- 
000,000) kreditų, projektas su
teikti naujus kreditus atpuolė.

Tuos kreditus buvo užtvirti
nę ministeriai, bet jiems pasi
priešino Franci jos biznieriai, 
nors bolševikai ikišiol ištikimai 
mokėjo savo. užtrauktas skolas 
ir delei to biznierių pasiprieši
nimo, Franci jos bankas atsisa
kė duoti Rusijai naujų kre
ditų..,

• Rusijai dar didesnius ir pas
lankesnėmis sąlygomis kreditus 
siūląs Hitleris, kuris nors ir šū
kauja prieš komunizmą, bet 
karti? stengiasi užmegsti arti
mesnius ryšius su Rusija.

Newfoundlande žydi pienės

HARBOR GRACE, New-B 
foundlane, s. 7.—šiemet rytinė 
dalis šaltos Nėwfoundland salos 
turi nepaprastą žiemą, šiandie 
visą dieną švietė saulė, tempe
ratūra siekė 33 laipsnius, o lau
kuose žydi pienės. Jokių žy
mių sniego nėra. s

■ ' ■

SANTIAGrO, Cili, s. 7. — 
Harvardo studentas Newell Bent 
iš Bostono, kalnų laipiotojas, 
kuris siekėsi būti pirmu ame
rikiečiu pasiekusiu aųgščiąu- 
sio Amerikoj e kalno AconcagUa 
viršūnę (22,834 pėdų, tapo raso
tas negyvas 20,000 pėdų augš- 
tumoj. Spėjama, kad jis mirė 
nuo širdies ligos.

RIO DE JANEIRO, s. 7. — 
Policija Suėmė amerikiečius 
Harry Berger, jo žmoną ir jų 
tarnaitę. Pųlicija sako, kad 
Berger vadovavęs visam komu
nistę veikimui Argentinoj, čili, 
Uruguay ir Colombia ir jam 
kominternas buvo pavedęs su
kurstyti Brazilijoj nepavykusį 
komunistų sukilimą.

Sufasti pas jį inkriminuo
jantys dokumentai busią pa
siųsti Jungt. Valstijų valdžiai.

NEW YORK, s. 6. — Keturi 
plėšikai užpuolė Greenleaf and 
Crosby brangmenų sankrovą 
Radio City trobesy ir nors gat
vė buvo pilna žmonių, pagrobė 
gal $150,000 vertės brangme- 
nų. ’ ■ . ■ . , *

■ ----- ------------------------- -- '

SAVANAH, Ga, s. 7. - 
vaikų liko sužeista, niekurie jų 
sunkiai, trokui įvažiavus -j su
stojusį paimti daugiau vaikų 
mokyklos busą 
areštuotas.

LONDONAS, s. 7. — žydų 
rateliuose kalbama, kad esamo
mis žiniomis, Vokietijos valdžia 
sutinka pagelbėti iškelti į už
sienį 250,000 Vokietijos žydų; 
reikia tik,. kad prie to milži
niško darbo prisidėtų ir kitų 
šalų, ypač Anglijos ir Ameri
kos žydai.

Norima, taipjau gauti leidi
mas Vokietijos žydams išsivež
ti į užsienį savo turtą, pavy- 
dale Vokietijos prekių, kurios 
paskui butų išparduotos užsie
ny, nes pinigus išsivežti naciai 
neleidžia. •

135 geležinkeliai už
vedė bylą priėš pen

sijų įstatymus
WASHINGTON, s. 7. — 135 

geležinkeliai, Pullman kompani
ja ir dvi ekpreso kompanijos 
užvedė bylą prieš kongreso, pri
imtus pensijų įstatymus gele
žinkelių darbininkams. Kompa
nijos ,tikrina: kad ir naujieji 
pensijų įstatymai esą “nekpns- 
tituci’^ai”.

z --------
III. ūkininkai vyksta 

Į Washingtoną 
kovoti už AAA

CHICAGO.—American Farm 
Bureau Federacijos prezidentas 
O’Neal su buriu kitų Federaci
jos viršininkų vyksta į Wash- 
ingtoną pasitarti su valdžia ir 
reikalauti, jei nebus surasta 
kitokios išeities, pravesti patai
są prie konstitucijos ir atgai
vinti teismo panaikintą AAA.

BERLYNAS, s; 7. — Naciai 
pradėjo naują vajų prieš žy
dus, neleisdami “arijonams” 
diiįti pas žydus.

tik jaunoms tarnaitėms 
^HkbAiŽdratista -dirbti žydų šei

mynose, bet taipjau uždrausta 
stenografėms ir sekretorėms 
dirbti žydų firmose.

Dabar pradėta tai taikinti ii 
kitiems žydų firmų darbinin
kams. Štai vienas “arijonas” 
norėjo gauti leidimą pardavinė
ti žemę ir namus, bet leidimas 
liko atsakytas kadangi jis dir
ba žydų firmai. Jam buvo pa
sakyta, kad jis leidimą gaus 
tik tuo atveju, jei užsidės sa- 
vistovį biznį, ar nueis dirbti 
“arijonų” firmai.

žydams knygininkams liko ~ 
įsakyta likviduoti savo biznius. 
Jie turi uždaryti savb knygy
nus, arba parduoti juos arijom 
nams. Leista veikti tik vienai 
žydų firmai, kuri veda plačią 
prekybą su užsieniu ir tuo at 
gabena į Vokietiją taip reika
lingą užsienio valiutą.

Roth, nedidelis miestelis ties 
Nuremberg paskelbė, kad jis 
yra pirmas Vokietijos mieste
lis pašalinęs iš miestelio visus 
iki vieno žydus, kurie ten pir
miau gyveno.

PHILADELPHIJA, Pa.-, s. 3. 
—Skaičius laikraščių ' Jungt. 
Valstijose ir Kanadoje pernai 
sumažėjo 164. Iš jų 150 buvo 
savaitraščiai, kurie patys susto
jo ėję, ar susivienijo su kitais 
ir 8 dienraščiai.

Minnesota ūkininkai 
reikalauja naujo 

' AAA .
ST. PAUL, Minn., s. 7. — 

Daugiau kaip 2,500 ūkininkų* 
susirinkę universiteto ūkyje 
trumpiems ūkininkavimo ir šei
mininkavimo kursams, nutarė 
reikalautų naujų AAA įstaty
mų ,vieton tų, kuriuos panai
kino augščiausias teismas.

Naujo AAA pareikalavo ir 
Minn. Farm BureaU Federaci
ja.

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

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

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

, Garsinimai musų programams yra priimami 
'.už prieinamas kainas.
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KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich

LSS 116 kuopos paren
gimas. — Dainuos p- 
lė Rožė Lukoševičiutė 
iš Youngstown, Ohio, 
ir žymus, vietos daini
ninkai. —Parengimas 
įvyks sausio 12 d.

LSS 116 kuopa rengia gra-

žų pasilinksminimą, kurįs įvyks 
sausio 12 d., atseit, antrą sek-' 
madienj ,po Naujų Metų Lietu
vių Svetainėje,

Pirmiausia bus suvaidinta 
dviejų veiksmų komedija “Ski- 
lidėlpijus Klinika“. Tai yra 
juokingiausias veikalas, kokį 
man kada .teko manyti ir skab. 
tyti. Potam ;seks koncertinė 
programos dalis, kuri susidės 
fš dainų ir muzikos.

" NAUJIENOS, Chicago, III.
' L <

du rengimo komisija prašę vi
sus 'Detroito ir apylinkės lie
tuvius atsilankyti kuo skait
lingiausia į parengimą.
y « M MA MA A A M * A. AA*M»: A A MM A AAM A 4— A A. «, '

gerą patarnavimą, 
visi patenkinti.

užtikriname gerų programą ir 
busite 

Aprūpinsime 
taip pat gardžiais gėrimais -ty 
užkandžiais.

Rengimo komisi j a: 
Marcelė Viverienė,"

\ > Jonas Besasparis, 
Filjomena Budvidienė.

SLA. 3-čio apskričio 
konferencija

amerikonų Bpy and Giri 
Scouts, ir kad jie pradėtų, 
Savarankų veikimą kaipo lie-

WMmtą ^ie^aUifti,
Baigiant susirinkimą, drg. 

:Stasys Bakanąs, SLA. 3-čio 
apskričio organizatorius, pa
kvietė iš ‘kito ■kambario buvu
sį seną SLA. darbuotoją, po
ną Domininką Lekavičių, ir 
paprašė, kad jis ką nors pa; 
sakytų. Tačiau p. D. Lekavi
čius fįek buvo sujaudintas tuo 
netikėtu pakvietimu, kad vi
sai mąžai ką galėjo mums pa
sakyti./Nors ir mažai kalbėjo, 
vienok mums davė savo gar-' 
bes žodį, kad jei jam laikas1 
leis, tai jis vistiek darbuosis

/‘ ■A .

Trečiadienis, sausio 8, 1936

Rožė Lukoševičiutė
šia p cga noriu visiems De

troito ir apylinkės lietuviams 
pranešti, kad koncertinėje pro-

pi ė

ir daugelį kitų pasitraukti iš 
SLA. narių tarpo.

Tad šiuo prašau SLA. 3-čio 
apskričio komitetą, kad jisai 
paprašytų pono D. Lekavičiaus 
grįžti atgal į SLA. narių tar
pą kaipo garbės narys. Mes 
jo vistiek negalim užmiršt ir

NAUJOS
RADIOS

Daug pagerinimų ’ ir 
pasiekiančios tolimas 

stotis:
ZENITH,
RADIONAS
PHILCO 
ir kitos

Dabar laikas išmainy
ti jūsų senų radio ant 

naujo

Jos. F. Sudrik
INCORPORATED 

3417 So. Halsted St. 
Dėl Raclio pataisymo 

pašaukite Boulevard 4705

BUDRIK 
Furniture Mart 

3347 So. Halsted St. 
Inventoriaus išpardavimas 
______ ant rakandų
W. C. F. L. Radio progra
mas nedėlioję nuo 5 iki 6 

vai. vakare.

gramos dalyje dalyvaus 
Rožė Lukoševičiutė iš Youngs? 
town, O.

P-lė Rožė Lukoševičiutė yra 
dar jauna dainininkė, bet jau 
spėjo pasižymėti savo gražiu 
ir išlavintų balsu. Jos vardas 
kaipo dainininkės plačiai skam • 
ba Ohio valstijoje. Jinai dai
nuoja iš didžiulių radio stočių 
ir tarpe svetimtaučių yra ži
noma kaipo Rose Lucas. De- 
troitiečiai jau turėjo progos ją 
girdėti, nes 1934 m., SLA sei
mo metu, ji .dainavo seimi- 
niamA koncerte ir bankiete. 
Klausytojams tada ji padarė 
labai gerą įspūdi. Todėl ir šiuo 
atveju ji liko pakviesta palink
sminti detroitiečius savo gra
žiomis dainomis.

Dainuos ji solo, o taipgi su
darys duetą su dainininkais 
Vasiliauskais. Vasiliauskų yra 
trys broliai —? Al.ex, Albinas 
ir Juozas. Jie visi pasižadėjo 
dalyvauti koncerte. ' ■

Jaunasis. Stanevičius išpildys 
smuiku solo, o jam akompa
nuos jo brolis Bladas. Be to, 
dalyvaus' ir Detroito Lietuvių 
Dailės choras, kuriam vado
vaus p. V. Dermaitis. Bus ir 
kitokių pamarginimų.

Parengimas prasidės lygiai 
6:80 vai. vakaro. Prasidės 
punktuališkai, hes norimp lai
ku programą baigti, kad vė
liau jaunimas turėtų progos 
pasišokti. Todėl komisija visus 
prašo nesivelinti. /

Programai pasibaigus, šokiai 
bus abejose svetainėse, — že
mutinėje ir viršutinėje. Viršu
tinėje svetainėje grieš Melody 
Play Boys. Tas orkestras, ku
riam vadovauja broliai Stane 
vičiai, detroitiečių yra labai 
mėgstamas, Apatinėje svetai
nėje taipgi bus geri muzikan
tai, kurie grieš lietuviškus ..šo
kius. Tad tiek jauniesiems, 
tiėk seniesiems bus progos pa
sišokti. Įžanga visai maža, — 
tik 25 centai.

Visos LSS H6 kuopos vai-

Gruodžio 29 d. 1935 metais 
L. M. D. Svetainėje įvyko me-: 
tinis SLA. 3-čio apskričio su
važiavimas, kuriame dalyva
vo per 20 delegatų ir visi aĮ> 
skričio komiteto nariai.

Kuomet SLA. 3-čio apskri
čio komitetas kviesdamas šį 
kuopų atstovų suvažiavimą 
pasakė “posėdis-pasitarimai 
prasidės pirmą valandą po 
pietų,” tai visų tolimesniųjų 
kolonijų SLA. kuopų atstovai 
atvyko į Pittsburgho paskirtą 
vietą dar ir per anksti. Ta-, 
čia u Pittsburgho vietinių SLA. 
kuopų atstovai visi pusantros 
valandos pavėlavo. Mat, pitts- 
burghiečiai turi tokį blogą pa
protį: “Da suspėsiu”. Todėl šį 
nepageidaujamą paprotį “Da 
suspėsiu” visi pittsburghiečiai 
turėtų iš savo - tarpo išmesti 
lauk.

