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Rytoj Plebiscitas 
Saar Krašte

Rytoj Saar kraštas 
balsuos dėl savo 

priklausomybės

ninku, kurie turės ieškoti prie- 
glauos kitose šalyse.

Jau viskas yra priruošta prie 
balsavimo. Prižiūrėjime bal
savimo dalyvaus ir keli ameri
kiečiai.

Nuspręs ar jis turi gryšti Vo
kietijai, ar pasilikti su tautų 
sąjunga. Numatomas nuož
mus nacių teroras.

Pranašauja sukilimą 
prieš nacius Vo

kietijoj
SAARBRUCKEN, sausio 11. 

—Ateinantį sekmadienį, sausio 
13 d., šiame Saar krašte įvyks 
labai svarbus balsavimas—ple
biscitas. Gyventojai visuotinu 
balsavimu turės nuspręsti, ar 
jie nori tuojaus sugryšti prie 
Vokietijos, ar nori ir toliau 
pdsilikti tautų sąjungos globoj, 
ar gal nori prisidėti prie Fran
ci jos. Pastarasis klausimas 
yra visai atpuolęs ir visa kova 
eina tik dėl sugryžimo prie Vo
kietijos, ar už pasilikimą prie 
tautų sąjungos.

Naciai, žinoma, agituoja, kad 
kraštas tuojaus gryštų prie 
Vokietijos. Opozicija, kuriai 
vadovauja buvęs Vokietijos so
cialdemokratų vadas Max 
Braun, kuris čia redaguoja 
svarbiausi opozicijos laikraštį, 
stovi už pasilikimą prie tautų 
sąjungos, kad vokiečiai turėtų 
nors vieną laisvą kampelį^, kur 
galėtų pasislėpti nacių perse
kiojami žmonės.

Kokie bus balsavimo davi
niai, niekas nežino, šis kraš
tas yra grynai vokiškas ir apie 
balsavimo pasekmes nebūtų 
mažiausios abejonės, bet dabai* 
visus baido Vokietijos nacių te
roras. Braun sako, kad 40 
nuoš. gyventojų balsuos už su- 
gryžimą prie Vokietijos, kita 
40 nuoš. balsuos už pasilikimą 
prie tautų sąjungos. Nuspręs 
likusieji 20 nuoš. svyruojančių 
balsų. Bet kokie nė nebūtų 
balsavimo daviniai ,nė viena pu
sė neturės didelės persvaros.

Braun sako, kad naciai ruo
šiasi pradėti smarkiausi tero
rą kaip tik pasitrauks tarptau
tinė kariuomenė. Jau dabar j 
šį kraštą yra slapta atgabenta 
1,500 ginkluotų rudmarškinių, 
kurie jau pradeda terorą, už- 
puldinedami opozicijos laikraš
čių pardavėjus, susirinkimus ir 
draskydami plakatus. Bet kru
vinas teroras prasidės tuoj po 
balsavimo. Krašto policija aiš
kiai eina su naciais.

Del tos priežasties Braun ir 
kiti opozicijos vadai vaigšto 
apsiginklavimą ir ruošiasi mirti 
kovodami su naciais. Jis nu
mato, kad po balsavimo naciai 
pirmiausia puls jo laikraštį ir 
bandys jį ir kitus žymesnius 
vadus nužudyti.

Kadangi prisibijoma teroro, 
tai kartu su internacinaline ka
riuomene ruošiasi apleisti Saar 
kraštą ir 60,000 nacių prieši-

Sukilimas įvyks nežiūrint Saar 
krašto balsavimo davinių, sa
ko amerikietis redaktorius

CHICAGO.—Chrsitian Centu- 
ry redaktorius Paul Hutchin- 
son, kuris nesenai sugryžo iš 
Vokietijos ir Saar krašto, kur 
jis išbuvo šešis mėnesius stu
dijuodamas padėtį, viešoj pra
kalboj pareiškė, kad Vokieti
joje neužilgo įvyks sukilimas 
ir naciai bus nuversti.

Jis mano, kad Saar kraštas 
betgi nubalsuos šio sekmadienio 
plebiscite sugryšti prie Vokie
tijos, nors gal labai nedidele 
balsų dauguma.

Bet nežiūrint kaip balsuos 
Saar kraštas, sukilimas Vokie
tijoje esąs neišvengtinas. Prieš 
Vokietiją stovi keturi svarbus 
klausimai, kurių naciai nepa
jėgia išrišti. Tai nepasitenki
nimas stambiosios industrijos 
nacių valdžia, nepasitenkini
mas ta valdžia ir ūkininkų, ko
va su bažnyčia ir apsivylimas 
tų žmonių, kurie nuoširdžiai į- 
tikėjo nacių idealams, bet liko 
apvilti naciams, viską panieki
nus ir padarius darbininkus 
valstybės vergais.

Plieno kartėlės, kuri finan
savo visą Hitlerio judėjimą, gal
va Fritz Thyssen jau išsiuntė 
savo šeimyną į Pietų Ameri
ką, tikėdamasis sukilimo Vo
kietijoje. Stambiausias gele
žies liejiklų savininkas Krup- 
pas irgi pasitraugė iš kartėlės.

Rusijos bolševikai 
valo savo parti

jos viršūnes

ii

Išdėstė kongreso va
dams socialės apsau

gos projektus

apdraudę ir teikimą 
ligoniams.
sekretorė Perkins, pir-

prezidento specialio

Daug žymių komisarų pašalin
ta iš partijos už “trockizmą”

ORR
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus ar 
sniegas į vakarą; maža permai
na temperatūroj.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:- 
39.
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Prieš kiek laiko įvykęs gatisras Toledo, Ohio, ginkluotuvėj. 
Nuostoliai siekia $500,000. Keli ugniagesiai liko sužeisti jgriu- 
vus luboms. -j

Visa šalis vėl švęs III. atstovų butas pri 
prezidento Roosevel- ėmė $9,000,000 šel

fo gimtadienį pimo biliųpimo bilių
WASHINGTON, s. 10. — 

Pernai pirmą kartą Amerikos 
istorijoje, prezidento gimtadie
nis buvo švenčiamas visoje ša
lyje.

šiemet prezidento Roosevelto 
gimtadienis irgi nemažiau iš
kilmingai bus švenčiamas visoj 
šalyje* sausio 90* d.*k A *

Bet prezidento gimtadienis, 
kaip pernai, taip ir šiemet bus 
švenčiamas naudingu tikslu, nes 
tą dieną bus ruošiami įvairiau
si baliai ir kitokios pramogos, 
kurių pelnas yra skiriamas už
laikymui vaikų ligonines Warm 
Springs, Ga. ir gydymui joje 
vaikų sergančių vaikų parali- 
žium. Pats prezidentas prieš 
kelis metus yra sirgęs ta liga 
ir stipriai tebejaučia jos pasė
kas, todėl jis labiausia tokius 
ligonius ir užjaučia. Bus sten- 
giamąsi tomis pramogomis su
kelti $100,000 įsteigimui tos 
ligos tyrimo laboratorijos.

SPRINGFIELD, III., s. 11.— 
Valstijos atstovų butas šiandie 
vienbalsiai priėmė guberanto- 
riaus Horner pasiūlytą bilių, 
kuris paskirja bedarbių šelpi
mui $9,000,0b0.

Bilius tuoj aus tapo pasiųs
tas į senatą,} kuris, tikimąsi, bi
lių priims dlatradieny.

Valstija skubinasi priimti tą 
bilių, kad galėjus gauti iš fe
deralinės valdžios $27,000,000 
pašelpą Illinois bedarbiams, nes 
valstija neprisidėdama savo pi
nigais prie'" šelpimo bedarbių 
nebegali gautu pagelbos ir iš 
federalinės valdžios.

WASHINGTON, s. 11. —Pre
zidentas Roosveltas šiandie iš
dėstė kongreso vadams plačių 
soęialės apsaugos įstatymų prą- 
jektus, kurie apima nedarbo ii 
senatvės 
pagelbos

Darbo 
mininkė
socialio saugumo komiteto, ku
ris paruošė tą programą, pa
reiškė, kad federalinė valdžia 
gelbės tik tas valstijas, kurios 
jau turi įstatymus aprūpinimui 
senelių ir paliegusių.

Federalinė valdžia rems se
natvės pensijas, bet pinigus joms 
turės parūpinti pačios valsti
jos, kurios prižiūrės ir pensi
jų dalinimą.

Taipgi ir nedarbo apdrauda 
bus vykinama pačių valstijų 
tik federalinės valdžios prie
žiūroje. Federalinė valdžia ne
teiks tiesioginės pagelbos.

Bus teikiama maža pagelba 
valstijoms kurios teikia medi- 
kalę pagelbą.

Taipgi bus rupinamąsi naš
laičiais ir paliegėliais vaikais.

Socialės apdraudos bilius gal
būt bus pasiūlytas kongresui 
ateinančią savaitę, kada prezi
dentas pasiųs kongresui spe
ciali pranešimą. Bilių įneš kon
gresas senatorius Wagner.

CHICAGO.—šiandie Fair departamentinėj sankrovoj ,prie 
State ir Adams gatvių, septintame augšte, 2 vai. po piet dide
lėmis iškilmėmis atsidarys Lietuvos ir Estijos dirbinių paro
da. Bus išstatyta tūkstančiai visokių gintaro ir kitokių gražių 
abiejų šalių dirbinių.

Atidarymo iškilmėse dalyvaus meras Kelly, generalinis Lie
tuvos konsulas pulk, žadeikis, Lietuvos konsulas Chicagoje A. 
Kalvaitis, Estijos konsulas ir k. Taipjau bus muzikalis progra
mas. 'f' ■ ' • •

Pdroda tęsis visą ateinančią savaitę ir užsibaigs sausio 19 
d. Daugelį dirbinių bus galima pirkti. Įėjimas į parodą nemo
kamas.

Lietuvos Naujienos
Marijampolė iš cukraus 
fabriko reikalauja 120- 

000 litų

■ įlipimu........iii ■

Kauniečių drama Pa
ryžiuje

Apkaltino 10 mūviu 
kompanijų

ST. LOUIS, Mo., s. 11. —Fe
deralinis grand jury apkaltino 
10 krutamu jų paveikslų kom
panijų ir 6 jų viršininkus už 
“konsporaciją varžyti preky
bą”.

Dar daugiau įrody- 
mų pneš> Bruno 

Hauptmann
■ r

FLEMINGTON, n. J., s. 11. 
—šiandie Bruno Hauptmann 
byloje liudijo rašto ekspertai, 
kurie liudijo, kad visi laiškai, 
reikalaujantys išpirkimo už 
Lindberghų kūdikio paliuosavi- 
mą, įskaitant ir tą, kuris buvo 
paliktas ant lango kūdikio kam
baryje kūdikį išvogiau t, yra 
rašyti vieno ir to paties žmo
gaus, būtent Bruno Hauptmann. 
žinoma, tie liudytojai buvo pa
statyti paties prokuroro.

KAUNAS.—šiomis dienomis 
Marijampolės burmistras lydi
mas tarybos rinktos komisijos 
lankėsi vidaus reikalų ministe
rijoj ir prašė palaikyti jų pre
tenzijas, būtent, iš cukraus 
fabriko išreikalauti 120,000 lt. 
Savivaldybė atstovai savo rei
kalavimą motyvuoja tuo, kad 
Marijampolėje pastačius cuk
raus fabriką, savivaldybė dėl 
to turėjus apie 120,000 lt. pa
šalinių išlaidų, kurių, jei ne
būtų buvę fabriko pastatyta, 
nebūtų turėjus, būtent, savi
valdybė turėjus išgrįsti vieną 
gatvę link fabriko, o be ttt,*-,se
zono metu j fabriką suplaukę 
darbininkų, kurių dąUgųtffttB 
vėliau netenka darbo ir prašo 
šelpiami.

Ministerija pripažįstanti, kad 
Marijampolės savivaldybė iš 
fabriko reikalaiidama 120,000 
lt. turi racijos, bet klausimo 
ministerija išspręsti negalinti, 
nes fabriko mokesčių reikalą ir 
ribas nustatęs ministerių kabi
netas.

Rifcnkaitė revolverio šūviais su
žeidė Silskaitį ir pati persi
šovė

Meksikos maištinin
kai užmušė ame

rikietį
Vėl kels pieno kainą

MASKVA, s. 11.— Reingolds, 
agrikultūros komisariato med
vilnės skyriaus viršininkas ir 11 
kitų komisariato narių liko pa
šalinti iš partijos neva už tai, 
kad jie buk simpatizavę Zinov- 
jevo-Trockio opozicijai. Rein
golds gi nusidėjo tuo, kad per
nai dalyvavo Zinovjevo priva
tinio sekretoriaus laidotuvėse.

Iš partijos išlėkė ir Golen- 
da, Baltgudijos liaudies komi
sarų tarybos vice-pirmininkas, 
kuris nesenai, panaikinus duo
nos korteles, viešoj prakalboj 
pareiškęs, kad “duonos korte
lių sistema yra ženklas komu
nistų partios silpnumo”.

Tuo tarpu ir toliau eina va
lymas universitetų— šalinimas 
neištikimų profesorių ir stu
dentų. Gorki (buvusio Nižni 
Novgorod) universiteto studen
tas liko pašalintas už pareiški
mą, kad “trockininkai yra tik
ri bolševikai”.

čeliabinsko universitete liko 
pašalinta medicinos profesorius.

Kursko agrikultūros mokyk- 
io liko pašalinti penki profe
soriai ir du studentai.

SAN ANTONIO, Tex., s. 11. 
—Amerikietis W. Frank Car- 
penter, turėjęs didelį dvarą 
Durango, Meksikoj, pereitą tre
čiadienį liko užmuštas Meksi
kos maištininkų. Tą žinią ga
vo čai gyvenanti jo našlė.

CHICAGO.—Išrodo, kad pie
no kaina Chicago j e neužilgo 
bus pakelta 1 c ant kvortos. Mat 
pieinės sutiko mokėti farme- 
riams po 20c ant 100 svarų 
pieno daugiau, negu mokėjo 
ikišiol. Tečiaus Visai nesenai 
kaina farmeriams buvo numa
žinta 25 c., bet tada pieninės 
pieno kainos visai nenupigino.

• •

COLDVVATER, Mieli., s.
—William Mahler, 27 m., kuris 
vakar kirviu užmušė Charles 
Good, 45 m., paviliojusį jo 
merginą, liko suimtas, nuteis
tas ir tuojaus tapo išvežtas j 
kalėjimą, kur jis turės kalėti 
visą savo amžį. Visą tai įvy
ko vieną tą pačią dieną.

11.
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Šalčiai Rumunijoj
BUCHARESTAS, Rumunijoj, 

s. 11. —šalčiai ir sniego aud
ros užklupo Rumuniją. Netie- 
gaudami kitokio maisto, alka
nų vilkų būriai išėjo iŠ miškų 
ir kalnų ir ėmė puldinėti 
mus* ir miestelius.

