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Sudegino Teisingumo MinisterioŠilingo Kluoną
NelauktųGaisrų 
Banga Lietuvoje

Ūkininkų Kova Su Valdžia. Kariuomenės 
Teismai Ir Karo Lauko Teismai

KAUNAS, gruodžio m. 21 d., 1935 m. — 
(Specialiai “Naujienoms”) Lietuvoje prasidėjo 
nelaukti gaisrai. Jų nedaug, bet jie reikšmingi. 
Sudegė su visais javais (teisingumo) ministerio 
Šilingo kluonas. Visus tai labai nustebino. Sa
ko, daugiau panašių gaisrų yra buvę. Šitas gais
ras daug kam rūpesčių sudaro. , ,

Ūkininkų teismai 
Lietuvoje

d.KAUNAS, . gruodžio 21 
1935 m.— (Musų koresponden
to) Prasidėjo ūkininkų teismai. 
Vieni teisiami kariuomenės teis, 
muose, o kiti—karo lauko.

Karo lauko teismas tuo ski
riasi iš kitų teismų, kad čia 
teisiamasis negali turėti advo
kato, negali sprendimą apskųs
ti {apeliuoti) ir bausmės visuo
met buvo padidintos. Bet>šiuo 
kart visi nuleisti labai Švelniai. 
Valio•’ miteų kariuomenei! '

Juk karių gyslose teka musų 
tėvų kraujas. Buvęs, sako, toks 
atsitikimas, kad vienas teismo 
narių karys atsisakė kaltinti 
teisiamuosius—girdi, jų tarpe 
yra man artimų giminių. O 
ištikrųjų, kas čia tokio įvyko? 
Na, trupučiuką pasikarščiavo 
ūkininkai; na, vienų kitą sma
gesnį, drąsesnį žodį tarė; na, 
kai kas atsišaukimus skaitė, o 
kitas platino. Juk dėl viso te 
Lietuva 
daiktas, 
kalba!

galiu įdėti. Ji^' labai visų bran
ginamas. Jau kaip aš nekau 
linau iš savo kaimyno, o jis 
užsispyrė ir sako: “Man aukso 
kalnus žadėk, o neduosiu ir 
tiek!”
Ūkininkai boikotuoja valdžią

Seniau? ūkininkai nevežė sa
vo produktų parduoti, bet da
bar susimetė ir jau veža. Bet 
su mokesčių ir skolų mokėjimu 
tai visai riesta. Kai kur kietai 
užsispyrę neduoda ir tiek. Be
je, neužsisako valdžios leidžia
mų laikraščių, nuperka degti
nės. Tie laikraščiąi dabar veik 
visi vienodi, mat, smarkiai pri 
žiūrimi, 
daiktas,
O žodis iš lupų išskrido ir su-

SOCIALISTAS MAJORU Atstovų hutas svars
to kareivių bonusų 

atmokėjimą

“Mes neatsitrauksi
me”, pareiškė prezi
dentas demokratam

Bet paukštis lakus 
o vis dėlto jį sugausi.

nepražus. Didelis čia 
jei kas nors, laisviau

visokių atsišaukimųDaug
Tų visokių atsišaukimų dabai 

daugybė visur priviso. Visokiais 
budais jie spausdinti. Drumstam 
vandenyje daug kas pažvejoti 
nori. Tokių atsišaukimų buvo 
ir hitlerininkų paskleistų, len
kų žvalgyba savuosius ir pla
tino. Na, jau ūkininkai tiek 
apsukrus, kad mpka pelus nuo 
grudų atskirti. Komunistai ir 
tie pasirodė—pasaulio sukčiai, 
ir jie lenda į musų tarpą, štai 
jie tai mums daug negero da 
ro. Jų veikimas stiprina tik 
reakciją.

Ne taip seniai pasirodė vie 
nas lapelis, kuris iš visų kitų 
lapelių išsiskyrė savo gražiu 
turiniu. Jis be jokių pažadų 
pasakė, kas dabar" yra, ir nu
rodė aiškias ūkininkams gai
res. Tokia kalba jau seniai 
į mus bylojo. Ta kalba prime
na anų laikų socialdemokratų 
kalbų. Gaila, kad aš čia jo ne- 
, 1 ....... .........................
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Cbicagai ir apielinkei tedera? 
lio oro biuras šiai dienai prą? 
našauja:

Giedra; kiek šalčiau.
Vakar 12 vai. dieną tempera

tūra Chicagoje buvo 300.
Saulė teka 7:18, leidžiasi 

4:37.
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WASHINGTON, s. 9.— At

stovų butas šiandie pradėjo 
sevarstyti ex-kareivių bonusų 
atmokėjimo bilių, kuris, , tiki- 
mąsi, bus priimtas didele di
džiuma balsų rytoj.

Tą bilių remia visos karo 
veteranų organizacijos. Sulig 
Diliaus, pataisyti bonusų certi- 
fikatai butų tuojaus atmokėti 
grynais pinigais. Bet kas ne
norėtų imti pinigais, tas gaus 
3 nuoš. palūkanų iki 1945 m.

Senato vadai irgi tariasi apie 
ex-kareivių bonusų latmokėji- 
mų. Bet senatu*! pasiūlytas bi- 
lius nėra tokis liberališkas, 
kaip atstovų buto Dilius.

Mayor Stump 1 Alderman

READING, Pa. — Naujai išrinktas Readingo majoras, J 
Henry Stump, kuris laimėjo ant socialistų tikieto. jį prisaikdi 
na aldermonas James Roslin.

Morganas parūpino 
talkininkams 84 
nuoš. reikmenų

WASHING(TON, s. 9.—Pre
zidentas Rooseveltas kalbėda
mas demokratų bankiete pareiš
kė, kad valdžia nė kiek neat
sitrauks nuo savo pozicijos, 
nežiūrint nepalankių teismo 
nuosprendžių.

Bet apie paskiausįjį teismo 
nuosprendį, kuris panaikino 
AAA, prezidentas mažai kalbė
jo, nes jis dar nėra nuodugnią) 
išstudijavęs tą teismo nuo
sprendį. Bet jis davė suprasti, 
kad ‘ valdžia suras vienokį, p r 
kitokį būdą gelbėti ūkininkus.

Kadangi panašus bankietai 
buvo ruošiami visoje šalyje, tai 
visur demokratai klausėsi pre
zidento 
sėsi ir 
radio.

Philadelphia nusi
pirko demokratų 
part. konvenciją

Demokratai nutarė laikyti kon
venciją. Philadelphijoj, o ne 
Chicagoj, kadangi Philadelp
hia pasiūlė daugiau pinigų

Tre-

kalbos, kąip jos kląu- 
kiti gyventojai — pep

Italija desperatiškoj 
padėty;

pralaimėjimas

—------------------------ - ---—-------------------------

Automobilįai pernai 
užmušę viso 36,400 

žmonių

die—jo nepagausi. O jis vis 
lėkte lekia toliau ir toliau*. Tai
gi dabar žmonės daug kalba, 
žinoma, kalba pašiiibždomis, 
vienas su kitu ir, kaip papras
tai tokiais atsitikimais, daug 
ir bereikalingo pasako. r Bet 
kas turi ausis, kas gerai regi, 
tas supranta, kas tik plepalas 
yra.

Ką gi—tenai, kur yra kova, 
tai būva ir aukų. Mes jų ir tu 
rime. Dabar už žuvusius sa
vo draugus ūkininkai dažnai 
užperka bažnyčiose mišias./ | 
jokius atlaidus tiek žmonių ne* 
subėga, kaip j tokias mišias 
žuvusiems paminėti. Kunigai čia 
pamokslų pasako. Pagraudena 
žmones. Kitas net skaudžią 
ašarą nulieja.

i
“Atostogos” kalėjimuose

Bet pas visite nuotaika ge
ra. Ypač dabar ji taisosi: ja
vai eina, kaina neprasta linus 
perka, kiaušinius,, sviestų tik 
spėk duoti^ Cukrų atpigino. 
Bet žmonės tokiais trupiniais 
jau nesitenkina. Perdaug visi 
įsisiūbavo-— eina savo nubrėž
tais keliais. Sako: “DUOKIT 
TAUTOS ATSTOVYBĘ!”

Ramina ūkininkus, bet jie sa
vo ir tiek. Na, tai daug jų į 
kalėjimą arba, kaip pas muš 
sako, į “cipę” patenka. Kai 
kas juokauja, sako— žiemą ga 
Įima ir cipėje atostogas pra
leisti. Juk pažįstat musų lie
tuvišką kaimietį—jis pajuokau 
ti moka. Bėdoje ir nelaimėje 
jis raito savo gelsvų ūsų ir šai- 
posi.

Kiek dabar tokių atostogau
jančių ūkininkų yra, kas galė
tų pasakyti! Tur būt, ir tie, ku 
rie ūkininkus siunčia į tas ato 
stogas, nežino, peš vieni grįž
ta, kiti eina.

Miestas savo gyvenimu gy-

PARYŽIUS, s. 9. — Ethiopų 
ikišiol nugalėta ir dar ,grę- 
siant aliejaus sankcijoms, Ita
lija atsidūrė labai keblioj pa
dėty .ir dabar deda jau pasku
tines pastangas pasistatyti.

Tuo tikslu ji siunčia į Ėt- 
hiopijų savo geriausius karei
vius Alpinus, kurių ji niekad 
nemanė siųstiį karo lauką. 
Paskelbus sankcijas ji pasitiki 
aliejų gauti per Vokietijų. Bet 
blogiaiteia, kad ji neturi kuo 
užmokėti už tą aliejų. Jos 
aukso ištekliai baigiasi, o kre
ditų užsieny neturi. Ji todėl 
prašo Vatikaną atiduoti jai 
Vokietijoje “sušalusius” petra- 
gračius, už tą žadėdama savo 
liras. Bet jei susirtatų su Va
tikanu ir tasis sutiktų Musso- 
lini gelbėti, tai vistiek ir tų 
pinigų neilgam laikui ištektų. 
Be to jei ir Vokietijai nebūtų 
pristatomas aliejaus virš nor
mos, tai ir čia Italija sukluptų.

Pasimirė buvęs gar 
sus aktorius John

Gilbert
H0LLYW00D, Cal., s. 9. — 

Šiandie nuo širdies ligos stai
giai pasimirė buvęs garsus mū
viu aktorius John Gilbert, ku
rio tikroji pavardė buvo Jack 
Pringle. Jis buvo skaitdmas 
“didžiausias meilužis” scenoje 
ir ypač pasižymėjo veikale 
“The Big Parade”. Bet atėjite 
kalbantiems paveikslams, jis 
pranyko, kadangi jo balsas ne
tiko. Jis išleido daug pinigų 
balso taisymui ir lavinimui, bet 
atsigauti jam jau ąebepasisekė.

yena. Kaimas dabar drąsesnis 
už miestą. Bet ir čia kaimo 
dabartinė dvasia visur jaučia
ma. 4 'O''r

(Daugiau žinių apie ūkinin
kų teismus žiūrėk, 4-tame pusi.)

iiCHICAGO.—Pataisytosios 
papildytos žinios rodo, kad 
automobiliai pernai visoje ša* 
lyje užmušė viso 36,400 žmonių, 
Tai- yra rekordinis daugis, nes 
užpernai buvo užmušta 36,101 
žmogus, arba 299 mažiau, ne
gu užmušta pernai. Buvo tikė
tųsi, kad pernai nelaimės su
mažės, bet jos' nepaprastai pa* 
didėjo paskutinėmis pabaigos 
metų dienomis.

Betgi užmuštųjų skaičius yra 
mažesnis palyginus su padaugė
jimu1 automobilių ir gasoli.no 
suvartojimo.

Illinois valstijoje nelaimės 
kiek sumažėjo pernai.

WASHINGTON, s. 9. 
čių Morgano kamantinėjimo 
dieną paaiškėjo, kad per Mor
gano firmą talkininkai, , iki 
Amerikos įsimaišymo į karą, 
pĮrk^^Ąmėrikbje 84 iiuųš, glhl; 
lų, gėležies ir plieninių įnagių.

Amerika pėr tris metus prieš 
karų eksportavo į Europą karo 
reikmenų viso už $125,765,518. 
Bet karui kilus, eksportas 
1915, 19^16 ir 1917 m. m. pa
siekė viso $2,187,318,059, kas 
sudaro 1.639 nuoš. padidėjimą

Per Morgano firmą perėjo 
virš $1,800,000,000, arba 84 
nuoš. visų talkininkų užsaky
mų.

Senato komitetas tikrina, kad 
Morgano firma, kuri supirko 
dėl talkininkų prekių Amerikoj 
už $3,000,000,000 ir kuri pa
skolino pinigus toms prekėms 
supirkti, vyriausia ir prisidėjo 
prie įstumimo Amerikos į karą. 
Morganas gi tvirtina, kad į ka
rą Ameriką įtraukė vokiečių 
suEmaririos, o 'ne finansininkų 
užmačios.

Ethiopai sulaikė 
italus ir pieti
niame fronte ' I

v r į --------

Vai-ADDIS ABABA, s. 9.
džia gaVo žinių, kad didpln 
Italijos kariuomenės veržimasis 
pieti n ė j e. Et hiopi j o j e 1 i ko s u 1 a i - 
kytas Doio apygardoje pb mų- 
šio, kuriame dalyvavo 100,000 
kareivių.

60,000 ethiopų atmušė 40,000 
kareivių italų armiją.

WASHINGTON, s. 9.— De- 
mokratų partijos konvencija į- 
vyks Philadelphijoj.

Philadelphia nusipirko kon
venciją, paskutinę minutę pa
siūlydama demokratams $200,- 
000. Iki to pasiūlymo daugiau
sia buvo kalbama apie Chica
go. Abu miestai siūlė po $150,- 
000 ir jau demokratų naciona- 
lis komitetas ruošėsi balsuoti 
už Chicago, kaip Philadelphia 
paskutinę minutę pridėjo dar 
$50,000 ir tuo laimėjo konven
ciją.

Be to ji pasiūlė nemokamą 
salę konvencijai ir kitas kon
cesijas, kurios bendrai sudaro 
dar $50,000.

Demokratų konvencija prasi
dės birželio 23 d.,—lygiai už 
dyiejų savaičių po republ ikonų 
konvencijos, kui įvyks Clevo- 
landė.'
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4 žmones'-sušalo

Anglija pevertė 
Egyptą ištisa gin

kluota stovykla
Myna paskandino 

Rusijos laivą

Italijos kareiviai bė 
ga į Austriją ir 

Jugoslaviją

GILETTE, Wyo., š. 9. — 
šiandie sniego pusnyne surasti 
lavonai keturių žmonių, kurie 
sušalo nesenai siautusioj snie
go audroj. Jie važiavo auto 
mobiliu, kuris, kaip matyt, su
gedo kely. Jie neužmato, kad 
už kelių žingsnių nuo jų buvo 
mokykla, kurioj jie galėjo 
rasti

kurioj 
prieglaudą.

VIENNA, s. 9. — čia vaigsto 
gandai, kad 2,000 Italijos ka
reivių pabėgo iš armijos ir pa
sislėpė Austrijoj, kurių dau
gelis bėga j Vokietiją.

Iš Maribor pranešama, ką J 
2.000 Italijoš kareivių pabėgo 
ir į Jugoslaviją.

4 užmušti, 15 
sužeista

HUNHNGTON, Ind., s. 9.- 
Keturi žmonės liko užmušti ir 
15 žmonių sužeista > busui ant 
tilto susidūrus su troku.

GANDHI SERGA

LONDONAS, s. 9. — Vakar 
Anglija paskelbė ,kad į Vidur; 
žemio jurą plaukia didelis Fran
ci jos laivynas ir kad todėl 
gryšta iš ten didieji Anglijos 
karo laivai.

Dabar aiškėja ir paslaptis 
tokio nepaprasto manevro.

Anglija jau tiek įsitvirtino 
Egypte, kad jį padarė vienu 
ištisu “fortu*” ir todėl Anglijai 
nebereikia laivyno ginti Egyp
tą. Egyptan yra sutrauktas ir 
didelis Anglijos oro laivynas.

Anglijos jurininkai gi yra 
reikalingi poilsio. Todėl ir 
grąžinami didieji laiVai. Angli
ja be to nenori rizikuoti savo 
didžiaisiais lųįvais ten, kur dar
bų gali atlikti ir mažesni lai
vai.

VIIPURI, Suomijoj, s. 9.— 
Sovietų prekių laivas Donec pa
skendo Suomijos pakraščiuose. 
Spėjama, kad jis užvažiavo ant 
dar nuo karo laikų pasilikusių 
mynų Kronštadto apielinkėje, 
žuvo 31 žmogus, jų tarpe dvi 
moterys. /

MASKVA, s. 9. 
pakeitus savo finansinę politi
ką ir nieko dabar nebepardavL 
nė jant už užsienio valiutą, o 
užsienio pinigus mažai vęrti- 
nant, svetimšaliams pragyveni
mas Rusijoj asidare nepapras
tai brangus. Už prastą kamba 
rėlį hotely reikia mokėti $10 
dienai, už paprastus pusryčius 
$3, už alaus boriką, kaip už 
gerą šampaną ir 1.1.

