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Pamišęs

Rado kaltą nušovusi 
5 žmones politikierių

Saar gyventojus lau
kia didesnis vargas

Užsibaigė kaltina
mų jų liudijimai 
Hauptmanno byloj

102 metų, bet prašo 
Amerikos pilietybės

Francijos premieras 
buvo bažnyčioj, 
pakliuvo bėdon

VIENNA, v. 7 
nacis vakar kėsinosi nužudyti 
Austrijos kabineto ministerį.

VIENNA, vas. 8 
mis žiniomis

Kanados traukinys 
užmušė 9 darbu šel

piamus bedarbius

Chicago, 111.; šeštadienis, Vasaris-Fehruary 9 d

Illinois bedarbių šel 
pimas gali apsisto

ti vasario 13 d.

BERLYNAS, v. 8 
kalbų sukėlė buvusio kronprin- 
co Friederich Wilhelm apsilan
kymas pas Hitlerį. Bet pasiro
dė, kad jis lankėsi tik tikslu 
išprašyti leidimo ištremtam j 
Holandiją savo tėvui gauti dau
giau pinigų iš Vokietijos.

5 žuvo valties moto 
rui eksplodavus

PITTSBURGH, Pa., vas. 8. 
—Miss Sophia Zove, 102 metų 
senutė, kreipėsi j teismą pra
šydama suteikti jai Amerikos 
pilietybę. Ji yra gimusi Aust
rijoj ir į Ameriką atvyko 1898 
metais.

bando nu- 
liudijimus. Iš

Dar viena partija at 
einančiuose Chica- 

gos rinkimuose

nusirito 
nuo čia

Vokietija vis dar tai 
kosi pasigrobti 

Austriją

Valstija pradėjo paskutinius 
1 liudijimus, kad nuneigti kal

tinamojo pusės liudijimus

VIENNA, vas
Vengrijos komunistų vadas Ma- 
thias Rakosi ką tik užbaigė ka
lėjęs 8 metus. Bet į laisvę jam 
neteko išeiti, nes j j tuojau 
specialis teismas išnaujo nutei
sė visam amžiui kalėj iman.

Statys didelę dirbtu 
vę Chicagoj

Iš kalėjimo į ka 
įėjimą

Pasimirė garsus ris- 
tynių ir kumštynių 

promotoris

Gali Paliauti Selpt 
Illinois Bedarbius

Idaho ratifikavo pa 
naikinimą vaikų 

darbo

Jau beveik ketvirta, o aš 
dar ne
NAUJIENŲ METINIAME

KONCERTE
Chicagos Lietuvių Audito
rijoje! •

WASHINGTQN, v. 8. — Au- 
gščiausias teismas nutraukė po
sėdžius iki pirmadienio. Tad 
negalimą tikėtis, kad ir aukso 
nuosprendis butų išneštas pirm 
ateinančios savaitės.

GRANADA, Ispanijoje, v. 
8—Amerikietis piešėjas Phillip 
Bauver Parker iš San Diego, 
Ca., liko palaidotas beturčių 
kapinėse.

CHICAGO.— Vakar

Gauto- 
dar 12 žmonių 

žuvo kalnų sniego nugriuvi
muose Tyroliaus, Vorarlberg ir 
Salzburg provincijoj ese. Keli 
kloniai yra užversti sniego ir 
traukinių vaikščiojimas sutruk
dytas. Vienoj vietoj sniego 
nuslinkimas nunešė 8 namus.

CHICAGO.— Armour & Co. 
ruošiasi neužilgo pradėti staty
ti didelę jaučių ir karvių sker
dyklą, kuri kainuosianti apie 
$1,000,000. Ji galėsianti sudo
roti apie 200,000 galvijų į sa
vaitę ir busianti dižiausia sker
dykla visoj Amerikoj. Jau pa
skelbtos varžytinės skerdyklos 
pastatymui.

POTTSVILLE, Pa., vas, 8. 
—Kelayers miestelio republiko- 
nų vadas Joseph J. Bruno, ku
ris paleido papliaupą šūvių į 
demokratų paradą išvakarėse 
pereitų kongresinių rinkimų ir 
nušovė 5 žmones, neskaitant 
daugelio sužeistų ,teismo ras
tas kaltas už užmušėjystę. Jam 
gręsia nuo 6 iki 12 metų kalė
jimas. Jury išnešė nuospren- 
dj tik po 65 valandų svarsty
mo.

Jis dabar buvo teisiamas tik 
dėl vieno žmogaus užmušimo. 
Spėjama, kad jis neužilgo bus 
teisiamas ir dėl kitų keturių 
žmonių užmušimo.

Jo du sunai ir keturi kiti gi
minės, kurie dalyvavo tame 
šaudyme taipjau yra apkaltin
ti. Jie sėdi kalėjime ir laukia 
teismo.

Šimai 
nuoš., 
socialė apdrauda

Vokietijos naciai tą žino ir 
kad nesupykinti gyventojų, su
lyginimą Saar krašto su Vo
kietija darys laipsniškai 
5 mėnesius, kad gyventojai pa
maži priprastų 
skurdo.Chicagai ir apielinkei Tedera- 

lio oro biuras šiai dienai prana- 
šauja:

Apsiniaukę, gali būti 
lietaus ar sniego; maža 
maina temperatūroje.

Saulė teka 6:55, leidžiasi 5

BILBAO, Ispanijoj, vas. 8 
—5 žmonės ^iko užmušti eks 
plodavus žvejų valties Juan Ba 
tista motorui.

Vakar po sku
bios operacijos pasimirė John 
“Doc” Krone, 65 m., per 30 
metų buvęs žymiausias Chica
gos ristynių ir kumštynių pro
motoris.

Dar 12 žmonių žuvo 
sniego nugriuvi
muose Austrijoje

kiek 
per-

FLEMINGTON, N. J., vas. 
8.—šiandie Bruno Hauptmanno 
byloj užsibaigė kaltinamosios 
pusės liudijimai ir valstija tuo- 
jaus pradėjo statyti savo liu
dytojus, kad nuneigti Haupt
manno liudytojų liudijimus.

Paskutiniai Hauptmanno liu
dytojai buvo medžio žinovai, 
kurie liudijo, kad medis, iš ku
rio yra padirbtos kopėčios, nė
ra paimtos iš Hauptmanno na
mo viškų, kaip liudijo valsti
jos ekspertai. Taipgi vienas 
gasolino pardavėjas liudijo, kad 
Lindberghų kūdikio išgrobimo 
dieną buvo sustojęs vienas au
tomobilius, kuriame buvo ko
pėčios, kurios vėliau liko ras
tos prie Lindberghų namo. Au
tomobily tikrai nebuvo Haupt
manno. Nebuvo jame ir Fisch.

Valstija per ekspertus sten
gėsi įrodyti, kad Lindberg- 
hams siųsti reikalaujantys iš
pirkimo laiškai buvo rašyti pa
ties Hauptmanno, kad juose 
buvo tos pačios kalbos klaidos, 
kurias daro Hauptmannas. Tą 
liudijo net 6 iš visur sukviesti 
rašto ekspertai. Taipjau buvo 
liudijama, kad Dr. Condon ka
pinėse sumokėjo išpirkimo pi
nigus ne kitam, kaip Haupt- 
manui. Nė Lindberghas, nė Dr. 
Condon to žmogaus nematė, tik 
girdėjo du jo ištartus žodžius: 
“Hei, doctor”. Bet balsas, gir
di, tikrai buvęs Hauptmanno. 
Medžio ekspertas liudijo, kad 
dalis kopėčių, kurios buvo ras
tos prie Lindbergų namo po kū
dikio išgrobimo ,buvo padary
tos iš Hauptmanno namo viškų 
lentos.

Hauptmanas ir jo liudytojai 
liudijo, kad kūdikio išgrobimo 
vakarą jis su žmona buvo ke
pykloj, kurioj ji tuo laiku dir
bo. Taigi, kad tą naktį, kada 
buvo sumokėti pinigai už ku-

BERLYNAS, vas. 8. — Saar 
krašto gyventojai susilauks di
desnio vargo, kada jie neužil
go sugryš prie Vokietijos. Vo
kietijoje pragyvenimas yra 
daug brangesnis, taksai ir so
cialus apdraudos mokesniai 
yra daug augštesni, negu buvo 
Saar krašte, o tuo tarpu algos 
yra daug žemesnės. Pav. Vo
kietijoj duono kainuoja 60 nuoš. 
daugiau, negu Saar krašte, kiau- 

-40 nuoš., riebalai—100 
tabakas— 600 nuoš. ir 

100 nuoš.

VIENNA, vas 
matyt, 
perdaug

Stalinas dabar bus ir 
sovietų valdžios

FORT WILLIAM, Ont., vas. 
8.—-Canadian National Rail- 
ways traukinys užgavo troką ir 
užmušė 9 darbu šelpiamus be
darbius. Bedarbiai troku gry- 
žo iš darbo prie vieškelio. Be 
užmuštųjų, 5 liko sunkiai su
žeisti, o 8 sužeisti kiek leng-

staigiai 
nuo širdies ligos pasimirė Dr. 
Charles Evans, 84 m., 1413 
Pratt Blvd., garsus rašytojas 
ir bibliografas.

Yra ir dar viena nepriklauso
ma partija, kuri išstatė kan
didatu tūlą .lenkins, kuris jau 
kelis kartus yra kandidatavęs 
į merus. Jis irgi dedasi radi
kalu. Tad demokratai tikisi, 
kad jam gal kartais ir pasi
seks suskaldyti balsus.

Peticijos turi būti paduotos 
iki vas. 26 d.

SPRINGFIELD, III., vas. 8 
—Illinois Emergėncy Relief ko 
misija skelbia, kad galbūt vi

Cechai stiprina apsi 
gynimą prieš 

oro atakas

PARYŽIUS, vas. 8. — Pre- 
mieras Flandin susilaukė di
delių nesmagumų. Ir tik todėl, 
kad jis buvo nuėjęs į bažnyčią 
laike pamaldų už žuvusius per
nykštėse riaušėse.

Tokis premjero pasielgimas, 
radikalų žvilgsniu, yra sunkus 
nusidėjimas prieš valstybę ir 
labai galima, kad radikalai ban
dys jo valdžią nuversti.

Franci j a pergyveno nuož
mias religines kovas, taipgi ko
vą dėl bažnyčios atskirimo nuo 
valstybės ir nenori liesti, kad 
valstybė ar valstybės vyrai ko
kiu nors budu butų susirišę su 
bažnyčia.

Ikišiol buvo diktatorium tik 
kaipo komunistų partijos 
sekretorius. Dabar bus ir 
politbiuro narys

dikio sugrąžinimą, Hauptmanas 
buvo namie. Rastų pas jį iš
pirkimo pinigų dalį paliko iš
važiuodamas į Vokietiją jo drau
gas Fisch, kuris jau yra miręs. 
Taigi rašto ekspertas paliudi
jo, kad reikalaujantys išpirki
mo laiškai nėra rašyti Haupt
manno. Pirštų nuospaudų 
ekspertas paliudijo, kad ant ko
pėčių, nė Lindbergho namuose 
nesurasta jokių Hauptmanno 
pirštų nuospaudų, o medžio eks
pertai liudijo, kad kopėčios nė
ra padarytos iš Hauptmanno 
viškose buvusių lentų. Be to 
buvo paliudyta, kad pernai viš
kose buvo visos lentos. Dagi bu
vo liudijama, kad valstija 
klastojo įrodymus, padarydama 
kopėčiose vinių 
pradžioj nebuvo.

Dabar agentai 
neigti visus tuos 
Vokietijos liko atgabenti mi
rusiojo Fisch giminės, kurie 
galbūt bus pašaukti liudyti, kad 
mirusis Fisch nepaliko jokių 
pinigų.

Valstijos nuginčijamieji liu
dijimai, galima tikėtis, baigs 
liudijimus rytoj. Taip kad pir
madieny galbūt prasidės ad
vokatų kalbos ir antradieny by
la bus atiduota jury nuospren
džiui.
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BOISE, Idaho, vas. 8. — 
šiandie Idaho valstijos legisla- 
tura ratifikavo pataisą prie 
federalinės konstitucijos, kuri 
uždraudžia vaikų darbą. Idaho 
yra 23 valstija ratifikavusi tą 
pataisą.

gauta daugiau pinigų iš fede
ralinės valdžios.

Pasak komisijos, šį mėnesį 
bedarbių šelpimui reikėjo gau
ti $13,000,(MM), bet komisija ga
vo tik virš $6,000,(MM). Su tiek 
pinigų ji negalės tęsti savo dar
bo ilgiau kaip iki vas 13 d.

Federalinės valdžios bedarbių 
šelpimui skirti pinigai irgi yra 

sos jos bedarbių šelpimo stotys beveik išsibaigę. O kongresui 
turės užsidaryti apie vasario dar nėra pasiūlyta paskirti nau- 
13 d., jei iki to laiko nebus'jas sumas.

Iš kairės į dešinę: Robert E. Clements, John S. McGroarty ir Dr. Fransis E. Townsend. Jie tu
ri sugalvoję naują planą Amerikos “išgelbėjimui”. Clements-Townsend planas siūlo Štai ką: 
uždėti 10 nuošimčių ant visų daiktų, kuriuos perka žmonės. Jie apskaičiuoja, kad per metus 
mokesčiais butų galima surinkti 15 bilionų dolerių. Tie pinigai butų skiriami seniams, kurie tu
ri 60 ar daugiau metų. Kiekvienam tektų apie $2,500 per metus. Pensiją gaunantis žmogus 
neturėtų teisės pinigus taupyti, bet pirkti už juos ką tik jis nori. Tuo budu, sako jie, bilijo
nai dolerių butų paleista į apyvartą ir depresija tuoj pasibaigtų.

CHICAGO
peticijos dar vienos naujos po
litinės partijos, kuri dalyvaus 
balandžio 2 d. mero rinkimuo
se. Ji vadinsis Chicago Fusion 
Party ir ji savo kandidatu į 
merus stato pažangų prof. Paul 
H. Douglas iš Chicagos uni
versiteto.

CHICAGO 
džios tyrinėjimai parodė, kad 
moterys darbininkės Chicagos 
raštinėse yra menkiau apmoka
mos negu vyrai, net ir tuose 
atsitikimuose, kada jos atlieka 
vyrų darbą.

Raštinėse dirba 53.5 nuoš. 
moterų, iš kurių 80 nuoš. yra 
nevedusios, daugiausia jaunos 
merginos. Jos uždirba viduti
niškai $99 į mėn., kuomet vy
rai vidutiniškai uždirba po $36 
į mėn. daugiau. Tik viena iš 
9 moterų uždirba $150 į mėn., 
kuomet tą algą imančių vyrų 
yra 3 ir pusė kartų daugiau.

Kaip 
čechoslovakija nenori 

pasitikėti susitari
mams dėl oro taikos. Kuomet 
kitos valstybės svarsto apie 
oro nusiginklavimą, tai čecho
slovakija ruošiasi prie apsigy
nimo ištikus atakoms iš oro.

Kabinetas jau priėmė pro
jektą ir šiandie paduos jį 
svarstyti parlamento komisijai. 
Einant tuo projektu, didžiųjų 
namų savininkai turi parūpin
ti saugią vietą savo gyvento
jam nuo oro ir dujų atakų. 
Kaimuose tokias vietas įrengs 
pati valdžia. Inžinieriai, tech
nikai “ir kiti valstybei reikalin
gi žmonės turi įsitaisyti dujų 
kaukes, jei valdžia tai įsakys. 
Paprastiems žmonėms kaukes 
išdalins policija. Visuose di
desniuose miestuose bus įsteig
ti signalai ir specialės ambu
latorijos. Sabotažas bus ašt
riai baudžiamas, tam tikruose 
atsitikimuose net ir mirtimi.

ATHENS, La., vas. 8. —Ke
turi TVA darbininkai prigėrė, 
kai jie nepataikė automobiliu 
užvažiuoti į keltuvą ir 
į Eikš upę, 10 mylių 
atstume.

MASKVA, vas. 8.—Visos Ru
sijos diktatorius Juozas Stali
nas, pagalios, pateko sovietų 
valdžion. Ikišiol jis valdė visą 
Rusiją kaipo komunistų parti
jos sekretorius, o partija skai
tosi viršesnė už visus sovietus 
ir ji viena, nepaisydama sovie
tų, gali valdyti Rusiją ir leisti 
įstatymus.