Kuomet SLA. 3-čio apskri
čio pirmininkas p. J. Milleris 
pradėjo susirinkimą ir apskri
čio raštininkė, p-lė B. Saba
liauskaitė, pradėjo šaukti tų 
kuopų numerius, kurios pri
klauso SLA. 3-čiam apskričiui, 
tai išrodė lyg butų visi dele
gatai sumigę ir netėmijo, kas 
ten darosi .prie to stalo, kur 
sėdi pirmininkas ir kiti aps
kričio komiteto nariai. Tad 
kiek vėliau buvo įššąuk.tas 
vienos kuopos numeyis ir jos 
delegatas pusiau žilais plau
kais jaunikaitis atsiliepė “Oh 
yes my dear” Tai jau tada visi 
delegatai sujudo ir linksniai 
nusijuokė ir pradėjo gyvai 
tėmyti susirinkimo eigą. Mat, 
juokas nubaidė tinginį...

’Susirinikimu'i su s(i organiza
vus, prasidėjo komiteto ir į- 
vairių komisijų raportai apie 
baigtus ir da nebaigtus dar: 
bus. Man rodos, iš tų visų ra
portų buvo svarbiausias ra
portas—tai drg. J. Baltrušai
čio apie SLA. 3-čio apskričio 
lietuvių kalbos mokyklą. Iš 
raporto paaiškėjo, kad mo
kykla turi gerą pasisekimą.

Buvo paduotas pakvietimas 
SLA. 3-čiani ajpskrięiui iš A- 
merikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros, Pittsburgho apskri
čio, kad vasario 16 dieną abu
du apskričiai kartu'su kitomis 
Pittsburgho lietuvių draugijo
mis bendrai surengtų- Lietu
vos Nepriklausomybės atgavi
mo' šventę. Nutarta prisidėti.

Dr. J. T. Baltrušaitienė da
vė pasiūlymą, kad SLA. 3-as 
apskritys atkreiptų dėmesį 'į 
organizavimą atskirai tų A- 
merikos lietuvių vyrų ir mer
ginų, kurie dabar priklauso

LAIDOTUV1U DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais IŠjnokpjimais

REPuNic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

stoti ir vadovaujant p. J. šim- 
kunienei sudainuoti “Lietuvą 
tėvynė musų”. Himną pa
baigus dainuot, vienas saliun- 
Čikas, bimbinių komunistų 
vadukas, pradėjo savo drau
gui garsiai pasakot taip: “ši
tas himnas — tai Lietuvos po
nijos, o ne Lietuvos darbinin
kų ir tt.” Tur būt, jisai norė-

(Tasa nuaL 8-£iam)

SLA. 40 kuopa turėjo suren
gus gražią “City chickeii” va
karienę. Svečių irgi buvo su
sirinkę labai gražus būrys. O 
kai visi svečiai susėdo prie 
stalų ir pradėjo vakarienę 
valgyt, tai to vakaro gaspado- 
rius p. Juozas Virbickas, maž
daug pasakė taip: “šią vaka
rienę surengė SLA. 40 kuopa 
kaipo Jubiliejinę Vavarenę 
ir tt.”

Vėliau p. J. Virbickas pa
kvietė ir kitus įžymesnius tos 
kuopos' veikėjus ką , nors pa
sakyti.
Baltrušaitienę.
sai trumpai, ir baigdama savo 
kalbą paprašė visų svečių sū-

Šį SLA. 3-čią apskritį pa
žįstu 15 'metų su viršum. Bet 
pirmą sykį man teko matyti 
tokį gražų susirinkimą, kuris 
buvo be barnių, be politinių 
frakcijų. Nors čia buvo su
sirinkę visokių delegatų. Ko
munistų, tautiškų fašistų, san- 
darieČių, katalikų, sacialistų, 
— vienok visi buvo draugiški 

min
tis pagerbė taip, kaip pridera.

Jų tąrpe ir Dr. J. T 
Ji kalbėjo vi

SLA. nwdai kad »r SLA. »a- vietti kitl»

; O susirinkimui pasibaigus, visi 
draugiškai .atsisveikinę grįžo 
nąmo. Gražu!

"City chicken” vaka
rienė

Tą patį vakarą, kai pasi
baigė SLA. 3-čio apskričio 
konferencija, toj pat svetainėj

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

Tel. Kenwood 5167
VALANDOS;

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

Apart, šventadienio ir ketvirtadienio.

rių tarpe nebūdamas.
Dabar p, D. Lekavičius nė, 

ra SLA. naTių tarpe. Jisai pa
sitraukė iš SLA. po to iięgar-i 
bingo Chicagos seimo, o d a- , 
bar jąu personas įr negali su
grįžti atgal. Mes visi gerai 
žinome, kad p. D. Lekavičius 
daug metų pasišventusiai dir
bo SLA. naudai: SLA. kuopas 
organizavo, prakalbas sakė, 
daug sykių buvo SLA. seimų 
delegatu, daug savo brangaus 
laiko ir turto pašventė SLA. 
naudai. O šiandien, senatvės 
sulaukęs, nėra tos organizaci
jos narys, kuriai tiek daug su 
pasišventimu dirbo. Gaila!1

Tiesa, jisai pats padarė 
klaidą, pasitraukdamas iš S. 
L. A. narių tarpo. iO dar dides
nę klaidą padarė tie, kurie 
sudarė tokias aplinkybes, ku
rios privertė p. D. Lekavičių

ADVOKATAI

ADVOKATAS.
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Miesto
Kamb.
Namu
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais-

Tel. Boulevard 1810.

pagal sutarties.

AKUŠERES
Mrs. Anelia K. Jarus:?

physical Therapy 
and Midwife

6630 S. Westem 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republjc 9600.
-  j-"——r- -■ mv"!'——       "" " — 

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rpckwell St. 
TelephonoJ Renublic 9723

Paveiksluoti Kalendoriai po 25c
Dar Naujienose galite gauti paveiksluotų 
Kalendorių, po 25c., pavieniais arba dides
niais užsakymais. Tinkami pasiųsti savo 
draugams.- ;

\ , ■ įg ' ..... II

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgenorto ofisas

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

Miesto ofisas
10 No.. Clark St. 1.1 floras 

Tel. Dearborn 8984 
Rezidencija

3407 Lowe Ąve. Tel. Yards 2510

1739 S. Kalstė St 
CANal 8500

A. A. SLAKIS
-<■ ADVOKATAS

111 W. Washington St
/ Rpoip 737

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

.1, .„-II

Gyv. vieta: 6733 Crandoų Avė.
namu Tel.: — Hyde Park 3395

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

8343 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 nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republir 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hvde Park 3395

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

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

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutartį.

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

vak. Nedėlioj pagal sutarime.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel.: Prospeęt 1930

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

ALSANS LĄBORATORY. 190 N. State St.,> Chicago.
Kambarys 833 , Telefonai CENtral 7170.

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 

i Laidotuvių Direktorių Asociacijos.
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

, J. MULEVIČIUS
'4092\Ąrcher Avenue Phone Ląfayette 3572

T ........... 1 ' ■ I I 1 J I ......    ' 11,1

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optornetricąlly Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUĘ 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti 
■! ..... -B, i , , ■ n i"-''r- r i1"a

'Kiti Lietuviai paktaraL
Ofiso valandos: 

Kasdien nuo 1-4 P. P- ir 7-9 v. v. 
Tel.: Hemlock 5524. diena ir naktį. 
Dr.Constance A.O’Britis

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas 

2408 W. 63rd St. 
Res.

6000 So. Camphell Avė.

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted S t 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

v A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

__ _________________ ;_____________  . > ' __________________ ■ _______________________________________________________________

t J. F.RADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174
jj ..iMR.MaRiRi. iii^.i ■ ■.■i ■>. w      y - ■■■■r—.  i ■■ i ■■ ■

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Mpnroe 3877 .

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8418

J. F. EUDEIKIS
4605*07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 17414742

„w.„..... I ,,,, ,,, . Į , ,,

LACHAWICZ ir SŪNUS

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pųllman 1270 arba Canal 2515

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ
i YARds 1741—1742

■ -F J. F. EUDEIKIS .

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Yards 1829 i j 
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso.

Akiniu Dirbtuvė

Tel

Ofisas ir ____
756 West 35th St.

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

TeL, Seeley 7330
Namu telefonas Brunewick 0597

Ofiso Tel. Bbulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2348
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 85th and Halsted Sts.

Nedčliomis pagal sutarti.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
'Rezidencijos telefonai:

Uyde Park 6755 ar Central 7464
«i.. ».iM H>.l . >..,....11 ....... H I( .p n jj, . ,

Dr. Charles Segal
. OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL., 
OFISO VASLANDOS:

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

Phone MIDWAY 2380.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

■ l , I.. , . — .IN. ■! I,.1^,1,111 , '

Ofiso Tel. Dorchestor 5|94 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku, Vaiku ir visu 
chronišku ligtL , 

Ofisas 6850 Sfoney Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai vak. Nedfe 

liomis ir Šventadieniais 10—12
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KORESPONDENCIJOS
(Tasa iš pusi. 2-ro 

tų, kad lietuviai sau už himną 
pasirinktų sekamų dainelę: — 
“Gerkim, broliai, uliavokim; 
rytoj šventa išmiegosiu?’.

Kitas svečias su savo kalba 
irgi įsišoko kaip ožiukas į ko
pusių daržų sakydamas: “Ar 
visi SLA. nariai žino, kad sirg
dami tik vienų sykį gauna pil
nų pašalpų ir tt.”

Tokie vakarienėse panašus 
įsišokimai kai kurių žmonių, 
rodos, visai nevietoj. Bet 
kagi padarysi, —- juk reikia 
kokio nors skirtingesnio na- 
vatnumo, kuris sujudintų vi
sus svečius.

Kaip ten bebūtų, drųsiai ga
liu sakyti, kad ši SLA. 40 kp. 
vakarienė buvo iš visų atžvil
gių graži, linksma, ir visi sve
čiai gražiai linksminosi iki 
vėlumos. — Svečias.

Savickas 
Šimaitienė 
J. Stružas 
J. Base v i-

Martinkus (senas), orgnnizalo-!kad šiais melais bus dar ge- kymas j Inos šmeižtus, kurie, gandų man tenka visokių 
. . 1 . • 1 • . J _ 1___ _________ : ' .1 ____ . -i • m 1-1

Rockford, III.
Vietos lietuvių veiklas 

— Gražus SLA. 77 
kuopos parengimas.— 
Naujos valdybos įves
dinimas. — Nutarė 
pagerbti kvartetą. — 
Darbai eina geryn. — 
Kas kaltas dėl “ap
gailėtinos padėties”?
Apie vietos lietuvių veiklų 

per paskutinius metus visai 
mažai tebuvo rašoma laikraš
čiuose. Tik “Naujoje Gady
nėje” dažniau pasirodo kores
pondencijų iš musų kolonijos. 
Laikraščius skaitantieji gali 
pamanyti, jog pas^ mus jokio 
viešo veikimo nėra. Tai, ži
noma, visai neatitinka faktus. 
Veikimas per pereitus metus 
pasidarė daug gyvesnis, ypač 
SLA. 77 kuopoje. >

Gruodžiu 27( d. įyyjkų tos 
kuopos parengimas. Scenoje 
buvo pastatyta “Užkerėtas 
Jackus”. Vaidinimas išėjo 

- gana vykusiai. Tiesa, šiokių

tokių trukumų buvo, bet jie 
perdaug į akį nekrito.

Vaidinime, dalyvavo šie as
menys: Rumčikas (Užkerėtas 
Jackus), A. širvinskiute (Jac
kaus žmona), A.

i (Jackaus tevap), B. 
‘ (Jackaus motina), 
(kaimynas kalvis), 
čius (šaltyšius).

Tai vis seni musų kolonijos 
vaidilos. Scenoje jie daug 
kartų yra pasirodę ir vaidinę 
daug sunkesnius veikalus. Tad 
suvaidinti “Užburtų Jackų”, 
vieno atidengimo komedijų, 
jiems nesudarė didelių sun
kumų. i \

Kadangi pats veikalas? gana 
trumpas (vaidinimas tęsiasi 
tik apie vienų valandų laiko), 
tai prieš vaidinimų buvo dai
nų ir muzikos. P-lė Sinkevi
čiūtė išpildė solo pianu, o p-ia 
Sinkevičienė, dukrelei akom- 
ponuojant, sudainavo dvi dai
nas. Be to, dainavo J. M. Ba- 
sevičius ir visų mėgstamas 
SLA. 77 kuopos kvartetas. 
Akomponavo p-lė Poškinto.

Sekė šokiai. Publikos su
sirinko ganėtinai daug .

Šokių metu sušiduriau su 
Dr. Jovaiša. Tuoj kreipiaus 
į jį -su klausimu. Sakau, kas 
šiandien pasiradė su p. Savic
ku? Tiesa, jis visada gerai 
vaidina, bet šiandien, taip sa
kant, pats save prašovė: tik- 
rai nepaprastai gerai scenoje 
atrodė. Kas čia su juo pasi
darė?

Daktaras Tiusišypsojo. Gir
di, ar nežinai, kad jo šeimų 
Kalėdų diedukas aplankė ir 
paliko aštuonių svarų sūnų?

