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Francija Susitaru 
si su Italija

Susitarusi visais Lavai ir Mussolini svars 
tytais klausimais ir gal vakar parafavo 

sutarti, kuri gal ir nebus skelbiama
RYMAS, sausic 7.—Paskelb

ta, kad Mussolini ir Francijos 
užsienio reikalų ministeris La
vai savo pasikalbėjimuose susi
tarė visais jų svarstytais klau
simais ir kad gal dar šiandie 
vakare parafuos 
lūs) susitarimo 
mą.

Dar nežinoma, 
skelbta su sutartis, 
noma, kad pati sutartis nebus 
skelbiama ir kad buk paskelb
ta tik svarbiausi dalykai.

Spėjama, kad Mussolini ir 
Lavai susitarė de) bendrų pa
stangų išlaikymo taikos Euro
poj ir kad jiedu taipjau susi
tarė ir dėl užtikrinimo Austri
jos nepriklausomybės. Dar ne
žinoma, ar pasisekė išlyginti 
visus nesusipratimus tarp Fran
cijos ir Italijos, kurių yra su

Toronto, Ont., mies 
to meru išrinktas 

socialistas

Kanadoj.— 
įvykusiuose 
miesto mė- 

socialistas

sumu-

kuris

ORONTO, Ont., 
šiomis dienomis 
miesto rinkimuose, 
r u tapo išrinktas
James Simpson, senas organi
zuotų darbininkų vadas, pe? 
pastaruosius penkis metus bu
vęs kontrolės tarybos narys. Jis 
gavo 54,362 . balsus. Konserva
torių kandidatas Hunt gavo 
50,763, taigi socialistas 
šė' jį 3,599 balsais.

Neaiškus Ramsden* 
taipjau vedė labai smarkią rin
kimų kampaniją gavo tik 16,- 
833 balsus. Komunistų kandi
datas Smith gavo tik 4,767 bal
sus—mažiau negu kuriais ki
tais metais komunistai yra ga
vę balsų.

Kontrolės taryba betgi bus 
liberalų rankose. Jos vadu iš
rinktas buvęs meras Sam Mc- 
Bride, liberalas, gavęs 71,025 
balsus. Kiti tarybos nariai yra 
William J. Wadsworth, gavęs 
56,612 balsų, W. D. Robins. 
gavęs 44,741 bal. ir konserva
torius Ralph Day, gavęs 41,416 
balsų. Socialistų kandidatas į 
kontrolės tarybą, Regan, gavo 
26,222 balsus. Komunistų kan
didatė Mrs. Buck gavo 9,935 
balsus. Ji betgi gavo 200 bal
sų daugiau, negu pereitais rin
kimais.

OAKLAND, Cal., s. 7. -- 
Jack West, 65 m., buvęs kumš
tininkas, tėvas garsiosios mū
viu aktorės Mae West, pasimi
rė nuo širdies ligos.

teka 7:18, leidžiasi 4

M
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus ir sniegas pro
tarpiais, šalčiau Į vakarą.

Saulė
35.

sikaupę gana 
tingos abiejų 
kos.

Italija ypač
mo delei Austrijos. Pastaruoju 
laiku vėl ėmė ateiti gandai 
apie ruošiamą Austrijoje nacių 
“pučą”, kuris turi kilti po Saar 
plebiscito. Fašistai • nenori, kad 
Austriją pasigrobtų naciai ir 
kad Vokietijos sienos prieitų 
prie Italijos. Todėl Italija yra 
nusitarusi siųsti savo kariuo
menę į Austriją, jei ten naciai 
dar sykį bandytų daryti per
versmą ir todėl nori susitarti 
su kitomis valstybėmis, kad jos 
tam Italijos žygiui nesipriešin
tų.

Lavai lankėsi ir pas papą ir 
vėliau dar lankysis pas papos 
valstybės sekretorių, kardinolą 
Pacelli.

Lindberghų kūdikio 
slaugė liudijo Haupt

manno byloj
FLEMINGTON, N. J., s. 7. 

—šiandie Bruno Hauptmanno 
byloj vyriausia liudytoja buvo 
slaugė Betty Gow, kuri spe
cialiai atvyko liudyti iš Škoti
jos. Ji slaugė Lindberghų kū
dikį ir yra paskutinis asmuo, 
kuris matė kūdikį prieš pagro
bimą ir pirmas asmuo sura
dęs kūdikio prapuolimą.

Ji labai ilgai buvo kvočiama 
Hauptmanno advokatų, kurie 
bandė primesti jai, kad ji apie 
kūdikio pastvėrimą žinanti dau
giau, negu pasakiusi teismui. 
Ji taipjau buvo klausinėjama 
apie kitus asmenis, kurių ji 
sakė nepažystanti ir jų neži
nanti.

Pabaigusi liudijimą ji veik 
nualpo.

Aukščiausias teis
mas panaikino alie 

jaus kodeksą
WASHINGTON, s. 7. — ša- 

lilįi teismas i-lanaikino 'svar
biausi aliejaus kodekso punktą, 
kuris suteikė galią prezidentui 
kontroliuoti aliejaus gamybą ir 
neleisti iš vienos valstijos ga 
benti j kitą aliejaus perviršį. 
Tą kodekso dalį teismas pripa
žino nekonstitucine.

■ i ,

Didelė traukinių ka 
tastrofa Rusijoj

MASKVA, s. 7. — Pravda 
praneša, kad delei didelio šal
čio ištiko traukinių katastrofa 
tarp Maskvos ?r Leningrado, 
kur iš Leningrado ėjęs trau
kinys įvažiavo j kitą traukinį. 
Tuojaus užsidegė trys pirmo 
jo traukinio vagonai ir gaisre 
žuvo daug žmonių. Tikrojo 
skaičiaus žuvusių betgi nepa
duodama.
, Tai pirmas atitikimas, kad 
bolševikų laikraštis pranešė 
apie įvykusią traukinio katas
trofą, nes paprastai tokios ži
nios Rusijoj visai užtylimos.

Maj. Gen. FduloiaOrville M’rigVt z Maj. Gen. Fduloia MarahalĮ Reid

šiomis dienomis visa Amerika atšventė 31 metų sukaktuvesį kaip broliai Wilbur (jau miręs) 
Orville Wright pirmą kartą savo pačių padirbtu lėktuvu pasikėlė Į orą ties Kitty Hawk, N. C. 
Viršuj brolių Wright pirmo lėktuvo modelis. Dešinėj Marshall Reid prie seno lėktuvo vairo. Kai
rėj Orville Wright ir armijos aviacijos viršininkas gen. Foulois žiuri Akron, O., manevrų da
bartinių lėktuvų. Niekas tada netikėjo, kad žmdnės galės sklaidyti ir brolių Wright išrastą lėk
tuvą skaitė tik žaislu. Bet kaip toli aviacija pažengė per šiuos trumpus 31 metus! Dabar lėk
tuvai yra nugalėję ir plačiuosius vandenynus ir yra pasiekę ikišiol žmonių nepasiektas vietas. 
Jie nešioja paštą, pasažierius ir prekes beveik tiek pat saugiai kaip traukiniai. Apie visą pasau
lį jie apskrenda į virš 7 dienas. Bet tai tik pradžia. Kas bus pasiekta ateity — to dar niekas 
numatyti negali. Reikia džiaugtis, kad prie Aviacijos pažangos yra prisidėję ir lietuviai. Du lie
tuviai lakūnai (Darius ir Girėnas) jau perskrido Atlantiko .vandenyną, o Įeit. Vaitkus ruošiasi 
dideliam žygiui — nuskristi be sustojimo iš Nęw Yorko į Kauną, kad padaryti vieno lakūno to
limiausio skridimo rekordą.
. r ..—.j į .... ,, ....

Prezidentas patiekė 
biudžetą; numato 
virš 8 bilionų išlaidų
Valdžios išlaidos ateinančiais 

metais sieks $8,520,000,000. 
Nebus bandoma subalansuoti 
biudžetą, bet ir nebus inflia
cijos

WASHINGTON, sausio 7. — 
Prezidento Roosėvelto metinis 
biudžeto pranešimas, perskaity
tas šiandie abejuose kongreso 
butuose, numato ateinančiais 
metais $8,520,000,000 išlaidų 
Tiek pinigų bus reikalinga ei
linėms valdžios išlaidoms, taip
jau nepaprastoms išlaidoms, su
rištoms su šalies gaivinimo dar
bais.

Pajamų gi numatoma arti 
$4,000,000,000.

Biudžetą subalansuoti nebus 
bendoma nė ateinančiais, nė 
dar kitais metais’

Bet iš tos sumos viešiems 
darbams yra skiriama $4,000.- 
000,000, kurie, prezidento pro* 
gramu, su laiku patys turės 
apsimokėti. Tad deficitas ne
bus didelis, nes viešiems -dar
bams išleisti pinigai ilgainiui 
sugryš į valstybės iždą.

Prezidntas nemano daryti pi
nigų infliacijos,' kad padengti 
laikinai pasidariusį deficitą. 
Vieton to deficitai bus padeng
tas paskolomis.

Bet" šalies išlaidos gali žy
miai padidėti, jei kongrese pa
siseks pravesti išmokėjimą ka
reiviams bonusų, taipgi paskir
ti dar didesnes sumas viešiems 
darbams, kaip to reikalauja 
kairesni kongresmanai.

Prezidento pranešime numa
toma, kad pabaigoj ateinančių 
fiskalinių metų, liepos 1 d., lfe86 
m., šalies skolos sieks: $35,- 
$89,000,000. Tai skola 
dariusi laike pareitojo pasauli
nio karo ir laike valstybės ko
vos su depresija.

Buvęs ptemieras nu
teistas kalėjiman
PARYŽIUS, s. 7.— Frederic 

Francois-Marsal, griežtas prie
šininkas Francijos > mokėjimo 
skolų, vieną kartą per penkias 
dienas buvęs Francijos premje
ru, liko nuteistas IŠ mėn.i ka
lėjimai! už išeikvojimą, /teis
mas jį rado kaltą už 29,000,000 
frankų nuostolius, kuriuos pa
nešė Socoa Co. šerininkai, ku 
rios direktorių tarybos pirmi
ninku jis buvo.

Dideli mitingai Saar 
krašte praėjo ramiai

SAARBRUCKEN, s. 7. —Va
kar įvyko du milžiniški nacių 
ir jų priešininkų masiniai su
sirinkimai. Viename susirinki
me naciai agitavo už krašto 
sugrąžinimą prie Vokietijos, o 
kitame už sugryžimą tik tada, 
kada Vokietija bus nusikračiusi 
Hitlerio. Abu susirinkimai, ku
riuose dalyvavo, nežiūrint lie
taus, apie pusė miliono žmo
nių, praėjo ramiai. Tas duoda 
vilties, kad plębįscitas nebus 
atidėtas, nes buvo žinių, kad 
tautų sąjungos* taryba ruošiasi 
plebiscitą atidėtj, jei pasireikš 
sumišimų,

Balsavimus bUįfij sausio 13 d 
Vokietija deda visas pastan
gas kraštą atgauti. Ji savo 
lėšomis atgąbeno daugybę kito
se šalyse, dagi Amerikoj į gy
venusių Saar krašto gyventojų, 
kuriuos' ji dabar užlaiko. Be 
to ji maino frankus į markes 
ir duoda 40 nuoŠ. nuolaidą, kad 
tik patraukti Saar gyventojus 
prie savęs. »

- ...... .... ........... . .
> buenos Aires, b. z —Pa- 

raguty pradėjo veržtis J Bolivi
jos aliejaus - UukdS, kur yra 
turtingi 'Standani O|1 
jaus šulinjai. ^ojiyija gi1 mo- 
milizuoja didelę kariuomene
tolimesnei kovai su puolikais, paliks tik ginkluotą armiją 
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Gandai, kad rud- 
marškiniai kėsinosi 

nužudyti Hitlerį
Jie šovę Hitlerį jo rūmuose, 

bet tik 
šoferį

sužeidę ar nušovę jo

BERLYNAS, s. 7. — Berly- 
ne ir Muenchene pasklido ne
patvirtintos žinios, kad rud- 
marškiniai (nacių kareiviai) 
kėsinosi nužudyti “tautos va
dą” Hitlerį. Pasikėsinimas j- 
vykęs gruodžio 31 d. naktį 
kanclerio rūmuose. Hitlelris 
betgi išlikęs sveikas, tijk jo 
šoferis likęs peršautas.

Kita, ’ taipjau nepatvirtinta 
žinia sako, kad šoferis likęs 
nušautas.

Valdžios rateliai abi šias ži 
nias nuginčija, bet pastebėta, 
kad Hitlerio automobilių vai
ruoja naujas šoferis.

Francuzy laikraščiai, 'kurie 
įdėjo šį gandą, liko konfiskuo
ti. ‘

Kitas taipjau nepatvirtintas 
gandas sako, kad karo ministe 
rija liko uždaryta susekus di
delį špionažą, j kurį yra įvelti 
25 žmones/

Nuginkluos r ud marškiniu s?
Didelės domės vokiečiai krei- 

pia ir į į gandus apie pereitą 
ketvirtadienį operoj įvykus) 
sląptą* siįsįrinkimą, kuriame ar
mija privertdsi Hitlerį ištei
sinti nužudytąjį laike kruvino 
valymo gen. Schleicher nuo bet 
kokio ryšio su suokalbiu nu
versti valdžią.

Hitleris taipjau pareiškęs ta
me susirinkime, l.dd tik armija 
užsitarnavo nešioti ginklus Vo
kietijoje. Iš to spėjama, kad 
Hitleris galbūt bandys savo 
rudmarškinius ir juodmarški- 
niųs kareivius nuginklUou ir

Bolševikai pagiežai 
už Kirovo užmušimą 

šaudė komunistus
MASKVA, s. 7. — Kai bol

ševikai suruošė kruviną pagie 
žą tiž Kirovo užmušimą ir ėmė 
būriais šaudyti “baltgvardie- 
čius”, tai tarp pastarųjų krito 
ir daugelis komunistų.