Dabar Stalinas, pirmą kartę, 
bus ir sovietų centralinio pil
domojo komiteto narys, taigi 
narys galingojo politbiuro. Tas 
komitetas susideda iš 27 narių, 
kuomet pats centralinis komite
tas susideda net iš 605 narių.

Stalinas įėjo į komitetą to
dėl, kad dabar bus reformuo
jama Rusijos konstitucija ir 
jis nori prižiūrėti, kad refor
muotojai nenueitų perdaug to
li,—ne toliau, negu leis jiems 
Juozas Stalinas. Todėl jis ir ta
po paskirtas pirmininku komi
teto, kuris turės paruošti pa
taisas prie konstitucijos, ku
rios įves neva demokratiškesnę 
rinkimų formą sovietų Rusi-

Moterys darbininkes 
menkiau apmokamos 

negu vyrai
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Prašo pinigų ex 
kaizeriui

RYMAS, vas. 8. — Italiją 
pasiekė nesenai propagandos 
ministerio Goebbels pasakyta 
vieša prakalba, kurioj jis pa
reiškė, kad “Austrija priklau
so reichui“ (Vokietijai) ir kad 
visų vokiečių pareiga kovoti už 
sugrąžinimą Vokietijai visų 
vokiečiais apgyventų kraštų.

Ta kalba padarė čia labai ne
malonų įspūdį, nes ji verčia vi
sas valstybes nepasitikėti Vo
kietija, bet nuolatos budėti. 
Vokiečiai teisinasi, kad ta kal
ba nebuvo autorizuota ir ne
pasakanti Vokietijos nusistaty
mo.

Demokratai, yra susirūpinę 
dėl prof. Douglas kandidatū
ros.
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LIETUVOS GYVENIMO 
ATBALSIAI

Vyskupas P. Bučys 
suklupo ant biblijos

Nukentėjo didelę gėdą 
savo paskaitoj Kaune

Vyskupas P. Bučys, kurs 
daugiau už visas kvailas da
vatkas tiki į visokius stebuk
lus, nukentėjo didelę gėdų 
Kaune savo paskaitoje.

Vyskupas Bučys dabar yra 
užsileidęs didelę barzdą, nes 
jis perėjo j pravoslaviškai ru
siškas apeigas. Kitą syk kuni
gas Dambrauskas j j labai nu
peikė už jo neišmintingą tikė
jimą nebūtais stebuklais, ku
rių nei katalikų bažnyčia ne- 
pripažysta.

Dabar vyskupas Bučys jau 
nebe evangelijomis užsiima, 
bet įrodinėja, kad visa žydų 
biblija yra paties Dievo para
šyta.

Sausio mėnesyje apie tai jis 
net paskaitą skaitė Kaune. Jo 
toj paskaitoj atsitiko skanda
las, kada jis buvo užklaustas 
apie negražią biblijos vietą — 
ar ir ją pats Dievas parašęs.

Štai" kaip tas yra aprašyta 
Lietuvos žiniose:

Pravoslaviškai rusiškų apei
gų vyskupas Bučys lai
kė viešą paskaitą tema: “Ant
gamtinis elementas senajame 
testamente”. Vysk. Bučys įro
dinėjo, kad senasis raštas — 
biblija yra dieviškai įkvėpta. 
Įvairus stebuklai, pranašystės 
yra ne žmogaus rankos dar
bas, bet dieviškos ir t. t. Pa
skaitai pasibaigus, vyskupas 
klausė: “gal kas duos kokį pa
klausimą”. J. Ilgūnas paklausė, 
ar pranašo Ezechielio skyrius 
IV, eilutė 12, taip pat Dievo 
įkvėpta? Kilo sumišimas. Grieb
tasi biblijos, skaityta, ginčy
tasi. (Kas ten yra tame sky
riuje, rasite biblijoj).

Vyskupui Bučiui nebebuvo 
kaip išsisukti. Taigi, kaip sa
ko Lietuvos žinios —

Pagaliau vysk. Bučys pripa
žino, kad ir ta biblijos vieta 
nesudaranti išimties iš bend
ros taisyklės. Tada Ilgūnas ga
na drastiškai pasiūlė vyskupui 
tą biblijos vietoj aprašymą iš
bandyti... Prie didesnių inci 
dentų neprieita, nors sąmyšy s 
buvo gana žymus.

NORI PAGILINTI NEVĖŽĮ

RAGUVA. — Apylinkės gy
ventojai, ypač tie, per kurių 
laukus teka Nevėžis, nori, kad 
senai žadėtas Nevėžio vagos 
sutvarkymas bent šiemet butų 
padarytas, nes negili n tas ir 
patvinęs daro didelius nuosto
lius. , “L. ž”.

“Alaskoje užtiko 
auksą.”

(Iš laikraščių)

* Naujienų metini 
koncertą 

RYTOJ 
3:30 po piety.

Lenkai ir lietuviai 
mainos dainininkais

K, Petrauskas ketina 
važiuot Varšuvon, o 
Kaune dainavo Ban- 
drovska Turska.

KAUNAS, sausio 21 d.
Kauniečiai labai pasidžiaugė 
Lenkijos dainininke Ieva Ban- 
drovska—Turska. Tai tur būt 
buvo pirmutinė Lenkijos me
no atstovė, kuri taip meiliai 
buvo priimta Lietuvoje.

Kipras Petrauskas neužilgo 
ketina išvažiuoti Europon su 
gastrolėmis ir sako, kad dai
nuosiąs ir Varšuvoj.

Taipgi yra pakviestas Var
šuvon duoti koncertą kompo
zitorius V. Bacevičius.

Taigi bus padaryta pirmas 
draugingas apsimainymas ar
tistais tarp Lenkijos ir Lietu
vos.

Tokiu budu gal pradės at
gyti ar išnaujo užsimegsti 
draugingumo jausmas tarp 
Lenkijos ir Lietuvos žmonių.

Kauno laikraščiai pabrėžė, 
kad Bandrovskos Turskos 
koncertas turėjo ypatingo reiš
kimo. Kaunas ir net visa Lie
tuva apie jos atsilankymą kal
bėjo. Tai buvo retas susido
mėjimas gastroliere.

Koncertantė turėjo didelio 
pasisekimo. Publika nenorėjo 
nuleisti jos nuo estrados, rei
kalavo, kad da ir da dainuotų 
Ir koncertantė nešykštėjo dai
nuot. Buvo apdovanota gėlė
mis. į

Sviesto šmugelis i 
Vokietiją

KAUNAS. — Kasdien svie
sto ir kitų maisto produktų 
šmugelis iš Lietuvos į Vokie
tiją nepaprastai varomas, nors 
šmugelninkai persekiojami ir 
skaudžiai baudžiami. Kasdien 
sugalvojami nauji šmugeliavi- 
mo budai ir reikia pasakyti, 
kad tie budai yra kažkas nau
jo šmugelio istorijoj. Kitų ša
lių šmugelninkai, juokais ta
riant, gali pasimokyti iš Vo
kietijos pasienio gyventojų.

“L. ž”,

Klaipėdoj mažiau 
bedarbių

KLAIPĖDA.— Dabar bedar
bių yra 1,600. Tas skaičius 
mažesnis už pernykštį tuo pa
čiu laiku ir 300 mažesnis už 
pereitos savaitės bedarbių skai
čių. Daug bedarbių gavo dar
bo lentpjūvėse.

UŽKLUPO VILKAI

BAGASLAVIŠKIS, Ukmer
gės apskr. — Paskutinius ke
letą metų apylinkėj niekur ne
pasirodydavo vilkas, net pėd
sakų nesimatydavo, nors apy
linkė vidut. miškinga. Dabar 
matyti iš kitur užplūdę vilkai, 
šiomis dienomis šeiniunų km. 
papiovė du šunis, Pyplių km. 
buvo atėję net kaiman, o Go- 
rupės vk. buvo įsikasę net tvar- 
tan, bet laiku užčiupti, pabė
go.

Žmonęs iš to sprendžia, kad 
Šiemet busianti šalta žiema.

“L. ž”.

RANDA SENŲ PINIGŲ

ĖRIŠKIŲ KM. (Ramygalos 
yąl§č.) gyventojas Mikoliūnas 
įąrže radęs sidabro ir žalva
rio monetų iš 1560, 1533 ir 
1534 metų. Mikoliūnas mone
tas pardavinėjęs. “L. ž”.

GAISRAS VIEŠINTUOSE

VIEŠINTOS. — Sausio 12 d 
7 vai. ryto Viešintų miestely 
sudegė Ramanauskaičių gyv. 
namas, tvartas ir daržinė. Vi* 
so nuostolių apie 4,000 lt. Ap* 
drausta nebuvo. Name Pane 
vėžio bedarbiai visą žiemą dir
bo Akmenos pradžios mokyk
lai visą įrengimą, kuris jau 
buvo arti baigimo. Todėl ir sa 
vivaldybė turi apie 2,000 lt. 
nuostolio, nes beveik visos du
rys ir langai sudegė. Gaisro 
priežastis — blogas dumtrau*- 
kis. “L. ž”.

Kauno gyvenimas 
Kauno veidrody

(Įspūdžiai iš Kauno 
laikraščių)

Kauniečiai dabar rašo su am
žina plunksna vardu “Lituani- 
ca”.

*
Kauno elegantiškos ponios 

dabar dėvi šilkines pančekas, 
kurios vadinasi cotton.

*
Daugelis Kauno piliečių da

bar dažniau važiuoja Klaipė-

PEOPLES
RAKANDU 

IŠDIRBYSTĖS CO
KRAUTUVES <

Dirba aukštos, rųšies 
G a tfasn t u o t u s' Rakandus 

pagal užsakymo 
Taipgi

Taiso Senus 
Rakandus
prieinamiausią kainą 

mieste
Del informacijų 

telefonuokite
HEMLOCK 8400

U Z

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuortu- 
mo, skaudama akių- karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klait 
dar. Speęiale atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.Į
Daugely atsitikimų akys atitąisp- 

mos be akin|ų. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av,
Phone Bpulevard 7589

WE OPERATE
OUR 0WN

UPHOLSTERING
FACTORY

Uždedant naujus viršus ant 
2-jų dalių 
Parjor Seto
Didžiausias

19,50
Pasirinkimas 

gatavai padarytų, naujų, 
gražių Seklyčiom Setų už 
mažiausias kainas mieste 
nuo g-0
ir aukščiau. vĮbsOU

Lengvus Išmokėjimai 
Didelė nuolaida už senus 

rakandus mainant ant 
naujų.

KRAUTUVĖSE

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

Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė. 
Corner Richmond Street 

Lafayette 3171 
CHICAGO, ILL.

iįv

NAUJIENOS, Chicago, III.
.     .—T     .................. .—“ 

don, kadangi geležinkelių bilie- 
taĮ tapo papiginti.

:' * •?

Pagalios mes sužinom, kad 
Osram yra elektros lempute, 
kuri duoda daug šviesos už ma
žus pinigus. Ar kartais lenkai 
ne ant juoko tą lemputę lie
tuviams parduoda?

*
/

žydų Palestinoje Lietuva ne
beturės generalinio konsulo, o 
tik garbės konsulą RachmUle
vičių.

*

Kauno studenčių korporaci
ja vadinasi Rimtis, o jos na
rės rimtininkės. <

*
Vasario 2 d. literatūros drau

gai turėjo literatūros balių su 
abejonėmis, bet rengs tokį ba
lių kasmet be abejonės.

šuniukai Kaune turi pana
šius vardus kaip ir Chicagoje. 
Vienas prapuolęs šuniukas va
dinosi “Džekas”.

*
Pienininkai ir kontrol-asis- 

tentai Kaune turėjo suvažiavi
mą, kuriame vieni kitus ragi
no nebūti pasimistais, nenu
stoti energijos ir laukti geres
nių laikų.

NAUJIENŲ METINIS 
KONCERTAS 

Vasario 10 dieną 
Dainudja “BIRUTE”

AKUŠERĖS
Mts. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
tluodu massage 
Electric treat- 
wUht ir magne- 

, 0c ' blankets ir tt 
r .Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai,

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800 
Re?. 6515 So.' IiOckwell £0 

Tel. Republic 9723

DR. G. SERNER 
LIETUVI# 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

i Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

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

Nedaliomis nųp 10 ilęi 12 Yfd? dįeną,

AKIU SPECIALISTAS 
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl visokiu akių

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETRISTĄS 

1801 So. Ashland Avė,
Kampas 18 St.. Phpne Ganai 0523 
Valandos nuo 9:30 iki,12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro.- Nedalioms nuo 
9:00 iki 12:00 Kabame lietuviškai

įvairios Žinios
KAIMAS, KUR Nė VIENAS 
NEMIRŠTA, NESITUOKIA IR 

NĘGIMSTA

Magdeburgo apylinkėje, Ra- 
jocho kaime, jau kuris laikas, 
kaip turi savotišką rekordą. 
Butept, jau du Dietai, kaip 
kaime niekas nėra miręs. Tai
pogi nėra buvę nė vienų vedy
bų ir nė vieno gimimo, nežiū
rint į tai, kad kaime yra 24 
Ūkiai su 102 gyventojais.

“L. ž”.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI | LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai
LIETUVIAI

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2848 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Ccr. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80 

Nedėliomis pagal sutarti.

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

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.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

Ofiso vąlandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. y, Nedalioj pagal sutarti 

t)R. C. Ki KLIAUGA
Dentistas

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

■į ......................... ........ . . ■■ , i i ..R

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Hąlsted St.
Tel. Boulevard 1401

Visi Telefonai:
Yards 1741-

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ąmbulance Patarna
vimas Dieną ir Nąk- 
ti. Moderniška Kop
lyčią ir Vargonai.

■ DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto- 

I riųs per 30 Metų
4605-07 S. Hernūtąge 

Avenue v 
Skyrius

į 4447 S. Fairfield Avė.

Simon M. Skudas
• •

GRABORIUS ir BALSAMŲOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St. .
Tai. Monroe 8377

Buy gloves with what 
it suves

serą reikalo moaSU BOe ar 
dauginu. kad rauti gerą daatą 
kolai*. LUtartae Tootb Paate, 
11 dali* tuoai pariidnoda oi 
Zfto Ji falo tr apsaugo dan
tį* Be to kalite •otanpiatf 
f«. ui kurtnoe raute aaeipirk- 
« nlrltinąltea ar ką kita 
„ambert PbarMacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

25ę

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hvde Park 3396

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

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

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

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

Seredoj pagal sutarti.

Res. 6600 South Artesian Avenue, 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St. 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8483

G R A B O R I A I
Laidojame ant lengvų išmokėjimų

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

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

N. RADIS Ch.
ANTANAS PETKUS 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct 
Tel. Cicero 2109 

CICERO, ILL.
ATĖJUS LIUDĖSIUI 

PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis
ir

Tavas
Laidotuvių Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So, Kedzie Avenue

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patamavila laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel, Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 CtM Cicero, III.
TeL Ci^ro 5927

šeštadienis, vasario 9, 1935

Preferred hy millions 
to mayonnaise..

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

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman
; iš rusuos

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

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 Iki 7:30 vaL vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 18 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki i 
vai. pp; pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL MZ1 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai aieną.5 ' ‘ ‘ ■1

Phone MIDWAY 2$80

Telefonas Yards 0994
Dr. Maunce Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

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

Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. DrexeL 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
arti 81st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

diena.

TeL Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMŲOTOJAS 
Patarnauja Chica
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139 

... . " —■ —?■
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
LIETUVIU GRABORIUS 

Palaidoją už $25.00 ir augščiąu. 
Modemiška koplyčia dykai.

668 W. 18th St. Tel. Canal 617<
CHICAGO. ILL.

L J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8418

1327 So. 49th Ct
TeL Cicero 8724. Koplyčia dykai
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Komunistai nieko 
nepešė SLA. 60 

kuopoje
Tavorščių “gromata”, 

kad reikia protestuo
ti prieš antrąjį skri
dimą, nebuvo nei svar
styta. — Automobilis 
užmušė lietuvį.

