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Pasiūlė Minnesotai 
Plačias Reformas 

■*

Darbietis gubernatorius Olson pasiūlė, kad 
pati valstija steigtų elektros stotis ir sker
dyklas, taipgi daug kitų svarbių reformų

ST. PAUL, Minu., sausio 9. 
—Sudėjęs priesaikų trečiam 
dviejų metų terminui, darbietis 
gubernatorius Floyd B. Olson, 
savo inauguracinėje kalboje pa
siūlė valstijos legislaturai pra
vesti visą eilę svarbių ir neat- 
tidėliotinų reformų.

Gubernatorius pareikalavo, 
kad legislatura be jokio atidė
liojimo pavestų gyventojams 
nubalsuoti konstitucijos patai
są, kuri leistų valstijai steigti 
ir operuoti gyvulių skerdyklas, 
elektros stotis, visuomenės ap
tarnavimo įmones ir kitas pa
grindines industrijas.

Jis taipgi patiekė dviejų me

Dr. Condon kaltina
Hauptmann priėmus 

išpirkimo pinigus
FLEMINGTON, N. J., s. 9. 

—šiandie Bruno Hauptmann 
byloje liudijo Dr. John F. Con
don (“Jafsie“), kuris sumokėjo 
Bronx kapinėse $50,000 išpirki
nį už Lindberghų kūdikio pa- 
liuosavimą. Tuog. pinigus Dr. 
Condon gavo iš paties Lindberg- 
ho ir prie pinigų sumokėjimo 
dalyvavo pats Lindberghas, ku
ris betgi pasiliko automobiliuj 
ir tik girdėjo, kai žmogvagis 
šaukė iš kapinių “Hei doktor“.

Jau pirmiau Lindbergh liu
dijo, kad tas šaukęs daktarą 
balsas buvo Hauptmanno. Da
bar ir Dr. Condon liudijo, kad 
tuo žmogumi kapinėse, kuriam 
jis sumokėjo $50,000 tikari bu
vo Hauptmann. Daugiau to, 
jis pareikalavęs iš žmogvagio 
įrodymo, kad tai jis tikrai yra 
išvogęs kūdikį, o nėra kokis 
nors asmuo norintis tik pasi
pelnyti iš svietimos nelaimės. 
Hauptmann tada smulkmeniš
kai atpasakojęs kūdikio kam
barį ir lopšelį, kuriame kūdikis 
gulėjo laike išvogimo.

Sumokėjus pinigus Haupt
mann įdavęs raštelį su nuro
dymais kur kūdikį surasti, bet 
jo nesurasta. Vieton to kiek 
vėliau kūdikis liko surastas ne
gyvas, palaidotas krūmuose ne
toli Lindberghų namo. Tada ir 
paaiškėjo, kad kūdikis liko nu
žudytas laike pagrobimo ir kad 
žmogvagis išreikalavo pinigus 
už kūdikio paliuosavimą gerai 
žinodamas, kad kūdikis jau yra 
negyvas.

Hauptmanno byla, tikimąsi, 
tęsis dar du ar tris mėnesius.

BENTON, III., s. 9. — Dina
mito eksplozija numetė nuo bė
gių garvežį ir 16 tuščių anglių 
vagonų. Tai jau antrą sykį 
toje vietoje dinamitu nubloš
kiama nuo bėgių traukinį.

Chicagai ir apielinkei federžk 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus ryte; maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:- 
37.

tų $20,000,000 bedarbių šelpi
mo programą. Pusę tų pinigų 
turi sukelti valstija, kitą pusę 
miestai, o kitą tiek pridės fe
deralinė valdžia.

Gubernatorius taipjau pasiū
lė ir 40 kitų reformų, kurios 
buvo išdėstytos jo rinkimų plat
formoje, kurioje jis buvo pa
reiškęs, kad “kapitalizmas yra 
miręs“.

Bet nesitikima, kad legislatu
ra tuos jo pasiūlymus priim
tų, nes nors gubernatorius ir 
yra pažangus darbietis, bet le- 
gislaturą kontroliuoja atgalei- 
viai, kurie ikišiol visomie jėgo
mis priešinosi gubernatoriui.

Didelės permainos 
Vengrijos armijoj; 
22 gen. pašalinti

VIENNA, s. 9. Vengrijos ar
mijos viršūnėse liko padaryta 
didelių permainų. 22 genero
lai, jų tarpe vyriausias armi
jos lų nmanduotojas gen. Kar- 
pathy ir štabo viršininkas gen. 
Roeder liko paliusuoti iš armi
jos su pensija.

Viennoje kalbama, kad tos 
permainos liko padarytos delei 
Lavai ir Mussolini susitarimo. 
Esą didžiuma generolų turėjo 
vokiškas pavardes ir Vengrijos 
valdžia nori nusikratyti kokio 
nors įtarimo palinkimo prie na
cių.

^Vengrijos valdžia betgi sako, 
kad tų generolų pašalinimas 
yra reguliaris dalykas, nes se
nesnieji karininkai kas penki 
metai yra atleidžiami pensi
jon.

Visi trauks į Rymą
Jugoslavija irgi skubiai re

organizuoja savo armiją ir kar 
ro ministeris šalina visus ge
nerolus, kurie tik jam nėra 
prielankus.

čechoslovakija rodo didelio 
palankumo Lavai ir Mussolini 
susitarimui nesimaišyt į Duno
jau valstybių reikalus. Ji sa
ko, kad jei tarp tų valsybių 
bus atsiekta harmonija, tai bus 
tikra laimė 100,000,000 žmo
nių. Delei to Benes neužilgo 
vyksiąs asmeniškai pasitarti su 
Mussolini. Galbūt apsilankys 
ir kiti mažosios entente užsie
nio reikalų ministeriai.

, SIDNEY, O., s. 9. — Keturi 
Thomas šeimynos nariai liko 
užmušti Big Four pasažieriniam 
traukiniui užgavus jų automo
bilių.

Šeimyniniame barny 
užmušė 7 žmones ir 

pats nusižudė
MOUNT VERNON, Ky., s. 9. 

—George Collett susibaręs su 
savo šeimyna, nušovė žmoną ir 
keturius jos šeimynos narius. 
Paskui užmušė dar du žmones 
ir 8 sužeidė, kurie bandė su
trukdyti jo pabėgimą iš jo na*- 
mų Cioppers Creek kaimelyje. 
Tada, kad netektų jam pasi
duoti policijai, jis pats nusi
šovė.

Ant Palomar kalno,1 50 mylių atstume nuo San Diego, CaL, yra statoma didelė observatorija,
kurioj bus pastatytas didžiausias pasaulyje teleskopas. 200 colių veidrodis teleskopui jau liko A • I
nesenai atlietas, tečiaus ims apie metai laiko iki stiklas atauš ir dar ims daug laiko iki 20 
tonų stiklas bus tinkamai nušlifuotas. Su pagelba naujo teleskopo tikimąsi patirti daug naujų 
dalykų. Observatorija, kurią operuos Californijos Technologijos Institutas, bus įrengta iki 1940
m., bet gal truks dar 10 metų iki bus galima naudoti milžiniškąjį teleskopą. Tada į čia suva
žiuos dirbti pasaulio žymiausi astronomai ir mokslininkai. .

Augščiausis, teismas 
svarsto aukso 

Įstatymus
WASHINGTON, s. 9. —Au- 

gščiausis teismas dabar svarsto 
labai svarbias valdžiai bylas, 
kurios liečia visą dabartinę val
džios piniginę politiką—panai
kinimą aukso standardo, užr 
draudimą išmokėti auksu, už
draudimą slėpti auksą ir t.t.

t
Kadangi valdžia jau pralai

mėjo vienoj byloj augščiausia- 
me teisme, tai dabar ginti val
džioj aukso politiką yra su
kauptos visos geriausios val
džios legalės jėgos. Valdžią gi
na net ir pats generalinis pro
kuroras Cummings.

Prezidentas reika
laus naujų NRA

Įstatymų
............. I.' ■■ ■■

WASHINGTON, s. 9. —Pre
zidentas Rooseveltas vykdys 
savo šalies gaivinimo ir nau
josios dalybos planus, nors au- 
gščiausias teismas ir išnešė ne
palankų aliejaus kodeksui nuo
sprendį. . * ,

Prezidentas jaučiasi apsivy
lęs dėl teismo nuosprendžio, 
bet jis ketina pasiūlyti kongre
sui naujus įstatymus, kurie at- 
atliktų teismo reikalavimus.

Lėktuvas užmušė 15 
kareivių 

1

KARACHI, Indijoj, s. 9.
Oficialiai paskelbta, kad 15 In
dijos kareivių liko užmušta po
licijos lėktuvui nukritus tarp 
manevruojančių prie Hubb upės 
kareivių. 11 žmonių liko su
žeista,? jų tarpe ir du lakūnai.

POTTSVILLS, Pa., s. 9.
Nežinomas puolikas įėjo į 
smuklę St. Clair miestelyje ir 
peršovė prie baro gėrusius tris 
vyrus ir vieną moterį.

Šaudo streikierius,
MINNEAPOLIS; Minn., s. 9. 

—Vienas žmogus liko pašautas 
kai policija šovė į minią strei
kuojančių garažų darbininkų ir 
pritarėjų, kurie pikietavo vie
ną didelį garažą.

16 žmonių sužeista 
eksplodavus trokui 

su malevomis
HUDSONVILLE, Mich., s. 9. 

—16 žmonių liko apdeginti, nie
kime gal mirtinai, eksploda
vus ant kelio trokui su male
vomis.

Nelaimė ištiko užsidegus 
trokui. Tuoj subėgo būriai 
žiūrėtojų. Jiems bežiūrint par 
sigirdo trys viena paskui kitą 
eksplozijos, kuriose deganti ma- 
leva juos visus apliejo ir skau
džiai apdegino. Niekurie su
žeistųjų nuvežti j Grand Ra- 
pids ligoninę, kiti gi į Zeeland.

Naciai uždraudė 
Chaplino filmą

■■ ■ —■»

BERLYNAS, s. 9. — Propa
gandos ministeris uždraudė ro
dyti Charles Chaplin filmą 
“The Gold Rush’, kuri su dide
liu pasisekimu buvo rodoma 
Vokietijoje jau 1926 m.KNaciai 
jokio paaiškinimo nedavė, bet 
spėjama, kad iilma uždrausta 
todėl, kad Chaplin yra dalinai 
žydų kilmės.

Atsiprašys Kanados
W ui—

WASHINGTON, s. 9. - 
Jungt. Valstijų-Kanados arbi- 
tracijos taryba, kuri svarstė 
paskandinimą Louisianos pa* 
kraščiuose 1929 m. Kanados deg
tinės šmugelninkų laivo I’m 
Alone nusprendė, kad Jungt. 
Valstijos turi atsiprašyti Kana
dos už paskandinimą to laivo 
ir sumokėti $25,000 atlygini
mo.

Francija-Italija tar- 
sis su Vokietija dėl

ginklavimos
RYMAS, s. 9. — Iš priežas

ties Lavai ir Mussolini pasiektų 
susitarimų numatoma, kad 
Franci j a ir Italija greitu laiku 
galbūt pradės derybas su Vo
kietija apie nusiginklavimo su
tartį .

Pagrindas toms deryboms 
busiąs pereitų metų Italijos 
memorandumas, bet tik su są
lyga, kad Vokietija sugryš į 
tautų sąjungą ir prisidės prie 
Franci jofe-I talijos nesimaišymo 
į centarlinės Europos reikalus 
sutarties.

Italijos (meirforandumas lei
džia Vokietijai turėti 30,000 ka
reivių armija, kuomet Franci- 
jos armija pasiliks dabartinio 
stiprumo. Taipgi leidžia Vo
kietijai turėti nedidelius tan
kus ir aprybotą skaičių karinių 
lėktuvų. Jei Vokietija su tuo 
nesutiks, tai Franci j a ir Itali
ja nepripažins slapto Vokietijos 
atsiginklavimo.

2,800 streikuoja
M. . '

NEW YORK, s. 9. — Natio
nal Bisųuit Co. dirbtuvė užsi
darė sustreikavus 2,800 darbi
ninkų.

800 tos kompanijos darbinin
kų streikuoja Philadelphijoj.(

Anglija prisiėmė bedarbių 
šelpimą

LONDONAS, s. 9. — Angli
jos valdžia prisiėmė ant savęs 
šelpimą 4,000,000 bedarbių, ku
riuos ikišiol šelpdavo miestai 
ir apskričiai.

SAN FRARNCISCO, s. 9. — 
Chinietis Chiu Gen., 88 m., tu-' 
r ėję s sankrovėlę Hayanoje, lai
mėjo valstybinėje loterijoje 
$40,000. Pasiėmęs tuos pini
gus, taipgi 18 draugų ir gimi
nių jis dabar gryšta atgal į 
Chinija, kurią apleido 14 meti) 
atgal ir kur paliko jo žmona 
ir du sunai.

■ "i- .X'.S'7. V. ..v .-S

Susirinko Illinois 
legislatura

SPRINGFIELD, III., s. 9. — 
Šiandie susirinko posėdžiui Illi
nois legislatura. Ją prisaikdi
no valstijos sekretorius Hughes 
ir tuojaus prasidėjo abiejų bu
tų posėdis.

Atstovų buto pirmininku ta
po išrinktas John P. Devine iš 
Dixon, o senato pirmininku pa
siliko senasis, Richey V. Gra
bam iš Cicero.

Gubernatorius prisiuntė le
gislaturai ilgą pranešimą su į- 
vairiais pasiūlymais, tarp ku
rių svarbiausias buvo paskiri- 
mas $9,000,000 bedarbių šelpi
mui. Gubernatorius taipjau už- 
gyre principe nedarbo ir se
natvės apdraudimą, bet reikėsią 
palaukti iki prezidentas Roose- 
zetlas patieks kongresui savo 
planą. Taipgi rekomendavo re
formuoti mokyklų finansavimą, 
nes dabartinė sistema yra la
bai archaiška ir perdaug bran
giai kainuojanti.

2 mirė nuo malerijos 
Chicagoje

CHICAGO.—Daktarai yra nu
stebinti žinios, kad du žmonės 
bėgyje pastarųjų 24 valandų 
pasimirė nuo malerijos— ir tai 
žiemos laiku, kada malerija ne
gali siausti. Abu mi^ę gyvena 
už pusantro bloko nuo vienas 
kito, bet Vienas t kito nepažino. 
Spėjama, kad jie galbūt kur 
kitur, gal tropikuose .užsikrė
tė liga, tik ji per ilgą laiką ne
buvo pasireiškusi.

(Malerijos liga ąpkrečia tam 
tikri uodai, kurių ne tik žie
mą ,bet ir vasarą Chicagoj ne
būna).

Dideli šalčiai Rusijoj 
ir Lenkijoj, 20 sušalo

VARšAVA, s. 9. — Didelė 
šalčių banga iš Rusijos stepių 
pasiekė ir Lenkiją. Vilniuje 
buvo 27 laipsniai žemiau zero 
Fahrenheit, Varšuvoj —8 1. ir 
vakarinėj Lenkijoje— 5 1. že- 
maiu zero. Tokių šalčių nebuvo 
Lenkijoj jau nuo 1929 m. Len
kijos kaimuose sušalo 20 žmo
nių, neskaitant daugelio šimtų 
nušalusių, bet dar išlikusių gy
vais. ' .

63 1. žemiau zero Maskvoj
RYGA, s. 9. — Maskvoj šal

čiai pasiekė 63 laipsnius že
miau zero. Nepratęs prie to
kių šalčių Amerikos diplomati
nis štabas labai kenčia, ypač 
kad neturi patogių butų.

ISTANBUL, Turkijoj, s. 9. 
—10 žmonių liko užmušta ir 
daug kaimų sunaikinta laike 
žemės drebėjimo per pastarą
sias kelis dienas Marmora ju
ros apielinkėj. 
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Ir vėl vaikai padegė
... ŠIAULIAI.—XII. 8 apie 15 
vai. Tyrlaukių km. Pašvitinio 
vi. užsidegė pil. Kriščiūno Fa
bijono gyvenamas namas ir su
degė iš pamatų, nes kaime ne
buvo jokių gesinimo įrankių. 
Nuostolių padaryta per 1,000 
litų. Gaisrą sukėlė 3-jų metų 
Kriščiųno sūnūs Jonas, kuris 
palikęs vienas namuose prie 
besikūrenančios krosnies, išsi
traukė degantį nuodėgulį ir pa
degė lovos šiaudus.

IŠ LIETUVOS
Per 1934 m. 10 mėn vi
soj Lietuvoj buvo 15,214 

jungtuvės
KAUNAS.—Per 1934 m. spa

lių mėn. visoje valstybėje bu
vo 1,230 jungtuvių, gimė 4,330 
kudik., mirė 2,863 asm. ir pri
augo 1,467 asm.

Iš viso per 1934 m. pirmus 
10 mėnesių buvo 15,214 jung
tuvių, gimė 5 T,102 kūdikiai, 
mirė 29,675 asm. ir priaungo 
21,426.

