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-Daugelis ma-
tarp Manchu

Mongoilijos

Šaltis atslūgs, bet tik 
trumpam laikui

ėmė 74 balsais prieš 16, t. y. 
daugiau kaip dviem trečdaliais 
balsų didžiuma.

Laikas senato balsavimui dar

Traukinys sudaužė 
automobilių ir už

mušė 10 žmonių

Juo bus Kuzminskas, kuris at
vyks į New Yorką pabaigoj 
sausio mėn. Skiriamas ir nau
jas sekretorius • z '
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Atstovų Butas Atme 
tė Prezidento Veto

Kaip tik tapo perskaitytas 
prezidento veto pranešimas, at 
stovų butas tuoj aus išnaujo 
perbalsavo bonu'sų atmokė j imo 
bilių ir priėmė j j 324 balsais 
prieš 61 virš prezidento veto

Garsinimai musų progrartiams yra priimami 
už prieinamas kainas.

nuto Man-
Jei Išlaukinė

Prezidento veto buvo visai netikėtas. 3 
kimąsi, kad ir senatas išnaujo priims 

bilių prieš prezidento veto
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TOKIO, s. 24 
žų susikitrimų 
kuo ir išlaukinės 
veda prie aštraus susirėmimo 
dėl tų dviejų šalių sienų.

Japonų agentūra praneša iŠ 
Hsjuking, Manchuokuo sosti 
nės, kad ;Manchuokuo. užsienio 
reikalų ^ministerija pasiuntė 
protestą iri prigrumojimą Išlatf 
kinei Mongolijai. dėl pasikarto
jančių; pasieny susikirtimų.

Manchukuo reikalauja tuo- 
jaus atitraukti išlaukinės Mon 
golijos kariuomenę 
chukuo sienos
Mongolija neišpildys šio reika 
lavimo, Manchukuo valdžia ne 
bus atsakominga už pasėkas” 
sako Manchukuo protestas.

WASHINGTON, sausio 24.— Buvo siūlyta balsavimų • atidėti 
Prezidentas Rooseveltas šiandie iki pirmaidenio, bet ir tas pa- 
visai netikėtai vetavo tik apie siūlymas tapo atmestas 
vidurį šios savaitės kongreso Dabar bilius tapo pasiųstas 
priimtą ex-kareivių bonusų at •. senatui patvirtinti, čia ir kils 
mokėjimo bilių 
tonais.

Pasiuntė savo Intemcionalams 
protestus prieš karo lauko 
teismus.—Apie naująjį per
versmą ir kitos Lietuvos nau
jienos

Du kiti vaikai liko gal mir
tinai sužeitsi. Likimas trylik
to šeimynos nario yra nežino
mas, nes jo nesurasta tarp su
žeistųjų. v .

žinios apie juos prieštarauja. 
Vienos sako, kad jie važiavo1 
iš laidotuvių, o kitos sako, kad 
aplinkiniais keliais važiavo pra
šyti valdžią atidaryti užpusty 
tą kelią j jo mažą ųkj. Visa 
šeimyna gyveno iš valdžios pa- 
šelpų.

darbai siaurėja,© kartu su tub 
prasideda ir didesni rūpesčiai, 
kurie verčia darbininkus įvai
rias duris varstyti. Ties mies 
to burmistro raštine tiek - jų 
prisirinko, kad tik- policijos 
pagelba buvo išvaikyti, žinoma, 
tokiais atsitikimais visko bu

Tuo senu automobiliu važia
vo ūkininkas Marion McBride, 
43 m., jo žmona Sųsan, 40 pi,’ 
ir jų skaitlinga šeimyna. Abu 
tėvai ir ąštuoni vaikai liko'via 
toj užmušti. Aštuntas* vaikas, 
matyt, gimė jau nelaimei išti-

Italija protestuoja 
prieš Viduržemio 

juros sąjungą

FORT WAYNE, Ind., s. 24. 
—10 narių vienos šeimynos li
ko užmiršti greitąjam Wabash 
pasažieriniam raukiniui ties 
Grabill sudaužius sena automo-

CHIGAGO.—Nors oro biuras 
ir buvo pranašavęs, kad kaip 
vakar birs daug šilčiau, tečiaus 
tas pranašivimas neišsipildė, nes 
ir vakar buvo tiek pat šalta.

Sako, kad šiandie busią snie 
go ir daug šilčiau. Kartais tem
peratūra gali pakilti net iki 25 
laipsnių augščiau zero, jei ne
įvyks nenumatytų pakitėjimų. 
Tečiaus šis šalčio atslugis bu
siąs tįk labai trumpas, nes sek
madieny vėl prasidės šalčių 
banga, kuri ateina iš šiaurvaka
rinės Kanados ir dabar jau yra 
pasiekusi Minnesota ir Dakota 
valstijas.

nate, kuris prezidento veto pa 
rėmė.

Betgi manoma, kad šį kartą 
ir senatas priims bilių virš pre
zidento veto, nes ir pirmame

Chicago, III., šeštadienis, Sausio-January 25 d., 1936

RYMAS, s. 24.—Italijos 
džia paskelbė savo komanduo 
tojo šiaurinėj Ethiopijoj pra 
nešimą, kad Italijos kariuome
nė laimėjo trijų dienų mūšį.

Pietinėj gi Ethiopijoj italai 
užėmę Gaila Borana provinci
jos sostinę, ku'rią rado ethiopų 
apleistą. Ten jie paskelbę pa
naikinimą vergijos.

Cliicagai ir apielinkei tedera- 
no oro bmras šiai dienai pra 
našauja:

Veikiausia sniegas ir fjiskj 
šilčiau; bet rytoj vėl bus šalta.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoj buvo, 2 laips
niai žemiau zero. 8 vai. ryto 
buvo 14 laipsnių žemiau zero. 
Pereitą naktį irgi turėjo būti 
šalta,

Saulė teka 7:10, leidžiasi 4:-

LONDONAS, sausio 23. — 
Karalius Edvardas VIII pradė
ję karaliavimą -x pakeisdamas 
kalėjimu mirtieš bausmę Ar 
thur Charles Mortimer, kuris, 
kaip išrodė, tyčiomis suvažinė
jo automobiliu ir užmušė dvi
ratininkę rašytoją Phyllis Ma
ry Oakes, 21 m.

CHICAGO.—Gasire, kuris kilc 
mediniame garaže užpakaly 
4411 School St., nutroško sku
durų perkupčias Joseph Scarr; 
70 m. ir jo sesuo Anna, 65 m. 
Jie virš to garažo ir gyveno. 
Gaisras kilo nuo perdaug įkai 
tusios krosnies. Jie abu nu
troško nuo durnų ir snialkių.

Per pastarąsias 26 valandas 
Chicagoj e šalčiuose buvo 346. 
gaisrąi, neskaitant pradžioje 
šalčių kilusių šimtų gaisrų.

bet 
mo 
kos

KAUNAS. CSpecialė “Nau
jienų” korespondencija).—Grei
čiausia sausio mėn. pabaigoje 
atvyks į New Yorką naujas 
Lietuvos konsulas S. Kuzmins
kas. i

New Yorko konsulato sekre
torium greičiausiai bus Anice
tas šimutis, kuris dabar dirba 
Užsienio Reikalų Ministerijoje.

ST.' JOHN’S, Newfoundland, 
s. 24. — Mrs. Noah, jos trys 
vaikai ir tarnaitė nutroško gais
re, kuris kilo jų namuose. Vi
si jie miegojo.

Užsienio reikalų ministeriu Ii 
konservatorius Fląndin 
v ištiek tikimąsi pakitę ji 
Franci jos užsienio politi

Italai skelbia perga 
lę šiaurinėje 
Ethiopijoje

SOCIALDEMOKRA
TAI IR LIAUDININ
KAI PROTESTUOJA

RIO DE JANEIRO, s. 24.— 
Čia dabar yra tokis karštis, kad 
kiaušiniui kepa gatvėje, nes 
karštis pavėsy siekia 102 laips
nius. šiuo lakiu Pietų Ameri
koj yra vidurvasaris.

DECATUR, Ala., s. 24. — 
Heywocjd Patterson, jaunas neg
ras, kuris jau tris sykius buvo 
pasmerktas mirčiai, šį kartą 
liko nuteistas 75 metams kalė- 
jiman neva už išgėdinimą dvie
jų (baltų mergaičių.

Viso tame užpuolime buk da
lydavę 9 jauni negrai. Jie visi 
buvo pasmerkti mirčiai. Bet 
augščiau’sias teismas vis pasmer
kimą atmainė. 1

Dabar prasidės bylos nagri
nėjimas kitų neva tame užpuoli
me dalyvavusių nėgrų.

Vėliau tarp teisiamųjų ir po
licijos automobily ištiko ' susi
rėmimas ir vienas kaltinamų
jų liko Šerifo peršautas. Įvykis 
tebėra neaiškus. Policija sako
si; kad juos užpuolę* negrai, ku* 
įpie norėję pabėgti, vieną poli- 
cistą supiaustė peiliu ir vienas 
negrų likęs sumuštas. Bet kiti 
tvirtina, kad tas negras tapo še
rifo peršautas.

PARYŽIUS, sausio 24.—Ra
dikalas Albert Sarraut, kartą 
jau buvęs, premieru, sudarė 
naują kabinetą, vieton pasitrau
kusio Lavai kabineto. \

Kabinetas sudarytas veik \ iš 
vienų radikalų ir kelių konser 
vatorių. _ ‘

Lavai neparodė ’ ypatingų 
valstybinių gabumų. Bet pa
rodė stačiai neįtikėtiną gabu
mą manevruoti parliamente1 ir 
jo pasitraukimo dabar gailisi 
Franci jos fašistai, Mussolini ir 
Hitleris, nes Lavai stojo už Ita
liją, norėjo susiartinimo su Vo
kietija, buvo nusistatęs prieš 
Rusiją ir nebuvo draugiškas nė 
Anglijai, nė tautų sąjungai. *

Dabar galima tikėtis žymau‘3 
pakitėjimo Franci jos užsienio
politikos, nes nor^ užsienio rei
kalų ministeris ir liko konser
vatorius Flandin, kuris ikišiol 
priešinosi sankcijoms prieš Ita 
liją, bet jis yra šalininkas An-, 
glijos ir darys tą, ko ,Anglija 
prašys. •
- Visas gi kabinetas rems tau 
tų sąjungą, yra draugiškas An 
glijai, tautų sąjungai ir Rusi 
jai, taipgi nepalankus Mųssolf- 
ni, Lenkijai ir Vokietijai. ■ •

Kiek ilgai kabinetas įstengi 
laikytis'clar nėra aišku. Bet jis 
išsilaikys mažiausia iki po nau
jų parliamento rinkimų, kurie 
įvyks kovo mėnesy.

Artinasi susikirti 
mas dėl Mongoli 

jos sienų

RYMAS, s. 24.—Italija įspė
jo sankcionistų valstybes,\ kad 
Anglijos sukurtoji Viduržemio 
juros! saugumo sąjunga yra 
pavojus Europos taikai.

Italija sako, kad Anglija tą 
sąjungą sukurė be tautų sąjun
gos pritarimo ir kad ji yra at
kreipta išimtinai prieš Italiją^ 
nors Italija jau ne sykį esanti 
pareiškus, jog ji nenorinti, kad 
jos “kolonialis konfliktas” pa
virstų į Europos karą.
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KAUNAS, sausio 4 (Specialė 
“Naujienų’ korespondencija).— 
Pas mus kas diena—tai nau
jiena. Visas šventes praleidom 
labai triukšmingai. Kai kas net 
mėgino dabartinius gyvenimo 
vairuotojus kitais pakeisti. Del- 
toA turim suimtų keletą kariš
kių, vieną kitą augštesnj valdi
ninką ir taipjau studentų iš tau
tininkų tarpo. Mat yra ir sa
vi opozicionieriai. - Smarkauja, 
bet nevykusiai.

Jus turbut nė nežinote, kad 
musų Ėuropos kontinente yra 
taip vadinamas žaliasis inter
nacionalas. Tai radikališkesnių 
ūkininkų organizacijų bendras 
sanburys. Jo centras yra Pra
hoje. Vyriaus; jo branduolį su

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

Šią stoti 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.

X < t »,

BOSTON, Mass., s. 24. - 
Draivinimo laisnis David Rocke- 
feller, 26 m., Ėarvardo studen
to, sunaus jaunojo (John D. 
Roekefeller, Jr., liko suspenduo
tas už perdaug greitą važinėji
mą automobiliu. Paprastai to
kiuose atsitikimuose laisnis su 
spenduojamas vienai savaitei.

Senoviškomis apeigomis ir iškilmingumu pasižymi Anglijos karalių laidotuvės. Paveikslas 
imtas 1910 metais, parodei garbės sargybą prie kūno karaliaus Edvardo VIII. Toje pat vietoje 
dabar guli jo sūnūs George V, miręs kelios i.'dienos atgal.

Scottsboro negras 
nuteistas 75 metam 

kalėjiman

Daily News
tbe Post Office at Chicago, III., 
3, 1879 \

narodni socialisti. Tai, šitam ’ 
internacionalaimiisų liaudintn I 
kai pasiuntė telegramą apie

Įtie^vc^ Ikaro W
ko teismus. >' « v

Socialdemokratai taip pat pa
siuntė telegramą >antrąjam in
ternacionalui apie dabar vei 
kiančius karo teismus ir išviso 
apie esamą padėtį Lietuvoj.

Utenoje irgi buvo sudarytas 
karo lauko teismas. Visus tei
siamuosius palyginamai švel
niai nubaudė. Tik bloga, kad| 
tos rųšies teismų sprendimų 
niekur kitur apskųsti jau ne
begalima. čia kartais gali 'pa
sitaikyti didelių klaidų, arba 
net piktos valios kerštas.

Laukiama ir daugiau panašių 
teismų sudarant.
Oras šiitas, bet nedarbas didėja
' ' / J

Dabar turėtų būti didžiausi 
šalčiai, o turime 3-5 laipsnius 
šilumos! Medžiai pumpuruoja, 
tik trūksta ankstybų pavasario 
giesmininkų Dėl tokio vėlyvo 
ru'dens kaime kai kur ,ukinin 
kai pradėjo jau arti "laukus. 
Dzūkijoje jąu visur aria; mat 
tenais smėlis, tai galima anks
čiau į laukus išeiti.

Dėka tokio vėlyvo rudens ii 
mieste dar ir dabar eina sta
tybos < darbai. 'Grindžiamos

• gatvės, tiesiami keliai, o miš
į kuose eina dideli kuro ir pada-
• rinio medžių ruošimo darbai.

Bet vis dėlto jaučiama, kad
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mažos sumos tikroji kova, nes ir pernai bd- 
x K j nusų atmokėjimo bilius buv<

Kad prezidentas bilių vetuos, praėjęs atstovų bute virš pre 
to galima buvo tikėtis. Bei zidento veto, bet sukliuvo sė 
niekas nesitikėjo, kad preziden
tas tai padarys taip greitai ir 
tokiu budu, kokių jis vetavo bi
lių šį kartą.

Kada pernaieprezidentas ve
tavo bonusų bilių, jis atėjo į balsavime senatas šį bilių pri 
kongresą ir asmeniškai perskai
tė ilgą paąišRiąimą vetavimo 
priežasčių.
• šį kartą gi prezidentas Roose
veltas prisiuntė kongresui tik nenustatytas 
trumpą . ir ^ai savo ranka ra
šytą pranešimą apie biliaus.Ve- 
tavimą. .Tokio kad
prezidentas prisiųS^* šavį ran
ka rašytą pranešimą,-jau labai 
senai nėra buvę.

Prezidento rašytas veto pa
reiškimas yra labai trumpas, 
Jis tik paaiškina, kad sugrąžin- 
na kongresui be patvirtinimo 
kongreso priimtą bilių dėl ex- 
kareivių bonusų 'atmokėjimo ii 
primena, kad visai papašų bilių 
jis yra vetavęs aštuoni mėne
siai atgal. Tada jis plačiai 
išaiškinęs vetavimo priežastis. 
Tarp ano ir šio biliaus yra labai 
mažas skirtumas. Skirtumas 
tik tame, kad tada siūlyta to
nusus išmokėti neužtikrintais 
pinigais, gi dabar siūloma at
mokėti tonais, kurie bus iš
keisti į pinigus po birželio 15 
d. Be to dabar dar dovanoja
mi nuošimčiai už paskolas, su
teiktas ant tonusų, kurios <su? 
daro $263,000,000. Prezidentas 
prašo kongresmanus išnaujo 
perskaityti jo pareiškimą, pirmą 
sykį vetuojant tą bilių. Jo gi 
įsitikinimai nėra nė kiek paki- 
tėję, taip kad jis negali pasi
rašyti bilių priešais savo įsiti 
kinimus.
Atstovų butas atmetė preziden

to veto

NAUJAS LIETUVOS
* KONSULAS NEW

YORKE

Du žmonės nutroško 
gaisre*

SARRAUT SUDARĖ 
FRANCUOS KA

BINĖTA

Entered as second-class matter Marbh 7, 1914 at 
under the Ąct of March
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JOSE CAMPOS «

Trys Krankliai
,■■■■■■■■■,   IMI. III ii I II Ii M „ Į     ui, ii    i ,

—Generole!
—Pulkininke I

—Majore!
—Čia, generole!

kokia burnai Viliojantis žvil
gsnis, žaidžianti šypseiia, auk-

—Aš turiu pranešti jums, !šta krūtinė, įdubimai skruos- 
kad stotvykloje z vyksta labai ■ tuose.;, 
keisti dalykai.

—Sakykite, pulkininke.
—Visai tikrai žinoma, kad —Kalbėkite trumpai ir ap-

vienaš musų kareivių pradėjo leiskite visas smulkmenas, 
nekaip jaustis. Paskui jam kurios Šio reikalo neliečia. ’ 
pasidarė dar blogiau. Vėliau 
jis pajuto baisų skausmų pil
ve ir pagaliau išvėmė tris gy- visas reikalas su krankliais? 
vtis kranklius.

—Išvėmė ką? ' >■
—Tris kranklius, generole.
—Trauk velniai! \
—Ar nemanote, generole, 

kad tai labai nepaprastas įvy
kis?^
—Tikrai keistas įvykis!
—Kų ’jųs manote dėl to rei

kale/? * t. ‘
-pulkininke, aš nežinau ne 

kų manyti. Aš tuoj apde tai 
pranešiu ministerijai. Vadina
si, tai buvo... ■, i

—Trys krankliai, generole.
—Gal būt, čia koks nesusi

pratimas įvyko!
—Ne, generole,—trys kran

kliai.
—Gerai, aš sutinku su tuo, 

nors ir negaliu sau išaiškinti. 
Kas apie tai jhms pranešė?

—Majoras Epaminondas.
—Tuoj prisiųskite jį čia, o 

aš tuo tarini parašysiu prane

»—Klausau* generole!
—Kaip gi, pagaliau, buvo

—Gerai, tuoj lpaPasakosiu. 
Vyrukas buvo apsiblausęs, 
lindėjo paliktos merginos ir 
nieko nevalgė, štai priėš kiek 
laiko jis pajuto skausmų pil
ve. Karts nuo karto pradėjo 
vemti. Ir štai, kai -kartų pra
dėjo jį 
krankliai...

—Jums teko tuos kranklius 
matyti?

—Ne, generole, man apie 
tai tik pranešė.

—O kas jums prahešū?
—Kapitonas Aristofanes.
—Pakanka! Pasakykite ka

pitonui, kad jis tuoj atvyktų.
—Tuoj tai padarysiu, gene

role!

tampyti,—pūf! .du

■* ‘ ’ ■ 1 ’ f. ’ą'"' '•* ’ ■ X’ . ’ ‘
j

HAUPTMANNO ADVOKATŲ BATERIJA

Pope,

P ; 'tl-;

Būrys advokatų, kurie rūpinasi Bruno 
Nugeni Dodds? Neil Burkinshaw, Frederick

• ■ ■ 1 ■ .

išgelbėjimu nuo elektros kėdės. Jie yra 
Rezecvanz ir Lloyd Fishef.

