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Naciai jau šeiminiu 
kauja Saar krašte

Uždarė visas opozicijos organizacijas ir 
konfiskavo jų iždus. Uždaryti ir opozi* 
cijos laikraščiai. Valdininkai šalinami
SAARBRUCĘEN, sausio 18. nenori nuolankauti naciams, 

didžiausiais būriais traukia Į 
Franci jų.

Visame Saar krašte dabar 
nebėra jokios Hitleriui nepa
lankios organizacijos, ar hitle- 
rizmui priešingo laikraščio, žy
dų b'ankrovop. irgi 
siparduoda, nes * ir 
kai ruošiasi bėgti

—Naciai jau pilnai pradėjo šei
mininkauti visame Saar krašte, 
nors tas kraštas bus perduotas 
Vokietijai tik kovo 1 d. Matyt, 
naciai stengsis iki to laiko vi
same krašte išnaikinti visų opo
zicijų Hitleriui, taip kad Hit
leris atgautų 
kimų” kraštų.

Naciai gali 
šame krašte 
sųjungos komisija po balsavi
mo apleido kraštų ir paliko ja
me tvarkų prižuirėti tik nacių 
paskirtąjį komisijoje atstovų

Socialistų ir komunistų or
ganizacijos liko uždarytos, o jų 
iždai tapo konfiskuoti ir pa
vesti neva beturčių šelpimui 
Tų partijų laikraščiai uždaryti 
ir jų spaustuvės konfiskuotos.

Nepalankių naciams katalikų 
organizacijos taipjau uždary
tos.

Visi opozicijos vadai jau yra 
pasislėpę Francijoj ir Šveica
rijoj. O ir visi kiti, kurie tik

pilnai jam “išti-

šeimininkauti vi- 
todel, kad tautų

Lietivis npln
išgelbėti Bruno 

Hauptmanną
Fisch su dviem draugais siūlę 

jam parduoti Lindbergho su* 
mokėtus pinigus

FLEMINGTON, N. J., s. 18. 
—Bruno Hauptmanno advoka
tai deda dideles vilties, kad jų 
klientų nuo kartuvių išgelbės 
Gustav Lukatis (kaip galima iš 
vardo spėti, Prūsijos lietuvis) 
iš New Yorko. Jis esu galys 
paliudyti, kad Fisch ir du jo 
draugai siūlė jam parduoti pi
nigus, kuriuos jie gavo iš Lind
bergho už jo pagrobto kūdikio 
paliuosavimų.

' Tuo laiku Lukaitis dirbęs prie 
Bear Mountain, N. Y. Vienas 
su juo dirbęs jaunas vyras 
pasiūlęs jam pirkti $50,000 vog
tų pinigų. Nors jis nemanęs 
pirkti, tečiaus jis vistiek pra
dėjęs su juo derybas. Atvykus 
j New Yorjcų pardavėjas pri
statęs Lukaitį dviem kitiems 
savo draugams, tarp kurių bu
vo ir Fisch. Jis nežinojęs kad 
tai yra Lindbergho pinigai ir 
Fisch pažinęs is fotografijos, 
kai Hauptmannas liko suimtas.

Hauptmanno advokatų žval
gai sako, kad jie žinų ir tuos 
kitus du vyrus, kurie bandė 
Bukaičiui pinigus parduoti.

Jei tas tiesa, tai pasitvirtintų 
Hauptmanno tikrinimas, kad jis 
pnigus yra gavęs iš Fisch, kuris 
yra jau miręs Vokietijoje.

Bet advokatai tiek pasakų

^ORASį
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt sniegas, daug šalčiau 
į vakarų. Užeina nauja šalčių 
banga ir šiandie ar rytoj šaltiš 
gali siekti žemiau zero; šiau
rės vėjas.

Saulė teka 7:14, leidžiasi 4;- 
47.

skubiai iš- 
jų savinin- 
j laisvesnę

kurie prita-Visi valdininkai, 
rė krašto pasilikimui po tautų 
sųjungos globa, dabar yra ša
linami iš vietų. Iš vietos liko 
pašalintas ir geležinkelių direk
torius, žymus katalikų vadas 
kuris atvirai kovojo nacius ir 
laimėjo dvi šmeižto bylas prieš 
nacių laikraščius.

Dirbę kašyklose ar jų admi
nistracijoje 1,500 francuzų ir
gi skubiai kraustosi iš Saar 
krašto. Trokai ištisomis gur
guolėmis veža jų daiktus j Fran
ci jų. Kasyklų viršininkai bet
gi pasiliks savo vietose iki kraš
tas bus oficialiai perduotas Vo
kietijai.

davėjus, tai, be abejonės jie 
pasirūpintų kuogreičiaus juos 
suimti, nes tai butų aiškiausias 
įrodymas Hauptmanno nekaltu
mo. Bet to nedaroma ir tas ke
lia abejonę 
teisingumų.
Triukšmas

apie to tikrinimo

Hauptmanno byloj 
šiandia nagrinėjantVakar ir

Hauptmanon bylų buvo kilęs 
triukšmas. Pirmiausia triukš
mų sukėlė pats Hauptmannas, 
kai federaliniam agentu; liudi
jant apie suradimų pas Haupt- 
mannų Lindbergho pinigų ir 
apie Hauptmanno pasiteisinimų 
dėl tų pinigų, Hauptmann urnai 
pašoko iš kėdės ir sušuko: 
“Meluoji, aš to nesakiau”. Jis 
tuojaus tapo sulaikytas. Bet 
federalinis agentas užraudo ir 

negreit atgavo savo ramu-tik
mų ir galėjo tęsti liudijimų.
Tai buvo Vakar.

Šiandie gi triukšmų sukėlė 
Hauptmanno žmona liudijant 
vienai Hauptmannų kaimynei, 
kad už poros dienų po Lind- 
berghų kūdikio pagrobimo pas 
jų atėjusi Hauptmannienė ir pa
sakiusi, kad. j i su vyru kų tik 
sugryžusi iš kelionės. Haupt
mannienė nebeiškentė ir pra
dėjo šaukti: “Tu meluoji, tu 
meluoji!” Pasidarė nejaukus 
įspūdis.

Vėliau abu atsiprašė 
dėl sukelto triukšmo.

teismo

Siūlys Kanados pre
kybos sutartį su 

Amerika
* . j i z-”

0TTAWA, Ont, s. 18. —Li
beralas William Duff paskelbė, 
kad jis pasiūlys parlamentui 
rezoliucijų, siūlančių, kad Ka
nados valdžia atnaujintų dery
bas dėl prekybos sutarties su 
Jungt. Valstijomis.

Tikimųsi, kad pasiūlymas iš
šauks aštrius debatus, bet vis
tiek manoma, kad Kanada tu
rės pradėti derybas su Jungt. 
Valstijomis.

# ''‘fr '• ’

o river, IVlammolh Lnve

Milžiniški Mammoth urvai netoli Louisville, Ky. Tuos ur- 
su 32,500 akrų žemės nupirko federalinė valdžia, kuri Čiav us

steigs nacionalį parkų. Tie urvai buvo surasti 1809 m. ir nuo 
to laiko jau šimtai tūkstančių žmonių įtuos urvus aplanke. Iki- 
šiol ištirta jau apie 80 mylių urvų, bet dar toli ne viskas yra 
ištirta, čia rasta žemės gelmese požeminių upių ir net ištisų 
ežerų ir jurų, vandenpuolių ir kitų nepaprastų reiškinių. Yra 
ir puikių stalaktito urvų. Apielinkėj randasi ir daug kitų ma
žesnių, bot tiek pat gražių urvų. Valdžia šiemet mano pirkti 
dar 13,O0O akrų apiellhkėj. -1 < - ' .

Prezidentas rūpinsis 
gelbėti namų 

savininkus
WASHINGTON, s. 18. — 

Prezidentas Rooseveltas planuo
ja rūpintis paskirti dar dau
giau pinigų gelbėjimui mažųjų 
namų savininkų, suteikiant 
jiems morgičius.

Dabartiniai valdžios ištekliai 
jau yra išsisėmę ir prezidentas 
gal prašys kongresų paskirti 
dar, bilionų dol. davimui pa
skolų namų savininkams.

Prezidentas taipjau pritariųs 
prailginimui CCC dar vieniems 
metams.

Kai dėl senatvės pensijųr*tai 
federalinė valdžia sutinkanti 
duoti $15 į mėnesį. Valstijos 
gi gali prisidėti prie to su to
kia suma, kiek joms tinka.

Kaslink nedarbo apdraudos, 
prezidentas mano, kad valsti
jos turėtų priimti vienodus 
įstatymus, taip kad butų ap
saugoti ir tie darbininkai, ku
rie moka į apdraudos fondų, 
bet yra priversti kilnotis iš vie
nos valstijos j kitų.

Prezidentas tikisi, kad socia- 
lės apdraudos biliai bus grei
tai priimti, kad juos galėtų 
priimti ir valstijų legislaturos, 
kurios posėdžius baigia dau
giausia kovo ir balandžio męn.

CHICAGO. ,
grand jury apkaltino Ralph 
O.Hara, pagelbininkų krutamų- 
jų paveikslų operatorių unijos 
boso Tommy Maloy už kreiva- 
prisiegystę. O’Hara liko apkal
tintas už davimų melagingų pa
liudijimų apie savo boso paja
mas, federalinei valdžiai tyri
nėjant ar Maloy yra sumokėjęs 
reikamus pajamų taksus.

Federalinis

0C0N0M0W0C, s.
18.—Keturi vaikai ir vežėjas li
ko užmušti ir du vaikai sunkiai 
sužeisti traukiniui užgavus au
tomobilių. 
Oi. ’■

Stalinas visu griež 
tumu triuškina 

opoziciją
Zinovjev ir 18 kitų nuteisti ka

lėjimai!, daugelis gi žymių bol
ševikų liko ištremti

MASKVA, s. 18. — Rusijos 
diktatoriui Stalinui pasisekė 
sutriuškinti organizuotų opozi
cijų jo paties partijoje.

Leningrade teismas nuteisė 
kalėj iman Grigorii Žino v j ev, 
Kamenevų ir 17 kitų žymių ko
munistų. Visi jie bendrai ga
vo 137 metus kalėjimo.

Kartu tapo paskelbta, kad 
vidaus reikalų komisariatas (iš- 
tikrųjų gi kitaip pervardyta 
GPU—-buvusi čeką) nuteisė 49 
žmones, jų tarpe 7 moteris iš
tremti į sunkiųjų darbų kon
centracijos stovyklas, o 29 ki
tus žmones, jų tarpe 6 mote
ris, paprasam ištrėmimun į to
limas Rusijos srytis.

Tai visgi sušvelnėjimas bol
ševikiškoj politikoj, nes ikišiol 
visi, kurie buvo suimti po Ki- 
rovo užmušimo buvo be jokios 
atodairos šaudomi. Už tų ko
misarų likos sušaudyta jau 117 
žmonių.

Vengrija neturėjusi 
ryšių su Aleksand

ro užmušimu

Lietuvos Naujienos
Zarasų, Mažeikių ir Lietuvos žąsys Stock- 
Šiaulių s-bės statydi

nasi ligoninės
holmo maisto krau

tuvėse

Anglių išvežiotojai 
Chicagoj ruošia

si streikui
Chicago Coal

ruošiasi pa
CHJICAGO. — 

Teamsters unija 
skelbti anglių pristatytojų strei
kų. Į tų streikų bus bandoma 
įtraukti ir kitus 
darbininkus.

Policija dabar 
niūkūs, nes prokuroras Court- 
ney yra užsispyręs šį streikų 
ir pačių unijų sulaužyti. Jis 
ypač prisibijo, kad prie streiko 
gali prisidėti ir kiti anglių pri
statytojai, kurie. priklauso Am. 
Darbo Federacijai.

bus bandoma 
anglių jardų

saugo angli-

Pranašauja šalčius
CHICAGO. — Oro pranašas 

sako, kad šiandie ir rytoj Chi
cago gali tikėtis tokių šalčių, 
kokių dar nebuvo šių žiemų, 
šalčių banga su Shiegu ateinan
ti iš šiaurvakarinės Kanados 
kalnų, šaltis esu galys pasiek
ti žemiau zero.

šaukiasi pageltos

KAUNAS.—Stockholmo mais
to produktų krautuvėse šiomis 
dienomis pradėtos pardavinėti 
iš Lietuvos atgabentos žąsys. 
Jos išstatytos 
gardžių jų pietų 
ir turi parašus 
—Lietvos žasįs.

languose šalia 
šveidijos žųsų 
Litauisk gass 
Kitoniškų už

KAUNAS. — Zarasų apskr. 1 
savivaldybė jau pradėjo ligoni
nės statybos darbų. Ligoninei 
planas ir sųmata jau paruošta. 
Rūmai bus dviejų aukštų, su 
centriniu šildymu, vandentiekiu 
ir kitais moderniškais įrengi
mais, kaštuosiųs apie 160,000
lt. Ligoninės staybos darbams slėnių žųsų šiuo metu Stock- 
i.š valstybes taupomųjų kasų holme jau nėra, nes jų sezo- 
yra gauta 50,000 lt. paskolų, pas baigėsi. Švedų šeimininkės 

v . i ...... paklaustos, kaip joms patinka Mažeikių apskr. savivaldybe J; . ’ . .X11
ruošiasi statyti ligonine Mažei- Lietuvos žųs|S, pareiškė pasi- ruosiasi statyti ligoninę Mazei g$rgjimą jų kokybe |r vidutiniš- 
kluose* ku didumu. Per didelės ir per

Šiaulių miesto ir apskrities riebios žąsys Švedijoje nesan- 
savivaldybės susitarė pastatyti čios mėgiamos.
didelę moderniškų ligoninę, ku- -----------------
ri kaštuos apie 600,000 it. Li- jr Lietuvos koncertai 
goninė bus pradėta statyti šiais skundžiasi stoka PU- 
metais ir baigta f936 m. I blikos

Nedarbas Lenkijoj 
didėja; 450,000 

bedarbių
VARšAVA, s. 18. — Nors 

Lenkijos valdžia ir giriasi, kad 
Lenkijos prekyba nuolatos di
dėja, tečiaus tuo pačiu laiku 
didėja ir nedarbas. Oficialiai

KAUNAS.— Po Naujų Metų 
numatoma šiek tiek sumažinti 
simfoninių koncertų skaičių: 
valstybės teatras tur būt be
rengs tik po vienų koncertų per 
mėnesį ir dr. V. Kudirkos var
do simfonijos orkestras, kaip 
girdėti, po du koncertu per 
mėnesį. Koncertų skaičius su
mažinamas, kad—viena— pa- 
lengyėtų orkestrui darbas, o

GENEVĄ, s. 18. — Vengri
jos yaldžia oficialiai nusiplovė 
savo rankas nuo kokių nors 
ryšių su Jugoslavijos karaliaus 
Aleksandro užmušimu.

Pranešdamas tautų sųjungai 
apie pasekmes tirimų, Vengri
jos valdžia sakosi, po kropš- 
čiausių tirimų ji negalėjusi su
rasti jokių tiesioginių ar netie
sioginių ryšių Vengrijos val
džios ar jos valdininkų su užmu
šė j iste Marseilles mieste, ku
rioj jis žuvo kartu su Franci- 
jos užsienio reikalų ministeriu 
Barthou.

Vengri dusi 
puotų 
daugiau, negu buvo metai atgal.

Bet tik dalis bedarbių yra re
gistruoti. Tad tikrojo skaičiaus 
bedarbių niekas nežino.

100,000
i publikos.

