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Lenkijos diktatorius Kirovo užmušėjui pi
Juozas Pilsudskis 

sunkiai sergąs
nigus mokėjęs La t 

vijos konsulas
Diplomatiniuose rateliuose kal

bama, kad jis sergąs plaučių 
uždegimu

Latvija savo konsulą jau 
atšaukė

- Latvijos
BERLYNAS, sausio 2.—Dip

lomatiniuose rateliuose gauta 
žinių, kad Lenkijos diktatorius 
Juozas Pilsudskis sunkiai su 
sirgęs plaučių uždegimu.

Jis guli savo Belvederio rū
muose, Varšuvoj ir yra kelių 
daktarų priežiūroj.

Šiandie prasidės 
svarbus kongreso 

posėdis

MASKVA, s. 2. 
valdžiai atšaukus savo konsulą 
Leningrade Jurgį Bissenieks ir 
įsakius jam sugryšti j Rygą, 
aiškėja, kad jis ir buvo tas 
“užsienio konsulas“ Leningra
de, kuris davęs Kirovo užmu' 
šėjams 5,000 rublių.

Bissenieks caro laikais yra 
sėdėjęs kalėjime už revoliucini 
veikimą. Latvijai atgavus ne
priklausomybę jis buvo pirmas 
Latvijos pasiuntinys Londone. 
Iš Leningrado jis tapo atšauk
tas ant rytojaus po to, kaip 
bolševikų valdžia paskelbė kal
tinimą “užsienio konsului“. 
Bolševikai atsisakė išpradžių jį 
įvardinti veikiausia dėl valsty
binių išrokavimų.

2 žmonės užmušti, 
100 sužeista Saar 

riaušėse

ŠIANDIEN PRASIDEDA KONGRESO POSĖDŽIAI

kongresas bus

\VASIIINGTON, s. 2. — Ry- 
toj ryte susirinks naujasis kon
gresas, kaip numatoma, ilgam 
posėdžiui, nes jis turės atlikti 
daug darbo ir turės pravesti 
svarbių reformų pagreitinimui 
šalies gaivinimo.

Bytoj visa diena bus praleis
ta kongreso susitvarkymui ir 
rinkimui atstovų buto pirmi
ninko.

Penktadieny
jau susitvarkęs ir prezidentas 
Rooseveltas, kaip manoma, as
meniškai padarys jam savo me
tini pranešimą, kuriame išdės
tys visą valdžios programą. Ma
noma, kad prezidento praneši
mas nebus ilgas, kadangi jis 
veikiausia tik rumpai- palies 
svarbiausius reikalus, o paskui 
prie kiekvieno valdžios siūlomo 
biliaus jis prisius savo atski
rus pranešimus, kaip jis darė 
pereitame kongrese.

SAARBRUCKEN; s. 2. — 
Nors internacionalinė policijai? 
skelbia, kad visame krašte esą 
“ramu”, tečiaus patirta, kad 
Naujuose Metuose laike politi
nių riaušių liko užmušti du 
žmonės ir 100 žmonių sužeis
ta.

RiAUŠėš iškilo daugiausia na
ciams bandant pulti priešinin
kų susirinkimus. Kovoje buvo 
naudojami ginklai, šakės, kūjai 
ir geležinės lazdos. Sakoma, 
kad 50 žmonių liko areštuota, 
bet policija atsisako tai pa
tvirtinti.

Šiandie Washingtone ilgam posėdžiui susirenka naujasis 
kongresas. Savo pranešimą kongresui prezidentas Rooseveltas 
padarys rytoj, kada kongresas jau bus susirinkęs ir prisiruo- 
šęs išklausyti prezidento pranešimą. Manoma, kad prezidentas 
savo pranešimą kongresui padarys asmeniškai. Dešinėj — at
stovas Joseph W. Byrns iš Nashville, Tenn., kuris numatomas 
atstovų buto pirmininku. Jis bus išrinktas šiandie. 
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Suėmė japonų kari 
ninką fotografuo

jant uostus

” ...........................—  !■■■■■■■■■■■—— — —
A ... , .

Automobiliai Chica 
goj pernai užmušė 

1,258 žmones

Brazilijoj streikuoja 
400.000 laivų 

■ darbininku
RIO DE JANEIRO, s. 2. — 

Vakar sustreikavo visi ir visų 
prekybinių ir pasažierinių lai
vų darbininkai, reikalaudami 
pakėlimo algų.

Apskaitoma, kad viso strei
kuoja apie 400,000 darbininkų. 
Tečiaus valdžia mano, kad strei- 
kieriai veikiausia nesudaro to
kio didelio skaičiaus.

Rusijoj svaras duo 
uos kainuoja net 

90 kapeikų
Pirmą 
panai- 
duona

Lenkai suėmė visų 
žydų simfonijos 

orkestrų

MASKVA, s. 2. — 
kartą per penkis metus 
kinus duonos korteles, 
pardavinėjama reguliarėse san
krovose. Bet už svarą papras
tos baltos duonos reikia mo
kėti net 90 kapeikų (apie 46e), 
kuomet prie kortelių kaina bu
vo 54 kap. Juoda duona dabar 
pardavinėjama po 50 kapeikų, 
o prie kortelių buvo 26 kap.

Austrijos diktatorius 
nori “taikos”

ST. PETERSBURG, Fla., s. 
2.-— Čia fotografuojant uostą, 
kuriame stovėjo karo laivas, li
ko suimtas japonas, kuris pa
sisakė esąs Įeit komanduoto- 
jas Matsuda, prisiųstas į šią 
šalį įvairiems pirkiniams. Jis 
dėl savo valdžios jau supirkęs 
už milioną dol. mašinų. Foto
grafavimu užsiėmęs dėl “savo 
smagumo“ ir fotografijas siun
tęs į Japonjią. Jis yra apva- 
žinėjęs veik visą Ameriką ir 
visus fotografavęs uostus ii 
pajūrius.

TOKIO, s. 2. — Laivyno mi
nisterija sakosi nustebusi už- 
girdus žinią, kad laivyno inži
nierius Matsuda liko areštuo
tas už uostų fotografavimą. Esą 
čia kur nors esanti “klaida“. 
Jis buvęs pasiųstas į Ameriką 
prižiūrėti pirkinius dėl Japoni
jos karo laivyno.

CHICAGO.— Pernai automo
biliai Chicagoje užmušė net 1.- 
258 žmones. Kiekvienais me
tais skaičius automobilių nelai
mių didėja ir pereiti metai ne
buvo išimtis. Betgi šiemet bus 
stengiamąsi pravesti saugumo 
kampaniją, kad skaičių nelai
mių sumažinti. Tokios kampa
nijos ir pirmiau buvo veda
mos, bet jos jokių pasekmių 
nedavė. Ir neduos pasekmių 
iki patys pėstieji ir automobi
listai pasidarys atsargesni ir 
paliaus taip greitai lakstyti au
tomobiliais.

Pasimirė statybos 
darbininką vadas

Savo namuose 
St.

30 Lenkijos anglia 
kasių užsidarė mir 

čiai kasykloj
Paskelbė mirties streiką, reika

laudami pakėlimo algų

Gauto- 
žiniomis, 60 

Baska kasykloj,

LONDONAS, s. 2. 
mis iš Varšuvos 
angliakasių 
Dabrowa anglių laukuose pa
skelbė mirties streiką, reika
laudami pakėlimo algų. Jie už
sidarė kasykloj ir atsisako iš 
jos išeiti iki nebus išpildyti 
jų reikalavimai, nors jiems tik
rai gręsia mirtis, kadangi van
duo pamaži sunkiasi j kasyklą 
ir gali visus juos užlieti.

Kelly priėmė demo 
kratų kandidatūrų 

i merus
CHICAGOy-Dahartinis Chi- 

cagos laikinis] meras Kelly, ku
ris buvo miesto tarybos išrink
tas meru užbaigimui nušauto
jo mero Cennak termino, va
kar priėmė pasiūlymą, kad jis 
butų demokratų kandidatu į 
merus ir sekamais rinkimais.

Nominacijų balsavimai bus 
vasario 26 d.

Bomba Albanijos ka
raliaus Zog rūmuose

CORFU, Graikijoj, s. 2. — 
GautdWM**ltfiiontfs, Albanijos 
karalius Zog liko sužeistas su
kilėliams išsprogdinus bombą 
jo rūmuose Tiranoj.

Tarp sukilėlių ir valdžios ei
na smarkus mūšiai, bet valdžia 
tai slepia ir tvirtina, kad šaly 
esą ramu.

Bomba pridarė didelių nuo
stolių rūmams.

Sukilėlių vadas Baįraktar 
esąs suimtas.

Albanija nugina
LONDONAS, s. 2. — Alba 

nijos legacija vadina Corfu ži
nias apie bombos sužeidimą 
Albanijos karaliaus Zog “dar 
vienu Graikijos gandu”.

Renka Jury Bruno 
Hauptmanno byloj

Lietuvos Naujienos
8,995 Šiaulių apskr. ūki 

ninkai laikraščių der 
neskaito

ŠIAULIAI.—Šiaulių apskrities 
agronomo iniciatyva, pritariant 
žemes ūkio rūmams, per apskri
ties savivaldybę surinktos visa
me apskrityje žinios, kurie ūki
ninkai visai neskaito jokio laik
raščio. Surinktomis žiniomis, 
apskrityje visai neskaitančių 
jokio laikraščio yra 8,995 ūki
ninkai. Geriausiai atrodo Vai
guvos valsčius, kur skaitančių 
laikraščius yra 462 ir neskai
tančių—tik 46, toliau Šiaulių 
valsčius, kur neskaitančių 275 
ir skaitančių 611 Liūdniausiai 
atrodo Užvenčio valsčius, kur 
neskaitančių 631 ir skaitančių 
vos 40, toliau Skaistgirys—ne
skaitančių 287 ir skaitančių 70

Vėl nepasisekė su 
šaukti Klaipėdos 

seimeli
Seimelio posėdin neatvyko da

lis vokiečių atstovų ir nega
lima buvo suaryti kvorumo. 
Tai jau trečias nesėkmingas 
bandymas sušaukti seimelį

Konfiskuoti lietuviški 
laikraščiai Vilniuje

VILNIUS. — Vilniaus žodis 
lapkričio 30 d. 30 Nr. buvo 
konfiskuotas už straipsnį 
“žmogaus tragedija“, kuriame 
aprašoma buvo apie lietuvius, 
baigusius mokslus lietuviškose 
mokyklose, bet perėjusius tar
nauti lenkams.

Vilniaus Rytojus gruodžio 
5-tos d. Nr. 95 irgi buvo sto- 
rastijos sukonfiskuotas-' už 
straipsnį “Dėl svetimų knygų”.

Išdaužė latvių konsulato 
langus

Viln. Ryt. rašo, kad lapkr. 
29 d. Latvijos konsulato lan
gai buvo išdaužyti akmenimis, 
kurie 
Tuose 
mėta, 
latvių
Rygoje.

' KLAIPĖDA, XII. 13. Elta.— 
Dėl šiandien neįvykusio Klai
pėdos krašto seimelio posėdžio 
pranešama, kad, krašto guber
natoriui baigus savo kalbą ir 
apleidus posėdžių salę, prezi
diumo sekretorius Richert pa
tikrino kvorumą ir konstatavo, 
kad posėdyje tėra 16 atsovų, 
vieton, pagal seimelio darbo sta
tutą reikalingų 20 atst. ir pa
skelbė, kad seimelis negali da

iryti nutarimų. Išėjus iš salės 
| ir kitiems oficialiems asmenims, 
Richertas, pasinaudojęs proga, 
padarė seimelio salėje privataus 
mitingo pobūdžio pareiškimą, 
kuris, atrodė, žodis žodin paini

otas iš vokiečių radio agitacinių 
šukavimų.

Trimis peilio smūgiais 
mirtinai subadė savo 

vaiką

buvo apsukti popieriais, 
“laiškuose“ buvo pažv

kad tai esąs kerštas už 
socialdemokratų bylą

4 moterys pasimirė 
nuo gaso

ELIZABETH, N. J., s. 2. - 
Keturios moterys rastos nu- 
troškusios nuo gaso virtuvėj. 
Gaso prisirinko atsijungus gv 
so pervadoms.

KUPIŠKIS.—Panevėžio apskr. 
Kupiškio vai. Pupėnių kaimo 
gyv. rusė, supykusi ant savo 
4 metų vaiko, puolė jį ir trimis 
peilio smūgiais subadžiusi sa
vo vaiką paliko be sąmonės ii 
išbėgo iš namų. Kaimynai iš
girdę rinksmą subėgo ir vaiką 
rado vos gyvą. Vaikas paves
tas dr. Kriščiūno globai, o mo
tina ieškoma.

I$gėrė 1 */2 degtinės ir mirė
Netoli Kupiškio, viename kai- 

me, vyrukai susilažino, kuris 
išgers daugiau degtinės. Vie
nas pasišovė išgersiąs 2 litru. 
Bet išgėręs apie pusantro lit
ro neatsikvėpdamas, krito ir 
parneštas į namus po kelių va- . 
landų neatgavęs sąmonės mirė.
Sprogdamas katilas išdegino 

akis

Pasimirė dėl beždžionės

VARŠAVA, s. 2.—150 narių 
žydų simfonijos orkestro liko 
areštuoti už komunistinį veiki
mą. Policija tvirtina, kad or
kestras stfdarė tvirtą komu
nistų organizaciją, o muzika 
buvusi tik kamufliažas.

2. —DETROIT, Mich., s.
Henry Ford praleido Naujus 
Metus dirbdamas savo
torijoj. Jis mano, kad šiais me
tais biznis žymiai pagerėsiąs 
visoje šalyje, palyginus su per
eitais metais.

VIENNA, s. 2. — Diktatorius 
Schuschnigg kalbėdamas pe) 
radio Naujų Metų dieną pa
reiškė, kad didžiausias Austri
jos troškimas šiais metais yra 
socialės ir politinės taikos. To 
esą galima butų atsiekti, jei 
tik Vokietija ir komunistai pa 
liautų maišytis į Austrijos rei
kalus.

Nutroško garaže

CHICAGO.-
8247 Š. May St., pasimirė 
James J. Conroy, 74 m., sekre- 
torius-iždininkas Chicago Build- 
ing Trades Couneil. Tas parei
gas jis ėjo 15 metų.

labora-

Prezidento sūnūs su 
žeidė žmogų

CHICAGO.—Pirmas chciagie- 
tis šiemet nuraškęs garaže nu) 
auomobilio dujų yra Robert S. 
Carson, brolis New York Daily 
News miesto žinių -redakto
riaus. Jis nutroško garaže už
pakaly savo namų 6042 S. Ar- 
tesian Avė., sugryžęs iš Naujų 
Metų sulaktuvių ir pasilikęs 
garaže uždengti karą.

Vakar ir užvakar garažuose 
nutroško dar trys žmonės.

Du sekretoriai Mi 
chigane

Chicagai ir apiellnkei fede*» 
lio oro biuras šiai dienai praus* 
sauja:

Apsiniaukę, galbūt sniegas ir 
šalčiau į vakarą.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:- 
30.

PHILADELPHIA, Pa., s. 2. 
—Franklin Delano Roosevelt. 
Jr., Harvard universiteto stu
dentas, ties Wayne laike snie
go audros įvažiavo į kitą au
tomobilį ir sužeidė vieną žmo
gų-

Jis jau 
areštuotas 
įvairiose 
valstijose,
užvesta $25,000 byla dėl suva
žinėjimo moteries.

4 žuvo gaisre

daugelį sykių buvo 
už greitą važiavimą 
Naujosios Anglijos 
taipgi prieš jį yra

EL PASO, Tex, s. 2—Es- 
tanislao Mačias, jo žmona ir 
du jų vaikai žuvo gaisre, kuris 
sunaikino automobilių taisymo 
dirbtuvę, virš kurios jie gy
veno. v 4

LANSING, Mich., s. 2. — 
Michiganas turi du valstijos 
sekretorius, kurių abu apsigy
veno ir įsirengė valstijos kapi- 
toliuje.

Tai pasidarė delei to, kad 
užsibaigianti demokratų kon
troliuojama legislatura už suk
tybes panaikino išrinkimą re- 
publikono Atwood. Tasis neuž- 
sileidžia. Bando užimti vietą ir 
demokratų kandidatas Wilson.

FLEMINGTON, N. J., s. 2. 
— šiandie prasidėjo rinkimas 
jury, kuris nagrinės bylą Bru
no Hauptman, kaltinamą pa- 
grobus ir nužudžius Lindberghų 
kūdikį. Jau išrinkti keturi ju
ry nariai—du vyrai ir dvi mo
terys. Iš vyrų vienas yra ma
šinistas, o kitas—ūkininkas. Į 
teismą buvo atsilankęs ir pats 
Lindberghas.