GUAND RAPIDS, Mieli. — 
Šiomis dienomis įvyko SLA. 60 
kuopos mėnesinis susirinki
mas. Kai valdyba pradėjo skai
tyti Pildomosios Tarybos pra
nešimus, tai vienas narys pa
kišo komunistų davatkų laiš
kų. Pirmininkas J. Jankauskas 
patvarkė, kad laiškas tuoj ne
būtų skaitomas. Tik susirinki
mo pabaigoje laiškas buvo per
skaitytas ir atmestas be dide
lių ceremonijų. *

Dalykas tokis, kad savo laiš
ke komunistai prašė kuopos 
išnešti protestų prieš Įeit. F. 
Vaitkų ir antrąjį skridimų, o 
ypač ALTASS. valdybų. Mat, 
darbas jau eina prie galo, tai 
Maskvos davatkos nebesitveria 
savo kailyje. Jiems baisiai ne
smagu, kad dirbama Lietuvos 
gerovei, o ne “Rasejos” nau
dai.

Negali užmiršti maskviniai 
nei Detroito seimo. Ypač jiems 
neduoda ramybės tie penki 
šimtai dolerių, kurie buvo pa
skirti antrąjam skridimui. Sa
vo laiške prašo, kad ir prieš 
tai butų protestuojama. Ot 
jeigu tie pinigai butų buvę pa
skirti kokio nors bolševikiško 
skymo vykdymui, tai musų ta- 
vorščiai butų rašę pagyrimo 
rezoliucijas.

Susivienijimo organe “Tėvy
nėje” telpa ligonių sųrašas. 
Tarp kitko, skelbiama, jog ser
ga ir p. P. Gustainis iš 60-tos 
kuopos. Tai klaida. P-as Gus
tainis musų kuopai nebepri
klauso, o yra persikėlęs j 42-rą 
kuopų. Todėl nedera jį mums 
primesti.

» W 0
Vasario 9 d. SLA. 60 kuopa 

rengia vakarėlį, kuris įvyks 
draugo J. Martulionio namuo
se. Tai bus “bunco” parė. Vi
si nariai yra kviečiami atsilan
kyti.

» » »
Nuolat laikraščiuose tenka 

skaityti apie automobilių ne
laimes. Prieš kiek laiko ir mes 
turėjome nelaimingą atsitiki
mų, kuriame žuvo lietuvis. Ne- 

i laimė buvo tikrai nepaprasta 
ir keista. J. Vilktrakis stovėjo 

• ant šaligatvio ir laukė progos 
pereiti į kitą gatvės pusę. Tuo 
tarpu gatve važiavo automobi
lis. Kadangi gatvė buvo ap
dengta ledu, tai automobilis 
paslido ir užvažiavo ant šali
gatvio. Automobilis atsimušė 
į stovėjusį Vilktrakį ir užmu
šė jį vietoje.

Atrodo, kad neužilgo nuo 
automobilių niekur nebebus ga
lima pasislėpti.

» tt »
Apie darbus mažai kas tega

lima pasakyti, — vis dar silp
nai juda. Tačiau atrodo, jog 
laukiama geresnių laikų, nes 
dirbtuvės, kurios per ilgų lai
ką buvo uždarytos, rengiasi 
prie atidarymo. Na, o kai at
sidarys tos dirbtuvės, tai, ži
noma, atsiras daugiau ir dar
bų. — J. Karsokas.

SLA. 212 kuopos va
karas pavyko

Žmonių atvyko ir iš ar
timesnių kolonijų. — 
“Naujienų” kontes- 
tantė jau darbuojasi

Kiek girdėjau, iš Kenosha 
rengiasi būrys lietuvių važiuo- 
i į “Naujienų” koncertą, ku

ris įvyks vasario 10 d. Jei oras 
bus palankus, tai atbildėsiu ir 
.kš su savo prietelka.

— Alizavietis.

Winnipeg, Kanada

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

nėra / joks

KENOSHA, Wis. — Vasario 
d., turėdamas liuoso laiko, 

su savo prietelka 
Garmau-American

3 
nutariau 
traukti 
Home svetainę, kur įvyko SLA.
212 kuopos parengimas. Kai 
įėjome į svetainę 7:30 valan
dą vakaro, tai programas jau 
buvo prasidėjęs. Jau buvo vai
dinama komedija “Jaunystės 
Karštis”. Tuo laiku, kada Ve- 
iykis bučiavo Velykienę, mano 
prietelka bakstelėjo man j pa
šonę. Vadinasi, prisimink jau
nas dienas.

Vaidinimas išėjo gana gerai 
ir publika buvo patenkinta. 
Na, o mes senieji atsiminėme 
anas dienas, kada dar buvome 
jauni. Bet kas iš to, — kas jau 
praėjo, to nebegrąžinsi...

Antra programo dalis susi
dėjo iš muzikalės dalies. Pasi
rodė p-lė G. Klevickaitė ir su
dainavo ariją iš operos “Rego- 
letto” bei dar dvi dainas. P-as 
Alex Weston (Waiškunas), vie
tos radio žvaigždė, sudainavo 
ištrauką iš operos “Martha”, 
rusiškai “Oči Čiornyje” ir dar 
trečią dainą. Vėliau pasirodė 
ir musų mėgiama dainininkė 
p-ia A. Jalenewskiene. Ji turi 
labai gražų ir malonų balsą. 
Kai dainavo “Užmik, užmik!”, 
tai man prisiminė močiutės liū
liavimas. Ot, rodosi, ir vėl sal
džiai užmigtum.

Išeina iš eilės musų senas 
veteranas, p. T. Bagdonas. Pir
miausiai jis padainavo solo, o 
paskui kartu su dukrele duetą 
Išėjo visai gerai 
jiems 
jo.

Man 
Isabel 
binant
ra pianistė. Ji akomponavo p- 
iai Jalenewskienei, o taip pat 
Dailės Ratelio chorui.

P-lė Rasčiutė yra žinomų 
biznierių duktė. Tėvai labai 
mėgsta muziką. Matyti, kad ir 
duktė seka jų pėdomis.

Ant galo, pasirodo Dailės 
Ratelio choras.. Visi tikėjosi, 
kad jam vadovaus p-lė G. Kle
vickaitė, kadangi taip ir buvo 
garsinta. Tačiau chorvedžio vie
tą ji užleido p. Antanui Purui, 
kuriam, matomai, pirmą 
kartą teko diriguoti. Atrodo, 
kad p. Pūras yra ne tik mu
zikantas, bet gali vadovauti ir 
chorui. Reikia jam tik dau
giau drąsos, o viskas bus ge
rai. Aš manau, kad po šio va
karo jis turės daugiau pasiti
kėjimo savimi.

Choras sudainavo gana 
kušiai keturias daineles.

žodžiu, SLA. 212 kuopos
rengimas pavyko gana gerai. 
Svečių buvo atsilankę ne tik 
iš Racine ir Waukegano, bet 
ir iš Chicagos. Manau, kad liks 
keli doleriai ir pelno.

ir publika 
aplodismentų nosigailė-

teko pirmą kartą p-lę 
Rasčiutę girdėti skam- 
pianų. Iš jos visai ge-

vy-

pa-

Verta pagalvoti apie 
Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjimą

Prieš porą metų musų kolo
nijos lietuviai gana gražiai pa
minėjo vasario 16 d. Surengė 
vakarą su tinkamu programų 
ir šokiais. Buvo pasakyta ir 
atatinkama kalba apie tai, kaip 
Lietuva atgavo nepriklausomy
bę. Į paminėjimo iškilmes pu
blikos susirinko gana daug.

Taip buvo praeityje. Bet ką 
mes darysime šiais metais, — 
minėsime Lietuvos nepriklau
somybę ar ne? Vasario 16 d. 
visai nebetoli. Jei norime ką 
nors surengti, tai privalome 
subrusti.

šiaip ar taip, vasario 16 d. 
lietuviams yra labai reikšmin
ga ir minėtina. Neužmirškime, 
kad tūkstančiai jaunų vyrų 
mūšų tėvynėje paliko savo tė
vus, brolius ir seseris bei sto
jo liuosnoriais į kariuomenę ko
voti. Kovoti už tai, kad Lie
tuva galėtų atsikratyti sveti
mųjų jungo. Ne vienas tų jau
nų vyrų paguldė savo galvą.

Aš gerai atsimenu tuos lai
kus, kadangi ir man pačiam 
teko kovoti su ‘Lietuvos prie
šais, kurie tykojo ją pasmaug
ti. Viename mūšyje nuo prie
šo kulkos krito mirtinai su
žeistas mano draugas. Kai pri
ėjau prie jo, jis vos tik gyvas 
bebuvo. Jo paskutinis prašy
mas buvo toks: “Pranešk tė
veliams, kad aš mirštu dėl Lie
tuvos nepriklausomybės”... Po 
to jis greit užmerkė akis. O 
aš pranešiau kuopos vadui apie 
jo mirtį bei jo paskutinį pra
šymą. Tas kareivis buvo Jo
nas Bodela.

Baptistas ir katalikas, gin
čijasi:

Katalikas:—Aš mačiau laik
ančiuose, kad jūsų bažnyčio

je ateinantį sekmadienį bus 
šokiai. Dėl tų šokių yra pa
kviesta artiste-šokeja iš Euro
pos. Ar tai tiesa?

Baptistas:—Taip, tiesa. Mes 
jžkvielčm iš Europos geriau*- 
šią šokėją. Apie tai jau rašė, 
visį laikraščiai. Ne musų vie
la bažnyčia rengia šokius, yra 
ir kitų bažnyčių, kurios pa
kviečia gerus artistus dėl pa- 
inksminimo savo parapijonų,

Katalikas:—Ot aš su tuo tai 
jau nesutinku! Man rodosi, 
kad artiste-šokeja gali šokti 
tik teatre arba kitoje kokioje 
svetainėje, bet ne bažnyčioje. 
Juk bažnyčioje yra aprengta 
Panelė švenčiausia. Aš nesu
prantu, kaip galima/ šalia 
neles švenčiausios pastatyti 
prastą griešną mergaitę ir 
labai plonai apsirengusią;

komis kojomis! Juk tai papik
tinimas!
1 Baptistas:—čia
papiktinimas. Ar yra papikti
nimas; jei bažnyčioje dainuoja 
arba muzika groja. O jeigu šo
kikė Šoks ir dar gražiai šoks, 
tai bus dailė, o ne papiktini
mas.

Katalikas:—Kalbėk sau kaip 
nori, bet aš nesutinku, kad baž
nyčioje galima šokti. Bažny
čioje reikia melstis, o ne į šo
kikę žiūrėti.

Baptistas:—Melstis, tai mel
stis; mes ir meldžiamės susi
rinkę į bažnyčią. Bet tamsta 
turi atsiminti dar vieną daly-

kviesime. Mes garbinsim Die
vų senoviniu budu.

Baptistas:—Visa bėda tame 
ir yra, kad jus garbinate Die
vą perdaug 
Jau apie du 
praėjo, o jus 
tebegarbinate
nėra jokio progreso.

senoviniu budu. 
tūkstančiai metų 
vis dar taip 
Dievą. Pas

pat 
jus

Wm. Samuolis 
Roy Schnukas 
Mrs. F. Simaitis
P. W. Urban
C. S. Urbaitis
M. Yozavitas 
John Zalatorius j

Laiškai Naujienų 
Ofise

Jeigu tamstos varuos randasi 
šiame laiškų sąraše, malonėkite 
tuoj ateiti ir atsiimti, nes pri
versti busime greit laiškus g»-ą-

Pa- 
pa- 
dar 
pli-

ką; vien tik iš maldų nebusi žinti S. Valst. paštui, 
sotus. Reikia uždirbti ir pini-j 
gų. Kad uždirbus daugiau pi
nigų, mes ir atsikvietem šo
kikę iš Europos. Iš taip toli 
atkviesta yra garsesnė. Mes 
tikime, kad sekamą sekmadie
nį mes turėsime pilną bažny
čią žmonių. O kuomet bus 
daug žmonių, bus ir pinigų.

Katalikas:—Iš tamstos aiš
kinimo matau, kad jūsų baž
nyčia nėra tokia, kaip musų, 
katalikų. Mes dar nesame kvie
tę į savo bažnyčią jokių šoki
kių. Nemanau, ar kada nors

John Adomaitis 
Amtosė Andrušaitis 
Peter Arlauskas 
Jbe Beleckas 
Jennie Lapinskas 
Mary Paulauskas 
Jos. Puceta 
Peter Prunckus

Padarykit Savo Dali 
Apsisaugojimui

Nuo Flu:
“Flu” vėl sugrįžo. Kiekvienas turi 

padaryti savo dalį, kad apsisaugoti 
nuo šios ligos, kuri prapuldė tiek 
daug gyvasčių. Flu yra limpama li
ga, nei bent jus apsaugosite savo 
sveikata, palaikant jų geroj tvarkoj. 
Apsišarvokit savo systema, vartokit

TRINERTO. KARTŲJĮ 
VYNĄ

• kuris pagelbės laikyti Iusų vidurius 
tvarkoje. Daugelis gydytoju ii re-

1 komenduoja. Jeigu jūsų gydytojas 
nėra apsipažinęs su jo įtalpa, pa
prašykite, kad jis mums parašytų ir 
mes maloniai pasiųsime jam jo for
mule. Visi vaistininkai užlaiko. Jos. 
Triner Corp., 1333 So. Ashland Avė., 
Chicago, Illinois. t

Atsisakykite nuo Pamėgdžiojimų; 
reikalaukite Triner’io Karčiojo Vyno!

ELECTRIC IRONER

WASHING MACHINE
39.50
74.50

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

Ateikite ir pasikalbėkite su mumis.

HALSTED EICHANGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted St.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS
Viskas patogiai naujai įtaisyta. 

MOTERIMS: Ketvergais po pietų. 
VYRAMS: Subatomis visą dieną.

JOKŪBO PLAUSKOS ALUDĖ
Mandagus patarnavimas, įvairus gėrimai.
3318 South Morgan Street

- Viso

BUDRIKO NUOLAIDA
*114.00

*45.00
Tiktai už *69.00

Tai buvo sunkus ir kritiški 
Lietuvai laikai. Bet mes lai
mėjome ir iškovojome nepri
klausomybę: Tad dabar nors 
tiek padarykime: tinkamai ap
vaikščiokime Lietuvos 
klausomybę. Mums 
mata atsilikti nuo 
nijų.

Savo tarpe mes
kį darbštų ir pasišventusį lie
tuvių reikalams žmogų, kaip 
p. P. Yauniškį. Esu tikras, 
kad jis neatsisakys ir šiame 
reikale pasidarbuoti. Pradėki
me tik darbą. (

— Lietuvos Savanoris.

nepri- 
butų sar- 
kitų kolo-

turime to

NAUJIENŲ METINIS 
KONCERTAS 

Vasario 10 dieną 
Dainuoja “PIRMYN”

ŠIS SKELBIMAS VERTAS $1.50
Prie musą reguliaraus $5.00 Ringio and Perinanent Wave. 

TIKTAI TRUMPAM LAIKUI.
3 Visokios Rąšles PERMĄNENTUI kainos yra nuo

įSr-d *1.95 il“ *2.45—*3.45 1,11*5.00lr *7.50
X FINGER WAVE — 25^> Penkt. Ir Seštad.

SKAMI‘00 FINGER —*>EX Penktai!, ir Seštad.— 
WAVKirRINSE 99? 9V?

Penktadienį ir—EftA

BETTY ANN BEAUTY SHOPPE 
6234 So. Western Avė.

Telephpne PROSPECT 0318

BISMARCK BEER
“WITH THAT GOOD OLD FLAVOR”

Tel. Lafayette 0401
CHICAGO, ILL.

4138 Archer Avenue
MIKE DZIMIDAS, PRISTATYTOJAS.

Didelio jsaizo Skalbiama mašina, padaryta geriausioj ir 
didžiausioj skalbiamų mašinų dirbtuvėje Chicagoje. 
Prosinimo mašina padaryta tos pačios garsios išdirbys- 
tės. Suprosina drapanas vietoje visos dienos darbo už 
poros valandų.

Pilna gvarantija per išdirbėjus ir Budriką, šeiminin
kėms proga įsigyti 2 mašinas už vieną Budriko didžiau
siam skalbiamų mašinų išpardavime Chicagoje.