1 ' ’ ♦ , » , -ui i

, ' ' šeštadienis, sausio 25, 1936
—a 11   ' - ■

‘ —Prašau dovanoti, genero
le. Aš iš jaunų dienų' žinau 
dainų, kuri skamba taip:

Mano mylimosios
Juodos akys,
Plaukai juodesni
Nei kranklio sparnas!

Mano mylimosios...
—Pakaks, kvaily!
—Tai štai, generole, pasi

taikė taip, kad aš prisiminiau 
tų dainelę, kai pamačiau savo 
draugų vemiant. Išvemtų tam* 
sų skystį aš palyginau su 
kranklio sparnu.

—Ak, kad jus kur velnias 
griebtų!

—Tai ir viskas, generole. 
Ta dainelė ir sudarė pagrindų

ADVOKATAI

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 Sb. Halsted St- 
Valandos vakarais > nuo 6 iki 8:30.

Tėl. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.
'*'•> ... ■ V-' . . .,

tiems kvailiems gandams.
—Eik tuoj po velnių, asile!
Paskiri drųsusiš komendan

tas pokštelėjo sau su delnu 
per. kąktų ir tarė:

—Tai bent istorijų sugal
vojome! Aš savo raporte, ro
dosi, pranašiau, kad karys 
Pantaleonaa išvėmė penkis ar 
šešis kranklius...

Vertė K.
\ k >»? ' ' . v

LL.Davidonis. M.D
4910 S. Michigan Avė

< Tel. Kenwood 5117 
'ALANDOS:

ntlo 9 Ik! 11 valandai ryto
nuo 6 iki 8 valandai vakart 

Apari šventadienio ir ketvirtadieni*

Dr. V. A. .Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401 -

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

Gydytojas ir chirurgas 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 Ir 7—8 

Seredomis ir nedSI. para) sutarti. 
Rez. 6631 Sd. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

šimų.
—Klausau,
—Majoras
—Čia, generole!
—Kas tai per istorija apie 

tris kranklius, kuriuos esu iš- 
vėmęs vienas jūsų sergančių 
kareiviu?

—Tris kranklius?...
—Taip, majore.
—Aš žinau tik apie 

kranklius, o ne tris.
—Na, gerai, dtf ar trW 

tai nefa’IIelf ’švarini1. ' Svar-' 
biaųsia* -dalykaks -jra- tas, • ar 
iš ~ tiesų sergantis kareivis 
išvėmė gyvus kranklius.

—Tikrai taip, 4 generole. 1
—Vadinasi, išvėmė 

kranklius? <
—Taip, generole.
--O kaip tai ąt^itjko?
—Reikalas buvo visai pap

rastas, generole. Kareivis Pan- sutinka, kad... 
taleonas paliko kaime suža
dėtinę. Kaip kiti pasakoja, to- —Čia, generole! 
ji mergina esanti labai šauni. —Manau, jog tai nėra zoo-
O kokios akys, generole! O logijos paskaita.

generole.

du

du

—O—
—Kapitone Aristofanes!
—čia, generole!
—Kiek kranklių išvėmė 

reivis Panteleonas?
—Vienų, generole.
—Aš kų tjk patyriau, kad jų 

buvo du, o anksčiau man sa
kė, kad trys.

♦—Ne, generole. Laimei, tik 
vienas tebuvo. Nors ir vienas 
kranklys tebuvo, o vis dėlto 
aš tų įvykį skaitau nepapras
tu. Kiek man žinoma, tokio 
dalyko dar niekuomet nebuvo 
atsitikę...

—Aš irgi tokios pat nuomo
nės laikausi, 'kapitone.

Zoplogišlįku atįyilgįųkyan-. 
klys nieko ypatingo nesudaro,- 
Kas Vrd "kfafiklysT^z N£rSiktd 
jo maišyti, generole, su Euro
pos krankliu, corvits corax. 
Ta kranklių rųšis, kuri gyve
na pas mus, priklauso pleš- 
riemsiems paukščiams. Apie 
snapų tie krankliai turi mė
lynas žymes. Tačiau tenka pa
stebėti, jog ne visi zoologai

ka-

—Ne, generole?
—Eikime prie paties daly

ko. Vadinasi, kareivis Panta- 
leonasK išvėmė kranklį.

—Taip, generole.
—Jus tatai matėte?
—Ne tai kad bučiau pats 

matęs, generole, bet man ra
portavo leitenantais Pitago
ras, kuris matė visų įvykį.

—Gerai. Aš noriu tuoj ma
tyti leitenantą Pitagoras;

—Bus išpildyta, generole!

—Leitenantas Pitagoras!
—Čia, - generole! '
—Ką jus žinote apie krank-

joro žinių išgirdo pulkininkas 
Anaksimaiidro, tai jis nutarė, 
kad buvo' trys krankliai.

—Bet..? tas sparnas, ar jis 
dar ten tebėra?,; j t

—Aš dar jo , pemačiau, ge
nerole. Apie sparnų man pra
nešė seržantas Ešopo. Jis ir 
praplatino tų žinių.

—Po šimts velnitį! Tegul 
tuoj ateina seržantas EsOpo!

—Jis tuoj bus čia, generole!
—Seržantas Ešdpo!

- —čia, generole!!;
—Kas atstitiko su kareiviu 

Pantaleonu?
—Jis serga, generole.
—Bet kas sli „įiuT* pasidarė?
—Jis vemia. 7

’ • . -.’-ui/olor. a

—Nuo kurio laiko ?
—Nuo vakar dienos, gene

role.
—Kokiu laiku jis išvėmė, 

kaip kai kurie kalba,' krank
lio sparnų?

—Jis jokio * sparno neišvė
mė, generole.

—Tai kodėl gi tu, asile, pra
nešei, kad karys Pantaleonas 
išvėmė kranklio sparnų?

J0HNB.B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir
Pėtnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.
»

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas . 

1631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockvell St. 
TelephOUn: Republic 9728

Preferred by 
millions 

to. mayonnaise

—Kapitone!

bai retas, tačiau jis buvo per
daug; išpustas.

;—Kaip tai?
R.sUai j£$ip:»4u<X nito’- 
tykii^iŽ visas J^Tjhhi^^s 1 tėra 
Surištas, ; o tik jo dalis. Ser
gantis kareivis išvėmė tik 
kranklio sparnų, generole. Vi
sai natūralūs dalykas, kad aš 
tuo buvau labai nustebintas ir 
nubėgau pranešti kapitonui 
Aristofanes... bet jis, matyti, 
nenugirdo, kad tai kalba eina 
apie sparnų ir pamanė, jog 
tai visas kranklys. Savo keliu 
jis pranešė majorui Epamin- 
oiidas, kuris, suprato, jog bu
vo du krankliai. O kai iš ma-

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras 

•Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

’<407 Lowe Avė. • Tel. Yards 2510

Tel. Office ..Weiltw®rth 6386 
Rez. Hvde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Motera ir vaikų lira gydytoja
6900 So. Halsted SL

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

; — - - z . J J , ; • . '

x Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Strikol’is
Gydytojas' ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND A V®. 
Ofiso vai.: Nilo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą- 
Ofiso Tėl.: Boulevard 7820 
Namp Tel.: Prospect 1930

f p. n i i(

Buy gfovės jyįfh
' it sdvgs '

4>1kMV * 6Ot iu
fcfcO <»ų«.<era danu 

«ele '4«tėriw» ‘ Tooth P*»te, 
1 >M< nb»r D*r«iduo<l* v a#

. t vale ir «D«anto uaa 
n Se to ealtie antkapini 

>« kuriuo* railt* auaiptrk 
pirfttinaAtea ar ka kita 

t .'i'" "hamarai no. ;

LISTĖRINE 
TOOTH PAŠTE

ADVOKATAS

111 Wi Washington
Room 737

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

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

st

prf Jj Dundulis
■ ,Telęf0n40“' VĮrejinia ^0036 • /

Ofiso valandos nuo 2—4, ir nuo
6—8 v. vak’/ Nedėlioi vafcal sutarti

O A different, delicious
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
newway. Try it! e

1KIĮJ SPECIALISTAI

įj-t'-'* .• v; w '■. y

DON’T

Węo’Lo,.._____ y
Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK ‘ 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi. stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, nuršiu, ir. 
vaistininku. ' į

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus*

Physical Therapy 
. and Midwife 

6630 S. VVestern 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 i

• Patarnauju priė 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu tnassage 
electric t r e a t- 
ment ir magne- 
t!c blunkets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

L aido tuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

A. PETKUS
1410 South 49th CoUrt Cicero Phone Cicero 2109 „ ' ' ' . /; _ . • / .... .......

a J. F. KADŽIUS
668 West 18th Street i Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
‘ZIS West 18th Street ' Phone Monroe 8377

I. J. ŽOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8418

J. F. EUDEIKIS
16,05-07 S. Hepnitage Avenue Phones , Yards 17414742

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 Węat 23rd Place Phones Canal 2B15—Cicero 5927

Optometrjęally Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

Jo«enhine He.tchinton _ Sinclair Lewis

Pastebėta, kad depresijos metu knygų skaitymas, paskai
tų, muziejų ir, bendrai, nemokamų mokslainių lankymas yra 
daugiau negu padvigubėjęs. Iš to mokslo žmoriės daro išvadų, 
kad tai gali būti noro pakilimas mokslinties ir bendrai kultū
rintis. Tačiau yra ir kita nuomonė, ię tai ne be pamato, kad ta
sai apsireiškimas* yra gryna bedarbės išdaya. Praėjus bedarbei, 
žmopės grįž prie, pirmykščio kulturinimosi lygmeps. Paveiksle 
matome: premijuotų rašytojų'Josephine Hutchins ir novelistų 
Sinclair Lewis.

6. a <_S. u-------- T----------------------------- --

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais 

REPųblic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

S. C. LACHAVICZ
42-44 JEast 108th St. Tel. Pullman 1270 arba panai 2515

į J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

ambulancęJpatarnavimss dieną IR NAKTĮ 
jYARds 1741—1742

J feF. EUDEIKIS

.... ’ .• <
A*

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
■ Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St.^ 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dehtistai

8

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

A. Montvid. M. D.
West Town State Bank Bld«. 

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 no pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seelev 7330
Namu telefnnaa Brnnawick 0597

! į

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel._Victory 2343
Dr. Bertash

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

J Ofiso valandos nud 1-3 nuo 6:30-8:50 
Nedfiliomii narai sutarti!

‘.'U!.*. Į.g I .......... ...M1"!!'" H'Tf"■ . .........
Kiti Lietuviai Daktarai.

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

gydytoja ir chirurgas
Ofisas 

2408 W. 63rd St.
- Res. '

6000 So. Campbell Avė.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo >2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a- m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL

KITATAUČIAI
Dr. Herzman 
iš RUSIJOS" ■

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušerijl'

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaiku nagai nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. , ’ ' ’

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Pydė Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland A Ve.
2-ros labos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena. v

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOlFffi ASHLAND AVĖ.

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

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

Ofiso Tel. Donchester 5194 
Rez. TeL Dreiel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gvdvtolas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir vist 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stotfey Island Ate. 
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Ned* 

liomis ir šventadieniais 10—12
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Lietuvos Ūkininkas
Dabar labai plačiai kalbama 

apie* Lietuvos ūkininką tai pra
vartu susipažinti, kaip tasai 
ūkininkas atrodo ir kas jis 
yra. -

Dabartinės Lietuvos sienose 
skaitome.' kad yra du milijo
nai su puse gyventojų. Dirban
čiųjų skaičius siekia apie 1,- 
700,000. Iš jų žemes ūkyje 
verčiasi 1.250,000, t. y. apie 
76%. Viso dirbamos žemės Lie
tuvoje yra 4 318 514 ha. šiame 
žemės plote yra 287 380 paski
rų ūkių vienetų. Įdomu patir
ti, kaip šie ūkiai skirstosi pa 
gal valdomos žemės plotą. Iš 
čia mes galėsime turėti supra 
timą, kurioms politinėms sro
vėms Lietuvos ūkininkas gali 
turėti daugiausia simpatijų.

Nuo 1 iki 8 ha Lietuvoje yya 
99 345 ūkiai, arba 347© visų 
kitų ūkių skaičiaus.

Nuo 8—30 ha Lietuvoje yra 
149 384 ūkiai, arba 557© visų 
kitų ūkių skaičiaus.

Nuo 30—100 ‘ ha Lietuvoje 
yra 27 073 ūkiai, arba 97© vi
sų kitų ūkių skaičiaus.

Ndo 100 ha ir daugiau Lie
tuvoje yra 1 602“ ūkiai, arba 
0,5%.

Lietuva — smulkaus 
ūkio kraštas.

Tai bendrai suėmus iki tris
dešimties ha žemės Lietuvoje 
yra 907© visų kitų ūkių. Tai
gi Lietuva yra smulkaus ūkio 
kraštas. Dėka žemės reformos 
stambusis žemės ūkis Lietuvo
je jau net nesudaro vieno pro
cento, nors valdomos žemės 
plotu turi per 67© visos kitos 
dirbamos žemės. Taigi Lietu
voje dar yra užsilikusių stam
bių ūkių, bet skaičiumi jų 'yra 
visai maža.

Iš čia seka, kad Lietuvoje 
dvarininkąi. negąlėtų turėti., jo
kios įtakos nei politiniam, nei 
visuomeniškam gyvenime, jei 
Lietuva demokratiniais .pagrin
dais tvarkytųsi. Jei kurį laiką 
kuriais nors demogoginiais šū
kiais stambesni ūkininkai su
viliotų smulkesnįjį, tai vis deĮ 
to ilgainiui jis savo liniją su
rastų ir . pagal ją rikiuotųsi. 
Šiandien gi mes matome, kad 
ekonominiam gyvenime ir vi
suomeniniam labiau yra jsigą- 
Įėjęs stambesnysis ūkininkas.

; Jei prisižiifrėsim kooperati
niam gyvenimui, kuris vis dėl 
to grindžiamas didesniu visuo
meniniu susipratimu, tai pa
tirsim, kas čia dėka dabarti
nių ’ politinių sąlygų tas smul
kusis ūkininkas yra nustelb
tas. Viešame gyvenime jo bal
so veik negirdėti, štai imkim 
pieno perdirbimo bendrovių są
jungą “Pienocentrą”, tai pa
matysim, kad valdomus orga 
nūs tos kooperatinės organiza
cijos sudaro tik stambesni ūki
ninkai, arba dvarininkais O 
“Pienocentras” veik visu 1007© 
tvarko pieno ūkį ir jo ranko
se visas yra pieno ūkio pro
duktų eksportas. Antras stam
bus kooperatyvas, kurio ranko
se veik 407© visos urmo pre
kybos yra, tai žemės ūkio var
totojų bendrovių sąjunga “Lie
tūkis”. Ir čia valdomus orga 
nuk sudaro veik išimtiniai tik 
stambesnieji ūkininkai, šitas 
žemės ūkio koc^peratyvas užsi
ima ne tik supirkimu prekių, 
bet jis eksportuoja į užsienį 
javus ir kitus produktus, šie
met javų eksportas, 'o taip, pat 
ir linų, veik išimtinai eina per 
jo rankas. Tai savaimi supran
tama, kad šių dviejų stambių 
kooperatyvų valdomieji organai 
visus prekybos reikalus derina 
pagal stambesnio ūkio intere-

“NAUJOJI DALYBA” INDIJAI

visą prekybą mėsa su užsieniu 
tai lyg savo rųšies šiame at 
sitikime monopolistas. 

. r

Visuomeninė organiza-
* cija ūkyje.

Iš viso Lietuvos prekyba sv® 
užsieniu, ypač eksportas, jav 
peveik ‘ privatų pirklį yra nu? 
galėjus ir visa stambesnioji 
šios rųšies prekyba yra z arb< 
visuomeninių organizacijų, ar
ba vyriausybes rankose. Tai£i 
įeix Lietuvos smulkusis ukinin 
kas pilnai galėtų išsitiesti, jei 
jo balsas viėšatne gyvenime bri
tų svaresnis, jis ne tik galėtų 
tinkamai valstybiniti jnastu 
Savo gatnybą tvarkyti; bet net 
ir savo gaminių prekybą ga
lėtų turėti savo rankose. Jam 
čia veik netektų vesti sunki 
kova šu‘ privačių pirkliu, jc 
darbo išnaudotoju-pirkliu tar
pininke, S

Bet apie ką čia Buvo kalbė
ta, tai buvo daugiausia ture 
ta galvoje Didžioji Lietuva. 
Bent kiek kitaip šie reikalai 
atrodo Klaipėdos krašte. Nors 
bendru žemės valdymo plotu 
mažai Įcur skiriasi nuo Didžio
sios Lietuvos »šio krašto ūki
ninkas, tai yra, ir čia sudaro 
daugutną smulkusis ūkininkas, 
bet vis dėlto čia yra didėlių 
stambių dvarų, kurie savo di
deliu užsimojimu gali paveik
ti smulkųjį ūkininką, čia ūkiai 
vifš 100 ha sudaro 45 %x yisos 
tame krašte dirbamos žemės.

Veik pusė dirbamos žemės 
priklauso keliems dvarįpin- 
kams, kurie yra pagal tauty
bę vokiečiai ir kurių dabartį 
nė 7 politinė orientacija siekia 
nacionalsocialistų, šių kelerių 
stambių ūkininkų kišenėje .sė
di tam smulkusis ūkininkas, 
kuris yra lietuvis ir kuris tu 
ri taip daryti, kaip jam įsak^ 
tas, nuo kurio jis pinigiškat 
priklauso, O tas stambusis uki- 
nmkas-dvąrininkas ^šėdi vokie
čių bankų kišenėje. Tokių 
stambių ūkių visame Klaipė
dos krašte tėra tik 37© suvir.Š 
kitų visų paskirų ūkių viene
tų j Taigi čįa žemės reforma 
savaimi prašosi, bet ji negali 
būti pravesta, nes Klaipėdos 
kraštas naudojasi autonomija. 
Gi smulkusis ūkininkas nėra 
tiek pajėgus,:, kad jis išdrįstų 
čia vesti savo atskirą politi
ku ■

Klaipėdos krašte domi
nuoja dvarininkai,

Klaipėdos krašte kooperaty
vai nėra taip įsigalėję, kaip 
Didžioje Lietuvoje, čia juos 
daugeliu atsitikimų pavaduoja 
dvarininkas, kuris turi įsistei
gęs savo pieno perdirbimo 
dirbtuvę, kiaušinių supirkimo 
punktą, kuriam savox ūkio pro
duktus ' dažniausia tiesioginiai 
parduoda smulkusis ūkininkas. 
Tai juo labiau jo ūkiškas gy
venimas surišamas su dvari
ninku. i

Iš čia, kas yra pasakyta, 
Lietuvos ūkininkas gali turėti 
daugiausia simpatijų demokra* Lietuvos 
tinėms idėjoms ir jam kaipo kurių valstybių ūkininkus toli iš Lietuvos statistikos

Ghandi

Guvuma zknįį.Ajuo naują konstituciją, liDci-a^sKcsnę už pir- 
mešniąją, Indija jaučiasi esanti .Naujos eros — “Naujos Daly
bos” prieangyje. Paveiksle, Mahatma Ghandi, Indijos patriotų 
vadas, daug prisidėjęs prie liberališkesnių teisių gavimo ir nau
jai paskirtas general gubernatorius, Viętor Lilithgow.

mažežeiniui negali būti visai 
svetimas ir socializmas. Tasai 
Lietuvos ūkininkas daugumoje 
darbe apsieina visai be sam
domų ašmenų, jis daugiausiai 
•pats savo ūkį su* savo šeimos 
nariais' apdirba, taigi jis kitų 
neišnaudoja.

' * ■ I ... 1

Bet nereikia pamiršti, kad 
Lietuvos ūkininkas daugumoje 
yra giliai religingas, tai čia 
bažnyčia daro į jį savo įtakos 
ir politiniai jį? sav^^ veikia.