Puolė uniją

kai-

CHięAGO, IJL —- Prokuroro 
Cpurtney įsakymu policija su
ėmė tris elevatorių "(liftų) dar
bininkų unijos viršininkus ir 
paėmę visas. .unijos knygas. 
Neva ieškoma unijos ryšių su 
gangsteriais.

NEW YORK, s. 11. — čia 
pasimirė Marcelis Sembrich, 76 
m., buvusi garsi operos daini
ninkė.

;»i

PadidėVIENNA, s. 11.
jus ntjcių veikimui Austrijoje 
kai patirta, Italija pradėjo kon
centruoti savo kariuomenę Au
strijos pasienyje.

HULL, Que., s. 11.
ninkas Michael Bradley, kuris 
pernai vasarą nušovė penkis 
savo šeimynos narius— tėvą, 
motiną, seserį ir dėdę,— liko 
pasmerktas pakorimui.-

Ūki

LONDONAS, s. 11. — Man- 
chukuo karalius sunkiai susir
go ir tapo paskirtas regentų 
taryba valdyti šalį, kurią ir 
taip valdo japonai.

-'į:

M

Kaip Vokietija trukdo 
Lietuvos tranzitą

KAUNAS.—“Prager < Presse” 
šiomis dienomis įdėjo žinutę 
apie lietuvių transporto į Če
koslovakiją trukdymą iš Vo
kietijos pusės. Laikraštis rašo 
Šitaip: “Kaip žinoma, Vokietija 
leidžia transportuoti lietuvių 
gyvulius tik tada, kada įro
dyta, kad tie gyvuliai kilę iš 
Klaipėdos krašto, šiomis die
nomis turėjo būti vežamas 
tranzitu į Čekoslovakiją lietu
viškų kiaulių transportas. Ati
tinkamiem vokiečių valdžios or
ganams buvo pateiktas praneši
mas su pareiškimu, kad kiaulės 
buvo sukrautos Klaipėdos kraš
te, Lietuvoje, ir iš ten išsiųs
tos. Tačiau vokiečių valdžios 
organai atsisakė duoti leidimą 
dėl netikslaus pažymėjimo, 
(kad Klaipėdos kraštas yra Lie
tuvoje)”. Laikraštis prie to 
pranešimo priduria: 
Vokietija oficialiai 
nusistatymą,
kraštas nepriklauso

KAUNAS.—Paryžiaus spauda 
aprašo Šį įvykį:

Gruodžio 18 dienos rytą Pa
ryžiuje MeiBalįoff aveniu ir 
Loriston riu kampe kilusi iš 
Kauno pilietė Jadvyga Rimkai- 
tė, 29 metų, paleido kelis šū
vius j Vilių Silskaitį, 24 metų 
amžiaus, gyventntį šerš Bidi 
riu 86-me n-ry.

Dvi kulkos pataikė Silskai- 
čiui į pilvą, trečioji sužeidė 
pripuolamą praeivę Žaką Lerb- 
jė. Pati Rimkaitė pristatė re
volverį sau prie smilkinio ir 
paleido paskutinį šūvį.

Visi trys sužeistieji nuga
benti į Boržon viešbutį, kur 
Lerbje perrištas ir atleistas na
mo. Rimkaitė guli be sąmo
nės ir su ja susikalbėti nega
lima. O Silskaitis, nors ir su
žeistas, bet davė parodymus. 
Jis paaiškino, kad Rimkaitė jį 
pavyduliavusi ir dažnai jam 
darydavusi scenas. Vakar prieš 
tai ji palaukusi jo kavinėj, kur 
jis pusryčiavęs ir ten sukėlusi 
jam skandalą, o rytą gatvėj 
užklupusi ir anksčiau, negu jis 
spėjo gintis, paleio į jį šuvius.

Plėšikas papirosu ap
svaigino ūkininką ir 

apiplėšė

“Tuo budu 
pareiškia 

kad Klaipėdos 
Lietuvai”.

Sudegė gyvuliai
6. XII. 19. vai. Toleikių krn- 

šaukėnų vi. sudegė pil. Stec- 
kio A. gyvenamas namas, tvar
tas ir svirnas. Ugny žuvo visas 
tutras ir gyvuliai: dvi karvės 
ir kiaulė. Turtas neapdraus
tas. Gaisras kilo iš nesutvar
kyto dūmtraukio.

PILVIŠKIAI.— Aną dieną iš 
Pilviškių, pardavęs bekonus, 
grįžo ūkininkas J. Paužą, iš 
Ramoniškių km. Pakelėj jis 
pavijo pažįstamą ponaitį. Po
naitis paprašęs Paužą, kad jį 
pavėžintų. Pauža sutiko. Beva
žiuojant nepažįstamasis pradė
jęs kalbėti, kad jis Amerikoje 
su Pauža buvę geri pažįstami 
ir net draugai, nors Pauža ir 
neatsiminė apie tai. Senai drau
gystei atnaujinti nepažįstama
sis pasiūlė Paužai papirosų pa
rūkyti. Rūkė abu. Kai Pauža 
antrą papirosą baigęs rūkyti, 
tai ir neatsiminęs kas toliau su 
juo buvo. Pauža rado vežime 
bemiegantį jo kaimynas, kitas 
ūkininkas, kuris tuo pačiu ke
liu važiavo namo. Pauža tik 
trečią dieną atgavo sąmonę. 
150 litų, kuriuos Pauža buvo 
gavęs už bekonus, kišenėje ne
rado. 1 Be pėdsakų dingo ir 
“amerikonas”.

Rev. W. D. Welburn, Jr.
iš San Antonio, Tex., kuris li
ko nuteistas 7 metams kalė j i- 

jos premiėro Klahdin. 'Mano-man už kreivaprisiegystę—me- 
ma, kad tarp kitko bus svars- lagingą liudijimą savo žmonos 

| tomą ir stabilizavimas pinigų, perskiros byloje;

LONDONAS, s. 11. — Londo
nas laukia atvykstant Eranci-

ŠIAULIAI.—Bąlsių km. lau
kuose (Pakruojaus vi.) brako
nierius Blavesčiunas Ignas pa
šovė eigulį Bačianską Juozą, 
gyv. Paežerių vnk.

o 
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MASKVA, s. 11. — šiandie 
užkrečiamų ligų klinikoj pasi
mirė Ivan Mašupin, 128 m. am
žiaus. Jo regėjimas, klausa ir 
atmintis pasiliko geri iki mir
ties. Jis negeri ir nerūkė.

v T'i
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KORESPONDENCIJOS r- L ,.V > *
Milwaukee, Wis»

SLA. 10 apskričio metinis 
suvažiavimas.

Sausio 20 d. Vąbęląns syę- 
įąinėję, 1629 So. Beu st, SLA. 
1,0-tas apskritys laikys savo 
metinį susirinkimą. Pradžia 
10 vai. ryto.

Iš SLA. 212 kuopos delega
tais tapo išrinkti sekami na
riai: E. Marcinkevičiene, H. 
Labanauskas, J. Mitka, J. 
Marcinkevičius, F. Ppvilans- 
kas. A. Kvedaras ir A. Bak
šys.

Pageidaujama, kad visi de
legatai būtinai dalyvautų ir 
atvyktų laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti 
apskričio ir bendrai viso Su
sivienijimo gerovei.

Dalyvaukime visi.
—Pirm. C. K. Braze

Springfield, III.
Visko po biskį

Per pereitas Kalėdas mirė se
nas lietuvis Kazys Eringis, 87 
metų amžiaus. Tai buvo vienas 
iš pirmiausiai čia apsigyvenu
sių lietuvių.

» » »
Naujų Metų naktį tapo auto

mobilio užmuštas Juozas Stup- 
ka, 48 metų amžiaus, sulenke-

Bųtkaus nusidėvėjusių bolševi
kiškų oracijų klausėsi. Kaip 
skloklAkos, taip įr bimbiškos 
vieros bolševikučiai vieni kitus 
boikotuoja ir ant prakalbų nei
na. O jau reikalams šventos 
komunistiškos vieros ne tik do- 
leriuko, bet nei prakeikto kapi
talistiško nikelio neduoda. Mat, 
visokį žmonės, kad ir labai iš 
lėto, bet visgi žengia pirmyn ir 
šiek tiek susipranta ir pamato, 
kad bolševikiški žebrokai: Bim
bos, Butkai, Andruliai, Prusei- 
kos iš jų biednų darbo žmonių 
vien naudojosi ir sau turėjo ge
rą pragyvenimą per keletą me
tų juos bemulkindami. Jie bied- 
nus darbo žmones buvo padarę 
kuone puslaukiniais, taip ir bū
davo lietuvišką bolševiką kur 
nors susitikti labai nemalonu.

Susirinkimuose liežuvius kai
šiodavo, baubdavo, šnairuodavo 
ir t. t. Mat, kokia jų sėkla bu
vo sėjama, tokis ir vaisius iš
augo. Pats bolševizmo popiežius 
Stalinas buvo bankų raberis- 
banditas. Tai ko norite, kad jo 
pasekėjai geresniais butų. Bet 
sakoma, kad pasaulyje nieko 
amžino nėra. Viskas mainosi. 
Taip ir čia bolševikiškiems pra- 
vadyrianis eiliniai nariai pra
deda nugaras atsukti. Jau ir 
susirinkimuose atrodo žmoniš- 
kesniais. Praeis dar kiek laiko 
ir musų bimbukas ir kitokį pa
liks generolai be armijos.

kelįoliką atsilankė, tai ir nebu
vo iš ko viršininkus rinkti. Di
delis narių apsileidimas.

• SLA 158 kuopa nežino ką 
daryti su savo vienu nariu K. 
Cįvinslęu. Prieš, pereitą Detroito 
SLA 38-tą. seimą ant savo kuo
pos delegatų, teisėtai išrinktų, 
jis skundus rašė, o dabar kož- 
name mitinge reikalauja sau 
kokio ten teismo ir vėl rašinė
ja skundus Pild. Tarybai. Sek
retorius Vinikas ir^i liepia duo
ti K. čivinskui teismą. Bet kai 
reikia išrinkti teisėjus, tai nei 
vienas narys neapsiįma čivins- 
ko pusę palaikyti. Tuomet Ci
viliškas ir vėl kreipiasi prie 
sekretoriaus Viniko, o Vinikas 
ir vėl pakartoja: Duokite Či
vinskui teisiną. Kuopos virši
ninkai, pagalios, nurašo Vinikui 
laišką, girdi, pasiimkite jus sau 
K. čivinską ir žinokitės. Bet 
Pild. Taryba (pivinsko nepasi
ima sau. Na, ir taip mali-malie- 
nė bei komedija su K. čivinsku 
amžinai 158 kp. ir tęsiasi.

$teito valdžia rengiasi atsta
tyti pereitą žiemą sudegusį ar
senalo namą. Busią paskirta 
milionas dolerių.

Ateinantį pavasarį
miesto majoro, 4 komisij.oųieri.ų 
ir kitokių ponelių rinkimai. Sta
to kandidatūras ir dabartiniai 
viršininkai. Dabartiniai virši
ninkai yra gerai pasižymėję 
prieš streikuojančius angliaka
sius. —Ainis.

įvyks

NAUJIENOS, Chicago, ID.
prie klubo, jeigu tofyą klubas 
butų.

. Ąš žinau, kad Ghicagoje 
randasi žmonių iš sekinu 
didžiausių kaimų bei valsčių: 
Degučių, Ąhtaljeptes, yiįkuš- 
kių, Zablackų, Bykėnų, Ne- 
českų, Baibių Paberžės, Skel- 
dų, Šukučių, Liminėlio, Ruda- 
kiškių, Luodžių ir pačio Sala
ko bei Zarasų miestų. Juk čia 
dar nevisus kaimus suminė
jau. Jų daug daugiau yra, ku
rių žmonės gyvena Amerikoje 
ir, gal būt, čia pat Cbieagoje?
Butų galima kultūrinį darbą 

nuveikti.
. Turint tokį klubą, butų ga
lima įr kultiiriniaį šį-tą veik
li. Butų galima surengti drau
giškus išvažiavimus, parengi,- 
mėlius ir tt. Klusas neturį 
ti partyviškas. Į jį gali pri
klausyti ir katalikai, įr sociali
stai ir “sklokininkai” ir kiti 
bile tik zarasiškiai (Zarasų 
apskričio). >

Tai tiek šiam kartui. Vėliau 
patieksiu daugiau žinių apie 
klujio organizavimo reikalą.

Gal kas pasiūlys sutverti 
viso Zarasų apskričio klubą? 
Tai butų didelis klubas Chi- 
cagoje? —. Salakiskis.

Kada apie 60 šitokių jaunų 
Yaiktyų ir kelis sykius tiek jų 
amžiaus draugų išeis žokti šių 
;mėnesio 26 d. St. Agnės audi- 
tęrijoj, bus kuo gėrėtis Ame
lijoj augusių lietuvių jauni
mu.

Kuri Ų,etįųyaitė iškęs, ųeątsį- 
lankiusi?* Kuri mama nesiųs 
savo dukters, susipažinti su ka
valieriais ? Ir butų keista, tie
siog, nedovanotina, jei senes
nieji, kurie dejuoja apie lietu
vybės nykimą, jaunįjno istautėr 
jimą, neturėjimą noro organi- 

įųioką, mėgsta iy gracijos jiems zuotis ir su lietuviais dirbti, 
•nestokuoją. taipgi butų sarmata,

Stię jauni VJffaį ne:

štai, keletas (argumentų tų jau 
nų vyrų naudai

Kipšai jauni vyrai— nuo 20 
iki ?5. metų ąnjžiaus. Inteli
gentiški, atletiški, vikrus, spor
tiški, drąsus, pilni ištvermės ir 
kupini pasiryžimo.

Mat, lepšėms futbolo imtynė
se vietos nėra, šokti jie visi

inestokuoją.

jęs lietuvis. Jis sebraudavosi 
su prošepanais ir statėsi esąs 
žymus bajoras. Buvo gyvanaš
lis. Paliko dvi vedusias dukte
ris.

» » 8
Atlankė čia savo parapiją 

sklokininkas Butkus. TavoršŽius 
Butkus pasakė ir prakalbas, o 
klausytojai — tuščios kėdės ir

» $ »
Per pereitas šventes įvyko 

daug nelaimių. Daug automobi
lių susimušė, žmonės rankas, 
kojas išsilaužė. Buvo žemė vi
sur ledu apšaldyta, kaip stiklu.

Gruodžio mėnesį SLA 275 
kuopa privalėjo išsirinkti 1935 
metams sau kuopos valdybą.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jąrųsz 

' ,Physical Therapy 
and Midwife

6109 S, Albany 
Hemlock 9252

j patarnauju prie 
; gimdymo, “namuv 
I še aį ligoninėse, 

P diiodil ' massage 
eleetrie treat-’ 
ment ir magne- 
tie blankets ir tt 
Moterims ir mer

[ ginonis 'patari- 
r« piai dovanai. ';

■

Reikia sutverti za-
"7 .■ ,i *

rąsiškių klubą, są- 
ko “Salakiškių’’

ADVOKATAI

šeštadienis, sausio 12, 1935 
bent pora tūkstančių senesnių
jų nęatįiląnĮįęytų,' jef ne šokti, 
taį bent alaus pagirkšnoti ir 
'savotiškai pasilinksminti. įžan
ga tik 40c?” "j
t 4 * ;

Turųnę jaunimo organizaciją 
ir djEuc Rft bite kokią. Parody- 
kime jai prielankumą ir pasveį- 
rinkime skaitlingu atsilanky
mu.—Kvieslys.

n ea m t*

GYDYTOJAI IR DENTISTĄI
LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 !

