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Nedarbo ir senatvės ap 
draudos biliai kongrese

Prezidentas Rooseveltas savo pranešime 
prašo kongresą kuoskubiausia socia

lės apdraudos Įstatymus priimti ir 
paduoti juos valstijoms

WASIIING.TON, sausio 17.— 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
prisiuntė specialį pranešimą 
kongresui, kuriame jis ragina 
kongresą kuogreičiausia priim
ti socialės apdraudos įstaty
mus—nedarbo apdraudos, sena
tvės pensijų, teikimą pagelbos 
vaikams ir gelbėjimą teikti me
dikai? pagelbą.

Prezidentas Rooseveltas savo 
pranešime nurodo, kad nedarbo 
ir senatvės apdrauda turi būti 
išsimokanti, kad joms nereikė
tų imti pingių iš valstybės iž
do, jei bent tik pradžioj iki 
susidarys reikiamas fondas.

Apdraudos mokėjimą vykins 
pačios valstijos, bet fondus 
tvarkys ir prižiūrės pati fede
ralinė valdžia.

Prezidentas siūlo, Jiaut fede
ralinė valdžia teiktų pagelbą 
toms valstijoms, kurios teikia 
motinoms pensijas ir kurios rū
pinasi benamiais, pamestais, ap
leistais ir paliegusiais vaikais. 
Taipgi, kad federalinė valdžia 
remtų valstijų ir kitokių įstai
gų teikimą medikalės pagelbos.

Medikais apdraudos įvedi
mo jis šiuo laiku dar nesiųląs, 
nes tą klausimą dabar svarsto 
medikalė profesija, kuri dar 
nėra davusi savo pasiūlymų.

Prezidentas prašo tuos pa
siūlymus kuogreičiausiai pri
imti todėl, kad greitu laiku tu
ri susirinkti 44 valstjų legis- 
laturos, kurios tuos socialės 
apdraudos projektus turės pri
imti, nes visa apdrauda bus 
vykinama per pačias valstijas.

Kartu su savo pranešimu, 
prezidentas prisiuntė ilgą ra
portą specialės jo paskirtos ko
misijos, kuri tą klausimą nuo
dugniai apsvarstė ir patiekė sa
vo pasiūlymus.

Apdraudos biliai jau įnešti.
Kaip tik buvo pabaigtas skai

tyti prezidento pranešimas abie
juose kongreso * butuose, tuo- 
jaus senatorius Wagner senate 
ir atstovas David Lewis atstovų 
bute įnešė atatinkamus bilius.

Biliai siūlo:
1. Visoje šalyje įvesti vers

tiną senatvės pensijų sistemą.
2. Verstiną valstijų įstaty

mais nedarbo apdraudę.
3. Savanorę senatvė? apdrau

dę.
4. Teikti federalinę pagelbą 

apleistiems vaikams.
5. Teikti federalines subsidi

jas prižiūrėjimui motinų ir vai
kų sveikatos.

6. Kad prezidentas paskirtų 
naują trijų narių socialės ap
draudos tarybą, kuri nagrinėtų 
painius apdraudos ir pensijų 
klausimus ir duotų tolimeasnius 
pasiūlymus dėl naujų specialės 
apdraudos įstatymų.

Prie biliaus yra pasiūlyta, 
kad pradžioj, vykinimui ap
draudos ir reikiamoms pagel- 
boms butų paskirta $98,500,000 
sekamiems fiskaliniems me
tams ir po to po $208,500,000 
kiekvienais metais.

Biliai tuojaus tapo pasiųsti 
atatinkamiems komitetams. Bet 
kadangi biliai yra surišti su 
pinigų paskirimu, tai jie pir
miausia bus svarstomi atstovų 
buto finansų komiteto.

Buvęs Meksikos prezidentas gen. Plutarcp Elias Calles (vi-

^ORHS,
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir šilčiau; galbūt 
sniegas į vakarą.

Saulė teka 7:15, leidžiasi 4*- 
40.

Zinov jev ir Kamenev 
liko nuteisti 

kalėjiman
i' -JT

Didelė nelaimė Vilka
viškio—Virbalio plente

Tautą sąjunga su
grąžins Saar Vokie

tijai kovo 1 d.
GENEVA, s. 17. — Tautų 

sąjungos taryba šiandie nuta
rė sugrąžinti Saar kraštą Vo
kietijai kovo 1 d., Francijai su
tikus priimti Vokietijos sąlygi
nį sutikimą demilitarizuoti tą 
kraštą.

Vokietija sutinkanti 
demilitarizuoti 
Saar kraštą

GENEVA, s. 17. — Vokieti
ja sutiko principe demilitarizuo
ti Saar kraštą, kaip to reika
lavo Franci j a ir Anglija.

Del Franci jos reikalavimo 
priskaityti Saar kraštą prie de
militarizuoto Pareinio, tautų 
sąjungos taryba negalėjo nu
tarti Saar kraštą perduoti Vo
kietijai.

Jei Vokietijos atsakymas bus 
priimtas Francijos, tai gal kovo 
1 d. tas kraštas bus perduotas 
Vokietijai, nors Vokietija rei
kalauja, kad tas butų padaryta 
iki vasario 15 d.

Frankai bėga iš Saar
SAARBRUCKEN, s.

Francijos frankas taip sparčiai 
bėga iš Saar krašto, kad Fran- 
cija gaus tik pusę tų pinigų, 
kuriuos Vokietija sutiko užmo
kėti Francijai už Saar kasyk
las. Francija turėtų gauti 
apie $56,000,000 iš esančių apy
vartoj Saar krašte frankų. Bet 
dabar tiek frankų nebėra visa
me krašte, nes Saar fabrikan
tai ir pirkliai fankus išgabeno 
į Franci ją ir Šveicariją, bijoda
mies didelių nuostolių juos kei
čiant į markes.

krašto
17. —

TAIHOKU, Formosa, s. 17 
—šiandie po trumpos ligos pa
simirė vienas iŠ didžiausių Ja- 

, i-, ponijos mokslininkų, Dr. Chi-

dury), “geležinis 'Meksikos!’ žmogus, kurią, atvyko i Jungt. Vai-' žjptįrM't^ 
stijas gydytis, šiomis dienomis jam Los Angeles, Cal., ligoni- Kaiojimoj.-

• — ■ - — * * "ui

nej buvo padaryta rimta operacija.

Anglija kovos luš 
nas; Įstatymais nai 

kins susigrūdimą

Lenkija jau nebesi 
džiaugia prekyba 

su Vokietija

Bilius nustato kiek žmonių ir 
kokiuose kambariuose jie ga
li gyventi

LONDONAS, s. 17. — šian- 
die Anglijos valdžia pasiūlė 
parlamentui labai griežtus į- 
statymus pašalinimui susigrū
dimo gyvenamuose namuose. 
Einant tuo bilium pirmą kartą 
Anglijoje susigrūdimas namuo
se įstatymiškai uždraudžiamas.

Einant pasiūlytais įstatymais, 
viename kambaryje negali gy
venti daugiau dviejų žmonių ir 
visai mažo kūdikio; dviejuose 
kambariuose negali gyventi dau
giau 3 žmonių ir t.t. Kadangi 
kambariai yra nelygus, tai nu
statomas ir kambairių dydis, 
kuriuose žmonės gali gyventi.

Tų įstatymų tikslas yra ko
voti lūšnas, kad priversti jas 
nugriauti ir vieton jų pastaty
ti tinkamus gyvenamus na
mus.

Stįsigrudimas gi Londono 
lūšnose yra nepaprastai dide
lis. Apžiūrint namus surasta^ 
kad niekuriuose biednuomenės 
distriktuose 22 nuoš gyvento
jų gyvena po penkis žmones 
viename kambaryje. Rasta dau
gelis atsitikimų, kur viename 
kambaryje gyveno po 10 žm<> 
nių. Ir dar kokiuose kamba
riuose!

Taipjau surasta, kad 100,000 
Londono darbininkų gyvena 
tamsiuose ir nesveikuose rū
siuose, kurių lubos yra žemiau 
gatvės.

Bilius suteikia galią valdžiai 
nusavinti žemę ir nugriauti

' jų vieton pastatant iiįU 
kainus namus.
luš

RYGA, sausio 17. — Buvę 
bolševikiškos valdžios vieni iš 
žymiausių šulų Lenino laikais, 
Grigorii Žino v jev ir Leonas 
Kamenev išsigelbėjo nuo mir
ties bausmės už jų netiesioginį 
ryšį su Kirovo užmušimu ir li
ko nuteisti tik kalėjiman. Tai 
yra nepaprastas bausmė, neš 
ikišiol, ką tik bolševikai galė
jo surišti su Kirovu, visi liko 
sušaudyti.

Žinovėj ev liko nuteistas 10 
metų kalėjiman. Kamenev gi 
gavo 5 metus kalėjimo. Kartu 
su jais teisti Leningrade 17 
žmonių iš “Maskvos centro” li
ko nuteisti nuo 5 iki 10 metų 
kalėjiman.

Visi nuteistieji yra buvę žy
mus bolševikų vadai, bet vė
liau nuėję su Trockiu ir tuo 
netekę Stalino malonės. Visi 
jie teisme atliko šlykščią išpa-

0 nuo

Būdviečių km., Pajavonio v. 
gyventojas šimtamargis uk. S 
Raudonaitis važiavo iš Vilka
viškyje buvusio turgaus namo. 
Tačiau II-am klm. nuo miesto 
iarkliai pasibaidę aulbuso iŠ 
vežimo jį išvertė ir mirtinai 
užmušė.

Vokietijos liet, susivie
nijimas paminėjo savo 
veiklos 15 m. sukakti

Reikalauja mirties 
bausmės Zinovje- 
vui ir Kamenevui
MASKVA, s. 17

Kanados parlamen
tas susirinko; pasiū
lyta daug reformų

VARŠAVA, s. 17. — Kroku
vos Kurjer labai nusiskundžia 
dėl Lenkijos prekybos su už
sieniu stoviu. Buvo dėta daug 
vilties į atgaivinimą prekybos 
su Vokietija ir tuo tikslu spa
lio mėn. buvo padaryta Lenki
jos ir Vokietijos prekybos su
tartis. Bet ji pasirodė pragaiš
tinga Lenkijai.

Pernai Lenkijos eksportas į 
Vokietiją sudarė tik 16 nuoš. 
viso Lenkijos eksporto. Bet pa
darius tą sutartį ir Vokietijai 
suvaržius pinigų išvežimą, eks
portas į Vokietiją visai suma
žėjo, bet tik žymiai padidėjo 
Lenkijos importas iš Vokieti
jos, taip kad dąbar importas 
dešimtį kartų viršija eksportą.

Nesiseka Lenkijos prekybai 
ir su kitomis šalimis, nes be
veik visos šalys turi suvaržiu
sios savo valiutos išgabenimą. 
Todėl Lenkija negauna didelių 
sumų už išgabentas prekes j 
Vokietiją, Rumuniją, Latviją, 
Vengriją ir Bulgariją.

Laikraštis tikrina,
tos priežasties svarstoma 
varžyti ir Lenkijos valiutos iš
gabenimą. Tečiaus pusiau ofi
cialia laikraštis Gazeta Polska 
tikrina, kad tos žinios yra klai
dingos ir kad valdžia visai ne
siruošia keisti savo pinigų įsta
tymus.

Laikraš
čiai šiandie išspausdino dauge
lį dirbtuvių susirinkimuose pri
imtų režoliucjų, skalaujančių 
mirties bausmės Zinovjevui ir 
Kamenevui, taipgi 17 kitų bol
ševikų, kurie yra kartu su jais 
teisiami Leningrade už pri
klausymą prie “kontrrevoliucio
nierių” (trockininkų) organiza
cijos “Maskvos centras”.

Tečiaus abejojama, kad jie 
butų pasmerkti mirčiai, nes dar 
ikišiol nebuvo atsitikimo, kad 
tokie buvę žymus bolševikų va
da butų buvę sušaudyti. Spė
jama, kad jie veikiausia bus 
ištremti. Tečiaus reikšmingas 
yra komunistų partijos organo 
“Pravda” pareiškimas:

“Visos šalies balsas visu 
smarkumu reikalauja griežtos 
bausmės. Proletariato teismas 
išklausys to balso ir atsižvelgs 
j jį išnešdamas savo nuospren
dį”. <

0TTAWA, Ont., sausio 17.— 
Dabartinis Kanados septynio
liktas parlamentas šaindie susi
rinko šeštam ir paskutiniam 
posėdžiui, po kurio parlamen
tas bus paleistas ir bus“ pa- 
ske] h ti n ju j i parlamento rinkh

Parlamento posėdį su tradi
cinėmis iškilmėmis ir ceremo
nijomis atidarė generalinis Ka
nados gubernatorius, lordas 
Bessborough, kuris perskaitė 
nuo sosto kalbą, kurioj pre- 
mieras, konservatorių vadas, 
Bennett pasiūlė radikales re
formas šalies atgaivinimui. \ 1

Toj 6^ lordo Bessborough per
skaitytoje deklaracijoje konser
vatorius premieras Bennett pri
sižada stengtis pagerinti ūki
ninkų ir darbininkų būklę; pra
vesti įstatymus, kurie įvestų 
visoje šalyje minimum algas ir 
maximum darbo valandas; kad 
jiš suvaržys ir aprybos pelna- 
gaudystę ir piniginę spekulia
ciją; kad jis sustabdys godžių 
ir suktų tarpininkų ir mono
polistų išnaudojimą fabrikan- 
tų ir vartotojų.’ , Jis taipjau 
prisižada sumažinti nedarbą ir 
įvesti nedarbo, sveikatos, ne
laimės ir senatvės apdraudę.

Bennett taipjau pasižada, 
kad biznio gaivinimui bus pa
naudotas naujasis

TILŽE.— Vokietijos lietuvių 
susivienijimui nesenai su- 
jėjo 15 metų. Susivienijimas 
rūpinasi visos Vokietijos, ypač 
Rytprūsių, lietuvių kultūriniais 
reikalais. Tilžėje, kur yra su
sivienijimo centras, turi savo 
salę, skaityklą ir biblioteką. 
Šusiveinijimas išlaiko lietuvių 
vaikučiams mokyklas. Susivie
nijimui vadovauja seni Prūsų 
lietuvių veikėjai.

[ Sukakties proga savoje salėje 
paminėta organizacijos sukak
tis. Buvo pasakyta kalbų, pa
pasakota atsiminimų, susivieni
jimo choras padainavo lietuviu 
liaudies dainų, jų tarpe nema
ža Prūsų lietuvių dainų. Vė
liau buvo šeimyniškai pasilinks
minta. Sukakties proga salės 
kambariuose surengtos rank
darbių ir knygų, daugiausia iš 
spaudos draudimo laikų, paro
dėlės. Susivienijimiečiai jubi
liejaus proga gavo daug svei
kinimų.