Nubaudė strėikierius

Skelbia lokautą 
marškinių siuvėjam

NEW YORK, s. 18.— Marš
kinių fabrikantai ruošiasi už
daryti savo dirbtuves ir pa
skelbti darbininkams lokautų, 
išmetant iš darbo apie 20,000 
darbininkų. Esu tai delei to, 
kad kodeksas nustatęs perdaug 
ąugštas algas, kurios betgi yra 
žemesnės, negu kuriose kitose 
dirbtuvėse.

Ištekėjo prezidento duktė

Rusai surado liepa-, 
skelbtus Anglijos ra

šytojų laiškus
MASKVA, s. 17.— Paskelb-.; 

ta, kad Rusijos mokslininkas 
prof. I. Aleksėjev, rinkdamas 
medžiagų Anglijos-Rusijos Ii* 
terątinių santykių istorijai, Su
rado 150 nepaskelbtų laiškų 
Dickens, Thackeray, Tennyson, 
Scott, Byron ir kitų senųjų 
Anglijos rašytojų. ■

Prof. Aleksejev surado, kad 
Anglija jau 11-tame šimtmetyj 
darė įtakų į Rusijos literatū
rų ir kad pradžių Rusijos teat
rui davė Anglijos ambasada 
Maskvoje.

NEW YYORK, s. 18 
ta žinių, kad danų Idivas Ast-< 
ra, kuris randasi Atlantike apie 
1,400 m. atstume

Gau

nuo New- 
foundland salos, šaukiasi pa
gelbos. Laive ištiko eksplozi
ja ir po jos kilo gaisras. Jj 
gelbėti plaukia Cunard linijos 
laivas Andania, kuris laivų Ast
ra pasieks už 5 valandų.

CHICAGO.—Miąs Clara Mic- 
helson, 415 Fujlerton, liko su
imta už suvažinėjimą automo
bilių seno žmogaus Jos Berlin, 
69 m. ir pabėgimą iš nelaimės 
vietos.

NEWTQN, Mass., s. 18. — 
5 kulkosvadžiais ginkluoti plė
šikai užpuolė Eąrs|iaw Knitting 
Mills raštinę ir pabėgo pastve-

NEW YORK, s. 18.— Mrs. 
Anna Roosevelt Dali, vieninte
lė prezidento Roosevelto duk
tė, prezidento vasariniame na
me privatinėmis civilėmis ap
eigomis apsivedė su John Boet- 
tiger iš Chicago, buvusiu Bal
tojo Namo korespondentu. Ve
dybose dalyvavo tik artimiau
si giminės ir nuotakos motina. 
Prezidentas betgi negalėjo daly
vauti.

Iš vedybų ritualo liko išmes
ti ir žodžiai, kad ji klausys sa
vo . vyro. Nuotaka tik pernai 
vasarą persiskyrė su savo vyru 
brokeriu Curtis B. Dali. Ji ga
vo perskiras Nevadoj.

j
‘■T . —• M . . ......4. .i ■ .

: Turbut jie tą mėgsta...

CHICAGiO.— Pastaruoju lai
ku labai aštriai yra baudžia
mos slaptos smukles, kurios 
pardavinėja nuodingų munšainų 
bedarbių prieglaudų gyvento
jams,
ninku turėjo užsimokėti nuo 
$100 iki $400 pabaudos.

Daugelis tokių smukii-

NEW YORK, s. 18. — Eina 
gandų, kad užsibaigus Hąupt- 
manno bylai, pulk. Lindbergh 
skrisiųs per Pacifikų atidaryti 
per vandenyną pasažierinę ir 
oro pašto linijų.

CHICAGO.—South Sidėj liko 
suimti trys jaunuoliai, 17-20 rii. 
amžiaus ir viena graži mergi
na, kurie pastaruoju laiku pa
pildę apei 100 plėšimų. Bet esu 
mergina nieko apie tuos plėši
mus nežinojusi ir juose , neda
lyvavusi. .

NEW YORK, s. 18. — Na- 
cionalė lįuterpnų taryba pri
ėmė rezoliuciją, kviąčiančią 
2,000,000 liuteronų nelankyti 
nepadorių krutamu jų paveiks
lu..’ ’ <:'i■v/'* į; u.........v

Ii •

ALAMOSA, Colpu s. 16. -r 
Colorado kalnuose liko išgel
bėti penki traukiniai, kurie bu
vo užpustyti nepaprastos sniego 
audros. > ’

TELŠIAI.—Rietavo valsčiuje 
Žadvainių girininkijoje (prie 
Juros upės) yra kelios darbo
vietės kur perskutama popier- 
malkė$. Popiermalkės žemės 
ūkio ministerijos yra parduo
tos Klaipėdos celu ložės fabri- 
Ekui, o nugabenimo darbus at
seka rangovai broliai Burštei- 

ai iš Kauno. Darbavietėse dir- 
a keletas šimtų darbininkų, 

kurie gruodžio mėn. pirmomis 
{liekomis dėl žemų kainų buvo 
flhstreikavę ir reikalavo pakel
ei atlyginimų. Į žadvainius bu
rė nuvykęs Telšių apskrities 
darbo inspektorius ir streikų 
tado pamatuotą. Atvykęs iš 
Kauno Buršteino įgaliotinis ve
dė su darbininkais derybas ir 
atlyginimų pakėlė. Beveik visi 
darbininkai buvo patenkinti ir 
kitą dieną pradėjo dirbti. Ta
čiau atsirado keletas “išsišokė
lių”, kurie grasinimais ir net 
ąmurtu neleido ramiems dar
bininkams dirbti. Tada įsikišo 
saugumo policija, “išsišokėlius” 
sulaikė ir, pravedusi kvotą, 
perdavė juos karo komendantui 
nubausti už trukdymą ramiems 
darbininkams uždirbti duonos 
kąsnį. Telšių komendantas, 
peržiuirėjęs bylą, išsišokėlius 
nubaudė: Orentą—-vieną mėne
sį kalėjimo, Armalį, Saponkų 
Gedrimų ir Rudžių—po 14 die
nų kalėjimo. •

PAŽAISLYS.— Policijai kažin 
kas buvo pranešęs, kad Pažais
lio valsčiaus, Pelainių kaimo gy
ventojas Mečius Leonavičius 
laikęs komunistinės literatūros 
ir užsiimąs priešvalstybine 
veikla. Policija nuvyko patik
rinti. Betikrindama rado, kad 
Leonavičius ne komunistinę li- 
tęraturą slepia, bet naminę 
degtinę gįajrrtina. ilon^skavo 
visą jo slaptą bravorėlį, o patį 
Leonavičių pristatė Kauno apy
linkės teisėjui, kuris Leonavi
čių pubaųdė tris mėnesius ką* 

i lėti ir sumokėti valstybės iž
dui 8,000 litų baudos.
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Kenosha, Wis
Musų margumynai

LIETUVIAI LIETUVIAILIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai
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t t

p. Alex Wes- 
daininihkas ir 
P-as Weston

SLA. 212 kuopos parengi
me, kuris įvyks vasario 3 d. 
German-American Home sve-

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

PONIOS IR PANELĖS 
IŠMOKITE BEAUTY CULTUfcE 
PASINAUDOKITE ŠIA PROGA 
MOLER’IO reguliaris kursas tik
tai trumpam laikui už pusę kai
nos. Didelis pareikalavimas užbai
gusių Molerio kursų. Neatidėlioki
te. Pašaukite arba rašykite reika
laudamos musų knygutes.

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

BRIDAL SHOPPE
Musų specialybė—šliubinės suknios 
ir velionai, gatavos arba užsaky
tos. Turime didelį pasirinkimų ir 
kitokių įvairių dresių.

1516 MILWAUKEE AVĖ. 
Phone Armitage 2189.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cci. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:30 

Nedėtomis pagal sutartį.

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. Naikeliš 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

ii imi t
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Garsinkitės “N-nose”

GYDYTOJAI IR DENTISTAI

PROGHESS
metų 
apsi- 
John

FUKNITURE CO.
KRAUTUVE

IŠPARDUODA

Visą Surplus Staką 
Labai Sumažinta 

Kainom
C-

irNaujausios Mados, gražus 
tvirti pilnos inieros 
STUDIO COUCHES 

/erti $30.00, parsiduoda

16.95
po

Gražus, Nauji ir gerai pa
daryti 2-jų dalių PARLOR 
SETAI, verti $70.00, parsi

duoda po

Gerai padaryti su tvirtu vir 
§u Springsiniai Matrasai, 

verti $18.00, parsiduoda po

'8.95
Vatiniai Matrasai nuo

2.95
ir aukščiau.

tame j e, dainuos 
ton, pasižymėjęs 
radio žvaigždė, 
dainavo pasaulinėje parodoje,
o dabar jis nuolat dainuoja iš 
vietos radio stoties. Jis yra 
lietuvis ir kenoshiečiams žino
mas kaipo Vaiškunas. Lietu
vių parengimuose jis mažai te
dalyvauja. Bet šį kartą mes tu
rėsime progos išgirsti tą pasi- 
Žymėjusj dainininką.

Be to, dalyvaus visa eilė dai
nininkų ir dainininkių, o taip 
pat ir Dailės Ratelio choras. 
Rengėjai prašo vietos draugi
jų tą dieną nieko nerengti, 
kadangi tai sudarytų nepagei
daujamą konfliktą. Faktinai 
šis koncertas turėjo įvykti 
sausio 27 d., bet jis liko nu
keltas į vasario 3 d., kad ne
užkenkus kitų rengiamiems va
karams.

» » »
šie metai yra istoriški mu

sų miestui. Birželio 15 d. bus 
apvaikščiojama šimto metų su
kaktuvės. Prieš šimtą 
čia atvyko pilgrimai ir 
gyveno. Jiems vadovavo 
Bullen, Jr.

Tame šimto metų Kenosha 
miesto apvaikščiojime patarti
na dalyvauti ir lietuviams.

» » »
Sausio 13 d. pas mus lankė

si tavorščius Siurba su misi
jomis. Jis aiškino, kaip svar
bu ir naudinga yra priklausy
ti LDS. Girdi, tai esanti vie
na tvirčiausių pašalpinių orga
nizacijų Amerikoje.

Siurbos aiškinimai, mato
mai, nelabai tebuvo įtikinan
tys, kadangi net jo pasekėjai 
nesiskubino stoti į darbininkiš
ką susivienijimą. Nepastebėjau 
nei vieno aplikanto.

Iš tavorščiaus Siurbos kal
bos matyti, kad jis jau nebe
tiki į revoliuciją, nes labai 
daug laiko pašventė agitacijai 
už socialę Apdraudą, — įstei
gimą apdraudos bedarbiams. 
Reiškia, ir jis jau stoja už 
‘kapitalizmo lopymą”. Nedaug 
metų atgal bolševikai socialę 
apdraudę vadindavo kapitaliz
mo lopymu.

Mano supratimo, SLA.' netu
ri lygios pašalpinės organiza
cijos ne tik Amerikoje, bet ir 
visame pasaulyje. Jokia kita 
lietuvių pašalpinė organizacija 
neturi tiek narių ir turto.

« » »
Sausio 2 d. pasimirė po sun

kios ligos Vincas Mikutis. Sau
sio 5 d. jis tapo palaidotas 
Green Ridge kapinėse su baž
nytinėmis apeigomis.

Velionis Vincas Mikutis bu
vo SLA. 212 kuopos narys. 
Paėjo iš Razgailių kaimo, Gal- 
tuvenų parapijos, Raseinių ap- 
skr. Amerikoje išgyveno 35 
metus. Paliko žmoną, sūnų, 
brolį Jurgį ir seserį J. Žalato- 
ridnę. Visi jie gyvena Keno- 
shojd.

Velionis Vincas Mikutis bu
vo labai rimtas ir pastovus 
žmogus. Tatai matyti jau iš 
to, kad jis vienoje dirbtuvėje 
išdirbo 29 metus.

Ilsėkis, Vincai, ramiai šios 
šalies šaltoje žemelėje.

— Alizavietis.

nemažą skaičių jaunimo. Tas g. Iš kiektiėhos* Rymo Ka- 
choras yra pusėtinai išlavin- talikų Susivienijimo kuopos, 
tas ir gražiai dainuoja. | 3. Iš kiekvienos Tautinės

Kad sustiprinus finansinius Sandaros kuopos, 
parapijos reikalus, kunigas su
rengė kelis 
piknikus ir tuojiudu padarė 
gražaus pelno.

Per tą trumpą laiką tapo su
kelta tiek pinigų, kad buvo 
galima nusipirkti naujus var
gonus, sudėti bažnyčioje ir kle
bonijoje naujus .pečius. Už vis
ką sumokėta “cash”. Vadina
si, nieko nepirkta ant skolos.

Sausio 6 d; įvyko parapijo
nų mitingas, kuriame buvo 
renkama komitetas. Iš senųjų 
komiteto narių pasiliko iždi
ninkas A. Lataza, o kiti išrink
ta nauji. Komitetas susideda 
iš energingų ir darbščių žmo
nių, todėl galima tikėtis, jog 
parapijos reikalai bus tinka
mai tvarkomi. Klebonas su 
naujuoju komitetu pasižadėjo 
visais budais kooperuoti, pa
reikšdamas, kad dirbant sutar
tinai bus daug kas galima nu
veikti.

Vietos italai neturi savo baž
nyčios. Ligi šiol jie kreipda
vosi su visokiais reikalais į 
lenkų kunigą. Jei kas iš italų 
numirdavo, tai laidotuvėse pa
tarnaudavo lenkų kunigas, ži
noma, už tai reikėdavo pusė
tinai mokėti.

Tas brangumas vyriausiai ir 
pradeda atbaidyti italus nuo 
lenkų kunigo. Jie vis dažniau 
ir dažniau kreipiasi į kun. Vi- 
partą, kuris už savo patarna
vimą ima tiek, kiek kas duo
da arba kiek kas išgali.

Kitas dalykas yra tas, 
kun. Vipartas yra gyvenęs 
lijoje ir su italais gali jų 
gimta kalba susikalbėti.

žodžiu sakant, tarp parapi- 
jonų ir klebono yra pilniau
sias susipratimas. Ačiū tam, ir 
veikimas eina gana sklandžiai. 
Pasirodo, 
kiant 
ryti. '

4. Iš kiekvienos Tautininkų 
tikrai sėkmingus1 organizacijas kuopos.

5. Iš kiekvienos Vaizbos Bu
to ir Ekonominio Centro.

6. Iš kiekvienos Spulkos, 
Bufraines ir lietuvių banko.

7. Iš kiekvienos Lietuvių 
mokyklos.

8. Iš kiekvienos Parapijos, 
bažnytinio chord ir draugijos.

9. Iš kiekvienos Pašelpinės 
draugijos.

10. Iš kiekvienos Biznierių 
ir Profesionalų grupės.

11. Iš kiekvienos Moterų 
draugijos ir kliubo.

12. Iš kiekvienos Jaunuolių 
ir Studentų grupės.

13. Iš kiekvienos Kliubo. 
Choro ir Teatrališko Ratelio.

Kokiu tikslu yra, įvardytos 
draugijų rųŠys? Tikslas yra: 
toks: kad šitas įvardijimas bu
tų lyg viešas, visuomeniškas, 
oficiališkas pakvietimas visų 
lietuviškų spėkų prie šio dar
bo.

Kas pagelbsti ir dar turėtų 
daugiau pagelbėti Kambario 
Fondo Komitetui? Musų visi 
redaktoriai, laikraščiai ir visi

jį bendradarbiai, visi agitato
riai, organizatoriai, komitetai 
ir kiekvienas apsišvietęs lie*- 
tuvis ii* lietuvė.