Iš per 1934 m. spalių mėn. 
gimusių 6.4% buvo gimę nemo- 
terystėje; iš visų per 1934 m. 
pirmus 10 mėnesių gimusių ne- 
moterystėje sudarė 7.3%.

Iš per 1934 m. spalių mėn. 
mirusių 879 buvo kūdikiai iki 
1 metų, kurie sudarė 20,3% vi
sų gijusių tame mėnesyje.

Iš viso per 1934 m. pirmus 
10 mėnesių mirė 8,836 kūdi
kiai iki 1 metų, kurie sudarė 
17,3% visų gimusių tuose mė
nesiuose.

Iš per 1934 m. pirmus 10 
mėn. mirusių nuo tuberkuliozės 
mirė 2,140 asm., nuo kitų in
fekcinių ligų 1,994 asm., nuo 
vėžio ir kitų navikų 927 asm., 
nuo reumato, mitimo ir kitų 
bendrų ligų 336 asm., nuo ner
vų sistemos ligų 1,593 asm., nuo 
kraujatakos organų ligų 1,835 
asir^, nuo kvėpuojamų org. li- 
‘"glį (be tuberkuliozės) 3.030 
asm^tttA'h^Rinamųjų organų 
ligų 3,106 asm., nuo šlapimo 
ir genitaJinių org. ligų 516 as.. 
nuo nėštumo ir gimdymo ligų 
728 asm., nuo prigimtinių tru
kumų ir naujagimių ligų 1,834 
asm., nuo senatvės 4,396 asm., 
prievartos mirtimis 965 asm ir 
nuo nenustatytų priežasčių mi
rė 5,939 asm.

Bedarbių “Kalvarijos” 
pas miesto tėvus

PANEVĖŽYS.—Prie Panevė- 
žio-Ramygalos plento tęsimo 
darbų 120 Panevėžio bedarbių 
gavo darbo, šie bedarbiai pri 
klauso II-jai kategorijai, kurie 
turi šeimas arba senus tėvus 
ir t.t. šiems bedarbiams buvo 
duodama darbo per savaitę dvi 
dienas ir mokama po 2 litu 
už dieną. Kadangi darbai vyk
domi už 6 kilom., tai bedarbiai 
kas darbo dieną turi suvaikš
čioti po 12 kilometrų.

Bedarbiai su šeimomis, senais 
tėvais iš 4 litų per savaitę jo 

kiu budu negali pragyventi

Todėl nutarė visi 120 žmo
nių kreiptis į miesto tėvus 
Gruodžio 15 d. visi 120 žmonių 
nuvyko į miesto valdybą. Bet 
čia pareikšta, kad nėsant bur 
mistro, nieko negalima daryti. 
Tada visi bedarbiai nuvyksta 
pas apskr. viršininką p. Stai- 
kevičių. Bet čia vėl pareiškia
ma, kad reikia kreiptis į bur
mistrą.

Darbininkai žygiuoja pas 
burmistrą į jo gyvenamąją vie
tą 16 Vasario gatve. Siunčia 
delegatus. Bet, deja, tarpdu
ryje, vietoje burmistro; pasiro
do... tarnaitė, kuri praneša, 
kad burmistro nėra namie ir 
prašoma nelaukti. Bedarbiai 
vėl visi grįžta prie miesto val
dybos. Susitaria, kada ir kaip 
kitą skkį eis pas burmistrą, 
kad jau jis, o ne tarnaitė juos 
priimtų. Taigi, kaip matyti, 
Panevėžio bedarbių būklė sun
ki, negi be reikalo tokių “Kal- 
vorijų” jie nevaikščiotų.
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įOHIO lietuvių žinios
MUSU MARGUMY Mirtis siaučia

NA!
(Cleveland, Ohio)

$uo pranešė apie savo savi
ninko mirtį

Gus Schnidt turėjo policijos 
šunį, kuris labai buvo prie jo 
prisirišęs. Prieš kiek laiko į- 
vyko toks atsitikimas: Schnidt 
vakare išėjo į dirbtuvę, kur 
jis ėjo sargo pareigas, šuo 
pradėjo nerimti. Pasitaikius 
progai, jis išbėgo iš namų. 
Kuriam laikui praėjus, jis grį
žo atgal ir pradėjo kažkaip 
keistai elgtis ir loti. Namiš
kiai iš pradžių nesuprato ka
me dalykas, bet paskui pradė
jo sekti šunį, šuo be niekur 
nieko pasileido link dirbtu
vės, kuri buvo netoli namų.
Dirbtuvės durys buvo užda

rytos, — tik su dideliu vargu 
pasiseko į vidų įsigauti. Ofise 
prie stalo sėdėjo sukniubęs 
Schnidt, o šalia jo gulėjo re
volveris. Sargas jau buvo ne* 
gyvas.

Ar Schnidt tyčia nusišovė, 
ar tai buvo tik nelaimė, — to 
niekas tikrai negali pasakyti.

Automobilių paroda.
Sausio 2 d. pas mus prasi

dėjo automobilių paroda mie
sto salėje. Naujieji automobi
liai atrodo labai gražus ir jų 
kainos nelabai aukštos.

Cteveland, O. — Vos tik ke
lios dienos praslinko naujų 
1935 metų, o jau giltinė kelis 
lietuvius nuvarė į kapus, štai 
sausio 2 d. pasimirė Martynas 
Zaramba nuo E. 32-ros gatvės, 
kur jis turėjo savo namą.

Zaramba buvo lenkiškos 
dvasios žmogus. Lenkiškoje 
dvasioje išauklėjo ir savo vai
kus. Nors velionis lietuviškai 
gerai kalbėjo, tačiau savo vai
kus lietuviškai neišmokė.

Jį palaidojo lenkų 
rius lenkų Kapinėse.

grabo-

Orą turėjome tikrai Kalė
dinį, — kaip Lietuvoje. Pris
nigo tiek, kad buvo galima 
drąsiai su rogėmis važinėtis.

Iš pradžių putė ir gana šiur
pus vėjas. Bet vėliau oras 
pusėtinai atšilo ir pradėjo lyti. 
Vadinasi, pradėjo prausti Ka
lėdų dieduką, kuris buvo 
baigdavęs iš Alaskos.

Prieš rytą sniego jau 
veik visiškai nebebuvo.

atši

lę-

būti
Jeigu

yra, kaip jau minėjau, labai 
karšta komunistė. O areštavo 
už tai, kad jis nei jai, nei duk
teriai neduoda užlaikymą. Va- 
dinasi, neduoda kapitalistiškų 
dolerių, -kad būtų galima pro-i 
letariŠkai gyventi.

Tas atsitikimas pas norwoo- 
diečius sukėlė daug juoko. Ma
tote, sako jie, kur galų gale 
sprendžiama komunistiški prin
cipai, — valdiškame teisme. 
Kai Grybas savo žmonai uždė
jo “juodus akinius”, tai pasta
roji ne Bimbą pasišaukė j pa
galbą, bet policiją.

Matomai, musų Grybas su
manė eiti brooklyniškio Buivy
do keliais. Na, suprantama, jei 
nori pagarsėti, tai reikia kuo 
nors ir pasižymėti. Nors, tie
sa, išeina nežmoniškai, bet vis
gi kitoniškai. »

dos, kaip iš ožio tekio, — nei 
taukų, nei plaukų. Todėl jis 
'“Laisvėje” vedamuose straips
niuose kai kuriuos asmenis va
dina net darbininkų nepriete
liais. Kuomet Bimba savo ilgą 
dekretą parašė sklokininkams, 
kviesdamas juos į savo gardą, 
tai nepamiršo ir musų miestą 
į savo “juodą sąrašą” įtraukti. 
Mat, prisimins vyras tuos lai
kus, kada atvažiuodavo Čia su 
prakalbomis ir kiekvieną kartą 
išveždavo maždaug po $30 au
komis.

Tai buvo laikai! ’O dabar 
karvutė užtruko, tad Bimba ir

sielojasi. Kai vietos bimbukai 
jautėsi stipresni, tai gana daž
nai šv. Jurgio parapijonus jie 
kviesdavo į bendrą frontą. Vie
nok kunigėlis tam bendram 
frontui vis užkirsdavo kelią.

Užsirūstino ščyrieji. Kai at
vyko' kanauninkas Kemėšis kal
bėti, tai bimbiniai bėginėjo su 
lapeliais ir agitavo, kad niekas 
į prakalbas neitų. Pastangos 
buvo tuščios. Tokią pat agita
ciją jie vaie ir prieš vyskupą 
Matulionį. Nedaug tepešė, nes 
sulaikyti parapijonus jiems ne
pasisekė.

Dabar Bimba sako, jog turįs

parašęs brošiūrą apie kun. S. 
Knežį. Ne iš gero. Matomai, 
bendras frontas tarp vietos ščy- 
rųjų ir parapijonų visiškai pa
kriko.

» « »
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Bendrovė sausio 20 d. rengia 
paskaitas. Tema bus “Krikščio
nybė ar laisvamanybe”. Paskai
tą skaitys Stasys Michelsonas, 
“Keleivio” redaktorius. Pradžia 
2 vai. po pietų.

Tikimasi turėti nemažai pub
likos, nes Michelsonas yra ge
ras prelegentas. —Marksistas.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
Kokios, žinoma, gali 

šventės be gėrimų! 
linksmintis, tai reikia links
mintis.

Na, o linksmintis buvo pa
kankamai progos. Žmoneliai 
turėjo ilgesnes šventes nei 
Lietuvoje. Daugelis dirbtu
vių, kai užsidarė prieš Kalė
das, tai atsidarė tik po Nau
jų Metų. Reiškia, buvo laiko 
pakankamai linksmintis, jei 
tik kas turėjo pinigų.

O tokių, kurie turėjo pini
gų pasilinksminimui, mato
mai, buvo nemažai. Prieš 
šventes prie valdiškų mono- 
polkų stovėjo ilgos eiles žmo
nių, kurie apsirūpino “valy 
ta”, vynu ir kitokiais gėri 
mais. Biznis, tur būt, ėjo ne 
blogai, nes monopolkų patar 
nautojams pakelė algas.

— Volungė.

t

LIETUVIAILIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

LIETUVIAI
Pas mus Bimbos avinyčia be

veik visiškai pakriko. Rokas 
Mizara So. Bostone išsėdėjo 
bene tris mėnesius, o vienok 
jam nei vienį prakalbų nesu
rengė. Mato draugučiai, kad iš 
to nėra jokios naudos: juo dau
giau agituojama, tuo smarkiau 
smunka “trečiojo periodo” kro- 
melis. Antanas, tur būt, iš 
Norwoodo tik tiek teturi nau-

AKUŠERES ■

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5913
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.

JisJuozas Geneikis 
bolševikiškų pažiūrų. 
“Laisvę”, “Vilnį” ir ki- 

laikraščius 
“matuškos

Mirė 
buvo 
Skaitė 
tirs bolševikiškus
bei buvo didelis 
Rasėjos” garbintojas.

Velionis tapo palaidotas su 
bolševikiškomis apeigomis. 
Raudonų gelių ir kitų raudo
nų daiktų netruko.

Visur salėje matosi obalsiai, 
kad dabar laikas pirkti auto
mobilius. Tai skamba gana 
gerai, tačiau klausimas kyla, 
kaip žmonės galės automobi
lius pirkti, kuomet jie dažnai 
neturi pinigų ir reikalingiau
sioms daiktams įsigyti? Saky
sime, maistui ir drabužiams.

Kol nedarbas tęsis, tol sun
ku bus automobilių magna
tams didelį biznį padaryti.
Senus metus praleidus ir nau

jus pradėjus.
Senieji metai pasibaigė, o 

prasidėjo nauji. Budavo se
niau Nauji Metai pasitinkama 
karčiamose. Ten žmonės už
miršdavo savo vargus.

Šiais metais buvo kiek ki
taip. Daugelyje vietų buvo 
rengiami šokiai arba šiaip pri 
va t iškilose namuose pasilinks
minimai. Senieji metai paly
dėta su didžiausiu triukšmu, 
kadangi 12 vai. nakties visos 
dirbtuvės paleido į darbą savo 
švilpukus. Žmonių ūpas irgi 
buvo palyginamai neblogas.
Jau nebeturime lietuvių radio 

programų.
Per kiek laiko “Dirvos” ve

dėjai davė lietuvių radio pro
gramas. Tačiau tie progra
mai dabar sustojo. Matomai, 
jie neapsimokėjo, kadangi gar 
sinimų būdavo labai mažai.

Biznieriai programas mažai 
terėmė. Tą faktą pabrėžia ir 
pati “Dirva.”

Kas kaltas?
Man atrodo, kad vedėjai ne

mokėjo tinkamai programas 
tvarkyti: jie buvo visai neįdo
mus. Na, o kai prograinais 
žmonės nelabai tesidomėjo, 
tai ir biznieriai nenorėjo gar
siu tis.

Pagerbė kun. V. Vitkidailį
Gruodžio 30 d. kun. V. Vii- 

kutaitis apvaikščiojo 25 metų 
savo kunigavimo jubiliejų. 
Tąja proga buvo surengta di
delė ‘puota, kurioje dalyvavo 
gana didelis būrys žmonių. 
Atsilankė ir R. T. MBler, bu
vusią miesto majoras.

JuhiHdtui buvo įteikta daug 
» įvairių dovanų.

—“Naujienų" Reporteris.
uit I Į P

Šiomis dienomis pasikorė 
skiepe vienas lietuvis. Jis 
prieš dešimtį metų neteko re
gėjimo, tad ir pasaulis jam 
atrodė tamsus. Žinoma, gyve
nimas neregiui nėra labai ma
lonus.

Kalbama, kad jo nelaimė 
įvyko dėl munŠaino. Vadina
si, jis išgėrė taip vadinamo 
medinio alkoholio ir neteko 
regėjimo.

Palaidotas jis tapo Kalvari
jos kapinėse. —• Žvalgas.

Šventėms praėjus
■ 1 ................... ................. ..

Tai jau ir po švenčių. Kalė
dos Clevelande praėjo gana 
šauniai. Katalikai jas apvaik
ščiojo tikrai iškilmingai. Ka-

pilna bažnyčia. Skambėjo 
giesmes, gaudė vargonai, 
į padanges maldos.

kilo

prieKalėdų dieną sėdėjau 
radio ir sukinėjau ratuką. Kur 
nepasuksi, vis kalėdinės kal
bos, kalėdinės dainos. Iš San 
Francisco kalbėjo miesto ma
joras. Sveikino visus su šven
tėmis.

Iš viso atrodė, jog šios Kalė
dos linksmesnės nei praeityje 
jos buvo.

Netruko nei eglaičių. Visur 
jų matėsi, — tiek puošniuose 
ir turčių namuose, tiek dar
bininko bakūžėje. Vakare jos 
sužibėdavo įvairiausiomis spal
vomis.

Eglaitės buvo visai pigios. 
Už kelis centus buvo galima 
nusipirkti. Tad žmonės jas 
ir pirko.

Gaila tų eglaičių, — kiek jų 
buvo išnaikinta, iškirsta, kad 
patenkinus tam tikrus, papro
čius.

Jeigu marketas yra rodyklė, 
tai praėjusios Kalėdos" žmo
nėms buvo linksinenės nei 
prieš metus ar dvejus. Dau
giausiai buvo perkama paukš
tiena. Pirmiau to nebūdavo. 
Darbininkai pasitenkindavo ver
šiena ir kita pigesnės rųšies 
mėsa.

Matomai, laikai gerėja.
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KORESPONDENCIJOS

Norwood, Mass
Margumynai

GARSINKITE
NAUJIENOSE

Kalėdų dieną teko girdėti 
Jvairių tautų radio programą, 
kuriam vadovavo p-ia ZVięk, 
'Dr. Žviek žmona. Dalyvavo 
Ir lietuviai. z Sugiedojo “Bė- 
•klm, bėkim, piemenėliai”. Iš
gijo vidutiniokai. Didžiausias 
trukumas būvą tas, kad vie* 
(uos moters ar panelės balsas 
kažkaip nelipo į 'krūvą. Na, 
•o tokiu budu nebuvo nei su* 
tartinumo.

Be ito, Karpis pasakė trum- 
pą kalbą, linkėdamas visiems 
linksmą švenčių.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therap) 

and Midwife 
6109 S. Albam 

Hemlock 9252 ę- i.
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric treat- 
ment ir magne- 
tie blanketsirtt 
Moterims ir mer< 

gtnoms patari- 
rti&i dovanai.

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas/Republic 7868

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prosnect 1930

ADVOKATAI

A.L.Davidonis, 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,

Tel. Ofice Wentworth 6830 
Rez. Hyde Park 8395 

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistč
6900 So. Halsted St. 

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

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

K1TATAU0AI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 36 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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 vaL vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Pafk 6755 ar Central 7464

Musų kolonijoje randasi dide
lis akiplėša Jonas Grybas, Jis 
vyriausiai pasižymi tuo, kad vi
sokiais budais juodina ir šmei
žia nepatinkamus sau žmones, 
šiaip kitokių gabumų pas jį 
nėra. Tiesa, kai kada srovinėse 
prakalbose jis mėgsta veršio 
bals'u pabliauti. Tai ir viskas.

