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Daug žmonių žu 
vo dėl šalčių

Perėjusioj per vakarines valstijas šalčių 
bangoj žuvo virš 40 žmonių

Lietuvos Naujienos

CHUCAGO.—Dabartinėj Šal-, ro oro. Kansas buvo žemiau 
čių bangoj, kuri perėjo visas zero, o St. Louis arti zero. 

Iowa valstijoje buvo 26‘ laips
niai žemiau zero.

Pasėkoje šalčių upės išsiliejo 
Arkansas, La., Miss. ir Tenn. 
valstijose. Jose žuvo keli žmo
nės. Wisconsine Willow upė 
išsiliejo per užtvanką ir nune
šė elektros stotį 
lio tiltą.

Del šalčių ant 
daug nelaimių, 
nemažai žmonių. 
Ind., automobilis migloj įvažia
vo į upelį ir 3 žmonės prigėrė.

Nors vakar buvo daug šilčiau, 
bet šiandie, sako, busią sniego 
ir daug šalčiau.

vakarines valstijas, žuvo, virš 
40 žmonių. Jie žuvo įvairiose 
nelaimėse, kurios paėjo delei 
šalčių.

Ta šalčių banga užpereitą 
naktį buvo pasiekusi ir Chi
cago. čia šaltis siekė betgi tik 
1 laipsnį žemiau zero. Tečiau 
visur kitur buvo daug šalčiau, 
šalčiausia buvo Minnesotoj, kur 
vietomis šaltis siekė 32 laips
nius žemiau zero. Bet šaltis 
buvo pasiekęs net ir tolimus 
pietus. Dagi Texas valstijoj 
šaltis buvo pasiekęs 5 laipsnius 
virš zero, o net ir prie Meksi
kos sienos jau buvo šalimas. 
Denver, Colo, irgi susilaukė ze-

Japonija ginasi san 
tykiais su kitomis 

valstybėmis
JaponijosTOKIO, s. 22.

užsienio reikalų ministeris Hi- 
rota kalbėdamas šiandie seimui 
parodė nepaprastąį didelip op
timizmo apie Japonijos santy
kius su kitomis valstybėmis. 
Dar niekad nuo 1931 m. Ja- 
panijos ministeris nėra taip 
taikiai kalbėjęs ir nėra taip 
gyręsis gerais santykiais su 
užsienių.

Tečiaus tai buvo tik žodžiai, 
nes jokių tikslesnių parodymų 
tų “gerų santykių” nedavė. Tik 
tiek priminė, kad derybos su 
Rusija už pardavimą Rytų Chi- 
nijos geležinkelio neužilgo bu
siančios sėkmingai baigtos.

Už kurstančią far 
meriams kalbą nu

teisė kalėjiman
MARKED TREE, Ark., s. 22. 

—Baigęs kolegiją Ward H. 
Rodgers, .24 m., federalinės šel
pimo administracijos instrukto
rius, liko nuteistas 6 mėne
siams kalėjiman ir užsimokėti 
$500 pabaudos už jo pasaky
tą fermeriams kurstančią kal
bą.

5 vaikai sudegė
LONGUEUIL, Que., s. 22. — 

Penki Emile Gadbois vaikai žu
vo gaisre, kuris kilo užsidegus 
netoli krosnies padžiautiems 
skalbiniams.

MINNEAPOLIS, Minn., s. 22. 
—Kad laimėti mažas laižybas, 
Clyde Ryberg 10 laipsnių že
miau zero šaltyje pašliūžomis 
nučiuožė 40 mylių. Jis suėjo 
laižybų, kad jis tą kelią pada
rys į 10 valandų, bet padarė j 
pusdevintos valandos ir laimė
jo $5.

Mis*

j *

Vr\ PIt
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt sniegas ir daug šal
čiau.

Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:- 
52.

ir geležinke-

kelių įvyko 
kuriose žuvo

Madison,

Pataria geležinke 
liams teikti geres

nį patarnavimą
WASHING,TON, s. 22.Ge- 

ležinkelių koordinatorius East
man pareiškė geležinkeliams, 
kad geležinkeliai galėtų nešti 
pelną, jei jie teiktų geresnį ke
leiviams patarnavimą, įvesdami 
greitesnius traukinius ir nupi
gindami važmos kainas. Tada 
galėtų konkuruoti su busais ir 
trokais.

Francija ir Anglija 
tarsis pinigų 
klausimais

LONDONAS, s. 22. — Kai 
ateinančią savaitę į Angliją at
vyks Francijos premjeras Flan- 
din ir užsienio reikalų ministe
ris Lavai, tai be kitų svarbių 
klausimų, kuriais jie tarsis 
su Anglijos valdžia, bus nuo
dugniai išnagrinėti ir 
klausimai, jų tarpe ir 
stabilizavimas.

pinigų 
pinigų

Bulgarijos kabinetas 
rezignavo

SOFIJA, Bulgarijoj, s. 2. — 
Išbuvęs 9 menesius valdžioje, 
rezignavo premiero Kimon Ge- 
orgiev kabinetas.

Dvi poros dvynikų į 
vienus metus

d
ADRIAN, Mich., s. 22. 

Mrs. June pereito kovo 11 
pagimdė dvynukus*—du berniu
kus. Perietą šeštadienį, taigi 
nesulaukusi nė vienų metų, ji 
vėl pagimdė dvynukus—šį kar
tą mergaites.

Surado pagrobto 
žmogaus lavoną

PHILADELPHIA, Pa., s. 22. 
—Lavonas William Weiss, bu
vusio vieno iŠ žymiausių vietos 
butlegerių ir naktinių kliubų 
savininkų, kuris buvo pagrobtas 
prieš tris mėnesius liko išgrieb
tas iš Neshaminy upelio, neto- 

Įli Philadelphia. Spėjama, kad 
jį buvo pasigrobusi garsi Ro- 
beri Mais šaika.

Įfi'pįSffi i i ■»' ..v! d>'•'-.Vi '

, Coal poachers at mine near Shenandoah^ Pa.

Harrisburg, Pa. — šiame paveiksle parodoma taip vadinami “anglies butlegeriai”, kurių Penn- 
sylvanijos valstijoje priskaitoma kelioliką tūkstančių. Jie .kompanijoms priklausančioje žemėje 
kasa anglį ir parduoda. Apskaičiuojama, kad apie 100,000 gyventojų naudoja “butlegerišką” 
ahglį. Tai, žinoma, kompanijoms sudaro daug nuostolių. Geležinkeliai irgi nukenčia, kadangi 
“butlegeriai” anglį veža trokais.

Dedama pastangos anglių “butlegeriavimą” sustabdyti. Juo labiau, kad ir organizuoti ang
liakasiai yra tam priešingi. Tačiau manoma, jog gubernatorius Earle (jo paveikslas yra dešinėj 
pusėj) per daug nenori spausti “butlegerių”. Viena, anglies buftlegeriavimu pąsidaro sau pragy
venimą keli deseįtkai tūkstančių žmonių; antra, tenka skaitytis, ir sų jų balsais. v .
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Keli lietuviai žuvo 
eksplozijoj Gilber- 

ton kasykloj
Toj kasykloj žuvo 12 anglia

kasių ir 71 liko sunkiai su
žeistas

GILBERTON, Pa., s. 22. — 
Po vakar ištikusios eksplozijos 
Philadelphia & Reading Coal 
and Iron Co. kasykloj, šiandie 
liko išimti 12 žuvusių anglia
kasių lavonų.

Be to du . agnliakasiai yra 
veikiausia mirtinai sužeisti ir 
69 sužeisti kiek lengviau. Su
žeistieji daugausia nukentėjo 
nuo nuodingų dujų, kuriomis 
po eksplozijos prisipildę visa 
kasyklą ir kurios persisunkė 
netik j kitus kasyklos augštus, 
bet taipjau ir į visas Šioje apie- 
lipkėje esančias kasyklas.

Eksplozija ištiko 1,000 pėdų 
gilumoje, Nelaimės priežastis 
yra tiriama.

Tarp žuvusių yra ir keli lie
tuviai angliakasiai. Jų tarpe 
Joseph Mazalis ir Anthony Pi- 
chalonis. Pastarojo kūnas su
rastas netoli eksplozijos vie
tos, bet jo batai buvo nublokš
ti net 100 pėdų.

Kit žuvusieji yra Anthony 
Weichester, Richard Evans, 
Jos. Stoppe, lįarvey Morgan, 
Clarke Wagner, John ’Murphy, 
Charles Andrew, Charles Ro- 
zuskie (iš Minersville) ir Har
ry Mauger. (Vieno žuvusių var- 
das dar nepaskelbtas).

Sniegas Ryme
RYMAS, s. 22. — Rymą... ........... ... už

klupo . sniegas, kurio prisnigo 
net pusantro colio. Tokio di
delio sniego Ryme nebuvo jau 
per 14 metų, o ir išviso sniego 
Ryme nebuvo jau nuo 1929 m. 
Tokis sniegas sustabdė * visą 
transportaciją mieste— iki snie- 
Fas nutirpo.

. *..y

Daugiau bylų prieš 
NRA augščiausia- 

me teisme
WASHINGTON, s. 22.—- Vie

nas smulkus fabrikantas iš 
York, Pa, kuris niekad nėra 
samdęsis daugiau 20 darbinin
kų, užvedė bylą augščiausiame 
teisme prieš • konstitucionališ- 
kumą NRA įstatymų.

Matyt, kad už to smulkaus 
fabrikanto stovi dideli piniguo
čiai, nes tą bylą vesti liko pa
samdyti penki garsiausi ir bran
giausi visoje šalyje advoktai, 
kurių jis jokiu budu nepajėgtų 
savo lėšomis pasisąmdyti. Tai 
buvę senatoriai Ęeed iš Pa. ir 
Reed iš Mo., buvęs karo sekre
torius Wilsono kabinete Baker, 
buvęs demokratų kandidatas j 
prezidentus Davis ir garsus.ad
vokatas iš Philadelphijos Beit- 
ler.

Tas smulkus fabrikantas bu
vo nubaustas už mokėjimą sa
vo darbininkams tik po 16c į va
landą, nes daugiau negalėjęs 
mokėti. Tečiaus apieliuoda- 
mas jis išsigalėjo pasisamdyti 
virtinę brangiausių advokatų.

—------- .7—-T 

Marškinių kontrak- 
toriai uždarė savo 

dirbtuves
NEW YORK, s. 22. — Apie 

šimtas kontraktprių, kurie sie
davo marškinius dėl marškinių 
fabrikantų, ir kurių dirbtuvėse 
dirbo apie 20,000 darbininkų, 
uždarė savo dirbtuves, nes; jie 
esą negalį išsiversti ir kartu 
mokėti NRA nustatytas algas. 
Esą fabrikantai nesutinka jiems 
mokėti daugiau sutartos už 
pasiuvimą kainos ir prie augš- 
tesnių algų Jie negalį išsivers- 
ti. Jie patys prisipažysta, kad 
jie atvirai laužė kodeksą ir. 
nemokėjo gavo darbininkams 
kodekso nustatytų ąjgų, bet ir

S

į'7 '.iiiii

Prekyba su užsieniu 
pasidarė nebepa- 

lanki Vokietijai
Pernai Vokietijos importas vir
šijo eksportą 284,000,00 markių

tečiaus 
su 

im
li et

BERLYNAS, s. 22. — Nors 
Vokietijos eksportas visuomet 
viršydavo importą ir dagi 1933 
m. eksportas viršijo importą 
666,000,000 markių, 
pernai Vokietijos prekyba 
užsieniu tiek susmuko, kad 
portas viršijo eksportą 
284,000,000 markių.

Delei to Vokietijos markės 
vertė žymiai nupuolė.

Del prekybos sumažėjimo Vo
kietijos naciai kaltina žydus ir 
viso pasaulio žydų skelbiamą 
boikotą Vokietijos prekėms. 
Todėl sunkėjant Vokietijoje 
ekonominei būklei, galima ti
kėtis, kad greitu laiku gali 
prasidėti nauja žydų persekio
jimo banga.

Tečiaus kalta yra Vokietijoj 
pravedama kredito infliacija, 
kuri tiek' iškėlė kainas Vokie
tijoje, kad Vokietijos prekės 
pasįdarė visai nebeįperkamos.

Tuo tarpu kai dėl augštų 
kainų sumažėjo Vokietijos eks
portas, tai importas žymiai pa
didėjo, nežiūrint visų Vokieti
jos griežtų pastangų importą 
sumažinti.

DEGATUR, III., s. 22. —Vie
no ūkio krūmuose, kur susiren
ka nakvoti apie 300,000 var
nų, buvo padėtos 78 bombos, 
kad varnas išžudyti Bet nepa
sisekė, kadangi vielos nutruko 
ir bombos nesprogo. Dabar lau
kiama naujos progos išnaikin
ti varnas.

WASHINGTON, s. 22. —Ti- 
kimąsi, kad ateinančią savaitę 
sovietų Rusija duos savo at
sakymą skolų klausimu. Kartu 
Rusija norėtų gauti naujos di
delės paskolos Amerikoje.

Negali paskolų grąžin
ti grūdais

PANEVĖŽYS. — Iš Panevė
žio apylinkės kai kurių vietų 
ūkininkų 1029 metų neder
liaus paskolos pareikalautos 
grąžinti grūdais. Tačiau dėl 
reikalaujamos aukštos javų 
rūšies, retas tokį pareikalavi
mą gali išpildyti.

Aprašo gyvulius.
Už nesumokėtus š. m. pirmo 

pusmečio žemės mokesčius, 
daugely vietų tenka aprašyti 
ūkininkų gyvulius, nes ūkinin
kai skundžiasi neturį kuo mo
kėti.

Mirties bausmė už 
suvažinėjimą au

tomobiliu
MASKVA, s. 22. — Neatsar

gus automobilistas, kuris suva
žinės Rusijoj žmogų, gali tikė
tis, kad jam niekad nebeteks 
kiįo žmogaus suvažinėti, nes 
jis bus sušaudytas.

štai Krymo augščiausias teis
mas pasmerkė mirčiai šoferį 
Sapelnik, kuris buvo įsigėręs 
ir pasiėmęs valdžios automobi
lių išvažiavo pasivažinėti. 
Smarkiai basisukdamas į kitą 
gatvę jis įvažiavo į būrį juri
ninkų ir 7 sužeidė. *

Automobilį išdavęs gąrąžų 
darbiiiinkas Uko nuteistas 2 me
tam kalėjiman, o garažo vedė
jas gavo 3 mėn. kalėjimo.