Dr. Bertash
’ 756 West 35th St.

Ccr. oif 85th and Halsted Šts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:3(|

i NedčHomis pagal sutarti.
. ‘ > '• •’ ■ ' f. t' ■ - 1. • * ' '' .. i

Phone Canal 6122

svetainės sienos — labai rimtai Bet kad iš suvirs 150 narių vos

Yra daug aspirantų tuoj prisi
rašyti; toks klubas butų labai

J0SĘPH j; GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South AsHlahd Avė.
Tel. Boulevard ;2800 

Rez. 6515 So. RockweH St.
Tel.' RepuWič ‘9723‘ T.'T

! GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
! 2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 

Rez. 6631 So. Califomia Avenue
7 Telefonas Republic 7868 
i——  ——------- ---------

A.L.Į)ąvidonis, M.D.
4910 S, Michigan Avė.

’ ■ Tel. Kenjvood'5107 
VALANDOS:

, 1 nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir kętvirtadienio. 
______:—; : j.J—  :——-------------

Dr. T, BraduJis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ą Telefonas Virginia 0036 ’ 

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

DR. C. K. KLIAUGA
;.Dęntištąs,

* Valandos nuo 9-9
2420 W. Matfąuette Rd.
artį Vfęstern Ąyę. Heųilock 7828J

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS, tR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai.? Nedėliomiš nūo ’ 10 iki 12 

‘3343 South* Halsted SI, 
TeL Boutevard 1401

• 7 ‘ . * Z.. ‘ .

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

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

Ofiso Tel.: Bouletfarą 7820 ’ 
Namu Tel. Prospect 1930

Tel. Boulevard 5914 Dieną 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 

CHLęĄGp, ILL.

KITAI AKIAI

Ghicagoje yra joniškiečių,

Tel. Andover 1588
Užbarei. Bkęr

TeL Ofice Wentworth 6330 
Rez" Hyde Pąrk 8395 * #

Į)r. Susanąa SIąkis
Moterų ir vaikų ligų specialistė6900 So. Ęąįstęd St

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

Dr.. V. E. Siedlinskis
GAS DANTISTAS X-RAY 

.4143 Archer a v., kamp. Franciscoav. 
! ‘ Ofiso Tel. Lhfayette 3650

Rez. Tel. Virginia 0669

Phone Boulevard 7042
Dr. C. ?. Vezel’is 

Dentistas 
<645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street • 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

"Seriedoj pagal' sutarti. '
• ‘ r r

Kambarys 1555
1 N. La Sale St.

CHICAGO

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

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

' ' "'Tek ’Seeley 7330
, Namų telefonas ęrunswick 0597

Res. 66PQ. Sputh Ariesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Cahal 0257
I)r. P. į. ?ąįaMįs
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS.

1831 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. T‘

kur į na- 
pasivaišina,

AKIŲ SPECIALISTAI

rurgas ir akušeri*. ’
. Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų pagžl nau
jausius'metodus X-Ray ir kitokius 

.elektros prietaisus;
’ " Ofisas ir Laboratęrija:
1034 W.18th SU/netoli Morgan St 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 Iki 7:80 vaL vakare.' 

Tel. Carial 8110 ’ ' 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Parį 6755 ar Central 7464

bai, bet zarasiškiai ir salakiš- 
kiai iki šiol savo klubo dar 
neturėjo. O juk zarasiškių ir 
salakiškių “parapijonų” Chi- 

’eagoje yra daug. Kai kur to 
krašto žmonės ir dabar drau
gauja: susirenka 
mus pasikalba,
toli gražu ne visi ir nevisuo- 
niel susieina į daiktą. Juk yra 
malonų susitikti savo krašto 
žmogų, pasikalbėt apie praei
ties laikus ir lt.

Turint tokį klubą buįų ga
lima įsigyti daugiau žinių iš 
to toįinio Lietuvos kampelio. 
Pa v. atvažiavęs kuris nors 
klubo narys aplankęs Lietuvą, 
daug ką papasakotų klubui 
kas jų tėvynėje dedasi. Šio, 
rašinio autorius turi iš Lietu
vos atvežęs keletą laiškų įtei
kti kai kuriems salakiškiams, 
bet neturi jų antrašų. Asme
nys, kurie man įdavė tuos 
laiškus, neturėjo teisingų ant-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių ’ Įtempimą,' kuris 

esti priežastimi gąlyps skaudėjimo,' 
svaigimo, akių aptemįiųo, nęryuotu-! 
fno, skaudamą akių . karšti, atitaiso, 
trumparegystę ir toliręgystę. Priren-' 
gia tėišiprii akinius. * Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas' daromas si), 
elektra, parodančią mažiausias kląi- 
dar. Spęęialė atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 1Q iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10. iki 12.
Daugęly atsitikimą akys atitaisomos be akinĄj Kainos pigiau A 

kaip pirmiau. ■ '

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

. . r Z :

Dr. Pulsuckis
į EB VAN. ’

(Kamp. Damen Avė.) 
TeL Hemlock 6699.

Valandos :l-4 pb' pietų.’ 7-10 vai. vak. 
’ ' • Rezidencija: ’’

6412 So. Campbell Avė.
Prospect' 1)469

Kiti Lietuviai Daktarai.
t - - - ■ -->" -■t------t'. n .. ------------

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St. 

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

Šventadieniais nuo 10; ild 12
Phorie Boulevard Š483t

i Dr. Charles Segal
* 'OFISAS’

: 4729 So. Ashland Avė.
i ■ ’ 2 loSos '

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nrio 2 iki 4 
.vaL po pietų ir nuo 7. iki 8:30. vaL 
vakarį ' 'Nedaliomis nud 10 iki 12 

lV^’^Mtt^IDWĄY 2880 ’
I r * i ..4-MG, < ‘ y J 1 M ę , -

Telefonas Yards 0994
. Dr» Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Nuo 10 iki^dieną^MM’8 po pietų 

I 7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 '
fez. Telephone ^laza

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. TėL DrexeL9191

Dr. Ą. A. Roth
Rusas’ Gydytojas ir Chirurgas

, Būrišką, VyriSkų, Vaitai i^ yiąų 
• chroniškų ligų, .
5 Ofisas Halsted St
i a^ti 81st Street

r 111 *

iki 8 po pietų

l

Valandos; 4,’ 7—9 vąL vata Nę- į ’d&iomis ir frentadieni& 1(£-1Ž‘

su- 
ka- 
yrą 
Sa- 
ne-

Daug zarasiškių Ghicagoje
Mano supratimu reikėtų 

tverti Zarasiškių Klubą, 
daugi Zarasai (Ežerėliai) 
apskričio miestas. Iš pačio 
lako arba Zarasų miestų
daug žmonių tesiranda Chįca- 
goje. Daugumoje yra tų dvie
jų parapijų kaimų žmonės, at
vykę Amerikon dar jauni bū
dami—vaikinai ir merginos. 
Dabar, suprantama, daugelis 
iš musų turime šeimynas ir, 
begyvendami, pradejonie už
miršti ne tik buvusias su 
draugais pažintis Lietuvoje, 
bet ir pačią Lietuvą. Taip ne
gerai išnykti svetimtaučių 
bangose, kad niekas nė neži
notų, j.og kada nors egzista- 
.voiuc.
. Kai kurie mano pažįstami 
.ząrąsį^kiai ir sąlakiškįai pa
reiškė norą tąoj prisirašyti

DR. G. SERNER 
įiEnęuvte - J 1 

Tel.* Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
-___

Ofisas ir Akinių. Dirbtuvę
756West3.5.M;

kampaš Halsted Št.
Valandos uo lO—-4,'titio 6 iki 8 

Nedaliom^ nuo y 1^ 12. vaį dien,.

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl VfcAkiU akių

Dr. John J. Smetana 
dP.TOMĘTRlSTASr •’ •• 

11801 So. Ashląhd Ąvę.
Kampas 1'8 St. ’Phofte Carial 0523 
valandos huo‘'9:80 ikL12. iif nito 1:30; 
iki 8:00, va. vakaro. N.edėlioms nųp 9:00'iki12:00 ;4KalbairiQ ItetUVlšklU

<U ęną. r ( -

4

Graborius ir

ovanai

v

'•> ,-t . ->r.’ t

L»

r Moder__ _ _ __
Turiu autofnobiliuš' Visokiems reika 

, laiąs. e Kaina prieinama. ■

ŲIE^ŲVįŲ, GRARORJUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
"Modemiška koplyčia dykai.' 

VA tf& Sfe TįL Cenal’ 6174

Tel. Lafąyette 8572 
J. Littkvičiiis 

GRABORIŪS ' ik 
S4MUOTOJAS 

arija Uhica- 
r hpielinkėte 

Didelė ir graši « 
kopjyčia" dykai 

4092 ARCHER AV.

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

Jj.Ragilonas
Rep. 3100 arba Pul. 4151 

2506 West 63i;d St. — 
10734 S. Michigan Avė.

N.RApMęh.

Visi Telefonai:
Yąrds 1741-

1742 ------
laidojami pigiau, 
T •NEGU KITI 
Ambulance Patarna
vimas Diena ir Nak
tį. "Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai

rius per" 30 Metų
... r}-

4605-07 S. Ųermitage
’ Avenue

Skyrius
4447 S.Fairfield Avė.

-t n -r r. .
; f ■

Simon M. Skudas
GRABORIUŠ ir BALSAMŲOTOJAS. 

PatnrririViriias geras' if nebrkngUd 
r- ' r 1 ■ . \ 1 a . i f

718 W. 18th St.
Tek Monroe 8877

Tek Cicero 2109
ANTANAS PETKUS

ęraborius
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct. 
CICERO. ILL.

A. MASALAIS 
GRĄBORIUS 

$>07 Htiiąmca Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Telefonas Yards 1138

' Stanley P, Mažeika

Juozapo Eudeikię ir
; tėvų......

La,idotįvių Lengvą 
Išniokėjimo piąną.'

REPublic 8340
5340 So.; Ęedzię Avė^ę

Lachavich ir Sūnūs
Patarnavja laidotuvėse kuopigiausiai 
.Reikale’ meldžiame atįsišąukČi. o Inu- 

su darbuTuBfte užganMinU.2314 w; 23rd Pi * Chicago
■ ' ' TeL Cnnal 2615’ arba’2¥14 '

• SKYRIUS! r - ' 
1439 «•

GRABORIUS
1646 WeAt 46th St.

Tek”' Boulevard 5208 ir &113
1327 So. 49th Ct

Tek Cicero 8724. Koplyčia dykai



NAUJIENOS, Chicago, III,Šeštadienis, sausio 12, 1935

Mano Pastabos

nau

pana

KA ŽMONĖS MANO aeina

Padėka
vakare

įsrei

PEOPLES
Geroves komisija šiems 1935

BIRUTE
Pluoštas Žinių

me nau

Wgs.

Gerkit ir Reikalaukit

šitos dvi draugijos 
Chicago Lithuanian

NATHAN 
KANTER

jau nu 
automa

Lietuviškos 
Desrtinis

Apysakos
Kūčios ir

- $6,000 - 
Į čia pažy

kairėn 
leistis 
penk-

pimgais 
morgi- 

namuo-

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

turtas 
gaiš, 
turtas 
čiais

Tavo 
tas per U
8 a vingu

turi suvirš 1,700 
.narių
Lietuvių Darugijoje

Pereitoje repeticijoje atsilan
kė Visos Birutės primadonos,

lapkričio ir gruodžio 
čia paminėtų

SIUSKIT PEK 
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

1935 metų valdyba
IŠ pažymėtinų, klausimų buvo 

sekami: Valdybos rinkimo Bal
sų Skaitymo komisija išdavė 
raportų, kad j valdybų seka
mais metais išrinkti sekami na-

Prie to gausite didelę nuo 
laidų už senų setų jei mai
nysite ant naujo.

Lengvi Išmokėjimai 
Pritaikomi Visiems.

laikyti šitoje pačioje 
Temple svetainėje.

Skaitymo komisija 
išrinkti sekami nariai: 
Valskis, Alex Ambra-

Pirmų kartų minima North- 
sidės draugija atvažiuoja į mu
sų pagarsėjusį Bridgeportų. Tai 
įvyks sausio 20 d. Visi įsidėmė
kite dienų. Atsilankę nesigai
lėsite Jums Birutė duos muzi
kos puotų, kurių jos nepamirši
te per ilgų laikų.

pirmininkas Antanas 
Susirinkimas vienbal-

Balsų Skaitymo ko-

esąs vien grynais pini- 
o kitas visas draugijos 
grynais pinigais, morgi- 
ir inventorius sudarąs

Draugijos finansai
Sekė raportai iždininko J

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomią Iki 7 v. v.________

Visose Alinise 
Mutual Trijų 

Žvaigždžio 
Kentucky 
Boarbon

STRAI6HT KEHTIKI 
BOIĮRBON

V. ♦, į.- <u

Pirmas “Birutės” pasirody
mas bus “Lietuvių Auditorijo
je”, kur yra rengiamas kon
certas gerai žinomos Savitarpi
nės Pašelpos draugijos ir ku
riai Birutė išpildys visų pro
gramų. Jus ir vėl Birutę pa
matysit pilname gražume.

64 W. Randolph St 
4tos lubos—Garrick Theatre Bldg,

Rengia “LIETUVA
Nedėlioj, SAUSIO-JANUARY 13 d., 1935

Nekalto Pras. Pan. Šven. Parapijos Svetainėj
Įžanga 35 centai

Taipgi

4'5th ir S. Fairfield Avenue
Pradžia 4:39 vai. po pietų.
.. , PO KONCERTUI ŠOKIAI.
Benas gros lietuviškas meliodijas pritariant Vaikų Chorui 

bus ir solistai.
Visus širdingai kviečia atsilankyti

Francijoj darė

To prašo Lietuvos žmonėsr 
pataria Lietuvos bankai

Organizacijos prezidentu 
jiam terminui paliktas J. Mic 
kevičius.