Rusijai

BOMBA Y, Indijoj, s. 9. — 
Indijos nacionalistų vadas Ma
hatma Gandhi sunkiai serga. 
Jo sekėjai renkasi į Wardha, 
kad būti arti jo. Jis serga nuo
atfgšto kraujo spaudimo ir dakr šią šventę, kuri užsitęs visą 
tarai uždraudė jam užsiimti mėnesį, upėj išsimaudys 3,000,* 

000 pilgrimų.

BOOMBAY, Indijoj, s. 9. — 
Dabar prasidėjo didžioji indu- 
sų šventė, kuri būna tik kas 
12 metų. Destėkai tūkstančių 
ipdusų kasdie maudosi šventoj 
Gangos upėj. Tikimąsi, kad per

tarai uždraudė 
bet kokiu fiziniu ar protiniu 
darbu.

CLINTON, III., s. 9. — pią 
sudegė penkios sankrovos. Nuo
stoliai siekia $50,000.

. ST. LOUIS, Mo., s. 9. —Trys 
žmonės liko užmiršti lėktuvui 
eksplodavus ore ir nukritus 
tarp medžių.

NaujienųRadio Programai

SOUTHAMPTON, Anglijoje, 
s. 9. Į Angliju atvyko ir Lind- 
berho uošve, Mrs. Dwight W. 
Morrow. Ji ątvyko kartu su 
duktere Constance, su,kuria au
tomobiliu išvyko j Londoną.

NEW YORK, js. 9. — New 
Yorko elektrikipinkų draugija 
demonstravo naują metalą, “Ii- 
thium six”, kuris yra 10 nuoš. 
lengvesnis už visus kitus žino- 
mite metalus, lengvesnis dagi ii 
už sutirštintas dujas.

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

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

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

gasoli.no
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NAUJIENOS, Chicago, III.

PITTSBURGH’O NAUJIENOS
Lietuvių Radio Va

REPORTERIO
PRIETYKIAI

Smetonosy, “kavalie- 
riaūs” Pitts- 
burgho prabaščiams

/

Gruodžio 8 d. praeitais me
tais buvo atvykę iŠ, ęįeveląn- 
do į Pittsburghų “Dirvos” re
daktorius, p. Kazys Karpius, 
su svarbia misija, kaipo Sme
tonos “kavalierius”.

Pirmiausia- p. Karpius atlai
ke Tconforencijų su Pittsburgho 
sandariečiais-tąutininkais, svar
biais tautiškais . reikalais p— 
ypatingai SLA. reikalai buvo 
plačiai svarstomi. Paskui buvo 
prakalbos. Apie Karpiaus pra
kalbas nėra reikalo nė rašyti, 
— jau visiems yra žinoma.

Karpius užtrukdamas porų 
dienų Pittsburghe aplanke ir 
klebonijas. Klebonijų lankymas 
tuTejo ypatingos svarbos. Mat, 
Pittsburgho kunigai dėl Lietu
vos valdžios uždarymo krikš
čionių demokratų partijos ir 
ateitininkų siuntė protesto te
legramas Smetonai. Telegramų 
nuorašai buvo įdėti kunigų 
“Drauge”. Kitas dalykas, ku
ris Clevelando Kaziuką, kaipo 
ščyrų Smetonos “kavalierių” 
baugino, tai tas, kad jam te
ko matyti spaudoj, jog krikš
čionių demokratų vadai kartu 
su liaudininkų vadais Lietuvoj 
reikalauja seimo.

Kiek tenka girdėti, tai .Ka
ziukas oandė įtikinti Pittsbirr- 
gho prabaščius, kad jie didelę 
klaidų padarę siųsdami protes
to . telegramas Smetpigu. afišų 
Lietuvoj prie Smetonos vald
žios kunigams ir katalikams 
labai gerai gyventi. O jei, gir
di, seimo rinkimai įvyktų ii 
Smetona butų pašalintas iš val
džios, tai liaudininkai, susidė
ję su socialdemokratais, gal at
skirtų valstybę nuo bažnyčios. 
Pats Smetona esąs labai ge
ras katalikas ir lankas kas 
sekmadienį bažnyčių.

Bet kaip išrodo, Smetonos 
‘ kavalierius” mažai kų klebo
nijose laimėjo. Mat, kunigai 
laikosi savo partijos nusistaty
mo, nors * ypatiškai kai kurie 
ir pritaria Smetonai. Tačiau 
viešai jie savo pažiūrų vistiek 
bijo parodyti.

Kaziukas, grįžęs į Clevelah- 
da savo “Dirvoj” parašė ir 
“editorijala”, kuriame yra grau
denanti kunigai, kad jie nesi- 
dėtų su* liaudininkais, bet lai
kytųsi Smetonai įsikibę į skver
nų.

Susitarė šmeižti socia
listus ir pažangiuosius.

Kaip išrodo, Kaziuko atlan- 
kymas klebonijų nebuvo visai 
bergždžias. Nors Smetonos “ka
valierius” negalėjo prabaščių 
įtikinti, kad jie remtų Smeto
ną, bet jam pavyko su jais 
susitarti Pittsburgho socialistų 
ir kitų pažangių žmonių šmei
žimo reikalu. .

Kunigų ‘ Draugo” No. 304 
Pittsburgho žinių skyriuj -tū
las dvasiškis, pasislėpęs po sla- 
pyvarde Spirgutis, puola' lietu
vių kalbos mokyklų, prikalbė
damas visokių nesąmonių. Tik 
labai juokinga, kad to dvasiš
ko Spirgučio gautos informa
cijos iš Kaziuko apie menamu1? 
Pittsburgho “cicilikus” yra ne 
iš to galo.

Kaziukas per savo šlamšte
lį irgi garbina Pittsburgho “ci
cilikus”.

Vadinasi, yra bendras fron
tas tarp juodojo elemento tam 
tikrais klausimais — šineiža 
pažangiuosius.

Pitte^iį^h,^, t&tiįtihinkai 
prieš kunigus.

šiais metais Pittsburgho ku- 
nigai Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvių paminėjimp ren
gimą pasiėmė i . savo, (rankąs, 
pastuMami į : šalį / ĮžyAiiūdsiuš 
mUstį tabtimnkuš.

Musų tautiečiai, pajutę, Kad 
jie yra. ignoruojami, nusitarė 
neapsileisti., Sandaros kuopų 
sąryšis parašė laiškus visoms 
pittsburgho ^raugijonjs, kvies
damas draugijų atstovus į su
sirinkimų sahslo Ž0 d. LMb. 
svetainėj. Ten busiu svarsto* 
ma - Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuvių paminėjiiho klausi
mas. Vadinasi, Pittsbi/rgho tau
tininkai nėra patenkinti kiinįgų 
vengiamu Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuvių paminėji
mu. < \

Tačiau sprendžiant iš neto- 
LV-. <! .V i j- ■ " 1 •hmos praeities išrodo ganą kei
sta, kad musų tautininkai ne
gali susitaikyt su kunigais nė 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvių paminėjimo reikalu,. 
...Per- eilę metų ŠLA. 3 čiaš 
apskritys imdavo iniciatyvų su
kviesti draugijų 
rinkimų,! kuris 
bendrų komitetų 
Lietuvos neprik.
Kunigai prie rengimo niekados 
neprisidedavo ir nieko nereng
davo.

Bet ’ musų tautininkams ne
patikdavo, kad rengimo komi
tetuose dalyvaudavo vadina
mieji socialistai. 3 metai atgal 
buvo pa vėsta Lietuvių Vaizbos 
Butui kviesti draugijų susirin
kimų.

Tada kunigai ir tautininkai 
padarė vienybę ir neįsileido tu 
nepageidaujamų socialistų į 
jjomitėtą. Anįtrais matais Vaiz- 
‘t>os Butus jau nėgllėjo * susi - 
taikyti st? kunigais, ir Pitts
burgho lietuviai rengė net 2 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvių paminėjimus.

šiais metais kuniginiai iš 
anksto pasirūpino, kad Lietu
vių Vaizbos Butas nutartų su
sidėti su Lięt. R.-K., Federaci
ja visai ignoruojant musų tau
tininkus, Tad tautininkai p □ 
priedanga . Sandaros sąryšio 
kreipėsi į visas draugijas ren
gimui sukaktuvių ir draugijų 
susirinkimuose nesigaili užva
žiuoti miišų prabaščiams.

Atrodo, kad musų tautinin
kai “sukairėjo”, p to sukaire- 
jiiiio priežastis yra ta, kad jie 
buvo pastumti į šalį.

— Reporteris.

atstovų susi- 
išsirinkdavo 
ir rengdavo 
paminėjimų.

kų. Bet paš abejus tuo pačiu 
kartu gimsta Kristus.

Romos garbintojai dėl Kris
taus gimimo taiso, rengiapuoš
nius altorius, mistrancijas ir 
kithš pagrąžinimus, o rusai rū
pinasi turėti gerus ir garsius 
varpus. Alsiniėiu;*, kaip Lietu
voj . (Marijampolėj) rusų cerk
vėj buvo toks varpas, kad* ga
lėdavo sulįsti net trys karei
viai. O kai varpų jmdavo skam
binti, tai JO gaudimas eidavo 
toli oro bangomis, per pus
antros mylios būdavo galima 
gerai girdėti. AtroėydaVO, kad 
visai čia pat skąmbina. Pas 
mus Carnegiė irg-i girdėjosi ne 
tik varpų skambėjimas, bet ir 
^Gospody pamyltii”.

. Matydamas . dvejopą Kris
taus gimimų, žmogus ir. pamis
imi: tai koks čia gali būti “ben
dro fronto” žmonių veikimas, 
jei tas pats Kristus turi gim
ti net du kartu, — vieniems 
pirmiau, antriems paskui. O 
visa laime ir džiaugsmas iš 
Kristau*s gimimo tik turčiams.-

' . : —----o----— '
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Čarnegie lietuviai mizėrnai 
šventė Kalėdas ir Naujus Me
tus. Atsimenu, prieš kelis me
tus tos lietuviškos draugijos 
rengdavo iškilmingus paminėji
mus ir net būdavo diktatoriš
kas patvarkymas, kad per 
šventes jokia kita lietuviška 
draugija nugalėdavo gauti lie
tuvių svetainės savam paren
gimui, ‘kaip tik ' Augščiausios 
Prieglaudos IJėt. Amerikoj 3- 
čia kubpa.

Šeimas su kujalio pagalfea pri
ėmė tuPs tarimus ir įgaliojo 
Centro valdybų vykdyti gyVe- 
niman. įgaliota Centro valdy
ba griebėsi darbo: pirmiausia 
teko1 nukenteti. 3’įįai kuopai 
Čarnegie,,Pa^ Mat, iš tos kuo
pos tiid mėtų; buvo bolševikiš • 
kas .šulas Jonas ’Gataveckaš 
Čeiltro sėkrė/ofiuš. Jis gerai 
žinojo, kad jau 3-Čia kuopa tu-

SOHQ PITTSBURGįl,, Pa.— 
Sausio 5 ’d'. LMD, Lietuvių Ra
dio valandos vedėjas, p. P. Dar
gis, buvo surengęs koncertų su 
visokiais pamarginimais ir kai- 
bdmis.

Programą pildė Jono Vainau
sko orkestras, Lietuvių Ūarbi- 
jiįnkų Susivienijimo jaunuolių 
choras, p-lč Jarašu'naitė (dai
nininkė ir šokikė), p-fe Alena 
Baranau’skaitė, (šokike), p le 
Laura _ Paulekiutė, akompanuo •

rėjo išmokėtą namelį ir klūbų; 1 P-lėi Mildai Virbickiutei 
matė, kad biznis pusėtinai ge- dainavo solo. L.D.S. Jaunuolių 
rai einą; \ Kuopos ižde buvo: 
$3,000. ši’ yifŠum, įb buvo .ąį- 
skaičiau, kad ^ife^ŪŠ jūdįną-;
mas ir nėjūdįnamąs turtas šfe- 
kė apfe $1’0,06'6, vertes.

Sąmoningą APLA. Centro 
valdyba, paremdama tais nąu- 
ųis 
ir Seimė tatimaig, .■ pradęj o 
tvarįyu: kuopos tūlių 
“saugiai’y kad sū šlafe ' 
metais kūbpos ižįas jŪū yra 
tuscįas, namelis apšepęs,; , griū;

r rūūąs hėbeturi nęi iįkerib 
laisnio, n| biknio. Kėr Kų; 
laisriio it hūsibiĮ^tiįY;, 9 £<1^^ 
nekreipia į tai jdkfe,, cfemėsįo, 
kad kūopdš klūbSš baiikrūtūo • 
ja. ' ' ■

Bet kada kuopos iždas buvo 
turtingas, tąį tas pats Centras 
labai “rūpinosi” kuopos reika
lais. — Ė. K; š.

Carnegiė, Fa.

Šis-tąs aiiie Kąlėdiį 
šventės, draugijas 

ir kitką
'•*’*'* ’ ; t ■ 

taip sakant.
Nors ir įle

Čarnegie tai, 
“fašistų” sostinė f j ■ ; ‘ * • f • 1

didelis miestelis, bet ir čionai 
laukiama tokių progų, kaip 
Kristaus gimimo arba mirimo. 
Tada įvyksta nepaprastos “ce
lebracijos”. Tai jau kaip ir vi
same pasaulyj taip ir pas mite 
Kristaus gimimo ceremonijos 
yra šiek tiek baigtos ir pra
dedama lyg ir atsikyošėti. Juo 
labiau, kad kįšėiics yra t’ušteš
neš, o daugeliui ir galvos skąu- 
domos. Visokios rųšies biznie
riai, neišskjriant nė dvasiškių, 
džiaugiasi, kad jie gerai pasi
pelnė iŠ Kristaus gimimo.

Nespėjus paihiršti vienų 
Kristaus gimimu,\ štai jąū ir 
vėl Kristus gimsta pas rusus. 
Ir vėl tas pats hųmbugas, . tik 
mažesniame. maštabe. Ypatin
gai pąs mus Čarnegie, Pa., ga
ną triukšmingai rusai sutiko 
Kristaus gimimų, šiame maža
me miestelyje yra 2 rusų mald- 
riamiai: vienas vadinamųjų pra
voslavių antras graikų

diktatūra neprileis- 
draugijų, laikui be- 
prisidžiaugė ir pa

jau nevalioja jokio

darna kitų 
gant, tiek 
ilso,, kad 
parengimo

Dauguma WL 
jd taį.bolševikišką diktatūra išl 
viršaus, . jog prieita prie to, 
kad, APLA. 3-čia kuopa nu
smuko ant žemo laipsnio. Net; 
jų nuosavas namelis, kuris esą; 
kuopai priklauso, iš tiesų yra;
Centro.

Tikri juokdariai tie APLA.; 
bolšęvikįjojantys diktatoriai.

Manau, kai kurie atsirdena, 
kaip dabartinė APLA. konsti-į 
tuciją buvo. priimta 22-ram' 
Seime, New Kensington, Pa.

Toji konstitucija buvo pri-: 
imta su pagalba kujalio. . j

Pagal ,tą konstitucijų kuo-; 
poms. .valią įsisteigti nuosavy
bės, svetainės, klubus, biznius, 
taupyti pinigus.

Bet jeigu kuopos namas lie
ka išmokėtas,, tai turi - bu'ti do
kumentai padaryti aut APLA. 
Centro, ir Centras turi juos 
laikyti, bet ne kuopa.’ Kuopaiį 
valia kontroliuoti savo turto , < ... . . 1 .( ‘ r. . > ■ ... - ....

nadaugiąu kaip $2,0.00. Sako, 
kad kud’poj negali būti pakan
kamai kompententiškų žmonii] 
kontroliuoti didesnę Sumų, ne- 
gu ^;o6q. > /

Kaip esu minėjusi, 22 ras

Mrs. Ahelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 S; Western 
Ąve.. 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo . namuo 
se ar ligoninSse, 
duodu massage 
electric t r e. ąt- 

!'hentTw magne- 
tic . blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

kafali;

LAIDOTUVIŪ, biREKTORIAi
JUOZAPASEUDEIKIS

. . ir TfiVAS
; Laidotuvių . Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

programų vedimą į savo ran
kas. Sakė, dabar yra proga 
tiems žmonėms parodyti, kų jie 
gali, ,

Kalbėtojai visi pareiškė ap
gailestavimų, kad prisieina nu
traukti Lietuvių Radio progra
mas ir išreiškė pageidavimų, 
kad netolimoj ateityj butų ga
lima ir Vėl girdėti lietuvių dai
nų ir muzikų pro bangomis.