’ ’ 

t '■ imi >ir<i. i, i n „i., ♦ .

Apsimoka bažnyčią 
statyti

ROKIŠKIS. — Buvusis vokie
tis grafas Tizenhauzas, pastatęs 
bažnyčią, nepamiršo ir alto
riaus bei savo statulos pasta- 
'tyti, kuri rankose laiko bažny
čią. Kelias, vedąs Į dvarą, pa
vadintas “Tizenhauzo prospek
tu”.

1 .... ..... .......................... ■ . .. ............................................. , „

Dviejuose didžiuliuo
se gaisruose žuvo 

2 žmonės

kad dėl
su-

t *1'.'!
■ i ■ -r,- J; ‘

■J1 l,r r - v

0KAWAHA, Fla., s. 17. -- 
Federaliniai agėntai yakar po 
6 vai. kovos nušovę Fred Bar- 
ker ir jo motiną, dabar ieško 

...... .

Teisia užmušusĮ 5 
žmones dėl $40 

paskolos
MORRISON, III., s. 17. — 

Čia prasidėjo nagrinėjimas by
los Fred Blink iš Fulton, III., 
kuris dėl $40 skolos nužudė 
penkis žmones. 

' i
Farmerys John Hamiltonbu- 

vo jam skolingas $40, kuriuos 
iškolektuoti Blink atėjo į Hfe- 
miltono namus. Jis tiek per- 
pyko neradęs Hamilfono, kad 
vietoj nužudė jo šeimininkę 
Jennie Walter, jos brolį Collier, 

4 -Mts. Irehe Cor-
nkelio sargą Miti

namo kely jis 
nntooH "

! Kanados 
Bankas ir kad socialiai įstaty
mai bus griežti su aštriomis 
pabaudomis už jų laužymą.

Liberalai, kuriems vadovauja* 
Mackenzie King netiki tiems 
konservatoriaus Bennett priža
dams ir yra prisiruošę aštriai; 
pulti jo valdžią. Jie ypač puls 
valdžios muitų ir kovos su ne
darbu politiką. Taipgi reika
laus, kad valdžia stabilizuotų 
kviečių kainas.

Sudegė traukinių linijos preki
nė stotis ir trekų garažas.

Du žmonės sudegė ir du bu
vo sužeisti dviejuose dideliuose 
gaisruose, kurie kilo vakar rytą 
Chicago j e.

Pirmiausiai užsidegė vieno 
aukšto trekų garažas adresu, 
21st ir Throop gatvės, o tam 
gaisrui dar neužgesus, užside
gė Wabash linijos prekių sto
tis, prie Clark ir Polk gatvių.

Garaže sudegė Arthur Cham- 
bers, 27, iš Kansas City, treko 
šoferis, kuris žuvo bemiegoda
mas savo troke. .

Wabash stotyje mirė Roy 
Dumont, sargas. Iš ko gaisrai 
kilo nežinia, bet jie sunaikino 
didžiulę stotį ir. garažą, dėl 
ęmkrkaus vėjo,
liepsnas į visas puses.

kuris draike

Khmhm

4 vaikai ir moteris 
žuvo gaisre

MONTRĖAL, Que., s. 17. — 
Keturi vaikai, kurie svečiavosi 
Mrs. Desmarteau namuose ir 
žiurėjo kriitamųjų paveikslų, 
žuvo gaisre kąrfu su namų šei
mininke užsidegus filmai ir 
gaisrui apėmus visą kambarį.

iti.

VARŠAVA, s. 17. — Lenki
jos senatas 74 balsais prieš 24 
priėmė pataisytą naująją Len
kijos konstituciją. Tą konsti
tuciją, kurią paruošė pilsudski- 
ninkai, seimas priėmė jau me
stai atgal, bet nuo to laiko jis 
vis dar yra taisoma ir visaip 
lopoma. Ir dabar senato pri
imtoji galutinai pataisyta nau
joji. konstitucija bus dar sykį 
paduota Pilsudskiui ją peržiū
rėti ir galutinai patvirtinti.
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žančius, škaplierius, marguotus

PITTSBURGH’O NAUJIENOS
virvągalius, blėkutes, sparnuo
tų angelukų paveikslus ir kito
kius šventus daiktus pardavi
nėjo.

I Taipgi visoms savo viemoms 
davatkoms pasakė, kad jeigu 

norite nukeliauti į

nedorėliai, paleistu

■ po mirtiesM(*KpPQ -Pa me nedalyvavo. O tose lietu- tai jau nebe pirmas. Į praeitą Nepriklausoma Darbo partija dangaus karalyste tai savo vai-
* vrin inni incn Ln*. /Inu rmaivinkinKi l,A»viiinialni rrctirzv O Knlatlu. a 1 ,71 vU a i '• .. ....... . . ... ■ »

Adomo Amšiejaus teis
mas dėl žmogžudystės 
jau, prasidėjo

jokios

buvo
Išrink-

Jie

vių kolioiiijose, kur dar kuo-* susirinkimą komunistai buvo gavo 2,037 balsus; blaivininkai kUg turite leisti tik į katalikiš- 
nutarta jas organi- atsinešę laišką ir kvietė drau- gavo 762 balsus* 1-------

Igiją išrinkti atstovus į bedar- 273 balsus;
Priimta rezoliucija ir nutar- bių kongresą, kuris bus laiko- 3,322 balsus, 

ta ją pasiųsti legislaturos ai- mas Washinglon, D. C. ' 
stovams ir senatoriams. Rezo- laiškas 
liucija reikalauja, kad butų at-. 
šaukti tie įstatymai, kuriais 
varžoma kliubų veikimas ne- 
deldieniais. — Reporteris.

pų nėra 
žuoli.

L. M. D. SUSIRINKI
ME KOMUNISTAI IR 
VĖL PRALAIMĖJO

irgi buvo* atmestas;! gu tie musų 
LMD. nęrinko nė atstovų į mi- komunistai, 
nėtą kongresą.

Reiškia, nežiūrint kokiomis šiai galima sakyti, 
skraistėmis komunistai nesi- 
dangstytų ir kokią lapės poli
tiką neloštų, vistiek negali pri
sivilioti LMD., ir tiek. Mat, 
negali čia surasti žioplių, ku
rie jų gražiomis pasakomis pa
tikėtų.

— Jauniklis iš Soho.

‘komunistai ^as mokyklas, nes kitos mo- 
socialistai gavo fcykios yra bedievybės ir ištvir- 
Taigi socialistai ]<jmo lizdas; socialistus, komu- 

Tas gavo 3,Q49 * balsų dąųgiąu, ne- njstus įr kitokius bedievius įtu- 
revoliucionieriai rjįe i^varyti lauk iš burdo; ne-

ir da jie ^giriasi, 
kad “supliekė” socialistus! Drą- 

, kad apie 
50,000 balsų yra angliakasių, 
fabrikų ir kitų darbaviečių dar
bininkų balsai.

draugauti ir nekalbėti su jais, 
".es jie 'visi yra velnio apsėsti

žmonės, - 
viai ir tt.

Dabar pasekmėje tos bjau
rios agitacijos jau turime visą ptno. TaLtada gal jie išmoktų 
eilę nepageidaujamų vaidų tarp ........ *
vedusiųjų porų, tarp giminių ir 
tarp buvusių gerų draugų. Mat, 
kvailos davatkos, kunigų sut 
gundytus, pradėjo užpuldinėti 
savo laisvų pažiūrų gimines ir 
draugus vien tik dėl to, kad 
jie penktadieniais valgo laši
nius, o sekmadieniais į bažny
čią neina ir poterių nebamba.

Tie Vatikano juodskverniai 
agentai už tokį biaurų nęapy- 
kantos sėjimą tarp ramiai gy

vęnąnčių . žmonių , turėtų būti 
paimti už apikaklės ir už grotų 
patupdyti prie akmenų skaldy-

ckelbti Dievo prisakymą “my
lėk artimą savo, kaip pats sa
ve”.

Sausio 6 d. Allegheny Valley 
Central Labar (kuris susidaro 
iš angliakasių, plieno, stiklo, 
alumino ir kitų darbaviečių 
darbininkų) ir socialistų parti
ja bendrai surengė prakalbas 
buvusiai Vokietijos parlamento 
narei, panelei Tony Sender.

(Tąsa pusi. 3-čiam)

GYDYTOJAI IR DENTISTĄI
■■■ ■ ---------------------- •   ■ "-"1 ;r::' -    f“ -    Ji. I ,. '!! 11

lenkų 
para- 

prabaščius savo davat-

Sausio 14 d. kriminaliame 
teisme prasidėjo Adomo Am
šiejaus teismas dėl žmogžudy
stės.

Kap jau žinoma skaityto
jams, Adomas Amšiejus spa
lių 10 d. savo ūkyje nušovė 
Duųuesne Light Co. darbinin
ką,- Frank G. Kitnerį, 42 me
tų senumo, kuris dirbdamas 
dėl kompanijos buvo užėjęs į 
Amšiejaus ūkį.

Amšiejus pats policijai pa
sidavė ir buvo apkaltinintas 
žmogžudyste ir laikomas ka- 

• Įėjime iki teismo be 
'kaucijos (užstato).

Pirmą teismo dieną 
renkami džiurininkai.

.ta 7 vyrai ir 5 moterys.
turės nuspręsti Amšiejaus li
kimą. Amšiejaus advokatas 
yra Warren H. Vankirk.

Antrą dieną buvo išklausi
nėta kaltinimo pusės liudinin
kai ir kauntės detektyvai. Vi
si liudijo, kaip Amšiejus nu
šovė Duquesne Light Co. dar
bininką Kitnerį. Buvo atneš
tas į teismą ir tas šautuvas, 
su kuriuo Amšiejus nušovė 
Kitnerį.

Pabaigus. kaltinamosios pu
sės liudininkus klausinėti, bu
vo pašaukta kaltinamojo liu
dininkai. Pirmiausiai liudijo 
Amšiejienė. Ji pasakojo teis
mui, kiek jiems ant jų ūkio 
praeityje visokie medžiotojai 
yra pridarę nuostolių per eilę 
metų, ir kad Amšiejus buvęs 
iš kantrybės išvestas ir Kitne
rį palaikęs už medžiotoją per 
klaidą.

Su Amšięjjeuęs klausinėji
mu pirmoji teismo diena ir 
užsibaigė. Teisino kambarin 
daug lietuvių susirenka, ypač 
iš McKees Rocks, pasiklausyti 
bylos.

Kitame numery parašysiu 
apie teismo nuosprendį. X

Lietuviu Balsuotoju 
Lygų susirinkimas

SOHO PITTSBURGH, PA.— 
Sausio 14 d. Lietuvių Mokslo 
Draugysts svetainėj įvyko Lie
tuvių Balsuotojų Lygų susi
rinkimas. Susirinkimą atida
rė Antanas Janulevičius, kai
po centro pirmininkas. Sekre
torius J. Narauskas iššaukė 
valdybą. Pasirodė, kad visi 
dalyvauja. Gana skaitlingai 
dalyvavo ir skyrių atstovai.

Perskaičius ir priėmus pra
eito susirinkimo protokolą, 
buvo eita prie neužbaigtų rei
kalų.

Pirmiausiai buvo renkamos 
komisijos, kaip to konstituci
ja reikalauja. O reikalavimas 
yra tokis, kad į kožną komi
siją įeitų po vieną atstovą iš 
kiekvienos kuopos. J paren
gimų komisiją išrinkta J. Pa- 
barčius nuo North Sidės kuo
pos, J. Baranauskas nuo S. S. 
kuopos, A. Lelionis nuo Sob.o 

•Wm. Turner nuo Duąuęsne 
v kuopos.

Į Spaudos komisiją išrinkta 
S. Bakanas iš North Sidės, J. 
Virbickas iš Soho ir J. Obečin- 
nas iš S. Sidės.

. Finansų. komisijon įtrinkta 
Frank. Šimkus iš N. J. Sa- 

, mulevičius iš Solio* Floras.Ba
džius iš S. S. ir Wm. Turner 
iš Duąnesne, Pa.

Politikos Kornipijon yra , iš
rinkta P. Pivąronąs iš N. S.? 
J. Narauskas iŠ S. S. ir Wm. 
Turner. iš Dąąuesne, Ra.

Nutarta, kad vajdyba para? 
gintų ir tas kųopas išrinkti sa* 
vo atstovite j sųmįnėtas komi4 

, sijas, kurios šiame'susirinki-

S()HO PITTSBURGH, Pa.— 
Sausio 13 d. įvyko LMD. mė
nesinis susirinkimas. Narių at
silankė gana daug. Buvo įves
dinimas naujos valdybos arba, 
kaip paprastai sakoma, naujo
ji valdyba užėmė vietas. Tie
są sakant, toji naujoji valdy
ba daugumoje susideda iš se
nos valdybos narių, kurie bu
vo išnaujo išrinkti.

Draugijos pirmininkas Anta
nas žvirblis pratarė keletą žo
džių, pareikšdamas, kad jisai 
praeitais metais organizacijos 
reikaluose visada bandė koope
ruoti su visais nariais dėl drau
gystės gerovės. Šiais metais, 
esą, taip pat stengsis dirbti 
dėL draugijos gerovės pagal sa
vo išgalia.

Perskaičius protokolą, buvo 
išklausyta finansų raštininko 
•Jono Urlakio ir kontralierių 
metiniai raportai. Raportai pri
imta su pagyrimu.

Buvo prieita ir prie laiškų 
skaitymo. Pirmieji keli laiš
kai praėjo gana sklandžiai, — 
kaip tai Lietuvių Vaizbos Bu
to laiškas dėl kvietimo LMD. 
prisidėti prie surengimo Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
tuvių paminėjimo. Vienbalsiai 
nutarta prisidėti ir atstovais 
išrinkta į draugijų susirinki
mą A. Paulekas, S. Bakanas 
ir Antanas Zdankus. Lietuvių 
Kapinių Draugijos laiškas su 
prašymo svetainės dėl baliaus 
irgi buvo priimtas be jokios 
ppofcicijos. Tik iš Brooklyno 
nuo draugo Siurbęs laiškas ėmė 
ir sukliuvo: kilo net ir deba
tai. .Po debatų laiškas daugu
ma balsų buvo .atmestas.