J. Kaulinas, 
M. Kasparaitis, V. B. Ambrose. 
J. Bačiunas ir Juris.

Buvo rinkta darbininkai 
draugijos vakarui-koncertui, 
renkama 12 grabnešių. Beje, fi
nansų sekretorius P. Miller 
pranešė, kad šidis metais 26 na
riai gauna auksinius žiedus už

SAUSIO MĖNESYJ 
Geriausias Laikas 
Pirkti ar Pataisyti

Parlor Setą

Taigi, štai, ir vėl nauji 
tai ir mes visi domaujamės ką 
veikia mūšų Birutė? Trumpais 
žodžiais aš jums atsakysiu. Aš 
manau, bus labai įdomu.

valdomų lėk 
gali būti 

kokios

KRAUTUVES 
Užlaiko Nuosavą 
Rakandų Dirbtuvę

kame išdirbinėjo puikiau 
sius Seklyčiom Setus. Taip 
gi taiso senus rakandus, pa 
gal reikalavimų už labai 

mažas kainas.

kurių nebuvo matytis per tūlų 
laika, būtent, Julė Gapšis, p-lė 
Stradomskaite, S. Staniuliutč 
(Voight). Kadangi dabar Biru
tės moka narinius mokestis po 
dešimtukų į mėnesį, tai ir mu
sų “Nora” savo dešimtukų už
simokėjo. Nėra reikalo liei mi
nėti, kad p-ia Gugis, regis, nuo 
1919 metų yra Birutės narė.

Kas šių savaitę pirkaite Par 
lor Setų iš

Peoples Krautuvių
kaipo tiesiog nuo išdirbėjų

Sučėdysite pusę 
pinigų.

nai
ris, V. Mankus, P. Miller; J? 
Degutis, P. Galškis ir P. Mila
ševičius. Jie visi gavo apie 830 
balsų. Sekama pirmadienį bus 
valdybos narių susirinkimas — 
čia jie rinksis pastovių valdybų. 
Balsų skaitymo komisijos var
de raportų pateikė minėtos ko
misijos 
Valskis 
šiai užgyr.
misijos raportų ir suteikė nau
jai valdybai mandatų veikti lai
ke 1935 metų.

Valdybos algų ir metinio bu- 
Pranas

metų.
Skaitlingas, ramus ir pavyz

dingas susirinkimas užsibaigė 
10 vai. vakaro. Tai tiek iš di
džiulės Chicagos Lietuvių Drau
gijos susirinkimo. —B. A.

P-s J. Byanskas, dabartinis 
gabus Birutės vedėjas, davė 
įsakymų lankyti repeticijas net 
du kart į savaitę, būtent, ant
radieniais ir ketvirtadieniais, 
Sandaros svet., prie 814 W. 
33čios gatvės, punktualiai 8 
vai. vak.

padėti $100,00 arba daugiau— 
$1.00, gauti knygelę ir kada

arba daugiau. — (Installment 
thrift). Mes mokame už 
kiekviena doleri dividen
dą, pagal uždarbio. Pra
eity išmokejom 5%.

Pirma Federal ir tvir
čiausia finansinė ištaigą.

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

Pranešame gerbiamai publikai, kad 
mes ivedėm savo vaistinėje nepa
prastą pagerinimą — VISIEMS 
MATOMĄ RECEPTŲ IŠPILDY
MĄ—Yra įtaisytas didelis stikli
nis langas i receptų pildymo kam
barį. Kiekvienas gali matyti, kaip 
atsargiai, rūpestingai ir sanitariai 
musų vaistinėje yra pildomi re
ceptai.

Tas visiems matomas receptų 
išpildymas yra vienatinis tarpe 
lietuvių vaistinių Chicagoje.

Atsilankykite ir apžiūrėkite.

TAUPYMO SKYRIUS. Galima 
(Iricome shares). Galima padėti 
kiek nori mokėti; — (Optional).

Galima mokėti po 50c. i mėnesį

Susirinkimas buvo sausio 8 d. 
Masonic Temple svetainėje. 
Oras pasitaikė lytingas, narių 
susirinko nedaugiau trijų šim
tų. Susirinkimas buvo padalin
tas j dvi dalis —- pirmiausia 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašalpos, o kitas 
Chicagos Lietuvių Draugijos. 
Angliškai 
vadinasi ■
Mutual Benefit Association, ki
ta Chicago Lithuanian Society. 
Pirmoji rūpinasi narių pomirti
nės reikalu ir viso kito biznio 
vedimu, o antroji vien ligos pa
šalpa. Draugijos yra Valstijos 
kontrolėje. Tai yra pirma lie
tuvių organizacija Illinois val
stijoje, kuri gyvuoja po vals
tijos apdraudos departamento 
priežiūra ir yra Mutual kate
gorijos organizacija.

Chicago Lithuanian Mutual 
Benefit Association (Chicagos 
Lietuvių Draugijos Savitarpinės 
Pašalpos) susirinkimo tvarkų 
vedė organizacijos prezidentas 
J. Mickevičius.

Prie šios progos noriu 
kšti savo padėką Al. Margeriui 
už parašymų apysakos, kuri 
tilpo “Naujienose 
vardas “Będarbio 
Kalėdos”.

Toje apysakoje tikrai vyku
siai ir teisingai atvaizduoja
ma vargingas bedarbių gyve
nimas. Ji parodo tuos vargus, 
kurie Šiais nelemtais laikais 
tenka pakelti ir išgyventi tūk
stančiams žmoriįų.

-r JKnu Štaupickas.

virš $30,000 ir esąs varde ligos |porto. Kitų valdybos 
pašalpos draugijos, būtent Chi
cagos Lietuvių Draugijos. 
(Skaitytojai atleis, kad aš čia 
nepaduoda smulkmeniškų at
skaitų — centų ir dolerių — 
nespėjau pasižymėti). Draugi
jos prezidentas J. Mickevičius 
pateikė ilgokų ir įdomų rapor
tą. Prezidento raportų skaitė 
protokolų sekretorius V. Man
kus. Prezidentas po ligos dar 
nesijautė gana stiprus. Iš pre
zidento raporto paaiškėjo, kad 
Draugijoje 1934 m. buvo 10 
narių mirčių ir 88 narių apsir- 
gimų, bet ligos pašalpa buvo 
mokama tiktai 86 nariams, nes 
du nariai buvę suspenduoti už 
nesumokėjimų mėnesinių duok
lių į laiką.

Draugija

NAUJA DALYBA 
DEL SERGANČIŲ 

EGZAM1NACIJA DYKAI •
Be gaišinimo laiko, be operacijos 
ir neteisingų prižadų. Klinikoje iš
bandytas, medicinoje priimtas, ofi
so metodas. Ant tinkamų jums IŠ

PILĘS, FISTULAS, FISSURFS— 
ir panašias mėšlines ligas,, pagy
domo.
GASTRIC ULCER, kartu einąs ne
virškinimas. degimas, atsiraugėji
mas ir vidurių 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 
blauzdų ir sutinimas.
Daugelis. Rheumatiškų ligų, Arth- 
ritis, Neuritis, Augštas Kraujo 
Spaudimas, silpnumas ir nesmagus 
abelni negalavimai tankiai 
nuo viršaus paminėtų priežasčių. 
Atsilankykit šiandien.
The VERICUR būdas padarė tūk
stančius laimingais—-KODĖL NE 
JUS?
Ofiso vai. :9 iki 8 kasdien. Antrad. 
ir Penkt. tiktai 9—6—Nedėlioj 9 
iki 1 vai. po piet.

KRAUTUVĖSE 
2536-40 W. 63rd St 
Corner Maplewood Avė.

Hemlock 8400 
4179-83 Archer Avė. 
Corner Richmond Street

Lafayette 3171 
CHICAGO, ILL.

“Birutė”, tai yra chicagie- 
čių įstaiga, kurių mes visi pri
valome remti. Netekus “Biru
tės”, mes netektume sielai to, 
be ko žmogaus gyvenimas ne
gali apsieiti. “Birutė” dainuoja 
musų kaimiečio dainų, o tas juk 
ir yra musų sielos penas.

— Ten Buvęs.

tartas apsaugo- 
"J. 8. Govern

ment iataira, Federal
• 2—and I-oan 

Insurance Corporation, 
Washincton, D. C. dęl 
kiekvieno asmens iki 
ąfi.OOO.OO.

FederalSavings
ANPSLOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street 

PHONE CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Rašt

KONCERTAS IR ŠOKIAI
BENAS po vadovyste P. SARPALIAUS.

25 metai nuo jos 
Taipgi planuojama. 
Chicagos Lietuvių Draugijos, 
savo jaunimui įsteigus sporto 
ir meno sekcijas, bet kolei kas 
norima vis daugiau jaunimo 
sutraukti draugijon, kad įkur
tos sporto ir meno sekcijos bu
tų sekmingoinis.

Taipgi priminė, kad buvęs 
“Naujienose” skyrius kas sa
vaitė laike šešių mėnesių, tas 
davęs draugijai daug moralės 
spėkos. Pasidėkavojant minė
tam skyriui “Naujienose” 1934 
m. gauta naujų narių draugi- 
jon virš 500. Savo raporte pre
zidentas reiškia gilių padėkų 
“Naujienų” redakcijai už visų

dėkinga eilei Francijos inži
nierių: Aveliu, Bernadi, Gre- 
nje. Netrukus visi Francijos 
lėktuvai bus padaryti pagal 
Avelin’o automatiško piloto 
mechanizmo šistenių.

Autom a t išk a-i valdom u osc 
lėktuvuose yra 5 sagtukai, 
išdėstvti dviem eilėm. Prieš 
pakylant, lakūnas paspaud
žia pirmų j į sagtukų — tuo
met lėktuvas pakyla nuo že
mės ir skrenda į viršų. Pas
paudus antrųjį sagtukų, lėk
tuvas daugiau nebekyla auk
štyn, o skrenda lygiagrečiai 
į priekį. Jei reikia pasukti 
dešinėn, paspaudžiamu trety
sis iš eilės sagtukas, 
—ketvirtasis. Norint
žemyn, paspaudžiamas 
tasis sagtukas.

Lėktuvo pusiausvyra 
guli nuo mechanizmo, 
šaus į švytuoklę, kuris pra
deda judėti elektromotorų 
veikiamas, 'šis mechanizmas 
išlaiko lėktuvą pusiausvyro
je taip, kad jį neveikia nei 
vėjas, nei oro srovės.

Naujasis mechanizmas bu
vo daug sykių bandomas į- 
vairiausiose sąlygose, tačiau 
visus bandymus išlaikė.

Automatiškai va 1 d o m a s 
lėktuvas yra daug sykių pat
varesnis už paprastų- lėktu
vų, jei net šis butų valdomas 
ir labiausiai patyrusio lakū
no.

Automatiškai 
tuvų mechanizmai 
prilaikyti prie bet 
lėktuvų sistemos.

Francuzų aviacija 
mato galimybę leisti 
tiškai valdomus pašto bei 
prekinius lėktuvus be pilotų

Tokia žinia buvo paduota 
New York Times. Ir mato
mai, kad tai nėra iš piršto 
išlaužta.

Jei Lituanica II galėtų įsi
gyti tokį mechanizmų, butų 
gerai. Tuomet Leitenantas 
Vaitkus tikrai nulėktų Lietu
von, be didelio riziko savo 
gyvybei.

Amerika visuomet giria
si, kad čia yra naujausi ir 
'tobuliausi mechaniški , 'išra
dimai. Bet Europa nuo Ame
rikos neatsilieka, o gal dar 
ir pralenkia.

Nesenai 
bandymus su naujais mecha
nizmais, galinčiais {ftuloma- 
tiškai valdyti lėktuvus. Ban
dymas buvo tikrai sėkmin
gas.

Francuzų aviacijoj mano
ma, kad šįmet Francijos oro 
linijos lėktuvuose bus jau į- 
vesti automatiški pilotai.

Ui šį stambų aviacijos pa
tobulinimų žmonija turi būt

Chicagos LDraugija 
laukia pasekmingų 

1935 metų

Chicagos
esu virš 1700 narių iš šito skai
čiaus apie 400 čiagimio jauni
mo. Už 1934Į-m. išbraukimo lįs
te už nesumokėjimų duoklių 
stovi tiktai 38 nariai, bet iš tų 
dar nemažas skaičius sugrįš vėl 
draugijon padengdami užvilktas 
mokestis.

Esu planuojama rengti drau
gijos jubiliejinį konkursų gavi
mui daugiau naujų narių, mat 
šiemet sueina draugijai lygiai 

įsikūrimo, 
kad prie

Degučio ir finansų sekretoriaus metams išrinkta 
P. Millerio. Iždininkas plačiai 
raportavo apie Draugijos namų, 
mvestmentus, abelnai organiza
cijos turtų 
cas, —— 
:.6, kad 
virš

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Knygvedystės 
Stenografijos

(Gregg System)
. MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 8 po pietų, ir 
nub 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lleluvly Mokykla 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

naujų metų 
tikslas

Draugijos 'valdyba esanti nu
sitarusi, kad šiais metais lipti 
prie to, kad draugiją išauginus 
iki 3,000 narių. Sykiu reiškė 
padėkų kitiems valdybos na
riams, — komisijoms, vajaus 
dalyviams ir visiems Chicagos 
Lietuvių Draugijos nariams, 
kurie prigelbėjo valdybai, ko
misijoms ir vajaus dalyviams 
vienokia bei kitokia savo para
ma. Praeiti metai, tai yra 1934 
m., buvę sėkmingi metai Chi
cagos Lietuvių Draugijos dar
buotės istorijoje 
puikiai išbujojo narių skaičiu
mi ir piniginiu turtu. Kviatč 
narius į bendrą darbą šiais 
1935 m., kad 1935 m. taip pat 
butų sėkmingi, kaip kad buvo
1934 m.

Tai tiek tiktai spėjau pada- 
iryti ištraukų iš prezidento ra-

i narių ra
portai buvo trumpi. Dar pami- 
įnėtina, kad didžiuma 30 balsų 
[nutarta draugijos susirinkimus
1935 m.
Masonic

Balsų 
1935 m. 
Antanas 
zevičiu^ ir Kastantas čiupulevi- 
čius. Algų ir Biudžeto komisi
ja: auditorius J. P. Varkala, 
Pranas Prusis ir Vincas Pač- 
kauskas.

Užsibaigus Chicagos Lietuvių 
Draugijos Savitarpinės Pašal
pos (Chicago Lithuanian Mu
tual Benefit Association) susi
rinkimui, sekretorius V. Man
kus tuoj perskaitė šito susirin
kimo tarimus (protokolų) ir 
jie buvo vienbalsiai priimti. 
Tuomi susirinkimas baigės.

Tuoj sekė susirinkimas Chi
cagos Lietuvių Draugijos (Chi
cago Lithuanian Society). Pre
zidentas J. Mickevičius pavedė 
tvarką vesti ?vice-prezidentui K. 
Kairiui. *

MuhjalLiquorCo
4707 S. Halsted St 

Tel. YARDS 0803

J. P. Rakštis 
MODERNIŠKA VAISTINĖ 

1900 So. Halsted St.
Phone CANAL 9114

Finansų raštinin- 
kad sergančių narių esą 

j draugijų priklauso 
1700 narių ir skaičiuje 

:.700 narių esu vienas trečdalis 
moterų. Praeitų metų mirę lOinesirgimų 10 metų ir 4 nariai 
narių —- mirusiųjų skaičiuje agrafas už nesirgimą laike 20 
esą trys moterys.