Publikos Buvo susirinkę ne- 
perdaugiausia;, mat, tų pačių 
dienų buvP Pittšburghe ir dau
giau visokių parengimų. Bė tu, 
reikia pasakyti, kad pas, mus 
Pittjsburąhe nėra perdaugiau- 
sia tos lietuviškos publikos, ku
ri lanko lietuviškus parengi-

Choras ne tik sudainavo kele
tu ėąiiįeliį, bet tiė $atys dai - 
nininkai ir dainininkės sudarė 
stygų orkestrą ir išpijde kele
tą gabaliukų. (
(. Trjrs. jsešutės OrMpniųtČš ir 
gi sucfaihavo dainelių
^na^ Vyku^ąL Kdlįėtojai. bu
vo, (, taip sakant, net nuo t r i j ų' 
šrpViįJ, būtent, ( tautininKŪ J. i 
Virbickas, komunistų J. G,asiit- 

naS, socialistų S. Sakanas.
Tačiau jtalfiė^ąi poli tikos 

būį kalbėjo ą*piė , Lie - 
tuvių ėfeft programas. Mat, 
Lietuvių Radio valandos vedu 
jas p. Dargis pristatydama^ 
kalbėtojus pranešė publikai,
kad Lietuvių Radio programos 
dėl ąfokbs finansų bus nu •
ti*aūktoš M sąŪ^įo 12 d. ir kvie- 
te tuos veikę j Ūš, kurie ne pa
tenkinti dabartinio programų 
vedimu, paimti Lietuvių lladio

7 •• • "Y •’ ’ ’ • ’• . •
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ADVOKATAI

ADVOKATAS f

1,^.

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

naujienos ; ■
1739 S. Kalstė St.

CANal 8500 .

Laidotuvių Direktoriai
NM ^cąg^, Cięer^š Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos, _

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

_ _ J LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafąyette 3572

^..Y,s; ip. MAžĖiKA ...... Y...
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS ■ '
3307 Lituanica Avenue______ Phone Boulevard 4139

F.. A. PETKUS “ ~
1410 South 49th Couri Cicero Phone Cicero 2109

________ , ___________ 'a ..._________________ x. v.__________  _________ ’ ■■ 1 •• • ' _________ ;

I J. F. R ADŽIUS
668 West. 18tii Street Phone Ganai 6174

. . Š. M skudaš ... .•
718 West 18t,h Street Plione Monroe 3377
1 ii 1 n ■ ■ liyl   1. 11 ■■ u. 1 iiiimii ' "iii'i ............... ...............

?. I. J. ZOLP
1646 West 4Qth Street Phones Boulevard 5203-8418

v ; Y ' '-I. J. F. EUDEIKIS .. —
4605-07 &<:H^nitage. .Averiue;..Įmones' Yards 17414742

Ai

U . . LACHAWICZ ir SŪNUS .
2314 West 23rd Plące Phones Canal 2515—Cicero 5927

St C. LĄCHAVICZ
42-44 Kast 108tli St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

"1 'n'i* "i. . i,? ji .'.'.Iįh, .t,.-." ■ I'"**—.   . -i ■ ■ —   ...

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKT{
YARds 1741—1742
J. F. EUDEIKIS

Penktadienis, saus. 10, Ž936 

muš. O jei yra vieną dieną kė
li parengimai, tai tada nė vie
nas nėtiiri skaitlingos publi
kos. ......... — x.x.

Miesto ofisas^-127 N. Dearborn St.
Kamb. :________ __ _____________
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

i. Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

1481-1484—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted .St.

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 Ganai 1175.
Namai t 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Telephone: Boulevard 2800 .

JOSEPH J, GR1SH
Lietuvis Advokatas 

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

GERB. Niujienlj skaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuvėj kurios skelbiasi 
Naujienose.

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

Tel. Kenvood 5107 
VALANDOS: .

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

— .................. —............   ■»'"■■■■ . .................... ■' III—■—■■III

. Phone- Canal 6122
Dr. Š: Biežis 

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

Seredomis ir nedčl. pairai sutarti 
Rez. 6631 So. Califo.rnia' Avenue 

Telefonas Republic 7868

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS ,

. Veda bylas visuose teismuose
..-Y . Bridgeporto ofisas.

3421 S; Halsted St. Tel. Yards 2534
Ofiso vai. vakarais nuo 6 ^ki 9 vai.

10

Tel. Office Wentworth 6330 ■ r. r Rez. Hvde Park 3395 

Dr. Susahna Slakis
Moterą ir vaiku lisru gydytoja
6900 So. Halsted St ; 

Valandos 1—4 po pietų. 7—-8 v» vali 
išskyrus seredomis ir subatomis.

Phone Boulevard 7042 >

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas .

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoi pagal sutarti.

Miesto ofisas
No.. Clark St. 11 floras

Tel. Dearborn, 3984 
Rezidencija - .k.

Lowe Avė. Tel. Yards 25103407

~ A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

III W. Washingtoh St
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Aye.
namu1 Te).:»— Hyde Park 3395-

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTI ....
—su ĄLSANS, aukštos, rųšies nebrangus naminis ■ gydymas. Be 
narkotų. Saugus ir Veiklus ir ilgai .laikąs. BE SKONIES, BE KVA
PO. GALI BŪT PADUOTAS BE GĖRĖJO ŽINIOS. Rašykit ,tele- 

fonuokit arba atąilankykit. Reikalaukit musų knygeles—DYKAI.
. ĄLSANS LABORATORY, 190 N. State SU Chicago. v 

Kambarys 833 Telefonas CENtral 7170.
’ , , ♦, - , ■ .......... . . .......................

LIETUVIS 
Optometrically Akių Specialistas.
Pąlengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS

■ Yards 1829
Pribuko Akinius

- Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir i)entistai

Amerikos, Lietuvių Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

- ,240Q .West Madison Street . 
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brunavrick 0597

Ofiso Tel. Boulevard 5918
ReZ. Tel. Victory 2843
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80
Nedeliomig pasai sutarti

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą. 
Ofiso Tel,: Boulevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
. Telefonas Virginia 0036

Ofiso. valandos nuo ,8-r-4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas 

2408 W. 63rd St.
. . Res, , , ■

6000 So. Campbell Avė.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo J 
iki 8:30 vt Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' ‘ Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

tr CHięApO. ILL. .... .  ...

KITATAUČIAI
I)r. Herzman

IŠ RUSIJOS
• . t .. ■ .r *.

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaiku; pagąl. ąaU- 
jausius metodas X-Ray ir kitokius 
elektras prietaisus. -

Ofisas ir Laboratorija:, 3
1034 W. 18th St.. netoli Morgan St

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

Tel. Canal 3110
. / Rezidencijos telefonai:

Uyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
; . . OFISAS .

4729 Šo. Ashland Avė.
z 2-ros lubos 

CHICAGO. ILt.
OFISO'VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir nuo 7 iki .8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai .dieną., VL ,, .{».

Phone MIDWAY 2880. .. .

Telefonas Yards 0994 

. Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTO ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dięną. 2 iki 3 po piietą

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

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
‘• Rez. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgai 

Moterišku. Vyrišku, Vaiku ir visu 
chronišku lisru. c, 

Ofisas 6850 Stoney. Island Avė.
Valandos: 2—4,5—9 vai, vak. Nedi« 

Įlomis ir Iventadieniais 10—12 
diena.
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THE W0RLD AT 
AGLANCE

by Dr. E. G. Peters

A Bow to Courtesy 
Sųuaring the Circle % 
Goodbye, Party Labels 
Give Death a Holiday 
Artie Pokes the Fires

If we prefer courtesy to rudeness, 
we can have it, provided we really 
want it. Būt likę liberty, courtesy is 
the fruit of alertness. We mušt po- 
litely būt firmly insist upon courte
sy as our right*

Recently, wnen a friend of mine 
was uncertairi^ about where to get 
off, a streetcar motorman bawled 
out, “What the heli do you want?” 
When my friend objected to such 
rudeness, the? trolley operator jeer- 
ed, "Aw heli, you’re drunk!” Report- 
ing such iii man ners to the company 
brought a letter thanking my friend 
for his complaint, and assuring him 
that on trolleys he would receive 
better treatment in the future.

After a profane upbraiding for a 
minor violation, a certain motorist 
said calmly būt firmly, “Officer, be- 
fore you give me that ticket, please 
get into my car, and we’ll drive over 
to see your sergeant. He’ll be inte- 
rested in hearing you repeat, in 
the šame tone of voice, what you 
just said to me.” That motorist* got 
no ticket, and that trafic cop^treat- 

• ed the next autoist courteously.
When a person is rude to us, we 

should object politely būt firmly to 
him and to his employer. And when 
a person is unusually well-manner- 
fd, wc should tell him and his em
ployer about it.

By doing this, we can help much 
to replace rudeness by courtesy, and 
thus inerease the pleasantness oi 
life day by day.

♦ # ♦
NINETEEN THIRTY SIX promi- 

ses to be a better year than 1935, 
most prosperous year since the de- 
pression settled likę a blight on the 
land. While the front page stories 
of many newspapers condemn the 
New Deal, the financial and market 
reports of those šame papers prove 
that good times are returning.

Hoover and the stand-pat Repub- 
licans insisted that prosperity was 
just around the corner until their 
comer had flattened into a circle.

Roosevelt came, squared the Hoo- 
verian circle, and ushered in prospe
rity. Today Herbie, tooting the horn 
of privilege and self-interest, goes 
about 'belittling what his successor 
has done.

If Hoover, the great engineer, 
has any common, horse sense, he 
Avilį take a course in Rooseveltian 
geometry to learn how to turn the 
circle of mere promise into the 
square of reality.

♦ # ♦
In a povverfull speech before the 

two house sof Congress Roosevelt 
championed democracy and progress 
both at home and aboard. In plain- 
est language, he challenged the 
forces of greed and autocracy to 
fight the program of the New Deal 
and of democracy in the open.

This, of course, those forces will 
never do. For greed, autocracy, .and 
dictatorship sprout and flourish in 
darkness, prejudice, and lies. Light 
and truth are the chief enemies of 
the mailed fist and the iron heel of 
industrial and political dictatorship.

Roosevęlt’s speech “On the State 
of the Union” together with the 
New Deal means the end of old 
party regularity. It means the re- 
alignment of voters on the basis of 
principles. As the Unionists eleeted 
Lincoln in 1864, so in 1936 the pro- 
gressives from both old parties will 
back Roosevelt. The conservatives, 
the upholders of privileges, and the 
hand-maidens of greed and autocra
cy—all these will rally around the 
opposing banner. ,

This new alignment of parties wil] 
be very bėneficial for this country. 
It will allow both candidatats and 
voters to stand for definite issues.* * *

Save 22,800 lives a year — that 
is what Milvvaukee’s safety program 
would do, if applied to the entire 
country. And Milwaukee, who re- 
duced her motor death rate to 11 
per 100,000, says she has merely 
begun. Important in her safety cam- 
paign is no “ticket fixing”, giving 
the big offender the šame medicine 
as the little one.

Evanston, through her motor 
squad and the enforcement of her 
traffic laws, has eut her auto deaths 
to 10 per 100,000, while Chicago^ 
has 26.7 and the suburb to the west 
has 115.4. Los Angeles found that 
the motor death rate varies with 
the enforcement of traffic regulat- 
ions.

Traffic engineering and education 
do their part. By revamping the 
signal system on Michigan boule- 
vard, Chicago reduced property da- 
mage 57%, pedestrian accidents 
46%, and all accidents 27%. Ten 

years of tęaching safety in the 
schools has decreased child deaths 
from automobiles 3%, vvhile auto 
fatalities among adults have in- 
creased 142%.

Licensing auto drivers also helps. 
Compared to pallons of gasoline 
consumer, auto fatalities in a group 
of statės having no driver’s license 
laws grew 40% since 1926. Būt in 
the šame period a group of statės 
having excellent license laws redu
ced motor deaths 20%.

By taking thought, and alsrt by 
making our motorists take thought, 
we can add days and hapiness to 
their life and ours.

* * *
Arthur Brisbane, probably Anie- 

ca’s most widely read commentator, 
inereasingly pokes the fires of 
class and nationalhatred. To him, 
years have brought, not wįsdom and 
gcntleness, būt intellectual conser- 
vativeness and moral covvardice.

Since Tyrant Mussolini, political 
racketeer, sėt his teeth for the 
Ethiopian kili, Brisbane has never 
lošt a chance subtly to kiek the 
underdog and to praise Italy’s dieta- 
tor. Nor does this commentator 
ever miss a chance to twist the 
British licfn’s taiL thougt today 
England is the world’s Champion of 
democracy and peace.

Is Mussolini’s gold guiding 
Arthur’s pen ?

How Artie dances and howls 
about his campfire while -applying 
the war-paint to attack’the progres- 
sives! Is this to screvv his courage 
to the sticking point for lunging 
at the communist bogie? Or is it to 
štili, a concience, inherited from a 
socialist father, which objects «to 
singing the new Hears hymn of 
hate , j

God damn all my enemies.
Kili them, the dirty redsL

So Artie, while the fires of his 
own life burn down, inereasingly 
pokes the fires of class and natio- 
nal hatred.

Weep for poor Artie! ■* Is ,he 
seduced by fascist gold?

U Y. S. 
Courier

Well Brethern and sistern, this 
is our lašt column before the.. 
Splash Party. The tickets are all 
out, i n fact there is a shortage, 
būt the only thing we dread is 
just how many of -them willrbe 
returned unsold. The only Branches 
that are certain of disposing of 
all their tickets are, Bridgęport 
(with Andy Mikashus leading), 
Marquette Park, and Roseland. We

Nuo
Neuralgiškų

Skausmų
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PA1N-EXPELLERIO
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO

Triner’s Bitter Vynas
> Gali Paliuosuoti Jus

‘‘Turiu padėkoti už Triner’s Bitter 
Vyną. S u virš metų laiko turėjau bė
dos su nematiniu — ką tik valgiau j 
gasai darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau jūsų skelbimą, į 
nusipirkau buteli, ir nuo paties pir
mo paėmimo nemallmas dingo. Bu
vo taip, kaip ,atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar, viduriai vei
kla kaip laikrodis ir valgau ką tik 
noriu. Su pagarba, Wallace A. 
Combs.”

Jei Jūs kenčiate nuo nemalimo, 
prasto apetito, nevirškinimo, gaso, 
galvos skaudėjimo, nervotumo, nera
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vyną; imkite re
guliariai, pilną šaukštą prieš valgi. 
Visos® vaistinėse,

TRINER’S ELIXIR 
. OF BITTER WINE
Joseph Triner Company, Chicago 

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE 

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: tYARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUD A VOJIMO B-VĖS
J' . t • ;5 RAŠTINĖJE ' - ■ v..' ‘ - ■ - ■: . v . :

..,11 ; ,r , y- -4.'■ ‘‘T’. ;

2343 SOUTH KEDZIE AVENUE
* >• ’

programe dalyvaus geriausi musų chorai, solistai, ŠOKĖJAI, muzi- ’ 
KANTAI. VISO APIE 300 ARTISTU.

Chicagos ir Apielinkių Miestelių Lietuviai Atsilankę Turės Didelio Smagumų ir pra
leis Vakarą Linksmai ir Naudingai.

■ . PRAŪŽIA 4 VALANDA PO PIETŲ

have no rėport from Brįghton 
Park, and, according to rumoms 
from 18th St>, ’hings look pretty 
weak there. “Whatsi de meder” 
18th stree’ers? .

Neverthelcss . there is an out 
look,. of a very successful affa r. 
The Dinky pigs’ star. gazer has 
seen so in her crystal, thereforp it 
mušt be so. After all, who would 
not, likę to, be entertained by the 
sirens of the deep (World’s Fąir 
Merfnaids). The pleasure xvill be 
yours for the' insignifieant sum of 
50c in advance or 65c at the door. 
Gathcr ye faithful, come, lot us 
take a jump in the refreshing 
wa'ers of the gorgeous Medinah 
Athletic pool, 505 N. Michigan avė. 
This Saturday, January 11 at 8:30 
P. M. The fun is yours until 12 
midnight and fun will there be 
plenty. Imagine, a Mate and Fe- 
male Beauty Contest. Come and 
sce.

Some of our girls may be sur- 
prised to hear this būt of ne\vs; 
our mutųal friend Einar L. Tebo 
of De Norske Leikaringen, *was 
happily married to Mabel Tvvidt; 
this puts Venus out in the cold, 
and many other girls xvho thought 
that “he was so nice”. Well, we 
may asure you that Mabel. is also 
very, nice. Congradulations to you, 
folks! May your lives be happy.