, Dalykas, mat, buvo toks su 
t,uo draugo Siurbos laišku. 
Siųrba varde tam tikro komu* 
nistinio komiteto, pridengto 
bępartyviška skraiste, kvietė 
LMD. prisidėti prie surengimo 
Amerikos Lietuvių Visuotino 
Seimę. Savo laiške jis pažy
mėjo, .kad jau tokios ir tokios 
draugi jps esančios prisidėju
sios-prie rengimo to visuotine 
seimo, — tik dar esą trūksta 
LMD. Tame laiške buvo sumi
nėta daugumoj komunistinės, 
arba komunistų kontręliųloja- 
mos .draugijos. Svarstant laiš
ką, socialistų, sapdariečių ir 
bepartyvių kalbėtojai griežtai 
pasisakė prieš dėj imąsi prie 
Siurbosx komiteto, nurodydami, 
kad tas neva rengiamas visuo
tinas seimas yrą niekas kitas, 
kaip tik komunistų partijos 
skymas paagituoti už savo krū
melį. Komunistinės minties 
kalbėtojai nurodinėjo, kad tok
sai seimas iškovosiąs Lietuvos 
darbininkams ir valstiečiams 
spaudos laisvę. Bet jie niejeo 
pęprisimine apie . Sovietų Ru
sijos ^rbininkų. ir valstiečių 
spaudos laisvę, o ten tos lais
vės yra daug rąžiau, negu 
Lietuvoj.

*Bet vistiek jie negalėjo įti* 
.kinti LMD. narius, kad toks 
seimas yra geras daiktas. Dau
guma balsų nubalsuota, kad 
neprisidėti prie to seimo ren
gimo.

Reikįa pąsakytį, kad šis ko
munistų pralaimėjimas LMD.

Draugijų atstovų 
susirinkimas

S. S. PITTSBURGH, Pa. — 
■Sausio 15 d. įvyko Pittsbur- 
gho lietuvių draugijų atstovų 
susirinkimas Lietuvių Piliečių 
svetainėj, kuris buvo sukvies
ta per Lietuvių Vaizbos Bu
tą. <

Susirinkimą atidarė P. Piva- 
runas kaipo Vaizbos Buto pre
zidentas ir susirinkimui sutin
kant paskyrė J. Virbicką, K. 
Pikelį ir S. Simonavičių pri
imti, patikrinti ir suregistruo
ti draugijų atstovų mandatus. 
Buvo atstovaujamos 22 drau
gijos ir 56 delegatai.

Dienos tvarkos vedėjas iš
rinkta pirm. P. Pivarunas ir 
raštininku J. Virbickas.

Pirmiausiai buvo > nutarta 
rengti Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvių paminėjimą 
vasario 17 d., Lietuvių Pilie
čių svetainėj. Paskui .katalikų 
draugijų atstovai padarė pa
reiškimą, kad jie pageidautų, 
kad butų tik vienas visų Pitts- 
burgho ir apylinkės lietuvių 
surengtas Lietuvos neprikl. su
kaktuvių paminėjimas.

Po ilgų diskusijų nutarta 
išrinkti komisiją iš 7 narių, 
kurie galės tartis ir su kata
likų atstovais, bet kaipo lygus 
su • lygiais ir, jei bus galima 
susitarti, tai rengti kartu, o 
jei ne, tai rengti atskirai.

Komisijon išrinkta: P. Piva- 
ronas, J. Virbickas, A. Palū
pis, J. Zinkus, J. Senulis, A. 
Marcinkonis ir K. Šimkūnas.

Buvo nutarta, kad nepriklau
somybės sukaktuvių progra
mas susidėtų iš prakalbų ir 
muzikalus dalies. Buvo apkal
bėta ir kitos smulkmenos.

— Reporteris.

Praeitų rudenį vietinės 
katalikų švento Juozapo 
pi jos i 
koms surengė labai šventą jo- 
marką. Iš kitur j talką parsi
kvietė keletą kunigų ir per dvi 
savaites dienomis ir vakarais 
mišias ir mišparus giedojo, po
teriavo, keliaklupšti vaikščiojo, 
už griekus gailėjosi, spaviedo- 
josi, sakramentus valgė, pini
gus rinko įvairiems Dievo ir jo 
šventųjų reikalams; žvakes, ra-

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapj 
and Midwife

6109 S. Albanj 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
pe ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat* 
ment ir magne- 
tie blankets ir tt 
Moterims ir mer- 

luinoms patari? 
mai dovanai.

ADVOKATAI
JOSEPH ;J. GRISH

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė. a 

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So^ Rockwell St.

Tel. -Republic s. 9.723
• ........ - -

■ - ■ ■ ■ • ■

Tel. Andčver, 1588
Hųhbard,v?Bąkęr

ADVOKATAI
Kambarys 1555

CHICAGO
» . i

AKIU SPECIALISTAI

New Kensington. Pa
Įvairios navatnybės

Prieš praėjusius rinkimus 
1934 metais, musų bimbiniai 
komunistai buvo “ramus”, ne
varė priešingos agitacijos nė 
prieš republikonus, nė prieš de- 
mokratus, nė prieš (kitas bur- 
žuaziškas partijas.

Tačiau prieš socialistus dirbo 
sušilę, tikrai revoliucioniškai. 
žodžiu, varė biaurią agitaciją, 
draskė socialistų kandidatų są
rašo iškabas ir jų vietoje savo 
draugų ; komunistų iškabas 
Vino. ..

LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedėliomis > pagal sutarti.

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

©r. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

DR. C. K-KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9-9
,2420 iW. ‘Marąuette Rd.
arti Western Avė. Hemlock 7828

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

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

■ Tel. Seeley- 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Pulsuckis
. LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.)
Tel. Hemlock 6699 ,

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted S t.
Tel. Boulevard 1401

9

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
- Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir. do 6 iki 8 

vak. Nedelioj pagal. sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL Prospect 1930

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaiku ligų specialistė
6900 So. Halsted St

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

Dr. V. E. Siedlinskis
QAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

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

Seredoj pagal sutarti.

Res. ,6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Kiti Lietuviai Daktarai.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 86 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

- Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Rr, Charles Sęgal
OFISAS ..

.4729 So. Ashląnd Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo-2 iki 4 
vai. , po pietų ir nuo 7 riki 8;30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 }ki 12 
valandai dieną;

Phone MIDWAY 2880

Telefonas >Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo lOJki 12 dienų. 2 iki/8 po pietų 
-7, iki-8 vai. Nedėl. nuo 10riki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400
> * • * ' • * »

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted S t 

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard ,8483

■*-.....................I . l. Į........... ..........................— . ............. .. ........ ..........  —»

Ofiso Tel. Calumet 6893
Rez. Tel. Drejcel 9191

Dr. A. A. Rodi
Rusas Gydytojas*ir Chirurgas , 
tęriSkų. Vyriškų, Vaikų ir visi*

6 .iki 8

arti 81st Street.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne- 

’ daliomis ir šventadieniais. 10-rl2 
diena.

:h

LIETUVIŲ > GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

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

n 
vi

Tek Lafąyette 3572 
J. LĮulevicius 

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica
go je ir apielinkSje 

Didelė ir graži 
koplyčia ‘dykai 

4092 ARCHER AV.

GRĄBORIUS 
1646 West 46th St.

-Tel. Boulevard 5203
1327 So. 49th Ct.

TeL Cicero 8724. Koplyčia dykai

Tel. Cicero 2109 
ANTANAS PETKUS 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct 
CICERO, ILL.

-Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
• Graborius ir 
,BaĮzam|iotojas 

Moderniška Koplyčia Qovanai 
Turiu automobilius visokiems reika-

GRABOBIUS ir BALSAMUOTOJAS 
: 'Patarnavimas geras ir . nebrangus

718 W( ?18th St
Tek Monroe 8877

Dr. John ?J. Smetana 
OPTOMETRĮSTAŠ ‘ 

1801 So. AsMand Avė.
Kampas ,18 $t. Bhone Canal. 0523 
VMaridos nuo-9:80riki 12 ir nuo 1:30

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patamavja laidotuvfese ,kuopigiauslai 
Baikale meldžiame,atsmaukti, o mu- 

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 ’ r "SKYRIUS:.
1439 S. 49 Ct., Ciceio, Iii. 

Tek Čknro W7

^m-07 S. Hęrmitage 
Avenue

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrięally Akių Specialistas 
Palengvins akių> Hęihpimą, kuris 

esti’ priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, neryuotu- 
mo,. skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren- 
,gia teisingai akinius. (Visuose at^itb 
kimųpse ęgzaiiįiinayimas dpropias pu 
elektra, parodančią mažiausias • ktai- 
dar. Specialu atyda atkreipianti i .mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Me
delio j, nuo 10 iki 12. į
Daugely atsitikimą akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
t kaip pirmiau.

4712 Sputh Ashland Ąvi
Phone ■ Boulevard 7589

Laidojame ant lengvų išmokėjimu

J.J.Bagdonas
Ręp. 3100 arba Rul.4151 

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

N. RADIS Ch.

viai Telefonai:
Yards 1741

A.MASAI^KIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanięa Avė 
. Tel. .Boulevard 4139

1742DR. (SERNER
»■ f , r • f — 4 r* , r • o

s LIETUVIS 
_ Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
. Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West:35th St. 

kampas ;HaLtedSt.
Valandos uo 10--4, npo 6 .iki 8 

Nedėliomis nuo 10 riki 12 vai. diei^ą;

LAIDOJAM PIGIAU 
NEGU .KITI 

‘, ».. ... f ■ ■I’’

Ambulance Patam a-
. vintas Dieną ir Nak- i 
tį Moderniška Kop 

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

Dabar, rinkimams praėjus, 
gatvėmis vaikščiodami jie su 
pasididžiavimu giriasi: girdi, 
musų mieste ir apylinkėje lap
kričio 6 dieną 1934 m. renkant 
atstovus į valdiškas vietas ko
munistui supliekė “socialfašis- 
tus”. Tai yra komunistai gavo 
daugiau balsų, negu socialistai.

Bet rinkinių dienai praėjus, 
valdžios ofięialįškas raportąs pa
rodo smulkmeniškai, kur, kiek 
ir kokios partijos gavo balsų. 
Repųblikonai gavo 22?217 bal- 
U 

■' "l. ‘ •.

AKIU SPECI ALISTAS
27 METU .PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl visokiu akių.

J. F. EUDEIKIS
, v Laidotuvių Dirękto 

ržjis per 30 Metų

Skyrius
4447 S. Fairfield Avė.

Juozapo Eudeikio ir 
TĖVO

Laidotuvių Lengvą 
Išmokėjimo Planą.

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue
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Pittsburgh’o Naujienos

PAULEKAI

Blue Label

S. Bakanas

PATARKITE

Ieško už save žioplesnių

jis išmoko lietu

Jus rasite čia draugišką patarnavimą ir pi 
giai pilną pasirinkimą įvairių reikmenų.

15 sv. 
Pekas

SVARO 
DEŽfi

saldainių, ratukų, veži- 
kitokių beverčių ža

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

nuo 
šis vai-

1333 So.

susirinkime, 
kam tas susirinkimas

“Baker’s” BREAKFAST COCOA 
CHOCOLATE LONGIES COOKIES

IR NUOŠIRDŽIAI PAGEIDAUJAME 
JUSU ATSILANKYMO

Grynas, Šviežias 
Maistas!!!

VIRTI ŠPAGETAI “Beech-Nut” i
KIAULIŲ KOjOS~be~kaulų “Midvvest

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902 t
Vanos, lietaus ir druskos vanos*

swimming pooi. M ' 'SI
Rusiška ir turkiška pirtis |

Moterims seredomis iki 7 v. v. ______

KREIPDAMIESI SU RELIEF UŽSAKYMO 
ORDERIAIS, VISUOMET
SAVO DRAUGAMS PADUOTI UŽSAKY

MUS J L. KLEIN KRAUTUVĘ.

Pittsburgho Lietuvių Tarybos 
Laikinas Komitetas rengia 
paskaitas ir diskusijas.

SWEET PEAS “Little Boy
“Scott County” TOMATO JUICE 21 uc. kenai 2

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

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

Pirma Federal ir tvir
čiausia finansine ištaigą.

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

Skilvio Vaistai Kurie
Greičiau Veikia

Gruodžio 12. — Aš

o«e krau
(Tąsa iš pusi. 2-ro)

Ji mums labai daug jdomių 
dalykų papasakojo apie tai, 
kaip Hitleris įsigalėjo Vokieti
joj ir kaip jam komunistai gel
bėjo įsigalėti.

Iš šito mažyčio bendro veiki
mo 'tarp darbininkų unijų ir so
cialistų partijos gali ir privalo 
išaugti labai didelis veikimas, 
kuris galėtų būti labai naudin
gas darbininkų klasei kovoje su 
kapitalizmu.

PASTABA — Dauguma "Midivtit Storu” turi ir metot tkgrttu, kur iu* 
oolite pirkti oera mėta, patikit iena ir tt. u9 femietttiat kainui

dar neviskas apie 
Mes žinome, kad 

pasaulinėj parodoj 
metais p-lė Pąule- 

> išrinkta Lietuvių 
Ji yra virš

žastimi greito veikimo. Užkietėjimui 
viduriu, vaivos skaudėjimo ir pana
šiu nesraliavimu. kurie paeina 
netvarkinsro skilvio veikimo 
stas vra geriausias. Visi vaistininkai 
užlaiko. Jos. Triner Corp„ 
Ashland Avė., Chicago, III

gu neskaityti retkarčiais SLA 
vietines kuopos rengiamus ba
lius. Bet pasirodo, kad toje 
mažoje lietuvių kolionijoj ir 
tarpe paprastų darbininkų jau
noji karta yra auklėjama ge
resniais lietuviais, negu pas 
mus Pittsburghe tarpe tų pa
tentuotų patriotų. Daugely] 
atsitikimų patentuotų patriotų 
vaikai negali net lietuviškai 
susikalbėti.

Bet tai 
Paniekus. 
Chicagoj | 
užpereitais 
kiutė buvo 
Dienos karalaite 
minėtų Paulekų pusseserė.

Jei Pittsburghe yra rengia
mas koks vakaras ar koncer
tas, tai mes negalim apsieiti 
be Lauros Paulekiutės, kuri 
mums gražiai dainuoja ir mes 
mylim jos dainavimų. Tačiau 
musų Laura ne tik gražiai pa
dainuoja, ji labai gražiai lie
tuviškai kalba ir taisyklingai 
rašo. Laura irgi nėra lankius 
jokios lietuviškos mokyklos. 
Lauros tėveliai, Adomas ir Ele
na Paniekai, prie “patentuoto- 
jų” nepriklauso, o yra tik šiaip 
sau geri lietuviai.

Musų Laura taip pat yra 
pusseserė virš minėtų Paule
kų. Paulekų šeimyna yra ki
lus iš Dzūkijos krašto, Pana
ros kaimo, Liškevos parapijos.

Jei visi musų Amerikos lie
tuviai mokėtų taip lietuviškai 
auklėti priaugančių kartų, kaip 
Paniekai,*tai ištautėjimas mums 
negrumotų dar per daugelį 
metų.

kad nėra pasenės, bet šviežias ir 
neras.