Vienok tokio pasidarbavimo 
bolševizmo labui, matomai, pil
nai pakanka, kad įsigauti į at- 
sakomingesnę vietą, štai iš 
lengvos Bimbos rankos Grybas 
sparčiai žengia pirmyn. Jis Ko
munistų Partijos lietuvių sky
riaus pirmo disitrikto organiza
torius ; menininkų organizato
rius; “literaturkos” organiza
torius; bimbininkų susivieniji
mo kuopų organizatorius ir t. t. 
ir t. t.

Matote, koks iš jo garbingas 
vyras! Komunistišką judėjimą 
musų kolonijoje jis, taip sa
kant, laiko savo saujoje. Neat
silieka nei jo žmona. Ji irgi yra 
Šimto nuošimčių bimbininkė. 
Pasižymi ji taip pat tuo, kad 
nebolševikų susirinkimuose ke
lia triukšmą.

Well, so far, so good: kaip 
kas išmano, taip save gano. Bet 
štai vieną vakarą atbildėjo po
licijos vežimas ir išsivežė Nau
josios Anglijos komisarėlį, 
Akie mirksniu po visą lietuvių 
koloniją paplito žinia, kad Gry
bas atsidūrė už grotų. Kai !ku- 
rie ėmė samprotauti, kad, gir
di, valdžia jį, kaipo bolševiką, 
deportuos į “matušką Rasėj ą”.

Ant rytojaus vietos policija 
nugabeno Grybą į Dedhamo 
teismą. Būrys smalsuolių nu
vyko patirti, ar iŠ tiesų Grybas 
pateko bėdon dėl savo bolševiz
mo. Pas visus smalsumą sukė
lė tas faktas, kad policija gana 
aštriai paėmė į 'nagą. Keista 
taip -pat atrodė ir tai, kad “ta- 
vorščiai” nei protestų kėlė nei 
kitokiu 'budu bandė pagelbėti j 
“klietką” patekusiam draugu- 
čiui. Kaucijos buvo pareikalau
ta tik 400 dolerių, bet niekas 
nesiskubino draugutį paliuosuo- 
ti iš “namų nevalios”.

Pagalios, paaiškėjo, -jog Gry-
bį areštavo į? T

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 Southf Ashland A^e. 
Tel. Boulevard <2800 

Roz. 6515 So. Rockwen St. 
Tel. Republic 'Š728

..........................n i

Tel. Andover 1588
Hubbard.Baker

& Rice
ADVOKATAI

1 Kambarys 1555
1 N. La Sale St.

CHICAGO

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos htio 9-*9
2420 W. Marąuėtte Rd.
arti Western Avė. Hemlock 7828

Phone Boulevard. 7042
Dr. C. Z. Vežei is

Dentistas
4645 Sov1 Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Charles Segal
OFISAS .

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL
OFISO VALANDOS: < 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. To pietų ir nuo 7 iki 8:30 v«. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

AKIŲ SPECIALISTAI

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

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

Tel. Seeley 7830
> Namų telefonas Brunsvvick 0597

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 

Dr. P. Z. Zalatoris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL

Telefoną. Yards 0694
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po p’etų
7 iki 8 vat. NedSl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

Dr. Pulsuckis
♦ LE VAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfield Boul’d 
(Kamp. Damen Avė.) 

Tėl. Hemlock 6699 
Valandos :l-4 po pietų. 7-10 vai. vak.

Rezidencija: 
6412 So. Campbell Avė. 

Prospect 0469

Kiti Lietuviai 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

Ofiso Tel. Calumet 6893

Simon M. Skintas

Valandos:
deltomis ir šventadieniais 10—12

Rep. 3100 arba Fui. 4151 
2506 West 63rd St. — 

10734 S. Michigan Avė.
N. RADIS Ch.

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL

TeL Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Pątarnauja Chica- 
goje ir apielinkeje 

Didele ir graži 
koplyčia dykai 

4692 ARCHER AV.
.. ........ .. ...... . ......

J. F. RADZIUS
LIETUVIU GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
Moderniška koplyčia dykai. 

668 W. 18th St. Tel. Canal 6174 
CHICAGO. ILL

•GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Monroe 8877 jį&faatk

diena.

DR. VAITUSH, DPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai Ūkinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Specialč atyda atkreipianti i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12. >
Daugely atsitikimų -akys aptaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St

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

Nekėliomis nu'o 10 iki 12 vai. dieną, 
H» .......... ......... .. ............................ N ................. ..

AKIU SPECIALISTAS 
27 METU PATYRIMO 

PyJtqiko akinius dėl v>nkių akiu

Visi Telefonai:
ards 1741

1742 
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI 
Ambulanco Patarna
vimas Diena ir Nak
tį. Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

L F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 S. Hermitage . 
Avenue 
Skyrius

4447 S. Fairfield Avė

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

Tel. Cicero 2109
ANTANAS PETKUS

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct. 
CICERO. ILL

IŠTIRKITE 
Juozapo Eudeikio ir 

TĖVO
Laidotuvių Lengvą 
Išmokėjimo Planą.

REPubkc 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir vidų 

chronišku ligą. 
Ofisas 8102 So. Halsted St. 

arti 81 st Street.
7—9 vai. vak. Ne-

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

i

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

' 1801 šo. Ashjftpd Avė,,
Kampas 18 S t. Pitope Canal 0523 
Valandos nuo 9:80 iki 12 ir nuo 4:80

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patamarja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago 

Tel. Ganai 2516 arba 2516 
SKYRIUS •

1439 S. 49 Ct., Cicero, HL 
TeL Cicero 6927

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 Wcst 46th St
Tel. Boulevard 6208 ir 8418

1327 So. 49th Ct.
Tel, Cicero 3724. Koplyčia dykai 4

UAUMHIaM. . . :: :   . i ’



Ketvirtadienis; saus. 10, ’35

TheDoings of L
(Lietuvių Jaunimo Draugijos Naujienos)

Our Aim You and I

NAUJIENOS, Chicago, III.

On Tuesday evening, Augast 
31, 1933, at the kome of Miss 
Helen Dambras, Rūta Karta- 
nas, Birutė Kremianis and Vy
tautas Beliajus decided to or- 
ganize a sočiai group with the 
purpose of furthering Lith
uanian drama, art, literature, 
thought and lore among the 
American boro Lithuanian 
youth.

We hold our meetings at the 
Beliajus School of Dancing, 
3259 South Halsted Street 
every Tuesday cvening at 8:00 
P. M. Every Lithuanian young 
man and 
invited 
a hand 
of the 
kind.
The Lithuanian Youth Society.

Two people sat in the lamplight by 
the window,

To watch the darkness pass.
One viewed the beauty of the night,
The other saw his refleetion in the 

glass.
Bruno Joseph Bruknis.

First Lithuanian
Concert Recital

woman is cordially 
to join us and lend us 
in making our club one 
most noteworty of its

Ali cimunications and cor- 
respondence is to be sent to 
Vytautas Beliajus, 3259 South 
Halsted st., Chicago, 111. Phone 
Victory 5259.

Ar Tu Žinai, Mielas 
Broli?

you know brother dear?)(Do

F o 1 k Song

is Lietuva, do you know? 
land of Aurora glow, 
far oceans, seas and cliffs,

Whefe 
In the 
Beyond
Our Lithuanian brother lives.

Verdant meadows, a clear blue sky, 
BAČhelor buttons dot fields of rye.
There lyric birds for ever sing, 
Stately stallions galloping.

Beautiful is your native land, 
Būt to forget her you e’er tend. 
Strange to you is her pulchrid tfongue 
And your sons sing a foreign song.

Lithuanian and decide, 
valiance your name abide. 
other nations you mušt learn

Kark 
With 
From
How to preserve and to discern.

Translated by
Vytautas Beliajus.

— -... - ■ 1

SKALBYKLOS
*49.50

, On March third, at the Studebaker 
theatre, the first Lithuanian dance 
recital ever presented in the world 
will take place under the manage- 
ment of the distinguished concert 
promoter, Mme. Bertha Ott.

We, the Lithuanian people, should 
welcome this affair, for not will it 
only bring the name of the Lithu
anians to the attention of the more 
cultured strata of society, būt it will 
also prove that the Lithuanians are 
not backward in the field of fine 
arts.

The Lithuanian Youth Society 
vvill take special pride in this affair, 
for their president and 'leader is 
thereby honored as the ballet artist. 
The typical Lithuanian dances and 
narnės will for the first t— __ 
featured in the daily American news 
papers.

Until the presentation of Mr. Be
liajus to the Lithuanian public at 
the Naujienos anriual concert on 
February 26, 1933, the Lithuanians 
as a whole had never seen an 
Oriental dance or a semi-classic 
Lithuanian stage dance. In the bal
let to be featured at the above date, 
all the simple folk-dances have been 
converted into gay 
Lithuanian dances, and 
ing all their national 
have been modified so 
the approval of the more advanced 
aspects of the ballet.

On March third, we mušt gather 
to the Studebaker theatre to ob- 
serve the first Lithuanian concei-t 
dance recital and rejoice that the 
star of the afternoon is our own 
leader and companion whom we all 
know and whose copmany we enjoy, 
the youthful Mr. Beliajus.

Assisting Mr. Beliajus will be his 
star pupil, a vvell known painter 
vvho through his association with 
Mr. Beliajus has already appear<i 
before the Lithuanian audience. He 
is Mr. Michele Camboni. The others 
are: Rūta Bružas, Elena Dambras, 
Birutė Kremianis and the L. Y. S. 
dancing troupe in a few group 
pumbers created by Mr. Beliajus. 
■’ Accompanying all the dances will 
s|>e a foremost Lithuanian pianist 
land choir leader, Mr. John Byanskas 
pf the “Birutės“ choir. !'

Antanas C. Rutkauskas.

consist of a presentation made bya 
group of entertainers from the L. 
Y. S. Belo\v appears a report upon 
he Baltic Art Exhibit, cncisely sum- 

marized by Emilie Wassell.
“The Lithuanian and Estonian 

Governments are sponsoring an Ex- 
hibition and sale in America of 
“Baltic Handicraft“ under the di- 
rection of a M r. L. Bonyhard who 
is a eommercial representative for 
the two countries, and who has gat- 
hercd together the material in Lithu- 
ania an Estonia to bring to Amer
ica, 
held 
and
at 1:30 P. M. it was formally open- 
ed in Baltimore, Maryland.

There are numerous tables on the 
floor, each displaying a different 
form of handicraft of the Lithuanian 
or Esthonian peasants, and the 
shelves on the walls of one side of 
the department are filled with pot- 
tery and 
figures, 
vveaving. 
displayed 
site silver and amber jewelry that I 
have ever seen, all of 
made in Lithuania. There 
thing one could think of

are so animated that one 
iinpressed by Mr. Avitenla’s 
depicting the people in their 
phase of life. One figure 

as 
“Town Gossip.”

Meetings
On the following days meetings 

oi our bronches are held: On Mon- 
day at eight the Roseland Branch 
11 irteets at 10151 S. State St., Tue
sday in Bridgeport at 3826 So, Hal
sted St. and on Wednesday, Brigh
ton Park Branch III at 4102 South 
Artesian Avė. Everyone interested 
is invited to participate within the 
circle most convenient for them.

Jeigu jis mokytųsi dainuoti, 
tai lietuviai susilauktų gero 
dainininko. P-as Milleris, iš 
Evanstono, pakrėtė juokų 
sveikindamas svečius su nau-

The Exhibit has already been 
in New York and Philadelphia, 
on Wednesday, November 21st,

beautifully carved wooden 
colorful embroideries and 
Severai large glass cases 
some of the most exqui-

vvhich was 
is every- 
made of 

ces ana - amįei.. j reapy hatj no idea that 
tane be|....v . .......   ..... done jnwas

and typical 
while retain- 

spirit, they 
as to meet

Baltic Exhibit and 
Report

The Baltic Art Exhibit, consisting 
mainly of handicraft exhibits, which 
has been held thus far in many 
large American cities, will in a short 
time be presented here in Chicago. 
The Lithuanian consul, Mr. Antanas 
Kalvaitis, has appointed Mr. Vy
tautas Beliajus as one of the com- 
mittee i n charge of this affair. The 
program at the Grand Opening will

ELEKTRIKINES 
LEDAUNES 
*69.50

6 tūbų trumpųjų bangų ra- 
dio, mažos radios po 

6.50
2 šmotų Parlor Setas po

34.50
KARPETAI po

18.50

DIDELIS 

Išpardavimas 
ĖEVERYKŲ
Musų krautuvėje dabar ei
na didelis išpardavimas 
čeverykų. Puiki proga nu
pirkti gerus čeverykus vi
sai šeimynai labai pigio
mis kainomis. Užeikite 
musų krautuvėm

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 8167
chicago. nx.

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

Mes turime pasirinkimui 
1000 porų čeverykų.

UNIVERSAL
SHOE STORE 

ZALESKI ir MARTIN, sav. 

3337 S. Halsted St.

Mr. Avitenla who calls himself the 
“village photographer“ and who has 
done vvonderful caricatures of the 
peasant characters, most of the fi
gūrines being nbout twelve inches 
high and colored with oil paint in 
such a manncr that they are rėmark- 
ably life-like. The expressions on 
the faces and the gestures of the 
figures 
is truly 
skili in 
various
called “Davatka” was amusing, 
vvell as one of the

The weaving is colorful and in- 
'.cresting i n design, and there are 
bolts of hand-loomed linen for sale 
by the yard, suitable for towels and 
the likę, and this linen, they tell us, 
can be used for a score of years 
vvithout showing wear.

The amber jevvelry I have spoken 
of somewhat in an earlier paragraph. 
I was particularly impressed by the 
very long stringa of amber beads 
and the hand-wrought silver rings 
sėt with large rectangles of amber, 
vvhich were' made in Palanga. I 
succumbed to one of the latter and 
already treasure it as one of my 
most valuable possesions.

This Baltic exhibit is to be 
to other cities after if leaves 
more, and I sūrely believe 
every Lithuanrian-American 
make an effort to see it and 
his or her American friends
likewise, if and when it is displayed 
in or near their respective cities.”

—Emilie Wassell.

taken 
Balti- 

that 
should 
invite 
to do

such beautiful work 
Lithuania.

Quite a 
prescnt at 
of whom 
the several hundred people, Amer
ican, Lithuanian and Esthonian who 
had been invited by the store to at- 
tend, among them being Governor 
Ritchie of Maryland, the Mayor of 
Baltimore, Dr. Mikas Bagdonas, the 
Carge d’Affaires at the Lithuanian 
Legation in Washington, Dr. Kuusik, 
the Esthonian Charge d’Affaires, 
the Minister from Finland, Messrs. 
Hutzler and many Americans prd- 
minent in educational and sočiai 
fields in the city. The Governor 
špoke briefly to the assemblage wel- 
coming the Exhibit, lauding the 
Lithuanian and Esthonian people of 
the State, particularly the former as 
there are very few Esthonians in 
the city, and expressing the hope 
that the Exhibit would bring about 
even more amicable relations bet- 
ween the narioną rtJiant now exist.

Dr. M. Bagdonas gavę a very in- 
teresting talk i n which he thanked 
the Governor and ęther guests —of- 
honor for being present at the Exhi- 
bit and thus honoring the young 
Republics of Lithuanian and Estho- 
nia. Because of long suffering and 
opression 
place in 
Art has 
the form 
daily life of 
Through the medium of wood-car- 
ving, and weaving the Lithuanian 
peasant has shown facility in the 
appreciation and invention of art. 
Many beautiful carved wayside cros- 
ses and shrines are found in Lithu
ania as a Symbol of the religion of 
the country. Every peasant giri is 
taught from childhood to spin and 
weave, and from early girlhood be
gins to weave for her dowry chest 
beautiful linens which have a 
and sentimentai value. The 
nian women are greater 
in some respects than the 
They have demonstrated a great gift 
for design and ūse of color in their 
weaving, deriving design from geo- 
metric figures, plants and trees, and 
learning to blend colors from the 
rainbow and flowers in their gar
delis. The šilk and woolen belts and 
ties are beautiful and utilitarian 
samples of this art. Dr. Bagdonas 
repeated the legendary stories con- 
cerning the amber which iš washed 
up on the shores of the Baltic ant 
which is one of the important Pro
ducts of Lithuania. In concluding 
his talk, he expressed the hope that 
the Ęxhibit would lead to a better 
understanding. of the people of the 
Baltic States by the American 
people and that it would foster com- 
mercial relations between the Unitec 
States and the emali Republic of the 
Baltic. \

I was particularly interested in 
the wooden carvings displayed as a 
great many of them are very skili-*, 
fully executed. Some of them are, of 
course, simple carvings done by thė 
peasants during their leisure hours, 
these being wooden slippers, smal 
replicas. of their homes, small boxes 
dishes, birds and models of thė 
vvayside crosses. Some of the more 
intricate work has been done by the 
art students in the universities in 
Lithuania and Esthonia. There are 
models of heads carved from beau
tiful polished wood, wooden breac 
trays with lettering such as “Kaz- 
dieninė Duona“ burnt Into the woo< 
around the rim of the platės and 
boxes of all kinds with beautiful 
designs burn into the wood. These 
are really as beautiful as'any I have 
e^r seen anywhere. I was also im>

number of 
this formai 
gavę brief

notables were 
opening, some 
talks to the

abštract art has found no 
Lithuanian development. 

been expressed, rather, in 
of the articles used in the 

the Lithuanians.

m orai 
Lithu- 
artists 

man.