What is the matter with some of 
you branch reporters? You get 
peeved if nothing about you is 
mentioned, yet none of you send 
in any news of your activities. 
You can’t expect me to be every- 
where. Joe , Adams of Marquette 
Park is the only faithful i\eporter 
and therefore there is always news 
about Marquette Park. ,

Marquettc Park says that they 
started out 4o do things on a 
lerger and better scale — we can 
xvell believe them... Mr. Albin Trak- 
selis has been eleeted “Hostesš” of 
this branch, » well fan mah brow, 
dearie.... New Yeąr’s celebration 
was too much for Tom Valentine 
the ex-chairman. For the first time 
he failed to show up for a meeting 
and not only. .that būt he is on 
the “water wagon” — tvvozglasses 
of pop is his liniit,... The entire 
malė section of Marcpiette Brąpch

P. CONRAD
/ STUDTO

420 W. 63rd St 
Englevrood 5883-5^0 

Dar gražiau, modemiš 
kiau įrengta

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau S7..30 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

Dykai Pasiteira
vimas ir Rodą

Nežiūrint . kaip atkakli ' ar užsenėjus 
jūsų liga nebūtų, arba jeigu jus negavo
te geidžiamų pasekmių praeityj, nepralei
skite progos pasinuąudoti

DR. ROSS’O NAUJAUSIOMIS 
GERAI IŠBANDYTOMIS 

METODOMIS
Kraujo ligose, nerviškume, silpnume, 

šlapumo Ir kroniško'se ligose, šie meto
dai duoda pageidaujamas pasekmes. Nie
kas neturėti) nuliųsti, nes tūkstančiai 
atgavo sveikatų ir vėl buvo linksmi.

Syphilis, 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 IŠMOKĖJIMAS 
Patarnavimas nebrangus Ir kiekvienam 

prieinamas.
Mokėkite kiek galite laike gydymo. 

Susitarimas gali būt lengvai padarytas 
ir nereikės apleisti savo sveikatų dėl 
stokos 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 ligų.

LABORATORIJOS EGZAMINAOIJA 
BE PELNO.

DR. ROSS HEALTH SERVICE 
AND LABORATORY

35 South Dėarborn Street 
CHICAGO, n^-

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

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

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

Paimkit elevatorių iki 5 aukšto. . 
Jis veikia ir < Nerišliomis.

onrolled i n the beauty contest. 
Vou lelldvvs better start esercis- 
ng to keep your girllsh figūros in 

trim if you waht to compete • yvj .h 
Marquett'e Park..., v

7

NAUJIENOS, Chicago. UI.

" The week’s outstanding sočiai af- 
’air was Birutč’s vvelcoming par.y 
(iven in honor of Mrs. Wanda By? 
mskas. .There were also Severai , of 
he LYS members. One thing was 

hoticed at this affair — the ultra- 
iociability of -the sjBirutites. They 
hade one feel ^at homė, in fact, 
very much so. Did you know that 
John Gelzairtis and Genevieve Vcs- 
bender wero One of the three prize- 
vvinning couples for American 
Dancing. Bruno Bruknis won first 
prize, Felix Budrik sęcond. Vyts 
was one of the judges (tsk-tsfc). 
Our demure “Little Helcn” Ves- 
pender rendered several vocal num- 
brs and also participated in the 
a'matęiir dancing contest. Vytautas 
Beliajus was also an entry in this 
dancing contest and performed a 
liula dance. (.lesus Maria, the hair 
on that guy.) Miss Yanaitis wa<i a 
“discovery”. Fine work, Miss Ya
naitis. Birutė Rutkauskas and Ą1 
Beldkin (povvder puff) were either 
stage fi’ighiened or had merely 
v/eak knees for they dropped out 

METINIS
I

ir LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

A

PAMINĖJIMAS
SEKMADIENYJE, '

016,™
SOKOL SVETAINĖJE

of the ama’.cur sh6w,. They wcre 
to do an Exhibition Tango.

Arivederci —
*'■ '' j : <... XYZ

Opera lietuviškai ir 
dėl lietuviu

■ _ . ——“  ■ 11 I

Pirmyn stato vaasrio 9 d., 
“Cavallėria Rusticana” 

. Vadinasi 'Ir mes galėsime pa
matyti operą ir tai už tolų 
mažą mokestį, kuris ir depre- t 
sijos nuvargintai kišenei bus 
išgalimas. Tai bus ne operetė, 
prię kurių mes jau pusėtinai 
priprątome, bet' didele, turtin • 
ga įspūdinga opera.

Tai, žinoma, bus opera be 
ypątingų žvaigždžių, be didelių 
pretensijų; bet labiau supranta
ma. O mums nereikės samdy
tis nei frakų, nei pusfrakių, nei 
ypatingų—poniškų suknių, mes 
galėsime susirinkti apsirengę

savo paprastai rūbais ir busi
me lygiai pagerbti. Tai ši ope
ra tik tuo ir skirsis nuo didžių
jų opery.

šią operą rengiasi duoti 
mums didysis .mi/sų liaudies 
choras “Pirmyn” ir vienintelis 
musų Simfonijos orkestras. Ta; 
įvyks vasario 9-tą d., Sokol 
svet., 4-tą vai. po pietų. Opera: 
“Cavallėria Rusticana”, lietu
vių kalboje.

—J. šmotelis.

*ERB Naujienų skaityto
jo* u skaitytojai prašomi 
pirkimų reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

For Better a 
FLAVOR.

t7se Onįy Fresh
Pinsteurized

M ILK
MILK FOUNDATION, Chieatfo

SVETAINE DEL RENDOS
PATOGI DEL VISOKIŲ PARENGIMŲ.

Vestuvėms, šokiams .parems, buncO ir įvairiems vakarėliams. 
Virtuvė su pilnu ■ įrengimu dykai.

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Sav.

I 2435 SO. LEAVITT STREET Tel. Canal 9585.
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ŽINIOS Iš LIETUVOS

Šiandie “Naujienose” įdėta pluoštas labai įdomių 
žinių iš Lietuvos apie ūkininkų kovų su valdžia. Ta ko
va, matyt, darosi tolyn vis labiau intensinga, nežiūrint 
to, kad valdžia stengiasi visaip ūkininkus raminti. Tai 
svarbiausias reiškinys Lietuvos politikos gyvenime da
bartiniu laiku.

Lietuvos ūkininkai “pralaužė ledą” toje apatijos ir 
sustingimo atmosferoje, kuri laipsniškai įsigalėjo vi
suomenėje po nelemtojo gruodžio 17 d. (192$ m.) per
versmo. Daugiausia ūkininkų pastangomis, gal būt, ir 
bus atsteigta Lietuvoje demokratinė tvarka, kurią prieš 
9» metus sugriovė klerikalai ir tautininkai* su armijos 
karininkų pagelba.

“Kaimas dabar yra drąsesnis už miestą”, sako mu
sų bendradarbis. Bet, kad kaimo, judėjimas turėtų pilną 
pasisekimą, ūkininkai turi užmegsti artimesnius ryšius 
su sąmoningais miestų darbininkais. Tai būtinai reika
linga. Kitų šalių pavyzdys rodo, kad tik tenai demokra
tija nugali fašizmą, kur eina ranka, už rankos darbinin
kai ir valstiečiai. Taip yra Skandinavijos šalyse, Suo
mijoje ir Čekoslovakijoje.

Didžiausias pavojus šitam valstiečių ir darbininkų 
susiartinimui dabartiniu laiku tai — komunistų dema
gogija. Musų bendradarbių pranešimai iš Lietuvos- aiš
kiai sako, kad komunistų lindimas prie ūkininkų ir jų 
bandymas tą kaimo judėjimą panaudoti savo partijos 
politikai, patarnavo tik reakcijai.

Po “bendro fronto” priedanga komunistai, be to, 
stengiasi iššaukti suminimą darbininkų judėjime, nes 
jie kursto jame frakcinius kivirčus ir kelia suirutę dar
bininkų organizacijose.

“Naujienos” dabar gauna daug įdomių žinių iš Lie
tuvos nuo savo korespondentų ir bendradarbių. Jas sek
dami, musų skaitytojai patirs daugiau apie tai, kas Lie
tuvoje dedasi, negu iš kurio kito šaltinio.

ŪKININKŲ TEISMAI

4*

KARO LAUKO TEISMAS 
ŪKININKAMS

Lietuvos laikraščiuose prane
šama, kad Kaune prasidėjo by
los Suvalkijos ūkininką, ku
riuos valdžia patraukė tieson 
dėl jvykusių pereitą vasarą 
“streikų” (it. s y. atsisakymo 
Vežti produktus į miestą). Tei
sia kariuomenės teismas, pir
mininkaujant pulk. Gurevičiui.

Kaltinamaisiais patraukti 
Vincas Traškauskas, Kostas 
Ambrazevičius ir Juozas Eidu- 
kaitis — visi trys iš Liudvina
vo apylinkės, Mariampolės ap- 
skr.

Jiems patiektas kaltinimas 
pagal Baudž. Stat. 51 str. (ku
riame kalbama apie padarytus 
nusikaltimus susitarus ir ben
drai veikiant), 129 str. 1’ d^ 3 
p. ir Ypat. Valst. Aps. Įstatų 
14- par. 2 p., kuriuose kalbama 
apie nusikaltimu$ ginkluotu su
kilimu nuversti esamą valdžią, 
ir visuomenės sutvarkymą. Tei
siamuosius gina prof. Leonas. 
Byla sprendžiama viešai.

11 vai. teismas paskelbė re
zoliuciją; Vincas Traskauskas 
galutinėj išvadoj nubaustas 6 
mėn. papr. kalėjimo, bet 2 mėn. 
įskaityti ligi teismo iškalėti; 
Kostas Ambrazevičius 2* metu 
grasos kalėjimo; Juozas Eidu- 
kaitis l‘/2 melų' sunk, darbų 
kalėjimo su B. St. 28 ir 29 str. 
padariniais. 

4 * ■ ’ ' •

“L. Žinios” rašo:
“Teko sužinoti, kad 

kar (gruodžio 19 d.) Kaune 
Karo lauko teismas tbisė 
šiuos piliečius-: 1) Petrą Sar- 
palių; 2) Juozą. Sarpalių, 3) 
Antaną Graganavičių, 4) Juo
zą Brazaitį, 5 Vladą Petravi
čių, 6) Viktorą^ Domijonaitį, 
7) Antaną Gelgaudą; 8) Mi
ką Juodišių it 9)' Pijų Trei- 
kauską.x

“Vienas nubaustas visą 
amžių kalėti, antras 12 m et. 
sunk, darbų kalėjimo, tre
čias 8 metus, kiti' nubausti 
mažesnėmis bausmėmis, 
vienas visai išteisinta#?’

uzva-

O

NAUJIENOS, Chicago, UI 1 
i‘i .. ..... ........................ .............. ......... ... • ■ —. . i

g s” pareiškėt, kad Strimaičio, 
ečioko ir PAųlaUsko kandida

tūros gali pakenkti “Sargybbš'” 
'šleitui? Jei Tąmstą neturite 
nieko bendro su: “Sargybos” 
“šieitu”, itai kodėl. “trėVogoj” 
šaukėt juos ir ultimatumas 
f’amstoš buvo duotas tięms vy- 

ams, kad jie nękandidatUotų?

Penktadienis, saus. 10, 1936

“vadai’', kurie panaikino par
lamentinę yąidžidš sistemą, yra 
'iŠ tiesų, tąįp nepaprastai pašir 
rupšą valdyti valstybes, kad su 
jais negali lygintis* parlamenti
nės politikos veteranai ? Kuris 
iš- dabartinių- diktatorių yra 
(toks didelis žmogus ?

A'r gal Hitleris, kuris yrą 
nemokša? Ar Stalinas, kuris 
yrą: pasižymėjęs barbaro žiaų.- 
rumu,. bet, protiniu išsilavinimu 
stovi žemiau už Visus stambes
niuosius bolševizmo lyderius ?

Gabiausias iš visų šių dienų 
‘diktatorių yrą Mussolini. Ka
pitalistų spauda;, ilgą, laiką jį 
Jcėlė-į? padangės' (už tai, kad ji
sai žvėriškai sutriuškino darbia 
niūkų/ judėjimą; iialijbję), bet 
šiandie ir pirmesnieji jo gar- 
jbintojai mato, kad jo politika 
itai kaip: pamišėlio; kuris yra 
pabėgęs iŠ! beprotnamio.

Tarpe diktatoriųr“vadų” yra 
ąuktų, klastingų, ir žiaurių žmo
nių; yra be galo didelių egois
tų, arba fanatikų*; yra, be doros 
ir? sąžinės niekšų. Bet tikrai 
stambių valstybės vyrų,, sU kil
nia dvasia, giliu protu ir dide
liu pasišventimu visuomenės la± 
bųi — nėra nė vieno. Jie yra 
ne “Dievo palaima” tautoms, 
bet šašai ant žmonijos kūno.

šašai atsiranda ant nesveiko 
kūno. Diktatūros apniko tas ša
lis, kuriose iškrypo iš normalių 
Vėžių visuomenes gyvenimas'. 
Bet tose šalyse, kur visuomenės 
gyvenimas yra sveikas, dikta
torių nėra. Tenąi gyvuoja de
mokratinė tvarka.

■į ir žiloje senovėje. Vado pyin- 
i cipu pertvafkofiia; vįęiasis' 
i valstybės ir1 tautos gyveni- 
! mas. šiam gyvenimui sutei- 
| kiamas reikiamas' drausmin- 
i gumas ir organiškas Vienin- 
; gumas.
i “Tautos atstovybė - 
f lamentas '
i susitvarkyme įgyja kitokią 

•reikšmę. Iš politinio vadova- 
'Vimo srities, kur parlamen
tas pasirodė netinkamas (?

j — “N.” Red.), tau tos atsto
vybė perkeliama1 į ekonomi
nių krašto ’ reikalų ■ atstovaVi-

* mo sritį.-Tuo užkišama bene 
didžiausia parlamentarizmo

f spraga” V
šitie oficiozo išvadžiojimai 

prieštarauja jozpaties pareiški
mui, kad toje “sutvarkytoje” 
tautos atstovybėje turės reikš
tis.“lietuvių; tautos ■ dvasia,- o 
ne. skelbiami iš svetur atsinešti 
mokslai”. Juk “L. A.” mokslas 
apie atstovybę yra atsineštas iš* 
Italijos; Jo skelbiamas “ekono
minių krašto reikalų atstovavi
mas” yra niekas kita,z kaip 
Mussolinio “korporatyvė vals
tybė”.

Mussolini gi taip' pat ne ita
lų tautos dvasią išreiškė, su
galvodamas t savo “korporaci
jas”, bet dalinai kopijavo vi
duramžinę luomųftvarką, o da
linai Rusijos bolševikų “sovie
tus”.

Tačiau nesąmonę yra visa ta 
“vadizmo” idėja, kurią taip 
uoliai perša Lietuvai, tautinin
kų. laikraštis. AV gi dabartiniai 

---- —----- ---------------—----- —---- ------- --------------- -------  
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Paklausimas Vinikui
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sąrašai

Tame 
nes- Su-

SEIMAS NAUDINGIS, BET;...
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Jau ir Lietuvos oficiozas “L. 
Aidas”, pripažįsta, kad' ape- 
jojimųi gerai sutvarkyta tau? 
tOS‘atstovybė butų mums nau
dinga”, bet atstovybės klausi
mas neprivaląs būti sprendžia
mas — “paskubomis.”.