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

TELEFONAI BOULEVARD 8167-4705

PROGRAMAI:
W C F L 970. K. lietuvių programas nedėliomis 1—2 vai. po piet 
W H F C 1420 K. ketvertais nuo 8 iki 8:45 vai. vakare.

Lyja ar nelyja, bet 
NAUJIENŲ METINIO 

KONCERTO 
RYTOJ 

negalime praleisti.

Teko nugirsti, kad p. J. ShL 
manauskas rengia savo jaunai 
žmonelei 25 metų sukaktuves. 
Tai įvyks vasario 9 d,, šešta
dienio vakarą. Svečiams bus 
duodama vakarienė ir alutis.

Ponai Shimanauskai yra nau- 
jieniečiaij Jie turi taverną ir 
biznis jiems gerai sekasi.

Turime ir mes savo koloni
joje “Naujienų” , kontestantę. 
Tai p-ia T. Pabarškienė. Kaip 
atrodo, ji pradėjo jau smar
kiai dirbti. SLA. 212 kuopos 
parengime ji vis sukinėjosi 
tarp tautiečių ir ragino juos 
užsirašyti ''Naujienas”.

Ponai Pabarškai yra gerai 
žinomi Kenoshos ir kitų apy
linkių lietuviams. Manau, kad 
turės geras pasekmes kontęs-

PILĖS
Be peilio, d^inimo arba skausme 
MESLINE8 VOTIS. SPRAGAS, KRAUJI
NI TU MERI AI, FISSURES, FISTULAS, 
PRURITIS (Nležančlos Pilės), PROS- 
TRAT1S Ir kitos mCšllnUs ligos gydomos 
musą švelniu 
Metodu.
Mes ypatingai 
netekę vilties _ __ . 
Mok nuostabu, kaip ton rusčlon, be vilties 
ligos greit atsiliepia 1 š| treatmentą.

VARIUOSE
GYSLOS IR VOTYS

Greit ir be Skausmo Panaikinamos. 
Daugelis žmonių mano, kad Jie kenčia 
nuo RHEUMATIZMO, NKURITIS, NEU- 
RALGIA, ART1IRITIS, NERVIŠKUMO, 
PŪSLES, AR INKSTŲ LIGOS, kuomet 
ją liga tikrai paeina nuo VARICOSE 
GYSLŲ, VOČIŲ, SUTINUSIŲ BLAUZDŲ 
arba MĖSINĖS LIGŲ.
BE IŠLIKIMO 13 DARBO 

ARBA IŠ NAMŲ
The VARICUR padarS tūkstančius links
mais — KODĖL NE JUS?

REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELES 
DYKAI.

DYKAI EGZAMINACIJA lU PATARIMAS
Ofiso valandos: 9 Iki 8 kasdien. Antrad. 
ir Penktad. tiktai nuo 9 iki 8.—Neda
liomis nuo 9 iki 1 po piet.

Pilės),

Ir neskaudžių VARICUR 

kviečiame tuos, kurie yra 
būti pagydytais. Yra sta-

VARICUR 
INSTITUTE 

WEST RANDOLPH64
4-tos lubostom.....

ST.
Garrick Theatre Bldg. 

................ ............................

DYK AI!!! Kepti Paršiukai ir Namie ui imi... Gamintos Dešros.
IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

TONY’S TAVERN
6810 So. Weštern Avenue

Subato j, Vasario-Feb. 9,1935
šauni muzika — Galėsit šokti, gerti ir valgyti, kiek tik norėsit.

Mandagios ir dailios veiterkos jums patarnaus.
‘MALONIAI KVIEČIA VISUS,

ir Mrs. Pronckunai.

Gros

Į SUTAUPYSIT PINIGU .
i Pirkdami Ceverykus Pas Mus :

, Musų krautuvėje visuomet 
rasite didelį pasirinkimą

■ spalvų, didumo, stylių ir ma- 
nl teriolo.

■ turime čeverykus vy
li rams, moterims ir vaikams.

13 ' Kaliošįus užlaikome visokius
■ 1000 porų Čeverykų jūsų pasirinkimui. O kainos nebrangios

■ UMVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

S 3337

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAh 
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinis

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St

Tel. TAROS 0803

Rusiška ir Turkiška Pirtis i
DOUGLAS BATHS , 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD I 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 ’
Vanos, lietaus ir druskos vanos, 

svrimming pooL 
Rusiška ir turkiška pirtis

ai

mmv ak;

sauHaannaan
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Užsakyme kaina:
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ALGOS VIEŠUOSE DARBUOSE

“šiaurės sūnų”, bet butų sten
gęsis įkvėpti savo diecezijos 
dvasiški j ai kovo® dvasių, prieš 
rusiškų carizmų, tai Seinų ku
nigai nebūtų elgęsi, kaip judo- 
šiai, 1905 metais, kuomet Lie
tuvos žmonės sukilo prieš caro 
valdžių. Juk gėda ir prisiminti, 
kad tos vyskupystės viršinin
kai įsakė visose bažnyčiose 
skaityti aplinkraštį, kuriame 
žmonės buvo liepiami išdavinėti 
revoliucionierius caro žanda
rams!

Ne tai svarbu, kų kunigai, 
suėję klebonijoje, pašneka ar
ba padainuoja, bet svarbu, kaip 
jie elgiasi visuomenėje, santy
kiuose su valdžia ir su žmonė
mis. Savo tarpe dvasiški tėve
liai dažnai tokių šposų prikre
čia apie dievus ir šventuosius, 
kad ir M. X. Mockus geriau 
nepataikytų. Bet tai nieko ne
reiškia.

SUSPENDAVO INDIANOS 
SOCIALISTŲ ČARTERĮ

Socialistų partijos vykdoma
sis komitetas dauguma balsų 
nutarė suspehduoti socialistų 
organizaciją Indiana valstijoje 
— už tai, kad jos viršininkai 
paleido referendumui pasiūly
mą atmesti “garsiąją” partijos 
principų deklaraciją, kuri užgi
na mažumos diktatūros “idė
ją”. Sekančiame savo suvažia
vime, kovo 23 d., vykdomasis 
komitetas svarstys, ką su tais 
“maištininkais” daryti. i

Pažymėtina, kad partijos vy
riausioje įstaigoje dabar turi 
daugumą “kairieji”, kuriems 
vadovauja' Norman Thomas ir 
Daniel W. Hoan. Pastarasis da
vė ir įnešimą, kad Indianos or
ganizacija butų suspenduota. 
Seniaus, tai dešinieji spenduo- 
davo kairiuosius.

ta Lietuvių Jaunimo Sąjunga, 
kuri nori suburti ir apimti vi
są Škotijos jaunimą. Pradžia 
padaryta Glasgowe, ten pradė
jo veikti ir lietuvių kalbos va
kariniai kursai. K. V-as.

UŽSIENIO LIETUVIŲ 
METRAŠTIS

Valdžiai ruošiant milžinišką viešųjų darbų progra
mą, kuriam ketinama išleisti ne mažiau, kaip 4 bilionai 
dolerių, kyla svarbus klausimas, koks atlyginimas bus 
mokamas dirbantiems prie tų darbų. Prezidentas Roose- 
veltas savo pranešime kongresui rekomendavo, kad 
butų mokama daugiau, negu pašalpa, kurią gauna be
darbiai, bet mažiau, negu darbininkai uždirba privati
nėse įmonėse.

Šis klausimas buvo ilgai diskusuojamas kongreso 
komisijoje, kuri svarsto valdžios viešųjų darbų suma
nymą. Galų gale, užvakar dauguma komisijos narių, 12 
prieš 8, nubalsavo stoti už tai, kad viešųjų darbų dar
bininkams butų mokamos tokios pat algos, kokias gau
na atatinkamų pramonių darbininkai privatinėse įmo
nėse. Ar tam pritars kongreso dauguma, dar nežinia. 
Bet komisijoje, matyt, paėmė viršų tie kongresmanai, 
kurie nori patenkinti unijų darbininkus.

LIETUVIAI ĮVAIRIOSE PASAULIO DALYSE
Parama Šiaurės ir Pie
tų Amerikos lietuviams

KAIP PASIKLOSI, TAIP IŠSIMIEGOSI

90 nuošimčių Saaro gyventojų balsavo už .grįžimą 
prie hitleriškos Vokietijos. Bet kada bus įvykintas jų 
krašto prijungimas prie ‘‘trečiojo reicho”, tai daugelis 
jų gailėsis, nes maistas Vokietijoje yra brangesnis, mo- 
kesniai aukštesni, o algos žemesnės.

Vokietijoje duona kaštuoja 60 nuošimčių brangiau, 
negu Saaro disĮtrikte, kiaušiniai 40% brangesni, taba
kas 600%; mokesniai už socialinę apdraudą dvigubai 
didesni.

Berlynas dabar laužo galvą, kaip čia padarius, kad 
Saaro gyventojai per daug nenusiviltų, “prisiglaudę” 
prie vaterlando. Gal Hitlerio propagandos ir “švieti
mo” ministeris Goebels pasaldins jų gyvenimą savo agi
tacinėmis kalbomis?

tai “buržujų prasimanymas”, ir

Apžvalga
------  - ------- ----------------------

“DEMOKRATIJA” — RANKŲ 
PAKĖLIMŲ

Brooklyno ščyrasis stalincų 
laikraštis džiaugiasi, kad “so
vietų demokratija praplatina
ma”, pakeičiant balsavimo tvar
ką.

“Sovietų Sąjungos kongre
sas”, rašo jisai, “nutarė, kad 
toliau rinkimai bus slapti, o 
ne rankų pakėlimu, kaip iki 
šiol buvo.”
Tačiau, jeigu “rinkimai” ran

kų pakėlimu buvo tikra darbi
ninkiška demokratija, kaip ko
munistai kad iki šiol sakydavo, 
tai kam dabar reikia ją naikin
ti ir, jos vietoje, steigti “bur- 
žuazišką” slaptą balsavimą?

Verta čia pastebėti vienas 
įdomus dalykas. • Kol Stalinas 
nesumanė keisti balsavimo sis
temą, tai dauguma komunistiš
kų davatkų Amerikoje ne ne
žinojo, kad rinkimų tvarka bol- 
Ševikijoje yra bjauresnė, negu 
kuriame nors kitame civilizuo
tame krašte.

Prieš keletą metų “Naujienų” 
redaktdriui teko kalbėti Mon- 
tello, Mass., ir jisai, minėdamas 
apie įvairias bolševizmo ydas, 
nurodė, kad Rusijos žmonės sa
vo atstovus į sovietus renka ne 
tiesiog, ne lygiomis teisėmis ir 
ne slaptu balsavimu, bet rankų 
pakėlimu. Svetainėje buvo ke
liolika fanatiškų bolševikų, ir 
kai tik kalbėtojas tuos žodžius 
tarė, tai kad ims jie šaukti, ko- 
liotis ir kumsčiomis grasinti

Akli Maskvos garbintojai, pa
sirodo, neturėjo mažiausios 
nuovokos apie bolševizmo “ro
jų”, nors jie diena iš dienos 
apie jį skaitydavo bimbiškose 
gazietose.

Taigi dabar ne viena Mask
vos davatkėle su nusistebėjimu 
perskaitė tame komunistų or
gane, kad “rinkimai” sovietų 
Rusijoje iki šiol — per 17 me
tų! — būdavo atliekami aršes
ne tvarka net, negu prie caro 
valdžios. I ’ !

Argentinos mieste Berisso 
yra daugiau 3000 lietuvių. Mo
kyklų amžiaus vaikų virš 60. 
Pernai lietuvių draugijos “Min- 
daugis” rupesniu ir pastango
mis įsteigta pradžios mokykla, 
kurią lanko apie 40 vaikų. Ne
seniai Draugija Užsienio Lie
tuviams Remti pasiuntė tai mo
kyklai 1,000 litų pašalpos ir 
apie 100 vadovėlių 350 litų su
mai.

Urugvajaus Montevideo mie
ste lietuvių Dr. Basanavičiaus 
vardo mokyklą lanko 70 vai
kų. Mokykla neturi reikalingų 
baldų ir mokslo priemonių. 
Draugija Užs. Liet. Remti per
nai metų pabaigoje pasiuntė 
minėtai mokyklai 2,000 litų pa
ramos. \

Brazilijoje, SaoLPaulo mie
ste, Dr. V. KufflScoš mokyklai 
D. U. L. R. pasiuntė 80 vado
vėlių 210 litų sumai.

Jungtinėse Valstybėse šv. 
Pranciškaus konvento Pitts- 
burghe ir įvairioms kitoms mo
kykloms išsiųsta arti 5,000 va
dovėlių už 8,780 litų. Į New 
Yorką p. 
vedamai 
mokyklai 
vadovėlių.

turos organizacijų. Beveik vi
sos jų spiečiasi Urugvajaus lie
tuvių kliube, kurs ir vadovau
ja visam jų kultūriniam gyve
nimui. Montevideo lietuvių mo
kykla turi penkis skyrius su 
65 vaikučiais. Mokykloje dar
buojasi trys mokytojai, iš jų 
du yra lietuviai. Praėjusių me
tų pabaigoje Draug. Užs. Lie
tuviams Remti pasiuntė Uru
gvajaus lietuvių mokyklai arti 
300 vadovėlių. K. V-as.

Biržiečiai remia/užsie 
nio lietuvius

Draugija Užsienio Lietu
viams Remti, kaip žinome, tei
kia visokeriopą paramą užsie
nio lietuviams ir jų kultūri
nėms
tai paramai plėšas duoda Lie
tuvos žmon|į^ dėdamies prie 
Draugijos ir į

. i * '9 vo nario m- 
Draugijos, skyrius

Reikalingas

POEZIJA IR POLITIKA

“Draugas” gina, kad vysku
pas Antanas Baranauskas 
anaiptol nebuvęs Lietuvos len
kintojas, nes jisai parašęs dai
ną prieš maskolius: “Neįveiksi, 
sunau šiaurės, musų širdys 
tvirtos: seniai buvo išmėgintos, 
seniai keptos, virtos...”

Bet kaip su tomis lenkiškomis 
eviangelijomis, kurios buvo įves
tos Seinų vyskupijos bažnyčio
se? Ar tai yra faktas, ar ne?

Iš to, kad Baranauskas rašė 
prieš rusus, dar neišeina, kad 
jisai buvo lenkintojų priešas. Iš 
tiesų, tai jisai buvo jų sėbras, 
o ne priešas. Kiekvienas kleri- 
kas Seinuose turėdavo mokin
tis lenkų kalbos, ir kad jie ge
riau lenkų kalboje prasilavin
tų, tai juos, įšventinus į kuni
gus, paprastai siųsdavo pir
miausia į mozūriškas parapi
jas, kur jie, prakaituodami, tu
rėdavo sakyti lenkiškus pa
mokslus.

Antras dalykas, tai poezija 
visgi ne tas, kas politika. Jei
gu vyskupas Baranauskas bu-

Pr. Bajoro privačiai 
Brooklyno lietuvių 
siunčiama apie 300

K. V-as.

šokėdami jai sa- 
iestis. Neseniai 

i susiorgani
zavo ir Biržuose. Valdybon iš
rinkti vietos veikėjai: teisėjas 
Danulaitis, apskrities viršinin
kas Basčius, gimnazijos direk
torius Vosylius, pramonininkas 
Variakojis ir?kt. K. V-as.

Metraščio “Pasaulio Lie
tuviai” prenumerata
Metraštis “Pasaulio Lietu

viai”, apie kurį kitu straipsniu 
plačiau praneša užsienio lietu
vių spaudai Karolis Vairas, bai
giama spausdinti. Užsisakan
tiems iš anksto kaina 3 lit. 50c. 
Išėjus iš spaudos knygos kai
na bus 6 litai. Knyga iliustruo
ta, apie 3Q0 puslapių.^ Prenu
meratų geriausia siųsti pašto 
perlaidomis, arba per bankus, 
Draugijai Užsienio Lietuviams 
Remti (DULR) Kaune. Būti
nai reikia pranešti siuntėjo pil
nas adresas. K. V-as.

Lietuviai Havajų Salose
Havajų salose, kaip prane

šama Draugijai Užsienio Lie
tuviams Remti, yra lietuvių 
kaimas, kurį įkūrė buvusios 
Rusijos lietuviai kareiviai, pa
tekę rusų-japonų karo metu į 
japonų nelaisvę. Po japonų ka
ro jie persikėlė į Havajų salas. 
Vieni jų turi savo ukius, kiti 
verčiasi augindami cukrines 
nendres. Dr. Užs. Liet. Remti 
deda pastangas užmegsti su 
jais santykius. K. V-as.