Tarp 103 žmonių, kuriuos 
bolševikai sušaudė tuščiai pa* 
giežai, pirmiau negu jie ati-» 
davė teismui ir sušaudė tikrąjį 
užmušėją Nikolajevą ir jo drau. 
gus, yra Vasilii Volkov, sūnūs 
seno menševiko, kuris kartą pa
slėpė Kalininą kai jo ieškojo 
caro policija. Volkov gyveno 
Suomijoj, bet nusitarė gryštį 
į Rusiją ir liko suimtas einant 
per sieną.

- įi
Tarp sušaudytų Kijeve yra 

Ivan ir Taras Krušelnięki, su- 
nai prof. Anton Krušelnick!, 
kuris iki pereitų metų buvo 
vadas komunistų organizacijos 
Lenkijos Galicijoj ir redagavo 
komunistų laikraštį “Naujas 
Kelias”. Tėvas taipjau tapo 
areštuotas, bet dar tebėra tar
domas.

Tarp sušaudytų Ukrainos na 
cionalistų yra senosios armijos 
karininkas Lededinec, rašytojas 
Tereščenko ir mokslininkas 
Ščerbina.

Kad bolševikams rūpėjo tik 
pagieža, parodo ir sušaudymas 
dviejų brolių, sūnų neturtingo 
lenko kolonisto Griegor. Jie 
pirmiau tbuvo ■ nutaiati kaJėji. 
man, bet nušovus Kirovą; jie 
išnaujo buvo teisiam? ir liko 
sušaudyti.

4 žmonės užmušti
.WAKE FOREST, N. C., s. 

7.—Keturi žmonės liko užmuš 
ti ir 3 sunkiai sužeisti auto
mobiliui įvažiavus į Heuse upės 
tiltą.

Areštavo 7 unijos 
viršininkus

CHICAGO —III. Prokuproro 
Courtney įsakymu, policija 
puolė slaptų Chicago Coai 
Teamsters unijos susirinkimą 
ir areštavo penkis unijos vir
šininkus ir du unijos narius. 
Prokuroras su ta unija jau vi 
sus metus kovoja ir net suor
ganizavo savo uniją, prie ku
rios betgi niekas nesirašo, o 
šiai unijai net susirinkimus už
draudė laikyti, tad nariams 
tenka rinktis slaptose vietose.

LARAMIE, Wyo., s. 7. — 
Alonzon Phelps, 15 m., prisi
pažino nužudęs savo patėvį 
Wm. Powell, kad nereikėtų dau* 
giau eiti į pirtį.

CHEYĘNNE, Wyo., s. 7. — 
Charles D. Carey, brolis sena
toriais Carey iš Wyo., ir jo 
žmona liko užmušti susidaužius 
jų automobiliui.

NEW YORK, s. 7. — Gene
ralinis pasiuntinys Norman H. 
Davis ir adm. Standley, kurie 
dalyvavo laivynij pasitarimuo
se, sugryžo iš Londono. Jie 
sako, kad negalima skaityti tų 
pasitarimų visiškai nevyku
siais, kadangi buvo draugiškai 
apsimainyta nuomonėmis, pa
aiškėjo šalių pageidavimai ir 
atidarė kelią tolimesniems pa
sitarimams, kurijose bus pri
eita prie susitarimo. Jie išvyko 
J Washingtoną raportuoti pre
zidentui, v

14 K, Al >
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IŠ LIETUVOS
Lietūkis šiemet ekspor
tavo rugių 129,000, o 
kviečių 36,000 centn.

KAUNAS.—Lietūkio direkcija 
suteikė laikraščiams paskutinių 
žinių apie šiemetinį javų eks
portą. Ligi laipkričio 27 die
nos Lietūkis šių metų derliaus 
rugių supirko 150,000 centne
rių. 129,000 centnerių iš ši.« 
kiekio eksportavo į Daniją, 
Švediją, Belgiją ir Angliją. 
Sėmenų supirko 15,000 centne
rių—eksportavo 5,000 centn. 
| Latviją. Vikių supirko 26,000 
centnerių—eksportavo viAis į 
Daniją, Švediją ir Čekoslovaki
ją. Dobilų sėklų supirko 4,000 
centnerių
centnerių j Daniją ir Švediją. 
Motiejukų supirko 600 centne
rių—eksportavo 150 centn. į
Latviją. Avižų supirko 10,000 
centnerių.

Dabar jaučiamas skubėjimas 
parduoti La Platos kviečių der
lių. Tas ir pigios Francijos 
pasiūlos neleidžia kviečių kai
noms kilti. Jų pagerėjimo nė 
nelaukiama, nors šiemet ir nu
matomas kviečių atsargų eks
portuojančiose šalyse sumažėji 
mas (nuo 656 mil iki 400 mil. 
bušelių, kas sudarys mažiau- 
gį^ atsargas, kurios buvo nuo 
1928 m.), bet kiekviena impor- 
tuojanti valstybė stengiasi, kiek 
galima, daugiau kviečių pasi
gaminti namie ir užsieny kvie 
čių užpirkimus mažina.

Rugiai šiemet gerai užderėjo 
Argentinoje. Nors bendras ru
gių derlius kitose šalyse ir la
bai silpnas, Argentinos kainos 
konkuruoja Lietuvos ir Latvi
jos, rugių kainas ir todėl 
gių kainų kilimo taip pat 
niimatoma.

Raudonųjų dobilų derlius 
rhet buvo labai geras visose do
bilus auginančiose Šalyse, ypač 
Vengrijoje, ir jų kainos dabar 
yta žymiai kritusios, švediškų 
dobilų paklausa gera, bet, jų 
dėl, palyginti blogo jų derliaus 
sunku gauti ir todėl eksportas 
labai silpnas. Baltųjų dobilu 
kainos rudenį buvo gana aukš
tos, bet, paklausoms sumažėjus, 
krito.

Sėmenų kainas numušė pui
kus La Platos sėmenų derlius. 
Lietuvai sėmenis pavyko į Lat
viją eksportuoti gana geromis 
kainomis.

ru 
ne-

šie-

Žiurkės apipuolė ru 
sų stovyklą

MASKVA, s. 7. — Dideli la
pių ir kitų ėvėrių vejami pio- 
liarinių žiurkių — lemingų—bū
riai apnyko rusų mokslininkų 
stotį tolimoj šiaurėj prie Ka
ro juros, Jamal pasiausaly, 
šiauriniame Siberijos iškišulyi. 
Jos pasidarė tiek pavojingos, 
kad prisiėjo maistą sukrauti 
ant augštų stulpų, kur jos ne
galėtų jo pasiekti. Tą stovyk
lą galima pasiekti tik vasarą 
ir žiurkėms suėdus maistą mo
kslininkams tektų mirti badu.

4 ŽUVO KALNUOSE

INNSBRUCK, Austrijoj, s 
7.-*- Ketlerį pašliužininka! iš 
Muencheno, Vokietijos, liko už
mušti ir šeši sužeisti sniego 
nualinkime Sedaja tarpkalny. 
arti Cortina, Italijos Tyroliuje.



KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N . Y.
Žiemos šventės praleidus

Vietos laikraščiai rašo, jog 
žlibuos šventės- praėjo labai 
linksmai. Tačiau f aidas yra 
tas, kati* daugelis didmiestyje 
neturėjo nei pastogės, x nei 
maisto. Jie nakvojo* visokiuo
se užkampiuose ir laužuose. 
Tieša, vienai dienai mieštas 
atidarė kareivines, kur beda
liai biedniokai buvo pavalgy
dinti. Bet tokios malonės jie 
susilaukė tik vieną dieną. Po 
to jie vėl turėjo verstis, kaip 
kas išmanė. O tuo tarpu pri
snigo daug sniego ir oras bu
vo šaltas.

Gruodžio 31 d. keli LSS. 19 
kuopos draugai susitarė su 
pašaliniais simpatizatoriais ir 
surengė vakarienę. Rengimo 
komisija susidėjo iš šių drau
gų: Kalvelio, Paškevičiaus ir 
Tiškevičienės. i Patikevi^ieiiė 
pagamino daug gardžių val
gių, o taip pat pasirūpino gė
rimais.

Vakarienėje dalyvavo 15 
Šeimų. Prie stalų kartu susė
do senieji ir jaunieji. Vakaro 
vedėjas Tiškus pristatė visus 
iŠ eilės pakalbėti. Visi džiau
gėsi, kad tai labai šaunus su
sirinkimas. Ypač gražią kalbą 
pasakė jaunuolis Keistutis 
Michelsonas. Susirinkusieji 
jam - nesigailėjo aplodismentų. 
Keistutis dabar lanko kolegi
ją; Iš- jo, reikia manyti, mes 
susilauksime labai gabaus kal
bėtojo.

Naujus Metus pasitikome 
labai linksmai. Tiesa, lauke 
oras buvo gana nejaukus: že
mę apdengė kokio colio storu
mo sniego klodas. Bet prieš 
rytą pradėjo smarkiai lyti ir 
Sniego visai nebeliko.

Draugas Šnyras ir p. Žigas 
išvyksta j lietuvių kolonijas 
rodyti krutamus paveikslus. 
Sukamą pavasarį jie rengiasi 
vykti į Lietuvą, kad ten naujų 
paveikslų pasigaminus.

Kuo geriausio jiems pasise
kimo.

Sklokininkų surengtos pra
kalbos “vienybės” klausimu 
pavyko labai gerai. “Laisvė” 
tačiau piktai sako, kad tos 
prakalbos buvusios “no good.”

Suprantamas daiktas, kad 
lėisviečiams prakalbos nega
lėjo patikti. Bet ar kam pati
ko, ar ne, bet sklOkininkai tu
rėjo progos pusėtinai išsigar- 
sinti ir sutraukė daug žmonių. 
Aukomis jie surinko $22.18.

—krank Lavins kas.

Utica, N. Y

Protesto Rezoliucija
Vietos A LT A SS. komitetas 

Mtttsio 1 d;, 2 vai; po pietų, P. 
Uždavinio svetainėje, 1141 
yVhitesbfoor, st., laikė savo sti- 
sirinkimą, kuriame priėmė 
sekamo turinio rezoliuciją'.

Teguk būna nutarta —
kad J. J. Janušauskas netu

ri' jokios teisės prie ALTAS£ 
huo tos dienos ir minutės, kaip 
jis atsisakė skristi ir sugrąži
no lėktuvo raktus;

kad mes visai jo nepriima
me ir nepriimsime

Wilkes Barre
Socialistų partija ant 

1935 metais.
baloto

Pagalinus valdžia paskelbė 
kiek mažesnės^ partijos gavo 
balsų lapkričio rinkimuose 
Pennsyiva’rtijos valstijoj.

Socialistai gavo 50,000 balsų, 
Prohibition partija <21,291 b. 
Komunistai 6,170 balsų. 
Ind.-Labor 5319 balsus.
Rinkimų patvarkyiiiai rei

kalauja iš partijos ar grupės 
surinkti nemažiau 2 nuoš. bal
sų arba 29,880 balsų, kad bu
tų jų kandidatais uždėti' ant 
baloto.

Taigi, socialistų partijos 
kandidatai Pcnnsylvanijos 
valstijoj bus ant baloto 1935 
ių. rinkimuose.

—St. Žukauskas.

Mano Pastabos
Rąšo ŽEMAITIS

Pressidėnto RooscVelto kal
ba man patiko. Jo pasakytos 
kalbos man visuomet patiko, 
bet ši pastaroji dar labiau.

Ma*n patinka kiekvienas 
žmogus, kuris savo mintis aiš
kiai moka išdėstyti. Preziden
tas Rooseveltas'aiškiai išdėsto 
savo mintis. Jis rimtai ir nuo
širdžiai kalba. O kiek daug 
viltieš jis-savo kalboje moka 
išreikšti. Valdžios tarnauto
jams komplimentii irgi nesi
gaili.O komplimenthi visiems 
yra malonus.

Reiškia, kova su depresija 
turi tęstis toliau ir! tam tiks
lui: reikia daryti pagrindinių 
reformų, kurios įvestų šioje 
salyje naują ekonominę tvar
ką.

Aš esu pilnai įsitikinęs, kad 
Prezidentas bandys tuos savo 
žodžius įvykdinti gyvenime. 
Mes dar gal susilauksime nau
jos ekonomines tvarkos. Tas 
galima įvykdinti.

Reikia žmonėms užtikrinti 
ekonominį pastovumą ir sau
gumą;. užtikrinti jiems pragy
venimą tiksliau sunaudojant 
gamtos turtus.

Turi būti užtikrintas ir tin
kamas namas gyvenimui.

Kokia tai graži viltis išreik
šta Prežideiito lupomis.

O štai dar ką jis išreiškė: 
netolimoj ateity prisius-*, raštą 
kongresui, kuriame bus išdės
tyta nedarbo ir senatvės ap- 
drauda; taipgi apie tinkama 
pagelb’ą nelaimei ar ligai išli
kus.

Taigi dat daugiau saugumo, 
dar dailgiau užtikrinimo.

