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Šiandie Parliamentas Nu-
lems Lavalio Likimą

I lll.l.» Į. U—.Į 11,1 II ,1)1,.

Šiandie Lavai turės stoti prieš parliamen 
ta aiškintis, bet tikimasi, kad laimės 

labai maža balsą didžiuma
Nepatvirtintos žinios apie labai didelį 

mūšį šiaurinėje Ethiopijoje
ŠIAUR. ETHIOPIJOJ 
SIAUCIįS SMARKUS 

MUŠIS

Lavai priešinasi ka
ro sankcijoms prieš 

Italiją
Nepatvirtintos žinios sako, kad 

5,000 kareivių žuvo mūšyje 
iš abiejų pusių

Klausimas tolimesnių sankcijų 
priklausysiąs išimtinai nuo 
kapt. Eden. Jei išliks dabar, 
Lavai gali griūti šeštadieny

DESSYE, Ethiopijdj, gr. 26.
— Gautomis nepatvirtintomis 
žiniomis, labai smarkus mušis 
siaučia visu 60 mylių frontų 
šiaurinėje Ethiopijoje. Tame 

, mūšyje iš abiejų pusių žuvo jau 
5,000 kareivių.

Italų linijos nuo smarkių ir 
nepasiliaujamų ethiopų atakų? 
pradeda braškėti ir vietomis 
liko ethiopų sulaužytos.

Vyriausia atakos daromos tri
jose vietose — į pietus nup 
“šventojo miesto” Aksum,^taip
gi į vakarus ir į .-šUuiyąkarius 
nuo Makale. / J

Viskas ro<Joį kacPethiopaį 
bando atstumti abu italų spar
nus ir priversti italute pasi
traukti iš Makale.

Gaunamomis žiniomis, ethio- 
pai puola italus visus jžulumu, 
nebodami smarkios kulkosvai
džių ir kanuolių ugnies.

»

(Italų pranešimai pripažyŠi
ta, kad ethiopai pradėjo smar
kų ofensyvą į šiaurę nuo Tak- 
kaze upės, bet italai sakosi vi
sur ethiopus atmušę su dide
liais jiems nuostoliais. Bet ir 
italų nuostoliai buvę nemaži).

Trys karininkai žuvo 
gaisre CCC sto? 

vykioje
’ WATERBURY, Vt., gr. 261— 
Trys armijos karininkai, kurie 
buvo priskirti prie CCC sto
vyklos, žuvo gaisre, kuris anks
ti rytą sunaikino medinį sto? 
vykios namą.

Trys kiti karininkai skau 
džiai apdegė, o 14 karininkų iš
sigelbėjo.

Stovykloj paprastai būdavo 
2,100 karo veteranų ir 46 ka
rininkai, bet didžiuma jų buyo 
išvažinėję šventėmis.

Buvo pašaukti apięlinkės 
miestelių ugniagesiai, bet dide- 

* lis šaltis ir stoka vandens labai 
trukdė gesinti gaisrą. Priešas? 
tis gaisro nenustatyta.

PARYŽIUS, gr.. 26. — Pre
mjeras Lavai šiandie kabineto 
susirinkime pareiškė griežtą 
pasipriešinimą kokioms nors ka
rinėms sankcijoms' prieš Itali
ją, kad sulaikyti karą Ethiopi- 
joj, įšėmus tokį atsitikimą, jei 
Italija pultų kitą tautų/sąjun
gos valstybę, kuri vykina da
bartines sankcijas.

. Kabineto: susirinkime, kuria
me pirmininkavo pats preziden
tas Lebrun, Lavai išdėstė visą 
savo užsienio politiką, kurią 
rytoj , bandys į apginti atstovų 
bute ir paprašys pasitikėjimo 
balsavimo.

Lavai teisinsis, kad jis bando 
eiti ^dūriniu keliu ir išvengti 
kivirčių ir su Anglija, ir su Ita
lija. Anglijos gi kabinetas jau 
numato karines sankcijas prieš 
Italiją. Bet jis, Lavai, niekad 
tąm nepritars ir jis verčiau pa
sitrauks iš premiero vietos.

Lavai sakosi daugiau į Itali- 
jpSrEthiopijos karą nėsikyšiąs, 
k>et veikti paliksiąs naiijąjam 
Anglijos užsienio reikalų minis- 
terįui kapt. Eden, kuris dau
giausia prisidėjo prie paskelbi
mo ir dabartinių sankcijų Ita
lijai. Kokios sankcijos bus pri
taikintos Italijai ateity, priklau
sys išimtinai nuo Eden.

Rytoj (penktadieny) Lavai 
teks aiškintis parliamentui, bet 
manoma, kad jis šiaip taip iš: 
siląikys, galbūt labai maža bal
sų didžiuma. Jei j[ išgelbės^ 
tąi vien Herriot, kuris turi di
delės įtakos tarp radikalų ir 
kuris buk remiąs Lavalj.

Didžiausi Lavai priešininkai 
yra socialistai, kuriems vado
vauja Leon Blum.

Bet jeigu rytoj Lavai ir lai
mės atstovų bute, tai šeštadie
ny vėl atsidurs pavojuje, nes 
tą dieną atstovų butas svarstys 
uždarymą fašistinių organizacF 
jų. Jis priešinsis , bet kokioms 
pataisoms prie senato priimto 
biliaus ir pareikalausiąs pasiti
kėjimo balsavimo.

Chicago, III., Penktadienis; firuodžio-December 27 d., 1035
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PRIRUOŠIMAS DIDŽIAUSIO TELESKOPO
■ . -k J s* • _____ ■ .. __________________

ant
P fi. . Šito of new observatory on Mt. Palomar

Viršuj 200 colių stiklas didžiausiam pasauly teleskopui, kuris buš įrengtas observatorijoj 
kalno Palomar. Stiklas jau atvėso ir dabar prasidės jo šlipavimas, kuris 'truks kelis metus.
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i^į View of 200-inch

150 žmonių žuvo įvai
riose nelaimėse 

per šventes
CHICAGO. — Surinktomis 

žiniomis, per šventes—kučiose 
ir kalėdose—žuvo įvairiose ne
laimėse apie 150 žmonių.

Daugiausia žmonių žuvo ne
laimėse su automobiliais. x

Aštuoni žmonės žuvo gais
ruose. ,

Keli žmonės sušalo šalčių 
bangoje, kuri perėjo centvali
nių vakarų valstijas.

Pastebėtina, kad per Kalėdas 
pustė ir keliai buvo sunkiai įsi
važiuojami, tečiaus Chicagoję 
nebuvo nė vieno užmušto žmo
gaus. Tik vienas chicagįe|is 
žuvo Iowa valstijoje. Mat dėl 
blogų ir saldžių kelių, visi au
tomobilistai važiavo daug atsar
giau, todėl ir buvo išvengta di
desnių nelaimių.

Shanghaijuje ir Ban
king paskelbtas 

karo stovis

sušalo šalčių

SHANGHAI, gr. 26.—Iš prik 
žasties nušovimo japonams pa
lankaus Chinijos geležinkelių 
vįęe-ministerio Tang Yu-Jen, 
Shanghaijuje tapo paskelbtas 
karo stovis. Japonijos militaris- 
tai sako, kad tp vice-ministerio 
nušovimas “meta tamsų šešė
lį’1 į ateities Chinijos-Japonijos 
santykius.

Karo stovis taipjau 
skelbtas 
Nanking.

Pusiau 
Hankow,

Japonijos
tapo pa- 
sostinėje

veikia ir

- ORRSžĮ
Chicagai ir apielinkeį federą- 

lio oro biuras šiai dienai pa
našauja:

Giedra; po labai šaltos nak
ties busią biskutį šilčiau.

Vakar 12 vai. dieną tempę- 
ratura Chicagoj e buvo 2°.

Saulė teka *7:17, leidžiąs* 
4:24.

7 Žuvo debesiui 
pratrukus

ĄVILA, Ispanijoj, gr. 26.-- 
Gąutomis žiniomis, septyni 
žmonės žuvo pratrukus debesiui

San Ęsteven dėl Ville. Nuo^ 
stpĮįai siekia apię 1,000,000 pe
setų. 0 ‘ . •/ ~

ST. LOUIS, Mo„ gr. 26. — 
Pienininkas Rutlege pasigavo 
šventėms 25 svarų gulbę, kuri 
nusileido gatvėje netoli jo ve- 
žimo.

pradėjo naują kam
panijų prieš ateivius

■ .fr—
Atgaleiviškf kongresmanai sū- * 

Širinko pnavedimuį naują i* 
statymų prieš ateivius \ 

. ---------—L ■
WASHINGTON, ; gr. 26. — 

Sukėlęs nemažą sensaciją pulk. 
Lindbergh ir jo žmonos pabė
gimas iš savo šalies, kad duoti 
progos jų mažam sunui Jon už
augti normalėse ir saugiose ap
linkybėse užsieny, davė pradžią, 
naujai kampanijai prieš atei
vius. ",. .

Lįndberghai pabėgo neva dė
lei jų pirmo kūdikio nužudy
mo, už ką yra pasmerktas mir
čiai ateivis Bruno x Richard 

' I • I

Hauptmann.
' Atgaleiviai kongresmanai jau 
susirūpino pravedimu naujų į- 
statymų apie deportavimą nu
sikaltusių ateivių. Bandoma bus 
suteikt? plačių galių darbo de 
partamentui surašyti visus nu
matytus nusikaltusius ateivius 
ir juos “išvyti iš šios šalęs”.

Dar nežino kur apsigyvens
i Lindberghai

Dar nėra gauta jokių žinių 
nuo pačių Lįndberghų apie 
priežastį jų bėgs tos iš Ameri
kos į Angliją. Jie pasisamdė 
sau visą nedidelį pusiau pasa- 
žierinį laivą, kad nesimąišytų 
su jais jokie kiti pasažieriai 
ir juo plaukia į Angliją, šven
tes jie praleido juroje.

Jie išvyko iš Amerikos slap
ta, niekam nieko nesakydami. 
Bet jie visuomet taip daro it 
niekam apie savo žygius iš - 
anksto nepasakoja.

Jų staigusišvykimas sukėlė 
kalbas, kad jie buk išvyko bi
jodamies, kad ir antras jų kū
dikis nebūtų pagrobtas, nes pa‘ 
staruoju laiku jie gaudavę daug 
grūmojančių laiškų. Kiti gel- 
tonlapių reporteriai ėmė skelb
ti, kad buvo pradėta grūmoti 
ir pačius Lindberghųs pagrob
ti ir laikyti juo kaipo įkaitus 
iki nebus pakeista mirties baus
mė Hąupfmąųnuį.

Bet kįti mano, įcąd Lindbęrg*- 
hų išvažiavimas nebuvo jokia 
bėgšta, o tik jų paprastas išvą 
žiavimas i užsienį ruošti pla- labai žiaurus.

nūs oro pašte linįjai per At~ 
lantiką, kaip J j is paruošė pla
nus, oro pašto linijai per Paci- 
fiką. J

Taipgi dą| pėžinoma kur 
Lindberghąį ^apsigyvens. Kuo
met vieni spčja, 'kad jie apsi
stos- >Ahglijoj&^kur yra 4 'daug 
Lindberghienės giminių, tai ki
ti mano, kad gal apsigyvens 
pietinėj Francijoj, prie Nicos, 
kur yra puikiausias Francijos 
vasarvietės. Ten buk žiūrinėja 
vietos Lįndberghų agentai.

Tie žmones mano, kad Lind- 
berghai, kaip tik bus baigę sa
vo darbą, tuoj sųgryš i Ameri
ką, gal už metų laiko. . ,

—T—; / ' — .
KARACHĮ, Indijoj, gr. 26.— 

šiandie pasimirė: miras Ali Na-

Ryto j “Naujieną” Ra
dio Programe dai

nuos Čepaitis
Rytoj, kaip ir paprastai, 9:30 

vai, ryto' bus transliuojamas 
“Naujienų” .radio programas iš 
WCBD stoties (1080 kilocycles). 
Be įdomių pranešimų ir žinių 
iš viso pasaulio, dainuos per ra-, 
dio ir chicagiečiams gerai žino
mas dainininkas, p. Čepaitis.

■ .......

Nauji penkiukai
MANAGUA, Nicaragųa, gr. 

26.—Kanada jau nebeturi mo
nopolio ant penklukų, nes iš 
mažo miestelio Matagalpa gautą 
žinia, kad ir ten moteris pa' 
gimdė tris mergaites ir du ber 
niukus. Motina ir naujagimiai 
penkiukai esą sveiki.

karo stovis 
kur tomis priemonė

mis siekiamąsi neprileisti de
monstracijų prieš japonus.

Nanking valdžia išardė dalį 
geležinkelio bėgių, kad protes
tuojantiems prieš šiaurinės Chi- 
nijos “autonomiją” Shanghai 
studentams neleisti pagrobtu 
traukiniu atvykti į Nanking.

Vokietijos traukinių 
katastrofoj žuvo 

36 žmonės
I' * H * » I

GROSS HERINGEN, Vokieti
joj, gr. 26.—Lavonai 36 žmo
nių išimti iš upės ir laužų su- 
dąūžyto pasažierinio traukinio, 
į kurį įvažiavo ekspresinis trau
kinys. Be to 72 žmonės liko 
Sukisti. * '

’^Nėįniniė ištiko, kaį, lokalis
wood vasarvietėse yra užpusty-{traukinys -susilaukdamas galu-

Užpustytas miestelis
WILDW00D, N. J„ gr.^26.' 
60 šeimynų netolimuose Wild;

tos ir atkirstoj ’ nuo viso pasau
lio, sniego pusnimis, kurios vie
tomis siekia 13 pėdų augščip 
uždarius abu kelius iš mieste
lio. •’

3 žuvo gaisre

tino signalo Išvažiavo iš sto- 
tieą. Tuo tarpu kitais bėgiais 
atųžė ekspresinis traukinys. 
Abu traukiniai užvažiavo ant 
vienų bėgių ant tilto ir keli lo 
kalio traukinio vagonai liko su
daužyti, ar nublokšti į Saale 
upę-

ASM ARĄ, Eritrea, gr. 25.— 
Trys Eritrėjos' čiabuviai liko 
pasmerkti mirčiai už šnipinėj i 
mą Ęthiopijos naudai ir teiki- 

waz Khan, valdonas ‘ Khairpur į mą žinių apie Italijos kolonijų
provincijos ir vadas j kareivius. Devyni kiti liko mi
nu Shia sektos, kuri turi 2,000,- teisti kalėj iman nuo 1 iki 16 
000 sekėjų. metų.

WALSON, N. C., gr. 26. — 
Frank Adams ir dvi jo ynažos. 
dukrelės žuvo gaisre, kuris ki
lo jų namuose eksplodavus pe
čiui. Gaisras kilo visai Adams I * 
šeimynai iš penkių žmonių ati- 
darinėjant kalėdines dovanas.

Sušalo važiuojant su 
kalėdiniais pirkiniais

000 sekėjų.
• ' ■ k -. •

IŠ PIKTUMO NUŽUDĖ TĖVĄ

ĖAKLY, 0KLA. — 18 metų Emma Willis, kuri nužudė 
tėvą iš piktumo, ųž tai, kad jis uždraudė Jai išeiti su kaimynų 
sunumi. Ji salto ir liudininkai patvirtina, kad tėvas buvęs jai

6 žmones užmušti
SALEM, Ilk, gr. 26. — Pen

ki žmonės iš Flora, Ilk ir vie
nas neidentifikuotas žmogus 1L 
ko Užriiušti traukiniui" užgavus 
jų automobilį kai jie gryžo na
mo iš svečiavimos pas gimines 
per šventes.

Naujas Rusijos pinigų kursas

MASKVA, gr. 26i 
šio 1 d., naujas oficialis rublio 
kursas bus penki rubliai už do
lerį. Perlaidos iš užsienio ąf- 
eityje bus išmokamos vien pu* 
sijos pinigais, .bet. bus palepg- 
vinta išvažiuojantiem turistams 
gauti užsienio valiutą.

Nuo sau

JĄMESTOWN, N. D., gr. 26. 
—Paul Antonowitz, 42 m. ir jo 
žmona supirkę kalėdinius pir 
Janius važiavo rogėmis į savo 
ųjcį, kur juos lauke jų trys vai- 
kai.
' Bet lauke pustė, o ir šaltis 
sieke toli žemiau zero. Anto- 
nowitz tokio oro neatlaikė ir 
pasimirė rogėse. Jo žmona da
bar randaąi ligoninėj, su nuša
lusiomis rankomis ir. kojomis; 
Ji paliko savo sušalusį vyrą ro
gėse ir šiaip taip, nors irgi la
bai peršalusi, dasigavo į arti- 
miausį ūkį.

GAMBRIDGE, Mass., gr. 26. 
r— Harvard universitetas gavo 
$500,000 kaipo kalėdinę dovanų 
nuo Thomas W. Lamont, J. P. 
Ąforgan & Co. partnerio, įstei
gimui naujo politinių mokslų 
skyriaus.

NaujienuRadio Programai

kad tėvas buvęs jai

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
Antradieni, Ketvirtadieni ir šeštadieni kaip 
9:30 vai. lyto ant WCBD. stoties 1080 kilocycles 
(5000 Watts pajėgos).

Šią stoti ant savo radio galite surasti tarpe 
W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių.

Šiuos Naujienų Radio Programus galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

Garsiniųtai musų progrąmams yra priimami 
už prieinamas kainas.