Brighton Park Branch

were

Trea-

On Wednesday, Jan. 2, 1935, the 
first meeting of the Brighton Park 
Branch was held at the residence of 
Birutė Kremianis, 4102 S. Artesian 
Avė. Twenty-one members
present. The officers elected ■vvere: 
Chairman —- Joe Bagdonas; Vice- 
Chairman—Vertus Tumosa
surer—Birutė Kremianis; Secretary
—Biruta Rutkauskas; Officer Pro- 
Temps, — John Gelžainis; Sočia 
Secretary — Mary Malinauskas^ 
Seargent-at-Arms -— Floyd Šilkas.

This is the third branch to be es- 
tablished within a relatively short 
period of time. In 
splendid 
ein vve 
cess in 
group.

view of the 
membęrship contained ther- 
feel cppfident of the suc- 
the dėvelopment of this

Hard Time Party
On the eve of January 26, 1985— 
what is kown as a “Hard Timea

Party“ will be "presented by the L. 
Y. S. The affair itself as vvell fs the 
entrance fee and time are to be 
odd. The music will be furnished by 
the L. Y. S. * orchestra, refreshments 
will be distributėd and a generally 
good time is to be had by all. Time 
—8:30 P< M. Saturday eve, Penalty 
—23 cents. PlaCe — Hollywood Hal 
2417 W. 48rd St.

Beliajus’s Recital In 
Roseland.

Politika

patiems, žingeidi! žinoti ko
kioj miestelio daly gyvena 
Dem. Duktė, kad nepažįsta p. 
Vitkaus. Jis visiems cicerie- 
čiams gerai pažįstamas. Įvy
kus klaidai paskelbiant jo an- jais metais, 
trąšą anglų laikraštyje, nebu- F 
vo reikalo atitaisyti, kadangi svečiams palinkėjo 
jo gyvenimo vieta visiems ge-; naujų metų i 
rai žinoma. Apie kokių surin-J skanios vakarienės, kurią vai
kinių nelankymą — sunku gėme jau apie 4-tą vai. ryto, 
spręsti. Nejaugi komitimenai Tai buvo tikrai laimingi 

—Svečias.

Prie pabaigos šeimininkai 
> laimingų 

ir pakvietė prie

kinių i 
spręsti. Nejaugi komitinienai 
turi lankyti visus Ciceros lie- nauji metai, 
tuvių susirinkimus, nežiūrint
ar jie ten priklauso ar ne. ‘
Dem. Duktė bara kapitonus, 
buk jie sulaužė kokius 
prižadus?

Vyručiai, nekreipkite

Šaukia susirinkimą 
aldermano kandi-
j . *111 m^8» dirbant visuomeninį dar-uaturos reikalu bą visada rasis blogos valios 

_______ žmonių, kuriems tik rupi ko- 
Brighton Parko kliubas suar- liolis ir trukšmauti. Bet did

ins 12M tvardo atstovybės žllllna PBstcbi jusM darbštumą 
klausimą.__________ ' ir eina su iumls- X- X-

tai

do-

BRIGHTON PARK —-- Vi- f q H f 1 k O
sieins turbut jau yra žinoma, LlOKSmai S MIKO 
kad Amerikoje republikonų Naujus Metus pas ! 
partijos dienos yra suskaity- nii1 
tos. Net ir iš to galima sprę- tinduonua
sti, kad per ilgus laikus gyve
nę visokie republikonų kliu- 
bai, vienas po kito pradėjo 
persiorganizuoti, po nepriklau
somais nuo partijų vardais, ir 
pradeda veikti nepriklauso
mai.

štai Brighton Parke, per il
gus metus buvęs Lietuvių Re
publikonų kliubas dabar per
siorganizavo po nauju vardu,] 
būtent, Brighton Parko Lietu
vių Politiškas Kliubas (Lithu
ania Political Club of Brigh
ton Park). Jis nemano pa- 
kolkas turėti nieko bendro nei 
sU kokia partija.

Naujai persiorganizavęs Lie
tuvių kliubas pradeda ir nau
jus darbus.

Ketvirtadienį sausio 10 d., 
1935 šaukia visų narių, susi
rinkimą Gramonto svetainėj, 
kampas 45 place ir So. Rock- 
well gatvių, kaip 7:30 vai. va
kare.

Susirinkimas šaukiamas 1’2 
wardo aldermono rinkimo 
reikalu. Kviečiame visus na
rius atsilankyti, nes bus 
styinas kurį kandidatą 
rinkimuose, vasario 26 
kuris geriaus atstovaus 
lietuvių reikalus miesto 
boję.

18 APIELINKĖ. — Gruod
žio 31 d., baigiant senuosius 
metus, pp. Žukauskai susi
kvietę būrelį draugų į savo 
viešbutį, adresu 2126 So. Hal
sted st., kur p. J. Žukauskas 
turi barzdaskutyklą.

Ne tik Nauji Metai buvo 
sutikta linksmai, bet. ir senuo
sius metus labai linksmai už
baigėme. Šeimininkai vaišino 
įvariais užkandžiais ir gėri
mais. Buvo ir programėlis, 
kurį patys svečiai išpildė,— 
kas dainuodami, kas kalbėda
mi. Man pirmą kartą teko iš
girsti jaunąjį Joną Rukšteliu- 
ką solo dainuojant. Jis turi la
bai gerą stiprų ir gražų balsą.

NAUJA DALYBA 
DEL SERGANČIŲ

EGZAM1NACIJA DYKAI 
Be gaišinimo laiko, be operacijos 
ir neteisingą prižadą. Klinikoje iš
bandytas, medicinoje priimtas, ofi
so metodas. Ant tinkamų jums iš- 
piTes, FISTULAS, FISSURES— 
ir panašias mėšlines ligas,, pagy- 
dome.
GASTRIC ULCER, kartu einąs ne
virškinimas, degimas, atsiraugėji
mas ir vidurią ligos.
KRAUJO LIGOS, anemija ir abel- 
nas nusilpnėjimas.
ODOS LIGOS—-niežėjimas, degini
mas, išbėrimas.
NERVU LIGOS, bloga atmintis, 
neurastenija.
ŠLAPUMO LIGOS, deginimas, ne
smagumas ir įrituojantis kroniš- 
ki skausmai, 
VERICOSE GYSLOS, votis ant 
blauzdą ir sutinimas.
Daugelis Rheumatišką ligą, Arth- 
ritis, Neuritis, Augštas Kraujo 
Spaudimas, silpnumas ir nesmagus 
abelni negalavimai tankiai paeina 
nuo viršaus paminėtą priežasčių. 
Atsilankykit šiandien.
The VERICUR būdas padarė tūk
stančius laimingais—KODĖL NE 
JUS?
Ofiso val.:9 iki 8 kasdien. Antrad. 
ir fenkt. tiktai 9—-6—Nedėlioj 9 
iki 1 vai. po piet.

INSTITUTE 
64 W. Randolph St 

4tos lubos—Garrick Theatre Bldg.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

DUODAME PASKOLAS ant MORGKIU 
Lengvais išmokėjimais nuo 5 iki 20 m.

į -•«</> M; . <• ...i'., .k

svar- 
remti 
d. ir 

musų 
tary-

Valdyba.

Atsakymas Ci c e r o
Demokrato Dukterei

Tavo turtą* apmauro
ta* per U. S. Govern
ment įstaigą, Federal 
Savlngs and Loan 
Inaurauee Corporation, 
WashlnKton, D. C. dėl 
kiekvieno asmens iki 
$0,000.00.

TAUPYMO SKYRIUS. Galima padėti $100,00 arba daugiau— 
(Income shares). Galima padėti $1.00, gauti knygelę ir kada 
kiek nori mokėti. — (Optional).

On Sun., Feb. Third at the Bal- 
chunas Hali, 108th and Indiana Sts., 
Roseland, A dance recital will be 
held. This affair will be given by 
Vytautas Beliajus and his pUpils the 
better known Of which are Michęle 
Gamboni, Rūta Bružas, Elena Dam- 
bras and Birutė Kremianis. After 
the concert, the L. Y. S. orchestra 
will furnish the popular dance 
music.

Wedding Bells
Augurandovi Buona Fortūna E 

Felicita — It is with extreme pride 
and joy that we make known the 
union of tvvo of our able and ener- 
getic members: John Munarin, tre- 
asurer and Nancy Žlibinąs, secretary 
of the Roseland branch. These tvvo 
young and congenial people have in 
many respects added materially to 
the benefit of our organization. We 
are most happy to vvish them upon 
this occasion, the utmost of happi- 
ness and success in their future 
life! The ceremony took place Thur-> 
sday Dec. 27th 1984, at the Ali 
Saints church. An informal wed- 
ding party was then presented the 
follovving day. Aside from the beau
tiful and interesting program, a 
short luncheon and refreshments 
were included.

Grand Opening.
The Grand opening of Roseland 

branch is almost here. This Sunday, 
Jan. 13'th at the Dutch Hali 238 W. 
111 th St. 7:00 P. M. An interesting 
program under the able direction of 
Bruno Bruknis and Vytautas Belia*- 
jus is one of the attractive features. 
Candy will be distributėd gralis to 
the “early birds”. We cordially in
vite the parents to attend. Wfiwear* 
nestly solicit your cooperation in 
this mattėr. Lets show Roseland 
that we possess the true fraternal 
splrit in assisting them in their un- 

members
pressed by the carved figures of a x

dertakingsl Ehtree 25c, 
20c. '

CICERO 
dis sako: 
rašo nežinodamas.” 
“Dem. duktė”, sumanė rašyti, I 
bet nežinodama teisybės, rašo 
tą, kas papuola. Tikslas aiš
kus, kad žeminti ir užsipuldi
nėti ant musų pačių išbalsuo- 
tų taip vadinamų kapitonų. 
Musų liet, komitimenai savo 
taktiškumu įsigijo pasitikėji
mą Reg. Dem. partijoj ne at
skilėlių, kurie musų miestely
je triukšmauja, ir tvarką ar
do. Ir štai, kada tik kelios 
dienos buvo duota musų ko-j 
mitmenams surasti tinkamą 
kandidatą į knygyno “boardą” 
nebuvo laiko eiti per visokius 
susirinkimus ieškant kandida
to, taigi komitimenai pasitarė 
su keliais kitais Dem. vadais, 
nutarė kviesti kandidatuoti p. 
J. Vitkų* kuris ir sutiko.
J. Vitkus esąs gerai žinomas 

visiems.
P-as J. Vitkus gyvena po 

antrašu 1432 49th avė. Cicero* 
je, apie 20-ts metų ir tai ne 
tarpe čekų, kaip Demokratė 
sako, bet pačiame lietuvių 
centre—Grant Works. Jis žy
mus literatas, rašinėja ne tik 
teisingas'žinutes iš liet, veiki
mo, bet įdomaujasi ir kitais 
pasauliniais klausimais. Rim
tas žniogus, vedęs, augina šei
myną. Mokslo turi pakakti
nai, kad tinkamai atstovautų 
lietuvius vietoj, į kurią stato
mas. Liet, komitimenus gali
ma tik Sveikinti, o ne užmeti- 
nėti.

Kritika, sveika ir teisinga — 
pageidaujama;' melaginga — 
nepamatuota daro gėdą mums

’■

— Senas priežo- 
“Rašo žinodamas, 

Taip ir

Galima mokėti po 50c. i mėnesi arba daugiau. — (Installment 
thrift). Mes mokame už 
kiekvieną doleri dividen
dą, pagal uždarbio. Pra
eity išmokė  jom 5%.

Pirma Federal ir tvir
čiausia finansinė ištaigą.

Mums jokia depresija 
nekenkė ir nekenks. Nė
ra jokią iškaščią likti 
musų organizacijos nariu.

IideralSavings
AND<LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Rašt

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinis

NATHAN 
KANTER

h®
MutualLiquorCo.

. 4707 S. Halsted St
Tol. YARDS 0803

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD E
arti SLLouis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskoa vanos.

swimming pool. ** L i ; 1
Rusiška ir turkiška pirtis __ L

Moterims aeredomią Iki 7 v.
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Čekoslovakijos miestų ir ap
skričių rinkimuose turėjo stam
bių laimėjimų čekų ir vokiečių 
socialdemokratų partijas, tuo 
tarpu kai komunistų -partija vi
sur prakišo daug balsų ir at
stovų. j

Pastebėtina, kad vokiški “na
ciai” tuose rinkimuose patrau
kė į savo pusę žymią dalį bu
vusiųjų komunizmo .pasėkėjų.

Čekoslovakija buvo viena iš 
keleto šalių Europoje, kuriose 
po pasaulio karo darbininkų 
masėse labai pasklido bolševiz
mo idėja. Mat, čekų armiją, 
sudarytą iš karo belaisvių, San
tarvės valdžios vartojo .Rusijos 
pilietiniame kare prieš bolševi
kus. Jie tenai daug vargo ir 
nieko nelaimėjo. Kai tie čekų 
kareiviai pagryžo j savo tėvy-

nę, tai jie paskleidė tarpe Če
koslovakijos darbininkų Lenino 
evangeliją, ir to rezultate daug 
politiškai nesubrendusiu jauni
mo įstojo J komunistų partiją.

Komunistų partija Čekoslova
kijoje buvo pasidariusi stipres
nė už socialdemokratų partiją. 
Bet paskui* kaip ir kitose šaly
se, komunistų vadai ėmė tarp 
ąavęs piautis ir jų partija su
skilo. Darbininkų masės atsi
peikėjo ir pamatė, kad bolše
vizmas yra avantiūra, parem
ta militarizmo ideologija, ku
riai gyvieji darbo žmonių rei-į 
kalai yra svetimi. Todėl gėrėsi 
nieji elementai iš darbininkų 
judėjimo, kurie buvo nuėję pas 
komunistus,,pradėjo grįžti prie 
socialdemokratų, o pas komu
nistus pasiliko Maskvos šelpia-, 
mi “lyderiai” ir šiaip vėjo pa
pučiamas gaivalas. Nenuostabu, 
kad dabar daugelis tų “revoliu
cionierių” jau persimeta į “na
cius”.

su skyrių organizavimu, avia-'fnis, priduoti visus skridimo 
cijos dienų rengimu ir lėktu
vo įtaisų pirkimu, išleista —' 
$175.00.

c. Baigdama, Finansų komi
sija pareiškia, kad kai kurie 
kdlonijų komitetai ir draugi
jos, kurie yra pernai metais 
silkelę įvairias sumas trans
atlantinio skridimo tikslui, 
dar iki šiol tebelaiko tuos pi
nigus pas save, kartais nepri- 
šiųsdami net atskaitų į centrą. 
Šiuomi raginame tuos komi
tetus, organizacijas ir asme-

reikalams surinktas sumas pi
nigų Centro iždui -be -atidėliot 
jimo, nes musų ‘darbas 
būti vedamas tolinu, ifki 
sėkmingai užbaigtas.

Finansų Komisija: 
Wm. J, Kareiva, Pirm. 
Anthony A. Dobbs, Narys 
M. Narvid, Narys.
Amerikos Lietuvių Transat- 

larttiriio Skridimo Sąjunga:
A. G. Kartūnas, Prezidentas 
Antanas S. Vaivada, Sekr.

turi 
bus

i.

Brooklyn, N. Y
Sklokos prakalbos ir 

bimbinių melai.
Ypatinga politinė padėtis susidarė Minnesotos val

stijoje, kuri pereitą rudeni išsirinko radikališką Far- 
mer-Labor partijos vadą Olsoną savo gubernatorium.

Savo partijos* konvencijoje Floyd B. Olson paskel
bė socialistinio turinio platformą, kurią jisai paskui 
drąsiai gynė rinkimų kampanijoje, sakydamas, kad ka
pitalizmo sistema esanti atgyvenusi savo amžių. Ką ne
darė Olsono priešai, stengdamiesi jį dėl šitų jo radika- 
liškų pažvalgų diskredituoti, bet jisai gavo daugumą 
balsų rinkimuose.

Tačiau į valstijos legislaturą pateko dauguma gu
bernatoriaus priešų. Jie kontroliuoja atstovų butą ir 
senatą. Senate jie turi net dviejų trečdalių daugumą.