Klerikalizmas. Lietuvoje dar 
giliai įleidęs šaknis. Ateities 
kova, tai kova socialdemokratų 
su klerikaline Lietuva. Tas, 
kas dabar Lietuvoje yra, tai 
tėra tik tam tikros politinės 
situacijos' padaras. Tautininkų 
įsigalė j imas Lietuvoj e yra tik 
laikinas dalykas. Dingus šiam 

zrežjmui, dings , ir tautininkai 
ir bus, kaip jų nebuvus/ bet 
klerikalizmas Lįęttfvoje taip 
greit nebus išgyvendintas, kaip 
kas dabar mano. t Kariaujanti 
bažnyčia Lietuvoje turi dar pa
kankamai jėgų, nors tai nėra 
aktingos jėgos, bet savo skaD 
čiumi jos galingos.

Demokratiniai . kraštui 
tvarkant, jos 'visuomet 
didžiulės savos įtakos.

Lietuvoje 
Anglija 
Danija 
Latvija 
Lenkija 
Vokietija ( 
Vengrija 
š. Amerika

beši- 
turės

“Maisto” bendrovėje , dau
giausia akcijų turi valstybė, 
tai suprantama, kad čia valdo
mieji organai pilnai priklauso 
nuo vyriausybės “Maisto” ben
drovė yra kiaulių ūkyje vienin
telė organizacija, kuri tvaiko

•aščio ir iŠ tarptautinio že
mes ūkio instituto Romoje. 

IL"1' i*M" Į ' ■ ( ' * ' . ’į ■

Jetūyos ūkininkas nė- 
' ' ra labai atsilikęs
^Šie duomens betgi visus pri

valėtų įtikinti, <kad Lietuvos 
ikininkas nėra tas visai atsi- 
ikęs savo žemės " išdirbime 
ikininkas. Jis'koja į koją žen
gia su kultūringų kraštų uki- 
linku*. Tų duomenų • lentelę 
lutų galima dar labiau pra
vesti ir paimti visą eilę kitų 
alstybių, ./ luome? dar vaiz

džiau mus įtikintų, kad Lietu
vos ūkininkas jau toli paliko 
Kitų valstybių ūkininkus, kaip 
antai SSSR, Bulgarijbs, Pietu- 
slavijos, Rumunijos, Italijos, 
Kanados ir visą eilę kitųf Gal 
kai kuriems š. Amerikos di
deliems patrijotams nepatiks 
kad Lietuvos ūkininko žemės 
derlingumas praneša š. Ame
rikos ūkininko žemės derlin
gumą, bet faktas lieka faktu, 
chd taip, o ne kitaip yra.

Dabar dirstelkim kiek Lie
tuvos ūkininkas yra visuome- 
ningas, tai yra kiek ūkininkų 
priklauso tiems kooperaty
vams, kurie jį aptarnauja.

ikęs savo žemes " išdirbime 
ikininkas. Jis'koja į koją žen-

Naujos Radios

mU.
A

Prekybos kooperat y v a m s j neskolingas. Palyginus su kitų 
viso priklauso 18,330, .'arba tik kraštų ūkininkų skolomis, tai 

> m r-t f t • • į • • y » •jos pasirodys visai mažos., Lie
tuvos 
bąiikiidse turi per dvidešimts

apje 7%.
Pieno , perdirbamose bend 

rovėse—10,009, arba apie 4% 
Tai Lietuvos ūkininkas savo, milijonų savo indėlių, 
dideliu vsiuomeningumu tte- Praeitais metais iš varžyti- 
galetų pasigirti, kituose kraš- nių viso buvo parduota žemės 
tuose ūkininkai daug stipriau ūkių nekilnojamų turtų — 
organizuoti. Bet tai supranta- 1100, suma 6,847,749 litų, o 
ma delko. Aš jau kalbėjau, kilnojamo turto — 1408 suma 
kad stambesnysis ūkininkas 858,574 litai, arba kitaip ta- 
kooperatyvuose mažažemi yra irus, vienam tūkstančiui uki- ' ~ . . *■ i i • i -- - ..............nustelbęs. Tai tokiam smul
kesniam ūkininkui nėra per
daug didelio intereso, priklau
syti toms ąrganizacijoms, ku
riose jis nesudaro daugumos, 
bė to išviso Lietuvoje ne jam 
palanki atmosfera yra susidė
jusi. 

” ’ X ‘

Ūkininkų skolos.
Lietuvos ūkininko skolos. 

Žemės bankui skolingi 101,- 
300,000 litų.-

Lietuvos bankui 3,310,000 lt. 
• I •ir visiems kitiems bankams 
dar skolingi per dešimtį mili
jonų litų. Tai bendrai su
glaudus nėra taip didelis įsi
skolinimas, bet dėlto Lietuvos 
ūkininkas neturtingas, kad jis

ūkininkai įvairiuose

ninku veik keturi ūkiai buvo 
iš varžytinių parduoti.

Tai tiek žinių apie Lietuvos 
ūkininką. Kitu kart pakalbė
sim apie Lietuvos darbininkų 
ir kitas darbo profesijas. Rei
kia gi pažinti Lietuvą!

, 1 ^Jusų korespondentas.
Gruodžio 20 d.

. .quickly'*W^

.-TIRPO .

r v t c -‘

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

fonuokit arba atsilankykit. Reikalaukit musų knygeles—DYKAI.
ALSANS LABORATORY, 190 N. State St., Chicago.

Kambarys 833 Telefonas CENtral 7170.
---------------- ---------- - . I ............. ..... . . .... —.....u-,

Taigi 'ateities Lietuva grum- 
sis su klerikalizmu. •

Klerikalizmas Lietuvo
je dar stiprus.

Kadangi plačiose masėse ka
talikų kariaujančioji bažnyčia 
turi pakankamai įtakos, todėl 
klerikalizmui Lietuvoje nėra 
svetimi ir demokratiški obal- 
siai, bet tik policiniam, bet ne 
kulto ir švietimo gyvenime.

Ateities Lietuvį beveik, gali
ma įsivaizdinti <dy.fejų; politinių 
partijų Liettfvą būtent: kai-i 

.riam fronte marksistinės;-gru
pes, kuriomš, galimas daiktas, 
pritars ir kai kas. iš dabar esa
mų liberalui ir .tęsiniam fron
te tai ' klerikalinės; grupes;, su 
kurioms kai kas eis ir iš pa
saulinių inteligentų. 7 . ’ ■

Tasai Lietuvos ūkininkas ,vi
so turi arklių -587 370, raguo
čių — 1 143 550, avių — 620 
400, kiaulių — 1 269 400, vištų 
— 3 601 960 ir žąsų — 264 
430. Toki turtą jis turėjo 1935 
metų pradžioje. , • *

Dabar' dirstelkim, kiek tas 
Lietuvos ūkininkas yra darbš
tus, palyginkim jo darbštumą 
su kitomis valstybėmis. * '

1934 metų javų derlius nuo 
ba-kvintalais:

Rugių Kviečių: Miežių
13,5
17,3
15,4
15,4 
10,0 
16,9

12,4 ,
21,5
27,9
12,1

5,2 > 
trumputėsTaigi iš tos 

menų lentelės 
ūkininkas yra

PETER PEN
V.C

SVETAINE DĖL RENDOS
PATOGI DĖL VISOKIŲ PARENGIMŲ.

Vestuvėms, šokiams ,parems, bunco ‘ ir įvairiems vakarėliams. 
Virtuvė su pilnu įrengimu dykai. > 

WEST SIDE HOTEL
2435 SO. LEAVITT STREET

WALTER NEFFAS, Sav., TeL 9585<

DEARBORN COAL CORPORATION
2426 S. HALSTED ST. . 

SANDĖLIS

14,1
25,1
29,9
15,4

9,7 10,8
20,6
10,5
7,9

I

duo-
kad

f

Avižų: Bulvių:
136,2
175,8
186,8
133,9
113,5
160,9

h 76,9 -
78,4

20,5
25,9
12,9
10,3
17,3
9,6
6,2.

Linų:
. 3,6

6,2

w“rt H 9.50 Wave   1 w
Naujos AC.
—1)C Radios Y"! “ V
RCA Efj
Victor I

“H 9.50
8 Tūbų Kfl
Radios po
General $OE rtfl
Electric už
Radionas $^5

UZ ............
, i-* *■. ' r' ■' . ., •,’< ■ ... ...r.

Philco Radio šu pho- 
nografu 8 tūbų, gra 

žiaine kabinete už

49.50
Seną radio priimame 

mainais.

Genuine White Star 
Telefonas — CAL. 6681-6656

Paveiksluoti Kalendoriai po 25c
t • ■ • . I . * . • ( f* ■ ’ . • ■

‘ ’ ' ’: • ’ • • ' ■ X . - . ’ » . v ’

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

NAUJIENOS
1739 S. Raiste St.

: \ CANal 8500,

19,6
9,1
9,0

pralenkęs, bet jis , dar negali 
lygintis sll Danijos, Anglijos

Jos.F.Budrik
< INCORPORATED
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

JOHN P.TWAED®
LOANS and INSURANČE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičįo; arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk: <

840 West 33rd Street - t D
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE W

kai- ūkininku. Šie duomens paimti 
met-

Gražus programas duodamas ne
daliomis iš WCFL stoties 5 vai.

po pietų. •
6ARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

• - ’ ■ t . • _ X • ,
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EKS-KĄRĘIVIŲ LAIMĖJIMAS

ISTERIŠKAS RIKSMAS

KAI ATEIS PAVASARĖLIS

FRANCUOS VALDŽIA KAIRESNĖ

Frusjsika PRALAIMĖJO 
LDD. REFERENDUME

’Naujieoo* •ln» kasdien. išskirtam 
»t)kmadwnma. Laidiia Naujienų Ben 

I7«R H Halsted Ghicago 
(h telefonas Can|U U0Q

Entered »* Wond <2as» Mattei 
Mare)) 7Įb i914 «t <hr Po»i OfficF 
of <2hicago Iii undei the net of 
4 arėto Srd 1879

M.Ob 
«:.00

96.IMI
2.75

užsieniams. JSa- 
užsieniuose,

- frrošiu- 
ląiškams

fribauripUpo ReU»:
per yėar Ui Cąnada
oer rea? outsidr »1 Chicaiaro 
pa> veai .Ub Ciiteag<

i. ir ža 
dindamas naivią bravūrą san- 
tykiuose su opozicinėmis gru
pėmis savoje visuomenėje. Bei 
santykiai su stipriausias ir pa 
yojingiausiais kaimynais — Vo 
kieti j a ir Lenkija

Bet ne mažiau svarbus klausimas, kaip karas Etio- 
1 rijoje, šiandie franeuzams yra jų finansai. Franci ja pa
iko vienintelį didelė šalis,* kurį dar vartoja aukso va

liutą. Frapkae, palyginti su doleriu ir sterlingais, turi 
beveik 40 nuošimčių aukštesnę vertę. Tai labai kenkia 
Francijos užsienių prekybai, ir ji yra priversta vykinti 
namie ^ mažinti išlaidas, kapoti valstybės
tarnautojų algas ir 1.1,

Nuo to kenčia stambus. visuomenes sluoksniai. 
Jiems palengvėtų, jeigu frankas butų nupigintas daug- 
maž tiek pat, kaip Amerikos doleris. Ęęt, valiutos pigi
nimui griežtai priešinasi bankininkai ir vis j tie, kurie

41.00 

•Ir per

yęrspias Vokietijoj, Latvijoj ir 
.. '-rJ L ' • J \ pašokdino ir

nes kiekvienoje lietuviškųjų fašistų nuotaiką,

Prezidentas Rooseveltas atsisakė patvirtinti karo 
veteranų bonusų išmokėjimą, bet atstovų butas tuo jaus 
bonusų bilių patvirtino 324 balsais priešu 61, t. y. daug 
didesne dauguma, negu du trečdaliai. Tokiu budu vie
na kongreso dalis jau sulaužė prezidento “veto”, ir at
rodo, kad taip pasielgs ir senatas.-

Bonų išmokėjimo, matyt, jau niekas nebesulaikys. 
Eks-kareivių pastangos gauti “cash” iš valdžios iždo 
bus apvainikuotos laimėjimu, nors yra aišku, kad jų 
reikalavimas yra šališkas. Jie gauna daug daugiau, ne
gu valdžia buvo pasižadėjusi jiems duoti. Buvusiems 
kareiviams pasisekė dėl to, kad jie per metų metus tvir
tai laikėsi išvien, kaipo grupė, ir nedavė ramybės kon- 
gresmanams.

Agrarinės Ir ūkiškai atsili
kusios Lietuvos fašizmas, 1935 
metų gruodžio mėnesio 17 die
ną Rengdamas į dešimtuosius 
§avo gyvavimo metus, spėjo 
per tą laiką sudaryti ten poli
cinį režimą, smarkiai užraug
tą slaptu, provokaciniu krimi
nalinės policijos veikimu mora
liniam ir fiziniam fašizmo prie
šų slėgimui. Lietuviškas fašiz
mas per visą dešimtmetį (9 
metus. — Red.) pasižymėjo iš
imtinu minties ivbagiškumu, 
vergišku fašistinės praktikos 
kopijavimu iŠ užsienio ir ne
sugebėjo ne tik išspausti kiek 
aiškesnės žymės vidujiniame 
krašto gyvenime; bet neįsten
gė sukurti bent kiek suformuo
tos savitos ideologijos. Dėl to 
fašizmo šaknys Lietuvos visuo
menėje tebėra vos pastebimos, 
sekliai siekdamos *skystą besi
mokančios jaunuomenės, valdi
ninkijos ir stambiųjų ūkininkų 
sluoksnį. >

Rusijos komunistų valdžia, nenorėdama atsilikti 
nuo “buržuazinio pasaulio”, paskyrė oficialinę delega
ciją dalyvauti Anglijos karaliaus laidotuvėse; Delegaci
ja susidės iš komisaro Litvinovo, maršalo Tuchąčevskio 
ir pasiuntinio Maiskio. '

Šiaip nebūtų nieko keisto tame, kad viena valdžia 
siunčia savo įgaliotinius išreikšti pagarbą mirusio kil
tos šalies valdovo atminčiai. Tai yra paprastas tarp
tautinis mandagupias. Bet kai taip elgiasi bolševikai, 
tai noroms-nenoroms prisimena, kad netolimoje praei
tyje jų nusistatymas buvo tam visai priešingas. Kai 
1924 m. Anglijos Darbo Partija sudarė ministerių ka
binetą, tai komunistai rėkė, kad tie mlnisteriai esą ^ka
raliaus Jurgio tarnai”. Jie sakė, kad susipratę darbi
ninkai negalį turėti nieko 'bendro su karalium.

Dabar visi mato, kad tai buvo tuščios frazės. Kada 
sovietų valdžią Anglija pripažino, tai jos atstovams te
ko susitikti su karalium ir dalyvauti jo iškilmėse.... Jie 
turėjo elgtis taip, kaip elgiasi viso civilizuoto pasaulio 
atstovai. Dabar-gi Maskva negali išsisukti ir nuo daly
vavimo karaliaus laidotuvėse. Ką padarysi, kad žmonis 
jos gyvenimas eina ne pagal “leninizmo tezius”!

IR BOLŠEVIKAI DALYVAUS KARALIAUS 
LAIDOTUVĖSE

vieno . cento” tam komitetui, 
bet jisai pripažįsta, kad praei
tyje panašus “Sargybos Komi
tetas” gaudavęs pinigų iš SLA 
viršininkų (pats Vitaitis duoda- 
vol), bet, girdit tame nesą, 
ko blogo. Gerai, jeigu tame 
ra “jokio prasižengimo”, tąi ko 
Vitaitis taip isteriškai rėkia ir 
plūstasi ?

Nežiūrint, kad jisai apsime
ta ląbai įsižeidusiu ir griežtai 
užsigina, bet mes vistiek petL j bąrtihis rėžimas. Fašistinis per 
khne, kąd jisai Wa apsiėmęs

Iš to ir kyla daugiausia tie neramumai Franci joje, 
kurie kartais sudaro...įspūdį, kad tepai gali paimti vir^ 
šų “fašįzmąs^. Polemika tarpe partijų eina dėl “demo
kratijos” ir “fašizmo^ bet kovos pamate yra klausi
mas: tęsti defliaciją toliau ar ęiti prie valiutos nupigi- 
nimo? ' !r 1.1 . z ' ’y ;

Kaip šituo klausimu yra nusistačiusi naujoji val
džia, dar nežinia. .

reduktorius buvo atsilankęs su 
prakalbomis ir nuvyko pas tos 
vietoą tautininkų veikėją pasi
tarti^ tųojaus ,pb to tasai vei
kėjas net su dviem /‘protesto 
rezoliucijom” pradėjo bėgioti į 
SLA. kuopų ir kitų organizaci
jų susirinkimus, prašydamas, 
kad viena arba kita tų rezoliu
cijų įiųtų priimta. Jeigu p. Vi- 
taitįs uorės, pieš galėšifne pa
sakyt}, kur Iriai buvo, ir var
dą to veikėjo, kurį jisai “už- 
krenkiavo” protestuoti.

Pagalios, kai dėl p. Vįtaičip 
davimo tam tikro nuošimčio 
nuo savo algos į “Sargybos Ko
miteto” Nors jisaj ginasi 
nemokėjęs Ir nemokėsiąs “nė grąžiname p. Vitaičiui

Visų-pirma, dėl šito p. Vitai- 
čio riksmo reikia pasakyti, kacį 
p. Vitaitis neteisėtai vartoju 
SLA. organą rinkimų agitacL 
jai, Kada “Sandara” ir “Vįe? 
nypė” per menesių mėnesius 
niekino ir inkriminavo ' SLA- 
Pildomo Komiteto daugumą ir 
ypatingai iždininką Gugį ir pre
zidentą Ęagočių, tai Vitaitis ap
simetė to nematąs. Bet kai tik, 
kairesnio j e spaudoje telpa kas 
nors apie Viniką, Mockų arba 
Vitai tį ir tą f asistuojantį “Sar
gybos Komitetą”, kuris už juos 
agituoja, tai p. Vitaitis tuoj aus 
panaudoja SLA- organą plūdi
mams.

Dabar kai dėl tų tariamų 
“šmeižtų”, kurie tilpo “Naujie
nose”. P-as Vitaitis sakosi-ne
dalyvavęs “jokiame slaptame 
šįo komiteto susirinkime”. Bet 
tai yra išsisukinėjimas. Jau 
Apšvietos Komisiją buvo pada
rius pačioje “Tėvynėje” p, V|* 
taičiui priekaištą, kad jisai da
lyvavo slaptoje tautininkų ir 
sandtariečių konferencijoje (pe
reitą vasarą), kuri tarėsi kaip 
“iššluoti” socialistų simpatiža- 
torius iš SLA. Pildomos Tary
bos, ir darė kandidatų sąrašus 
SLA. rinkimams. P-as Vitaitis 
šito priekaišto neužginčijo.