Žinoma, daugiau aiškinimų 
nereikėjo. z

“MANO MIELASIS 
. SŪNELIS DABAR 
i VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

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

Motinos sako, kad Trlner’s Bitter 
Vynas yra geriausias vaistas sucllp- 
nėjuslems, nepilna! augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, kokias medicinos mokslas 
žino apgynimui nuo nevirškinimo, 
prasto apetito, galvos skaudėjimo, 
nemiegojimo, gasų, blogo kvapo, o- 
dos nesveikumo Ir negerumų sąryšy 
su vidurių neveikimu. Malonus var
toti Ir geras, atsakantis vaistas šei
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIX1R 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago

i""1 ............................... —1 1

Dykai Pasiteira
vimas ir Rodą

Nežiūrint kaip atkakli ar užsenėjus 
jnsų litrą nebūtų, arba jeigu Jus negavo
te geidžiamų pasekmių praeityj, nepralei
skite progos pasinuaudotl

DR. ROSS’O NAUJAUSIOMIS 
GERAI IŠBANDYTOMIS 

METODOMIS
Kraujo ligose, nervlėkume, silpnume, 

šlapumo ir kroniškose ligose, šie meto
dai duoda pageidaujamas pasekmes. Nie
kas neturėtų nullųsti, nes tūkstančiai 
atgavo sveikatų ir včl buvo linksmi.

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

LENGVAS IŠMOK ĖJIMAS 
Patarnavimas nebrangus Ir kiekvienam 

prieinamas.
Mokykite kiek galite laike gydymo. 

Siiūtarimas gali būt lengvai padarytas 
iiT^ nereikės apleisti savo sveikatų dėl 
stojos pinigų. Tūkstančiai gali būt 
dėkingi už savo gerų sveikatų gydytojui 
kuris specializuojasi gydyme tam tikrų 
ligų. Pasirinkit gydytojų kuris turi 
daugelio metų praktiškų patyrimų gydy
me tų ligi).

LABORATORIJOS F.GZAMINACIJA 
BE PELNO.

DR. ROSS HEALTH SERVICE 
AND LABORATORY

35 South Dearbom Street 
CHICAGO, ill.

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

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

niais nuo 10 ryte Iki 8 vai. vakare.
Nedėliomis buo 10 ryto Iki 12 po plet. 

Paimkit elevatorių Iki 5 aukšto. 
Jis veikla ir Nedaliomis.

Sausio 5 d. įvyko SLA. 77 
kuopos susirinkimas, kuriame 
buvo išduoti raportai. Iš jų 
paaiškėjo, kad pereitų metų 
kuopos veikla buvo itin sėk
minga. Kai raportai buvo iš
klausyti ir priimti, tai kuo
pos pirmininkas Aleksynas 
pasakė trumpų kalbų. Jis pa
reiškė padėkų “ valdybos na
riams, kurie per pereitus me
tus sųžningai savo pareigas 
ėjo. Tarė ačiū ir veikiančiai 
komisijai (Dr. Jovaišai, Ši
maitienei, Ūsui ir Rumčikui), 
kuri tinkamai pasidarbavo, 
kuopos gerovei. Pažymėjo tų 
faktų, kad pirmų kartų kuopa 
tikrai linksmai Naujus Metus 
sutinka: visos bilos apmokė
tos ir ižde pasilieka graži su
ma pinigų.

Pirmininkas tarė ačiū p-lei 
Rudžiutei, organizatorei, kuri 
per pereitus metus gana sėk
mingai dirbo. Nors laikas ir 
nebuvo labai palankus, o vis 
dėlto ji įrašė į kuopų aštuonis 
naujus narius. Tai, galima 
sakyti, rekordas. Per pasku
tinius kelis metus su naujais 
nariais buvo visai nekokie po
pieriai.

Pareiškė pirmininkas pasi
tenkinimų ir dėliai to, kad per 
perėtus metus visi kuopos na
riai pavyzdingai elgėsi. To 
dėka v susirinkimai buvo tvar
kingi, 
bet ir 
tuose 
vauti.

Pagaliau pirmininkas /pa
kvietė prie stalo visų naujai 
išrinktų valdybų, kurių suda
ro: pirm. Petraitis (naujas), 
vice-pirm. Bizer (senas), prot. 
rašt. Savickas senas), finansų, 
rašt. Gustaitis (senas), ižd. 
Lobunskis (naujas) ižd. glob.

riai PunicRis ir Savickas ir 
korespondentė Č e pu 1 i e n ė.

Kai naujoji valdyba susirin
ko pHe stalo, lai pereitų melų 
pirmininkas perdavė kuopos 
antspaudų ir plaktukų bei pa
linkėjo kuo sėkmingiausia dar
buotis per šiuos metus.

Atsakė i naujai išrinktas 
pirm. Petraitis, 
kuopos nariams 
jimų.y 
ledamas stengsis pavestas jam 
pareigas kuo geriausia atlikti, 
įkalbėjo ir kiti valdybos 
riai.
t i kuopos gerovei.

Niekas neabejoja, kad 
joji valdyba tinkamai savo pa
reigas eis. į jų įeina geri vei
kėjai, kurie praeityje yra ne
mažai pasidarbavę kuopos ge
rovei.

Kadangi A priešmetiniame 
kuopos susirinkime nebuvo 
galima išrinkti veikiamosios 
komisijos, tai tatai padaryta 
šiame susirinkime. Komisi- 
jon. liko išrūkti Siaurusaitįs, 
Petraitis, S. Čepulis ir Lobuns- 
kienė.1

Kuopa nutarė pagerbti sa
vo kvartetų, kuris susideda iš 
ponių Sinkevičienės, Šimaitie
nės ir pp. Baseyičiaus bei 
Stružo.

Kaip žinia, auksinio jubilie
jaus proga Susivienijimas lei
džia albumų, kuriame tilps pa
sižymėjusių narių atvaizdai. 
Kuopa nusiųs savo kvarteto 
atvaizdų ir kiekvienam kvar
teto nariui užprenuruos albu-

Nors tokiu bud u ji savo 
kvartetui atsilygins. O kvar
tetui ji tikrai daug yra skolin
ga. Per daugelį metų nebuvo 
nei vieno kuopos parengimo,- 
kad kvartetas nebūtų dalyva
vęs.

Jis tarė ačiū 
už pasitikę- 

Parciškė, jog kiek ga-
/ '

ną-
Visi jie pasižadėjo dirb-

nau-

Paskutiniu metu darbai kiek 
geriau pradėjo eiŲ. 
mas jau dirba. Yi

riau. y
Tiesų sakant, jau ir laikas 

iš depresijos išbristi.

Pas vietos llieluvius prade* 
da pasireikšti geresni santy
kiai. Nors, kaip ir kitose ko
lonijose, žmonės yra visokių 
pažiūrų ir nuomonių, vienok 
jie stengiasi draugiškai sugy
venti. Visokie pikti priekaiš
tai ir užgauliojimą, kurie bu
vo 'įsivyravę, prieš kalis me
tus, jau pradeda nykti'.

šiuos 
gavau 
numerį. Tuoj 
vartyti, 
(lakei jos 
“Apgailėtina 
Vilaitis

. žodžius ‘ rašydamas, 
paskutinį “Tėvynės” 

j pradėjau jį 
Man į akį krito.ro- 
straipsnis antrašte

P-as 
apgailestauja, kad 
ninku Dominavimo 

kampanija išėjusi iš visų pa
dorumo vėžių. Esu iš tų vi
sokių niekinimų Susivieniji
mui busiu tik žalos.

Su p. Vitaičio pareikšta nuo
mone aš galėčiau visai sutik
ti, jeigu ne vienas dalykas: p. 
Vitaitis nenurodo, kas nomi
nacijų metų' tų biaurių kam
panijų pradėjo varyti. Aš 
pats turiu visų pundų “gra
žiosios” literatūros, kurių man 
prisiuntė New Yorko Sargy
bos Koįriitetas. Turiu ir ke
lis “Vienybės” numerius, ku
riuose šlykščausiu bu d u puo
lami kai kurie Pildomosios 
Tarybos nariai. Tačiau p. Vi
taitis nič-nieko apie tai ne
sako.

Po nominacijų susidarė “ap
gailėtina padėtis”. Tačiau aš 
lųbai abejoju, ar p. Vitaitis 
butų savo apgailestavimų pa
reiškęs dėl nešvarios kampa
nijos, jei “šargybininkams” 
butų pasisekę nominacijose į 
pirmas yietas savo kandidatus 
įstatytu, 3* K

Perskaičiau ir SLA. prezi
dento, p. Bagočiaus, straips
nį antrašte “Rimti ir nerimti

Tai yra lyg ir'atsa-
--------- ----- r—

buvo paleisti viršininkų nomi-i 
nacijos, metu .

Kaip jau sakiau, pas mus 
tiek kuopoje, tiek aplamai pas 
vietos lietuvius pradėjo įsigy
venti geresni santykiai. Lin
kiu, kad šiais rpetais ir tie in
teligentai, kurie tųip kruopš
čiai rengė savo “dailiųjų” lite
ratūrų ir jų siuntinėjo be jo
kios atodairos, tinkamai pasi
darbuotų auksiniam vajui./Ta- 
da ir p.' Vilaitis savo straips
niui galės pasirinkti, sakysi
me, kad ir tokių antraštę: 
“Džiuginanti padėtis”.

SLA. 77 k. narys.

Peckle, Crow 
Kanada

nieko bendro neturiu su jos 
parašymu.—S. Gumbaragis.

į ne
malonumų turėti, z Todėl aš no
riu viešai pareikšti, jog tos ko
respondencijos aš nerašiau ir Garsinkites Nauiienose
—__________ ■- -....i.:.:______________ ________ . ________________________________

Daugiau teisybės
. ——_—_ 

“Naujienų” No.. 301 pastebe 
jau korespondencijų iš Winni 
peg. Korespondencijoje daug 
rašoma apie kažkokių Jievute, 
pokylį'ir nobažnas Maskvos da
vatkas.

Priplepėta labai dau’g, bet 
kiek ten teisybės, tai sunku pa
sakyti. Iš Komunistų Tavorš- 
čiaus aš norėčiau patirti vie
nų dalykų: iš kurio piršto jis 
išlaužė, kad D. ž. buvo surink
ta penkiolika dolerių aukų? 
Kiek man žinoma, Winnipege 
niekas minėtam asmeniui pen
kiolikos dolerių..neaukavo. Tai 
yra tik piktas ir negražus pra
simanymas.—Deckmanas.

Winnipeg, Canada
Dėl skleidžiamų gandų

I

Daugu 
vilties, dalykui

- “Naujienų” No. 301, gruodžio 
23 d., tilpo korespondencija, ku
rioje paliesta kai kurie šios ko
lonijos asmenys.

Atsiradp žmonių, kurie lei
džia 'ganaus, kad esą tų korės-
pondencijų aš parašęs. Dėliai tų J

Tad ne tik vadovybei, 
nariams buvo malonu 
susirinkimuose daly-

P. CONRAD
STUDIO

420 W.63rd St
Englewood 5883*5840 

Dar gražiau, moderni! 
kiau įrengta.

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

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

Smulkesni $7.05 tonas

PALAIKYKIT RYŠIUS SU 
UžMlESTYJ GYVENANČIAIS 

DRAUGAIS

per TELEFONĄ!
naujais metais nusitarkit ' sikalbėjimo. Pašaukimas drau

go arba giminės, kuris gyvena 
daugelį myliu atstume dabar 
gali būt padarytas labai greit 
—beveik akimirksniu iki ope
ratorius padaro sujungimą. 
Užmiesto pašaukimas yra ne
brangus. Long disjance opera- 

, torka jums maloniai pasakvs 
kiek kainuoja bile kur pašauk
ti. Bell Systemos linijos siekia 
visur.

Šiais 
palaikyt' reguliariškus ryšius su 
savo kitur gyvenančiais drau
gais. Tankiai atsikartojas susi
žinojimas su tais, kurie gyve
na atstume, palaikys draugiš
kumą. .Telefono pasikalbėjimas 
yra nuoširdus ir personališkas. 
Jis yra taipatt nuoširdus ir 
draugiškas ir gali prilygti prie 
asmeninio pasimatymo ir pa-
Pasinaudokit nupigintomis stotis-nuo stoties naktinėmis ratomis 

, kurios prasideda patogiu laiku būtent 7 valandą vakaro.

L L I N O I S BELL’ <4
■ z ’ -y. -

T E L E P H O N E C O.

DEL GERIAUSIŲ ANGLIŲ IR KOKSO 
Telefonuokit šiai atsakomingai įstaigai 

PROSPECT 3400 
WESTERN COAL and SUPPLY COMPANY 

4916 So. Western Avenue
. z J. MOSCIPAN. prez. 

Patarimus dėl kuro suteikiame be jokio atlyginimo arba obligacijų.

Washingtono Taksi-Soferiai Inrodo 
Plymouth Kainuoja Mažiau Važiuoti

Te

WA8HINGT0N, D. C. taksi važiuotojai stebis žemom ratom

.ŠOFERIS EREI) HOUSE išsirinko Plymouth dėl ekonomijos

‘ II7ASHINGTONO LANKYTOJAI nu- 
n stebinti puikiu taksi patarnavimu 
... ir žemomis ratomis. Jie taipgi pa
stebi aukštą nuošimtį Plymouth karų 
Washingtono taksi patarnavime. Regis
tracija parodo, kad beveik kiekvienas 
trečias taksi yra Plymouth... ir jų 

, skaičius stebėtinai kįla. 1
Plymouth’o ekonomija yra to prie

žastim ... gazo ir alyvos ekonomija ... 
žemos užlaikymo išlaidos ... ir paste
bėtinas išgalėjimas atstovėti bausmės 
uždėtas didmiesčio taksi patarnavimo.