. —---- ’----F~“ ■.

Pasprukęs Karpis 
bėga į Chicago

DETROIT, Mich., s. 22. — 
Dabar žymiausias išlikęs gyvas 
gangsteris Alvin Karpis ir jo 
draugas Harry Campbell, ku
riems pasisekė su ginklu ran
koje prasimušti per policijos 
eiles Atlantic City, N. J., ir 
pabėgti iš užstatytų siųstų, kaip 
išrodo, bėga į Chicago.

Nors jie pabėgo vien apati
niuose rūbuose, apsiavę nakti
nėmis šliurėmis ir užsimetętik 
apsiaustus, ir nors visi keliai 
buvo stropiai saugomi, tečiaus 
jie atsidūrė ties Philadelphia, 
kur jie paliko savo kulkų su
varstytą automobilių.

Kaip jie dasigavo iki Phila- 
delphijos ir kaip jie įsigijo nau
jus rubus, niekas nežino. Tik 
žinoma, kad jie pasirodė Qua- 
kertown, Pa., apielinkėje, kur 
jie pagrobė Dr. Hunsicker ir 
privertė jį vežti juos į Ohio 
valstiją. Abu jie buvo gerai 
pasirėdę, ginkluoti kulkosvai
džiais.

Atvažiavus iki Wadswo?*th, 
O., jie daktarą pririšo miške 
prie medžio, o patys nuvažiavo 
jo automobiliu.

Vėliau daktaro automobilis 
rastas paliktas laukuose netoli 
Detroit. Motoras dar tebėjo ir 
nežinoma kam jie tą automo
bilį ten paliko. Bet ginklų au
tomobily nesurasti. #

Iš to ir spėjama, kad Kar
pis su draugu gryšta į savo 
slaptvietes Chicago j e.

Streikas Waukegąne
WAUKEGAN, III., s. 22. — 

Šiandie sustreikavo anglių pri
statytojai, kurie taipjau kontro
liuoją ir kūrenamo aliejaus 
pristatymą. Streikas kilo delei 
angliakasių pastangų nukapoti kolektyviniu prašymu, kurį pa- 
darbininkų algąs 

""; ■ .

Didelis gaisras Šiau 
liuose

250,000 lt. nuostolių. Visas fab
rikas sudegė. 100 darbininkų 
be darbo gatvėje. Padegimas 

,ar nelaimė?

Globus”. Prieiti arti

mašinos, medžiaga ir

ŠIAULIAI. — Sekmadienį, 6. 
I apie 8 vai. vakare įvyko mil
žiniškas gaisras. Degė už gel. 
pervažos, Tilžės g-vėj tekstilės 
fabrikas 
beveik negalima, didelis karštis. 
Pasitaikęs tuo metu stiprus vė
jas ugnį vis labiau kurstė. 
Miesto savivaldybės ugniage
siams į pagalbą atvyko Fren
kelio fabriko komanda, o be to 
ir kariuomenės ugniagesiai.

Didelėmis pastangomis iš 
liepsnos pavyko išgelbėti 6700 
mtr. drobės, apie 550 kg. med
vilnės siūlų ir kitų gaminių 
bendrai sumai) apie 8000 lt. Vi
sa kita
gaminiai žuvo ugny.
Savininko apskaičiavimų nuo

stolių esą apie 250,000 lt.

Gaisras prasidėjo kieme, pir
mame aukšte draskymo skyriu
je, nors tą dieną niekas, berods, 

‘Į nedirbo. Tik savininkas Atlasas 
buvo atėjęs pavakary pas sar- 
gą,^pasisukeliojo, pasikalbėjo ir 
— tiek. JTuoj po to ir kilo gaiš
ina; - * ...

Fabrikas jau degė tris kartus 
ir vis sekmadieniais, nes savi
ninkas, prasilenkdamas su įsta
tymais, vertė darbininkus dirb
ti ir nedarbo dienomis. Du kar
tu fabrikui sudegti neleido — 
išgelbėjo ugniagesiai, bet tre
čią kartą vis dėlto sudegė. Ir 
tą tretį kartą darbininkai ne
dirbo.

Be darbo liko per 100 darbi
ninkių — moterų. Daugeliui, jų 
neišmokėtas atlyginimas už mė
nesį ar net daugiau. Paskuti
niu laiku savininkas ; Atlasas 
mokėjo labai mažai dalimis, ir 
tokiu budu daugeliui darbinin
kių liko skolingas. Dėl netvar
kingo uždarbio išmokėjimo šie
met buvo kilę fabrike keli strei
kai. Fabriko mašinų buvo ap
rašytų už ligonių kasai nesumo
kėtus 2000 lt. Butą ir daugiau 
skolų. Darbininkai su savinin
ku nuolat pykdavosi.

" 1111 1 '/...................

Išrinko, bet nepat
virtino

Bet apskrities val-

KUPIŠKIS.— Apei 9 metus 
išbuvęs Kupiškio viršaičiu D. 
Vaitkunas, vėl buvo išrinktas 
viršaičiu.
dyba nepatvirtino Vaitkuno ir 
todėl rinkimus paskelbė iš nau-. 
jo. Dabar Kupiškio viršaičiu 
išrinktas ūkininkas Dulksnius, 
buvęs Sodiškio kaimo seniū
nas. Kupiškėnai gailisi buv. 
yiršaičio Vaitkuno, nes buvęs 
labai prieinamas ir padorus 
žmogus.
švenčių proga, netikėtos “dova

nos” kupiškėnams
Kulturtechnikos p. Vilčins

kas švenčių proga kupiškė- 
nąms įteikė Lėvenės upės ka
simo mokesčius, kurie siekia 
daugeliui ūkininkų net 3,000— 
4,000 litų. Kupiškėnai gavę to
kią dovaną neapsidžiaugė, bet 
subruzdo ir sušaukę susirinki
mą išrinko 10 asmenų delega
tus, kuriuos siunčia į Kauną 
prie žemės ūkio ministerio su

sirašė apie 200 žmonių
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[korespondencijos
Indiana Harbor, Ind

Visokios žinelės

rno laikas ir vieta palikta komi
sijos nuožiūrai,

Kliubas turėjo savo vėliavą, 
tačiau ją nebuvo galima nau-

doti, kadangi neturėjo ranke
nos. Ponai Jonas Jaseckas ir 
Julius Mekcliunas (barzdasku- 
tyklos savininkai adresu 3627 
Deodor st.) dabar vėliavą tin
kamai sutaisė. Abu jie yra geri 
skutėjai, todėl lietuviams, o 
ypač kliubo nariams, verta juos 
paremti. —žilas Senelis.

Bijodamas, kad vėl negau
čiau “peklos” nuo Kreivažan- 
džio už tingėjimų rašyti, sku
biu pranešti visam svietui apie 
tai, kas dedasi musų kolonijoje.

Pirmiausiai turiu pasakyti, 
kad darbai pas mus pusėtinai 
pagerėjo. Tačiau iš kitur atva
žiavusiam koks nors darbas 
gauti yra gana sunku. Jei kas 
iš jų ir gauna darbą, tai tik 
todėl, kad turi iš vidaus gerą 
“push”.

buvęs tikrai geras biz- 
kas per paskutines ke

pasi- 
labai 
musų 

Tie-

Butų 
nis, jei 
lias dienas butų sumanęs kau
styti čeverykus. Norinčių 
kaustyti butų atsiradę 
daug. Mat, dalykas toks: 
gatvės virto grynu ledu,
siog pavojinga išeiti lauk, — 
nežinai, kada kojas pastatysi | 
viršų ir galvą priglausi prie le
do. Be to, pagriuvus nelengva 
ir atsikelti, nes nėra už ko' nu
sitverti.

Jau įvyko nemažai ir nelai
mingų atsitikimų. Sakysime, 
prieš kiek laiko p-ia Kotryna 
Karvelienė sumanė aplankyti 
savo motutę. Išėjo. Tačiau sa
vo tikslą nepasiekė. Netoli nuo 
tos vietos, kur gyvena jos mo
tina, ji smarkiai sugriuvo ir 
išsilaužė ranką. Tuoj teko ga
benti ją j namus. Dabar ją pri
žiūri du gydytojai. Teks ilgoką 
laiką nešioti parištą ranką, kol 
visiškai pasveiks.

Jos vyras, p. Jokūbas Karve
lis, yra biznierius, — laiko val
gomų daiktų krautuvę.

B » «
Vienas jaunuolis netikėtai 

gavo “atostogas” uet šešiems 
mėnesiams, — jis tapo pasiųs
tas į “pabaudos farmą”,

« Tas jaunuolis yra Juozas Ju- 
selaitis. Prieš jį liudijo net ke
turios jaunos mergaitės. Ką jis 
joms padarė — tai ne mano 
biznis. Galiu pasakyti tik tiek, 
kad teisėjas Thomas De Pue, 
pasiųsdamas jaunuolį į “far- 
mą”, pasakė: girdi, pabuvęs ten 
šešis mėnesius gal kiek atvėsi...

» » M
Sausio 16 d. įvyko Lietuvių 

Baltos Rožės Politiško Kliubo 
susirinkimas. Susirinkimą ati
darė p; Vincas Ciparis. Perskai
čius ir priėmus protokolą, sek
retorius Kl. Strumskis pašaukė 
šiems metams išrinktą valdybą, 
kuri susėdo prie stalo. Naujoji 
valdyba susideda iš pirm. Jono 
Karvelio, vice-pirm. Alberto Vi- 
niko, sekret Kl. Strumskio, fi
nansų sekretoriaus Kazio Lau- 
rino, iždininko Stepono Bart
kaus (išrinktas dešimtiems me
tams), iždo globėjų Antano Pu- 
kinskio bei Antano Endreikaus 
ir maršalkos, Kazio Petkaus.

Senasis pirmininkas, p. V. 
Ciparis, pasakė gražią atsisvei
kinimo kalbą, linkėdamas kliu- 
bui kuo geriausio pasisekimo. Į 
tą kalbą atsake naujasis pirmi
ninkas, p. Jonas Karvelis. Jis 
pasižadėjo nuoširdžiai dirbti 
kliubo gerovei.

To pilnai galima tikėtis, nes 
p. Karvelis yra gabus ir paty
ręs biznierius. Be to, jis daug 
veikia kitose draugijose, tad su 
organizacijos reikalais yra gerai 
susipažinęs.

Kliubas nutarė rengti kontes- 
tą naujų narių gavimui. Jau
nuoliams nereikės mokėti įsto
jimo, o seniemsiems įstojimas 
laike kontesto nupiginta per 
pusę. Taigi vertėtų visiems ta 
proga pasinaudoti.

KHubo susirinkimai įvyksta 
kas antrą antradienį IwanoWO 
svetainėje^radžia — 7:30 vai. 
vakaro.

Nutarta taip pat rengti ba
lius. Rengimo komisijon pa
skirta pp. J. Karvelis,, Al. Vini- 
kas ir Vincas Ciparis. Parengi-

Ant Negyvojo Taško
(CIVILINĖS METRIKACIJOS KLAUSIMU).

Per 16 musų nepriklauso
mo gyvenimo metų dar ne 
vieno įstatymo įgyvendinimas 
nesutiko tiek pasipriešinimo 
ir įvairių kliūčių, kiek civili
nės metrikacijos |. įstatymas. 
Kad jis mums yra labai rei
kalingas ir net būtinas, to 
rimtai negali nuginčyti nei di
džiausi jo priešininkai. Bet, 
to nežiūrint, vis tik jo išleidi
mas. yra nepateisinamai vilki
namas, o pastaruoju laiku, at
rodo, lyg ir visai pamirštas. 
Atrodo, kad prieš jį kovoja 
kažkokios paslaptingos jėgos, 
kurių niekas negali nugalėti. 
Bet žinant, kad vyriausioji 
valstybės jėga yra * vyriausy
bės rankose ir kad tik nuo 
jos priklauso įstatymų leidi
mas ir įgyvendinimas, “tų pa
slaptingų jėgų” veikimas da
rosi tiesiog nesuprantamas.

Civ. metrikacijos įstatymo 
reikalingumas iškilo ne šian
dieną. Tą klausimą Lietuvos 
Laisvamanių Draugija buvo 
iškėlusi jau 1923 m, Ir tuo 
metu niekas jam taip nesi
priešino, kaip šiandieną. Nes 
tada ir pats krikščionių de
mokratų ministeris rado gali
mu leisti tikybinėms organi
zacijoms nepriklausantiems 
piliečiams, vesti metrikų už
rašus savo narių tarpe. Vė
liau vidaus reik, ministeris 
Žalkauskas buvo išleidęs pa
rėdymą, kad asmenys, neno- 
rintieji turėti reikalų su baž
nyčia, metrikacijos aktus gali 
atlikti savivaldybių įstaigose. 
Dar vėliau pati krikščionių 
demokratų vyriausybė, adv. 
Tumėno min. kabineto atsto
vaujama, buvo iškėlusi suma
nymą išleisti civ. metrikacijos 
įstatymą. Deja, šiandieną did
žiausiais to įstatymo prieši
ninkais kaip tik ir yra tų gru
pių atstovai, kurie tada kaip 
ir rodė norą jį įgyvendinti.