Toliau^ nors p. Vitaitis sa
kosi “jokios pagelbos” netei
kiąs “sargybininkams”, bet mes 
turime gana “aiškių įrodymu, 
kad jisai varo tą pačią agitaci
ją, kaip irz jie. “Sargybos Ko
mitetas”, pavyzdžiui, savo lą- 
pęliupse demagogiškai šaukę, 
kad'.Apšvietos Komisija ir Pil
domoji Taryba bandžiusios už
dėti “Tėvynės” redaktoi'iųi 
“cenzūrą”, šitais “sargybinin- 
Icų” šauksmais sukurstyti, tau
tininkai kai kuriose SLA. kuo
pose stengėsi pravesti “protes
to rosįoliucijas”. Prie tokių pTO- 
testų kurstė sayo kuo- 
pose ir p. Vitaitis. Vienoje ko
lonijoje, - sakysime, “Tėvynės”

Kairysis radikalas Sarraut sudarė nuųją Francijos 
ministerių kabinetą, kurio dauguma susideda iš radi
kalų ir kairiųjų repubjikonų. Bet svarbus užsienių rei* 
kalų ministerio portfelis yra pavestus dešiniojo centro 
atstovui Flandin*ui, W

Nacionalistai ir fašistai negavo vietų valdžicpe. Į 
ją neįėjo taip pat ir pačios kairiosios partijos, ųprFjos 
yra neva susijungusios su radikalais vadinamam “liau
dies fronte”. Tas “liaudies frontas” Francijojp, matyt, 
iš viso yra daugiaus dekoracijai, negu kokiam realiam 
tikslui. " >

Šios naujos valdžios susidarymas reiškia, visų-pir
ma, tai, kad Francija atmetė Laval’io politiką, palankią 
Italijoj fašizmui. Francija dabar nuoširdžiau rems Tau-^

, “Tėvynės” redaktorius įpuo
lė į Isteriką dėl to,^ 'kad “Nau
jienose” buvo pastebėta, jogei 
yra visa eilė faktų, liudijančių 
apie pp. Viniko ir Vitaičio ben
dradarbiavimą su tautininkų 
“Sargybos Komitetu”, kuris sa
vo šmeižiąAčiį.‘,literąfųrą kurs
to. vienus ŠLĄ/mariųš prieš kL 
tus. Jįsai sako, kad tai esą “ne- 
sąžinin^i” ir “begėdiški” “šmėL

“Sklokininkų” (opozicinių ko
munistu) . centro buvusi dau
gumą sų L. Pruseika priešaky
je buvo paleidusi visų LDD. 
narių balsavimui w sumanymą 
“vienytis” su komunistais. To 
bąlsavimo Rezultatai esą jau 
gauti centre. Jie, kaip rašo A. 
Jankauskas “Nauj. Gadynėje”, 
yrą tokie:,

“Už mažumos nusistatymą 
(t. y. prieš vienybę) pasisa
kė 14 kuopų, o už pruseiki- 
nės didžiumos —- 6 kuopos. 
O dvi (Newarko iv Philadel- 
phįjos) kuopos stovi ant vi
durio,”'
Tokįu būdų “vienybę” su 

bimbininkais . LDD. nariai at
metė. .

Pralaimėjęs savo organizaci
joje, Prųseiką dabar protestuo
ja prieš “vienybės sabotažą”, 
kurį daranti dabartinė A. Jam 
kaųsko vedama centro komite
to dauguma,

Negeriau sekėsi lietuviškam 
fašizmui organizuoti visuome
nę apie savo vėliavą. Septyne 
tas metų atgal lietuviškas fa
šistinis rėžimas padarė pastan
gų suburti savo vadovybėj tam 
tikrus ukininkįjoą sluoksnius. 
Individualiai vedama buvusiojo 
Žemės ūkio ministerio Aleksos, 
ta ūkininkų organizacija, be
veik iš kartę iškrypo iš jai sta
tomų vėžiu, vėliąu persimetė 
į opoziciją rėžimu4! ir pagaliau 
politiniai žlugo, kartu su savo 
kūrėju, 1935 metais gavusiu 
pasitraukti iš kabineto. Pasta
raisiais laikais fašistine Lietu
vos vyriausybė metėsi organi
zuoti kaimo ukininkišką j į A jam 
nimą, panaudodama tam t įka
lni valdiškojo aparato tarnau
tojus, o ypač mokytojus. Di
deliais laimėjimais lietuviškas 
fąšizmąs ir čia negalėjo pasi
džiaugti. Teisybė, oficialiais 
duomenimis visame krašte liko 
sukurtos ganai skaitlingos “Jau
nalietuvių organizacijos”. Bet 
į jas jaunimą sutraukė išori
niai blizgučiai pavidale fašisti- 
pęą uniformos ir viešųjų pa- 
rądų, laiks nup laiko metamos 
piniginės subsidijos, nemoka
mų ekskursijų, galimumo vie
kai veikti. Taičiau' ir ta prga-k 
nizaęįją esmėje, net siavo vir
šūnėse, pasilieka arba idėjiniai 
pakrikusi, nešu‘cementuota, ar
ba tik nieėhaniškai rišama, su
talpindama savo eilėse ne tik 
fašizmui gana abejingas jau
nimo grupes, bet kartais jam 
net priešingas. Beveik vienin
telė galimybė organizuotai ir 
vlešdi veįkti fašistinėse “jau
nalietuvių” organizacijose, t pri
vertė, užsimaskavus, į jas $to? 
ti liet fašj?ipo prięšiniilkuš. 
Kiek idėjiniai yra palaida ta

liškų savo įstaigų laukiamuo
se kambariuose jis deda ant 
stalo, gretimai gražių liaudies 
meno kurinių ir Lietuvos gam 
tos atvaizdų, ir Lietuvos kon
stitucijos tekstus. Tuo tarpu 
viduje tA konstitucija, fašistu 
kojomis purvan sutrypta, jau 
senai guli šiukšlių duobėje, žo
džio, spaudos, susirinkimų, 
daugumoj ir organizacijų lais
vė panaikinta. Lietuviškas fa
šizmas iki paskutiniųjų laikų 
tik todėl atvirai nepuolė kle
rikalų, kad nesijautė pajėgsiąs 
juos nugalėti. Jis leido vege
tuoti liau'dininkartis ir Lietu
vos Socialdemokratų Partijai, 
bet visas faktiškasis S-D par
tijos veikimas liko sutramdy
tas, jos organizacijos likviduo
tos “už neveiklumą” ir tik dėl 
dekoracijos palikta Kauno or
ganizacija ir Partijos Centro 
Komitetas. Vadinasi, užsie
niams S4) partija gyvuoja, vi
duje nuo jos palikta tiktai pli
ka iškaba.

Dar blogiau yra su profe
sinėmis darbininkų organizaci
jomis. Paskutinė jų liko pri
baigta 1935 m. vasario' mene
sio 2 dieną ir tuo pat metu 
atsirado Vidaus Reikalų Mini
sterijos sukurta “Generalinė 
Darbininkų Atstovybė”, polici
jos agentų atstovaujamą. Kad 
užpildytų fašistinės statybos 
frontą ir toje vietoje, lietu
viškas fašizmas pačiu pasta
ruoju laiku ėmėsi organizuoti 
“Darbo Namus”, savotišką fa
šizmo ir darbdavių ekspozitu- 
rą, kurion, dėl dekoracijos, nu
matoma įtraukti keliolika val
džios buterbrodais pirktų “dar- 
bįninkų atstovų”.

Vidujiniai bejėgis ir be sa
vaimingo turinio lietuviškas 
fašizmas, be kontrolės ir smur
to ^priemonėmis valdąs užgrob
tąjį kraštą, nieko nepadarė, 
kad palengvintų krašto ekono
minę būklę, i o iš . kitos pusės 
išaugino valdančiame aparate 
ir savo partijoje palaidą visuo
menės turto vagiliavimą, ap
nuodijo visuomenę vidujiniu 
■špionažu, provokacija ir poli
tiniu vergavimu. Visuomenių j 
gyvenimą prislėgė brutalus po
licinis rėžimas. Lietuviškas fa
šizmas buvo tiek naivus, kad 
iki paskutiniųjų dienų ^tikėjosi 
galėsiąs merdėti jo paties pri
pildytoje baloje, bet atsitiko 
kitai. (Bus daugiau)

ypač su 
pirmąja; neilgai leido lietuviš
kam fašizmui Šildytis Hitlerį j 
laimėjimo saulėje. Niekuomet 
neužmiršęs ginčas su Vokieti
ja dėl Klaipėdos krašto, pa-v 
starąisiais metais virto atviru 
konfliktu. Fašistinės VokietL 
jos pritaikytos Lietuvai eko
nominės sankcijos labai skau
džiai palietė Lietuvos ekonomi
nį gyvenimą, padvigubindamos 
pasaulinio krizio slėgimą. Prie 
to dar prisideda brtftali, su 
priemonėmis nesiskaitanti po
litinė naciškos Vokietijos agre
sija, pastačiusi sau tikslą at
siimti Klaipėdos kraštą. Santy
kių sunormavimui su Lenkija 
skersai kelio atsistojo Vilniaus 
klausimas ir oficialiosios Cfen

■ ♦

kijos draugavimas, su Hitleriu. 
Gyvai ir nuolatos gresiama, 
valdančioji Lietuva liko įvykių 
pastatyta į visai nenaturalę 
padėtį: būdama fašistinė, ji 
gavo ieškoti užtarimo' ir para
mos prieš idėjinius savo ben
drus Europos demokratiškose 
šalyse ir komi/nistinėje Rusi
joje..

Ta ypatinga tarptautinė pa
dėtis , padėjo ryškios žymės ir 
į vidujinius santykius Lietuvo
je, bent tiek, kiek tas lietuviš
kam fašizmui buvo reikalinga 
politiniam eksportui į demo
kratinius užsienius. Lietuviškas 
fašizmas iš karto įgavo du vei
du: Vieną savai Apyvartai, na
mie ir kitą 
vo išstojimuose 
savo politinėse ten atstovybe- 

fašistinis Lietuvos rėžimas

*W;

litMkraio kRlna
< hicjiąiije (mAtu
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ValatUoNe n* 
oafta

dųorti tam tikrą duoklę “sargy-1 Estijoje aiškiai 
bininkams'
SLA, rinkimų kampanijoje p. sukeldamas juose jei ne didės 
Vitaitis duodavo savo dalį? Ant- nį aktingumą, tai bent didės 
ra vertus, jeigu jisai neduoda, pį pasitikėjimą savimi 
jeigu Vihikas ir Mockus neduo 
da, tai iš kur gi “Sargybos Ko. 
įritėtas” ima pinigų savo gau 
singai “literatūrai” 
romą, cirkulioriams,
— spausdinti ir po SLA. kuo 
pas siuntinėti?

. Taigi tuos “begėdiškumus” 
“nesąžiningumus” ir “melus’

indiferentiška publika; laikinai | tebereklamuoja Lietuvą, kaipo 
prisidengusi apsauginė fašizmo į respubliką. Dekoracijai oficia- 
spalva, kad galėtų ir toliau pel- " 
ny ti valdiškose ir / pusiau* val
diškose įstaigose savo kasdie
ninę duoną.

Nevisuomet palankiai veikė 
lietuvišką fašizmą ir tarptau
tiniai jo santykiai. Kol pasau
linis fašizmas rodė ryškios ten
dencijos stiprėti, jo laimėji
mais stiprinosi ir Lietuvos da-

Che Lithuanian OrUj Naw» 
-’ubilslied Dali) Excein Suiidav bj

UtkUapivn New» Pub.. <>>..• An«
1739 Raistą) Btraai

Triąpbone CANa) 8500

jaunoji lietuviško fašizmo gvar
dija, rodo šių metų ūkininkų 
sąjūdžio faktai, kuomet aktin
guose Suvalkijos ūkininkų iš
stojimuose prįeš rėžimą nere
tai dalyvavo ir “jaunalietuviai”, 
išvien eidami su savo tėvais ii 
broliais.

Liūdną vaizdą sudaro pati 
fašistų, vadinama “tautininkų” 
partija, turinti reprezentuoti 
fašistinę mintį pačioje visuo
menėje. Be politinių karjeris
tų ir avantiūristų, savanaudiš
kai gaudančiu momentą, lietu
viškas fašizmas į sayo orga
nizacijas ’ -įstengė įtraukti tik 
labai skysta^* stambesniųjų 
irkininkų grupes, kurios iš fa
šistinio rėžimo laukė' materia
linių savam ūkini lengvatų ir 
tikėjosi* gausios aktingos para
mos. kovoje su darbininkais. 
Bet patį “tautininkų” partijos 
branduolį sudaro nuo rėžimo 
priklausoma valdininkija ir val
stybinių mokyklų. , mokytojai, 
daugumoje atsitikimų prievar^ 
ta įgrūsti į valdančiąją parti
ją. Tai yra idėjliiai palaida, se

Pusnį metu , 
l'riin* lėnmsiam* 
IJrvi«n nAneslam1 
ViHiian. ii0nemu>
Lietuvon h

į (Atpiginta)
Metam, ...... HMM!
Pusei metu ..... ___ l.(H>
(nmb 'neneštam* ... .. .. 2.SU 
Pinigus reikia siųsti pašto Vpnay
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Nauji Metai Lietuvoj e 
Ir Dar Kai Kas 
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(Musų specialiaus korespondento).
tojaus dienų telpa spaudoje. 
Elta dabar iš viao daug įvai
rių žinučių spaudai duoda iš 
lietuvių išeivių gyvenimo. 
Draugija Užsienio Lietuviams 
Remti ir savo biulitepius iš 
užsienio lietuvių gyvenime 
skelbia Lietuvoje einančiuose 
laikraščiuose ir per radio, iš 
kur kai kurios tų žinučių pa
tenka ir užsienio spaudai. At
einančiais metais yrą pasiryž
ta Lietuvoje pastatyti galin
gesne radio stotis, be to, ji ga
lės veikti ir trumpomis ban
gomis, tai tokiu' būdų gal pa
vyks per radio susisiekti su 
Š. Amerikos lietuviais ir jų 
spųudai duoti įvairių žinių iš, 
Lietuvos valstybės gyvenimo, 
žinoma, dar tik projektai, bet 
visų remiami ir iš visų pusių 
turi didelio pritarimo, tai rei-

■ kia laukti, kad jie bus įgyven
dinti. »

Tai tiek jums žinių Naujų 
Metų progą.
Sausio 1 d.

Lietuvoje jau įsigalėjęs pa
protys Naujus Metus sutikti 
ne namubse, bet kur nors ka
vinėje, restorane, ar kitoje vie
šoje vietoje, žinoma, šioksai 
paprotys tik mieste prigijęs.

Kauno miestas visuomet la
bai triukšmingai Naujus Me
tus sutinka. Visos kavinės, re
storanai, valgyklos kimštinai 
būva prikimštos žmonių, čia 
eina visi, — jauni, seni, tur 
tingi ir mažiau pasiturį, žmo
nės . ūžia kaip bitės avilyje. 
Juokauja, džiūgauja, na ir po 
burnelę kitų išsimėtą, arba, ki 
tųip tarus, kleboniškų riečia.

Bet už vis smagiausia Nau- 
jus Metus sutinka žmonės su
sirinkę prie Karo muziejaus. 
Čia tūkstančiai žmonių sukn
ia. Visi krykščia, šūkauja, juo
kauja. Dvyliktų valandų nak 
ties mušant linksmai sugatAl- 
žia š. Amerikos lietuvių dova
notas laisvės varpas ir... j er
dvę pasipila šimtais margaspa1- 
vės rakietos. Visi, kiek žmo
nių nebūtų, galingai užtraukia 
tbutos himnų ir paskui prasi
deda sveikinimai. Griežia dū
dų orkestras. Kokios dešimties 
statinaičių padegtos' smalos 
liepsna laižo nakties tamsų...

Prie Karo muziejaus dau
giausiai susirenka darbo žmo
nės, tai čia ypatingai linksma 
būva, šiais metais tyčia daug 

- žmonių čia susirinko. Mat, nak
tis buvo šilta ... trys laipsniai 
šilumos. Nemunas- dar nema
no užšalti, nors buvo bemėgi 
nųs, bet susigalvojo ir garlai
viai laisvai sau plauko. •

Naujų Metų išvakarėse vi
suomet Valstybės teatre eina 
Traviata, žinoma, Kiprui Pet- 

k 'Tau skiri' dalyvaujant. <>Į* ‘ŠĮ spėk* 
taklį susirenka Visuomet rink
tinė publika, čia ateina aukšti 
svetimų valstybių atstovai, žy
mesni valdininkai, profesūrų ir 
daug kitos puošnios publikos 
ir uniformuoti išeiginiais dra
bužiais apsitaisę karininkai, 
žodžiu, visas Kaunas iškilmin
gai sutinka Naujus Metus.

Naujų Metų išvakarėse per 
valstybės radio stotį buvo per
skaitytas Dr. Luomono tilpęs 
Naujienose straipsnis apie rei
kalų reklamuoti Lietuvoje iš
leistas knygas š. Amerikos lie
tuvių spaudoje. Taip pat buvo 
skaityta Vandos Byanskienės 
tilpę Naujienose atsiliepimai 
apie Lietuvą.

Taigi ir š. Amerikos 
viai bent savo mintimis 
vavo Lietuvoje f Naujų
sutikime. Reikia šia proga pra
nešti, kad dabar kas savaite 
per valstybės radio duodamos 
trumpos žinutės iš užsienio lie
tuvių gyvenimo. Daug tų ži
nučių per radio skaitytų ry- nepastatė, tik šimtus tukstan

IŠ ARGENTINOS

NAUJOS MADOS MAUDYMOSI KOSTIUMUOSE
I

MIAMI, Fla. — Pulkas Floridos gražuolių modeliuoja vė
liausios mados maudymosi kostiumus ir kitas1 “byčių” drapa
nas, kurias gražiosios moterys dėvės šių vasarų. 
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go Lietuvių Darbininkų pą- 
šalpine Draugiją.. Metiniame 
susirinkame n draugija nutarę 
sudaryti komitetų, kuris rupim 
tusi Kazlausko likimu. Į komi
tetą liko išrinkti šie nariui: J. 
Mųrtinonis, J. Rimkevičius ir 
J. Nak^ųšą. . 'i'1

Komitetas pirmiausia steng
sis sukelti bent tiek aųkų, kiek 
reikia medinei kojai nupirkti. 
Apskaičiuojama* kad tokia ko
ja atsieis ąpie šimtą penkiap 
dešimtis dolerių. Komitetas ne
mano, kad 5Yihųipege bus. ga
lima tokią sumų pinigų nukel
ti. Todėl jis'kreipiasi į vįsas

.  r*-     "r---—:   ■ • (

Amerikos Lietuvių Trans-Atlantinio 
Skridimo Sąjungos, ALTASS,

Galutina Atskaita
Nuo Rugsėjo 12,1933 iki Gruodžio 31, 1936

Kanados lietuvių palaipinės 
draugijas, šiaip orgapizacijąs 
ir pavienius asmenis bei prįw 
šo aukų.

Manome, kad zVisi geros va 
lios lietuviai užj&Us tų nelai
mės ištiktų musų tautietį. Vi
si darbįninkai turi ištiesti pa 
galbos rankų savo draugui, ku
rį ištiko baisi nelaime. Prašo
me tad visas organizacijas it 
paskirus asmenis be atidėlioji
mo paringti aukų. Aukas siųs
kite čekiais arba pašto perlai
domis šiuo adresu1: X Rimke
vičius, 426 Edgewood St.» St 
Baniface, Man.

6
... ................................. h »|«! I r»i .1

x Visas surinktas aukas me* 
pakvituosime ir paskelbsime 
spaudoje.
r Komiteto nartai:

J. Martinonis,
X Rimkevičius,
J. Nakruša.

'r k s

Kaip žuvis be van
dens, taip getas 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtu bud.
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Jau plevėsuoja Lietuvių 
vėliava ant pirmuti
nės lietuvių visuome
ninės nuosavybės Ar- 

1 gentinos sostinėj.
Pereitą šeštadienį ir sekma

dienį, nuo ryto iki vakaro, lap
kričio 23 ir 24 d., 1935 m. apie 
šimtas kilnios sielos lietuvių 
be jokio atlyginimo darbavo
si baigdami statyti provizori
nius Dr. Jono Basanavičiaus 
vardo Argentinos lietuvių ko
lonijos hufosavius ‘! namus: Tie 
namai išaugo Buenos Aires 
miesto dalyje, Vilią Luganu 
ant nuosavių Lietuvių Centro 
žemės sklypų. Ir žemę ir na
mus Lietuvių Centras įsigijo 
nevartodamas nei vieno cen- 
taVo Lietuvos iždo lėšų, o vien 
Argentinos lietuvių ‘darbinin
kų pastangomis, šį kilnų dar
bų daugiausia rėmė d-ja “Lie
tuva”, o iš lietuviškos spau
dos vienintelis • “Argentinos 
Lietuvių Balsas” jį rėmė ir re- 
mi£.