ŽMONES MĖGTA TAKSI su saugumu, komfortu ir gražia išžiūra kokiu yrą didelis 1936 Plymouth

Generalis City Cab Associacijos ve
dėjas Harry. Wechsler, vienas didžiau
sių Washingtone—sako: “Mes / randa
me, kad Plymouth turi tas ekonomiš
kas operavimo ypatybes dėka kurių 
mes galime duoti gerą taksi patarnavi
mą žemomis Washingtono ratomis.”

Garadžio užveizda Seigel, apskaitlia- 
vęs, kad Miesto Taksi metinis važiavi
mo rekordas . siekia keturiolikos tūks
tančių mylių, raportuoja: “Musų Ply
mouth’o šoferiai padaro apie 18 mylių

su galionu gazolino miesto trafikoj.”
Washingtone, D. 'C. jie žino, kad 

Plymouth kainuoja mažiau važiuoti. Jus 
galite palyginti “Visus Tris”... ir pa
tys surasti apie Plymouth pagarsėjusį 
saugumą, atsakomingumą ir komfortą 
... taipgi apie jo ekonomiškumą!

Pamatykit savo Chrysler, Dodge arba 
De Soto dealerį šiandien <•.. jis maloniai 
jums patarnaus.

PLYMOUTH DI VISION
OF CHRYSLER CORPORATION

PLYMOUTH PU,Z’ZuS

Klauskite apie Musu Nauja 
Oficiali Chrysler Motors

6OL LENGVO IŠMOKĖJIMO 
/° PLANĄ

Jus patys
1. Pradėkit 

balansu.
2. * Pridėkit apdraudos išlaidas.
3. Paskui padauginkit ant 6% 

dėl 12 mėnesiu plano. Pusė 
nuo vieno nuošimčio per mėne
sį laiko maždaug 12 mėnesiu.' 
*Kai kuriose valstijose imama 
mažas mokestis už dokumentu 
padaryme
BE JOKIU KITU MOKESČIU.

$510
IR VIRŠ. SULIG DIRBTUVĖS 

LISTO. DETROIT 
SPECIALUS ĮTAISYMAI 

EXTRA. '

galite apskaitliuoti. 
su savo neišmokėtu
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Pusei meti ____
Trinu mėnesiams
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su uisakymu.

Naujienos eina kasdien, iislrirtant 
sekmadienius. Leidžia Naujiem Ben
drovė, 1780 S, Halsted St, Odcago. 
DL Telefonas Cinai 8500,

Tokiame atsitikime Amerikos valdžia, turės

LARGO CABALLERO ŽADA 
NEPALIAUT KOVOJĘS

vice-direkt
Bol. Paulavi-

pavyzdingas ukinin

SKANDINAVIJOS SOCIALIS 
TŲ KONFERENCIJA

adv. M. Šleževičius 
Šileikaite ir štrimų

centrali- 
pareiški- 
klausimu

kad ji galėtų ramiai laikytis nuošaliai, apėmus karo 
gaisrui kitas dalis pasaulio. , . ,

Kovai su karu reikia aktingos, teigiamos politikos. 
Karų, kaip ir gaisrų, reikia naikinti, nelaukiant, iki ji
sai išsiplės.

Reikalaukite “NAUJIENAS* 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato* 
gurno delai.

(Pasirašę keliolika asmenų; 
daugumos parašai neįskaitomi)

“Lietuvos Vaiko” Marijampo
lės skyriaus Darželio vedėja po
nia .Vitkauskienė, 
Vitkausko žmona

arba 
tylėti, arba protestuoti. Jeigu ji tylės, tai jos prekybų 
su Užsieniais fąktihai kontroliuos Anglija, kurios laivy
nas viešpatauja okeanuose. O jeigu ji protestuos ir bus 
pasiryžusi, paremti savo protestu jėga, tai ji jsivels į 
karų. '

Žodžiu, senatoriaus Nye sumanymas klausimo ne
išsprendžia. Su jo pagelbą, gal būt, galima karo pavo
jų nustumti šiek-tiek toliau, bet negalima jo visai iš
vengti. \

Mums atrodo, kad senatorius Nye, senatorius Clark 
ir kiti jų vienminčiai daro pamatinę klaidų, manydami, 
kad karo galima išvengti pasyviška nesikišimo politika. 
Amerika yrą perdaug didelė, turtinga

—Mums čia ir taip reikia 
apie daug dalykų rūpintis ir 
galvoti; pats turėjai susiprasti 
ir paklausti ko norėjai. Su
diev, mes šitose dalyse paties 
turbut nematysime per kelio
lika amžių.

Ispanijos teismas neseniai iš
teisino socialistų vadą Largo 
Caballero, kuris buvo patrauk
tas tieson dėl sukilimo, įvyku
sio 1984 m. spalių mėn. Ta pro
ga Socialistinis Darbininkų In
ternacionalas pasiuntė jam 
sveikinimo telegramą. Atsaky
damas į ją, Caballero pareiškė, 
kad jisai ir toliau kovos už 
tuos tikslus, kuriuos yra pa
sistatę Ispanijos socialistų par
tija ir darbininkų sąjungos.

Ispanijoje laukiama netrukus 
naujų parlamento . rinkimų. 
Dabartiniame parlamente dau
gumą turi klerikalai ir nacio
nalistai.

Pereitoje savo serijoje Jungtinių Valstijų kongre- 
priėmė įstatymų, kuriuo norima apsaugoti šių šalį 
įsivėlimo į karų. Dabar, kada Italijos-Etiopijos ka- 
jau prasitęsė daugiau kaip tris mėnesius ir tolyn 

vis labiau aštrėja pavojus, kad i karų gali būti įtrauk
tos ir kitos Europos valstybės, tai kongrese kilo suma
nymas išleisti naujų įstatymų, kuris sustiprintų Ame
rikos neitralitetų dar griežčiau.

Sumanymo autorius senatorius Gerald P. Nye siū
lo, kad kongresas įsakytų valdžiai visiškai dždrausti 
ginklų ir amunicijos gabenimų •} kariaujančias šalis, už
drausti paskolų davimų kariaujančioms šalims, apribo
ti pardavinėjimų karo medžiagų normalės prekybos 
kiekiu, įspėti šios šalies piliečius, kad jie nekeliautų ka
riaujančiųjų šalių laivais ir kad jų prekyba su.tomis 
šalimis nebus ginama. \

Senatorius Nye sako, kad svarbiausias dalykas, no
rint neįsivelti į karų, tai — kad neitraliteto saugojimas 
butų valdžiai priverstinas, o ne paliktas jos nuožiūrai. 
Jo nuomone, Jungtinės Valstijos dėl, to įsimaišė i perei
tų Pasaulio karų, kad kongresas nebuvo valdžiai įsakęs 
laikytis neitraliteto. Kongresas buvo pareiškęs neitra
litetų, bet neitraliteto vykinimas buvo paliktas gerai 
administracijos valiai. O Wilsono administracija rūpi
nosi, kad Amerikos biznieriai padarytų kaip galint dau
giau pelno iš kariaujančiųjų šalių.

Kada toms šalims pritruko pinigų pirkti Amerikos 
prekes, tai biznieriai pardavinėjo joms bargan. O kai 
išsisėmė jų kreditas, tai Amerikos bankai ėmė joms 
duoti paskolas. Kuomet gi tos šalys daug įsiskolino 
Amerikos bankams, tai Amerikai parupo,' kad paskolos 
nepražūtų. Todėl jos interesuose buvo, kad skolininkai 
laimėtų karų. Tie skolininkai buvo Santarvės valstybės. 
Su centralinėmis valstybėmis Amerika negalėjo vesti 
prekybos, nes Britanijos laivynas nukirto susisiekimų 
tarpe Jungtinių Valstijų ir Vokietijos.

Tokiu budu prekybos interesai įtraukė Jungtines 
Valstijas į karų Santarvės (talkininkų) pušėje.

Idant tai vėl nepasikartotų, senatorius Nye reika
laują, kad kongresas nepaisytų nuostolių, kurie gali pa
sidaryti Amerikos biznieriams, uždraudus arba suvar
žius prekybų su kariaujančiomis šalimis, bet įsakytų 
administracijai griežtai laikytis neitraliteto įstatymo.'

Nėra abejonės, kad šitoks sumanymas gali padėti 
Amerikai išlaikyti savo neitralitetų. Bet ar ilgam?

Įsivaizduokime, kad kils naujas pasaulio karas, ku
riame dalyvaus visos ddižiosios Europos ir Azijos val
stybės. Sakysime, Amerika atsisakys pardavinėti gink
lus ir amunicijų kariaujančioms šalims. Tuomet ginklų 
ir amunicijos eksportas turės visai sustoti.

Gerai. Dabar imsime medžiagas, be kurių negali
ma kariauti: geležį, plienu, alyvų, gasolinų, medvilnę ir 
t. t. Šitų medžiagų, pagal senatoriaus Nye planų, Ame
rika turėtų nepardavinėti kariaujančioms šalims dau
giau, negu kad jų buvo parduodama taikos laikais. Sa
kysime, Amerikos laivas veža gasolinų italams. Angli
jos karo laivas sustabdo jį ir konfiskuoja. Kų Amerika 
turi daryti? Ąr jos laivo kapitonas teisinsis tuo, kad 
Amerika siunčia italams tiktai “normai} kiekį” gasoli- 
no ir kad todėl ji neitraliteto neperžengia? Bet anglai 
tokio pasiteisinimo nepaisys. Jiems rūpės, kad gasolino 
negautų jų priešas, ir jie jį užgrobs, kaip “kontraban-

. Kurį laiką jis žiurėjo į dide
lį dangaus žemlapį, o paskum 
man davė nurodymus. Gražiai 
jam padėkavojau ir buvau be
pradedąs, kaip sekretorius 
mane sulaikė ir sako^—

—Palauk, pėkščias ten ne
nueisi, tas tavą dangus imlio
mis mylių nuo čia. išėjęs lau
kan rasi tokių raudonų magi
škų kaurų. Atsistok ant vieno, 
užsimerk, užimk kvapą ir pa
sakyk, kad nori atsirasti savo 
danguj, ir ten busi.

—Ačiū labai, pone, sakau. 
Bet kodėl man to visko nepa
sakei kaip aš pirmiausiai čia 
atsidūriau.

Tai toks jubiliato sveikinto
jų sąrašas. Labai įvairus. Įdo
mus. Tai vis buvusiųjų laisvi- 
ninkų, ‘ pažangiųjų. Ar jie visi 
maž-daug tokiais dabar yra, 
negaliu spėti, nes galima apsi
rikti... Jeigu jie yra vienokiais 
ar kitokiais progresistais, tai 
ir gerai.

Juozas Rimša, kaipo politi
nis prasikaltėlis, turbut, turi 
pasaulio rekordą: jis buvo tri
jų* atskirų valstybių areštuotas, 
kuomet visada gyveno vienoj ir 
toj pačioj vietoj, savo gimta
me Margių kaime, tarpe Ma
rijampolės ir Pilviškių. “Liet, 
žinios” tat pamini šiaip: “Anot 
adv. Bulotos, jis buvo kalina
mas kalėjimo ir rusiškojo ir 
prūsiškojo ir musiŠkbjo”.

J. Rimša iki šiol neliovė ko
vojęs už liaudies teises, už lais
vę. Dėl to. ir “mūsiškasis” ka
lėjimas jįjį kankino. Karo lai
ku kaizerio valdžia jį baudė ka
lėjimu. Pirm to caro valdžia ne 
sykį jį persekiojo. 1902 m. aš, 
parvykęs iš tolimojo didmies
čio, pasipažinau su J. .Rimša 
Pilviškiuose. Jis buvo itik-ką 
sugrįžęs iš “paselenijos”, iš 
Odesos (jei mano atmintis ne
klysta), kur išbuvo dvejus me

lisai neužilgo, bene tais pa
čiais metais, buvo . vienas iš 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos Suvalkų gubernijos orga
nizacijos tvėrėjų.

Jis buvo sėkmingas lietuvių 
literatūros platintojas. Kuomet 
ši organizacija susitvėrė, jisai 
da uoliau platino L. S. D. P. 
literatūrą. Jeigu galima tat pa
vadinti bizniu, tai J. Rimša bu
vo talentingas biznierius nele- 
gališkų knygų ir laikraščių 
platinime. Buvo ne vienas la
bai gabus, gudrus knygnešys 
tikrasis, kuris knygas nešė ar
ba f vežė iš Prūsų. Bet tokis, 
kuris tiesiog tarp žmonių kny
gas platino, pardavinėjo, tai 
vargiai buvo gabesnis už J. 
Rimšą visoj Suvalkijoje tais 
laikais.