Nuo 1927 m. vasaros nėra 
Lietuvoje seimo, bet pasirodo, 
kad ir dabar dar jį negalima 
šaukti “paskubomis”!

r Kodėl gi tas skubotumas 
(kaip čerepokO' bėgimas' zova
da!) yra taip pavojingas? To
dėl, girdi, kad valdyti valstybę 
įai labai sudėtingas darbas, ku
riam reikia didelio pasiruošimą/

“Dėl to' dabar”, sako “L.
Aidas”,. “ir pastebimas be
veik' visur vadų autoriteto 
kilimas. Pradedama suparsti, 
kad geras vadas a tautai ir 
•valstybei ir musų laikais yra 
tąkia: pat Dievo palaima, kaip

i

užkaboriais

į SLA' nominacijoms 
jūs, pasirodė rinkimų 
pet keli kandidatų 
įf'šleitais” vadinami), 
nėra nieko nepaprasto,
šivienijime yra įvairių pažiūrų, 
ar vieni mano vienui;/_ kiti ki? 
ius asmenis1 geresniais kandida- 
taš esant. Tos asmėns ir nario 
privilegijos ir teisės nė vienas 
demokratiškai nusistatęs žmo
gus nepaneigs, ir todėl žinau, 
kad nė “Naujienos”, nė “N.” 
skaitytojai nelaiko savaimi už 
bldgą kąm nors; jei kas vietoj 
BagočiaUs ? geriau: norėtą ? SRA- 
prezidentu matyti Grinių, ar 
Jurgelionį; ar Tarfeilą, ar Ras- 
tenį, ar ką kitą. Arba jei kas 
mano, kad vietoje Gugio, Tre
čiokas ar net ir Lopatto yra 
geresnis. Tai kiekvieno piliečio 
jt organizacijos nario teisė. Bet 
kada asmęnys ir net organiza
cijos viršininkai varinėja ne
švarias politikas, Viešai kalbė
dami vieną, o
'skelbdami įvairius paskalus ir 
!melus bei intrigas, tai jau nu
einama per toli, nes ir demo
kratijoj padorumas ir gėda nė
ra jokie benkartai, kad, ir poli
tiškų* įsisiūbavimų laike. Todėl 
’ ir aš rašau. Rašau, gerai žino
damas, apie ką rašau. Ir rašau 
Jšįai kodėl:
I “Naujienų” Nk 2/ M. J< - Vi- 
pikas rašo, išmetinėdamas 
“NaujĮčpų’’ redaktoriui, kad 
jjs (VitiikUš) riieko; bendro rie- 
thrįs su jok i ai š" “Sargybų/ Ko- 
mitetaįš”. Mktį tie “komitetai”' 
'tiek- pūrvo - ir srutų paleido'po 
parašu “Jonelio Durnelio” Stri
maičio (kurs, nemokėdamas 
penkių žodžių be klaidos lietu
viukai parašyti, suprantamas 
'dalykas, negalėjo “Sargybos” 
“literatūros” redaguoti, nOrs ta 
‘literetufa” yra spausdinama 
ant Lietuvos Atstatymo Bend
rovės mimeografo),- kad dabar 
jau bent kiek švaresniam žmo
gui yra sarmata ką nors bend
ra turėti: su ttuom’ “komitetu”, 
juo labiau, kad tame “komite
te” veikia iš Lietuvos išguitas, 
(Mąkre^ųptas ' šnipelis, kurio 
net’. Smetonos valdžia už jo ge
rus" darbus^ su želigovskiu Vil- 
piuję. jau negalėjo “benuryti”. 
Todėl Vinikas- teisinas nieko 
bendra su tupm. “Sargybos Ko?

mitetu” neturįs! Gerai, mes 
priimsime pono Viniko žodžius 
už 100% teisybę, bet paklausi
me jo atsakyti, po priesaika; 
affidavito formoj, štai ant ku
rių, visai nekaltų, bet labai 
aiškių klausimų:

1. Ar Tamsta,1 p. Vinike, da
lyvavai “Sargybos Komiteto” 
posėdyje ar posėdžiuose? Jėi 
Tamstos atsakymas j šį klau+ 
simą yra įteigiamas, tai pasai 
kyk, kas, apart nelaimingojo 
nemokšos Strimaičio, yra to 
“Komiteto” globojai, nariai, dį|L 
lyvįai, arba rėmėjai? Jei į tai 
ąiškiai nenorite atsakyti, tai 
pasakykit, kas, sykiu su Jumis; 
tutfse posėdžiuose, .arba posė
dyje, dalyvavo?

2. Ar bent kuriame iš tų 
“Sargybos” posėdžių nebuvo 
nutarta aptaBsuoti Tamstą, Vi- 
taitj ir' Mockų 10% įplaukų iš 
SĖA gaunamų pinigų, paremti 
'“Sargybos” darbą? Jei Tams
tos atsakymas yra teigiamas; 
tai ar Tamsta jau sumokėjai? 
savo $255.00 tam “komitetui”? 
Jei atsakymas yra neigiamas; 
tai kokie šaltiniai finansuoja 
“Sargybą”? Ar Tamsta esi be 
“aptaksavimo” prisidėjęs prie 
to finansavimo, ir kokioj su
moj ?

3. Jei Tamstos pareiškimas 
“Naujienose”, kad Tamsta nie
ko beųdfo neturįs sū> “Sargy
ba”, yra^ teisingas; t#i- pasaky
kit aiškiai; po1 priesaika, štai 
ką: Kada apie lapkr. 15 d. 
1935' ni.' pasirodė kandidatų 
Jurašas kokio tai “Vyriausio 
Koalicinio Komiteto iŠ 21”, kur 
figūravo Bagočius* kaipo kan
didatas į prezidentus, Strimąit 
tis kaipo kandidatas į vice-prfe- 
zidentus, Jurgeliu te ir Tamsta 
į; sekretorius, Trečiokas į iždi
ninkus, Graičiųnas į kvotej uš 
įr' PaUlaųskaS ir Matas į globė
jus, — tai kodėl Tamsta su
šaukei pasitarimą, kuriame da
lyvavo apart Tamstos dar Vi- 
taitis ir Tysliava, ir po pasithf' 
rimui tarp jūsų trijų, kod^l. 
Tamsta; Vitaitis ir Tysliava pa-1 
sišaukėt Strimaitį, Trečioką ir 
Paulauską ir kodėl pareikalą^ 
vot, kad tie trys asmens t ne
jaus paskelbtų spaudoje, ką<Į 
jie nekandidatuoja (kas buvo ir 
padaryta, ir net “Tėvynėj!”, 
aiškiai prieš įstatymus) ? Ir ar 
ne Tamsta kaipo. “spokesma+

(Tęsinys) |
. . Dabar, tai jau tikrai; kaip j
i ■> APOLYON'AS. žajdpjp artt žėmės; jau buvau j
į » z pradėjęs mislyti, kad, tenai
[ ' AR PONAS-VINIKAS j kunigai mus- tik- moiiijo, ale 

ATSAKYS? dabar jaū matau.! kad' dangus
tai Višgi' dangus. Pkšigriębęs 

j SLA. sekretorius p. M. Jdpalmėsšaką pamojavau jąsy- 
Vinikas neperseniai? rašė laišką• kį; antrą* paspioviau į- ra‘n-x 
į“Nąujiėnų” Redakcijai, • proteš- Ifaš,’ jas patryniau ir ėmiausi 
t.uodamąs prieš “skaudžią - ne- už kėlikliui Patempiau striu1 
teisybę’’;> kurią jam darą* “Nau- iią, paskui kitą.
jienų!’ bend^darbiėi, rašydami; žihai JUo2ai> jaU tokio alĮ1_ 
kad jisai; p. Vitaitis ir kiti ar- so kokį mes šukelėm'pats tUr? 
įtinu jam asmens aprūpina }vai- nebųsi girdjęs kaį visi> 
na .šmeižiančia medžiaga tau- koks milijonas musų, ėmėm 
tmmkų > Sargybos. Komitetą” s|įįunas tampyti; tai tik painis* 
ir riet gaminė) td Komiteto'“Ii? lyk kiek tbn višokių• b’alšų 
įtereturą”._ Ponas Vinikas sėvo Kai'kUriė mokėjo kartk- 
^ąĮške sakė, kad nei jisai, nei , grotif Bet tie kurie ne- 
Vitaitis, nei kiti SLA. centre mokėjo; tai jau Dieve susimy- 
įdįrbantieji žmonės su\ jokiais jek. Ale vistiek buvo smagu, 
rsargybininkų!’ komitetais^ ne- džiėugšiŪO, kad jau buvau 
bendradarbiaują”. pas Dievą; norėjosi
į Dėdėmi \ tą p; Viniko laišką, visa? gerkle.
mes jau. nurodėme, kad jisai Kai? pagtOjinom.' kokią, va- 
prasilenkia su tiesa,-kiek-tatai laudėlę,- muzika ėmė erzinti. 
Kečia p. Vitaitį, nes iš- oficialio - Jokio ’ sUtariiilb nebuvo. Vieni 
dokumento, tilpušio “TėVyiiė- vieiipkią melodiją, grajino, kiti 
je”, jau yra žinoma, jpgefSLA kUokmr treti jokios nemokėjo, 
organo redaktorius tik taip; sau? kliuricino.- Iš pra
šaptoje fašistų; ir sandariečių įžios buvo smagu, ale paskui ; 
konferencijoje, kurią > buvo su- (muzikė priklyjis. Kai >
Šaukęs tasai “Sargybos Komi? imsibpdp. 
teras” nustatyti kandidatų są- son$?ir { 
rašą’ į SLA. Pįld< Tarybą; Ten _ .
>‘imes: "ur6dSm®.;vw eneiGlBRALTAKv ' faktų, is-kutių. aiškiai matyt, ;
kad, tarp p. Viniko raštinės ir p TVIRTOVIŲ

(“Sargybos Komiteto” gyvuoja b *
labai ankšti ryšiai; H

Dabar viertas asmuo, kuriš, h 
'kaip''meš" žinome, yrė gerai pė- b 
informuotas apie tai, kas de- į 
;dasf už tautininkų “politikos” h 
pagrindų New Yorke, iškelia j 
aikštėn daugiau faktų. Savo Iį 
paklausime p. Vinikui, jisai n 

įtaria SLA. sekretorių,' ne tik ; 
f ’-' '
posėdžiuose, bet ir sutikus mo-į1 
keti 10% savo algos, gaudamos L 
įš SLA., “sargybininkų” propa
gandos reikalams. Tas asmuo 
įsako, kad tokiais pat nuošim
čiais esą “aptaksuoti” ir p. Vi- 
taitis su p. Mockum.
' Tai yra visai aįškųs ir kon
kretus kaltinimai, kurie reika
lauja aiškaus ir konkretaus at
sakymo iŠ p. Viniko. Jisai vie
šai-skundėsi, kad jam esanti 
daromą* “skėudi neteisybė”, 
pakišant j am . bendradarbiavi
mą' su* “sargybiiiinkais”, varan
čiais biaurią šmeižtų, kampani
ją Susivienijime. Taigi gal ji
sai biiš' taip gerės aiškiai ir be 
išsisukinėjimų atsakyti; viena, 
ar jisai dŠiyvaVo slėptuose! 
/fSėrgyboš Koiniteto^ posė
džiuose ir, antra; ar jisai sutiko] 
ąiokėti arba jatt sumokėjor-10% 
iš. savo algos į “Sargybos Ko-1 
mitetb” iždą?
į/ Jeigu - p. Vinikas į? nesiteiks j 
dūoti viešo atsakymo į: šituos I 
klausimus;' tai SLA'. Pildomoji į 
Taryba turės' padaryti tyrinė- 
jiiną. “Sargybininkų” kampani
jos manadžęris yra p; Strimai
tis,’ kuris yra ne tik SLA. na
rys; bet ir turi apmokamą; dar
bą Susivienijime. Jisai spaus
dina ant L. A. B. mimeografo 
“sargybininkų’1’ biuletenius, at
sišaukimus ir cirijuliorius, ku- 
įpiąis per pastaruosius tris mė
nesius buvo užverstos SLA. 
kuopos. Tą, “literatūrą” paga-1 
lįiiiiti ir, išsiuntinėti kaštavo 
liemažai pinigų.1 Kas; gi1 šitą 
darbą.-finansavo ?-

Jeigu ne Vinikas su Vitaičiu 
U - Mockum, ' apsiėmę mokėti - 1D . 
nuošimtį nuo savo, pajamų; gau
namų.* iš^ SLA;, - tai kaą? Fildov 
moji Taryba1 šitą dalyką\ gali I 
ištinti/
i Toliau^.' “Paklausimo” aulo-.: 
rius' sako; kad- p. Vinikas tutė-J 
jov pasitarimą su Vitaičiu ir i 
Wsliava, kada pasirėdė kandi
datų. sąrašas, kuriame figūravo j jisai tokį, reikalavimą. Strimai- 
tatp kitų, pp< Strimaitis,, Trc- Įčiui, Trečiokui, ir Paulauskui 
Siekas ir ^aUiaus^as; ir po. to Įstate?
pasitarimo ^. Vinikas įstatu “ui- _

Pasigriebęs

šūkauti

>• padėjau kanklęs į 
atsisėdau pasilsėti.

į šalę mane sėdėjo koks tai . 
senyvas nepažįstamas žmogus. 
Ąns kanklių nebuvo nei į ran
kas paėmęs'. Sakau jam; ko
dėl negrajini, o jis atsakė; 
kad sarmatijasb ba ant že
mės niekada jokios muzikės 
negrajinoi O' paskui tęsė se- 
nįš; muzikės iliekuoriiet nemy
lėjo. Turi'pripažinti, kad ir 
manp galva nebuvo pramušta 
ant natų. Motė sakydavo, 
kad iŠ manęs muzikantas tai 
jau turbųtį nebus

Sėdėjom' abu? su seniu ant 
debesio ir tylėjam; Bet negi' 
tylėsi višą laiką, kada kiti 
grajiną. Tagi laiks nuo lai
ko pasiimdavau kankles ir 
patampydavau- striunks, parė
kaudavau, 
nutildavau 
giau giedoti,w tai pamačiau,
kad senis buvo įsikišęs pirš
tus į ausis. Atsisuko jis į 
mane ir sako — 
t — Kiaušai, ar pats nemoki1 
kitos meliodijOs, kaip tik tą1 
vieną, kurią: grajinf visą die- 
ną,?*

— Nemoku, Dievaž, nemo
ku.

~ Kaip, ar nemanai, kad 
galėtumei išmokti kitą gra- 
jinti?

* (Bus daugiau)

“UleliUlia”, ir vėl* 
. Kai sykį užbai-

,į.

Salospraeitiš
Britų vyriausybės sumany

mas Gibraltaro salos tvirtovei 
^sustiprintiNir tos tvirtovės" reik
šmė Anglijai; Viduržemių ju- 

v^lįros- konfliktuk iškilus; xatkrei- 
JIpia musų‘ dėmesį ir į tos salos 

'j 1 u tz^-xu-x »I&rileitiėš istoriją,-
dalyvavus Sargybos Konuteto |F itąĮijoą. WJtrš.,

santykiai, tieje^ šiuo' tarpu 
yra įgavę į kiek švelninančių 
aplinkybių, tačiau, toji Veikli, 
kuri pasireiškia tarpe' nepasi
tenkinusių kolonijale politika 
•elementų,- dabar prie taip aš
trios tarptautinės būklės gali 
|>ile valandą priversti prie la- 

>ai rimtus susikirtimų.
Gibraltaro tvirtovė sudaro, 

aįp sakant, natūralius vartus 
š Atlantiko vandenyno į Vidur- 
;ępiio jurą; Jos krantai veik 
š visų pusių* aukšti ir status, 

ip ilgis; • apytikrei skaitant, sie
kia vos apie tris mylias, ir plo
tis tik: apie triš ketvirtis my
lios; 711 metais', ją. iržėmė ir 
ičia įsitvirtino užėjusi Arabų ir 
Berberų ginkluota grupė. Nuo 
įtadą, kaip ir. šiandien; ta sala 

htarnąuja lygiai tiems patiems 
'tikslams: čW atplaukdavo lai
vai anglių pasiiftĮti ir reikalui 
ištikus pasitaisyti. 

I x \
i Tvirtovės įsteigėjas

Į! Tariu' bėn J&aidy tas. pats, ku< 
ris vedė 711’ metais^ arabų ir 
berberų ginkluotus būrius į sa
lą, yra ir tos tvirtovės įsteigė
jas. •, Nuo pat tos tvirtoves 
įsteigimo ėjo varžytirtės-karei 

ruž jos pasisavinimą: tarp už- 
iritbrėsuOtų. valstybių; Tai pri
vertė ir. tuolaikinius saVinim 
kus' pasirūpinti' jos- atsparumu, 
bet vis dėlto tokio reikalavi- 

1 jjio, kokį patiekia Britams dvi
dešimtasis' amžius, niekad ne
buvo. . ;

. Visas tvirtovės svarbumas 
ir * moderniškas sustiprinimas 
randasi tvirtovės 1400 pėdų 
aukštumoje, čia kalno plyšiuo- I • • * ■ * ■

se‘ yra .įtaisytos didžiules ka- 
nuolėš, iš kur veda tuneliai že
myn į senovinę tvirtovę, kuri 
1779-83 metuose suvaidino la
bai ’ svarbų karui1 vaidmenį 
Prancūzų ir Ispanų, apgulimo 
metu,. Tačiau salos, kaip ir 
tvirtovės kontrolė, atateko Bri
tams? tik 1411 metais, kada Sir 
Georgė Rbok, suvienyto Britų 
ir Olandų laivyno komendan
tas, nugalėjęs Ispanų laivyną, 
iškėlė tvirtovės Viršūnėje Bri
tų vėliavą.
Aiig-Iijos“ megisl 

mas' miestas
Gibraltaro miestas yra ^nedi

delis, bet tirštai gyvenamas. 
Visas pasaulis' šiandien kenčia 
sthčiai nebepanešamą kapitalo 
sistemos išglerimo naštą, bet 
šis- miestelis' tos nelaimės ne
jaučia, nes karaliaus Jurgio V- 
įjo kareiviai ir jūreiviai tebe
šauna vis dar pilnumoje ir re
guliariai savo algas ir jas taip 
pat reguliariai čia pat išleid
žia. Be tb; Gibraltaras Angli
jos turistams yra tos pačios' 
reikšmės centru, kas Kuba 
Amerikos kelionių, mėgėjams, 
nes; jie toliacs juromis keliau
ti neturi nė pinigo, nė laiko, 
čia yra padaryta arklių rung
tynėms ąikštės- ir tam tikros 
šaudymų* iš kulkosvydžių ir 
šautuvų pramogai1 vietos; Iš to 
miestui susidaro puikios paša
linės pajamos.
__

Pabudo du kart ii
DEŠIMTS METŲ

A—

i

t

tiątatumuš” šitiems- trims ak
menims, reikalaudamas, kad jie 
savo kandidatūrų, nestatytų, nes 
tai galį pakenkti- “Sargybas 
Komiteto” sąrašui, ,

Tegu p. Vinikas atsako, ar

SPĘINGFIELD, MASS. — 
William'H. Eord, kuris serga 
kokia' tai keista1 liga ir beveik 
be pertraukos miega jau dėšim- 
tuš metus. Per tą. laiką pabudo 
trumpai valandėlei tik du kar
tu.