Lengvi namai jau yra. Va
saros šventadienius jau yra 
kur praleisti. Juose galės tilpt 
ir Dr. Basanavičiaus vardo lie
tuviška mokykla. ,

Tai ką gali padaryt kilnus 
luganiečių ir bendrai pažan- 
gosios Argentinos lietuvių vi
suomenės pasišventimas. Ką 
dabar sakys tie, kurie be ato
dairos švaisto musų brolių iž
do lesąs ir nei vieno žemės me
tro' nenupirko, jokio pastato

čių litų išgrobė ir išeikvojo ko
lonijos demoralizavimui ir mu
sų visuomenės Veikėjų šmeižt 
mui.

Pereitas sekmadienis buvo 
istoriška diena. Subruzdo lie
tusiai, kultūringų tautų žmo
nes sekdami. Talka buvo mil
žiniška. Ypač dideliu pasišven
timu visų laikų dirbo A. Kai
rys, L. Ryšelis, A. Vaicekėnas, 
J. Vizgirdas, A. Bandys, Z. 
Jankauskas, L. Bernotas, P. 
Strungys, F. Pošiunas, K. Mau
kus, J. Vaicekėnas, A. Vaice
kėnas. II, B. Petrauskas, A. 
Rudėnas, A. Mieiudas, S; Krio
klys, J. Krikščiūnas, Ad. Mi
siūnas, f A. Morkūnas, X Ru~ 
daitis/. Av > Biely»<>tJ. Lazdau- 
skas ir kiti luganįečiai in cen
tro lietuviai.

Vilią Lugano lietuvaitės, 
matydamos kad Lietuvių Cen
tro darbo planas realizuoja
mas, džiaugsmingai sveikina 
talkininkuę. Jos verda matę 
ir iš visų apielinkių siunčia pra
kaituojantiems kilniems lietu
viams vyrams. Iš savo gimtų
jų sodybų tų matę atneša Vil
ią Lugane gimusieji lietuviu
kai' ir lietuviųkės “para los 
que hacen Ęscuela para noso- 
tros “Tiems, kurie mums da
ro mokyklų”).

Taip turi būti dirbamas lie
tuvių konsolidacijos darbas. 
Tai jau tokių punktų turime 
papuošimui musų kultūriniai 
tautinio darbo istorijos!

Luganietis.

ATSIŠAUKIMAS Į 
KANADIEČIUS

Visas Kanados lietuvių 
organizacijas ir pa
vienius asmeųis pra
šome paramos nelai
mingam lietuviui

. , .——— --------- -.( ,

WINNIPĘG,;, Man. — šioje 
kolonijoje dabar gyvena Pet
ras Kazlauskas, kuris prarado 
kairiąją koją..ujįs dirbo vald
žios laikomose.p‘‘relief” ' kempė
se prie tran^ąnadiško kefto 
tiesimo. Per $iėnesj įgaudavo 
penkis <|olęrių& .Kažkaip nelai
mingai jis Skleidė kųją,„Ar 
dėl Nie+inkaiYkos' daktaro prie
žiūros, ar zdėlo'kb kito išsivy
stė kraujo ųžnuodijimas. Liga 
pasidarė tiek , y pavojinga, jog 
teko kojų nupjauti.. Padaryta 
net keturios’iopferacijos. Dabąr 
to nelaimingo 'lietuvio koja yra 
nupiauta per kelių.

Jokio atlyginimo Kazlauskus 
negavo ir nėra vilties, kad jis 
bet kpkj atlyginimų gaus. Bo
sai ir daktarai sako, kad jis 
susižeidęs nė darbo laiku. O 
jei nelaimė įvyksta ne darbo 
laiku, tai niekas nėra atsakin
gas. - • 'l; ;, ■

Dėl tos nelaimės Petras Kaz
lauskas pateko į labai kritiš
kų padėti, — jam yra reika
linga skubi parama. Paramos 
reikalu jis kreipėsi į Wiunipe-

įplaukos

Narių duokles ir aukos .............. ............. .
Aviacijos dienos, kįtį parengimai ............ .
Auksinės ir Sidabrines špilkutės .... ....... ---■
Aukos iš Lietuvos ................... ............ .......
Iš Buenos Aires, Argentinos ........................
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje ..........
“Lituanicos II” laiškai ir Įeit. V. Vaitkaus 

paveikslai ...................
Iš Junęau, Aląska, :..............'.......

VISOf TIESIOGINIŲ įplaukų
■ _' ę ■ • , •

Paskola nuo J. Mackevičiaus ... 
Paskola puo “Naujienų

CUBOS PREZIDENTAS IR ŠEIMYNA

■K

o

HAVANA, CUBA. — Dr. Miguel Gomez, naujai išrinktas 
j Cubos prezidentas su žmona ir dukterimis.

.. $7,731.32
.. 13,484.36
.. 4,043.31
.. 5,186.93
....  73.60
... 500.00

Grąžinta (Refynds)
Už “Lįtuąnicų II”
Nuo J. R. James .........
Už Gazolino Taksus .

' VISO PAJAMŲ r....;............

IŠMOKĖJIMAI
- Orgųnįijąęij^s lįląįdos: spauda, statįc|nary, 

ppg^ųfės, charteris ir kjlok sfiiulKioš': ' ‘ 
išlaidos .... 1...........

Paštas, telegrafas, telefonas, siuntiniai, eks
presas ...J...........:... .................  .....

Auksinęs ir sidabrinės špiĮkųtės .......
Vaitkaus, “Lituanicos II” paveikslai, klišės, 

reklama, zinkai .  -.........
Transportacija* gazolinas, kelionės reikalai, 

viešbučiai ................ ........
J. Ę. James pęryažiayįmas per kolonijas .......
Aeroplano nponia kelionei per kolonijas ......

IŠLAIDOS SUKĖLIMUI PINIGŲ ,.r.... .... .... .

John D. Irrmann, adv., J. R. James-Janužausko 
byloje ......................... ..... . . ..... .... ............

J, R. James-Janušausko alga ir sąskaita ....•.......
Leit. F. Vaitkaus alga
Half Mdon Hotel . .....
New Yorko Įšjaidos, laukiant pasikėlimo:

• pragyvenimas j(5rkių), sargų alga, tele^ 
( gramos, telefonai, transportacija, gazoli

nas, paštas, lėktuvo užlaikymas, 
operavimas ,ętę. ...... ................................

t

$500.00
1,094.35

728.25
150.00

664.50
14.50

$31,908.52’ 3 , ’v •
; >. ' ■

$1,594.35

878.85

$34,171.72

273.05

$5,983.85

1,154.13
1,663.83

666.79
. 436.50
. 163.33

$1,626.22

200.00 
1,485.06 
1,100.00

150.00 X

Bosses Woift 
Kire People with 
Halitosis (BREATH)

People wtio get and hold jobs 
keep their breath agreeable

?7ith the best to chooae from these days, em- 
ployers favor the person who ia most attrac- 
tive. In būslriesa life as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is .considered the 
worst of faults. -

Untortunately everybod./ buffers from thlu 
oflenslvp condltion at some time or other— 

' many more regularly tHan they thi .(c. Fermen- 
tation of fooa partieles akipped by the tooth 
bnisb i> the cause of most cases. pecaying 
teeth and poo^ digeatlpn also cause odora.

The quick, pleąsant way to improve your 
breath is to tue Listerine, tne quick deodorant, 
every morning and everv nlght.

Listerine balta fermpntation, a mąjor ęause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
-‘n not offend others.

, If you value your job and your friends, uae 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Checf 
halitosis with LISTERINE

PELON ’
Tvirčiausia metėlių esencija 
arba naturališki, kartus laše
liai dėk degtinės. Rekomen
duojam specialiai dėl taver
nų. k ■

Lašai “PĖLON” pagelbim 
gi sergantiems skilviu ii; pa
žadinime apetito. Gausite vi
sose vaistinėse arba rašykit

MARSHAL
LABORATORY

4645 S. Ashland Avė., 
CHICAGO, ĮLL.

KAINA
• REIKALAUJAM agentų

N I IIIHII! »iii^t4«y«M.Ri.!įiiyi|f.... II I

Stop 
Itching 
Skin

v 2,058.61

4

NEPAPRASTOS IŠLAIDOS ................... ....... ...
: i,. ... i • , • \ , *

Perduota Dariaus-Girėno Paminklo Fondan
Nuostoliai iškeičiant litus ..... .............L..,....... . ..
Sugrąžinta už “Lituanicos II” laiškus ............

INVENTORIUS.
Beliyvood, III., Tax Anticipation warrant .
Mimeografąs ..........
“Lituanica II” .... .. .......... ........ ............ .

P ’ ' • . . . x >

PALIEKA KASOJE ..... :.......... ....;........ ... ...

Parašai: VALDYBA

FINANSŲ KOMISIJA:

$4,993.67
4.00

i

12.50 16.80

... 20.00

... 50.10
$23,058.38

$234284# $34,122*80

........... ........................................... ^.. $18.92

GEO. J. STUNGIS, Knygvedys 
ANTANAS G. KART ANAS, Prezidentas 
P. GRIGAITIS, Valdybos Pirmininkas 
ANTANAS Vaivada, Sekretorius 
JUSTINAS MACKIEWICZ, Iždininkas 
B. BITAUTlENE, J. J. HERTMANAvIČIUS 
DR. A. L. DAVIDONI8.
WM. J. KAREIVA, Pirinininkas’, 
M, NARVIDAS, Ą. Ą. DOBH§.

NAUJIENA*
PINIGUS LIETUVON

lo prašo Lietuvos žmonėsir 
pataria Lietuvos banbr

Niežčjimo, išbėrimų ir Dedervines— 
• Žemo greit palengvina skausmus nuo 
y sušvelnina irltaeijų nuo Eczemoa, spuor 

gų ir panašių Odos nesveikumų. Per 26 
metus Žemo ; vartojamas, ir giriamas 

z milijonų kaipo Svarus ir saugus vais
tas prašallnimul odos iritacljų. Užgir 
tas Good Housekeeping Bureau. .Nor 
4874. 35c, 60c, ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko. ,,, ■

i

šitą atskaitą ALTASS Valdyba priėmė 
vienbalsiai, su padėka kpygvędžiui, p,. Q, J. 
Stungiui už rūpestingą ALTASS knygą vedi
mą ir atskaitos sųtftisymą. Pasirašė Valdybos 
ir Finansų Komisijos Nariai., '

> > Atskaita pagaminta iš Caąh Book, Ledgęr 
i- Į ir Trial Bąlanęę Knygų. Įplaukos ir įšlaįdos

žemo
,FOR SKIN IRRIT4VTION S

yra sugrupuotos j kelis skyrius, kad aiškiau 
butų matyt, iš kokių šaltinių pinigai buvo
gauti, ir kaip jie buvo sunaudoti. ‘‘Tiesiogi
nes įplaukos” — yra aukos ir pelnas iš įvai

rių pąrehgimųt jf- suma $31,698.52 parodo vk 
sus pipįgua, kuriuos ALTASS sukėlė skridimo 
finansavimui, paskolų rubrika yrasavaiųd aiš
ki. įplaukoje paduodamos ir gražintosios su
mos, kadangi jos yra paduotos ir išlaidose. 
Bet J 88 butų gulima eliminuoti iš atskaitos at
ėmus lygiai tieįc iš išlaidų.

f > 'a I ’ ’

Atskaitos skaitlines palyginus, pasirodo, 
kad sukėlimui $81,698.5^ aukų, ALTASS išlei
do $5,988.85, arba apie 19 centų sukėlimui 
$1.00, kas yra mažiau negu 20%.
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Draugijų Žinios
Morning Star Kliubas

NAUJIENOS, Chicago, TU.
,...............  , --------------- ----------.... i _______

ŠeštadieYris, sausio 25, 1936

šįvakar gaus čempionų Taurę

NORTH SIDE. — šiandie 
(Sausio 25 d.) vakare, įvyksta 
Morning* Star Kliubo balius, 
Legion Hali, 3945 W. North 
Avė.

Balius, žinoma, yra ne nau
jiena, nes visi balius rengia, 
bet šis balius Morning Star 
Kliubo nariams tai tikras 
džiaugsmas ir atlyginimas už 
jų sunkų darbą. Mat, šio kliu- 
bo baseball ratelis laimėjo 
Miesto baseball lygoj čempio
natą ir šiam kliubui tapo pri-1 
pažintas pirmas prizas, t. y. 
didelė sidabrinė TROPHY.

Be to, dar teko nugirsti, kad 
šiame baliuje dalyvaus ir Lie
tuvos olimpijadoj dalyvavę 
sportininkai.

Taigi, šis parengimas yra 
tuo įdomus, kad abieji čempi- 
jonai su’sipažins, pasilinksmins 
ir smagiai laiką praleis sykiu 
su jų prieteįiais ir rėmėjais.

Morning Star Kliubo nariai 
ir kviečia visus lietuvius, kaip 
šios kolonijos, taip ir iš kitų 
kolonijų, dalyvauti ir susipa
žinti kaip su vienais, taip ir 
su kitais gabiais sportinin
kais. A. K. S.

Draugiški Upytės 
Kliubo Nariai

Valdyba

Upytės Kliubas susitvėrė tik 
praeitą vasarą, o jau turi apie 
šimtą narių ir, jei taip daly ' 
kai eis ir toliau, tai reikia ma
nyti, kad jų skaičius nuolatos 
didės.

Į šių metų valdybos sąstatą 
įeina pirmininku—Juozapas Ki- 
škunaš, pagelb.—Adomas Bar
tus, rast.—Elzbieta Toydus ir 
ižd.—Leonas Giniotis.

Draugiškas pasikalbėjimas , 
ir šokiai

Kliubo visi nariai yra tiek 
draugiški, kad veik visuomec 
po susirinkimų, < aptarę savo 
kliubo reikalus, susirenka pas 
p. Kiškuną pasišnekučioti. Be 
to, p. Kiškuno sūnūs puikiai 
griežia akordijoną, tad, norin
tiems, galima ir pasišokti.

Nario mokesnis tik 25 cen
tai į metus, kas yra nebran
gu ir visiems prieinama. 'Susi
rinkimai atsibuna kas naujo 
mėnesio pirmą šeštadienį, va
kare, po adresu 4070 S. Fran- 
cisco Avė.

Sekantis susirinkimas įvyks 
vasario 1 dieną.

L. G.

šįmet Keistučio Kliubui 
sukanka 25 metai

Bandys padvigubinti narių 
skaičių; ruošiasi vajui

Sekmadienį, 5 d. sausio, 
. Hollyvvood svetainėje įvyko 
skaitlingas Lietuvių Keistučio 
Pašalpos Kliubo metinis susi 
rinkimas. *

1936 metų valdyba užėmė 
vietas. Ją sudaro, pirmininkas, 
P. Jakavičius; pirm, pagelbi- 
ninkas—J. Sholteman; nutari
mų raštininkė?—Bronicė Rud- 
galvaitė; finansų raštininkas 
—W. Sharka; iždo globėjas— 
St. Baranauskas; kontrolės raš
tininkė—Elena Chepiutė; iždi* 
ninkė—M. Varnįenė; maršalka 
—L. Klimavįče; daktaras • kvo
tėjas—Dr. T. Dundulis;x teisių 
patarėjas—adv. John žuvis; 
korespondentas—J. Kondroška.

Kontrolės komisija susideda 
iŠ sekančių kliubo narių B. 
Pietkiewicz, 'J. Stolioraitis, 
Aleksiunas, F. Margevičius, Z. 
Kūkalis.

Kliubo revizijos komisija, 
kurią sudarė, pp. Puida, Ben- 
dokaitis, Kūkalis, išdavė rapor-

tą. Matyt, komisija gerai įsi
gilino į*jai pavestą darbą, nes
raportas buvo gerai apdirbtas. 
Iš jo paaiškėjo, kad kliubui 
1935 metai brangiai kainavo, 
palyginus šu 1934 metais. Na
rių mirtingumas žymiai padi
dėjo. Susirgimų butą net ma
žiau. Nariais kliubas pakilo, 
bet ne tiek, kiek turėjo ir ga
lėjo pakilti. Į tai kliubiečiai 
turėtų atkreipti atydą. Su pa
baiga 1935 kliubas narių turi 
apie keturiolika šimtų. Per pra
eitus metus daugiausiai pasi
darbavo naujų narių prirašinė
jimui: W. Sharka, B. Rudgal- 
yaitė, ’St. Narkis.i •

Knygos vedamos labai gerai. 
Pasak komisijos, ir profesio
nalai buchalteriai negalėtų go
riau vesti. „
šįmet sukanka 25 metai nuo 

kliubo įsteigimo '
Metinis kliubo susirinkimas 

nutarė šiuos metus skaityti 
kliubo 25 metų sukaktuvių me
tais. Kliubas nusistatęs, kad 
per šiuos metus dvigubai pa
didinti narių skaičių, ypaę jau
nimu. Kad darbas butų našes
nis, išrinkta vajaus komisija, 
kuri išdirbs projektą vajaus 
reikale. Ta komisija projektą 
paskelbs susirinkime, vasario 
2 d. Kliubiečiai, nepamirškite 
to susirinkimo. \

Biznio komisija pranešė, kad 
kliubo piknikas bus birželio- 
June 14 d., Birutės darže. Do
vanomis bus išdalinta, brangus 
rakandai, pinigai; viso vertės 
apie trijų šimtų dolerių. Prie 
progos priminsiu kliubiečiams, 
kad, pagal kliubo nutarimą, 1 
d. gruodžio, 1935 susirinkimo, 
kiekvienas kliubo narys turės 
išplatinti tikįetus, kuriuos gaus 
nuo biznio komisijos prie fi- 
narfsų stalo sekančiame susi 
rinkime. .

Nauji patvarkymai
Nuo sausio 5 dienos grab- 

nėšiai, skirti* patarnauti prie 
mirusio nario, turės patarnau
ti veltui.

Paskirta du ligonių lankyto
jai,' visiems metams. . Jais bus 
K. Yurgan ir Paulaitis.

Sekančiame kliubo susirink i 
me finansų rast., Waltęr Shar
ka su visu štabu pradės pri
imti narių mokesčius nuo 10 
vai. ryto. <’ ? i

Beje, visi tie kliubiečiai, ku
rie esate persikėlę į naujas 
vietas gyventi, o nepermainčt 
antrašo pas kliubo raštininką, 
ko greičiausiai permainykit. 
To nepadariuž galite susilauk
ti bausmės.

Visais kliubo reikalais', kreip
kitės pas finansų rašt. Walter 
Sharka, 4635. So. Washtenaw 
Avė,

— Kliubo Koresp. J. K.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Nuoširdžiai 
Rekomenduojamas 
Vaistas dėl Vidurių

Chicago, III.—“Kuomet tik vidu
riai neveikia ar nemala imu Triner'a 

’ Bitter Vyną ir nuoširdžiai rekomen
duoju vlfrtems.’’ —- Mrs. Susanna 
Pavlus. \ A

Nedarykite bandymų su visokiais 
vaistais. Imkite Triner’s Bitter Vyną, 
kuris per pastaruosius * 4 metus pri- 
rodė save atsakančiu vaištu dėl už
kietėjimo, gasų, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, neramaus miego ir 
panašių Ilgų. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago
i i i ,i " 11 —

* #■ ■ ' . . « -

Liet. Liuosybės Namo 
Bendrovė regia t
mėtines Iš-'.- :
kilmes
Metinis balius savame* name

CICERO — Pirmą kartą bu
sime tokiose iškilmėse ■ šį šeš- 
tadienį/ kokias rengih lietu
vių Liuosybės Narno bendro
vė, minėdama savo metines 
sukaktuves’ savoje svetanęje. 
Čia, vadovaujant, A. J. Staš- 
kai, bus suyaidinta juokinga 
komediją “Amerika Pirtyje” 
ir “Pirmyn” choras, vedamas 
'p. K. Steponavičiaus, sudai
nuos keletą skambių dainų. 
Tai bus pirmas pasirodymas, 
bet ne paskutinis.
'Vedamos derybos “Blindai” 

pastatyt <
Y’ra vedamos derybos ;su 

Raudonos Rožės Kliubu, kad 
bendromis jėgomis pastatyti 
veikalą “Blindą”, kurią “Pir
myn” choras yra labai gerai 
atlikęs.- “Blindos” visi nori 
pamatyti. , D—

RADIO
----- —T——Y'"'n"' |

“Naujieną" Rytinis 
programas girdi 
Minu, valstijoje

“Naujienos” gavo laišką nuo 
Kostanto Gutkaičio, gyvenan
čio Zim miestelyje, Minnesoto 
je, kuriame jis praneša, kad 
“Ketvirtadienį, sausio 23 d., iš
girdo pirmą lietuvišką progra
mą”. Tai buvo “Naujienų” ry
tinis žinių .ir muzikos proga- 
mas, transliuojamas iš stoties 
WCBD. (1080 kc.).