Nūnai Lietuvos klerikaliz
mo šulai išsijuosę šaukia, kad 
civ. metrikacijos įstatymas yra 
didžiausias nusikaltimais do
rovei ir sukels šeimų griovi
mą. Kad tai yra nerimtas šu
kavimas, matyti ir iš to, kad 
beveik visose kultūringose val
stybėse civ. metrikacijos įsta
tymas jau seniai įvestas. Olan
dijoj civ. metr. įstatymas į- 
vestas prieš 350 metų; t. y. 
1580 m., o Anglijoj 1863 m. ir 
vis tik šiandieną niekas ne
gali pasakyti, kad tose valsty
bėse žmonių dorovės laipsnis 
butų žemesnis, negu pas mus. 
Priešingai niekur taip nesau
gomos senovės tradicijos ir 
dorovė, kaip tose šalyse. Civ. 
metrikacija veikia Amerikoj, 
Danijoj, Norvegijoj, Italijoj ir 
Latvijoj ir kitose valstybėse. 
O Vokietijoj, Prancūzijoj ir 
Šveicarijoj civilinės jungtu
vės yra privalomos ir tik to
kios yra laikomos teisėtomis. 
Tiesa, tenai niekas nedraud
žia norintiems susituokti baž
nyčioje, bet vien tik bažnyti
nės jungtuvės neturi privalo
mos galios. Ir kas galėtų 
tvirtinti, kad minėtų valstybių 
visuomenės yra doroviniai pa
krikusi? Net Hitleris Vokieti
joj ir Mussolini Italijoj nera
do galimu ir reikalingu pa
naikinti ęiv. metrikaciją, štai 
Mussolini, sudarydamas kon
kordatą su Vatikanu, paliko 
civ. metrikaciją. Nūnai Itali
joj^ kas nori gali tuoktis civi
line tvarka, kas nori bažny
čioje; abiejaip sudarytos jun
gtuvės laikomos teisėtomis. 
Bet susituokusius perskirti ga
li tik valstybės teismas: baž
nyčia čia jokių teisių neturi.

konkordn-Ir tokia sutartį 
tą popiežius pasirašo, palai
mino ir pripažino gera.

Jei musų klerikalai drįsta 
tvirtinti, kad civ. moterystė 
yra “viešas konkubinatas” ir 
“didžiausia nuodėmė”, kad jo
je gyvenantieji užsitraukia 
bažnyčios bausmes, kodėl to 
nesako Italijos dvasiškija ir 
pats popiežius? Tenai ir civ. 
susituokusiems teikiami sak
ramentai ir niekas neatskiria
mas nuo bažnyčios. Kodėl tat 
popiežius italams taiko vieną 
mastą, o Lietuvos piliečiams 
kitą? Musų klerikalų teigia
mai neišlaiko nė mažiausios 
kritikos. Valstybės, kur vei
kia civ. meįtrikacija (kitose 
net privaloma), šimtai milijo
nų žmonių ja naudojasi, ir 
bažnyčia ne tik jų nesmerkia, 
bet net sankcionuoja tokią pa
dėtį sutartimis su šventuoju 
sostu.

bažnyčios nuostatų arba būti 
beteisėje būklėje. Laisvama
niams tai yra didelė moralinė 
skriauda. '•*

šiandieną oficialiai priskai- 
toma, kad Lietuvoje yra per 
30,000 iširusių šeimų, kurios 
negali sutvarkyti savo šeimy
ninio gyvenimo vien dėl civi
linės metrikacijos įstatymo 
nebuvimo. O kiek yra tokių 
piliečių, kurie dėl tos pačios 
priežasties visai negali suda
ryti šeinių ir priversti gyventi 
nelegalioje moterystėje. Tur 
būt, dar didesnis skaičius, štai 
1932 m. vyskupas vizituoda
mas vieną Suvalkijos parapi
ją, iš sakyklos konstatavo, 
kad toje parapijoje priskai- 
toma per 70 šeimų gyvenan
čių neteisėtoj moterystėje. Ir 
tai tokioje parapijoje, kurioje 
išviso priskaitoma tik 2330 dū
šių. Tame kaltas tik civ. met
rikacijos įstatymo nebuvimas. 
Juk jei tie parapijiečiai norė
tų pasinaudoti bažnyčios pa
tarnavimais, seniai 
ję legalizuoti savo 
padėtį. Aišku, kad 
nori, o nesant civ.
jos, yra priversti gyventi nele- 
galėj moterystėje ir jų vaikai 
auga niekur neprirašyti.

Dėl civilinės metrikacijos

butų galė- 
šeimyninę 
jie to ne- 
metrikaci-

AKUŠERES

nebuvimo kila painiava ir tei- panaikino antrąsias jungtuves 
smo bylose. Vienas pasvalietis ir paliko galioje pirmąsias, o 
susituokė su ruse stačiatikių (kurija išaiškino, kad 
cerkvėje. Tokias sutuoktuves 
katal, bažnyčia laiko neteisė
tomis, negaliojančiomis. Suži
nojęs apie tą iš savo giminai
čio, klebono, pilietis paliko 
pirmąją žmoną su vaikučiais 
likimo valiai, pats-gi susituo
kė su kita žmona katalikų ti
kybos. Visam tam paaiškėjus, 
pilietis buvo patrauktas atsa
komybėn už dvipatystę ir teis
mo nubaustas kalėjimu. Bet 
čia įstatymai susidūrė su ka
nonais ir konkordatu. Teismas

pirmo
sios buvo neteisėtos, o antro
sios galiojančios. Nesant ata
tinkamo įstatymo, nebuvo ga
lima prieiti galutino sprendi
mo ir pilietis paliko. Taip ir 
nežino, kurios jo vedybos yra 
teisėtos. Tai atrodo juokinga, 
bet tikrovėje tai yra liūdna 
tragedija.

Todėl jau labai ir labai lai
kas sutvarkyti šitie nenorma
lumai, išleidžiant civ. metri
kacijos įstatymą. Civ. metri
kacija neturi būti visuomenei

lyg koks sfinksas, kuriam pra
bilti neleidžia “paslaptingų jė
gų” prakeikimas. Išlikas sutei
kti piliečiams laisvę naudotis 
konstitucijos jiems garantuo- 
mis teisėmis. Laikas pasekti 
visų kulturingųį valstybių pė» 
domis, kur ciiĄ metrikacijos 
įstatymas nėra kažkokiu sfin
ksu, bet seniai įgyvendintas 
praktikoje. ~J. Laisvūnas.

(“Laisv. Mintis”)
. .... - .... .. ..... ..... . „

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

' Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Ccr. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:30

Nedaliomis pagal sutarti.

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 St.
Tel. Boulevard 1401

9

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Jei pažvelgti į praeitį, tai 
pamatysime, kad civ. metri
kacija yra daug senesnė už 
bažnytinę. Ligi 1215 m. net 
katalikiškiausiose šalyse ga
liojo civ. metrikacijos aktai. 
Tik tais metais bažnyčios at
stovų suvažiavime Laterane 
pirmą kartą buvo iškeltas 
bažnytinės metrikacijos reika
lingumas. Ir tik 1563 m. Tri- 
dento suvažiavime buvo nusi
statyta reikalauti bažnytinės 
metrikacijos. Reiškia, per še
šiolika šimtmečių Rpjnos baž
nyčia toleravo civ. metrikaci
ją ir nelaikė jos žalinga bei 
nuodėminga. Ir tik, kada kle
rikalizmas pasijuto ypatingai 
galingas ir panoro tapti visa
galiu pasaulio valdovu, jis 
pareikalavo panaikinti civ. 
metrikaciją. Bet šiaip jau baž
nyčios šulai prieš civ. metri-

gą” argumentą: civ. metr-ja 
esanti tuo negera, kad netu
rinti bažnyčios palaiminimo. 
Bet juk tokio palaiminimo 
nori tik tikintieji, o kas Baž
nyčios nepripažįsta, tam jos 
palaiminimas neturi jokios 
vertės. Ir jie turi teisę jo atsi
sakyti. Neduoti jam tos tei
sės yra tai savo rųšies smur
tas, kurį Bažnyčia

aukščiausia

vykdo su

valstybėse
priklauso

visose
valdžia 
vyriausybei, prieš

kovoja, nepaisydama visos 
tautos ar valstybes 'interesų. 
Todėl ir metrikacijos srityje 
bažnyčia neturi turėti mono
polio. Juk metrikacijos aktai 
reikalingi ne bažnyčiai, bet 
valstybei, todėl tik valstybė ir 
privalo juos tvarkyti taip, 
kad visiems piliečiams suteik
ti kuodaugiausiai naudos ir 
gerovės. Ne tarptautinai baž
nyčios kanonai, bet valstybės 
įstatymai turi tvarkyti pilie
čių reikalus.

Lietuvos Konstitucijos 11 § 
sako, kad visi piliečiai lygus 
prieš įstatymus. Lygiai kaip 
katalikas ar provoslavas ir 
laisvamanis, jokiai tikybinei 
organizacijai nepriklausąs pi
lietis, turi atlikti karinę prie
volę ir kitas valstybės jam už
dėtas pareigas. Tat kodėl jam 
neleidžiama pasinaudoti kon
stitucijos suteikta teise jo šei
mos santykiuose ir jo dvasi
niuose reikaluose? Konstituci
jos 14 § laiduoja piliečiams 
tikėjimo ir sąžinės laisvę. Tuo 
tarpu praktikoje tikybinėms 
drauguomenėms nepriklausą 
pUiečiąi negali juo pasinau
doti ir yra priversti tvarkyti

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapj 

and Midwife
6109 S. Albanj 

Hemlock 9252
Patarnauju prfc 
gimdymo namuv 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tie blankets ir tt 
Moterims ir mer 

girioms patari 
mai dovanai.

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

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimu 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

KITATAUČIAI

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rbckwell St. 

Tel. Republic 9723

Tel. Andover 1588
Hubbard, Baker

& Riėe
ADVOKATAI

Kambarys 1555
1 N» La Sale St.

CHICAGO

AKIU SPECIALISTAI

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395

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

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

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

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

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. C. K.; KLIAUGA
■ Dentistas

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

A. Montvid, M. D.
West Tovvn Stąte Bank Bldg.

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

Tel. Seeley 7380
i Namų telefonas B.runswick 0597

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

, „Pentįstas,
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.

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

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Dr. Charles Segal
OFISAS ,

4729 So. Ashland Avė.
2 labos 

CHICAGO. ILL ~
> * OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 yaL ryto, nuo 2 fld 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. ’• Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
- Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 no p*etų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visu 
chronišku liffU- 

Ofisas 3102 So. Halsted St 
arti 31 rt Street 

Valandos: 2—4, 7—9 vak vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

Telefonas Yards 1188

ir

Tel. Ląfayette 8573 
J, Liulevičius

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

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

CHICAGO. ILL

Patarnauja Chiea- 
goje ir apielinkėje 

Didelė Ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu, automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue

CHICAGO, ILL.

Tel. Cicero 2109 
ANTANAS PETKUS 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct. 
CICERO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

'esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karėti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
delioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR.G.SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Krėivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kamrias Halsted St. 
Valandos uo 4, nuo 6 iki 3 

Nedaliomis nuo 19 iki 12 vai. dieną

AKIU SPECIALISTAS 
27 METU PATYRIMO 

PyJtnykp jikiniua dSlM^įi^du

Visi Telefonai
Yards 1741- 

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulance Patarna- 
viląas Dieną ir Nak
tį Modemiška Kop
lyčia ir Vargonai 
• DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 36 Metų

4605-07 S. Hermitage 
Avenue
Skyrius 

4447 S. FairfieM Avė.

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

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

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

N. RADIS Ch. A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

IŠTIRKITE 
Juozapo Eudeikio 

TĖVO
Laidotuvhj Lengvą 
Išmokėjimo Planą.

REPublic 8340
5340 So. 'Kedzie Avenue

■ IŲI>, ■ muilį i . ............ .......

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnavja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2615 arba 2616

1439 S. 49 Ct, Cicero, IU.
Tel. Cicero 5927

Simon M. Skučas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Pątamavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
| Tek Monroe 8877

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETRISTĄS 

1801 So. Ashjąnd Avė. 
įTPhone. Catia, 

~ ......Valandos nuriji>30 iki* L

■ Šeimos tau...  ■ .. :

Kampas 18 St. Canal 0528 
puo 1:30

L J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 5203 ir 8418

- 1327 So. 49th Ct
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai
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Iš Draugijų Veikimo
Buvo Geras Ch. Liet 

Dr-jos Koncertas
Birutės” choras pildė progra
mą; solistai ir kvartetas ge
rai atsižymėjo.

(“rag 
vieta 
daly- 
nėra

sausioPraeitą sekmadienį, 
19 d., Chicagos Lietuvių Drau
gija, Lietuvių Auditorijoj tu
rėjo savo metinį ir kartu 25 
metų draugijos gyvavimo su
kaktuvių koncertą.

Svetainė buvo permaža, kad 
sutalpinti visą publiką, kuri 
buvo atsilankius. Daug kam te
ko pastovėti ir gerokai pavarg
ti, kol užsibaigė ilgokas pro
gramas.

Programą atidarė senasis, 
bet naujai atgaivintas Chica
gos Lietuvių Vyrų choras, ve
damas p. K. Steponavičiaus. 
Toliau, visą programą pildė 
“Birutės” < 
solistai. Reikia pasakyti, kad 
“Birutės” choras turi gerų bal
sų ir gerai sumokintas. P-nios 
Ona Biežienė, J. Gapšienė, ir 
kitos labai gerai savo roles 
atliko solo dainuodamos kartu 
su choru. “Birutės” Merginų 
choras labai gerai sudainavo 
ištrauką iš operos “Gražina” 
“Birutės” vyrų kvartetas — A.- 
Kaminskas, A. Nekrosh, Jr., 
A. Stelmokas ir J. Balanda, 
puikiai sudainavo keletą dainų. 
Publika nenorėjo juos paleisti 
ir prašė daugiau dainuoti.

Beje, iš solistų buvo dar ke
letas žymių asmenų, tai Lulu 
Raben-Misevicz — smuikinin
kė. Ji gerai atliko keletą smui
ko numerių. Stasys Rimkus su
dainavo solo.

Reikia pasakyti, kad Anta
nas Kaminskas juo tolyn/ juo 
geriau dainuoja, šį kartą jis 
labai gerai pasirodė.

Po programo Dr-jos pirm., 
Julius Mickevičius, įteikė gar
bės ženklus draugijos nariams, 
kurie nesirgo laike 10 ir 20 
metų.

Toliau buvo šokiai prie Jono 
Byansko orkestro.

• — Narys.

3236 South Halsted street į 30 
dienų, aš busiu priverstas jas 
parduoti skudurų pirkliui 
man”), dėlto kad man 
yra reikalinga. O kitas
kas pūvančios knygos
sveika gyventojui pirmam auk
šte. Todėl, užsiiinteresavę na
riai minėtos draugijos yra mel
džiami apsirūpinti prieš vasa
rio 22, 1935.

tikra pagarba, 
Jonas P. Evaldas.