Naujų Metų rezoliucija tebū
nie:

“Prižadu pagelbėti Liet. 
Kambario Fondo Komitetui su
rinkti reikalingą sumą pinigų 
įrengimui kambario Pittsbur
gho Universitete 1935 me
tais”.

Mano specialė rezoliucija: 
Jeigu Naujojoj Anglijoj bent 
10 organizacijų atsilieps, kvies
damos mane aplankyt jų ko
lonijas su prakalboms tikslu

----------- ...................... ................................ .............  

supažindinti su idėja ir reika
lu lietuvių kambario, rengia
mo Pitt. Universitete, tai pa
baigoje vasario mėnesio apsi- 
imsiu tokį maršrutą atlikti te
nai.
Dr. Johanna T. Baltrušaitienė, 

LKFondo Komiteto nare.
Aukas siųsdami, rašykit če

kį vardu: Lithuanian Memo- 
rial Room Fund, o siųskit: V. 
Zamblauskas, 31 Minooka St., 
Pittsburgh, (10) Pa.

LKFK Spaudos Komisija.

VVestville, III

■ Iš musų padangas

AKUŠERES
> .. ...

Mrs. Anelia K. Jarusz

Phone Canal 6122

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

Sęredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avcnue 

Telefonas Republic 7868

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

KITATAUČIAI

kad 
Tta-
pri-

Physical Therapy 
and Midwife 

6109 S. Alhanj
Hemlock 9252 ;

Patarnauju prie 
gimdymo namuv 
se ar ligoninėse, 
duodu maSsage 

•’ electric treat- 
tment ir magnė- 
tie blankets ir tt 

’ Moterims ir mer- 
: gįnoihs patari’ 
mai dovanai.

ADVOKATAI
kad sutartinai vei- 

daug kas 'galima ’ pada-
f nVK1' 1

— Senas Mainierys.

KAS MUMS LABIAU
ŠIA REIKIA ATLIK 

TI 1935 METAIS?

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis' Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. RockweIl SL 
Tel. Republic 0728

Reikia pabaigti rinklia
vą $5000 Lietuvių 
Kambario įrengimui 
Pittsburgho Universi
tete

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 specialistė
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL 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. Nedėlioj pagal sutarti

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

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 36 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Ilgas, 
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 Park 6755 ar Central 7464

■9'

DR. C K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9-9 
2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avė. Hemlock 7828

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

Dr. Charles Sega!
OFISAS .

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS: s 

Ntio 10 iki 12* vai. ryto, nuo 2 iki 4 
Vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

Pilnas lovos įrengimas, 1c 
va Springsai ir matrasas, 

verti $2().(X), sumažinta 
kaina

įįįt

3224 So. Halsted St
Tel Victory 4226

•dėjus J. KALEDINSKAS

Duodame gražius radio pro
gramas kas nedelią ILtą 

( vai prieš pietus.

Prieš porą mėtų Lietuvių
. šv. Kazimiero tautiška parapi
ja buvo visiškai susilpnėjusi. 
Ji vės tik gyvavo. Veikimas 
buvo visai iiienktes. Bet štai 
spalių 23 d. 1933 m. susilau
kėme naujo kunigo. Būtent, 
klebono Z. Viparto, kuris pas 
mus atvažiavo iš Pittsburgho.

SU naujojo kunigo atvažia
vimu tuoj reikalai pradėjo tai
sytis. Kunigas pradėjo dirbti, 
kaip yra sakoma, rankoves at-

t

Kiti Lietuviai Daktarai.

AKIU SPECIALISTAI

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 Brunswick 0597

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 

Dr. P. Z. Žala toris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL

Tel. AntloVej; 1588
Hubbara. Baker

& Riee 
ADVOKATAI 

Kambarys 1555

v

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

Modemiška koplyčia dykai. 
668 W. 18th St. TeL Canal >6174

Tek Lafayette 8572 
X Lralevičhis

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

■Patarnauja Chica- 
<oje ir apielink&je 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

Telefonas Yards 1138 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

antanSYStkus
Graborius

KOPLYČIA DYKĄĮ
1410 South 49 Ct.

- CICERO, ILL.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kann

4631 Šouth Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

Kiek dar reikia surinkt, kad 
butų pabaigta?

Apie 3000 dolerių. z
Kiek yra lietuvių Jungtinė

se Valstybėse ?
500,000, gal daugiau.
Po kiek išpultų ant ypatos, 

kad tą sumą, 5000 dolerių, su? 
dėjus?

Po vieną centą.
Ar prisidėjai su savo centu? 

Jeigu ne, tai dabar laikas ne 
tik savo centą pridėt, bet ir 
iš savo draugų ir pažįstamų 
išreikalaut. Nė viens tos mažos 
sumos nepasiges, o kuomet bus 
daugelio dedama, tai darbas 
bus greit pabaigtas.

Kas aukoja to kambario 
įrengimui? Visi lietuviai, o 
ypatingai darbo žmonės, ta 
'tautos dalis, kuri visas naštas 
pakelia. Ji duoda ir jos ran
kos nedreba duodant.

Ar biznieriai ir profesiona
lai duoda tam - tikslui? Tąip. 
Yra dalis jų, kurie gausiai be 
prašymo duoda. Bet kiti day 
tik žada. Ir jie dtios. Bet tas 
dvigubai duoda, kuris duoda 
tada, kada labiausiai reikia. <

Ar draugijos aukoja? Kai- 
kurios aukoja; parengimus pa
daro, pelną paskiria kambario 
naudai. Bet kitos', tur .hut, lau
kia asmeniško paraginimo, ku
rį komitetas dėl laiko stokos. 
neišgaJi atlikti. |

Iš kurių draugijų reikia ti- Dr. Jobu J. bmetana

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia tėisinrii akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Specialė atyda htkreipiam į mo
kyklos vaikus. KrdiVos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj liuo • 10 Iki T2.1'
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip , pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589
,...,Avr...u. .njt..i,li,.|ill -,,'į i. lįi'i.

DR. G. 8ĖRNER 
LIETUVIS 

^ Tek Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
i, Ištaiso.

Offsas ir Akinių Dirbtuvė

kampai Halsted Št.
Valandos uo 10-nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną. 

AKIŲ SPriklSTAS 
27 METŲ PATYRIMO

Pritaiko akinius dėl vbffkį

kėtis aukų tam 
įrengti?

kambariui OPTOMETHISTAS 
1801 So. Ashland Avė. 

tampąs 18 St. Phone Cąhal 0523 
\lkil2IFWP rjŠO

9:00 iki 13:00 Kalbam© lietuviškai

siraitojęs. Jis suorganizavo Bi* 1. $ kiekvienos Susivieni- Valandos nuo &30 iki I2^įr 
rutės chorų, j kurį patraiQ$feao Liet. Amer. kuopos. į%08įS S

Dr. Pulsuckis 
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699 

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

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

Rez. Tel. Drexęl 9191
Dr. A. A. Roth

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų Ir Vferj 

chroniškų ligų.
Ofisas 3102 Šou Halsted St. 

arti 31st Street 
Valandos: 2—4, 7—9 vsd. Vak. Ne- 

dėliomis ir šventadieniais 10—12 
diena.

Laidojame ant lengvu išmokė]imu 

J. J.Bagdonas 
Rep. 3100 arba Pul. 4151 

2506 West 63rd St. — 
10734 S. Michigan Avė.

N. RADIS Ch.

Visi Telefonai: 
Yards 1741 

1742 
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI 
A'mbulance Patarna
vimas Dieną ir Nak
tį. Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

J. f. EUMIS
Laidotuvią Direkto
rius per 30 Mėtą

4i605-07 S. Hermitage 
Averiue 
Skyrius

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139.

I Simon M. Skudas 
GRABORIUS ir bĄLSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geYus ir nebrangus 

718 W. 18th St. 
Tek Monro* 8377

Juozapo Eudeikio ir 
TĖVO

Laidotuvių Lengvą 
Išmokėjimo Planą.

REPublic 8340
5340 Se. Kedzie Avenue

———;——.——...... ...... ............

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patamavja laidotuvėse kudpigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tek Canal 2615 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, UI.
JM. Clcoto SS2J

..... ■* .. .......*...................... . ......... ....... .................................. .........

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46tli St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49th Ct.
TeL Cicero 8724. Koplyčia dyk4 i
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MUSŲ SKAITYTOJAI
Raštai skiriami i ši skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 

"Musų Skaitytojams” būtinai pridedami savo vardą ir pavardę.

Tėvų ir Vaikų San 
tykiai

Prieš porą dienų p. žemai
tis savo pastabose aprašė, kaip 
tūli tėvai labai žiauriai apsi
ėjo su savo dukteria, kuri prieš 
jų valių norėjo pasirinkti sau 
vaikinų ir su juo apsivesti. Gir
di, toji mergina, kuri net esan
ti profesionalė, iš pradžių pa
sirinko vienų vaikiną, paskui 
kitų, bet tėvai vis priešinosi. 
Tų savo pasipriešinimą jie rei
škę ne tik žodžiais, bet ir veik- 

mušę savo dukterį.
Pastaroji, ilgiau nebegalėdama 
pakęsti tokio žiaurumo, aplei
dusi tėvus ir apsigyvenusi pas 
svetimus. Dabar, esu, ji nieko 
nebepaisanti.

Žemaitis 
ant tėvų, 
žiaurumas 
prie tokio

Gyvenime, žinoma, visko pa
sitaiko. Tačiau man atrodo, jog 
tėvai, kurie leidžia savo duk
terį į kolegijų ir suteikia jai 
progos atsiekti profesijų, tik-

smu,

visų būdą suverčia 
Jis sako, kad tėvų 

privedęs dukterį 
nelemto likimo.

Ant galo, tenka pasakyti' padaryti Lietuvoj ? Sako, aš 
štai kas: visokie iš mokyklų'maniau kad Lietuva tai tik di- 
gauti diplomai dar nieko tikro delis kaimas ir nieko daugiau 
apie žmogų nepasako. Gali' neturi kaip tik gyvulių bandas 
žmogus turėti ir kelis diplo-Jr jas gano ir iš jų pragyve- 
mus, o elgtis, kaip paskutinis nimų daro. Iš to mes matome 
Iskudra. 'kaip niekurie amerikonai supra-

Jeigu jau kalbėti apie tėvų to Lietuvą. Jas. Beleckas.
sav°; santykius su vaikais, tai butų -----------------rai nuoširdžiai rūpinasi 

vaikų likimu. Jie dažnai paau-igali^a alsukti h. medalio
koja viską, kad tik jų vaikai
butų laimingesni, galėtų leng- jabai (jau*g
viau gyventi. I kur tėvai atidavė savo vaikams

širdies reikalai, suprantama, visklJ- 0 tie vaikai> 110rs tur{!.
dažnai sunku kontroliuoti. Bet, jo .visokiausių progų j viršų

pusę: papasakoti ne vienų, o
• tokių pavyzdžių,! Mano Pastabos

Rašo ŽEMAITIS
manau, jog tėvai net ir tokiuo- jgkdtj 
se reikaluose gali duoti pata- pjaufk
rimų arba padaryti įspėjimų, 
kad jų dukrelė, lyg toji pete
liškė, nenudegtų sparnų.

Pagalios, jeigu jau aplinky- j 
bės susidėjo taip, kad duktė 
buvo priversta apleisti tėvus Į 
ir apsigyventi i

nuėjo šunims šė
— Klajoklis

Lietuvos ir Estijos
Paroda

Turi plačią pažintį tarp Chi- jie Turės geras pasekmes biz- 
cagos lietuvių. Tikimasi, kad nyje. — širšė.

rašei. Tas laiškas kainuos tam
stai penkis tūkstančius dole
rių. O jei ne, tai aš jį parody
siu tavo vyrui”.

Advokato moteris sumišo: 
‘‘Kaip tai? Ką tamsta manai? 
Aš tamstai rašiau laiškus kai
po draugui, o tamsta mane 
nori išduoti mano vyrui”. Jie
du ilgai argumentavo. Tas vy
ras būtinai reikalavo pinigų.! 
Advokato moteris supyko. Pa-' 
matė jo stalčiuje gulintį re-( 
veiverį; pagrobusi jį, staiga 
šoko atbula ir atsimušę į šie-1 
nų, revolveris išsišovė. Vyras 
puolė ant žemės. Ji greitai iš
bėgo iš to kambario.

Tuo tarpu to vyro moteris, 
j išgirdusi šūvį, greitai įbėgo i 
! tą kambarį. Rado savo vyrų 
begulintį ant grindų. Revolve
ris gulėjo šalia jo. Ji pagrobė 
tų revolverį. Vyras kalėsi nuo 
grindų ir puolė ant savo mo
teries. Ji paleido šūvį. Patai
kė vyrui tiesiai į širdį.

Wl ARI COOPIRATING Ąfyda Namų Savininkams
Galit pasiskolinti $100 iki $2,000 pataisymui savo 
namo. Paskolą atmokėsite lengvais išmokėjimais 
nuo 1 iki 5 metų.

Ateikite ir pasikalbėkite su mumis.

HALSTED EKCHANGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted St.

PIRMA METINĖ PARĖ
NUO ATIDARYMO

NEW DEAL CAFE 
2346 WEST 69th STREET 

{vyks šeštadienio vakare, Sausio-Jan 19,1935 
Širdingai kviečiame draugus, pažystamus ir kaimynus atsilankyti ir 
paragauti garsaus Milwaukee Blatz Old Heidelberg alaus ir kitų ska
nių gėrimų. Taipgi bus veltui skanių užkandžių ir gros orchestra šo
kiams; MR. and MRS. MACKE-MAČ1UKAI.

šį sykį atpasakosiu vaizdų iš 
gyvenimo. Tai bus melodrama. 
Dvi vedusios poros. Dar vidu
tinio amžiaus, Viena pora tu
rėjo sūnų; kita be vaikų.

Tos dvi poros susipažino vie
šoje sueigoje. Vyrui, kuris ne
turėjo vaikų, iš sykio įlindo į 
akį žmona, kuri turi sūnų. 
Tos žmonos vyras buvo advo
katas. Jie gražiai gyveno. Bet, 
kaipo advokatas, jis visuomet 
buvo užimtas savo profesija. 
Dažnai prisieidavo jam išva
žiuoti ir į kitus 
f esi jos reikalais.

Sykį advokatas 
kitą miestų porai
ko. Apie tai dasižinojo anas 
vyras, kuriam patiko advoka
to moteris. Jis pašaukė jų te
lefonu ir užkvietė pietų į vieš
butį. Ji sutiko. Pradėjo kalbė
tis. Tas vyras mokėjo saldžiai 
su moterimis kalbėti. Jis pri
pasakodavo joms daug kompli
mentų. Tarpe tų komplimentų 
įpindavo ir meiliškų žodžių.

Vėliau jiedu pradėjo iri laiš
kais susirašinėti, 
si, nepaprasto.
kažinkokiu budu 
vyro moteris.
Moteris pradėjo daboti savo vy
ro pasielgimus. Jis pasidarė 
kaip ir atšalęs link savo mo
teries. ;

■ - -- -- į Aš čionai norėčiau keletąžo- 
vi pas svetimus | džių tarti apie Lietuvių parodų 

žmones, tai tas dar nereiškia, | dabar įvykstančių Chicagos 
'didmiestyj. Man išrodo, kad 
ta paroda kaip tik yra įrengta 
labai tinkamoj vietoj, kur tū
kstančiai kitataučių turi pro
gos jų pamatyti.