Raportas auditoriaus J. P. 
Varkalos buvo ilgas ir smulk
mėmis, bet ne viskų spėjau su
sižymėti. Tiek nugirdau, kad 
ligos pašalpų buvę išmokėta 
$5,600. pomirtinių $2,700, Drau
gijos kitiems reikalams 
jų narių įrašymas, naujos kon
stitucijos darymas, cerlifikatų 
sureguliavimas, organizacijos 
reorganizavimas, algos valdy
bos, komisijų, spauda ir kitos 
visos Draugijos išlaidos kartu 
abiejų Draugijų 
centų nenugirdau 
mėta suma yra įskaitoma visos 
išlaidos dviejų paskutinių mė
nesių 
už 1933 metus 
dviejų mėnesių išlaidos už 1933 
metus buvo $2,574. Šitas pa
skutines skaitlines sėmiau iš 
auditoriaus ir iždininko man 
asmeniško paaiškinimo, iš ra
portų nespėjau susižymėti.

Chicagos Lietuvių Draugijo
je esu bankose grynais 
$12,000, kitas turtas 
Čiuose, taipgi draugijos 
se — real estą te.
“Birutė” jubiliejiniam
Gerovės komisija raportavo, 

kad draugijos vakaras bus sau
sio 20 d. Lietuvių Auditorijoje 
Programų išpildysianti “Biru-

Birutė rengiasi ištiesų gra
liai visus pavaišinti su gra
žiais muzikos kuriniais, sausio 
20 d. Lietuvių Auditorijoje. Iš
girsite mergaičių chorą dai
nuojant ištraukas iš operos.džeto komisijos narys 
“Gražina”; jus išgirsit Vyrų Prusis raportavo, kad valdybos 
Kvartetą, dar niekur negirdė- algos ir numatomos išlaidos 
tą ir nematytą; jus išgirsite j 1935 m. pasilieka tokios pat 
visą Birutės chorą su trimis kaip ir 1934 m. Auditorius J. 
solistais, išpildant S. Šimkaus P. Varkala raportavo, kad po- 
“maslerpiece” iš “Išeivio”, “At- (mirtinių draugijoje yra $3,000, 
sisveikinimą su tėvyne”; ir 
išgirsit smuikavimų Lulu 
ben-Micevičienę. Na, ir ko 
daugiau galima tikėtis?

$80.00 Naujos Mados Aukš
tos rųšies Parlor Setai, par
siduoda po

$39.75

J. Mickevičius, K. Kai- <tą paramų, kuri buvo suteikta 
Naujienų” skiltyse.
3,000 narių

$120.00 Augštos rųšies Mo- 
hair arba Frieze Parlor Se
tai po

$59.50
E SUTAUPYSIT PINIGŲ \ :
E Pirkdami Čeverykus Pas Mus :

Musų krautuvėje visuomet ■
rasite didelį pasirinkimų "

H B Spalvų, didumo, stylių irma- ■
■ teriolo.
.■ ™ Mes turime čeverykus vy- *

‘ rams, moterims ir vaikams.
B I® Kaliošius užlaikome visokius H
B 1000 porų čeverykų jūsų pasirinkimui. O kainos nebrangios ■

5 UNIVERSAL SHOE STORE s
S ZALESKI IR MARTIN, Savininkai
S 3337 SO. HALSTED STREET S



Editor P. GRIGAITIS

PARODOS LIKVIDAVIMAS

KĄ SKIRTI DIKTATORIUM? MARIJONĄ

0.00^m i a
'H ■■ ■ H i HHV'! Si Si SI Si SiNAUJIENŲMarianne

John Bull

KONCERTAS
PRANAŠAUJA REVOLIUCIJĄ VOKIETIJOJE

SEKMADIENY

nacių” partijos na

Apžvalga PROGRAME DALYVAUJA ŽSO ARTISTŲ
os tie tuvių Symf onijos

nebuvo įrodyta

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

18.00 
4.00 
2.00 
1.50

Rimkus, baritonas 
Steponavičiene, soprano

$7.00
3.50
1.75
1.25Entered as Second Oiass Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
o* Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

dalyvavę 20,000

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 
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taip, 
kaip amerikonai kad vadina savo valdžių “dėde Samu”, 
vokiečiai savo

nenori 
kurie

Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn
Birutes Choras ' 
Chicagos Lietuviu Vyrų Chorus 
Aldona Malėte, šokėja

Koncertai užsibaigus—linksmus 
šokiai iki vidurnakčiui /

nebuvo jrodyta, o betgi jisai 
buvo nuteistas ir iš tarnybos 
pašalintas! Ką. gi tai reiškia? 
Sunku suprasti, ar čia tas ra
šytojas nori ant juoko pastaty
ti Lietuvos teismus, kurie be 
kaltės įrodymo žmogų baudžia, 
ar čia jisai juokus krečia iš 
“protekcijų”, kurios negali kal
tininką apginti. Tačiau iš vis
ko matyt, kad “Kauno žurnalis
tas” tą Sidzikausko istoriją 
primine ne juokais, nes jisai 
bando ją pavartoti skaitytojų 
simpatijos gavimui p. Račkaus
ko naudai. Jisai sako:

Plaukęs į Providence, R. L, laivas Lexington, kuris pa
skendo East upėj, New Yorke, kai į jį įvažiavo kitas laivas 
Nors laivas paskendo j 10 minučių, bet atėję pagelbon kiti lai
vai išgelbėjo visus jo pasažierius ir įgulą.

vos konsulu Pietų Afrikoje). 
Tas anonymiškas rašytojas pie* 
šia Račkauską nekaltu avinė
liu, primindamas prie progos ir 
bitą buvusį Lietuvos diplomati
nės tarnybos valdininką, p. Sid-

Vienas Franci jos laikraštis sumanė atsiklausti savo 
skaitytojų, ką jie norėtų matyti savo krašto “diktato
rium”. Šitame keistame “plebiscite” balsai pasidalino 

už dabar- 
— už bu

tą klerikalų klika 
ir toliau, tai ar ii* 

kuriuos

šimutis nieku budu 
užsileisti bimbininkams, 
diena iš dienos skleidžia viso
kias zaunas apie ALTASS ir 
trans-atlantinj skridimą. Vakar 
jisai paraše, kad jisai nepasi
tenkinąs tomis ALTASS atskai
tomis, kurias pagamino Valdy
ba ir peržiurėjo Finansų Komi
sija.

Pirmas dalykas, o kas jo 
klauso, ar jisai yra užganėdin
tas, ar ne? Nė vienu centu ji
sai nėra prie to reikalo prisidė
jęs, bet, priešingai, visą laiką 
stengėsi kiek galėdamas , pa
kenkti. Visuomene Marijonų or
gano pliauškimų nepaisė ir ne
paisys.

Antras dalykas. Užuot kišęs 
savo snapą ten, kur nereikia, 
tas klerikalų šlamštas tegu ge
riau paskelbia atskaitas iš Da-

Redaktorius “Christian Century”, Paul Hutchin- 
son, kuris neseniai sugrįžo iš savo kelionės į Vokietiją, 
sako, kad Hitleris busiąs nuverstas, nes prieš jį nusista
tę stambieji pramonininkai ir protestonų bažnyčia ir 
nepasitenkinimas augąs tarpe ūkininkų ir šimtų tūks
tančių “nacių”. Anot Hutchinson’o, kai kurie Vokietijos 
miHonieriai, jausdami prisiartinančią audrą, jau ren
giąsi dumti į užsienį. Pavyzdžiui, Vokietijos plieno trus- 
to galva, Fritz Thyssen, iškėlė savo šeimyną į Pietų 
Ameriką, o kitas milionicrius, Krupp’as, jau iš to trusto 
pasitraukė.

Bet didžiausias pavojus Hitleriui grasinąs iš buvu
siųjų karščiausiųjų jo rėmėjų
rių, kurie pirma su entuziazmu kovojo už Hitlerio dik
tatūrą, o dabar mato, kad nė vienas Hitlerio prižadas 
nėra įvykintas; vietoje žadėtos laimės, jie susilaukė 
skurdo ir vergijos.

Tačiau apie balsavimą Saaro distrikte, kuris įvyks 
rytoj, minėtasai redaktorius mano, kad laimės šalinin
kai prisidėjimo prie Vokietijos, kadangi beveik visi to 
distrikto gyventojai yra vokiečiai. Jeigu ne Hitleris Vo
kietijoje, tai 99% Saaro gyventojų balsuotų už Vokie-

Po ilgų svarstymų Chicagos pasaulio parodos vedė
jai, galų gale, nutarė ją nugriauti, paliekant tik du pa
statu: administracijos trobą ir Fort Dearborn.

Buvo pasiūlymų pratęsti parodą dar tretiems me
tams, — kas vargiai butų buvę įvykinama, kadangi pub
likos susiinteresavimas jau yra išnykęs ir sunku butų 
buvę rasti norinčių nuomuoti vietą eksponatams arba 
bizniui parodos žemėje. Kiti siūlė, kad paroda butų 
pertvarkyta ir paversta į metinę mugę, panašią, kaip 
turi Lepcigas Vokietijoje arba kitąsyk turėdavo Nižnij 
Novgorod Rusijoje.

Bet ir šiam sumanymui, matyt, nebuvo pakankamai 
pritarimo. Taigi paroda bus galutinai likviduota. Jos 
vietoje pasiliks miesto parkas.

taip: 38,271 — už maršalą Petain’ą; 31,402 —
tinį užsienių reikalų ministerį LavaFį; 23,203
vusj prezidentą ir ministerį pirmininką Doumergue’ą, 
ir 20,577

Francuziškas vardas Marianne reiškia Marijoną
Tuo vardu franeuzai vadina savo respubliką

aidėjimą buvo teismo pripažin
tas kaltu. Bet Sidzikausko kai 
tė, girdi
jisai turėjęs “dideliausių ir įta
kingų protekcijų”.

Keistai skamba tokia istori
ja. Kaltinamasai turėjo labai 
didelių protekcijų ir jo kaltė

Vienas pasirašęs “Kauno žur
nalistu” asmuo aprašė “Tėvy- 
nės”sausio 4 d. numeryje p. V. 
K. Račkausko vargus, kilusius 
iš to, kad tam buvusiam ame
rikiečiui yra iškelta kriminali
nė byla už pasisavinimą sveti
mo turto (būnant jam Lietu-

Jimą 
kankinį, tai jau perdhug. “Tė-. 
vynės’\ redaktorius neprivalėtų 
šitaip tyčiotis iš SLA. narių, 
kurie tą\ laikraštį skaito.

Pataikaudamas savo asmeni- 
riems ir\ partiniams sėbrams, 
“Tėvynes” \redaktorius dažnai 
nueina pertoji

PER SKAUSMUS Į — KUR?

riaus ir Girėno paminklo fondo 
dalykų. Jau praėjo penki mė- 
nėšiai po tariamos “lietuvių die
nos” Harlem aerodrome, kuria
me sulig šimučio melagingu 
pasirodymu 
žmonių, o jisai dar ligi šiol ne
paduoda to parengimo įplaukų 
ir išlaidų.

Buvo paskui rengiamas Nau
jų Metų pasitikimo vakaras, ku
rį Marijonų organas reklamavo. 
Iš jo atskaitų taip pat nėra, 
tik žinoma tiek, kad Marijonai 
padėjo ta vakarą sukišti j sky
lę, — panašiai, kaip pernai ru
denį jie sukišo į skylę ir kitą 
to fondo parengimą. Jeigu taip 
“sėkmingai 
“darbuosis” 
gai išteks tų pinigų 
fondui pradžioje buvo suauka- 
vusi visuomenė?

BIMBIšKAI-MARIJONIšKAS 
DUETAS

Užsakymo hafni t
Chicagoje — paštu:

Metams............... ... ..... .....
Pusei metų------- ---
Trims mėnesiams___ —,
Dviem mėnesiams__ —
Vienam mėnesiui ---------

Chicago] per išnešiotojus:
Viena kopija ........ -.......
Savaitei_____________—
Mėnesiui---------------------

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pašte: 

Metams----------
Pusei metu ____
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams___________________ $8.00
Pusei metų ——___ 4.00
Trims mėnesiams___________2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

“O už p. Račkausko pečių 
nėra jokių protekcijų, dagi į 
jį žiuri čia kaipo į nenuora
mą Amerikietį...”
Vadinasi, Račkauskui gali 

būti dar blogiau, ir tai, mat, 
dėl to, kad jisai buvęs ameri
kietis.

Toliaus pasirodo, kad Rač
kauskui darosi jau visai riesta, 
nes

“Pagaliau, reikia priminti, 
kad p. Račkausko prašymą 
iššaukti jo liudininkus atme
tė. Leido tik jo paties lėšo
mis iššaukti tris liudininkus 
iš Anglijos. Bet jo algą su
stabdė senai ir iš pensijų 
fondo neišmokėjo priklausan
čių sumų, tai iš kur kaltina
masis ims lėšas liudininkų 
iššaukimui net iš Anglijos? 
Vadinasi, kaltinamąjam ne
suteikiama progos net liudi
ninkus turėti apsigynimui. 
Akyvaizdoje tokios padėties 
išanksto galima numatyti by
los išvados...”
Kitaip sakant, galima numa

tyti, kad p. Račkauskui nepa
vyks išsisukti nuo bausmės!

Taigi pats “Tėvynes” bendra
darbis rengia to laikraščio skai
tytojus prie nemalonios žinios 
apie Račkausko nuteisimą kri
minalinėje byloje. O betgi jisai 
savo straipsnį užvardina “Per 
skausmus į garbę”. SLA. orga
no skaitytojai dar, tur bUt, pir
mą kartą savo gyvenime bus 
patyrę, kad patekti į kalėjimą 
Už kriminališką dalyką tai — 
“giarbė”.

Iš Račkausko užtarėjo raši
nio, beje, mes patiriame dar, 
kad tas buvęs Lietuvos valdi
ninkas yra kaltinamas ir už ko
kius tai darbus, atliktus Lon
done, nes kitaip kam gi jam 
butų taip svarbu šaukti liudi
ninkus iš Anglijos sostinės? Iki 
šiol buvo žinoma tiktai, kad 
jam yra iškelta byla už sveti
mų pinigų pasisavinimą Pietų 
Afrikoje.

Galų gale, tas po pseudoni
mu pasislėpęs “Tėvynės” ben
dradarbis bando surasti Rač
kausko “skriaudimą” tame, kad 
Lietuvos valdžia atsisakė savo 
lėšomis partraukti jam liudinin
kus iš Londono ir kad ji nebe
moka jam algos. Bet kur pa
saulyje yra matyta toks daly
kas, kad valdžia mokėtų išlai
das liudininkų, kuriuos kaltina
masai nori pakviesti į teismą 
savo išsiteisinimur? Arba kad 
valdžia laikytų ant algos žmo
gų, kurį ji pati apkaltino, pa
traukė tieson ir tik po kauciją 
išleido iš kalėjimo iki teismo 
dienos ?