Vakar ta legislatura susirinko, ir gubernatorius 
Olsonas įteikė jai savo pranešimą (“message”), reika
laudamas pataisyti valstijos konstituciją taip, kad val
stija galėtų valdyti ir operuoti elektrikos ir gaso ga
mybą, skerdyklas ir kitas pagrindines pramones. Kar
tu jisai pasiūlė savo pranešime $20,000,000 bedarbių ir 
farmerių šelpimo programą dvejiems metams.

-Legislaturos narių dauguma yra konservaty viską, 
kuri tokiems sumanymams visai nenori pritarti. Bet 
valstijos gyventojai, išrinkdami Olsoną gubernatorium, 
išreiškė pritarimą jo programai. Keno valia ir norai da
bar turi imti viršų: žmonių ar legislaturos?

Gubernatorius Olsonas reikalauja, kad atstovai 'vy
kintų žmonių valią. Tarp jo ir legislaturos eis kova, ku
rioje gali išsivystyti įdomių dalykų.

ALTASS f i nans ų K-jos Pranešimas
Komisija raportuoja apie ALTASS iždą, išmokė- 

jimus ir atremia gandus.

VOKIETIJAI SMŪGIS

Franci ja padarė sutartį su Italija, nuvykus užsie
nių reikalų ministeriui Laval’ui į Romą tartis su Mus- 
sdliniu. Pranešama, kad tų dviejų, valstybių atstovai su
tiko gvarantuoti Austrijos nepriklausomybę ir palaiky
ti taiką Balkanuose. Už kooperavimą su Franci ja fašis
tų valdžios galva išsiderėjo diktą sklypą žemės (50,000 
mylių) ir kai kurių kitų koncesijų Afrikoje, taip kad 
bus žymiai patenkintas Italijos fašistų imperialistiškas 
apetitas.

Sakoma, kad šitas susitarimas tarpe kalbamųjų 
valstybių labai sustiprinsiąs ‘taiką Europoje, ypatingai 
tuo,x kad jisai užkirsiąs kėlią Vokietijos “naciams” į 
Balkanus ir paliksiąs juos izoliuotus (nuo visų atskir
tus).

Atrodo, kad Vokietijai tas susitarimas tarpe Fran- 
cijos ir Italijos tikrai reiškia nemažą smūgį. Hitleris 
dabar ne tik turės nustoti vilties pasigrobti Austriją, 
bet jisai galutinai neteko savo geriausio draugo ir už
tarėjo — Italijoj fašizmo. Mussolini buvo Hitlerio “dva
sios vadas” ir mokytojas. Su Mussolinio pagelba Hitle- 
ris tikėjosi priversiąs Franciją nusileisti, panaikinant 
įvairius suvaržymus, kuriuos Versalės taika yra uždė
jusi Vokietijai. Bet santykius tarpe tų dviejų diktato
rių sugadino ginčas dėl Austrijos, ir Italijos fašistai 
pradėjo svyruoti savo nusistatyme.

Galų gale, franeuzai Mussolinį nupirko. Jie galėjo 
jam daugiau duoti, negu “naciai”. Tokiu budu paėmė 
viršų ne fašizmo “idėja”, bet paprasti materialiniai su
metimai. , j

Ta Romos sutartis daugiausia ir yra tuo svarbi, 
kad ji perskyrė dvi stipriausias fašistiškas valstybes 
Europoje. “Naciai” dabar pasidarė mažiau pavojingi ir 
Lietuvai.

Apžvalga
DARBIEČIŲ LAIMĖJIMAS 

CALGARY MIESTE

Municipaliniuose rinkimuose 
Calgary mieste, Alberta provin
cijoje, Kanadoje, buvo išrinktas

sionierius, T. B. Riley, kuris 
gavo 2,100. 'balsų daugiau už 
savo oponentą, konservatorių. 
Jisai ėjo Kooperatyvės Visuo
menes Sąjungos (t. y. darbo 
partijos) sąrašu.

* i
Išrinkta taip pat du tos par

tijos nariai į miesto tarybą, į 
kurią pateko dr vienas nepri
klausomos darbo partijos atsto
vas.

Calgary turi 72,500 gyven

Mes, Amerikos Lietuvių 
Trans-Atlantinio Skridimo Są
jungos (ALTASS) Valdybos 
Finansų Komisija, atlaikėme 
visą eilę posėdžių, peržiūrėda
mi ir patikrindami ALTASS 
atskaitas ir finansines Valdy
bos viršininkų—-iždininko ir 
sekretoriaus —knygas, banko 
statementus, čekius, išmokėji
mų orderius, pirkimų kont
raktus su įvairiomis firmo
mis, kvitas ir p, F. Vaitkaus 
atskaitas iš tų sumų, kurios 
buvo jam laikas nuo laiko 
duodamos lėktuvo , įtaisoms 
pirkti, mechanikams atlyginti 
už darbą ir jo paties išlai
doms; ir suradome, kad:

1. Visi skridimo reikalams 
paaukojami arba;,.įvairių .ko
mitetų parengimais uždirbami 
pinigai, kurie ateina į AL
TASS centrą, yra įteikiami 
centro iždininkui, kuris juos 
padeda Metropolitan State 
Banke, Amerikos .Lietuvių 
Trans-Atlantinio 'Skridimo Są
jungos sąskaitom Visi išmo
kėjimai iš ALTASS iždo yra; 
atliekami čekiais. Pinigai, ku
riuos kolonijų komitetai arba 
atskiri aukotojai atsiunčia 
centro sekretoriui, yra užra
šomi sekretoriaus -knygose ir 
paskui priduodami iždininkui, 
kuris juos prieš padėsiant į 
banką, įtraukia į savo knygas, 
šitų sumų pažymėjimai sek
retoriaus 'knygose sutinka su. 
iždininko knygomis.

2. Palyginę išmokėjimus su 
išmokėjimų orderiais, pirki
mų kontraktais, bilomis, grį
žusiais (“iškešįuotais”) čekiais 
ir kvitomis (receiptėmis), mes 
ncužti’komc nė vienos netei
sėtos arba bereikalingos iš-! 
laidos. Ant keleto kontraktų, 
kur Valdyba galėjo išsiderėti, 
gauta stambios nuolaidos iš 
kompanijų, ir joms buvo už-, 
mokėta numuštos Įkainos. <

3. Peržiūrėję mėtinę AL
TASS atskaitą, kuri apima 
laikotarpį nuo antro transat
lantinio skridimo darijo pra
džios (rugsėjo, 1933 mėtų) 
iki pabaigos spalių’ mėnesio; 
1934 metų, mes suradome,1 
kad per centro iždą perėjo, 
viso $32;043.14, ‘į kurią sumą, 
įeina 'ir $4,500.00 'paskėla ($3,* 
500.00 iš los paskolos jau dt- 
mokėta), taip kad tikrai iŠ vi
suomenės gautų bendrų pa ja* 
mų '(yross income) 'suma bu* 
vo $27343.1^.

Dviejų aviacijos dienų mar- 
^rutnms—^rudenį, 1933 metų ir 
•vasarą, 1934 m., o taip pat ‘į-i 
vairiems atskiriems pUTengi*' 
mums ‘Chicagoje‘ ir 'kitose •ko
lonijose Išleista -—‘$2,708.54; ;

Auksinių ir sidabrinių ‘ženk
lelių pagaminimui Ir išsiunti
nėjimui su 10;000 laiškų ats
kiriems žmonėms Jungtinėse; 
Valstijose ir kitose Šalyse, iš
leista $1W.31;

^grąžinti? prbtestuoti jį če*

Gruodžio 28 d. šklOkos ko
misarai ant greitųjų surengė 
prakalbas. Sklokininkus pa
skatino greit veikti tas faktas, 
kad bimbiniai išleido ilgą ma
nifestą, kviesdami į savo gar
dą visus eilinius sklokininkus 
ir visus iš bimbinių tarpo pa
sitraukusius piliečius. Savo 
manifeste jie pažadėjo pilną 
griekų atleidimą, nereikalau
dami iš “paklydėlių” net išpa
žinties bei atsiprašymo. Kvie
tė, taip sakant, stoti į bimbinę 
partiją be jokių sąlygų.

Tas imanifestas šklokininkų 
vadus sukėlė ant kojų. Jie pa
būgo, kad bimbiniai neapsuk
tų galvas jų .parąpijonams. 
Todėl jie ir surengė prakal
bas, kad ‘'tinkamai (išaiškinti 
“vienybės” klausimą. Vadina
si, parodyti savo parapijo- 
nams visas bimbinių klaidas.

Butkus ‘buvo ką tik sugrįžęs 
iš ilgos keliones -ir pusėtinai 
nuvargęs. Bet apie poilsį, ži
noma, negalėjo būti nei kal
bos, 'kada atsirado doks svar
bus reikalas. Reikėjo tuoj sto 
ti į darbą ir kirsti binibiniams 
^tiesiai į akį.” j

Apie aštuntą valandą vaka
ro estradoje pasirodė p-ia 
Paukštienė ir atidarė susirin-. 
kimą, pasakydama trumpą į- 
žanginę kalbą. Pirmiausiai ji 
nusiskundė, kad bimbiniai ją 
išmetė iš savo abazo ’ir >iš 
“Laisvės” dvaro. Jai net už 
Šerus atmokėjo, kad ji ndbe- 
galetų jokių .pretenzijų turėti 
prie “Laisvės”. Tai buvę, dar 
prieš sklokos atsiradimą.

‘Pristatoma kalbėti E. Būt-;' 
kus. Svetainė apypilnė žmo
nių. Štai pasirodo ir Mizara. 
Publikos ^susirinko 'tikrai 
daug. Mat, įdomu buvo pažiu-' 
'.rėti, kas išeis iš tos 
bėš”.'

Butkus .pradeda kalbėti. ^Sa
ko, jog kolonijose viskas atro
do gana gerai. ^Pritarimas 
sklokui augąs, -škaitytojų skai 
čius didėjąs. Paskui išsitrau
kia Bimbos manifestą »ir pro-; *tro biurui: 
deda jį kritikuoti. Sako, jog’ 
tas 'manifestas vien tik melais 
paremtas. Apie sklokiriinkusi 
ir jų 'vadus pripasakota viso 
kiaušių melagingų dalykjpj 
Bimbiniai, užuot kovojus ^ka*

kiai; grąžinta pinigai už laiš
kus ir grąžinta D. and G. fon
dui auka, viso, $133.67; (ir su 
$7.00 nuošimčių už minėtą pa
skolą, kartu—$145.67). .

‘Centro raštinės reikmenoms 
ir operavimo reikalams išlei
sta — $1,068.95.

•Lakūnų algoms 'išmokėta — . 
$1,250.00;

Todėl, grynų pajamų AL
TASS per tą laikotarpį turėjo 
$20,342.67. (Kartu su $1,000.00 
dar nealinokėtos, paskolos — 
$21,342.67).

šita suma buvo suvartota 
taip:

Lėktuvas su įtaisomis ir in
strumentais kaštavo $19,330.22

Mechanikams už darbą prie 
Lituanicos II išmokėta $461.70; 

■ U
Kitiems reikalams sąryšyje 

su lėktuvo rengimu bei už
laikymu ir lakūno pasiruoši
mu išleista — $1,395.55.

Viso ........................$21,187.47
Tokiu budu, spalių 31 d., 

1934 m., ižde buvo ,likę’$155.20.
4. Kadangi piktos valios' 

žmonės per spaudą ir kitais 
keliais skleidžia gandus, kad; 
ALTASS valdyboš nariai, 
“Naujienos” ar !kas kitas “pa
sinaudoję” visuomenės sudė
tais trans-atlantiniam skridi
mui pinigais, arba juos eik
voję “pasivažinėjimams” ’ir 
kitokiems ■'nepateisinamiems' 
dalykams, tai Finansų Komi
sija, atidžiai peržiūrėjusi ir 
patikrinusi ALTASS įplaukų 
skaitlines, ^šiuomi pareiškia :

a. kad nė vienam ALTASS
valdybos 'nariui >Niekuomet ne
buvo mokama jokių algų. Al
gos buvo mokamos tik samdo
moms stenografėms ALTASS 
eeiitro ofisui. Vaidybos na
riams buvo tik kartais grąži
namos būtiniausios išlaidos 
■(bet dažnai valdybos nariai 
ir tų 'išlaidų atlyginimo ne
reikalaudavo). į

b. Nei “Naujienos?’ nei ‘ku-j 
ris kitas laikraštis nėra gavęs: 
jokio užmokesnio už rašymą' 

j ąpie skridimo reikalus atha 
'už garsinimą ALTASS eerit*1 
ro ir jo skyrių parengimų; 
“Naujienos“ šitiems dalykamsi 
yra -be užmokesnio davusios' 
šimtus špaltų, kartais net iš
tisais puslapiais;

c. Už spaudos darbus —pla* rdiekuomėt nesdkę,

“vieny

• nusistatymas jiems nieko ne
reiškia. Komisarai įvedė 'dik
tatūrą ir šeimininkauja kaip 
tinkami.

Sklokininkai nemano, kad 
Stalinas yra koks tai “neklai
dingas (popiežius.” Jeigu jis 
daro klaidas, tai tas klaidas 
reikia kritikuoti.

ščyrųjų taktika tarp Ameri
kos darbininkų buvo tikrai
liurbiŠka. J nieką neatsižvel
giant, buvo -įsakyta /ardyti se
nąsias unijas ir ijų vietoje 
tverti naujas. Tas ardymo dar 
bas tęsėsi per kelis metus. Na, 
ir kas iš to išėjo? Tapo -susilp
nintas darbininkų judėjimas, 
suklaidinta tūkstančiai darbi
ninkų. Visos komunistų tve
riamos unijos subliūško, kaip 
pūslė. Vadinasi, visas tas dar
bas nuėjo niekais. tyrie
siems įsakyta atsukti ienas ir 
vėl ‘grįžti į senąsias unijas.

ščyrieji savo kontroliuoja
mose organizacijose nesiskaito 
su nieku. Niekam jie jbkios 
teisės nepripažįsta. O t, turi 
būti taip, kaip jie .nori, ir už
baigtas kriukis, štai darbinin
kiško susivienijimo ’Clevelan- 
do kuopa 'turėjo išsirinkti val
dybą sekamiems metams. Vi
soje kuopoje nebuvo tinkamo 
bimbinio, kuris galėtų užimti

(Užleisti 
sklbkos

to. žiopli buvome, kad so- 
cidlistus vadinome -fašistais ir 
išdavikais.

Pruseika suminėjo dar ke
lis punktus, dėl kurių ščyrieji 
dabar .privalėtų atgailą daryti, 
jei jie nori vienybės.

Prasideda klausimai. Labai 
■nevykusių klausimų pastato
ma. Tad einama prie -disku
sijų. Pirmiausiai kalba Miza- 
ra. Jis arogantiškai pareiškia, 
jog į Butkaus ir Pruseikos 
melus imtų perdaug laiko at
sakyti. Paskui pradeda teisin
ti, jog Stalinas visai teisingai 
pasielgęs, kad paskerdęs Ru
sijoje keletą desėtkų žmonių. 
Tiems išdavikams taip ir rei
kėjo.

‘Bent keli susyk nori kalbė
ti. Ypač kriauČiai duoda pipi
rų Mizarai. Juk tai faktas, sa
ko jie, kad ščyrieji organiza
vo unijas -ir vertė savo sekė
jus prie jų priklausyti. Bū
davo taip, kad reikėdavo prie 
dviejų unijų priklausyti ir 
dviem unijoms duokles mokė
ti. Kur dabar tos komunistiš
kos unijos? Jos išnyko, kaip 
pavasarį sniegas.

Mizarai .pasidaro ypač kar
šta, kai pradeda kalbėti Grik
štas. Prieš Staliną jis išdrožia 
tokią tiradą, kad net ausys 
linksta. Tvirtų žodžių jis nesi
gaili.

Jakubonis -spiria Mizarą 
prie sienos ir reikalauja pa
sakyti, už ką jis buvo išmes
tas iš Kriaučių Lygos.

Kalba ‘Cibulskis ir ’Glavcc- 
kas. Jie .pasako nemažai kar
čios teisybės, kaip Mizara ir 
jo kamarotai pasižymėjo uni
jų skaldymu. Lavinskas -kalba 
apie paskutinius įvykius Ru- 
sijoje, Tcur dėl nužudymo vie- 
no komisaro tjau šimtas su 
viršum -sušaudyta. (Prieš porą 
metų Floridoje ’vienas pakvai
šėlis nušovė Cermaką. Dėl tos 
žmoguždystės Amerikos vald
žia nepajudino juk nei vieno 
komunisto, anarchisto ar kito
kio radikali, kurie 'yra nusis
tatę valdžią griauti. Prisilai
kant "Stalino principų, ji juk 
privalėjo naikinti -visus savo 
priešus, tlr jeigu čia 'bolševi
kai įsigalėtų, tai jie taip jau 
skerštų be jokio teismo žmo
nes, kaip ir Rusijoje.