Po pertraukos tapo išrinkti 
dar 6 jury nariai— 4 vyrai ii 
2 moterys. Tikimąsi, kad ry
toj ryte jury rinkimas bus už
baigtas.

sSAN FRANCISCO, Cal.
2.— Iš nusiminimo, kad nusi- 
nudijo jo mėgiamiausia beždžio
nė, kuri kartą išgelbėjo jo gy 
vastį, San Francisco žvėryno 
viršininkas George Bistany, 47 
m., sunkiai susirgo ir po 5 sa
vaičių ligos pasimirė.

Kupiškio apylinkėje labai pla
čiai verdama naminė degtinė. 
Šiomis dienomis Paliepių km. 
vienam gyventojui beverdant 
naminę sprogo katilas ir “vi
rėjui“ apdegino veidą, o prie 
katilo buvusiai 6 metų mergai
tei išdegino akis ir nuplikino 
galvą.

MATTOON, 
nas farmeris 
rastas sušalęs

III., s. 2. — Se- 
Charles Mooro 
griovyje.

LITTLĖ FAtLS, N. Y., s. 
2.—Sniego plūgai atidarė kelią 
visai keturių mylių virtinei au
tomobilių, busų ir trokų, kurie 
buvo užpustyti kely nepapras
tai didelių sniego pusnių, ku
rios vietomis sieke net 12 pė
dų augšČio.

CCC stovyklos priims 
dai* 68,000 jaunuolių

WASHjNGTON, s. 2. —Ar- 
mijos rekrutąvimo stotys visoj 
šalyje pradėjo priėminėjimą 
jaunuolių į CCC stovyklas. Vi
so bus priimta 68,000 jaunuo
lių.

K®

MEXJCALI, Meksikoj, s. 2. 
Meksikos prezidentas Gardenas 
Uždarė milžinišką gembleriavi- 
mi kliubą Owl, lankomą dau
giausia amerikiečių.

BELVIDERE, III., s. 2. — 
Gossard, 70 m., buvęs korsetų 
fabrikantas, pašaukė graborių 
ir nusišovė.

PAYETTE, Idaho, s. 2.—Du 
žmonės 
žius jų

liko užmušti susidau 
lėktuvui.

YiOIiK, s. 2. —Naujų

Lietuvos Latvijos dery
bos baigiamos

KAUNAS.—Gautomis žinio-
mis iš Rygos, Lietuvos Latvi
jos prekybos derybose jau yra 
susitarta visais svarbiausiais 
klausimais ir atsiekta abiem s 
pusėms priimtinas nutarimas, 
šiomis dienomis reikia laukti • 
naujos prekybos sutarties pr.- 
rafavimo. Lietuvos delegacija 
laukiama sugrįžtant apie 
virtadienį. Užtikrinama, 
naujoji sutartis bus ligi 
jų metų pasirašyta.

kel- 
kad 

Nair

NEW
Metų dieną Bellevue ligoninėj 
nuo persigėrimo buvo gydomi 
165 žmonės.

Paskendo bečiuopdamas
. (i,, ...............- —....—

SARAJEVO, Jugoslavijoj, s.
1.—Du vaikai liko užmušti spro
gus rankinei granatai, kurią jie
rado krūmuose ir su kuria jie so eksplozijoms sugriovus du 
bandė žaisti.

MEDICINE HAT, Alberta, s. 
2—11 žmonių liko sužeista ga-

gyvenamuosius namus.

ŠIAULIAI. — 8. XII bečiuož- 
damas vos tik spėjusiu apšal
ti ežeru, paskendo 17 metų am
žiaus vaikinas Andrijauskas 
Albinas, gyv. Šiauliuose, Tie
siojoj gatvėj.

fejfel:...______________



2 NAUJIENOS, Chicago, III Ketvirtadienis, saus. 3,1935

OHIO LIETUVIU ŽINIOS
Cleveland, Ohio

.. .............. ;

Biznierių dėmesiui

ko-

Cleveland, Ohio
Trumpos žinutė:

Clevelando Lietuvių Kultūros 
Jaunimo Draugija gruodžio 31 
d. surengė Lietuvių Svetainėje 
balių Naujiems Metams pasi
tikti. Parengimas praėjo šau
niai ir linksmai.

Jaunimą už tai reikia pagir
ti: savųjų būreliui visgi daug 
geriau pasilinksminti svetainė
je, negu trankytis po tavernus.

3 $ »
Gruodžio 30 d. kun. Vilkutai- 

čiui sukako 25 metai nuo to 
laiko, kaip jis pradėjo kunigau
ti. Bažnytinėje svetainėje para- 
pijonai

likvidavo dirbtuvėlę ir 
keturias krautuves.
jis nusipirko farmą ir 
farmeriauti, o mieste 
vieną bučernę ir gro-

me dirbo p. P. P. Muliolis. Da- priegtam dar minkštų gėrimų 
bar nieko nebeliko, — prany- dirbtuvėlę pasidarė sunku. To
ko bankas, kaip grybas.

O kiek čia būdavo muštynių 
ir peštynių, tai oi-oi-oi. Lie
tuviai tais laikais gyveno lyg 
kokiame kaime ir kaimiškai 
elgėsi. Jie dar nebuvo, taip 
sakant, .spėję įsitraukti į civi- 
zuoto miesto gyvenimą.

Kai karas pasibaigė, tai ir 
lietuvių gyvenime
persilaužimas. Jie išsiblaškė 
po visą miestą ir garsusis cent
ras išblanko. Pasiliko 
praeities atsiminimai.

Jei 21 gatvė galėtų papasa
koti viską, ką ji matė, tai bu
tų tikrai įdomus pasakojimas, 
įdomus ir labai ilgas. Čia bu
vo Lietuvių Kareivių Šv. Ka- 

f zimiero Gvardija, LDK. Vy-
. B S į tauto Gvardija, du lietuvių be

gerbia, tai gerbia! štai naj įr tt. Laike paradų arba 
13 d. rengiama našlių kaj kareiviai muštrus daryda^ 

4ai susijungę benai už-! 
traukdavo taip1, kad net žemė 
linkdavo. žiopsotojų visuo
met susirinkdavo didžiausi bū
riai.

Dabar viskas pranyko, — 
nebėra nei lietuviškų karei
vių, nei benų. Žmonės dau
giausiai užimti visokiomis pa- 
rėmis, kur čirškinama armo
nikos ir skamba moderniškos 
dainos.

Nyku ir liūdna prisiminus 
praeitį. Kaip viskas persimai
nė per tuos ’kelioliką metų!

Kur dingo tie žmonės, kurie 
anais laikais tiek daug veik
davo? Daugelis jų tebegyve
na, bet nieko veikti nebenori. 
Daugelį jų sugadino munšai- 
nas. Pradėjo girtauti ir pa
gedo, — visiškai sutingo ir ne- 
besidomi veikimu. 
, . ■ . .. <> ■ 

į Antras dalykas lai. tas, kad 
mes visgi einame senyn. Pas 
mus jau nebėra tiek energijos, 
kiek buvo prieš »20 metų.

Tiesa, šiandien mes lietuviš
ko jaunimo turime daugiau 
nei praeityje. Bet tas jauni
mas yra amerikoniškas, 
amerikoniškai išauklėtas. I 
t u vos

surengė jam šaunų ba-

Kad 
sausio 
pagerbimo vakaras. Atrodo, kad vo, 
tai bus tikrai originalus poky
lis.

Well, visgi kas nors bus keis
čiau.

Asmeniškai prieš parengimus 
aš nieko neturiu. Neabejoju, 
kad kai kurios našlės tikrai už
sitarnauja paramos. Kada žmo
gų ištinka nelaimė, tai reikia 
jam ištiesti pagalbos ranką.

Tačiau yra našlių ir yra naš- 
liukių. Kai kurios našliukės gy
vena visai neblogai: jos pavel
dėjo nemažai turto ir dabar 
linksmai gyvena. Tokios naš
liukas, mano supratimu, vargu 
yra vertos paramos. Keletą jų 
aš asmeniškai pažįstu. Pavyz
džiui, žinau vieną našliukę, ku
ri išvijo savo vyrą iš namų ir 
užgrobė jo turtą, kurį jis savo 
sunkiu darbu buvo uždirbęs^ 
Kuriam laikui praėjus vyras pa-’ 
simire dideliame varge.

Bet tiek to su našliųkėmis,— 
kaip kas išmano, taip save 
no.

ga-

ne- 
bu- 

pakviesti bažnytinio choro

B® 8
“Dirva” nors kartą turėjo 

blogą radio programą. Mat, 
vo
dainininkai, kurie sugiedojo 
šventėms pritaikytas giesmes. 
Kadangi jie yra gana geri dai
nininkai, tai giedojimas skam
bėjo gražiai. —Volungė.

Cleveland, O
Biznieriai ir garsioji k 

gatvė
21

visas 
buvo 
nela-

dėl p. Niaura susiaurino savo 
biznį: 
pardavė 

Po to 
pradėjo 
pasiliko 
sernę.

Clevelandiečiams pono Niau
ros farma yra gerai ^žinoma, 

prasidėjo kadangi vasaros metu ten daž
nai yra rengiami įvairus pikni
kai. T’erei'tą vasarą toje farmo- 
je įvyko ir “Naujienų” skait
lingas piknikas. Farma yra la
bai graži ir piknikams laikyti 
patogi.

P-as Niaura augina porą sū
nų. Jie yra mandagus ir labai 
gražiai išauklėti. Biznyje ne
mažai pagelbsti ir p-ia Niaurie- 
nė, kuri yra labai apsukri mo
teris. —Volungė.

P. S. Butų gerai, kad ir kitų 
Ohio lietuvių kolonijų kores
pondentai paduotų žinių apie 
savo biznierius. —V.

reikalai jam mažai

Tai 
nau, 
skaitytojams, kuriems 
je teko Clevelando 
bus įdomu šį raštelį 
lyti bei palyginti tai, 
vo, su tuo, kas dabar

tik

le- 
te-

Nėra abejonės, kad’ musų 
Jonijoje yra nemažai tokių lie
tuvių biznierių, apie kuriuos 
mes labai mažai arba ir visiškai 
nieko nežinome. Su šių metų 
pradžia “Ohio Lietuvių žiniose” 
pradės tilpti lietuvių biznierių 
aprąšymai, Tai bus daroma tuo 
tikslu, kad vietos lietuviai pa
žintų savo biznierius.

i ■ . '

Sumanytojai gerai supranta, 
kad tai bus pusėtinai sunkus 
darbas, reikalaujantis nemažai 
pasišventimo ir laiko. Tačiau 
jie pasiryžę rinkti žinias apie 
biznierius ir su jais asmeniškai 
susitikti.

■ ' '''' \ -'i'

Tas darbas butijr lengviau 
vykdyti, jeigu patys biznieriai 
tą sumanymą nors klek parem
tų, -
sinimus į 
nias”. Su Naujų Metų pradžia 
to skyriaus atstovas sistema- 
tiškai lankys biznierius ir rinks 
medžiagą raštams, kur bus ap
rašoma Clevelando biznieriai.

Volungė.

duotų kad ir mažus gar-
“Ohio Lietuvių ži-

Įvairios žinutes iš Klaipėdos padangės
Į Rašo A. Kabardinas

tiek iš praeities. Ma- 
’kad tiems “Naujienų” 

praci ly
gy venti, 
persk ai- 
kas bu- 
yra.

— Volungė.

Cleveland, Ohio
Biznieriai

Pirmiausiai pradėsiu nuo se
niausių musų biznierių. Kiek 
man žinoma, prie seniausių Cle- 
velando biznierių priklauso p. 
L. P. Baltrukonis, 2112 St. 
Clair avė. Jis laiko labai gra
žiai įrengtą valgyklą ir alinę 
vardu “Bacchus Cafe”.

P-as Baltrukonis yra ne tik 
senas Clevelando gyventojas,

Aplankęs p. L. P. Baitruko- 
nį, kuris gyvena netoli E. 21 
gatvės, sumaniau pasidairyti 
po apylinkę.

Taip, tai istoriška lietuvių 
apylinkė. Juk čia, prie 
gatvės, koncentravosi 
lietuvių judėjimas; tai 
HetuvHj centras. Ir lai
bai daug metų atgal. Čia bu
vo Šv. Jurgio bažnyčia, kurios 
dabar nebėra. Čia pirmą kar
tą susipažinau su Martynu Yču 
ir Dr. J. Basanavičium, kurie
tais laikais važinėjo po Ame- bet ir senas biznierius, — fak- 
riką. J šią koloniją daug bu- tinai vienas seniausių biznierių, 
vo atvykę ir kitų Lietuvos vei
kėjų. čia klebonavo garsusis 
kunigas Halaburdą, kurį karo 
metu lietuviai turėjo išprašyti 
lauk. Daug tada buvo viso
kių sorkių ir juokų.

šiandien toje vietoje, kur 
buvo bažnyčia, stovi (įidelis 
garažas. Reiškia, laikai žy
miai pasikeitė.

Savo laiku Povilas Šukys čia 
turėjo gražią skaustuvę ir kny- dažnai prisideda su aukomis, 
gyną. čia gimė “Santaika”, 
kuri vėliau parsikrikšlijo į patekimo biznyje. 
“Dirvą”. A. Bartuscwicz bu
vo vyriausias kuinas tose 
krikštynose, čia gyvenimas 
kunkuliavo, kąip, katiję.

Kadangi abu ponai Baltruko- 
niai yra malonus ir prielankus 
žmonės, tad ir biznis jiems se
kasi. Jie turi užauginę gražią 
šeimą. Viena duktė yra apsive
dusi su advokatu Rasteniu iš 
Baltimore. Sūnūs baigė advo
katūros mokslą ir gyvena kartu 
su tėvais. t

Ponai Baltrukoniai remia ir 
visuomenišką darbą, gana

Linkiu jiems kuo geriausio

Tadas Niauria
Tadas Niaura laiko bučernę 

ir grosernę adresu 2120 Hamil-
Jonas Brazis laike didelę ton ąve. Biznį jis varo per dau- 

saldainių krautuvę, — dabar gel| metą. Seniąu ‘
toje vietoje randasi didelė m-1 ‘ —
bų krautuvė, čia buvę p. tuves. Tačiau depresijai 
Bartusevičiaus bankas, kuria- prižiūrėti kelias krautuves, o

gel| metų. Seniau jis turėjo net 
penkias valdomų daiktų krau-

(Tęsinys)
To negana- centralinė vald 

žia deda pastangas, kad Klai
pėdos mieste išvystyti pramo
nę. Jau dabar čia randasi pen
ki tekstilės fabrikai, kurie 
samdo kelis tūkstančius darbi
ninkų. Per Klaipėdą į sovietų 
Rusiją yra gabenami medžiai. 
Dabartiniu laiku dirba apie de
šimtis tartokų. kurie irgi sam
do pusėtiną skaičių darbinin
kų.

Iš tartokų suslkoncentVaVi- 
mo biednuomenei "daV1 »yra ir 
ta nauda, kad visai pigiai ga
lima nusipirkti kuras. Susida
ro daug skiedrų ir visokių lent
galių, kurie labai prieinamomis 
kainomis pardavinėjama žmo
nėms.

Klaipėdoje randasi celiulozūs 
fabrikai bei trąšų dirbtuvė. Vi
sa tai yra labai naudinga kra-> 
štui. Bet karštieji vokietinin
kai nesiskaitė su šalies gero
ve, — jų akys visą laiką buvo 
nukreiptos į “faderlandą”.

Klaipėdos visuomenės protes
tai paskatino centralinę valdžią 
šleisti valstybės saugumo įsta

tymus, kurių tikslas yra užbėg
ti už akių vokietininkų pragai
štingai agitacijai. Gubernato
rium tapo paskirtas Dr. No- 
vakas, kuris tuoj pareiškė, jog 
įstatymai yra išleisti tam, kad 
piliečiai juos pildytų. Jis davė 
suprasti, kad su tokiais pilie
čiais, kurie veda priešvalsty
binę agitaciją, daugiau jokių 
ceremonijų nebebus daroma.

Tai nebuvo tušti žodžiai. Ne
užilgo mieste ir visame krašte 
policija pradėjo imti į nagą 
priešvalstybinį gaivalą. Būtent, 
tuos vokiečius, kurie dirbo Lie
tuvos nenaudai. Iš Vokietijos 
per radio tuoj pasipylė, kaip 
iš gausybes rago, propaganda 
ir šmeižtai prieš Dr. Novaką 
ir lietuvių visuomenę, žinoma, 
teisybės nebuvo paisoma. Hit
lerininkai tik šaukė visa ger
kle, kad lietuviai persekięja 
Klaipėdos vokiečius. Tas fak
tas, kad policija pas tuos vo. 
kiečius užtiko visokios prieš- 
valstybinės literatūros ir gipt 
klų (Klaipėdos krašte laikyti 
ginklai be specialio. leidimo yra 
draudžiamą), suprantama, bu
vo slepiama.