AJį saim
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DR. BALTRUŠAITIE
NĖS SUTIKTUVIŲ 

VAKARAS
Lietuvoj,

■'UI' imurn.i

Vaizdžiai ir įdomiai pa
pasakojo savo įspūdžius 

iš Lietuvos.
SOHO PITTSBURGH, Pa — 

Gruodžio 22 d. Lietuvią Mok
slo Draugystės svetainėj buvo 

•’C « t. Baltrušaitienei 
Vakarą

surengta 
sutiktuvių vakaras, 
rengė bendras komitetas, susi
dedantis iš Lietuvių Mokslo 
Draugystės, SLA. 3-čio apskri j 
ties ir ALTASS Pittsburgho 
Skyriaus komiteto. Vadinasi, 
visų tų draugijų, kurias Dr. 
Baltrušaitienė atstovavo Viso 
Pasaulio Lietuvių Kongrese.

Dr. Baltrušaitienė labai vaiz
džiai ir įdomiai papasakojo sa
vo įspūdžius iš lankymosi Lie
tuvoj ir dalyvavimo tame Pa
saulio Lietusių Kongrese. Dak
tarės pranešimas iš Lietuvos 
labai skyrėsi nuo kitų prane
šimų, kurie teko girdėti Pitts- 
burgho lietuviams. . z

Pittsburgho lietuviai turėjo 
laimės girdėti pranešimus iš | 

. komunistų delegatų Abeko ir 
Ormono bei tautininkų delega
tų Pivarono su Karpium. ’ Vie
ni Lietuvoj viską peikė, o an
tri viską gyrė, matyti, prisi
laikydami savo partijų linijos. 
Girdėjo ir Dr. Baltrušaitienės 
pranešimą, kuriame buvo pasa
kojama apie Lietuvą nesilai
kant jokios partijos linijos, — 
bet taip, kaip daktarė matė. 
Trumpai sakant, taip, kaip iš 
tikrųjų yra- Lietuvoj. * -

Pittsburgho lietuviai iš tų 
visų pranešimų 'padarys savo 
išvadas ir mokės atskirti pe
lus nuo grudų.

Dr. Baltrušaitienės įspūd
žiai iš Lietuvos yra įdomus 
ne tik tuo, kad ji moka labai 
vaizdžiai atpasakoti be jokių 
pagrąžinimų arba pridėčkų, bet 
ir todėl, kad ji yra Amerikoj 
gimus, augus ir pirmą kartą 
lankėsi Lietuvoj.

Daktarė per daugelį metų 
tarp Amerikos lietuvių yra vei
kus, pradedant tais laikais, ka
da lietuviai pradėjo skirtis nuo 
lenkų. Ji bu‘7o daug girdėjus 
ir skaičius apie Lietuvą, bet 
pilną 
apie 
įgyti 
vą.

Visos tos aplinkybės, kurio
se Lietuvos žmonės gyvena, 
daktarei buvo nepriprastos, ly
giai kaip ir mums buvo atva
žiavus j šią šalį. Tik skirtu
mas tas, kad mes atvažiavę į 
šią šalį ne tik radome naujas 
ir nepaprastas aplinkybes, bet 
nemokėjom nė kalbos. Gi dak
tarė lietuvių kalbą geriau var
toja, negu kai kurie musų va
dinamieji “grinoriai”. Todėl 
Lietuvos kultūra, Lietuvos žmP' 
nią gyvenimas, papročiai ir 
vargai darė jai gilesnį įspūdį,’ 
negu kad mums, kurie v lanko
mės Lietuvoj.

Tai čia ir buvo visa paslap
tis to įdomumo įspųdžių, ku
riuos Dr. Baltrušaitienė pasa
kojo Pittsburgho lietuviams.

■ Kaip patinka Lietuva?
Dr. Baltrušaitienė, pradeda

mą savo kalbą, sako: ‘‘Nuva
žiavus į Lietuvą dažnai Lietu

-vos žmonės klausinėdavo ma
nęs, kaip patinka Lietuva? 
Grįžus atgal Į Suvienytas Val
stijas Amerikos lietuviai irgi 
manęs klausia, “kaip jums iš
rodo Lietuva?” .v ■

Bet ji turinti pasakyti, kad 
Lietuvos šalis ir žmonės . jai 
labai patikę? W Lietuvos gy-

vaizdą, pilną supratimą 
Lietuvą geriausia galėjo 
tik aplankydama Lietu-

ii ...... i.i. . .. jin., . ..

sytina, jau nekalbant apie val
džios politiką.

Daugely vietų 
ūkiuose ir kitur, esą daug ap-
sjLeidimo, Ūkiai dirbami primi
tyviškai, daugely vietų tekę 
matyti « moteris vaikščiojant 
basomis kojomis. Ir tai ne tik 
kaimuose, bet ir miestuose. Va
dinasi, Liętuvdj dąr yra labai 
daug yargo.

Kad aiškesnį vaizdą tp Lie
tuvos kaimiečių apsileidimo pa
rodžius, daktarė papasakojo 
kaipi Lietuvoj yra žluktai skal
biami, kaip kita ruoša atlieka 
ma. Mums iš Lietuvos atva
žiavusiems tai nebuvo taip įdo
mu, bet čia gimųsiems tai tik- 

|rai buvo ko pasiklausyti, taip 
kaip iy pačiai daktarę! maty
ti/. -

Esą ir pavyzdihgų ūkių, ku
riuose darbai atliekami maši 
nomis, ir žmonės esą gražiai 
apsirėdę-

Lietuvoj visa žemė esanti 
apdirbama; nesimato, tiek ne
dirbamos žemės, kaip čionai 
pas mus Amerikoje.

Lietuvos moterys dau
giau dirbančios nekaip 

vyrai.
Daktarė, pati būdama mote- 

ris, geriau supranta ir atjau
čia Lietuvos moterų būklę, Pa
sak daktarės, Lietuvos mote
rys ypatingai ūkiuose daug 
daugiau dirbančios nekaip vy
rai. Ir pasėka to esanti ta, kad 
namai nėra tinkamai prižiuria- 
mi ir esą daug nešvarumo. Nes. 
moterims kartu §u vyrąis rei
kia palikus namus eiti į lauf 
ką dirbti, o parėjus namo ga
minti valgyti, apžiūrėti gyvu* 
lips ir kitą namų ruošą atlik-

Liėtyvos mįęstai.
Daktare daugiausia esanti 

susipažinus su Kaunu. Ji te
nai ilgiausia išgyvenus ir tu- 
rėj us daugiau progos ** j į \ pažin
ti, negu kitą kurį Lietuvos 
miestą. Kaunas esąs gana gra, 
žus miestas. Miniatiūroj (su? 
mažintoj formoj) turįs šiokio 
tokio panašumo j Washingto- 
ną. žymiausia Kauno gatvė 
Laisvės Alėja labai graži; ki
tos gatvės esančios išcemen- 
tuotos. Esą gana daug gražių 
namų. Tų namų savininkai dau- 
giausia esą tie, kurie važinėjo 
po Ameriką ir kolektavo pi
nigus visokioms bendrovėms. 
Žmonės esą gana gražiai ap
sirėdę ir gerai išroda-

Vadinamajame Senmiestyje 
toje Kauno dalyje, kame 

darbininkai gyvena — esą daug, 
vargo, apsileidimo; ten nesą to 
gražaus vaizdo, koks yra pa
čiame Kaune,

Lietuvos menas ir 
kultūra.

Daktarė dalyvavo Dailės 
Meno parodoj. Ji sako, kad 
tenai įgijus labai gerų įspūd
žių. Papasakojo, kiek ji tenai 
mačius išstatyta Lietuvos ar? 
tistų piešinių, skulptorių dar? 
bų. Suminėjo ir žymiuosius 
Lietuvos artistus bei dailinki- 
kus, • '

Fapąsakojo ir apie Lietuvos 
muziejų. Pasak daktarės, Lie
tuvos muziejus negalįs susily
ginti su Amerikos didžiaisiais 
muziejais turtingumu, bet esąs 
Jąbai gerai tvarkomas ir esą 
ko pasižiūrėti.

Buvus ir žemes ūkio paro
doj. Tenai irgi buvę ko pama
tyti ir kuo pasigerėti.

Amerikiečiams nepa
prastos Kauno 

krautuvės.
Kaune esą labai daug viso

kių krautuvių ir visokių pre-

prasti, kaip tokia daugybe 
krautuvių gali verstis. Girdi, 
mums amerikiečiams, kai rei
kia ką nusipirkti Kauno krau
tuvėse, tai mes (papratę AmO’ 
rikos departamentinėse krautu
vėse pirkti) visai negalime su
sigaudyti.

Daktarei reikėjo kelis maž* 
možius nusipirkti, Ji tupėjusi 
daug-vargo, koj susiradus rei
kalingus daiktus Kauno krau* 
tuvėse; turėjus apsukti visą

Žodžiu sakant, suvažiavimas 
turės pilnas rankas darbo. "Bet 
jei tij< kuopą suvažiayę dęte* 
gatai sutartinai darbuosis, tai 
visas durbss Ijįus atJikUs SIL 
geriausiomis pąsek^nėniis.

Vietos SLA, 40 l^uopą ruo’ 
šią šatonią vakarienę suvažia
vusiems delegatams pagerbti 
Ir tai bus'ne bile kokia vaka> 
rienė, r— šilta irtikrai gera, 
tik už 50 centų asmeniui,

— S, Bakenas,

Lakūno Vaitkaus sutik
tuvės Kaune,

Daktarė papasakojo ir apie 
lakūno Vaitkaus sutiktuves 
Kau'nę, Sako: “Turėjau laimės 
darbuotis organizavime *ir rė
mime antrojo skridimo bei to: 
darbo realizavįme, ■— sutiktu* 
vėse Vaitkaus Kaune.”

Daktarė priminė, kad tam 
tikri neva veikėjai ir laikraŠ< 
čiai labai negražiai šmeižė am 
trojo skridimu organizatorius, 
skridimo darbą ir patį laku v 
ną. Tie patys veikėjau nuva
žiavę j Lietuvą delegatais į 
Viso Pasaulio Lietuvių Kongre
są, tą patį biaurų darbą ir ten 
dirbo, bandydami paskleisti 
mintį tarp Lietuvos žmonią, 
kad antras skridimas esąs di
džiausia apgavystė -pasipiniga' 
vimui, ir kad lakūnas visai ne
manąs skristi.- • y. i

Bet kada lakūnas su Litua- 
nica II pasikėlė iš New Yorko 
ir toji žinia pasiekė Lietuvą,' 
tai visa Lietuva likusi suelek- 
trizuota. ' '

' Reporteris.
(Pabaiga bus kitame numeryj)

N. S. Pittsburgh, Pa.
. .1.1.11 Įįiįiiiiį-m";.nu'

Visokios Naujienos
l.»..w.’.l .11 ■

Gruodžio 22 >4, Lietuviu Bal
suotojų Lyga ląikž medinį su
sirinkimą Lietuvos Sūnų sve
tainėj. Bąvo renkama vaidyba 
ir daromi kiti svarbesni puta’ 
rimai. < ^.r'/: ,..

Haujęi išmfctkyąidyha yra; 
prezidentas Jonas Pabareius, 
vice -prezidentas . Jonas Bukas,, 
sekretorius 
iždininkas 
&US,/

S. Pittsburgh, Pa
,'j, ..i'VT 11

P, Pjvaronas pasitrau
kė iš prezidentysčių 

. J ' ' t ............ '...... ....... !■■■—— . / j
Gruodžio 23 d. teko, girdė- 

ti, kad žinums Pittsburgho 
lietuvių biznierius ir tautinin
kų veikėjas, buvęs per daugc 
Jį metą prezidentu Lietuvių 
Vaizbos Buto ir Lietuvių. 
CountryK Klubo (Lithuaniai) 
Country Club) pasitraukė i5 
prezidentavimo. v :

Lietuvių Vaizboj Buto pre- 
zidentu liko išrinktas J. Greb- 
liunas iš Homęstęąd, Pa., o 
Lietuvių Country Klubo Piva
rono vietą užėmė southsaidiš- 
kis Stanys Simanavičius.z

Pivarono draugai tvirtina, 
kad jis atsisakęs iš tų garbin
gų prezidęnto vietų dėl ne
sveikatos. Bet yra ir kitokių 
nuomonių. Sakoma, kad Pitts- 
buvgho kunigu “Vienybė” 
esanti nutarus pašalinti p. PL 
varoną ir isiatyti sau ištiki
mus žmones,

South Saidiškis.

—-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
c ra naudingoj

ADVOKATAI
K P, G UG I S

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ęfisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30- 
Tel. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai 9— 
' pagal sutarties.

. t ■" • ■ ■ , .

-• inu, ,:.iwr»»rrwrt.^w ii uiumm u-tiijr

JOHN B. BORDEN
_■ m «s... 
Ofiso valandos: Kasdien pųo 0 iki 5.

Vakarais: PąnedSiio. geredof to Petriyčios į iki 9. 
Telefonas Canal 1175.

Namai: 6459 S. Roękwell Street 
Telefonas Republic 9600.

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė, 

Tek Ęenwood 5107 
valąnDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 8* valandai vakare.

Apart Šventadienio ir ketvirtadieniu
---------------- --------------------- ' 1 - " - ■ - ---- ■ -- UJ.L UIIIIBBI UJlMUUBii p

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS .CĘIRŲRGAS

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

3343 South Halsted St.
T4. Boulevąrd 1401

Pfcone Canal $1

Y>’

Metinio Suvažiavimo

svarbių reikalų aptari- 
kaip tai: jubiliejinio va- 
reikalai, rengimąsi ’ busi- 
SLA, Seimui, kuris įvyk* 
kitą vasarą Cleveland, 

sutvarkymas lietuviu

Povilas Maeeikis, 
Ąntąriąę JanuleyL

Lietuvos ,$Uių Draugijos, 
rinkimus laimėjo šie kandida
tai priešmetiiiiame < susirinkime 
gruodžio 15 d.:

Prezidentu/ Jonas Noreika; 
vice-prezidentu Antanas Janu- 
jevičius; finansųr^tįnįjįku Juo
zas Jenkųsjpr^iįėlą’rąštinin" 
ku Povilas Maceikis; iždininku 
Pranas ValkaušKąšį turto fcon- 
trolięriais Kazys Vielius, P. 
Staponas dr Kastantas Adomai
tis; ligonių lankytojais Antanas 
Bu^bįąusįAs ir Kązys Kumža; 
gaspadori i?m Petrasj ■ Jesiunas 
ir maršalkai Antanas Vainau
skas. ' /

Buvęs chicagletis tu- 
ri pasisekimą 
briedžių gaudyme j
PITTSBURGH, Pa. — Jau

nas lietuvis, gimęs ir augęs 
Chicagoj, tik prieš 2 metus 
apsigyveno Pittsburghe. Tai 
Kazimieras Pįkelis, kuris vedė 
moterį iš Pittsburgho. Praei
tais metais Kazys Pikelis kart 
tu su chicagiečiu Domininku 
Pivaronu ir pittsburgh.iečiu Pe- 
trų’ Pivaronu buvo nuvažiavę 
į AUegheny kalnus briedžių 
gaudyti, ; /

Visi buvo laimingi ir visi 
pagavo pp briedį. Ypatingą gįįj 
Jiąkį turėjo p, Pikelis, ųes pa
gavo briedį pirma kartą ' savo 
gyvenu

SLA. vice-prezidento į>. J. 
K. Mažuknos žmonos motįna, 
p-iA Kalėdiefre sunkiai sergą. 
Dabartiniu laiku yra šv. Jono 
ligoninėje. t
l Gerb.- Mažųknų; draugai lin* 
ki p. Kalėdienei sveikatos ii 
Sėkmingai nugalėti sunkią ją, J j- 
gą. ■ V • Kūrės. •✓ •. • . I ’

ir 
ji

venimę esą labai daug kas taL kiy. Tik daktarė negalinti su

SLA. 40 kuopa rengia 
šaunią vakarienę dele

gatams pagerbti
Ateinančią sekmadienį, gruo

džio 29 d., Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainėj įvyks 
SLA. ,3’Čio apskričio kuopų rne- 
tinis suvažiavimas, kame bus 
aptarta daug svarbių organiza
cijos reikalų.

Ypatingai šiais metais yra 
daug 
mui, 
jaus 
mam 
sta 
Ohjp,
kalbos mokyklų reikalų ir t, t.

Lietuvių kalboj mokyklų jau 
yra pradėta-Soho daly; moki
nių yra pakankamai. Tik gai
la, kad Mokyklos Komisijos na
riai nevisi atlieka savo parei
gas. Pusmetiniam apskričiu su
važiavime yra nutarta ' kurti 
lietuvių kalbos mokyklėles vi
sose Pittsburgho dalyse ir tam 
darbui yra išrinkta komisija. 
Bet North Sidės komisijos na<. 
riai visai nieko neveikia įkū
rimui mokyklos toje miesto: 
daly,

Todėl suvažiavimas turės 
šiuo reikalu tarti savo žodį.

Jubilie j mis vaj vs nariams 
gauti irgi nėina taip, kaip tu
rėtų eiti. Tuo reikalu suvažia- ‘ 
vimui taip pat teks kas nors 
daryti. j

TP—   mi. .1.1 ! i Ill|!, ■» . » II,  R .UI I •

LAIDOTUVIŲ direktoriai
JUOZAPAS 

EUDEIKIS 
IrTfiVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lpugvajs Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Ree. 6515 So.Rockivell St. 
Telenbopa! Benpbįic 9728

---- -------------------•• t ,, ,, :.V-—-—i.—

KL Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534
Ofiso vai. vakarais nuo 6 ikį 9 ygl. 

Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 8984 
Rezidencija

3407 Lowe Avę. Tek Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room 737

VaL 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crąndon Aye. 
namų Tel.: — Hyde Park 8895

’ LIDY

ir
PETRAITIS

važiavo į tuos pačius AUeghė- 
ny kalnus briedžių gaudyti. Pi* 
varonai neturėjo laimės pagaili 
ii po bpiedį, o p. Pikelis ir vėl 
pagavo didelį su trimis “point- 
ais” briedį.

Paklausius , p. vPįkelio kaip 
jam patinka briedžiai gaudyti 
po Allegheny kalnus, atsakė; 
kad patinka; nors buvę sniego 
iki kelių ir labai šalta.

— Reporteris, į

Advokatai

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Cicęros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

patarnavimas diena ir naktį.
Turime Koplyžias Visose Miesto Dalyse.

■J IWW1'UI' ■rr*

LĄCHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Plaęe Phones Canal 2515—-Cicero 5927 ■m* ' no 1 ........... ........................ ■■■■■■—• ory. ■ u < .. .....................-

S. C, LACHAVięz
42-44 East 108tb St, Tel. PulJnjan 1270 arba Canal 2515 
ym1 iWnwi..|n«»"i ■ '—"F....................................**’

J. MULEVIČIUS
<092 Archer Ąvenue Phone Lafayette 3572

y 11 jrf f j■lyy. ■ wr vff ■ ■.■.■mm"1"111

T

S. P. MAŽEIKA
8819 Lituanica Ąvenue
Į.WJW,.IR,llWni,^, <|il|RWl.ll|<,1 ,1 I,     ...................... ' "J— l1   ————

Phone Yards 1138

A MASALSKIS
3307 Lituanika Avenue Phone Boulevard 4189
.r,ĮB.yi'iiH,iii»nnfjjH^',jt"Ri»t>i.niįnt'nn<iww|.M 1 " rn','1 111 tij11,Uirry.f«rf* .■■tTFT

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

XTĮIIWt4!-.i|II,,U mi.iil.1.1. '."■■II. '■Jlll.iųllIl.UIH—KT'.ITr- <■ '■»»' I ................... .. ....................................... 1 -'I

J, F, RADŽIUS
Phone Canal 6174668 West 18tn Street

TnVJ'IV-Ųįww!Wh »j n

S. M. SKUBĄS
718 West 18th Street _Phone Monroe 3377

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phonęs Boulevard
. .............................. ... juumii ih'RRiį n, t i 1 1 j i r -------------

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S, Hermitage Avenue Phone? 1741-1748

I,ė,i H'JUlį'iKįfF u1 U‘W'.0>|I.' ‘'HMM-tį;,.
I Ii. !■! u ■! I ib ■ 1,1M i
A, ĄMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ

.... YARds 1741—1742
J. F. EUDEIKIS

U?, B. DICZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street
Vąlan4o«: njiO D-S ir 7-?-8 

Sereriomis ir nedėl. paira! sutarti 
Rez. 6031 Se. Csliforaia Ayenne

i TeiefaaaF 7868
• " 1 W...........  1,1.......     ....

Tel. Office ^ęntrorth 6330
* Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
6900 So, Halsted St

Valandos 1—-4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus serejomis ir subatomis.

Pfroųe Roricyard 7042
Dr, Č. Z. Vezel’is 

Dentistas 
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Sejedęj PORAI įtarti,
■M,"Wl|rtT*....... j eyiĮii f j ,

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisą, *645 SO, ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai,: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki .8 

vak. Nedehoj pagal sutarimų.
Ofisą Tel.: jaoujevąrd 7830 
Namų TeL: Prospeęt 1930

■ " j..-... "iwui<"»ii<wir",i'-i ................ .............. .

Dr, T, Dundulis
Telefonas Virgiuia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 to ouo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti 
; ■ l. i.w ri.'il.-j.mlii 'wu ..i.-.j.'i'U j.   »—ir— ■ ■

Dentistas f
/-• jvrv^aiioš nuo 9—9 •’ >

2420 JKest. fMarjąuęttę Koad 
arti WesWrd’ Ąve. Hemlock 7828

77 W. Washington St.
Suite 1810

Tel. State 4311

Akių specialistai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optoiftetrically Akių Specialistas.
palengvins ąkių iteippima. kuris 

esti priežastimi gąlyos skaudėjimo, 
svaigįyno, akių aptemimo, nervuotu-. 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
kipiuosę egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
dus. Spęcjalė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos Akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki '
Dąugely atsitikimu akys atitaiso

mos bę akinių, Kajuos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av,
Phene Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS

__ _ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
. Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedčliomis nuo 10 iki 12 vai. djepft.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

2400 Wept Madison Street 
LL 1 iki 8 po piėtų, 6 ikį 8 vak.

Tek Seeley 7830

West Town. State Bank Blds. 
r “ “ ** •• *r“ *

Vai.' 1
■' ■

Namą telefonas Brunawick 0J5*7

Ofiso Tel. Boulevard 5918
n Rez. Tel. Victory £848

756 West 35th St
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80~6.:lįę 
' Nedaliomis pagal sutarti.

t ’ ,

įjĮžįžįfii

1 * »■ u ------- Į 1 . IĮ .
Kiti Lietuyiaj Dakta rąi.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktf .
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8;30 v. Nedėk nuo 10 iki 1? ą.m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So, Halsted St

CHICAGO, ILI,

KITATAUČIAI
Dr. Herzman
JS RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo potyres gydytojas ori- 
gurgąs ir akušeris.

Gydo staigias iy chroniškos ligas, 
vyru, moterų ijr vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 piety iy • 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tel. Ganai 8110
Rje?idęncijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464
■-■r—■r-t— "i t fu y * < >. aii'i" — ■

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros M>os 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliom nvo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2g80.
‘ *' 1 >" n ..'i'jn.i'imuu.ii ■ umiun

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AYE.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 op piietu 
7 iki 8 vaL NedSi. nuo 10 iki 12 

Rez. Totorium* PLAZA 2400

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Beg. TeL Dresel 9191 

Dr. A. A. Roth
z Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moterišku, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų.
Ofisas 6850 Stoney Isląnd Ąve.

Valandos: 2—4. 7—9 vai, vak Nedl- 
Įlomis Ir iyentadierifttl RL-12 

diena.

Dr, J. Shinglman
P^ktikuoją 25 metąj 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
Valandos ll-12^Sj^?^4, 7-8 P-l 
Gyvenimo vieta 1638 So. 50 Avt 

.. Phone Cicero 3656 
Office 4930 W. 13 SU LCicero 49



NAUJIENOS, Chicago. Hl

ietuvos Naujienos
Teismo Kronika Tek Canal 9585.

nęsitai^o

Telefonas CENtral 7170.

pradeda Podolskiene
timo

ŽMOGŽUDŽIAMSBAUSMĖ

rei

'Kuomet tik Vidu

Florsheim Krautuvu

Nešmeižk artimo

Joseph Triner Company, Ohicago

GARSINKITE “NAUJIENOSE

Padarome Visiems GreitaiPagavo kontrabandą

BIZNIERIAMS

dar

OXYDOL

Chicago, UI.

Rekomenduojamas 
Vaistas dėl Vidurių

TRINER’S ELIXIR
OF BITTER VVINE

po plot. 
Seštadlo- 
vakare.

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus .

Mariampolės 
Lekėčių ž. u. 
sininką Bastį, išeikvojusį 1400 
litų, nubaudė vieneriais metais 
kalėjimo.

Dideli 
2% kenai

forto, bedarbiai nugabenami į 
darbo vietą savivaldybės kaš
tu, butais rūpintis nereikia —

Užsienių reikalų ministerija 
išsiuntė i Charbiną konsulari- 
nio skyriaus vedėjų Radušj, iš
aiškinti buvusio konsulo Kati 
liaus darbų. Katilius, būdamas 
Lietuvos konsulu Charbine, iš- 
davinėjo netikrus pasus ir pri 
darė Jcitokių nusikaltimų. Prieš 
jį yra keliama byla. Radušis 
Charbine" sugaiš apie trejetą 
mėnesių.

“Mid\vest” BLEACH kvort. bonka 10$ 2c bonk. depož

BE KVA- 
PADUOTAS BE GERĖJO ŽINlOŠ. Rašykit .tele-

apyg. teismas 
kooperatyvo ka-

MUŠEIKA GAVO 4 , METUS 
SUNKIŲJŲ DARBŲ 

KALĖJIMO

SEMINOLE” Bathroom Tissue 4roigs

dar g
negu Jadvyga.
yyras abejoja

— Kaip, ar negirdėjai? Ma
no vyras nepratęs po teismus, 
tai dėlto trupučiuką ir išsįj^n-Ukmergėje, vienoje valgyk

loje, susipyko keturi vyrai ir 
peiliais supjaustė savo priete- 
lių L. Korsakovą, sunkiai su
žalodami galvą, nugarą ir kru
tinę. Teismas mušeikas nubau
dė, O. Orlovui paskyręs 4 me
tus sunk, darbų kalėjimo, O. 
Lazariui ir Jefinui Orlavams 
po 6 mėn.

Dovanos už vagies 
sulaikymą

Išvyko aiškintibuvusio 
konsulo Charbine 

, darbi}.

šiomis dienomis Kybartų pa
sienio policijai pasisekė sučiup 
ti didelę kontrabandą mecha
ninių degtuvėlių, akmenėlių, 
šilko ir kitų smulkmenų. Kon
fiskuotų kontrabandinių daiktų 
vertė siekia .apie 7000 litų.

Kontrabandininkams pasise
kė pasprukti, bet tame nusi
kaltime įtariami du jaunuo-

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus \ 
Tikietus

PASTABA — Dauguma “Midivert Storet” turi ir matot tkyttut, kur jut 
galite pirkti getą mitą, paukitieną ir tt, už žemiautiat kainatl

—su ALSANS, aukštos rūšies nebrangus narvinis gyd; 
narkotų. Saugus ir veiklus ir ilgai laikas. BE SKONIES, 
po. gali būt r -------- ——“

fonuokit arba atsilUnkykit. Reikalaukit musų knygeles
ALSANS LABORATORY, 190 N. State St„ Chicago

Kambarys 833 ! ’ ‘

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės . .
Pasveikinimai, etc.

šiauliečiai Ligeika ir Koje- 
levičius nužudė Kavorą. Šiau
lių apyg. teismas žmogžudžius 
nubaudė po 15 metų kalėti.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

butai pasamdyti pas vietos ūki
ninkus.

Kauno darbo biržoje esą įre
gistruota apie 100 ir inteligen
tų bedarbių.

Inteligeptams bedarbiams 
darbai, organizuojami prie Kau
no mi savivaldybės. Kauno bur
mistras reųka žinias, kiek ku
rie savivaldybes skyriai galėtų 
si{teik|į darbo raštinėje 
vant bylas 
vus etc 
biams laikę 4 žiemos mėnesių. 
Už 6 valandų darbo dieną in- 
teligentajps bedarbiams numa
toma mokėti po 6 lt. Galimas 
daiktas, kad inteligentams be
darbiams bus duodama darbo 
ir vienpje kitoje valstybės 
įstaigoje.

Naujai įsikūrusį inteligen
tams bedarbiams šelpti drau
gija sų miesto savivaldybe kon
takto nepalaiko.

Kadangi žemės darbai žiemos 
metu nėra produktingi, tai di
desnių žemes darbų Kaune nė 
nenumatoma, o visus tuos be
darbius, kurie gyvena be šei
mų ir sugeba dirbti, yra ten
dencija siųsti miškų kirsti ar
ba akmeną skaldos gaminti.

Tegu šunškienė man pa
tai sušilai- 

nurausta ir įsiremia

Musninkų valsč. gyventojai 
St. Griškevičius ir St. Palio
nis pristatė policijai nepažįsta • 
mą asmenį, kurį jie rado miške, 
beganantį dvi karves. Pasiro
dė, kad tai esama vagies, po
licijai jau seniai pažįstamo’. Jis 
buvo nudžiovęs ir tas dvi kar
ves. Vidaus reikalų ministeris 
Griškevičiui ir Palionim už su
manumą paskyrė po 25 lt. do
vanų.

Cfcięągo, 
yląl neveikia ar nemala imu Triner’® 
Bitter Vyną, ij* nuoširdžiai rekomen
duoju visiems?’ —• Mrs. Sušauna 
Ųąvlus.

Nedarykite bandymų su visokiai® 
vaistais. Imkite. Triner’s Bitter Vynų., 
Įjūris per pastaruosius 44 metus pri- 
jrod^ ’ save atsakančiu vaistu dėl už- 
| kietėjimo, gasų, prasto apetito, gal- 
yoa skaudėjimo, neramaus, miego ir 
panašių ligų. Visose vaistinėse.

Už 1,400 LT. — 1 METAI 
KALĖJIMO

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEĖNTH STREET BATH HOUSE 

908-910 West 14th Street 
MOTERŲ DIENA SĘREDOMIS.

Po. naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. —• 
Masažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir naktį.—

SWIMMING POOL PHONĖ CANAL 9560

— (Jadvyga Podolskieųė yrą 
mano kurna. Pasišnekėjome 
kartą, į. krautuvę drauge nu 
ėjome, tai ir viskas. O ką ten 
bobos tarp savęs darė, tai aš 
nežinau. Aš tik Manyčiau, kad 
tą bylą reik nutraukti ir 
kia kaip nors susitaikinti.
--- . Taikinkitės, — siūlo tei 

sėjas.
— Iki šiol, pons teisėjau*, 

rodos, skųstis negaliu. Gera

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric treat- 
menti įr magrie- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Dykai Pasiteira
vimas ir Rodą

Nežiūrių! kaip atkakli ar užsenSjus 
jūsų litrą nebūtų, arba jeigu jus negavo
te geidžiamų pas«kmlų praeityj, nepralei
skite progos pasinuaudoti

DR. ROSS’O NAUJAUSIOMIS 
GERĄI IŠBANDYTOMIS 

METODOMIS
Kraujo ligose, nerviškume, silpnume, 

šlaputno ir kronlškose ligose, šie meto
dai duodą pageidaujamas pasekmes. Nie
kas nethrStiC nuliųsti, nes tūkstančiai 
atgavo sveikatą' ir vėl buvo linksmi.

Syphllls, gonorhea ir lytiškas silpnu
mas yrą trys ' svarbiausios žmonijos ne
laimėsi J$tį yra pagydomos jeigu jas 
moksliškai gydyti neš dėl netinkamo gy
dymo būna labai liūdnos. '

LENGVAS IŠMOKĖJIMAS 
Patarnavimas nebrangus Ir kiekvienam 

... ' * ' prieinamas.
Mokėkite klek galite laike gydymo. 

Susitarimas gali būt lengvai padarytai 
ir nereikės apleisti savo sveikatą dėl 
stokos pinigų. Tūkstančiai gali būt 
dėkingi už savo gerą sveikatų gydytojui 
kuris specializuojasi gydyme tam tiktų 
ligų. Pasirinkit gydytoją kuris turi 
daugelio mątų praktišką patyrimą gydy
me tų ligų; ’ /

LABORATORIJOS .EGZAMINACIJA

SVETAINE DĖL RENDOS
- PATOGI DfiL VISOKIŲ PARENGIMŲ.

Vestuvėms, šokiams ,parems, bunco ir įvairintus vakarėliams 
Virtuvė su pilnu irėngimu dykai. ' 

WEST SIDE HOTEL 
WALTER NEFFAS, Sav.

2435 SO. LEAVITT STREET

SIU-

tvarkant archy
inteligentams bedar

Maisto Išpardavimas!
NAUJŲ METŲ ŠVENTĖMS!

T&PjVR.T) A V^TlVT A lv

Penkt., šeštad., Pirm, ir Antr. Grudžio1 27-28-30.31

Kauno m. savivaldybės 
bo biržoje įregistruota 
1500' bedarbių. Daugiausia įsi
registravo juodadarbių. Bedar
biai vyrai siunčiami miškų kir
sti ir akmenų tašyti. Plentų 
valdyba dabar pareikalavo 700 
bedarbių akmenų skaldyti Kau
no Babtų plentų, tačiau bedar
biai nelabai nori eiti. Pirmiau
sia, neparanku tiems, kurie gy
vena su šeimomis, o antra, ak
menis skaldyt reik mokėt. Kas 
įgudęs skaldyti, tas per dieną 
1 kub. metr. skaldos pagami
nąs, o kas neįgudęs, tas nė 
pusės to nepadarąs. Už 1 kub. 
mtr. skaldos pagaminimą plen
tų valdyba moka 4,6 lt., bet 10 
et. nuo kiekvieno kufb. mtr. iš
mokant pinigus atskaito už bu-

HES PMBlAu

STORES

bučiuoja į ranką, 
kysiii t
į šonus Podolskiene.

O kad. tų nesulauktum ! 
Jeigu ,-rtianz.'teisejas leistų tau 
ąkis iškabinėti, tai tuomet ir 
aš tąikyčiaus!

Sąjęję juokas, Itaip teatre.
— Tai, vadinąs

Lipdinįnkas įrodė, kad Juze 
fa įunskįęnė smarkiai gatvė
je išplūdo. Jądvygą Podolskie- 
nę paskutiniais žodžiais. Tei
sėjas šųnskiępęi'' priteisė tris 
p^rąs aregto.

NegaUųia šmeižti savo ar- 
—- tarę jis ir užvertė

“D. L.”

Pašaukit šunskį, tegu' jis pa 
sakys, ar aš jį mylėjau!

Įeina šunskis. Ilgi jo ūsai 
kaip šamo, ir mėlynais dide 
iiais akiniais pridengtos akys.