Mizara, Biniba ir 'kiti dabar 
siūlo “vienybę”. Siūlo i jie ^vie
nybę tiems žmonėms, kuriuos 
pirma kišo žalmargei po uo-

sekretoriaus 'vietą.
sekretoriaus vietą 
žmogui, suprantama, bimbi
niai trūks-laikys nenorėjo. 
Tad jie išrinko sekretorium 
vieną ileidę, kuri -net >į tą kuo
pą nebuvo persikėlusi!

Ir aršiausi tautininkai ligi 
šiol dat tokiais šposais nepa
sižymėjo. JPrįegtam tai nėra 
vienas pavyzdys. Su St. Louis 
kuopa 'irgi ‘negeriau ‘buvo pa-1 degos! Jokis žmogus, kuris 
sielgta.

Padaroma .pertrauka. Ren-
turi šiek tiek savigarbos, ne
panorės nieko bendro turėti 

karna -pinigai išlaidų padengi-1 su tais gaivalais, kurie neši
mui. Buivydas sukinėjasi po sarmatijo tokiomis šlykštybė- 
žmones su visu glėbiu “Siuvė-1 mis švaistytis, 
jd”. Siūlo visiems. Tągalios, 
išeina -kalbėti 
Kalba labai sarkastiškai. ISa- 
ko, kol -bimbiniai kviečia pas
kirus žmones, o nesitaria su 
organizacijomis, tol jokios 
vienybės nebus, ščyrieji, sako, 
jis, turėtų priimti tokio turt
inio rezdliuriją ir-pasiųsti cen-

Mizara 'daro pastabą, jog 
perlą apie žalmarges palei
dęs į apyvartą Pruseika. Gdl 
ir taip. tBet Mizara, Bimba 
ir kiti komisarai /prieš tai nei 
kiek nesipriešino. Daugiau 
to: jie patys purviniausiu bu
du dergė socialistus.

Butkus bando .pateisinti te
rorą Rusijoje. 'Girdi, ir socia
listų rankos mėra "baltos. Vo
kietijoje, Austrijoje ir Ispani
joje jie žudė nekaltus žmones.

Tai tau, Jurgi, ir devintines! 
Ispanijoje socialistai niekuo
met nekontroliavo valdžios. 
Radikalis -elementas ten suki
lo prieš fašistų p asinio j imą 
užgrobti valdžią į savo ran
kas. Tas pat įvyko ir Austri
joje, kur Dolfusso krikščioni
ška valdžia surengė skerdynę. 
Tad kam svetimus griekus 
primesti (kitiems?

Rusai 'turi ’tokį posakį: tu 
spiauk jam į veidą, o jis — 

I tai Dievo rasa. Tas posakis 
I labai tinka ^Butkui ir kitiems 

 

kerne, jog visi/biznieriai yra | sklokos vadams, ščyrieji juos 
parazitai, apgavikai ir tt.

L. .Pruseika

I. ’žiiąfli (buvome, kaH cy
pėme, Movėme iir ‘tridkfŠmą

iškėlėme nekomunistų sureng
(tose prakalbose.

2, ‘žiopli buvome, kad me- 
Itėme lauk narius iš Komunfe-

rpitalistus, atsuka 'savo kuniUHptų Partijos.
ties prieš opoziciją. Tokią 
taktika nieko gero nėlemiaj 

’Ji veda darbininkus ne -prie' 
vienybes, o prie susiskaldymo.

Publika 1 smarkiai ploja. To-; 
liau Butkus nurodo į tą “ma*; 
nifešto” vietą, 'kur sakoma,; 
jog skldkos vadai vartoja -ar*’ 
klinę politiką. Tai esąs nevy-Jniza-vome naujas unijas šalia 

senųjų.
6. Žiopli jbuvome, Jcad sa

Tokią B. -buvome, kad ’brau- 
ikėme narius iš ‘T/ŪtevČs” Ben
drovės.

4. žiopli •buvome, ‘kad ap
svaiginome kai buriuos vsavo 
draugus, primėtėme jiems au
kų pasisavinimą -:ir ‘tt.

5. Žiopli buvome, kad orga-

kęs priekaištas. Girdi, skloki-į

katus, lapeliukus, postovius, 
tlkietus ir it. -ifpriskaitant 4E 
lekspresą), >kuriuos lužsūkyda-i 
vo savo parengimams AL
TAIS ‘valdyba arija kolonijų1 
komitetai ,per ALTASS centrą, 
išmokėtu ..įvairioms •spaustu*) 
vėms * $905.64. Vūldyba, - duoda* 
mi tuos darbus, visuomet dį*- 
įžvelgdavo į tai, kad. jie butųį 
atlikti kaįp .galint ekanomiš*1 
kiau. . į

d. Visoms valdybų narių Lke* 
lionfims j kolonijas sąryšyje-

“Laisve” palėkusi Žydams į 
•raukas ir Jie Ją numarinsią^ 
Tuos gandus ^pirmiausiai pa* 1 • 1 r*- ' — J ~ - i.1 iii— - ... — '«leidęs -j
F aklinai Tr škloką pradėjo 'or4 
•gariiztioti "Bliknis, Siurbs, Mi-i 
žara ir Buivydas, Paskui Jię; 
.pasitraukė atbuli 4r išdavė jome riš savo tarpo geresnius 
•kitus.

Ateina eilė iiiternacionalui.
■Eąą internacionalo kongresas 
jau seniai turėjo ‘būti sušauk
tas, bet komisarai su nutari-

t

jspiaudo be jokio pasigailėji-

7, žiopli buvome, kad pliau-jm 0 Jie vis d»r mano, Jog 
Bukins 4š “Laisvės”.; škėme, jog visa opozicija Su- tai ‘tik1 “Dievo rasa”, lai-

------- --------- 1 sideda <iš pijokų, kumpio mau- | įsikibę ;pbolševiznių.
inotojų, etc.

8. žiopli buvome, kad išvi-j

— Frank Lavins kas.

imis TOssistatto. ^Eilinių nariij šaustaį skebu.

Reikalaukite ''“NAUJIENAS” 
dainininkus ir menininkus. Iant kampo, kur parduoda- 

9. 41<jjHi fbuvome, “katt išlei-: mi JaikraSčiai. Pardavėjas .lai
dome ekstra ląpėlius prieš krašėhj bus -gatavas Jums pa- 
Jumišuuską ir airtrgjį škridi-1 tarnauti. Jisai -tanai stovi ne sa- 
mą 4bei pavadinome Janu

te

vo smagumui, bet Jūsų pate-

įį,
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LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

gusius didžiumoje pirktais rū
bais. Gyventojai daugiausia kal
bėjo vokiškai it atrodė, kad 
vokiečių dvasia tarp jų stipriai 
įsigyvenusi. (Bus daugiau).

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

ALFABETO TVARKOJE

(Tęsinys)
Baltstogė

Iš Gardino traukėme Varša- 
vos link, Kelyje ūkiai atrodė 
kiek geresni negu kitur, gra
žesni buvo ir namai. Juodže
mis. Tarp Gardino ir Baltsto
gės teko užmušti su automobi
liu metinį veršiukų, kuris ne
tikėtai užbėgo už akių? Atsi
mušęs nuo priekinio bumperio 
veršiukas smarkiai "krito ant 
kelio. Greitai sustojau ir išli
pęs iš automobilio pradėjau ei
ti prie suvažinėtojo, kuris, ma
niau, buvo negyvas. Bet ver
šis atsistojo ir nubėgo, bet ne
trukus sukrito ir nebeatsikėlė. 
Aš greit atgal įšokau į auto
mobilį ir leidaus važiuoti, kad 
lenkai nenulinčiuotų, nes jau 
buvau patyręs, kad su lenkais 
neapsimoka užsiimti.

Atvažiavus į Baltstogę susto
jom nusipirkti gaso. žiūrim, 
kad musų automobilio lempa 
numušta, fenderis ir radiato
rius įlenkti. Policistas priėjęs 
paklausė kas atsitiko. Sakau, 
Kaune už troko užkliuvau. Po
licistas: “Ho, to pan jestes Lit- 
win?” Taip, atsakiau. Apžiurė
jo mano visus dokumentus, su
sirašė ką tai j knygutę ir nu
ėjo savo keliais, sakydamas, 
“dabokis vagių”.

Prisipylėm gaso ir susto
jom vakarieniauti. Policistas 
vėl liepė saugotis vagių. Atsi
žiūri, kad Baltstogė yra pilna 
vagių. Mums sustojus klausti 
kar važiuoti, automobilį apsto
jo tiek daug žmonių, kad rei
kėjo šauktis policijos pagalbos 
juos išvaikyti. Negalėjome va
žiuoti. Prilipo jų ant fenderių, 
visur. Europoje žmonės krei
pia daug domės į automobilį, 
bet Lenkijoje, tai automobilis 
buvo tikrai didžiausias stebuk
las.

Apleidę Baltstogę traukėm to
liau Varšavos link. Reikėjo pa
daryti apie 135 amerikoniškas 
mylias, bet didelio vargo nebu
vo, nes kelias buvo geresnis.

Varšava
Varšava yra Lenkijos sosti

nė. Miestas turi apie 2 milio- 
nu gyventojų. Pats miestas 
atrodo švarus, gatvės gana pla
čios, gatviakariai tokio pat dy
džio kaip ir Chicagos, net nu
dažyti taip pat kaip Chicagos.

Nors mes apleidome Vilnių 
anksti, bet kadangi didžiumoj 
kelias buvo prastas, tai j Var-

Siunčiame Gėlės Telegramų i 
pasaulio dalis.

viso

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams 

nagrabams.
3316 S. Halsted St

ir

šavų dasigavome tik apie tre
čią valandą ryto. Viešbučiuo
se negavome vietos, nes tuo lai
ku Varšavoje buvo tautinis su
važiavimas. Negaudami vietos 
sustojom prie vieno didelio na
mo, užgesinom žiburius ir sa
kom, nusnusime kare, o išau
šus paieškosime kur nors vieš
bučio. Nei pusvalandis nepra
ėjo, kai atėjo du policistai ir 
paklausė ,kodėl mes kare mie
gam ir kas tokie esame, ar tu
rim dokumentus? Paaiškinus, 
kad viešbučiuose negalėjom vie
tos gauti ir neturime kur per
nakvoti. Policistai atsakė, kad 
štai, tame name, yra popieri
nių pinigų spaustuvė, tad čia 
ilgiau negalime būti. Be to, 
esame iš svetimos šalies ir Die
vas žino kokie yra musų tiks
lai. Bet mes aiškinomės, kad 
mes turim kur nors pernakvo
ti ir vėliau gauti viešbutį, nes 
žadame Varšavoje pasilikti ke
lias dienas ir miestą pamatyti. 
Policistas tuomet patarė mums 
nuvažiuoti į policijos nuovados 
kiemą, kur mes “galėsime būti 
tiek ilgai, kiek mums patin
ka”. Vienas iš jų atsistojo ant 
automobilio krašto ir rodė ke
lią. Įvažiavus į kiemą jis mus 
paliko sakydamas: “Čia jus nie
kas nevariuos”.

Bandėme sekančią dieną gau
ti vietą viešbutyje. Buvo labai 
sunku.

Varšavoje suvenirai yra pi
gesni, negu kuriame kitame 
Europos mieste. Automobiliai 
—vien amerikoniški. Teko ma
tyti daug Fordų ir Chevrolet 
taxi. Kas mane daugiausiai 
juokino Lenkijoje, tai bajorų 
kepurės. Visi kapitonai, ka
reiviai, oficierįąi ir ..paprasti 
žmonės vaikščioja lyg ieškoda
mi varškės suriui spausti.

Apleidus Varšavą
Apleidus Varšavą kelias Ber

lyno link atrodė visai geras. 
Bet neilgam. Pavažiavus apie 
10 mylių jis vėl paliko toks 
pat, kaip ir kiti keliai Lenki
joje. Pavažiavus apie 80 my
lių prasidėjo Poznanės guber
nija, kuri prieš karą priklausė 
Vokietijai, panašiai, kaip ir 
Klaipėda. Poznanės apielinkėj 
žmonės labai gražiai gyvena. 
Čia namai jau ne šiaudais deng
ti. Ūkės visur gražios, žmonės 
daug gražiau apsirengę, ir au
tomobilių daug važinėja. Mies
teliai atrodo labai švarus ir 
gazolino galima visur gauti. 
Pats Poznanės miestas turi 
daug cementinių šaligatvių, o 
namai visi pastatyti pagal vo
kiečių stilių.

Buvo sekmadienio popietis, 
kai mes apleidome < Poznanę. 
Važiuodami per mažus mieste
lius, matėm žmones apsiren-

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams 
susirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intakų ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančių čia skelbimų

ANGLIS
COAL

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

Phone Boulevard 7314. Chicago, III.

Bernice Smilgis 
po tėvais Petreikaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 6 d. 10 vai. vakare 
1935 m., sulaukus 36 metų amžiaus; gimus Telšių apskr. 
ir parapijoje, Smiltenų kaime. Amerikoj išgyveno 34 me* 
tus. Paliko dideliame nubudime vyrą Juozapą, motiną 
Prancišką, tėvą Augustą Petreikius, 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.

Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 11 d. 8 vai. ryte 
iš namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nuly-* 
dėta į -Žv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę liekame: Vyras, Motina, Tėvas, Seserys, Bro
lis, šVegeriai švogerka, Senukė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika, tel.
Yards 1138.

Republikonų partijos nariai 
dabar neįmano nei ką daryti. 
Prezidentas Rooseveltas pasi
darė populiarus tarpe visų 
žmonių. Republikonų partijos 
šulams jau nebėra jokio išro- 
kavimo priešintis prezidento 
sumanymams. Tverti naują 
republikonų partiją nėra iš 
ko, nes progresyviškesni re- 
publikonai eina su Roosevelto 
politika.

Ne tik republikonų partijai 
nebėra dirvos, bet dirva slysta 
iš po kojų ir kitoms politi
nėm^ partijoms.

Ar socialistų partija dabar 
gali smarkiai priešintis Roo
sevelto nusistatymui ir dar
bais? — negali. Tėmijau Nor- 
inan Thomas kritiką N. R.' A. 
Reikia pasakyti, kad Thomas 
kritika paviršutine.

Na, o ką komunistai galį 
padaryti? Nieko! Tiesa, jie 
yra meisteriai be galo ir kra
što girti Rusiją. Tai viskas, 
ką jie gali padaryti. Komunis- 

•tų partija virto Maskvos gar
binimo sekta. Kas ne su ko
munistais ir negarbina Mask
vos, tas negeras žmogus.

I

Aš manau, kad komunistų 
partija jau senai pasidarė sek
ta, bet ne partija. Jiems vis
kas bloga, kas tik ne su Mas
kva. Jie gatavi visus žmones 
išnaikinti, kurie neklauso Ma
skvos įsakymų ir nešoka pa
gal jų nurodymus. Komunis
tai viską griauja, bet nieko 
nenori budąYpti,,,, . . t

—o—
Ar fermeriai gali suorgani

zuoti stiprią ir galingą parti
ją? Aš manau, kad negali. 
Dabar jau fermeriams yra 
kur kas geriau, negu buvo 
du metai atgal. Ar jie panorės 
dėtis į naują partiją ir pa
duoti dabartiniai valdžiai sa
vo reikalavimus? Ar norės 
priešintis dabartiniai valdžios 
politikai? Aš nemanau, kad 
jie tą darys. Net ir nepradės 
tverti atskiros savo f armėnių 
partijos.

Tai kokios kilos grupės dar 
galėtų suorganizuoti galingą 
masinę partiją, kuri galėtų 
kritikuoti ir priešintis Roose- 
velto politikai ir darbams? 
Gal liberalai? Bet liberalų jė
gos Amerikoje labai nepasto
vios ir įšiskaidžiusios. Taigi 
nei liberalai negalės savo par
tijos sutverti, bent dabartiniu 
laiku.

Reiškia pasiliks Roosevelto 
politika ir darbai.

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 — 
$6.00.

NORTHERN COAL CO„ 
8 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 —
Męrrimac 2524_________

BARŲ FIKČERIAI
BAR FIXTURES

BARAMS FIKČERIAI 
žemiausiomis Kainomis Chicagoj 

Nauji ir vartoti stalai, krėslai ir 
įrengimai restoranams.
... Priimsime jūsų senus fikčerius už 
gerą kainą.

HERZOG FIXTURE CO. 
1140-42-44 Bhie Island Avė.

netoli Roosevelt Rd. tel. Monroe 4078

Sausio mėnuo pasi
žymi gausingumu 

parengimų
Ir Kipšų šokiai, ir koncertai, 

ir baliai
Nors nėra šeštadienio ir sek

madienio, kad Chicagos lietu
viai neturėtų eilės parengimų, 
bet šis mėnuo perdaug gausin
gas jais Kuomet mažos arba 
nesvarbios organizacijos ką 
rengia, pusė bėdos, bet šį mė
nesį Chicagos Lietuvių Drau
gija, kuri turi arti 2,000 narių, 
rengia koncertą ir balių, fut
bolininkai “Kipšai”, kurie už
kariavo chicagiečių simpatiją 
ir jaunimo tarpe turi šimtus 
sekėjų, rengia šokius ir balių 
sausio 26 d. Ant rytojaus, tai 
yra sausio 27 d. Pirmyn cho
ras stato opęrętę.