Škotijos lietuviu jauno
ji įkarta

Škotijos lietuviai praneša 
Draugijai Užs. Liet. Remti apie 
savo gyvenimą, pabrėždami tai, 
kad bendrai jaunosios kartos 
tautiškumas sunkiai teišlaiko
mas. Priežastys yra aiškios: 
gyvenimo sąlygos, mokykla, 
draugai. Škotijos lietuvių vai
kai lanko mokyklą nuo 5 ligi 
14 metų amžiaus. Kasdien jie 
išbūna mokykloje 7 valandas. 
Mokykloje įsigijami draugai, 
su kuriais bendraujama ir iš
ėjus iš mokyklos. Išėjęs iš mo
kyklos jaunuolis dažniausiai 
nemoka nei skaityti, nei rašy
ti lietuviškai. Norint apsaugo
ti Škotijos lietuvius nuo išny
kimo, reikia susirūpinti jauni
mo auklėjimu. Uždavinys ne
mažas, Mossend anglų moky
klą 
kų; 
yra 
160.

Tikslu palaikyti Škotijos jau
nimą lietuvišku, neseniai sukur

Lietuviai Urugvajuje
Urugvajuje, Pietų Ameriko

je, gyvena apie 10,000 lietuvių. 
Jie daugiausiai susispietę Mon
tevideo mieste. Dirba skerdyk
lose. Apskritai, Urugvajaus 
lietuviai, išskiriant paskirus 
asmenis, turi darbo ir gyvena

tų ne tik rašęs dfduųš^as kul"

talikų Susivienijimas Ameriko- i 
j e; Amerikos lietuvių socialis- i 
tų ir komunistų organizacijos; i 
Tėvynės Mylėtojų Draugija; 
Amerikos lietuvių vaidmuo ko
vose už Lietuvos nepriklauso
mybę; Kanados lietuviai.

3) . PIETŲ AMERIKA: Bra
zilija; Brazilijos lietuvių kul
tūrinė Veikla; Lietuvė Brazili
joje; Lietuviai Urugvajuje; 
Argentinos lietuvių namai; Ar
gentinos lietuvių veikla.

4) . AFRIKA, AZIJA, OKEA
NIJA: Pietų Afrika; Azijos ir 
Okeanijos lietuviai.

5) . EURAZIJA: Lietuviai 
&S.S.R.; Mintys apie užsienio 
lietuvius.

6) . VAKARŲ EUROPA: An
glijos lietuviai; Prancūzijos 
lietuvių kova tautiškumui Iš
laikyti; Ispanijos lietuviai; 
Prūsų lietuviai; Vokietijos lie
tuviai; susirinkimininkai ir lie
tuviškumas Prūsų 
Lenkijos lietuviai;
lietuviai.

7) . PABALTIJO
BeS: Suomijos lietuviai; Es
tijos lietuviai; Latvijos lietu
viai iki Did. Karo; Latvijos 
lietuviai dabar.

8) . KOLONIZACIJA: Kolo
nizacijos galimybės britų impe
rijoje; lietuvių kolonizacijos 
galimumai Argentinoje; Tuku- 
mo provincija kolonijos atžvil
giu; prie lietuvių kolonijos 
problemos Brazilijoje.

i 9). AKADEMINIS SKY
RIUS : Akademinis D. U. L. R. 
skyrius; Užsienio lietuvių stu- 

• dentija; Amerikos Lietuvių In
stitutas.

10). INFORMACIJOS: Pilie
tybė ir turto įsigijimas Lietu-

mas. Neabejoju, kad užsienio 
spauda malonės paraginti savo 
skaitytojus užsisakyti knygą 
ir tuo padės D. U. L. R. to
liau dirbti savo naudingą ir 
kilnų darbą.

— Karolis Vairas.

MARGUMYNAI
Draugija Užsienio, Lietuviams 

Remti Kaune jau atidavė spau
dai visais atžvilgiais įdomią 
knygą — metraštį “PASAU
LIO LIETUVIAI”. Pranešda
mas apie tai užsienio lietu
viams, noriu pažymėti, kad 
man teko susipažinti su įvai
riais straipsniais, skiriamais 
tai knygai ir drąsiai galiu pa
sakyti, kad įdomesnės ir svar
besnės knygos, kurioje butų 
taip plačiai gvildenami visi 
klausimai, liečią užsienio lietu
vių gyvenimą, dar neturėjome. 
Sveikintinas yra žygis, kuriuo 
rodomos rimtos pastangos su
sirūpinti Lietuvos išeivių būk
le ir rimtai gvildenti jų gyve
nimo ir kovos problemas.

Toje p. P. Rusecko knygu
tėje, kurios turinys jau žino
mas užsienio laikraščių skai
tytojams iš mano rašinių, bu
vo lyg ir pranešta, kad Lietu
voje yra gyvas susidomėjimas 
užsienio lietuvių gyvenimu. Da
bar leidžiamas metraštis yra 
platus ir visapusiškas dalykas. 
Čia gvildenami įvairus klausi
mai, ieškoma būdų jiems riš
ti, kalbama apie išeivijos san
tykius su tėvyne, apie jų pri
augančios kartos likimą, apie 
išeivių kolonižaviino galimu
mus, apie jų kovą už išsilai- voje; emigrantams įstatų bei 
kymą ir kultūrą.

Metraštis “Pasaulio Lietu- informacijos 
Viai” bus knygos formato, apie 
300 puslapių. Jį redaguoja D.
U. L. R. sekretorius p. Rusėc- 
kas. Ji bus gražiai iliustruota. 
Išėjus iš spaudos, knygos kai
ną bus 6 Ii t. Jį aukšto, užsi- 
prenumeravusiėjl gali ją gau
ti už 3 lituš 50c. Užsakymus 
ir prenumeratą reikia siųsti 
Draugijai Užsienio Lietuviams 
Remti Kaune.

Metraštyje bus sekantie sky
riai:

1) . BENDRAS SKYRIUS, 
kur liečiami bendri musų išei
vijos klausimai: D. U. L. R. 
uždaviniai; Dariaus ir Girėno

y užsienio lietuvių diena; viso 
pasaulio lietuvių kongresas ir 
sąjunga; ekskursijos Lietuvo
je; laikraštis užs. lietuviams.

2) . ŽIEMIŲ AMERIKA:
Amerikos lietuviai ir jų tau
tinė sąmone; Amerikos lietu
vių kultūros darbai; pirmosios 
amerikiečių gentkartčs proble
mos; Amerikos lietuvių legijo- 
nas; Amerikos lietuvių jauni
mas; Amerikos Lietuvių Susi
vienijimas; Lietuvių Rymo Ka- tupi Lietuvos išeivių gyveni-

Lietuvoje;
Varšuvos

VALSTY-

Ratas—didžiausias žmo
gaus išradimas

taisyklių ištraukos; Amerbiuro 
i atvykstantiems 

Lietuvon; Užsienio lietuvių 
laikraščiai; bibliografija apie 
užs. lietuvius; Lietuvos pasiun
tinybių ir konsulatų adresai; 
SLA. pildomoji taryba ir kuo
pos; SLRKA,, centras ir kuo
pos ; Čikagos -ir Niujorko lie
tuvių organizacijos ir kt.

Viršuje suminėtus straips
nius parūpino geriausieji Lie
tuvos publicistai, susipažinę su 
Lietuvos išeivijos problemomis, 
būtent: Alseika, Abraitis, Ba
bickas, Balutis, Daudzvardas, 
Daukantas, Gaurilius, Gavėnas, 
Gineitis, Jankus, Janulionis, 
Jatulis, Jurgėla, Jurgelionis. 
Kalvaitis, Kasakaitis, Kemėšis, 
Mačiulis, Majienė, Mankus, Oro- 
nevskis, Oller, Pakštas, Palai
kis, Palekaitis, Pažėra, Pusku
nigis, Račkauskas, Remeris, 
Ruseckas, Rondomanskis, Ry- 
zelis, Skipitis, Suveinis, Sruo
ga, Sužiedėlis, Šalčius, šalna, 
Vabalas, Vaitas, Variakojis, 
Žmuidzinas ir kt.

Šitą D. U. L. R. leidinį tu
rėtų sveikinti visi, kam tiktai

Matant skubantį traukinį, 
automobilį arba paprastą ar
klių traukiamą vežimą, niekas 
nepagalvoja, kad visa tai bu
tų negalima, jei nebūtų ratų. 
Ratas yra toksai kasdienis 
dalykas, jog apie jį ir nemano
ma. Atrodo taip, buk ratą 
žmonės žinojo ir naudojo jau 
seniausiais laikais. Bet iš tik
rųjų taip nėra. Batą žmogus 
išrado ir ėmė vartoti, palygin
ti, ne taip labai seniai. Rato 
išradimas yra laikomas vienu 
didžiausių žmogaus proto išra
dimų, nes be rato nebūtų įma
noma visa šiandieninė techni
ka. Visų pramonės fabrikų 
svarbiausią pamatą surado ra
tas.

Ilgus, ilgus tūkstančius me
tų žmonės gyveno žemėj, ne
žinodami ratų. Jie jau mokė
jo įsižiebti ugnį, siūtis rųbus, 
statytis namus, verstis žemės 
ukiu, tačiau dar neturėjo ra
tų. Greičiausiai, mintis apie ra
tą žmogui atėjo tada, kai jis 
pastebėjo, kad sunkius daiktus 
lengviau kilnoti iš vietos į vie
tą, juos ritinant padėjus ant 
nestorų rąstų. Rąstais buvo ga
benami akmenys Egipto pira
midėms statyti, nes vežimų ta
da dar nebuvo, kadangi nebu
vo ratų. Ratai atsirado žymiai 
vėliau, maždaug prieš 2,000 
metų prieš Kristaus gimimą. 
Pirmieji ratai buvo tiesiog at
plauti storesnių medžių gaba
lai, lai 
Paskiri 
dirbti iš storų lentų, jas su
kalant. Ratų kaustymas yra 
visai, palyginti, nesenas daly
kas. Lietuvoj dar yra senų 
žmonių, kurie atsimena, kaip 
buvo važinėjama ratais, be ge
ležinių ratlankių.

baį sunlqją.(ię nepatogus. 
iubUvo išmokta fhtus

Chemikai konkuruoja su 
bitėmis

Anglijos visuomeninės higie
nos veikėjų kongrese chemikas 
Lampi padarė sensacijų prane
šimų apie dirbtinį medaus ga
minimų. Iš cukrinių mendrių 
esą galima pagaminti sintetiš
kų medų, kurį reikią tik iš
kvėpinti tų žiedų kvapais, iš 
kurių bitės čiulpia medų, ir ta
da šio dirbtinio medaus nebu
sią galima atskirti nuo tikro.

lanko 130 vaikų lietuviu- 
New Stevenson mokykloje 
72 lietuviai, Glasgowe —

1; ■

w

Kažin, eis ji, ar neis ji | 
NAUJIENŲ METINI 

KONCERTĄ 
RYTOJ 

CHICAGOS LIETUVIŲ 
AUDITORIJOJE 

3133 Southsilląteted Street?
■į;

Vasario mėnesį 1933 m. buvo kilusi tikra panika. Milionai žmonių trauke savo Indėlius iš ban
kų. Kai prezidentas Rooseveltas užėmė vietą, jis pirmiausiai paskelbė “bankų šventę”. Per tas 
“šventes” -bankai turėjo progos susitvarkyti. Silpnesnieji bankai, žinoma, nebeatsidarė.

- šiandien visi bankai, išėmus 190, turi leidimus iš valdžios operavimui.
šiame paveiksle parodoma minia prie užsidariusio Detroito banko, kur buvo išmokama dalis 

indėlių.
žemai prezidentas Rooseveltas pasirašo po įsakymu paskelbti “bankų šventę”. Tai įvyko

A »
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Klaidos atitaisymas
Rašant apie pp. Gulbinų sh

Progress Programas

SIS Įrodo didesnę operavimo ekonomiją

o kas dėl išpildymo

NUSPRĘSKIT
vern

PASIVAZINEJUS
RADIO

kreivasPLOVYKLIU
G. M. A. sąlygas. General Motors Vertybė,ir lengvas

BRANGUSIS TAUTIETI!
na

1935
BEDROOM SETAS

DINING ROOM SETAS

RADIO, kuriuo girdėsite visų pasaulį

$10-$18
LINOLEUMAI

Lengvus išmokėjimai
ELEKTRŲUNIAI VALYTOJAI

Laikykimės Cicero Lietuvių Organizacijų delegatų nutarimo ir neskaldikime balsų

Pas teisėjų LaBuy atėjo Mrs. 
Kruszka, 24 metų moteriškė ir 
pasiskundė, kad jos vyras ma
rina jų badu, tuo budu bandy-

Automobilio nelai
mėj užmuštas lietuv. 
Povilas Maskaliunas

daly- 
G? dy
kūne Kirby-Karbauskas 

naujam biznyje

Šiandien atidarymas 
Tony’s Tavern, 6810 

S. Western Avė.

39.50 
39.50 
*39.50 
18.50

*39.50

Jį suvažinėjo prie pat na 
mų, kuriuose gyveno

Budriko valandoj kalbės 
Lietuvos Konsulas

.. gražiai 
žemesnis

Šlifuoti Akiniai 

Sustiprins regėjimą

GYDYTOJAS %

Telefonas Yards 1829

dabrines vestuves vakar “Nau 
j ienų 
ni klaida. Pp 
na ne 3220 So 
kaip buvo parašyta 
Sc. Wallace St.

SKALBIMO MAŠINA

alinėj, 1902 So. Western Avė. 
Jo draugai ir kili neužmirškit 
atlankyti savo gerų draugų.

—žvalgas.

Turi $500,000, bet nenori 
jai pirkti maistą

44.50
pasirinkimas kitokių

laikų. Tas iškilmingas atidary
mas j vyks šiandien. Petronėlė 
ir Tony Pronckunai maloniai 
kviečia draugus ir pažįstamus 
atsilankyti šiandien ir gražia
me būrelyje praleisti linksmai 
laikų. — Kaimynai.

damas ja priversti paimti di- 
vorsų.

Kaltinamasis, Dr. Kruszka, 
3663 S. Paulina st., kiek laiko 
atgal buvo priteistas mokėti 
žmonai pragyvenimui $80 į mė
nesį, bei to nelabai norėjo da-

Louis E. Karban, 1648 East 
avenue, Berwyn, vakar skun
dėsi teisėjui, kad jos vyras tu
ri $500,000, bet ne tik kad ne
sirūpina jųja ir vaikais, bet ne
perka jiems nei maisto.

Moteriškės'vyras, James Kar
ban, turi real eslate ofisų, 1809 
S. Racine avenue.

The New Master De I,uxe Chevrolet Cooch

THE NEW MASTER DE LUXE

pildys Budriko instrumentalis 
duetas.

Kadangi vasario 16 pripuola 
Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktuvės (subatoje), tai šiuo 
mums svarbaus įvykio pami
nėjimui kalbės Lietuvos Kon
sulas p. Kalvaitis. Nepraleiski
te šio programo. Kazlauskas naujam 

automobilių taisymo 
biznyj

Programo 
vaus grupė 
nės” Choro

Daktaras “bandęs” žmonų 
numarinti badu

MARQUETTE PARK
Tony’s Tavern atidarymas bus 
tikrai iškilmingas. Gros šauni 
muzika. Svečiai galės šokti, 
kiek tik norės ir galės. Petro
nėlė Pronckunienė prikepė par
šiukų ir pridarė dešrų; tie kep
ti paršiukai ir gardžios dešros 
bus duodamos svečiams dy-

Parduosiu kad ir paskuti
nes savo kelnes, bet negu
liu praleisti neatsilankęs į 

NAUJIEN“ ------

Rytoj dainuos per 
radio

Duodame gražius radio pro- 
gramus kas nedėlių 11-tų 

vai. prieš pietus.

Didelė nuolaida už senas 
plovykles.

laidoj įsibrovė nemalo-
Gulbinai gyve-

Union Avė.,
bet 314d

METINI 
KONCERTĄ 

Vasario 10 d., 
CHICAGOS LIETUVIŲ 

AUDITORIJOJE, 
8133 South Halsted Street.