-r- Ką tamsta šioj byloj gą 
Ii pasakyti? — klausia teisė

— Juzefą Šunškienė.
— Ęsų. ' ,
— Jadvyga Podolskiene, Pe

tras Podolskis, Zuzana Naru- 
kienė. -

-—Esame.
— Liudininkai, išeikite.
— Na, tai, šunskiene, pa

sakyk už ką jus phidote Jad
vygą Podolskienę ir kokiais žo- 
džiaįs.

— Argi dar neaišku, — sklai
do rankom šunškienė, — už 
ką ąš ją galėjai? plūsti? Visa 
Slabodkė žino, kad visas svie
tas. Nuo pernai Velykų pri
kibo prie mano vyro. Kartą jau 
tručiznos norėjau duot ir pas 
burtininkę ėjau, nieko negel
bėjo. Anksčiau vyras būdavo 
švelnus; malonus, o kai su ta

RINKTINIAI /I 
: STORAGĖ ■ J- u

Liuosi Tuzinas AlW

kart-onuose .......   tuz. 294

’ ' ••

Ųie only on® leve! 
spoenful to a eup ©f siftad j

Hour for mo»t rteipe*. j 
[fiftBAKING 
NlVPOWDER 
Samepricetoday ] 
^45yęarsa^o i 

25«unc«»for254 Į 

Manu<««U94 by baklng p«w«l«r lį 
ipadaHite wli« maka natklng būt II 
bakfog paw<ler«-under tu|»arrition II 
•f aagart ahamht* of nailonai II

I raputition._________ II

ragąna susinešė, tai namo pa
rėjęs kaip liūtas trankosi po 
kambarį ir man galvą į sieną 
daužydavo. O ta paleistuvė, žiū
rėkite, dabar stovi ir juokia
si. Kas teisybė, tai teisybė, aš 
ir teisme tikrai nebijau pasa
kyti: žyijmergč, paleistuvė, ru
pūžė su išverstom akim!..
. — Nesiphiskit, čia ne gat
vė, — sudraudžia teisėjas. '

— Ir aš žinau, kad ne gat
vė, bet gi man širdis skauda, 
ji sugriovė mano šeimyninį gy 
venimą ir dar ane po teismus 
tampys?

. ž— ji pati rupūže, pons. tei
sėjau, pradeda Podolskienė. 
— Su visais kaimynais iššiko- 
liojo, susipyko, visi jai negęr. 
Štai, mano vyrąs/ gali pasaky
ti, ar aš jam.ištikima, ar ne. 
Na, Petrai, ko žiuri, kaip iš 
vandens ištrauktas. Sakyk tei
sėjui1: ar pasileidus aš mote
ris, ar ne?

Petras Podolskis slenka per 
salę pamažu, kaip vėžlys, ir 
skersom dilbtelėjęs į žmoną, 
sako:

KALENDORIAI
J. " 1 . ' , ■ -t ' " ’ ; . ■ e •

Dar turime keletą šimtų Kalendorių su 
DARIAUS IR GIRĖNO paveikslais už ne
brangią kainą. Pasiskubinkite, pa vėliaus, 
negausite.

NAUJIENOS
1739 S. Kalstė St

CANal 8500

Kaune įregistruota apie 
1500 bedarbių DR. ROSS HEALTH SERVICE 

AND LABORATORY 
35 South Dearborn Street - ■ ^chicago, ill.

Priėmimo Kambariai dėl Vyrų—506.
. pat Moterų—508.

ty<ftSO VALANDOS:
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 v.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

niai® nuo 10 ryte iki 8 vai.
Nedaliomis puo 10 ryto iki 12 po plet 

Paimkit elevatorių iki 5 aukšto.
Jis veikia ir' Nedaliomis.

SVETAINE ŲŽDYKĄ
x Tinka dėl susirinkimų, purių, vestuvių ir chorams.

Kreipkitės:. ' '
LINCOLN TAVERN

Sav. Margaret Belcher, persikėlė iŠ “Margie’s Tavern.” 
3749 SOUTH HALSTED STREET Tel. BOUIevard 2092

3 už 14£ 
3užĮ^ 
pak. 22^

3 sv. 1O£ 
svaras 4^

buVo. Ta šunškienė/ tai ilgą 
liežuvį tlįri, be reikalo žmopą 
apšmeižė. Tik, žinoma, su ^P* 
ba... galvos negali guldyti, kas 
toliau bu

» • • I •nai... <
— ^Matpt, pons teisėjau, — 

siąu šaukia šunškienė, 
Juk pats jps

Ar Turit Skaudamas
KOJAS?

KORNUS—SUKIETĖJIMUS 
NAUJIKĄULIUS?

Ątsilankykįt i Shapiro če- 
verykų Krautuvę—kur čevę- 
rykai bus tinkamai pritai
kyti.

Mes užlaikome didelį pa
sirinkimą įvąirio didžio .ir 
rųšies čeverykų vyrams, ... . T
motferims Mr kūdikiams. X-Ray pritaikymas ir patarimą^ DYKĄI.

Mes garantuojame savo čėverykus ir jeigu nebusite pilnai paten
kinti, mes pritaikysim kitus čevei-ykus. Jus džiaugsitės musų čevery- 
kais ir vaikščiosite su šypsą veide. * ' .

10 tobulų pirštų. 2 sveikas kojas. Kas nepavydės? 
r I

II kainos q,95 iki?3,95

ūeformcd — Normai
DYKĄI

“AVALON” PERSIŠKOS DATES .
ŠOKOLADU "dENGTOS^VYšNIOS
“SNIDER’S” Tomato Catsup did. bonka 13c
“Delicious obuoliai u. s,ji 4 19^
TEXAS be grūdelių'GRAPEFRUIT 4‘už
Saldus California ORANŽIAI dideli 176 did. tuz. 35.0 
RINKTINIAI "CIBULIAI U. S?f 
NAUJI TEXAS KOPŪSTAI L ..

Specialis kūdikių čeverykų
Departamentas.

NUPIRKIT ČEVERYKUS DĖL SAVO ŠEIMOS KALĖDOMS!
A DTDn}£ RINKTINIAI ČĘVERYKAI DĖL oJTlzYirlivU 3 visos šeimynos

6307-09 South Western Avė. 1 .
Puikiausia čeverykų Krautuvė Chicagoje,

Rosedalc” DIDELĖS ALYVOS Maspn dž' 25C 
.. , ............. .........  u.. į. ... . ......į........... ii ...... nu ............................  Ąįii.'.

“Midvvest” COUNTRY GENTLĖMAN CORN No ,2 kenai 2 už 25c

“Midwest” PURE POVIDLA ........ 18 unc: džiarai ^50 
' “FAIRPLAY • "

r I Riekutės ar Pusės ........ ...... ...j

PUIKIAUSI MAIŠYTI RIEŠUTAI .
“Diamond” Puikiausi Dideli WALNUTS
“Bagdad” PITTED DATES 7 unc. pak. 2 už '23^

r. pak._2S<t 
dėžute 23^

Kiaušiniai 
“Justice” KIAUŠINIAI
Armour’s “Gold-Nut” MARGARINE'1 sV, pak. 2 ūž 29^ 
“Mi<jwest” DE LUXE KAVA sv., kends 25<t
“CRISCO” 3 sv. kenai 59c sv. kenai 21c 
“Swansdown” KEKSŲ MILTAI . ........   pak. 2Sę
“Calumct” BAKING. POWDER sv. kenai 2H 
“Baker’s” BREAKFAST COCOA 1/5 dydžio kenas Sę 
“MAXWELL HOUSE” KAVA sv. kenai 27c 
“Canipbell’s” TOMATO JUICE ............ . 3 kenai 25£
Libby*

cnnA R<?ot Beer “Midwest” '•< O už OISfiiO VUlv Ginger Ale Didelis butelis, Plūs Būt. Dep.V fc 
<*Mickelbęrry-sM BAKED MEAT LOAF .. ........ sv. 2&į 

“Manhattan” ROUND MINCEŲ HAM .......  .... sv. 28
“Drexel Farms” VEAL SAUSAGE ....... . ..  ....... sv.
“Midwest” SAUERKRAUT . .. No. 2U kenai 2 už 
“CAMAY” MUILAS ..... ..... ZZ3“
“AMERICAN FAMILY” MUILAS- ZZ
“American Family” SOAP FLAKES

dideli pak.

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

■ d

-V '• 1 i »
• *

» r- ■ į • \ •
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HAUNENOS
The LithuaniaA Daily Ėewa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian NeW> Pub.,ČO., Ine.

1739 South Halsted Street 
Tatephon* GANal 8500

SubseriptioB Batas > 
>8.00 per ysar in Canada 
$5.00 per year eratside oi Chicasto 
$8.09 per year in Chicago 
3c per copy.

$8.00' 
4.00 
2.00 
1.50 
,75

■v .,TI-..- 3C

_______— 18c
The

$5.00

NAUJIENOS,Chfcage, Dl. Penktadienis, gh 27, 1985
------1-—-----— - ■ . . ■ Į -

Entered sor Sacond Oom Matui 
Marcb 7tb 1914 ai tha Peši Office 
of Chfcago, III. onder the act oi 
Uarch Srd 1879.
3 l"rįwUm ;/xu^cai,i aaa

Naujiena* eina kasdien, išskiriant 
•ekmadleniu*. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1739 S. Halsted St« Chicago. 
III. Telefonas Canal 8600,

tufu* f
Chicftgoje — paštu: 

Metama ...........................
Pusei metą 
Trims mėnesiams 
Dviem menesiams  
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per išnė&OtOjūš: 
Viena kopija 
Savaifėf______
MšneMui .t.V.U4.aiA.

Suvienytose' VabifiMe/ 44 GMeagOj,

Metanui U J rtįii' įi«rt 11

Pusei metą
Trims mėnesiams m,1.59 
Dviem m«iI0MttW  1.00 
Vienam mėnesiui —. .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginu)

Metams ..... .  — $8410
Pusei metą ____4.00
Trims mėnesiams SAO
Pinigus reikia šiąati pašto Money

Orderiu kartu «u užsakynm.
mm-T-.iT ggaatSTK! m..-rage*

OPOZICIJA AMŽINOS TAIKOS PAKTUI

(

■tfnynA

Iš visų tarptautinių gutarčiijy kurias Jungtinės Val
stijos yra pasirašiusios po pasaulio karo, bene popule- 
riškiausias buvo Kelloggo-Briaiufo amžinos taikos pak
tas. Jam visi pritarė, ir Amerikos diplomatai juo labai 
didžiavosi, kaipo stambiu šios šalies įdėliu į pasaulio 
taikos judėjimą. t , . -

Bet dabar jam atsirado opozicija. RepubHkonų at
stovas kongrese George H. Tinkham, iš Massachusettš 
valstijos, ėmė jį smerkti viešai ir pareiškė, kad kongre
sui bus įteikta rezoliucija tą paktą atšaukti. KelToggo- 
Briand’o paktas esąs ne taikos, bet karo paktas.

Tas kongresmanas’ sako; kad dabartinė Jungtinių 
Valstijų vyriausybė vartojanti Kelloggo-Briand’o paktą 
įvelti šią šalį į Europos kivirčus, 'todėl jisai esąs labai 
pavojingas. v * _ ■'

Tai, žinoma, tuščias argumentas. Minėtasai paktas 
neverčia Amerikos kištis į jokius svetimų šalių reika
lus. Jisai tik uždeda pareigą pasirašiusioms valstybėms 
susilaikyti nuo karo. Jeigu kuri jų šitos pareigos nepil
do, tai niekas jos už tai negali bausti.

Kelloggo-Brian'fFo paktas' neturi, kaip sakoma, 
“dantų”. Tame yra jo silpnumas. Jisai nenurodo jėgos, 
kuri turėtų būt pavartota taikos apgynimui, šitame 
punkte jisai turėtų būti sustiprintas.

Jeigu Amerika visai paktą atšauktų, tai ji tuomi 
parodytų, kad pasaulio- taika jai nerupi.

“L. ž.” kaltomis ir redaktorių 
F. Bortkėvičienę nubausti 3 pa
roms arešto ir sumokėti 200 li
tų baudos. ,;■ / , <

Laikraštis sako, kad buvo 
įrodyta, jogei jisai įdėjo, dagi 
sušvelnintoje formoje, tiktai tą, 
ką jo atstovui papasakojo dvi 
liudininkės. Vienos ftų liudinin
kių teismas nesurado.

SOCIALISTAI LAIMĖJO RIN
KIMUS ŠVEICARIJOS 

SOSTINĖJE
- .. ........i, 11. (

Šveicarijos federalinėje So
stinėje Berne įvyko miesto rin
kimai : miesto valdybos ir tary
bos. Nežiūrint to, kad buržua
zines partijos sudarė koaliciją, 
socialdemokratai pravedė į val
dybą, susidedančią iš pirminin
ko ir 6- narių* & atstovus. Koa
licija išrinko tiek pat. Paskui 
abi pusės kartu išrinko pirmi
ninką. Pirmiaus socialdemokra
tai turėjo miąsfo Valdyboje tik 
du atstovu.

Į miesto tarybą praėjo 39 
socialdemokratai (pirma buvo 
37 >. O buržuazinė koalicija pra
vedė 37 atštbvūs. Tokiu būdu 
socialdemokratai dabar jau tu
ri absoliučią daugumą.

new YcrttKo “Kairysis 
SPARNAS” PRAKIŠO

. .1AL.

Ginčai tarpe vadinamųjų 
kairiasparnių’? ir “dešiniųjų^ tįstų* partijos.

NeW Yėrko socialia tų, partijoje 
dar tebeina, bet matyt, kad 
“kairysis sparnas” turės pasi
duoti arba bus pašalintas iš 

spartijas. Jo “maištas” prieš 
miesto centro komitetą pasibai
gė pralaimėjimu. 

i ■ /

Kąip jau žinoma, nuo centro 
komiteto buvo atsimetę 28 kuo
pų atstovai, skaičiuj P 39- iš Ši
tų kuopų; 3 j au nutarė grįžti 
atgal ir atmetė savo delegatus. 
Likusios 25 kuopos turi visos 
kartu 693 narius. Iš jų 301 bal
savo už pasilikimą prie centro 
komiteto.

Ištikimose centro komitetui 
kuopose, kurių buvo skilimo 
laiku 48, tapo irgi pravestas 
balsavimas. Rezultatas buvo 
toks: 2,169 nariai pasisakė už 
centro komitetą, o 205 (t. y. tik 
apie 10 % y — už “kairia'spar- 
riit^s’L '<■

Tokiu budu visame New 
Yorke tik 597 partijos nariai 
nuėjo paskui Norman Tho- 
mas’ą, kuomet 2,461 narys pa
liko ištikimi miesto centro ko
mitetui (“senajai gvardijai”).

Kuopos, karias iki šiol kon
troliavo “kairiašparrtiai”,. bus, 
žinonfa, perorganizuotos. Kur 
tuomet dėsis Thomas su savo 
šalininkais? Juk tame pačiame 
mieste negali gyvuoti dvi socia-

vokiečiams yra Klaipėdos- kra
štas,' nės to krašto dvarinin
kai- junkeriai yra tiek pajė
gus, kad mokėjo ne tik vietos 
mažažemius lietuvius pažaboti, 
bet, ir visoje Europoje dėl te 
krašto nerimo ir rūpesčio su
kelti. Taigi, kad čia Sleževičiai 
tiipėtų savo dvarus, tas reak
cijos baubas būtų- menkesnis. 
Bet gaila,- kad tie Lietuvos pro* 
fesionaląi,' kurie uždirba gerus 
pinigus; juos deda tik į namų 
statybą ir jų apyvokos įren-> 
gimąį bet tų pinigų neleidžia 
į produktmgas įmonėj ar tai 
žemės ukĮ, ar tai Į pramonę.
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Tvirtinti, kad “Lietuvės Ži
nios” tĮrnauj^ fašizmui, yrą 
absurdas. Lygiai taip butų ga
lime šakyti, kad tas Čbichgos 
dienraštis šiaur. Amerikoje 
tikrai fažismui padeda įsiga
lėti. Ir Šitaip tvirtinant butų 
daugiau pagrindo, nės jokių 
simpatijų kituos nesukelsi 
tik jdos šmeiŽdamas ir nuolat 
netiesą sakydamas. Vis dėlto 
rašant apie kitus reikia dau
giau teisybės susigraibyti.

Vis tenai kalbama apie kaž- 
kokius dešiniuosius, kairiuosius 
liaudininkus ar socialdemokra
tus. Tai yra ne kas kita, kaip 
to autorĮauŠ gudri demagogi
ja*, taip sakant, iŠ vidaus- dary
ti skilimą, sėti nesantaiką ir 
paskui- tuo pačiu sau pasinau
doti. Tąį tik maišto kėlimas, 
-bet ne revoliucionizavimas. Ir 
višame
taktikos laikosi, dėlta ji nėra 
marksistinės revoliucinės pa
kraipos, o tik sąmokslininkų, 
maištininkų organas, kuris ne
tiesos kęliu sAvo nori atsiekti 
Smurto įįetiu visur įsigalėti. Ir 
keista, kad drįsta šaukti su
daryti “bendrą frbntą”.

C Lietuvoje nėra nei kairiųjų, 
nei dešiniųjų socialdemokratų. 
Yra Viena organizacija, kurio
je bairių tarpe pasitaiko žmo
nių,- kurie Įvairius klausimus 
įvairiai pągrįųėja, bet ^visame 
vieningai veĮkų^^k tose par
tijose, kuTw<fOfiagogijos ir 
diktatūros pradais tvarkosi, te
mai niekas neprivalo kitaip gal
voti, ar savo skirtingas mintis 

čia visi savo vado

tas laikraštis tokios

Ex Discussione-Lux

TAI NE VOKIETIJA”
..............  .... ■■■■. eini >H| H .