‘T-"* 1 

atšilankė labai gražus būrys. 
Erdvinga Lietuvių Auditorijos 
svetainė buvo gražiai išpuošta 
it- pilnutėlė švarios ir rimtos 
publikos. Kiekvieno veide ma
tėsi didelio draugiškumo ir pa
tenkinimo ženklhs. Visi kaip 
viena šeimyna linksminosi, svei
kinosi ir linkėjo vieni kitiems 
laimingiausių Naujų Metų. 
Tvarka buvo, kuo gražiausia, 
jokių triukšmadarių ir tvarkos 
ardytojų Visai nepasifbdė, kaip 
dažnai atsitinka dideliuose pa
rengimuose. Mat, jie supranta, 
kad pas legionierius nėra, jiems 
progos bent kokj triukšmą pa
kelti. Tokiu budu ir atsilankiu-1 
si publika turėjo progos ramiai 
ir drąsiai linksmintis iki anks
tybo ryto.

Visą vakaro programą vedė 
pats posto komanduotojas B. 
R. Pietkiewicz. “Floor show” 
labai' gerai pavyko ir publikai, 
matyt, patiko.

Padėkos žodžiai
Lietuviai Legionieriai, Da

riaus-Girėno Postas širdingai 
dėkoja Peoples Rakandų Krau
tuvei ir Joseph F. Budrik, Ine. 
už garsinimą per radio ir atsi
lankymą. Taipgi reiškiame pa
dėkos žodį musų spaudai, dien
raščiams “Naujienoms’ ’ir 
“Draugui*’ už skelbimus ir šiaip 
raštelius, p. A. Vaivadai už at
silankymą ir pagražinimą musų 
vakarė.

• i 
Commonder B. R. Pietkievvicz 

ir visa administracija dėkoja 
visiems vakaro darbininkams, 
darbininkėms ir tvarkos prižiū
rėtojams, • Wm. Kareivai, J; 
Yuškai ir kitiems* už( gražų * pa
sidarbavimą. Labiausiai dėkoja
me Dariaus-Girėno Auxiliary, 
kurios taip mandagiai ir sąži
ningai patarnavo prie stalų, p&- 
švęsdamos savo brangų laiką ir 
energiją. Taip pat kai kurie le
gionieriai palikę savo biznius 
atsilankė ir darbavosi visą va
karą posto labui. |Už .tai^valdy
ba yra jiems labai dėkinga. (Pa
galiau dėkojame visai atsilan
kiusiai publikai už taip manda
gų ir tvarkingą užsilaikymą lai
ke programo ir t. t.

Fnatik Krasauskis.

RA D1O
Dainuos Vyrų Kvarte 

tas ir viešftia K, 
MenkeliuniutS.

NAUJIENOS, Chicago, III
.......... • V, ..........

pastangomis Petoples ftakahdų 
IŠdirbystČš KW‘utuvių; iš Štb- 
ties' W. G. . S. 1360 kilocyčles.

Pranešama, kad dainuos 
gerai suorganizuotas ir J. Sau- 
rio gabiai išlavintas Vyrų; 
Kvartetas. Jis padainuos kele
tą labai gražių dainelių. Prie 
to, bus naujienybė girdėti dai
nuojant viešnią iš rytinių val- 
stijų Žymią* t dainininke p-ię 
K. Monkeliirnitttė.

Kalbės Dr. Ai Yuška, M. D„ 
o prie to, čaii^ Kepurė pasi
rodys su naujas jįiokaiš. Bus 
ir' gražios otkįstrĮjš muzikes; 
įdomių, svarbią ^ naudingu 
pr a n ešiirių bėi , paturimų. Ne* 
pamirškite ^ašlkihitsyti. R. Si

■ .1 ,,|Ą I I —— *•
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Bkrbara Karpus iŠ Kenosha
Bylbs svarstymas pasibaigė 

įierfeitos savaitės pabaigoje 
įiriėŠ Superiot tetšftio teisėją, 
Frank H. Hayes,

Jaunoji mergina, atstovau
jama advokatų Herman Irrma- 
no ir Antano A. Dobbs-Dubic- 
ko, patraukė Leskauską teis
man, pareikšdama, kad jis ža
dėjo ją vesti 1028 metais, bet 
ikišiol savo prižado neišpildė, 
Jis ją išvežęs iš tėvų namų, 
Kenoshojc, ir atgabenęs Chica- 
gon, bet vėliau atsisakęs vėsti. 
Ji grįžusi namo ir po kelių 
hietų laukimo nutarė kreip
tis teisman.

Antradienis, sausio 8, 1935

Atgarsiai iš Bulaw 
atletų šokių vakaro
Tai buvo smagus vakaras jau
nuoliams, atletams ir sporto 

mėgėjams.

Chicagoje pirmą kartą lie
tuviai atletai surengė šokių 
vakarą sausio 5-tą dieną. Ir 
pirmą kartą susirinko tiek jau 
nuolių, kiek tik galėjo tilpti į 
HbllyMood svetainę.

Tai buvo jiems proga susi
tikti su savo draugais; ir jų 
džiaugsmas buvo tokis, lyg ro
dos, jie nematė viens antro

per ilgą, laiką. Nuotaika buvo 
drauginga. Smagios kalbos ir 
linksmas klegesys ilgai nenu
tilo.

/

Orkestrai sustojus grot jau
nuoliai skirstėsi kaip 2 vai 
ryto. Daugelis atsilankiusių 
pareiškė pageidavimą, kad fr 
vėl taip jau smagi pramoga 
butų surengta trumpoj atei
tyje.

Man lieka tarti padėkės žo
dis visiems, kurie prisidėjo 
prie' šio vakaro surengimo Ir 
davė progą jaunuoliams pasi
linksminti,

— Frank Balau).

šiandien, 7-tą- vai. vakarė, 
radio klausytojai gėrėsis > įdo4 
niiu ir grėžiu radio progra
mų, kuris bus translhioj airius

Neištesėjo prižado 
merginai, ft biri 
užsimokėti $7,000

GYDYTOJAI IR DANTISTAI

Bridgeporto' jaunas lietuvis 
nubaustas už nevedimą Ke- 
noslfietes lietuvaites^

BRIDGEPORT — 28 metų 
lietuvis Jošeph Leskauskas, 
3337 South Morgan sti-eet bu-' 
vo priteistas sumokėti $7,000 
24 mėtų;’' lietuvaitei, Emma

. ,<4 -4.... .............................. • i

LIETUVIAILIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5013 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash 
756 West 35th St.

Cci. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėtomis pagal sutarti.

Mrs. Anelia K.
____ PhysicatTherapj 

and Midwiie‘ 
< 6109 S. Albanu

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo naftiub 
sę ai* ligoMinSėe, 
duodu mhssage 

<*. elėctric treat- 
ment įr magne- 
tie blanktets irtt 
Moterims ir nier«. 

gihdfns pihtari- 
; ' mai dovanai. ;

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedSl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

A.LDavidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

; , Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

‘ nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. A. Šimkus'
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vaL, Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

Tęl. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo ,7 
iki 8:30 v. Neda nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. NaikeUs
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISK

Lietuvis Advokatas
4631 Sohth Ashland Avė. •

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virgtnia0036

. Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
• 6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

Tel. Republic 9723
■ ■ . ■. ■ !-_____________ ..--u-

Tel. A'ndover Į§88
Hubbard. Baker

ADVOKATAI
Kambarys 1555

1N. La Salė St
CHICAGO

. K.<

w SPECIALISTAI

DR. (D. K. KLIAUGA
Dentistas

’u Valandos riud»9-9
2420 W. Marąuette Rd.
Wti • Weštern Avė. Hemlock 7828

A. Montvid, M. D.
WestTown State Bank Bldg.

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

Tel. Seeley 7330 ’
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. PulSuckis
' LR VAN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699 

Valandos :l-4 po pietų, 7-10 vai. vak.
Rezidencija:

6412 So. Campbell Avė.
Prospect 0460

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez» Hydė Park 3395Dr. Šusanna Slakis

Moterų ir vaikų ligų specialisto
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. vak. 
išskyrus seredomis.

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Ofiso Tel. Lafayette 8650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. Herzihan
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akufteris.

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

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

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

' , . Tel. Canal 8110
Rezidencijos tolefonai: .

Hydė Park 6755 ar Central 7464

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z; Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

į ■> arti 47th‘ Street 
Valandos nubf 9 iki 8 vakaro*.

Sefedoj pagal sutarti.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 va!, ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 viį 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki* įsi 
valandai dieną. f

Phone MIDWAY 2880

Res. 6600 South Artesian Avenue.4
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoriš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL

Kiti Lie.tuviai Daktarai.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Telefonas Yards 0994
Dt Mauricė Kahn

4631 South Ashland Avenue- 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. NedSl. nuo 10 iki 12- 

Rez. Telephone Plaza 2406
----------- • -. ............   ■ ... .. S........

Ofiso Tiri. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexoi 9191

Dr. A. A. Kotti
,L Rusas Gydytojas ir Chirurgas- 
totoriškų. Vyrišką, Vaikų ir višij 

chronišku ligą.
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

arti 81 st Street.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne

daliomis ir’ šventadieniais 10—12 
dieną.

me ir nepriimsime prie AL- 
TA'ŠS. Ir mes J. J. Janušaus
ką negalime skaityti ir neskai
tysime už naudingą laktiną 
musų organizacijai. Kol jis 
dirbo, tai gavo ir užmokėti, o 
kai paliovė dirbti, tai jis nega* 
7i gauti atlyginimo ir jokios 
teisės neturi prie ALTASS; 
turto.

Peter Uždavinis, 
Mctėušas Župkauskas 
Mike Gelces, 
Wm. Būornat

Nors jis ir sakė, kad pelnai 
pasiliks ir toliau, reiškia, pa
siliks kapitalistine sistema, 
bet... /pelnas neturi būti tiek 
didelis, kad kas galėtų susi
krauti milžiniškus turtus, ku
rių pagelba butų galima val
dyti net’ir valstybės reikalus.

Vadinasi, pelnas bus kont
roliuojamas. Ir juo greičiau 
pelnas bus koAtroliuojairias, 
tuo geriau.

Kad pelnas butų toks: kiek
vienas žmogus turėtų teisę 
dirbti ir uždirbti sau ir savo 
Šeimynai tinkamą pragyveni
mu.

Lai Prezidento žodžiai stoja 
kunti.

Legiono Naujų Mėtų 
vakaras praėjo labai 

pasekmingai
Posto nariai dė

koja* Vfsiėins ūž pasidarbavi
mą friTteitatokyirią.

NAUJA DALYBA 
DEL SERGANČIU 

EGZAMINACIJA DYKAI
Be. gaišinimo laiko, be operacijos 
ir neteisingų prižadų. Klinikoje'iš
bandytas, medicinoje priimtas, ofi
so metodas. Aht tinkamų‘jotas iš- 
Rife. FISTULAS, HSSURES— 
ir panašias mžŠlmeš ligas,, pagy-» 
dome. , , , , , , ,
GASTRIC UL'CElfi, kartu einąs ne
virškinimas. degimas, atsiraugėji
mas ir vidurią ligos.
KRAUJO LIGOS, anemija ir abej
uos nusilpnėjimas.
ODOS LIGOS—niežėjimas, degini
mas, išbėrimas.
NERVU LIGOS, bloga atmintis, 
neurastenija.
ŠLAPUMO LIGOS, deginimas, ne- 
smagutans ir įrituojantis kroniš- 
fki. skausmai.. u
VEIUCOSE GYŠLOfc votis ant 
blauzdų ir sutinimas.
Daugelis Rheumatiškų ligų, Arth- 
ritis, Neuritis. Augštas Kraujo 
Spaudimas, silpnumas ir nesmagus 
abelni negalavimai tankiai paeina 
nuo viršaus paminėtą priežasčių. 
.Ątsilankykit šiandien.
Thfe VEK1CUR bodka padarė tuk-i 
stenėtas laimingais—KODĖL NE
JUS? . ,
Ofiso Vai. :9 iki 8 kasdien'. AntVad. ‘ 
dr Pehkt. tiktai 9—6—Nedėlioj ’ 9

■

INST1T1TK
64 W. Randolph St 

4tos lubos—Garrick Theatre Bldg. 
i..... .......................................................

.....y...;____ _ ;___________________________

DR. VAITUSH/OPT.
LIETUVIS 

Optometrically. Akių Specialistas. 
Palengvins akių itėrnpimą, kuris? 

e&Ži priežastimi galvos skaudėjimo,* 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštfr atitaišo 
trumparegyste ir toliregystę. Prirąn-, 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daronhas' su 
elektra; parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda htkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos! Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12 .
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainus pigiaū 
taip pirmiau.

4712 South Ashland AV.
Phone feduleVard 7589’

DR. G. SERNER
LIETUVIS • 

^Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius; 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių UirbtuVė 
756 West 35th St 

kampas HMstęd St/ : 
Valandos uo 10-r4. nub 6 iki 8 

Nedėlioriiis n’oo 10 iki 12 viii, dietai
Į. M .1 I !!>■■> ^111 III 0h K <■■ ■*•>■>■!>■»»*.■
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AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

pritnlftn akinius dSl vi«nkni nkių

| Visi Telefonai:
į . Yards 1741-
1. 1742
Ii LAIDOJAM PIGIAU
■ NEGU KITI
■* Ambulalice Patarna-
1 į yimas; Dieną' įr Nak- 1
3 tį. Modemiška Kop-

lyčia ir Vargonai
I DYKAI! |

1 J. F. EUBEIKIS
S Laidotuvių Direkto-
§'.! Sritis per 30 Metų
B1 4605-07 S. Hėrmitafee |
B AVenue
■ . Skyrius I
Hr 4447 S. Fairfield Avė.