O jeigu ji butų įrengta kur 
lietuvių kolonijoj, tai kas ta
da tą parodų matytų? Vieni 
mes lietuviai ir gal keletas len
kų, kurie musų kolonijose gy
vena. Tai ir viskas. O dabar, 
aš mačiau gatvėje, kur yra į- 
rengtas vienas langas su musų 
Parodos dalykėliai. Tūkstan
čius praeinančių patraukia pa
sižiūrėti. O tas mums svar
biausia — pasirodyti kitatau
čiams kas mes esame ir kų ga
lim padaryti, nes daugelis va
dinamų amerikonų nežino kas 
yra “Lietuvis”, ir kur randasi 
Lietuva, čionai kaip tik yra 
progos mums lietuviams pasi
garsinti.

Tik gaila, kad lietuviai nega
lėjo taip pasirodyti Pasaulinėj 
Parodoj su tokiais savo dirbi
niais, kokius mes dabar turi
me Chicago j.

Aš gyvenu labai maišytoj ko
lonijoj irt turėjau paklausimus, 
apie tų parodų nuo kelių, ku
rie matė ją The Fair krautu
vėj, sako, ar ištikrųjų, tie vi
si dalykai, kuriuos mačiau yra

jog ji nieko nebeprivalo pai
syti.

Išmintinga mergina, kuri tu
rėjo progos baigti aukštuosius 
mokslus, panašiai nesielgs. Ji 
mokės visur susitvarkyti ir vi
sur tinkamai elgtis. O jeigu 
asmuo nieko nebepaiso ir leng
vai pasiduoda visokioms “pa
gundoms”, tai tas parodo, jog 
toks asmuo yra iš “nelabai iš
minkyto molio” nulipdytas. Va
dinasi, tokiam asmeniui tauk
šta rimtumo ir išminties.

miestus pro-

išvažiavo į 
savaičių lai-

DUODAME PASKOLAS ant MORGKHJ <- 
Lengvais išmokėjimais nuo 5 iki 20 m.

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

arba daugiau. — (InstaŲment 
thrift). Mes mokame už 
kiekvieną doleri dividen
dą, pagal uždarbio. Pra
eity išmokėjom 5%.

Pirma Federal ir tvir
čiausia finansinė ištaigą.

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

TAUPYMO SKYRIUS., Galima 
(Income shares). Galima padėti 
kiek nori mokėti. — (Optional).

Galima mokėti po 50c. i mėnesi

Tavo turtai* apnau Ro
ta* per U. 8. «overn- 
mrnt liitalro. Federal 
Ravime* and I.oan 
Insurance Corporation, 
Waahlnxton, D. C. <M 
kiekvieno asmens Iki 
<5,000.00.

Teismas. Sujudo visa apy
linkė. Parvažiuoja namo advo
katas. Jis apsiima ginti tų mo
terį. Prisaikintieji teisėjai pri
pažįsta tų moterį esant kaltą. 
Tik staiga pašoksta nuo 
dės advokato moteris ir 
šunka: “Aš nušoviau jos 
rų! Ji nekalta. Aš kalta”.

kė- 
su- 
Vy-

Nieko, rbdo- 
Bet apie tai 
dasižinojo to 
Nesmagumas.

Sykį atsilaikė advokato , mo
teris pas tų ? vyrų. Jis pradėjo 
kalbėti apie jos laiškus, rašy
tus jam. Sako: “štai matai tą 
laiškų, kurį ‘man neseniai pa<

VSumišimas. Teisėjas reika
lauja, kad advokato moteris 
išpasakotų teisme, kų ji žino 
apie tą atsitikimų. Advokatas 
priešinasi. Sako, kad jų mote
ris nėra patraukta teisman; ji 
negali čia liudyti. Teisėjas rei
kalauja, kad ji išpasakotų, kų 
žino apie šį įvykį.

Advokato moteris prisipaži
no, kad ji anų vyrų šovė. Bet 
revolveris išsišovė netyčia. Ji 
po to greitai išbėgo iš kam
bario.

Tuomet advokatas pradėjo 
klausinėti abiejų moterų. Iš 
vėsoko paaiškėjo, kad anas vy
ras buvo visą laikų netikęs ir, 
kad jis jau nepirmas sykis už
vesdavo draugiškus santykius 
su turtingesnėmis* moterimis ir 
paskiau iš jų reikalaudavęs pi
nigų.

Abidvi moterys liko išteisin
tos. Visi atsiduso ramiau.

Accordion
25 lekcijas su kožnu akordionu

48 Basų Akordionas

80, Basų Akordionas r|n

Lietuviu Laivakorčių

šiandien, kaip 7 vai. vaka
re įvyks Mary Bartkaus val
gyklos, 3739 W. lllth Street, 
grand opening. Pp. Bartkai 
yra “Naujienų” skaitytojai.

smarkus dar

Reikalaukite keliones knygelių, paaiškinimų

iederal Savinos
AND .LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

SUTAUPYSIT PINIGU 
Pirkdami Čeverykus Tas Mus

Musų krautuvėje visuomet 
rasite d i d e 1 j pasirinkimą 
spalvų, didumo, stylių irma- J 
teriolo. v ■

Mes turime čeverykus vy- J 
rams, moterims ir vaikams. ■ 
Kaliošius užlaikome visokius H

■ 1000 porų čeverykų jūsų pasirinkimui. O kainos nebrangios i

: UNIVERSAL SHOE STORE :
" ZALESKI IR MARTIN, Savininkai
S 3337 SO. HALSTED STREET ■

*49.00
99.00

120 Basų Akordionas *125.00
$40,000, kad parodyti kokie 1935 metų 

automobiliai

g b
SS

Jau per kurį laikų Chicagos Coliseume eina 
bas. Dekoratoriai maliavoj a, stato, piausto, kala, šveičia. Vi
sas tas didelis darbas yra daromas 35-tai, metinei automobilių 
Parodai, kuri atsidatrys Chicagoje sausio 26 d., ir tęsis iki va
sario 2 d.

Dekoracijoms, šviesų efektams, išpuošimams ir bendrai 
milžiniško Coliseumo įrengimui bus praleista $40,000, vien kad 
parodyti kaip atrodo 1935 metų automobiliai.

Dekoracijos yra taikomos pabrėžimui fakto, jog tarp visų 
pramonių automobilių pramonė yra milžinas, ir kad ji ant savo 
pečių išneš kraštų iš depresijos bedugnės.

Parodoje bus išstatyti automobiliai 23-jų skirtingų firmų.
(Sp).

■

ite

Ant lengvų išmokėjimų.

Mary Bartkus atidaro 
valgyklą.

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417-21 So. Halsted St

TELEFONAI BOULEVARD 8167-4705

PROGRAMAI:
W C F L 970 K. lietuvių programas nedeliomis 1—2 vai. po piet 
W H F C 1420 K. ketvergais ntro 8 iki 8:45 vai. vakare.

Agentų Sąjunga Amerikoje Ine.
Kelionės, Dokumentų, Pinigų siuntimo reikalais, 
kreipkitės pas šiuos Agentų Sąjungos narius, šiais 
antrašais:

AMBRAZIEJUS J.------168 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
“AMERIKOS LIETUVIS”, 14 Vernon St., Worcester, Mass. 
ATLANTIC TRAVLER SERVICE, K. Sidabras Prop.

342 West Broadway, So. Boston, Mass. 
BARTKEVIČLJS P.,------ 678 N. Main St., Montello, Mass.
“DIRVA”, ------ 6820 Supenor Avė., CIeveland, Ohio 
MOLIS P.......................... 1730—24th Street, Detroit, Mich.
“NAUJIENOS”..............  1789 So. Halsted St., Chicago, III.
SEKYS J.......................... 433 Park Street, Hartford, Conn.
TREČIOKAS A. S.,.................197 Adams St., Newark, N. J.
VARAŠIUS A., - - - 1200 Carson St., S. S. Pittsburgh, Pa. 
VIENYBE TRAVEL BUREAU, 193 Grand St. Brooklyn,NY. 
WASHNER C. J., - - 1921 Carson St., S. S. Pittsburgh, Pa. 
ŽEMANTAUSKAS J.,- 130 Congress Avė. Waterbury,Conn. 
bei kitos literatūros iš viršminštų Agentų. Kreipdamasis i 

viršminėtus Agentus busi sąžiningai aptarnautas, paremsi lietuvių prekybą, kartu ir pats save, todėl— 
SAVAS PAS SAVĄ!

S VAKARAS
NEDELIOJ, SAUSIO-JAN. 20, 1935

PRADŽIA 6 VALANDĄ VAKARO.

Programe dalyvauja “Birutės” ir “Chicagos Lietuvių Vyrų Choras”,
■ .1’Šokiams - Byansko orchestra M.

CHICAGOS LIETUVIO AUDITORIJOJE
3133 SOUTH HALSTED STREET

Chicagos Lietuvių Draugijos nariai ir svečiai kviečiami čia būti.
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nawa 

Publlshed Daily Except Sunday by 
Ihe Lithuanian Newa Pub., Co., Ine.

1739 South Halated Street
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratas:
88.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Sacond Class Mattar 
Hardi 7th 1914 at the Post Office 
o* Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted SU Chicaflo, 
111 Telefonas Canal 8500.

Uftakymo hafni i
Chicagoje paltu:

Metams ........... -...........
Pusei metą ——............
Trims mėnesiams —.
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui ..... .

Chicago) per iineliotojua: 
Viena kopija .——— 
Savaitei............ ............ -
Mėnesiui ------------------- -

Suvienytose Valstijose^ ne Chlcagoj, 
paltui

Metams ____ .*___________  87.00
Pusei metų —------------------- 3.50
Trims mėnesiams  .. ........... 1.75
Dviem mėnesiams —. -----------  1J25
Vienam mėnesiui .............. — 75c

Lietavon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .... . ....... ................. 88.00
Pusei metų----------------------------4.00
Trims mėnesiams ..........   2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu savužsakymu.

88.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

sumušta

Gadynės” 
nors Bru

pa- 
įna- 
kur 
vai-

SOCIALINIO SAUGUMO PROGRAMAS
« ■■■

Prezidentas Rooseveltas patiekė kongresui platų 
“socialinio saugumo” programą, kurį pagamino tam 
tikras jo paskirtas komitetas. To programo įvykinimui 
turės būt išleista visa eilė federalinių įstatymų ir val
stijų įstatymų. Mat, Amerika yra valstybių sąjunga, 
kurioje • atskiri nariai, šteitai, daugelyje dalykų turi 
autonomiją, siekiančią kuone nepriklausomybės laips
nio. Todėl tuos uždavinius negali pasiimti ant savęs vie
na centralinė valdžia; ir vargiai butų gera, jeigu kraš
to konstitucija leistų jai tą padaryti. Nes tokios daugy
bės reikalų sukoncentravimas centralinės valdžios ran
kose sudarytų biurokratizmo pavojų.

Bet suprantamas dalykas, kad tinkamas “socialinio 
saugumo” reikalų paskirstymas tarpe federalinės val
džios'ir valstijų valdžių, yra komplikuota problema. 
Taigi negalima tikėtis, kad Roosevelto programas butų 
urnai įvykintas gyvenime. Tačiau prezidentas paragino 
kongresą, kad jisai be atidėliojimo išleistų įstatymus, 
kuriais bus padaryta pradžia jo sumanymų vykinimui, 
idant šteitų legislaturos galėtų taip pat tuojaus imtis 
darbo.

Iš Roosevelto pranešimo dabar jau yra aišku, kad 
bus įvesta privaloma apdrauda nuo nedarbo; bus parū
pinta tam tikra senatvės pensijų sistema, ir bus imtasi 
priemonių gyventojų, ypač vaikų, sveikatai - apsaugoti. 
Apie konkretišką šitų sumanymų turinį kolkas yra ŽL 
noma nedaug. Smulkesnių informacijų pasirodys spau
doje; kuomet tuos dalykus ims svarstyti kongresas. Bet 
jau dabar galima pasakyti, kad šitais sumanymais 
Amerika rengiasi padaryti milžinišką žinksnį priekyn 
socialinio’ (visuomeninio) teisingumo keliu.

Žmonės, kurie visame kame nori matyti tik juodą
ją pusę, sakys, kad dalykai, kuriuos valdžia dabar pa
siūlė kongresui, nėra taip tobuli, kaip iš paviršiaus at
rodo. Žinoma, kad jie nėra tobuli. Galima, be to, tikėtis, 
kad jie dar bus pagadinti, iki jie pereis per visas įsta- 
tymdavystės mašinas; o praktikoje, kada juos ims vy
kinti visokį politikieriai, tai jie juos, gal būt, sugadins 
dar daugiau. Tačiau, to neveizint, negalima nuneigti tą 
faktą, kad tasai “socialinio saugumo” programas vis- 
tiek reiškia didelį progresą.

Tik reikia pagalvoti. Vos prieš keletą metų net pa
ti Amerikos Darbo Federacija per savo oficialinius va
dus, konvencijose ir spaudoje, smerkė privalomą ap- 
draudą nuo nedarbo, kaipo netikusį, darbininkams pa
žeminantį ir priešingą amerikoniškai dvasiai dalyką. 
Visa Amerikos spauda diena iš dienos rašydavo su pa
nieka apie “dole”, kurią Anglija dalina savo bedar
biams, o tai juk buvo ne kas kita, kaip bedarbių pašal
pos, mokamos iš nedarbo apdraudos fondo. O šiandie 
jau pati valdžia siūlo įvesti tą reformą, ir vos pabaigus 
skaityti kongrese tą Roosevelto pasiūlymą, tuojaus įtei
kiama įstatymų leidėjams atatinkami biliai jo įkūniji
mui!

Tiesa, kad prezidentas Rooseveltas čia nieko visiš
kai naujo nesugalvojo. Tokios reformos, kokias jisai 
dabar siūlo, jau daug pirmiau ėmė vykinti kitos pramo
ningosios šalys — Vokietija (kada ją valdė demokrati
nės partijos>, Anglija, Danija, Švedija ir k. Bet tai ir 
yra labai reikšminga, kad į socialinių reformų kelią bu
vo, galų gale, priversta pasukti, ir ši “paskutinė” tyrojo 
kapitalizmo tvirtovė.

Pasaulis vietoje nestovi. Padariusi šitą pirmą dide
lį žinksnį socialinio saugumo kryptim, Amerika turės 
eiti tuo keliu ir toliau, iki ji ne tik pasivys kitas šalis, 
bet gal ir pralenks.

mą nuo nepadorios kompetici- 
jos, kredito atpiginimą farme- 
riams ir t. t. šitų sumanymų 
paruošimui valdžia siūlo įsteigti 
ekonominę tarybą (“smegenų 
trustą”).

Pastebėtina yra tai, kad su 
tokiu programų atėjo į parla
mentą konservatorių valdžia, 
kuri atstovauja atžagareiviško 
kapitalo interesus. Ji pamatė, 
kad, jeigu ji nieko nedarys 
žmonių būvio pagerinimui, tai 
žmonės ją iššluos per rinkimus. 
Visuotino balsavimo teisė, 
sirodo, yra galingas kovos 
gis žmonių rankose. Tenai, 
žmonės turi teisę balsuoti,
džia negali ilgą laiką jų reika
lus ignoruoti.

Kitas’ naujosios dalybos apaš
talas yra garsusis Anglijos li
beralas, David Lloyd George. 
Ketvirtariienį jisai pasakė kal
bą didelei miniai klausytojų, 
girdamas prezidento Roosevelto 
“nepaprastą drąsą” ir raginda
mas Angliją sekti.Amerikos pa
vyzdžiu,

Lloyd George reikalavo, kad 
Anglijos bedarbiams butų pa
rūpinti darbai, vietoje pašalpų. 
Jisai sakė, kad valdžia turėtų 
paskelbti didelę “gerovės pasko
lą” ir suvartoti ją gyvenamųjų 
namų statymui, kelių taisymui 
ir kitokiems darbams, kuriuose 
bedarbiai turėtų progą gauti 
uždarbį. Lloyd George, kaip ir 
kanadietis Bennett, siūlė eko
nominių planų darymui įsteigti 
tam tikrą ekspertų tarybą ar
ba “smegenų trustą”.