3224 So. Halsted St.
Tel. Victory 4226 

Vedėjus .1. KALEDINSKAS

ROSELAND.— Automobilio 
nelaimėje vakar buvo užmuštas 
48 metų roselandietis, Povilas 
Maskaliunas, 26 West 103rd 
Place. 

f

Jis pateko po automobilio ra
tais, kai išėjęs iš savo namų, 
ėjo skersai gatvę. Buvo užmuš
tas vietoje.

Motoristas tuojau nugabeno 
lietuvį į Roseland Community 
ligoninę, bet ten pasirodė, kad 
jis buvo užmuštas vietoje. Jį 
suvažinėjo vienas Alexander 
McKenzie, 10733 South Prairie 
avenue.

Pirmadienį po pietų velionis 
bus palaidotas Tautiškose ka
pinėse patarnaujant J. J. Bag
donui.—Klajoklis.

Ryt, nedalioj, 11-tų valandų 
prieš piet, Progress Furniture 
Company Krautuvė, 3224 So. 
Halsted Street, yra pa si rengus 
palinksminti radio klausytojus 
su gražiu programų pe»* stotį

Gerai žinomas 18-tos apie- 
linkės automobilių mekanikas 
J. Kazlauskas šiomis dienomis 
nusipirko didelį garažų adresu, 
847 W. 33rd St. Taipgi susi- 
pirko geriausius įrankius autų 
taisymui ir reikalingų dalių. 
Pasirodo, kad p. Kazlauskas 
dabar sudužusį ar sugedusį au
tomobilių padarys kaip naujų.

— Klajoklis.

Didelis
Išpardavimas

GERIAUSIU 
DRABUŽIAMS

Trečiadienio “Naujienų” nu
meryje, žinioje apie trijų len
kų suėmimų turėjo būti pasa
kyta, kad jie bandė apiplėšti 
p. Bruzgulį, o ne p. Bruzgalį.

LIETUVIS AKIU < 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35fh Street —

Į DIRECTOR LIBRARY BOARD
• (Viešo Knygyno Direktorius), 

(BALSUOKIT Už DU)

KAINOS NUMAŽINTOS 
Nuo 25% iki 35% I

jasis Master Be Luxe Chevrolet
i

streamlined ... ilgesnis ir žymiai
išvaizdoje ... Madniausis Karas žemos-kai- 
nos lauke, čia yra vertybes, kurios viršija 
visas pirmesnias Chevrolet vertybes. Ar ne 
norėtumėt pamatyti ir pasivažinėti viename 
šių naujų Chevrolet patogiu jums laiku?

Kirby-Karbanskis yra ta 
biznyje. Jis užėmė P 

Galskio vietų “Three in One”

IR VIRS. Lieto kaina 
Nhujo Standard Road- 
ster Fllnt, Mlch. $400. 
Su buinperiais, atskiru 
talru ir spyna lieto 
kaina yra $20 daugiau. 
Kainos gali būt atmai
nytos be pbrspėjimo.

Vieta yra didelė, išpuošta; 
čia susirinkę svečiai galės 
smagiai ir linksmai praleisti

Didis 
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

išpildyme 
“Naujosios 
dainininkų,

po vadovyste muziko Jurgio 
Steponavičiaus išpildys dau^ 
gražių dainelių. Prie to, kalbai 
advokatas K. Gugis, bus gra 
žios muzikos bei įdomių pra
nešimų. Todėl, nepamirškite 
pasiklausyti. X.

Pritaikinti jūsų akims 
nužemintomis kainomis
Apsaugok regėjimą, pri- 
žiūrėk gerai akis, o 
reikės niekuomet gailėtis'**^
Prarastąjį regėjimą, silpnas ir 
akis galima dažnai atitaisyti su naujai 
išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.
Jie nusaugos jūsų akis, pašalins akių 
Jus galėsite su jais skaityti mažas rai-

Ryt dienų, t. y. sekmadienį, 
iš žinomos radio stoties WCFL, 
970 kil. nuo 1 iki 2 vai. po pie
tų bus puikus dainų ir muzi
kos radio programas, kurį duo
da J. F. Budriko radio ir ra
kandų krautuvė, adresu 3417 
So. Halsted St.

Kadangi šis programas bus 
sykiu perduodamas ir ant 
trumpųjų bangų per W9XAA 
stotį, tai jis bus girdimas vi
sam pasauly ant trumpųjų ban
gų priimtuvų. Programe daly
vaus žinomas baritonas Kazys 
Pažerskas, ponia Anelė Zabu- 
kienė—soprano; Makalų šei
myna ir kiti. Muzikalų dalį iš

puikus \X ,
Zylo-Shell 
rėmai pagra-NS. 
žiną veidą
nuovargi ir galvos skaudėjimą. — ----- ...
dės, siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius

Naujausios Mados Pilnai 
garantuotos BEE VAC 

PLOVYKLES vertos $60.00, 
parsiduoda po 

33.00
$95.00 Vertes MAYTAG 
Plovykles su ketvirtainiu 

Aluminum Tub, pilnai per- 
naujintas. Didelis bargenas,

CHEVROLET visuomet specializuojasi da
vime extra kokybės. Bet niekad pir-

miaus Chevrolet nedavė tokių didelių ir įžy- 
vių kokybių, kaip šiose naujose 1935 metų 
Chevrolet. Naujasai Standard Chevrolet... 
žemiausiai įkainuotas šešių-cylinderių ka
ras ... nustatantis naujų, augštų Chevrolet iš
pildymų, ekonomijų ir užtikimumų. Ir nau-

CHEVROLET MOTOR COMPANY, DETROIT, MICHIGAN
Palyginkite Chevrolet pristatymo kainas

Mes turime didžiulį stakų, plačiausių pasirinkimų 
kainų žemumas tikrai jus nustebins.

PAS MUS GALITE PIRKTIS:
PARLOR SETAS

CHEVROLET dėl 1935 metu
PASIRINKIT CHEVROLET DEL KOKYBES IR ŽEMOS KAINOS

CICERO, ILLINOIS
NESIDUOKITE PASKUTINES MINUTĖS PROPA 

GANDOS SAVE SUKLAIDINTI!!

Balsuokite už Demokratus
Antradienį, Vasario 12 d

I TRUSTEE
(BALSUOKIT Už VIENĄ)

JANDA

Rytoj vakare, tarp 7-ių. ir 
8-ių, ąer National Broadcasting 
System stotis dainuos garsus 
Rusijos basso, Feodoras Cha- 
lipin. Jis pasirodys General 
Motors simfonijos valandoje 
(per WENR-WMAQ Chicagoje).

Chaliapin sudainuos ištraukų 
iš operos “Sevilijos Kirpėjas”, 
“Volga Boatmen’s Song” ir ke
lias ištraukas iš “Boris Godu- 
novo”.

RO OSEVEET
FURNITURE 00. Ine.

M. P. Jovarauskas ir J. P, Bertulis, Savininkai 
2310 WEST ROOŠEVELT ROAD 

Tel. Seeley 8760 
CHICAGO, ILL.

........ ... . 1 -tu# ...... "!

Depresijai viešpataujant visados žiūrite kaip sutaupius 
kiekvienų galimų centų. Daug sutaupysite jei savo 
mų reikmenis-rakandus pirksitės ,

ROOŠEVELT FURNITURE CO.

IR VIRS. List© kaina Master 
De Luxe Coupe Fllnt, Mieli. 
$0(10. Su buinperiais, atskiru 
tairu ir talrul spyna, lieto 
kaina yra $20 daugiau. Kai
nos gali būt atmainytos be 
perspėjimo. Knce-Actlon gali 
būt įtaisytas primokėjus $20 
extra.

DEALER ADVERTISEMENT
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Lietuvos Nepriklau
somybės iškilmės 

Chi. Liet. Auditorijoj
Vasario 17 d. ALTASS rengia 

didžiulį prakalbų ir koncerti
nį vakarą sukaktuvių pami
nėjimui.

Rengia puotą Vytau
to Beliajaus 
pagerbimui

Vakaras rengiamas Knickenbo- 
cker viešbutyje, vas. 24 d.

Ką Lietuva atsiekė per sep
tyniolika metų nepriklausomy
bės ir kas jos laukia pradedant 
naujj etapą?

Ar ji yra tvirtai įleidusi šak
nis Baltijos pakraštyje ir gy
vena apsupta nuoširdžių drau
gų? O gal kartais kaimynai 
yra plėšrus vilkai, kurie tyko 
išdraskyti tų musų kraštą, ku
ris sau' kukliai, nieko neužka
bindamas gyvena?

O, galia u, kaip stovi dalykai 
su Klaipėdos kraštu, prie ku
rio sienų vokiečiai taip nese
niai koncentravo kariuomenę? 
Ar šiandien Lietuva yra visai 
tikra, kad Klaipėda paliks jos 
glėbyje? Mes amerikiečiai ga
lime Lietuvai pagelbėti visame 
kame, ypatingai Klaipėdos kraš
to reikale. Kaip pagelbėti?

Panašus klausimai atsistoja 
prieš ne vieno lietuvio akis 
šiuo momentu, kada artinasi 
17-tos Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktuvės. Visi yra susi
rūpinę Klaipėdos krašto likimu, 
atydžia^ seka laikraščius ir tuo 
pačiu laiku bijo užtiksią žinią 
apie tai, kad hitlerininkų gau
jos jau ėmė dūkti.
Apie klausimus, kurie kiekvie- 

, nam rupi
Matydama, kad atėjo laikas 

arherikiečiams pareikšti savo 
balsų Klaipėdos reikale ir dau
giau susirūpinti Senojo krašto 
padėtim, ALTASS-ga nutarė 
rengti Nepriklausomybės Pa
minėjimo vakarą. Tas vakaras 
įvyks Chicagos Lietuvių Audi
torijoje sekmadienį, vasario- 17 
dienų. Apart margė' lrjvykiui 
pritaikinto muzikalio programo, 
Paminėjime dalyvaus keletas 
žymių kalbėtojų, kurie klausy
tojams nupieš tikrą Lietuvos 
gyvenimo ir galimos ateities 
vaizdą ir nušvies klausimus, 
kurie kiekvienam rupi.

Tarp kalbėtojų bus ir leite
nantas Feliksas Vaitkus, kuris 
patieks klausytojams vėliausias 
žinias apie skridimų ir apie tai, 
kaip eina prisirengimo darbas. 
Po koncerto ir prakalbų seks 
šokiai. Įžanga bus 25 cetus as
meniui. .

Vasario 24 dieną puošniam 
Knickenbocker viešbučio “Sil- 
ver Room” atsibus didelės vaį- 
šės-balius, rengiamas Lietuvių 
Jaunimo Draugi j 6s, pagerbimui 
Vytauto Beliajaus.

Tiksiąs Šio parengimo yra 
geriau supažindinti Chicagos 
lietuvius su V. BeĮiajum, kurio 
darbai yra plačiai žinomi dau
gumai iš musų.

Parengimas susidės iš geros 
vakarienės ir gražaus progra
mo — šokių, dainų, kurias iš
pildys musų gabus artistai, Jo
nas Romanas, p. šidiškiutė- 
Giedraitis, Ęlena Vespendraitė, 
Michelė Gamboni ir kiti.

Tarp įvairių žymių ypatų, 
kurios dalyvaus bus: Lietuvos 
konsulas ir ponia Kalvaičiai, 
Pius Grigaitis, p. Bertha Ott, 
p. Gladys Hight ir daugelis ki
tų žymių svečių.

Parėmimas Vytauto Belia
jaus yra mums lietuviams nau
dingas. Savo srityje V. Belia- 
jus yra neabejotinai tarp lie
tuvių aukščiausiai iškilęs as
muo.

Vakarienė prasidės 8 valan
dų vakare, Įžanga — $1.50. 
Knickerbocker Hotel randasi 
prie Walton PI, ir Michigan 
Avenue.

Antanas C. Rutkauskas.

Garsus vokiečių pia
nistas Schnabel

Chicagoje
Vienas iš geriausių gyvenan

čių pianistų — Beethoveno in
terpretatorių, vokietis Schabel 
atvyko Chicagon koncertuoti.

Jis pasirodys prieš Chicagie- 
čius pirmadienį, vasaricull ud., 
Auditorium teatro salėje ir pa
tieks vien Beethoveno progra
mą.

Sako, dabartiniu laiku Vo
kietija turi tik du žymius pia
nistus. Vienas iš jų yra Schna
bel.

kurio kūnas buvo rastas tur
tuolių kliube, Saddle and Cycle 
Club. Policija suėmė jo žmo
ną ir jos draugę, Ęllen Ędįin, 
bet jas paleido. Dabar vėl ieš
ko kokios tai blondinės, kurią 
Straųb’as buk suvylęs. Ji, ker
šydama, Jbartenderj nužudžiu
si:

kurie nenuilstamai darbavosi, 
kad pasisektų vasario 3-čio,s 
Roselando parengimas — po
nams Balčiūnams, p. Bukš- 
niams, p. Baužams, p. Girai, 
ypatingai p, Žlibinams ir p. 
Narbutams; ir visiems kitiems, 
kurie uoliai dirbo ir gelbėjo, 
kaip pinigiškai, taip ir morališ
kai. širdingai ačiū jums vi
siems, gerbiamieji! »

Belskis Boosters to play 
Red

The Belskis 
encouiiter the 
the Red Birds

The Belskis
derful game lašt Sunday and 
if they play as they did also 
this Sunday they will make 
the game very interesting to 
watch. Belskis will have: Chap 
brothers, 
Belskis 
GOOD

Birds.
Boosters will 

heavy team of 
at 3 P. M. 
played a won-

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

už- 
su- 
pa-

Vienas užmuštas 
penki sužeisti 

nelaimėje 1
16 metų berniukas buvo 

muštas ir penki jo draugai 
žeisti, kai jų automobilis
slydo ir įvažiavo į prekinį trau
kinį. Nelaimė įvyko GJenview 
priemiestyj. Užmuštasis buvę 
Gerald Spinner, 624 Park avė., 
Wilmette.

Ir federalė valdžia 
įsimaišė į “kūdikių 
farmos” reikalus

Pašto investigatoriai ėmė ieš
koti faktų, kurie įrodytų, jog 
kunigas Brooks, “kūdikių far
mos” operatorius, naudojo paš
tų apgaudinėjimui žmonių. 
Agentai esą tikri, kad inkrimi
nuojančių dalykų užtiks.

V. Beliajus dėkoja 
Roselandiečiams 

už talką
ROSELAND — Vytautas Be

liajus šiuomi nori išreikšti sa
vo doką sekantiems asmenims,

Siunčiame Gėles Telegramų i v|so 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės vestuvėms, bankietams ir 
pagrabams.

3316 S. Halsted St.
Phone Boulevard 7314. Chicago. III.

K

NAUJIENŲ METINIS 
KONCERTAS

Vasario 10 dieną 
Dalyvauja Vyrų Choras

Naujienos Baske t 
Rače enters lašt 

round Sunday
By J. J. ŽUKAS

Tomorrovv the lašt round 
Naujienos Basketball tourna- 
ment will be played at Fuller 
Park located at 45th and 
Princetpn Avenue.

The Bulaw Aces after their 
jsurprising vietory over the Ma
žeikai lašt Sunday will try to 
make history repeat itself 
when they clash with the J. 
F. Eudeikis team at 4 P. M.

The Bannerą > will meet the 
Atlantic Villagęrs in one of 
the feature games at 5 P. M.

Both teams are from the 
šame neighborįiood and ąre 
fighting for the chance to play 
in the semį-finals.

of

Raginis, Fitzgerald, 
and 

LUCK, 
Birds

Captain Yuška. 
FELLOWS.

will be led by
Pikas, Svitoris,

Red
Smutnas, Art
Morgan and Andrulis. WILL 
THE BELSKIS STOP ART 
PIKAS ?

that tough one be-
J. F.’s lašt Sunday 

Roses will seek their 
on the Washington

After 
fore the 
the Red 
revenge
A. C. The Red Roses štili have 
a chance to enter the semi- 
fįnals.

SEMI-FINALS TO BE 
PLAYED NEXT SUNDAY.