Trečiokui, ir Paulauskui

NAUJIĘNŲ” REDAKCIJA
J

GAmWlTĖ8 
tfAOTENOSE



pirmą
Brangink Savo

Beje

pi

įmini! riir.

PARENGIMAI
Leap Year Shuffle,

l’/z sv. kepai 10c _

. Paintes kenas 240

“Midwest”

■X*i

X

■«
H

ži- 
yra

ypatingai turėtų. at 
atydą į šiuos progra

■ k' * ’’ -t‘

PIRK NUO |MmWE

,, • • . i., >
Chičagos Augštesnių
Mokyklų Chorai

Nuo pradžios praeito rudens 
rengiasi prie ' dainų kontesto Jautiena šiandien 

giausia mėsa
Chičagos mėsos ripkos 

niomis, jautiena šiandien

SRIUBOS

prienaiųiauąi mėsa, Tąip-pal 
KaL kurie mėsininkai yra n.Ur 
mušę , ir kiaulienai, būtent 
“pbrk loin” kainas.

TIKRAI ŠVIEŽI M
. Rinktiniai No. 1

BULK .......  Tuzinas

. Visi a. a. Veronikos 
esat nuoširdžiai kviečiami 
kutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
z Vyras, sūnūs, duktė, marti, žentas, sesuo ir gimines.

Patarnauja' laidotuvių direktorius S. P. Mažeika, Tel. Yards 1138 
‘ »■ .*i« v V. : -•?

Midwest’ ^KARTONŲ KIAUŠINIAI Puikiausi Švieži ........ Tuz. 33c

Blue Label” KARO SYRUPAS

Argo” GLOSS STARCH 1 sv. pakeliai įį už J50 
’MAZOLA” Virimo Aliejus 
‘HORMELS” 4 NAUJOS

fek. ,:b

“Derby” SALAD MUSTARpA 24 unc. džiaras 160
KAVA De Luxe
SLYV OŠ OREGON

GRUŠIOŠ

“Spanish Trail” PIMENTOS 4 unc. ken. 2 už 170 
-------- ;---------- ;----- .......---------------  - ' , -------------  
Extra puikus Maišyti Džiovinti VAISIAI sv. 190

2 No. 1 au^št.
1 kenai ” 7

ttTfoNTAT COUNTRY 9ikUKlNAl GENTLEMAN No. 2 kenai už ■

■ ‘ .. ... • . Z.

Svaro OE«w 
kenai

“Red Tag” . .. ..
No. 1 aukšti kenai ■ V w

, “Green Tag” v 
No. 2V2 kenai I

_ " -—--...I ■ ........ J ■ . ■ , ‘i’* .

CALIF. “Midvvest”
* * CEO Riekutės ar Pusės

BOVVLENE” .... .................. . ..........
“MIDWEST’ ’TOILET TISSUE ....
DYKAI! Bonka CAMPANA’S DRESKlN — 10c dydžio
SŲ AMERICAN,FAMILY
ŠOAP FLAKĖS .......... ............. vid. pak. 21c

7-----------—------, T .. -j „ ■ j, - , r JtF ■ > w » v .p ^(0

PASTABA — Dauguma Storet" tari, it metot: tkyriat, kur ją»
galite pirkti gerą mėtą, paukitieną ir tt, už žemidtuiat kainai!

' NAUJIENOS, ChicaM :Penktadienis, saus. 10, 1936

Rašo — NORA

Išlaikyta pastanga yra raktas 
pasisekimui”, 

—o—
Richard Strauss

Garsusis Vokiečių kompozi
torius, rengiasi persikelti iš 
Vokietijos ir apsigyventi Vie
noj. Iš pranešimų matyti, kad 
Strauss’o gyvenimas Berlyne 
darosi nepakenčiamas, kadangi 
valdžia priešinasi Strauss’o 
draugavimui su įžymiu rašyto
ju Stefan Zweig. šis rašytojas 
parašė libretą Strauss’o pas
kiausiai operai.

Berlyne Uždraudė 
Pseudonynuls .-

Apšvietos Ministerija, kartu 
su policija, uždraudė žydams 
artistams imti pseudonymus.

Kiniečiai
Kurie neužilgo švęs sukak

tuves 4889 metų, dar turės pa-

rodyti pasauliui savo 
muzikos kritiką.

—o—

Pagerbė 121. Metų
Muzikos Draugiją

Pagarsėjusi Handel ir Haydn 
Oratorio Draugija Boston’e, ga
vo pranešimą', kad Hitleris pa
skyrė šiai organizacijai meda
lį, už , jos atsižymėjipią . pildy
me įvairių Hahdėl kurinių.

8000 Muzikos 
“Mentors”

Tų žmonių, ku’rie domisi mu
zikos instrukcija viešose moky
klose, dalyvaus Muzikos Moky
tojų Konferencijoj, New York’e, 
Metropolitan Opera House, są- 
vaitę pradedant su 29 d. Ko
vo.

GRAND OPENING
Bishop Tavern

įvyks

Sausio (Jari.) 11-12,1936 m.
kviečiam visus draugus ir pažystamus į musų iškilmingą naujos 
alinės Bishop Tavern atidarymą. Bus skanus užkandžiai veltui. 

Grojis gera muzika. Linksminsimės visi. Kviečia savininkai

K. ŽILINSKAI, 1450 W. 79th St.
i i t Iįiiiuj ... ............ ...........

GERIAUSIAS MAISTAS
Mažiau Kainuoja pas ‘MIDWEST STORES’
IŠPARDAVIMAS! PENKT. ir ŠEŠTAD.. SAUSIO 10 ir 11 d. d., - į i •* • «v , ».r ' ’ t f - ‘

RINKTINIAI U. S. 1 COLORADO McCLURE .

BULVES 15 sv. Pekas 2 Te
• V ■ <;. ■* iiKiaušiniai

2 sv. džįaras 22? 
RINKTINES NAUJOS TOMAITĖS .....

U. S. 1 VIRIMUI OBUOLIAI .............
NAUJI TEXĄS. KOPŪSTAI ....... .........
“Oaisy” CREAM CII^ESE 3 unc. paE 
“Davics” FRANKFURTS ..... ..................
“Drexel Farins” lk)LOGNA SAUSAGE_______________
“Manhattan” ROUND MINCED HAM .........  sv. 21?
“ŠILVĖR DUST” oeiŲMAžGOjtao *>^k 

“CLIMALENE” Dideli pakeliai 2Č0 ■ 2-maži-1-^0
2 . kenai: 19c 

... įjf role.s 170

2 sv. 210
5 sv-

.... ą sv. io0 -
2 už 170 

Sv. 190 
- sv, 170

. NES PM5iXu

J MIDWEST® STORES

finalo, kuris įvyks ateinantį sę- 
rętįos vakarą, Orchestra Haitį 
vidurmiestyję, šiame kontestė 
dalyvauja viso 13 chorų.

Beethoveifo Šdriatos 
Per Radio , ", -

Ištisas eiklius Beethoven'o 
parašytų piano sonatų (32 iš 
viso) bus teikiamas per radio 
pbo gramus su serija, kuri pra
sidėjo praeitą sekmadienį iš 
Columbia Brdadcasting kompa
nijos studijų. Ši serija tęsis 
kas sekmadienį, nuo 9:35 iki 
10 valandai ryto, ir lUŽsibaigiri 
serijai, vedėjas šių programų 
atsakinės į visas problemas su
rištas sų šių kurinių pildymu, 
ir šiaip į klausimus, kurie ky
la tarp mokinių reikale teisin
gos interpretacijos. Piano s tu- 
Rentai • 
kreipti 
mus.

žiaus ir penki Jdįti 'drauge yą- 
ži'avį, buvo baisios automo
bilio nelaimės aukos. Netikė
tai susidūrus su sunkyežiiniu, 
jų autobobilis pasklydo ir bu
vo numestas į duobę 41 my
lios į vakarus nuo Waukegan. 
Gyveno 1772 S. 26th st., Mil- 
waukee. • N

Gust Dahl, 61 metų am-( 
žiaus, gyvenantis 7317 Rhode 
avė. vakar pasimirė nuo žaiz- 
diį Roseland Coinmunity ligo
ninėje. Ji^ buvo( sužalotas 
prie 91 ir State gatvių, kai jis 
lipo iš gatvekario ir jį užga
vo neatsargiai važiuodamas 
Sam Ėraiidenburg iš Rensse- 
lea'r, Ind.

Tie mokytojai, kųrįe duoda 
taleiituotifemš rhokiiiiarilš veltui 
lekcijas, idant atimti jį, nuo t 
tokio mokytojaus kuriam mo
kamas už lekcijas, turėtų nu- 

.i. < . tarti mesti tokią nraktiką, dėl
Jis buvo' kad koki^. gražią dieną jis

praras savo tokį mokinį tre
čiam mokytoj ui.-

Ambitingas, bėt ne per dąug 
pasekmingas hrtištas, kuris ma
no, kad aukštybės yra: pasie
kiamos per įtekmę ir pinigus, 
gal turėtų geresnę taimę, jeigu 
jisai nusitartų sunaudoti savo 
laiką besilavinant ir bejieškaht 
progų, vien to, kad apkalbinėti 
tūoš kurie turi pasisekimo.

Paskui yra tie muzikai ir or
ganizacijos, vkurios, nori, kad 
dienraščiai duotų špaltų-špartas 
jų garsinimui. Na, kaip butų su 
i/ealižbivimu, kad jeigu rašymas 
yra brangus tarpininkas dei 
neapmokami “publįcity”, tai 
yra dar brangesnis dėl garsini 
mo. Muzikai, mokytojai ar ar
tistai turi laikyti savo vardą 
prieš publiką. Jie turi dirbi i 
■įiį vis progresuotu Jeigu ne, 
nepraeis daug laiko kaip kas 
kitas užims tavo vietą. (Min
tis imta iš Musical Leadėr).

Theodorę Thomas 
šimtmetis

Šimfe metų atgal Thepdpro 
Thomas • gimę* Trisdešimts 
metų atgal (Saušib 4 d.19,05) 
jis mirė.
“prodigy” ir vėliaus buvo pio
nierių^ orkestrų vedėjas ir jis 
p ai i ko neišdildomą ženklą Ame
rikos kultūroj,- Jisai padarė: 
daugiau Ameriįoš muzikos naii- 
dąi nė kaip ■ .bilę vienas kįtąs 
žmogus. Jo mirtis buvo apgai
lėtą tūkstančių suvirs 40 miėš-, 
tuose, kuriuose jis koncertavo.

Thomas įstėigė ChicatOs. 
Simfonijos OrkešVrą 1891 me- 
tuose. Jisai. pernešė šią . orga •' 
nizaciją per nekuriuos sunkiau
sius metus, kuriuos ChicaŽai fe- 
ko pergyventi. Jisai atsisakė

—O— 
neseniai padarytas iš

tyrimas Radio Iristituto Girdi
mos Dailės parodo, kad radio 
sužadino ūkininkų domę geres
nei muzikai, ir stimuląvo jų 
vaikų norą studijuoti friutžiką.

—b— 
Jieškojimas Naujų 
Talentų■ ' -j

Metropolitan Operos bandy
mai per radio iki šiol nesura
do antrą Sembrich arba Jean 
DeReszke. Gal sekančios 11 au- 
dicijų ir atras kokį phenome-t 
nalį dainininką. Kas žino?

Šie išklausimai turi patį Me
tropolitan Operos vedėją ir pir
maeilį dainininką, Edward 
Johnson, kaipo pirmininką ko
misijos; kuri susideda iš tokių 
muzikos žinovų kaip Dr. Jbhn 
Erškiiie ir kitų. -

—o—
Chičagos Moterų 
Simfonijos Orkestrą

Kuri šįmet švenčia savo 10 
metų darbuotes sukaktuves, 
j ieško 75 narių rėmėjų dėl tę
sinio savo šio s’ezono progra- 
mo. Iki šibl ši organizacija eg 
žistavo is dovanų ir įplaukų ’ 
iš specialių kęncęrtų. Pęr^vįsą 
šią dekadą Chičagos Muzikan 
tų Federacija teikė šiai mote
rų organizacijai specialus pri
vilegijas, tačiaus dabar reika
lauja, kad ji butų pripažinta 
kaipo turinti savo pilnį, profe
sionalę . s'fafu'rą. Kiekvieną iiarė 
yra ųiĮijoi narę, ir todėl Fe
deracija reikalauja, kad Jų: mo
kestis butų gvarantuota pana
šiai kaip ir Chičagos Simfoni
jos Orkėstros narių.

* Pranešama, kad* jau trečda
lį rėmėjų gavo, ir nenore tusi 
tikėti, kad greitu laiku tarp 
Chičagos svetimtaučių neširas 
pilnį jeVotą .tokių, kurios su
pras svarbą ir vertę šios mo
terių organizacijos darbo tarp 
Chicagiečių. Reikią joms tik 
atsiminti, kaip gražiai jos puo
šė tuos, po žvaigždėtų dangum, 
koncertus praeitą vasarą Grarit 
Park’e.

Jisai atsisakė 
priimti gyvenimą patogumo ir 
lengvumo, kurį siūlė jam New 
York’as ir Boston’as, kaipo ve
dėjui jų orkestrų, įdant būti 
ištikimu tiems kurie turėjo 
viltieš/ir rodė ištikimybės jam 
fchieago j e'. \ Šiandien Chičagos 
Simfonijos Orkestras stovi kai-: 
po garbingas paminklas geni
jaus ir muzikališkumo Thėbdbre 
Thomaį , ,

Praeitą savaitę ši arkestrą,' 
su Dr. Frėderick Stock—vedė
ju, pildė įspūdingą memorialinį 
programą atminčiai savo stei
gėjo.;

Tiktai Sugestijos
Rezoliucijos, kaip ir priža

dai, yra padarytos kad jas su
laužyti, bet vįsvien nėra blogai 
padaryti vieną-kitą.

Ar nebūtų gerai nutarta at
lankyti bent vieną muzikali į- 
vykį kiekvieną mėnesį?

Ir kodėl nenutarti mokinti^ 
kokį nors muzikalį ihstrumėn-' 
tą arba imti balso lekcijas, j gi
gui ne dėl ko kito, tai bent dėl’ 
to, kad padaryti “harmonizavi
mą” dąųgiaus efektingu, kuo
met dalyvauji celebracijose. 
Atydai Dr. dk. M. ir š.

t Studentai turėtų nutarti lai
kytis savo mokytojo nutarimo 
ir. nesiskųsti,Jkada kitas mokir- 
nys gauna geresnę vietą pro- 
grame

‘Littlc Boy” ŽIRNIAI    No. 1 keliai 2 už 1Š0 
Indiana King” TOMAITĖS No, 2 kenai . 3 už 250 
Dole” PINEAPPLE JUICE No. 1 aukšti ken. 2 už 190 
Midwest” GRAPE JAM

Sumainytas p. AMtau- 
čiaus overkaūtas

MARQUETTE PARK — Sek
madienį, sausio 5 d. šokiuose 
kažkas per klaidą sumainė p. 
L. Abaraučiaus overkautą. Pas 
ką randasi svetimas overkau- 
tas, prašoma pranešti šiuo an
trašu: 6739 Šo. Rockwell st.

Vakar dienos neat
sargių automobi

listų aukos ' ’ e
Vakar automobiliui pasly

dus" ir atsimušus į stulpą sun
kiai susižeidė Raymdnd Kirk, 
55 metų amžiaiist Rolins-Bud- 
rick-Huntęr apdraudimo bir
žos vice-prezidehtas. Nelai
mė įvyko prie Centėr gatvės ir 
.Lincoln Parko. Mirė nuo 
žaizdų Meniorial ligoninėje.

Kita automobilio auka buvo 
Waiier Todd, 11 metįų ąni- 
žiaus, kuris gyvena 2659 No. 
Mansfield Avė.

Nelaimė įvyko vakare ber
niukui einant per Diversey ir 
Mailsfield kryžkelį, kaį neat
sargiai važiuodamas Robert 
Lotz,.i 2970i<4Sheridaii road, jį 
’pervąžiavo.