Tokiu būdu angliškai kalbam 
Čiose šalyse taikiu keliu, be re
voliucinių sukrėtimų, gali būti 
įvykintos didelės ekonominės 
reformos, kurios žymiai pakeis 
darbo žmonių padėtį.

ningų darbininkų kongrese” de
legatė moteris tapo 
“iki besąmonės”!

Dabar iš “Nauj. 
mes patiriame, kad,
seika ir garbino tą komunistų 
suplanuotą jomarką, kaip “są
moningų darbininkų kongresą”, 
bet jisai nujautė, kad tenai 
greičiau viešpataus chuliganiz
mo, o ne darbininkiškumo dva
sia, nes lietuviškoji skloka į jį 
nesiuntė savo delegatų. Prusei
kos organas dabar rašo:

“Jeigu Washingtono kon
grese butų buvę LDD atsto
vų — jie, be abejonės, taip 
pat butų dalinę rezoliucijas 
savo tarptautinės organizaci
jos. Ergo, ir jiems butų bu
vę skaldomos galvos. Miza- 
roms ir Bimboms, matomai, 
labai gaila, kad jų lietuviškas 
vaiskas negavo išbandyti sa
vo kumščių;”
Taigi, tegu skaitytojai dabar 

sprendžia, ar ne “monkey bu- 
sinee” yra ta politikėlė, kurią 
veda komunistinė opozicija ir 
jų lietuviškoji atžala? Jie gar
bina maskvinį komunizmą, o to 
komunizmo pateptieji atstovai 
juos muša. Pruseika viešai agi
tuoja lietuvius darbininkus, kad 
jie remtų komunistų sugalvotus 
“skymus”, o tuo tarpu jisai 
pats nuo jų šalinasi, bijodamas 
gauti praskelti galvą!

Kam ta veidmainystė ir tas 
žmonių mulkinimas? Jeigu ma- 
skviniai komunistai, kaip jau 
“skloka” seniai yra patyrusi 
ant savo kailio, yra taip išsigi
mę, kad jie nesidrovi vartoti 
prieš savo partinius oponentus 
chuliganų ir gengsterių prie
mones, tai yra nedovanotina 
statyti juos lietuviškai publikai 
už pavyzdį, kaipo “Sąmoningus 
darbininkus”.

kopustyną. Bent taip atrodė 
žiūrint man iš užpakalio į pli
kas vyrų galvas. Daugeliui mu
sų plikagalvių, kuomet jie nu
siima kepures, tai ir jų mąsty
mo aparatas pakrinka, šiuose 
debatuose tokių “asabų” ne
truko.

GARBINGAI PRADĖJO NAU
JUS METUS — MUŠTYNĖMIS

Apžvalga
t.    I ■ 1M II ■ II

“NAUJOJI DALYBA” PASI
DARĖ POPULERIŠKA

Leonas Pruseika savo opozi
ciniame organe, šių metų sau* 
šio mėn. 3 dienų, rašė apie ko
munistų vadinamąjį “socialinės 
apdraudos kongresą”, kuris bu
vo šaukiamas į Washingtoną 
neva kovoti už Lundeen’o bilių: 

“...Už tą bilių stos kitas 
kongresas, Amerikos sąmo
ningų darbininkų ir šiaip jau 
progresisitų kongresas, kuris 
susirinks tame pačiame Wa- 
shingtone ir tą pačią dieną. 
Tai bus kongresas už tikrą 
visapusę socialę apdraudą.

“Geriausio jam pasisekimo. 
Su tuo kongresu' prasidės 
darbininkiškos naujų metų 
kovos.” 
Ali right. “Sąmoningų darbi

ninkų kongresas” susirinko; ir 
ką apie jį dabar rašo Pruseikos 
organas? Pažiūrėkime. “Naujo
sios Gadynės” sausio 17 dienos 
numeryje, redakcinių pastabų 
skyriuje/ skaitome, kad “Lais
ve” slepia “gehgsterizmą, kuris 
btivO' praktikuojamas minėta
me kongreso”, taigi’ skldka visai 
neturinti pagrindo gailėtis, kad 
ji į jį nesiuntė savo delegatų. 
Girdi:

“Miząra ir šolbmskas pla-. 
čiai raportavo apie tą kon- 
gresąi Bet jife' ‘užmiršo’ ra
portuoti štai' ką*: Tarptauti
nės- Komunistų Opozicijos de
legatai Albert Bell, Jack Ar- 
thur ir Dorothy Darė kon
greso dalyviams dalino kopi
jas komunistinės opozicijos 
rezoliucijų; kurios jau! buvo 

. įteikta ir rezoliucijų komisi
jai. Kazionų generolą pakali
kai rezoliucijų dalintojus puo
lė, kaip kazokai, ir pradėjo 
mušti. Dorothy Darė primuš
ta iki besąmonės.”
O tose rezoliucijose, pasirodo, 

buvo tik reikalaujama steigti 
Darbo Partiją, — už ką jau yra 
pasilakė it “oficialiai” (mftskvi- 
niai) komunistai.

Ot, tai tau ir devintinės’! “Są* 
meringųjų darbininkų kongre- 

mento sesijai,- ministeris pirmi- seM, kuif Phiseika sveikino, kai- 
ninkas Bennet pasiūlė platų po darbininkiškos naujų metų 
ekonominį planą, kuris apima kovos pradžią, buvo mušami de-

pasiūlyti ekonomines' rekon
strukcijos planai, panašus į 
Jungtinių Valstiją administra
cijos programą: Kanadoje ir 
Anglijojė.

Kanadoje, atsidarius parla-

Rooseveito naujoji dalyba da
rosi vis labiau populeriška už- išleidimą’ įstatymų apie algas ir legatai, kurie drįso dalinti agi 
sieniuose. Tą pačią dieną, sau- darbo valandas pramonėje, var- tarinius lapelius!

i'''"'

[korespondencijos!
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Brooklyri, N. Y.
r T .

neišpildė. Ūkininkams buvo ža
dėta žemė, dabar žemė at
imta. Javų Rusijoje, kaip že
mės ūkio šalyje, kasmet užau
ginama mažiau, o valdžia vis 
daugiau javų atima iš ūkininkų, 
žadėta laisvė Rusijos liaudžiai. 
Laisvės šiandien ten nėra jo- 

Nors debatų tvarkymui buvolkios. Vienu žodžiu, visoki Le
di! pirmininkai ir abudu sten- nino pažadai prieš įsigalėjimą 
gosi tvarką palaikyti sulig raš- pamainyti kruviną diktatūrą, ir 
iška sutartimi, bet obstrukci- tų faktų niekas negali užgin- 

jų iŠ komunistų pusės netruko, čyti Keistutis Michelsonas pu- 
Dauguma, kad ir jautė didėlį sėtinai , apgriovė 

dantų gėlimą, vienok kentė ir | tvirtovę, 
reikalavo to paties, ir nuo kitų.
Kalbant Ormanui visi (tylėjo, I simai. Į klausimus 
bet užėmus vietą Michelsonui, sakinėjo gana nelogiškai, 
tuoj atsirado girtų (bent taip truko gabumų. Jaunasis Michel- 
juvo išaiškinta) ir jie pradėjo |sonas j klausimus atsake vy- 
bliauti lyg ožiai. Abudu pirmi
ninkai maldavo, grąsino ir net 
reikalavo tuos bliaujančius 
ožius laukan išvesti. Kiti iš pub- 
likos reikalavo per langą pa- 
siųsti lauk. Bet pas žmones yra 
ta mintis, kad silpnagalvius ne
verta skaudžiai užgauti. Be to, 
per langą metimas juos nepa
darytų protingesniais.

Aš bevarstydamas akimis 
vieną iš tų komunistiškų ne
nuoramų, kuris daugiausia ar
dė ramybę, padariau sau nuo
sprendį: prisilaikyti 1035 metų 
kad ir jau pusėtinai apdrasky
tos rezoliucijos, — būtent 
pykti ant silpnagalvio. Aš pa
stebėjau, kad priešakyje- 
Vargšo sėdi ir1 pats Bimba, 
nejau nusijuokti, prisiminęs tą 
seną lietuvių priežodį, kad 
“obuolys nfetoli nuo obelės rie
da”...

Pūti svetainė yra nedidelė, 
nes parduota 334 įžangos tL 
kietai ir Vietos jaū truko. Bet 
širdis šios svetainės yra garifa 
didelė ir be galo nuolanki, čia 
tarpe tų sitenų sutelpa visokiau
sių skirtingų minčių bei išsi
reiškimų. Sienos nė įkaista, nė 
atšala bei protestų jokių neke
lia. Musų brolis lietuvis čia 
daug tarpė šių sienų- savo nu
sistatymuose griežtumo parodo. 
Ir šiuose 
netruko.

bes geriau minčių skirtumus 
išlyginti, bet ne mes senieji, 
nes mūsų mintys cuose klausi- 
suose yra sumetėjusios.

Rytietis.

Kultūra

ne

to 
Tu-

bolševizmo

Tik ką gavome iš Lietu
vos naują No. 11. Turinys 
labai įdomūs ir pamokinan
tis. Kaina 45c. Galima gau
ti Naujienose.

Po debatų buvo duota klau- 
Ormanas at

neš

kusiai.
Apie šiuos debatus daug kas 

galima butų pasakyti, bet aš, 
būdamas tokiame susigrūdime, 
neturėjau nė progos Viską pasi
žymėti. Tikiu, kad tas, kuris 
turėjo ilgą paišelį ir geroką 

į pluoštą pOpieros, aprašys 
smulkmeniškiau debatų eigą.

Ūpas pas tuluš žmones, iš- 
klaūsibs šiuos debatus, pasiro
dė ve kokis: didėlis kreditas 
tiems dviem jaunuoliams už jų 
drąsą ir ghbūmus stoti prieš 
minią ir pasakyti tą, ką jie ži
no ir, supranta. Bet mes senes
nieji nė visi suprantame to ver
tę ir nemokėjimu susivaldyti 
užkirtame kelią toliau tęsti 
jaunuolių pažangą. Iš demokra
tiškai nusistačiusių žmonių te
ko girdėti štai kas: su komu
nistais nieko bendra negalima 
turėtu nes jų fanatizmas yra 

jtdkis kietas, kad jų protavime 
jokiai pažangai vietos nėra. Ma
no opinija link brolių' komunis
tų yra tokia: palikti juos ramy
bėje, — tegul jie sau garbina 
kruviną Stalino diktatūrą; gi 
mums socialistams ir demokra
tijos išpažintojams visai nėra 
pakeliui jokiuose frontuose su 
diktatūros šalininkais dalyvau
ti; Jaunimas ateityjė gal suge-

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

Šituo laiku ir iš £itos 
radio stoties kiekvienų

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

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

9 vai. vakare 
iš stoties 
WSBC

seredą
MtJZIKALIS 
PROGRAMAS

debatuose griežtumo

Debatai sutrauk^ daug publi
kos. — Be triukšmo neapsiėjo

Sausio 10 d?^ Lietuvių Pilie
čių Kliubo svetainėje Brooklyne 
vyko debatai. Afirmatyvę pu

sę f gynė jaunuolis Johnnie Or- . 
man. Jis atstovavo ir gynė rau
doną rusų teroru, Johnnie Or- 
man yra narys L. D. S. Jau- < 
nuolių kuopos. Nėgatyvę pusę 
gynė Keistutis Michelsonas, 
jaunuolis ir Lietuvių Socialistų 
Sąjungos 19 kuopos narys. De
batų tema “Ar bolševikai išpil
dė prižadus, padarytus prieš 
įsigalėjimą Rusijoje?”

Svetainė, publika ir abehia 
atmosfera

Į šiuos debatus įžanga buvo 
10 centų, vienok publikos pri
sirinko tiek, kad buvo sunešta 
visos sėdynės iš visų pakampių 
ir sustatyta, kur tik buvo bent 
kokia Vieta. Stačių žingeiduo- 
lių buvo prisikimšę, kur tik 
galima1 buvo surasti kad ir siau
riausią- Viėtąx Daugelis; ir gana 
daug, negalėjo surasti vietos, 
tad grįžo namo, rūgėdami pa
tys ant savęs, kad pasivėlino.- 
Tai tikrai nepaprastas dalykas.

Man irgi teko būti pasivela*- 
’vuSiųjų tarpe, ir todėl turėjau 
daug jėgos pavartoti; kad pri
sigrūsti berti prie durii|; kur 
daug už mane aukštesni jau 
galvas stūmė aukštyn. Man gi 
esant 5 ir 4 liko tik pro kitų: 
pažastis ieškoti plyšių, kad! pa^- 
matyti ir išgirsti, debatbrtas. 
Laimei, vienas iš mūsiškių še
šių mane pastebėjo prie įžan
gos langelio, kur tikietai jau 
nebuvo pardavinėjama; mane 
dar praleido. Jeigu šverttas Pet* 
ras butų tokis geras, kaip šitas 
Petras, kuris davė man ženklą1 
eiti į viršų pasiklausyti, tuomet 
man ir į dangų butų lengva įei
ti, kad ir kiek susivėlinus.

Pati publika syėtaipėje buvo 
gana maišyta, čia truko tik 
ponų. Gražioji, lytis kaiše ir

ii'u*, i ___ '.L.' MAz. ' r

Debatoriai
Johrinie Orman nesu-Jaunas 

gebėjo parodyti savo mandagu-ĮI 
mą, ir savo jauną Amerikoje 
gimusį Keistutį Michelsoną per
dėm vadino pirmu vardu. To
kia etika netinka tarpe debato- 
rių. Keistutis Michelsonas savo 
oponentą vadino draugu. į

Čia ėjo kova tarpe šiiį dviejų 
jaunuolių: brolio Ormano už 
diktatūrą jaunuolio Mfcitelso- 
no aiž demokratiją. Nors toks j 
klausimas tiesioginiai’ nebuvo 
statomas, vienok jis raudonu r 
siulu ėjo per visus debatus. 
Kreditas priklauso abiem de- 
batoriams, kad' asmeniškumų 
jie vengė. Tiesa, Orinanūs kelis j 
kartus gnybterėjo jauną dręu-1 
gą Michelsoną^ bet visgi paken
čiamai.

Ormanas be saiko ir be mie-4 
ros garbino Stalino- kruviną* 
diktatūrą ir rodė visas geriau- Į 
sias puses įto darbininkiško ro
jaus, apie kurį nė jis pats, nė i 
jo draugai netiri' mažiausio su- j 
pratimo. Kas yra Rusijoje, tas L 
yra gera ir šventa; Jis pasakė, 
kad1 Keistutis Michelsonas no-j 
gyvenęs sovietų ItuSij bje ir to
dėl neturįs teisės kalbėti apie 
RfisijoS blogusias pusės. Bet jis 
pats irgi nebuvo toj šalyj > ku
rią jis be galo' gyrė. Jiš pasa
kė, kad 90,000,000 sovietų Ru
pijos piliečių turi teisę balsuo
ti ir jie dauguma balsų išren
ka sau valdžią^ Pasakė irgi, kad 
Rusijoje yra šaudoma ne žmo
nės, bet šUnės; Kad Rusijoje 
yra be galo daug laikraščių 
spausdinama, ir jia nėrū so
vietų laikraščiai, bet liaudies, 
kad ten randasi’ didžiausi kny
gynai \visame pasaulyje.* Na, it |

1 kogi ten nėrtt, - 
laumės piėno, o be to juk ga
lima apsieiti. Tai tikrai kūdi
kiška kalba.