Dar ir kita svarbi priežastis yra 
ta, kad perkant “Midwet Store” jus 
e-alite sutaupyti nintgu. Kainos šio
se krautuvėse vra visuomet prieina
mos. Tiktai palyginkite, ir jų jus 
pamatysite. .
tuvėse, jūsų sutaupos bus daug di
desnės.

šios dienos laikraščio laidoje tel
pa “Midvejjt” krautuvių skelbimas. 
Persikai ykite skelbimą ir nasižymė- 
1e kas jums reikalinga atsilankykite 
i artimiausia savo apielinsėje “Mid
vvest” krautuve. Apskelb.

“Akron

TRINER’IO KARTU
SIS VYNAS

greičiau ve'kia negu kiti liuosuo'o- 
jai, be gnaibimo ir kitu nesmno-nmu 
Aš esu labai patenkintas gautais re- 
ruletais p. A. V.” Triner’io Karčio-

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

Galima mokėti po 50c. i mėnesi

Kunigų “Draugo” No. 8, 
Pittsburgho Žinių Skyriuj, pa- 
bažnas žmogelis ponas Vana
ginis pasakoja: “Laisvama
niai viešai pareiškė, kad 
svarbiausia priežastis dėl ku
rios jie nenori dalyvauti A. L. 
R. Kat. Fed. apskr. šaukiama
me Lietuvių neprikl. sukaktu
vių paminėjimo 
yra 
įvyks šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje”.

Reiškia, tasai pabažnasis 
žmogelis ieško tarpe “Draugo” 
skaitytojų žioplesnių už save, 
pasakodamas tokias žioplas 
pasakas apie “laisvamanius”. 
Būtent, kad jie bijų Šv. Kazi
miero svetainės.

Laisvamaniai nekreipia jo
kios dėmesio j tuos Federaci
jos apskričio pakvietimus dėl 
rengimo Liet, nepriklausomy
bes sukaktuvių paminėjimo ne 
dėl to, kad susirinkimas šau
kiama Sv. Kazimiero svetai
nėj, bet dėl to, kad laisvama
niai yra patyrę iš praktikos 
apie prabaščių ir jų špitolnin- 
kų gobšumų viską pasigriebti 
į savo rankas. Todėl jie ir 
nenorėjo valgyti jau iš kalno 
pakeptą blyną.

O apie laisvamanių moralę 
drąsą, tai jau ne tokiems špi- 
tolninkams kalbėti, kaip Va
naginis.

Tačiau ponas Vanaginis ra-

Wellworth” Naturališki 
čieli No. 1 phI-SH kp

mina save, kad jie galėsią su
rengti Liet, nepriklausomybės 
paminėjimo sukaktuves ir be 
laisvamanių pagelbos. Na, tai 
labai gerai. Aš, kaipo lais
vamanis, sakau — Dieve jums 
padėk! Ba tai bus pirmas at
sitikimas Pittsburgho Lietu
vių istorijoj, kad ir prabaščiai 
su savo špitolninkais be laisva
manių pagelbos minės Liet, 
neprikl. sukaktuvių pamineji-

WASHINGTON, Pa. — Sau
sio 10 d. The Pittsburgh Press 
praneša iš Washington, Pa., 
kad Antanas Paniekas yra pa
skirtas Washington and Jeffer- 
son Kolegijos garsiojo futbalo 
jaukto kapitonu.

Jaunas Paulekas toje kole
gijoje pasižymėjo ne tik mok
sle, bet ir futbalo lošime. Jis 
baigė aukštesniųjų mokyklų su 
pasižymėjimu ir gavo stipen
diją W. and J. kolegijoj, šių 
metų pradžioje musų Antanas 
jau yra išrenkamas kolegijos 
futbalo lošikų jaukto kapito
nu.

Antanas Paulekas, nors pa
siekė sporte tokios aukštumos, 
nesisarmatija prisipažinti esąs 
lietuvis ir visada paduoda tik
rą savo lietuvišką pavardę kai
po Anthony Paulekas. Jis la
bai gražiai lietuviškai kalba.

Vyresnysis Antano brolis, 
Alfonsas Paulekas, šiais me
tais baigs kunigystės mokslą 
Mount Saint Alfonsus Semina
rijoj, Esapus, N. Y., o birželio 
mėnesį bus įšventintas į kuni
gus. Pirmas mišias jis laikys 
lietuvių šv. Kazimiero bažny
čioj S. S. Pittsburgh, Pa.

Ne tame svarba, kad šis jau
nas lietuvis baigs kunigystės 
mokslą, ale tame, kad jis yra 
tikrai geras lietuvis, — gra
žiai lietuviškai kalba ir tikrai 
taisyklingai lietuviškai rašo. 
Skaitant jo lietuviškai parašy
tus laiškus, susidaro įspūdis, 
kad tai yra Lietuvos mokyk
los auklėtinis. Bet Alfonsas 
nėfa niekur lankęs lietuviškos 
mokyklos, 
viškai vien tik pats per save, 
eidamas mokslus amerikoniš
kose mokyklose ir gyvendamas 
tarpe svetimtaučių.

Jaunų Paulekų tėvas, Anta
nas, yra paprastas dafrbinin- 
kas-angliakasys, kuris nepri
klauso patentuotiems patrio
tams. Motina, Apalonija, jau 
yra mirus prieš 10 metų. Pan
iekos duktė Apalonija užima 
namų šeimyninkės vietą, — 
prižiūri namus ir pagelbsti tė
vui rūpintis brolių mokslo rei
kalais. Jauniausias Paniekos 
sūnūs, Albertas, irgi lanko 
aukštąją mokyklą.

Mes turime neužmiršti, kad 
Paulekas augina savo šeimyną 
visai mažoj lietuvių kolionijoj, 
kur randasi gal tik keliolika 
lietuvių šeimų.

Ten jokių didesnių lietuviš
kų parengimų neruošiama, jei-

SOHO PITTSBURGH, Pa.— 
Sausio 20 d. Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainėj 1:30 vai. 
po pietų yra rengiamos pa
skaitos ir diskusijos su pa- 
marginimais. Rengia Pittsbur
gho Lietuvių Tarybos Laiki
nas Komitetas.

Įdomių paskaitų pateiks Dr. 
Baltrušaitienė apie svei- 
Po paskaitos bus disku- 
ir kitokie pamargini-

SWANSDOWN” KEKSŲ MILTAI

fEDĖRALSAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWIGH, RaSt

Hillman Coal & Coke Co. 
anglies kasykloj per visą perei
tų metą apie 400 angliakasių 
vos gavo dirbti 2—3 dienas per 
savaitę. Pavieniai ir su mažo
mis šeimynomis, nors ir skur
džiai, bet šiaip taip galėjo pra
misti, bet tie, kurie turi dide
les šeimynas, tai turėjo būti nc- 
davalgę ir nuplyšę.

Gruodžio 24 d. angliakasiai 
gavo savo dvisavaitinę algą. Tą 
dieną ir angliakasių vaikai ga
vo iš kompanijos Kalėdų dova
nas, — i 
mukų ir 
bangučių. Vadinasi, ponas Hill
man susimylėjo ant angliaka
sių nuplyšusių ir nedavalgiusių 
vaikučių. Paskui da per vietinį 
dienraštį pasigyrė, kad per Ka
lėdas Hillmano angliakasių vai
kams “diedukas” atnešė dau
gybę visokių dovanų.

Jei ponas Hillmanas tokios 
geros širdies žmogus, tai kodėl 
jis tiems vaikučiams nedavė 
nors- po porą gerų batukų arba 
po eilutę šiltų žieminių drabu- 
žiukų. Tąsyk nors butų buvę 
naudos tiems vargšams.

P-tas.

Mes maloniai priimame 
visus Relief užsakymus

AMERICAN CHEESE Longhorn Type 
“LOGHCABIN”" SYRUP

Nuo Gėlimų ir I 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

II palengvina skausmus

katą.
sijos
mai.

Visi yra kviečiami dalyvau 
ti. Įžangos jokios nebus.

— S. Bakanas.

STORES
NMGHtvtHoob rrwua

Kai dėl laisvamanių, tai jie 
sugebėjo tas sukaktuves tin
kamai paminėti be kunigų pa
gelbos nuo pat 1918 metų. Mo
kės tai padaryti ir šiais me
tais

N'ekns geriau nežino kai namu 
šeiminnkė, kaip pageidaujama ir 
naudinga yra valgydinti .Šeimą 
šviež u ir geru maistu. Daugelis pa- 
trovu. kurios nors ir stropiai pri
rengtos, buvo sugadintos, nes mais
tas, kuris buvo vartojamas, nebuvo 
geriausios rūšies.

Kaip būti tikru, kad maistas yra 
geras? Ta lengvai galima atsiekti, 
jeigu pirkaite savo pirkinius “Mid- 
•,vest” krautuvėje. Maistas “Mid
vvest” krau uvčse yra visuomet švie
žas ir gerbusios rūšies, dėl tų krau
tuvių supirkinėjo jėgos ir greitos 
distribucijos.

Pirmiausia, “Midvvest Stores” sa- 
v'n’nkai valdo nuosavus urmo san
delius. Per šiuos sandelius maistas 
Kasdien pristatomas tiesiog iš dirb
tuvių ir manufaktūrų. Kaip tik 
maišias ateina i urmo sandelius, su
lig reikalingumo, jis kasdien prista
tomas i “Midvvest Stores”.

Savininkai tų krautuvių nusiperka j0 Vyno sudėtis pagreitina virškini 
tik ta. kas reikalinga tai dienai. Tuo ; mo organu sulčių beginta ir sustip 
budu, maistas kasdien būna naujas ‘ ...
ir šviežias. Jeigu maistas būna 
keliuose, tai jis nuperkamas iš ge
riausiai žinomu firmų, ir prižiuro- 
nias valdžios, per tam tikras is’aigas. 
Tuo budu kiekviena šeimininkė pil
nai gali būt užtikrinta, kad kiekvie
nas dalykas yra geriausios i'ušies ir

IŠPARDAVIMAS
Pėtnyčioj ir Subatoj, Sausio-Jan. 18 ir 19

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Ghapman andCo., Ine.
120 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

RAUG. KOPŪSTAI

Tavo turtai apmauro
tas per U. S. Govern
ment ištaigą, Federal 
Savingt and Loan 
Insurance Corporation, 
Washin*ton, D. C. dėl 
kiekvieno asmens Iki 
<0,000.00.

■mnrAT-THt

MIDWEST
300 iNbtrtNbKNT

“UNEEDA BISCUIT
ROLLED OATS “Midvvest” greitos ar rcg. 2 pak. 150
APRICOTS

Midwest” SVVEET MIXED PICKLES 16 unc. <lž. 170 
sv. kenai 2 už 190 

7 unc. dž. 1Q0 
NAUJI KOPŪSTAI Texas .....   4 sv. 150
“SUNKIST” ORANžIAf dideli t^d^KlžiT’TuTnSl^ 
RINKTINIAI BANANAI .......... ;..... .  . .
JONATHAN OBUOLIAI puikus" U.~ S. 1 
GRAPEFRUIT Texas be grudų 80 didžio 4 sv. 150 
APPLE BUTTER “ShadjTDM1” did.~36~unc. dž7~190 

1/5 didžio kenai 50 
............. . sv. 190 

.............. pakelis 50

: SUTAUPYSIT PINIGU Ė
: Pirkdami Čeverykus Pas Mus s:

l Musų krautuvėje visuomet ■
■ rasite didelį pasirinkimą "

spalvų, didumo, stylių irma- ■
■ teriolo. i
■ Mes turime čeverykus vy- J

ii rams, moterims ir vaikams. ■
* 13 Kaliošius užlaikome visokius Jį
■ 1000 porų čeverykų jūsų pasirinkimui. O kainos nebrangios ■

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

“Baker’s”
Premium Choeolate ^aVe,puimo 23c
Mixed Vejaretables “Justice’’, 2..> 19c

No. 1 kenai 2 už 170
" 190

Princess” CUT STRING BEANS No. 2 ken. 2 už 190

CREAM CHEESE 3 unc. pak. 2 už 150 
_ 230 

Stalo didžio kenai 220
ROXEY” DOG and CAT FOOD No. 1 ken. 3 ken. 250

FRANKFURTS Vien iš mėsos .....................  2 sv. 270
“Welcome Rrand” Kieta SALAMI DEŠRA..... sv. 27d

BulvėsV U I I UU WISCONSIN

Holsom” MEAT LOAF Chicken Style ..........  sv. 210
PR1DE” WASHING P0WDER .. .. .. dideli pak. ĮQ0
SUNBRITE” CLEANSER .................  3 kenai Į 30

Household
SOAP CHIPS .................

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius,

I kf I P I kl 
a bV Lr B I PI

HALSTED DU & LIBERTY

Chicagos Lietuviu Dr-įos iETIK
NEDELIOJ, SAUSIO-JAN. 20, 1935

PRADŽIA 6 VALANDĄ. VAKARO.

Programe dalyvauja “Birutes” ir “Chicagos Lietuvių 
Šokiams ■■ Byansko orchestra.

Vyrų Choras”.
, . _______________

__ __________

CHICAGOS LIETUVIU AUOITOHMOJE
3133 SOUTH HALSTED STREET

Chicagos Lietuvių Draugijos nariai ir svečiai kviečiami čia
■ ■■ į' V' , ' ‘ 

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

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DK
* ' • ........ A. , . » - ‘

S
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neini

Published Daily Except Sunday by
rba Lithuanian New» Pub., Co., Ine.

1789 South Halated Street
Telephone CANal 8500

88.00
4.00
2.00
1.50
.75

gos. Gal .būt, kada nors bus išrastas būdas skaityti žmo
gaus mintis, kaip atdarą kiiygą. Tuomet nusikaltėliai 
nebegalės išsisukti nuo užsitarnautos bausmės, o ne
kaltiems žmonėms nereikės kentėti už kitų nusidėjimus.

Editor P. GRIGAITIS

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

Entered as Sacond Qaa« Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
o* Chicago, UI. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halstod St, Chicago, 
HL Telefonas Ganai 8500.

Užsakymo kataSt
Chicagoje — paštu:

Metama —............ ... ......... .
Pusei metų ____ ______
Trims mėnesiams ___ __
Dviem menesiams —__
Vienam mėnesiui 

Chicago] per išnešiotojus:
Viena kopija .... .... .......  3c
Savaitei ___ ________ ........----- 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paltai

Metams 87.00
Pusei metu  3.50
Trims mėnesiams ------- ■ 1.75
Dviem mėnesiams ....____ ■> 1.25
Vienam mėnesiui ---------- — 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ........... —.......—— 88.00
Pusei metu 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
SVEIKINA FAŠISTŲ

LAIMĖJIMĄ

NUSIKALTIMAS IR BAUSME

ir partijos teoretikai tikisi 
suformuoti naują, žmoniją. 
Jų nusivylimas turi būti di
delis. Nikolajevo aktas įro
dė, kad patys komunistinio 
režimo privilegijuotieji nėra 
akli ir mato, į kokią balą 
įvedė bolševizmas jų kraštą; 
jis parodė, kad rusų tautos

širdis verda neapykanta ir 
kad raudonojo kremliaus ga
lybė nėra tokia jau solidi, 
kaip kad tvirtina bolševikų 
pataikūnai ir bičiuliai.”
Už šitą bolševizmo kritiką 

Kauno komendantas nubaudė 
laikraščio redaktorių kalėjimu. 
Tai jau daugiau, negu keista.