Tos griežtos priemonės ap
ramino Klaipėdos vokietinin
kus. Vieni jų pateko į kalėji
mą ir laukia teismo; o kiti pa
spruko j faderlandą. Lojalus 
vokiečiai daug lengviau atsi
duso. Pirma jie buvo tiesiog 
terorizuojami. Hitlerininkai 
jiems grūmodavo, sakydami; 
kai mes užimsime Klaipėdą, o

gal ir visą Lietuvą, tai pir
miausiai pakarsime ant sau
sos šakos visus Vokietijos iš
davikus! Tuo pačiu laiku bu
vo skleidžiama visokiausi gan
dai : girdi, Klaipėdos dienos 

jau suskaitytos; ąacių smogi
kai laukia tik tinkamos pro-

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU

Lietuvis-Advokatas
4631 South Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockwe)l S t

Tel. Republic 2723

Tel. Andover 1588
Hubbard. Baker

gos įsiveržti j Memelį.
Tiems visokiems gandams 

susidarė labai derlinga dirva 
po to, kai Vokietija sudarė mi- 
litarišką sutartį su Lenkija. 
Buvo bandoma sukelti paniką 
dėl pinigų valiutos. Tačiau ta* 
nepasisekė: kaltininkas greit 
tapo suimtas ir pasodintas į 
kalėjimą. Be to., j's turėjo pa- 
simokėti 509 litų pabaudos.

Griežtesnis valdžios nusista
tymas atnešė telgirv.hų vaisių 
Šią vasarą vokietininkų veiki • 
mas žymiai sumažėjo. Prieg- 
tam jų skleidžiami gandai pra-

|dėjo atbukti: nebedaro pilie
čiams tok; įspūdį, kaip seniau.

Grįžta iš Vokietijos ir kai 
kurie vokiečiai, kurie buvo 
apleidę Klaipėdos kraštą. Jie 
visi pasakoja, kad gyveni
mas ten yra tiesiog nepaken
čiamas. Visi žmonės, sako jie, 
Vokietijoje yra militarizuoja
mi ir ruošiami karui. Mais
tas neįmanomai brangus. Su
sirinkimų ir žodžio laisvės 
nėra. Viskas hitlcrizuojama. 
Nei valdžią, nei privatus biz
nieriai skolų nemoka. Mat, pi
nigus iš Vokietijos išvežti grie

žtai draudžiama. Sakysime, 
Lietuvos ar 'kurios kitos vals
tybės piliečiai savo prekes ga
li parduoti, bet pinigų jie ne
gauna. O tai todėl, kad be 
specialio leidimo pinigai už
drausta išvežti į užsienį. Na, 
to toks leidimas gauti yra la
bai sunku.

Tie grįžusieji vokiečių pasa
kojimai pradeda veikti ritn- 
tesnius klaipėdiečius, kurie 
pirma laukdavo išganymo iš 
“faterlando.”

(Bus daugiau)

♦

GYDYTOJAI IR DENTISTA1
LIETUVIAI LIETUVIAI KITATAUČIAI

Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2848

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedėtomis pagal sutarti.

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prosnečt 1980

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Bark 3395

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

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

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai vakare.

Tel Canal 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Hyde Park 6755 ar Central 7464 
• ----------— ............... I--- '■ 'H

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone MIDWAY 2880

i

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

. 2409 Wes|!(^4ięeR
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel- Sęeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

. A

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Žala toris
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS , 

1821 Šo. Halsted Street' 
1 CHICAGO. ILL. ' ’

Kiti Lietuviai Daktarai

Telefonas -Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pietų
7 Iki 8 vat. NedSl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400____
Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9181

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

.Moteriškų.1 Vyriškų, Vaikų ir visų 
i laki & 

aiti 31st Street. .
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Ne- 

' daliomis ir šventadieniais 10—12 
diena.

Dr. Pulsuckis 
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699 

Vąl.ąndos:l-4 PO pietų. 7-10 vai. vak.
■ Rezidencija: 

6412 So. Campbell Avė.
»■ Prospeęt 0469

AKUŠERESDr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 Po piety 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Mrs. Anelia K. Jarusz

AKIU SPECIALISTAI
9

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vate Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401

Kambarys 1555
1 N. La Sale St

CHICAGO Tek Boulevard 5914 Dienų ir Naktj 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. NedSl. nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

, i

Simon M. Skudas

Tek Lafayette 3572
J. Liulevičius

I GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkšje 

Didelė ir graži t 
koplyčia dykai » 

4092 ARCHER AV,

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kųopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

su darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23M Pik, Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, III. 
TeL Cicero 5927

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavime geras ir nebrangus1

718 W. 18th St.
Tol. Monro. 8877

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
■ Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika-
> tems. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

J. F. BADŽIUS 
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tel. Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

LJ.ZOLP 
GRABORIUS.

1640 West 46th St
Tėl. Boulėvard 5203 ir 8413

‘ 1327 So. 49th Ct.
TeL Cicero 8724. Koplyčia dykai

DrTKhn J. Smetana 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashląnd Aye..
Kampąją 18 St. ' PhohP-Can.aJ 0523 
Valandos nuo 9:80 iki-12 i® ijųp 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. NedSlioms puo 
0:00 iki 12:00 Kalbame lietuviškai

Physical Therapy 
and Midwif«

8109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat- 
ment ir magne- 
tic hlankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvps skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nen’uotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas si’ 
elektrą, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speęialė atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somus. Valandos, nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėli.oj nuo 10 iki 12. ,,
Daugely atsitikimų, akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIU 

Tel. Yards 18£9
Pritaiko Akinius 

Kreiva? Akte
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedfiliomįs, nuo 10 iki 12 vai. diepą,

AKIU SPECIALISTAS
27 METU PATYRIMO.

PriĮniko akinius dėl visokiu akių

Visi Telefonai
Yards 1741- 

1742
LAIPOJAM PIGIAU 

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

DYKAI!

J. F. EUŪEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 S. Hermttage 
Avenue*
Skyrius

4447 S. Ėalrfield Avė

LIŪDNOJ VALANDOJ PAŠAUKITE

J. J.Bagdonas
REP. 3190 -

2506 W. 63 St.
arba

N. RADIS — A. L.
PUL. 4151

10734 S. Michigan Avė.
Tel. Cicero 2109

ANTANAS PETKUS
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct. 

CICERO. ILL.

IŠTIRKITE 
Juozapo Eudeikio ir 

TĖVO
Laidotuvių Lengvą *•

> Išmokėjimo Planą.
REPublic 8340

5340 So. Kedzie Avenue

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

M &
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5-th ROUND B0X SCORES
ATLANTIC VILLAGERS (21) WASHINGTON A. C. (12)

b. ft. P- Pts. b. ft. F- Pts
S. Pūkis, f.... 0 0 1 0 J. Johnson, f....3 1 3 7
Sullivan, f......  0 2 1 2 Thoma, f....... 0 0 0 0
T. Lackawitch,fl 1 0 3 Graney, f...... 0 0 2 0
J. Lackawitch,c 2 1 3 5 J. Nagic, c .... 1 0 4 2
Lučid, gi......... 4 0 1 8 J. Cherniss, g....O 1 1 1
Boyle, g............1 1 1 3 Doolin, g.......  1 0 2 2

Totai.... 8 5 7 21 Total....5 2 12 1’2

Sekmadienio Baskef 
bąli lošimu re

zultatai
Rezults of Sunday’s gamos 

Naujienos Basketball Meet
of

S. P. MAžEIKA’S 
ACES (24)

b. ft. p. Pts.
B. Budrick, f....2 2 1 6
J. Budrick, f....0 0 0 0
Kluchinskas, f. 2 1 0 5
Pcrun, 0 0 2
Jescn, c............1 0 1 2
Rainis, c......... 10 4 2
Stumbris, c....0 0 0 0
.1. Laskey, g... 2 1 1 5
Tcnzie, g.......1 0 12
E. Laskey, g.... 0 0 0 0

RED BIRDS (12)

b. ft. p. Pts.
J. Svitoris, f.. 0 0 0 0
B. Petcrson, f. 1 0 3 2
A. Pikas, c. ...2 2 2 6
F. Morgan, g...1 1 1 3
G. Smutnas, g. 0 13 1

Totai....! 4 9 12

Total.lO i 8 21
RED ROSfcS* (30)

b. f t. p. Pts.
Sheuzda, f... 1 119
Balshitis, f........1 0 0 2
Benish, f—........ 2 0 0 4
Braizis, f......... 1 0 2 (2
Venskas, c........1 5 0 7
Zaluba, g.........0 0 2 0
Kitvirtis, g....... 0 0 0 0
Anoskis, g.... . 3 0 16

BELSKIS (15)
b. ft. p. Pts.

C. Chap, f........0 0 0 0
Vitkus, f.... 2 1 1 5
D. / Yuska, L....0 0 0 0
Bopp, L............ 0 \ O 0 0
Goetz, g...,........l 12 3
J. Raginis, c....2 0 3 4
I?itzgėrald, g....1 0 1 2
:N. Chap, g,........O 1 1 1

Total....12 6 5 30 Total....6 3 8 15

Bulavv Aces — 32; Imps 18
Red Roses — 30; Belskis — 

15.
Mažeikas Aces — 24; Red 

Birds — 12.
Atlantic Villagers — 

shington A. C. — 12.
21; Wa-

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

ti iena 
tik 

kaip 
bus šie mc-

Total....3 5 5 11
KEY: BASKETS—b ; FRĖE THROWS—ft.; PERSONAL

FOUL—p.; TOTAL POINTS—pts. J. J. ŽUKAS

BULAW ACES (32)
1). f t. p. Pts.

Romonosky, f....1 1 1 3
Kilbridge, L....0 2 1 2
Kucin, f.............6 0 0 12
Janjs, f........... 1 0 0 2
Lauchiškiš, c... 4 0 0 8
Golden, g.......  2 115
Brooks, ...... 0 (X 0 0
Gudaitis, g..... 0 0 2 0

Total....ll 4 5 32

IMPS (18) 
b. f t. p. Pts.

Stanaitis, f....1 2 2 4
Beckanaitis, f. 2 0 3 4
Blinstrup, f.....l 1 1
Novikas, c..... 1 0 1 2
Kuchin, c......... 1 0 0 >2
Januška, g. ......0 0 1 0
Nutowic, g..... 1 1 1 3

Totai..7 1 9 18

J. F. EUDEIKIS
B. L. B. (19)

b. f t. p. Pts.
A. \Vatch. f. .1 0 2 2
Patrick, f......... 1 0 2 2
Wanago, c. ...... 0 0 0 0
F. Watch, c.....2 1 1 5
'1'. Lauraitis, g. 1 0 1 8
Conrad, g.......10 12

n i m

BANNER A. C. (11)
b. ft. p. Pts.

T. Johnson, f....0 0 0 0
F. Tvers, f.........0 0 1 0
Augelis, f....... 0 0 0 0
Bacon, 0 0 2
O Ii va, c............0 0 1 0
Me Fiveny, c...2 0 0 4
J. Johnson, g,....O 2 12
E. McCabe, g.....0 3 2 3■_____ ' ______l<

CENTLIVRE IR FRITZl
BAČKOMIS IR REISAIS

FRITZ BREW

Tai Fritz Beer 
From Freeport, Illinois

CENTLIVRE BEER
TĖMYK1TE!

“Ends the Quest for the Best 
From Fort Waynč, Indiana

HOERBER’S “VITAMIN BEER”
“The Breiv that’s Good for You“

Tai Chicagos alus ir tik bačkomis.
Reikalaudami pasirinkite vienų iš šių vardų

CENTLIVRE FRITZ HOERBER’S
Pristatome visose miesto dalyse — nedaro skirtumo 

kur jūsų Tavern randasi.
Paveskite muiųs jūsų užsakymus dčl vestuvių—balių 

ir kitokių pokilių.
Centlivre pasirodo pirmų sykį Chicagoje — kurie 

busite šio alaus pirmutiniais kostumeriais?

Reikalaujame Distributorių ir Agentų

šiandien tik trečia 
naujų (1935) metų. Kų 
sutikau, visi klausinėja: 
tau išrodo, kokie 
lai?

Beveik visiems 
kad esu didelis 
Man išrodo, kad 
daug geresni metai, negu keli 
paskutinieji depresijos metai. 
Jei tik Kongresas praves įsta
tymų, kad visi dirbantieji 
žmonės butų apdrausti nuo 
nedarbo, tuomet jau butų ga
lima atsikvėpti kitokiu oru.

O jei dar ir pensija sene
liams butų įvesta, tai dar butų 
geriau.

O tie, kurie dabar gauna 
valdžios pašalpų, nebegaus pa 
šalpos, bet galintieji dirbti, 
bus pristatyti prie darbų ir už 
tai gaus atlyginimų.

Aš suprantu, kad atlygini
mas už darbų turės būti toks, 
kad žmogus su šeimyna galė
tų pragyventi. Ir tas pragyve
nimas butų labiau užtikrintas.

Nacionalis planavimas Wa- 
shingtone turės eiti toliau ir 
vis apimdamas didesnes ir di
desnes industrijęs sritis. To
kiam planavimui kapitalistų 
klasė priešinasi, bet aš ma
nau, kad vadinamas “smege
nų trustas” paims viršų ir na
cionalis planavimas eis savo 
keliu.

Reiškia, kapitalistinė siste
ma bus suvaržyta, o gal ir vi
sai pakeista. Kokia sistema to
liau veiks, dabar dar negali
ma permatyti, nes persiorga
nizavimo laikotarpis užtruks 
ilgai.

Perkeisti šalyje sistemų, — 
nelengvas darbas. Supranta
ma, tokį darbų dirbant, pasi
daro ir klaidų. Tik tas nedaro 
klaidų, kas nieko nedirba.

Aš nacionaliam planavimui 
pilnai pritariu 
kad jo 
kymai

Amerika turtinga, turtin
giausia šalis visame pasauly
je. Čia tik reikia atsakančių 
šeimininkų, o viskas bus taip 
sutvarkyta, kad malonu bus 
pamatyti ir pasidžiaugti.

Aš sakau, kad mes gyvena
me dabar labai žingeidų lai
kotarpį. Ir už keliolikos metų 
pamatysime taip čia žmonės 
gyvenant, kaip dar niekuomet 
pirmiau.

Tai nėra mano pranašavi
mas; aš tikrai manau, kad 
taip bus.

prisipažinau, 
optimistas, 
šįmet bus

ir norėčiau, 
sumanymai ir patvar- 
kuogreičiausiai įvyk

Širdingai Ačiū!

RITZ DISTRIRUTING 
COMPANY

10411 SO. MICHIGAN ĄVE.
CHICAGO, H.L.

Ali Phones Pullman 9200 Ali Phones Pullman 9200
į=S=S==5S5SS5SaSSSŠW^

Per tarpininkystę ‘‘NAUJIE
NŲ” gauta nuo p. C. Norkaus 
iš Philadelphia, Pa. $3.55.

Pinigai tapo priimti ir pa
siųsta “Ąžuolo” Studentų Me
dikų korporacijai Kaunan.

Ponui V. Norkui už prenu
meruotų “Pasaulėžiūrų ir Gy
venimas” priedan bus duota 
“Sveikata” Dr. Garmaus re
daguojama.

Who’s next.
Dr. A. L. Graičunas,

3310 So. Halsted St.
Chicago, III.

GARSINKITĖS “NAUJI ' * NOSE* Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

k y ft / . V ’ ■

Rusijos didžiūne, kunigaikštyte Nadežda ščerbatova 
savo pavainike dukrele. Ji kaltina, kad jos dukters tėvas yra 
Franci jos markizo sūnūs grafas Louis de Brantes (apačioj kai
rėj), kuris yra susižiedavęs su amerikiete milioniere Moira 
Forbes, giminaite Ogdcn Mills iš New Yorko. Kunigaikštyte 
patraukė grafų teisman reikalaudama miliono frankų atlygi
nimo už jos suvyliojima ir užlaikymo kūdikiui.

su

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriaus j jį paštų 
(Canal ir Van Buren streets) 
atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba 
“Advertised Window”.