" Robert Depin, 6 metų, am-

... t>ąbąr, atėjus tikrosios žiemos 
orui, yra labai svarbu saugoti sava 
sveikata.’ , šioje šalyje mes turime 
ne tik labai šaltų dienų, turime, 
taipgi, ir kintamoji orą: kai Sala 
ir sninga staiga užeina šiltas ir 
drėgnas oras..

Gera syeikata yrh geriausis ram
stis prieš ligas , Gera sveikata ga
li užlaikyti tik „tada, kada rūpiniesi 
pats savimi. Ganėtinai švarus oras, 
kūno mankšta ir švarus maistingas 
maištas tegali palaikyti kubą. tokio
se sąlygose, kad jis galėtų būti ga
na atsparių prieš visokias ligas, ku
rios yra taip paprastos žiemos laiku.

Geras ir maistingas maistas yra 
didžiai svarbus geros sveikatos pa
laikymui . šviežas vaisiai ir daržo
vės turėtu būti vartojami kasdiena. 
Ganėtinas skaičius kiaušiniu, svies
tas. pienas ir., sriuba, turętų būti 
kasdieniniu valgiu.-

Taupios šeimininkės perka savo 
Erekes artimiausioje “Midwest” 

rautuvėje, nes žino, kad. tose krau
tuvėse yra pakankamai šviežio maisto, 
ir, beto, kad čia kainos yra , žemiau
sios dėlto, kad visos “Midwest” 
krautuvės priklauso vienai koopera
cijai, .kuri turi savo didelius urmo 
sandelius.

■ šios dienos “Naujienos” laidoje, 
jus rasite žiemos valgiams, taikomų 
specialių valgių sąrašų, kuriame, 
atidžiai sekdami, patėmysite geros 
rūšies prekių parinkimą. Kainos 
žemiausios kiek begalima, kurios 
tikrai sutaupys jums daug pinigų.

........ Sp. ..

Veroniką Mikaitis...............
PO PIRMU VYRU PUIŠIENĖ, PO TĖVAIS JURKEVIČIUKĖ

Persiskyrė sų. šiuo pasauliu sausio 
9 dieną, 3:05 valandą ryto 1936 m., su
laukus pusės ąmžiaus, gimus Panevėžio 
apškr., Ramygalos parap., Aukštadva
rio kaime.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliudimę vyrą An

taną, sūnų Juozapą, marčią Marthą, 
dukterį Vęrpniką Pratapas, žentą Joną, 
seserį Juzėpą Sungailą Connecticut, anū
ką Kazimierą Sipelį, pusseserę Stepani- 
ją Trotską ir daug kitų giminių. O 
Lietuvoje, seserį ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 3022 West 
53rd Place . r ,

Laidotuvės-įvyks panedėly, sausio 13 
dieną, 8:00 valandą ryto iš namų į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už vėlionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į švento 
Kazimiero kapines.
Mikaitią giminės, draugai ir pažystami 
dalyyaut laidotuvėse ir suteikti jai pas-

JUOZAPAS RUBĖŽĘVICH
Po trųjnpos ligos mirė Juo

zapas Rubeževich, sausio 7...d., 
apie 11:30 vai. nakties, sulau
kės 46 metu amžiaus.

Velionis Juozapas Rubeže
vich paėjo iš Lietuvos—Papi
lės par., Rudausių dvaro.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmona Jadvigą, du broliu — 
Adolfą su šeimyna ir ^Stanislo
va, švogerka Ona Milašiene, 
švogeri Milašių ir jų šeimyna, 
augintine. Elena Jovaišaite ir 
daug giminiu bei draugų Chi- 
cagoje. Lietuvoje paliko teta 
Ona Galskiene ir šeimyna;
*Kunas pašarvotas namuose: 

4238 S. Artesian Avė; '
Laidotuvės įvyks šeštadieni, 

sausio 11 d„ 8:30- vai. ryta, 
iš .namų į. Nekalto .Prasidėjimo 

. Panelės šv. . parap. bažnyčia, 
Brighton Parke, o po gedulin
gų pamaldų kūnas bus nulydė
tas i Šv. Kazimiero kapines 
amžinai ilsėtis. ......._ . .....

Visi velionio Juozapo Rube^ 
. žėvięh giminės, draugai bei pa

žystami širdingai prašoihi at
vykti į šermenis ir dalyvauti 
laidotuvėse .

' Laidotuvėse patarnauja Pav- 
lavičia, Undertaking Co. Jo 
telefonas dėl informacijų 
Prospect 3242.. S. Mitcheel —1

»ličensdd embatiher. ' •

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

SAUSIO 11.—SLA. 301 Kuopos vakaras Cicero šemetų svetainėj, 
1500 So. 49th avenue, Gera muzika, įvairumai. Įžanga—

> 25c., ir prizai laimingiesiems.
SAUSIO 11—Lietuvių Jaunimo Draugijos Plaukimo Vakaras, 

Medinah Athletic Kliube, 5Č5 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, Chičagos Lietuvių 
Auditorijoje, Š1Š3 S. Halstecf Street su k. Jtirgelioniu/‘Ma- 
kalo” rolėje. Be to, krutamiėji paveikslai, dainos, šokiai. 
Pradžia 5 vai. pp. 40c. ypatai.

SAUSIO 12.—Pirmyn Chorp Card ir Burico Party—Neffo sve
tainėj, 2345 Sb. .Leavitt. Programas, prizai, užkandžiai. 
6 vai. vak. Įžanga 35c.

SAUSIO 18.—Teisybės Mylėtojų Draugijos vakarienę “Veselija” 
ir šokiai pagerbimui įstojusių Lietuvos Dukterų irJRožąn- 
cavos Draugijų Chichgos Lietuvių. Auditorijoj, 31^3 Šo. 
Halsted S t. Pradžia 6*tą vai. vak. Įžanga 50c.

SAUSIO 19—Chičagos Lietuvių Draugijos Metinis Vakaras- 
Koncertas, Sokol svetainėje, 2345 South Kedzie avenue. 

., pradžia 4 vai. pp. ., j .
SAUSIO 25—SLA. 63 kuopos balius, J. Macukevičiaųs svetainėj, 

1036.E. 93rd Street. Dainuos Roselande pagarsėjęs' Ša- 
kar-Makar choras. Kiti pamarginimai. Pradžia 6 vai.

: vakare. Įžanga—25c. . \
VASARIO 1—Amerikoš-Lietuvių Olimpiados Sportininkų Pa

gerbimo Vakaras,. Southmoor Viešbuty j, Stony Island 
& 67th Street. Bilietai 75c. Gros G. Stephens orkestrą.

VASARIO §—“Pirmyn” choras stato operetę “CAVALLERIA 
RUSTlCANA”, Sokolų Svetainėje, 2345 South Kedzie 

' Avenue.
VASARIO 16—“NAUJIENŲ” METINIS KON

CERTAS, Sokolų Svetainėj, 2345 Sodtft 
Kedzie Aveiuie. f 7

VASARIO 23—SLA. 139 Kuopos koncertas, “Pirmyn” operetė, 
“Gražioji Galatea”, Strumilos svetainėj, 158 E. 107 Št. 
šokiai. Pradžia—5:30 v. v. Įžanga 40c.

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

A ' * ■

L v.

Jtilijbria Aridzuliene (Angelus)
PO TĖVAIS GRINEVIČIŪTĖ

* Mirė, sausio 6 d., 1936 m. 9 valandą vakare, sulaukus 62 me
•. tų amžiaus. ...; v•'•AKilo iš Marijampolės apskričio, Marijampolės parap., Vyšna- 

laukioi kaimo. ■
Amerikoje išgyveno 45 < metus. . .
Paliko dideliame nuliudimę 5,.dukteris: Marijoną Gečienę ir 

žentą Pranciškuj Oną' Zol.p ir žentą Ignacą, Julijoną Utz ir žentą 
Ęęrhert, Petronėlę ir.Eįz;l?ietą Janoskey ir žentą Vincentą, 3 sūnūs: 
Antanė- ir marčią Josephine, Jurgį ir marčią Estelle, ir Joną, ir 
daug kitų gimimų. - - ,

Kųnąs. pašaryętas 132,7.. S. 49th Ct., Cicero, Tel. Cicero 3724.
Laidotuvės įvyks šeŠthdięhj, sausio. H, d. Iš nąmų 8 vai. ryto 

bus.atlydėta į šv. Antano, parap’. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pąipuldos už velionės sielą. ; Po pamaldų bus nulydėta į Švento 

■' Kazimiero !s kapines. ':; -.. ?. , ; ■■ # ; i■ . \
Nuoširdžįai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažysta 

mus-as dalyvauti gipse'laidotuvėse., vL Nuliūdę:
Dukterys, sūnūs, žentai.. marčios ir giminės.

i Dėl informacijų .pašaukite BOUlevard 5203.
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IŠ ROSELANDO VISU ŠVENTU PARAPIJOS
VARGU

Jau* buvo rašyta apie dauge
lį lietuviu parapijų, ir apie tat, 
kaip pralotai ir klebonai yra 
nutarę lietuvius nutautinti per 
Rymo katalikiškas bažnyčias. 
Bet iki šiol niekas neparašė 
kaip yra pas mus, Visų šventų 
parapijoje, Roselande, vienam 
iš priemiesčių Chicagos. Ir dek 
to aš nors ir nemoku gėrai ra 
syti,* bet visgi nutariau para
šyti dėl visuomenės žinios į dien
raštį NAUJIENAS, kas pas mus 
dedasi.

Ir pas mus irgi, dalykai dėl 
lietuvių kalbos eina nepergei 
riausiai. Jau kelinti metai 
kaip ir pas mus niekp nepra- 
šomas ir neraginimas kleb. kun. 
G. Paškauskas, įvedė angliškus 
pamokslus ir evangelijas. Ir 
dabar taip įsidrąsino, kad ant 
visų mišių netik ant jaunimo, 
bet ir ant suaugusių tauzija 
angliškai, ir evangelijas ir pa
mokslus. Butų dar puse be- 
dos, kad suprastų anglų kalbą 
ir galėtų tinkamai kalbėti ang
liškai. Bet dabar, tai tiesiog 
yra kankynė klausyti kaip tas 
musų klebonėlis vargsta su tą
ja anglų kalba. Jau netik, kad 
nemoka gerai ir tinkamai per
skaityti evangelijos, bet net ir 
pamokslą skaito iš knygos. Mat, 
tiek yra mokytas ir išmintin
gas, kad patsai negali nei vie
no sakinio sulipdyti tinkamai 
angliškai. O jau tas ištarimas, 
tai jau neduok Dieve, net sar-
mata darosi klausant tokio pa
mokslo.

Vargai su tais pamokslais 
f. * •.

Ypač man prisimena praeivi 
40 valandų atlaidai. Buvo, kąip 
paprastai, pilna bažnyčia žmo
nių. Na ir išeina pats jomy- 
lista klebonas sakyti pamoks-* 
lą. Na, misliju gal dabar nors 
ant 40 valandų atlaidų pasa
kys lietuviškai. Bet didėliai 
apsirikau. Perskaitęs šiaip 
taip tą evangeliją, vieton pra
dėti pilnu balsu kalbėti, kad 
galėtų visa bažnyčia girdėti, tai 
pasiėmęs kitą knygą, kur ran
dasi pamokslai surašyti, pra
dėjo skaityti. Ir suprantama, 
kaip skaito, tai knygą prisiki
šęs niurna sau panosėje, kaip 
ubagas žirnius pabėręs, ir di- 
desnė dalis bažnyčios nieko 
negirdi ir nesupranta, ką jisąi 
tenais tauzija.

Išėjus iš bažnyčios manose? 
nas draugas Pikelis piio Brid
geporto, ir sako. Girdi, tai jątf 
ir pas jumis lietuviai pradėta 
nutautinti, o aš maniau, kad 
tiktai pas mus šv. Jurgio baž
nyčioje, Jo Malonybė Pralotas 
M. L. Krušas, jau kelinti me
tai kaip sako pamokslus ang
liškai, nors ir labai prastai ang
liškai kalba. Kaip žiūriu, ir 

, jūsų klebonas, matyti įsižiurę; 
jęs į musų Pralotą, irgi pradė
jo pamėgdžioti. Jau, sakau, ne
duok Dieve, kaip tie musų kle
bonai niekus daro iš musų lie
tuvių ir mus lietuviškos kalbos. 
Juk, kaip girdėjau NAUJIENO
SE rašant, kad nei Kardinolas 
Mundelein nei svietiška valdžią, 
visai neverčia angliškų pamoks r 
lų sakyti. Bet vot taip, turbut, 
kad geriau patikti airiui vysku
pui, užsispyrė ir savo varo ir 
gana.

Mat, vyskupu nori būti
“Mano mielas drauge, žinai 

delko jisai pradėjo angliškai sa
kyti pamokslus ir evangelija^? 
Tur būti nori pralotu palikti. 
Juk ir jūsų Brigeporto klebo
nas, kaip tiktai paliko pralotu, 
tai ir pradėjo angliškai tauzy
ti. šv. Jurgio parapijonys ir 
mano, kad jisai tai pradėjo 
daryti, kad įtikti airiui vysku- 
pui. Ir pas mus davatkėles 
kalba, kad jisai turįs pretem 
zijas likti ar būti pasikrtu vys
kupu.

“Bet aš nemanau, kad jisai

lik£ų vyskupu”, atsiliepė Pike
lis. ' _ X

“Delko mielas .drauge”?
O tai dėlto, aš* esu girdėjęs 

nuo mokytų žmonių, kad vys
kupu likti reikia , važiuoti į 
Šveicariją, tenais kiek pasimo
kyti, ar gauti Daktaro laipsnį. 
Tai, sako, tiktai tokius skiria 
i vyskupus, kurie šiaip taip gau
na, kokius ten daktaro titu
lus”. ’ ‘ J

“Ną, ar jie potam ir žmones 
gali gydyti,” klausiu jo. Mano 
draugas Pikelis, sako visai ne. 
Jie nieko nesuprantą kaip žmo
nes gydyti. Jie vot taip sau 
gąi/ną Daktaro titulus, kad at- 
yodytų daug vožniau, ir kad jau 
jąbai mokyti yra, tai žino kur 
čyščius ir pekla ir dangus ran
dasi. O Bridgeporto klebonas 
tokio titulo neturi, tai ir vys
kupų jisai negalės būti paskir
tas, Juk jisai nei angliškai 
gęrai negali kalbėti. O jau vys
kupu būdamas turėtų ir kita
taučiams pamokinimus pasa
kyti. O dabar ką jisai pasa
kytų, kad angliškai visai ne
gali kalbėti. Nors ir kalba, bet 
tai labai blogai.

“Pas Mundeleiną!’
“žinai, mano mielas drauge 

Pikeli, ką aš manau mes Ro- 
seįando lietuviai turėtumėm pa
daryti” ?

“Na o ką?
“Aš manau, kad po Naujų 

1936 metų, kaip bus parapijos 
susirinkimas, reikia pareika
lauti kun. G. Paškauską, kad 
jisai gražintų mums atgal lie
tuvių kalboje evangelijas ir pa
mokslus. O jeigu jisai atsisa
kys tai padaryti, tai reikia va
žiuoti pas Kardinolą Mpudelein, 
su skundais. J irk jisai neturi 
jokios tiesės, sau pasimisiljęs 
musų bažnytėlę paversti į ang
lomanijos mokyklą. Juk mes 
patys pastatėme ir ją savo pi
nigais užlaikome.» Tai kokią 
teisę jisai turi mumis ir musų 
vaikelius nutautinti? Juk nėjo 
yra pastatyta, ir jisai nei vie
no cento nepridėjo prie jos pa
statymo.” ..........

“žinai, drauge, kad jus tu
rite labąi gerą mintį. Taip it 
padarykite, kaip tiktai bus 
Visų šventų parapijos susirin
kimas, tai pareikalaukite, kad 
kleboųąs grąžintų, atgal lietu
vių kalbą. O jeigu jisai atsi
sakys, tai butų gerai, kad nu
važiuotumėt pas Kardiriolą 
Mundelein, ir tenais viską jam 
išdėstytumėt. O aš1 manau, 
kad jisai jdsų reikalavimą pa* 
tenkins. Juk tai tiesiog, bai
su ir pąmislyti, kad musų pa
čių pastatytas bažnyčias nori 
busų klebonai paversti į “ang- 
lonianijos urvus”.