Keistutis Michcbonas aiškiąi| 
nurodė, ką Leninąs rusų liau
džiai žadėjo ir vėliau, kai užė-f

trūksta tik

JUS GALITE VISKĄ ATIDĖLIOTI 
ANT TOLIAU, BET NE SKALBIMĄ 

TAS PARODO, KAD SKALBYKLŲ YRA 
REIKALINGIAUSIAS NAMUOSE 

DAIKTAS.

Šiandien pat atsilanky
kite musų krautuvėn ir 
pamatykite tuos stebi
nančius 'patobulinimus- 
naujose HOT-fOINT 
skalbyklose. Nustebsi
te pamatę kaip šios 
škalbyklėS operuoja 
nedarydamos mažiau
sio trukšmo; net' nesi
girdi motoro užimūs;

Taip pat nustebsite 
sužinoję, kad šių skal- 
byklių. niekados nerei
kia aliejuotL

‘49.50

■B

PAŠAUKITE MUS (SfiEley 8760) MES ATVESIME 
ŠIĄ' MASINĄ IR DEMONSTRACIJAI IŠSKALBSIME 

JŪSŲ SKALBIMĄ JŪSŲ NAMUOSE.

Turime Demonstruotų Skalbyklų, 
kurias parduodame už pusę kainos.

ROOSEVELT
FURHITUR E 00. Ine

M, P. Jovarau&kas ir J. P. Bertulis, Savininkai 
2310 WEST ROOSEVELT ROAD 

CHICAGO, ILL.
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Sekmadienyj didelis
Šurum-Burum Liet.

Auditorijoje
Tai bus metinis Chicagos Lie 

tuvių Draugijos vakaras

Tai bus Chicagos Lietuvių 
Draugijos metinis vakaras 
Programas bus tikrai įdomus 
— “Birutės” choro žvaigždės 
ir pats “Birutės” choras pil
dys programą, plūs Chicagos 
Lietuvių Vyrų choras ir 
nininkas Stasys Rimkus.

šimtai Chicagos lietuvių 
rų ir moterų rengiasi čia 
lyvauti sekmadienyje, žino
Draugijos vakarai pasižymi sa-

vo įdomumu nuo visų kitų va
karų Chicagoj e.
Auditorija — kupina žvaigž

džių
Neabejotina, kad Chicagos 

Lietuvių Auditorija bus kupi
na —. puikus žavėj antis pro
gramas; chorai, solos, duetai, 

maustymai, 
rožių segio- 
programinės

vakaro įdo-

dai-

kvartetai, žiedų 
agrafų dalinimai, 
jimai ir kitos 
įvairenybės.

Kad visi galėtų
mybes nuo estrados netiktai 
matyti, bet ir girdėti, tai Roo
sevelt Furniture Co. įtaisys 
mikrofoną (Mike-Loudspeake-

“Valgys iki ausų”
Chicagos Lietuvių Draugijos 

gaspadinės išanksto gamina 
dešras ir raugina kopūstus ~ 
valgysime, tai valgysime sočiai 
iki ausų. Na, o musų darbš
tusis komitetas, kuris suside
da iš Kasparaičio, Kaulino, če- 
puko, Grigaičio ir Ambrose 
tikrina, kad alus bus pirmos 
rųšies, na, o ką jau bekalbėti 
apie degtinę.

Nesivėhiokite, pro gramas 
prasidės lygiai 6 valandų.

Petras Bedalis.

Bus svarstoma daug reika
lų. Išgirsime raportą iš kny
gų pervierinimo komiai j oš.

Kviečiame visus narius bū
tinai atsilankyti į šį svarbų 
susirinkimą. Taipgi atsilikusie
ji su mokeščiais, malonėkite 
užsimokėti.

Ieva Lukošiūtė, Fin. Rašt.

Psychologija

Obtąin your pass in advance. 
Elsewhere in thiš issue you 
will find a list of persona from 
whom’ you may purchase it.
And, see you Sunday at Fuller 

Park during the game of the 
yeąr: Mažeika’s Aces, with 
Budrick, Kluchinskas, etc., ver
gus J. F. Eudeikis Boosters, 
with Phil Krause, Lapinskas, 
Watch Brothers and Conrad in 
the line-up.

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

vy- 
da- 
kad

Siunčiame Gėles Telegramų i 
pasaulio dalis.

viso

ir

“Birutės” choro vedėjas Jo
nas Byanskas nuo senai ren
giasi duoti šiame Draugijos 
vakarui tikrai įdomų progra
mų, na, o Chicagos Lietuvių 
Vyrų choro vedėjas Stepona
vičius, parodys ką gali jo se
nių garsusis choras. Na, o kas 
nemyli Stasio Rimkaus dainų 
— myli visi, seni ir jauni.

Lietuvos Paroda Fair 
krautuvėj prailgin
ta iki pirmadienio

Schedule for Sunday 
January 20, 1935

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams 

pagrabams.
3316 S. Halsted St

Phone Boulevard 7314. Chicago. II).

ELENA OVERLINGAITĖ
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

sausio 17 dieną. 12:25 valandą 
iŠ ryto 1935 m., sulaukus 19 
metu amžiaus. a. a. Eleną 
Overbngaitė gimė rugsėjo 2 
1915 m., Chicago. III.

Paliko dideliame nubudime 
mylimą motina Marijoną, po- 
tėvais — Palilikaitė, tėvą Jo
ną.* dvi seseris Viktorią ir Ma
rijoną, du švogeriu John Ad- 
duci ir Dan Raymond, ir ke- 
turius seserų vaikus Evelyn, 
Anthony, Dąniel ir David, ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
10110 South State St., Rose- 
land, III.

Laidotuvės ivyks pirmadieni, 
sausio 21 dieną, 8:00 vai. ryte 
iš namu i Visų Šventų parapi
jos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydėta 
i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Elenos Overlingai- 
tės giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę liekame

Motina, Tėvas, Seserys, 
švogeriat ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

KAZIMIERAS M1NAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

24 dieną, sausio mėn. 1934 m., 
sulaukės 58 metų amžiaus, gi
męs Linkų karmas, Papilės pa
rapija, Šiaulių apskr.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Sofija, po tėvais Alek« 
sandravičaitė, sūnų Kazimierą 
ir dukterį Sofiją.

Liūdnai atminčiai musų 
brangiausio vyro ir tėvelio bus 
laikomos šv. Mišios Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje 24 d. sau
sio mėn. 1985 m. 5:54 ir 7:30 
vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti i pamaldas.

Mes Tave Musų L__
Vyras ir Tėve niekuomet ne
užmiršime. Tu pas 
nebesugrjši, bet mes 
ar vėliaus pas Tave 
Lauk mus Ateinant!

Nubudę lieka.
Moteris, Sudus ir Duktė.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

IIMPIT - —

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 jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Lietuvos ir Estijos Gaminių 
Paroda Fair krautuvėje nebus 
uždaryta šiandien, kaip pirmiau 
buvo manoma, bet ji yra prar 
tęsiama iki pirmadienio vaka
ro. Ji turėjo tokį pasisekimų 
publikoje, sako rengėjai, kad 
jie buvo priversti prailginti jų 
bent vienaii dienai^ nors norėtų, 
jei butų galima, pratęsti jų ir 
ilgesniam laikui.

RADIO

I.

brangusis

mus jau 
anksčiau 
ateisime* » • ■ ' *

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Rytoj, Nedėldienį, 11-tą vai. 
prieš piet įvyksta reguliaris 
antradienio radio programas, 
leidžiamas pastangomis ir lė
šomis Progress Furniture Co. 
Krautuvės iš stoties W.G.E.S.

Teko patirti, kad programo 
išpildyme dalyvaus keletas žy-. 
mių dainininkų, kurie padai
nuos solos, duetus ir kvarteto 
numerius. Prie to, gros graži 
muzika, bus įdomių*kalbų ir' 
svarbių pranešimų. Kalbės ad
vokatas K. Gugis ir kiti. Pro
gramą vadovaus, kaip ir vi
suomet, J.' Romanas. Todėl 
kas norite praleisti tikrai sma
gią ir įdomią valandėlę, nepa-. 
mirškite pasiklausyti.

William James, vienas 
imtųjų psychologijos aiškinto
jų, yra išsitaręs, kad žmogus 
išmoksta plaukti žiemos laiku, 
o vasarą, ledu čiužinėti. (O tik 
retkarčiais išmoksta futbolą 
taip kaip musų Kipšai... bet įtiek 
to!)

Jis irgi nurodė, kad piktu
mas ir baimė nesančios dvi 
skirtingos ypatybės, bet tik pa
viršutinis skirtumas labai pa
našaus kūno susijaudinimo; 
kad nusiminimas nesantis prie
šingas apsireiškimas nuo links
mumo.

Taigi bus proga toliau susi
pažinti su šiuo žingeidžių žmo
gum sekmadienyje sausio 20 d., 
kada p-lė Pečiukaitė jį persta
tys Lithuanian University Kliu- 
bui, Congress viešbuty j, kaip 
2:30 po pietų.

Tam. pačiam susirinkime me
dicinos studentas P. Beineraus- 
kas skaitys paskaitą apie “Vi
visekciją”.

Budrike radio valanda.

pn

DoNotFail to Get 
Your Pass!

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

2 P. M. Belskis Boositers play 
Washington A. C.

3 P. M. Red Roses play IMPS
4 P. M. Ranner A. C. play 

Bulaw Aces.
5 P. M. J. F. Eudeikis Blue 

Ribbon Boosters play S. P. Ma
žeikai Aces.

Place: Fuller Park located at 
45th andl Princetcn Avenue.

Time: 1 P. M. until 6 P. M.

/nr • Čia
su s ir a šit

PLAUKŲ DAŽAI
HAIR COLOR

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

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

Didis
ko
tik •
jums reikia

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.

Išpardavimas
Geriausių 

Drabužiams
Plovyklių

KAINOS NUMAŽINTOS 
NUO 25% iki 35%!

ANGLIS
COAL

PETRONĖLĖ KULBAITIS 
po tėvais Valaitis - 

Persiskyrė su šiuo - pasauliu 
sausio 18 dieną. 5:15 valandą 
po piet 1935 m., sulaukus 54 
metu amžiaus, gimus Suvalkų 
apskr.. Paberžupiu 
Naumiesčio kaimas.

Amerikoj išgyveno
Paliko dideliame 

vyras Jonas, sūnūs 
duktė Ona, 4 broliai Jonas, An
tanas. Justinas ir Pranciškus, 
Lietuvoj Motinėlę Kastanciją 
Valaitis, 1 seserį Marcele ir 
trys broliai — Juozapas, Jur
gis ir Vytautas. Kūnas pa
šarvotas randas 2140 W 23 pi.

Laidotuvės ivyks utarninke, 
sausio 22 d. 8:30 vai. ryte iš 
namu i Aušros Vartų parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydėta 
i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petronėlės Kulbai- 
tis giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę bekame:
Vyras, Sūnūs, Duktė, Motinė
lė, Broliai, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boriųs J. Eudeikis ir tėvas, tel. 
Repūbbc 8340.

parap.f

27 metus, 
nubudime 
Jonas ir

JONAS BAUBINAS .
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

21 dieną sausio mėn. 1934 m., 
sulaukės 38 metų amžiaus, gi
męs Rudagiškiu kaimas. Sala- 
kos paštas, Zarasų

Paliko dideliame 
moterį Petronėle, 
Anną ir Bernice ir 
o Lietuvoj, tėvą, motinėlę 3 
brolius ir kitus giminės. 
Liūdnai atminčiai musų bran* 
gaus Vyro ir Tėvelio bus lai
komos šv. Mišios Nekalto Pra
sidėjimo Brighton Parke 44 ir 
Fairfield bažnyčioje 21 d. sau
sio m. 1985 m. 7:30 vai. ryto. 
Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus atsilankyti 
i pamaldas, o paskui ir i na
mus po nur. 4628 S. Rockwell 
St. Mes Tave Musų brangusis 
Vyras ir Tėvas niekuomet ne-

• užmiršime. Tėveli musų, jau 
metai kaip upes Tavęs laukia
me, ale vis dar nesulaukiame, 
jus pas mus sugrįžtant; tur būt 
nesulauksime, ale jus mus su
lauksite.

Nuliūdę lieka,
Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
Tėvas, Motina, Broliai 
ir Giminės.

apskr.
nubudime 

2 dukteris 
sunu Joną.

Nedėlioję, nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų bus lietuvių radio 
programas iš stoties WCFL,. 
970 kil. Dalyvauja choras, du-, 
etai, solistai ir Budriko in-. 
strumentalis duetas. Išgirsite 
gražias daineles iš cfperetės; 
“Korneviho Varpai”. Makalų 
šeimynoje bus vaidinama kas: 
daryti, kad dasiekti pasiseki-; 
mą. šį programą duoda Jos. F., 
Budriko rakandų ir radio krau
tuvė, adresu 3417 So. Halsted 
Street. Pr.

r

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

NORTHERN COAL COM 
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
Merrimac 2524

BARŲ FIKČERIAI
BAR FIXTURES

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ___  $25.00
$800 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 
25<y iki 35% 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO. 

1635 W. Division St 
kampas Marshfield

General Motors Simfo 
ni jos koncertas.

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVES

Stanislovas Barnioms
Kuris persiskyrė su šiuo -asauliu sausio 
22 d. 1934 m. sulaukęs 90 metų am
žiaus ir tapo palaidotas sausio 24 d, 
Šiaulių kapinėse. Lietuvoje. Jis paliko 
sūnų Juozą, marčią Juozepiną ir tris 
anukus. Amerikoje sunu Stanislovą, mar
čią Ona ir anūką Stanislovą, dvi dukte
ris ir žentus Juozapą ir 'Oną Monkevi
čius ir du anukus, Romaną ir EJsbietą 
Kisielius ir tris anukus. Mylimas musų 
tėveli, tavo mirtis padarė skaudų skaus
mą musų širdyse. Nors jau metai suka
ko nuo tavo mirties, bet mes tavęs už
miršti negalime.

Nubudę liekame
Sunai, Dukterys, Anūkai, Giminės 

ir visi Draugai.
Pagarsino sūnūs Stanislovas Balnio- 

nis, 5612 S. Prairie m. Tel. Wentworth 
»s»6. , - ________ _J

Ryt vakare, muo 7 iki 8 vai. 
NBC stotys (Chicagoje WMAQ‘ 
—WENR—WLS) perduos re- 
guliarį General Motors Simfo
nijos koncertą. Dirigentu bus’ 
— Dr. Adrian Boult. Solistė- 
pianistė Myra 'Hess (Debiu
tas).

Vakar mirė 18 Apie 
linkietis P. Šimkus

Zz. |
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BARAMS FIKCERIAI 
Žemiausiomis Kainomis Chicagoj 

Nauji ir vartoti stalai, krėslai ir 
Įrengimai restoranams.
....Priimsime jusu senus fikčerius už 
gerą kainą.

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

netoli Roosevelt Rd. tel. Monroe 4078

KNYGOS
BOOKS

Senu ir nauju lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St.. Chicago, 111.