“Mes buvome nevien labai 
nustebinti,” rašo p. Šlekaitis, 
“bet ir labai džiaugėmės.’’ ,

Zim yra suvirš 300 mylių 
nuo Chicagos. Tas parodo, kad 
“Naujienų” programą turėtų 
girdėti lietuvių kolonijos Wis 
consine, Michigane, iMinnesoto- 
je, Indianoje ir Kansas vals
tijose.

' Visų “Naujienų” skaitytojų 
ir kitų lietuvių, gyvenačių tose 
valstijose, prašome pranešti ai 
jie girdi progyamuš ir kaip jie 
patinka. \ '

Programai, yra transliuojami 
kas antradienį, ketvirtadienį įr 
šeštadienį, 9:30 vai. ryto, Chi
cagos h?ku. Jie susideda iš 
muzikos, s pranešimų ir vėliau
sių žinių.

Laivas Linksmybės
. WCFL

Ryt dieną, t. y. sekmadienį, 
nepraleiskite puikaus radio pro
gramą iš stoties WCFL, 970 
kil., nuo 5 iki 6 vai. po pietų. 
“Laivas Linksmybės” veža oro

, F. VIZGARDAS 
savininkas 

INTERNATIONAL 
WHOLESALE WINE

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

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

Parduodam tik tiems, kurie 
turi, laisnius.

Tel. Boulevatd 0470
4611 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILĘ.

NAUJAS FRANCUOS 
'•'< PRĖMJBRAS

Alberi' San'aut

PARYŽIUS. — Albert Sar- 
raut, vienas iš žymių sociai-ra- 
dikalų, kuriam, buvo pavestas 
naujo Francijos kabineto sudą- 
ryihas* ■ ■ ■ A , 

bangomis Harmoningą Budriko 
radio kvartetą, solistus ir di
džiulę radio orkestrą.

Bus sekianti programa:
Ilgėj Imąs, Tėvynės Maršas.

Budriko Radio Orkestrą.
Bu?drįko radio kvartetas.
Dukatų polka. Orkestrą.
Kvartetas.
Nekaltybės valcas. Orkestrą.
Kvartetas. ,
Lietuviškas Kadrilius. Or

kestrą.
Solo. P-lė Helena Sadauskai

tė, • artiste -dainininkė.
Lietuvių Melodijos. Orkestrą.
Makalai.
įk Spagnola. Valcas. Orkest- nijos programe. Chicago pro- 

ra. gramas girdėti nuo 9 iki 10

“NAUJIENŲ” METINIS

ir LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

■ ■.. . ' • C .

PAMINĖJIMAS
> 1 i ' ' ' . '’Y-į ■ . Y . . ■ t S

. y Y ' ' ; . . ' • K ' V i .

SEKMADIENYJE,

SOKOL HALL SVETAINĖJE
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

PROGRAME DALYVAUS GERIAUSI MUSŲ CHORAI, SOLISTAI, ŠOKĖJAI, MUZI
KANTAI. VISO APIE 300 ARTISTŲ.

Chicagos ir Apielinkių Miestelių Lietuviai Atsilankę Turės Didelio Smagumo ir pra
leis Vakarų Linksmai ir Naudingai.

Y PRADŽIA 4 VALANDĄ PO PIETŲ

Kvartetas.
Vilkas-Polka. Polką Orkesti • ya.: * ■ •
Kvartetas.

. žvaigždute Valcas. Orkestrą.
Laivo Linksmybės programai 

yra leidžiami Jos. F. Budriko1 
radio ir' rakandų krautuvių, • 
3417 S?Halsted Gt., Chięagojc.

Jie yra girdimi už 1,000 my 
lių nuo Chicagos, Amerikoje ir 
Kanadoje, ką liudija šimtai 
laiškų gaunamų po kiekvieno 
programo.—A.

vakaro, iš NBC stoties ii
WM AQ. . :

" Simfonijos orkestrą veda Er
no Rapeę.
• 11 \T' .. ..... ...  ........  e ---- .............. !... !.... ........... ........  ...... "...

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

Mr. and Mrs. Mike Tarutis
Šįvakar užprašo ' visus lietuvius linksmai 

( praleisti vakarą jų užeigoj,

New Century Tavern
3149 South Halsted Street

VICTQRY 2679 CHICAGO

Lauritz Melchior Gene
ral Motors Programe

Garsus Metropolitan operos 
solistas Lauritz Męlchior rytoj 
dainuos General. Motors Simfo-

. ;■ . ■ - ; .................... ............ V '' ' ■ ' •

H ' ' . ’ ' Y- YY ' ; Y .. Y l

Progress Krautuvė link
smins klausytojus su 

gražiu programų
1, - ' , ''"J'1' , Y i . • ''

——------ -r—

Rytoj, nedėlĮdienj, 11-tą va
landą prieš piet, radio klausy
tojai bus pavaišinti gražiu it 
įdomiu nedėldienio radio pro- 
gramu, neš šio programo išpil 
ftyme dalyvaus grupė žymių 
dainininkų, muzikų ir kalbėtojų. 
Visi bendrai yra pasirengę pa
teikti labai gražaus pasikląu- 
symo.

Prię to, pastebėtina, kad šio 
mis dienomis Progress Krautu 
ve turi didį Sausio mėnesio sta- 
ko sumažinimo išpardavimą, ka
me labai, geros progos kiekyje- 
nam pasipirkti visokių namams 
reikmenų numažintomis kaino
mis. Progress Krautuvės adre
sas yra 3224 S. Halsted Street. 

■ ' ' y --Rep. xxx.

METINIS PARENGIMAS
y — įvyks — v -

Šiandie, Sausio 25 diena 
SAVAME NAME, 

14th St. ir 49th Ct., Cicero, III.
7:30 vai. vakare. ( Įžanga 35 Centai
Bus suvaidinta juokinga komedija “AMERIKA PIRTYJE” 
Dainuos Chicagos Lietuvių Vyrų Choras po vadovyste p.

C. Steponavičiaus. Po programo smagus šokiai iki 
vėlumos.

VISUS UŽPRAŠO RENGĖJAI.

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

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

Dega be kvapo ir yra liuosas nuo angliadario.
Pašaukite NEVada 

arba VINcennes *twUU

PETROLEUM CO



KAIP PADARO KARALIUS

Edward, J

Frank

BAI

LONDON

VASARIO 1

yra žinomas so-

Kazi

HUEY LONG ĮPĖDINIS

Gerkit ir Reikalaukit
San

Tribu

North

NATHAN 
KANTER

Vjsos Chi, Moterų 
Kliubo narės į “Ca- 
valleria Rusticana”

užsinuodijo 
ranka. Už s:

Figūruoja demokftdų regulia
riame saraše kaipo kandida
tas į municipialius teisėjus

dieną 
aštun- 
lydimi

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

Lietu vilko*
Degtini*

Demokratų partija 
indorsavo John T. 

Žurio kandidatūra

Calale- 
stato

— kasos
F. Bist-

Fran-

am- 
yra 
4-to

noms,

hj.' 1610 
vakare.

Jaunų Lietuvių Pul 
kas dainuos “Nau

jienų” koncerte

, : ' • * ■ ■..... ■ ........................................................... ’ ............... . ..................................... ............. -.........................................-......... . ....................-

Chicagos. Draugijų, 
Kliubti Valdybos 

1936 metams

pirmi 
L.

2534 W.
— nut.

. Sharka
4635 S. Washtenaw kurios skelbiasi

riktą 1936 metams' 
pirmininku, 

P. Kilius -

pirm., 3344

rašt., 812 —
— kasierius 

J. Malinauskis,

kėRicriuš, 4535 Šri. 
__ >. — kasos 

Rockwell 
kasos globėja, 
F. Bistras" — 
FranciSco Avė.

riut. rašt., 3220 
P. Kasparas —- 

3534 S. Lawe Avė.; V.
— kontr.

J. Balčiūnas

Woodbine mokiniai lankėsi 
Bowman pieninėje :

apsilankė Bowman pienine ją, 
'čia jiems bu'vo parodyta visas 
pieno apdirbimo būdas, prade
dant nuo to, kaip pienas atve
žamas iš ūkių ir baigiant jo 
pristatymu vartotojui.

Columbus mokyklos mo 
kiniai išspausdino jdo 

mią knygą

Užsimušė iššokusi iš
* Viešbučio

šis paveikslas, persiųstas Amerikon- radio 
bangomis, parodo didžiumą Sir Gerald Wollas'ton bficialiai pa
skelbiantį Edvardą VIII-naujuoju Anglijos karalium.

dalinskaš, 
fin. rašt. 
End Avė

v. JianTkis. S 
Davidonis ir £>,= Brazas: ligonių 
lank. J. Gafhęfauskas. 3812 W. 
Mohroe. St.; itiaršąlka B. Stankus; 
korėspondeptaš’f'N. Williams; Dr. 

, kvotėjas Dr. Alėx Davidonia.
Susirinuimai laikomi kas antra, ne* 

dėldiertj Lawler Hali, t. 
Madison St.

Operavo Vytauto Belia 
juferanką

GARFTELD RARK LIETUVIU IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 
Valdyba 1936: pirm. Georgė Mą- 
dalinskas, 233' S. Central Avė.: 
pirm, vagį Jonas Jasinękas, 4300 

ve.; nut. rašt. M. Me- 
233 S. .Central Avė.: 
Chas. Katala, 4676 W. 
kasierius M. Kazlunaš, 

Gunderaon, Avė., Bdrwyn,

38 Woodbine mokyklos vai
kų grupe, lydimi Miss Lęif- 
heit, Miss Burk e ir dviejų vai
kų motinų, laivinimosi tikslu

SAUSIO 25.—Lietuvių Liuosybes Namo Bendrovės metinis pa
rengimas, Liuosybes svetainėje, 14th st., ir 49th Ct. 7:80 
vai. vakare. Įžanga —35c. Komedija, “Amerika Pirtyje” 
ir Chicagos Lietuvių Vyrų Choras, vadovaujamas K. Ste
ponavičiaus. šokiai.

SAUSIO 25—Morning Star A. C; metiniai šokiai ir įteikimas 
x City Championship JBaseball trofejos, Legion Hali, 3945 

’ W. Ęorth Avenue. 8. P. M. 25c?
SAUSIO 25—SLA.. Moterų Kuopa No. 208 16-ti Metiniai šokiai 

Hotel Windermęrė, East, 1642 E. 56th street, Crystal 
Ballroom. 8:30 P. M. 75c. G. Stephens Revelers orkestras

SLA. 63 kuopos balius, J. Macirkevičiaus svetainėj, 
Dainuos Roselande pagarsėjęs ša- 

Kiti pamarginimai. Pradžia 6 vai.

Visi Telšiškiai yra kviečiami 
atsilankyti antradienio vakare, 
sausio 28tą dieną, 7tą valandą 
vakare, pas pp.; Gilvidus, 1231 
So. 50th Avenue, Cicero, pii> 
mam aukšte. Kaip ateisit, su
žinosit tikslą to vakaro. Bus 
daug . džiaugsmo Telšiškiams. 
Tadgl, nepamirškite virš minė
tos dienos ir atsilankyt ir ki
tus paragint.—Telšiškis*.

SLA. Moterų Kuopa 
šiandien rengia 

šokius

nut. rašt., 2638 
; W. Sharka — fin. rašt., 
Washtenaw Avė.; Helen

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO Valdyba 1936 metams: 
Frank Jakavičia, pirm., 2638 W. 
40th St.; James Sholteman,, pirm. 
Pag. j 6456 S 
Bernice Rudgalviute, nut 
5332 S. Long Avė. ‘
f iri. rašt., 4635 S

Helen Chaputė, kontr. rašt., 
Stanley1 Ba- 

2950 
kasie- 
Jonas 

2841

Viešbu-
I čio Crystal Ballroom susirinks 

svečiai pamiklinti ko- 
i: I jas j taktą G» Stephens Reve- 
Her- lers orkestro muzikos.

Bilietai 75c. ,

STATE’S ĄTTORNEY 
Thomas J. Courtney.,

COUNTY TREASURER 
Horace G. Lindheimer.

RECORDER 
Kaihdl.

CIRCUIT GOURT CLERK— 
John E. Conroy.

SUPERIOR COURT CLERK
— ,Frank V.’Zintak.

CORONER 
Walsh .

SANITARY DISTRICT TRU- 
STEES — Thomas F. Byrne 
Denis A. Horan, Paul V. Col- 
inni.

CHIEF JUSTICE MUNICI- 
PAL COURT 
steby.

MUNICIPAL COURT Clerk
— Joseph L. Gili.

MUNICIPAL COURT 
LIF — Al J. Horan.

MUNICIPAL TEISĖJAI — 
John T.žuiis, William Brooksj 
Joseph A. Graber, Leon Edel- 
man, EdWard S. Schefflerj 
Erwin J. Hasten, and J. Shoil- 
ler, all of whem are sitting 
judges, and Oscar S*. Caplan^ 
John V. McCormick, Michael 
Trenko.

In Corpore” dalyvaus ir Vy
rų Choras: “Pirmyn” stato 
veikalą vasario 9.

— pirm, pag.; A; 
hut. rast.. 1814 

; Tel. Huriiboldt

Lincoln mokyklos mokiniai 
stato komediją

Lincoln mokyklą baigiančioji 
mokinių grupė sausio 20 dieną 
statė mokyklos auditoriume ko
mediją “Cap O’Rushes”.

’ (Sp.) 3

Grairiontaš — 1_______
Rocktvell St.;J. Rasteiniš 
globėjas, 4653 
Kathrin Giedra’ 
2543 W. 45 St, 
maršalka, 4548 '1
Kliubo_ susirinkimai atsibuna kiek

vieno mėnesio kas antra ketvirtadie
ni, K. Gramorito svet., 4585 South 
Rockwell; St.

Kviečia tėvus pasitarti
Jaunų Lietuvių Pulkas nu

tarė dalyvauti “Naujienų” 
koncerte, kuris įvyks vasario 
16 dieną. Tam reikalinga ir 
vaikučių ir tėvų parama. To- 
delei, valdyba kviečia vaiku
čių motinas ar tėvus atsilan
kyti pirmadienį ir aptarti, 
kaiptarti, kaip butų galima 
geriau pasiruošti, kad tinka
miau pasrodyti su vaikučiais 
scenoje. . . /

Nuo įpiovimo ar įdrėskimo 
► ^ftwtauto Beliajaus J. -v,.,

,j imas ; pasirodė 
|<ad norint r^- 
įėjo ją operųq-

IVindermere viešbutyje,

JUZEFĄ GATAVECKIENĖ 
CGaddy) pp tėvais, Jesunaičiųte 

, Persiskyrė su siųo, pasauliu 
fWėhė, '5:3O valankla 

ryto 1936 .m., sulaukus 57 me
tu/ amžiaus, gimus , krtvo 4, 
1878, Ramygaloj, Panevėžio ap.

Amerikoj išgyveno 37 metus.
Paliko dideliame nubudime 

vyra Adoma, 2 dukteris Anas
taziją Blatz ir žentą Povilą. 
Ona Dvorak ir žentą Gprald, 4 
sūnūs Vladislovą ir marčia Jo
haną, Petrė, Joną ir Adoma, 
švogerius Kazimiera Uli ir Vla
dislovą Bitauta ir daug kitų 
giminių, Lietuvoj 4 seseris Ma
so, Katutę, Ona ir Dorfiicelę 
ir broli Julių, .

Priklausė organizacijose Auš
ros Vartų Vyrų ir Moterų 
Dr-ja, Lietuvių Rymų Katali
kų Moterų Sąjungoj.

Kūnas pašarvotas randasi 
Rormann Ine., 115 Broadway, 
MelrOse Parke.

Laidotuvės ivyks pirrtiadieni, 
sausio 27 diena, 10:00 vai. ry
to iš namų i Mt. Carmel Mel- 
rose Park parapijos bažnyčia, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės si.ela, o iš 
ten bus nulydėta 
miero kapines.

Visi a. a. Juzefos Gatavec- 
kienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai * kvie
čiam*!“ dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimų. Nuliūdę 
Vyras, dukterys, sunai, marti, 
žentai, Švogeriai ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius Bormanu Ine., Telefonas 
MelrOse Park 714. • ■

Cicero mokiniai aplankė 
no bokštą

Pirmadienį, sausio 13 
vienos Cicero mokyklos 
to skyriaus mokiniai, 
mokytojai, Mrs. Carrie R. 
Coats, lankėsi Tribūno bokšte, 
kur jie buvo supažipdinti su 
labai sudėtinga laikraščio leidi 
mo industrija.

V. Beliajus 
kių mokytojas, LYS preziden
tas, gyvenąs > 3259 S. Halstėd 

Praš°-' street. —V.

Jaunam, čiagimiui adv. F. 
Žiuriui, tenka garbė būti pir
mu lietuvių kandidatuojančiu 
į Chicagos valdžią partines 
organizacijos parama.

Demokratai vakar paskelbė, 
kad jie indorsuoja adv. žurio 
kandidatūrą į miesto (munici
pialius) teisėjus ir uždėjo jo 
vardą ant partijos kandida- 
tų sarašo.

“Pri pažinimas"
? Lietuvių organizacijos, suin

teresuotos politika paskyrimą 
skaito lietuvių pripažinimu 
politikoje, kurioj ilgšiol buvo 
ignoruojami ir prigaudinėja- 
mi tuščiais prižadais.

John T. Žuris, 37 metų 
žiaus, dabartiniu laiku 
Amerikos Legiono Illinois 
distrikto legalia patarėjas ir 
ginčų sprendėjas. Tą pačią 
vietą užima ir Amerikos legio
no lietuvių poste, Dariaus- 
Girėno vardo kuopojp. Taipgi 
yra legalis patarėjas Keistučio 
Kliubui. Pirmininkavo Ame
rikos Lietuvių Advokatų Drau
gijai, Lietuvių Politiškų klu
bu tarybai, e te.

Advokato ofisą..turi 105 W. 
Madison street, o gyvena 
Brighton Parke, 4624 S. Fran- 
cisco avenue. Jo tėvai taipgi 
gyvena Chicagoje, adresu 6334 
South Ingleside avenue.

, Ad. Žurio

(rdh daltvanti ir nenanai 1
Dainų pamokos įvyksta 

kiekvieną pirmadienį Wood- 
man svetainėje prie 33-čios ir 
Lime gatvių. Visi vaikučiai 
būtinai atsilankykite. Be to, 
labai pageidaujame atsilanky- 

I ti ir tų vaikučių, kurie dar ne
priklauso prie šios draugijė- 

I lės, bet turi noro i rgali pri
klausyti. Valdyba.

BRlfiftTON PARKO LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO 1936 metų 
Valdyba: Joseph Savage 
ninkas, 4456 S. Talman Avė 
Klimavičių vice-pirm., 
46 St.; F.1 Jakavičia Jr, 
rašt., 2638 4O_St.; V
— fin. xašt,
Avė.; Helen Gramontas — kas., 
4585 S. Roękwell St.; J. Rastenis
— kasos globėjas, 4653 S. Rock- 
well St.; Kathin Giedra 
globėja, 2543 W. 45 St.
\ras — maršalka, 4548 S 
cisco Avė.
Kliubo susirinkimai jvyksta kas 

naujo mėnesio antrų ketvirtadieni 
K, Gramonto svetainėje, 4535 So. 
Rockwell St.