5 Jodeiis Kasparini
6 Krancevic Anka

NAUJA DALYBA 
DEL SERGANČIŲ

EGZAM1NACIJA DYKAI 
Be gaišinimo laiko, be operacijos 
ir neteisingų prižadų. Klinikoje iš
bandytas, medicinoje priimtas, ofi
so metodas. Ant tinkamų jums iš
lygų.
PILĖS, FISTULAS, FISSURES— 
ir panašias mėšlines ligas,, paly
dome.
GASTRIC ULCER, kartu einąs ne
virškinimas. degimas, atsiraugėji
mas ir vidurių ligos.
KRAUJO LIGOS, anemija ir abel- 
nas nusilpnėjimas.
ODOS LIGOS—niežėjimas, degini
mas. išbėrimas.
NERVU LIGOS, bloga atmintis, 
neurastenija.
ŠLAPUMO LIGOS, deginimas, ne
smagumas ir Įrituojantis kroniš- 
ki skausmai.
VERICOSE GYSLOS, votis ant 
blauzdų ir sutinimas.
Daugelis Rheumatiškų ligų, Arth- 
ritis, Neuritis, Augštas Kraujo 
Spaudimas, silpnumas ir nesmagus 
abelni negalavimai tankiai paeina 
nuo viršaus paminėtų priežasčių. 
Atsilankykit šiandien.
The VERICUR būdas padarė tūk
stančius laimingais—KODĖL NE 
JUS?
Ofiso vai. :9 iki 8 kasdien. Antrad. 
ir Penkt. tiktai 9—-6—N e dėl io j 9 
iki 1 vai. po piet.

REKORDAI 50 c.
Adatų pakelis dykai su kožnu 
Rekordu. Siunčiame ir kitur, pri- 
siuntimas extra: prisiuntimas 25c. 
už kiekviena rekordą, 

rekordus. I Canadą
50c už 6 
daugiau.

atminčiai 
S. Rimkus

Politika
Sekantį pavasarį Ci
cero rinkimai, kaip 

su lietuviai
Nurodo reikalingumą tureli 
įtakingus tinkamus kandidi- 

dalus ir atstovus.

CICERO. — Cicero miestas 
turi apie ■ 7b,000 gyventojų. 
Jame gyvena1 labai gražus bū
relis lietuviui Lietuviai yra 
susipratę ir organizuoti žmo
nes. Jie visur pavyzdingai dar
buojasi. Iki šiol politikoj buvo 
truputį susnudę, bet ateityje 
žada pradėti, labiau veikti, 
nes čia randasi apie 4000 lie
tuvių, balsuotojų, o miesto vai 
dyboje neturi 
vieno lietuvio, 
lietuvius 
tuoti.

bar rekomenduojate tokius 
žmones, kurie neturi įtekmės 
ne tarpe lietuvių, nė kitatau
čių. Tokiu budu sudaroma ge
ra proga kitataučiams laimėti 
balsavimuose.

Kitataučiai džiaugiasi iš lie
tuvių nesusipratimo, nes jie 
sau įsitaiso gerus darbus, o 
lietuviai tampa politikierių 
vergais arba pastumdėliais.

Bet tikimės, kad taip ilgai 
nebus. Lietuviai pradeda la
biau interesuotis politika ir 
stipriai organizuojasi. Sekan
čiuose rinkimuose mes išrink
sime tokius atstovus, kurie 
sugebės mus atstovauti.

, —Demokrato Duktė.

Peoples Rakandų 
Krautuves pastebi, 
kad prekyba gerėja

64 W. Randolph St
4tos lubos—Garrick Theatre Bldg.DIDELIS
Išpardavimas 
CEVERYKI)

Musų krautuvėje dabar ei
na didėlis išpardavimas 
čeverykų. Puiki proga nu
pirkti gerus čeverykus vi
sai šeimynai labai pigio
mis kainomis. Užeikite 
musu krautuvėn.v

išsirinkę nei 
kuris galėtų 

teisingai represen-

Trys lietuviai precinet 
, kapitonai.

Tiesa, mes pereitų pavasarį 
išrinkome tris lietuvius Pre
cinct kapitonus, p. p. P. šat- 
kų, J. Mažintų ir Ūselį, bet 
musų kapitonai pasirodė taip 
silpni, kad net per metus lai
ko nepajėgė ateiti nei į vieno 
lietuvių susirinkimų.

Ateinantį pavasarį vėl bus 
miestuko rinkimai. Lietuviams 
bus gera proga laimėti šiuose 
rinkimuose, jeigu tik turėtų 
gerų populiarį kandidatų. 
Kalbos eina, kad buk tie trys 
kapitonai nepasitarę su lietu
vių organizacijomis, pastatė 
kokį ten lietuvį kaipo regulia- 
rį demokratų partijos kandi
datų į Library Board.

Negeras elgęsis.
šis lietuvis, sako, yra

nepopuliarus tarp lietuvių, nes 
jis yra nusikraustęs į čekų 
kolonijų gyventi. Šitoks trijų 
kapitonų pasielgimas, jeigu 
kalbos teisingos, butų labai ne 
pagirtinas. Kaip toks lietuvis 
atstovaus lietuvius, jeigu jis 
su lietuviais negyvena ir su 
jais nenori veikti? Kapitonai* 
ką jus pereitų pavasarį žadė
jote teisingai - atstovauti lie
tuvius politikoje, o da-
—■ i,11       i, i  '    i   ,,,, *

labai

VIS 
su
ga
nė-

Pasikalbėjus su vedėjais 
Peoples Rakandų Išdirbystės 
Kompanijos krautuvių, kurios 
operuoja nuosavų rakandų 
dirbtuvę ir dvi didžiausias 
krautuves, teko užgirsti, kad 
šios įstaigos prekyba gerėja.

Kas mėnesį parduodama 
daugiau prekių. Ypatingai, 
ko, Kalėdinis biznis buvo 
na gyvas ir daug geresnis
gu metai atgal. Todėl Peoples 
Krautuvių vedėjai yra labai 
optimistiški, kad prekyba ge
rės nuolatiniai, nes depresijos 
laikuose žmonės ieškojo labai 
pigių prekių su 'kuriomis ži
noma nebuvo patenkinti. Tai 
dabar ir vėl grįžta atgal į tas 
krautuves, kur prekės yra at
sakomos bei geresnės rūšies. 
Todėl ir patikima, kad Peop*- 
les Krautuvių prekyba nuola
tiniai didės ,prie ko ši įstaiga 
yra gerai prisirengusi.

Kaip patiriau čia, gamina 
daug visokių gražių apmuštų 
baldų nuosavoje dirbtuvėje, 
bei duoda didelius užsakymus 
iš parinktesnių Amerikos iš- 
dirbysčių, kad pripildžius šias 
erdvias krautuves su didžiau
siu pasirinkimu visokiausių 
baldų, kaurų, pečių, radios, 
refrigera torių, drabužiams
plovyklių, ir tt. (sp.)

'Mes turime pasirinkimui 
1000 porų čeverykų.

UNIVERSAL
SHOE STORE

ZALESKI ir MARTIN, sav.

3337 S. Halsted St

6008—Dariaus-Girėno 
ir Kareivėliai, 
ir E. Sadauskaitė.

3000— 21 Metai Kalėjime ir Var
nelis Valcas. Rimkus ir 
Budriko Radio Akord.

3001— Daktaras ir 7 Pačios. Rim
kus ir Budriko Radio 
Akordijonistai.

8002—Meilės Karalaitis ir 4 Ra
tai. Pažerskas ir Budriko 

Radio Akordijon.
14014—Burd'njrierius Praktikuoja 

ir Klausyk Mylimoji. J. 
Žiūronas ir Grunė.

14021—Pas Motinėle ir Gaspadi- 
nės Bankietas. J. Žiūro
nas ir Grupė.

14024—Per Vilnis Valcas ir Ne
pamiršk Manės Polką. In- 
strumentalis Trio.

14025—Pas Močiute Ausrau ir Sė
džiu po Langeliu. Krasau
skas ir Vateriutė.

14029—Linominis ir Užgavėnės. 
J. Žiūronas ir Grupė.

14041—Gėlynas Polka ir Deiman
tas Polka. Kaimo Orkest
ras.

14042—laivyne ir Užmiršai Tė
vų Kapus. Jonas Butėnas 
Baritonas.

16192—Ėjo Mikas ir Trauk, Sim- 
niški. Polkos. Jono Dirve 
lio Orkestros.

16258—Šarkis Galijotas ir Sku- 
butis. Vincas Niekus.

16261-<—Studento Sapnas ir Sveti
ma Padangė. St. Pauras ir 
Jonas Giraitis.

16257—Atsiskyrimas su Mylima 
ir Vasaros Grožybė. St 
Pauras ir Giraitis.

16200—Seni Duok Tabokos ir Ei- 
va. Boba, Pupu Kult. Jo
nas Butėnas, Baritonas.

16204—Polka “Jovalas” ir 1-2-3 
Brr... Kupletai. Dineika ir 
Petrauskas.

16268—Ar Tu Žinai Broli? “Miss 
Lietuva”. Dineika ir Pet
rauskas.

16269—Aukso Miglos ir Meilės 
Tu Mums Nedainuok. Pau
ras ir Giraitis.

16239— Tykiai, Tykiai ir Dziedu- 
kas. Vyru Oktetas ir Or-

26023—Atsiskubino Betlejun ir 
Gul šiandieną. Brooklym 
Mišrus Kvartetas.

26038—Teka Upė per Beržyną ir 
Josiu Jomarkėlin. Jonas 
Butėnas.

26024—Varguolis ir Kad Galėčiau 
Liuda Sipavičiūtė.

26074—Pas Malūnėli ir Ant Kie
melio. Polkos.

26080—Urėdas ir Godelės. Kriau
čiūnas ir Vanagaitis.

26085—Tėvynės Polka ir Ku-kų 
Valcas. Okeh Tarptautinis 
Orkestras.

26086—Bučkio Valcas ir Nauja 
Polka. Okeh Tarptautinis 
Orkestras.

26087—Sibyro Tremtinys ir Ber
nužėli. Nevesk Pačios. J 
OI šališka s

26088—Smuklėj Vainikėlis ir Kur 
Nemunas ir Dauguva. J 
Olšauskas. Baritonas.

26091—Agotėlė ir Linksmas Jau 
nimas. Valcas ir Polka.

26092— Ant Marių Krantelio ir 
Prirodino Seni žmones. J 
Butėnas, Baritonas.

26094—Ganėm Aveles ir Oj, Čia- 
čia. Marė Strumskienė ir 
P* Petraitis.

26095—Grybai ir Levendrėlis. Ma
rė Strumskienė ir P. Pet
raitis.

26096—Močiutė Valcas ir Lietu
vaitė Polka. Armonikų 
Duetas,

26102—Didmiesčio ir Karės Lau
kų Polkos. Juozo Sasnau
sko Orkestras.

26105—Angelai Gieda Danguje ir 
Tyliąją Naktj. Petras 
Petraitis.

Jos. F. Budrikio.
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 8167
CHICAGO. ELL.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

8wimming pool
Rusiška • ir turkiška

Moterims seredomie iki

USTERINE
relieves

BORE THROAT
Listeiine beveik mota e taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos j| sų- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ns- 
prileidimt šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos minėsiu pa
rodė, kad tie. kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turčjo H 
trampesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovš. 
Lambert Pbarmacal Co.» St. i 
Louis, Mo. |

DIGESTIBLE 
AS MILE 
ITSELFl _

Wi

Reduces COLDS

66*

A splendid cheese 
food for children

It spreads rfeS 
slices 

toaats
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Pnblished Daily Except Sunday by 
Cha Lithuanian New« Pub., Co., Ine.

1789 South Halsted Street
Talephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
88.00 per year in Canada
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SIDABRO IR AUKSO INTERESAI

Senatorius Key Pittman is Ne vados seniai yra žino
mas, kaipo “sidabro bloko” vadas Jungtinių Valstijų 
kongrese. Jisai reikalauja, kad sidabras butų padarytas 
kartu su auksu Amerikos pinigų pagrindu, kitaip sa
kant, jisai stoja už dviejų metalų pinigus, t. y. už bi- 
metalizmą.

Roosevelto administracija tą senatoriaus Pittmano 
reikalavimą dalinai jau išpildė, nutardama pridėti prie 
aukso atsargos (rezervo) tam tikrą kiekį sidabro ir pa
keldama sidabro kainą nuo 40 centų už unciją iki 64% 
Centų.

Šitos reformos šalininkai pateisina ją tuo, kad Ame
rikai reikią daugiau ir pigesnių pinigų, idant jos pra
monė galėtų sėkmingai vesti kompeticiją su kitomis ša
limis. Tikslu “nupiginti” dolerį prezidentas Rooseveltas 
numušė auksinę dolerio vertę nuo 100 auksinių centų 
iki 59, pakeldamas gryno, auksinio metalo vertę nuo 
$20.67 už unciją iki $35. Šito dolerio vertės pakeitimo 
dėka valdžia galėjo padidinti popierinių dolerių sumą 
kuone 40 nuošimčių.

Bet pigių pinigų šalininkams to nepakako. Jie pa
tarė prezidentui padidinti metalinį pinigų rezervą da 
ir antru metalu ir, kaip aukščiau minėjome, Roosevel
tas tatai padarė, suteikdamas piniginio metalo “privile
giją” sidabrui. Sakoma, kad tokiu budu busią galima 
išvengti infliacijos, t. y. spausdinimo popierinių dolerių, 
nepadengtų metaliniu rezervu. Bet tikrumoje tos prie
monės pačios yra infliacija — ne tokia didelė infliacija, 
kokią pergyveno daugelis Europos šalių, bet vistiek in
fliacija, tik šiek-tiek paslėptoje formoje.

Tačiau spauda dabar iškėlė aikštėn tą faktą, kad 
kai kurie sidabrinio pinigų pagrindo apaštalai, kovoda
mi už savo sumanymus, turi galvoje ne vien tik visuo
menės labą. Stambiausias jų vadas, senatorius Pittman, 
pasirodo, yra prisidėjęs prie didelės sidabro ir aukso 
kasyklos pirkimo pietinėje Californijoje. Už tą kasyk
lą esą užmokėta $150>000, o iš jos tikimasi išimti bran
giųjų metalų už 8 milionus dolerių.

Toje tranzakcijoje dalyvavęs ir žinomasai Wall- 
stryčio spekuliantas Bernard M. Baruch. Jisai yra vie
nas stambiausiųjų dabartinės administracijos patarėjų.

Šitie faktai liudija, kad po finansine valdžios politi
ka slepiasi tam tikri kapitalo “interesai”, nors iš pavir
šiaus atrodo, kad vienintelis jos tikslas tai — padėti 
masėms žmonių, kurie kenčia dėl depresijos. Bet nerei
kia manyti, kad pirmesnioji “aukso” politika neturėjusi 
nieko bendro su kapitalistų reikalais. Ji tarnavo kitai 
lobininkų grupei, būtent, daugiausia stambiemsiems 
bankams. Suėmę auksą į savo rankas, bankininkai ga
lėjo kontroliuoti ne tik pinigus ir kreditą, bet ir visą 
biznį.

sulyginimo” vaisius yra tas, kad Rusijos darbininkams 
staiga labai pabrango gyvenimas. Maskvoje kilogramas 
(truputį daugiau, kaip du svaęai) duonos kaštuoja rub
lį arba daugiau (už geresnių rųšių duoną), o provinci
joje — 60 kapeikų ir daugiau.

Tiesa, kad Rusijos “proletarai” nekeltų triukšmo 
mes valdžią, jiems yra šiek-tiek pakeltos algos, bet to- 
i-gažū ne tiek, kiek pabrango duona. Algos pakilo tarp 

5 ir 29 rublių per mėnesį, o duonos kainos 
80 nuošimčių.

Kitiems maisto produktams kortelės dar paliktos.
Duonų kortelės buvo įvestos sovietuose 1928 metais, 

t. y. pradedant industrializacijos ir elektrifikacijos “pia- 
tilietką”. Tuomet Stalino laikraščiai ir agitatoriai gyrė
si, kad tas kortelių įvedimas‘ reiškiąs didelę pergalę ko
munizmo idėjai. Dabar, panaikinus duonos korteles, 
tiek patys laikraščiai ir agitatoriai (kurie dar nėra su
šaudyti) vėl šaukia, kad tai esanti nauja “pergalė” so
vietų ekonominio programo vykinime!

Tur būt, dar daug “pergalių” turės bolševikai lai
mėti, iki jie sutvarkys maisto parupinimo dalyką taip, 
<ad “proletarų” ir “neproletarų” masės turėtų kasdien 
bent po šmotą juodos duonos.

J. LAPAITIS

Ledų Gadynių Pasėkos
ĮžangąDažnai mes skaitome knygose ir laikraščiuose, girdime irakalbose ir prclekcijose milini, kad gilioj senovėj tam ikrosc žemės vietose buvo ledų gadynė. Didžiausi žemes plotai buvo padengti storu ledu ir sniegu, kame per šimtus tūkstančių metų viešpatavo žiaurus šaltis. Žemė yra perkentėjusi kelias tokias ledų gadynes.Pravartu čionai bus susipažinti, kaip ledų gadynės išrodė, kaip' ilgai jos tęsėsi, kas yra ledų gadynių priežastim, tokios įtakos jos padarė į žemę ir jos gyventojus. Gana įdomiai šiuos klausimusaprašo gabus anglų rašytojas ir daugelio mokslinių knygų autorius, Joseph McCabe.