Apie “Archivo likvi 
davimą” ir jo atgar 

sius Ciceroj

svietas Draugijos narys 
ja girdi.

s t o-

“Naujienose”, gruodžio 28 
d., rašo apie Cicero Vyrų ir

choras ir birutiečiai II Moterų Apšvietos Draugiją 
^tokias nesąmones, kurias pra

leisti be pastabos skaitau ne
galimu. Tūlas “Draugijos Na
rys”, po antgalviu “Archivas, 
kurio padalinimas neišėjo la
bai naudingas” labai negra
žiai įtaria ir net šmeižia mu
sų draugystę. Visa korespon
dencija paremta melais. Aš 
esu senas draugijos narys, vi
suomet lankau susirinkimus ir 
tokių dalykų, apie kokius 
“Senas Narys” rašo, visai ne
būna susirinkimuose.

Kad daug vietos neužimti 
laikraštyje, tai paimsime tik 
tris svarbiausius punktus iš jo 
korespondencijos:
Apie dalį archivo, kuris teko 

draugijai.
“Dalis to archivo (sapalioja 

apie komunistų partiją. — M. 
B.) teko ir musų Vyrų ir Mo
terų Apšvietos Draugijai”.

Musų draugija nežino apie 
bent kurios partijos archivus. 
(Senas Narys tam ir parašė, 
kad žinotų. — Red.) Jisai rū
pinasi savo narių sušelpimu 
ir kaipo susidedanti iš darbi
ninkų, tai ir retkarčiais abel- 
nais darbininkų reikalais.

Kalbėti apie kieno ten ar
chivus yra protiniai nesveiko 
Žmogaus darbas. (Čia išeina, 
kaip toje pasakoje, kur vie
nas suriko: “Vagie, kepure de
ga!” Ir tuojaus čupt už savo 
kepures. — Red.)

Toliau, “Senas Narys” aima
nuoja, kad buk draugiją kont
roliuoja komunistai.

Čia irgi grynas melas. Mus 
draugija valdo joje priklau
santi nariai. Gi, jie yra įvai
rių politinių pažiūrų. Draugi
ja nelenda nei į vieno pažval- 
gas ir neklausinėja, ar tu so
cialistas, demokratas, republi- 
konas, komunistas ar beparty- 
vis? čia ne tais tikslais pri
klausome ir ne tuo draugija 
rūpinasi. Ta proga turiu pa
sakyti, kad čia įvairių pažiū
rų prieklausanti žmonės labai 
draugiškai sugyvena.

Sako, logika šluba.
Toliau, reikia pažymėti 

respondento šlubą logiką, 
sako, kad komunistai likvida- 
si, bet vėl susigriebęs šaukia, 
kad esąs pavojus iš jų pusės. 
Vadinasi, pats rašytojas neti
ki tam, ką jis sako. Vien iš to 
gali žmogus matyti, kiek pas 
korespondentą teisybės?

Kaip ta patarle, “toliau į 
giria daugiau malkų”. Kores
pondentas rašo: :

Arba atsiimkit, arba 
teks “ragmanui!”

Atydai valdybos ir narių Tė
vynės Mylėtojų Draugijos

Keletas baksų knygų išleistų 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
galima r^sti sklepjp, po nu
meriu, 3236 S. Halsted street, 
Chicago, III.

Jau pirmiau buvo pranešta 
valdybos nariams, kad 
tintų skiepą, nes šios 
baigia puti.

Tegul bus visiems
kad, jeigu knygos nebus atsi
imtos iš skiepo po numeriu

pratuš- 
knygos

žinoma,

PILĖS
Be peilio, deginimo arba skausmt 
MMLINM votis, spragas, krauji
ni TIMKRIAI, FISSURKS, FISTULAS. 
PRUR1TIS (Nleiančioii ' -------
TRATIS dr kiton mMlinčn ilgo* gydomon 
muni) Švelniu 
Metodu.
Mes ypatingai 
netekę vilties 
člok nuostabu 
ligos greit atsiliepia | i| treatmentd.

VARIUOSE
GYSLOS IR VOTYS

Greit ir be Skausmo Panaikinamos. 
Daugelis žmonių mano, kad Jie kenčia 
nuo RHKUMATIZMO, NEURIT1S, NKU- 
RALGIA, ARTHKITIS, NKRVIAKUMO, 
PLSI.P.S, AR INKSTŲ LIGOS, kuomet 
Ju Ilga Ukral paeina nuo VARICOSK 
GYSLŲ, VOČIŲ. SUTINUSIU BLAUZDŲ 
arba MRAINftS LIGŲ-
BE IŠLIKIMO Iš DARBO 

ARBA Iš NAMŲ
The VARICUR paderi t n katančius links
mais •— KODRL NK JUS?

REIKALAUKITE MUSU KNYGELES 
DYKAI.

DYKAI EGZAMINACIJA IR PATARIMAS
Ofiso valandos: O iki 8 kasdien. Antrad. 
Ir Penktad. Ūktai nuo 0 iki Š.—Neda
liomis ndo 0 iki 1 po piet.

Pllea), PRO8- 
-_____‘ •

ir neakaudžlu VARICUR

kviečiame tuos, kurie yra 
būti pagydytais. Yra ata
kai p tos rūsčios, be vilties

VARICUR 
INSTITUTE

64 WEST RANDOLPH ST. 
<•<©• luboa Garriek Tbeotre BMf.

ko
jis

Pirmus Morričius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Vndefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
daliu Atrokavimu. Duodame 

CoHateral Paskolas.

Ghapman and Go., Ine.
120 S. La Šalie St

Tel. FrankUn 0576

*

val-

be buč-

Thomas H. Moodie, North Dakotos gubernatorius, kurį 
stijos atstovų butas apkaltino ir nori pašalinti iš gubernato
riaus Vietos.

Moodie su kareivių pagelba bando pasilaikyti, savo ofise. 
Jis yra. demokratas ir buvo išrinktas gubernatorium, tik pereitą 
rudenį.

. slenka nuobodžiai 
kių.”

F. Baublienė, 8952 S. Rock- 
well St. — “Būtinai turi pa
bučiuot, nes, mat, nežinai ar 
vyras besugryš.”

Stasys Dargužis, 1606 South 
Halsted St. — “ 
dalykas, 
jas iš karščio, o senieji iš pa
pročio. Senųjų bučiavimasis 
yra daugiau papročio negu mei
lės apraiška.”

Adė’ė Budrienė, 2710. West 
59th St. — “Jeigu vyras no* 
ri, gali bučiuoti, o jei nenori, 
tai nereikia. Atsisakau plačiau 
aiškinti.”

Stanislovas Wi jokias, 5413 
'Shields Avė. — “Meiliškai gy
venant, vyras, išeidamas į dar
bą, turi pabučiuot moterį du 
kartu, o kada pagryžęs iš dar
bo randa namie viską tvarkoj, 
tai dar kartą, o gal ir tris kar
tus.”

Jonas Vilkišius, 6829 South 
Bockwell St. — “Jei moteris 
ištikima ir vyras gerai jaučia
si, tai verta pabučiuot. O jei
gu ne, tai ne. Jeigu vyras, 
nors ir pabučiuoja moterį ei
damas į darbą, bet sugryžęs 
neranda jos namie ir ji parei
na tik po 12-tos naktį, tai ta
da vietoj bučkio turėtų gaut 

: bizuno.”
Joe Bartkus, 2651 W. 59th 

St. — “Žinoma, kad vyrui iš
einant į darbą, reikia pabu
čiuot savo moterį. Juo daugiau 
vyras bučiuos, tuo daugiau jį 
moteris mylės. Kur meilė ir 
vienybė, ten ir galybė.”

Barbora Bauža, 
Avė.
turi daugiau vertės. O kaip pa- 
sensti, tai nors iš papratimo 
gera pasibučiuoti.”

A. Kariamus, vaistininkas,

“Kartais, kaipo argumentai, 
pavartojamos ir kėdės”.

Tai kriminalis draugijos ap
šmeižimas. (Eik jau, pasako
riau! Triukšmo kėlimas pri
kaišiojama ne draugijai, bet at
skiriems nariams, komunis
tams. — Red.) “Naujienos”, 
matyti, su tuo sutinka, nes be 
pastabos raštą įdėjo.

Korespondentas po šmeižtais 
nepasirašo savo pavardę. Tas 
parodo, kad jis sarmatijasi 
purviną savo veidą parodyti.

Mus draugijos susirinkimai 2557 W. 69th St. — “Kada 
būna tvarkus. Jeigu būna 
skirtingų nuomonių, tai išreiš
kiama mandagioj formoj. (Vi
si žino kdihtiftižfų mandagu
mą. — Red.).

M. Butvilas, 
Vyrų ir Moterų Ap-švietos

Tai papročio
Jaunavedžiai bučiuo-

Laiškai Pašte

9237 Ellis
Jauniems ir bučkiai

Kas ką sako
gyvais klausimais

Naujienų landus reporteris 
F. Bulaw tai tą tai kitą kas
dien netikėtai atsiklausia apie 
įvairius dalykus, ir kokius 
sakymus gauna, tokius čia 
duoda.

Pasibučiavimas 
iš ryto

at 
pa

štai į kokį klausimą yra duo
ti sekami atsakymai:' “Ar vy
ras, išeidamas j darbą, turi pa
bučiuot savo moterį?”

Generolas Gustave Giamelin, 
naujasis Francijos armijos vy
riausias komendantas. Jis tapo 
paskirtas vieton gen. Maxime 
Weygand, kuris pasitrauks iš 
armijos vado vietos dėl senat-

SYKĮ GYVENIME PASITAIKAS 
IŠPARDAVIMAS

ATSIBUS CHICAGO MAIL ORDER BARGENU OUTLETE

DRESESIDRESES!
DEL MOTERŲ IR MERGINU 

Išpardavimas prasidės ketvirtadienį 9 v. ryte 
VIENA Iš YPATYBIŲ MANADŽERIAUS IŠPARDAVIME 

PASTABA: Mail Order Divizija prisiuntė 600 Drčsių — Sejonų, — 
Zipper Dždketų, — šilkinių Dresių — Kayona — Marškonių — ir Vil
nonių Dresių. — Visos yra Mail Order atmestoj ir kostiumerių sugra
žintos. — Kai kurios truputi suteptos. — Kai kurio.* pažeistu. — Bet 
kiekviena yra puikus bargenas!!! — Nėra kiekvieno saiz:» kiekviename 
styliuje, bet atsiras stylius dėl kiekvienos moteries. * Kai kurios yra 
brangesnių stylių dreses. Tiktai 600 rūbų parsiduos už šias sensacingai 
žemas kainas. Atsilankykite anksti ir gaukite savo dreses — pakol 
600 išteks!

.CH ICAGO MAIL: ORDE R 
B ARG.AIN OUT LET;

I, South ,Pa6hna S]fįet'4Marshfield<.^‘<.^niJ ynoor-
. Hours 8:3b, ’to' 6'- ThuVsdąj; SniĮ.'jS'aFurday-' .

• f • ' fii—ii 111 i‘i ižiįE '■/.: . / ’ ' .

pereitą
tarp jų 
mus.

Risis taip pat californietis bai įdomus.

sezoną. Susirėmimas O’Neil su Frank Malcevvicz. Be 
dviejų bus tikrai įdo- to, bus jr kitos trys poros, žo-

Įdžiu, ristynių vakaras bus la-

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

Tavo tnrtaa ap«au«o- 
fan per D. 8. Govern
ment i«taijrw, Federal 
Savlngs «nd Lo«n 
Insnrance Corporation, 
Wa«hlngton, D. C. dėl 
kiekvieno aamena Iki 
>5,000.00.

Vyras išeina į darbą, to mote
ris vyrą turi pabučiuot, o ne 
vyras moterį^ Mat, eik į dar
bą ir dar moterį bučiuok.”

Katrina Antanaitis, 545 E, 
88th St. — “Taip, vyras turi 
pabučiuoti moterį, eidamas į 
darbą. Tas ^patvirtina jo mei
lę ir draugiškumą moterei. An
tra, kada 
dėl kokios 
susitikti, 
smagesnis, 
lengviau.
laiko santaiką, meilę ir širdin 
gumą tarp vyro ir moters.”

John J. Bartkus, 3256 Wall 
ace St. 
čiuot.” ,

Tony Bartkus, 3825 S. Ked
zie Avė. — “Nors dabar esu 
“busy”, bet pasakysiu, kad jei
gu vyras gerai ‘fylina’ — ga
li pabučiuot.”

Mary Bartush, 6609 South 
Campbell Avė.
las reporteri, neturiu kas ma
ne bučiuotų. Jau 22 metai kaip 
niekas manęs nebučiuoja. Bū
dama penkiolikos metų ištekė
jau, o po dviejų metų mano 
vyras mirė. Antru sykiu ište
kėti nebeturėjau laimės, tai 
taip mano dienos dabar ir

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriausįjį paštą 
(Canal ir Van Buren streets) 
atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba 
“Advertised Winddw”.

51 Panviezis D
52
64
65
66

Kam jie priklauso, te-

Pavacich Meri 
Sminkai Gae 
Šimkus Peter 
Šiais Katerina

Sportas
šiandien Zack Malkov risis 

Alex Kasabolski
su

skiries, nežinai ar 
nelaimės galėsi be- 
Trečia, kada vyras 
tai jam ir dirbti 

Pasibučiavimai pa-

“Taip, turi pabu

“Kad aš, mie

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

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

Pirma Federal ir tvir- 
V , Y. 77a .Čiausia finansine ištaigą. LEDERALSAVINGS neM»-

AND LOAN AS3OC1ATION ra jokiu i&kaSčiy likti 
OF CHICAGO mus,I organizacijos nariu.

< 2324 So. Leavitt Street
' ’ PHONE CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

TAUPYMO SKYRIUS. Galima 
(Incpme shares). 
kiek nori mokėti.

Galima mokėti po 50c. i mėnesį

Galima padėti 
(Optional).

įtik;

Marigold Gardelis, Broad- 
way ir Grace, šiandien įvyks 
ristynės. Risis Zack Malkov, 
žinomas Chicagos policistas ir 
ristikas, su Alex Kasabolski, 
Kanados lenku. Abu yra pu
siau sunkiojo svorio pirmaei
liai ristikai.