Kipšai nesirūpina, nes tūlas 
jų skaitlius dainuoja Pirmyn 
chore ir santikiai su choru la-
bai draugingi.1 Visi choro na
riai bus Kipšiį baliuj ir visi 
Kipšai su savo draugais x bus 
Pirmyn choro parengime. Jie 
turi šalininkų ir Naujos Gady
nės chore, todėl ir Kipšai ir 
Pirmyn choras pasisamdė Jur
gio Steponavičiaus muziką, ku
ris yra Naujosios Gadynės cho
ro mokytojas.

Apie Chicagos Lietuvių Drau
gijos parengimą nėra ko rūpin
tis. Jame bus tarp 2,000 ir 
3,000 žmonių.

Kada žmonės įpranta lankyti 
parengimus, namie jie nerims
ta. Norisi tikėti, kad publikos 
bus apsčiai visur.

—Ko-ordinatorius.

Langų daužymo epi
demija siaučia 
TownofLake

-J

VINCENTAS 
KALASHINSKAS

Biznieriams ir kitiems gyven
tojams daromi dideli nuos
toliai.

PLAUKŲ DAŽAI
HAIR COLOR

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

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

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos
25a ™ 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St.
_______ kampas Marshfield_______

STOGAI
ROOFING

Čia 
susirąsit 
ko 
tik 
jums reikia

KAILIAI
FURS

SAUSIO IŠPARDAVIMAS
Pasinaudokit atpigintomis kainomis. 
Prisidėkit prie musų kailinių kliubo. 
.Nei nepajausit 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, Halsted Normai 5150

KNYGOS
BOOKS

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Putrimas nuvažiavo su nauju 
automobiliu pasimayti su 
draugais, ir kaip nustebo išė
jęs už pusės valandos laiko, 
pamatęs, kad jo automobilių 
išmušti du langai. Taigi, ma
tote, kad netik, kad vieti- 
nieins gyventojams nesaugu, 
bet ir iš kitur atvažiavusiems 
pavojus. Svečias.

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

Detalio rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $350. 10 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.

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI
$200 importuoti kaurai .......
$300 kaurai .............................
Parlor, miegkambario ar vai 
gomojo kamb., rakandai ....

Atdara vakarais ir nedalioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

$25.00
$35.00
$30.00

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

GENERAL RADIO STORE 
3856 Archer Avė.

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

Taručio, kuris -nurodė diedu
kui brolio adresą, gyvenančio 
Pailgamiškio kaime, Panevėžio 
apskrityje. —F. B.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriausįjį paštą 
(Canal ir Van Buren streets) 
atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba 
“Advertised Wind6wn.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Hala
Tel. VĮCtor

Street.
4965.

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

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

MarshalI Square Wet
Wash Laundry 

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

slippers and be at the Chicago 
Beach Motei, SATURDAY, 
JANUARY TWELFTH, 1935 
at nine o’clock with rhytlim 
in your feet, gayety in your 
heart and that latest someone 
by your side.

—Wanda Byanskas.
Chicago Beach Hotel,
1900 E. Hyde Park Blvd.
January 12, 1935.
Tickets are one dollar.

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

Persiskyrė su šiuo pasauliu ! 
sausio 7 diena. 2:30 valandą 
iš ryto 1935 m., sulaukės 36 
metu amžiaus, gimęs Šančių 
priem., Kauno mieste.

Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime 

dėde Joną Merčaitį ir jo šei
myna. pusseserę Albiną Andri- ( 
jauskienė^iš Cicero, III., ir ’ki* ; 
tus gimines ir draugus, o Lie
tuvoje tėvą Andriejų, seserį 
Oną. tris brolius Stasį, Kazi
mierą ir Ipolitą.

Kūnas pašarvotas randasi 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So, 
Hermitage Avė.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ni sausio 10 dieną, 2 vai. po 
piet bus nulydėtas i Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Vincento Kalashin- 
sko giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, ‘ ‘
Dėdė, Pusseserės, Tėvas, 
Seserys, Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Telefo-

| nas Yards 1741. 1

T0WN OF LAKE — Town 
of Lake kolionijos\ gyventojai 
yra terorizuojami įvairių pik
tadarių per eilę metų, ir dar 
lig šiol nebandoma nuo tų pik
tadarių apsiginti, o gal jie vi
sai nepaiso, kad jų nuosavy
bes naikinama? Man rodos, 
kad tai tik vietinių gyventojų 
apsileidimas ir nepaisymas 
kas pas kaimynus daroma.

Pereitą savaitę daužyta 
^Iticautuvjų langai ir beveik 
kiekviename blioke radosi 
krautuvių su išmuštais langais. 
Tarpe kitų, ir musų tautietis 
K. Gricius, 4516 S. Laflin St„ 
nukentėjb. Buvo išmušti jo 
bučernės, du langai. Apskai
čiuojama apie du šimtus dole
rių žalos. P-s Gricius nesijau
čia, kad, butų kam nors iiusi* 
dėjęs.

SvečiiĮotis To^ii of Lake ko
lonijoje irgi pavojinga. Ot, 

‘štai, pereitą liedeldienį p.

Ką veikia Chicagos 
Lietuvių Choras 

“Pirmyn?”
Dabartiniu laiku choras vi

su smarkumu ruošiasi prie 
busiančio > savo vakaro, kuris 
įvyks sausio 27 d., Šoko! sve
tainėj, 2345 S. Kedzie Avė.

Bus statoma scenoje trijų 
veiksmų 'komiška operetė 
“Karnevilio Varpai”. Tai gra
ži ir juokų pilna operete. 
Choro mokytojas p. K. Stepo
navičius dirba, prakaituoja 
beveik kiekvieną vakarą, kad 
priruošt chorą ir solistus prie 
vaidinimo ir dainavimo.

Chicagos Lietuvių Choras 
Pirmyn dirba gražų ir kultū
rinį darbą tarp Chicagos lie
tuvių ir tas darbas reikalin
gas paramos iš plačiosios lie
tuvių visuomenės.

Paremkime chorą skaitlingu 
atsilankymu į Kornevilio Var
pus. Įžanga nebrangi, nes 
choras taikosi prie šių dienų 
gyvenimo aplinkybių.

-A, V.

901 Baksinski J.
903 Baranauskas A.
926 Iverkauskas Mary
929 Jasiene Kotrina
932 Kazakauskas Antanas
935
936
948
949
953 Narbutuj Georgi
957 Papopuruš Sam (<2)

Kozarits Stefa n 
Krizmovskas Augustas
Martin Karolina
Matejko Simon

f The English Columu
V.................. ........ I,...................... . ................................ .

Before you settle down 
for quiet of winter

The holidays —- thank good- 
ness—are owčr. Having en- 
joyed a short “breathing 
spell” after the heetie activity 
that inevitably accompanies 
the approach of 
and the New Year, 
Women’s Lodge of 
anian Alliance of
cordially invites you to attend 
their annual dance before set- 
tling down to the so called 
“quiet of the winter.” '

So, put on those dancing 
»

....... ....... ii ,i, ■ ii į i , iii..........

Christmas 
the 208th 

the Lithu- 
America

daužyta

Taručio dovana broliui 
Lietuvoje.

Kalėdos praėjo, bet dar 
Sugeliš tebesidžiaugia Kalė- 

dieduko dovanomis. Jonas 
nežinojo, kad ir jam tas die
dukas siunčia per Atlantiką 
brangią dovaną —- “Naujie
nas”. Dabar Jonas negalės 
užmiršti Kalėdų per visus me
tus, nei savo brolio Mykolo

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
Pinigus Lietuvon
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

WGES
1360 kilocycles

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedėli
Seredą ir 
Pčtnyeią

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

TAIPGI
»

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

Mito#
■ ■■ TEATRAS • '■ 

8140 S. Halsted

RAMOVA
■ 1 TEATRAS

35 ir S. Halsted St

SAUSIO 10

“MRS. WIGGS OF THE 
CABBAGE PATCH0

su Zązu Pitts ir kitais 
Moteris gaus indus DYKAI

SAUSIO 11 ir 12

“DESIRABLE”

su Jean Muir, Geo Brent taipgi 
komedija ir 3 aktu vodevilius

SAUSIO 10

Charles Dikenso 
“CREAT EKPECTATIONS” 

su Henry Hull ir kitais 
taipgi komedija 
INDAI DYKAI

SAUSIO 11 ir 12

“THE CAPTAIN HATES
HPTJTT? CTP AM

bu John Gilbert ir kitais 
taipgi komedija

a



ŠEŠTADIENĮ CHICAGAI ATSIVERS DURYS 
Į NAUJI, BET GRAŽŲ PASAULĮ

*
PRANEŠIMAI

CLASSIFIEDADS

NAUJIENOS,; Chicago, UI. ; Ketvirtadienis, saus, 10, '35 ■ —.  Į ■ .... —....       ■ I .... .

Tas duris atidarys Lietuvos liaudies dirbi 
nių Paroda Fair krautuvėj, šeštadieni

Vikrių Lietuvos kaimo daili
ninkų rankų išpiaustytos iš 
medžio stovylėlės; kaimo mo
terėlių staklių įdomiai ir si
metriškai išmarginti audiniai: 
spalvingi ir puošnus lietuvių 
tautiniai kostiumai; tūkstančiai 
įvairių gintaro išdirbinių ir 
daugybė kitų įvairių-įvairaiusių' rodą bus 
Lietuvos kaimo dailininkų pro
duktų šeštadienį atvers prieš 
Chicagos publiką duris j nau- 
jį, jiems svetimą, bet įdomų 
ir gražų pasaulį.

Durys į tą pasaulį chicagie- 
čiams bus atidarytos šeštadie
nį po pietų, kai Lietuvos ge- 
neralis konsulas New Yorke 
pulk. P. Žadeikis ir Konsulas 
Chicagoje p.’ A. Kalvaitis ati
darys oficialįą Lietuvos gami
nių parodą didžiojoj Fair Krau
tuvėje, prie State ir Adams 
gatvių.

Visi į Parodą
Tūkstančiai žmonių žada 

traukti į tą parodą, kuri 
rengiama bendrai su Estijos 
valdžia ir nusitęs savaitę laiko. 
Tarp tų tūkstančių bus miesto 
majoras Edward J. Kelly, Illi
nois gubernatorius Henry Hor- 
ner, Chicagos universiteto pro
fesoriai, studentija ir šimtai 
mokytojų su būriais vaikučių iš 
įvairių miesto mokyklų.

Atlankys parodą ir Chicagos 
elitas, jaunųjų 
gue”, 
nior 
Field 
štabu 
rių.
Mr. L. Bonyhart pastangas pa
roda yra suinteresuotos visos 
Chicagos gyventojų sferos.

Rengėjai tiki, kad paroda 
ypatingai gausiai aplankys vie
tiniai lietuviai, kuriems ji bus 
ypatingai įdomi ir suteiks pro
gą už stebėtinai žemas kainas 
įsigyti atminčiai dirbinių iš 
Lietuvos kaip iš gintaro, taip 
ir medžio dirbinių, audinių, etc.

Bus rengiami koncertai, 
paskaitos

Kad publiką supažindinti ir 
su lietuvių muzika ir kultūri
niais laimėjimais, beveik kiek
vieną dieną Parodoje bus tei
kiami koncertai, šokių progra-

mai, paskaitos, ir, be to, da
linama literatūra anglų kalboj.

Nors planai yra labai platus, 
bet Lietuvos prekybinis atsto
vas p. Banghart, tvarkąs pa
rodą, yra dideliai optimistiškas 
ir tiki, kad kaip ir kituose 
miestuose, tai ir Chicagoje, Pa- 

i “Grand Success”.
įžanga nebus imama. Ekspo

natai bus išstatyti 7-tam aukš
te Fair Krautuvės. Laike Pa
rodos kursuos du specialiai 
elevatoriai, kurie sustos tik 7,- 
tame aukšte.

Lietuve burtininkė 
I areštuota už $2,500 
“meilės” tranzakciją
Suimta už išviliojimą pinigų iš 

Ievos Baužienės-Radvilienės

su
yra

Junior Lea- 
atstovai iš Chicagos Ju- 
Chamber of Commerco, 
Muziejaus kuratorius su 
profesorių ir instrukto- 

Bendrai, per rengėjų ir

$2,500 meilės pirkimo tran- 
zakcija vakar po pietų atnešė 
arešto varantą burtininkei-mei- 
lės raganai V. Mitchellienei, 40 
metų, 6224 S. Karlov avenue.

Varantą išdavė municipialio 
teismo felony skyriaus teisėjas 
Matthew Hartfgan, kai valsti
jos prokuroras Ota P. Light- 
foot įteikė pareikalavimą po to, 
kai Mitchellienė vilkino reikalo 
išrišimą įvairiais atidėliojimais 
ir trukdymais.

Mitchellienė pakliuvo i val
džios rankas dėl Ievos Baužie
nės-Radvilienės, 4545 S. Honore 
street, kuri keletą metų atgal 
kreipėsi pas burtininkę ieško
dama patarimų apie laimėjimą 
vyro meilės ir palaikymą tos 
meilės ilgam laikui. Už patari
mus ir visokius “meilės maiše
lius” ir “meilės mazgelius” ji 
sumokėjo Mitchellienei $2,500.

Mitchellienė yra suimta už 
išgavimą pinigų iš žmonių klas
tingais budais.

RADIO
Peoples Radio Progra
mas buvo gražus, įvai

rus ir įdomus

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

PRAKALBOS
Ketvirtadienį,

Sausio 10 d., 1935
LIETUVIŲ LIUOSYVĖS 

SVETAINĖJE, 
14 ir 49 Ct., Cicero, III.

Kalbės
S. BĖNECKAS

— Temoje —
“Ką Sako Šv. Raštas apie 
Dabartinius Vargo Daikus 
ir Kas bus po tų Vargų”.

Kviečia visus atsilankyti, girdė
site daug naujų dalykų, kurie 
jus palinksmins.

Pradžia nuo 7:45 v. vak.
Rengia ir kviečia

Jehovos Liudininkai.
TŽanga veltui, rinkliavos nebus. 
Taipgi nepamirškite pasiklausyti 
Radio paskaitų, kurios atsibuna 
kiekvieną sekmadieni nuo 8:45 r. 

iš W. C. F. L. stoties.

Pasiklausius lietuviško ra
dio programo, kuris buvo 
perduotas praeito antradienio 
vakare iš Stoties W. G. E. S., 
pasangomis Peoples Rakandų 
Išdirbystės Company Krautu
vių, gauni norą parašyti kele
tą žodžių. Programas nuo 
pat pradžios iki pabaigos bu
vo gražus, įdomus, įvairus ir 
naudingas pasiklausyti, nes jo 
turinys buvo naujas ir visai 
skirtingas nuo kitų ypatingai 
nuo tų, kurie vartoja rekordus.

šį Peoples radio programą 
išpildė 'gabiai išlavinto Dai
nos Choro maišytas kvartetas, 
vadovaujamas muziko J. Sau- 
'rio. ‘ Buvo žingeidi! girdėti 
žymią dainininkę iš New Yor- 
ko, p-lę K. Menkeliuniutę. Dr. 
A. Yuška, M. D., pasakė nau
dingų patarimų apie sveikatą. 
Juokdaris Čalis Kepurė, juok- 
dė klausytojus gabiai pasako
damas visokius juokus.

Prie to, graži orkestros mu
zika ir eilė visokių svarbių ir 
įdomių pranešimų, buvo ly
giai malonu kiekvienam iš
girsti ir dažinoti, D. R-čas.

CEDARWOOD INN
2642 WEST 63rd STREET ,

Antanas Miškinis, Savininkas
P-s Miškinis užlaiko tikrai modernišką Taverną. Vieta artistiškai, 
išdekoruota su Įvairiais piešiniais ir labai švari ir erdvinga. 
CEDARWOOD INN užlaiko Schlitz alų ir specializuojasi ant visokių 
buteliniu gėrimų. Visokios degtinės, vynų, kordialų ir bačkinis alus 
dėl namu ir parengimų. Penktadieniais būna muzika ir duoda keptą 
žuvį veltui taipgi kasdien galima gauti užkandžiai prie gėrimo. P-s 
Miškinis širdingai kviečia visus savo draugus ir pažįstamus atsilan
kyti ir pamatyti jo naujai išpuoštą Taverną. Nepamirškite antrašo: 
CEBARWOOD INN, 2642 W. 63rd St. Arti Talman Avė.