šitos pastabos nereiškia, kac 
“Naujienos” linki blogo p. Rač
kauskui. Butų geriau, kad ji- 
£ai išsiteisintų, negu kad butų 
nuteistas, nes jisai yra pagyve- 

Jnęs žmogus ir savo laiku atli- 
I kęs ir naudingų darbų visuome
nei. Tačiau visam kam turi bū
ti saikas. Asmenį, kuris valdžiai 
buvo taip geras, kad ji davė 
jam aukštą vietą ir kurį dabar 
ta 'pati valdžia traukia atsako
mybėn už kriniinališką nttsidė- 

piešti, kaipo idėjos

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
8133 SOUTH HALSTED STREET

Fritz’u”, o anglai
Taigi Francijoje dar tebėra daug žmonių, kurie 

savo respubliką stato aukščiaus už diktatūras, nes net 
ir tarpe skaitytojų laikraščio, kuris pasiūlė jiems pa
sirinkti diktatorių, dvidešimt tūkstančių pasisakė už 
“Marijoną”. '

Tačiau negalima ignoruoti to fakto, kad agitacija 
už diktatūrą tenai eina ir randa pritarėjų. Tai pasėka 
to finansinio ir ekonominio krizio, iš kurio Francijos 
politikieriai nesugeba ištraukti savo kraštą.
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(Tęsinys)
PER FRANCIJĄ

Važiuodami^ per Franci j a, 
tarp Vokietijos sienos ir Pa
ryžiaus niekur nematėm javų, 
tik runkelius, iš kurių daro 
cukrų. Kai važiavome per Fran- 
ciją spalių menesį, tai tuo lai
ku tjUOs runkelius kasė. Lau
kai buvo priversti didžiausiomis 
krūvomis, iš kurių juos krovė 
į vežimus, vežė j stotis ir kro-

PROGRESS
FURNITURE CO.

KRAUTUVE 
IŠPARDUODA VISA 

SURPLUS staka
GERIAUSIŲ PLOVYKLIŲ 

REERIGERATORIŲ 
I# DULKIŲ VALYTOJŲ

Už Labai Sumažintas Kainas

•Kortuotos Aluminum Maytag 
i Plovyklos pilnai pcrnaujinlos

44.50
Naujausios Mados Drabu

žių Plovyklės po

59,50
Naujos Westingliouse, Thor, 
Apcx, Ą. B, C. plovyklės 

pasirinkimas po 

*49.00
* r .

Naujos Thor ir Bec Vac 
plovyklės, pasirįnkimas po 

29.75
Pertaisytos—vartotos 

plovyklės po 

$12.50 ir $17.50
Eureka pernaujinti dulkių 

valytojai po 

’12.95
DIDELI 

REFRIGERATOJftIAI

89.50
Mažai tereikia įmokėti arba 

r senas dalykas į mainus bus 
parok uotas kaip įmokėji- 
mas. Liekančius pinigus ga
lėsite mokėti po 50c ar $1.00 

į savaitę.

Pasinaudokite šia proga, 
kurią siūlo didžiausiu 

vertybių Krautuve.

Vedėjas J. KALĘDĮNSKAS

Duodame gražius radio pro
gramų s kas nedėlių Įl-tą 

v^l. prieš pietus.

vė į traukinius, kurie runkelius 
gabeno j dirbtuves.

Franci j oje didžiuma arklių 
labai dideli, labai riębųs ir ei
na išlėto, taip kad vos tik kru
ta. Vežimai su dviejais ra
tais, bet milžiniškai dideli. Vie
nas ratas aukštesnis ir už ge
rai aukštų vyrų. Lygsvarą at
laiko arklys, kuris yra apžer- 
tas-dviejų didelių “dyselių”. 
Priekyje to vieno arklio papras
tai būdavo sukinkyti du ar trys 
arkliai. Juos valdė žmogus 
atsisėdęs ant pirmojo arklio ir 

'važiavo lėtai, tik žinksnis po 
žinksnio.

• Francijoje kaimų arba vien
kiemių nematėme. Buvo tik 
miestukai, apie 2—3 mylias 
nuo vienas kito. Į juos žmo
nės suvažiuodavo po dienos dar
bo. Žmonių-gi Francijos ūkiuo
se palyginamai mažiau, negu 
kitose šalyse.

Mums teko vakarieniauti ne
toli nuo Vokietijos rubežiaus. 
viename mažame miestelyj, kur 
matėm vienoj didelėj valgykloj 
nešvarius francuzus apsistačiu- 
sius stalus vyno buteliais ir 
baliavojant. Kad kalbėti apie 
girtuoklystę, tai Francijoje jos 
yęa daugiausiai, negu kur ki
tur. Alaus ir degtinės francu- 
zai mažai geria, bet vynų tai 
maukte maukia.

Girtų žmonių kaip Paryžiuje 
taip ir mažuose miesteliuose 
matėm daugiau nekaip kurioj 
kitoj šalyj. Pravažiavus Vo
kietijos rubęžių įvažiavome i 
pirmų didesnį miestą, kuris va
dinosi Verdun. Miestas buvo 
gražus. Tai. garsusis Verdun, 

j kurį vokiečiai labai norėjo už- 
j imti laike karo. Nuo Verd,unp 

iki Paryžiaus — apie šimtas 
i penkiasdešimts Amerikos my- 
į lių. Bevažiuojant teko pakliū

ti į dar vienų didesnį miestų, 
vardu Chalons.

i Keliai Francijoje ne prasti, 
bet nėra tokie , geri kaip Vo- 

j kieti j oje. Nuo Vokietijos ru- 
bežiąus į Paryžių važiuojant, 
kelias yra geras, bet iš Pary
žiaus į Belgiją važiuojant, tai 
vietomis ir visai prastas. Au
tomobilių Francijoje matyti 
tiek daug kiek įę Vokietijoje, 
bet daugiausiai vietinės gamy
bos. Jis skiriasi nuo Amerikos 
automobilių tuo, kad turi aukš
tų priekinį “hood” ir yra ma
žesni. (Bus daugiau)

Pirmadienį: Lietuvos “Henry 
Fordas”.

Keistas marijonu 
dienraščio elgesys

“Pasipilitiųnsio” balsas

: Trumpą laiką atgal “Drau
gas”, užvedęs negražią šmeižtų 
kampaniją prieš ALTASS, tarp 
kito ko, neturėdamas jokių fak
tų, vien pasiremdamas gandais 
atakavo organizacijos atskaitų.

Neturėdamas jokių įrodymų 
ir parodydami savo blogų va
lių, kataliko dienraščio, marijo
nai, dergė ALTASS, darė įvai
rias insinuacijas ir stengėsi 
diskredituoti ALTASS valdybos 
narius. Kad “Draugui” rūpėjo 
tik skridimo rengimo darbo 
trukdymas ir, žinoma, pačio 
skridmo sutrukdymas, parodo, 
kad ir štai šis faktas:

r •

Laike pirmiau, minėtos šmeiž
tų kampanijos, p. Račkienė, bu
vusi ALTASS narė, pareiškė 
“Drauge” štai ką: pirmiausiai 
ji pasiūlė Valeriono lašų “Nau
jienų” redaktoriui, o paskui par 
reiškė, kad viskas bus įtvarkoje 
(suprask, “Draugas” nustos 
šmeižęs), jei ALTASS paskelbs 
finansų komisijos patvirtinimą 
dėl atskaitos tikrumo.

Dabar, kuomet finansų ko
misija paskelbė savo šiek tiek 
suvėlintą pareiškimą, tai, ne, 
nemanykite, “Draugas” neprisi
laikė savo žodžio, bet paleido 
naują insinuacijų saują AL
TASS adresu.f .............. . .

Atkreipiant ponios Račkienės 
patarimų marijonų adresu, bu
tų pravartu, jei “Draugo” šu
lai panaudotų valeriono lašų ir 
šiek tiek nusiramintų. Q nusi
raminti reikės, nes, netikiu, kad 
nei ALTASS finansų komisija, 
nęi ALTASS valdyba daug iį- 
giau toleruos tuos negražius 

< % r V .
užsipuldinėjimus. Esu beveik 
tikras, kad į trumpą laiką su
interesuoti atras priemones 
tuos užsipuldinėjirčkiš f sustab
dyti ir parodyti tikrą “Draugo” 
veidą skridimo reikale.

Pasipiktinęs.

Siunčiame Gėles Telegramų i 
pasaulio dalis.

L O V E I K I S
KVIETKINĮNKĄS

Gėlės vestuvėms, bankietams 
. pagrabams.

3316 S. Halsted St
Phone Boutevard 7314. ęijicago, III.

VISO

ir

JONAS MOTIEJAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 11 diena, 1:00 valanda 
ryte 1935 m., sulaukęs 70 me
tu amžiaus, gimęs Kauno red., 
Šiaulių apskr., Lygumo parai)-* 
JoniškaiČių kaime.

Amerikoj išgyveno 45 metus
Paliko dideliame nuliūdima 

sunu Joną, posūni Antaną Sta- 
rsvičjų ir marti Ona ir paarti 
Elzbieta Motiejaitiėnė ir anū
kė Barbora ir gilinės.

Kūnas pašarvotas randasi 
2122 Węst 24th Street.

Laidė tu vės i vyks utarninke, 
sausio 15 dieną,’8:80 Vai. iŠ ry
to iš namu Į Aušros Vartų 
parapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionįę siela, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapines.

Viši a. a. Jono Mptiejaičio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kvięčišnii da
lyvauti laidotuVėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimą. 1 ’

Nuliūdę liekame.
Sūnūs, Posūnis, Marčios, 
Anūkės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boriūs Lachavich’’ "ir ’ Sunai, 
Tel. Canal 2515,

Nuo krosnies užsidega medi 
uis namas prie Union ir 18-os

1815 So.

kamuoliai

Didelis gaisras IS-oj 
Ap. išmetė devynis

t<? 
tų 
lė 
21

Federąlė vąlįžįa de- 
pozįtuoją pinigus 
lietųyįų spnlkon

Įnešė, kaipo pirmą įmokėjimą, 
$86,000 į Standard Savings 
and Loan Association.

t r t r,i"’

‘ 1,8 ĄPIELIN^B. —Trys ma
žyčiai įu^likiai ir šeši suaugę 
žnięhes buvo išmesti į gatvę, 
kai vakar rylą kilo gaisras 
name, prie Union ir 18tos gal.

Namas užsidegė apie 8:30 
ryto nuo krosnies, kuri degė 
skiepe, visam dviejų aukštų 
mediniam namui 
Union avė.
i. . ■ ■■ >

s Gaisrui kilus 
.durnų ėmė veržtis iš skiepo į 
viršutinius kambarius ir krąu- 
ituvę namo priekyje, ir į orų. 
Durnų gausumas ir pažadino 
namiškius. Pirmoji pajuto, 
kad namas dega, Elena Tama
šauskaitė, 2.1 metų, kuri pabu- : 
dusi, tuojau visus kitus namiš- 1 
kius pažadino.

Jie buvo Adomas Tamašau
skas, gyvenęs pirmame aukš- 

ij* užlaikęs valgomų daik- 
kraųtuvę; jo žmona, Uršu- 
Tamašąuskienė, ir Elena, 
metų.

Sudegė rūbai, baldai
Viršutiniani namo aukšte 

gyveno Tamašausko sūnūs, 
Bruno, 2Ą metų, žmona So- 
phi,c Tamašauskienė, 22 metų 
ir jų vaįkai, Gene, 5, m., Do- 
nald, 2 metų ir Qracie, 5 mė
nesių amžiaus. Be to, namuo
se nakvojo ir viena Marion 
Belskis.

• ' ‘ 4 t 
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Pažadinusi namiškius Elena 
Tamašauskas tuojau šoko prie 
telefono ir pašaukė ugniage
sius, kurie akimirksnyje atvy
ko. Jie išnešė iš durnais užpil
dytų nąm.ų mažus kūdikius. 
Vi/si kiti išbėgo vienmarški
niai, tik persimetė paltais. Vi
si rūbai, baldai paliko namuo
se ir didžiumą jų žuvo, Sužei
stų nebuvo nei vieno.

Padegėliai rado prieglaudą 
kaimynės p. Urbonienės, 1817 
So. Union avenue, namuose.

---------— ■! I------ Į

Šįvakąr įvyks. ŠIA. 
Mętem kuopos 
metiniai š(fe

‘ 9

šimtai Chicagęs lietuvių su
trauks į puąšnų Chicago Beach 

viešbutį

Šiandiena bus reikšminga 
dvejais įvykiais: pirmas, tai 
Lietuvių Parodos atidarymas 
Fair krautuvėje; antras: SįA 
208 Moterų, kuopos šokiai, ku
rie įvyks Chicago Bęąęh 'vieš
butyje, prie Hyde Park bulvaro 
ir e^ęro kranto.

. Po ilgų pastangų ir darbo, 
po sunkaus triūso, SLĄ kuopos 
narės šįvakar bus pąsiręngusięs. 
gražiai priimti ir suteikti 
linksmą ir srnągų> vakarą šim
tams lietuvių, kurie susirinks j 
šokius.

Ęaė šimtai susirinks, negali
ma abejpti, nes kuopos paren
gimai visųorųet sutraukdavo 
daug publikos ir sųįrąųjįą jų šį
met. šokiams gros gera J? By- 
ąn^ko, šokių orkestrą.'

Standard Ęederąl Savings 
a,ndį Loan Assęciation of Chica
go sekretoriuj, Justinas M,acke- 
vičius, 2324 S. Leavi^t sįtręet, 
gavo laišką iš Jungtinių Valsti
jų iždo, kad valdžia pasirengu
si depozituoti pinigų į tą or
ganizaciją. Kaip žinia, Standard 
Associatįęn buvo pirmiau žino
ma 'D, R ę. Gedirnięp. Spulkos 
vardų. Vardas buvo pakeistas, 
kai ęrganiząęija parėjo po. fę- 
dęraįės valdžięs jurisdikcija.

Prisiųstam laiške p. J. Mac
kevičiui, ųž i|ždo sekretorių pa
sirašęs asistentas pareiškė, kad 
federalė valdžia įneš pradžiai 
$86,0Q0 į jo sekretoriaujamą 
organizacijų, užpirkdama 860 
pilnai išmokėtus serus.

Federalė valdžia, jeigu reika
las, galės įnešti į kalbamą spul- 
ką iki $1,000,000. Ji depozituo- 
ja pinigus tokiomis pat sąlygo
mis, kaip ir kiti paprasti depo- 
zitoriai. »

r—-
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VEIKIMOW. Lakaus ąupirko 
Mildos restaurantą
B^p.GępppT 

sevičienė, ......... ..
restauracijos, 3206 Šo Halsted 
St pardav.ę save> bfanL |aį y|a 
valgyklą, ponui W. C. jaukaus.

Ponas w:”č: LukausWw-

ją 1741!”Įv St.”'r.r,, ,
Laimingos kloties naujam duos’ savo* raportus i^' nuveiU- 

btenieriuj. ' D^as. tų darbjj. -B g

• ■. ' ■ “

— Ponia Mi- 
savininkė Mildos

Ęyt ^etiiąs

Joniškiečių . kliubas šaukia 
svųįi>iį*metinį susiririkimų, se
kmadienį 13. dienų sąusio> 

43rd št. 1-hiį vM. po pietų, 

ku, nes turime nustątyti visų 
.metų veikimų. Komisijoms iš-

■►-ĄKrU T-*”*;* *-*<

Nors jos pesuo Isobel Steele bu
vo per ilgą laiką kalinama ir 
kankinama nacių neva už šni
pinėjimą ir tik pastangomis 
iAmerikos valdžios liko paliuo- 
įsųota, Marian vistiek ruošiasi 
vykti į Vokietiją, kad apsivesti 
su nacių leitenantu.