Per, paskutinius kelis mėne
sius Malkov’as nugalėjo visus 
savo oponentus ir taikosi prie 
čempionato. Kanados lenkas ir
gi šauniai pasirodė Chicago j e

Nuo Reumatiškų 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

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

ST. AGNĖS AUDITORIUM 
3916 ARCHER AVENUE. 

Atsilankykite — Nesigailėsite.

: SUTAUPYSIT PINIGU !
: Pirkdami Ceverykus Pas Mus i

j®* Musų krautuvėje visuomet į
■ JKk j M rasite d i d ei j pasirinkimą ■

DU spalvų, didumo, stylių irma- ■
■ O teriolo.

Mes turime čeverykus vy- |
1 W i rams, moterims ir vaikams.

H Kuliešius užlaikome visokius J
o 1000 porų Čeverykų jūsų "pasirinkimui. O kainos nebrangios ■

i UNIVERSAL SHOE STORE :
S ZALESKI IR MARTIN, Savininkai
S 3337

Accordion
48 Basų Akordionas

80 Basų Akordionas

120 Basų Akordionas

Ant lengvų išmokėjimų

49.00

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

TELEFONAI BOULEVARD 8167-4705

\ PROGRAMAI:
W C F L 970 K. lietuviu programas nedaliomis 1—2 vai. po piet 
W H F C 1420 K. ketvergais nuo 8 iki 8:45 vai. vakare.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD f
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 «
Vanos, lietaus ir druskos vanos. ™ , ' ' ■ .. 

swimminff
Ruslika ir turi
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The Lithuanlan Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
fhe Lithuanlan New» Pub., Co., Ine.

,<1739 Sonth Halated Street 
f Telephone CANal 8500

88.00 
4.00 
2.00
1.50 
.75

Editor P. GRIGAITIS

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

Entered as Sccond Ctau Mattar 
Mareli 7th 1914 at the Post Office 
o* Chicago, III. under the act of 
March Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
eekmadimsins. Leidžia Naujiena Ben
drovė, W8» S. Halsted St, Chicago. 
UI Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kalsi t
Chicagoje — paltu:

Metams--------------- -------- -
Pusei metų O»OO —— *»■■*■* IMI oo*<

Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams ——-
Vienam mėnesiui ____ -~

Chicago) per line&iotojus:
Viena kopija „ „ ------------ 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui ............... . ................. 75c

Suvienytose Valstijose, »• Chicago!, 
paltu:

Metams —........   87.00
Pusei metų  3.50
Trims mėnesiams —ų—....... 1.75
Dviem mėnesiams ... ........... 1.25
Vienam menesiui------------------ 75c

Liotavon ir kitnr užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams  .......  —■
Pusei metų  —
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu karta su užsakymą

88.DO 
4.00 
2A0

BILIONAI DOLERIŲ KRAŠTUI GAIVINTI

Atstovų butui Washingtone vakar buvo įteiktas įs
tatymo sumanymas, kuriuo suteikiama teisė preziden
tui Rooseveltui išleisti 4 bilionus ir 880 milionų dolerių 
viešiems darbams ir kitokiems krašto gaivinimo reika
lams. Kongresas tą bilių veikiausia priims. Sako, kad 
daugelis jo narių ne tik pritaria prezidento programui, 
bet dar reikalauja, kad jo vykinimui butų išleista dau
giau pinigų, negu Rooseveltas ir jo patarėjai numato.

O betgi kiekvienam žmogui turi būti nejauku, kad 
j vieno asmens rankas pavedama tokia milžiniška finan
sinė galia. Prezidentas Amerikoje jau ir taip yra ga
lingesnis, negu dauguma karalių. Jisai yra vyriausias 
armijos ir laivyno vadas. Jisai skiria federalinius teisė
jus ir daugybę visokių valdininkų. Jo vyriausieji padė
jėjai (sekretoriai”) atsako tik prieš jį, o ne prieš kon
gresą. Jisai skiria ambasadorius ir veda derybas su ki
tomis valstybėmis.

Dabar kongresas rengiasi pavesti jam ir milžiniš
kas sumas pinigų. Jisai tokiu budu darosi visagalis. Tai 
yra pavojus demokratinei krašto tvarkai. Jeigu Roose
veltas užsimanytų būti diktatorium, tai kas galėtų jį 
nuo to sulaikyti?

Amerikos konstitucinė tvarka reikalauja stambios 
reformos.

IR VeI “PAVYZDYS PASAULIUI”

Girtus automobilistus Amerikos teismai baudžia 
kalėjimu ir piniginėmis pabaudomis, jeigu jie sužeidžia 
nekaltą žmogų arba padaro jam stambų nuostolį savo 
neatsargiu važiavimu.

Bet Amerika — “buržuaziška šalis”. Sovietų Rusi
joje turi būti kitaip. Telegrama iŠ Maskvos praneša, 
kad tenai vienas girtas automobilistas, kuris įvažiavo 
į būrį kareivių ir keletą jų sužeidė, tapo pasmerktas 
mirčiai. ; ! i
k Manadžeris garažiaus, iŠ kurio tas nelaimingas va
žiuotojas gavo mašiną, tapo nuteistas kalėti tris mėne
sius; o tarnautojas, kuris mašiną davė — dviem metam.

“Klesų kova” sulig Stalino, mokslu.

valdovai stengdavosi įtikinti tamsią minią (taip pat ir save), kad jie esą kilę iš “dievų” ir patys esą pusdieviai arba dievai. O kad minia šituo absurdu tikėtų, itai jai reikėdavo, žinoma, pirma įkalti į galvas, kad yra dievai, šis reikalas sustiprinti valdovų autoritetą minios akyse veikiausia bus ir pačią religiją pagimdęs.Jeigu nebūtų valdovų visuomenėje, tai, tur būt, nebūtų nė dievų danguje.Religija remia nelygybęKada lenkų bajorai su panieka vadindavo valstiečius ir darbininkus “chamais” ir skelbdavo net tokias nesąmones, kad bajoro kraujas esąs “mėlynas”, o mužiko — “chamiškas”, raudonas, tai čia irgi buvo ne kas kita, kaip ta pati, (tik iškreipta, “modernizuota” religinė idėja, jogei vienus žmones Dievas sulipdęs iš geresnės, o kitus iš prastesnės medžiagos. Pagaliau, kas yra monarchijos idėja, jeigu ne įsivaizdavimas, kad Dievas tam tikrai šeimai (dinasti- .ai) pavedė valdyti žmones? Rusijos caro valdžia Lietuvoje rėmėsi ne tik kazokų nagaiko- inis ir žandarų “branktais”, bet taip pat ir popų bei kunigų maldomis.Jeigu p. Smetona butų apie šitą dalyką giliau pagalvojęs, tai jisai butų supratęs, kad ir šių dienų “rasizmo” teorija, kurią skelbia Vokietijos “naciai”, yra tik sudarkyta religinė idėja apie žmonių nelygybę. Juk jau iš senovės yra žinoma, kad, pavyzdžiui, žydai tikėjo, jogei jų dievas Jahu (Jehova) juos esąs pasirinkęs tarpe visų žmonijos giminių, l^aipo geriausią tautą, žydų “senąjį įstatymą” priėmė, kaipo pagrindą savo religijai, krikščionys. Dabar Hitlerio teologai tą pačią žydų tikėjimo mintį stengiasi panaudoti savo “rasių” teorijai, sulig .kuria eina, kad “parinktoji tauta” — arijų veislės germanai.Demokratija ir progresas
iš-tai

Apžvalga
A. SMETONA KRITIKUOJA 
DEMOKRATIJĄ IR RASIZMĄ

» ■ '1111 IL 'Lietuvos tautininkų suvažiavime p. Antanas Smetoną pasakė ilgą kalbą apie “tautiško auklėjimo principus”. Ji susidėjo daugiausia iš kritikos kitų srovių idėjų, būtent, demokratizmo ir “rasizmo” (hitleriško fašizmo). Tarp ko kita jisai pa
sakė:“Kasgi dėti (tokio auklėjimo pagrindan ? Demokratizmas, nūdien pašlijęs į plebe- jizmą, ar rasizmas, turįs aris- tokratizmo pretenzijų? Vienas skelbia žmonių ir tautų lygybę, antras — jų nelygybę. Abi tos sąjūdžio srovės smarkios ir gyvos, abi rungiasi viršum prasimušti. Kas yra lygybė ir kas nelygybė, atsakymas eina iš tos plotmės, destis kur stojame. Prieš Dievą esame visi, lygus (argi? kiekviena religija mo

kina, kad tik jos sekėjai yra geri, o visi kiti žmonės blogi. — “N.” Red.), prieš žmo
nes — ne. Tatai gauname 
patirti pasidairę gyvenime.

“Gamtoje žmogus nėra ly
gus žmogui: vienas stiprių, kitas silpnų raumenų, vienas

pajėgus, kitas menko proto. Toks nelygumas vyrauja ir visuomenėje: yra turtingų ir neturtingų žmonių, vieni vadovauja, kiti klauso. Azijoje šimtai milionų ligiŠiol kastomis tebegyvena. Gausingiausioj i partijų, arba sutrų, kasta ir dabar tebelaikoma žemąja žmonių rųšimi. Dargi tose šalyse, kurios didžiuojasi demokantizmu, nėra lygybės. Jos niekur nėra buvę ir senovėje. Aigipto, graikų ir romėnų aristokratai vesdavo savo giminės pradžią iš dievų ir didžiuojasi patys esą pusdieviai. Ir minia tikėdavo, kad jie tikrai pusdieviai, o gal it dievai. Noras vestis pranašesniu už kitus ir vėliau nenyko ir niekuomet neišnyks, Va lenkų didžiūnai, o pagal juos ir musų bajorai mėgdavo niekinti ne bajorus, nors ir savo tautos žmones, chamais, tuo pabrėždami, kad jie iš geresnio molio sulipdyti. Toks putnumo jausmas nebuvo svetimas ir kitoms tautoms.”Ar šitie p. Smetonos argumentai įrodo, kad lygybės idė- ja neteisinga? Ne, jie tik sumuša jo paties pasakymą, kac “prieš Dievą esame visi lygus, prieš žmones — ne.’.* Jo duoti pavyzdžiai kaip tik įrodo, kac aršiausioji nelygybė visuomet 
buvo pagrista religijos, t. y. 

į‘Wvo”« sąvokomis. Sęuovę*

P-as Smetona sako, kad de- už darbą reikia atlyginti. So- mokratija esanti tik forma be cialinis teisingumas yra niekas turinio. Tai primena Rusijos kita, kaip užtikrinimas geresnio bolševikų “mandrą” pasaką apie “formalią demokratiją”. Idant demokratija nebūtų “tuščiavidurė”, Lietuvos tautininkų vadas reikalauja, kad joje butų “teisinga lygybė”. O kas yra teisingumas ?Teisingumas ne teologiškas, bet visuomeninis reiškia, kad

atlyginimo darbo žmonėms. Vadinasi, čia eina reikalas apie 
ekonominės lygybės įvedimą.Ar tautininkai už itai kovoja? Jeigu taip, tai kodėl jie priešingi socializmui? O jeigu ne, tai jų kalbos apie “teisingą lygybę” yra tuščios.

Edgar A. Poe. Vertė A. Kartūnas.

Juodasis Katinas

nBet kaip su tuo demokratizmu, kurį ėmėsi kritikuoti p. Smetona? Jo paties paminėti istorijos faktai rodo, kad seniaus, tuomet vyravo religinis protavimas, demokratijos buvo daug mažiau, negu dabar. Seniaus žmonėms jų valdovai buvo dievai arba pusdieviai; o šiandie jau ir “Dievo patepti” karaliai nedaug beturi galios. Niekas civilizuotose šalyse šiandie nebetiki, kad vieni žmonės esą padaryti iš vienokio, kiti iš kitokio molio. Gi mokslininkai antropologai (kurie tyrinėja žmonių “veisles”) sako, kad prigimties atžvilgiu nė tarp įvairių rasių nesą esminio (es- sential) skirtumo. Ir proto, ir tuno gabumais juodaodis arba geltonodis galjs susilyginti su baltaisiais žmonėmis. Jeigu negrai stovi ant žemesnio kultūros laipsnio, tai ne dėl to, kad butų prastesnis “molis”, iš kurio jisai yra nulipdytas, net dėl tam tikrų kulturiniai-ekonomi- ,nių aplinkybių, kuriose gyveno negrų rašė. Geltonodžiai japonai per kelias dešimtis metų pavijo baltuosius Europos žmones ir kai kuriais atžvilgiais net pralenkė.Vadinasi, tas faktas, kad niekuomet praeityje nebuvo lygybės žmonių visuomenėje ir kad jos dar labai trūksta šiandie, visai-nėra įrodymas, kad lygybės idėja butų klaidinga. Paties p. Snaetono duoti pavyzdžiai liudija, kad kartu su žmonijos pažanga - srityje, moksle, švietoj e ir t. t.ja vis labiau užkariauja sau pi- , lietybės teises žmonijos gyvenime. Vadinamo demokratizmo šalyse ji jau vyrauja politikoje, 
O dabar atėjo laikas, kada visame pasaulyje prasidėjo at’ kakli kova ir dėl ekonominės 
lygybės.