Ledų gadynė paakstino 
progresąMes paminėjome žiemių Sibirą, todėl skaitytojui gali pasirodyti, kad aukščiau siuni-

apdengia kvadrati- plotą, o

KASDIENINĖ DUONA

Su šių metų pradžia Rusijos sovietai panaikino 
duonos korteles. Tai reiškia, ka<l duona dabar nebus 
skirstoma porcijomis, po tiek ir tiek kiekvienam žmo
gui, kuris turi “teisę” ją gauti. Kada valdžia dalindavo 
duonos korteles, taį jas gaudavo tie, kurie pagal bolše
vikų išmanymą yra verti gyventi. Daugeliui įvairios 

, rųšies žmonių, kuriuos “leninizmo” evangelija nepripa
žįsta “naudingais proletarinei visuomenei”, yra atimtos 
visos teisės. Jie vadinasi “lišencais” (netekusiais teisių).

Tiems žmonėms nė duonos kortelių nebūdavo duo
dama. Jie turėdavo duoną pirkti arba iš spekuliantų, 
kurie slaptai ją pardavinėdavo rinkose ir gatvėse, arba 
“atdarose” krautuvėse, kur visų prekių kainos yra tris, 
keturis, penkis arba dešimtį kaitų brangesnės, negu 
“uždarytose” valdžios krautuvėse.

Ta privilegijuotoji klasė žmonių, kuriai būdavo da
linamos duonos kortelės, jos irgi negaudavo,už dyką. 
Jie turėdavo ją pirkti, bet mokėdavo daug pigiau, negu 
“lišencąi”. t

Sovietų komisarų dekretas, kuris įėjo galion nuo 
Naujų Metų, dabar sulygino “proletarus” su “neprole- 
tarais”. Visi dabar turi pirkti duoną tose pačiose krau
tuvėse. ir. mokėti tokw pat kainas. Pirmas šito “teisių

Ledų gadynės išvaizdaLedų gadynės istorija daugiau nei viena prasme priklauso taip vadinamam mokslo romanui. Mažiau nei dvidešimts metų atgal Anglijoje vis dar valkiojosi vieno klerika- liško geologo veikalas, kuriame jisai drąsiai, net išdidžiai, teigė “didžiąją ledų gadynę“, taip kokį “didelį slogutį“. Tas neva geologas griebėsi pasižymėjusio ir seno geologo autoriteto, kuris ' užmerkdavo akis prieš visiems žinomus davinius ir ledų gadynes norėdavo aiškinti švenraščio pagalba.Tas keistas prietaras jau seniai yra išnykęs: Taip vadinamasis slogutis pasidarė ne tik nesugriaunama, realybe, bet vienas stipriausių ir svarbiausių faktorių gyvenimo pažangai. Žemės istorijoj yra buvę penkios didelės ledų gadynės: keturios tikros ledų gadynės ir vienas ilgas laikotarpis žiauraus šalčio. Mažiausiai keturis kartus. žemės evoliucijoje milžiniškų. žemės plotų temperatūra lėtai ir nepaliaujanti krito žemyn, taip kad vasaros saulė pasidarė; nepakankamai tvirta ištirpinti žiemos sniegą. Šimtais tūkstančių pėdų storumo sniegas sukrito ant < žemesnių jų kalnui šlaitų ir sukietėjęs sušalę į ledą., Toks ledas pakalnėmis lėtai slinko į upes, į daubas, į žemas lygumas, kartais padengdamas net ištisus kontinentus. Paprasti ledų laukai virsdavo milžiniškais*.ledų laukais* šimtais mylių plotmėj, kuriuos glostė žiaurių Vėjų pUgbS. Lė- dų gadynė buvo, visai panaši dabartiniam šiaurės Sibirui. Per desėtkus tūkstančių^ metų, o gal per ketvirtadalį miliono metų, milžiniški žemės plotai buvo: paversti sniego ir lė'do tyrais. Toka, trumpai kalbant, yra. ledų gadynės Vaizdas.,

nių kraštų vaizdas, pietų polių ledai daugiau nei dešimtį nių milionų mylių apie tuodu poliu siaučia nepaliaujama žiema. Ar tatai reiškia, kad mes šiandie pergyvename ledų gadynę? Kuomet mes ledų gadynes priskaito- me taip svarbias gyvybės pažangai, kai kas gali paklausti: ar jus norite mane įtikinti, kad necivilizuoti eskimai ir tamsus sibiriečiai, kurie naudojasi šaltu ledų vėju, gali būti pirmyneigos pavyzdžiu?Šis klausimas mums pagelbės nustatyti, kokią rolę žemės istorijoj sulošė ledų gadynes. šiandieniniai polių ledai yra 'kur kas didesni, negu ledų gadynių leddi, tačiau tas reiškinys nelošia svarbios rolės nei gyvūnijos, nei žmonijos evoliucijoje. Tų šaltų kraštų žemelė yra taip šykšti sutčik- ti savo gyventojams maistą, kad jie neturi laiko nieko kito pagalvoti. Poliariniai kraštai yra tyrai, nenaudingi žemes plotai, kuriuose galėtų, jeigu tenai žaliuotų pievos ir miškai, tarpti gyvi sutvėrimai.Bet, sakysime, tie ledų tyrai gilioj praeity buvo šilti ir derlingi kraštai, kurie turėjo pakankamai augmenų ir veislin- gų gyvulių. Sakysime, tie gyvuliai turėjo lengvą gyvenimą (užtektinai šilimos ir maisto) per milionus metų. Gyvybė tokiose gyvenimo apystovoše pūsidare tingi ir nepažangi, kas paprastai pasidaro su gyvybe jai gyvenant šiltose ir patogiose sąlygose. Sakysime, kad tą nerangią gyvybę lėtai užklupo šaltas ledų klimatas ir tęsėsi desėtkus tūkstančių metų. Jeigu iš* tiesų tokia yra poliarinių kraštų istorija, kiekvienas gali suprasti, kad tenai gyvybę, užklupęs šaltis žymiai paakstino ją tobulintis ir taikintis į' pasikeitusias Sąr- lygas-
Liūdnas žemės likimasTaip’ tikrenybėj • ir atsitiko: Šaltų kraštų akmėns sluoksny randamos gyvulių ir aūgmemi liekamos, lygiAi kaip1 jos’ raū1- dūmos kitose vietose. Toje vietojo, 'kur ddbar yča akmens sluoksnis, du . ar trys milibūai metų atgal buvo purvynai bei Smėlynai, kūme daug tapo palaidota gyvulių ir augnienų. Tas purvo bei smėlio sluoksnis , tapd apdehgtaS kitu žemės sluoksniu ir pavirto akmens sluoksniu. Kartu tenai suakmenėjo gyvulių, medžių ir augmenų liekanos. Geologą ir - t'yrinėlojaV tuo. budu paliritt

šaltųjų kraštų istoriją. Du ar trys milionai metų atgal Greenlandijos klimatas buvo taip šiltas, kaip šiandieninės Algerijos klimatas. Kur dabar žemė yra amžinai uždengta ledu, seniau tenai bujodavo tropiški medžiai ir augmenys. Dideli mokslo autoritetai sako, kad tie šaltieji kraštai yra lopšys beždžionių, beždžionžmogių ir net žmonių, šiaip ar taip šaltis ir ledas užklupo šilimą mylinčius ir nerangius gyventojus. Nuo to laiko prasidėjo “gamtos atrinkimo“ darbas savo žiauriausioj formoj. Taip prasidėjo paskutinioji ledų gadynė.Idant skaitytojas ledų gadynes neįvertifitų klaidingai, Įmes turime prie šio klausimo biskį sustoti. Mes sakome, kad ledų gadynė yra pasibaigus, o vienok polių, kraštuose viešpatauja ledas. Ką visa tai reiškia?Po kiekvienos ledų gadynės žeme grįžta prie gaivaus klimato, bet ji niekad negrįžta prie tos pačios temperatūros, kokią turėjo pirmiau. Musų planeta nuolatos eina šaltyn. Ledų gadynės buvo laikiniai laikotarpiai įtempto šalčio tam tikrose žemės vietose. Tačiau , neatsižvelgiant į tai musų planeta laipsnis po laipsnio šaltėja. Prieš užeisiant pas- kiausiajai ledų gadynei niekur ant žemės nebuvo nuolatinių ledų bei nuolatinių žiemų. Poliai nebuvo padengti amžinu ledu ir sniegu- Dabar poliai yra amžinai sušalę. Milionams metų slenkant, ledas pasieks ekvatorių. Ateis laikas* kada musų planeta visai sušals. Moderniškasis mokslas tatai taip puikiai numato, kad jis gali, jei norite, eiti dar toliau. Kuomet visas žemės vanduo bus sušalęs į ledą, atmosfera taip pat pradės sušalti ir taps skysčiu. Temperatūra nukris iki 200° C. že-
, f miau nulio ir atmosfera pavirs į skysčio j urą, uždengdama žemę apie 35 pėdas gilumoj.iki ta “sudnoji diena žmonija jau

su- nu-

ateis, žmonija jau seniai bus leduose palaidota. Vieną gražią dieną , šaltis sunaikins visą žemės gyvybę. Bet iki toji diena ateis, tas laipsniškas šaltis bus atlikęs didelį darbų gyvūnijos pažangai. Seniai yra žinoma, kad visos gyvybės gyvenimas šioje žemėję yra žiaurių kovų gyvenimas. Ėjo ir tebeina kova; už maistą* kova už pataites bei patinėlius. ši kova. yra lyg koks ek- zaminas išbandyti gyvūnijos stiprybę, greitumą, sumanumą, žodžiu sakant, ši kova išbando visas gyvenimo kokybes. Silpni ir nerangus yra priverčiami trauktis- iš: kelio, užleidžiant savo vietas stipresniems, vikresniems ir pfo-Tdje

gilintis ir nūgrinėti socialės evoliucijos klausimą. Galima pasakyti, kad kova už būvį ėjo per amžiiis. šios teorijos nieks iki šiol nestengė griauti. Kai kurie bandėneigti faktą, kad gamta turi žiaurius dantis ir nagus, čiau jie apsirinka. Dantys ir nagai nebūtų tokiais, kokiais jie yra, jeigu jie nebūtų išvystyti pėr ilgą vartojimą.Modėrniš'kasis mokslas gali dar daugiau pasakyti. Kas metas gamtoje atrandama tūkstančiai naujų dalykų ir pasiunčiama juos universitetams ir mokslo draugijoms ištyrimui. Kiekvieną dešimtmetį musų supratimas apie gamtą didinasi. Ta idėja, kad gamtoje eina kova už būvį, tuo budu, ne silpnėja, bet stiprėja. Be kovos tarpe pavienių gyvūnų dar eina dvi milžiniškos kovos tarpe elementų. Viena tų batalijų yra kova sausžemio su vandeniu. Nuo neatmenamų laikų tą kovą kai kada la'ihiėdavo vanduo ir užliedavo milionus kvadratinių mylių žemės. Kai kada tą kovą lŪimėdavd žemė ir iškildavo virš vandčnynų lyg koks milžinas. . šis reiškinys padarė žymią įtaką į žemės ir vandenynų gyvūnus. Tokie dideli perversmai gyvūnijos gyvenime išbandydavo jų pajėgumą ič sugebėjimą plrisitaikinti prie naujų sąlygų. Bet ne musų tikslas yra čionai dėstyti karą tarp žemės ir vandens. Tą kovą mes čionai suminėjome dėl to, kad sausžemio pasikėlimas išaiškina ledų gadynių priežastis.Kova tafp kitų dviejų elementų, kova tarp šilimos ir šalčio, yra ne mažiau reikšminga ir svarbi. Erdvėje viešpataująs šaltis, kuris siekia apie 300Q G. žemiau nulio, tarytum, koks smakas, išskiesto- mis letenomis tykoja kiekvieną visatos planetą. Milionais metų ( planetos pasilaiko pakankamai: karštos ir tuo budu nuo smako apsigina, žvaigždė arba saulė gali skaisčiai šviesti, ir žibėti per tūkstantį metų-, per keletą tūkstančių ’metų, per milionus metų, bet tas

Ta-
rezervas eik- smakaš lėtai nenusigąskite, millonų metų šioje planetų*lėdų gadynes,

šalčio smakas nukamuos ir, galų gale, ją pasigriebs. Planetos gali šildytis saulės šilimoje ir geretiš jos šviesoje desėtkais arba šimtais milidnų metų. Bet kai tik šaulės karščio rezervas baigsis, erdvėje tykojantis smakas jas pasi- gaus ir jų gyventojus amžinoje tylumoje palaidos. Musų saulės karščio vojasi ir šalčiė artinasi. Tačiau Yra dar daug žmogui gyventi j c.Peržvelgdamimes matome, kad šalčio smakas gali laikinai ne laiku suleisti savo dantis į žėmės paviršių ir laikyti sukandęs ketvirtadalį arba pusę miliono metų, šalčio smakas daboja žemės kovą su vandeniu. Kiekvieną kartą, kada žėmė tą kovą laimi, kada jinai tą sunkią kovą laimėjusi per aukštai iškelia savo galvą virš jurų lygumos, ją nusitveria žiaurus šaltis. Musų žemė yra pergyvenusi penkias sunkias ledų gadynes. Apart didžiųjų ledų gadynių, tam tikrose vietose yra buvę mažesnių žemės pakilimų, o po to sekė mažesni vietiniai šalčiai. Žemės istorijoje, tuo budu, yra buvusios penkios klimato revoliucijos ir didelis skaičius menkesnių sumišimų.Klimato revoliucija arba ūmūs klimato persivertunas iš šilto į šaltą negalėjo nepaveikti į gyventojus., šalčiams užėjus, ant didžiausių žemės plotų gyvūnija pragaišdavo, o ant kitų milžiniškų plotų augmenys visiškai pasikeisdavo ir žymiai sumenkėdavo. Prasideda kova už maistą. Dauge- nuo šalčio ir įgauna nau- naujus orga- gadynės gy- neapsakomas jų dauguma.
lis gyvūnų žūsta bado, o likusieji jūs- papročius ir miš. Laike ledų vybė pergyveno kančias. Didelė negalėjo tų kančių pakelti ir lūkėjo išnykti. Likusieji keitė savo išvaizdą ir papročius, idant prisitaikyti prie šaltų sąlygų. Tie pasikeitimai bei permainos vedė gyvūniją link pinnyneigos.(Galas)
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SĖNATVSS; SUSILAUKUS

Rašo Dr. G. L BlbŽis, dėntistas, Chicago, III.
tingesniems^ gyvūnams Tdje kovoje išlikusieji gyvūnai iš gentkąrtės^ į gentkartę taikosi ;; naujas sąlygas ir gerina saw vo veislę. “Gamtos atrinkimas” tuo budu yra, kaip tatai pirmiausiai Darvibaš išrado, didžiausias faktorius evoliuci-: joje.

Amžina kova už buvį\“Kova už. būvį“ yra vienas žymiausių reiškinių gyvenime. Ji šiaiidiė eina kiekvienam lauke ir prūde, kiekvienoj vandenyno mylioj/; ir< kiekvienoj, sausžemio. mylioj, kiekvienoj dirb:tiftvėj> ir kiekvienam futbolo lauke, kiekvienoj profesijoj ir kiekvienoj idėjų sistemoj, net tarpe bažnyčių ir valstybių^ Kova: už būvį šiomis dienoms prdfleda; įgyti sąmojingos kovok ^pobūdį. Bė per įlgbm4ii gyvybės besivyš- tymo laikotarpį sąmoningos kovos nebuvo. Pasižvalgę aplink mes ^pastebėsime,’ kad1 so- cialę;; evoliuUja:i Sihiidie yra apgąįjėtiąfli menka, nors tas protingas gyvūnas, žmogus, jau išgyveno žemėje daugiau nei mili'oną mėtų!Šioj e Viėtbjb • įilfeš* nenorime

Senatvė nelaukiant ateina. Ji yra nepageidaujama viešnia. Kurie turi sugebėjimą užlaikyti savo sveikatą, (tikrai žino, kad senatvė ateik. Neblogas ? dalykas yra žinoti,1 nes tokiu budii galima prisirengti sutikti ją, kai- garbingą viešnią. Gera sveikata yra būtinai .reikalinga, kad užtikrinti ramų ir laimingą senatvės periėdąs. Nelaimingas tas, kuris dar jaunas būdamas jiersiskirid str kun6 jėgomis.Ligos ir skausmai. nėra., natūralia dalykas. Jie yra.gamtos bausmė. Ne visuomet mes esame kalti dėl ligos, sirgimo, bet icartais per apsileidimą dasilei- dŽiame’ itai’ nelemtai audrai ■ pagauti.i žmogaus gyvybei palaikyti teikia maisto; nemažiau jam reikalingi it dįmtyši Gyvendamas žthogus' eina g^enimdi mokyklą. Jis gali turto sukrauti, protingu tapti, viėridk, rietėkęš Gantų ir sveikatos, .pasilieka rie- Uimingas iki, gyvenimo > pabaigai. Pastebėta^ kad žrfiOhėš\nėt šėšias dešimts metų senumo, kbrie turi Šveikus dagtis,'(turi % gerą,.sveikatą...taipgi jie yra. liųoši' nub ūžOšttėjŪšių ligų. Bet. kar tąis matome j aunu vyrų ir moterų susisukusių, kandidatų j iiįforiiū& K aibe čia priežastis?