Gar sinki tęs “ienose”

’ Darftfs-Girčnhs Post 271 of 
the Arrtetiean Legidn sutiko 
naujas 1935 mestis nepaprastai 
linksniai ir' iškilmingai. Svečiu

Naujieną sferftyto-
Jos ir skaitytojai
pirkinių reikalais eiti f tas '

1 fertitiiveš, kurios' šketbiAsi * 
Naujienose;

OPTOMETKĮStAS ' j 
šž® 

nuo 
uie lietuviškai 
■■■I

*' 1861 $0. Ashla’nd ĄVėt 
Kampas 18 -St. > 
Valandos nuo 9:30 iki 12 
iki. 8100 vš. MkNMįjty 
9:00 iki 12:00

Simon M. Skodas
GRABORIUS ir BĄLSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
' Td. Monro. 8377
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1935 M. NAUJIENŲ VAJAUS KONTESTAS 
' KONTESTANTO APLIKACIJA.

kilnų ir naudingų musų visuomenei darbų. 0 be 
to kiekvienas sulyg savo pasidarbavimo laimė
site puikias dovanas.

Didžiausia dovana šio Naujienų vajaus 
Meste bus puikus Pontiac De Luxe automo
bilius vertės $880.00. Ne vienas, bet keletas 
draugų galės laimėti po automobilių, nes šis 
Pontiac automobilius bus duodamas kiekvie
nam, kurs už savo pasidarbavimų surinks 25,- 
500 balsų.

Konteste bus aštuoni laipsniai su įvairaus 
didumo dovanomis - prizais.

Pirmo laipsnio dovana $20 cash.
Antro laipsnio dovana $60 cash.
Trečio laipsnio dąvana $120 cash.
Ketvirto laipsnio dovana Laivakortėj 

Lietuvą.
Penkto laipsnio dovana Laivakortė į Lfe- 

tuvą ir atgal.
Šešto laipsnio dovana $320 cash.
Septinto laipsnio dovana $700 cash.
Aštunto laipsnio dovana Pontiac De Luxe 

automobilius $880 vertės.
Kad atsiekus pirmo laipsnio dovanos 

reiks įgyti tik 1100 balsų, antro 2800, ir t.t. Yra 
numatoma, kad šiame konteste bus išdalinta 
kontestantams ne mažiau kaip $6000 dovanų, i

Šis Naujienų vajaus kontestas prasidės 
anksti iš ryto vasario 1 d. Iki to laiko kontes- 
tantai turi susiregistruoti Naujienose, prisius- 
dami savo aplikacijas. Visiems, kurie bus pri
imti į kontestų, kontesto vedėjas pasiųs prieš 
vasario 1 dienų reikalingas instrukcijas ir pa- 
liudjimus.

Išpildykite čia paduotų kontesto aplikaci
jų ir tuojaus prisiųskite jų į Naujienas.

- Kas neskaito -- gal tik dėl apsileidimo, o 
gal dėlto, kad nebuvo paragintas. Pereitais 
dvejais metais daugelis sustojo skaityti, nes iš 
priežasties depresijos negalėjo prenumeratos 
užsimokėti.

Dabar, laikams einant geryn, visi vėl tu
rėtų užsirašyti Naujienas. Mes kviečiame visus 
musų draugus visose kolonijose padėti Naujie
noms atgauti senuosius skaitytojus ir prikal
binti tūkstančius naujų.

Naujienos yra jūsų visų galingu įrankiu 
kovoje už geresnę ateitį tik todėl, kad jus visi 
padarote Naujienas tokiomis, kokiomis jos yra.

Naujienos negauna jokių pašalpų nei nuo 
vyskupų nei iš kitų papirkimo šaltinių. Naujie
nos gyvuoja tik todėl, kad musų lietuvių visuo
menė Naujienų reikalauja. Naujienos yra tiek 
stiprios, kiek yra stipri musų visuomenė.

Gerai tų žinodami, stokite, draugai, su 
drąsa ir pasiryžimu į prakilnų darba musų vi
suomenės ir Naujienų sustiprinimui.

Jūsų darbas, kaip ir visuomet, nebus be 
atlyginimo. Jūsų didžiausias atlyginimas bus 
tas puikus jausmas, kurį turėsite atlikdami pra-

Aš žemiaus pasirašęs pareiškiu savo norų ir sutikimą dalyvauti Naujienų Vajaus Konteste nustatytomis sąlygomis ir pagal Kon- testo vedėjo nurodymų.
•' • ' ■ . - v- ■ , • . '■ ■ • . • ’• >
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Naujienos vėl skelbia savo metini vajų ir 
vajaus Mestų.

Visi naujieniečiai yra kviečiami prisidėti 
prie šio vajaus ir stoti į kontestantų skaičių.

Dabar laikas yra pasidarbuoti savo laik- 
raščiuį kurs taip daug reiškia lietuvių gyve
nime.
į Visoj Amerikoj Naujienos yra didžiausias 
lietuvių žiburys, be kurio lietuviai negalėtų gy
venti.

Naujienos yra didžiausias lietuvių progre
so ramstis ir žibintuvas, kurs audrose rodo 
mums teisingų kelių.

Naujienose atsispindi visi lietuvių reika
lai, maži ir dideli, ir gauna paramos visi gražus 
ir naudingi sumanymai. *

Naujienose sueina ir susivienija visos ge
resnės lietuvių mintys, ir tokiu budu lietuviai 
gali irtis prie didesnės gerovės.

Tūkstančiai lietuvių skaito ir seka Nau-

• 'I

■ • ■ • | U
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KIŠA NOSJ I MEKSIKOS REIKALUS

Vienas demokratas kongresmanas iš Massachusetts 
valstijos ketina pasiūlyti kongresui rezoliuciją, kad 
Jungtinės Valstijos atimtų pripažinimą Meksikos res
publikai ir atšauktų iš Meksikos savo ambasadorių, ši
tą savo sumanymą jisai remia tuo, kad Meksikos val
džia uždarinėja katalikų mokyklas ir šalina iš parapijų 
katalikų kunigus.

Bet mokyklos ir bažnyčios Meksikoje tai — viduji
niai Meksikos reikalai, į kuriuos Jungtinės Valstijos 
neprivalo kištis. Tokio nusistatymo laikosi valstybės 
sekretorius Hull ir, matyt, taip pat prezidentas Roose- 
veltas.

Tas kongresmanas, kuris simpatizuoja Meksikos 
katalikams ir reikalauja, kad juos užtartų Amerikos 
valdžia, nekėlė jokių protestų, kuomet pernai metais 
Austrijos klerikalai smurtu nuvertė teisėtą, žmonių iš
rinktą Vienos valdžią ir apmotomis griovė darbininkų 
apartmentus, žudydami moteris ir kūdikius. Dabar ji
sai irgi neprotestuoja prieš Austrijos katalikiškus kle
rikalus, kurie viešąsias Austrijos mokyklas pavertė kle- 
rikališkos propagandos lizdais ir pašalino iš jų geriau
sius mokytojus.

DARBIEfclAI LAIMI IR KANADOJE

Antras didumo atžvilgiu Kanados miestas Toronto 
išsirinko savo meru (burmistru) darbininkų kandidatą, 
James’ą Simpson’ą, kuris ėjo į rinkimus “Cooperative 
Commonwealth Federation” sąrašu. Jisai gavo 4,000 
balsų daugiau už kitų partijų kandidatus.

Cooperative Commonwealth Federation Kanadoje 
reiškia tą pat, ką Labor Party Anglijoje.

James Simpson yra senas socialistas ir Kanados 
darbininkų unijų kongreso vice-prezidentas. Jo laimėji
mas šituose Toronto miesto rinkimuose rodo, kad jau 
ir Kanadoje socialistinis darbininkų judėjimas pasidarė 
stiprus. Seniaus kanadiečiai buvo pusėtinai atsilikę nuo 
savo draugų Anglijoje. Jų silpnumas žymiam laipsnyje 
parėjo nuo to, kad kiekvienoje Kanados provincijoje 
socialistai veikė skyrium. Bet dabar kanadiečiai jau 
turi vieną politišką organizaciją visam kraštui — Ko- 
operatyvės Respublikos Sąjungą (Cooperative Common- 
wealth Federation of Canada).

ta tarpe diktatoriškų klikų. Reiškia: tas diktatūras ap
ėmė kokia nors liga. "

Kadangi simptomai (ligos ženklai) tie patys, tai 
reikia manyti, kad ir liga yra ta pati. Komunistiška 
Stalino diktatūra, matyt, serga ta pačia (arba labai pa
našia) liga, kaip Hitlerio ir kitos diktatūros. Ar jos 
išgis, parodys ateitis.

Musų nuomonė yra tokia, kad visose diktatūrose 
eina puvimas, o senesniosios tarpe jų yra taip sutrešu- 
sios, kad jos vargiai gali būti išgydytos net ir griež
čiausiomis chirurgiškomis operacijomis.

Kas Yra Spulka
Rašo Adv. K. GUGIS

šis-tas iŠ Spulkų Lygos 
Seimo

šis straipsnelis ryšy su Jung
tinių Valstybių spulkos lygos 
metiniu seimu, pastaruoju lai
ku įvykusiu New Orleans mies
te, remiasi p-lės Ewalt paaiški
nimais, kuri yra spulkų lygos 
informacijų biuro vedėja ir ku
ri dalyvavo seime.

Pasak p-lės Ewalt, New Or
leans seime pasirodė, kad šie
met finansine spulkų padėtis 
buvo kiek geresne, negu me
tai ar pora pirmiau. Paskuti
niuoju laiku spulkų rezervai 
pasiekė 7.36 nuošimčius jų vi
so turto, kuomet metai anks
čiau jie siekė tik 4.27%, o dar 
metai pirmiau 'vos 3.26 nuo
šimčius viso turto.

Pastaruoju laiku visas ope
ruojančių spulkų turtas siekė 
apie 7 bilionus dolerių, o spul
kų iš viso buvo 10,727. Spulkų 
gi narių, t. y. šerininkų ir sko
lininkų kartu, buvo 9,224,105.

Vyraujanti seimo delegatų 
nuomonė kai dėl federalių ir. 
valstybinių (arba šteitavų) 
spulkų buvo ta, kad pageidau
jama, jogei abi spulkų rųšys 
veiktų greta viena' Iii tos. Silp
nesnėms spulkoms, kurios ne
pajėgia patęnkinti visų pasko
lų reikalavimų, kad savo apie- 
linkėms patarnauti, gal būt bu
tų geriau federalizuotis, ba fe- 
deralėms spulkoms valdžia gali 
ateiti pagelbon su 3 doleriais 
ant kiekvieno spulkų šerininkų 
sumokėto dolerio. O tvirtosios, 
;. y. tokios spulkos, į kurias 
pajamos plaukia ir kurios pa

Kirovo Karjera

IR HITLERĮ ŠOVĖ?
’ ♦

Associated Press atstovas Vokietijoje praneša gir
dėjęs iš dviejų šaltinių, Berlyne ir Muenchene, žinią, 
kad prieš Naujus Metus buvęs padarytas pasikėsinimas 
prieš Hitlerio gyvastį. Į “nacių” viršilą šovę du rud- 
marškinių smogiamojo būrio nariai. Į Hitlerį juodu ne
pataikę, bet sužeidę ar net užmušę jo šoferį.

Minėtos žinių agentūros atstovas sakosi negalėjęs 
patikrinti tų gandų teisingumą, bet jisai žinąs, kad Hit
leris jau turįs naują šoferį.

Patirti pilną tiesą apie tai, kas dedasi diktatoriaus 
valdomoje šalyje, yra beveik negalima. Bet atrodo, kad 
ta žinia apie šovimą į Hitlerį nėra išlaužta iš piršto, 
jeigu stambios amerikonų agentūros korespondentas ją 
laiko reikalinga pranešti telegrafu.

Matyt, kad Vokietijos “naciuose” eina tokia pat 
žiauri kruvina kova, kaip ir Rusijos bolševikuose. Bet 
ir kitose diktatūrose dedasi panašiai. Prieš kelis mėne
sius buvo nugalabintas Jugoslavijos diktatorius-kara- 
lius. Dar anksčiau buvo užmuštas Austrijos Dollfuss’as.

Užėjo, matyt, “medžioklės sezonas” ant diktatorių.
Mes, kaip jau ne kartą esame sakę, į terorą netiki

me. Nes vienam despotui kritus, paprastai jo vietoje 
atsiranda kitas, kartais dar biauresnis už pirmąjį. Bet 
tie pasikėsinimai prieš diktatorius yra įdomus reiški
nys, kaipo ženklas to, kas vyksta po diktatūrų pavir
šium.

Kada žmogaus kūną ima išberti spuogai, dėmės ar
ba votys, tai ir nedaktaras gali pasakyti, joge! yra kas 
nors bloga su to žmogaus organizmu. Panašią prasmę 
turi |r tls kits kito žudymai, kurie laito w laiko įvyto-

jėgia duoti reikiamų paskolų 
namams, gali pasilikti kokios 
bu'vo iki šiol.

Vienas tačiau dalykas visoms 
spulkoms yra labai pageidauja
mas, tai tas, kad jos stengtus 
tapti Federal Home Loan Ban
ko nariais. Nes to banko gali
mybės ateity, pasak jo tarybos 
pirmininko, yra praktiškai ne
ribotos.

Šiandie šio banko nariais yra 
2,800 spulkų, kontroliuojančių 
$3,500,000,000 (turtų. Ir invest- 
mentai j tokį bankininkąvimų, 
kokį praktikuoja Federal Home 
Loan Bank, atrodo kuone taip 
saugus, kaip investmentai į 
pačios valdžios saugmenes.

Svarbus* mažų namų savinin
kams klausimas seime buvo 
taksų klausimas. Ryšy su šiuo 
klausimu tapo priimta rezoliu
cija, kad valdžios sumažintų 
taksas ant namų, ypatingai to
kių, kurių verte neviršija 
$5,000 ir kuriuose patys namų 
savininkai gyvena.