Tai kur čia yra pamatas peik
ti demokratiją? .Bį

(Tęsinys)Vieną dieną ji ėjo su manim kokiais tai namų ruošos reikalais į rūsį seno namo, kuriame musų neturtas privertė mus gyventi. Lipant stačiais laiptais žemyn, mane pasekė katinas ir pasipainiojęs man tarp kojų, vos nenuvertė mane stačia galva žemyn. Aš baisiai užpykau. Iš piktumo užsimiršęs savo vaikišką baimę, kuri iki šiol sulaikydavo mano ranką, aš užsimojau kirviu ir taikiau smūgį gyvuliui. Nėra abejonės, jog aš bučiau ant syk nudėjęs jį, jeigu mano noras butų išsipildęs. Bet tą smūgį sulaikė mano žmona. Įvarytas jos įsimaišymu į smarkesnį nei demono piktumą, staiga aš pasiliuosa- vau iš jos rankos ir suvariau kirvį į jos smegenis. Ji ant vietos pavirto negyva, nei nesuvaitojus.Atlikęs tą baisią žmogžudystę, aš ramiai pradėjau galvoti, kaip paslėpus jos kūną. Aš žinojau, kad iš namų išnešti nebus galima nei dieną, nei naktį, nes mano kaimyai butų galėję pątėmyti. Daugybė visokių planų atėjo man į galvą. Vieną kartą aš buvau užmanęs sukapot kūną į mažus šmotelius ir sudegint. Kitą kartą aš norėjau iškasti duobę rusies grindyse ir palaidoti jos kūną. O dar įkartą aš galvojau apie įmetimą jos 'kūno į šulinį musų kieme apie su- krovimą į dėžę lyg kokią prekę ir paprastai prirengęs, pašaukti tarną, kad jis išneštų iš namų. Pagaliau dirstelėjo man į galvą planas, kuris, man atrodė, geresnis už visus kitus. Aš užmaniau . užmūryti kūną rusies vienoliai mūrydavo savo aukas.Tokiam tikslui gerai tiko. Sienos buvo gan liuesai subudavotos ir neseniai ištinkavotos. Tinkas buvo gan šiurkštus ir dar nevisai sudžiūvęs, nes oras buvo gan drėgnas. Prieg tam, vienoje sienoje buvo išsikišimas, ar tai vieta kaminui, ar ugniavietei, kuris buvo užpildytas ir buvo padarytas kaip ir kitos sienos, Aš įsitikinau, kad

sienoje — kaip viduramžiuose už-rusis labai

ekonominėje bendroje ap- • lygybės idė-

Mano sekantis žygis, tai buvo ieškojimas gyvulio, kuris buvo priežastim tiek daug nelaimių; nes, pagaliau, aš nusprendžiau nudėti jį. Jeigu tuo laiku jis butų pasipainiojęs man, taį nebūtų buvę nei mažiausios abejonės apie jo likimą; bet, pasirodė, jog gudrus gyvulys buvo nusigandęs mano įnirtimo ir vengė manęs,, kol aš tebebuvau tokioje nuotaikoje. Aš nepajėgiau nei aprašyti, nei įsivaizduoti, kokį didelį, kokį palaimintą ramumą aš jaučiau savo širdyje, nematydamas to bjauraus gyvulio. Jis neatsirado visą sekančią naktį — todėl man teko pirmą naktį nuo jo atsiradimo musų namuose visai ramiai pamiegoti. Taip, aš 
miegojau, kad ir žmogžudystes našta slėgė mano sielą!Antra ir trečia diena praslinko, o mano kankintojas nepasirodė. Dar 'kartą aš gavau Kuosai atsikvėpti. Tas siaubūnas iš išgąsčio ant visados apleido mano namus! Aš jo niekuomet nebepamatysiu! Dabar aš buvau laimingiausis žmogus! Kaltė manų bjauraus darbo mažai ( piane tejaudine. Buvo keletas pasiteiravimų, bet aš juos lengvai atsakiau. Net ir ieškoti buvo bet, žinoma, nieko surasti. Aš tikėjausi šviesią ateitį.Ketvirtą dieną po dystės, visaibūrys policijos ir vėl pradėjo smarkiai kratyti namą. Jausdamas pilnai užtikrintu, jog paslėpimo vieta neturi jokios

žymės, aš nejaučiau nei mažiausio nesmagumų. Valdininkai paliepė man padėti jiems kratymo darbe. Jie nepaliko nei mažiausio kampelio neišieškoję. Ant galo, tretį ar ketvirtą kartą, jie nulipo į rūsį. Nei vienas mano raumuo nesuvirpėjo. Mano širdis ramiai plakė, kaip to, kuris snaudžia pilnoje nekaltybėje. Aš išvaikščiojau rūsį nuo vieno galo ligi kito. Aš laikiau susinėręs rankas ant krutinės ir pamažu vaikštinėjau po rūsį. | Policija buvo pilnai patenkinta ir jau buvo pasirengusi apleisti. Mano širdies džiaugs- mas pasidarė nebesuvaldo- mas. Aš užsidegiau noru tarti bent vieną žodį, jausdamas pergalę, kad užtikrinus juos dar labiau apie mano nekaltybę.'“Dzen teini onai”, ^pagaliauaš ištariau, kai jie lipo laiptais aukštyn, “man lipksma pašalinus jūsų įtarimą. Aš linkiu jums sveikatos ir truputį daugiau mandagumo. Ligi pasimatymo, džentelmonai, šis—šis namas labai gerai pastatytas,” (Iš to pasiutusio noro pasakyti ką nors malonaus, aš visai nebežinojau ką sakąs). “Aš dar galiu pridurti, jog šis namas yra nepaprastai gerai pabudavotas. Šios sienos —ar jus jau išeinate, džentel- monai? — šios tvirtai sudėtos.”meniu, pagautas pasigyrimo manijos, uždaviau smarkų smūgį su lazda, kurią aš turėjau rankoje, į tą dalį sienos, už kurios stovėjo mano mylimos žmonos lavonas.O, Dieve, apgink ir išgelbėk mane iš nagų pekliško siaubūno! Nepaspėjo mano smūgio garsas nutilti, kai pasigirdo iš kapo atsakymo garsas! —raudos atsakymas, iš pradžios užkimęs ir trumpas, lyg kūdikio verkimas, bet tuojau pasidaręs ilgtys, garsus^ ir be pertraukos riksmas, į nieką nepanašus ir visai nežmoniškas — kažkoks staugimas —n vaitojantis spiegimas, pusiau iš baimės, pusiau iš pergalės, kokis tegalėjo išeiti vien tik iš peklos, iš daugybės gerklių, amžinai prakeiktų 'kančiom ir iš gerklių demonų, kurie džiaugėsi tomis kančiomis.Apie mano paties mintis neverta nei kalbėti. Alpstantis,

pradėję, negalėjo turėsiąsžmogžu- netikėtai, atėjo

j e išimti plytas, įkišti kūną ir vėl užmūryti taip, kaip buvo pirma, jog ’nickeno akis nebūtų galėjus palėmyti bent' ko įtartino. < ,Ir tame savo sugalvojimc aš neapsirikau. Lengvai iftan sekėsi išdraskyti plytas su geležine dalba. Po tam aš prišlie- jau kūną prie vidujinės sienos, parėmiau, kad nepavirstų ir vėl be didelio vargo atstočiau sieną, kokia ji pirma buvo. Pasiieškojęs cemento, smėlio ir plauku, labai atsargiai prirengęs tinką* kad nebūtų galima atskirti nuo senojo, atsargiai ištepiau naujai užtaisytą sieną. Pabaigęs darbą, buvau patenkintas, jog viskas Įnivo tvarkęje. Sienoje nebuvo nei mažiausios žymės, kad butų buvus judinta. Su didžiausiu atsargumu aš išvaliau grindis, surinkau visas šiukšles, AŠ apsižvalgiau, jausdamas viską nugalėjęs ir tariau sau — “Na,., pagaliau, mauu darbas nebuvo atliktas

aš nusverdėjau ligi kitos sienos. Trumpą valandėlę policijos kuopa pasiliko lyg sustingusi ant laiptų iš didžiausios baimės bei nuostabos. Valandėlę vėliau, tuzinas tvirtų rankų darbavosi prie sienos. Visa siena ant syk išgriuvo. Lavonas, jau pusėtinai apipuvęs ir kraujais apkrešėjęs, stovėjo priešakyje visų žiūrovų. Ant lavono galvos, su plačiais, rau donais nasrais ir vienintele ugnimi žerėjančia akimi, tupėjo biaurusis gyvulys, kurio gudrumas buvo privertęs mane papildyti žmogžudystę ir kurio pranešimo balsas buvo paskyręs mane kartuvėms. Mat, aš buvau kape užmury- jęs tą siaubūną.(Galas)

plytos yra Ir tuo m o-

Kultūra
Tik ką gavome iš Lietu

vos naują No. 11. Turinys 
labai įdomus ir pamokinan
tis. Kaina 45e. Galima gau
ti Naujienose.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

AMERIKOS 
PILIETIS

1

Satiną ir labai pagel- 
binga knygelė tiems, ka
ri* nori tapti šios ialics 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarku, 
apie jos viršininkų rin
kimas ir viską kas reika-

Pri5 «®»- 
nftflo rasite Jioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 21 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO. ILU
Siųskit* money orderj arba krato* 

ženkleliu*.

=====
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Stanley Baldwin siaurą autonomiją,

M

W

SVARSTO SUTEIKIMĄ AUTONOMIJOS INDIJAI

£ f?!*

Ž Mosgue at Delhi, India

prie kurios išThe Aga Khan The Mahatma GandhiAnglijos pariameptas svarsto sumanymą suteikti Indijai labaiapie 400,000,000 gyventojų balsavimo teisę turėtų tik apie 35,000,000 žmonių. Ta siūloma autonomija nė vieno nepatenkina. Gandhi vadovaujami-Indijos nacionalistai reikalauja visiškos nepriklausomybės. Kokiai nors autonomijai griežčiausia priešinasi apie 80,000,000 “neliečiamųjų”, nes prie indusų valdžios jų nepakenčiama būkle dar labiau pablogėtų. Mahometonai indusai irgi nenori ipdųsų'valdžios, nes inęįusai gali pradėti ir juos persekioti. Indijos mahometonų vadas Aga Ęhan daugiausia gyvena Europoj ir tesirūpina tik arklių lenktynėmis. Dalis Anglijos kom servatorių, vadovaujami Baldwin irgi griežtai priešinasi Indijos, autonomijai
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4 Teams Tied for Second Piace
-- - " -

By J. J. Žukas
With only 3 more Sundays 

remaining to play, we And the 
2 piace position open to 4 
teams, the J. F. EUDEIKIS, 
BULAW ACES, ATLANTIC 
VILLAGERS and the RED 
ROSES. This position mėans a 
lot to these teams, because ithey 
realize that only 4 teams will 
enter the championship round. 
The Bulaw Aces are in a very 
tough spot having already lošt 
two games and they štili mušt 
play some of the leading teams. 
Well, anyway from now on all 
of the games will be very elose

because they will mean some- 
thing. DO NOT MISS THESE 
GAMES.

TEAM STANDING AT END 
OF 8th ROUND 

Won 
8 
6 
6 
6 
6 
5 
3

a lot easy teams to meet.
Whoever wins that Indivi- 

dual Prize will deservė it. And 
for his hard work 
recdive a beautiful 
Come you guyes, let’s 
fight for that prize.

he will 
trophy. 

see you

1. St. P. Mažeika’sl aces
2. Bulaw Aces
2. J. F. Eudeikis B. R.
2. Atlantic Villagers
2. Red Roses
3. Banner A. C.
4. Naujienos Imps
5. Red Birds
6. Washington A. C.
7. Belskis Boosters
7. Sleepers A. A.

Lošt 
0 
2 
2 
2 
2 
8 
5

IMPS
GRAND
DANGE

kęs 46 metų amžiaus. Gyveno 
adresu, 923 West 88rd Street. 
Velionis paliko žmoną Marcelę- 
Garbinčaitę - Kuncienę, sūnų. 
Petrą ir dukterj Zofiją.

Graboriui Masalskiui patar
naujant, velionio kūnas bus iš
gabentas iš namų į šv. 
bažnyčią 8 vai. ryto.

Jurgio
(Sp.)

Cicero lietuviai įsi
maišę į vietos po-

2 6

1NDIV1DUAL SCORING LIST AT END OF 8th

Team
Red Birds

IMPS
Bulaw

Atlantic Villagers

Gamės Baskets
8

7

1. Art Pikas
2. Blinstrub
3. Kuchin
4. J. Lucid
5. “Joe” Kluchinskas Mažeika’s Aces 6
6. Tony Lauraitis Eudeikis iBoosters 6
6. Venskis Red Roses
7. Stanaitis IMPS
8. Lauchinskas Bulatf’s
9. Conrad Eudeikis Boosters

o
8
5

24
26
25
20
20
16
16
14
15
12

ROUND
Frec
throws Totai

16

2
8
0

7
9
5
4

64
59
52
48
40
39
39
37
35
28

Severai New Stars 
Appear In The Scor

ing Sections

Blinstrub Of The IMPS Jumps 
Into Second Piace

A few more up-and coming 
stars fought their way into the 
scoring sheet at the end of the 
8th round. J. Lucid star of the 
Atlantic Villagers has a totai 
of 48 points. Venskis, center 
for the Red Roses, wlx> has
only played in 5 games, has only 5 points behind him

points. Blinstrub,rang up 39 
that streak of lightening from 
the Imps, is now holding down 
2nd piace. By making 
points in his lašt game 
brought up his totai to 
points.

Art Pikas is štili supreme 
in the scoring column with a 
totai of 64 points. Art has 
štili to play up against some 
of the hardest teams in the 
tournament and if he can make 
as many points as he has 
making he really deserves 
trophy. Blinstrub is

Just a few more days and 
hours left til the big event 
takes piace. It will be a great 
night for all, both the young 
and old. It is the first Annual 
Dance of the IMPS.

There will be a waltz and 
Lithuanian dance contest.

There will be cash awards 
for those taking the honors.

There will be a corking band.
There will be a good time in 

store for all.
Do not be bashful about 

coming or you’ll miss out on 
a good time and the prizes as 
well.

“Satisfy the people”, is the 
Club’s motto. Be there and 
see if we don’t!

You’re to be at St. Agnės 
Auditorium this Saturday 
night, January 26.

True IMP.

litinį sukutį

MADOS MADOS MADOS

Stato kelius savus kandidatus 
į nežymias vietas

15 
he

been 
that 
now 
with

i

I

582

niiii'i
liKim 
nO.ut 
»IM3 
U<Sui3' 

mitus 
įįigi

*9* 
fe

Rudeninis siutdis —- galima ir žiem* po apsiaustu dėvėti, 
visuomet geras ir praktiškas. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 

t 44 ir 46 colių per krutinę.
praktiškas ir Šiltas rūbas žiemos laiku. Su-

iinį

‘Un

O

e

Šitoj žinioj vaikučiai 
labai gerai užsi

rekomenduoja

CICERO — čia eina didelis 
politinis bruzdėjimas tarp vi
sų tautų. Nors lietuviai ir at
silikę toj srityje, bet ir jie ne
pasilieka ir nepasiduoda frak
cijų vadams. Stato kandida
tus, rašo jų biografijas ir t. t 
Bet atrodo, kad nieko nelai
mės, o jei laimės, tai pozicijos 
neturės jokios reikšmės. Sie
kiamose vietose lietuviai jau 
yra buvę, kaip p. M. Vaičiū
nienė ir Dr. Daujotas.