“Tiesiog nesinori tikėti”
Tąįgi, aš padrąsintas mano 

draugo Pikelio nuo Bridgepor
to, ir rašau apie musų parapi
ją. Mieli Visų šventų parapi 
jonys, visokių juk jau mes kle
bonų turėjome, bet dar tokio 
tąį ąętųrėjome. Kad kas butų 
sakęs, jog musų sunkiai uždirb
tais pinigais pastatyta ir už 
laikoma bažnytėlė tarnaus vai
kelių nutautinimui, tai tiesiog 
bučiau netikėjęs, ir spiovęs į 
bąrzdą. Bet mat kokie laikai 
ąįėjp, ir tai dėl musų apsilev 
dimo. Tat, po Naujų Mėtų, 
kąip bus parapijos susirinki
mas, yisi kaip vienas pareika
laukime, kad klebonas Gi. Pąš- 
kąųskas grąžintų mums musų 
lietuvių kalbą atgal, kad butų 
ir evangelijos ir pamokslai są 
komi IJetuviškai, ir, kad laike 
mišių giesmės butų giedamos 
jietuviškos, vieton lotyniškų. 
Mes tą bažnyčią užlaikome, ir 
mes turime teisę reikalauti, kad 
hįutųi viskas lietuviškai.

—Visų šventų parapijonas.

' ’ ' . . .• ■ .   ;■ <■■■ .  >   —•   r -

LEIT. VAITKUS ŠIANDIEN CHIČAGOJE

Leitž. Feliksas Vaitkus, “Lituanicos II” lakūnas, kuris šian-
dien atvažiuoja Chicagon ir praleis čia dvi-dienas, šįvakar jis 
dalyvaus ALTASS Centro Valdybos susirinkime. Rytoj įvyks 
privatiškas vakarėlis, kuriame dalyvaus ALTASS Valdyba, lo
kalių komitetų veikėjai ir rėmėjai ir garbės nariai, Paveikslas 
parodo Vaitkų Airijoje, kur jis nusileido laimingai perskridęs 
Atlahtiką. ■? f

Kviečia Northsidįe- 
čius Atsteigti “fiijii- 

jrelio” Draugijėlę
Atsišaukia į tėvus; ragina juos 
susirūpinti savo vaikučių kibu

NORTII SIDE — North-si- 
dės lietuvių kolonija, nors yra 
skaitoma Chicagoje mažiausia,* 
vienok jau nįo daugelio mėtų 
pripažinta kaipo veikliausia ir 
kultūringiausia. Bet paskutinie
ji keli metai slinkiai bepateisi- 
na šią nuomonę: depresija ir 
didesnis lietuvių iššimėtimąs 
sustabdė čionykštį veiklumą, 
pakrikdė ir kulturinius darbus. 
Tačiaus ūpas nėra apmiręs, tik 
reikėtų- labiau - sukoncentruoti 
spėkas,, o daug kas butų galima 
nuveikti. • , \ >

Kur dingo “Bijūnėlis”?
čia ypatingai noriu atkreipti 

northsidiečių domę apie reika^- 
lą lavinimą musų jaunimo. Ro
dosi virš (trylikos metų čia sėk
mingai gyvavo “Bijūnėlio” jau
nimo draugijėlė. Geras skaičius 
vietinio jaunimo prasilavino 
lietuvių kalbos ir susipažino su 
muzika bei daina. Paskutinius 
du metu “Bijūnėlis” paliovė 
Veikęs; na, ir ką tik sutinki, 
yisi jo pasigenda, kląųsinėja 
kada vėl pradės gyvuoti, reiš
kia pageidavimus, kad yėl at
gaivinti, norėtų leisti jaunuo
lius lavintis, bet nėra kur, 

• ‘ . . ... J 4 . / y *
Kur nonas —• ten būdas

Well, ‘gerbiamieji, kur yra 
noras, -ten randasi ir būdas. Pa
tarle sako: “Geriau vėliau, ne
gu niekad”. Bet jei męs patys 
neširupinsime, už mus kiti • ile- 
atliks. Nieko nelukuriuodami 
sušaukime; tėvų susirinkimą. 
Pasitarsime, išsirinksime . val
dybą, pasirūpinsime svetainę ir 
mokytojus — musų numylėtas 
“Bijūnėlis” ir vėl sužaliuos. reigas,1 kaipo tikri fraternaliz

NAUJIENOS, Chicago, III.

—————'.J..".; -Į 1 ...OL j I.... . „I ■ 
Susirinkimas <šeštadienį <

šį steigiamą j į įįė^edį atlaiky
sime 'ateinanti ’š&štądįeriį, sau
sio 11 d. 8 vąl, vakare, Almera 
Simona svetąipėj^j,p40 N. Han
cock St., Chicago? '

Northsidiečiai tęvai rimtai šį 
klausimą pąšvąr'sįykite 'šiandie 
ir pakalbinkite ; savo kaimynus.

< Apie reikalingumą ię nąū- 
dingumą mums “Bijūnėlio” čia 
nei nekalbėsiu, ries northsidie
čiai tai gerai žino, tik imkimės 
darbo. “Vyrai, pajudinkime že- 
mę!” V. Maukui

SLA. 260 kuopa išsirin
ko naują valdybą

MARQUETTE BARK — Sau- 
šio 5 d. įvyko .- SLA. 260 kuo
pos metinis susirinkimas. Iš
klausius valdybos raportą, 
susirinkimas kuopos vairą per
davė naujai valdybai, kuri 
buvo išrinkta ppešmetiniame 
kuopos susirinkiįįne.

Pirm: Jurgis Gfybas, (senas); 
Bladas > Urbonas jL.svice-prez.; 
Kazys Lutkus, prpt. rašt.; kara
tu ir kuopos korespondentas, 
finansų rašt.Siratavi- 
čius, (senas); iž$ D. Pužaus
kas; ižd. globėją^: — S. Ku
metis ir R. Rąčąįįtįi^; organ. — 
K. Mačiukas, Dri?Jonas Ruse
lis; /ligonių -Ą^iŪytojąi/į — 
p-ne Pužauskieriė: ir K. Stan
kus ; maršalka Jį; Jocius. Visi 
čia numinėti draugai pąsižą-? 
dėjo energingai, dirbti dėl 
SLA. labo per 1936 metus.
/; Kuopos reikalų stovis.

. • ■ ' * ‘ ■’ . ' ■*;''> f > * ' „t ' ’ ■ '.
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Iš raportų paaiškėjo, kad 
kuopos nariai <•per metus su
mokėjo SLA. centrui $1,288.72, 
kuopai $89.63, kuopos ižde 
yra $206.98. /

Senoji valdyba bepolitikuo
dama buvo kuopą įvėlusi į 
nemalonumus su nelogiškom 
ir beprasmėm rezoliucijomis, 
todėl nariai tuom pasipiktino 
ir priešmetiniam susirinkime' 
jų didžiumą paliuosavo nuo 
vietų. Linkėtina, kad naują 
valdyba eitų rimtai §avo pa- 

mo draugai, o ne politikai. 
Khopos kor. K. L.

SLA. 178 kuopa gerai 
veikia

. . „I ’
s . .

Nutarė' prisidėti prie šešto 
apskričio

MT. GREĘNAVOOD — SLA. 
178 kuopos metinis susirinki- 
mąsį įvykęs sausio 5 dieną be 
kitko nutarė prigulėti prie 6 
apskričio. Išrinko apskričio 
delegatų pareigoms, B. Walan- 
tiną, A. lyii'kšą ir M. Kaupą. «

Balius

Sausio 4 dieną įvyko kuo
pos balius, kuriame dalyvavo 
daug svečių. Kalbėjo p. De
veikis ir Dr .Montvidas.' Visi 
svečiai gėrėjos puikia SLA. 
narių brolišką santaiką.

Geri darbai
... . y ... -

Musų kuopoj yra gerašird
žių, kurie prisidėdami prie 
kuopos veikimo sustiprina 
šios koloihijos lietuvių judė
jimą. Jie yra: Frank Žilins
kas, 3244 W. 111 st. Jis do
vanojo ,alaus pusbačkį. Ju
lius Mason, 3116 W. 111 st. —» 
keisą alaus ir Julia Artimas, 
3260 W. 111 st. tris kvortas 
grybų. Visi suminėti yra nuo
širdus biznieriai. P-nios Kau
piene davė vištą, Maselskienė 
porą balandžių, Walantinienė 
gaidį, Galinckas 4 galionus 
alaus, už ką visiems nuoširdų, 
ačiū.

Laikas ir tyliemsiems , na
riams susiprasti. Kuopos rei
kalai reikalauja visų darbštu
mo. Negalima reikalauti iš 
kito daugiau negu galima, pa- 
čiąm niekiu? neprisidedant.

B. Walantinas.

FRESH PASTEURIZED MILK
Perhaps you’ve had the experience 

of bakingr a perfect lookirig cake or 
pie from a recipe only to discover 
that it. did not >eem to tašte right. 
Perhaps, too, ybu’ve rętraced your 
steps in making it, checked again 
the ingrediehts' used and yėt were 
btizzled for the btitišb bf that odd 
flavor . ' 

Būt, did you ūse fresh, pasteurized 
You.know, fresh pasteurized 

milk retains the natūrai country
flavor of milk. This1 šame delicious 
flavor enhances the true flavors of
other foods by giving added richness 
and appeal; it never distorts the 
taste of other foods with vvhich it is 
combined. For this reason one can 
be sure that the dish prepared with 
fresh pastąurized milk will please 
every member ,of the family.

—„„.i ....... . .... .

MARIE’S MODERN TAVERN
Rengia1

LINKSMĄ ŽIEMOS P ARĘ
ŠEŠTADIENI, SAUSIO-JAN.

11 d., 1936 m.
3416 So. Wallace St.

Graži muzika — šokiai ir Puiki 
Dainininkė. Gardus užkandžiai Dy
kai . Kviečiu visus savo drauges, 
draugus ir pažjstamus atsilankyti— 
tursite gerus laikus.

SAVININKĖ.

[cinSSIFIEDADS

NIEKO NEIMOKfiT — 12 iki 18 
mėnesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling. body taisymas, maie-r 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries,' auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy-

2511 MihVaukee Avė. Bei. 4845

Kaip žuvis be van
dens, taip geras, 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtų būti. 

b-......................-......................... - .......

Penktadienis, saus. 10, 1936
................................................................................................................................m—.............................................. iii numnurna

CLASSIFIED ADS.
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> Business Service ' 
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8/vai. ryto 
iki 8 vąl. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU 
CHICAGO Inkorporuotas 

\ 1642 Wen Dfvision Si. . 
lel. Armitage 2951

Mes esame iau šiuo adresu virš 
5(1 met• y • ..... ' /

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

* I ’ .

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phoiw Yards 8408

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

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

. Leonas Roofing Co.
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

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

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

Hemlock 0800

COAL
HIGH GRADE NORTHERN 

ILLINOIS COAL
Best Substitute for Pocahontas

Mine Run ......       $5.75
Lump, Egg' or Nut .,.................. 6.00
Screenings ...........................   4.75

Direct from the Mine. — 2 tori 
minimum.

Call Day or Night
KEDZIE 3882. '

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas
Mine Run ......     $5.75
Lump, Egg ar Nut ................... 6.C0
Screenings .............................   4.75

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

, Tel. KEDZIE 8882.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Stoni fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269

CHAS. BENDER CO. 608-14 N. 
Wells St. Bargenai: 50 pilnu setu 
Bar Fikčeriu. Išrengimai nuo $125 ir 
virš ".1000 kėdžių ir stalų. Vartoti ir 
nauji. Lengvais mėnesiniais išmokė
jimais . Visi grosernių-lunchruimio- 
hamburger ir visi , kiti fikčeriai. Že
momis kainomsi. Priimsim jūsų fikče
rius i mainus. CHAS. BENRED CO. 
608 North Wells St. Superior 2361.

Financial 
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS
Ant 1-mų ir 2-rų morgičių visose 
apielinkėse (ir perkam) nuo $100 
iki kelių tūkstančiu. Turime Real 
Eštate ir Apdraudos Departamentų.

J. NAMON & COMPANY
6755 S. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

Personai 
Asmenų Ieško

KANADIEČIŲ DOMEI 
Atsišaukiu i draugus mano, mirusio 
brolio Jonas Kasparaitis, kuris mi
rė Edmonton Canadoje. Katrie jo 
lietuviai draugai turi kokių informa
cijų apie ji praneškite map, busiu 
dėkinga. Anna Shimkus, 2014 So. 
Peoria St., Chicago, III.

Šituation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU, darbo už porteri arba 
dišvašeri restaurante. Naujienos 
Box 381,. 1739 S. Halsted St.

MOTERIŠKĖ ieško darbo į res- 
toranta, įdirbti virtuvėje.

Telefonas Boulevard x 5483.

Partners Wanted
x Pusininkų Reikia

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

Bos 380
Naujienos,

1739 S. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

MERGINA turinti darbų ir norin
ti trumpus vųtandųs pųgelbėti prie 
namų darbo mainais už kambarį ir 
pragyvehima. NEVada 8837.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA patyrusių veiterkų 
— Gera mokestis ■— Bemices Lunch 
Room, 506 W. Pershing Rd.

MERGINA prie abelnp namų 
daw>o. Ressman, 2540 So. Turner 
Avė. Tel. Rockwell 2582.

JAUNA mergaitė prižiūrėti kūdi
ki ir prie lengvaus naminio darbo.

1107 S. Spaulding Avė.

Fur^^^
RENDON apšildomi furnišiuoti 

kambariai vaikinui ar merginai.
f 2552 W. 63rd St.

For Rent
STORAS rendon — Su furnace — 

Naujai išdekoruotas — Tinka bile 
kokiam bizniui — S. Miežis, 2354 
S. Oakley Avė. Čanal 0936. - . __

7444 ARCHER AVĖ. — Summitt, 
ant rendos Storas — gera vieta dėl 
beauty shop — kriauČiaus ar delice- 
tessen — Nėra tokio biznio. Taipgi 
gas station ant rendos. Morkus, 
Prospect 2559.

RENDON Tavern. Renda pigi — 
Kam reikia ir gali vartoti fikčerius, 
5 kambariai užpakalyj.

4213 So. Campbell Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Tavern. Priežas
tis,, pardavimo patirsit ant vietos.

2540 W. 45 PI.

PARDAVIMUI grosernė labai ge
roj vietoj — Priežasti pardavimo pa
tirsite ant vietos. 2534 W. 45 PI.

PIRMOS Kliasos Tavern, gyvoj 
apielinkėj, daro gera bizni. Kainuo
ja $4500. Parduosiu pigiai.

6114 So. Halsted St.

BARBERNĖ, 3 kėdės, gerai įreng
ta, parduosiu pigiai. Matykit nuo 
10 iki 4. 3970 Archer Avė.

PARDAVIMUI Tavern, modemiš
ki fikčeriai, pigiai, arba parenduosiu 
atsakomingiems Žmonėm.

1249 W. 31 St.

MĖSOS MARKETAS ir grosernė 
pardavimui. Geroj vietoj, geerai 
įsteigtas biznis. Labai nebrangiai. 
REPublic 8931. 2953 W. 50 St.

• —II ...............

PARDAVIMUI Deličatess^n ir 
bųčernė. Biznis išdirbtas per ilgus 
metus. Priežasti pardavimo patirsit 
ant vietos . New Life Delicatessen. 
3331 South Halsted St.

PARSIDUODA Shoe Shop. Lanftis 
mašinos, geroj vietoj, aplinkybės pri
vertė parduoti. Frank Paulauski. 
3151 $o. Halsted St.

PARDAVIMUI Tavern — Priežas
ti patirsite ant vietos.

2235 W. Cermak Road

TAVERN ant pardavimo 
65G W. 81 St., 

Tel. Radcliffe 7937

TAVERN greitam pardavimui, 
labai nebrangiai. Geroj vietoj; par
davimo priežastis — kitas biznis.

1400 So. Union Avė.

TAVERN parsiduoda visa arba 
puse. Prie dirbtuvių. Priežastis — 
Liga — Pigiai. 274 East 157 St, 
Harvey, III. Tel. Harvey 3560.

Fąrms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

AR NORIT GYVENT FLORIDOJ 
IR TURĖTI SAVO FARMA ? 

8000 akrų žemės N. W. Floridoj bus 
padalinta i farihas. $15 už akrų —- 
puikus klimatas. Pasiskubinkit! Dėl 
platesnių informacijų rašykit ang
liškai.

MAT FESEL. 
1639 Orchard St. 

Chicago, III.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

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

Iowa St. 6 flatų* mūrinis namas 
tiktai $6500 — į mokėt $2000.

N. Albany Avė. 2 flatų 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 Divlsion St

BEVEIK DYKAI 
6345 S. Sacramento Avė.

6 kambarių mūrinis bungalovv, 2 ka
rų garažas. Dideli kambariai. Už
daryti užpakaliniai porčiai perdėm. 
Puikios viškos ir basementas. Nau
jai išdekoruoti. Arti transportųtcijos, 
mokyklų ir bažnyčių . Turi būt tuo
jau parduotas. Kaina $4500. Cash 
$800 .

THE BILLS REALTY, Ine., 
1920 E. 71 St.

Hyde Park 2604.

MODERNIŠKAS mūrinis bungalovv 
6745 S. Artesian Avė. — 5 kam
bariai, karštu vandeniu apšildomi. 
Puikioj vietoj. Priverstas parduoti 
nebrangiai, ...J