Seimas, be to, pripažino rei
kalų, kad patvarkymai nusa
kantys apdrauda spulkų fondų 
turėtų būti padaryti lengvesni, 
liuosesni. ‘ ■

Iš pranešimų j padarytą sei
me atrodo, kacl statyba gyve
namų (rezidencinių) namų kai 
kuriose šalies dalyse prasidės 
ateinančiais metais. Kitose 'vie
tose ji gal kiek užtruks.

Seimo eigos nuorašai, kurie 
pilniau nušviečia taip seimo 
darbus, taip spulkų padėtį, taps 
atspausdinti, tur būt, į ketu
rias ar penkias savaites.

(Galas)

sisakė” nuo autonomijos.
Prieš Lenino nusistatymų 

pravesti plebiscitų jam įsakė 
tuolaikinis Centralinio Komite
to sekretorius, Krestinskis.

Nors plebiscito rezultatas bu
vo visai palankus, bet Leninas 
“prieš žmonių valių” nuspren
dė Krymui suteikti autonomi
jų. Krestinskis dėl savo machi
nacijų pateko nemalonėn, bet 
Kirovas išėjo sausas. Jis, mat, 
atliko tik savo pareigų. Buvo 
įsakyta pravesti plebiscitų taip, 
kad gyventojai pasisakytų prieš 
autonomijų, jis tai ir padarė.

Aš — ne aš...
Rusai turi tokį posakį: “Aš 

— ne aš ir arklys ne mano, o 
aš nevežikas”. Kirovas labai 
mikliai mokėjo pravesti tų min
tį, kad jis pildo tik kitų įsaky
mus, o pats nėra atsakomingas. 
Kalbėdamas j publikų, jis duo
davo suprasti, jog su tokiu ar 
kitokiu patvarkymu jis nieko 
bendro neturi. Faktinai jis tam 
nepritaria, bet kadangi vadai 
taip patvarkė, tai nieko nepa
darysi, — reikia pildyti jų va
lių. i

Tų mintį jis taip gudriai iš
reikšdavo, jog ir vilkas pasi
likdavo sotus ir avis čiela: va
dai nieko negalėdavo jam pri
mesti, o opozicija manydavo, 
kad Kirovas yra jų užtarėjas ir 
nesutinka su “Viršūnių” politi
ka.

Žmogus su didele iniciatyva, 
Kirovas niekuomet atvirai sa
vo iniciatyvos nepareikšdavo. 
Jis gudriai savo sumanymų pa
kišdavo partijos viršininkams, 
o jau paskui jį vykdydavo kai
po partijos idėjas, štai kodėl jį 
mėgdavo visokia valdžia ir juo 
pilniausiai pasitikėjo. Turėda
mas nepaprastų prisitaikymo 
talentų, jis su vienokiu ištiki
mumu tarnavo Leninui ir Troc
kini, Zinovjevui ir Stalinui, 
Krestinskiui, “Zemliačkai”, Be
lą Kunui, Akulovui, ir butų tar
navęs bile kuriam “vadui”, į 
kurio rankas Kremliuje butų 
patekusi lazda.

Nemalonumas su partiniu 
stažu

Nežiūrint j skrupulingų at
sargumų, Kirovas visgi turėjo 
nemalonumų laike 1921 m. par
tijos valymo. Krymo naciona
listai iš komunistų susekė, kad 
jis, norėdamas sudaryti sau

Tai jis pravedė paskilbusį “Kry
mo plebiscitų”. Einant tuo “ple
biscitu” Krymo gyventojai “at-

Prieš kiek laiko Leningrade 
•tapo nužudytas Kirov’as, ištiki
mas Stalino satrapas. Asmenys, 
kurie jį gerai pažino tuo laikm 
kai jis stengėsi pravesti sovie
tų politikų Kryme, pasakoja 
daug įdomių dalykų.

Belą Kūno ir “Zemliačkos” 
draugas

N. P. V. sako, jog Kirovas 
pasirodė Kryme 1920 m. su 
raudonųja armija. Jis ėjo polit- 
komo pareigas. Kaipo armijos 
atstovas, jis įėjo į Krymo če- 
kos kolegijų. Kartu su Belą 
Kun ir Samoilova (“Zemliač- 
ka”) jis labai aktyviai dalyva
vo apvalyme Krymo nuo “kontr
revoliucinio elemento”. Kai už
sibaigė masinis teroras, Kiro
vas tapo paskirtas Krymo par
tijos komiteto nariu. Jaunas, 
energingas darbininkas, geras 
kalbėtojas, o vyriausiai nepa
prastai klusnus ir pedantiškas 
valdininkas, Kirovas įsigijo di
delį partijos pasitikėjimų- Jis 
buvo nepavaduojamas “ZemliaČ- 
kos” ir Belą Ęuno padėjėjas bei 
dešinė ranka. Vėliau jis taip 
jau ištikimai tarnavo AkuloVui, 
dabartiniam sovietų respublikos 
prokurorui. Pildydamas savo 
viršininkų įsakymus, jis nesu
stodavo prieš niekų: jei reikė
davo, tai statydavo prie sienos 
ir artimiausius savo draugus.

Kirovui buvo pavedama išpil
dyti įvairiausi darbai* Ir jis 
juos atlikdavo labai sumąmąi.

visais penkiais metais! Kirovas 
iš pradžių griežtai gynėsi, bet 
vėliau buvo priverstas prisipa
žinti, kad sufalsifikavo savo 
amžių neva tam, kad išvengus 
kažkokios mobilizacijos, — ne 
tai cariškos, ne tai baltgvardie- 
čių. Sulig suklastuotais doku
mentais, jis gimė 1886 m.; na, 
o tikrumoje jis gimė 1891 m...

Kirovas padavė skundų prieš 
valymo komisijos nuosprendį. 
Tačiau jis gerai suprato, kad 
toliau pasilikti Kryme jam bu
tų neišmintinga. Todėl jis išva
žiavo į Tolimus Rytus, kur iš
gyveno pusėtinai ilgokų laikų. 
Tuo tarpu jo geri draugai ir 
“liudininkai” sutvarkė* jo “sta
žo” reikalus bei nustatė jo am
žių. Tųsyk Kirovas vėl pasirodė 
Maskvos horizonte ir pradėjo 
plaktis prie Stalino. Užkariauti 
Stalino pasitikėjimų jam pilnai 
pasisekė.

Kirovas gimė ne 1886 m., 
kaip praneša bolševikiški laik
raščiai, bet 1891 m. IPaėjo jis 
iš buržuaziškos šeimos. Caro 
valdžios tapo ištremtas dar tuo 
laiku, kai studentavo. 1904 m. 
priklausyti partijai jis negalė
jo dėl tos paprastos priežasties, 
kad buvo tik 13 metų amžiaus. 
Krymo valymo komisijai jis aiš
kinosi, kad ir tada, būdamas 
trylikos metų berniuku, dirbo 
partijos naudai: platindavo pro
klamacijas ir pristatydavo į pa
skirtas vietas ginklus...

Kirovo buržuaziškų išauklėji
mų nesunku buvo pastebėti: ta
tai aiškiai rodė jo apsiėjimas 
ir išlepintas kūnas.

Jeigu Kirovas dar ilgiau bu
tų pagyvenęs, tai jis butų ga
lėjęs dar vienų laipsnį pasikep
ti aukštyn. Būtent, Centralinia- 
me Komi tėte užimti pirmojo 
sekretoriaus vietų, — tų vietų, 
kurių dabar laiko Kaganovi- 
čius... Toliau jam eiti nebebuvo 
kur. Jis nesisiekė būti vadu, 
kaip Stalinas, Trockis arba Vo- 
rošilovas. Jis nemėgo * visuome
niškos atsakomybės, vengė va
dovaujamų rolių. Tarnaudamas 
partijai, jis galėjo visų laikų 
pasilikti už kulisų ir iš ten va
dovauti visam Leningrado gy
venimui, neimdamas ant savęs 
jokios atsakomybės. Turėdamas 
didžiausį Stalino pasitikėjimų, 
jis lengvai butų galėjęs prasi
mušti į viršūnes,— 'užimti pir
mininko vietų bile viename

Preaident Minger 
naujasis Šveicarijos respublikos 

prezidentas.

rėjo. Jam kur kas maloniau 
buvo veikti už kulisų.

GPU. provokacija?
žmonės, kurie gerai pažįsta 

bolševikiškų viršūnių gyvenimų, 
tvirtina, kad Kirovas yra GPU. 
provokacijos auka. Bolševikiš
kos viršūnės yra tiek saugoja
mos, jog eiliniams piliečiams 
dasigauti ligi jų yra tiesiog ne
įmanoma. Kirovo žudeika grei
čiausiai turėjo artimų ryšių su 
GPU. Ir Kirovas tapo parink
tas nužudymui (todėl, kad ačiū 
jo patarimui Stalinas nutarė 
aprubežiuoti GPU. galių.

—GIPU. parodė tokio nutari
mo klaidingumų, — pareiškė 
vienas asmuo, kuris neseniai 
bolševikų ierarchijoje užėmė 
gana aukštų vietų.

Kiekvienų kartų, kada tik 
pradėdavo eiti kalbos apie tai, 
jog reikia susiaurinti GPU. tei
ses, visuomet iškildavo aikštėn

du pasisekdavo nugųsdmti Sta
linų ir įtikinti jį, kad ta tero
ristinė organizacija yra reika
linga.

Visai galimas daiktas, jog 
tas pat atsitiko ir dabar. Apie 
tai galima spręsti iš to, jog bol
ševikiški laikraščiai pilni žinių 
apie “baisų sumoksiu”, kurio 
tikslas buvo nužudyti net patį 
Stalinų!

imponuojantį partijos stažų truste arba sindikate. Bet to- 
(vadinasi, pasirodyti, kad ko- klos pareigos butų buvusios su- 
munistų partijai priklauso jau rištos su viešumu, atsakomybe,

Matomai, GPU. agentai mik
liai pučia “sųmokslo burbulų”, 
kad galėjus ilgiau pasilikti pri-

seniai), padidino savo amžių... o to Kirovas kaip tik ir neno- vilegijnotoje padėtyje.

Chevrolet Announces Two New Lines for 1935

M

The Coupe model typifles the beauty 
and style of Chevrolet’s New Master 
De Luxe series for 1935. Improved 
performance and exceptional econ- 
omy also charactcrizc thwc cars.

Another attractive model in the New 
Standard senes is the Coupe pic- 
tured here. Numerous body and 
chassis refinements, in eonjunetion 
with the Master engine, unite to 
make these care outstanding values 
in the lowest>priced field.

riiiiĮiii'

Fleet, graceful lines also mark the 
New Master De Luxe Sport Sedan. 
Ample luggage space is provided by | 
the built-in trunk, ana a luggage . 
compartment behind the rear seat

Typical of Chevrolet’s twonew lines ofeara are the models illustrated here. The Master De Luxe series reveals strong emphasis on beauty and style. Mechanic- 
ally, the Master De Luxe series and the New Standard series have much in common, including the Master engine, in which numerous refinements have been 
mado to enhance performance, durability and economy. As these pięturęa ihę Master De Luxe departs distinetly fromprevious Chevrolet! in 
the 8trikh>8 advanee vvhlęh has been snade in body design and trim. - - -

Right: Front view of New Master 
De Luxe Coupe, showing rpominesa 
and graceful lines. Below: The 
Sedan model in the New Standard 
series, which, powered by the time- 
proven Master engine, combines 
brilliant performance withits smart- 
ness and style.
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New Year finds games in Basketball meet 
moreexciting thanevėr

Stanley P.
Both Win T6

Aces And Bulaw Aces 
Remain On Top4

CHEERING, YELLING, AP- 
PLAUSE, accompanied by soma 
Beautiful playing on the part 
of fhe players brought the 6th 
round of the NAUJIENOS 
BASKETBALL TOURNAMENT 
to- a etose with the favorite 
teams in the lead. Again the 
gymnasium was filled with a 
crowd of about* 800 people 
witnesing some thrilling games.

At the game betvveen the 
Mažeika’s Aces and the At
lantic Villagers which the form- 
er won by a score of 28 to 17, 
the crowd went wild. They 
cheered until it hurt and watch- 
ed each play with keen interest, 
A wave of continuous applause 
and cheering swept - the walls 
of the gymnasium throught- 
out the whole game. . At one 
of the exciting moments of the 
game 8 of the 10 jdayers par- 
ticipating were sprawled on 
the floor. The Villager’s had 
with them a towering giant 
who was about 6 feet 5 inches 
tall and in ordėr to stop him, 
the Mažeika’s, when ever he 
got hold of the bąli, climbed 
on him and swept him off his 
feet.

Mr. Lacky, the director of 
Fuller Park, 
nessing 
Oh Boy 
football 
o great

The doetors ought to have 
a’ very busy week if they went 
visit! ng some of spectators of 
that “great” game. With the 
cheering that they did, why I
can almost promise that some crow.

v ho was wit- 
the game said; “Boy 
if them boys put on 
uniforms it would be 
game to watch”.

of them cannot talk above a 
whisper today.

Spectators Go

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

ALFABETO
šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams 
susirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastą ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

reason for the games getting 
better and more exciting. I 
DOPE TO SEE YOU ALL AT 
ALL OF THE GAMES.

Only Four More Sun
days Remain Until The 

Finais Are Rėached
Time is flying and' if you 

HaVen’t seen any of dar basket
ball games yet you bettėr hurry 
a*nd do so before is iš tb late. 
And now is the best tirtie to 
come because the teams are 
fighting to get into the first 
four. The first four teams will 
go into the champtonship 
round. Come on aiid be a real 

your

TVARKOJE
*

negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienos, Ganai 8500, 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jei
gu tik jų bus galima gauti. «

PLAUKŲ DAŽAI
HAIR COLOR

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & B0ILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25tf IKI 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

ANGLIS
COALSpectators Go The 

Trouble Of Helping The 
Referee’s Call Plays 
At the game between the 

WaShington A. C and the Bu
lave Aces which the latter won 
35 to 10 the excitement was 
so great that the crow repre- 
senting the Bulavv’s did have 
a refferee in the balčony.