Įvairios vokiečių organizacijos New Yorke surengė 
didelį mitingą “Vokiečių Dienai” paminėti, paskelbda- 
rnos obalsį, kad “Hitleris ■— tai fte Vokietrja,r. Tvarką 
mitinge vedė buvęs “reichsbanner’o” (Vokietijon ,T’es-' 
publikos gyiiėjų sąjungos) narys ir Vokietijos Demo
kratijos Draugų pirmininkas, Eugene F. Grigat. Jisai 
pareiškė, kad susirinkimo tikslas yra “atgauti pagarbą 
Vokietijai pasaulio akyse”. ; \ -

Reikia pastebėti,- kad fą tradicinę “Vokiečių Dieną” 
Amerikos vokiečiai rengia, minėdami pirmo emigranto 
atvykimą iš Vokietijos šion šalin. ' Tai buvo prieš 250 
metų. Vokiečiai, kaip matome, jau labai seniai pradėjo 
važiuoti į Ameriką, ir jie šios šalies gyvenime' suvaidi
no stambią rolę. Ypatingai daug jie atlikę darbininkų 
judėjime. Jie čia organizavo unijas, darbininkų sporto 
sąjungas, darbininkų chorus ir sųsišelpimo draugijas; 
jie leido daug laikraščių, ir jie vieni iš pirmutinių ėmė 
skleisti socialistines idėjas. ’ .

Suprantama todėl, kad darbininkams ateiviams iš 
Vokietijos dabar yra sarmata matyti, kaip rudoji na
cių diktatūra nupuldė jų tėvynės vardą kultūringosios 
žmonijos akyse. Pasaulio karo laikais jiems tekdavo 
rausti dėl kaizerio, o dabar’ — dėl Hitlerio. Taigi vokie
čiai darbininkai šioje šalyje nori, kad Amerikos visuo
mene žinotų, jogei jie yra hitlerizmo priešai.

“HITLERIS

Apžvalga
. .......................... . ll>M——M—»

“LIAUDIES SALININKAI” 
REIKALAUJA KEISTI LEN

KIJOS KONSTITUCIJĄ

ESTIJOJE
ŽINTA

BUSIANTI ORĄ 
DEMOKRATIJA

Lenkijos 
Vienijimas,

organizaęijų susi- 
pasivadinęs “Liau

dies šalininkais”, atlaike kon
gresą, kuris pasisakė už keiti
mą užsienių politikos. Kongre
sas pareikalavo, kad butų at-* 
naujinti glaudus santykiai su 
Prancūzija, kad b|ftų nutrauk
tas broliavimasi su Vokietijos 
pačiais ir kad butų užmegsti 
draugiški santykiai su Čekoslo
vakija (r Soy. Rusija^ Kongre^ 
se dalyvavo 450 delegatų.

pranešimu, Estijos 
1 valstybės galva pareiškė, '• kad 
Valstybė turinti būt pagrįsta 
demokratiškomis normomis. 
Kartu jisai pasmerkė tuos, ku
rie kėsinosi padaryti ginkluo
ją. perversmą.

- x
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Pažaislio Vienuolynas 
buvęs Apšmeižtas

‘'Eltos”

Pereitą vasarą “Liet, žinio
se” buvo Įdėta žinia apie tai, 
'kaip Pažaislio vienuolynas įš* 
naudojęs merginas, kurioj į jf 
įstoja'(ta žinia buvo pakartota 
ir “Naujienose”)*. Vienuolynas 
dėl to patraukė Kauno dienraš
tį į teismą. Teisėjas siūlė susi
laikyti, bet skundėjas reikala
vo 500.0 litų atlyginimo. Todėl 
gruodžio 11 d. įvyko byla.
- Teismas nutarė pripažinti

į>ęlę pakelia pilietis -it šau
kia: '*

teitoji ptfgAlb®.
t- Kur?
Pasako piliętis gatvę, mano 

Nr. it žaliu kryžium greito
sios’ pagalbos automobilis Zvim
bia Kauno gatvėmis. Įstaiga, 
kaip matom, naudinga. Tačiau 
pasitaiko, kad Katino piliečiai 
tos įstaigos sktrbų ir naudingą 
patarnavimą blogam panado- 
jtf.

— Kada į jūs Kauno gyven
tojai dažniau kreiptasi — žte* 
mą ar vasarą? — Klausiu tos 
įstaigos tarnautoją. .

~ Tur būt Vasarą. Matot, * 
vasarą paprastai Kaune daž
niau moterys gimdo. O vyrui 
tokiais atsitikimais visuomet 
plaukai šiaušiasi. Jis dar ne
žino, - laimingas gimdymas ar 
ne, o greitosios pagalbos vis 
tiek šaukiasi. Dažnai nuvažiuo
ji ligonį vežti j ligoninę, o ran
di Jau berniuką becypiantį. Nu
sikeiki ir grįžti namo.

. — Na,, o savižudybių kada 
daugiau Įvyksta t

— Ir šAVtžūdybių daugiau

notis, plūstis? štai aš tą ne
laimingą l«iKtašt| W 
fcittrf, b'et 
to skaitykloje radau, ir jo tie 
neišmintingi straipsniai priver
tė keletą žodžių tėrti.

šia proga galiu pridurti* kad 
prdf.'V, Biržiška 1919 metais 
V. Kapsuko pasikėsytoj e suda
ryti Lietuvos ir Baltarusijos 
sovietų re’spublrkos vyriausy
bes buvo nariu* būtent, liau
dies švietimo komisaru. Tai tas 
pat prof. V. Biržiška, kuris 
dabar yra Bibliografijos insti 
tuto direktorius ir Lietuvos 
Universiteto prėfesorius. . Tai 
reikią spėti, kad tam laikraš
čiui turėtų būti Viskas tvarko
je... i

Iš Viso tasai laikraštis Į Lie
tuvos gyVėpimą žiūri išeinant 
tik vien iš jos reikalų. Tai ne 
marksistinis metodas, tai ne 
iritėfftficionalistas taip/kalba, g 
tik siaurutis Vilkaviškio' para
pijos pafrijofas,, kuris aukščiau 
Akelaičių bakūžės stogo nepa
jėgia įžiūrėti.

Lietuva nėra atskiras pada
rinys.' Ji visokiais siūlais yra 
surišta šū viso pasaulio gyve-i 
nimu, o ypač su Europos. Jos 
proletariato likimas^ jų kovos 
ir laimėjimai priklauso nuo vi
so pasaulio proletariatų kovų.

Dabar Europoje daugelyje 
vietų įsiveisė diktatūros sus
kis, bet lai tik kurioje nors 
vietoje prasideda rimtesnis 
priešdfktatūrinis judėjimas, lai 
kur nors diktatūrai nevertus 
įsigali demokratija, tai Lietu
va be peršamos demogogijbs. 
be maišto, nusikratys ir nusi
valys Visų diktatūrų palaikų. 
Daug kam dabar, o ypač tari> 
tautiiiiąm kapitalui reikdlinga, 
kad Lietuva butų tokia* o ne

Anglafns Klaipėdos 
kraštas jau tapd prekes objek
tu. Čia TrancUžai irgi turi sa
vo. interesų. SSSR • ir ne vis- 
Vien, kokis. dabar butų Lietu
voje režimas. Bet viena gali 
mą tvirtinti, kad dabar SSSR 
ĄūžiaUsia yra u^mteresuota, 
kad Lietuvoje susidarytų SSSR 
tvarką*. Jie žibo, kad, per* kele
tą valaiidų Hitlerio bątalijonai 
Užimtų Lietuvą, arba lenkai su
gužėtų į jos laukus. Tai jie pa
darytų kitų valstybių paveda
mi ir tikriausia tuomet SSSR 
nestotų ginti Lietuvos, 1 
turi sAvo reikalus..,

, Reikią prisiminti Austrų so>- 
cialdėmokratų likimą- Juk Italų 
armotOmis, Prancūzų kapita
lais Jie buvo išvaikyti, išžudy
ti ir Įvesta krikščionių kata
likų fašistinis rėžimas. Musso- 
lini besiruošiant į> karę, nepa
ranku buvo turėti raudoną vii*-

Lietuvos darbininkijoje yrą 
dar tiek nuovokos, kad jie ži
no ką ir kada daro/ Jie nėra 
linkę eiti maištų, sąmokslų ke
liais, bet jie Žetfgą revęliuci-, 
niu keliu, nesiVadųodami Vii* 
kaviškk) parapijos patriotų 
Akelaičių pastogės toliau Uėftfa- 
tančių-.- Visviensf kad .Jį ir* Chi- 
įCagoje sėdėtų, Uefc zakristijoilč 
papročių nėra išsižadėję ir vis 
;savo krapyla kur. gali sruto* 
•mis pakrapina. Visa nelaimė; 
kad jiį Lietuvoje ieškojo tik 
atokių žmonių, kurie tik dejuo
ti moka far iš Amerikos “tyr- 
,tingo*v dėdes laukia dolerių.

Tam dėdei patinka turtuolį 
nuduoti ir štaj jfe. Sftvo 
laikraštį tuos tartus pavidale 
savo straipsnių dalina...

Klausiu tos

(vasarą. Kai tik saulė pradeda 
Šifčiau glostyti žemę, kai tik
gelės sUžydi, tai žiūrėk tie žmo
nės ir žudosi. Jūk,. rodos, tik 
tokiu laiku ir reikėtų gyven
ti, džiaugtis, o jie — nė. Ypač 
moterys. Actu taip ir tručija- 
si dėl Visokių meilių, — nusi
šypsojo terbatftojas.

— Dažnai kalbama, kad grei
tosios pagalbos automobiliu ir 
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visai vęltui tenka po- Kauną 
važiuoti?

Dabar jau tokių atsitiki
mų mažiau. Kai tarnavo toks 
gyvenimo nuskriaustas, bet ge
ras žmogus it tarnautojaš Ka
lenda, taip atsitikdavo.- Pa
skambino, sako, kartą kažkas 
iŠ Vilijampolės, kad pasikorė 
žmogus. Automobilis nuzvim
bė. Įbėgom į vidų nelaimingo 
jo išvežti, o gi mus pasitinka 
sd^rbąršU. Kas čia peč biešRš? 
— kladšYditt. Vestuves, salio 
mums, ko jus Nuvažia
vom atgal kattnrinko nesura
dę. Po 5, minučių vėl skambi
na. Del ko jus, sako, pakaruo 
klio nepačmėt.

— Juk ten vestuves, »t- 
silieptatf.

—Ė t, jus kvailiui, sako, 
iš telefono triūbetės. Juk ku
ris apsivedė, tai tas vis tiek 
kaip ir pakaruoklis...

Policijai skundėmės, bėt ką 
tu žmogus sužinosi, kas skam
bino. Tokių atsitikimų nema
ža. Ypač su ĮstkAušusiais.

— Ar išsikaušusieji dažnai 
jum skambina?

—- O tu Dieve rUaAo.A skam
bina. Greitoji pagalba, aš ne- 

šaukia dažnai kau-

...................... ........................ , , , ... ................ ..... ' I

Reikia pašėlusiai kitų pažiu- ir ifera socialdemokratu.
rų nekęsti-, reikia degte degti yra prieškarinis liberalas, kuris 
neapykantoje, kad prarasti tie- priklausė. xtaip vadinamų san- 

dariečių grupei, kuriai priklau
sė be jo, inž. J*. •Mašiotas, agr. 
j. Aleksa, adv. B. Skipitis, M. 
Šalčius ir visa eilė kitų Lietu-
Vos inteligentų. Ta grupė bū
to Visai neskaitliUga ir politi
niame gyvenime veik jokio Vaid ■ 
mėlis nelošė, bet, visuomet fu-' 
rėjo ir turi didelio svorio* Lie
tuvos kultūriniame ir mokslo 
gyvenime. Tai vyrai didelės to- 
lerAncijos, kurie kad ir visuo- 
mėliilli'ame gyvenime nėra pa
čių* viršūnių pasiekę, bet jame 
turėjo ir turi didelio svorio, 
šia* progą reikia pasakyti; kad 
štai/adv. R‘. Skipitis yra SSSR 
atstovybės- Lietuvoje juriskott- 
šųiiaš. Na reikia mauyti, kad 
ta atstovybė žino' ką sau- sam
do... / •

Adv. A. Bulota Marijampo
lėje nieko bendro sU liaudinin
kais neturi. Taip prieš karą 
jis buvo jų žymiausias lyde
ris, bet jis iŠ viso politiniame 
gyvenime nedalyvauja ir jokių 
santykių šų liaudininkais rie- 
,turi.-

Tas' pat ir su adv. J. Vilei
šiu.- Jis jau bent šešetas metų 
kaip su liaudininkais yra nų- 
traikęs kyšius. Adv. M. Sleže
vičius jokių dvarų Klaipėdos 
krašte neturėjo ir neturi. Bet 
gaila, kad tenai jis jų neįsigi
jo.- Ir štai dėlko. Turėtų jis te
nai dvarus ir dar daugelis ki
tų tokių, kaip jis, tai hitlėriz- 
mui tenai butų sunkiau ragus 
rodyti. Greičiau1 lietuviai tik
rieji’ to krašto šeimininkai lik-
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Prūsija ir Prūsų Lietuva, 
kaipo nutautintas kraštas, yra 
ir bŪVo didžiausios feakčijds 
bzdąs. Mat, čia vokiečiai štt-' 
Virškinę lietuvių padermes ir 
slavus pasodino Vokiečius, ku
rie išnaudodami lietuvius su
krovė sau* turtus ir sudarė tą 
Vokiečių . junkerių lizdą, kurie 
Visą laiką palaiko Europos vi
duryje juodos reakcijos diegus. 
Taip' lygiai;- kaip1 rusai ties J’ub- 
domis juromis suvirškino-: mel- 
daVute ir■ Čia, 'to krašto’ rusą! 
dv^ininkai,. , visuomet palaikė 
žiaurią rusų reakciją. Beje, da
bar tas žemės gabalas atiteko’ 
Rumunams, kurie ir SSSR da
bar daug rūpesčio sudaro. *f

Taigi, nutautinimas yra- ge- ------ ---------  -r a -r- -T- ,
riausias reakcijos ramstis. To | slb įstaiga prašo- jai tuos fei? 
kios reakcijos riVnsčiu dabar odinius siųsti, tai dėlko čia bur-

sos saiką. Reikia būti visai 
apiakusiu fanatizme, kad kitur 
nieko gėro nematyti, o tik sa
ve Šlovinti, savo krautuvėlę gir
ti,- reklamuoti, štai netikėtai 
Lietuvos universiteto bjfeliote- 
kojė užtik/j Chfcago  j e ‘einan
tį dieneaštį, kuris, matyti, tii 
ri didelių pretenzijų į mark
sistus ir į vadus. Tame laik
raštyje per keletas numerių yra 
spausdinamų — Ka aš mačiau 
ir girdėjau Lietuvoj e. Visų aš 
tų straipsnių neskaičiau, bet 
kuriuos skaičiau, tai kiek ūš 
tenai nesąmonių ir netiesos- ra
dau, kiek tenais tiesiog Šmeiž
to- ir demagogijos paleista. Ro- 
dos, žmogus pasiėmęs krapylą 
.vaikšto ir ktir tik mato bent 
kiek švariau, tai skuba pamaz
gomis pakraipyti, kad tik vi- 

tsur smirdėtų. Ar kartais tas 
autorius nebuvo zakristijonu, 
ir senu pripratimu dabar vis 
dar visus krapina, berods, sru
tomis?
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Nėra reikalo iš esmės dėl 
visko ginčytis, nes tie, kurie 
fanatizmu dega, juos tiesos ne< 
išmokysi pažinti. Bet kai dėlto 
tenka prasitarti. Girdi, sočiai1* 
demokratai inž. S. Kairys, Bie
linis tarnauja. Na jei tarnau
ja, tai, žinoma, tuo pačių jau 
menki socialdemokratai. Išeitų, 
kad žmonės ščyrai tik už pini
gus, tarnauja, o šiaip jau jo
kių idėjų neturi. Tat galėčiau 
tvirtinti, kad ir to straipsnio 
autorius tik už pinigus Įtari! 
nors tarnauja ir dėlto tokiūs 
straipsnius rašo. Kairys, Bieli
nis ne bajorai, ne fabrikantai 
ir jie turi uždarbiauti. O» iš' vi
so, apie jų dviejų Lietuvos dar
bininkijos tarpe nuopelnas' kal- 
.bėtį: netenka* nes jų gyvenime 
praeitis tai įrodo:

. Jei jie šiandien neriUstumti 
visai, jei jie turi tarnybas, 
tik dėlto, kad nėra drąsos j-Uos 
kitais pakeisti.

Taip SSSR yra pasaulio- gar- 
:senybė fiziologas Pavlovus, ku?- 
ris Viešai drįsti komunistų san
tvarkai visokiu^ priekaištus da
ryti, bet komunistai jam- nie
ko nesako, nes tai yra garse
nybė,' kuris turi moksle’ dide
lių nuopelnų ir visam pašau* 
.|yje žinomas.
: Ądv. (p. Leonas,- “Kultūros^ 
redaktorius, niekuomet nebuvo

Tai
tautiniam kapitalui reikdlinga.

kitokia

nai niekas neprivalo kitaip gal 

reikšti,
klauso. Čia tai ir atsiranda vi
sokie nūklydėliai, uklonistai, 
kurie; sakysime, SSSR dedami 
į kalėjimus, nors komunistams 
butų geriausia nusipelnę. Bėt 
/jei jie prieštarauja Vado ' pa
žiūroms, tai kas belieka su jais 
daryti... 1 Vad!as vadu turi lik- 
t i; jis negali būti klaidingas...