Pasirodo, kad sovietų valdžia 
su Kauno valdovais labai gerai 
sutinka. Maskvos ambasado
rius, matyt, nuėjo pas Kauno 
komendantą pasiskųsti ir gavo 
satisfakciją.

Spulkų Išsivystymas

ko- 
vie-

pa-

ypa- 
buti

buvo

Nuo tų senovės laikų, kada visuomenė pasiėmė į 
savo rankas teisingumo vykinimą, visuomet sudaryda
vo daug keblumo klausimas apie teisiamojo kaltės įro
dymą. Ir da ir šiandie nėra kaip reikiant išspręstas. 
Štai, jau kelios savaitės kaip eina New Jersey’s teisme 
byla Hauptmanno, kuris yra kaltinamas Lindbergh’ų 
kūdikio pagrobimu ir nužudymu. Kasdien anglų laik
raščiuose telpa daug špaltų apie tą bylą. Jie aprašo 
smulkiausius faktus, kuriuos iškelia valstybė prieš tei
siamąjį, bet ar yra kiek nors tikrumo, kokį sprendimą 
padarys prisaikintieji posėdininkai (“džiurė”) ir 
tingai, kad jie, darydami savo sprendimą, galės 
pilnai įsitikinę, kad jie neklysta?

Amerikos, kaip ir kitų šalių teismų istorijoje
daug bylų, kuriose kaltinamasai buvo vienbalsiai pa
smerktas, o vėliau išėjo aikštėn, kad jisai buvo visai 
nekaltas.

Keblumo, žinoma, nebūtų, jeigu kiekvienas nusi
kaltėlis butų sučiumpamas nusikaltimo vietoje ir tame 
momente, kada jisai savo piktadarybę tik-ką yra atli
kęs. Bet piktadariai tik labai retai daro savo piktus 
darbus tokiose aplinkybėse, kuriose jie gali tuojaus pa
tekti į teisingumo rankas. Vagis slaptai pasiima sveti
mą turtą; plėšikas arba žmogžudys užsideda maską ar
ba, atlikęs piktadarybę, tuojaus pabėga. Ir kuomet po
licija paskui, praėjus gana ilgam laikui, kriminalistą 
suima, kaip ji gali įrodyti, kad nusikalstamą darbą at
liko jisai, p ne kas kitas?

Aiškus dalykas, kad tikrai žinoti, ar žmogus yra 
kaltas, ar ne, gali kiekviename atsitikime tiktai jisai 
pats. Liudininkai kartais suklysta, duodami savo paro
dymus teisme, o kartais tyčia sako netiesą. Taigi se- 
niaus viešpatavo įsitikinimas, kad kaltinamąjį pasmerk
ti galima tiktai tuomet, kai jisai prisipažįsta prie kal
tės.

Kada žmonijos gyvenime vaidino svarbią rolę reli
gija, tai buvo sakoma, kad apie įtariamo nusidėjėlio 
kaltę žino, be jo paties, da ir “Dievas”. Todėl, kuomet 
kaltinamasai nenorėdavo prisipažinti prie kaltės, tai 
jam būdavo daromi įvairus “Dievo bandymai”. Kalti
namajam, sakysime, paduodavo kardą į ranką ir jisai 
turėdavo muštis su tuoy kuris jį kaltina. Buvo manoma, 
kad jeigu žmogus yra neteisingai kaltinamas, tai Die
vas atsiųs jam bent porą angelų į pagelbą tame dviko- 
vyje ir jisai savo priešą nugalės. Būdavo, be to, varto
jami “bandymai vandeniu”, ugnim ir t. t. šiandie, ka
da musų pažvalgos į teisingumo dalykus yra kitoki, 
mums yra nesunku suprasti, kad prie tokios teisimo 
procedūros kaltinamojo likimas labai dažnai priklausy
davo nuo pripuolamo atsitikimo, kuris su teisingumu 
neturi nieko bendro.

Reikalavimas, kad kaltinamasai prisipažintų, pir
ma negu jisai gali būti pasmerktas, atrodo labai huma
niškas, nes jisai duoda galimumo neteisingai įtartam 
žmogui gintis, neprisiimant ant savęs kaltės. Tačiau iš 
to neva gero principo išėjo labai blogos pasėkos. No
rint, kad kaltinamasai prisipažintų, buvo vartojama vi
soks “spaudimas” į jį, pradžioje morališkas (prikalbi
nėjimas, gąsdinimas), o paskui ir fyziškas, įsigimęs, 
galų gale, į žiaurius kankinimus. Tais kaltinamųjų kan
kinimais ypač pagarsėjo vadinamoji “šventoji” Inkvizi
cija, t y. katalikų bažnyčios teismai.

Šių dienų teisdarystėje vadovaujamasi visai kitokia 
mintim. Iš kaltinamojo nereikalaujama, kad jisai pri
sipažintų. Teismas net pripažįsta kaltinamajam teisę 
atsisakyti nuo davimo tokių parodymų, kurie gali jį in
kriminuoti. Teisiamojo kaltę turi įrodyti ne pats teisia- 
masai, bet tas, kuris jį kaltina, t. y. kriminalinėse by
lose valstybė. Jeigu valstybė neįrodo teisiamojo kaltės 

' visai neabejotinai (“beyound reasonable doubt”), taip 
kad prisaikintieji posėdininkai jį randa kaltu, tai jisai 
negali būti pasmerktas ir nubaustas, nors jisai tikru
moje ir butų nusikaltęs.

Aiškus dalykas, kad prie tokio teisimo budo nevi- 
suomet būna nubaudžiami tikrieji kaltininkai ir ne vi
suomet būna išteisinti nekalti žmonės. Teismai/ padaro 
klaidų. Bet be klaidų neapsieina ir kitos žmonių įstai-

Komunistų laikraščiuose per 
kelias paskutines dienas su en- 
.uziazmu bubnijama apie “eili
nių narių” laimėjimą šilko da
žytojų darbininkų unijoje Pat- 
tersone, N. J., renkant unijos 
viršininkus. Komunistų organai 
džiaugiasi, kad iš unijos 'vy
riausybės tapo iššluoti “senieji 
ponai” ir jų vietas užėmė 
munistų simpatizatoriai su 
nu C. Vigorito priešakyje.

“Laisvė” šitam įvykiui
šventė ilgą editorialą, prakeik
dama opozicinius komunistus, 
eurie pirmiau vadovavo unijo
je, ir sveikindama komunistus, 
<urie rėmė “eilinių narių” kan
didatus. Ji rašo:

“Mes! karščiausiai sveikina
me Pattersono lietuvius au
dėjus, kurie rėmė Eilinių 
Narių Grupės surašą ir bal
savo prieš Kellerio kliką ir 
jo pragaištingus darbus uni
joje. O tie lietuviai audėjai, 
kurie rėmė Kellerį ir jo dar
bus, kurie yra suvedžioti 
Pruseikos ir Butkaus, turi 
dabar labai rimtai pagalvoti. 
Jūsų vieta, draugai, revoliu
cinio judėjimo eilėse.” 
To paties laikraščio kores

pondentas rašo iš Pattersono 
apie C. Vigorito išrinkimą į 
unijos lokalo prezidentus. Sa
ko:

“C. Vigorito tai tas pats 
žmogus, kuris 1933 metais 
reikalavo, kad butų suvieny
ta Nacionalė Unija su 
UTWU, bet reakciniai Ami- 
rato-Rubinstine ' a nedaleido. 
Tada Vigorito pareiškė, kad 
be kovingumo negalima nie
ko laimėti...” 
Na, ir laimėjo.

<omunis|tų talkininkas Vigorito 
— fašistas

Kas gi tasai laimėtojas yra? 
New Yorko socialistų savait
raštis “The New Leader” rašo, 
kad Vigorito yra Pattersono 
Republikonų Kliubo narys ir 
italų fašistų grupės*, Čirenk) 
Nacionalė, narys.

Vigorito yra taip plačiai “pa
garsėjęs” Pattersone, kaipo fa
šistas, kad darbininkų unijos, 
kurios neseniai tenai surengė 
prakalbas atvykusiam iš Euro
pos senam socialistui Modiglia- 
ni, neleido tam fašistui mitinge 
kalbėti.

Bet komunistai agitavo, kad 
Vigorito butų išrinktas unijos 
lokalo prezidentu, ir jie dabar 
didžiuojasi jo “didėle pergale” 
ant opozicinių komunistų, ku
rie iki šiol tą lokalą valdė!

Taupymo 
m. Ta- 
nesivystė 
Jungtinė-

1845
jos

kaip
Čia jos turėjo'

viso to 
išvadą, 

įvykti.
ir įvai-

SOVIETŲ JTAKA KAUNE

ir kitos finansinės 
spulkos nemažai nu- 

nuo dabartinės depre-

tvirto fi- 
sustiprin-

ir j ų at- 
valstijos

KONGRESO PIRMININKAI

Vi<;e President Garner Speaker Byrn*

Vice-prezidentas Garner, kuris kartu yra ir senato pirmi
ninku, kalbasi su naujuoju atstovų buto pirmininku Byrns.

KORESPONDENCIJOS

gų kilimu nejudinamos nuosa
vybės verte padidės, o tąsyk 
išnyks ir nuostoliai, žinoma, 
niekas tikrai negalį pasakyti, 
kada tai įvyks. Aišku tik tai, 
kad federalės vyriausybės vei
kimas krypsta link ekonomi
nės padėties pagerinimo. Ad
ministracija deda visas pastan
gas, kad sumažinus nedarbą. 
Tuo tikslu ir yra finansuoja
mi viešieji darbai. Iš 
galima drąsiai daryti 
jog pagerėjimas turės

Valstijos auditorius
rių departamentų viršininkai 
eina ranka už rankos su vy
riausybe. štai kodėl po jų va
dovyste ir tapo padaryta pa
gerinimų, kurie siekiasi pasta
tyti spulkas ant tvirtesnių pa
grindų ateities bizniui bei ap
saugoti šėrininkų interesus.

Spulkų augimas žymiame 
laipsnyje priklauso nuo to, 
kiek žmones, pasiskolinę pini
gus ant savo namų, pajėgia 
mokėti. Dabartinių laiku ran
dasi nemažai tokių, kurie ne
pajėgia mokėti; bet yra ir to
kių, kurie tyčia naudojasi da
bartine padėtimi ir nemoka 
spulkoms paskolų, nežiūrint to, 
kad jiė ir galėtų tai daryti.

Tie, kurie negali skolą mo
kėti, turėtų pasirūpinti nors 
nuošimčius reguliariai mokėti 
bei šiaip prieiti su spulkomis 
prie kokio nors susipratimo, 
kad išvengus namų praradimo 
Be to, tai sutaupytų spulkoms 
daug pinigų, kurie išleidžiama 
forklozavimui.

Valstijos departamentas, ku
ris prižiūri spulkas, netolimo
je ateityje išleis smulkmėms-, 
ką raportą apie visas Illinois 
valstijos spulkas.

Virden, III

buvo gana gyvas. Bet 
darbams sumažėjus, 
pusėtinai apmirė. Sa- 

eia gyveno ir nemažas

Mirė Agota Kuncienė
Virden — tai nedičkis ang

liakasių miestelis. Praeityje, 
kai kasyklose gerai dirbo, tai 
miestelis 
dabar, 
miestelis 
vo laiku
būrys lietuvių. Bet kuomet dar
bai sumažėjo, tai dauguma jų 
išsikėlė į kitus miestus. Pasili
ko vos kelios lietuvių šeimynos.

Viena seniausių gyventojų 
buvo Agota Kuncienė. Virden 
miestelyje ji išgyveno 37 metus.

Vakar anksti rytą Kuncienė 
mirė nuo plaučių uždegimo. Pa
liko jiVirdene vyrą Kostantą, 
seserį Oną Totorienę, dukterį 
Oną Vilienę ir žentą Stanley. 
Jos du sūnus, Adomas ir Sta
nislovas, gyvena Chicagoje. N.

to apskričio suvažiavimas įvyks 
sausio 20 d. kažkokioje Veba- 
lans svetainėje, 1629 S. Ben st., 
Milwaukee, Wis.

Ponai J. Rodavice ir A. F. 
Peletskas prisiuntė pareiški
mus, jog apskričio suvažiavi
mas įvyks visai ne toje vietoje, 

į kurią nurodo p. Braze. Pelets
kas, kuris yra milwaukietis, sa
ko, jog Vebalans svetainės visai 
nėra. Vieta, kur įvyks suvažia
vimas, yra —Polish Veterans’ 
Home, 1629 So. 10-th St., Mil- 
waukee, Wis.

Tad, sako jis, delegatai pri
valėtų tą adresą įsitėmyti, kad 
jiems nereikėtų grįžti namo 

| nesuradus suvažiavimo.
P-as Radovice irgi paduoda 

tokį pat adresą, kaip ir p. Pe
le tškas/ ir budaiA'aš sekretorius 
kviečia visus kuopų delegatus 
į nurodytą vietą atvykti sausio 
20 d., 9 vai. ryto.

SLA. 10-to Apskričio 
delegatų dėmesiui
Sausio 12 d. “Naujienose” 

tilpo p. C. K. Braze korespon
dencija, kur nurodoma, jog 10-

SENIAI TO REIKĖJO

vadinasi,

už 1933

matome,
890 Tlli-

Statymo ir Skolinimo Ben* 
drovės (spulkos) buvo žinomos 
centralinėj e Europoje kaipo
Reiffeisen Sistemos 
Bendrovės jau 
čiau Europoje 
taip smarkiai, 
se Valstijose,
daugiausiai pasisekimo tuose 
miestuose ir miesteliuose, kur 
apsįgyveno imigrantai iš Eu
ropos.

Didžiausias spulkų skaičius 
buvo suorganizuotas tarp len
kų, čekų, rusų, kitų slavų tauJ 
tų, lietuvių, vokiečių, švedų ir 
kitų.