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
TeL VlCtory 4965.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

MAX KOHN. Turim Rusišką ir Tur
kiška tabaką, 1728 S. Halsted St., 
Canal 9345.• KAILIAI

FURS
Naujausios Mados Pilnai 
garantuotos BEE VAC 

arba THOR PLOVYKLES 
Vertos $60.00, parsiduoda

Starting tomo-rrow, Sunday, 
•January 20th, no 'One will be 
admitted to the Basketball 
Gamės at Fuller Park without 
^Basketball Tournament Mem- 
bership Pass.
' The price of the pass is 50 
cents and is . honored for the’ 
untire period of the įtourna- 
ment. Owners of <such passes* 
will also be admitted to the‘ 
finais, i

So far the management of 
the Tournament yvas lenient 
with the enthusiasts of the 
game and the robters of the 
various teams. The Member- 
ship pass rule was not enforced 
and persoiis without such' 
passes were admitted to the 
games. /

Starting Sunday, however,' 
passes in ątiėšiion will be ne- 
cessary for alk games and no 
cne minus a pass wiU be ad
mitted. The4 fee is very, low 
just 50 cents for the entire 
įtournaineML Even that choice, 
would be done away with werc 
lt uot Jihat the» tournament «n-' 
tails certain expendrbures which 
;have to be taken care of.

' The teams participating pay 
the greatest share—the entree 
iįtee of $3.00 and they are out

po-

36.50
$95.00 Vertės MAYTAG
Plovykles su ketvirtainiu 

Aluminum Tub, pilnai per- 
naujintas. Didelis bargenas, 

•tik

44.50
Didis pasirinkimas kitokių 
naujausių Plovyklių, už la
bai mažas kainas. Kaip tai:
THOR, WESTINGHOUSE, 
BEE VAC,.APEX, A, B. C. 

ir kitų tik po

49.50
Geros vartotos Plovykles 

nuo
$100 iki $18,00
Lengvus išmokėjimai.

18 APIELINKS
vai. po pietų mirė Povilas Šim
kus, 1787 South Union avenue.
Jis mirė Evangelical ligoninėje 
nuo (daučitį uždegimo. - Kūnas |įį;r70„ ~e;ery Sun

Vakar 4 Didelė nuolaida už senas 
plovykles.

randasi M. Skudo koplyčioje, 
71$ West 18th Street. Dėl pla
tesnių informacijų kreipkitės j 
p. Skuftą, MONroe 3877.

Dr-jos “Lietuvos Ūki
ninko” Svarbus Metinis 

Susirinkimas

WEST SIDE. — Ateinantį 
Sekmadienį, Sausio 20 d., p. 
Barausko Svetainėje, 2244 
23rd PI., 1 po pietų, įvyks 
svarbus Dr-jęs “Lietųvps Ūki? 
ninko” metinis * susirink transe

iday playing their mįghties in 
torder to entertain you and win 
įpląudits from you.

Certainly, *part of the burden 
idhould also be borne by the 
siponsors and by the spectators. 
'The -share of the spectators is 
^bout IVa cents per game. 
There are over thirty games 
yet to be seen before the tourn-^ 
iąment comes to the elose and 
‘you may onjoy them for 1% 
scents each or all for the price

SAUSIO IŠPARDAVIMAS
Pasinaudokit atpigintomis kainomis. 
Prisidėkit prie musų kailinių kliubo. 
Nei nepajausit kaip nupirksite kaili
nius. Tiktai džiaugsitės Čia daryda
mos bizni. Kailiniai valomi, taisomi, 
persiuvami ir naujai pamušami.

Siuvami ant užsakymo^
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigtas 1906 metais
6510 So. Halsted Normai 5150

Lietuvių Jaunimo 
Draugijos atida
rymas Roselande
Sausio 13 d., sekmadienio va

kare, įvyko viešas atidarymas 
Lietuvių Jaunimo Draugijos 
skyriaus Roselande. Parengi
mas buvo labai sėkmingas. Da
lyvavo gražus būrys jaunimo, 
daugelis jųjų su savo tėvais. 
Kadangi pritarimas tėvų šiuose 
atvejuose yra mums labai geis
tinas, tai mes norime išreikšti 
musų dėkingumą tiems, kurie 
mus taip dosniai parėmė.

Pirmučiausiai mes širdingai 
įvertiname ponų Žlibinų užuo
jautą ir paramą; jų dosnumą 
pavedant savo namus laikymui 
šio skyriaus susirinkimų, ir 
abelnai jų tolimesnį nuoširdų 
bendradarbiavimą.

Taipgi musų dėkingumas yra 
teikiamas ponams Bukšniams, 
p. Ambertui, p. Norbutui ir 
ypatingai p. Kazimierui -Girai, 
10701 S. State St., ir p. Augus
tui Krizenauskui, kurie musų 
parengimą dosniai pinigiškai 
parėmė. Ant galo, mes širdin
gai ačiuojame visiems kitiems, 
kurie malonėjo mus aplankyti 
ir išreikšti savo. pasitenkinimą, 
užuojautą ir pagyrimą.

Lietuvių Jaunimo Draugija.

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

4179-83 Archer Avė. 
Corner Ricbnioud Street 

Lafąyette 3171

M'*
KRAUTUVĖSE

k

2536-40 W. 63rd St 
Corner Mąplevvood Avė 

Hemlock 8400

M1L o A
3140 S. Halsted

RAMOVA
I I TEATRAS ■■

35 ir S. Halsted St

SAUSIO 19 
“THE SCARLET LETTER“ «

su Colleen Moore 
komedija ir 5 aktų vodevilius

SAUSIO 20 ir 21
“MAR1E GALANTE“ 

taipgi Specialės atrakcijos.
SAUSIO 22

Sensacingas Paveikslas 
“CLEOPATRA” 

su Colhert, WUliam, Wilcoxon 
Moterims DYKAI indai.

SAUSIO 23 ir 24 
“Dangerous Corner’’

Virginia Bruce ir kitit. 
taipgi komedijos.

SAUSIO 19 
“IT’S A GIFT“ 
su Baby LeRoy 

taipfri 
“SUNDOWN TRAIL” 

su WaUy Wales 
^SAUSIO 20. 21 ir 22 

“HAPPINESS AHEAD” 
su Diek Powell ir kitais, 

taipgi komedija
Antrad. DYKAI indai moterims 

SAUSIO 23 ir 24 
“WHAT EVERY W0MAN

KNOWS“ .
su Helen Hayes ir kitais.

taipgi komedija ir “Radio Revue“ 
Nupigintos kainos. NEDĖLLOJ 

Matinee iki 5 v. p. p. — 30c.
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• šeštadienis, sausio 19, 1935

RYT MAŽEIKOS SUSIKIMBA SU SUDEI
KIAIS BASKETBALL TURNYRE

Naujienų Krepšiasvydžio turnamento du 
stipriausi tymai persiims Fuller Parke
Du stipriausi tymai — ko

mandos Naujienų Basketball 
turnyre rytoj persiims dėl pir
menybės ir tie tymai yra S. P. | 
Mažeikos Aces ir J. F. Eudeikio 
Blue Bibhon Boosters.

Ir vienas ir kitas tymas tarp 
savo lošėjų turi žymiausias 
Chicagos basketball žvaigždes, 
be to, tie abu tymai stovi pir-l 
mose eilėse Knights df Co'.um- 
bus basketball turnyre, kuria
me lošia geriausi mėgėjų ty
mai Chicagoje.

Tarp Mažeikos tymo lošėjų 
bus, Benny Budrikas, Klučins- 
kas, Stumbris, Peron, Jennsen 
ir du Laskey broliai. Tarp 
Eudeikio lošėjų bus Phil Kau
še, De Paul universiteto žvaigž-

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
LUCKY TAVERN
3139 So. Halsted St. 

ŠEŠTADIENI, SAUSIO 19, 1935 
7 vai. vakare.

Bus geni gėrimu, užkandžių, 
muzikos ir linksmumo iki valiai.

Kviečiame visus lietuvius atsi
lankyti.

JOSEPH BARTKUS ir 
ANTHOfriY BRACULIS 

Vedėjai.
k— ■ —. ................. ✓

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Knygvedystės 
Stenografijos

(Gregg System)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St„ Chicago,

dė ir brolis garsaus Ed. Krause, 
buvusio Notre Dame footbal- 
lininkų kapitono, Konradas, 

| Lauraitis, Patrick, Watch bro
liai ir kiti lošėjai.

žūtbūtinė kova
Nereikia nei spėlioti, kad 

abu tymai imsis kiek galėda- 
jmi ir nei vienas nenuleis ran
kų, kad laimėti ir užimti arba 
palikti pirmoje vietoje. Kai tie 
du stipriausi tymai susikibs, 
tai nereikia abejoti, kad lošime 
bus ko pamatyti.

Visi lietuviai, suaugę, jauni, 
dideli ir maži, yra kviečiami j 
turnyrą atsilankyti ir tą didįjį 
lošimą ir kitus lošimus pama
tyti. Jie įvyks Fuller Park gim
nastikos salėje, prie 45-<tos ir 
Princeton gatvių. Privažiuoti 
galima su 47-tos arba Went- 
worth gatvių gatviakariais. 
Princeton randasi į vakarus 
nuo Wentworth gfttvės.

Iš anksto įsigykite bilietus!
Kad įeiti į lošimus kiekvie

nas turės turėti su savim sezo
ninį bilietą, kuris kainuoja 50 
centų. Už tuos 50 centų ir -su 
sezoniniu bilietu kiekvienas ga
lės pamatyti šiuos lošimus ir 
visus kitus turnyro lošimus, 
kurie dar nusitęs apie 6-ias sa
vaites. Kiekvieną sekmadienį 
įvyksta penki basketball lošimai 
nuo 1-mos po pietų iki 6-ių va
karo.

Kiekvienas turi įsigyti bilie
tus iš anksto ir juos galima 
gauti sekamose vietose: Parke 
bilietai neparsidavinės:

Naujienos, 1739 So. Halsted 
street.

Debiutuoja operetėj “Koi> 
nevilto Varpai”

Aldona Grigonis ' 
pasižymėjusi gražuolė, atstova
vusi lietuvaites gražuoles" pa
saulinėj parodoj, dabar pasiro
dys ir kaipo dainininkė. Ji Chi
cagos Lietuvių Choro “Pirmyn” 
sausio 27 d., Sokol svetainėj, 
2345 S. Ked^ie Avė., statomoj 
komiškoj operetėj “Kornevilio 
Varpai” sudainuos sunkią Kor
nevilio pilies skupuolio Gasparo 
ūkvedžio auklėtinės gražiosios 
Žerminos, vėliau Lucenay gra-
lai tos partiją-

S. P. Mažeika, 3319 S. Liitua- 
hica avenue.

J. F. Eudeikis, 4605 South 
Hermitage avenue.

Belskic vaistinėje, Manųuette 
Rcad ir Artesian.

Milda Baronas — “Pirmyn” 
chore.

Vialeria Ladygiutė, “Naujo® 
Gadynės” chore.

Frank Bulaw.
Kartanas vaistinėje, 2557 W. 

69th street.
J. Mackevičiaus ofise, 2324 S. 

Leavitt street.
Progress Furniture Company, 

3222 South Halsted sitreet.
, Pas K. P. Deveikj? Cicero 
Raudonos Rožės ftiiuto .rašti
ninką, 1518 South 48th Court.

<■—..........  ■■■-..... ■■■. i" 1 . .............. . . ................................ ...

Didžiausias Automobiliu 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* balansų galite išmokėti per 12 ar 
18 mėnesių. • Kiekvienam karui, duodama 90 dienų rašyta garantija, 
taipgi 7 dienų' išmėginimo pasivažinėjimas

J2«isekimą naujam biznyj. Ne
pamirškite jų GVand Opening, 
sausio 19. Bus gera muzika, 
gėrimai ir skanus užkandžiai.

Kaimynas.

r ....................... • ....... ..

CLASSIFIED ADS

1933 me-
Veik nevari o- 

yra kaip 
su sau- 
ratai ir 

Kašta- 
$495

BUICK, vėliausias 
tų DcLuxe sedan. 
tas. Garantuojame, kad 
visai’ naujas. įrengtas 
giu stiklu. 6 dratiųiai 
6 tairai kaip visai nauji, 
vo $1,675, musų 
kaina tik ....................... ...
ESSEX “TERROPLANE” vėliailsis 
1933 sedan. Tobulaš kaip tų dienų, 
kada išėjo iš dirbtuvės. Niekaip 
nesąkyšit, kad šis- karas buvo varto
tas. Garantuotas' kaip , 
naujas. Musų kaina tik w*tw 
DESOTO paskiaUsis 1934 De- 
Luxe sedan. Tai absoliučiai naujas 
karas, vartotas! mažiau nei 3 sa
vaitės. šj puikų karų reikia pa 
matyti, kad įvertinti. Kainavo 
virš $i,20u. mažiau negu 3 savaites 
atgal. Paaukausiu tik už mažų 
dideie ongmaies vertės, Taingi 
1933 Pontiac kaip naujas $4£fi 
atiduosiu už ... ,,v..............! ’ "i i
LA SALLE vėliausias 1932 De- 
Luxe sedan. Tobblas kiekvienoj 
smulkmenoj — tairai kaip nauji, 
daili užbaiga, duodame musų pa- 
paprastą garantiją; $295

Ir daug kitų. Pasinaudokite šiomis žemomis kainomis ir nusipir
kite karų dabar. Gal niekuomet jums nebepasitaikys tokia proga kaip ši. 

Mes atdari kasdien, taipgi ir nedėlioj iki 9 vai. vakaro.

SQUARE DEAL AUTO FINANCE
2529 NORTH CRAWFORD AVĖ.

BUICK DeLuxe 1931 Sedan 
—kaip naujas; 6 dratiniai ratai— 
geriausi tairai — užbaiga ir ap
mušalas be mažiausios 
dėmės; tik .....  .............
HUPMOBILE, vėliausias 1932 
DeLuxe sedan, tikrai gražiausias ka
ras Chicagoj. Turi 6 dratinius ra
tus, 6 tairus kaip naujus. Be jo
kios dėmės viduj ar oro pusėj. 
Kaštavo $3400. Musų O C 
kaina tik ........................
GRALIAM 1932 sedan. ša 
karas priklausė žymiam bankieriui. 
Buvo tepamas ir aliejuojamas kas 
500 mylių. Mes garantuojam, kad 
jis yra kaip visai naujas. S O A £ 
Musų kaina tik .............
NASH vėliausias 1932 De- 
Luxe sedan, veik nevartotas ir taip 
geras, kaip kad buvo naujas. 6 
ratai ir 6 tairai kaip nauji. 90 
dienų garantija. Musų $9 C f) 
kaina tik .........................
HUDSON 1932 DeLuxe sedan — 
garantuotas kad geras, $235 
STUDEBĄKĖR 1932 LeLuxe s*- 
dar — garantuotas 
tobulumas, tik .................

Sunny Side Inn aludės 
grand opening

Joe Bružas aludės bizny. Jis 
nusipirko aludę ir šiandien triu
kšmingam “grand opening” po- 
<ilyj ją pavadins “Sunny Side 
Inn”. Alude randasi adresu, 
7358 So. Halsted St.

Joe Bružas praeitais metais 
ouvo “Naujienų” kontestantas 
ir tuo jis įsigijo daug pažin
čių. Tad, prie šios progos jis 
ir kviečia visus savo pažįsta
mus ir draugus atsilankyti ir 
smagiai laiką praleisti.—širšė.

Kas atradote aus
karą? v

Furnished Rooms
ANT RENDOS 4 dideli, šviesus 

fornišiųoti kambariai dėl vyrų ar 
merginų arba vedusios poros su 
visais parankumais. 827 W. 84 PI. 
1 lubos iš užpakalio. *

PASIRENDUOJA kambarys ap
šildomas, "ražus, su visais paranka
mais. 3427 S. Emerald Avė. 2-ros 
ūbos.