The Gymnasium was ąuiet 
and not a creature stirred, not 
even 
was 
tors 
bąli 
suddenly from out of nOwhere 
an angry femine voice pierced 
the walls with a cry 
which probably the 
overlooked in that 
moment. Reallzing

thusiasm got the best of her 
she bowed her head in em- 
barrasseinent and' remained so 
until she coleęted her “wits”. 
WAS HER FACE RED?

Anybody wishing to engage 
this promin'ent femine referee 
for any games may do so by 
writing intb our Sport’s Dėpt. 

Thanks To The Specta- 
tbrs

May T take this opportunity 
to thank “all you guys and 
gals” for the wonderful co- 
operation that you have shown 
by tuming out for the games 
and cheering. Basketball, hasn’t 
the real spirit witho'ut a real

And I think that is the

a mouse. 
“awesome”. 
brethlessly 
with keen

The suspense
The specta- 

watching the 
interest when

“Slėps”, 
refferee 
exčiting 
her en-

basketball fah. Helį 
fhvorite teta to win by sho\v- 
ing them tliiat they liavė some- 
body cheėring f6*r them. Give 
them some moral support.

Secure Those Passes
Just think of it. You can 

buy yourselves 5 hotirs of real 
enjoyment every Sunday for 4 
Sundays for only 50 cents. 
What other fun can you have 
that is less espensive. And 
then of course you are wath- 
ing some real high class basket
ball, as the Lithuanians youth 
battle it out to see who is the 
best Lithuianian teams in the 
City of Chicago.

Get your passes immediate- 
ly and be wilh us nekt Sun
day. Secure your passes from 
the Naujienos box office lo- 
cated at 1739 S. Halsted St. 
or inųuire at any of the Lith- 
uanian cKoruses. Miss Mildred 
Baronas of the Pirmyn Chorus 
will gladly accomodate anyone 
with a pass. Miss Valeria La- 
digo of the Naujos Gadynės 
Chorus will also be only to 
wlling to supply you with a 
pašs. DON’T FORGET ONLY 
FOUR MORE SUNDAYS TO 
GO. GET YUOR PASS.
(dope of the games tomorrbvv)

—J. J, Žukas.

ANGLIS! Tūkstančiai namų var
toja ekonomiškas, be suodžių Tro- 
picair anglis—Garantuotas svarumas 
ir šiluma. Screening — $4.75; Mine 
run — $5.75; Lump arba egg -r 
$6.00.

NORTHERN COAL CQ., 
3 telefonai

Republie 0600 — Lawnda!e 7366 — 
, . .... Merrimac 2524

BARŲ FIKCERIAI
BAR FIXTURES

BARAMS FIKCERIA1 
Žemiausiomis Kainomis Chicagoj

Nauji ir vartoti stalai, krėslai ir 
įrengimai, rėstoranams.
....Priimsime jūsų senus fikčerius už 
gera kaina.

HERZOG FIXTURE CO. 
1140-42*44 Blue Island Avė.

netoli Koosevelt Rd. tel. Monroe 4078

ŽILI PLAUKAI
TRINKOLINE permatomas skysti
mas, ne DAŽAI, permainys jūsų 
plauku spalva, prašalins pleiskanas. 
Gausite vaistynėse, departėmentinėse 
krautuvėse arba rašykite TRINKOLI- 
NK LABORATORIES, 4240 Armi- 
tage Avė., Chicago. Tel. BELmont 
1370, Kaina $1.25, per paštą $1.35.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

Čia

DUODAME PASKOLAS ant MORGICUJ
Lengvais išmokėjimais nuo 5' iki 20 m.

Resultš of 6th Round 
Gamės

TAUPYMO SKYRIUS. Galima 
(Iheome fehares). Galima padėti 
kiek nori mokėti. — COptional).

Galima mokėti po 50c. j mėnesi

.. Tavo turtas apsaugo
tai per V. S. Govern
ment htaigib Federnl 
SavingH and I-oan

. Insurance Corporation. 
AVanhlngton. D. C. <Į*> 
kiekvieno asmens iki 
¥5,000.00.

padėti $100,00 arba daugiau—« 
$1.00, gauti knygėlę i*1 kada
arba daugiam — (Inatallment 

thrift). Mes mokame už 
kiekviena doleri dividen
dą, pagal uždarbio. Pra
eity išmokėjom 5%.

Pirma Federal ir tvir
čiausia finansinė ištaiga.

Mums jokia depresija 
nekenkė ir nekenks.. Nė
ra’ jokių iškaščių likti 
musų organizacijos nariu.

rEDERALSAVlNGS
A N P LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1679 . 
JUSTIN .MACKIEWICH, Rašt.

Stknley P. Mažeika’s Aces 
(28) Atlantic Villagers (17).

Bulaw Aces (35) Washing-
ton A. C. (10)

Red Roses
(16)

Banner A.
A\ A. (9)

Imps (28) 
(13).

TEAfa STANDINGS AT
OF 6th ROUND

1; Stanley P. Mažeika’s 
x Won

6

(19) Red birds

C. (12) Slėepers

Belskis Boėsters

END

Aces
Lošt

Siunčiame Gėlės Telegrama i viso! 
pasaulio dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bbhkietams 

pagrabams.
3316 S. Halsted St.

Ptidrfe BAulA-ard 7S14J 'Chteag®, Iii.
—i ■■■■i** įtį 11 ,■» į«> »!!<■» I MI3IMU
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Berhice Smilgis
po tėvais PetreikaitS 1

Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 6 d. 10 vai. vakare 
1935 m., sulaukus 36 metų amžiaus; gimus Telšių apskr. 
ir parapijoje, Smiltenų kaimo. Amerikoj išgyveno me
tus. Paliko didėliame nubudime vyrą Juozapą, motiną 
Prancišką, tėvą Augustą ‘Petreikilis, 2 seseris Viola Ter- 
nes, švogerį William, Barbora Gerrib, švogerį. Antaną, brolį 
Adomą Petreikį, švogerka Bernice, senukę Emiliją Mar- 
tušauskienę ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi 4459 
S. Halsted st. Tel. Yards 6068.

Laidotuves įvyks penktadienį, sausio 11 d. 8 vai. ryte 
iš namų į šv. Jurgio ^parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už veliones sielą, o ■ iš ten bus nuly* 
dėta į. šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Bernice Smilgis giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir- 
suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. '

Nuliudį liekame: Vyras, Motina, Tėvas, Seserys, Bro- 
lis, švcgeriai švogerktf, Senukė ir Giminės;

Laidotuvėse pa tarnauja graboritis S. P. Mažeika, tėl. 
Yards 1138.

JUOZAPAS LEKAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 6 diena, 8:45 valandą 
vakare 19$5 m., sulaukės 57 
metų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Švėkšnos parap. ir mie
ste. Amerikoj išgyveno 30 met. 
BlūVo narys šv. Stanislova 
šv. Kryžiatfš ir Sihiaiio Dau
kanto Draugijos. Paliko didelia
me nulfudimė mylimą moterį 
Rozalija, po • tėvais Sudaite, 3 
sūnūs Joną. Juozapa ir Antanų, 
18 metu amžiaus ir 2 brolius 
Joną ir Antana ir brolienė 
PetrOhėlė ir seserį Barborą 
Plevienė ir gimines, o Lietu
voj seserį Marijoną ir- broli 
Kazimiera ir brolienę,

Kūnas pašarvotas 
342 W. 47 SU

LaidotuVės __ _ _ ____
dieni, sausio 10 diena. 8 vai. 
iš ryto ig namų i šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos pąmglaos už 
yėlionio siela, 0 iš ten bus nn- 
tydėtas i Šv. Kazičftiei‘6 kapi
nes.

Visi a. a. Juozapo Lechavi- 
čiaus giminės, diatfgai it pažys
tami esat, nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam- paskutini patamavima ir 
atsisydĮdniimą. NUliodę liekame

Moteris. Sunai, :Broliai, 
Brblfėhė ir1 Seserys,

Laidotuvėse patarnauja gra- 
bortas1 J. Ę. WdeiRis, Teiefo-

aętu- 
broli

randasi 
ivyks ketvirta

is ryto ig namų i šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos pąmalaos už 

’ėĮionio siela, o iš ten bus nu- 
/dėths i šv. KaziUjieto kapi-

f -fV'3 ,

1. Bulaw Aces
2. J. F. Eudeikis Blue 

Ribbon Boošters
3. Atlantic Villagers
3. Red Roses
4. Imps
4. Banner A. G.
5. Red Birds
6. Belskis Boosters
6. Washington- A C.
6. Sleepers A .A.

Imps Metting 
night

To-

importan t meeting.Very
Come to Naujienos, Tuesday, 
Jan. 8, 1935, at 7:80 P. MĮ 
Don’t let anything keep yoP 
away this time.

-j-Arti Montvid, Mėg,

Courier
'n it ■ >■...>.!

susirasit 
ko 
tik
ftuns? reikia

KAILIAI
FURS

sausio išpardavimas
Pasinaudokit atpigintomis kainomis. 
Prisidėkit prie musų kailinių kliubo. 
Nei nepaiausit kaip nupirksite kaili
nius. Tiktai džiaugsitės čia dary
damos bizni. Kailiniai valomi, tai
somi, persiuvami ir naujai pamušami. 

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigtas 1906 metais 
6510 S, Halstėd Normai 5150

KNYGOS
BOOKS

Senų' ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. HAlstėd St., Chicago, 111.

Bridgeport bieing dorinant this 
past weck, our reflexions and dis- 
sertation bears its source from the 
heart of BrightPn Park.

To our Idng list of co-workers, a 
few new faces hhve been added... 
Principally th'Pše of John StPker,

x 1 -i

Bernice Uathpa, Harriet Kačinskas, 
and that of Katė Buževičitis... Ah 
dear Cousin Katė... Lon'g may thou 
refresh us with thy congenial spi
rit!

Mary Malinauskas iš back with 
ils again... We truly had nrissed her 
candid ekpressiėn, and that admi-j 
rable, charniing, and reserved phi- 
losophical sophistication. Ah me!...

Brtfhb is striving for bigger and 
bėttėr things. Whereas one Vvell 
knowh comediah is offering dueks 

’fbr sale, our pppular wit hhs de-l 
cided to improVe upon the idea... He 
■is g'ivihg away gėese frec... Qūite; 
an achieveihėht^ eh vzhat?... How 
abbtit a joatent on that, Krano?

Many of us likę to “fix things’”... 
Būt few of ils do it as well as 
does one ambitious Officer... For 
himself. V

There is one thing that Birdie 
seems to be well supplied with... 
That is... Gandy and Nttts.. Or iš it 
ortljy because of thte holidays ?

Madame' Šoriai Secretary!.. Thou 
surpriseth me!.,, To think that one 
of thine caliber Vrouldst Chose to 
degrade thineseif such an ele- 
mėntary leVėl! Mhdame! Thy choice 
of harmobized sound is ąrost tin- 
becoming;: thatl?aše uricodth syheo- 
patėd nėiše Which thėu prėfcreth tb 
paft>tai^tet!!,„<’I;ta shdėked!... Ma
riame! !

To thošė whb‘ hhvėh’t rea'd that 
charmihgv yet frahk and very eluci-

‘^Bąbblirig
Brobks*'... 'PUaėfe -jiMlto.; IferšbhAl 1h- 
ųuiryi;. Wev shail. bb ha^py U 
iaccoinodatb. i

A life-long aPibitioh of Bobbie 
Rutkauskas has at lašt been reali-, 
įsėd... 'She Tš’PbW a Secretary.,. Bėišg, 
onfly 'her brothbr, thė &uth'ėr o>f! this 
coltrmn antiripatės tlhat hbr^ ybar-- 

f«r šeritak^ vblll in a šhbrti 
tiriie • ’bė erinei# ’ sfetiated,

U ■ 'i.

dative totv of’ vėri^

'i.-

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. Western Avė.

Detalio rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$85 ir $350. 1Q daik. valg. kamb. 
sėt. $98. Modern. 8 d miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

RUPTUROS DIRŽAI
TRUSSES FOR RUPTURE
AR JUS TURITE RUPTURĄ
Jeigu taip, tai atsilankykite Ir 

mes pritaikysime jums musų spe
cialiai padaryta diržą.
Single ..............$3 | Double ___  $7

Musų kainos yra žemos
Esame šiame bizny jau 40 metu

T. V. VILIM DRtJGS—TRUSSES 
3233 W. Cermak Road 
Kampas Sawyer Avė.

Parduodam už storage kaštus. Rakan
dus, divonus, indus, patalinę ir tt. 

(Naudingi daiktai Kalėdoms) 
MIDWAY FIREPROOF STORAGE 
6139 Cottage Grove Avė. Chicago.

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$300 kaurai ............................. $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

GENERAL RADIO STORE 
3856 Archer Avė.

Lietuviai Radio technikai-inžinieriai 
sutaisys jūsų bile koki Radio pigiau 
ir geriau negu kiti, šaukit Laf. 6195

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blėkorystės 
darbų.

8216 So. Halsted Street. 
______ Tel, VICtory 4965.

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

And speaking of Bobbies... Išn’t 
there another one, way out in Ro- 
seland’?*.. A rather vivacious sort 
of a youngštėr, išn’t she?... We are 
most desirous of coming in further 
contact with you, dear Bobbie Sur- 
blis!