Kaip 
įstaigos, 
kentėjo
sijos. Vienok tenka pasakyti,’ 
kad dabartinio valstijos audi- 
torio, Edward J. Barrett, de
dama pastangos sulaikyti f i* 
nansinio krizio pasėkas. Jo šta
bas susideda iš p. Poyndelle 
Downing, vyriausiojo egzami
natoriaus, p. P. J. O’Sullivan, 
atskaitomybės štabo viršinin
ko/ ir p. F. R. < Temple, kurio 
žinioje randasi Chicagos spul
kų departamentas. Visi jie su 
savo padėjėjais stengiasi pa
statyti spulkas ant 
nansinio pagrindo ir 
ti jas.

Spulkų saugumui 
eities užtikrinimui
departamentas ' padarė daug 
pakeitimų, o taip pat priėmė 
kitonišką tyrinėjimo ir egza
minavimo sistemą. Dėliai tų 
pakeitimų departamentas gavo 
daug pagyrimų ir šiek tiek 
kritiškų pastabų iš tų, kurie 
domisi spulkų reikalais. Bet 
tiek kritikai, tiek pritarėjai 
pilnai sutinka, kad senosios si
stemos pakeitimas buvo būti
nai reikalingas. Didelis nuo
šimtis spulkų sekretorių ir vir
šininkų išreiškė tą nuomonę, 
kad dabartinę pagerintą val
stijos priežiūrą reikėjo priim
ti prieš kelis metus. Jeigu tai 
butų padaryta,
jeigu spulkos butų buvusios 
tinkamai kontroliuojamos, tai 
butų buvę pašalinta daug ne
susipratimų, nežiūrint to, kad 
krizis paliete visą šalį. Jau ir 
dabar galima pastebėti page
rėjimą iš paskelbto 
metus raporto.

Iš to raporto mes 
kad tik 12 spulkų iš
nois valstijoje priverstos buvo 
likviduotis; šėrininkų pageida
vimu dvi spulkos buvo suspen
duotos, o viena nutarė pasi
naikinti. Tokiu budu per išti
sus 1933 m. tik 15 spulkų pa
liovė gyvavusios. Tie skaičiai 
aiškiai rodo spulkų pastovu
mą ir saugumą. Nežiūrint kri
zio, jos laikosi gana gerai. Ka
da kitų finansinių įstaigų už
darbiai beveik pasiekė nulį, 
tai spulkų uždarbiai nukrito 
nuo 6% 1932 m. ligi 4.89 
1933 m.

Suprantama, 1934 m. uždar
biai, palyginus sU kitais me
tais, parodys skirtumą. Tačiau 
tas skirtumai nebus aliarmin- 
gas, nežiūrint to fakto, kad 
dėl nejudinamos nuosavybės 
kainų kritimo spulkos turėjo 
pakelti nemažai nuostolių. Da
bartiniu laiku geroka dalis pa
skolų atsidūrė pavojuje. Ta
čiau su pagerėjimu ekonomi- 

neracijos žmogus, vienas iš nes padėties visoje šalyje, (tai

Kauno karo komendantas- nu
baudė 500 litų pabaudos arba 
vienu mėnesiu kalėjimo “Ryto” 
redaktorių už straipsnį “Po Ki- 
rovo Nužudymo”, kuris tame 
krik, demokratų organe buvo 
įdėtas gruodžio 13 d.

To straipsnio turinyje nėra 
nė vieno žodžio prieš Lietuvos 
vyriausybę. Jisai aprašo tik 
bolševikų terorą ir reiškia nuo
monę, kad Kirovo nužudymas 
tai ne individualus aktas, bet 
“suorganizuotas tam. tikros te
roristines organizacijos”. Straip
snyje tarp ko kito sakoma:

“Jis (Kirovas) krito nuo 
nusivylėlių kulkos. Nuostabus 
dalykas'L Tas nusivylėlis ne
buvo nei baltašis, nei iriehše- 
vikas
Tai jaunas komunistų parti
jos narys, pavarde Nijikahe- 
vas, jaunosios komunistų ge-

nei ‘klases priešas’

Kultūra
Tik ką gavome iš Lietu

vos naują No. 11., Turinys 
labai įdomus ir pamokinan
tis. Kaina 45c. Galima gau
ti Naujienose.
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Sis koncertas bus 
“Didysis” ne tik vie

nu atžvilgiu
Jis žada būti vakųru, kurio 

atsilankę negreit užmirš.

Visiems yra žinoma, ;kad 
mes branginame tą, kas ne
dažnai pasitaiko pamatyti. 
Mėgstame klausytis to ką re
tai tegirdime. Taip yra ir su 
visokiais parengimais. Men
kų parengimėlių mums prisi
eina matyt dažnai. Bet di
desnio — tobulesnio parengi
mo, nedažnai tepasitaiko pa
matyti. Suprantama, jeigu 
ką didesnio parengti, tai tam 
reikalinga ir didelės spėkos. 
Sumanių rengėjų ir užtekti
nai kapitalo. Taigi, bet kas, 
kad ir norėtų ką kilnesnio pa
rengti, bet 
stų.

Kas kita 
jai, tokiai, 
Lietuvių Savitarpinės Pašal
pos Draugijai”, su virš septy
niolikos šimtų narių, ir su de
šimtimis tuksiančių dolerių 
kapitalo. Gali kibti ir prie 
didelių parengimų ir duoti 
vieną iš geriausių ir didžiau
sių programų. Su menka 
įžangos kaina atsilankiusiai 
publikai.

Švęs 25 metų jubiliejų
Taigi, “Chicagos Lietuvių 

Draugija Savitarpines Pašal
pos”, būdama viena iš di
džiausių pašalpinių draugijų 
lietuviškame pasaulyje ir ren
gia Didelį Koncertą Lietuvių 
Auditorijoj, nedėlioj, sausio 
20 dieną. Tai bus koncertas, 
kokio dar savo istorijoj lietu
viai nėra turėję, o tai dėlto, 
kad tai bus Jubiliejinio Drau
gijos Koncertas Dvidešimt Pen
kių Metų Sukaktuvių Paminė
jimui. Tai progai pasitaikius 
draugija ir duos savo nariams 
ir atsilankiusiai publikai vie
ną iš geriausių parengimų, ko
kį yra davusi. S

Visiems yra žinoma, kad 
musų draugija per dvidešimt 
penkis metus duodavo puikius 
parengimus užganėdindavo at
silankiusią publiką. Bet šiais 
metais tai jau gerbiama pub
lika pamatys ir išgirs to, ko 
ikišiolei neturėjo laimės iš
girsti ar pamatyti.

“Birutės choras rengiasi su 
surprizais, choras rengiasi

tain jubiliejiniam draugijos 
parengimui metai laiko ir vi* 
są laika paslaptyje iki pakel
sime pagrindų uždangą. Su
skambės muzika negirdėta, su
skambės dainos džiaugsmu, 
jausmais veriančios klausyto
jų širdis.

Kaip gerai bus nors porą 
valandų pagyventi dangiškos 
muzkos pasauly; kurį mums 
Birutės choras sutvers sausio 
20 d. 6 v. v. ,Lietuvių Audito
rijoj. Tai bus “Lietuvių Mu
zikos Šventė”, kuria prirengs 
“Chicagos Lietuvių Draugija”. 
Taigi, visi lietuviai kviečiami 
atsilankyti. —M. Kas.

4046 
‘.‘Lietu-

“Nagi, aš tau, reporte-

Jį nuvedė f tamsų kambarį 
.Jis atsargiai ėjo prie.lovos.,Prie 
menkos šviesos jis pamatė ka- 
daisia buvus} žmogų, bet da
bar tikrų šmėklą. .Pasilenkęs jis 
pabučiavo tą sužalolą vetera
ną, p akys jo.apsipylė 
mis. 

.. : 1 ..

ąšaro

aplinkybės nelei-

didžiuliai draugi-
kaip “Chicagos

Siunčiame Gėles Telegramų j 
pasaulio dalis.

vigo

“KORNEVILIO
VARPAI”
Šmėklų pily

“Kor-

nieko nesibi- 
visgi susiren-

, rasta raštų,

Antras aktas operetės 
nęvilio Varpai”, kurių Chica- 
gos Lietuvių Choras “Pirmyn’’ 
stato sausio 27 d., erdvioj So- 
kol svetainėj, 2345 S. Kedzie 
Avė., vyksta pilnoj šmėklų, dva
sių ir vaidenuoklių Kornevilio 
pily.

Jaunas „kapitonas su jūrei
viais, vaitu ir ąpielinkės gy
ventojais ateina atidaryti pili 
ir jų apžiūrėti. Įbauginti kai* 
miečiai bijosi ,į pilį ir įženg
ti, bet vedami drąsaus kapito
no ir stumiami 
jaučių jūreivių, 
ka pily.

Apžiūrint pilį
kad Kornevilio grafo draugas, 
Lucenay grafas, irgi slėpda
masis nuo priešų užsieny, pa
liko Gaspanui auginti savo duk
terį ir daug turto. Kadangi 
laiškas rašytas , tų dieną, kada 
sale kelio buvo rasta Serpolėtė, 
tai ji ir spėja, kad ji ir bus 
ta Lucencay grafaitė.

Pamačius kad kas tai atvy
ksta į pilį, visi pasislepia.

„Įeina Gasparas su maišais 
aukso. Pasirodo, kad tai 
ir yaidindavosi pily, kad 
įgąsdinti kitus žmones ir 
laikyti juos nuo puolimo 
lies. Tas jam ir pasisekė,
vo gi ponams jis ištikimai kro
vė auksą. Bet dabar ir , jį pa
tį pradėjo imti pagunda tą auk
sų .pasisavinti,,nes jis nujaučia, 
kad senas grafas nebegryš, o 
Lucenay grafas, kaip* buvo gir
dėti, yra žuvęs juroj.

Jam besiruošiant pasigrobti 
auksą suskamba pilies vąrpai, 
pranešantys pilies yaldojio su- 
gryžimą—ir Gasparas pablusta 
—paminšta.

Taip gražia varpų daina 
baigiasi antras aktas.—b.

jis 
tuo 
su- 
pi- 
Sa-

bur
bus 
Bet 
jam

Neatidėliojant reikia 
200 vyrų! Pasisku-

binkit!

to molio padarytos?*
Antanina Balnai tis,

Montgomery Avė. — 
vis su kaimiete tąi puiki - po
ra. Jų ir nuomonės sutinka. 
Jiem linksma gyvent.”

Mary Balnius, 840 W. 52nd 
St
ri, nieko nesakyčiau. .Bet šis 
klausimas svarbus, tai štai ir 
atsakymas: Kai lietuvis .apsb 
veda su lietuvaite, tai jis ga
li laikyti nors ir devynis 
dingierius, ir jo namas 
švarus, gerai prižiūrimas, 
kai su amerikiete, tai ir
pačiam gali pritrukti vietos 
namuose, ypač kada moteris 
pradės šaukti ‘you never bought 
me a decent dress’. Vyrui sun
ku patenkinti amerikietės ape
titai. Taigi vesk lietuvaitę. Bu
si laimingas.”

J, Balsevičis, 2325 S. Hoynė 
“Be abejonės lietuviui 
yra geriau vesti lie- 

Jie viens kitam arti-

Avė. — 
vaikinui 
tuvaitę. 
mesni.”

, Petronėlė, Balsewicz, 718 Wf 
;31st St.
negaliu pasakyti, bet jęigu pa 
klaustum mano boiso, tai 
viską pasakytų.”

Anna Balsis, 4335 So. 
tesian Avė. — “Ką aš čia 
bar galiu pasakyti ant greitų
jų. Nugi, kas kokią myli, te
gul su tokia ir .ženijas, tai jų 
biznis.”

julia Balsis, 7401 So. Gini 
cago- Avė. — “žinoma, kiek
vienas vyras gali ženytis su 
tokia, kokia jam geriau patin
ka. čia nėr ko nei klausti.” '

Feminina Bardauskas, 7034 
So. Washtenaw Avė. — “Aš 
galiu atsakyti tik tiek, kad ne
žinau.”

Apie tąi nieko

jis

Ar- 
da-

Hmm PaslBlios
Rašo ŽEMAITIS •

r ■

Kame dalykas sužinosite 
skaitę šių žinių

per

Patenkinti vakaru

Pp. J. Žlibinų ir Pp. K. Bu- 
jkšnių šeimynos, ^kurios daug 
darbuojasi; LYS rRoseląndo ski- 
rįaus palaikymui, suteikdami 
tfįaoHįą: mm laM patenkin
ti pirmuoju parengimu.

L.Y.S. Rpseląndo skyrius lai- 
ko ,su$,irųxWwųs pirmadjenio 
vakaras pp. ,ZWb.U .namuose, 
14)151 & StąU'St. Lietuviu jau
nimas kviečiama .atsiląąkyti ir 
prisirašyti prie rjąųųįmo .drau
gijos, ifcur jaunimas yra moki- 
įaajmas lietuviuku šokių, Žeis
tų, ijr kitokių gražių ,dalykų.

--Untanas.

dailę 
žino-

pa

vy7

LaidotuviųVadovas’ 
laimėjo J. J. Bag

dono konteste

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

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

ir
KVIETKININKAS

Gėlės vestuvėms, bankietams 
nagrabams.

3316 S. Halsted St.
Phone Boulevard ,7$14. Chicago, Iii.

gyvais klausimais
ELENA OVERLINGAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu: 

sausio 17 diena. 12:25 valanda 
iš ryto 1935 m., sulaukus 19; 
metu amžiaus. a. a. Elen-j« 
Overlingaitė gimė rugsėjo 2 
1915 m., Chicago. III.

Paliko dideliame nubudime 
mylima motina Marijona, po* 
tėvais — Paulikaitė. tčva Jo
ną. dvi seseris Viktoria ir Ma- - 
rijona. du švogeriu John Ad- 
duei ir Dan Raymond, ir ke* 
turius seserų vaikus Evelyn, 
Anthony, ' Daniel ir Davidu i/ .

. giminės.
Kūnas pašarvotas randas) 

10110 South State St., Rose* ' 
land. III.

Laidotuvės ivykg pirmadieni, 
sausio 21 diena, 8:00 vai. ryte 
iš namu i Visu šventų, parapi- j 
jos bažnyčia, kurioje atsibus ; 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela, o iš ten bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Ęlenps Qverlingai-J 
tės gimines, draugai ir pažysta- { 
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimu ir 
atsisveikinimu. Nubudę liekame ;

Motina, Tėvas, Seserys, 
švogeriai ir Giminės. *r

Naujienų landus .reporteris 
F. Bulavv tai.tų.tai kitų.kas
dien netikėtai ^atsiklausia apie 
įvairius dalykus, ir kokius at
sakymus. gauna, tokius čia pa
duoda.

Amerikietė ar lietu
vaitė?

nas Yarda 17.41

/ Niii.ijii i^ww^wwFriiiiiiiiniĮin ijįiii^ 
GERB. Naujienų skaityto 
jos ir skaitytojai piftfomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

'■ 1 * f'

Reporterio klausimas s AT v l*e* 
tuviui geriau vesti amerikietę 
ar iŠ Lietuvos kaimo lietuvai
tę?