Labhi» sunku save apkaltinti,' bet prašau jūsų pažiūrėti į kitų, dantis* ypatingai į tų, kurie sako, kad rytoj juos išsival^- šiū, kad rytoj pasitaišyšiu, o tas rytojus , neateina tol, kol’ perkūniškas skausmas netred-> kia j galvą; ir tuomet tik dantis mazgoja ir bėga pas gydytoją nebe taisyti, bet traukti; nes jau pėrvėiu taisyti. Tik tokiam žmogui, gavus progą pažiūrėti į burną, į supuvusiu^ dantis; apsipuliavūsias smegenis, o ypatingai dar per padidinamąjį stiklų, tikrai tą žmd- gų apgailestauti, ir. kito nieko nemanyti,, kaip tik, kad tas žmogus savo burnoje nešioja' visą muziejų bakterijų.SulaUkę senatvės, šitokie ne- praUštabtirnidi turės po* kokį tuziną atsikartojančių (kroniš- kų) ligų. Jiems ir sąnariai greičiau sustings ir kraujagyslės' sukietės irplaks: Senatvė juos daug smigiau prislėgs, negh šVarabut- riius. Jauni iš anksto turėtų sikn sidėmėti sveikatos dantų ir nė- švatuino klausimu. Nereikia! dilbti krakmoline tešla arba kitu kuoi aplipti dahtims. Valyk liielL sykių, kiek sykių valgab Lai tavo būna tokie dantys, kokiais tave gamta apdovanojo, a jei pats negali išlaikyti, tai leisk, laiku gabiai dentisterijos rankai paliesti tamstos dantis, tadh tamštos seiiat^ė bus linksmesnė.

širdis- silpniau be-
J

I.
- *■ G.-

&Jtii.to
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MUSŲ SKAITYTOJAI
Vaivadai Naujienų adresu 1739
S. Halsted str.

8. Kontestas baigsis sausio 
16 d;

Raitai skiriami | ftj skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 
“Musų Skaitytojams*’ būtinai pridėdami savo vardų ir pavardę.

RUSIJOS stalincai kuria mo mankta,4»d Šokt, ritmiškai, 
ugnj pasaulio taikai 

sunaikintu

, 1" - >4.'- ■

Dainuos Bulawo Atletų 
vakare.

Dabartiniai Paisijos įvykiai 
aiškiai rodo, kad Stalino rėži- 
mui-diktaturai dienos suskaity
tos. Ne be reikalo" yra sako
ma, skęstantis ir už šiaudo 
griebiasi, kad išsigelbėjus. Tik 
vieton šiaudo, Stalino ir jo kli
kos visa viltis išsigelbėjimui su
dėta šautuvuose, užtai dabar 
varoma visoj šaly platus pro
vokatoriškas darbas. Mat, 
stengiamasi visus tuos, kurie 
negarbina pragaištingą Stalino 
diktatūrą, suverbuoti ir pasau
lio akyse parodoma juos kaipo 
“sąmokslininkus”, kurie nužu
dė Sergei Kirovą, kad juos vi
sus galėjus pastatyti prie sie
nos nušovimui.

Neišrodo, kad po ta provoka- 
tiška priedanga kraujais apsi
taškęs diktatorius galės numal
šinti “kramolą”. Ne,— jis tik 
prieš užbaigsiant savo viešpata
vimo dienas gali sukurti ugnį 
pasaulio taikos sunaikinimui. 
Juk toks masinis—kruvinas 
“kramolos” numalšinimas greit 
gali iššaukti kaimyninių šalių 
intervenciją ir prasidėti karas.

Tuomet dar Lutų gera proga 
mūsiškiams bolševikams šaukt’, 
kad buržujai užpuolė darbinin
kų tėvynę. Kaip jie ten nešu- 
kautų, bet ateis laikas, kada 
Rusijos liaudis su visoms savo 
teisėms pasiliuosucs iš diktato
riškos vergijos.—A. J. S.

sulyg muzikos takto judėt, nė 
vienam nėra vėlu, jogs sveikas 
asmuo nėra per senas.

Jei rengėjams pramogų ap 
eina, kad skaitlingai jų pramo
gą lankytų, jie privalo stengtis 
patenkinti ne mažumą, bet di
džiumą, iš kurių didžiausia pi- 
nigišką paramą gauna pa
tenkint; kad visi kas šokt mo
ka, nors turėtų progą pasi- 
mankštyt.

Samdant muzikus prisakyt 
kas groti. Teisingiausia 3 lie
tuviški šmoteliai, o 4tas “ame
rikoniškas”. Nuo to jaunuoliai 
niekuo nenukęs, nes jie gali 
ir šoka visus lietuviškus šokius. 
Kita nauda—sumažės ryškus 
skirtumas tarp atėjūnų ir ėia- 
gimių, o tuom žymesnė pagar
ba lietuvybei.—A. R,

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

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

ALFABETO
* **

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams 
susirasti, kur galima nusipirkti {vairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

ANGLIS 
COAL

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

NORTHERN COAL CO., 
3 telefonai

Republic 0600 —- Lawndale 7366 —

BARŲ FIKČERIAI
BAR FIXTURES -

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLWORK

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

Lai ir suaugėliai pasi
šoka.

Nūnai, sueigose, parengimuo
se, šokiuose, ypač viešuose, 
kiiomažiausia begrojama taip 
vadinamų “lietuviškų šmotelių” 
atėjimam priprastų šokių.

Kas lankosi Liet. Auditori
joj, tas žino, kad ypač dides
nėse pramogose tik atidarant 
šokius lietuviškai sugrojama, o 
po tam visą vakarą džiazas ir 
“kratiuliai” zulzinama. Jauni
mui tinka ne grožis, ir ne gra
cija, o prašmatnumas. Tūlas ir 
suaugęs bando mėgdžioti' jau
nuolius, bet retas. Visi kiti 
smakso sustoję lyg atėję žiūrėt. 
O moters—jei gavo sėdynę, taip 
ir sėdi pasienyje visą vakarą.

Daugelis tokiu patvarkymu 
nepatenkinti kalbasi: “už ką 
įžangą mokėjom, kad nė pa
šokt negaunam. Jaunuoliai, ku
rie jei ne veltu: 
žiau įeina, 
ka”.

Nesuprantu, kodėl parengimų 
promotoriai koncertus, persta 
tymus, ar gūžinės rengdami, 
neatsižvelgia į senuosius; Šo
kis yra tam tikra pasitenkini-

tai už ma- 
jiemr—visa muzi-

A. + A.
TEKLE PETRULIENE

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 31 diena, 11:00 va
landą vakare 1934 m., sulau
kus 48 metų amžiaus, gimus 
Skaružu parap., LMjokyščių 
kaime, Kauno apskr.

Priklausė prie šv. Onos Mo
terų Dr-stės Roselande.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliūdima 

vyra Boleslovą, 2 sūnūs Vytau
tą ir Aleksandra, dukterį Al
dona, du broliu Juozapą ir Fe
liksą, Lietuvoj seserį Kazimie* ■ 
ra ir daug giminių ir pažys
tamu.

Kūnas pašarvotas randasi 
10747 So. Indiana Avė., ROse- 
land, I1L ' . .

Laidotuvės ivyks subatoj, 
sausio 5 dieną, 8:30 vai. rvte 
iš namu i Visų Šventų parapi
jos bažnyčią. kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iŠ ten bus nuly
dėta i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Teklės Petrulienės 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai* paskutini patamavima ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunai, Duktė, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra 
bonus J. J. Bagdonas, Telefo
nas Pullman 4I5L . , ,

MODERN MILLW0RK & BLDG. 
SUP. CO. Tel. Virginia 1914 — 8000 
Archer Avė. Storm Sash ir Kombi
nacijos, Duris. Lentos. Roofing ir 
Asbestos — Siding ir Virtuvių šėpos,

PLAUKŲ DAŽAI
HAIR COLOR

Koiitestas grabo 
riaus vardo pa

keitimui

Stella Rimkaitė
Kiekvienam žymesniam kon

certe bei operečių perstatyme 
dalyvauja p-lė Stella Rimkai
tė. Tai yra visų mėgiama dai
nininkė. Ji dainuos Bulaw Aces 
šokių vakare, šeštadienį, sau
sio 5-tą Hollywood svetainėj, 
prie 43-čios ir Western Avė.

(Sp.)

ANTRARANKIAI IR NAUJI 
Barams fikčeriai taipgi stalai ir krė
slai tavernoms. Labai pikiai.

CHICACO CABINET & MILL CO. 
3012 Archer Avė. Lafayette 1235

BARAMS FIKČERIAI 
Žemiausiomis Kainomis Chicagoj 

Nauji ir vartoti stalai, krėslai 
įrengimai restoranams.
....Priimsime jusu senus fikčerius 1 
gerą kaina.

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

netoli Roosevelt Rd. tel. Monroe 4078

ir 

už

Čia
susirasit
ko

jums reikia

RADIO

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

RAKANDŲ Bargenai
FUKNITURE BARGAINS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25a ,KI 35% 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO. 

1635 W. Division St.
________ kampas Marshfield________ 
RUPTUROS DIRŽAI I 
TRUSSES FOR RUPTURE |

Kadangi yra pripažįstama, 
kad žodis “graborius” nėra lie
tuviškas ir netinka graboriaus 
profesijai pavadinti, tai grabo
rius J. J. Bagdonas, 2506 W 
63 str., paskelbė kontestą su
radimui tinkamiausio lietuviš
ko žodžio graboriaus profesijai 
pavadinti.

Bus duota $10 dovana tam, 
kurs pasiūlys tinkamiausią lie
tuvių kalboje žodį graboriaus 
profesiją pavadinti pagal se 
karnų kontesto taisyklių: s

1. žodis ar žodžių kombinuo- 
tė turi būti grynai lietuviški.

2. Turi būt -parašytas įrody
mas, kad filologiškai (kalbos 
žvilgsniu) pasiūlytas pavadini
mas yra teisingas ir tinkamas.

3. Pasiūlytas pavadinimas 
(žodis ar žodžių kombinuoto) 
turi gerai skambėti.

4. Pasiūlytas pavadinimas tu
ri teisingai nusakyti grabo
riaus profesiją, būtent grabo
riaus patarnavimo liūdnoj va
landoj.

5. Dovana bus priteista tam, 
kurs ne tik suras tinkamiausia 
vardą, bet ir geriausia išpildys 
visus kontesto reikalavimus.

6. Kontesto teisėjais yra Kj 
Jurgelionis ir A. Vaivada. Jų 
nuosprendis bus galutinas .

7. Visus raštus kontestui 
siųskite Kl. Jurgelioniui ir A.

Budrike programas 
sekmadienį

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

JUBILERIJA
JEWELRY

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

Detalio rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15. $25, 
$35 ir $350. 10 dajk. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d miegkamb. se-

I tas $98. Parlor sėt. $25—-$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9. ned. iki 4.

AR JUS TURITE RUPTURĄ
Jeigu taip, tai atsilankykite ir 

mes pritaikysime jums musu spe
cialiai padarytą diržą.
Single .—.......... $3 | Double ___  $7

Musų kainos yra žemos
Esame šiame bizny jau 40 metų

T. V. VILIM DRUGS—TRUSSES 
3233 W. Cermak Road 
Kampas Sawyer Avė.

STOGAI
ROOFING

Siunčiame Gėles Telegramų i 
pasaulio dalis.

viso

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams 

nagrabams.
3316 S. Halsted St

Phone Boulevard 7314. Chicago, III.

ir

MARIJONA BILIEŠIENĖ 
po tėvąis šoblinskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 1 dieną, 1:00 valandų 
po piet 1935 m., sulaukus pu-* 
sės amžiaus, gimus Šiaulių ap.. 
Skuodo parap., Narvidų kai* 
me.

Amerikoj išKyvepo 22 metus.
Paliko dideliame . nuliudime 

mylima vyrą Kazimiera,'8 dūle 
teris Marijona, Stanis)&vą ir 
Kazimierą, dvi seseris Anasta
ziją, ir Oną ir tris švogerius 
Vladislovas Liberis ir ju# šei* 
myna, Juozapas Milesis ir ių 
šeimyna ir Vladislovas Galdi
kas ir jų šeimyna ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
12345 Emerald Avė.. Węst 
Pullman UI.

Laidotuvės įvyks šeštadieni 
sausio 5 dieną, 8 vai. ryto iš 
namu i Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapines, 

Visi a. a. Marijonos Biliešie- 
nės giminės, draugai ir pažys
tam i esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Vyras, Dukterys, Seserys, 
švogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
J. F. Eudeikis, iel. Yards 1741. 
m

Budrike krautuvės tiekia to
kius gražius radio programus, 
kad nebūtų naujiena jais pa-, 
girt. Sekmadienio programas, 
WCFL, 1:00—2:00 v. po piet, 
buvo labai gražus, taip kaip ir 
visuomet. Pasididžiuot reikia- 
gi tuom, kad čia vėl dainavo 
tas populiaris ir visų mėgia
mas baritonas, Kazys Pažers- 
kas. Jo dainavimas taip vi
siems patiko, kad štai šis yra 
antras programas iš eilės, ku
riame p. Pažerskas dainavo.

Mergaičių duetas irgi dide
liai klausytojams patiko. Jų ji] 
malonus ir gražiai suderinti 
balseliai buvo lyg rožių kva
pas vasarą.

Sekančio Budriko progra- 
mo pasiklausysime rytoj (ket
virtadieny) vakare, 7:30 — 
8:30 vai., iš stoties WHFC, 
1420 K. O bus ko pasiklau
syti. — Reporteris B,

vinskiui labai brangiai atsieis: 
po šio nepasisekimo jis daug 
mažiau betraus publikos, o to
dėl ir įplaukos žymiai susi’ 
trauks.

Prie progos reikia pažymėti, 
jog ligi šiol Levinsky dar nie
kuomet nebuvo pralaimėjęs 
bokso rungtynių “knock-out’u”.

K A SS JEWELRY & MUSIC STORE 
4216 Archer Avė. Lafayette 8617 
Moter. ir vyr. rank. laikrodėliai $2.75 
ir augšč. Parker fountain plunksnos 
setas $1.95 ir augšč. Akordionai, 
smuikos, gitaros, muzika._________

KAILIAI
FURS

ČIA BUS GERIAUSIA 
Specialis išpardavimas tiesiog iš dirb
tuvės. — Išdirbanti parlor setus. Par
duodam pigiai nuo $39 ir augšč. Su- 
taisom parlor setus — we repair 
parlor sets — darbas garantuotas.

FELIX KLIMAS ir JOE KAZIK 
Savininkai

ARCHER AVĖ. FURNITURE CO. 
4140 Archer Avė. Lafayette 3516

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel, VICtory 4965.

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

Naujų Mėty radio pro 
■gramas žavėjo klau

sytojus.
Kas atsiminė ir kam aplinky

bės leido Naujų Metų vakare 
užsisukti savo rndio ant sto
ties WGES, 7-tą valandą vaka
re, kiekvienas buvo sužavėtas 
rinktiniom dainom; gražia mu
zika, įdomiom kalbom ir pasvei
kinimais, kame viskas buvo pri
taikinta Naujų Metų sutikimui.

Programe dalyvavo žymus 
dainininkai ir dainininkės, kaio 
tai Mrs. Gauras, Mrs. L. Sabo
nis, Mrs. McEnroy, A. čiapas, 
K. Sabonis, Peoples Parlor 
Kvartetas ir duetas. Jų balsai 
yra aukštai išlavinti ir gerai 
harmonizuoja. Naudingų pata
rimų, pateikė Dr. C. Vezelis, 
D.D.S. Prie to buvo gražios 
ir smagios- muzikos bei svarbių 
Naujų Metų rezoliucijų ir eilė 
širdingiausių sveikinimų nuo 
šių programų leidėjų Peoples 
Rakandų Krautuvių ir kitų žy
mių ypatų.—O. Pį

Jack Ganson paskirtas 
ristynių promoteriu ...... I —n, .
Lietuvis Jack.’Garson, gerai 

chieagiečiams pažįstamas risti- 
kas, tapo pakviestas didžiulės 
Dreamland korporacijos, kuri 
■randasi San Francisco mieste, 
promotuoti ristynes. Jo pagel- 
bininku liko paskirtas John 
Clute, kuris ligi šiol ėjo Cali- 
fomijos Bokso komisijos in
spektoriaus pareigas.