JAUNU LIETUVIU AMERIKOS 
, TAUTIŠKAS KLIUBAS .Chicagoi, 

III. Valdyba “ 
' sekanti: , J.

3267 S. Raiste^ St.;, P. Kilius - 
pagelbininku, 3347 Lituanice Avė 
S. Kuncevičių ■.' 
S. Union Avė, 
fin. rašt. 
Dulevičia 
33 St.
3200 Š. Lawe Avė .
— kasos globėjas, 4302 S. Sacra- 
mento Avė.; F. Kuncevičia — ka
sos globėjas, B201 Lawe Avė.; K. 
Valaitis —• ilgonių lankytojas; 

' 3306 S-. Virion Avė.
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 

nirmų penkiadierii 7:80 vai, vakare 
Lietuviu Auditorijoje, 3133 South 
Halsted St.

* Naujienų skaityto- 
u «kaityto] ai prašomi 

irkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, 
Naujienose.

Visos Chicagos Lietuvių Mo
terų Kliubo narės vasario 9 
d. ,vyksta į Sokolų svetainę, 
2345 S. Kedzie avenue, pama
tyti Mascagni operą, ‘ " 
ria Rusticana”, ■ kurią 
“Pimyn” choras.

Kliubui, kurio pirmininke 
yra p. Kifiene, bus rezervuota 
speciali sekcija. Kaip vienas 
žada atvykti ir visi Chicagos 
Lietuvių Vyrų h^ro nariai, 
kurie

CICERO.—Aštunto ‘ skyriaus 
Columbus mokiniai paruošė la 
bai įdomią klasės knygą, ku
rioje patalpino klasės istoriją, 
savo norus, pranašavimus, poe
mas, dalyvių paveikslėlius ir 
praeito semestro klasės nuota
kius. Knyga pavadinta 
ta Maria”.

LIETUVIŲ POLITIKOS' KLIUBO 
valdyba 1936 m.: Josėph Savage 
(Jusevičins) — pirm., 4456 So. 
Talman Avė.; L. Kliriiavičia — 
vice-pirm., 2534 
Jakavičia Sr.

. W. 40 St.
4635 S.

Avė., . . ...
4403 S. Albany xAve,.
ranauskaš, kasos globėjas, 
W. 38th St7; Mary Wamis 
rins, 3838 S. Kedzie Avė.; 
Kondroška, korespondentas, 
W. 40 St.: Dr. T. Dundulis

' tojas, 4157 Archer Avė./
Virginia 0036; John žuris, tėisių 

, patarėjas, 4624 S. Francisco Avė.;
Leonas Klimavičių, maršalka, 2584 
W. 46th St.; Mykolas Kasparaitis, 
knygius, 4154 S. Artisian Avė.

• Kliubo susriinkimai atsibuna .kiek
viena menesi kas pirmų sekmadieni 
12 vai. dieną, H011ywood svetainėj, 
2417 W. 43rd Street. *

Luišianos teisėjas,Richard Leche Huey Long įpėdinis, ku
ris laimėjo demokratų nominacijas į gubernatorius. Paveikslas 
jj parodo su šeimyna. • >

—-v pirmininku
A. Janavičia

• 3852t So.
Ambrozaitė — 
Indiaria Avė.; 
rašt. .2539 W 
šauskiėnė — 
1218 S1. Independence BĮ

• Ambrozas —- 
Avė.; Adolf, 
46 PI. ir P. Arlauskas, 656 B 
Avė. — kasos globėjais; S. W 
koresn., 6804 . S. Perry Avė 
Drigotas —• maršalka, 5649 So. 
Musville Avė.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 

mėnesio treti sekmadieni 1 vai. pp., 
Hollywood Inn svetainėje, 2417 W. 
43rd St.

SLA 6-to Apskričio Konferencija — Sandaros svetainėj^ 814 
West 33rd street? 1 vai. po pietų. Apskričio valdybos 

, ' rinkimai, SLA Auksinio Jubiliejaus konkursas, kiti svar
bus reikalai. Antanas Zalatorius, pirm.

SAUSIO 25
1036 E. 93rd Street 
kar-Makar choras, 
vakare. Įžanga—25c. 

SAUSIO 26—SLA. 212 kp. Kėnosha, Wis. Stato Blindą German 
American svetainėje, 1715-52 St., Kenosha.

SAUSIO 26—Paskaita, “Anti-Religinis Judėjimas Sovietų Rusi
joje”. Skaitys C. Kastėnas. Rengia Roselando Lietuvių 
Laisvamanių Kuopa, Darbininkų svetainėje, 10413 Michi- 
gan avenue, 1 vai. p.p. Įžanga veltui, (žiu. vas. 23 ir ko
vo 15.) , . c

SAUSIO 31—Mergaičių Būrelio Sigpa Epsilon Theta Bunco ir 
Card Party, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Hal
sted street, 8 vai. vak. 40 c. Prizai, šokiai.

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

VASARIO l-*-Cicero Lietuvių Improvyni^nt Kliubo metiniai šo; 
Inai, Liuosybes svetainėj e, Mtlu .St. ir<49th Ct., 7:30 vai. 
vak. Geras orkestras, daug laimėjimų. Bilietai—25c. • > 

Vasario 1—Lietuvių Improvement Kliubo metinis parengirhas, 
Liet. Liuosybes svetainėje. Bus daug gerų dovanų lai
mėjimui. , . : t * |

Vasario 8—Optimistų Kliubo metinis parengimas Liet. Liūosy- 
bčs svetainėje. Tai jaunuolių grupės, kuri visuomet su
geba sutraukti daug žmonių.

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

. ( Avenue. .-
VASARIO 15—Darius-Girenas, Amerikos Legiono, Kuopos Mo

terų Skyriaus (Axiliary) Valentine Dance šokiai, Varsity 
Ballroom, 3450 Archer avenue, 7:30 vak. 35c.

45 metų moteriškė, Jean 
Moore, užsimušė, iššokdama iš 
8-to aukštp lango Commen- 
wealth viešbučio, 2757 N. Pine 
Grove avenue.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO 
LITIKOS KLIUBO 1936 metu vai 
dyba: A. Walskis 
Evergreen St., Tel. Belriiont 7678 

. J. Kuprevičius 
Lungevičius — 
Wabansia. Avė 
3245; Stanley Buneckis — fin. 
rašt.; Augusta Žilius — kasin.; 
Tarnas Kubjlius — maršalka.
SusirinkiThai^ įvyksta kas mėnesi 

trečiame ketvf 
Hancoch St., 8

FhANCIšKUS 
KASPARAVIčIA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 22 diena, 5:30 valanda 
vakare 1936 m., sulaukės pu
sės amžiatis, gimęs Kelmią pa., 
Raseinių- apškr. (

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliaine nubudime 

broli Vilimų, dattg kitu gimi
nią, dfratigu ir UažystaittU, o 
Lietuvoj motinų Oną, 2 seseris 
it broli.

Runas pašarvotas randasi 
Pavlavičiaus koplyčioje, 6823 
Šo. Westem Avė.

Laidoutvės ivyks panedėlį 
sausio 27 dieną. 8:00 Vai. ryto 
iš koplyčias, i Gimimo Pan. šv. 
parapijos bažnyčia,, kurioje at
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten btfs nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Franciškans Kaspa- 
ravičio giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame, .
Brolis, draugai ir pažystami.
Patarnauja laidotuviųx direk

torius Pavlavičia Undertaking 
Uo., Licensed Embalmer S. 
Mitchellį Tel. Prospect 3242.

LaidbtuVėmis rūpinasi ponia 
Kasputis. .. ..-..y. J I

tų kėdžių dalyje. ’
Kelios kitos organizacijos 

taipgi žada atvykti “in corpo
re”. Kurios norėtų užsisakyti 
speciales vietas, yra ;
mos susižinoti su “pirmyn” 
choro vedėju K. Steponavičių, 
LAĖayette 7752.

Rezervuotos vietos yra $1.00, 
kitos 75c., — iš anksto 65c.

LIETUVIU ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
~ yba: P. Arlauskas 

656 Belden Avė.; 
- pirm. pagelb.

Califomia Avė.; Sophie 
. nut, rašt., 11731 S, 
M. Miravitz — fin. 

46 PI.; A. Rama- 
fin. rašt. pagelb.

Frances 
kasin., 11731 Indiana 
, Mirovitz, 2539 W 

ėlden 
rernis

IBOURBOH#] Mutual LiquorCo
4707 So. Hafeted St 

Tel YARDS 0803

CERTAS, Sokoly Svetainėj, 2345 South 
Kedzie Avenue.

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

VASARIO 23—Paskaita, “Religija ir Mokslas^. • Prelegentas 
K. August. Rengia Roselando Laisvamanių Kp., Darbinin
kų svetainėje, 10413 Michigan avenue, 1 vai. p.p. Įžanga 
veltui, (žiur. satts. 26 ir kovo 15.)

KOVO 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuanian University 
Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagos Lietuvių Au- 

a ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pelnas—įsteigimui stipen
dijų fondo. Įžanga 50c.

KOVO 8—“BIRUTĖS!’ Koncertas, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 South Halsted street. Choras dainuos naujas 
dainas, nęsenai atvežtas iš Lietuvos.

KOVO 15—Paskaita, “Pasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Jo 
Nuopelnai žmonijai.” Prelegentas H. Jogniinas. Darbinirtkų 
svet., 10413 Michigan avenue, 1 vai., pp. Įžanga veltai. 
Rengia Roselando Laisvamanių Kp. (žiu. 26 ir vas. 23.)

11 *" ——1,11"1 " ■1" *    ■" *  ................... -••• ... — — - - - - ..

Dėkoja draugams
Komentuodamas apie ihdor- 

savimą, adv. Žuris pareiškė 
džiaugsmą, “Kad^ demokratų 
partija pirmoji įvertino faktą, 
jog lietuviams priklauso teisė 
turėti savo žmones balsuotojų 
renkamoje valdžioje. Esu dė
dingas demokratų partijai. 
Taipgi noriu nuoširdžiai padė
koti visiems lietuviams ir ki
tiems draugams, kurie mane 
parėmė ir vienokiu ar kitokiu 
budu prisidėjo prie indorsa- 
vimo gavimo.

“Darbas dar tėra pradėtas”, 
jis tęsė. “Reikės sunkiai dirb- East, 1642 E. 56th stteet, šįva- 
ti iki lapkričio mėnesio rinki- kar įvyks Moterų Kuopos 208 
mų, vienok tikiu, kad mes iš- 16-ti metiniai šokiai 
eisime laimėtojais?

Tarp kitų demokratų parti- narės 
jos kandidatu yra sekami 

F GUBERNATORIUS — 
toan Bundesen, M. D.

. J H^inaurienėį yra ? plririininkė Dd- 
aus-TnilįR(l,*M'6T<^ Šfifyriatfs, 

-’be to, aktyvį' ir kitose organi
zacijose.

Davidoniy,

pirm
Maplewood Avė.;

rašt,
Walter Sharka, 

Washtenaw



I

Penki Chiėagos lietu
viai išvažiuoja ato
stogoms į Florida

Sabonių šeima pasi-Į B “BIRUTĖSn
NAUJIENOS, Chicago, III 

T”—.. ’
šeštadienis, sausio 25, 1935

RHEOMATISM CLASSIFIEDADSžymėjo tarpe sve
timtaučių

Motina, Liokadiją Sabonis ir 
duktė Sylvija 
Downers Grove

Nusiųskim Birutės chorą ( 
Kaunan ir

,1 i . .

koncertavo' Rašau straipsnį ir manau, 
‘ t durnus ‘ betraukdamas, ką mu-
 z sų chieagiečiąi pasakys perskai-j

Pereito antradienio vakare Butų labai įdomu žinoti,t 
gerai žinoma Sabonių šeima da- tečiaus aš eisiu prie savo Ūks 

t aax...vė koncertą vien tik aųieriko,- i°» P-rina negu spėsiu ką kiti 
tyj; penki vietos lietuviai' Siln*-1 miestelyje! ktris Randasi paakys.

dien ištraukia į šilt«ją FJoridą, jš Kauno, pakvietimą da,
p.* Sabonių; dukrelė, Sylvija, d?. ’ 
bar išt'.rųjų gyvena tame 
miestelyje. Vietiniai gyventojai 
pagerbdami jos talentą surengė 
koncertą. Asistente: buvo jos 
motina, būtent, Liokadija Sa
bonis, kuri nekartą puošė musų 
sceną.

Kadangi 
Elroy mes 
“Sylviutė”, 
dabar nepyks, jei ją taip pa
vadinsiu. Sylviutė nuo to lai
ko, kada aš ją paskutinį kar
tą girdėjau stebėtiną progresą 
padarė. Galima drąsiai saky
ti, kad jeigu ji neužima pirmą 
vietą tarpe mitfsų pianisčių, tai 
jau susilygina sUį, visais*' iki 
kiekvieno mažmožio. Ji skam
bino Mendelsohnp. “Variations”, 
Chopino Kompozicijas, Rach 
maninovo, Glinkos ir. užbaigė su 
dideliu kuriniu, La Cąmpanella 
Paganini—Liszt-Busoni.

Sylviutė yra artistė pianisto 
pilno to žodžio* prasmėje.
' Apie 16 metų tam atgal į mu
sų palaimintą Chicago atvyko* 
gražioji Leokadija Sabonis ir 
musų lietuvišką seenk papuošė' 
savo smuiką bei taktišku sce
nos užsilaikymu. Ndrs ji jau 
gana seniai bepasirodė scenoj, 
nes augino šeimyną atsiskyrė 
su savo smunka, tečiaus, ma
tyt, kad daug darbo pridėjo 
koncertui, nes smuiką atsakė 
visiems reikalavimams.

Kbnoęrtas palikoflgilaus įspū
džio publikoje. .įjutų, .gerai iv 
geistina, ka^ tas programas 
butų pakartotas rrlusų apielin- 
kSje.—Ten buvęs.

Pietuosna traukia M. T. Kežai. 
Felicija Kezienė ir J. Šukiai

Palikdami visus . saVo. drąu 
gus drėbėt sub zeriniam

Dalykas tame, kad Birutė

kur, chicagiečiams. sėdint prio 
liečiu,' Atlantiko. vandenyne 
žmonės maudosi ir nu‘o medžių 
apelsinus raško.

Laimingieji chicagiečiai, ku
riems nei' kailiniai, nei piršti
nės nerūpės, ne nosys raudo 
nos, yra pp. M. T. Kežai, jų 
marti, p. Felicija KantrimiutČ* 
Kezienė ir pp. J. Šukiai.

Pietuose jie žada * praleisti 
apie šešias savaites laiko ir lan
kysis* Miami, St. Petersburge, 
Tampoje ir kituos žinomuose 

. kurortuose.
, Pp. :Kezes yra vienas iš di
rektorių Peoples Furniture 
Company. ?

Palaidotas CCC sto
vykloje užmuštas 
Petras Viskontas

Herrode jį suvažinėjo trokas 
41 metų amžiaus; karo vete 

ranas < ‘ i <

Kazimierinėse kapinėse vakar 
rytą palaidotas Petras Viskon
tas, 41 metų lietuvis, kuris bu
vo mirtinai sužeistas valdžios 
CCC stovykloje„ JJerrodite, Illi
nois Jį suvažinėjo vienas sto
vyklos darbinių automobilių.

Nuvežtas į. Harrisburg ligo
ninę, Viskontas netrukus mirė. 
Jis buvo didžiojo karo- vetera
nas, ir kąip daugelis kitų vete
ranų, gavo darbą miškų kon-? 
seryąyimo ir kitų viešų darbų 
stovykloje. . • << * • ;

Laidotuvėms rūpinosi brbliš 
Juozapas Viskontas, tuoj po 
mirties atvykęs Ghicagon ve
lionio reikalais rupintiš. Gtab. 
J. F. Evrdeikis pargabeno kū
ną iš . Harisburg ir pašarvojo 
jį, pas velionio draugus adrėsri, 
5839 Kolmar avenue, iš* kiir; 
prasidėjo, laidotuvės.

Padaryta operacija 
Jeanętte Rozęns- 

kiutei
MARQUETTE.—Wesley Me- 

morial ligoninėje trumpą laiką 
atgal buvo padaryta suriki vi
durių operacija 17 metų lietu* 
vaitei, Jeanette Rozenski. Ji 
yra duktė seniau gerai žinomo 
real-esatirJnko Mike Rozenski, 
6159 S. Artesian ’ avenue. Lį. 
gonę jau yra pargabenta na
mo,—VBA.

Sergąs Jonas Pocius
Teko girdėti, kad Jonas Po

cius, 3313 S. Halsted st., gerai 
žinomas Bridgeporto biznierius, 
Kingsbury alaus pardavėjas, 
sunkiai serga. Linkiu jam 
greit atgauti sveikatą ir. iš 
daktarų rankų ištrukti.

Draugas.

SyĮviją Sabonis-Me- 
visi žinojom kaipo 
tai aš manau, kad

$135000 Ashland 
Avenue tiltui

PWA administracija pasky
rė $435,000 pastatymui , Asli- 
ląh avenue tilto, Northsidėje. 
Projektas kainuos iš viso $1,- 

laiko.250,000. Per metus
dirbs 314 darbininkų. »

Kalbės eks-karei- 
viams apie bonus

Nepaprasta Proga 
girkit automobili^ tiesiog Jš THE U. S. AUTO FINANCE CO. 
sutaupykit daugiau negu pusę. ,
Mes turime Vi?š 16$ NAUJAI ĮGYTŲ AUTOMOBILIŲ visokio išdir- 
bimo, visokių ipodėlių kuriuos mes turime tuojaus parduoti. 
KIEKVIENAS KARAS YRA PAREMTAS MUSŲ REPUTACIJA VIRŠ 
20 METŲ TEISINGO PATARNAVIMO. NIEKUR KITUR CH1CAGOJE 
JUS NENUSIPIRKSITE UŽ PANAŠIAI ŽEMAS KAINAS.
MES PRĮlMSiME'JŲSŲ SENĄ KARĄ KAIPO ĮMOKĖJIMĄ IR DUO
SIME DU METUS LAIKO IŠMOKĖTI LIKUSIUS.
DODGE tiktai paskiausis 1935

vDe/ Luxė>^ Sedan. .Tai yra 
visai nauj^ Kąrąs. Paaukausiu

' u*, mažą dąlelė, Origlnalės ver- 
te's. • *'? 1 ■ ,

—r„-................ .. .i..Ėiifcįį, /„.„■.i. ..... .—,.............

FORD Paskiąūsiaš J1935 DeLuxė
Sedan. šis karas yra tiktai 90 
d.enų senas. : p Garantuojam,

■ J kad yra kgiP' naujas, taipgi
>1984 ūedąnj' labąi’ mažai važi

nėtas. •. 
kaina(— —i ,i. .Į.Į.jįUn,, .įgaifl.aa .n..  .............

PIYMOUTH . Sėdan. Labai
gražus it-."^hfaai".'v.Vartotas ka
ras, taipgi 1933 Sedan

' kaip naująjj tiktai... wvt
—  . • — . — w—"<

BUICK PaskiaųriąsvĄOas De Luxe 
Sedan" Važiuotą Juo tiktai ke-

' lėtą šimtų1®, mylių.1 Negalima
'v atskirti riuo naujo. Su 6 drati- 

hiais ratais. »( ^Knęą Actiorf’ 
tronkas, ’he’atens?
Musų kajna^iktoi

PONTIAC Naujausias 1984 De
Luxe Sadan; Pastebėtinai gra
žus ir tobulas / kąip diena kai

* į apleido dirbtuvę. Puikiausias 
bargenaą , ■- $395

. STUDEBAKER 0 Naujausias ,1935 
Sedan. šis karas vartotas ly-

'' giad 90 dienų, i Naujas visais 
atžvilgiais. , \
Kaina tiktai ...v...;,......