Užklausti vyrai ir moterys 
davė sekamus atsakymus:

Frank Paulis, 3216 So. Hal
sted St. — “Lietuvis su lietu* 
vaite. Amerikietės pergreit šo
ka džiazą ir ateivis su jomis 
negali spėt. Prie jų gyvenimo 
papročių taipgi nelengva pri
prast. Jos perbrangiai atsiei
na, visko nori, o mažai kuo 
prisideda.”

Ponią S. Shurnas, 31,47 'So, 
Halstęd St. — “Ęietųvps ; kai
mietės daug meilesnės.- Jos yra 
ir geresnes gaspadinės negu 
amerikietes. Tvirtesnės prie 
darbo; Ne taip išlaidžios. žod-

,. • ; f< n-1

Nelabai seniai Anglijos prin
cas (Prince of Wales) atlan
kė mažą privatišką ligoninę, 
kurioje buvo suguldyti vetera
nai buvusio pasaulinio karo. 
Ir tie veteranai taip labai bu
vo sužeisti, kad apie jų pa- 
liuosavimą iš ligonines^ nebu
vo nei kalbos. ' t

Prie kiekvienos lovos prin
cas sustojp, paspaudė ranką 
veteranui ir ištarė keletą ra
minančių žodžių. Apie valan
dą su viršum jis išbuvo tarp 
tų sužęistų veteranų. Bet pri
ėjęs prie išeiųamų dorų, atsi
gręžęs į sląugę, tarė: “Aš su- 
pratąų, kad jus čia,turite.tris- 
dęšimtis šešis > ligonius, bet aš 
mą^iaų tįk dvidešimtis devy
nis”.

Jam buvo nuolankiai išaiš
kinta, kad kiti ligoniai tąip 
yra sužeisti, kad jie negąji 
gulėti sykiu su šiais ligoniais.

“Bet aš pęrėčiau žinoti, dėl 
kokios priežasties jus neveda
te mane prie aųų sužeistųjų, 
kurie randasi kitur?” — jis 
greitai paklausė.

“Dęl jūsų labo,” — buyo 
jam atsakyta.

“Aš reikalauju, kad jus tuo
jau nuyestumėt mane tenai”.

Jis buvo įleistas į kambarį, 
kuriame gųlęjo tie sužeistieji. 
Priėjęs prie 5 kiekvienos lovos, 
pasilęnkęs, , detyayojo kiekvie
nam veteranui ir sakė, kad nei 
jis, nei visa Angliją neužmirš 
jų už tokį didvyrišką pasiau- 
kavimą savo šaliai. Kuomet už
baigė lankyti visus, vėl atsisu
ko prie palydovo.

“AŠ $ia mačiau tik šešis vy
rus. Kur yra septintasis?”

“Vyriausioji slaugė įsakė, 
kąd nei vienas žmogus negali 
jo matyti. Jis yra aklas ir taip 
baisiai sužalotas, kad jis yra 
laikomas atskirai nuo kitų. 
Prašau nereikąladti, kąd jį pa
rėdyti jųiųs”.
‘‘bet aš turiu pamatyti jjp.

“Aš patariu, jkad jus nęitu- 
met prie jo*’.

“Aš reikalauja, ‘ kad mane 
tupjau nuvestumėt pvje jo?*“ <

Kaip jau daugeliui iš 
mylinčios visuomenes yra 
ma, pabaigoj pereitų 1934 m. 
Chicagoj susiorganizavo arba 
gėriau pasakius persiorgani
zavo Chicagos , Lietuvių Vyrų 
choras.

i Prie senesnių, patyrusių dai- 
.nininkų jau prisidėjo nemažas 
skaičius ir naujų. Keliolikos 
metų .vaidai aiškiai parodė, 
kad jie kenkė netik atskiroms 
ypatoms, bet ir visoms. organi
zacijoms. Ypač daug nuostolių 
panešė kultūrinės bei dailės 
organizacijos, o vyrų choras 
buvo visai išnykęs iš Chicagos 
lietuviu visuomenės . vaidentu
vės ir dabar, beąbejo, vipi 
našaus choro yra pasielgę.

Tuč-tuojau, 200 vyrų

Dabar, Chicagos Lietuvių
rų chorui greitu laiku dar yra 
reikalingi 200 vyrų-dainininkų. 
Taigi visi vyrai mylinti dainą 
kurie jau yra šjo koro nariai 
ir tie, kurie dar vis žadate; pri
sidėti, pąsistengkife tą padary
ti greitu laiku,, o kas svarbiau
sia tai, į kad dĮabar eina >, svar
bios pamokos naujų dainų ir 
visiems*, yrą būtinas reikalas 
jas : lankyti.

Dabartinis'* choro vedėjas p. 
K. Steponavičius yra tam dar
bui > pilnai i > kompetentiškas -tik 
reikia daugiau ištvermės ir pa
sišventimo iš pačių vyrų . dai-1 
nininkų puses.

Repeticijos sekmadieny j, p. 
Barausko (buvusioj Meldažio) 
svetainėj, nuo 10 iki 12 v. ryto. 
Taigi vyrai, į darbą—J. L. A.

Jis gali ir turi būti

LYS Pasekmingai 
pradėjo darbuotę 

Roselande
Subraukė jaunimą ir senes 

nius į savo pirmų vakarų

.Iš daugelio paduotų suma
nymų, kaip lietuviškiau pa
vadinti graborių ir jo darbą 
mums tenka pripažinti kad 
panęles Stanislavos Vidugy- 
ryięs sumanymas ir jos pa
duoti argumentai už savo su
manymą yra geresni už kitų. 
Jai todėl pripažystame laido
tuvių vadovo J. J. Bagdono 
skirtą dovaną.

Ji išrinko žodžius “Laidotu
vių Vadovas”, kaipo tinka
miausius, ir savo parinkimą 
parėmė sekamai:

“Mano sumanymu “Laidotu
vių Vadovas” bus tinkamiau
sia pavadinti graboriui. Nes 
vadovas reiškia pirmininką 
arba vedėją, šis vadovas tu
ri pilną tiesą vadovauti laido
tuvėse.
vadovas namuose. Jis turi va
dovauti važiuojant į kapines. 
Jis turi vadovauti dedant kū
ną į iškastą duobę. Jis turi 
žiūrėti, kad laidotuvėse butų 
visur tvarka. Tai aš tegaliu 
išrinkti jam vardą ‘‘Laidotuvių 
Vadovas”.

Su pagarba,
Stanislava Vidugerijtė,

. ...1936 Canalport Avė.”
Panelės Vidugerytės išrinki 

tas .vardas netoli skiriasi nuo 
pačių- graborių pasirinkto var
do “laidotuvių direktorius”.

-Tarp vardų, kurie buvo pri
duoti šiam kontestai, bet ku
riems negalėjom pripažinti 
skirtos dovanos ar tai dėl jų 
neparankumo ar tai dėl konte- 
sto sąlygų , neišpildymo, buvo 
sekami:

šarvotoj as, 
Mirusių Tarnas, 
Rakalis 
Viečnikis

, Laidotuvių Profesorius, 
Laidotojas, 
Laidovas,

ROSELAND.— LYS. (Lietu
vių Jaunimo Draugijos) Rose- 
lando skyriaus pirmas parengi
mas įvykęs sausio 13 d., Dutch 
svetainėj, 233 W. 111 St., 
gerai nusisekė. Atsilankė daug 
gražaus ir malonaus jaunimo, 
kuris smagiai linksminosi.

Vytautas Beliajus su savo 
mokinių grupe šoko keltetą 

lietuviškų, rusų ir Meksikonų 
šokių, kurie susirinkusiam jau
nimui labai patiko. šokiuose 
geriausiai pasirodė P-nios Bru
žienės duktė, tai sena V. Be- 
liajaus mokinė.

Daug senųjų tarp jaunimo

Į parengimą buvo atsilankę 
keletas šeimynų ir senesnių#' 
simpatizuojančių' jaunimo drau
gijai, kad suteikti paramą tam 
jaunam daigui .musų t,arpe.

Iš biznierių baliuje dalyvavo t 
p.p. Bružienė, Talaękięųė, .M.? 
Balčiūnaitė, ir Kazimieras Gy- 
ra. K. Gyra yra jaunas Ro- 
selando biznierius, laikantis 
alinę, adreąu : 107^1 ,
St., bet kaipo , biznierius, yra 
patyręs, nes yra biivęs viso
kiuose biznieriuose daugiausia j 
Town of Lake ąpięUnkej. Tąi, 
malonaus, linksmaus budo žmo
gus. p. K. Gyra gerai pavaiši
no programe dalyvavusius jau
nuolius ir ‘jyjų ręnpųjus.
nuolių I

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINKUS LIETUVON

' ■ *

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

MARIJONA BŲKENTIENk 
x po tėvais vMakaraitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
.sausio 17 d. 4:21-vai. ryte, 

X1985 5 m., sulaukus pusės am
žiaus; gimus Raseinių apskr., t 
Žvingių' parap.. Kalniškių kai
me. Paliko didėliame nuliudi- • 
me . mylima vyrų Mįkpla, duk- 

jt'eri Marijona,' suriij Alfonsą,? 
du broliu Antaną ir Petrą ir i
jų šeimynas ir daug kitu gi-

r’-?inM.feas ^an*
dasi .5440 So. Hermitage Avė.

ga už jo nuoširdumų.
Z'.

PLAUKŲ DAŽAI
HAIR COLOR
ŽILI PLAUKAI

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

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

Čia
susirasit
ko
tik
jums reikia

ANGLIS
COAL

ANGLIS t 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 — 
Merrimac 2524 v

BARŲ FIKČERIAI
BAR FIXTURES

’ BARAMS FIKČERIAI 
ržemįaųsiomis Kainomis Chicagoi 

Nauji ir vartoti stalai, krėslai ir 
įrengimai restoranams.
....Priimsime jūsų senus fikčerius už 
gera kaina.

HERZOG FIXTURE CO. 
1140-42-44 Blue Isląnd Aye.

letob Rooseyelt Rd.. tęl. Monroe 4078

KNYGOS
BOOKS

Senų ir nauju lietuvišku knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St.. Chicago, 111.

KAILIAI
FURS

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

Detalio rakandu skyrius. >450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ___  $26.00
$300 kaurai ..........    $85.00
Parlor, miegkambario ar,val
domojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

SAUSIO ISI’ARUAVIMAS 
Pasinaudokit atpigintomis kainomis. 
Prisidėkit prie musų kailinių kliūbo. 
Nei nepajausit kaip nupirksite kaili
nius. Tiktai džiaugsitės čia daryda
mos bizni. Kailiniai valomi, taisomi, 
persiuvami ir naujai pamušami.

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigtas 1906 metais 
6510 So. Halsted Normai 5150

<įaidotuvninkas, 
Laidotuvių pravadninkas, 

(Laidotuvių vedėjas, 
Bąlzamatorius, 
Šermenų vedėjas, 
Šermenierius, 
Mirusių Aprūpintojas, 
Kąrsįininkas, 
šermenų patarnautojas, 

všermiųįnkas,
Laidotuvių globėjas, 
Laįdorius, 
Lavoninkas, 
Tylųsonįs, 
Mirusių laidovąs. 
Jeigu butų buvus skirta

tra dovana, lai mes būtame ją 
pripažinę žodžiams: qMirųįių

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos‘ įįer ikt

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL. PLUMBING 
.... SUPILT CO. 

1635 W. Division St.
________kampas Marshfield________

STOGAI
ROOFING

THEBRIDGEPORT ROOFING ČO.
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.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

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

laidoyas” arba “Laidovas”, 
.kaipo lietuviškiausia sudarys 
tiems. Juos pateikė Anis Rū
kas ir M. čižas.

žodžiai “Laidotuvių vado
vas” taipgi buvo paduoti Jo
no Kairio kartu su kitu žo
džiu, bet jis neturėjo tokių įti- 
kiančių argumentų už savo 
žodžius, kaip laimėtoja p-le 
Vidugerytė.

4Kontesto teisėjai
Kl. Jurgelionis, 
Antanas Vaivada.

j-—;............................ I.... ......................    r

WWESDĘNT4i

34 Metus Vidurmiestyje 
Mes specializuojamės padaryme 

Platės, Gold Crowns. X-Ray.
Prieinamos Kainos.

Valandos: 8:30 iki 8:30 v. v. 
Tel. HARRISON 0751an-

< ■

MTHE SCARLET LETTER

su Collęen Moore

TEATRAS
3140. S. Halsted

r a
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ivyks pirmadie
ny, sausio 21 d. 8 vąl. ryte iš 
nainu i Šv. t Kryžiaus parapi
jos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio- 

5 pės sielą, o:iš ten*, bus nulydė
ta j sv. Kazimiero kapines.

f VĮsi ,a. a. M^rijppos Buken- 
tienes gimines^ draugai ir pa- 

, žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir > 
suteikti jai paskutini patar- 

i navima ir atsisveikinimą.
Nubudę liekame 

Vyras, Duktė, Sūnūs, 
Broliai ir Giminės.

aborte „J. F. Eud#is, t^lofo

SAUSip 18 ir 19

IILD A
I TEATRAS flB’

komedija ir 5 aktu > vodevilius



Penktadienis, saus. 18, 1935

UŽKIETĖJIMUI
Galima Pagelbėti! TEL. REPUBLIC 8402

CLASSIFIEDADS

For Rent

PRANEŠIMAI

ir Reikalaukit

MM

Užvakar paslydo ir 
susižeidė 41 žmogus

have 
such

Aces
Birds 
next

SYRUP PEPSIN

bran- 
buvo 
paro- 
kuri 

nupir-

Dčl nepaprastai slidžių gat 
vių, kuriomis chicagiečiams te-

only 
that

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Business Chances
Pardavimui Bizniai_

PARSIDUODA pigiai labai gražus 
taverno rakandai, atsikreipkite grei
tai 6548 So. Halsted St.

Geras tabakas kaip tik priešingai, su 
laiku darosi švelnesnis, malonesnis ir tur-

Tame ir yra Old Gold saukto švelnumo 

priežastis. Rinktinis, ant sauks nunokintas, 
karalaitč-lapelių tabakas, turįs seno, švelnaus 

vyno ypatybes, šiam tabakui gamta nedavė 

šiurkštumų.

Schedule for Sunday 
January 20, 1935

SHOEMAKER 
išdirbtas pelningas biznis 
kanti išmokinsiu 
ant vietos.

STANLEY P. MAŽEIKA’S ACES PLAY J. F 
EUDEIKIS BLUE RIBBON BOOSTERS

Kačiukas kurį laikote savo glėby, plė 
Young, užgimė be nagučių. Bet 
pas jį dar gali išaugti nagai.