Korporacija, kuri iš ristynių 
daro milžinišką biznį, pilnai pa
sitiki Garsono gabumais. Korpo
racijos prezidentas P. S. Ehr- 
lich pareiškė, jog tai atsako- 
mingai vietai tapo pakviestas 
Jack Ganson vyriausiai todėl, 
kad jis turi didelį patyrimą ir 
asmeniškai pažįsta žymiausius 
Amerikos ristikus.

Jack Ganson su savo padėjė
ju Clute jau stojo prie darbo.

SAUSIO IŠPARDAVIMAS 
Pasinaudoki t atpigintomis kainomis. 
Prisidėkit prie musų kailinių kliubo. 
Nei nepaįausit. kaip nupirksite kaili
nius. Tiktai džiaugsitės čia dary
damos bizni. Kailiniai valomi, tai
somi, persiuvami ir naujai pamušami.

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigtas 1906 metais 
6510 S, Halsted Normai 5150

KNYGOS
BOOKS

Parduodam už storage kaštus. Rakan
dus, divonus, indus, patalinę ir tt. 

(Naudingi daiktai Kalėdoms) 
MIDWAY FIREPROOF STORAGE 
6139 Cottage Grove Avė. Chicago.

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

MarshalI Square Wet
Wash Laundry 

Suteikiame Pilna Patamavima 
2617-19-21 West Cermak Rd.

MĮĮNIĮ

i™

>' ' •• ™w

SIMM

l#wi
■

' o

ohii

1||B
!■ iii

M

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

Karolis Požėla rengia 
ristynes Clevelande
Per paskutines kelias savai

tes Karolis Požėla Clevelande 
surengė visą eilę ristynių. At
eityje jis planuoja tame mieste 
reguliariai rengti ristynes.

Tačiau Požėla 
ristynes, bet ir 
tąsi. Nėra tos 
jis nesiristų po
Trumpoje ateityje jis rengiasi 
išvažiuoti į. Kanadą, kur 
liks gal kelias savaites.

ne tik rengi i 
pats visur ri- 
savaitės, kad 
kelis kartus.

pasi-

Keli lietuviai sužeis 
ti keistose Naują 

Metų nelaimėse
Maža mergaite nulaužė ranką, 

beskaitydama “comics”; ki
tas, beplaudamas pyragą.

SPORTAS
•. • '' •* ■ » 41*. ■■ * V \ / į t,,

Max Baer laimėjo 
“knock-out’u”

Pereitą penktadienį Max Baer, 
pasaulio čempionas, iškirto

Chief GhogoH 
.. . ■ ' '' G, - i •

Abysšlnijos (Ethipia) kariuo
menes karvedys, kuris vadova
vo Abyssinijos susirėmimams 
su Italijos kariuomene iš Sa
muli, Afrikoj. Geriau ginkluoti

- * ■ '■ .... ' . * . ’

boksininkui Klng Levinsky špo- italai nugalėjo abyssiniečius ir 
są: antrame raunde nukirto jį už&nė didelę daij Abyssinijos, 

______ . kad pasigrobti aliejaus šaltinius 
r Rungtynės turėjo’ būti . įtik aukso ir platino kasyklas, 
šiaip sąu pasitreniravimas be(Mei ItalŲos plėšikiško žygio 
jokio nuosprendžio, ločiau ęaer rAbyssiniją jau padavė skundą 
pasiryžo pamokyti smarkuolį tautų sąjungai,'bet Italija ne- 
Levinsky, kuris mėgstą labai nori ęąyesti tą ginčą spręsti 

kalbeu^te- 1O>W Le. nrbiteRbijai. '

nuo kojų ir “užmigdė”

ĮĮĮfeu, J*

WESTSIDE — Bill Gislius, 
50 metų, 1309 S. St. Louis avė., 
išmušė iš vietos dešinį petį, 
kai bešvęsdamas naujus me
tus, alinėje, 2335 Leavitt st., 
paslydo ir parvirto.

WESTSIDE — Jonas Jab
lonskis atsigulė į lovą visai 
sveikas, bet kai pabudo, tai at
rado, kad negali veido valdy
ti. Po investigacijų pasirodė, 
kad jam bemiegant jo brolis 
su kokiu tai įrankiu smarkiai 
sudavė per galvą, įlauždamas 
kairį žandą.

Motinos išbartas bandė 
nąsižudyti

BRIDGEPORT — Jonas Va
šu onis, 25 metų, 930 Wešt 31 th 
Street, grįžo namo linksmame 
stovyje. Jo motina išbarė sū
nų už girtuokliavimą ir ban
dė jam parodyti, kad tokiais 
keliais jos sunui nedera eiti.

Ar dideliai sugėdintas ar dėl 
kitos priežasties, sumis nus
prendė, kad jis nebenori dau
giau gyventi ir išgėrė gerų do- 
ąą nuodų — atropinos. Jis 

PARK* —dabar m St. Pąu c-

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ......   $25.00
$300 kaurai .......................... $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

GENERAL RADIO STORE 
3856 Archer Avė.

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

gen Strus, 4609 So. Albany 
avenue, šventė naujus metus 
vienoje parėję. Žinoma, bū
damas parėję nedykaduonia
vo ir buvo pusėtinai linksmas.

Vakarėliui beprogresuojant 
jam prisėjo piauti pyragą. Su 
dideliu užsidegimu ' metėsi į 
darbą. Su tokiu dideliu užsi
degimu, kad vietoje i pyrago, 
supiaustė savo' ranką. Jis už
baigė naujus metus Cook ap
skričio ligoninėje.

BRIDGEPORT — Genevieve 
Budvitis yra šešių metų. Ji 
gyvena adresu 812 West 35th 
Place. Ji mėgo skaityti “fo- 
nius”, tad ir tą dieną atsidė
jusi juokingus paveikslus žiū
rinėjo. Išsitiesė laikraštį ant 
grindų, atsiklaupė ir skaitė. 
Tuo tarpu ant jos parpuolė 
šeimynos “baby” ir nulaužė 
mažos Genevieve ranką. Guli 
German Deaconess ligoninėje.

MARQUETTE PARK—Bru
no Balkus, 21 metų, 7154 So. 
Fairfield avenue, buvo sužeis
tas, kai naujų metų dieną jį 
užpuolė ir sumušė du nežinomi 
vyrai.

MIL5? A
3140 S. Halsted

SAUSIO 3

“KANSAS CITY PRINCESS”

su Joan Blondell ir kitais 
taipgi komedija

SAUSIO 4 IR 5

“THE ČURTAIN FALUS”

su Henrietta Groaman ir kiti 
taipgi komedija ir 
5 aktų Vodevilius

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

MAX KOHN, Imp. Turk. Tabakas 
ir gilzai, 1728 So. Halsted St.

KALĖDOMS AKORDIONU 
IŠPARDAVIMAS

Rašykit reikalaudami kataliogo — 
gausite dirbtuvės kainomis. Geriau
siai padaryti Akordionai. Mes par- 
duodaine už cash ir ant išmokėjimo. 
PIATANESI ACCORDION MFG.Co.

1514 Milwaukee Avė., Chicago.
Tel. Brunswick 0240

Plėšikų užpultas ir 
sužeistas Charles

Katkus
WESTSIDE — Pereitos sa

vaitės pabaigoje nežinomi pik
tadariai užpuolė 60 metų Char
les Katkų, 2350 So. Oakley 
avenue, ir jį skaudžiai sumu
šė. Nukentėjusiam buvo nu
laužti keli šonkauliai. Jis bu
vo užpultas prie kampo Coul- 
ter ir Hoyne gatvių.

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

Vai—8:80 A M. iki 8:80 P. M. 
TeL HARrison 0751 

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

32 6 S STATE ST.
Oppotlte Dn» iStorįJMFjDOI^

R MOVA
I ITEATRAS n

35 ir S. Halsted St

v SAUSIO 3
“THE ST. LOUIS KID”

su James Cagnes ir kitais 
taipgi kitos atrakcijos ir

“LA CUCARACHA”
Trečiadieni ir Ketvirtadienį 

— Bak - Serv DYKAI
Penktadieni McKee indai moterims

SAUSIO 4 ir 5

“THE PURSUIT OF 
HAPPINESS”

su Joan Bennett ir kitais



NAUJIENAS, Chicago, 111, •Ketvirtadienis; saus. 3, 1935

NAUJI METAI ŽADA ATNEŠTI DAUGIAU 
LAIMĖS, REFORMŲ, GERBŪVI. SAKO 

ŽMONES REZOLIUCIJOSE
■ ■ -.................. ę

Žymus Chicagos lietuviai pasako savo nuo 
mones apie 1935 ir ateities planus

917 W.

suteikta

Visi optimistiški ir turi daug vilčių

kad
1933 
ger-

nk: •

apsireiškimai

atsiklaustieji

butu

sako

Rypkevičius, 
1517 North Irving

West

daug

Turbut nuo 1929 metų žmonės 
nežiūrėjo į Naujus Metus su 
tokiu dideliu optimizmu ir vil
timis, kaip šįmet.

Beveik visi pripažįsta, 
1934 metai bus geresni už 
metus ir visi laukia, kad
laikis pasireiškęs pereitais me
tais išbujos ir padidės metais, 
kuriuos dabar pradedame.

Daugelis iš atsiklaustųjų 
pareiškė, kad lietuvių gyvenime 
reikia padaryti reformų ir kad 
smerktini 
•prašalinti. 
■. Štai ką 
apie 1935:

Antanas 
bookee peris, 
avenue:

Kad viskas pasitaisytų, bei 
pats nenoriu pasitaisyti.

J. J. Bagdonas, 2506 
63rd Street, grabonus:

1935 metais nesakysiu
prakalbų, ką prižadėsiu tą pa
darysiu ir ALTASS’ui duosiu 
$100.00, . kuriucs prižadėjau 
Įeit. Vaitkaus skridimui Avia
cijos bankiete, rugp. 24 d., 
1934.

Vienas 22 metu jaunuolis, stu
dentas: *

Daugiau knygų—mažiau mo
terų.

S. Dalen, 4193 Archer avė., 
vaistininkas:

Lai “big shotai” sako ką jie 
darys ir ką jie nedarys naujais 
metais. Mažus “shotus” reikia 
palikti ramybėje.

Kleofas Jurgelionis:
. Nedarau rezoliucijų.

Justinas Mackevičius, 2324 S. 
Leavitt Street, ALTASS iždi
ninkas, reaLestatininkas:

Pirmiausiai, stengsiuos ir 
darbuosius, kad lėktuvas butų 
usiųstas į aną pusę ir su de
presija nebesiriesiu, nes depre
sija jau pasibaigė.

P-ia N. Insodienė, 3045 West 
6Cth Street:

Kad Įeit. Vaitkaus transat
lantinis skridimas butų pasek
mingas ir įvyktų gegužės me
nes’’, ir, “keep smiling”.

Dr. A. L. Davidonis, 4910 S. 
Michigan avenue:

Būti daugiau draugingais ki
liems, mažiau ginčytis ir uoliau 
savo įsitikinimus skelbti.

Julius /Brenza, Metropolitan 
State

Nėra laiko rezoliucijas raši
nėti, reikia daryti atskaitas ir 
“statementus”. 1935 metai bus 
geresni.

Antanas Kalvaitis, Lietuvos 
Konsulas Chicagoje:

Prie šios naujų metų progos, 
darydami ateičiai planus, turi
me įrašyti į musų ateities veik
lą liautis vieni kitus Šmeižti, 
paduoti vienas kitam brolišką 
tanką. Užmirškime praeities 
nesusipratimus. IPrisipažinkime 
vieni ir kiti, kad praeityj pada
rėme klaidų, bet parodykime 
gerą valią, kad mes 
tas klaidas atitaisyti 
nekartoti. Daugiaus 
kaimyno įsitikinimui,
kimės mažiau nepatirtais gan
dais, kurie faktinai ir sudaro 
visų nesusipratimų centrą. To
ji taktika, kurią mes vartoja
me kovodami su savo politiniais 
priešais nėra pripažinta civili
zuotų tautų šeimoje. Tad ir 
mes ją turime mesti lauk, jei 
pretenduojame į giedresnę atei-

pasirengę 
ir jų jau 
pagarbos 
Vadovau-

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

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

D. Pivoriūnas, 4622 South 
Marshfield avenue, kepėjas:

Nauji metai bus geri, laimin
gi ir turtingi. Biednų metų tu
rėjome užtektinai ir jie jau 
perdaug pavargo, tad reikia 
duoti jiems poilsio, o naujiems 
metams progą parodyti ką jie 
gali.

Dr. A. Montvidas, 2121 N. 
Western avenue:

Rūpintis, kad bepročiai, silp
napročiai ir vaikapročiai neiš
moktų rašyti, prakalbas sakyti 
ir mitinguoti-diskusuoti, nes di
džioji mizerijų dalis paeina iš

SUPREME MEAT 
MARKEI CO.

3232 S. MORGAN ST.—4161 ARCHER AVĖ.
RAUDONAS FRONTAS

LAMB STEW ar VEAL STEW
svaras ................... .........

VEAL CHAPSAI ar PORK
CHAPSAI svaras.........

ŠVIEŽIOS ŽUVIES
•. svaras............................

121c
41c

Gerkit ir Reikalaukit
VIsom Alintae 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinas

nathan 
KANTER

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

TeL TARPS 0808 !

padaryti lietu- 
linksmesniu ir 
pasiryžęs pla- 
gerovės ir lai

7018 Egg-
/

Mrs. Joseph H. Schaffner

iš Carmei, Cal., žmona žinomo 
rūbų fabrikanto, kuri naktį 
prieš kiek laiko prapuolė iš sa
vo namų. Spėjama, kad ji pri- 
sigirdė juroj.

PRANEŠIMAI
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš

kas Kliubas laikys metini susirinki
mą penktadieni sausio 4 d, 1935 m. 
7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 S. Halsted St. Visi 
nariai būtinai privalote ant šito su
sirinkimo atsilankyti, nes randas 
daug svarbiu reikalų. Bus išduotas 
raportas Kom. Rengiamo Koncerno 
kuris atsibus sausio 6 d. ir Raportai: 
Komisijos patikrinimo metinių kny
gų 1934 ir taipgi daugiaus raportų

* S. Kunevičius rašt.

Draugystė Saldžiausios širdies 
Viešpaties Jėzaus laikys metini su
rinkimą sausio 4 d. 1935 m., 7:30 
/ai. vak. Chicagos Lietuvių Auditori- 
io,i.‘ 8183 So. Halsted St. Malonėkite 
visi nariai atsilankyti, nes randas 
daug svarbiu reikalų aptarti dėl 
draugijos labo. Valdyba.

Pranešimas Tavernų 
Savininkams

mėtai bus 
Būdamas 
Draugijos

Lietuviu Vakarinė* žvaigždės Pa
ščiuos Kliubo metinis susirinkimas 
i vyks pentkadieni sausio 4 d. 1935 
m., 8 vai. vak. G. Chemnusko svet 
1900 So. Union Avė. Visi nariai ir 
narčs malonėkite atsilankyti i ši 
svarbu susirinkime, nes turime 
svarbių reikalu aptarti Ateidami 
atsiveskite savo draugus ir drauges 
prirašyti prie Kliubo.

B. žolynas, sekr.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo 
metinis susirinkimas ivyks pentka
dieni. sausio 4, 1935 m., Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halsted St 
7:80 vai. vakare. Visi kliubifeČiai 
kviečiami būtinai dalyvauti metinia
me susirinkime. A. Kaulakis, rašt.

--------—— ' ■ **—■— -- - - - , 
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jų pasišventimo gelbėti pasaulį.
Vincentas B. Ambrose, agen

tas:
Get the cash and let the 

crcdits go.
P-ia A. Nausėdienė, 

33rd. Street:
O, kad mums butų

galimybė matyti save taip, kaip 
kiti mus mato! Pasimokinkime 
iš praeitų 1934 metų gražių ir 
negražių darbų, kaip bendriau 
veikti lietuvybės labui.

Antanas G. Kartonas, 2557 
West 69th st., ALTASS prezi
dentas:

Su naujais 1935 metais gau
name naujų vilčių. Bandysime 
išvengti padarytų klaidų. Per 
1934 melus mes pažinome kas 
yra musų draugai ir kas yra 
musų priešai antro tranzaitlan- 
tinio skridimo darbe. Kuomet 
senieji ALTASS valdybos na
riai tiesė draugišką ranką nau
jai atėjusiems į. komitetą,. tų 
naujai atėjusių laikraštis ne tik 
nesiliovė, bet ir toliau šmeižė 
antro skridimo darbą. Mano re
zoliucija — smarkiau kovoti su 
musų priešais, nes mes j uos'ge
rai pažystame, ir solidariai dar
buotis su progresyve, patriotiš
ka visuomene. Nėra abejonės, 
kad su jos pagalba užsibrėžtas 
tikslas bus atsiektas.