Iš Budriko įpuzikan 
tų kontesto

Praeitų trečiadienį įvyko Bu
driko populiaris muzikantų, 
dainininkų ir šokėjų kontes
tas, Mark Whitc Sąuare svet., 
prie 3()tos ir Halsted St. šie 
Budriko kontestantai tęsiasi 
pęr visų žiemų, o atsibuna kas 
trečiadienio vakarų, minėto j 
svetainėj. Kaip gal žinoma, 
juose gali dalyvauti kiekvie
nas — senas, jaunas, muzikas 
ar šokėjas, kuris turi noro sce
noj pasirodyti.

Praeitam konteste gražiai 
pasirodė sekantieji,: Bruno Al- 
donis, Mrs. Kungis, Emily Pra
naitis, Bętly Bilotta, Albert 
Tamanauskas, John Kasilai- 
tis, Beatriče Shcchąn, Loretta 
Przybylo, Bernice Stupurįs, 
Josephiiię , Jįayiękas,, Genevieve 
Bentauskas, (Anųa Sęrc’ika, 
Carrie Nowak, Mary Stankus, 
AnĮonia, B.eriiice ir Genevięve 
Rctnauskas, An.thony Rcntaus- 
kas, Aldona Zųbaviče.

Visi jus mėgėjai - muzikai, 
dainoriai ar šokikai, esate 
kviečiami dalyvauti konteste,

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
hMSUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

1360 kilocycles

Šituo laiku ię iš šįtos 
radio stoties kiekvienų

Pąnędelį 
Seredą ir 
Pėtnym

(J.ąbar eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios

saukę.

TĄIįPGJ

9 vąl. vakare
įiš stoties >

MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

,ę ir 17 
LeaVe”

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jješkot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galiųią gauti.

Čia 
susirasit 

** f

ko
tik 
jums reikia

ANGLIS
COAL

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

NORTHERN COAL CO„ 
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 —- 
Merrimac 2524 

BARŲ FIKČERIAĮ
BAR FIXTURES

ir
už

BARAMS FIKČERIAĮ 
žemiausiomis Kainomis Chicagoj 

Nauji ir vartoti stalai, krėslai 
įrengimai restoranams.
....Priimsime jusu senus fikčerius 1 
gera kaina.HERZOG FIXTURE CO. 

1140-42-44 Blue Island Avė. 
netoli Roosevelt Rd. tel. Monroe 4078

KNYGOS
BOOKS 

. i

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

ateinantį trečiadienį, ir ateity. 
Užsiregistruoti galite Budriko 
krautuvėj ar pačioje svetain- 
nėje.

RĄĮĮĮdO
Progresą Furniture 
Čompany duos koncer

tinį radio programą
Ryt, nedėlioj, 11-tų valandų 

prieš piet iš stotie^ WGES bus 
transliuojamas oro bangom’Į 
reguliaris ne^ėldlenio radio 
programas, kuris šį sykį susi
dės iš koncertinių dainų ir 
įpuzikos, o dalyyaus žymi (Jai- 
pininkė, viešnia iš New Yorko, 
Kostancija Menkęliuniutė, Jo
nas Romanas ir kiti.

Kalbės advokatas Gugis, tylįs 
svarbių pranešimų ir visokių 
kitų įdomių dalykų pasiklau
syti; todėl, nepamirškite už- 
sistatyti savo radio ir pasi
klausyti. —Rep. D.

m a■ ■ ■ WęĄS.....
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SAUSIO 12
“DESIRĄB^E’,’ 

su Jean Muir. Geo Ęrent taipgi 
komedija ir 3 aktų vodevilius

SAUSIO 13 ir 14- 
“SECRET OF THE CHATEAU”

taipgi komedija
SAUSIO 15 

“ST. LOUIS IjLID”
su James Cagney ir kitįais, 

' taipgi komedija
Vakare DYKAI Indai moterims.

SAUSIO 1Q ir 17 
“BY YOUR

Genevieve Tobin ir kiti 
komedija ir vakare DYKAI Indai 

• moterims' ' ' v •
'____''.. ■.

įmes Cagney ir 
taipgi komedija 

DYKAl" Indai 1

PLAUKŲ DAŽAI 
HAIR COLOR

• • » « • it

ŽILI PLAUKAI
TRINKOLINE permatomas skysti
mas, ne DAŽAI, permainys jūsų 
plaukų spalva, prašalins pleiskanas. 
Gausite vaistynSse, departamentinSse 
krautuvėse arba rašykite TRLNKOLI- 
NE LABORATORIES. 4240 Armi- 
tasre Avė., Chicago. Tel. BELmont 
1870. Kaina $1.25, per paštą $1.35.

RAKANDŲ Bargenai 
FURNITURE BARGAINS

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. Weštern 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 ___  $25.00
$300 kaurai ..........   $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj, 
RAPP STORAGE

_____5746 So. Ashland Avė._____

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i "

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO. 

1635 W. Division St.
_______ kampas Marshfield_______

STOGAI 
ROOFING r -

THĘ BRIDGEPORT ROOFING CO, 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blčkorystfes 
darbą.
. >8216 So. Halsted Street. 

Tel, VICtory 4965.
rat nvtrr na oik AJLt> i iVJLVa 

ĮaAUNDRIES

Tel. Rockwell 9208-9 
10 metų tof pačioj vietoj, 

Marshall Sąuare Wet
Wasn Laundry

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

“Pirmyn” choras radio 
programe

Budriko krautuvės radio pro
grame rytoj iš stoties WCFL, 
970 Ę., nuo pirmos iki antrai 
valandai po piet, turėsime pro
gos išgirsti gražų ir išlavintą 
lietuvių chorų “Pirmyn”, po va
dovyste pagarsėjusio muziko J£. 
Steponavičiaus.

šis pažymėtinas choras pil
dys vadovaujančių programo 
dalį, sudainuodamas rinktinų 
liaudies dainų, taipgi dainų iŠ 
operetės “Kornevilio Varpai”.

Toliaus prog^aipą pildys Bud
riko instrumentalistai, įdomus 
pranešimai, na ir visų laukia
moji “Makalų šeimyna”.

Pasukime tad rytoj savo ra
dio ant 970 K. 1-moj vai., ę 
pasigerėsime geru programų.

RAMOVA
|l TEATRAS F1

35 ii* S. Halsted St

SAUSIO 12 
“THE CAPTAIN KATES 
; THE SEA”
su John Gilbert ir kitais 

taipgi komedija
SAUSIO 13, 14 ir 15 

“PECK’S BAD BOY”
su Jąckie Cooper ir kitais.

Pirm, ir Antrad. Bargenu Matinee 
” iki 6:80 vai. vak. ** v 1

SAUSIO 16 ir 17
“A LOŠT LADY” 

« 'V*'-"" t -T 3. T t -t'”' -Y

Barbara Stanwyck ir kitais 
taipgi komedija

su



Furnished Rooms

PARSIDUODA Tavern arba išsi- 
renduoja su visais fikčeriais, pigi 
renda. priežastis pardavimo turiu du 
biznius. 3329 So. Lituanica Avė.

PARSIDUODA arba mainysiu ant 
mažesnio namo dvieju pagyvenimu 
medinis namas — apačioj Storas ir 
4 ruimai — VirSui 6 ruimai. 2457 
W. 47th PL. antros lubos.

PARSIDUODA 4 kambariu Chica 
go Lawn cottage pigiai. $200 įmo
kėti, ar mainysiu ant loto biznio ar 
privatiško, South Sidėj, Chicagoje.

RENDON Storas ir 4 kambariai. 
Tinka dėl grosernės, taverno arba 
kito biznio. 3802 So. Union Avė.

TAVERN parsiduoda biznis išdirb
tas gerai, randasi prie dviejų gat- 
vekariu lainiu.

6227 So. Ashland Avė.

TAVERNAS pardavimui. Baras, 
stalai, kėdės, trys pečiai, stiklai, 
lišnas stekas už $200. 2508 W 38 
St. Kampas Archer.

PARSIDUODA Delicatessen krau
tuvė geroj vietoj. Renda pigi, ap
gyventa skirtingomis tautomis.

6417 So. Damen Avė.

—Or—
TAVERN ir Restaurantas parsi

duoda, pilnai įrengtas, gerai įsteig
tas biznis, 50 vietų atsisėdimui. Ap
leidžiu miestą. 3313 W. 63 St.

PAAUKAUSIU 5-4 kambarių fla- 
tus, namas puikiausiam stovy, Pi
giai, Priežastis senatvė ir forėclo- 
sure. 5342 Wentworth Avė. Atsi
šaukite angliškai.

SHOEMAKER šapa parsiduoda, 
išdirbtas pelningas biznis. Nemo
kanti išmokinsiu; priežasti patirsit 
ant vietos. Savininkas

2709 W. 71 St.

BARGENAS. parsiduoda Tavern 
su laisniu — 5 pagyvenimui kamba
riai — Priežastis važiuoju Lietuvon. 
1320 So. 49 Avė. Cicero.

RENDAI apšildomas kambarys 
prie mažos Šeimynos, vaikinui, mer
ginai ar ženotai porai.

3389 Wallace St.

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

šiame susirinkime.
Valdyba.

Piliečių Lygos metinis su- 
jvyks trečiadieni, sausio 1G

Visos

ČIA
PAMATYSITEMany Interesting Gamės Forecasted

juodą

taip

operetės

TEMYKITE!
seek

their

scoring

S. Ken-

PRANEŠIMAI

m

$245

Kainavo
mažą 

Taingi

paprastą garantiją; $9 CIK dar
tik   ........   *&^W|tobi

TEL. REPUBLIC 8402

js

vėliausias 1982 De- 
Tobulas kiekvieno, 

— tairai kaip nauj

4428 So. W este m Avė.
1 lubos

NAUJIENOS, Chicago, III.

NAUJIENOS BASKETBALL MEET WILL 
MOVĖ INTO ITS 7TH ROUND T0M0RR0W

Well, the tournament is mov- 
ing righ't along and before long 
the semi-final round will be 
reached. Don’t forget, after 
Sunday there will remain only 
4 more Sundays for the preli- 
in i nary rounds. Have you seen 
any of the games yet? You 
better hurry and do so before 
it is too late. Secure your 
passes from the Naujienos box 
office located at 1739 S. Halsted 
Street for only 50 cents and be 
with us tomorrow.

We hope that the Bulaw 
Aces wi)l have with tnem again 
that vvonderful cheering sec- 
tion. Now let’s read over 
of the line-ups Ihat will 
there tomorrow.

some 
be in

Red Roses of Cicero to 
their 5th win frcm !he 

Sleeper’s A. A.

did lašt Sunday, they ought to 
give the Red Boses a good 
game.
Atlantic Vi’lagers to encounter 

the Naujienos Imps
Those Villagers who las»t Sun

day gavo the Mažeika’s a very 
elose game will meet up against 
the Imps at 5 P. M.

The Villagers have 
working team and 
their height ought to 
Imps easily.

The Imps will be led’ by Cap- 
tain John Stanaitis 
have 
Kuchin 
wing.
Bulaw

Birds

a smoolh 
aided by 
beat the

who will
Blinstrub, Beckanaitis,
and Novickis under his

šeštadienis, sausio 12, 1935
Aces will remain idle tomorrow 
ajnd receive a vveil earned ręst* 

I ; J. J. Žukas.

KA KAS SAKO GY 
VAIS KLAUSIMAIS

ARTISTUS
IR 

ARTISTES
įdomios, melodingos, 
juokingos, kartu pil
nos gražių žavingo- 
s i o s Normandijos 
vaizdų ir dainų

Naujienų landus reporteris F. 
Bulaw kasdien atsiklausia j- 
vairių žmonių, ką jie mano apie 
visokius didelės ir mažos svar
bos dalykus.

juodą ir baltų duoną ir visi 
esam sveiki. Tas parodo, kad 
juoda ir balta duona teikia tuos 
pačius rezultatus”.
Felicija Aleksynas, 2023 S. Ash- tiekti raportai iš praeitų metų, taip- 
land avė.—“Juoda duona visuo 
met yra sveika valgyti 
baltoj nėra tiek 
mineralų, 
duoną”.

2 vai. po pietų G. Chernausko svet., 
1900,So. bnioh Avė. Visi nariai 
malonėsit dalyvauti, nes vra daup 
svarbiu reikalu aptarti, taipgi nepa
mirškite kad, iš centro yra prisiųsta 
svarbiu pranešimu, taipgi bus pa-

CLASSIFIEDADS

nes 
krakmolo ir 

Aš valgau

gi nepamirškit atsivesti naujų narių 
prirašyti pne ŠIA. 129 kuopos.

K, Batutis, prot. rašt.

The Red Rcses, who have 
been winning their lašt four 
games by elose scores 
their skili against the 
tomorrow a«t 1 P. M.

Venskis, their main
mrchine will in all probability 
be in the line-up playing at 
center.

The Sleepers played a very 
fine game lašt Sunday and if
they play tomorrow as they have not shown

will try 
Sleepers

Aces to meet the Red 
in the featured game 

of the day
The Bulaw Aces will be after 

their 7th straight vietory when 
they appear tomorrow against 
the Red Birds.

Mr. Frank Bulaw the man- 
ager has found a great winning 
combination and does not in- 
čend to break it up.

The Red Birds have slipped 
considerably in their lašt four 
games and lošt all games by 
wide margins. Their players 

up for the

games which is the main reason 
for their poor showing.
VVashington A. C. to seek 

first win from the 
Banners A. C.

šiuoini pranešu, kad aš buvęs per 9 metus Eagles val
gyklos savininku, 1745 So. Halsted St., dabar nupirkau 
Mildos valgyklą, 3206 So. Halsted St., kurioj per daugelį 
metų patyręs virėjas gamina įvairius lietuviškus valgius. 
Visiems bus suteiktas geras ir mandagus patarnavimas.

Todėl, visus gyvenančius ir atsilankančius į šią apy
linkę kviečiu atsilankyti į musų valgyklą.

Walter C. Lukaus
3206 So. Halsted St. -

Mu

That wonderful fighting 
of the Banner’s will be in 
again giving the spectators a 
real exhibition of good basket- 
ball.

The Washington club has not 
as yet vtan a garne although 
they played some very nice 
bąli games. Well, they arę štili 
trying and that is a good sign. 
Game to start at 4 P. M.

J. F. Eudeikis Blue Ribbon 
Boosters to encounter the 

Belskis Boosters

team 
there

After having remained idle 
for the past week the J. F’s 
will again resume play tomor- 
row at 2 P. M.

They will have that old fav
orite “stand-byM team in the 
line-up to try theib Kibk against 
the Belskis Boosters.