TAME IR YRA 
OLD GOLDS GERUMAS

Isstų vardu
. Judas, o

Kalvaitis vedė pro

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa. geroj vietoj ir labai pigiai.

4456 So. Washtenaw Avė.

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

Jus negalite mane 
areštuoti. Aš išė

jęs iš proto!” Vuto nelaimėj žuvęs 
J. J. Kenas bus lai

dojamas rytoj

ko vaikščioti trečiadienį po pie 
<ų, parvirto ir susižeidė 41 žmo 
gus. Sužeistųjų tarpe yra kele 
tas lietuvių, tarp jų Flora Vi- 
lis, 2135 North Spaulding avė 
Didžiuma nusilaužė rankas, ko
jas,, kai kurio persiskėlė galvas

Bet policija nepaklausė ir rireš 
tavo advokatą. Patinką

DON’T FORGET

Advokatas David Y. Patlak 
nežinia kokiu tai budu buvo pa- 
liuosuotas iš Illinois Security 
Hospital, kur laiko proto liga 
sergančius žmones.

PARDAVIMUI grosemės ir bučer- 
nės visai nauji fixturiai labai pigiai. 
5863 Shields Avė., ieiti per šonines 
duris.

crowd to 
as you pro- 
all Of his 
Sunday he 

crowd

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

šapa parsiduda,
Nemo-

priežasti patirsit
. Pigi renda.
2709 W. 71 St.

PARDAVIMUI arba mainymui na
mas dvieju flatų po 6 kambarius, 
randasi 84-tos ir Union Avė., mainys 
ant nedidelio namo arba at bile ko
kio bizio.

Atsišaukite vakarais.
6280 So. Racine Avė. 
Tel. Englewood 1179

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

už patarnautojas 
lietuvaites, pasirė-

Laidos Sepulchre kapinėse 
laidotuvių iškilmėse daly 
vaus K. Sabonis.

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

Policija apie tai suuodė ir nu
tarė Patlaką suimti ir ištirti 
misteriją. Nuėjo j Patlako bro
lio namus, 4827 N. Avės avė., 
ir ištempė jį į apskričio kalėji
mą, nors Patlakas garsiai pro
testavo, kad “Manęs negalite 
areštuoti, aš esu išėjęs iš pro-

After
Sunday 
lest by 
and prevent a repetition this 
Sunday.

The hard seraping team of 
the Banners will put forth their 
migh tiest efforts to defeat the 
Bulaw’s. THE GAME OUGHT 
TO BE VERY EXCITING AND 
OLOSE.

PASIRENDUOJA bizniavus na
mas 1900 So. Union Avenue, arba 
parduosiu Tavern su 1935 m. lais- 
niais, 7021 Stony Island Avenue, 
taipgi parsiduoda ir rezidencijos na
mas 10 kambariu, 4 karų gara- 
džius.

Tel. Dorchester 3403

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

Policija jį nuvedė prieš teisė
ją kriminaliame teisme, kuris 
ji stdaikė kelioms dienoms iki 
misterija paaiškės.

Patlakas pakliuvo į triube- 
lius, kai iškilo aikštėn, kad jis 
ėrftė pinigus iš lengvatikių žmo
nių, tivrtindamas, kad per pro
tekciją jis galįs jiems greit iš
gauti paskolas iš HOLO ir su
mažinti taksas. •

Both Teams Play in K. C. League 
Damen and Perez

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

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

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

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

Ribbon Boosters play S. P. Ma
žeikai Aces.

Place: Fuller Park located at 
45th and Princeton Avenue.

Time: 1 P. M. until 6 P. M.
See you all at the parneš.

Red Roses to seek their 6th 
vietory from the IMPS 
The Red Roses have staged 

a wonderful come-back in their 
lašt 5 games and will try to 
add their 6 win Sunday at the 
hands of the Imps.

The Imps after their elose 
loss lašt Sunday will trys their 
revenge on the Red Roses. 
Blinstrub, Beckanaitis, Stanai
tis, Kucin and Nutowc will 
start the game for the Imps. 
at 3 P. M.

Matykite LORETTA YOUNG 
kanu su 

ROLAND COLMAN 
paveiksle ’CUVE OF JND1A” 

20th Ceotury Paveikslas

OKSAS ENPRESS, Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Special. Franklin 
Coiinty Egg -— $5.85 —• 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.35). Pristatom vi
sokių kitu rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambariu rakandus 
—- nuo pirmų lubu iki pirmų lubu, 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra. 
šaukite John Oksas, 2649 W. 43rd St. 
Tel. LAFAYETTE 8980.

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

3535 S. Halsted St.
Vyrų ir Moterų Apšvietus Drau

gystės 25-kių Metų Jubiliejus rengia
mas sausio 27 d. 1935, Liuosybės 
gvet., .14 St. ir 49 Ct. Cicero. Bus 
statoma scenoje Ant Rytojaus ir

Fair Store žada įsteigti nuolatini Lietuvos 
skyrių krautuvėje .

įžanga iš kalno 35c., prie 
durų 40c. šokiams 25c. Atsilanky
kite. Kviečia Komitetas.

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

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fiztures

1900 S. State St. CALumet 5269

Užpirki Lietuvos gaminių už 
$2,500; paroda užsidaro rytoj.

Dideliai patenkinta Lictuvos- 
Estijos parodos pasisekimu, 
Fair Krautuvė, kurioj paroda 
buvo -rengta, yra pasiryžusi įs
teigti nuolatinį Lietuvių skyrių, 
kur parduos gaminius iš Lietu
vos.

Padėdama pamatą to suma
nymo vykinimui, krautuvė už
pirko Lietuvos prekių už $2,- 
500. Daugiausiai užsakė Lietu
vos medžio gaminių, kurie pa
rodoje turėjo didžiausį pasise
kimą iš visų eksponatų.

Eksponatai gerai parsiduoda
Pati paroda jau eina prie pa

baigos ir ryt vakare ji užsida
rys, jeigu krautuvė neras rei
kalo ją prailginti. Per kelias 
pirmąsias dienas ir vakar bu
vo parduota labai daug ekspo-

the Red 
out there 
strong to beat

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

P. J. Petraitis nut. rašt.

Ciane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Ciucago. L1L

Miažeika’s Aces Will Have pre- 
sent a Large Gheering 

Section
Mr. Stanley Mažeika believes 

in hąving a large 
checr for his team. 
bably noticed at 
games. Well, this 
promišes us a larger 
with cow-bells and#all 
bring along your cotton beeause 
there * is going to be plenty of 
action and noise.

By J, J. Žukas
round of games of “Nau- 

Balsketball Totrrnament

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoje metinis susirinkimas ivyks 

Į nedėlioj. sausio 20 d. 1935 m., 1 vai. 
i po pietų J. Garbužo svet., 3749 So. 
i Halsted St. Visi nariai malonėkit da- 
' lyvauti, nes šis susirinkimas vra la
bai svarbus,, viena yra metinis susi
rinkimą. Taipgi nepamirškit naujų 
narių atsivesti prirašyti prie kliubo.

M. Balutis prot. rašt.

iatų už kelius tuksiančius do
lerių.

Vakar buvo ypatingai gera 
diena. Atsilankė daugelis žy
mių lietuvių, kurie ėmė lenkty- 
niucCi su svetimtaučiais ekspo
natų pirkime. Altass iždininkas 
ir stambus biznierius p. J. Mac
kevičius, atsilankęs į Parodą su 
p. Mackevičiene nupirko 

jgią vytį už $60.00. Tai 
Į brangiausias eksponatas 
doje. P-ia N. Gugienė, 
.taipgi lankėsi Parodoje, 
i ko eksponatų už $50.00.

Lietuviai patiekė programą
Vakar po pietų buvo patiek

tas programas, kuriame dalyva
vo dainininkė Elena Vespen- 

1 d raitė, smuikininkė p-lė Valeria 
čepukaitė ir Jaunuosios Birutės 
šokėjos. Estų vardu kalbėjo 
vienas Dr. Judas, o Lietuvos 
konsulas A. 
gramą.

Parodoje 
dirba kelies 
džiusios tautiniais kostiumais. 
Tarp jų yra Julija Saduliutė iš 
Roselando.

NATHAN 
KANTER

Dan Kežas
jau spėjęs pasižymėti jaunas 
dainininkas, kuris operetėj 
“Kornevilio Varpai”, kurią Chi- 
cagos Lietuvių Choras “Pir
myn” stato sausio 27 d., 3:30 
vai. po piet, Sokol svetainėj, 
2345 S. Kcdzie Avė., dainuos 
sunkią bailaus žvejo Grenio 
partiją. Jis jus gerokai prijuo
kins!

narės: p-a Viktoria Mackevi
čienė, pirmininke, pp. Vanda 
Byanskienė, Bronė Kalvaitie- 
nė, S. Gapšienė, M. Strikolie- 
nė, J. Kelia ir S. Narvidicnė. 
P-a N. Gugienė rūpinsis spau-

Chicagos Moterų Kliubas nu
tarė surengti šokius “LITUA- 
NICOS II” skridimo naudai 
balandžio mėnesį ir tam tiks
lui paskyrė rengimo komisiją. 
Šis nutarimas buvo padarytas 
trečiadieni, susirinkime, kuris 
įvyko p. S. Narvidienės na
muose, 2421 Yest 69th Street.

Nors diena dar nenustatyta, 
bet renginio komisija mano, 
kad vakaras bus surengtas ba
landžio mėnesio pabaigoje, 
apie savaitę po Velykų. Ren
gimo komisijon įeina sekamos

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

6825 S. Western Avė.

Planuoja šokius balandžio 
mėnesį: paskyrė rengimo 
komi si jų. skas, Jesen, Stumbris, Peron 

and the two Laskey’s.
J. F. Eudeikis or Perez if you 

wish will have Phil Krause 
Phil Krause star of De Paul 

and brother of Ed. Krause from 
Notre Dame will be in the line- 
up at guard for the J. F’s.

Other famous stars that will 
play are Pewee Kaweeza, “Old 
Man” Conrad, “Skeezix” Watch 
and his Brother, Patrick and 
Tony Lauraitis.

It will be a great game folks 
and we want you all there to 
witness it
THIS GAME WILL START AT 
5 P. M.

8th 
jienos 
at Fuller Park, 45 & Princeton, 
next Sunday at ' ! 5 P. fM. will 
bring together“two of the 
strongest teams in oui* tourna- 
ment and in the* K. C. league. 
The Mažeika’s Ačeš' play under 
the name of Daindn in the K. 
C. League and ‘firfve lošt 
one game būt ėVen with 
one loss they štili lead 
league. The Mažeika’s will 
present on the floor stars 
as, “Benny” Budrick, Khichin

liver another upset to the 
Bulaw Aces
that great game lašt 
in which the Bulaw’s 
3 points they will try

Red Birds to play Sleepers 
A. A. in the first game 
After the big upset that they

delivered to the Bulaw 
lašt Sunday 
ought to be 
Sunday 100% 
ihe Sleepers.

(Vartok ką gydytojai vartoja) 
Kodėl viduriai paprastai reguliariai 
ir nuodugniai išsivalo ilgai po tam, 
kai gydytojas iums užrašotreatmen- 
ta dėl užkietėjimo?

Todėl, kad gydytojas užrašo skys
tų liuosuotojų, kuri visuomet galima 
priimti reikalaujamam kiekyje. Jus 
galite jo doza laipsniškai mažinti. 
Mažinime dozos gludi visas sekretas 
tikros ir saugios pagelbos nuo už
kietėjimo.

Klauskite savo gydytojaus apie 
tai. Klauskite savo vaistininko, kaip 
skysti liuosuotojai pasidarė populia
rus. inkamas skystas liuosuotojas 
yra naudingas ir duoda tinkama pa
galbų. Kai doza pakartojama, vietoj, 
to. kad priimti kassvk daugiau, jus 
priimate MAŽIAU. Iki viduriai regu- 
liariškai ir nuodugniai veikia be jo
kios pagalbos.

Skystas liuosuotojas, kuris pap
rastai vartojamas, yra Dr. Caldwell*s 
Syrup Pepsin. Jame randasi senna 
ir cascarų, o tai yra natūralūs liuo
suotojai prie kuriu nepriprasite — 
net ir kūdikiai. Jūsų vaistininkas j| 
turi; reikalaukite.

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803Svetelė AMERIKOS CIGARETAI

Belskis Boosters to encoun- 
ter the Washington A. C.

at 2 P. M.
The Belskis Bocsters will be 

out there trying to get oiit of 
".he cellar by beating the Wa- 
shington A. C. Both teams 
have only \von one game and 
are tied for lašt place. Belskis 
line-up will have Belskis, two 
Chap brothers, Raginis and 

Baisiojoj auto nelaimėj žu- Yuška.
vęs J. J. Kenas bus laidoja 
mas 
Sepulchre kapinėse.

Prie kapo tam įvykiui pri
taikintas dainas dainuos Kas
tas Sabonis, 4 solistai ir Our 
Lady choras. Velionis bus iš
gabentas iš namų 6127 South 
Racine Avė 
doja J. J. Bagdonas.

— Klajokli

GRAND OPENING 
M. Burausko Tavern 

[vyksta Sausio 19 d., 1935 m.
Kviečiame visus draugus ir pažįstamus i musų naujos alinės atidary- 
ma. Bus skanių užkandžių ir geras orkestras, prie kurio linksminsi 
mės iki ankstyvo ryto. Rose Burauskas yra prisirengus su geriau 
siais lietuviškais vaišiais priimti svečius. Kviečia savininkai:

M. IR R. BURAUSKAI, 3212 SOUTH WALLACE STREET.

Real Estate For Sale 
Namai-žemėPardavimnj

PAAUKAUSIU 5-4 kambarių fla> 
tu s, namas puikiausiam stovy, Pi< 
giai. Priežastis senatvė ir foredo 
sure. 5342 Wentworth Avė. Atsi 
šaukite angliškai.

SEE YOU ALL THERE, I Dainos.
YOU GUYS AND GALS

Chicagos Moterą
KllUb^S reil^ia VakU" Šio mėnesio 23 <]., Kliubas 

rą skridimo naudai ! ty, Pctersen’s Furniture krau
tuvėje. 6531 South Halsted 
Street. Visas parengimo pel
nas bus paskirtas Pittsburgho 
Universiteto Lietuvių Kamba
riui.

Į kliubo valdybą įeina seka
mos narės: pirmininkė p. M. 
J. Kirienė, vice-pirmininkė — 
A. Lauraitienė, sekretorė — 
Vanda Byanskienė, iždininkė 
M. Strikolienė ir Šatkauskienė 
finansų sekretorė. (Sp.)

_________________________  NAUJIENOS, Chicago, IR
^Dalyvauja operetėj “Karne- 

vilio Varpai”

esiog negali erzintiL^

•

Lietuviškos 
Degtini