Adv. J. T. Zuris:
Stengsiuos, kiek mano pozici

ja ir jėgos leis, 
vių gyvenimą 
šviesesniu. Esu 
;inti grįžtančios
mingos ateities mintį, nes mes 
žinome, geri laikai jau grįžta.

B. R. Pietkiewi.cz, 2608 W. 
47th st., Dariaus-Girėno legio
no pirmininkas:

Tikiu, kad darysiu geresnį 
riznį 1935 metais ir dėsiu pa
stangas, kad išauginti ir ant 
žemlapio uždėti Dariaus-Girėrio 
>giono Postą. Jis gali daug pa
daryti.

Elena Stonkiutė, 1934 metų 
Lietuvių Dienos karalaitė:

Let my * consėTėnč’ė * be my 
guide. y -

Adv. A. A. Dobbs, 139 N. 
Clark Street:

1935 metai bus geriausi me
tai nuo 1929. Jie bus reikšmin
gi metai ne vien lietuviams, bet 
ir pasauliui. Laike tų metų lie
tuvių Vardas visur skambės, 
nes lietuvis nustatys du naujus 
aviacijos rekordus. Nors mes ir 
juvome truputį apvilti 1934 
metais, bet mes turėsime pro
gos labai džiaugtis 1935 metais.

P-ia Nona Gugienė, 3323 So. 
lalsted Street:

Juoktis iš visko...
Diena atrodys giedresnė, 
žiema bu^ malonesnė...
Wm. J. Kareiva, 4644 South 

Paulina street:
Pradedant su šeimyna — 

stengsiuos ją ne padauginti, bet 
padidinti. Kiek man jėgos leis, 
stengsiuos prašalinti įvairius 
nemalonumus ir šmeižtus, kurie 
išsivysto iš kai kurių laikraščių, 
kai kurių vadų ir visokių savo 
rūšies garbės ieškotojų, užsipul
dinėjimų ir kritikos, ir įkūnyti 
tokią dvasią, kokios pageidau
ja didžiuma visuomenės. • Mes 
turime stengtis sustiprinti sa
vo jegas, kad drąsiau ir nenu
ilstančiai galėtume darbuotis 
visuomenės ir tautos labui ir 
įvykinti antrąjį skridimą, kad 
musų lakūnas nuskridęs anon 
pusėn galėtų nuo musų pasvei
kinti musų brolius Lietuvoje.

Eufrozina Mikužiutė, 2121 N. 
Westem avenue:

Konfidencialiai kalbęti, o nie
ko ypatingo nepasakyti.

S. Zavist, 3912 West 62nd 
street:

Miegoti bent 9-iąs valandas į 
parą.

Stella Gapsewicz, 6640 South 
Campbell avenue:

To be firmer in my deęisions.
J; F. Eudeikis, 4605 S. Her- 

mitage avenue, graborius:
Tikiu, kad nauji metai bus 

laimingesni ir geresni. Norė
čiau matyti daugiau atletinio 
judėjimo tarp lietuvių, nes

I tuviai turi tiek daug jaunos ir 
J . " ' •/ • ■' • . V ■ '

Weiit

1934 mc-

geros medžiagos; Atletikos pa
laikymas tarp jaunųjų yra ge
riausias būdąs palaikymui lie
tuvybės tarp jų. “Naujienų” 
basketball turnyras yra vienas 
iš pirmųjų užsimojimų sporto 
srityje. Jų reikia daugiau.

P-ia J. Eudeikienė:
Naujų rezoliucijų nedarau— 

prisilaikau senųjų, nes jos ge
riausios. O kas tos senosios re
zoliucijos, : tegaliu 
ausį.

Mrs. K. Jankus, 
leston avenue:

Metai bus daug geresni. Ti
kiu, kad jie atneš daugiau 
sveikatos šeimynoj. Padidėji
mų šeimynoje — turbut nebus.

J. Drasutis, 8445’ Gilbeit 
Court:

Ką-gi galima pasakyti, neži
nau? Pereiti metai nebuvo 
tokie geri.' Reikia tikėtis, kad 
šie nauji metiri bus geresni.

Dr. I. E. Makaras, 10748 S. 
Michigan avenue t

Matau, kad 1935 
geri mums visiems. 
Lietuvių Daktarų
pirmininku, stengsiuos Draugi
ją ugdinti ir finansiniai, ir na
rių skaičiumi ir stengsiuos pa
rodyti ką lietuviai daktarai 
daro ir ką jie gali ir yra už
sibrėžę padaryti.

A. Grigas, Biznierius, 7.200 S. 
Campbell avenue:

Pakol dabartine supuvusi 
sistema pasilaikys, tol geresni 
laikai negalės grįžti. Norė
čiau tikėti, kad toji sistema 
bus pakeista 1935 metais, bet 
kad to tikėtis, reikia būti ne
paprastu optimistli. Biznis? 
Biznis nepagerės, kol žmones 
neturės darbo.
r ' Wm. Lileikis, 4609 
worth avenue: i

Metai bus geri.’ 
riau nepaprŠščiSmsi
tais, bus geras ir naujais. Ar 
šeimyna didinsiu? Gal, bet 
apie tai pažiurėšime..;

Dr., T. Dundulis, 4147 Archer 
avenue: - < i' f

Visuomet sifehgsiuos duoti 
žmonėms viską, kiek man ži
nojimas ir patyrimas leidžia. 
Mano tikslas biis visiems vie
nodai ir lygiai‘Tarnauti.

S. P. Mažeika, 3319 S. Litua- 
nica avenue, graborius:

Naujų metų,r*rirosPektai la
bai geri. Kalbėk su vienu, 
'kajbė’k su kitu visi tai pat
virtins. Žmones ir krautuvėse 
perka geresnės' rūšies prekes, 
žinoma, savo biznį mėginsiu 
padidinti. Ir prisižadu kiek
vieną rytą atsikelti prieš pus
ryčius. ,

G. Eitmontai, 5026 W. Wiash- 
ington blvd: ;

Pereiti metai buvo geri, šie 
metai bus geresni už pereitus 
2 metu. Musų namas turi 43 
fliatus ir nėra nei vieno tuš
čio. šiais metais ir nuomą 
padidinsime. Pereiti metai bu
vo geri ir tuo,' kad musų sū
nūs atsiekė savo tikslą muzi
koje 1935 jis progresuos to
liau.

G. Stungis, Drovers Banke:
Kaip nauji mėtai? “O. K.” 

Turiu daug vilčių. Rezoliuci- 
j ų ? i Rezoliucijų nerašiau.

Arėjas Vitkauskas: \
žmogui pasitaisyti nėr# nie

kuomet vėlu -HPalikti ' tą tik 
naujiems metams yra nesąinb- 
nė! . Savo ydas esu pasiruo
šęs bet kuomet pašalinti. Vi
suomet busiu dėkingas už vis
ką, kas padeda tą įvykdyti. 
Ir yra noro ir kitiems patarti, 
kad “naujų metų rezoliucijas” 
darytų kad ir prieš kelis me
tus prieš tuos maujuosius me- 
tusM kuriuose “rezoliucijos” 
klausimas iškyla...

M. Narvid, 2424 W; 69lth st: 
žiuriu. į naujus metus su op- 

timizmu ir viltimi ir tikiu, kad 
nebusiu apviltas. <

C. Kairis, 5128 George st., 
Amalgamated Unijos atstovus:

Išrodo, kad nauji metai bus 
driiį# ęer&sni. ' Yra daugiau 
darbų, tad žmopes ir daugiau 
praleidžia. Kriaučių šapos 
niekad neturėjo tiek darbo, 
kiek prieš Šventes 'ir dabar. 
Orderiai šapose pakilo net iki 
1,000%. štai 4ieha firma per- „ ■■■ ■

nai išleido tik 1,500 vasarinių 
siutų, o šįmet vien kelioms sa
vaitėms turi išpildyti orderius 
siekiančius 25,000 siutų.. Kita 
šapa pernai per visus metus 
teturėjo 3,000 siutų Orderius, o 
šįmet irgi vien kelioms savai
tėms turi 32,000 orderių. Kaip 
ilgai toks judėjimas tęsis — 
sunku pasakyti, bet atrodo, 
kad tai ne vien laikinas apsi
reiškimas. Mano rezoliuciją— 
palaikyti senas algas ir steng
tis jas pakelti.

Olga Rypkevičiutė, 9 metų 
amžiaus:

New Year’s Resalution 
(As per original)

1. I promise to get up every
morning during school days at 
7 A. M. and go to bed 8:30 P. 
M. : " '

2. As soon as I geit up I will 
wash my face and hands with 
soap.

3. Furthermore I statė that 
I will wash my teeth.

4. I promise to practice piano 
half hour every day.
5. I protnise to eat my meals

ąuitly and ėVfetytHIng my mo- 
ther puts ori the table.

6.

a

utes
8.
9.

I promise to dress myself.
I will go outside 15 min- 
every day.
I will go to library.
I will lis ten to the radio 2

hours a day.
10. I will not bite my nails.-

7 11. I will help with the 
houseAVork.

12. I will obey my teacher.
13. I will drink milk.
14. I will drink orange juice.
15. I will eat some fruit every 

day.
16. I promise hot to

Sužeistas Frank 
Haitis

swear.

Simo

P-s F. Dzimidas, savininkas 
United Liųuor Distributors, perkėlė 
savo gėrimu sankrova i naujų vie- 
’a. Dabar randasi adresu 2640 W. 
63rd St. Dvejos, durys i rytus nuo 
senos vietos. United Liųuor Distri
butors parduoda įvairiausius vynus 
degtines, importuotas ir Ameriko
niškas, Wholesalc ir Retail. Taver
nų savininkai gali pirkti, kad ir po 
keturias skirtingas bonkas ant sykio 
už who)esale kainų. Taipgi ir baČ- 
kinj alų pusbačkiais arba mažesniom 

l bačkelėm, kranai ir Šaldytuvai vel- 
tui. Mes laikome atdarų nuo 7:80 
ryto iki 11:30 vai. vakare. Taipgi 
pristatom užsakymus i vietų ir duo> 
dam speciali patarnavimų dėl vestu
vių ir narių.
UNITED L1QUOR DISTRIBUTORS 

2640 W. 63rd St 
Tel. Prospect 0746

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

8402

J*. CONRAD
PHOTOGRAFAS , 

Atidarė nuosavų mo
derniškų studijų ra 

Hollyw’ood šviesoms.
420 W. 63rd St.

Rųglevood 5888-5840

ĮctaSSIFIEDftBS
For Rent

8718

Dėl Laimingų Naujų 
Metų ir gero apetito 
gerkite Three Mus- 

kateers degtinę

Nusipirkit visokios rų- 
šies Three Muskateers 
degtinės. Užsisakykite 
pas bile kokį taverną. 
Užeidami į taverną, rei
kalaukite Three Muska
teers Strąight Bourbon 
arba Brandy. 1

The Three Muska
teers Liąuor Co.,

Ine.
Lietuviška įstaiga

4641 S. Ashland Avė.
Chicago, Illinois

Reikalaujame pardavėjų. 
Klauskite Mr. {Petkus.

(Adv.)

^V^M^M*^**^*^*#^*************************'’*

RENDON Storas su 4 kambariais. 
Biznis iSdirbtas per daugeli metų. 
Tavem fikčeriai yra ant vietos, ga- 
ima vartoti. Renda pigi. Atsišauki

te 3341 So. Halsted St.

ANT RBNDOS 5 šviesus kamba
riai taipgi 2 kambariai pečium šil
domi, renda pigi.

6883 S. Racine Avė.
' 'f J’ " ..........  -

Furnished Rooms
MOTERIS su 13tos metų vaikų 

ieško kambario Brighton Parke, ne
toli Kelly mokyklos, arba dalintųsi 
apšildomu flatu. 4146 Archer Avė.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

IEŠKAU pusininko vyro ar mo
teries i galiūno biznį. Be pinigų.

2118 S. Halsted St.
I I L Į U’.n.LM. ĮI.MI.—

'HėIp Wanted—Malė -
Darbininkų reikia

REIKALINGAS jaunas bučeris 
kalbantis lenkiškai, lietuviškai ir an
gliškai. Trumpos valandos, Bruno’s 
Markei. 1811 W. 35 St.

REIKALINGI agentei, geras pel
nas. NSra komoeticijos. Kreipkitės 
nuo 9:80 iki 2 P. M. 7124 S. Cali- 
fomia -Avė. Pirmos lubos iš užpa
kalio.

Help
Darbininkių reikia

JAUNA MERGINA prie namu dar
bo ir pagelbėti prie kūdikiu. Geri na
mai. F. Jacobson 1711 Juneway 
Terrace. Tel. Hollycourt 1388.

Frank Simonaitis, 
Kingston avenue, 30 metų am
žiaus, pereitos savaitės pabai
goje buvo sužeistas automobi
lio nelaimėje, prie Archer ir 
Cicero avenue. Su jo automo
biliu susidūrė Axel Nielsen, 
4825 West 65th street. Simo
naičiui buvo sukapotas veidas.

Sunkiai sužeistas 70 me 
tų Jokūbas Novak

Vakar 3-čią valandą po pie-| 
tų automobilis suvažinėjo 70 
metų senelį, Jokūbą Novak, 
5650 So. Juštin Street.

Nelaimė įvyko prie kampo 
57-tos ir Ashland avenue. Ne- 
patėmijęs autombbilio, Nova- 
kas tiesiai palindo po jo ra
tais. Jam buvo perskelta gal
va ir sulaužyti keli šonkau
liai, ' Automobilis priklausė 
Bronisląvui Katzmarek, Iš Mi
chigan City;

<......—■r—

Lengvai sužeistas 
Mintus

Automobilio nelaimėje, prie 
21-mos ir t^estem avenue, va
kar buvo lengvai sužeistas Joe 
Mintus, 26 m., 5708 S. Fairfield 
avenue. Antro automobilio šd- 
feriu buvo Ę. Ąlexander, 1342 
S. Fairfield avenue.

prie

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

MERGINA, išlavinta ir patyrus 
prie namu darbo pagelbsti prie viri
mo ir kūdikio. Geri namai dėl tin
kamos merginos. Kitos teneatsišau- 
kia. Atsineškite liudijimus. Stewart 
1985.

...... .. ■■ ■ " . ............ ■ " ' ..................

PATYRUS VEITERKA, mokanti 
lietuviškai kalbėti. Atsišaukite iš 
ryto. 671 W. 14 St

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

i ■ ■■■ ■■ i i ■ ■—■■■■■■ ..i

- Business Chances 
Pardavimui Bizniai \

PARDAVIMUI Tavern pigiai «u 
ar be namo. įsteigta per 82 metus. 615^V. 16 St. TeL Canal 0394p7’

.... ...... .................... . ............... .............. ... .iBtt

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

dabar eina Naujienų 
. rytiniai radio progra

mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš Chicagos ir viso pa
saulio.

t

taipgi

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekviena seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

esos -X1q- 
____ gerai iš

dirbtas biznis, maišytų tautų apfe- 
linkčj. Nebrangiai. Turiu kita biz
ni. ,Silver Leaf Inn, 5000 South 
Ashland Avė. Tel, Prospect 4993.

!■ , '' Jr,'J,,/.;... Jr.'...1 J? „ J' į . .........

PARSIDUODA Alinš. biznis iš
dirbtas per daug metų, matykite sa
vininke Jot. Bovshis, 4585 South 
Hermitege Avė. . 
.....................>■ .***-.■ 1 .................. ....................   ,

TAVERN ir Restaurantas parsi
duoda. pilnai įrengtas, gerai Įsteig
tas biznis. 50 vietų atsisėdimui. Ap
leidžiu mieste. 8313 W. 68 St

PARSIDUODA Alinė, biznis gerai 
iSdirbtas. randasi geroje apielinkėje, 
parduosiu greitai.

6361 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI galiūnas geroje 
vietoje ant biznio gatvės, nauji pix- 
turiM. 1948 W. 61 St.

TAVERN pardavimui, arti karų 
linijos. Biznis ♦įsteigtas 5 metus. 
Pigi renda. Man reikia cash.

5842-44 So. Kedzie Avė. ,
i ii iraierai o . ..............

PARSIDUODA automobiliu taisy
mo šapa. Biznis geras, išdirbtos: 
vienas neapsidirbu arba priimsiu pu
sininką. Patyrimas nereikalingas. 
Gage Auto Service. 912 W. 85th St.

Garsinkite “N-nose” gs J
RESTAURANTAS ir Tavem par- 

Gera vieta dėl tinkamu 
Arti marketo ir Central 

Štorage, 1457 S. Sangamon St.

Pietkiewi.cz