The Belskis Boosters will be 
led by Belskis, a nephew of the 
sponser, of the team. Very fine 
playing and wonderful sport- 
manship are some of the qual- 
ities possessed by Belskis.

Schedule for Sunday January 
13, 1935

1 P. M. Red Roses play 
Sleepers A. A.

2 P. M. J. F. Eudeikis Blue 
Ribbon Boosters play Belskis 
Boosters.

3 P. M. Red Birds play 
Bula^ Aces.

4 P. M. Banner A. C. play 
Washington A. C.

5 P. M. Atlantic Villagers 
play Naujienos Imps.

The Stanley P. Mažeika’s

Kaip Chicagoj, tai] 
ir Montrealyje pa 

sakoja buvęs.

Teisybės Mylėtojų Draugystės me
tinis susirinkimas Jvyks nedėlioj, 
sausio 13-tą d. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj 3133 So. Halsted St. 
Pradžia 12-tą vai. d.

Visi nariai-ės privalote dalyvauti, 
nes bus svarstomi konstitucijos da
lykai, kurie liečia kiekvieną narj-e. 
Apart to bus išduota metinė atskai
ta ir. Metinio vakaro raportas.

— St. Naricis sekretorus.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TAVERN pardavimui geriausia 
vieta Chicagoje.

537 N. Clark St.--------- -  < —

14th st. 
lietuviai

Šiandien duonos 
klausimas

šiandien Naujienų reporterio 
klausimas buvo: kaip tamsta 
manai, ar lietuviams geriau yra 
baltą ar juodą duobą valgyti, 
ir kodėl? ;

Ir štai kokius atsakymus jam 
davė sekami žmonės:

Martin Adomaitis, groserio, 
7 W. 65th str.—^‘‘Lietuvių tra
dicija yra valgyti juodą duoną. 
Juoda duona turbut yra svei
kesnė, bet lietuviai sulyg sko
nio gali valgyti ir baltą duoną”.

Jonas Adomaitis, 6941 So. 
Talman AVe.—“Juo baltesnė 
duona tuo arčiau mirties. Bal
ta duona greit sudžiūsta, o 
šviežią valgyti nesveika”.

Ponia Lucita Adomaitiene, 
7937 Luella st.— “Vieniems yra 
sveika valgyti juodą duoną, ki
tiems baltą. Kiekvienas gali 
pasirinkti sulyg savo skonio”.

J. Aglinskis, 557 W.
—“Juoda dėlto, kad 
nemėgsta baltos”.

G. Akromovich, 6323
neth av.—“Jei nori būti sveb 
kas, turi valgyti juodą duoną. 
Prie mėsos ir prie kitokių rie
bių valgių balta duona yra ne
sveika valgyti”. 1

Kun. Ign, Albąvičius, 717 W. 
18th str.—“šis klausimas ge
riau pritiktų gydytojui atsa
kyti. Bet aš manau, kad juo
da rupi duona yra Sveikiau val
gyti, negu balta’h

Frarik Alekna, 3240 Ever 
green avė.—“Raita geriau vai- 
gyti, nes ji geriau atrodo. Svei
katos atžvilgiu valgau tokią, 
kokią galiu nusipirkti. Nesvei
ka tik tuomet kai jokios du-
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nos negaliu nusipirkti”.
V. Pilkin, 627 W. 18th str.— 

“Baltos niekad nevalgau. Val
gau juodą ir esu sveikas”.

Chas. Ale k no, 5317 Maryland 
str.—“Man vistįek balta ar 
juoda. Nors balta gražesne, bet 
juoda sveikesne. Todėl dažniau 
valgau juodą duoną”.

Jos Aleksa, 3339 S. Morgan 
str. — “Juodoj duonoj randas 
visi mineralai, Kiek gamta ru
giams ar kviečiamas vitaminų 
suteikia, tiek mes randam jų iš 
tų grudų iškepę juodą duoną”.

Genovievė Aleksiuniutė, 6641 
S. Richmond St. “Mes valgom

Didžiausias Automobiliy Pardavimas Chicagoj 
Vėl mes siūlome sensacingiausias vertes iŠ naujai įgytų automobilių, 
kokias Chicaga dar nėra mačiusi. Pasinaudokite šia nepaprasta proga. 

Pirkite sau automobili dabar < .
Garantuojame šias kainas esant žemiausiomis mieste.

Jūsų senas karas priimama mainams, balansą galite išmokėti per 12 ar 
18 mėnesių. Kiekvienam karui duodama 90 dienų rašyta garantija, 
taipgi 7 dienų išmėginimd^pasivažinėjimas ... , v

BUICK DeLuxe 1982 Coupe 
—kaip naujas; 6 dratiniai ratai— 
geriausi tairai — užbaigai ir ap
mušalas ;be mažiausios 
dėmės; tik .........   ■ *
HUPMOBILE', veliaiisias 1932 
DeLuxe sedan, tikrai* gražiausias ka
ras Chicagoj. Turi 6 .dratinius ra
tus, 6 tairus kaip naūjus. Be jo
kios dėmės viduj ar oro pusėj. 
Kaštavo $3400. Musų 
kaina tik ....
CADILLAC 1981 sedan. šis 
karas priklausė žymiarh bankieriui. 
Buvo tepamas ir aliejuojamas kas 
500 myliu. Mes garantuojam, kad 
jis yra kaip visai naujas. <971% 
Musų kaina tik ■ V
NASH vėliausias 1932 \ Dę- 
LUxe sedan, vėik nevartotas ir taip 
geras, kaip kad buvo naujas. 6 
ratai ir 6 tairai kaip nauji. 90 
dienų garantija. Musų <9 K A 
kaina tik ........ ...........DE SOTO"i932 DeLŪxe sedan ~ 
garantuotas kad geras**

STUDEBAKER 1932 LeLuxe se- 
dar — garantuotas ;

I tobulumas, tik ......... ....
Ir daug kitų. Pasinaudokite šiomis žemomis kainomis ir nusipir

kite karą dabar. Gal niekuomet jums hebepasitaikys tokia proga kaip ši. 
Mes atdari kasdien, taipgi ir nedėlioj iki 9 vai. vakaro.

SQUARE DEAL AUTO FINANCE 
2529 NORTH CRAWFORD AVĖ.

BUICK, vėliausias 1931 me
tų DeLuxe sedan. Veik nevarto
tas. Garantuojame, kad yra kaip 
visai naujas. Įrengtas su sau
giu stiklu. 6 dratiniai ratai ir 
6 tairai kaip visai nauji. Kašta
vo $950, musų $9A. R
kaina tik .........................
CHRYSLER vėliausis 1982 sedan, 
Tobulas kaip tą dienų, kada išėjo iš 
dirbtuvės. Niekaip nesakysit, kad 
šis karas buvo vartotas. Garan
tuojamas kaip naujas O C
Musų kaina tik ..... ...... .
PONTIAC paskiausis 1934 De- 
Luxe sedan. Tai absoliučiai naujas 
karas, vartotas mažiau nei 3 sa
vaitės. š| puikų karų reikia pa 
matyti, kad įvertinti. "„2___
virš $1,200. mažiau negu 3 savaites 
atgal. Paaukausiu tik už mažr 
dalele originalės vertės. 1___ _
1983 Pontiac kaip naujas 
atiduosiu už .................. ■fvv
LA SALLE 
Luxe sedan. 
Smulkmenoj — įHinu Kaip nauji, 
daili užbaiga, duodame musų pa-

Kanadoje šventes praleido 
chieaffietis Povilas Šimo- 

nelis.

Chicagos Lietuvių Auditorijos 
Korp. Direktorių ir Atstovų susirin
kimas ivyks pirmadieni sausio 14-tą 
1935, Auditorijos svet. 3133 South 
Halsted St. 8 vai. vakare. Kviečiame 
visus Direktorius ir Atstovus būtinai 
dalyvauti

ir ki- 
tenais 
musų 
laiku 
labai

nURNSIDE. — Povilas 
šimonėlįs praleido Kalėdas ir 
Naujus Metus Montrealyje, 
Kanadoje pas savo brolį 
tus gimines. Jis sako, 
tokjs pat vargas kaip ir 
Chicagoje. Dabartiniu 
yra pusėtinai sniego ir
šalta. Kurie turi darbus, tai 
tiems dar pusė bėdos, bet ku
rie neturi dar’,3, tai tie labai 
vargingai gyvena. Yra geras 
skaičius bedarbių, kurie ir 
turėdami darinis nesiskund
žia, kad labai mažai uždirba.

Sakoma, nėra supiltų aukso 
kalnų, turi vargti kaip ir kiti. 
Lietuviško .jaunimo yra gana 
daug, bet veikimas yra labai 
silpnas dėl bedarbės, bet visi 
tikisi, kad darbai kada nors 
pagerės. Taip, sako, ilgai ne
gali būti ir žmonės negali ken 
tėti be reikalo. — Prs.

Moterų 
rinkimas 
1935, Fellowship House, 831 W. 83 
Pi. 8:00 vai. vak. Visos narės 
kviečiamos neatbūtinai atsilankyti.

Valdyba.
Draugystė Lietuvos Vėliava Ame

rikoj No. 1 laikys sa”-' metini susi- 
ririnkimą nedėlioj sausio 13 , 1935 
1 vai. po pietų Antano čėsnos svet., 
4501 So. Paulina St., Chicago. Drau- 

I gai ir draugės malonėkite atsilanky
ti, o yra daug svarbių dalykų ap
tarti. Sekretorius.

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

4625 S. Paulina St.

Tautiškos Parapijos Balius 
Nedėlioj, Sausio 13 d.; 1935 m. 
Parapijos Svetainėje, 3501 So. 
Union Avė. Pradžia 7 vai. vak.

Kviečia
Parapijos Komitetas.

SLA. 129 t kuopos priešmetinis su- 
susirinkimas iyyks sausio 13* 1935 m.

DAUG ŠILUMOS, MAŽAI PELENŲ. 
Pirkite dabar: Geras pavaduotojas 
dėl Pocahontas; Black Gold, lump 
arba egg, $6.00; Mine run, $5.75; 
Screenings, $4.75. Gruhdy Mining 
Co., Cedercrest 1131.

SVARBUS
DALYKAS 

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

THE THREE 
MUSKATEERS 

LIQUOR COMPANY
Incorporated
Lietuviška įstaiga 

4641 S. Ashland Avė 
Chicago, Illinois 

Reikalaujame pardavėjų. 
Klauskite Mr. Petkus.

(Adv.)

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Studija moderniškai 
įrengta su Hollywood 

i šviesomis. M _ 
420 W. 63rd St.

Englewood 5883-5840

CLASSIFIEDADS ]
Furniture & Fixtures 

Rakandai-Įtaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

PARSIDUODA restoranto fixčeriai 
— Visi arba po vieną. Parduosiu 
už pirmą pasiūtijimą.* 14231 Chicago 
St., antros lubos. Dalton, Illinois 
Dalton 669.

PARDAVIMUI 4 kambariu forni- 
šjai, labai pigiai, tik 2 mėnesiai var
toti., 827 W. 34 PI. 1 lubos iš už
pakalio.

Personai 
Asmenų Ieško *

VAŽIUOJU i Miami. Florida su 
geru 7 pasažieriu šiltu karu. Turi
me vietos dėl dviejų. Expensais 
pasidalinsime. Vietory 8310.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU partnerio i taverną — 
be skirtumo, vyras ar moteris. Ga
lima įstoti su mažai pinigų. Geras 
biznis, geri fikčeriai. Kas nori eiti 
i toki bizni atsišaukite

135 E. 107th
Pullman 0237

REIKALINGAS partneris i Koteli 
vytas arba moteris. Aš esu pavie
nis, pageidauju teisingo vyro arba 
moteries. Atsilankykite pasižiūrėti 
547 W. Madison St. Klauskite Mana- 
gerio.

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

REIKALINGAS patyręs bučerys.
1840 S. Halsted St. 

Canal 5821

LIQyOR SALESMANAI su 
“package Stores” ir tavern pasekė
jais. Augščiausias komisas ir bonus. 
Cornell Wholesale Liųuor Co., 2038 
W. 51st St.

For Rent
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.

PARSIDUODA Grosernė ir Malt 
ir Kops biznis, lietuvių centre. La
bai tinkama vieta dėl bučernės, kat
ras supranta bučernės darbą, 4 kam
bariai, renda tik $25.00. Priežastis 
pardavimo patirsite vietoje.

3210 So. Halsted St. 
Chicago, III.

PARSIDUODA delicatessen krau
tuvė, ' biznis išdirbtas gerai parduo
siu greitai dėl ligos.

3407 So. Wallace St.
... _ ............ ....... i .4...

PIGIA kaina parsiduoda moder
niškai įrengtas Tavern — Gerai iš
dirbtas biznis — Parduoti turime 
urnai. Išvažiuojame iš Chicagos, 
2515 W. 59 St.

Exchange—Mainai
KAS kų turite parduoti ar mai

nyti arba norite pigiai pirkti, na
mus, farmas, visokius biznius; ra
šykite arba ypatiškai kreiokitės pas 

C. P. SUROMSKIS
4038 Archer Avė. Tel. Laf. 6719 

vakarais 6230 So. Racine Avė.
Tel. Englewood 1179

Real Estate For Sale

MODERNIŠKAS 10 apartmentu 
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

STORAS ir 3 flatai, mūrinis na
mas, randasi Bridgeporte arti Lietu
viu Bažnyčios. Kaina tik $4500, 
imokėt $1500.

10 kamb. “road house” ir 3 lotai. 
Randasi 100 St. ir Westerą Avė. ši 
vieta nepriklauso prie Chicagos, tad 
gėrimu laisnis pigus. Pigiai par
duodam — naudokitės proga.

K. J. MACKE
2346 W. 69th St.

Tel. Prospect 3140

PARSIDUODA forcloseris naujau
sio vėliausio stylio mūrinis namas 
Marųuette Parke 2-6 kambarius, oc- 
tagon frontas, karštu vandeniu ap
šildomas, 2 boileriai. % bloko iki gat- 
vekariu. Kaina $7000. Kreipkitės 
Kazys Urnikis 7026 So. Fairfield 
Avė., pirmos lubos frontas, įėjimas 
per tušti lotą.

SAUGUS pirkiniai ir geras invest- 
mentas Marųuette Park — 4rių 
apartmentu naujas mūrinis, moder
niškas namas su garadžiais. Pi
giau negu už mortgičius. Kaina 
tiktai $8,800. Marųuette Park, 4 
kambarių su beismentu medinis cot- 
tage, furnace apšildomas, Eastų pu
sėje nuo Western Avė. Kaina $2150. 
Rašykite i Naujienas Box 206, 1739 
So. Halsted St.

Grane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. Iii.

ANT RENDOS 2 fomišiuoti kam- i - . H .
bariai dėl vaikinų, gali pasigaminti Su visais parankamais, vieta laikyti 
ir valgyti, yra maudvnės ir visi pa- paukščius^ ir ^zuikius, 
rankamai, ~ 
užpakalio.

827 W. 34 PI. 1 lubos iš