J. Rimšą tebęukininkauja sa
vo ukėje, kur gimęs, augęs. Ta 
ūkė nedidelė, sako, 15 margų. 
Bet 
kas

Jubiliato pagerbimo susirin
kime sumanyta ir nutarta su
organizuoti senųjų knygnešių 
ir kitų senųjų" darbuotojų są
jungą. šios sąjungos įstatų pro
jektas pavesta p. A. Rucevičiui 
išdirbti. Tai lyg ir nepaprastas 
atnaujinimas...

. Juozas Buktiškis.

sas 
nuo 
ras

kurio jie atsisakys, kai tik pa
sikeis sąlygos.

Taigi dabar kyla klausimas: 
ar socialistai gali eiti į bendrą 
frontą politikoje su demokrati
jos priešais? (

Komunistai šitokiais klau
simais visai nesirūpina. Kai 
Maskva jiems paliepė daryti 
“bendrus frontus”, tai jie kvie
čia į savo “frontą” ir klerika
lus, ir net visokius šarlataniš
kus sektantus (kaip, pav. neg
rų “Tėvo Dieviškojo” sektą 
New Yorke). Bet tai juk yra 
ne darbo žmonių vienijimas, o 
tik jų demoralizavimas!

Socialistai šitaip į visas pu
ses blaškytis be jokių principų 
negali. Gindami “tuojadtinius” 
(anot '“Laisvės” žargono) dar
bo žmonių interesus, socialistai 
negali užmiršti jų ateities rei
kalus. Jeigu, darbininkai “dėl 
demokratijos” padėtų įsigalėti, 
sakysime, klerikalams, kurie 
yra demokratijos priešai, tai 
jie tos pačios demokratijos vėl 
greitai netektų.

Komunistai laikėsi šitokios 
beprincipės taktikos Vokietijo
je. Jie norėjo, kad ir čia dar 
taip, sunaikinti “buržuazinę” 
demokratiją ir šituo tikslu dė
josi su hitlerininkais, nes pas 
komunistus, taip kaip ir pas 
jėzuitus, “tikslas pateisina prie
monę”. Na, ir kas įvyko? Hit
leris pasigrobė valdžią ir dabar 
patiems komunistams kapoja 
galvas!

Chicagos centralinės kuopos 
valdyba jokių reikalavimų ko- 
munisitams nestatė. Ji tik iš
reiškė nuomonę, kad behdram 
veikimui turi būti bendras kų Sąjunga

—Na, tai sudiev, atsakiau, 
ir nieko nelaukdamas užšo
kau ant to karpelo, kur jis 
man sakė. Užsimerkiau kaip 
drūčiai galėjau, užėmiau kva
pą, ir pamislinau, na tai da
bar jau drožiu į savo dangų. 
Bet nespėjau nei baigti misly- 
ti, kaip išgirdau pažįstamą 
balsą—

—Kankles, giesmių knygą, 
porą sparnų, numeris 13, ir 
aureolę Jonui žičkui iš Čika
gos ir Suvalkų. Užrašykit, kad 
jis tvarkoj, 'kad sveikas 
škit vidun.

Pramerkiau akis ir 
Nugi, kaip ir maniau, 
mane ne kas kitas kaip Pet 
ras Siurba, kurį 
V asilia ušiškiuose.

“Man rodosi, kad šitam 
dangaus kampe man niekai. 
Nei pažįstamų, nei su kuo pa
kalbėti, Norėčiau dasigauti į 
savo dangų.

—Tavo teisybė, atsakė sek
retorius—Ar pats įsivaizdavai, 
kad vienas ir tas pats dangus 
įtiks’ visiems žmonėms?

—Tai jau panašiai mislijau 
aje dabar matau, >• kad pada
riau misteiką. Pasakyk man 
ponas kuriuo keliu man rei
kia eiti, kad nueiti į savo dan-

principų pagrindas. Toks pa
grindas/kovojant prieš fašizmą 
gali būti tiktai demokratijos 
principas). Taigi kuopos valdy
ba klausė komunistus, ar jie 
pripažįsta demokratiją, kaipo 
principą. O ką jie atsakė?

Ažuot davę tiesų ir aiškų 
atsakymą į šitą valdybos klau
simą, komunistai parašė _ ilgą 
polemiką apie demokratiją, įro
dinėdami, kad demokratija po 
pasaulio karo buvusi nereika
linga, nes įtuomet nebuvę fa
šizmo (kas yra netiesa); kad 
demokratija pasidariusi reika
linga dabar — dėl to, kad ko
munistams esą daugiau laisvės 
veikti demokratijos sąlygose, 
negu prie fašizmo; kad toliaus 
komunistai vėl mes į šalį de
mokratiją ir kovos už diktatū
rą (soviėtų valdžią)/Be to, jie 
pasakė, kad Sovietų Rusijoje 
demokratijos iš viso nereikia, 
nes visi geri žmonės tenai turį 
laisvę, tik kriminalistai ir sa- 
botažnikai esą sukišti j kalėji
mą.

Ką gi tai reiškia? Tai reiš
kia, kad komunistai demokrati
jos principo nepripažįsta. De
mokratija jiems yra tik laiki
nas politikos manievras, nuo
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VIENIJIMAS AR DEMORALI 
ŽAVIMAS?

akys siekė visur 
visokių žmonių, 
lietuviai, paskui 

toliau rusai ir dar

Suomijos sostinėje Helsin- 
kiuose įvyko Danijos, Švedijos, 
Norvegijos ir Suomijos socia
listų ir profesinių sąjungų at
stovų konferencija. Pirmose 
trijose šalyse valdžias kontro
liuoja socialistai.

Konferencijos reikšmingumą 
labai padidino norvegų dalyva
vimas. / Norvegijos socialistai 
nepriklauso Socialistiniam Dar
bininkų- Internacionalui. Po ka
ro jie buvo patekę po bolševi
kų įtaka ir prisidėję prie 
Maskvos. Bet jie negalėjo pa
kęsti Zinovjevo komandos ir iš 
Kominterno pasitraukė. Dabar 
jie nėra susirišę nė su vienu 
Internacionalu.

Tačiau pastaruoju laiku Nor
vegijos darbininkų nusistaty
mas nieku nebesiskiria nuo da
nų, švedų arba anglų. Todėl 
manoma, kad netolimoje atei
tyje Norvegijos socialistai įstos 
į Socialistinį Darbininkų Inter
nacionalą.

Paminėtoje L konferencijoje 
dalyvavo Danijos premjeras 
Thorvald Stauning; * Švedijos 
premjeras Per Albin Hanson 
ir Norvegijos premjeras Johan 
Nygaardsvold.

Asmens jubilėjus kartais tu
ri platesnę reikšmę, suintere
suoja ne vieni tik asmenį j ūbi- 
liantą ir jo šeimyną su arti
mais draugais, giminėmis, ir 
ir kur kas platesnį ratelį.

Tokiu jubilėjųm buvo šį ru
denį “pavyzdingo Lietuvos uki^ 
ninko” Juozo Rimšos 60 metų 
sukaktuvės, šisai jubilėjus at
naujino pažintis įvairių sriovių 
pažangiųjų veikėjų kovojusių 
už Lietuvos laįsvę ir už dir
bančiųjų žmOniuJšsiliuosavimą. 
Tasai atnaujfiumas.... sudaro 
reikšmingą istorijėlę. Apie tai 
skaitysime antroje šio straips
nio dalyje. O dabar tuojaus ei
nam prie dokumentų, štai ko
pija sveikinimo, kurį Lietuvos 
Jaunimo Sąjunga ir Lietuvių 
Studentų Varpininkų Sąjunga 
įteikė jubiliantui, tituluodami 
jį pirmiausia knygnešiu:
Didžiai Gerbiamam Knygnešiui, 
Pavyzdingam Lietuves Ūkinin

kui Juozui Rimšai.
Švytury,
Pramokęs Vargo Motinos 

Lietuvos mokykloj, Tu anksti 
pažinai lietuvių tamsos priežas
tis jr greitai tapai savo vargo 
broliams šviesiu žibintuvu.
'Tu kovojai už laisvę ir gero

vę savo vargo brolių — nepa- 
bugai caro tarnų letenos.

Ir, šiandien sulaukęs garbin
gą 60 metų amžių, Tu tebesi 
tvirtas ir guvus tiesos, teisin
gumo, šviesos^ ir žmoniškumo 
siekimo ir kovos žadintojas ir 
Šviesus pavyzdingas ūkininkas.

Jei šiandien itamsu Lietuvoj, 
jei šiandien taip pat priespauda 
slopina laisvės siekimus, jei 
šiandien taip pat paneigiamos 
tautos teisės, tai turėdami dar
bo pavyzdžių ir tikėdami pasi
ryžimo j iega. ir darbu, prisidė
sime prie Tavo- 60 metų sieki
mų įgyvendinimo.

Mes tikime išauštant laisvės 
rytą! "

Priimki, garbingai išgyvenęs 
60 metų,* musų, demokratiško
jo Lietuvos jaunimo vardu; 
sveikinimą ir . linkėjimus dar 
daugelį metų gyventi ir grei
tai sulaukti' tikrai laisvos Lie
tuvos.

Lietuvos Jaunimo Sąjunga., 
(Parašai neįskaitomi)

■ Lietuvių Studentų

Uisakymo katnSi
Chicagofe — paštu:

Metama -...... -.... —------
Pusei metą ——.... I-..... m
Trims mėnesiams_____ _
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui__ __....

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ______ ___ _
Savaitei ___ ____________
Mėnesiui______________

Suvienytose Valstijose^ nė Chicagoj,
pešta:

Metams
Pusei metų ••••••••
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
' (Atpigintai

inžinieriaus 
įteikė Juo

zui Rimšai, Darželio vardu, 
adresą su šiuo užrašu: 

. - “1875---1985. 1

Mielą Dėdęt Rimšą sveikina 
visa mūsų dėkinga šeimyna.

Marijampolė 1935, VIII 25.”
Advokatas Andrius Bulota ir 

jo žmona advokatė Bulotienė 
pasveikino Juozą Rimšą, įteik
dami gražų, brangų laikrodėlį 
su įrėžtu monogramų ir 

“1875—1935”.
IŠ senųjų Juozo Rimšos ben

drų darbuotojų kauniškių at
vyko pas jį: prof. Augustinas 
Janulaitis, dr. Antanas par
muš; žurnalistai Petras Rusec- 
kas, Antanas Rusevičius. A. 
Rucevičius J. Rimšai įteikė 
Vytauto Didžiojo mirties 500 
metų (1430—1930) sukaktu
vėms paminėti. Albumą su už
rašu:

“Sveikinu draugą Juozą Rim
šą jam 60 metų sulaukus. A. 
Rucevičius. Kaunas. 1935 m. 
rugpjūčio m. 24 d.”

Taipgi atvažiavo sveikinti 
Andrius Matulaitis, Juozas Ma
tulaitis, Sergijus Matulaitis, 
Kauno Apygardos teismo teisė
jas Antanas Valavičius, žemės 
Banko vyr. bugalteris Juozas 
Valaitis, žemės Uk. Ministeri
jos valdininkas Petras Ulens- 
kas, Vincas Kisielius; brblis 
skulptorius Petras" Rimša; se
sers: Magdė, Uršulė; • kaimynai, 
kurie buvo J. Rimšos darbuo
tės talkininkai.^

Telegramomis pasveikino iš 
Kauno: Dr. K. Grinius, F. Bort- 
kevičienč, 
su žmona 
šeima.
' Laiškais jubiliantą pasveiki
no: L. Ciplijausias, Vyriausio
jo Lietuvos Tribunolo pirmi- 
rfinkas; Juozas Brazaitis, Liet. 
Vyr. Tribunolo baudžiamojo 
skyriaus pirmininkas; prof. Jo
nas Kriščiūnas; adv. prof. V. 
Stankevičius; dr. Juozas Cipli
jauskas; Raseinių apylinkės 
teisėjas Andrius Mačys; Klai
pėdos t gimnazijos 
Jonas Valaitis;

Juozas Akelaitis, Linke
vičius iš Alytaus ir daugelis 
kilų bendrų darbuotojų.

Dėl LSS. Chicagos 
nės kuopos valdybos 
mo “bendro ffonto” 
“Laisvė” sako:

“Kaip pamatysite, musų 
draugai socialistai pusėtinai 
keistai supranta bendrą 
frontą. Jie nori, kad komu
nistai atsižadėtų savo prin- 
cipų (? — “N.” Red.) ir 
idėjų, o tik tada jie galėtų 
sudaryti bendrą frontą su 
mumis. Pav., jie reikalauja, 
kad komunistai atsižadėtų 
proletarinės diktatūros, kad 
pradėtų kovą už atsteigimą 
kerenskinės J (buržuazinės) 
demokratijos Sovietų Sąjun
goje, jeigu jie, komunistai, 
nori, kad jie, socialistai, su
tiktų sudaryti bendrą frontą 
Lietuvos ir kitais reikalais.

“Tai, žinoma, negalima. 
Tokių klausimų statymas iš 
jūsų pusės, draugai socialis
tai, reiškia jūsų išsisukinęji- 
mą (? — ‘ 
rą sudaryti 
gynimui' darbininkų klasės 
tuojautinių interesų. Mes juk 
nereikalaujame, kad jus at
sižadėtumėte savo principų 
ir idėją.”. ;
Kas šneka apie išsisukinėji-

kaip ant jo pagrabo buvau 
Jis labai apsidžiaugė 
pamatęs, o drūčiai ir aš pra
linksmėjau pajutęs pirmą pa
žįstamą veidą danguj. Ant ga
lo pasijutau, kad pribuvau, 
kur man priklauso būti. 