Dabartiniai du kandidatai 
nėra visų lietuvių. Vienas iš 
jų tik siauros srovės. Gaila, 
kad turiu tą sakyti, bet tiesos 
paslėpti negalima. Aš, kaipo 
lietuvis, stoju už savo tautie
čius ir visi 
savuosius, 
rūmo.

turėtų balsuoti už 
Tik daugiau atvi-

vestuvių varpai
šeštadienio vakare

Laurų gauna ir vadovai, 
Sarpalius ir Andrejevas

P.

BRIGHTON PARK — Trum
pą laiką atgal Brighton Parko 
parapijos svetainėje buvo su
rengtas puikus koncertas ir šo
kiai. Programe dalyvavo Lie
tuvos benas ir' vaikučių gru
pės. Toms grupėms vadovavo 
P. Sarpalius ir Andrejevas.
čia kalbėsime apie jaunuosius

Apie beną nekalbėsiu, nes 
kas yra girdėjęs beną grie
žiant po vadovyste p. Sarpa- 
liaus, tas įvertina jo pastangas 
ir pasiryžimą darbuotėje, čia 
noriu kalbėti apie antrą progra- 
mo dalį—tai yra vaikučius.

Pirmieji ant pagrindų pask 
iodė muziko p. Sarpaliaus va
dovaujami vaikučiai. Jie pašo
ko lietuviškas polkas. Mergai
tės buvo apsirėdžiusius lietuviš
kais tautiškais kostiumais. Jos 
atrodė gražiai ir maloniai. Tie 
patys vaikučiai gražiai padai
navo pritariant pianui ir dūdų 
orkestrui.

Vėliau scenoje pasirodė An
drejevo grupės vaikai. Jie pa
šoko tautiškų šokių, klasiškų ir 
viena maža mergaitė atliko ak
robatikos numerių. Po to be
nas išpildė dar keletą numerių 
ir koncertą užbaigė. Po to pra
sidėjo šokiai. Butų gerai, kad 
butų rengiama ir daugiau to
kių koncertų dalyvaujant mu
sų vaikučiams.

Sugestija tėvams
čia noriu padaryti pastabą 

dėl musų jaunųjų. Man ro
dos, kad visos motinos ir tė
vai turėtų kreipti daugiau do
mės į savo vaikučius. > Argi 
negerai leisti juos mokintis 
lietuvių kalboj dainuoti, mo
kinti lietuviškų šokių ir bend
rai pratinti juos daugiau prie 
lietuvybės. Tai prakilnus ir 
girtinas dalykas. Visą gali
ma lengvai atsiektu tik reikia 
noro ir pasiryžimo.

A, K. Sargas.

automobi-

Dvilypiai
Praeito

Cicero gerai atsižymėjo. Įvyko 
vestuvės. M. žvibas apsivedė 
su p. Verigaite. Vestuvių 
puota buvo labai iškilminga. 
Linkiu, kad ir jų gyvenimas 
butų taip laimingas, kaip puo
ta buvo iškilminga. Beje, vie
nas iš vestuvininkų turėjo ne
mažą nelaimę 1 su 
lium. I 1

Tą patį vakarą senas vietos 
gyventojas p. Vencpolis taipgi 
įstojo moterystės stonan. Lai
mingo gyvenimo!

Jaunas, bet gyvas kliubas
Optimistų kliubas šauniai 

pasirodė. Turėjo savo metinį 
parengimą L. L. svetainėje. 
Buvo daug jaunimo, kuris link
sminosi iki vėlumos. Naujas 
kliubas ir jauni jo nariai atsi
žymi dideliu darbštumu ir su
manumu. Jeigu jiems taip 
seksis, tai netrukus visus už
kariaus.

Nauja Kareivių Draugijos 
valdyba

Vietinė Cicero Draugija Lie
tuvių Kareivių turėjo metinį 
susirinkimą sekmadienį po pie
tų. šiame susirinkime vietas 
užėmė nauja valdyba 1935 me
tams. Ji yra, pirmininkas 
Klem. Laudanskas; vice-pirm.
— Simas Šileikis; protok. rašt.
— K. P. Deveikis; fin. rašt. — 
R. Tumavičia.; iždininkas 
Bertašius.

Cicero nuo R. R. 
kaip nariais, taip ir

E. Ska-.
- K. P.
B. Tu-

Senasis iždininkas p. J. Rai
nis pavyzdingai vedė reikalus 
ir naujam iždininkui perdavė 
iždą be jokių trukumų.

Kareivių Draugija tai pirma 
draugija 
Kliubo, 
turtu.

Leo Švėgžda — pirm. R. R 
KJiubo

šių metų Raudonos Rožes 
kliubo valdyba yra, pirm. Leo 
ŠvėgždajzVice-pirm. - 
dauskas; prot. rašt. 
Deveikis; fin. rašt.
mavičia; iždininkas — J. Nag- 
reckis.

Kliubas turi apie dvidešimts 
tūkstančių dolerių turto ir tris 
šimtus suviršum narių. Į jį 
kviečiami jauni, nevedę vyrai.

“N.” Radėjas.

Varpai, varpai ir 
kaip jie skambės

582 — 
Toks rūbas 
taipgi 36, 38. 40. 42 ______________ __

534 — Labai praktiškas ir Šiltas rūbas žiemos 
kirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 colių per krutiną.

832 — Sesutei arba dukrelei suknelė. Sukirptos mieros 2, 4 ir 6 metų 
amžiaus mergaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept, 1739 
So. Halsted Chfoagot I1L

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

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

“Din-don, din-don, din-don, 
din-don, din-don-din 
Tegul varpų balsas 
džiaugsmą mums garsin!

Din-don, din-don, din-don, 
din-din-din-don-don
Ilgai laukiams ponas
Lai grįšt namon!”
Taip, kada tai senai, senai 

skambėjo varpai Kornevilio pi
lies bokšte. Visi valsčiaus žmo
nės suprato jų kalbą ir džiau
gėsi. O varpai tiktai džiaugsmą 
teskelbdavo. Liūdesio laikais jie 
neskambėdavo. Dabar, po dau
gelio metų tylos mes turėsime 
progos išgirsti jų atbalsį, pa
matyti tuos, kurie džiaugdavos 
ir lindėdavo ir patys galėsime 
pasidžiaugti, pasigerėti, susi
jaudinti ir pasijuokti.

Graži, melodinga muzika, 
linksmos dainos, įdomi — tikra 
ir netikra pasaka, nematyti 
vaizdai, svetimi papročiai, ro
mansai ir juokai — visa tai, be 
abejonės, .' verta poros dolerių 
ir vieno vakaro.

Ir šį gražų kurinį perstatys 
ir išpildys “Pirmyn” Choras 
sekmadieny, sausio 27-tą, 3:30 
po pietų, Sokol sveC, 2345 So. 
Kedzie Avė.; ir kiekvienas ga
lės pamatyti ir išgirsti už daug 
mažiau negu doleris! Tai tegul 
niekas nepraleidžia šios progos!

Perstatyme šio didelio ir 
gražaus veikalo dalyvauja 14 
artistų, didelis, pulkas jūreivių, 
tarnų, tarnaičių, vežėjų, mies
telėnų ir kaimiečių. Visas dide
lis “Pirmyn” Choras “apgyven
dintas” Normandijoj. Įdėta be
galės triūso, jėgų ir laiko! Pa
matykime juos ir paremkime jų 
darbą! —

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS
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 $850. 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.

šmotelis.

Siunčiame Gėles Telegramų i 
pasaulio dalis.

viso

Čia
susirasit
ko 
tik
jums reikia

ANGLIS
COAL

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

NORTHERN COAL CO„ 
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
Mefrimac 2524

KNYGOS
BOOKS

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

KAILIAI
FURS

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

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigtas 1906 metais 
6510 So. Halsted Normai 5150

Chicagos Draugijų. 
Kliubų Valdybos 

1935 metams

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos25* iki 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO.

1635 W. Division St.
________kampas Marshfield_______

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO. 
jūsų stogas reikalauja patai- 

? Pašaukite mus ir mes paša-symo .. ___ _____
kyšime kiek kaštuos pataisyti. Mea 
taipgi darome visokį blėkorystėi 
darbą. 

8216 So. Halsted Street. 
Tel. VICtory 4965.

TABAKO Krautuves
TOBACCO STORES

MAX KOHN. Turim Rusišką ir Tur
kiška tabaką, 1728 S. Halsted St.,
Cąnal 9345, , 

4JETVVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metams: P. Arlaus
kas pirm., 656 Belden Avė., A. Je- 
naviče pirm, pagelb.. 3852 South 
California Avė., Op. Pukinskas 
nut. rašt.. 7125 S. Washtenaw 
Avė.. M. Meravičienė fin. rašt.. 
2539 W. 46 PI., A, Ramašauskienė 
fin. pagelb., 1218 Independence 
BĮ., A. Gadaminskienė kasierius, 
2650 W. 42 St., D. Radvilas mar
šalka. 712 W. 17 PI.. P. Arlaus
kas. F. Pukinskas kasos globėjai. 
Susirinkimai yra laikomi kas mė

nuo trečia nedėldieni 1 vai. po piet 
Hollywood Inn svetainėj. 2417 West 
43 St. Sekantis susirinkimas ivyks 
sausio 20 d. 1935.

ir
KVIETKININKAS

Gėles vestuvėms, bankietams 
pagrabąms.

3316 S. Halsted St.
Phpne Boulevard 7314. Chicago, III.

f*

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLIUBO 12 WARD valdyba 1935 
metams: J. Svitorius pirm., 4819 
S. Tripp Avė., W. Turner pirm.

. pag., 3119 W. 44 St., Paul J. Pet
raitis nut. rašt., 3131 S. Emerald 
Avė.. J. Naudžiūnas turtų rašt., 
1500 S. 48 Ct., Cicero. III., J. Ma- 
nikas kontr. Tašt., 2913 W. 40 St., 
J. Jesiunąs kasos globėjes, 2441 
W. 45 PI., Helen Gramontienė ka- 
sierius. 4535 S. Rockwell St., Dr. 
A. J. Manikas daktaras kvotėjas. 
4143 Archer Avė. telefonas ofiso 
Lafayctte 3650, rez. Lafayette 3051, 
A. Valaviče maršalka (Boncma- 
nai), K. Gramantas, 4535 S. Rock- 
well St.. J. Baršauskas, 4156 Archer 
Avė., A. Saldukas, 4038 Archer 
Avė., (Komisija politiško skyriaus) 
Paul J. Petraitis, 3131 S. Emerald 
Avė., A. Saldukas, 4038 Archer 
Avė., Dr. A. J. Manikas, 4143 
Archer Avė.), Komisija dėl Pilie- 
tystės Popierų A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., B. Putrimas, 4858 S. 
Kostner Avė.

♦ , •

Susirinkimai atsibuna kas trečią 
sekmadieni kiekvieno mėnesio 1 vai. 
po piet K. Gramanto svetainėje, 4535 
S. Rockwelt St.

4038 Archer
l 4143

PONIOS IR PANELftS 
IŠMOKITE BEAUTY CULTURE 
PASINAUDOKITE ŠIA PROGA 
MOLER’IO reguliaris kursas tik
tai trumpahi laikui už puse kai
nos. Didelis pareikalavimas užbai
gusių Molerio kursą. Neatidėlioki
te. Pašaukite arba rašykite reika
laudamos musų knygutes.

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

■' 1 j 1

34 Metus Vidurmiestyje 
Mes specializuojamės padaryme 

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

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

326 S. STATE ST
| Opposite Davis Store. 2d Ftoer |

Rytoj laidojamas 
bridgeportietis An

tanas Končius >
BRIDGEPORT — Rytoj ry

tą šv. Kazimeto kapinėse bus 
palaidotas bridgeportietis An
tanas Kimčius. Js mirė pir*

uozapas Walskis
Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 19 d; 6:20 vai. va

kare 1935 m., sulaukęs apie 47 metų amžiaus; gimęs Putš- 
lių kaime, Sartininkų parap., Tauragės apskr. Dalyvavo 
Pas. Kare, mirė Edward Hines Ligoninėj. Bus palaidotas 
su kariškom iškilmėm. Amerikoje išgyveno 28 metąs. Pa
liko dideliame nuliudime 4 seserys Uršulė Rimkienė, Ve
ronika Girštautienė, Ludovika Rimkienė, Domicėlė Vitar- 
tienė, 4 švogerius Vincentą Rimkų, Vincentą Girštautą, 
Joną Rimkų, Joną Vitartą, 3 pusbrolius Frahciškus Ven- 
dzelis, Stanisįovas Lukošius, Antanas Sliinu, pusseserė 
Agnieška Grigaliūnienė ir Jonas Grigaliūnas ir gimines, o 
Lietuvoj tėvą Izidorių, brolį Steponą, seserį Juzefą Kar- 
bauskienė ir &vogerj ir giminės. Kūnas pašarvotas randasi 
4258 So. Maplewood avė.

Laidotuves įvyks ketverge, sausio 24 d., 8 vai. ryte 
iš namą į Nekalto Pras. Pan, švenčiausios parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Walskio giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Seserys, švogeriai, pusbroliai Pus
seserė ir Giminės, — Laidotuvėse patarnauja graborius I. 
J., Zolp, Boukvard- 5203. į ’ - ’ / ; .

MILDA
■ I ■ TEATRAS • ■ 

3140 S. Halsted

RAMOVA
I I TEATRAS Fl

35 ir S. Halsted St

SAUSIO 23 ir 24 
“Dangerous Comer”

Virginia Bruce ir kitit. 
taipgi komedijos. 

DYKAI indai moterims.

SAUSIO 25
“BIG HEARTED

su Guy Kibbee

ir 26
HERBERT”

ir kitais

taipgi komedija 
vodevilius.

ir 5 aktu

SAUSIO 23 ir 24 
“WHAT EVERY W0MAN 

KNOWS” 
su Helen Hayes ir kitais, 

taipgi komedija ir “Radio Revue” 
Nupigintos kainos. NEDALIOJ

SAUSIO 25 ir 26 
"KENTUCKY KERNELS” 

su Bert Wheeler, Rob. Woolsey 
taipgi komedija. 