Schedule for Tomorrow
2 P. M. Red Roses play 

Washington A. C.
3 P. M. Belskis Boosters 

play Red Birds.
M. J. F. Eudeikis Blue 

Bloosters plhy
4 P.

Ribbon 
Aces.

Bulaw

5 P.
Atlantic Villagers at
Park, 45th and Princeton Avė.

M. Banner A. C. play
Fuller

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
L360 kiloęycles

Jeigu ne vienos- tai 
kitos, bet vis moterys

Atrodo, kad koks tuzinas mo
teriškų yra įsivėlusios į nužu
dymų bartenderio Loųis Straub,

Robinzonas Kruzo bėdoje.

POVILAS MASKALIUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 3 d. 10:25 yal. vakare 
1935 m., sulaukės 45 metų 
amžiaus; gimęs Ukmergės ap
skrity. Sęsekių parap. Ameri
koje išgyveno 27 metus. Pali
ko dideliame nubudime du bro
liu Amerikoj, Lauryną ir Ig
ną, Lietuvoje brolį Joną, bro
liene ir jų vaikus ir daug gi
mimu ir pažįstamų. Kūnas pa
šarvotas randasi 26 W. 103 PI., 
Roselande.

Laidotuvės ivyks pirmadie
ni, vasario 11 d. 1 yal. PO pie
tų iš namu bus nulydėtas i 
Tautiškas kapines.

Visi a. ą. Povilo, Maskaliu- 
no giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame
Broliai, Giminės i? 

Draugai,
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius J. J. Bagdonas, telefo
nas Pūllman 1151.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 8 dieną. 5 valanda ry
te 1935 m„ sulaukus 11 metų 
amžiaus, gimus Riverside, III, 

Paliko dideliame riuliudimo 
motina Marijona, po tėvais V ė- 
setaitė, tėvą Antaną, du bro* 
liūs Edmondą ir Rįchard, dė- 
de ir teta Klemensą ir jVandą 
Vėsėtos, dėde Antaną 
ravičia, teta Veronika 
dėde Simona. Buteha ir 
myna ir gimines; •

Kūnas pašarvotas 
4414 S. Rockwell St.

Laidotuvės jvyks panedėlyj, 
vasario 11 diena, 8 vai. ryto 
iš namu i Nekalto Pras. Pane
lės švenčiausios parapijos baž? 
nyčia, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėtą i Šv, 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Aldonos Butchas 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai pąsk utini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. -•

L’

Nuliude liekame.
Motina, Tėvas, Broliai, 
Dėdės, Tetos ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeiką, Telefo
nas Yards 1188,

Šituo laikų ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Dauno- 
Šulęštą, 
jo šek
randasi

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

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

\ •. - . .

TAIPGI

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKAMS 
PROGRAMAS.

PADflKAVONĖ

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

6 I
šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmęnų. 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.

susirasit
ko
tik
jums reikia

KNYGOS
BOOKS

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L 

Rakandų Bargenai 
FURNITURE BARGAINS

ANGLIS
COAL *.

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

NORTHERN COAL COH 
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 
Merrimac 2524

Tikrai geros anglys
$5.60
$5.35
$5.25

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

Detalio rakandų skyrius. 1450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb-
set. $98. Modern. 8 d miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9. ned. iki 4.

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

■ ' Atdarą vakarais ir nedalioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos25" iki 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO.

1635 W, Division St. 
kampas Marshfield

THĘ BRIDGSPORT ROOFLNG CO.
Af jūsų ątogas reikalaują patai

symo? Pajaukite mus ir mes pasa
kysimą Hek kaštuos pataisyti Mes 
taipgi darome visokj blškorygtės

■

STOGAI
RQ0SWG

8216 So. Halsted Street.
’ ■ Td. VICtory 4965.

iš šiaur. Illinois 
Furnace Lump ..................
Nut .........
Mine Run

perkant nemažiau 4 tonų.

De Koker Coal Cę.
Sandėlis 5842 S. Dąmeu. Ave. 

Telefonas Repubhc 5900 
taipgi 

3721 E. 100 St. 
Telefonas Sag. 4900 

įsteigta 1913 metais.
■ — ■ ................................    Į lį...........

Pristatom kad ir toliausia ,
Aštuoni anglių kalnai. Kiemas viso 

bloko didumo. Teisingas svoris.
Geriausios anglys. / 

šiaurinio Illinois nut ............. $5,30
šiaurinio Illinois egg ............. $5.60
Šiaurinio Illinois lump .......... $6.00
Šiaur. Illinois mine run ..........  $5.25

Perkant vežimais. Perkant po 
nedaug truputi brangiau.

Atvažiuokit arba šaukit telefonų, 

Airport Coal Co.
5857 Archer Avė. 

Prospect 4422. 
...... .....................■■■■' .....*...... ..............—.. .......ĮIUKMIlIg..... .

" TABAKO Krautuvas
TOBACCO STORES

MAX KOHN. Turim Rusišką ir Tur
kišką tabaką, 1728 S. Halsted St., 
Canal 9345.

VALGYKLA
RESTAURANT

MRS. MARY BARTKUS
111 th and Fairfield Avė. 

Gaminame lietuviškus valgius.

BOILERIŲ Taisymas
BOILER REPAIRING

Į ■ -- ■ - - - - -Į _ ______ p -j------------ Į - -ir-T-

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boilerių taisymą ir nitavimą 
sekanti syki paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas dieną Calumet 6884 
nakti Lakview 5490 

‘A -

MILDA■ VI TEATRAS ■ ■ 
3140 S. Halsted

VASARIO 9 
“GAMBLING” 

su George M. Cohan ir kitais 
taipgi komedija. 

ABI DIENAS VODEVILIS,

KAILIAI
FURS

VASARIO 10 ir 11
“BEHOLD MY WIFĘ” 

su Sylvia Sidney 
taipgi komedija

arge, varge, patekau čia i vidurį juros, kur nei 
gyvos dūšios nėra ir dabar negaliu būti

NAUJIENŲ METINIAME KONCERTE

RYTOJ
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 

>o piety. a.; į&L.;

Stanislovas Brazauskas 
kuris mirė vasario 2 d. 8:30 ir palaidotas tapo vasario 
6 d„ 1935 m., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse, am* 
žinai nutilęs ir negalėdamas atsidėkavot tiems, kurie su 
teikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį i tų neiš*, 
vengiamą amžinybes vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš mu«’ 
sų tarpo, reiškiame giliausių padėką dalyvavusiems laido* 
tuvėse žmonėms ir suteikusiems vainikus draugams.

Dėkavojame musų dvasiškam tėvui, kun. Skripkai, 
kunigui Statkui, kunigui Petrauskui, kurie atlaikė įspu* 
dingas pamaldas už jo sielą; dėkavojame graboriuį I. J. 
Zolpui, kuris savu geru ir mandagiu* patarnavimu garbin- ’ 
gai nulydėjo jį į amžinastį, o mums palengvino perRęstį 
nuliūdimą ir rūpesčius, dėkąvojame vargonininkui Dauk
šai, poniai Olesei Pieržinskienei, grabnešiams, mišių ir gč-> 
lių aukotojams, kapinių vedėjai Krušni ir visiems, kurie 
dalyvavo laidotuvėse; o tau musų mylimas vyre įr tėvelį 
sakome: ilsėkis šaltoj žemelėje.

k Moteris, Sūnūs, Dukterys ir Giminės-

STEFANIJA SHIMKUNIENR
Kuri mirė 29 dieną sausio ir 

paląidptą tapo vasario 2, o da
bar ilsis Tautiškose kąpinėse, 
amžinai nutilus ir negalėdama 
atsidėkavot tiems, kurie sutei
kė jai paskutini patarnvaimą 
ir palydėjo ją į tą neišvengia
mą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
su tarpo, reiškiame giliausią 
padėka dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams.

Dėkojame grabor, Lachavich 
ijT Sųnams, kurie savu geru 
ir mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo ja į amžinastį, 

'■ o mums palengvino perkęsti 
nuliūdima,' ir rūpesčius, dėka
vojame K. Jūrgelioniui už gra
žia kal'ba kapinėse, Chicagos 
Lietuvių Dr-jai už grabnešius 
ir gražų patarnavimą, Stasiui 
Rimkui už malonias dainas, ir 
pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo<- 
nėms; o tau musų mylima Mo
teris ir Motinėle sakome: il
sėkis šaltoj žemėje ir ląuk mus 
ateinant.

Nuliude liekame,
Vyrąs, Dukterys ir Sūnūs.

VASARIO 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
So. Halsted Normai 5150

VASARIO 12 
tiktai vieną dieną 

“FLIRTATION WALK” 
su Dilk Powell 

taipgi komedija

6510

Craiie Coal Co.
5332 So. Longr Avė.

Chicago. III.

TEL. REPUBLIC 8402

Didelės Dovanos
• . šĘSTAPIENI

Vasario 9,1935
9:89 vai. vak. 

M bačkos alaus
Kas malonės atsilankyti i

Little Lithuanian
Tavern

1816 So. HALSTED ST.
.. ................ Uanaa ĮQc.

RAMOVA
I 1 TEATRAS H

35 ir S. Halsted St
I H................  I I. H III III « ■—-|X

VASARIO 9 
“ANNE OF GREEN CABLES”

su Anne Shirley ir kitais 
taipgi komedija. 

Penktad. vakare indai DYKAI.

VASARIO 10, 11 ir 12 
“COLLEGE RHYTHM”

su Joe Penner ir kitais 
taipgi komedija ir

Antradieni Indai DYKĄI 
moterims.

Kasdien Matines iki 6:80 tik 20c
NedėUoj Matine iki 80c.



NAUJIENOS, Chicago, III

Lietuviai Juozas ir Marija Račkauskai pa-' Garsusis lietuvis 
banditas Karpis at
sirado Chicagoje?

šaulio vaikščiojimo ‘v/alkat'ion’ čempionai
Laimėjo sunkias rungtynes Chicagoje trumpą 

laiką atgal
Turėję savo tautiečių tarpe; kelias savaites sutraukdavo 

bokso, baseball, golfo ir kito- kasdien minias žmonių. Po 
kių garsenybių, lietuviai gali laimėjimo lietuvių porai buvo 
pasigirti dar dviejais čempio- surengtas pagerbtuvių bankie- 
nais. (tas, kuriame dalyvavo didelis

Brolis ir sesuo, Juozas ir Ma- būrys jų simpatizatorių.
rija Kačkauskai-Rock yra pa
saulio \valkathon čempionai. 
(VValkathon yra vaikščiojimo ir 
ištvermingumo lenktynės, ku
rios tęsiasi kartais per mėjie-,. , . ...... , . i , . . . . 1 ir yra nemažai prisidėjęsius, kol viena lenktyniuotoji] .. , . .. . . *......... lietuvių ispopuharizavimopalieka laimėtais). i . ,.' ... . , T . svetimtaučių.Trumpi] laiką atgal Juozas ir
Marija Račkauskai laimėjo sun-' čempionatą Račkauskai tai
kias vvalkathon lenktynes Chi- mėjo 1933 metais Madison 
cagos Playmore stadione, 3800 Sųuare Garden varžytinėse, 
West Madison street, kurios per Nevv Yorke.

Pažymėtina yra tas, kad Rač
kauskai gali neblogai dainuoti 
ir visuomet dainuoja lietuviš
kai. Jie ir kalbasi lietuviškai'

Šerifai ir federaliai 
agentai barikaduoja vi
sus kelius apielinkeje ;
Chicagoje pasklido ’ gandai, 

ikad banditas, kuris į užvakar 
paspruko iš federalių agentų, 
Auroroje, buvo ne koks ten 
Jesse Doyle, bet garsusis lietu
vis banditas Alvin Karpis. Po 
Dillingerio ir kitų “garseny
bių” nužudymo, Karpis paliko

prie i Amerikos “Visuomenes Priešu 
tarp'No. 1.”

Universal State Ban 
kas skolingas kredi 

toriams $735,646

darė 1932 metų birželio mėne-

Dar kartą dėdami pastangas 
suimti klaidingais keliais nu
ėjusį lietuvį, federaliai agentai 
ir šerifų padėjėjai barikaduoja 
visus kelius Chicagos apielin
keje.

Karpis ieškomas dėl visokių 
piktadarysčių, kelių žmogžudys
čių, pagrobimų, etc.

Turto likvidacija eina 
labai lėtu tempu; turto, 
anot knygų yra $756,778

Iš raporto pasirodo, kad nuo 
pere.’čų metų rugpiučio iki gruo
džio mėnesio, likvidavimas be
veik nepadarė jokio progreso. 
Bankas iki šiol nieko neišmokė
jęs depoži tortams, 
skolingas $735,646. 
riams receiveriai 
$235,817.

yra jiems
Kredito-

i smok ėjo

“Apšvietos” Draugi 
ja rengs 28 metų 
sukaktuviu vakara *
Lietuvių Moterų Draugija

Apšvieta” rengia 28 metų su-

Valstijos auditorius Barrett 
vakar paskelbė raportą apie 
stovį Bridgeporto banko Uni
versal State Bank, kuris užsi-

Cyp, cyp, ir aš noriu eiti!

NAUJIENŲ METINĮ
KONCERTĄ 

RYTOJ
CHICAGOS LIETUVIŲ 

AUDITORIJOJE

įplaukų buvo $100,- ]<aktuvių balių Hollywood Inu
488, bet likviduojant turtą pa- svetainėje, 2417 West 43rd st.,!
nešta $207,157 nuostolių.

Knygos dar rodo $756,778 
turto, kuris, jeigu likviduotas, 
atneš daug mažiau negu kny
gos redo, kaip parodo aukščiau 
paduota su virš dviejų šimtų 
tūkstančių suma.
Central Manufacturing išmokė

jo $532,623
Central Manufacturing Dis- 

■Lrict Bank, kuriame žuvo daug 
lietuvių pinigų, išmokėjo depo- 
zitoriams iki gruodžio 31 d. 
$532,623 (22%), o tebėra sko
lingas $2,231,993.

Depositors State Bank, Ash
land ir 47th, išmokėjo depozi- 
toriams 12%% — $271,476.

vasario 17 d.
Kaip ir kiekvienais metais, 

taip ir šįmet draugija pažymės 
sukaktuves įvairiu programų, 
gera vakariene ir suteiks vi
siems progą gražiai praleisti 
laiką.

Baliuje bus priimamos į drau
giją naujos narės ,nuo 16 iki 
30 metų amžiaus—visai be į- 
stojimo mokesties, o nuo 30 iki 
45 metų—$1.00 įstojimo.

Visus kviečia atsilankyti.
Rengimo Komisija.

PRANEŠIMAI
Amerikieti lietuvi — jei turi “Var

po” bendrovės akcijas, ir tave pris
paudė depresija, tai meldžiu atsi-

Sensacingas Išpardavimas
NAUJAI ĮGYTŲ

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJ
Sutaupysite $100.00 iki $300.00

The G. M. DISCOUNT CORPORATION išparduos savo stako perviršį, 
virš 100 naujai įgytų automobilių tiesiog be perkupčių žmonėms.
Pasinaudokite š a nepaprasta proga ir PIRKITE DABAR.
Kiekvienas karas yra atidžiai musų 
mes garantuojame, kad jie yra kaip
Kiekvienam karui duodame 90 dienų 
mėginimo pasivažinėjimą.
Jusli seną karą priimsime mainais, 
mis jums sąlygomis.
PONTIAC, paskiausis 1934, Sedan 

nupirktas mažiau kaip 90 die
nų atgal. Garaniuotas kaip 
naujas. Kainavo virš $1050.
Musų kaina $450

OLDSMOBILE 6 — 1934 DeLuxe 
Sedan. Važ.uotas mažiau kaip 
3u0 mylių, 
garantiją, 
įbudavotas tronkas, ir 
parsiduoda tiktai 
už .....................

DODgE Naujausia 1933 De- 
Luxe Sedan beveik nevartotas, 
šeši dratiniai ratai, išbaigtas 
vidus, ir beveik nau- 
jas motoras. Tiktai VVv

BUIČK Paskiausis 1933 DeLuxe 
Sedan. Taip geras kaip die
ną kai apleido dirb- 
tuv£. Tiktai ...

DeSOTO 1934 Sedan. Ne turi jo
kios dėmės. Parsiduo- SACf) 
da už tiktai .......