• į

-—Nugi kaip pats čia atsi
radai paklausiau Siurbos. Pa
ties Visai netikėjau pamatyti. 
Kaip • prabasčius atsisakė patį 
palaidoti kapinėse, nei mišių 
neatlaikė, tik užkasė patvory
je, tai maniau, kad, šiur, per 
amžius smaloje degsi. O da
bar ,žiūriu, pats aniuolu iš
virtęs.

—Matai, Zičkau, čia dan
guj nerokūoja taip kaip ant 
žemės, čia žiuri koks pats bu
vai ant žemės, ar geras ar 
blogas, o ne kiek kartų ėjai 
į bažnyčią ir kaip daug klebo
nui ranką bučiavai. Jei pats 
darei kas gera ir kas išpuola 
padoriam žmogui daryti, kaip 
būti ištikimam savo drau
gams, teisingam, darbščiam ir 
pasiryžusiam savo darbą kuo 
geriausiai atlikti, tai danguj 
vieta užtikrinta, kad ir nei 
kartą nebuvai bažnyčioj. Die
vas neduoda danguj vietos 
tiems, kurie eina į bažnyčią 
kad ir kiekvieną dieną, o pas
kui vienas 
daužo.

Kiek tik 
buvo pilna 
Apie mane 
lenkai, dar 
kitokių žmonių. Patarnautojai 
bėgiojo nešdami dangun atė
jusiems jų naujas apiuoliškas 
drapanas ir tulšis. Kai aš savo 
aprėdalus gavau, tai tuoj už
sidėjau ant galvos tą žibantį 
ratą ir dirstelėjau į zerkolą. 
Iš džiaugsmo net pašokau. 
Taip puikiai atrodžiau kaip 
aniuolas, kad savęs nei nebe- 
pažiilau.

“Dabar, tai kas kita! A, kad 
dabar galėčiau nueiti žemėn 
ir apsijovyti Čikagoj ar Va- 
siiiaučiškyje. Tai bent subėg
tų visi pamatyti žičkaus. — 
Ei, Siurba, pasakyk kur čia 
debesys. Noriu atsisėsti ir už
traukti “aieliują.”

(Bus daugiau)

(Tęsinys)
Bet kartą miręs, negi atgysi, 

tad nutariau eiti atgal pas 
sekretorių prašyti rodos ką 
daryti. Pasilsėjęs apsisukau ir 
pasileidau į ilgą kelionę. Tik 
ant kitos dienos po pietų pa
siekiau stalą, kur sėdėjo sek
retorius. Sakau jam—

" ,W.- ■
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Trečiadieniu, sausio 8, 1936

Draugijų Žinios
SLA. 139 kuopa stato 

operetę; šiandien 
' susirinkimas.

ROSELAND. — Dėl Naujų 
Metų šventės 1 d. sausio, kada 
pripuola musų kuopos susi
rinkimas, jis neįvyko, bet bu- 
vo atitdėtas vienų savaitę, tai 
yra šiandien, sausio 8 d.— 
Palmer Parko svetainėje, ant 
antrų lubų, rytų pusės svetai
nės gale.*

Vakaras vasario 23 d.
Visi nariai prašomi daly

vauti, nes metinis susirinki* 
mas yra svarbus visiems na
riams. Bus daug svarbių daly
kų svarstoma. O kas svarbiu- 
sia, tai kad nariams bus tikie- 
tai dalinami kuopos rengia
mam vakarui, kuris įvyks 23 
d. vasario, Strumilos svetainė
je, kur Pirmyn Choras duos 
Roselando lietuviams puikių 
operetę.

SLA. 139 kp. Valdyba.
i ii ——i»i

ŽINOTINA
NAUJIENOS, 173a South Halsted 

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

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas Kalvaitis, 100 Kast 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų* 
šiaurėn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po pi^t. Po to pagal susitarimą.

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

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
Van Buren Street Tel. WABash 
9207.

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

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

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 300U.

CHICAGOS POLICIJA, llth ir State 
gatvės. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reilda šaukti 
FIRe 1313^

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigan 

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

IMMIGRANTS PROTECTIVE LEA- 
GUE, 824 South Halsted Street (Hull 

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

♦ ♦ ♦
COOK APSKRIČIO LIGONINĖ, W. 

Harrison ir So. Wood kampas. 
Telefonas SEEley 8500.

NAUJIENŲ

RADIO

PROGRAMAI

ANTRADIENIAIS
(Utaminkais)

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvertais)

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis)

9:30 V AL. RYTE

IŠ WCBD. STOTIES
1080 kilocycles

PASIKLAUSYKITE!

Nauji metai — nauji j 
darbai 

, ------ '
Bus “Pirmyn” Choro 

koncertas ‘
Su. naujais metais atėjo ir; 

nauji darbai, štai Chicagos 
Lietuvių “Pirmyn” Choras j^u 
rengia “Bunco Party”, kuris 
įvyks sausio 12 dienų Neffo sve^ 
tainėje, 2485 S. Leavitt Street, 
čia gabesni ir laimingesni lo
šėjai galės išlaįmėti gražių do
vanų. Visiems yra žinomą, 
kad “Pirmyn” choras yravię-' 
nas iš seniausių Chicagoje ir 
daugiausiai patiekęs muzika' 
liškų veikalų, puošdamas musų 
pažangiųjų kulturinį gyvenimų. 
Todėl patartina koskaitlingiau- 
šiai atsilankyti ir tuo paremti 
choro darbuotę, kuris susideda 
iš čia augusių pažangiųjų jau
nuolių.
Rengia vakarėlį A. Lekavičiui 

sušelpti
1 ’ • ' ' į

Chicagos Lietuvių Vyrų Cho-; 
ras, kuris susideda iš senų 
veteranų ir gi darbuojasi, štai 
nesenai pastatė gražų veikalų 
“Svieto Lygintojų Blindų”, 
taipgi surengė šeimyniškų va
karėlį palikimui Naujų Metų, 
kas turėjo geriausio pasiseki
mo; dabargi vėl nutarė sureng' 
ti draugiškų vakarėlį sušelpi- 
niui savo senų darbuotojų ir 
draugų A. Lekavičių, kuris da
bar randasi Oak Forest Prie
glaudoje. A. Lekavičius yra 
vienas iš seniausių darbuotojų 
iš lietuvių tarpo. Ištrukęs iš 
caro žandaro nagų nenustojo 
veikęs ir čia Amerike. Buvo 
darbštus ir energingas darbi
ninkiškame veikime. Buvo vie
nu4 iš tvėrėjų L.S.V. Choro, 
dabar “Pirmyn” choro ir, taip 
pat “Naujienų” ir jeigu ne toji 
liga draugas Lekavičius nebo
tų nustojęs veikti ir butų bu
vęs gerbiamu Chicagos Lietu
vių Vyrų Choro narių. Tai ži
nodamas, Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras nusprendė su
rengti vakarėlį, kurio pelnas 
bus perduotas draugui Lekavi
čiui. Be to, Choras yra-nuta
ręs nuvažiuoti ir padainuoti ne 
vien Lekavičiui, bet ir visiems 
prieglaudos seneliams.

Vakarėlis įvyks šeštadienį 
kovo 7 dienų, Neffo svetainėje, 
2435 S. Leavitt Str. Tad kvie
čiame visus draugus paremti 
senelį Lekavičių jo nepasek- 
mingose gyvenimo dienose.

—Senas dainorius.

Vakarėlis Darbininkų 
Namui Gelbėti

ROSELAND.—Lietuvių Dar
bininkų Namo Bendrovė buvo 
suorganizuota apie 15 metų tam 
atgal. Jos tikslu buvo pastatyti 
tinkamų svetainę Roselando lie? 
tuviams. Bendrovei Šerais kapi
talo buvo / sukelta virš $10,- 
000. Nupirkus; du lotus, už 
kuriuos buvo užmokėta, rodos, 
$7,500.00, likusieji pinigai bu 
vo padėti banke, kuriam užsi
darius, ir bendrovės pinigai li
kosi uždaryti.

Dabar bendrovės pirmininkas 
Povilas Razanskas lųnkosi i 
draugijų susirinkimus, praneš
damas draugijoms, kad bend
rovės du lotai yra ant pražū
ties, nes nuo 1930 metų taksai 
eąų nemokėti sumoje arti pen
kių šimtų dolerių.

P. Razanskas prašo draugijas 
apsvarstyti ir gelbėti lotus, ap
mokant ^taksus.

, Paskutinius du metus,.... kada 
taksai buvo numažinti, bendro
vė parengdavo piknikus ir ba
slius ir iŠ tų parengimų pelno 
apmokėdavo taksus.

Stato komedijų, “Apsiriko”
Ateinantį sekmadienį, sausio 

12 d. irgi tam tikslui yra ren
giamas vakaras kur bus suvai
dinta dviejų veiksmų komedi-

ja “Ąpsiriko”. Kiek teko gir-' 
dčti, lošime dalyvauja visi pa
sižymėję scenos, veikėjui, taip
sakant, Roselando žvaigždės. 
Parengimas įvyksta Darbininkų 
svetainėje, 10413 Michigan av..

Lošimas prasidės 6:80 y. va- 
kare—įžanga 25c.

šį parengimų be skirtumo re-i 
mia visi Roselando lietuviai. 
Taip sakant, bendrovės klausi
me susidaro bendras fopntas. 
Todėl, paremkime bendravę ne 
vien paižadėjimu, dalyvauti pa* 
rengime, bet dalyvaukim visi.

‘ A. Narbutas.

• 1 ■ ■ ■ i

Iš Lietuvių Vakarinės
Žvaigždės Pašalpos 

Kliubo darbuotės
Pereitp mėn. pradžioj įvyko 

Eietuvių Vakarinės žvaigždės 
pTiešmetinis susirinkimas, ku
riame, be kitko buvo ir valdy
bos 1936 metams t perrinki
mas.

Valdyboj pakeitimų veik ne
įvyko, jei neskaityti pirminin
ko p. Jono Benekaičio paties 
atsisakymo. Jis išbuvo kliubo 
pirmininku trik metus ir daug 
pasidarbavo kliubo naudai. 
Atsisakė nuo pareigų, anot jo 
paties žodžių, užleisdamas pa
reigas jaunesniam ir darbš
čiam nariui p. Petrui Varšy- 
lai.

Balius ir laimikiai
X ■

To paties mėnesio 14 dienų 
buvo surengtas kliubo balius 
su laimėjimais iš kurių vienas 
—neišdirbtas aukso gabalas, 
vertės 40 dolerių, šį brangų 
laimikį aukavo kliubo narys 
ir žymus veikėjas p. J. Juo
zapavičius.

Linkime geriausios kliubui 
ateities.

—Kliubo Narys-Jamiolis.
♦ ■

Penktadienį areštuos 
laisnių neturinčius 

automobilistus
Pradedant penktadienių4, sa

ko policijos viršininkas Capt. 
Prendergast, visi automotiilių
savininkai, kurie neturės 1936 
metų ^automobilių laisnių (valS’ 
.tijos ar miestų) bus areštuoja
mi .be jokjos atodairos.

Valstijos laisnius galima gau
ti ofise, prie Ashland bulvaro 
ir Adams gatvių kampo, o mies
to laisnius—rotušėje.

Ieško Dr. Peaeock 
užmušėjo tarp 

pacientų
Neužtikdama jokių pėdsakų, 

kurie jų nuvestų prie Dr. Sil- 
ber C. Peacock užmušėjo, po
licija vakar pradėjo kaltininko 
ieškoti tarp velionio pacientų.

Valionis, kuris buvo rastas 
nušautas Nortshsidėje pereitų 
penktadienį, vakar buvo palai
dotas Bowene, Illinois.

Lėn Small kandidatuoja 
į gubernatorius

.......... Il..l../.^.llr.r.»—rr

Len ^mall jambus republi- 
konų partijos narys paskelbė 
savo kandidatūrų į Illinois vals
tijos gubernatorius. Vienu laikų 
Small jau buvo užėmęs tų vie-' 
tų. Be jo, republikonų (parti
jos vardu kandidatuoja, Oscar 
Carlstrom, buvęs valstijos ad
vokatas, J. Paul Kuhn, šen. 
Earl Searcy, buvęs gubernato
riaus padėjėjas J. Oglesby ir 
G. W. Dowell, Progressive Mine 
Workers unijos advokatas.

Sako, muštynių nebuvę t /
“Naujienų” saus. 4 d., nu

meryje tilpo žinute, kurioje pa- 
sakyta, jog Nauįų Metų jšyų-’ 
karėse Auditorijos restaurante 
kijo muštynės. Anot Juįios 
Adackųs, valgyklos savininkės, 
3131 S. Halstedį street žinioje 
apsilenkta su liesa. (Sp.)

NAUJIEN0S, Oiicąg^ D!.
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Oh, Mister and Maid, Ips a New Deeade

Handsome and Betitę 
will meet in the VIEN'NA SUITE 
of the BISMARCK HOTKL > z 
where -many -beaux and bjelles 
will be merry and gąy \
THI<S coiping SATURDAY. p
Press that gown with ruffle 
for the K R LEAP YEAR SHCFFLE: . 
it’s the dancįųg parade ; i'
of a New Decade ’ \
in K R hjstory;
that’s why the revelry!
At NINE O’CLOCK we’ll meet 
the Handsome, Fair, the Sweet 
at the Bismarck Hotel< z v
...and yoU know quitę well:
you štilį dream of the joy and romunce 
you found at the lašt K R dance!