Mes taipgi turimą 1982 Sedan. 
kaip naujas $19 R
už tiktai .-.b..:.....-.;..... VIOV

.yvatCi 1938 metais vasaros 
metu Kaune jvykstančidj Pai
nų šventėj. Apiė tai aš noriu ir, 
pakalbėti. Kaip mes- visi ži4 
nom, kapitalo Birutė nesukro
vė, nepaisant, kad ir darbuo
jasi tarpe musų per pereitus 3C 
m. Kodėl, visi tą patys žino,; 
aiškinti nėra reikalo. Rodos r,, p . • »

nėra reikalo kalbėti nei apie 
(ai, ką reikštų Birutė^ < dalyva
vimas Kaune dainos šventėje. 
Taigi, kyla svarbiausias^ plausi
mas; kaip Birutę nusiųsti Kau
nan? Štai mano patarimas. 

HTtik, regisi įvyko net du skri
dimai ir pinigiška pagelba bu
vo didele, nepaisant, kad buvo; 
trukdytojų. f .

Reikia $3,000
Skridimams reikalinga buvo 

kalbėti desėtkais tūkstančių, 
šiam gi tikslui — nusiųsti Bi
rutės chorą iš 40 ypatų, — ne
reiktų daugiau kaip 3,000 mi- 
zernų dolerių, Rodos, nebūtų 
taip sunku sukelti. Tą darbą, 
arba bent iniciatyvą turėtų pa
daryti komisija, Susidedanti iš 
narių rėmėjų, nes pati Birute i 
turi be. galo daug darbo pri-. 1 ------ ---------------------- ----

' Įdomios pamokos
_______ ______ __ . veltui _■ 
bai įdomu šiame Birutės sky-■ Visos motery^ ir panelės, 
riuje pamatyti žodį-kitą nuo kurios galite lankyti pamokas 
jų. Yra didelis darbas, bet nau- dainavimo, ar “Viešo kalbėjimo 
dingais visais žvilgsniais. j (Public speaking), esate kvie- 
' Birutei dainos jau yraj .pri- čiamos naudotis šia. proįa. Kas 
ęiųstos, jau jfts mokinama; Tų- pirmadienis, ■ University of 
fėsit progą tas dainąs išgirsti Chicago Settlement Sočiai Cen-j 
kovo 8. d. šių metų,r Lietuvių ter, 4630 S. Grpsš Avė. (Town 
Auditorijoje. Iki tani laikui -pa- of Lake) įVyksta;šio4 jikmokos: 
įkalbėkime, tai yra visų musų ' dainavimo 1:30 Vai. p.p 

kalbėjimo—3 v^ p.p.
Mokytejįts Beecher-C./Įį^rkome1 i

BurtOn, ■ euvęšf žymus solistas, 
1914-19X5 mętaįš. Šios pamokos

.< , teikąąpos veltui.*;Yrą. labąi^ 
* mu ir; naudinga susidomėti šio

mis pamokomis, nes mokytojas 
' labai aiškiai 'dėsto.1 .

-r-M. Zojpienė.

Darius-Girėnas American Le- 
gion Postas laikys savo mėne
sinį susirinkimą pirmadienį, 
sausio 27tą dieną. Be kitų rei
kalų, bus nariams aiškinama 
apie bonus, ligonines^ našlaičių 
auklėjimą, ir mokinimą, pensijas, 
etc. .■; • '• .

Šis susirink ūpas bus žinomas 
kaipo “Commander’s Night”, 
nes musų darbštus pirmininkas 
ir gabus realestatininkas, B. R. 
Pietkiewicz, atsilankiusius pa
vaišins. Tolimesniems susirin
kimams rasime ir’ daugiau^ ge
ros valios žmonių, kuriems ru
pi musų Posto gerovė.

—Smilius.

BALIUS I
— rengia

MORNING STAR KLIUBAS 
Šeštadienyje, Sausio 25 d., 1936 metu 

LEGION HALL, 
. . ; 3945 West North. Avė.

Kviečiame publiką skaitlingai atsilankyti ir smagiai pra- 
leisti laiką prie geros muzikos.

Pradžia 8 VAL. VAKARO ĮŽANGA 25 CENTAI.

NASH Paskiausias 1984 De Luxe 
. Sedan . Puikus v .ekonomiškas

. Karus ir yra kaip visainaujas
/ karas. Musų

kaina tiktai .............. vfcv
Mes taipgi turime 1932 Sedan. Ga

rantuotas* geram $*1 
stovy j, už tiktai ..... J;, I

CHEVROLET Naujausias 1933 De 
Luxe keturių durų Sedan. Iš
skirtinai puikus .ir ekonomiš- 

kas karas. $905
x Tiktai ......
CHRYSLER 1933 De Luxe Sedan. 

Tobulas visais atžvilgiais. Turi 
6 dratinius ratus tronka. hea- 

terj. Musij kaina 1 fi
tiktai ............    I U

sergantiems pagelbą garantuojam arba grąži
nsim pinigus. Yra tikras faktas, kad jus ga
lite gauti greitą garaniuotą pagelb< i keletą 
minutų vartodami Salem’s Velvet-Rub nuo 
Rhcumatįsmo, NeuritK?, Lumbago, Šalčio 
Krutinėjo, sustingusių raumenų ar sąnarių. 
16 visur tūkstančiai reportuoja nustebinan
čius rezultatus. Gausit visose vaistinyčiose 
arba prisiųskit G5c stampomis ar tnoney or
deri ir mes jums pasiųsime.

? PERDU LABORATORIES, 
7028 MERRILL AVĖ., r .

CHICAGO, JLL.

$325
*165 CLASSIFIEDADS

l

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

PARDAVĖJAI, komisas ir eina
moji sąskaita, jeigu bus tinkami. 
Atsišaukit. Roseland Tobacco Liųuor 
Co.. 11418 Michigan Avė. 

1 ri ‘ — 
Dept. 8 3, INTEIJGENTUKAS pardavėjas 

25—45 amžiaus užimti pastovia vie- 
“ ta; mokame aukšta komisą. Kamba- 
S rys 618. 208 Wabash Avė.

GRAHAM Naujausias 1934 Dę 
Luxe Sadan kaip naująs, tar
naus daugelį metų ir bus eko
nomiškas. Musų 
kaina tiktai ................ w

HUDSON 1935 DeTuxe Sedan. Vi
sai mažai vartotas. Su 6 ratais, 
heateriu visai naujais tairaiis. 
Taipgi 1932 ir 1931 $1 7C 
Sedan už tiktai ........ ■ ■ w

AL|DSMOBĮLE 1935 De Luxe Sedan 
Visai naujas, naujas $j|Q£ 
perdėm tiktai ....

HUPMOBILE 1932 De Luxe Se
dan. Neturi nei ženklelio ir 
yra naujas kaip diena kai ap
leido dirbtuvę. $175 
Musų kaina tiktai.... ■ ■ **

Ir daugelis kitų už kainas kurias jums nesunku bu^ mokėti.
NE ATIDĖLIOKIT — Atsilankykit šiandien arba nedėlioj ir yperžiu- 
rėkit musų staką puikiausių karų šiame miestę. ; > < —
KIEKVIENAS KARAS PARSIDUODA SU MUSŲ 90 DIENŲ GARAN
TIJA IR 10 DIENŲ PASIVAŽINĖJIMO IŠBANDYMAS.

MES ATDARI KASDIEN IR NEDĖLIOJ }KI 9 VAL. VAK.į

U. S. Auto Finance Co.
L 2535 N. Crawford Ąve. (Pulaski Road)

' / ■ ' . . 1.... v i . * ' - >.............y x' . • »’........ - '",.?' . .

rengti savo vakarus? Butų įdo
mu žinoti, ką musų nariai re- ■ 
mėjai apie tai mano. Butų la-1

reikalas/, ;
Taigi, ką manot, Birutės 

rjėj ai K;—-Ten buvęs. ■ •; j .■
■ 5‘ ■ f •, * * , . ' j ,

• R. Mazeliauskiene
. serga

re

- Teko netikėtai sužinoti, kad 
labai sunkiai serga Liet. Mote
rų . Piliečių Lygos iždininke, R. 
Mazeliauskiene. 1 Ji gulėjo Šv. 
Kryžiaus ligonbutyj, kur buvo 
padalyta; sunki operacija, bet 
dabar ligonė namie, 3259 So. 
Union A.ve. Galima ligonę 
kvti-bile-laiku.

Lietuviu Moterų Piliečių 
ga linkį savo iždininkei ir 
kėjai laimingai pasveikti,

lan

Ly- 
vei- 
kafl 

netolimoje ateityje A vėl turėtų
progos ją matyti susirinkimuo
se. Nares,, kurios galite, prašo
mos atlankyti ligonę.

, M. Zolpienė, pirm.

Pranešimas

Business Service
• -BizyioPatąjjiayimąs
NAMU/SAVININKU ATYDA1 

dusų biuras suteiks patarimus namų 
-aviniukams reikale nesusipratimu sv 
endauninkais. Muža narinė mokės 
is. Ątdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
ki.8 vai. vak.* šventadieniais nuo 
0 ryto iki piet. , 

LANDLORDS BUREAU 
CHICAGO inkorporuotas 
1642 VVest Division • St. 

lei. Armitage 2951 
ties esame jau šiuo adresu 

50 m**t.
virt

UNIVEKSAL STORAGĘ
V.’BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distauce . 
Furniture and Piano Movint 

3406 S. Halsted Street
Pbone Varos 840H 

—0—

LIOUOR pardavėjai reikalingi 
Klauskit Mr. Motei.

2088 W. 51 St.

~ HėlpWanted—Female
, Darbininkių reikia

REIKALINGA keletas apsukrių 
motepj ar merginu prie Specialty 
Manufacturing biznio. Mažas už
darbis pradžioje, bet gera ateitis. 
Atsišaukite laišku (lietuviškai ir ang
liškai) dėl appointment, paduodamos 
pilnas informacijas apie savo paty
rimą. amžių, reikalinga mažiausi 
pradini uždarbi ir tt. arba telefonuo- 
kite tarp 4—6 vai. vakarais visa die
ną Subatoje ir Nedėliojė.

N. LAŠELIS
112 West Ontario St.

, Tel. Delaware 2384.

REIKALINGA moteris arba mer
gina prižiūrėti 6 metu vaiko. W. š. 
7202 So. Fairfield Aye.

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičnj. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas.

Insurance. Padarom ddkumen- 
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom* nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800
—

/ / ,  ........... '...... • / , ■

PATAISYK STOGĄ IR 
.RYNAS DABAR

REIKALINGA mergina, kuri pa
tyrus dirbti Tavernuose.

5758 W. 55 St.

For Rent
7446 ARCHER AVĖ. — Summitt, 

ant rendos Storas — gera vieta dėl 
beauty shon — kriaučiaus ar delice- 
tessen — Nėra tokio biznio. Taipgi 
gas station aht rendos. Morkus, 
Prospect 2559.

TAVERN rendon, geroj vietoj, 
pigi renda; visi fikčeriai. ir virtu- 

Ivės įrengimas vietoje. Telefonuokit 
. JRadcliff 2330, Mr. Miller.

^Bukit prish^nge pirm negu sniegas
išskris. Pašauk mus dėl dvkai ap- 
skaitliavimų. 25 metai patyrimo — 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Tautiškos Parapijos Drau
giškas susirinkimas įvyks ne- 
delioj, .sausio 26 dieną. Pra
džia 7 v. Vi Parapijos svetai
nėj; 3501 Union A Ve?
KviečisL^Į^arapijos Komitetas.

Furnished Rooms__
KAMBARYS ant rendos vienam 

arba dviem vaikinam su valgiu. Pa
šaukit Lafayette 2952.

COAL

KABMARYS rertdon — apšildo
mas dėl vvro ar merginos. ' 

3484 So. T.owe Avė.

AUTOMOBILIŲ 
SAVININKAI

Viešo sutaupysit nuo 30 iki 80%. Speci- 
. alis patarnavimas ir teisingas pata
rimas dėl jūsų ’automobiliauš. Su- 

ir prirengiame motorus, 
kad nėjokie žiemos speigai netrug- 
tiys ir Regadys. Perbūdavo jam mo-į 
torus ir brekius .

PETE’S AUTO SERVICE 
!)12 W. 35th SI. ■'

Taisymas ir yvelding
? Tel. Boulevard 6541

HIGH GRAIKE NORTHERN 
ILLINOIS COAL

Best Sūbstitute for Pocahontas 
Mine Rutįr 
Lump. Egg or Nut ......... 5
Screenings ................. .........

Direct from ihe Mine, 
minimum. 

Call Day or Night 
KEDZIE 3882

•••V

Business Chances
Pardavimui Bizniai ’ 

PARDAVIMUI Slidžiai moderni-$5.75 ________
6.00 kas reštauraųas, leasas 5 metams —
4.75 White Housė Restąurant, 6313 So. 
ton Western Avė. <

AUGšTOS PUŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas 
Mine Run .................
Lump. Egg ar Nut ... 
Screenings ...................

Tiesiog iŠ Kasyklų 
kaip 2 Tonus. ' )
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 

Tel. KEDZIE 3882.

....... $5.75

..... 6.W

..... -4.75
Nemažiau

BUSIANTI biznieriai, kurie ieško
te pigiai ir geros vietos dėl hučer- 

Ines it grosernės, Štai yra puikiau-’ 
šiai jrengta vieta. Per daugeli me
tų išdirbta . Priežastis pardavimo 
du bizniai, negaliu išlaikyti. Par
duosiu pigiai, atsišaukit.

3106 So. Halsted St.

MELROSE PARKIEČIŲ 
ATIDAI

• *■ ' 1 ' ■ ■ ., >

Melrose Parke Naujienas 
galite gauti pas fotografą 
Antaną J. Krušiną, 150 N. 
Br6adway, J Melrose Park, 
III. b t
- • ............................................................... m........... ...............................—. ............................

Valandos: nuo 0 ryto iki 9,v. vak?
DR.CARR

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

856 WEST 63rd ST.,
Tel. Nbrfiial 6100. , ■

Antros lubos priešais Wiebold

NUVYKO ANGLIJON PAS LINDBERGHUS
.. - - - . -J •’ ■ f (i-<: •. ■

- y
7

■z

Constance Mortow • Mr». Dwighf Morrow ’

SOUTHAMPTON. — Mrs Lindberghienės • motina Mirs.
Dwight Morrow ir sesuo Constance Morrow atvyko Anglijon » '. . ...-.et:- r1. ♦. .*!*''■* • ’ i
iš Amerikos, kad apsigyventi kartu su garsiojo. lakūno Lind- 

ibergho Šeima. '

Bovvling—Lunch—Bar
20 Bowling Alleys

10 itSilliard &. Pocket Tables • 
Lunch Room — Bar 

Bruck-Wiesrier Rec. Co.
Incorpbrated 

819 W. 35th Street 
Chicago, * III ,

GĖRIMŲ SKLADAS
Gausite j visokių ^gėrimu, didžiausis

< pasirinkimaš pas lietuvi.
Monarch Wine &

Liųuor Store
JOHN GAUSAS, Sav. .
3529 So. Halsted Street

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš 
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DĄIRY 
Senuko, Daugelavičiaus 

3251 Emerald Avė. Victory 4181 
Pristatom i namus ir groserj. 

Pašaukit.

FOX DE LUXE
Alus—5 centai. Dagtine—10 centų 

Užkandžiai visados.
J. G. Tavern ,
JOHN GRIBAS, Sav.

3318 So. Halsted St

Crane Coal Co.
5332 S. Lomr Avė.

Tel. Republic 8402

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7 .80 teinąs 

Smulkesni $7.05 tonas

P CGNRAD | 
jLŽ' STUDTO 
120 W 63rd Siti 
Enrl^rood 5883-5R40 Į 

•ar gražiau, modemiš-sg 
(rengta. *

Financial z
Finansai-Paskolos

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

J. NAMON & COMPANY
I 6755 S. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

PARDAVIMUI belicatessen ir 
bučernė. Biznis išdirbtas per ilgus 
metus. Priežasti pardavimo patirsi^ 
ant vietos . New Life Delicatessen. 
3331 South Halsted St. . V » i .....  •

TAVERN ant pardavimo laisvoj 
Ciceroj. Puikiai įrengta didelio vieš
bučio name, centre miesto. Daro 
labai gera bizni. Galite įstoti su 
labai mažais pinigais. Savininkas 
A. Miliauskas, 4909^6 W. 14 St.

BARGENAS. Storas ir 6 kamba
riai, tinkamas dėl saliuno ar gro- 
semes. Parduosiu pigiai, esu pri
verstas. Asišaukite greitai.

2951 W. 43 St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaiaai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
RIUS, visokio didžio * su Coil Baksnb 
ir sinkom. Tainri Stori’ fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FJXTURES 

tfiflO S. State St. CALumt 52«r

CHAS. BENDER CO. 608-14 N. 
Wells St. Bargenai: 50 pilnu setų 
Bar Fikčerių. IŠrengimai nuo $125 ir 
virš .1000 kėdžių ir stalų. Vartoti ir 
nauji. ^Lengvais mėnesiniais išmokė
jimais 
hambu 
momife 
rius i kainus. CHAS. BENDER CO. 
608 Nfe]

> Visi .grosernių-lunchruimię- 
frer ir visi kiti fikčęriai. Že- 
pinomsi. Priimsim* i_usu_£ikče-

rth Wells St. Šunerior 2361.

f Situation Wanted 
Darbo Ieško

PAlEšKAU darbo i taverna už 
porteri arba i restauranta už indų 
plovėja. Galiu dirbti įr už baro. 
Esu našlys, 50 m. amžiaus, negir- 
tuoklis. Kam toks darbininkas 
kalingas rašykit K -

JOE ZDANIS,
6609, S. Campbell Avė., 

Chicago. III.

rei-

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAlEšKAU partnerio i senai iš
dirbtą vyriškų drabužių Gent Furr. 
bizni.* , Reikia įnešti tarp $8500 iki 
$4000. Partneriai galės -imti $5) 
i savaitę drowing accoųnt. Patyrimo 
šiame bizni nėra reikalinga. Bizni? 
gyvuoja per 28 metus, seniausioj 
Lietuviu kolonijoj. Atsišaukite tuo
jaus laišku 
Box 887.

BUČERNĖ parduosiu su namu ar
ba parenduosiu su visais fikčeriais 
ir staku, arba priimsiu partneri kas 
supranta gerai bizni. Priežastis 
vienai moterei persunku. Atsišau- 
kit 4456 So. California Avė.

PAĘDAVIMUI grosernė pigiai su 
namu ar be namo. Turi būti par
duota i trumpa laika. 3210 South 
Halsted St.. Chicago. III.

PARDAVIMUI valgykla South 
Sidėj. Gražus ir geras biznis. 40 
vietų. Kaina $700. Rašykite Box 
388. 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI groserhė labai ge
roj vietoj. Pardavimo priežastį pa- 
tirsit ant vietos.

2534 W. 45 PI.

PARSIDU0DA Tavernas. Biznis 
uždėtos su alaus sugrįžymu, kam
bariai brie vietos . Mes turime 2 
biznius, todėl bile katra parduosime. 
Kreipkitės: Gust Galinskas, 4410 S. 
California. .

10 AKRU farmą. išmokėtą. Michi- 
gane. Geri budinkai, pilnas stakas 
ir įrengimai . Mainysiu ant namo. 
Zaremba, 2845 Palmer St. Armitage 
7949.

Rea! Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PROGA, — 2 flatu muro namas 
Marquette Parke mainysim ant bile 
ko 4559 So. Paulina St. Yards0!45.

PRIVERSTAS paaukautų Aplei
džiu miesto. 3 flatai ir Storas. 1736 
N. Wabahsia $1000 įmokėt. Mažas 
balansas ant išmokėjimo'. Arti lie- 

1739 S. Halsted St.ltuviškos bažnyčios . Pamatykit sa
vininką 1953 Ni Mozart.

M