What, ,,^li^ant insidious , influ- 
ence has been depriving us of our 
well stocked1 rOservidr in the presi- 
dential offlce?... Whose keen wit 
has so niinutėly searched the hidden 
rOččšscs and crėVices for the 
“prize”*?... Is there anyone elše būt... 
Mindaugas, to . vvhose personality 
this description corresp'onds ?

As all good thingS) sO doth this 
worthy epistle end. Būt before we 
take leave of you, we wish to again 
refresh your memories as tb the 
Grand Opening of Roseland. Dutėh 
Hali, 233 W. lllth St. Jan, 13, Sun- 
day. AdmisSion 25 cents. All are 
cordially invited... And don’t forget 
the Hard Time Party!

See you all tonight, Bridgeport... 
Dont

Kipšai visus kviečia 
atsilankyti į jii balių
BiiVi) visokių balių, koncertų, 

parengimų, bet niekuomet 
Kipšų.

forget.u The Elcctions.
— Tonuks

Ar matėt ir girdėjot 
operetę “Komevi-

Ją Chicago Lietuvių Choras 
“Pirmyn” stato sausio 27- d., 
Sokol svetainėj, 2345 S. Ked« 
zie Avė.

Ar jus esate vienas nedau
gelio tų, > kuriems jau teko ma
tyti operetę “Kornevilio Var
pai”. Jus jau žinote, kad įoi 
yra viena iš gražiausių ir me- 
lodingiausių operečių; kokia 
tik buvo pastatyta lietuvių sce
noj e. Jus, be abąj onės> norėsi
te tą operetę pamatyti ir' ne
palyginamame Ghieągos Lietu 
vių- Choffr “Pirmyn” pastaty-

■■■ i; 's- \. .■< -.r

Jei dar Yiesate matę šitos 
gražios operetes; tai* būtinai 
ją pamatykite sausio 27 d., 
kada* Ją? pastatys’ “Pirmyn?1 
choras ^efirdVidj Sokol svetainėj, 
2845' S. Kedriė AW.v dalyvau
jant žymiausioms Chicagos l|e» 
tuvių < jSgotas; Jus besigailėsi
te šHvo žygio, ‘ ;

įsigykite* bilietus iŠ anksto, 
nes taip felis pigiau fr geriau. 
Juos, galite gaūti pas visus

Yra buvę visokių koncertų, 
teatrų, piknikų ir balių, bet 
niekas da nesate buvę Kipšų 
baliuje. Šio mėnesio 26-tą die
ną St. Agnės auditorijoj, 3916 
Archer avė., nuo 8 vai. vaka
ro iki pat rytmečio Kipšų At
letikos kliubas šoks baliavos 
ir maloniai priims visus lietu
vius su jais dalyvauti. 
Vienintelė lietuvių sp. foolbal- 

lo organizacija.
Kipšai yra vienintele vienų 

lietuvių futbolo organizacija 
Visoj Amerikoj. Jai priklauso 
šioj šalyj gimę ir augę jauni 
vaikinai. Jų yra apie 50 ar 60. 
Daugelis yra lankę kolegijas, 
tūli ir dabar dar studentauja. 
Jie turi plačių pažinčių ir yra 
populiarus, tpdel šiame paren
gime tikimasi matyti tiek ir 
tokio gražaus lietuvių jauni
mo, ko niekad neatsitikdavo 
Chicago je.

Tiesa, Naujienos gausiai 
gelbėjo pinigais, bet Kipšai pa 
lys susiorganizavo, patys vi
sus ‘reikalus tvarko, su pasi
šventimu praktikavosi ir ne
stigo jiems drąsos stoti į lenk
tynes su stipriausiomis futbo- 
1b amatorių komandomis Chi
cago je ir artimuose miestuose. 
Pradžioj kiek nesisekė, bet vė
liau Naujienų Kipšai pradėjo 
pliekti visus.

MILDA

■ II TEATRAS I ■
3140 S. Halsted

me.

satiatėd. i

Tel. Rockwell 9208-9 
10 metu toj pačioj vietoj. 

Marshall Square Wet
Wash Lauhdry 

Suteikiame Pilną Patarnavimą 
2617-19-21 West Cermak Rd.

Žinomi visoj Chicagoj ir • 
apielinkėj

Senos, gerai išlavintos fut
bolo komandos turėjo nusi
lenkti arba džiaugėsi išėjusios 
lygiomis. Kipšai atsidūrė vi
sur: šiaurinėj Chicagds daly
je, apgyventoj turčių; Austine, 
Elmwood Pšrke, Melrose Par- 

Berwyne ir 
ir puošniose

ke, Blue Island, 
kitose švariose 
apielinkėse. šimtams ir tuksė
ta nčiams tėmytojų visur buvo 
žinoma, kad tai lietuvių spor
tininkai; Viehilr kitur garsia
kalbiai buvo vartojami imty* 
nių eigos pranešimai. Taip 
sakant, vieno sezono laiku 
Kipšai įsibriovė į žymiausias 
Chicagos apielinkes, su pasi
didžiavimu lošė kaipo lietu
viai ir dėjo visaš pastangas, 
nepaisydami pavojų ir susi- 
žeidimų, kad įrodžius, jog 
lietuviai yra gabesni sportai

Visi. Chicagos lietuviai turė
tų būti Kipšams dėkingi už 
platų ir garbingą lietuvių iš
garsinimą. Jeigu jiems taip 
seksis kitą rudenį, kaip sekė-/ - 
Įsi šio rudens pabaigoj, lietu
viškieji Kipšai užkariaus lie
tuviams pagarbos vardą visoj 
Chicagoj ir apielinkėj.

Patronas.

Pinigų Siuntimo Skyrius at>' 
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 

,nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

RAMOVA
ITEATRAS■«TEATRAS-

35 ir S. Halsted St..............—............ ........ .

3 Didėlės Atrakcijos 
“FUGITIVE LADY” 

“SWORD OF T*HE ARAB” 
“THEM THAR HILLS”

SAUSIO 8
tiktai viena dieną 

“EL1NOR NORTON” 
su Claire Trevor 

taipgi muzikalė komedija
SAGSTO 9 ir 10

“MRS. WIGGS OF THE 
CABBAGE PATCH” 

su Zkzu Pitts ir kitais 
Moteris gaus indus DYKAI

SAUSIO 11 ir 12 
“DESIRABLE” 

su Jenn Muir, Ged Brent taipgi

SAUSIO 7 ir 8
Pagarsėjęs Cecil DeMille 

“CI^OPATilTA” 

su ęinudetto Golbert.
Warren William
SAUSIO 9 ir 10
Charles Dikenso 

“CREAT EXPECTATIONS” 
su Henry Hull ir kitais 

taipgi komedija 
INDAI DYKAI

SAUSIO 11 ir 12 į 
“THE CAPTAIN KATES

T.....  ’
su John , 

taipgi komedija
SA” 
t ir kitais

,.»■ ; ..., .. -. .y...... .. ■ »i> ■ > ■ ■>«
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NAUJIENOS, Chicago, III

M

su Ii
apie

C l ASSIFIE D AD S
TEL. REPUBLIC 8402

10,000.
Valdžios atstovai atidar y me 

atidarymui šešta-
rengiamos iškilmės, *» * .

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

PRIRENGIAMIEJI DARBAI LIETUVOS PA 
RODOS FAIR KRAUTUVĖJ SMARKIAI

VAROMI PIRMYN
10,000 Lietuvos liaudies išdirbinių sudarys 

Parodos eksponatus; atidarymui 
rengiamos didelės iškilmės

Besiartinant šeštadieniui, mu eksponatų, kurių yra 
Lietuvos ir Estijos rankdar-1 
bių parodos prirengimas ati
darymui yra sparčiai varo
mas pirmyn ir iš “Fair Store” 
viršininkų ir iš lietuvių ir es
tų pusės.

Fair krautuvės septintam 
aukšte yra rengiamas spccialis 
kambarys — kur visi ekspo
natai bus išstatyti gražiai iš
puoštuose sekcijose. 1____
tiniu laiku dirba krautuvės de
koratorių būrys, kuriems pa
baigus bus pradėta su išstaty-

T-T
Antradiehis, sausio 8, 1935

LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

3ti naujos istorijos lapą išren
kant pirmą lietuvį aldermoną 
Chicagos mieste.

— Motinos Sūnūs,

Skelbimai Naujienose 
Juoda naudų dėlto, 
kad paeids Naujieno 
yra naudingos.

tą šieniką, apvilktą švariu ap
valkalu.

Iš Maskvos j Leningradą yra 
keturi šimtai penkiasdešimts 
amerikoniškų mylių. Teko va
ži ucCi per naktį ir šešias va
landas dienos metu, tad turė
jome progą pamatyti ukius, gi
rias. Matėm daug moterų dir
bant su kirviais, pikiais prie 
geležinkelio bėgių. Matėm ir 
būrius vaikų, > einančių į mo
kyklą. Vieni geriau apsitaisę, 
kiti blogiau. 

’ , k b ... .
Leriingradas

Leningradas yra antras Ru
sijos didmiesti?. Jis turi apie 
du milionu gyventojų. Miestas 
gana įvairus* turi daug pramo
nės. Per vidurį eina upė. Gat
vės tiesios ir plačios. Gatveka- 
riai ėjo dažnai ir prikimšti žmo
nių. Mums parodė įvairesnes 
vietas ir žieminius caro rumus, 
kur 1905 metais jis išskerdė 

Apie devintą valandą vakare šimtus žmonių, ėjusių maldau- 
mus susodino į autobusą ir ve- ti, kad jiems pagerintų gyveni- 
žė į stotį, iš kuriąs dešimtą Imą. Aikštė prieš rumus didelė 
vai. turėjo išeiti traukinys į ir joje gali susirinkti keli tuks- 
Leningradą. Stotis jau ne ta, ‘ 
į kurią mes atvažiavome iš 
Minsko. Ji buvo truputį mažes
ne ir vadinosi Leningrado Sto
tis. Palydovai nuvedė mus į re
zervuotas vietas, atidavė pasus 
ir atleido mus, sakydami, kad 
Leningrade mus vėl patiks tu
ristų palydovai.

Traukinys buvo pilnas žmo
nių, bet neprikimštas. Visuose 
vagonų kambarėliuose-sekcijose 
po keturis žmones. Nors suolai 
buvo kieti, bet kai kurie žmo
nės ramiai miegojo. Ameriko
nišką dolerį užsimokėjus buvo 
galima gauti baltinius ir minkš-

Grane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Cmcairo. 11L

- (Tęsinys)
Kelionė iš Maskvos į 

Leningradą
Beviešėdami Maskvoje

kome kelioliką angliškai kal
bančių žmonių. Vieni atvažiavę 
iš Anglijos, kiti iš Amerikos. 
Sutikome kelius amatininkus, 
kurie atvažiavo iš Amerikos 
tikslu gauti darbo. Rusijoje. 
Vienas žmogus iš Cleveland, 
Ohio buvo Maskvoje 1930 me
tais, kuomet jam siūle darbą 
prie namų statymo, bet pasiū
lymo tuomet nesutiko priimti, 
nes jis varė gerą biznį Ameri
koje.

Rusija samdo elektros inži
nierius, \iamų amatininkus ir 
šiaip kitų amatų žinovus. Rusi
ja tikisi, kad su laiku ji turės 
pakankamai savo amatininkų ir 
spragoms užpildyti nebereikės 
svetimų žmonių.

Parodos 
dienį yra 
į kurias Louis Bonyhard, Lie
tuvos ir Estijos prekybinis at
stovas, pakvietė Lietuvos kon
sulą A. Kalvaitį, gubernatorių 
Horner, majorą Kelly, Chiea-

• Loyola 
universitetų prezidentus, Chi- 

I cagos mokyklų, superintenden
tą Bogan, Fair krautuvės pre
zidentą J. Kelly ir daugelį kilų 
žymių svečių.

Fair krautuvė, išsiuntinėjo 
savo klientams 18,000 pakvie
timų laiškais parodą atlan
kyti. Taipgi buvo išsiuntinėti 
laiškai visiems Chicagos mo
kytojams, kuriuose jie ragina
mi organizuoti vaikų ekskursi
jas į Parodą, kad supažindin
ti juos su įdomiais ir artisti
niais 'Lietuvos ir Estijos dirbi
niais.

Parodos turėjo pasisekimą 
rytuose

Eksponatai, kurie bus išsta
tyti Cliicagoje, jau buvo išsta
tyti rytiniuose Jungtinių Val
stijų miestuose, kur parodos 
turėjo nepaprastai didelį pasi- 

; kimą, pareiškė rengėjas p. 
Bonyhard. Ypatingai daug 
žmonių buvo sutraukta ir daug 
eksponatų parduota Pbiladcl- 
phijoje ir Bostone.

Nors eksponatai ir yra par
duodami, bet po kiekvienos 
parodos kolekcijos yra dapil- 

i domos iš naujų siuntinių, ku
rie reguliariai gaunami iš 
Lietuvos. Tokiu būdu, Chi
cagos Paroda bus pilna ir ne
atstovaus tik dalį, bet 
eksponatus, kurie buvo 
vtyti pirmoje parodoje 

; Yorkc.

Dabar- R0?’ ^<>rthwestern lr

Albert H. Fi.h
iš New YoiKo, Kurio name ras
ta nužudyta 10 metų mergaitė 
Grace Budd. Prie žmogžudystės 
jis jau prisipažino ir tapo ati
duotas teismui. Spėjama, kad 
jis ir daugiau vaikų yra nužu
dęs.

SVARBUS 
DALYKAS 

LIETUVIAMS*

ni

SKALBYKLOS 
’49.50

ELEKTRIKINĖS 
LEDAUNES 
69.50

6 tūbų trumpųjų bangų 
dio, mažos radios po

tančiai žmonių. “Ji buvo nuklo
ja lavonais ir sužeistais”, 
šakojo palydovas.