Visose kitose partijose, < ku
rios demokratijos pradais tvar
kosi; visi laisvai gali' ir priva 
lo davo nuomonę įvairiais klau
simais pareikšti.

Bet štai jau* kas visai nesu
prantama.

Ėodos, Draugija Užsienio lie
tuviams remti kreipėsi į viso 
pasaulio lietuvių spaudą,- kad 
jie' savo1 leidinius siuntinėtų į 
Lietuvos' Universiteto' Biblio
grafijos Institutą. Tai juk- yra 
mokslo1 įstaiga. ( V

To instituto vedėjas yra pro- 
■fesorius V. Biržiška. Mokslas^ 
jau istorija yra įrodžiusi, tarp
sta ir k^pitalis'tiheje santvar
koje, taip lygini kultūra, švie
timas irgi tokioje santvarka 
je yra pasiekęs aukšto- laips
nio.

Iš to nuseka, kad socialisti
nei' fvafkai įsigafeJU'š mokslas, 

i Švietimas, Kultūra dar neda
lytų didesnės pažangos.

Turim’ mes dabar Visokių 
diktatūrų — juodų ir raudo
nų, bet negalėtume pasakyti, 
kad diktatūrų režime neaugtų* 
nekiltų kultūra; nes kitaip kaiį) 
būtų galimas tų pačių dikta
tūrų nuvertimas — jos butų 
amžinos. JUk pasaulyje iki šiol 
nebūtų buvę jokios pažangos.-

Taigi,, gryna nesąmonė sa
kyti; kad dabar Lietuvoje nė
ra, jokio progreso. Politikos gy
venime yra stambių stabdžių, 
bet iš tų nesekay Md kultūros 
ir Švietjmu darbas visut butih 
sustojęs. Be to, juk tąi’ mok-

Lietuvos'

T r nrM , it m i iį*.i'<nrviMiH, ii

Ėt, jus kvailiai

manoms kad

^paeinu, 
šteMjęs pilietis. Mane nunuo- 
įKjO*,. ;

Atvažiuojam,
teisybė.

Dabar jau, pabrėžiu, tokių 
tipų mažiau. Juk nė vieną jaū 
nubaudė...

Mums besikalbant, paskam
bino telefonas. ,

— Greitoji pagalba. Skubė
kit. Pas manė taikus- nusipli- 
kino karštu vandeniu...

Automobilis išdūmė...

Prašau man greitą* 
iapagelbą... 

—......... .—
Kauno mieste; kaip ir kiek 

vienam didmiesty, 
daUg nelaimių*, čia moteris ne-^ 
laimingai gimdė, čia kas jnUSi-1 
žudė, At nuo stogo nukrito. 
Kur gi pirmiausia 
Aišku, greitosios pagalbos. Pir
mą pasitaikiusią - telefono triū

atsitinka

šaukies?

Rntiaa te labai 
binįa triytfeR tfc 
rf< notf Oprt M 
piliečiai*. fanu 
iptt Iioi laitu 
>pfe jbf aftifefa 
kimu ir vfokf ta 
ffatfi pW teim 
meno rwtvt froj 
lietvrią. ir anM 

sfttlyfau

RAINA TIK n CENTAI
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MUZIKOS ŽINIOS
' NAUJIENOS, Chieago, III. __ ,

i-t

Rašo — NORA

“Muziką yru piri»ųtįnčs, ne* 
kalčiausios įr pasekmjngiaų-F 
sios visų instrumentų mora* 
lės instrukcijos?’

John Rusjmi,

loo “Carnien” 
Spektaklis

švenčiant .daininįnkęs Jonušr 
kaitės-Zaųnienes R) metų 
nos darbą sukaktuves, Kauno 
operoj buvę pastatyta opera 
^Carmęn” su jubilianfe prineir 
palėje rolėje, šis buvo 100 šios 
operos pastatymas Kauno 
roj bėgyje 11 metų.

ope-

tų nebuvo tokio entuziazmo nė 
<tokių didelių įsirašymų.

Tyli
Tai Kūčių vakaras. Vakarąs, 

kada visi mainosi dovanomis, 
kadh visi rengiasi sutikti tą 
visų didžiausią žiemos šventę— 
Kalėdas. /Kada visi praėjusio 
meto nemalonumai ir nesusL 
pratimai nurašomi naudai 
draugiškumo, sąptąįkos, jr, iš 
viso, gražesnio gyvenimo. Zor 
džiu, visas pasaulis t.ai džiaugs^ 
mo ritulys,

Rašytoja šių žodžių, Jūsų 
“Muzikos Žinių” vedėja, turėjo 
ypatipgų siųrpri.zų P* malonu^ 
mų šią Kajęją išvakarėse, su, 
silaukus, tarp kitą gražių do^ 
vanų ir Imkčjiįaą, tokių bega
linių brangių atminčių kaip 
musų nuoširdaus, ramaus ir 
labai gaban? mepininko-artisto

Babravičius — “Baris 
Godounoff”

Su malonumu tenka pažymė
ti, k»d mums gerai žinomas 
dainininkas Juozas Babravičius 
vis didina savo operinį repertu
arą. šiomis dienomjs jisai pir- Miko šileikio pieštą portretą, 
mą kartą dainavo šiuskio rolę nupiešipao kurio kurinio ^o~ 
garsioje Moussorgsky operoj 
“Bbris Godounoff”, Kaune. Jo
nas Butėnas, amerikietis dai
nininkas, irgi dalyvavo 
spektaklyje,

Tošcanini
Pirmą koncertą New 

Philharmonie .Orchestra 
guos 23 d- sausio, paskutinį 26 
d. balandžio, iš viso jis diri
guos 34 koncertus New Yorke 
ir du Bostone.

—o— 
Pusė Milijono 
Dolerių

Išleista už naujas National 
Broadcasting Company studi
jas, Hollywoo, Gal., kurįų ati
darymo ceremonijos įvyko ne
perseniai. Naujas namas yra 
moderniško stiliaus, turi ketu
rias studijas, kurios yra pa
skiausias žodis patogume ir 
gražume. Dvi iš tų studijų tu
rį scenas užtektinai dįdeĮes, kad 
sutalpinti orkestrą iš 40 žmo
nių ir auditorijas dėl 22b ir 
276 žmonių. Vieną studija yra 
visiškai uždą/yfai publikai, nau
dai tų artistų, kurie labiau 
mėgsta būti izoliuotais laike 
transliavimo.

-^0— 
Šimtmetinės Sukąktuvės JUK.1 Į 
Theodore Thomąs

Cincinnati Symphony .Or
chestrą, Eugene Goosens vedė
jas, su . choru ir baletu labai 
įspūdingai minėjo loo snkaktu-i 
ves Theodore Thomas gimimo. 
Theodore Thomas buvo chica- 
gįetis, tvėrėjas ir pirmas vedė
jas Chieago Symphony Orchest
ra (nuo jo mirties Šią orkestrą 
veda Dr. Frederiek Stock) ir 
tiek pasidarbavo muzikos pa
sauliui bendrai, kad jp darbai, 
per metų metus spindi ir ’ yra 
inspiracija ne vjęnąm darbuo
tojui šioje srityje.

i
• .. ..... O..-rr'

Įdomios Skaitlinės
Pirmas Philharmonie Soęiety 

koncertas įvyko New Yorke 
7d. gruodžio, 184g metais. Išr 
mokėjimai to koncerto buvo) — 
5,0 ęentų už gėlęs; $Į$0 UŽ 
žvakes; vynas solistei kainavo 
13 centų; organizacijos prezi-į 
dentas išmokėjo $1 UŽ blekines! 
triubeles ir $2 s.ojiątęs moky
tojui. Viso tas sezonas įplaukų i 
davė $2,832.75.

Nauja “Romeo ir 
JuJiet” Opera

Pagarsėjęs rusų kompozitm 
rius, Serge Rrokoftef, rašo nam 
ją- muzikų šiai Shakespeare’o 
tragedijai,

nams negyvu pasauliu. Mųsą 
pačių egsistavimas pasidarytą 
tragiška naktis, kuri butą ne
pakenčiama. Tiktai šitokiu bu- 
du nw4^ima ir supras
ti mepini^ą, rašytoją ir muzP 
kos darbuotojų vertingumą 
žmonijai."

džiais, mano menkos jėgos ne
išgali. Reikia pamatyti p. Lilei
kio pięšinj-portretą, kuris tal
pina savyje ypatingą kalbą, 
kuriai mapo žodžiai neganėtipi.

Kitas menininkas Jonas By- 
anskas>, kartu su savo ir musų 
visų mylima Vanda, atlankė 
mus irgi su ypatingomis dova
nomis, susidedančiomis iš įvai
rių Lietuvos artistų rankdarbių 
ir literatūros, kuriuos p-ia By- 
anskienė surinko ir parvežė iš 
Lietuvos, šį ponų ByansRų do
vanų skrynele susidėjo iš ypa
tingai įdomaus rinkinio, kuris 
yra daUgiaus įvertintas dėl to, 
kad pasirodo jame graži siela 
tų, kurie padirbo ir parašė 
tuos atskirus dalykus, taipgi ir 
ponios Byanskienės linkimą, 
skonj ir įvertinimą gražesnių 
dajykų gyvenime.

Apsimainę gerais linkėjimais, 
kuriuos turime viepi kitiems 
ne tiktai Kalėdoms, bet įr vi
soms 365 meto 
Byanskąs išeina.

Ūmai pasigirdi 
dų giesmės, kuri 
si su* muzika.

“Birutės” Choras

/

biuras šiandienai pranašauja 
temperatūros pąkilimą.

Vakar iš ryto šaltis 
laipsnių Žemiau zerO, bet į va- 
kąrą nupuolė iki 5, Apskaičiuo- 
j ama, kad Chieago j e ir apielin- 
ke.se nuo šalčių mirė G žmo’-

'.'.L1.k1 į;-~-■ '

Ro^elundiečiai re n g i» 
Niek ir Vytautai Rud- 

žiams priėmimo

3

Kodo 8 d- ĄiįĄUpriįojfi
iš Lietuves gautų kurifuų,

Birutės Lbuw k^vo-March 
8 d., 1936 Lietuvių Auditori
joj duos koncertą naąjįų dai
nų, kuriąs pargabeno iš Lie^ 
tuvos p4ą V, Byanskiepė. 
Dainos yra įvairią Lietuvos 
kompozitorių, labai melodin
gos. Birutė pasistengs tas gra
žias dainas susirinkusiai pub
likai, švelniai ir gražiai dai
nuoti, * ‘ i

Draugiškas vakaras sausio 4

Birutės draugiškas vakaras 
atsibus šeštadienio vakare, 
sausio-Jan. 4 d., Lietuvių Au-: 
ditorijoj ,pagerbimui Birutės 
atstovės į pasaulinį kongresą, 
atsibuvusį Kaune K p-nio.s V. 
Byanskiedes, kuri parvedė 
chorui visą skrynią dainų ir 
operečių.

Birutes vedėjas J. Byans- 
kas mano, kad choras turės 
ką mokintis ilgam laikui. Šia
me vakare bus skaitytas laiš
kas' Lietuvos Universiteto 
Choro parašytas Birutės cho
rui. Laišką parvežė operos 
dainininkė,' Barbora Darlys, 
kuri jį pati įr paskaitys. Šia
me vakare Birutės rėmėjai ir 
prieteliai yra kviečiami atsi
lankyti ir linksmai praleisti 
vąkarą. —Busiu.

■^■g"1". ■1

Vincas Šnaras norė
tų surasti savo

garsai Kalė-; 
gražiai pynė-į 

šie garsai vis 
auga, yįą $ina artyn pyie musų 
durų. Jau čia negali būti radio, 
mes kalbamės, nes skamba per; 
daug natūraliai, visai gyvai ir 
čia pat. Skambutis. Atidarome; 
duris,, na ir ką matome ir gir-! 
dime. Nugi musų brangius mu
zikos darbuotoj us, Anęlę ir Ka-! 
įi Steponavičius sų didžiu bu-! 
rią savo daininipkų ir mųzn; 
kantų, apsiaustai? to tikru 
no vės giesmininkų (carolęrs) i 
sentimento, sveikinant mysų; 
namelį tai universale kalba —! 
muzika- ;

Suėjo vidun, padainavo į vai-; 
rias šioms šventėms pritaįkin-; 
tas giesmes ir dainas, pasisvc-; 
čiavome, apsimainėih gerąį?; 
linkėjįmaia ir jie skubinosi dar į 
atlankyti Dr. įr Onytės Davi- 
donių namus įr ki'tus, I&ek jie 
buvo atlankę prieš ateinant pas! 
mus, lai jau sunku pasakyti,; 
tik žinau* kad labai ‘daug.

Manau, kad tai ypatingai įę* 
pudingas pasveikinimas iš jau-! 
nuolių, dainos ir muzikos my
lėtojų. ųž’ sumanymą ir įvyk- • 
dinimą kurio visas kreditas“ 
prįkUuso ponams ^teponavi^ 
čiams, kurie nę tiktai globojo! 
jaunuolius, bet abudu dainwo! 
kartu su jais,

Rodos Balzae yra pavadinęs; 
muziką “Sielos šviesa”, Jeigu; 
tas yra tiesa, tai tvėrėjai tos- 
“sielos šviesos” yra labai ręį-l 
kalingi žmonijai. Pavyzdžiui/ 
jeigu, kas atsitiktą su mugu i 
municipališka šviesos įstaiga, 
taip kad mes dieną-antrą lik
tume be šviesos. Be abejonės, 
įvyktų panika. Gal nė vienas 
iš mus nesupranta, ką reikštų/ 
kad musų sielų šviesos, tos pyL 
kięs saulutės, kųrįos randasi 
dailėje, iitoaturoje ir muziko
je butą užsuktos, bent keliom? 
dienoms, šis pasaulis butų la-

Geri ženklai
Progreso

Kad yra didelis pagerinįmas 
registracijoj visų muzikos mo
kyklų yra parodyta raportuose 
jyairių < mokyklą ivfąos lšalięs. 
Yra sakoma, kad nuo 1029 me- bai kitokiu pasauliu, ir milijo

/ Tr-.-* ■.■j.t r.r--?-— 4

Sekmadienį gruodžio 29 d- 
Strumilos svetaipėję, 
S t, ir Jpdiana ay e,, įvyks pri
ėmimo vakarėlis Niek ir Vy-; 
tppto Rądžmms, kurie pese- 
pąį .atvyko iš Lietuvos ir apsi- 
gyyępo pas įsuvo tėvą, Niko
demą Badį, Roseiaifde, Pra^i- 
dės penktą valandą vakare. 
Programą išpildys “Jaunoji 
Birutę” įr šiaip keletas talen
tų, Po vakarienės ir progra- 
mo bus šokiai. Įžanga 40 cen
tų. ' x -N.

Vincus šųarųs, šiomis die
nomis atvyko, jš Wore.esięr, 
Mass. svečiuosna į Chieago ir 
norėtą surasti savo sesutę, 
Liudviną Jonkiųtę, kuri čia 
gyvena.

Abu paeiną. iš /Norniųnčių 
kaimo, Rudžių vals, Šiaulių 
apskričio.

Vincas Šnaras su žmona 
yra sustoję pas sayo pussęs.ę--; 
rę, Oną Mažeikienę 7231 $o< 
Western aye. Butų labai dė
kingas jei pati L, Jonkiutė ar 
kas kitas su jup spsižiijptą 
iki gruod. 29-tų ;di,eną vyksta 
namo. * —S.

Nori Steigti Uteniš
kių Kliuba; Šviečia 

Atsiliepti

Sulaikė dviejom sa- 
vaitėjn 179 evikcijas

Hubkipiališ teisėjas Bp^elji 
vakar sulaikė 170 Šeimynų evik- 
.eijas jš buto duodamas dyį sa
vaites išiko atsilyginti už
silikusią nuoma. Tarp išme
tamųjų yra didelis nuošimtis 
bedarbių, kurie negavo laiku 
WPA čekių.

tyn£s dėl pasaulio čempionato. 
Dabartinis čempionas, Danno 
O’Mahoney, susikibs su “žmė^ 
gumi-kalnu‘” Dean, kuris savo 
sunkumu gali atsverti du pusė
tinus vyrus, Bet jis pasižymi 
pe tik Wo svoriu,-r- jis jau 
kelioliką kartų ritosi Chicago.įe 
ir pei vienas jo oponentas ne
atsilaikė ilgiau kaip penkioliką 
minučių. Net milžinas Steinke 
ir tas ilgiau negalėjo atsilaiky
ti. p tai reiškia, jog šį kartą 
čempionas turės tikrai pavojin
gą priešą.

Risis taip pat ir Jim Brown 
ipg, kuris dar tik^ prieš metus 
laiko buyo skaitomas pasaulio 
čempionu. Jis risisz s^ Ray 
Richards, jaunu ir labai smar
kiu risfiku. Be to, dar risis 
keturios poros ristiką.

Dėl Naujų Metų

ir žemomis kainomis taipgi manda
giu ir geru patarnavimu.

Prirengimui skanėsių šios dienos 
apskelbimas, kuris telpa kitoj vietoj, 
galės jums daug -pagelbėti. Jame 
suminėta įvairios rūšies maisto pro
duktai, kurie jums bus reikalingi, 
palygindami kainas, jus rasite, kad 
lirkdami maistų “Midwest Stores”- 

,us galite sutaupyti ant savo pirki
niu daugiau negu iktųr.