AUBURN 8 — 1933 DeLuxe Sedan.
■ffifnaujas:........*295

Ir daugelis kitų. Pasinaudokite šia pastebėtina proga ir PIRKITE DA
BAR. Su kiekvienu karu duodame musų neaprybuotą garantiją. Mes 
priimsime jūsų seną karą kaipo įmokėjimą. Likusį tinkamomis jums 
sąlygomis.

ATDARA KAS VAKARĄ IR NEDĖLIOJ IKI 9 VAL. VAK.

G. M. DISCOUNT CORPORATION
4750 Washington Blvd., prie Cicero Avė.

1 uri naujo karo 
Su šešiais ratais, 

’ • t. t. 
*395 

1933

kreipti pas mane’-l __  ! — aš tikrai,
pirksiu ir užmokėsiu “cash”!

DR. A. L. GRAIČUNAS, 
3310 So. Halsted St. 

Chicago, III.

nu-

Svarbus pranešimas.—Lietuvių Tau
tiškos parapijos mitingas ir prakal
bos ivyks sekmadienį, vasario 10 d., 
1 vai. po pietų, Sandaros svetainėj, 
814 W. 33rd St. .Kviečiami visi seni 
nariai, kurie prigulėjo prie vyskupo 
Mickevičiaus ir khn. Tautas. Kvie
čiami visi atsilankyti, nes turime 
daug svarbių dalykų pranešti apie 
parapijos reikalus.11 Bus keli svarbus 
kalbėtojai, kurie praneš daug svar
bių dalykų, kokius dar mes nežino
jom. Kviečia Komitetas.

Aš suradau priežastį
"LENGVUS GERKLEI

(VVARNER OLAND)

• 1K

K-

šeštadienis, vasario 9, 1935

ekspertų mekanikų inspektuotas ir 
nauji.
rašytą garantiją taipgi 5 dienų iŠ-

balansą galėsite mokėti tinkamo-

STUDEBAKER 6 — 1933 Sedan.
Garantuotas kaip 
naujas. Tiktai ...... Į Q

HUDSON 1932 Kaip $1QC
naujas. liktai .... ■ vv

ESSEX
sis 
už

NASH

Terraplanc Sėdau. Paskiau- 
1933 auduosim $345 
1932 Sedan. šeši dratiniai 

ratai, didelis tronkas. Gražus
karas, reikia pamatyti, kad 

1 įvertinti.
Tiktai .....................

BUICK 1931 Sedan. Puikus visais 
atžvilgiai.
Tiktai .....................

PACKARD 1931 Sedan. Kaip nau-
&............*295

OAKLAND DeLUXE Sedan. Kaip 
naujas. Tik- *195

PONTIAC DeLUXE Sedan, 1932. 
Paaukausime už S07R 
tiktai . ............ ■ **

tai yba 

priežastis Old Gold populiariškumo!

Malonus Charlie Chan
Jus esate sumanus dedekty

. ■ . : į ' ' '. % • S ' •

vas. Bet nereikia dedektyvo, 
kad atidengti žavingą Old Gold 
lengvumą gerklei . . . Net ir 
paprastas žmogus tą gauna ... 
su pirmu durnu

Suprantama, judžių žvaigždes ne gali 
rizikuoti rūkyti cigaretus, kurie kenks
mingi gerklei ir balsui. Bet tas švelumas 
Turkiško ir namie auginto tabako, kuris 
padaro Old Gold tokiu maloniu opiai 
gerklei taipgi suteikia jiems nepergalimu 
kvapsnį ir skonį.

Širdingai,
P. LORILLAČD COMPANY, INC

(ĮSTEIGTA 1760)

P. S. ]usų atidengimas susiveda prie Šio: .
Geresnis tabakas neauga negu vartoja
ma Old Gold. H jis yra tyras. Lengvas 
ant GERKLES IR NERVŲ. !

■ ■ * ' < ;

■ ©P.LotillardCo., Ine.

SvdnM AMERIKOS CIGARETĘ
.... ■ '■ ■

Paris/* kitas artistiškas atvalzdlnlmas EARL DER BIGGERS* paskubusio dedektyvo 
cbarakteriaus . . . (Fox Produkcija)

BRIDAL SHOPPE
Musų specialybė—šliubinės suknios 
ir velionai, gatavos arba užsaky
tos. Turime didelį pasirinkimą ir 
kitokių |vairių dresių.

1516 MILWAUKEE AVĖ. 
Phpne Armitage 2189.

CLASSIFIEDADS

Financial
Finansai-Paskolos

SAUGUS INVESTMENTAS. Rei
kalinga paskola už $3,000 ant pirmų 
morgičių. Namas randasi ant Archer 

j Avė., biznio apielinkeje. Privatlškas 
žmogus. Turi biznį savo name per 
8 metus. Pageidaujama, kad atsi
šauktų priyatiškas žmogus. Dėl dau
giau informacijų kreipkitės Box 216, 
1739 So. Halsted St.

S. L.. A. 129-tos kuopos mėnesi
nis susirinkimas ivyks vasario 10 d., 
2 vai. po pietų, G. Chernausko svet., 
1900 So. Union Avė. Susirinkime 
kalbės S. L. A. iždininkas, gerb. K. 
Gugis. Visi nariai malonėkite daly
vauti, nes šis susirinkimas yra la
bai svarbus. Komisija pateiks na
riams planus, kaip apsiginti nuo pen
kių centų extra mokesčių. Taipgi 
atsiveskit naujų narių prirašyt prie 
S. L. A. 129-tos kuopos.

K. Batutis, Prot. Rašt.

f

Teisybės Mylėtojų Draugystės mė
nesinis susirinkimas jvyks nedėlioj, 
vasario lOrtą d., 
Auditorijoj, 3133 
12-ta vai. dieną.

Visi nariai-čs 
vauti, o labiausia 
silike su mokestėmis 
kitę, kad neliktumėte suspenduoti ar 
išbraukti iš Draugystės.

S. Narkis, sekretorius.

Chicagos Lietuvių
So. Halsted St.,
malonėkite daly- 
tie, kurie esti pa- 

užsimokė-

Draugystės L. V. Amerikoj No. 1 
susirinkimas įvyks nedėlioj vasario 
10. 1935, Antano Czesnos svetainėje, 
4501 S. Paulina St. 1 vai. po pietų. 
Prašau narių atsilankyti, nes yra 
daug svarbių dalykų apsvarstymui.

Sekretorius.
Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 

Moterų Pašelpinio Kliubo susirinki
mas ivyks nedėlioj, vasario 10, 
1935 Lawler Hali —> 3929 W. Ma
dison St. 1 vai. po pietų.

Visi nariai būtinai atsilankykit, 
yra daug nauju apsvarstymu ir bus 
renkami darbininkai dėl baliaus.

Sekr.

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

Kenosha, Wis
Svarbios Prakalbos atsibus 

Nedėlioj, Vasario 10 d. 
GERMAN-AMERICAN HOME 

SVETAINEI, 
1715—52nd St.

Pradžia 2-rą vai. po piet. 
Kalbės S. BENECKAS 

temoje “Kas yra Netikrus 
Pranašai”.

Malonėkite visi ateiti pasi
klausyti. Įžanga 
bus kolektų. 

Rengia 
Jehovos

liuosa ne-

ir 'kviečia
Liudininkai.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuviu Kalbos 
Knygvedystės 
Stenografijos

(Gregg System)
MOKSLO LAIKAS:

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

Amerlkęs Lietuvių Mokykla
3106 So. Hateted St., Chicago, III.

MpBi įminu.......  >

ir

CLASSIFIEDADS

Business Chances
Pardavimui Bizniai_______

TAVERN pardavimui — 4 kamba
riai pragyvenimui, geras biznis, pi
gi renda. Priverstas greit parduoti. 
Atsišaukite Žydukas, 4707 South 
Halsted St.

PARSIDUODA garage su praper- 
te arba vienas garadžiaus biznis. 
Biznis išdirbtas per 17 metų, taipgi 
parsiduoda 6 kambarių rakandai, 
priežastis pardavimo savininkas turi 
du biznius.

1843 So. Halsted St.

P ARI) AVIM CI delicatessen krau
tuvė ir namas, galima pirkt namą 
arba krautuve atskirai. Pigiai. Sam 
Kuizinas. 4522 So. Honore St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PARDAVIMUI Tavem su namu. 
Biznis išdirbtas per ilgą, laiką.

3427 So. Wallace St.

OKSAS EXPRESS, Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Special. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.35). Pristatom vi
sokių kitų rūšių anglių pigiai. Per
kraus*, om 4; ir 6 kambariu 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.

------------ --------------- j----------------------------------------------------------------

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertu patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikaluose. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto ki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 rvto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio 
mu savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met.

GERA PROGA geram virėjui ati
daryti restaurana didelioje cafe. Vie
toje yra visi pečiai ir kiti įtaisymai, 
nereikia pinigu. Ateikite pasižiūrėti. 
Emma’s Castle Cafe. 644 N. State St.

PARDAVIMUI Tavem geroj vie
toj, visokiu tautų apgyventa. Prie- 
žast’s. turiu du biznius. 4941 South 
Ashland Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Biznis išdirbtas per 5 metus. 
Parduosiu pigiai arba priimsiu pu
sininką su mažais pinigais. Pašau
kite Lafayette 0780.

PARSIDUODA Shoe Shop. Geram 
lietuviui yra vieta. Pigiai. Priežastį 
patirsite ant vietos. 1343 So. 49th 
Ct., Cicero. III.

na- TAVERN PARDAVIMUI
2 krautuves.
72 akeriu farma su buildingais.

lioi visa dieną. A. C. 4049 South
Farma bu gazolino stotim ir,
80 skėrių farma Indiana, 55 mylios 

nuo Chicagos.
621 W. 74th St.

Miscellaneous

IŠRADIMAI užpatentuojami — fi
nansuojami — parduodami. Įsteig
ta 30 metų. SAUNDERS, 6430 
Evans Avė., Tel. Fairfax 0614.

PARSIDUODA pusė hotelio. Ge
riausia pro^a kada nors buvo. Ren- 
da pigi. Užtikrinta, kad joks biznis 
neneša toki nuošimti. Ateikite per
sitikrinti — Vienas turime parduoti. 
810 W. Madison St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

RESTAURANTAS pardavimui. 
Daro gera bizni. Priežastis oarda- 
vimo — liga. 1245 W. 103rd St.

Išparduodame Baru Fikčerius. yiso- 
kio didžio su Coil Baksais ir Sinknm 
Taipgi štoru fikčerius dėl byle ku
rio biznio įskaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ice baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

Farms for Sale
'Ūkiai Pardavimui

40 Acres Farm—Illinois. Gražus 
hudinkai. sodnas, miškas, gryno van
dens šaltinis. Esu ligonis — privers
tas nigiai parduoti. Priimsiu auto- 
mobibu. Kaina $1,500. A. Pady, 4452 
So. Califomia Avė., Lafayette 9594.

PARSIDUODA pigiai puikus gro- 
serio rakandai. Slice mašina, skėlas 
ir kiti dalykai. Atsišaukite 10826 So. 
Wabash Avė.

Personai

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino 
arba našlio, kuris myli gražu šeimy
nini gyvenimą ir tinkamas 
nes aš esu biznyje ir vienai 
daug darbo. 
Rašykit

Esu 32 metu

i bizniu, 
yra per- 
amžiaus.

IEŠKAU farmos bile valstijoi, mai
nyti i miesto stuba. kuri yra 
geroje vietoje ir dėl didelės šeimy
nos Detroite. Detroitas vra didžiau
sias miestas Mich. valstijoj. Jeigu 
kas norėtu mainyti farmą arba žino, 
meldžiu atsišaukti pažymėdami far
mos didumą ir artimiausią miestą ir 
visą farmos stovi. Aš duosiu pilną 
atsakymą apie savo narna ir jo sto
vi. John Naujokas, 128 Rosedale Ct. 
Detroit, Mich.

1739
Box 215, 
So. Halsted St.

Heln Wanted—Malė
Darbininkų reikia .

REIKALINGA vvrų 25 metų, iki 
50 — dirbti pas Life Insurance Co. 
2400’ W. Madison St. Kambarys 332.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

MORGIČIŲ LAIKYTOJUI reikia 
cash. — 6 kambarių mūrinis bunga- 
low, aržuolo baigtas — 2 karu mū
rinis garadžius taipgi 5 kambariu 
mūrinis modemiškas bungalow. Karš
tu vendeniu šildomas. Lotas 30x 
125, 6 metų senas. — $4500, Mar- 
ųuette M ano r,

WM. T. FLEMING & CO.. 
6322 So. Western Avė..

Tel. Republic 2800—2801

REIKALINGOS patyrusios mote
ris prie sortavimo popieros ir kny
gų stako. Morgan Rag & Paper Co. 
2039 So. Morgan St.

TUOJAUS parduosiu biznio pra
vertė ant kampo 47-tos gatvės ir So. 
Honore St. Tavernas ant šios nuo- 
savvbės randasi jan 45 metai. Atsi
šaukite 5110 So. Talman Avė.

For Rent
ANT RENDOS Tavern su ice box ir 
barais. Labai gera vieta 4500 South 
Paulina St. Atsišaukite Anton Nor- 
but, 6159 S. Albany Avė.

STORAS ir 6 ruimai ant rendos 
— tinka bile kokiam bizniui. 4200 S. 
Campbell Avė. Lafayette 2559.

ANT RENDOS 6 kambarių flatas, 
3 augšte, pečium šildomas, renda 
$20. 3961 S. Campbell Avė.

Furnished Rooms
ANT RENDOS furnišiuotas kam

barys dėl vaikino, apšildomas su vi
sais patogumais, Marųuette Park 
apielinkeje, 6159 S. Whipple St. 1 
augštas.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI “Shoe Repair” ma
šinos su visais įrankiais ir “atakų”. 
Jei nemokate amato, išmokinsiu. Sa-i 

1» .. ■ te. a. 1 * J 5T

lioj visą dieną. A. G. 
Talman Avė.

MAŽAS namas ir saliunas su 35 
metų laimiais — Nėra morgičių ant 
namo. Parduosiu labai pigiai, arba 
mainysiu ant privatiško namo, fer
mos arba loto.

Kreipkitės arba rašykite 
MR. CHARLES 

6230 So. Racine Avė.

PARSIDUODA FORECLOSERIAI, 
v SEKANTIS NAMAI:

Southsidėje mūrinis, 6 pagyveni
mų, rendos neša $75 į mėnesi — kai
na $5.150.

Medinis po 5 ir 6 kambarius ren
dos neša $30 i mėnesį—kaina $1600.

Medinis cottage, cementuotas fun
damentas beismantas, furnace, mo
demiškas 2 karų mūrinis garadžius, 
vanduo ir šviesa garadžiuje — kai
na $2,250.

Medinis, 2 po 4 kambarius išren- 
duota — kaina $850.

Westsidėje mūrinis 4 pagyvenimų, 
rendos neša $60 į mėnesį — kaina 
$2,450.

Farma netoli nuo Chicagos su pa
dargais ir gyvuliais, pigiai, $2,850.

Lietuvoj — 5 pagyvenimų namas 
su sklypu žemės Pilviškio priemies
ty ir prie Šešupės upes, didelis sod-

vininka matykite vakarais ir Aedė- >as. Taipgi 2 pagyvenimų namas su 
lioj visą diena. A. G. 4049 South sklypu žemės pne vandens, ir gražus

BUčERNfi ir grosernė

sodnas, Telšiuose, cash pigiai arba 
mainys.

Rašykite atvirute ir aplaikysite
, . “ .. ‘ Ad

resuokite: Chas. Urnich, 56 West 
Washington St, Room 514, Chicago.

ĘUčERNfi *r, 5r9sern5 pardavi- pilną aprašymą ir nurodymą, 
mui, išdirbtas biznis, gera apiehn- " “ " — - -
kė, daro gerą bizni; pigiai, 
davimo priežastis — liga.

4953 So. Ashland Avė.
Par-

MŪRINIS bizniavas namas ant 
pardavimo, geram stovyj, nėra mor
gičių. Pigiai parduodamas adresu, 
8820 W. 63rd St Atsišaukite 10851 
S. Michigan Ava.

l Daro gerą bizni 
J ligos. 1245 W. 1C

RESTAURANTAS pardavimui. 
}. Parsiduoda dėl 

103rd St