Gatvėse matėm moterų, 
nančių policistų pareigas, 
tėm moteriškes operuojant gait- 
vekarius ir tvarkant trafiką 
prie skersgatvių.

Leningradas atrodo biednes- 
nis už Maskvą. Nėra tokių puF 
kių namų ir tie patys senesni. 
Automobilių taipgi mažiau, tad 
ir trafikas nebuvo toks didelis. 
Bet ir Leningrade, kaip ir 
Maskvoje statoma daug naujų 
narnų.

pa

ei-
Ma-

ra- > >
(Tęsinys rytoj)

6.50
2 šmotų ParlorrSetas

34.50
po

Federalė valdžia 
rengiasi paimti daug 

naujų darbininkų

KARPETAI po

18.50

Jos.F.Budrik,
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 8167 
CHICAGO. ILL.

INC.

WCFL, 970 K.. Lietuvių Valanda. 
Nedaliomis nuo 1 iki 2 v. po piet. 
WHFC, 1420 K., Ketvergais — 
jsitėmykite naują laiką: nuo 8 
iki 8:30 vakare, leidžiama Bud- 
riko Krautuvės.

visus 
išsta- 
New

Mirė O. Gustiene
Vakar kaip* 3:40 vai. ryto 

mirė 'uoli veikėjo kultūrinėse 
organizacijose ir nuolatinė 
“Naujienų” skaitytoja, Ona 
Gustienė.

t metų amžiaus. Paliko 
Juozapą, sūnų Antaną ir 
dukteris, Nilą ir Virginia.

Kūnas pašarvotas jos 
čios namuose, 229 W. 103 

j Roselande. Laidotuvės įvyks 
sausio 10 d., laidoja J. J. Bag- 

. donas.

ir 
skaitytoja, 

Mirė sulaukus 39 
vyrų 

dvi

pa- 
Pl.

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trij 

žvaigždžių 
f 

Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtini*

NATHAN 
KANTER

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

Skelbia kvotimus išrinkimui 
tinkamiausių kandidatų statis 
tiniems ir inžinierijos darbams.

Federalė valdžia paskuti
nėmis dienomis paskelbė, kad 
samdysianti daug darbininkų 
inžinerijos, finansiniems sta
tistikos ir kitiems specialiems 
darbams. Tam tikslui valdžios 
samdinių egzaminavimo biu
ras, Civil Service Commission 
skelbia kvotimus, kuriuose 
kandidatai valdžios darbams 
turi išlaikyti.

Žemiau seka sąrašas reika
lingųjų darbininkų, algos, ku
rios bus mokamos ir kada rei
kia priduoti savo aplikaciją:

1. Senior Industrial Econo-
mist ........    $4,600 a year

Industrial Economist
.. .............   3,800 a year 

Associate Industrial
Economist ....... 3,200 a

Assistant Financial 
Economist .......  2,600 a

Assistant Financial 
Examiner ..........  2,600 a

Security and 
Commission.

/

Applications mušt be on file 
with the United States Civil 
Service Commission at Wash- 
ington, D. C. not later 
January 15, 1935.

2. Chief Engineering
Draftsman ...... $2,600 a

Principal Engineering 
Draftsman ............2,300 a

Senior Engineering
Draftsman ........ 2,000 a year 

Epgineering
Draftsman ........... 1,800 a year

For work on ships.
3. Aircraft Dope and 

Fabric worker.

yėar

year

year 
Exchange

than

year

year

U. S. NatiohaL .Museum, 
Smithsonian Įnsįitu|ion.

Applications >must be on file 
with the United States Civil 
Service Commission at Wash- 
ington, D. C. not later than 
January 14, 1935.

i

Principal telephone “ Engi- 
neer, ...... ..... j?..., $5,600 a year

Senior Telephone Engi
neer, Senior Telegraph 
Engineer, .....  $4,600 a year

Telephone Engineer, 
Telegraph Engineer $3,800 
year.

Associate Telephone En
gineer, Associate Telegraph 
Engineer ........... $3,200' a year

Assistant Telegraph En
gineer, .......  $2,600 a year

Assistaiit Director of 
Grazing, (Department of 
the Interior) .... $5,600 a year

Grazing, (Dept. of the 
Interior) ........... $3,200 a year

(Blankas registracijai ši
tiems darbams galima gauti 
Chicago House Civil Service 
Commission offięe, kuris ran
dasi naujuose pašto rūmuose, 
prie Monroe ir Canal gatvių).

a

Politika
Stato lietuvį kandi 

datą j 12 wardo 
aldermonus.

$1,800
............... . to $2,500 a year

Air Corps. Langley Field 
Virginia.

Applications mušt be on file 
with the United States/ Civil. 
Service Commission not later; 
than January 14, 1935.

4. Scientific Aid
(Graphic Artą) ....$1,800 a year

vis Barney R. Pielkiewicz pri
siimtų kandidatuoti į 12 tvar
do aldermanus.

Nors draugas Barney R. 
Pietkiewicz iš karto pareiškė 
didelę abejonę, bet panagri
nėjus dalyką ir veikėjų ir 
draugų prašomas prisiėmė, 
pareikšdamas, “jeigu pas jus 
randasi noras ir pritarimas, 
aš kandidatuoju. Jeigu busiu 
išrinktas, tai nei lietuviams, 
nei kitataučiams sarmatos ne
padarysiu. Aš stengsiuos, kad 
dalykai kuriuos mums senieji 
aldermonai prižadėjo, o neiš
pildė, butų išpildyti. Aš steng
siuos, kad butų atidengta Ca- 
lifornia gatvė, kuri yra gele
žinkeliu uždaryta prie 48 gat
vės, kad butų galima tiesiog 
į pietus išvažiuoti; įrengti par 
kutis, kad musų vaikučiai va
saros laiku turėtų kur pažais
ti. Dabar, yra naujos dalybos 
laikai, t.aigi ir darbuokimės 
naujai dalybai. , Reiškia, aš 
“New; Deal Candidate”.

Pagirtinais brightonparkie- 
čių užmanymas. Jeigu visuose 
lietuviuose Brighton Parko 
apielinkėje rastųsi tam prita
rimas, tai butų galima atsklei-

Nusipirkit visokios 
šies Three Muskateers 
degtinės. Užsisakykite 
pas bile kokį taverną. 
Užeidami į taverną, rei
kalaukite Three Muska
teers Straight Bourbon 
arba Brandy.

Išpafduodame Barų Fikčerius, viso
kio didžio su Coil Baksais ir Sinkom. 
Taipgi Storu fikčerius dėl byle ku
rio biznio iškaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ice baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fiztures

1900 S. Statę St. CALumet 5269 
" ........ ..... . ..... v*........

RESTAURANTO fikčeriai parsi
duoda labai nebrangiai. Atsišaukite 
2721 So. Halsted St., užpakalyj.

THE THREE 
MUSKATEERS 

UQU0R COMPANY, 
Incorporated
Lietuviška įstaiga

4641 S. Ashland Avė.
Chicago, Illinois 

Reikalaujame pardavėjų. 
Klauskite Mr. Petkus.

(Adv.)
... ...............................................................  -H —

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Studija modemiškai
irengta su Hollywood 

šviesomis.
420 W. 63rd St.

Englewood 5883-5840

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo brolio Sam Sa- 
bonoitis. Paskutini syki mačiau ji 
kaip gyveno adresu 966 Jennie St., 
Kenosha, Wis. žinau, kad gyveno 
Chicagoje apie 47 St. ir So. Ashland 
Avė. Prašau jo paties arba kas 
apie ji žino pranešti, busiu dėkin
gas. Rašykite angliškai. Charles 
Sabonaitis, 1019 McDonald St., Green 
Bay. Wis.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

GERA PROGA. Privalo mokėti 
išvirti lietuviškus ir Amerikoniškus 
valgius. Turėti gerus liudijimus ir ’ 
savistoviai šeimininkauti, vesti ro- 
kundas ir užlaikyti pilną tvarką vir
tuvėje.

RAMOVA GARDENS.
3508 S. Halsted St., 

Tel. Yards 6383

REIKALINGA virėja. — Patyrusi 
dėl restauranto.

3738 So. Halsted St.

PRANEŠIMAI

MERGINĄ prie namu darbo ir 
prižiūrėjimo kūdikių. ' Kambarys 
valgis ir savaitinė mokestis. Atsi
šaukite H. Feigen, 1311 Loyola Avė. 
krautuvėje arba pašaukite Shelldrakč 
1796.

For Rent

Bridgeport. Draugystė Palaimin
tos Lietuvos metinis susirinkimas 
ivyks sausio 9 d. 8 vai. vak. Chica
gos Lietuvių Auditorijoj. Malonė
kite i laiką pribūti, nes yra daug 
ką aptarti. Taipgi atsiveskite nau- 
jų narių. Metinė mokestis gana ma
ža tik $7.00. Pomirtinės $300. pa- 
šelpos ligoje $5.00 i savaitę, gali 
prigulėti vyrai ir moteris.

Valdyba.

Lietuvių Moterų Dr-jos “Apšvie- 
tos” susirinkimas ivyks antradieni, 
sausio 8 d., 1935 Sandaros svetainė
je, 814 W. 33rd St. 8:00 vai. vakare. 
Visos narės yra prašomos atsilanky
ti ant šio susirinkimo, nes yra daug 
svarbių nutarimų, svarstyti. Rašt.

BRIGHTON PARK. — Pra
dedant naujus 1935 metus 
Brighton Parko ir ąpielinkių 
lietuviai, yra sušidomčję netik 
kasdieniniais sąlvo reikalais,, 
bet ir visuomenės darbais, 
taip kaip ir praeityje.

Nebuvo nei vienas visuoirie- 
nės darbas atliktas prie kurio 
brightonparkieČiai nebūtų pri
sidėję savo darbu bei auko
mis, net kartais pralenkdami 
ir kitas kolonija?.

štaį artinanti? Chicagos mie | 
sto .tarybos rinkimams, kurie ' 
įvyks vasario 26^d.V 1935 Brigai 
hton Parko, JjįeĮuyįaį, visuomet
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i DIDELIS 

Išpanliiviinas 
ČEVERYKŲ

' Musų krautuvėje dabar ei- 
; na didelis išpardavimas 
i čeverykų. Puiki proga nu

pirkti gerus čeverykus vi
sai Šeimynai labai pigio-

į mis kainomis. Užeikite 
I musu krautuvėn.

8:30 vai. ryto
i . ...

Radio Stotis

PAIEŠKAU flata Marųuette Par
ke. keturius su pečium arba tris 
kambarius su steam-heat Pašau
kite Yards 2075 apie 10:00 arba 2:00.

ANT RENDOS 2 flatai po 4 kam
barius, rendos po $10.00 mėnesiui. 
Kreipkitės 7026 S. Fairfield Avė.

Rytais 1* lubos frontas. Tel. 
Hemlock 5545.

ANT RENDOS 5 kambarių fla- 
tas pridaboti pečių dienos laiku.

6632 So. Richmond St.

WGES
1360 kilocycles

šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

dabar eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama ‘ vėliausios žinios 
iš Chicagos ir 'viso pa
saulio.

9 vai. vakare 
iš stoties 
WSBC

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

Mes turime pasirinkimui 
1000 porų čeverykų.UNIVERSALSHOE STORE

ZALESKI ir MARTIN, sav.
n?s vdkSjai be skirtumo pa« g 0007 a C4-žvąlgų pąreikaim kad lietu- ■ Halste“

Business Chances 
PąrdąyimnL Bizniai

TAVERN pardavimui, arti karų 
linijos. Biznis įteigtas 5 metus. 
Pigi renda. Man reikia cash.

5842-44 So. Kedzie Avė.

BUčERNfc IR GROSERNĖ par
davimui. Cash biznis. Modemiš
ki irengimai, refrigeratorius ir tt. 
Turiu dvi krautuves viena su namu, 
kita be namo. Prieinama kaina. 

2633 W. 43rd St.

TAVERN rendon, pilnai viskas 
įrengta, biznis išdirbtas ir atidary
tas; išrenduoąiu nebrangiai. Atsi
šaukite 3600 S. Emerald avė., 2 lubos 

. - ' ■ r-'-n-T2........... - ■ ........
TAVERN pardavimui, puikus fik 

šeriai. Viskas pirmos klesos, už ju 
su pasiūlyta kainą. Labai pigi ren 
da. Gera vieta. Parduosiu ant iš 
mokėjimo. 2108 W. Cermak Rd.

TAVERN pardavimui arba ren- 
dUosiu su 8 kambariais. Apleidžiu 
miestą, 4314 So. Ashland Avė.

GREIT parsiduoda bučemė ir gro- 
sernė. Turime kitą bizni. Kreip
kitės tuoj. 3401 Lituanica Avė.

TAVERN pardavimui, vienai naš
lei per daug darbo, Visas įrengi
mas. nebrangiai. 1434 So. 49 Ct. 
Cicero. ,

PARSIDUODA tavern pigiai iš 
priežasties sirgimo ir nesutikimo. 
Gražioje vietoje.

6543 So. Halsted St.

TAVERN randuosiu ar parduosiu, 
arti prie fabriku, arba priimsiu part
neri. 5413 So. Wentworth Avė.

SIUSKIT per:

PINIGUS LIETUVON 

lo prašo Lietuvos žmonėse 
Bepataria Lietuvos bankzr

t

TAVERN ant pardavimo už pirmą 
teisinga pasiulimą parduosiu. Biz
nis išdirbtas per 15 metų,

5101 So. Lowe Avė.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

APSIMOKANČIOS FARMOS, Tuną 
ir Grandžių žemi; švelnus klimatas; 
žema kaina; geresnis pragyvenimas; 
patogios sąlygos. Savininkas, Box 
157 Picayune. Misa.