“Midwest Stpres” savininkai jau 
pradėjo daryti planus dėl ateinančių 
pietų. Jj dės pastagas, kad nau
jais metais suteikti savo pirkėjams 
dar didesni .patogumų ir prieinames
nes kainas.. Nauji kontraktai jau 
daromi su didžiausiomis ffrmoųiU 
ir išdirbę jais šimtams vagonų mais
to produktu. Visas tas mųjstaą 
bus nupirktas labai žemomis kaino
mis ir todėl “Midwest Stores” galės 
tuos -maisjto produktus pardavinėti 
prieinamesnėrųis kainomis.< '

Taupios namų šeimininkės dary
damos savo Naujų Metų rezoliucijas 
turėtų neužmiršti nusitarti daryti sa
vo pirkinius °Midw.est Stores”, ku
rios ir savo prekėms ir žemomis 
kaįnoinis galės joms būti labai nau
dingos. ' Jos taipgi pras, kad- šių 
krautuvių savaitiniai kontestai yra 
ne tiktai įdomus bet ir pelningi

Prie to visko kiekvienas prirkėias 
gauna pelno — pasidalinimo kupo
nus ir daugeli puikių dovanų.

Apskelb.

P. C0® Al) | 
STUDIO 

420W.«3rdSt 
Enrlewoo4$$S8-&&40 

Dar gražiau, moderni^ 
Iriau įrengta.
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Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Tek keppbUc &402

Pocahantas Mine Boa Screened 
6 tonai ar daugiau S7..30 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas 
wwr

Kalėdų šveitęs dar ne yisąi praėjo ir 
-vėl namų šeimininkės turi daryti 
naujus planus dėl Naujų įMetų Iš
kilmių. Tal reiškia, kaa vėl reikės 
supirkinėti visokios rūšies maisto 
maisto produktus žemiausiai gali
momis kainomis.

Ar jus galite rasti geresne vietų 
tokiems ‘ pirkiniams kai “Midwest 
Stores”? Tūkstančiui namų šeimi
ninkių, kurios reguliariškai (Jaro sa- 
yp pįridpjųs šiose krautuvėse; visuo
met džiaugiasi geros rūšies mąifctu

ŠIANDIEN
■imi ■. u 1 . u ■! ,l"|w .
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos—priešmetinis susisirm- 

kimas naujoj vietoj, po adresu, 4645 South Ashland «vė- 
nuė,< antram aukšte, 9 yal. vakare. 1936 metų valdybos 
rinkimai. Sekr. Dr. Kowarskas.

Žmona nusižudė, kad 
vyrui sugrąžinti 

“ląijsvę'*
............. . ........ '»■ ■

Nuėjusi į Miegamąjį, prie sa
vo 18 mėnesįų kūdikio lopšio, 
nusišovė 21 rąetų Alice Hayden, 
48 N. Leavitt street. Pasakiu
si vyrui, James Haydon, 24, ir 
merginai, Josephine Cardenas, 
18, 3447 Franklin blvd., į ku
rią vyras įsimylėjo, kad “Aš 
tau sugrąžinsiu ‘laisvę’ ”, jauna 
žmona abu paliko kitame > kam
baryje ir "laisvę grąžino.”

Marųuette fWk Lithuanian American Citįzęns’ Club — bažnyti
nėj svetainėj, 68th and Washtenaw avė. 2-t.rą vai, pp. 
Naujos valdybos rinkimai, parupinimas darbininkų ba
liuj, sausio 5 d.

...  •    ■"f ——

PARENGIMAI

Paskutinių ląįkiv Ghięagojc 
susiorganizavo, Kupiškėnii 
Kultūros Dyau$iją, £ągarįepių 
Kiiubas, Zaraęišhių, nuo ,sę^ 
niau gyvuoja Jpniškbečiąi. Dar 
bar norįiųa orgąnUgotį ir 
Rokiškėnus. Bet 'kaip yra su 
Uteniškiais?

Nejaugi jie porėtų, kaip ir 
kitij apielinkįų Jietpyįąi, su
daryti savo organizaciją? J; 
Uteniškių jkliubą galėtu įeįjti 
irx Debeikiečiaj, Užpalieęiųi,' 
Pakalniai, Zęliupiškiąį iiį 
Anykštiečiai. (Prie (jokios Pl>i- 
#a$iečių organjzacijos, be 
jo, prisidėtų ir Pę tKalb, uteni4 
škiai,, kurių ten yrą nemažas! 
hlėlis. ' ■ . ■ j

Visi uteniškįgi ir tautiečiai 
kilę jš suminėtų vietų, ku.ripį 
pritaria tokiam sumanymui, 
prašomi prabilti per /“Naujie
nas” arba parašytik antrašu,

828 West 3<tb St

Ragina pildyti In- 
rome Taksų blankas 

metų pradžioje
.......... v r— -

Kiekyįenas biznierius ar šiaip 
pavienis žmogus turi būtį pri
sirengęs prie pasiaiškinimo už 
vadinamų “inępme tax” “fai-. 
lavimą”.- Bėgyje dvieją metų' 
pasirodė, knd musų lietuviai 
hirėjo daug nesmagumo SU fe- 
derales valdžios skyrių tuo 
klausimu. J)ąug Žmonių įr biz
nierių gavo laiškus iš U, B. 
Revenue Department. Nekuria 
jautėsi nelabai smagiai. Gero
ka' dalis kreipėsi pas advokatus. 
Mums prisiėjo nuvažiuoti ir į 
U. S. Revenue Dept. dalyku’s 
subaJansupt. Nekuriais atyė/ 
jais neaiškumai buvo labai 
sunku sutvarkyti dėl vienos ar 
kitos priežasties. /

šie metai jau baigiasi. Prasi* 
dęjus 1930 metams ir y.ėl rei
kės “faiiiiloti” “įucom.e” lak 
sus. šiais metais yį$i bus la
biau spaudžiami prie mokėjimo. 
Geriausias ir syeikia.usįą's yra 
pątąrimas> kąd katrie tiktai 
uždirbate' virš kvotos,, (pavyz
džiui, neyedęs vyrąs, kuris už
dirba virš tūkstantį dolerių),, 
visi “failiųpkite” 
blanks.

.jpigų jąs praktiškai: išpįldy- 
sije, greičiausią išvada bus ia, 
kad- junąs ■ JieyeįkėS mokėt. Del 
parankump, pildykite įas “in- 
comę” blankas , kaįp Uktąi pra
sidės 1936 metai- Tada nebus 
nei vienapį. gąlyos skaudėj iąap 
ara: specįąliąko' rmipsčio.

Advokatas C. P. Kai.

šių Chicagoje
-------------—---------T- / ’

Po vakarykščių šalčių, kurie 
termometro skaitlinėje buvo 
apie 5 lapisnių žemiau* zero, orą

jpconie”;

RISTYNES DEL ČEMPIONATO 
, .. į' . i?. < >, *

šiandien Chicagos Stądiųmę
1800 W. Madison St, įvyks ris

VLADISLOVAS 
SIUENA ;

Mirė gruodžio 27 d., 
1933 m. Palaidotas nuo
savam Jote Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse.

Jau du metai praslin
ko kaip negailestingoji 
mirtis ji atskyrė iš gy
vųjų tarpo ; o tas skau
dus ' smūgis daugiausia 
palietė jo moterį

Anastaziją šiurpas 
ir sūnų Vkidislpvų.

Pwy glovęs wifh what 
it savęs

Kfc-a reikalo mok«11 *0e ar 

m. w,/sssar,5

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c

..... — "i..... .. i wr>riw i miniurT

GRUODŽIO 29—“Jaunosios Birutės”—. L
Andrejevas) Koncertas Ghicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 South Halsted Street. Programas: “Joninių tik
tis Lietuvoje”, “Kalėdų Baletas”, “Rytų Karaliaus ,§>p- 

< nas”, 4:00 vai. p.p. Įžanga—40c iš anksto, 45c—prie durą- 
GRUODŽIO 31—Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo ^eųgjąjftos 

Naujų Metų Sutiktuvės, Gramontp svetainėje. Įžanga 5Qc. 
GRUODŽIO 31—Chicagos Lietuvių Vyrų Choro Naujų Matų 

Sutikimo Vakaras, Neff’o svetainėj, 2435 Sp. Leavitt Si. 
SAUSIO 11,—ŠLA. 301 Kuopos vakaras Cicero šemėtų svetainėj, 

1500 So. 49th avenue. Gera muzika, įvairumai. Įžanga— 
25c., ir prizai laimingiesiems,

VASARIO 1—Amerikos-Lietuvių Olimpiadom Sportininkų Pa
gerbimo Vakaras, Southmoor Viešbutyj, Stony
& 67 th Street. Bilietai 75ct. Gros G. S teptus orkestrą, 

VASARIO 9r-“Pirmyn’^ choras stato operetę "CAVALLERIA
RUSTICANA”, Sokolų Svetainėje, 2345 £ou.th Kedzfe 
Avenue.

VASARIO 16—“NAUJIENŲ” METINIS KON* 
CERTAS, Sokolų Svetainėj, 2345 South 
Kedzie Avenue.

VASARIO 23—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuanian Univer- 
sity Club)—Painų ir Muzikos Vakaras C. S. P. S. svetai
nėje, JL126 W. 18tb Street. Pelnas —įsteigimui stipen
dijų fondo.

M*

This*delieious cheese food is

PJGESTIBLE AS MUK 
1TSELF!

rEDtRALČAViNGS 
ANO LOAN AStOClATlON 

OF CHICAGO

Skolinant Pinigus ant Pirmu 
Morgičių.

Taupyki,t pinigus užtikrįntoj vietoj, U. S. Government įsteigei 
F, S. and L. Ina. Corp. apdrausta kiekvienos ypątos ijd

Mokam dividendų kas 6 mėnesiai. Praeityje įimpkėlos? Vfo 

2324 S.. Leavitt St Tel. CanaI 1679 
JU3TJN MACKJBWICH, Prezidentas,
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AUTOBUSAS, KURIAME ŽUVO U

MUSŲ SKAITYTOJAI

T*

10

COAL

Sako* “pabėgėliai” atskilę nuo 
kliubo .norį grįžti atgal.

S. šlic-
K. Mik-
B. Ka-

S. La- 
J. Pet- 
ta pati

RENDON modemiškas tavern — 
pilnai įrengtas, 3 kambariai užpaka
lyj. Galiipa matyti po piety. Atsi
šaukite 302 W< 51 St .

Priešai šlepių tiesų, kad kenkti 
Chicagos . atstovui kongrese 
ir Sadministrącijąi

$5.75 
6.00 
4.75 
ton

THE BRIDGEPORT ROOFING CO
Ar jusu stogas reikalauja patai

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

3216 So. Halsted Street
Tel. VICtory 4965.

nariais liko: J. 
pirm.; V. Duoba, 

A. Linkus,. nut. 
Lukošiūtė, fin.

For Rent

Ieva Luko-
J. Gas- 
Šlpelis

PARSIDUODA gorseris. vieta iš
dirbta, perdaug metu. Renda pigi, 
parduosiu nebrangiai.

4438 So. Rermitage Avė.

PASIRENpUOJA atdaras tavern. 
Biznis su pragyvenimo kambariais 
už pigią rendą. Kreipkitės i 
“Naujienas”, Box 273, 1739 So.
Halsted St. .

---- a----- ,--- .----------------- i—---------
PARDAVIMUI moderniškai įreng

tą valgyklą su tavern ir laisniu. 
Parduosiu Už geriausi pasiulijįmą— 
Su namu kuris yra 9 metu senumo
—Karštu vąndepiu apšildomas—Kam
bariai. pagyvenimui. r

Adresuokite i
Naujienas

. Bpx 374 i.
Arba pašaukite Cicero 3738 : (

Kaštai. skiriami i šj skyrių turi būtį adresuojami “Musų Skaitytojams”.
• Būtinai pridėkite savo vardą ir pavardę.

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinam pinigus ant mortgičiu. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. Western Avė. 

Hemlock 0800

TĄVERN parduosiu arba mainy
siu i lota ar cottage. Geidžiama 
South Sidėj. Mrs. S. Widick, 3358 
W .38 St.. Chicago.

rio, 1936 m., subatos vakare, 
šis bhlius bus Draugijos meti
nis parengimas. įžanga 25c 
Nariai neatsilakę, turės užsi
mokėti 50 centų į finansų kny

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Delicatessen ir 
bučemė. Biznis išdirbtas per ilgus 
metus. Priežąsti pardavimo patirsit 
ant vietos . New Life Delicatessen. 
3331 South Halsted St.

L 3
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Penktadienis, gr. 27, 1935

Ar ilgai tylėsime, 
lietuviai!

Visi Chicagos lietuviai, neat
sižvelgiant į partinį arba reli* 
ginį nusistatymų, didžiuojasj 
tuo faktu, kad esu gerai orga^ 
nizuoti, leidžia savo pažiurę 
laikraščius ir žurnalus.

Tiesa, žmogus gyvendamas 
laisvės šalyje nevaržomas galį 
reikšti ir skleisti savo įsitiki? 
nimus i tų įsitikinimų prijam 
čiančias žmonių grupes arba or* 
ganizacijas. ,

Neklystu tvirtindamas, jog 
nerasi kitos tautos kaip Lietu* 
vos, kuri neatjaustų spaudos 
laisvės. Nepertolimoje praen 
tyje Lietuva neturėjo tos, vi
soms kultūringoms tautoms rei
kalingos, laisvės ir jų atgavu
si ėmė k ui turėt i ir prasidėjo 
kova su tamsumu ir fanatiz
mu. ; •

Nevarginsiu tave, skaitytojau, 
aiškindamas spaudos reikalingu
mų musų tautiškąja! visuomę- 
nei, tačiau noriu pabrėžti tų 
faktą, kad spauda mus šviečia, 
Per spaudą atskleidžiame ilgų 
amžių uždengtus žmonių bei 
tautų praeities įvykius.. Spau
da supažindina visuomenę su į? 
vairiais iškrypimais mtfsų pair 
niame gyvenime ir tuos nega
lavimus tvarko. Naudodamas 
spaudos pagalba įr įsitikinęs, 
kad šio straipsnio skaitytoj u į 
svarbu žinoti ka$ dedasi musų 
spaudoje, turiu štai kų pabrėž
ti. < v.,

Dienraštis “Draugas” Rymo 
katalikų didžiausias ir įtakin
giausias organas. “Draugo” re
dakcija . džiaugiasi platindama 
katalikybę ir lietuviškumų. La
bai dažnai “Draugo” vedamieji 
staipsniai perpildyti 
mais, buk lietuviai nesidomi 
tautiškumu ir 1.1. Labai malo
nu, kad “Draugas” ragina lie
tuvis atgauti lietuviškųjų są
monę, tačiau pati “Draugo” re
dakcija labai dažnai atbaido 
tuos pačius veikėjus ir veikles
nius asmenis, kurie pasišvęs
dami stengiasi kiek galėdamį pa
radyti , ką ; įdomaus, patalpinti 
kokį svarbesnį įvykusį dalykė
lį iš savo tarpo. Jeigu4 ir telpa, 
tai gerokai apkapotas, bereifcaio 
sutrumpintas. ;

Negalima sakyti,.kad to prie
žastis vietos stoka. Nė! Kiek
vienas “Draugo” numeris pripil
dytas ilgų straipsnių, kuriuos 
amžinai rašo tie patys arba 
tam tikri asmenys?

Argi gali būti, kad “Drau
gas” simpatizuoja atskiriems 
ir neduoda progos kitiems pa? 
sireikšti?

Kas ypatingai domu, tai fak
tas, kad tie nuviltieji asmenys, 
beveik visi, geri ‘‘Draugo”. rė
mėjai ir geradariai.

Aš nepretenduoju mokytį 
“Draugo” redakcijų kaip tvar
kyti jų laikraštį, bet noriu pa-

įrėžti, kad “Draugas” savo ne
taktiškumu4 užgauna savo arti- 
mus veikėjus ir prijaučiančius, 
taipgi nusideda žurnalistikos 
etiketai.

Jeigu “Draugo” prenumera
toriai bei rėmėjai negali “Drau
ge” karts nuo karto pareikšti 
savo minčių beneikalingais iš- 
kraipintais ir cenzūravimais, tai 
tenka viena išeitis; kreiptis į 
laikraštį, kurs dėkingas, kad asĮ 
mup stengiasi šį tų savo gim 
tuja kalba išsireikšti.

Rusų priespauda buvo nepa
kenčiama, tačiau jie mii's lietu 
vius neatjautė; stengėsi mus 
nutautinu. Tikra mįslė, kam 
“Draugas” žūt būt slopina, ir 
taip jau mažų, lietuvių patriotų 
pastangas ir pasišventimų dar
buotis. ‘.J-

Laikas, lietuvį, Atidaryti akis 
ir paklausti savęs: “Ar ilgai 
toleruosime tų neteisėtumų”?

—Spaudos Mylėtojas.

Du Melrose Parko 
bankai atmokės 

depozitoriams
Dų užsidarę Męlrose Parko 

lankai, Pinkert State Bank ir 
?ark RĮdge State bank netru
kus žada atmokėti depozito- 
riams dalį uždarytų pinigų, 
širmasis atmokės 5%, antrasis 
15%?

Sumušė gazolino sto 
ties savininką J.

Spitlį
Kąlėdų naktį trys. jauni, įsi

gėrę vyrai skaudžiai sumušė 
iųtuvj Jonų SpitlJ, 4Q50 Archer 

ąyenue, kai jis negalėjo patai
syti 'jų'sugedusį automobilių.

Užpuolikai buvo suimti ir 
patraukti teisman už betvarkį 
užilųikypią. Jie yra, Edward 
uecknėj, 22, 6237 S. Kildare 

ąyenue, brolis Frank,; 31, 2700 
N. Western avenue ir Frank 
;Syąns, 27 m., 6155 S. Pulaski 
rd.