' Newsy.

T roko suvažinėtai Illinois Valstijoje 
dirba 75.8%mirė 10 mėty mergai

tė, B. Auksutis
— •r*    1*”-“ ■ '

Bernice Auksutis, 10 metų 
lietuvaitė, 3438 Lowe avenue, 
vakar buvo suvažinėta troko ir 
nuo žaizdų mirė. Pateko po au
tomobiliu be žaizdama gatvėje, 
netoli savo namų. Trokų valdė, 
William Maibes, 558 W. 57th 
Street.

Įvažiavęs į trokų prie kam
po 15-tos ir Cicero avenue, už
simušė Stewart F. Reinhart, 3$, 
5029 Quincy avenue.

Susirgo V. Šaikiene
NORTH SIDE. — Sausio 4 

dienų smarkiai susirgo V. Šai- 
kienė. Augustina ligonbutyje 
padaryta sunki operacija. Kul
kas ligonė yra labai silpna, bet 
tikimos, kad greit pradės svei
kti ir atgaus savo sveikatų. V. 
šaikienė priklauso prie Chica
gos Lietuvių 7 Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos.

— Northsidietis.

BERNICE AUKSUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 6 dieną, 7:00 valandą 
vakare 1936 m., sulaukus 10, 
metu 10 mėn. amžiaus, gimus 
Chicago, III. ,

Paliko dideliame nuliudime 
motina Agnieška po tėvais Su- ! 
rukaitė. 2 broliu Joiią ir Ka
zimierą, tetą Marijona Podrus, 
2 pusseseres Anastaziją Gibson . 
ir Jadviga Liužin, dėde Joną ; 
Liužiną, 5 pusbrolius ir daug 
kitu giminiu. • . \

Kūnas pašarvotas randasi 
3438 S. Lowe Avė., Telefonas 
Yards 5034.

Laidotuvės įvyks, šeštadienį 
sausio 11 d., 8:00 vai. ryto iŠ 
namu į šv. Jurgio parapijos ; 
bažnyčią, kurioje atsibus gėdų- Įį 
linges pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.
' Visi a. a. Bernice Auksutis 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at- 
sisveikinima.

Nuliude liekame,
Motiną, braliai, pusseserės, 
dėdė, pusbroliai ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo- •

Julijona Andzuliene (Angelus) 
po TAVAIS GRINEVIČIŪTĖ

Mirė sausio 6 d., 1936 m. 9 valandą vakare, sulaukus 62 me
tų amžiaus.

Kilo iš Marijampolės apskričio, Marijampolės .pasap., Vyšna- 
laukio kaimo.

Amerikoje išgyveno 45 metus.
Pąlilęo dideliame nuliudime 5 dukteris: Marijoną Gečiene ir 

žentą PrftnęišKų, Cpą Zolp ir žentą Ignacą, „Julijoną U.tz ir. žentą 
Herbert, Petronėlę ir įElzbietą Jąnoskey ir žentą Vincentą, 3 sūnūs: 
Antąną. ir marčią Jos.ęphine, Jurgį ir mąrčią Estęllę, ir Joną, ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas-1327 S. 49th Ct., Cicero, Tel. Cicero ‘3724.
Laidotuves įvyks šeštadieni, sausio 11 d. Iš nąnių 8 vai. ryto 

bus atlydėta į šv. Antano pąrąp. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už .velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažysta- 
mus-as dalyvauti šiose laidotuvėse. Nubudę:

Dukterys, sūnūs, žentai, marčios ir giminės.
Dėl informacijų pašaukite ROŲlevard 520U.

” .s*- ' Į '• f

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN 
KANTER

Lietuviškos
Degtinis

Visose Aliuose 
Mutual Trijų 
žvaigždžių
Keutucky 
Bourbon

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St- 

T«L TAROS 0803

T

darbininkų
Valstijas darbo departamen

tas skelbia, Jkad lapkričio me
nesį pereitais metais 75.8% vi
sų darbininkų Illinois valstijoje 
tuėjo nuolatinius, reguliarius 
.darbui Prie pašelpos darbų 
dirbo ar tiesiog pašalpų ėmė 
24. % darbininkų.

Beveik trys bilionai 
depozitų Chicagos 

bankuose
Iš federalių ir valstijos bau-

kų raportų, kurie buvo paskelb
ei trumpų laikų atgal, pasirodo, 
kad pereitų metų pabaigoje 
bankai bendrai depozitų turėjo 
du bilionus ir aštuonis šimtus 
milionų. Tdi esanti didžiausia 
depozitų suma nuo 1930 metų.

Vieni metai kaip mi
rė Bernice Smilgis 

. ..lul ibMGi .... . «• i-i.' t

Sausio 6 dienų sukako vieni 
metai, kaip po nepasekmįngos 
vidurių operacijos mirė Bernice

FETRAS ZAURA
mirė sausio 5, 1936, 6:30 vai. i 
ryte, 31 metu amžiaus.

Gimė Chicąto, III,' Ciceroj 
-išgyveno 10 metu.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Kariną. po tėvais Phil
lips, dvi dukteris Vivian ir 
Louise, motiną Konstanciją, po 
tėvais Rokyte. tris seseris 
Chąrlotte Zablock, Cątherine 
.Stankų ir Bernice; broli Stą- | 
nislovą, tetą Kuęienę ir jos ' 
šeima ir .uošvius Juškus ir gi- | 
minės. .0 Lietuvoje močiute, i 
dvi dėdes ir >dvi cioces.

Kūnas pašarvotas 1987 So.
48th Gt.. Ciceroje. J

Laidotuvės įvyks ketvirta- 
..dieni, sausio 9 d., 1936 m. Iš 

snamu 8 vai. ryto b.us atlydė- c 
tas i šv. Antano par. bažnyčia, 
kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas i šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines^ draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai- ' 
dotuvėse.

Nuliūdę
Moteris, dukterys, motina, 
seserys, brolis ir gimines.

Lajdotuviu direktoriai Lecha- 
wicz ir Sunai. Tel. CANal 2515. ' 

Smilgis., 4459 S. Halsted Str.
Velionė mirė pačioje jaunys

tėje, sulaukęs 36 metų amžiaus, 
nors galėjo dar daug metų gy
venti. Bet negailestingoji mir
tis pakirto jos gyvybės jėgas.

Velionė buvo plačiai žinoma 
Chicagoje kaipo linksmo budo 
draugiška moteris ir vedanti 
gražų šeimyninį gyvenimų.

—Senas Petras.
—............. .. i ;r —■ 1 r ‘j 1 i •

Laiškai Pašte 
Šie laiškai yra atėję iš Eu 

ropos. Kam jie priklauso, te

SU cn rLINKIMA
......................... i ii. ,11. i II "M »|
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ŠIANDIEN
SLA. 139 Kuojos?—metinis susirinkimas Palmer Parke, Indiana 

Avenue ir lllth St., 7 :30 v. v. Svarstys vakaro klausimų-
' , J./Pučkorius, pirm.

Draugystės Pųlaimintos LietuVos—metinis susirinkimas Lietu
vių Auditorijoj, 3133 S. Halsted Str., 8 v. v. Bus svarbių 
reikalų. Prašoma atsivesti naujų narių. Valdyba.

Association of Lithuanian Property Owners—metinis susirinki
mas Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted Str. 7:80 v. v. 

Bus svarbus reikalai. Rašt. Į. Kunevičius.
SLA. 226 Kuopos—metinis susirinkimas J. Grigaičio svetainėje, 

3804 W. Armitage Avė., 7:30 v. vak. Bus svarbus rei
kalai svarstyti, ims paveikslus SLA. albomui ir kitkas. 
Prašome būtinai atsilankyti. Ben Alužas, už raštin. '

. 11 "J'1    i i’A1

PARENGIMAI
.1 ’ ♦ I I ... ... ,1
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SAUSIO 11.—Mergaičių Ratelio “K. R.”— Leap Year Shuffle, 
w Vienna Suite, Bismarck Hotel, Randolph & Wells Str. 9:00 

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

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

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 durų—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 12.—Pirmyn Choro Card ir Bunco Party—Neffo sve
tainėj, 2345 So. Leavitt. Programas, prizai, užkandžiai. 
6 vai. vak. Įžanga 35c.

SAUSIO 18.—Teisybės Mylėtojų Draugijos vakarienė “Veselija” 
ir šokiai pagerbimui įstojusių Lietuvos Dukterų ir Rožan- 

‘ ęavos Draugijų Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Pradžia 6-tų vai. vak. Įžanga 50c.

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

SAUSIO 25—SLA. 63 kuopos balius, J. Mactfkėvičiaus svetainėj, 
1036 E. 93rd Street. Dainuos “Roselande pagarsėjęs ša- 
kar^Makar choras. Kiti pamarginimai. Pradžia 6 vai. 
vakare. Įžanga—25c.

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”, Soknly Svetainėje, 2345 South Kedzie 
Avenue.

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

VASARIO 23—SLA. 139 Kuopos koncertas, “Pirmyn” operetė, 
“Gražioji Galatea”, Strumilos 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, 8133 S. Halsted St. Pelnas—įsteigimui stipen
dijų fondo. Įžanga 50c. ,z

■ :  ' . ■ / ' ■ '

gul nueinu į vyriausįj į paštą 
XCanal ir Van Ruren streets) 
ir prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised .Window” 
klausia laiškų.

|R" 'Ii'" r1”". ................

501 Babinski Henry
502 Baranski Stefania 
508 Regis M.

j W" ui"/ .—ii.u,——■

/i w ... ........ 1^
GERB. Naujienų įkaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

I



Sugrįžo pas savuosius JAS SKIRIA VISAS AMŽIUS
CLASSIFIEDADS

Domininkas Kuraitis

CLASSIFIEDADSSkelbimai Naujienose
Automobile^

Važiuok 2511 >Milwaukee Avė. Bei. 4845

Mažiau Gašo 1409 South

mažiau alyvos... važiuok pigia

For Rent

Furnished Rooms

MA8TER DE LUXE EPORT EEOAN

SU 1936 METU CHEVROLET RADIO COAL

Budriko valanda

Garsinkites “N-noseCHEVROLET MOTOR COMPANY, DETROIT, MICHIGAN

iru

Klaidos atitaisymas

Vienintelis žėmos-kainos karas Kazinskas

PATOBULINTAS KNEE 
ACTION VEIKIMAS*

SROCKPROOF 
VAIRAVIMAS*

$5.75 
6.00 
4.75 

: ton

Personai
Asmenų Ieško

Priežas 
vietos.

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PAIEŠKAI! kambario prie priva 
tiškos šeimynos, 
i Naupienas, 
Haisted St.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

duodantys geresnį išpildymą su 
mažiau gazo ir,' alyvos.

tai grožio karūna—saugumo tvirtovė

UNIVERSAL STORAGE
Vi BAGDONAS, Sav, 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Haisted Street
Phone Yards 8408

CHEVROLET' žEMAS-KAINĄS

Panaikiiio(Tęismo 
įžeidimo sklindą 

prieš Pocienę, 
Bagdoną

Atsišaukit tuojaus 
Box 381, 1739 South

PARDAVIMUI Tavern. 
tis pardavimo patirsit ant 

2540 W. 45 PI.

AUGSTO SPAUDIMO 
VALVE-IN-HEAD INŽINAS

PATAISYK STQGA IR 
RYNAS DABAR

švelnesnis, saugesnis iš visų

JAUNA mergaite prižiūrėti kudi* 
ir prie lengvaus naminio darbo 

1107 S. Spaulding Avė.

NAUJI PATOBULINTI 
HYDRAULIC STABDŽIAI

stambi auka, kuri yra 'mums 
labai brangi dovana.

Pilietybės, anglų kai 
bos ir istorijos 

pamokos 1'

saugesni ir švelnesni kada nors 
išplėtoti.

TVIRTAS vieno šmoto 
PLIENINIS TURRET 

VIRŠUS

Oak Forest lietuviai 
linki laimingų 
Naujų Metų

kad pačios NaujienoF 
yra riaudinj?ns.

< . LOS ANGELES. — Naujagimis senelės Augusta Canter 
rankose gimė sausio 1 d. 1936. Senelė taipgi gimė sausio 1 d., 
bet 1836 metais. Lygiai šimtmetis. '

REIKALINGĄ mergina prižiūrėti 
kūdiki. Sally Schultz 
Clifton Park Avė. Crawford 1738.

mano
brolio Jonas Kasparaitis,

Kodėl jums netaupyti pinigus.. . ypatingai 
kai jus galite gauti daugiau smagumo važia* 

vime ir prie to dar padaryti nemažas sutaupąs .'. vir tai 
yra malonus patyrimas tų žmonių, kurie nusiperka naują 
1936 Chevrolet. • ,

Bbard of Eductation. Atei- 
išmokti anglų kalbos^

PUIKI PROGA — Reikalingas 
partneris prižiūrėti mano bizni. Ne
galiu atsidėti ant pasamdyto žmo
gaus. . Reikia $500. Priduokit sa
vo amžių; rašykit angliškai, adresu 

Box 380 
Naujienos.