Red Roses of Cicero defeat the Red Birds1 Progress Furniture 
in a. rrucial hattlp 19 t n Ifi rengiasi prie pa* llto ward0 Lletuvių organizaci
ni €1 vi UvlCll UClVLlv -Lt/ vV iu <r»»Q»viTiirriri jos susirinkimas bus laikomas penk-

1 dZilIlllllU ILL <111111V vo tadieni sausio 11 dieną, 8:0U vai. vak. 
(Lietuviu Auditorijoje 3133 So. Hals- 
I ted St. Meldžiame visus lietuvius at
silankyti, nes bus svarstoma daly
kai apie ateinančius balsavimus

F. N.

Roseland. — Penktadieni, sausio 
11 d.Strumilo sveamėje įvyks Kiiu- 
bu ir Draugijų Susivienijimo meti
nis susirinkimas. Komisija išduos 
metini finansini raportą, bus visokiu 
pranešimu ir naujai išrinkta valdy
ba užims vietas. Pradžia kaip ir 

. v. . .y * . paprastai 7:3U vai. vaKare. Visistako sumažinimo ispardavi-1 nunai ir narės būtinai atsilankykite 
---- Kad paskubėjus prie re-'paskirtu laiku.Sekretorius.

Kriaučių Lpkalas 269 A. C. W. of 
A. susirinsimas jvyks pėtnyčioj sau
sio 11 d. Amalgama.ed Centro Na
me 333 So. Ashland Blvd. 7:30 vai/ 
vak., taipgi šiame susirinkime bus 
svarbus kalbėtojai ir instaliavimas 
naujos valdybos dėl 1935 metų. Visi

F. Prusis sėkr.

Baskets by Venskis and Balshitis in lašt minutes of 
play win for the Red Roses

game.
Red

hand-

in 
up

the strong
the Red

heavy man

Thė first game of the 6th 
round was the best game cf the 
day when the Red Roses beat 
the Red Birds before a crowd 
of about 300 people. It was the 
largest crowd, so far, that 
turned out for the first

Venskis Stąrs for the 
Roses

Venskis, a tall dark
some center vvas the hero of 
Sunday’s game by sinking 5 
baskets and playing a great 
defensive game. Venskis started 
cff >the sccring by making a 
beautiful dribble-in shot. In the 
first half he almost made all of 
the points himself. He register- 
ed up 6 points in the first half 
all of which were field goals. 
At the end of the half the Red 
Roses led by a score of 9 to 3.

The scoring for the Red 
Birds was done by Pikas and 
Smutnas who made only 3 
points, all of thcm free throws.
Pikas gets hot in second half 

to make game exciting
Art Pikas hit his stride 

the second half and chalked
3 baskets to make the score 
eloser. Smutnas came back to 
make 3 point^ while Andrulis 
added his share of 4 points. 
This was all that the Red Birds 
could get against 
improved team of 
Roses.

Balshitis, a very
of the Red Roses, came back in 
the lašt few minutes of play 
with two beautiful one-handed 
shots from the far corners of 
the court to win the game. Ven
skis also shared in winning the 
game by making two more 
baskets in the > second half. 
Well, it vvas a great game and 
the Red Roses deserved that 
vietory.
Bulavv Aces trounce the Wash- 
ington A. C. to keep their lead 

35 to 10
The strong powerfull scor

ing machine of ithe Bulavv’s 
proved too strong for the Wa- 
shingtons and they bovved to 
them by a very large score of 
35 to 10.

Al Lauehinskas, *the Bulaw 
center, vvas the highest scorer 
of the day by making 10 of 
the 35 points and playing a 
great game. Golden came next 
vvith 7 points.

Captain Romonosky for 
reasons unknown as yet blevv 
up in the game and walked off 
the floor leaving his team. Būt 
they didn’t seem to mind it a 
bit and played a bang-up game.

Kavval of the Washington 
was their main scoring unit by 
making 7 of the 10 points. 
Poolin, Mingie and Johnson ac- 
counted for the ręst of the 
points.
Stanley P. Mažeika’s score their 
6th straighit vietory from the 

Atlantic Villagers 28 to 17
Kluchinskas, a Veteran of 

the game was the star by mak
ing 6 baskets all of which were 
made in . the first half. The 
beautiful passing of Tenzie and 
Rainis helped Kluchinskas in 
his scoring. Although the score 
wasn’t very elose the game vvas 
of real interest. The crowd 
cheered throughout the vvhole 
game. Only at one time did the 
score get elose and that vvas 
in the second half with. about 
6 minutes to play. Thė score 
waš 16 to. 18 at that time vvith 
the Mažeika’s leading. And did 
the crowd cheer? The Mažeika’s 
then tightened up and a fevv 
more baskets by Stumbpis, 
pudriek, Rainis ąnd . Tenzie 
clinched the game for them.

Atlantic Villagers put up a 
būt the short

Progress Furnithre 
Krautuvė, viena iš didžiausių

—.....- 1 Lietuvių Krautuvių Bridge-
aėcurate passes and the specd porte, šiomis dienomis ren- 
of the Mažeika’s were too fast ginsi prįe pagražinimo krau- 
for them. Lucid and Joe La- tuvės, kaip iš vidaus taip iš 
cki>wiCch scOred for the Vii- lauko pusės. luo tikslu, 
lągers. “Big Boy” Hollender,' Progress Krautuvė tęsia didį 
their star, couldn’t find the 
baske! and had to be satisficd 
vvith only making one point.
Banner A. C. win their third 
game f^om the Sleepers 12 to 9

The Sleepers playėd their 
best game of the tournament1 
against the Banners būt they 
wcre dumped in a very elose 
game.

McGivney and Jack McCabe 
of the Banners were respons- 
ible for the vietory by making 
5 points ppiece. And, of course, 
the hard fighting of those two 
Johnson boys helped consider- 
ably.

The Sleepers put up a game 
fight, būt couldn’t stop the 
hard battle put up by the Ban- 
ner’s. Better luck next time.

Belskis beaten by the Imps
28 to 13

The Belskis Boosters appear- 
cd lašt Sunday with very nice 
uniforms bearing the initials 
B. B. The suits were black with 
white figures.

• f '■
Too bad that they couldn’t 

initiate those uniforms with a 
Yįctory, būt they tried their 
best and that is saying a lot 
for any team. The boys have 
shown throughout the 
tournament wonderful 
manship.

Imps with their rough 
swept through tbę, game easily. 
J. Stanaitis and»jW. Blinstrub 
stared for the < mps. Blinstrub 
made 11 points pvhile Stanaitis 
made 6 points.

Watch for box seotes and in- 
dividual scoring’ list.

J. Žukas.

mą.
monto tai .Progress Krautuvė 
nustatė labai mažas kainas 
ant visokių prekių, kurias ti
kima greitai išparduoti. Rei
kia pastebėti, kad ši įstaiga

lito Wardo Lietuvių Organizaci-

Personal 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Antano Karsoko 
paeina iš Gruzdžių parapijos. 
Atvažiuokite pas manę.

STASYS
1835 West North Avė.

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

VEITERKA reikalinga, kalbanti 
lietuviškai. Taipgi dainininkė arba 
šokėja. Atsišaukite 10:30 ryte iki 
11:30 vai. vak. Ramova Gardens, 
3508 So. Halsted St.

whole 
sport-

tactics

SLA. Moterų 208 kp 
1 arba “400” ren

gia šokius

i dar netaip seniai gyvuoja, bet, malonėkite dalyvauti, 
įprekybos srityje yra gana toli 
pažengus.
yra Jonas
dradarbis

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. Maža šeimyna, nėra vaikų, 
$3.00 i savaite ir užlaikymas. 1340 
W. 19 St. 2 lubos užpak.

Krautuvės vedėjas 
Kaledinskas ir bcn- 
Jonas Romanas.

BIRUTE
Here it is, 1935 and I can’t 

think of any new gags for the 
oi’ column. Būt I can say that 
Martha Puishis chews gum 
nonchalantly, to say the least.

And did you notice how He- 
len V. rushed in just a little bit 
latp. She excused herself sweat- 
ly tho’, so if you want to, He- 
len, you can come late again 
Thursday.

Imagine Sarge being early, 
yeah, on time for once! It’s 
hard to believe.

Pranešimas Tavernų 
Savininkams

P-s F. Dzi midus, savininkas 
United Liųuor Distributors, perkėlė 
savo ererimų. sankrova i naują vie
tą. Dabar randasi adresu 2640 W. 
63rd St. Dvejos durys i rytus nuo 
senos vietos. United Liųuor Distri
butors parduoda Įvairiausius vynus 
degtines, importuotas ir Ameriko
niškas, Wholesale ir Retai!. Taver
nų savininkai gali pirkti, kad ir po 
keturias skirtingas bonkas ant sykio 
už wholesale kaina. Taipgi ir baČ- 
kinj alų pusbačkiais arba mažesniom 
bačkelėm, kranai ir Šaldytuvai vel
tui. Mes rekomenduojame Kentucky 
Manor Whiskey visiems, kurie nori 
gerą straight 93 proof, 9 mėnesių 
sena degtinę. Mes laikome atdara nuo 
7:30 ryto iki 11:30 yal. vak. Taipgi 
pristatom užsakymus i vietą ir duo
dam speciali patarnavimą dėl vestu
vių ir pariu.
UNITED LIQUOR DISTRIBUTORS 

2640 W. 63rd St. 
Tel. Prospect 0746

Help Wanted—Malė 
Darbininkų 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

For Reni
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.

TAVERN rendon, pilnai Įrengtas, 
tik mažas depositas reikalinga.

. 1800 S. Peoria St.

STORAS su 4 kambariais rendon 
— Tinkamas dėl bile kokio biznio, 
geriausiai dėl tavernos.

2501 W. 46th St.

Taigi ir vėl po visų žiemi
nių švenčių sugrįžus į norma
li gyvenimą, taip vadinama 
“400” SLA. moterų kuopa de
da visas pastangas mus iŠ jo 
ištraukti. Mat, jos rengia taip 
vadinamus savo metinius “šo
kius”. Well, jų šokiai nebū
tų jau tokia didelė naujieny- 
bė,' tačiau ten gludi kitokios 
ypatybės. Kas ten susirenka 
ir kas sudaro tą nepaprastą 
ūpą, kuris visus traukte- 
traukia ten atsilankyti. Jau 
gana ilgus metus musų mote
rėlės, na ir panelės, vis šau
kia, atsilankykite į' musų pa
rengimą ir reikia pripažinti, 
kad į jų šaukimą atsiliepia 
visa musų geriausia publika.

Ten pamatysim atsilankiu
sius taip sakaiit; musų paži
bas. Neapsirikšim nei šį kar
tą, nes minėti-šokiai yra ren
giami gražioje ąpįelinkėje, bū
tent, 1660 E. Hyde Park Blvd, 
kur randasi Chicago Beach 
Hotel. Tenhi ir įvyks to pas
kučiausios mados ponių, ir pa
nelių, “paroda”, 
pamatysit gyvus
paroduojant, na, ir kai kurie 
gal. turėsit progos prie gerai 
žinomo Birutės vedėjo Jono 
Byansko; ekspertiškos • orkest
ros pasisukinėti po gražią, erd
vę svetainę. Tai yra visų 
lietuvių, sueiga ir moterų 
SLA. kuopa pilnai užsitarnau
ja musų visų paramos. Taigi, 
pasimatysime Šokiuose.

— deras šokėjas.
.. .............................. • . t, > . ■ ■ A

Someboęly ask Vera why she 
had to call her fiancee during 
intermissidn lašt Thursday.

Who’d of thought that our 
secretary Aldona was such a 
miser. Ahvays hollerin’ for 
money. Tsk, tsk!

; ‘ . Ij 1 1 . < ' .

Kuk-kuk-Katie, I missed you 
Mondey. . Next ,Mondey . forget 
your beauty sleep and come 
down. Stanley was asking me 
where thė good looking girls 
were.

I saw — būt I don’t know if 
any one else saw two al- 
most indentical orange colored 
dresses Thursday. They were in 
the some section, so they sat 
next to each other, so one 
wouldn’t attract morc attention 
than the. other. Right? .

I have a secret hunch that 
Genevieve likęs me. Būt Sofie 
S. made no bones about telling 
me something she didn’t likę.

And Bernice Tverionas came 
down Thursday with a coupl’a 
tenors. That’s fine — we need 
tenors. C’mon, gang lets give 
her a medal — tenors are hard 
to get. I only wish they all 
would keep good attendance.

Tony Venckus besides being 
a good singer can tickle the 
ivories rather neatly. Stiek 
around, Tony!

Peter Miller and Albin Put- 
ris, also new, itenors, ought to 
cause a few heart throbs 
among the girls. Come down to 
rehearsal boys and give the 
girls a break.

Yeah
hearsals every Monday and 
Thursday at 7:30 ‘till the 20th. 
That’s when our big concert is 
“pulled off”.

“Perfessor” Byanskas wants 
everybody to show up, yes eve- 
rybody — we want to put over 
this years first efforts with a 
bangi

I darė you to come here to- 
night! —Chief.

don’t forget — re-

Tenai jus 
“modelius”

Skelbimai Naujienose 
duodą nąudąrdėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

I Writ® for Free Care** 
H or **Eye Beauty” JBook 
K Maria*S.,9B.ObloSL.ChiM*

M

SVARBUS
DALYKAS 

LIETUVIAMS

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BUčERNfi IR GROSERNfi par
davimui. Cash biznis. Moderniš
ki Įrengimai, refrigeratorius ir tt. 
Turiu dvi krautuves viena su namu, 
kita be namo. Prieinama kaina. 

2633 W. 43rd St. .

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

rų-

THE THREE 
MUSKATEERS 

LIQUOR COMPANY, 
Incorporated
Lietuviška {staiga

4641 S. Ashland Avė.
Chicago, Illinois 

Reikalaujame pardavėjų. 
Klauskite Mr. Petkus.

(Adv.)

P.CONRAD
PHOTOGRAFAS

Studija moderniškai 
Įrengta su Hollywood 

šviesomis.
420 W. 63rd St.

Englewood 5883-5840

Grane Coal Co.
5332 So. Long Ave,

Chicago. I1L

TEL. REPUBLIC 8402

Į CLftSSlFIED APS Į

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Išparduodame Barų Fikčerius, viso
kio didžio su Coil Boksais ir Sinkom. 
Taipgi Storu fikčerius dėl byle ku
rio biznio Įskaitant svarstykles, re- 
gisterius ir iCe baksus. Cash arba 
ant* išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksite kitur.

S. E< SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

PARSIDUODA R*eri tavern 
riai. pigiai. Pašaukite

Lafayette 8107

fikče-

—o—
TAVERN pardavimui, vienai naš

lei per daug darbo. Visas Įrengi
mas,; nebrangiai. 1434 So. 40 CL 
Cicero.

—o—
PARSIDUODA tavern pigiai iš 

priežasties sirgimo ir nesutikimo. 
Gražioje vietoje.

6543 So. Halsted St.
—O—

—O—
TAVERN renduosiu ar parduosiu, 

arti prie fabrikų, arba priimsiu part
neri. 5413 So. Wentworth Avė.

TAVERN pardavimui geriausia 
vieta Chicagoje.

537 N. Clark St.

TAVERN parsiduoda biznis išdirb
tas gerai, randasi prie dviejų gat- 
vekarių lainių.

6227 So. Ashland Avė.

ALUDĖ ant pardavimo ir penki 
kambariai dėl gyvenimo.

4238 So. California Avė.

TAVERN ir Restaurantas parsi
duoda, pilnai Įrengtas, gerai Įsteig
tas biznis, 50 vietų atsisėdimui. Ap
leidžiu miestą. 8313 W. 63 St.

PARDAVIMUI Tavern, geroje vie
toje. maišytų tautų apgyvento. Par
duosiu labai pigiai.

4941 So. Ashland Avė.

TAVERN ant Pardavimo — rū
mai pagyvenimui. Renda $35.00. — 
Geras biznis. Turiu kitą bizni.

4707 So. Halsted St.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa. Landės mašinos. Sena vieta. 
Pigi renda. Parduosiu pigiai.

6645 So. Mozart St.

ANT RENDOS tavern su barais 
su visais furnišiais. Svetainė mitin
gams ir 5 kambariai gyvenimui, taip
gi pirtis steainu, vanos ir shower, 
renda pigi. Savininkas išvažiuoja 
ant farmos.

4625 S. Paulina St

PARDAVIMUI Walters Place ta
vern. Yra 4 kambariai gyvenimui. . 
Pigiai. 5015 S. Ashland Avė.

Real Estate For Sale
; NanaaLžemė Pardavimui
MODERNIŠKAS 10- apartmentų 

namas So. West Sidėje< 3% kamba
riu kiekvienas. įplaukų $3900 kas
met, 100% išrenduota. Apsimokės 
geriau negu 10% ant investmento.

GEORGE HARRIS,
6948 Stony Island Avė., 

Fairfax 9281

PARSIDUODA Chicago Lawn — 
59th ir Kedzie apielinkėje, 3 pagy
venimų namas, 2 lotai ir garadžius, 
mortgečio forecloseris. Kaina $2650.

Chicago Lawn 5 kambarių medinis 
cottage, elektriką, gazas, maudynės, 
75 pėdų pločio žemes, Kaina $2500.

Prašome atsiliepti tiktai laišku ne 
asmeniškai. Adresuokite Naujienos 
Box 204, 1739 So. Halsted St.