JAUNAS vyras paieško kamba
rio prie švarios šeimynos, kur galė
tu virtuve vartoti. Box 207, Nau
jienos, 1739 S. Halsted St.

PASIRENDUOJA du kambariai 
pas našle moteri — Su valgiu ar 
be valgio. Galima matyt subatoj 
ar nedėlioj. 8136 So. Ix>we Avė. 
2ros lubos iš užpakalio.

Business Chances
Partįąyinini Bimlai

BRIGHTON PARKE pigiai parsi
duoda gerai įrengtas tavern arba 
renduosiu. Pagyvenimui 5 kambariai, 
visokių tautų apgyventa. 4213 So. 
Campbell Avė.

KUR!
Live Stock Banke aprupinsite-savo finansi
nius reikalus pilnu užganėdinimu sekantuo
se skyriuose:

ČEKIŲ
TAUPYMO
PERSIUNTIMO PINIGŲ
MORGIČIŲ (Trust Dept.)

Depositai yra garantuoti kaip numatoma 
Bankiniame Akte iš 1933 metų.

THE LIVE STOCK
NATIONAL BANK

OF CHICAGO
4150 SOUTH HALSTED STREET

TAVERNŲ BIZNIAI
Cedarwood Inn, 2642 W.
63rd St. p. Antanas Mi

škinis, savininkas.
. ■ , 'v-/,'"

Rašo V. B. A.

P-s A. Miškinis paeina iš 
Ežerenų. Amerikon atvyko 
1906 metais į Mount Bose, Co- 
lorado ir paskiau apsigyveno 
Chicagoj. Jis yra patyręs dai
lidė iš amato ir dabar darbuo-

jo taverno biznį ir, reikia pa
sakyti, kad Antanas labai tam 
tinka.

Jaunuolis yra labai manda
gaus budo vaikinas, baigęs 
Lindblom High School 1929, ir 
vėliaus lankęs Crane College 
kur jis ėmė Chemijos kursus.

čempionas kardininkas 5‘
M/ . ? ’ ■ C>*

Beje, jaunasis' Miškinis yra 
plačiai žinomas tarpe arperiko- 
nų ir lietuvių ,UąįpQ čempionas 
kardininkas (fendinįg Cham
pion). Aš pats‘jį mačiau kar- 
duojantis “Naujienų” piknike. 
Jaunuolis Antanas yra tikras 
lietuvis. Jis -nebijo kalbėtis 
lietuviškai, jeigu- kas užkalbi
na prie baro nors kitataučių 
butų pilna ' užeiga: Vartoja 
grynai lietuvišką^kalbą. Jis yra 
prezidentas Vyčių kuopos ir 
veiklus Nekalto'^ Prasidėjimo 
parapijos rateliuose.

Moderniškai Įrengta įstaiga
Cedarwood Inn., yra labai 

moderniškai išpuošta įvairiais 
artistiškais piešiniais, atvaiz
duojančiais streamline. trauki
nius, v orlaivius, automobilius, 
ežerus, maudykles, žmones, pai
nias ir abelną gamtos grožį. 
Vieta gana erdvinga ir labai 
švariai užlaikoma. Penktadie
niais būna muzika ir duoda

kiais buteliniais gėrimais ir 
dėl parių, vestuvių ir.t.t. Ne
pamirškite antrašo, Cedarwood 
Inn, 2642 W. 63rd St.

Dominikas Chepala ir 
Jonas Langis atidarė 

naują aludę.
Pradedant su naujais metais 

dar viena nauja lietuviška už
eiga atsidarė adresu 2616 W. 
59th St. Savininkai pp. Che- 
palai nupirko nuosavą namą ir 
kartu priėmė pusininkais pp. 
Joną ir Mrs. Langis, senus 
“Naujieniečius” ir senus biz
nierius iš Brighton Parko.

Pp. Chepalai gyveno virš aš
tuonis metus prie So. Sacra-* 
mento Avė., o vėliaus prie 
Rockwell St. Pp. Langiai, yra 
seni Brighton Park biznieriai. 
Ten jie užlaikė moteriškų rū
bų krautuvę per septynis me
tus. Abu susidėję dabar ati
darė vadinamą Blue Bell Ta
vern antrašu, 2616 West 59th 
Street.

Vietą gražiai išpuošta ir ga
na erdvinga. Pp. Chepalai ir 
pp. Langiai tikisi turėti gerą

PRANEŠIMAI

keptą žuvį veltui. Užkandžiai 
jasi savo užsiėmime. Savo su- prie gėrimo veltui kasdieną. A. 
nui Antanui p. Miškinis užde- Miškinis specializuoja viso-

.........  ——    ■ i1— ..................................     ~~......~  —:1 ............................. -  

Imps’ų Šokių Vakaras 
SAUSIO-JANUARY 26, 1935, 8 vai. vakaro 

ST. AGNĖS AUDITORIUM 
3916 ARCHER AVENUE. 

Atsilankykite — Nesigailėsite. įt

CHARLES VOLKER
' ; J 'j. ''!“''*

TAUTIŠKOS PARAPIJOS Ren
giamas Pasilinksminimo Vakaras 
jvyks Nedėlioj, Sausio-Janu. 20,1935 
Pradžia 7 valandų vačare. Para
pijos svetainėje, 3501 South Union 
Avenue.

Kviečia
Kun. S. Linkus ir Komitetas.

- Pereitą šeštadienį, SLA Mo
terų kuopos šokiuose, Chicago 
Beach viešbutyje buvo parneš^ 
tas auskaras. P-lė E. Mikužiu- 
tė, Brunswick 4887, bus labai 
dėkinga, jeigu asmuo, radęs 
auskarą, radinį jai priduos.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa, geroj vietoj ir labai pigiai.

4456 So, Washtenaw Avė.

SHOEMAKER šapa parsiduda, 
išdirbtas pelningas biznis. Nemo
kanti išmokinsiu; priežasti patirsit 
ant vietos. Pigi renda.

2709 W. 71 St.

PARSIDUODA pigiai labai gražus 
taverno rakandai, atsikreipkite grei
tai 6543 So. Halsted St.

CLASSIFIED ADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

OKSAS EXPRESS, Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Special. Franklin 
County Egg — $5.85 —< 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.85). Pristatom vi
sokių kitų rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambarių rakandus
— nuo pirmų lubų iki pirmų lubų, 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra.
Šaukite John Oksas, 2649 W. 43rd St.
Tel. LAFAYETTE 8980.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

PARDAVIMUI grosernės ir bučer- 
nės. visai nauji fixturiai labai pigiai. 
5363 Shields Avė., ieiti per šonines 
duris.

PARDĄVIMUI pusryčiu setas 
visai naujas, komodės, lova, naujas 
pečius, labai pigiai, 827 W. 34 PI. 
1 lubos iš užpakalio.

Miscellaneous
  Įvairus

IEŠKAU pirkti kas turite parduo
ti dėl ritimos ir kumščiavimo matra- 
sa ir kitus atletikos įrankius atsiliep
kite laišku greitai.

4554 So. Rockwell St.

TAVERN ant pardavimo. Sena vie
ta. Biznis geras — 4 ruimai pagy
venimui. Priežasti patirsite pnt Vie
tos, 4548 So. Wentworth Avė.

PARSIDUODA bučemg ir groser- 
nė, biznis randasi geroj apielinkėj, 
priežasti pardavimo patirsite vieto
je. 2500 W. 45 St.

PARSIDUODA restoranto fixčeriai 
— Visi arba po vienų. Pųrduosiu 
už pirmų pasiulijimų. 14231 Chicago 
St.. antros lubos. Dalton, Illinois 
Dalton 669.

KAS NORĖTUMĖT mainyti ge
rus aludės barus i gerų grosemės 
bizni. Grosemė randasi geriausioj 
Brighton Parko apielinkėj. Atsiliep
kite greitai. 4554 S. Rockwell St 
—------- --------- ■ ..................—n?

TAVERN parsiduoda Cicero je. 
nilnaj įrengtas labai pigiai. Atsi
šaukite. 1631 So. 49th Court. Imos 
lubos, Cicero. III.

Exchange—Mainai
KAS kų turite parduoti ar mai

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

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

vakarais 6280 So. Racine Avė.
Tel. Englewood 1179

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimai

FARMA ant pardavimo, 56 ake- 
riai, be skolos, 2 mylios i miestą, 
geriausi budinkai, namas 4 frontų, 
dviejų aukštų. Farma aptverta ge
ležine tvora, turime bažnyčias ir ka
taliku bažnyčių. Del informacijų 
rašykit laiškų. Nėsu agentas.

JOE F. ŽYLE, 
Foley. Alabama.

Lietuvos Dukterų Dr-ja laikys me
tini' susirinkimų sausio 19 d. 1935 
m., 6 vai., vak. Mark White Parko 
svetainėje. Visos narės esate kvie
čiamos atsilankyti paskirtu laiku, nes 
randąsi daug svarbių reikalu, ku
riuos turėsime aptarti taipgi išgirsi
te svarbiu raportų, pranešimų, ir 
knygų peržiūrėjimo komitetas išduos 
aišku raportų, tad prašau nesive- 
luoti. A* Dudonienė nut. rašt.

Personai
Asmenų Ieško

VAŽIUOJU i Miami, Florida ant
radieni sausio 22 dienų. Turime 
vietos dėl dviejų. Expensais pasi
dalinsime. Victory 8810.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI namas su hard- 
ware Storu arba mainysiu ant ge
ros farmos ar namo kitoj kolionijoj.

6825 S. Western Avė.

Gerkit ir Reikalaukit

Liet aviškos 
Degtinis

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžių 
Kentucky 
Boarbon .

NATHAN 
KANTER

Mutual LiyuorCo
4707 S. Halsted St. 

TeL YARDS 0803

■ y Jotu x- Tr?-y-?

K
ra

Phone CANAL 9661 ........ ____
JAU ATSIDARĖ ■

HALSTED-CANALPORT 
SERVICE STATION ? 

SINCLAIR PRODUKTAI ; J 
Gasas—Alyva—Plovimas—Lubrikavimas Musų Specialybe.

2028-30 So. Halsted St., Chicago, III
• 1^- i _ ■ .. .. . .. ..

v, ■'7" ;~ J .L u III. , ! 1 J. lįĮ

Iškilmingas Atidarymas 
LIETUVIŠKOS UŽEIGOS 

BLUE BELL TAVERN 
—- įyyks —

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoje metinis susirinkimas ivyks 
nedėlioj. sausio 20 d. 1935 m., 1 vai. 
pp pietų J. Garbužo svet., 3749 So. 
Halsted St. Visi nariai malonėkit da
lyvauti, nes šis susirinkimas yra la
bai svarbus, viena yra metinis susi
rinkimą. Taipgi nepamirškit naujų 
nariu atsivesti prirašyti prie kliubo.

M. Batutis prot. rašt.
. ' ■ --------------- -(

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas 
12 Wardo laikys savo metini susi
rinkimų sekmadieni sausio 20, 1 vai, 
po piet K. Gramonto svetainėje 4535 
S. Rockwell St. Visų narių pareiga 
yra skaitlingai susirinkti ir svarstyti 
kliubo reikalus ir žinoti kliubo pa
tvarkymus, nes kliubas persitvarko 
kitokioje formoje. Kaslink pomir
tinių taipgi nariai užsilikę su duok
lėmis pasistengkite užsimokėti, kad 
reikalui priėjus nebūtų keblumų.

P, J. Petraitis nut. rašt.

Aš BENIS RUDOKAS paieškau 
Felikso Norbut, gyveno Nirthsidėje 
meldžiu atsišaukti laišku po šituo 
adresu: Ben. Rudak. Įnst. Ward 52, 
Oak Forest. 111^

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS jaunas “High- 
school” užbaigęs, arba ši''* prasi
lavinęs vaikinas, kuris nori, i apie 
puse metu tapti gazolino motoro 
mekaniku. Duodu speciales pamo
kas; nurodysiu visus motorų sekre
tus ir prirengsiu praktiškam darbui. 
Rašykite Box 208, Naujienos, 1789 
So. Halsted St.

PAMATYKITE ši dviejų flatų 
buildingų ir Šešių kambarių murini 
cottage, 6501-03, South Bishop St 
Parduos skyrium — garu apSildo- 
mi, parduoda savininkas už dideli 
bargenų. Cottage yra atdaras pa
matymui.

Matykite
FRČD’K H. BARTLETT & CO. 

33 West Washington St. 
2 lubos, 

klauskite Mr. Lemke.

SHEARMAN reikalingas. Tiktai 
patyręs tegul atsišaukia. People’s 
Iron Co., 5835 So. Loomis St.

PARSIDUODA 4 kambariu Chica
go Lawn cottųge pigiai. $200 įmo
kėti, ar mainysiu ant loto biznio ar 
privatiško, South Sidėj, Chicagoje. 
Su visais parankumais, vieta laikyti 
paukščius ir zuikius.

4428 So. Westcm Avė.
1 lubos 4

For Rent

šeštadienį, Sausio-January 19 d., 1935
2616 West 59th Street

Bus geri muzikantai, skanus užkandžiai veltui. Visokių 
skanių gėrimų ir Ambrozia alaus, širdingai Įšviečiame 
visus draugus ir pažįstamus atsilankyti į musų Grandu 
Opening. Mes užtikriname, kad turėsite smagiu laiką.

Domininkas Chepala ir Jonas Langis, Sav.
Blue Bell Tavern—2616 West 59th St.

DAUG ŠILUMOS, MAŽAI PELENŲ. 
Pirkite dabar: Geras pavaduotojas 
dėl Pocahontas; Black Gold, lump 
arba egg, $6.00; Mine run, $5.75: 
Screenings, $4.75. Grandy Mining 
ęo„ Cedercrest 118.1,

PASIRENDUOJA bizniavus na
mas 1900 So. Union Avenue, arba 
parduosiu Tavern su 1985 m. lais- 
niais, 7021 Stony Island Avenue, 
taipgi parsiduoda irv rezidencijos na
mas 10 kambariu, 4 karų gara- 
džius.

Tel. Dorchester 8403

PARSIDUODA bizniavas namas 
ant 63rd gatvės arba mainysiu ant 
gerų mortgičių. Priežasti pardavi
mo patirsite ant vietos, 10851 So. 
Michigan Avė. Commodore 8109.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. III.

TEU REPUBUC 8402

RENDON 6 dideli, šviesus, rui
mingi kambariai, labai nebrangiai 
atsakantiems žmonėms.

3536 S. Halsted St.

PARSIDUODA West Sidėj gra
žiausioj vietoj po 5 ir 6 kambarius, 
mūrinis namas. Visi patogumai —• 
Rendos neša $70.00 j mėnesi. For- 
closeris. Kaina $2.500. Adresuokite 

Box 210 
Naujienos 

1789 So. Halsted St.

RENDON Storas, biznis išdirbtas, 
barbernė. bet tinka ir kitokiam biz
niui. Renda $20 —■ su kambariais.

8316 So. Morgan St.

RENDON 6 kambarių flatas, karš
tu vandeniu apšildomas.

2519 W. 48 St.

PARDAVIMUJ 8 augštų mūrinis 
Buildingas, octagon frontu, 3x6 
kambarius, kieto medžio trimingai. 
tile maudynė ir showers, pedestal 
lavatory, Elek. refrig. 8 karų mūri
nis garažas, 1 blokas iki transpor- 
tacijps, arti Nativit" Blessed Virgin 
bažnyčios ir mokyklos. Kainavo pa
statyti $28.000, dabar tik $8750.

Wm. Fleming & Co., 6822 So. 
Westera Avė, Republic 2800.