1739 S. Haisted St.

NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 
mėnesiu išmokėjimui. Jst. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, malei, 
vojimas. apdengimas, tajerai, bette- 
ries, aūto radios. viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy-

Teišejas Niemeyer, Cook ap
skričio rūmuose vakar rytų 
panaikino Teismo įžeidimo 
(contempt gf ,. coųrt) ' kaltini
mus, kurie btivo iškelti Barbo
rai Pocienei irjX J. Bagdonui. 
Byla išsivystę‘Bagdono ir jo 
prikalbintos Pdcįepės bandymų 
papirkti Juliaus P. Waitches 
bylos džiurę.

ATSIŠAUKIU i draugus 
mirusio 
kurie turi koktu informacijų apie jį 
— pranešti man, busiu dėkinga. 
Anna Shimkus, 2014 S. Peoria St., 
Chicago. III. i

Naujų Metą sutiktuvių 
puotos įvyko pas šiuos 

: s biznierius
Help Wanted—Female

Darbininkių reikia

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

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

Hemlock 0800

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė, vėliausios mados įrengimai. Ap
gyventa lietuviais ir lenkais. Vieta 
seniai išdirbta — Renda nebrangi — 
Atiduosiu už teisinga pasiulijimą. 
Priežastis liga. Rašykite 

Naujienos 
Box 379 

1739 So. Haisted St.

Daugiau Smagaus Pasivažinėjimo... Daugiau Pinigų Jūsų Kišeniui.. .kai Jus Važiuojat

padaro vairavimą saugesniu ir leng 
vesniu negu pirmiau.

4 Ji A f IR VIRS. kištu kaina 
H Naujo Standard Coupe 
V RRnt> Michigan. Su 

■ bamperiai
tairii ir spyna, listo kairia $20 
daugiau. ^Knee-Action Master Mode
liai tiktai $20 brangiau. Kainos pa
žymėtos šiame skelbime yra stįdiglie
to Flint, Mich. ir gali būt pamainy
tos be jokio pranešimOt '

General Motors • Vertybė.

pamokos moteris ir vyrams, ku
rie moka skaityti bent vienoj 
kalboj.

9. šeštadieniais nuo 2 iki 4 
vai. po pietų anglų kalbos pa
mokos vyrams ir moterims;

Už šias pamokas nereikia 
mokėti, nes jomis rūpinasi Chi
cago Bbard of Eductation. Atei
kite
Amerikos istorijos, skaityti,- ra
šyti ir prisiruošti prie piliety
bės popierų gavimo. Lankykite 
tik tas pamokas, kurios jums 
reikalingos ir įdomios.

Euphrosinos Mikužiutės ve
damos klasės Fellowship House 
turi nepaprasto pasisekimo.' Jos 
dar tęsis 6 mėnesius, o gal ir 
ilgiau.

šią, savaitę priimami ir nauji 
mokiniai.

Naujas < Didžiai Nupigintas
G.M.Ą.C. IŠMOKSIMO PtANAŠ . v 

Mažiausios finansavimo išlaidos G. M,. A: C. is
torijoj. Palyginki^ Chevrolet žemas pristatymo 

kainas. ' \

šis naujas Chevrolet yra greitas! Lyg su sparnais! Jis 
važiuoja taip greit, kaip kad jus norite, kad važiuotų! Ir 
važiuoja su mažiau gazo ir alyvos! Kas padaro j j todėl 
daug, geresniu inyestmentu. ' ‘ ; :

Be to naujas 1936 Chevrolet yra puikesnis, saugesnis ir 
patogesnis važiuoti, negu kuris kitas panašios kainos karas.

• v- A .

Paskutinis įrodymas visų šių patogumų laukia jus prie 
naujo 1936 Chevrolet Vairavimo rato. Ątsilankykit ir pa* 
sivažinėkit šiame vienatiniame pilname žemos-kainos kare 
šiandien! - S

Pivariunienei. šia proga ta
riame 1 širdinga ačiū ir lau
kiame, kad vėl atvažiuosite 
nitiinš pakalbėti. \

Užėjau lietuvių šimtamečių 
senelių. Visi grttžai išrodo 

vaikščioti, 
pasakoja

Tikrai yra malonu pasiklau
syti gerų radio programų, ypa
tingai tokių, kokius duoda kas 
sekmadienį Jos._ F. Budriko 
krautuvės. Tad ir pereitų sek
madienį tą majonumą turėjo
me, p. Budriko pastangomis iš 
stoties, \VCFL nuo 5 iki 6val. 
po pietų, kur dalyvavo geri 
dainininkai, Makalai ir didelė, 
šauni radio orkestrą,

Kiti Budriko puikus radic 
programai būna ketvergo va- 
karais iš stoties WHFC, 1420 
kil. nuo 8 iki 8:45. Klausysi
mės. . — Petras.

Mes lietuviai seneliai Oak 
Forest, III šios prieglaudos gy
ventojai lietuviai žilagalviai, 
užbaigę 1935 metus išdrįstame 
viešai pasveikinti dienraščio 
“Naujienos” redakciją ir ad
ministraciją ir leidėjus ir re-> 
daktorius su Naujais Metais. 
Dėkavojame širdingai jums 
už brangų laikraštį, tai yra už 
siuntinėjimą mums “Naujie
nas” per ištisus metus, po 15 
•kopijų kasdien. Tai yra

Chicago Board of Education 
(Chicagos švietimo Taryba) 
yra paskyrusi mokytoją Euph- 
rosine Mikužiutę teikti pamo
kas suaugusiems; Fellowship 
House, 831 W. 33rd pi.
Dienc-s:

TIKRA FISHER NO DRAFT 
VENTILIACIJA

NAUJOSE TURRET VIRŠUM 
BODIES

gražesni ir patogesni bodies kada 
nors pirmiau buvf žemos-kainos-kare

Sausio 4 dieną Domininkas 
Kuraitis, autorius ‘ Floridoj ir 
Kitur” su savo žmona Della po 
linksmų atostogų sugrįžo pas 
savuosius Chicagon. Jie, ga
lima, sakyti, atostogų laiką pra
leido “ant ratų”, lankydami 
Floridą. Nuvyko jie ir į Gu
bą, kur aplankė “antrąjį Pary
žių”—Havaną ir apielinkes 
įpiestus. ' * :

Kuboje Kuraičiai prabuvo 
dvi dienas ir važinėdami po ry* 
tinęs valstybes— praleido tris 
savaites. Teko, patirti, kad iš 
kelionės parsivežė daug įspū
džių, kuriuos žada neužilgo pa; 
talpinti “Naujienose”.—Fi;

21s£ Place Tavern and Res- 
taurant, 701 21st pi., kurio sa
vininkais yra pp. Antanas ir 
Agnės Stukai, seni “Naujie- 
mf skaitytojai ir rėmėjai.

May Wėst Club, 644 North 
StslleStr. \ 1 \

* Queeris Tavern, 6227 South 
Ashland Avenue.

Bisinarck Tavern, 6101 So. 
State st.; sav. p. J. Kliaudas.’

Stanley Yriškas Tavern, 6241 
So. State S t. .

Bridgeport Tavern, 3428 So. 
Haisted St., sav. pp. Evinskai. 
• Qak Trivern, 3428 So. 
Haisted St., sav. Agnės Šidlaus
kai ir Steye Svilainis. ?

Auditorium Tavern, 3137 So. 
Haisted St., sav. pp. Juozas ir 
Prudencija' Rachunai.
; Auditorium Rečrehtion Cen- 
ter, 3133 So. Haisted St., sav. 
p. J. Janeliunas. Užeiga buvo 
pertaisyta ir artisto Daniel- 
koš gražiais, piešiniais papuoš
ta. Bene tai ir bus gražiausia 
užeigai vieta Bridgeporte.

Visose šiose vietose" įvyko 
gausiUusiš koks galėjo būti sve
čių htsilankymas ir puikiausia 
paruoštos sutiktuvės.

-rSenas Petras.

TAVERN pardavimui, su ar be 
fikčerių. Geroj apielinkėj 'arti 
Štock Yardų. Virtuvė . šokiu salė 
ir tavern apačioj. 7 kambariai vir
šui., 1207 W. 47th St.

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

' 3827 S. Emerald Avė.

HIGH GRADE NORTHERN 
. ILLINOIS COAL 

Best Substitute for Ppcahontas
Mine Run ............... ...........
Lump, Egg or Nut ..........
Screeninjęs ........ i.......... .......

Direct from the Mine. • 
minimum.

Call Day or Night 
KEDZIE 3882.

PAIEŠKAU Frank Petrick. kuris 
kitą syk gyveno ant Union Avė. ir 
34 St. Yra svarbūs reikalas, pra
šau atsišaukti Šiub adresu: Ben. 
Rudak, Inst. Ward 52, Oak Forest,

Dar norime palinkėti laį7 
mingų Naujų Metų ir toms 
Moterų kliubo narėms ir vi
siems veikėjam^, kurie nąus 
atsiminė, aplankė ir suteikę 
dovanas; pakalbėjo ir padai
navo mums. P. Kirienei ir P.

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

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

1. PirmauleniJS, nuo 12:30 
iki 3:30 po pietų anglų kalbos 
pamokos toms ihoterims, ku
rios suprantą tą kalbą ir mo
ka skaityti.

2. Antradieniais, nuo 12:30 
iki 3:30 po pietų anglų kalbos 
pamokos 'toms,, kurios nemoka 
nė skaityti, nė rašyti.

3. Trečiadieniais, nuo 1 iki 
3 vai. po pietų Amerikos isto
rijos klasė tiems vyrams ir mo
terims, kurie moka skaityti 
bent vienoj kalboj.

4. Trečiadieniais nuo 7 iki 
8:30 vai. vakare moterims pi
lietybės pamokos.

5. Trečiadieniais nuo 8:30 iki 
10 vai. vakare skaitymo ir ra
šymo pamokos moterims ir vy
rams, kurie nemoka skaityti 
arba rašyti.

6. Ketvirtadieniais, nuo 1 iki 
3 vai. po pietų pilietybės pa
mokos moterims.

7. Ketvirtadieniais, nuo 7; iki 
8:30 vai. vakare pilietybės pa
mokos vyrams,

8. Ketvirtadieniais, nuo 8:30 
iki 10 vai. vakare anglų kalbos

REIKALINGA moteris — 35—40 
amžiaus pagelbėti motinai su 2 vai
kais ir pjrie namu — Labai geri na
mai ir mokestis.

4733 N. Tripp Avė.

Viši griižai 
tik, kad nebegali 
kalba Lietuviškąį, 
apie savo praeitį ir net apsi
verkia atsiminę kiek vargo 
turėjo panešti ir gerovę ap
saugoja nuo gyvenimo, kurie 
žmones" parbloskia ir nustu
mia 
mes čia esam,ę čionai.

Linkime' stiprėti; plėstis, bu
joti ir tarnauti iinišų tautiečių 
labui. ■/" . ■ •.'

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

Vakar dienos “Naujienose” 
žinioje apie Amalgamated Uni
jos 25 metų sukaktuves, įsi
brovė sekama nemaloni klaida 
1910 metų streike buvo nu 
šautas Kazimieras JLazinskas, < 
ne K. Kazinskas.

$5.75
6.CC
4.75

Nemažiau

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus' namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki, 8 vai. vak.i Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

STORAS rendon — Su furnace — 
Naujai išdekoruotas — Tinka bile 
kokiam bizniui — S. Miežis, 2354 
S. Oakley Avė. Canal 0936.

16500 — imokėt $2000.
Ibany Avė. 2 flatu mūrinis 

namas. 5—6 kambariai, garu apšil
domi, $3800 — $1000 imokėt.

N. Ridgeway Avė., 6 kambarių 
mūrinis cottage tiktai $1500 — 
$300 imokėt.

Pirm negu pirksite arba norėsite 
parduoti pamatykit.

LOIS MORRIS & CO. 
4006 Division St.

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl- Pocahontas 
Mine Run 
Lump, Egg ar Nut .... 
Screenings ............  —

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

Tel. KEDZIE 3882.

Ignas Rainies,
Institiition Ward E. . 50

i Oak Forest, III.

llllli

Real Estate For Sale
> Namai-žemė Pardavimui

KAMPAS N. Fairfield Avė. 2 fla
tu mūrinis namas ir 75x125 tuščias 
lotas viskas kartu tiktai $6500 — 
$800 įmokėti, arba mainys ant Storo 
arba flatų.

Iowa St. 6 flatu mūrinis namas 
tiktai

Financial 
Finansai-Paskolos.

SKOLINAM PINIGUS
Ant 1-mu ir 2-rų morgičiu visose 
.įpielinkėse (ir perkam) nuo $100 
iki kelių tūkstančių. Turime Real 
Estate ir Apdraudos Departamentą.

J. NAMON & COMPANY 
6755 S. Westerii Avė.

Tel. Grovehill 1038

Business Chances
_______ Pardavimiii BĮzni_ajĮ________

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai ?

TŠPARDUODAMB BARU FIKCE- 
RIUS. visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi štom fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk- 
*es. r<»gisterius ir ice baksus. Cash 
4rba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

State St. GALumt 526Q

URI^
OUICKLY

TIRED 
REDDENED

EYES -M

FECOMMENOED
EOR 40YEARS
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