J. Spįtlis užlaiko gazolino sto
tį Brighton Parke.

J. Žurkauskas, L Luko
šiūtė “Liet Ūkininko” 

D-jos Valdyboj
IšrinĮcti V. Duoba, A. Lenkus, 

S. Lachaivich ir kiti.

NAUJIENŲ

RADIO

PROGRAMAI

ANTRADIENIAIS
’ (Utarninkais)

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvertais)

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis)

9:30 VAL. RYTE

IŠ WCBD. STOTIES
, 1080. kilocycles / /

PASIKLAUSYKITE!

HOPEWELL, Va. — Paveikslas parodo darbininkus iškeliančius iš upes autobusą, kuris nukritęs 
nuo tilto įpuolė į vandenį, prigirdydamas 14 jame važiavusių žmonių. Dešinėje, vieno iš žuvu
sių lavonas, ištrauktas iš vandens. z , » ■ , ; . ‘

Sako, Nepamatuotai 
atakuoja, diskredi
tuoja kongr. Sabath

CLASSIFIED APS J
______Automobiles_______
NIEKO NEJMOKfiT —. 12 Iki 18 

mėnesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male-
yojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios. viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, tewiug dy
kai.

2511. Milwaukee Avė. Bei. 4845
■.........      . m....

Business Service
Biznio Patarnavimas

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNĄS DABAR

Bukit prisirengė pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai ap- 
skaitliavimm 25 metai patyrimo — 
Blekorius- ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
3750 \Vallace Street - 
Tel. Boulevard 0250

........  ■ —.1 —...» —. ■«-  

UNIVERSAL ŠTORAGE
V. BAGDONAS. Suv, 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halstęd Street 
Phone Yards 8408

CLASSIFIED ADS
Vmbmmpj

Personai 
Asmenų Ieško

PAIE$KAU Magdelenos Besnavi- 
čienes. Pirmiau gyveno West 
Virginią ,Box 4, dabar nežinau kur 
jį gyvena. Prašau atsilietpi, turiu 
svarbų reikalą jums pranešti. Tie 
kurie žinote kur ji gyvena, malo
nėkite pranešti jos adresą, už tai 
tariu ačiū.

PETER BLAŠKAUSKAS 
4426 S. Herinitage Avė. Chicago. III.

i ............... ■ .................... ■

Taipgi nariai bus priimami 
draugijom Dykai įstojimas 
bus nariams nuo 16 metų iki 
25 metų amžiaus. Nuo 25 me
tų iki 40 metų, pusė įstojimo. 
Draugijos valdyba ir rengi
mo komisija kviečia visus at
silankyti. X • .

' — Draugijos Narys.

Kalėdų vakaras, kurį rengia 
Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubas. Būrys jaunų talentų 
išpildys programų, bus šokiai 
ir Vidurnakčio 'vakarienė. P_a 
P. Strikolienė, 6641 So. Alba- 
ny avenue, yra rengimo ko
misijos pirmininkė.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais n.uc 

ryto iki piet. 
LANDLORDS BUREAŪ op 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitagė 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

.

VEDYBŲ tikslu noriu susipažint 
su rimta, blaiva mergina, arba ne
sena našle. Atsiliepkite tik dorai 
užsilaikančios. Box 372, 1739 So. 
Halsted St. Chicago. III.

Help VVanted—Male~ 
Darbininkų reikia

DEGTINĖS pardavėjas reikalin
gas. Puikįausis komisas ir bonus. 
Pamatykit Mr,’ Motei.

2038 W. 51 St.

Help VVanted-—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
mętų ir pusės kūdiki — Turi gy
venti ant vietos — Geri namai ir 
mokestis. CanaJ 9719.

Veikia Chicagos Žaga 
riečiai, o daugiausiai 

Žagarietės

Gruodžio 15 d.,* West Side 
svetainėje įvyko Draugijos 
‘^Lietuvos ' Ūkininko” prieš— 
metinis susirinkimas, kuria
me įvyko rinkimai dėl 1936 
metų.

Valdybos 
žurkauskas, 
vice-pirm.; 
rąšt.J Ieva
rąšt.; S. Lachawich, ižd.

Sekanti valdybos nariai per 
rankų pakėlimų nubalsuoti ir 
išrįpkti vienbalsiai: 
kaitė, vice-pirm. II; 
šaitė, Kontrolės rašt 
?apauskas, Teisėjas; B. Žilie
nėj Iždo globėja; 
šiutė? koresporidenįė; 
parka, maršalka; D. 
Aplikacjų išpildytojas.

Ępygų peržiūrėtojai: 
ęhavvich, J. žilius, ir 
rąitjs. Valdyba beveik 
kaipjr buvo 1935 metais, iš
skyrus Laid. Direkt.‘ S. La- 
chnwich, kuris užėmė šiais 
metais iždininko vietų. Perei
tais metais buvo J. Zaura.

Rengia metinį balių.
Po visų rinkimų raportas 

išduotas iš ateinančio šokių 
yąkarp. Rengimo komisija su
sideda iš G J. Žiliaus, L> Kirkei 
Jip, Ę. Mikšaitės, B. Rusteikai?

kąd balius atsibus 22 d. vas&>

Chicagos Žagarie^iai veikių, 
kad pagelbėjus Lietuvos žaga- 
riečiams jų švietimo ir kultū
ros darbuotei. Tensingiau pa
sakius, tai Chicagos moterys 
žagarietės veikia, o vyrai tik 
prisideda. >

štai kadir šį1 sykį—£1 die
nų gruodžio žagarietės mote
rys surengė “vaišes ir šokius” 
Hollywood svetainėje, kurių 
visas pelnas eina Laisvų kapi
nių skolų apmokėjimui. Vai
šino lašiniečiais, —- skanesnių 
lašiniečių nevalgiau. Taip tik 
žagarietės moka iškepti. Vy
rai pirko lašihiečius ir alučiu 
nugerdavo kųsnelį.

Muzika veltui.
Jaunimas šoko, nes muzika 

p. J. Keturakio, kuri susidėjo 
iš penkių muzikantų, tyčia 
pritaikyta “šokiams orkestrą” 
grojo latviškus ir lietuviškus 
šokius—Šokių orkestrų sudarė 
sekanti muzikantai: J, Ketu
rakis, J. Balakas, A. šimkai- 
tis, J. Barčis ir J. Grušas, išti- 
kro gražiai grojo ir kaip nu
girdau, kad tokiam kilniam 
tikslui orkestrą grojo iki vė
los nakties dykai. Jei tai tei
sybė, tai “šokių orkestrą” pil
nai užsitarnavo širdingų' ačiū! 
Pelno manau liks pora desėt- 

’kų dolerių ir Lietuvos žaga- 
riečiai turės už kų paačiuoti 
chicagietSms moterims. .

Prenumeruojasi “Laisvą 
Mintį”

, v .... :

Dar turiu paačiuoti žagarie- 
čiams',‘ kad užsiprenumeruotu
mėte “Laisvų Mintį” ir žadėjo 
pasirupįnti daugiau prenume
ratorių.

Už tokį gružu ir kilnų dar
bų lai bus man leista visiems 
žagariečiams ir svečiams, ku
rie atsilankė į “vaišės ir šo
kius” vakarųkius” vakarų ir savo centu 
prisidėjo>prie parainos—išrei
kšti viešai širdingų ačiū! Daž
niau tokių kultūros dąrbų ir 
pergale musų pusėj., Lietuvos 
padangė nušvis Kir išblaškys 

Us ir A. Bardausko. Praneš^ ^tamsos ir prietarų miglas.
Graičunas.Dr. A. L

Ęasku-tiniu laiku dabartinei 
Washingtono admįnistraci j ai 
priešinga spauda ir opozicinės 
organizacijos ėmė atakuoti ir 
diskredituoti Chicagos kongres
meną A. J. Sabath.

Kiek laiko atgal, Sabathui 
pasiūlius, atstovų- butas Wash- 
ingtone paskyrę komisijų išty
rimui' darbuotųs taip vadinamų 
“bond-holders” protective ko
mitetų. Tie; komitetai buvo 
suorganizuoti saugojimui įnyes- 
torių defoltuotiems bonams, 
kaip atsitiki su daugeliu real- 
ęstate bom|?

Kai kurie tų komitetų tikrai 
ir saugojo in ves torių intere
sus, bet daugelyje atvejį pasi-' 
taikė, kad į komitetus įėję na
riai ir kai kurių neetiški ad
vokatai tiek interesavosi inves- 
torių reikalais, kiek jiems as
meniškai buvo iš to naudos. Dėl 
tų komitetų vietomis žlugo ne 
tik investmentai, bet investo- 
riai atidavė ir paskutinius cen
tus neva jį saugojantiems ko* ‘ 
mitetams. , ' Į

Investigacinė komisija, kurios 
priešakyje stovėjo Sabath, vedė 
.investigaciją įvairiose vietose 
ir/pasireiškusius blogumus pra- 
šąlihd.

Trumpą laikų , atgal fečĮeralis 
teisėjas Barnes atmetė vienos 
advokatų firmos atlyginimo pa
reikalavimų vienoje real-estate 
reorganizacinėje byloje. Paty
rę, kad ’Jabath yra tos firmos 
narys, opozicinės jėgos pradėję 
atakavimo ir diskreditavimo 
kampanijų, kuri tebeiną ir da
bar. ‘ ...

Painformuoti šaltiniai tvir
tiną, kad Sąbatji yra tik vie
nas iš daugelio narių minimos 
acįyokątų firmbfį Jis su
byla nieko bendro neturėjo; kad 
advokatai reikalų tvarkę atly
ginimo reikalavo tik 1 % tran - 
zakcij os vertės—1 y? ,/nuo $600,- 
000;; kad Sabath nei firma nie
ko bendro neturėjo su invest- 
mentais ir ji buvo pasamdyta 
vien bylos vedimui; pagaliau, 
kad ir visa kįta Jjųtų tiesa, tai 
1% atlyginimas yrą nepapras
tai mažas, žinųnt, kad papras
tai panašiose stambiose trans
akcijose advokatai itna už pa- 
tarnavimą, tris Keturis air pen
kių nuošimčius.-?-- (Sp)

■. ' '■ •'

Kalėdų Vakaras Win- 
dermere viešbutyje

-A-M. .. J •

Šeštadienį vakarų, gr. 28 d., 
Windermere 'viešbutyje, 56th 
ir Hyde Park bulvaras, įvyks

J. F. Kimbarkas palik
tas Itffprovement Kliu

bo pirmininku

CICERO. — Lietuvių Im- 
provement Kliubo * pirminin
ku 1936 metams išrinktas J. 
F. Kimbarkas, kuris vadovavo 
kliubui per didesnę dalį 1935 
metų. Priešmetiųi^. susirinki- 
nlas, kuriame valdyba buvo 
renkama, įvyko antradienį, 
gruodžio 17 d., Lietuvių Liuo- 
sybės svetainėje.

Kiti valdybos nariai yra se
kami : J. Areoka, K. Piknius, 
vice-pirmininkai, A. Tumavich 
—nut. raštininkas (senas); K. 
Laudanskis — fin. rašt., A. 
Butkus—(iždininkas į (senas); 
kontrolės raštininkas — B. 
Johnsonas (senas); iždo glo
bėjai—F. Undraitis (senas) ir 
J. Žilius; maršalka — S. Ba- 
>kutis. Kiek yra žinoma, visi 
yra uolus kliubo veikėjai ir 
gairina tikėtis, kad jie atneš 
organizacijai, daug naudos.

D^l draudimo pardavinėti 
svaiginamuosius gėrimus

Susirinkime buvo daug kal
bumą apie miestelio naujį pa
tvarkymų varžantį pardavinė
ti svaiginamuosius gėrimus. 
Tame patvarkyme sakoma, 
kad ir organizacijos turės tu
rėti laisnius ir mokėti už juos, 
taip pat kaip ir aludininkai— 
$300—miesteliui, ir $25 valsti
jai. Po diskusijų išrinkta ko
misija iš trijų tą dalyką ištir
ti.

Iždininkas A. Lutkus davė 
įnešimų susitaikyti su kliubo 
pabėgėliais, kurie irgi vadina
si “Improvement Kliubu”. Jis 
aiškino, kad piabėgėliai iš
rinko septynis delegatus ir 
prašė,, kad Kliubas taipgi iš
rinktų tokį skaičių. Po karštų 
diskusijų nariai sutiko tokių 
komisijų išrinkti ir instrukta
vo jų, patirti kokiomis sulyto
mis pabėgėliai norėtų atgal į 
kliubų grįžti. Gavęs raportų, 
kliubas galės nutarti kų dary- 

-—Skurdžius.

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas 
Mine Run ......a............ . .......... $5.75
Lump, Eej? ar Nut .................. 6.00
ScreeninRS ‘...r................    4.75

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 
kaip 2 Tonus. 
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 
' Tel. KEDZIE 3882. 

—O—
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TAVERN rendon su gerais fikče- 
riais prie dideliu dirbtuvių. 4 kam
bariai. Renda pigi — arba mainy
siu j bungalovv arba dvieju flatu 
namą. 4300 Są, Wood St. Tel. 
Virginią 1564.

" 1 ■ ■•••■ '■■■ 1 .................... ...........................

PARSIDUODA tavern su Light 
Lunch\ ant kampo, tari>e didelių 
dirbtuvių, gera transportacija ir prie 
gelžkelių.’ 1701 Ėo. Canal Št.

URli^
RECOMMENDED

FOR 40YEARS.
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HIGH GRADE NORTHERN 
ILLINOIS COAL

Best Substitute for Pocahontas 
Mine Rūn 1......:.........................
Lump, Egg or Nut................ ..i.
Screenings .................  *

Direct from the Mine. — 2 
minimum.

Call Day or Night 
KEDZIE 3882. , 

—o—. •

ANGLIS ANGLIS ANGLIS
Tropicair Anglis — geras pa

vaduotojas dėl Pocahontas. Daug 
šilumos. Mažai pelenų. Teisin
gai nusvertos . Lump ar egg — 
$6.00; Mine run — $5.75; Stoker - 
$4.75.

NORTHERN COAL CO.
> f Merrimac 2524

Furniture & Fixtttres 
Rakandai-Itaisai

PARDAVIMUI Tavern. Priežas
tis du bizniai, tikrą vieta, kur galima 
padaryti pragyvenimą, kampinis biz
nis. Reikią ; mokėti tik už įrengi
mą. Kreipkitės Box 369, 1739 :So 
Halsted St. Naujienos. \ .

•• - • • <■■■ — I———M—

PARDAVIMUI Tavernas, išdirbta 
ir labąi graži vieta. Dabar proga 
nupirkti pigjai. 4070 Archer Avė.

- I ■ ■ III M

PARDAVIMUI Tavern — Turi būt 
greitai parduotas.

6230 So. Ratine Avė.

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksai.- 
ijr sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
Bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ięe baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.

AUKŠČIAUSI ČASH mokėsim už 
vartotus bile kurio bizniaus Storu 
fikčerius. Pašaukit HAYmarket 8827.

---- O—

PARDAVIMUI Tavern — Pusė ar
ba visa — Del partneriu nesutikimo 
— Gražiai įrengtas — Geras biznis. 

6556 So. State St.
| I ■■■ —■ I | I.U..^ ■■■■■„■■■.■■■I >■-■■■ l ■ .1 I. I—
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MAŽAS NAMELIS
Mažas nanięlis šu saliunu. geras 

biznis, 5 kaiųb. gyvenimui, karštu 
vandeniu apšildomas, parsiduoda la
bai pigiai, arba isimaino ant priva- 
tiško namo ar farmos.

Kas norite pigiai pirkti, greitai
parduoti arba išmainyti namus, far- 
mas, vįsokiUs biznius, teleponuokite 
vakarais: ' iitUs

Prospect 5039 
arba rašykite 

C. P. SUROMSKIS
5407 S. Kedzie Avė.BAD \ 

BREATH/

Bosses Won’t
Hire People with 
Halitosi|(
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
fZlth the best to cboose Irom these days, em- 
ployers favor the person who is most attrac- * 
tive. In business lite aa in the sočiai world, 
halitdsis (unpleasant breath) is considered the 
worat of faults.

Unfortunately everybody sudera frbm thld 
offensive conditlon at some time or other— 
many more regularly than they thi.k. Fermen- 
tation of fooa particlęs skipped by the tooth 
brush is the cause of most čases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause pdors.

< The quick, pleasant way to improve yout 
. breath is to ūse Listerine. the quick deodorant, 
every morning and everv night

Listerine halta fermentation, a major cause 
of odore, and overcomea the odom themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It - 
-v<il not offend others.

It you value your job and your friends, ūse 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St Louis, Mo.

Don’t offend others«Check
halitosis with LISTERINE

REAL ESTATE FOR EXCHANGE
1 šsi maino Namai ir Ukes___

Kas turite nuosavybė, namą. ūke. 
lotą, dideli ar mažą, bile kur Jung
tinėse Valstijose, Kanadoj *at Lie
tuvoj ir norėtumėt mainyti, raSykit 
ir prisiųskit pilnas informacijas, kai
ną, morgičius, rendą ir t. t. arba 
kreipkitės asmeniškai.

Taipgi akblinam pinigus. Parduo
dam ir mainom morgičius. vekselius 
(notas), koptraktus, bonus ir viso
kius biznius. .

Mainom ir tokius namus, ūktas, 
automobilius, lotus, kuriu tnorgičiai 
baigiasi arba pasibaigė atba tik dali 
reikia numokėti.

Tarime ‘ apdraudos departmentą.
J. NAMON & CO.

Lietuviu ištaiga nuo 1919 
6755 §. WESTĘRN AVENUE 

Chicago, I1L, U. S. A.