Penktadienio vakare DYKAI indai 
moterims.

Kasdien Bargaui Matine© iki 6:30 
20c.

................................................
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NAUJIENOS, Chicago, III Trečiadienis, saus. 23, 1935

Nušovė nėščią žmoną, save ir sužeidė •k V *
18 mėnesių sūnų

Baisi šeimyninė tragedija įvy-1 atėjūno jis nelabai laukė. Nu- 
ko penkių mažų vaikų aky
vai zdoje.

Debiutuoja operėtej “Kor- pusės phicagįečiai, ypatingai 
chieagietės, pdrems kliubo pa
rengimą ir jame atsilankys. O 
atsilankyti ypa verta. Pir
miausiai, atsijankydami chica- 
giečiai parems Lietuvos kam
bario projektą, antrą, jie tu
rės progą laimėli daugelį gra
žių dovanų. (Sp.).

Baisi tragedija sugriovė gy-j 
venimą vienų Toinsicų šsimy-; 
nos, kuri vargo ir neva gyve-^ 
no skiepe namų adresu 2652 
S. Sacramento avenue.

Šeimos galva, George Tom-) 
sic pagriebė revolverį ir su 
tuo revolveriu: : |

1. Mirtinai nušovė savo nėš
čią žmoną, Theresa Tonisic

2. Sužeidė savo 18 mėnesių 
sūnų Stephen ir

3. Atėmė savo gyvybę. . -
Pašauta motina mirė Cook mai SUl’CHg’ti? As Saky- 

apskričio ligoninėje, kur ji bu- čiaU, kad pagyrimo UŽ- 
vo nugabenta po tragedijos. I sjtarriaUja nevisi lietu- 
Nuo jos mirties priklausė ir j koncertai. Naujie- 
gyvybe naujagimio, tad kad Ji | ‘ qnrpn£rf: koncertai
išgelbėti daktarai nedarė onc- HŲ SUiengLl KOriCUI Idl

Linksma Diena Arti 
;nasi. - Naujienų Me 
finis Koncertas Va 

sario 10 d.
Ar visi lietuvių kon

certai yra geri ir tinka-

sprendęs, kad užtektinai varg
sta, su revolveriu tuos vargus

nevilio Varpai”

Palos Parke iš bėgių 
iššoko ilgas pre
kinis traukinys

zV, i/i1 -1 _ • į

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

Wabash anglių transportas su
truko dviejose vietose

išgelbėti daktarai padarė ope
raciją. Bet kūdikis buvo ne-
gyvas. Tad, frkiinai, žuvo ne,ti. 
du. bet trys žmones.

Jauno sužeisto kūdikio 
vvbei pavojaus nėra ir jis grei
čiausiai pasveiks.

George Tomsic mirė vieloj, 
suvaręs kelias kulkas į savo 
kūną, prie širdies.

Ši baisi tragedija įvyko va
kar anksti rytą, skiepe, kur 
Tomsicai gyveno. Pirmiau
siai, tėvas pradėjo savo žmo
ną mušti. Motinos šauksmai 
pažadino penkis vaikus, kurie 
tuojau puolė savo motinos pa
galbon. Bet tėvas ir moteriš
kės vyras nesustojo ir vaiki) 
akyvaizdoje ėmė šaudyti.

Spėjama, kad George Tom
sic labai rūpinosi ir nervavosi 
dėl naujagimio, šeimyna bu
vo didelė, jis, tėvas, be darbo, 
o namuose nei kąsnio. Naujo

gy-

visuomet pagyrimo ver- 
Tiesa, Naujienos 

rengdamos savo kon
certus, nesigaili lėšų. 
Jos nori, kad koncertas 
butų malonus, įspūdin
gas ir vertas koncerto 
vardo.

Pavyzdžiui, į besiar
tinantį Naujienų kon
certą yra sukviesta net 
250 mėgėjų-artistų ir 
profesionalų artistų, ku
rie dalyvaus išpildyme 
Naujienų koncerto. Ar 
kitos draugijos ar kito
kios grupės sukviečia 
tiek daug lietuvių artis
tinių jiegų išpildymui 
koncerto? Ne!

Jeigu Naujienos tiek

Vera Nekrašiutė
Iškylanti jauna dainininkė, 

kuri pasirodys Chicagos Lietu
vių Choro “Pirmyn” sausio 27 
d., 3:30 v. po piet, Sokol sve
tainėj, 2345 S. Kedzie Avė. sta
tomo j komiškoj trijų veiksmų 
operetėj “Kornevilio Varpai”. 
Ji yra duktė p.p. Nekrosh, ve
dėjų Peoples Furniture Co. 
sankrovų.

Netoli Palos Parko iš bėgių 
išėjo prekinis traukinys linijos 
Wabash. Tai įvyko kai 50 va
gonų anglių traukinys sutruko 
dviejose vietose.

Sausio 30 d., savo 53-čių gi
mimo dienos sukaktuvėse, pre
zidentas Rooseveltas 1 pasakys 
kalbų per radio. Ji bus trans
liuojama 10:35 vakare, Chica- 
gos laiku. Gimimo dienos pro
ga Chicagoje yra rengiamos 
didelės iškilmės, kurių pelnas 
yra skiriamas vaikų paraližo 
gydymui.

MUSŲ SKAITYTOJAI
Raštai skiriami i Ši skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 

“Musų Skaitytojams” būtinai pridėdami savo vardą ir pavardę.

“Kada moteris pabėga”
Sausio 18, 1935 

Brangios Naujienos
Negaliu atsispirti pagundos 

pasveikinti “Naujienas” ir iš
tarti* joms ačiū už straipsnį, 
kuris tilpo sausio 17 d. 1935 
antgalviu “Kada Moteris Pabė
ga” (skyriuje Kas Ką Sako).

Mano akmens tvirtumo nuo
monė yra, kad tokie straips-

niai ištikro pataisys tukstan- 
3ius lengvo budo moterų ir iš
gelbės didelį skaičių 
vaikų. Aš nuoširdžiai 
kad jeigu šitokios 
straipsniai pasirodytų 
čiuose dažniau, tai
moterys imtųsi svarstyti pir
ma negu pasileisti į kelionę.

širdingai Jūsų
Stanley E. Norwell 

4624 S. Western Avė.

nekaltų 
tikiu, 
rųšies 

laikraš-
kaikurios

CIASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

OKSAS EXPRESS, Coal, Wood & 
Movint, Anglis — Special. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton. lat. 
(vienas tonas $6.35). Pristatom vi
sokių kitų rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambariu rakandus 
— nuo pirmų lubu iki pirmų lubų, 
už $4.00 iki $6 00. Pianai $2.00 extra. 
šaukite John Oksas. 2649 W. 43rd St. 
Tel. LAFAYETTE 8980.

Furniture & Fixtures 
Bakandai-Itaisai

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

dus šios “ašarų pakalnės” gy
venimas. Pirmutinis jų drau
gas bus — vargas.

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

nenorėjo Petruko,
Kuomet

RADIO
TAVERN barai pardavimui — bar- 

genas.
924 W. 69 St.

Prašalinkite Tą Peršalimą 
Taip Greit kaip jį Gavote”

< Priimkit 2 BAYER Aspirin 
“■ Tabletkas. Bukite tikri, kad 
raunate BAYER Tabietkas. kurių 
reikalavote.

Dėl Stebėtinai Greitų Pasekmių 
Atsiminkit Nurodymus parody

tus šiuose Paprastuose 
Paveiksluose

daug išleidžia pinigų 
pasamdymui tų artisti
nių jiegų jų koncer
tams, tai lietuvių visuo
menė turėtų būti Nau
jienoms dėkinga už su
rengimą. tokios muzika- 
lės puotos.

Aš visuomet esu dė
kingas Naujienoms už 
tokius gražius koncer
tus. Manau, kad ir kiti 
tūkstančiai lietuvių yra 
dėkingi, tik gal neturi 
progos savo dėkingumo 
išreikšti. ,

Taigi, vasarip dešim
tą dieną, bukime kas 
tik gali, Lietuvių Audi
torijoj ir pasigerėkime 
Naujienų koncertu.

Vienmarškiniai vakar rytą 
į gatvę

Vienmarškiniai, užmiegoto
mis akimis vakar anksti rytų 
gatvėje atsidūrė apie tuzinas 
žmonių, gyvenusių, adresu 846 
Lili avenue, kai kaimyniniame 
hame kilo gaisras. Manoma, 
kad tų namų kas nors padegė 
nes kai kurie matė žmogų iš
bėgant iš to namo pirm negu 
kilo gaisras.

Budriko Valanda

Miestukas irgi 
išleisdavo tris 
dešimtis tuks- 
pašalpoms.

2 Ufferkit pilną stiklą vandens. 
Atkartokite gydymą | 2 va

landas.

2 Jciru gerki* akanda. autru* 
**• pinkit ir ItmaiAykit 3 BAY
ER Aapirin Tabletkaa i vieną treč
dali stiklo vandens. Gargaliuokite 
dusyk. PraAalins gerklės skaudėji
mą beveik urnai.

ši paprasta čia nupiešta metodą yra 
būdas kuriuo daugelis gydytojų dabar 
gydo peršalimą, gėlimus ir skausmus 
peršalimas su savim atneša.

Yra pripažintas kaipo saugus, tikras, 
GREITAS būdas. Nes palengvins pap
rastą peršalimą beveik taip greit, kaip 
greit ji pagalinate.

Klauskite apie tai savo gydytojaus. 
Ir kai pirksite, bukite tikri, kad jus 
gaunate tikras BAYER Aspirin Tablet- 
kas. Jos ištirpsta (išsidalija) beveik 
urnai. Taipgi beveik urnai veikia, kai 
jas priimate. O dėl garrąliavimo, Genu
ine Bayer Aspirin Tabletkos išsidalija 
greit ir pilnai, nepalikdamos įrituojan
čių arba aštrių dalelių.

BAYER Aspirin kainos tapo ant vi
su didžiu galutinai nupigintos, taip, kad 
dabar nėra priežasties priimti kitas ne
gu tikras Bayer, kurias jus norite.

1935 metų našta mo
kesčių mokėtojams- 

$121,391,398

Chicagos mokyklose yra už
laikomos valgyklos, kuriose 
vaikams yra duodami pietus už 
20 centų. Pijęmiąu tos valgyk
los atnešdavo ^gie $10,000 nuo
stolio į metus,^bet dabar jos 
operuoja padengiamos visas iš
laidas. Nuostoliu nebeturi. 

—' yr...
Vakar mirė Peter Drodden, 

74 metų, 7719 Coles avenue, 
kuris gruodžio ^0 d., pargriu
vo ant slidaus šaligatvio ir 
sunkiai susižeidė.

Niekas 
bet vienok jis gimė. 
Petrukas gimė, jo tėvas per 
septyniolikų ^mėnesių neturėjo 
darbo. Tą šeimyna jau turė
jo penkis vaikus ir gaudavo 
tik penkis doleris per savai
tę pašalpos. Petruko motina 
sirgo iš rūpesčio, — nenorėjo, 
kad jis gimtų, 
nenorėjo, nes 
šimtus penkias 
tančių dolerių

Petrukas pats, jei tai butų 
jo valia, vargiai butų sutikęs 
užgimti, nes jo trumpas gyve
nimas, jam vien tik vargas 
buvo. Jo namas, kuriame už
gimė, buvo tarp šaltas, kad 
jis, pagyvenęs tik keturis mė
nesius, mirė nuo plaučių už
degimo.

Jo trumpas gyvenimas kai
navo šimtų tris dešimtis dole
rių: gyduolės, pienas, rūbai ir 
laidojimas.

Pereito sekmadienio Budriko 
rakandų ir radio krautuvė, ad
resu 3417 S. Halsted st. vėl pa
sižymėjo savo puikiu radio pro
gramų iš stoties WCFL, nuo 1 
iki 2 vai. po pietų.

Buvo tikrai malonu klausy
tis gražių dainelių iš operetės 
“Karnevilio Varpai”, choro ir 
solistų, taipgi puikios muzikos, 
Makalų vaizdelio ir rimtų pra
nešimų.

Ypatingai pažymėtina, kad 
per visą šią savaitę, kaip bu
vo pranešta, Budriko krautuve 
turės didelį išpardavimą radio 
ir skalbiamų mašinų nepapras
tai nupigintomis kainomis ir di
delę nuolaidą ant senų ma
šinų ir radio.

Kitas Budriko puikus radio 
programas bus ketvergo vaka
re iš stoties WHFC nuo 8 vai. 
Pasiklausysime. Kaimynas.

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

KAS RADOTE konvertą su 
svarbiais dokumentais Lietuvių 
ditorijoje. Chicagos Draugijas 
kare, meldžiu pranešti, gausite 
radybą. George Pechukas, 4241 S. 
Campbell Avė.

man 
Au- 
va- 

gerą

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA SALESMENU nardavi- 
nčti vietinius ir importuotus likerius, 
būtent: Old Ford Dearbom produk
tus. taipgi Lenmore, Mistleto, Frank- 
furt. Schenley, Seagram, Kiram 
Walker, Wexmar, Henri’c ir kitų 
įvairiu išdirbysčių produktus. Mo
kėsime gerą komišą ir tinkantiems 
duosime iš kalno pinigų.

OLD FORT DEARBORN WINE 
AND UQU0R CO.
4270 Archer Avė.,

Tel. Lafayette 2114.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
prie janitoriaus darbo. Reikalinga, 
kad butu dirbės, atsišaukite 

6902 W. Roosevelt Rd.

REIKALINGAS shearmanas ir 
Yardman važiuoti j Freeport, 111. 
Kas nori toki darbą atsišaukite. 
Warshawski, 9228 S. So. Chicago Avė.

Chicagieėiai turės tiek sumo
kėti valdžios ir mokyklų pa
laikymui.

DABAR 
15c

KAINOS ant Genuine 
Bayer Aspirin Radikališ- 
kai Nupigintos ant visų 
didžių.

Gerkit ir Reikalaukit

Chicagos miesto taryba va
kar sakė priimsianti naujį 
1935 Chcagos miesto valdžios 
ir mokyklų biudžetų.

Biudžeto projekte parodo
ma, kad 1935 metams mokes
čių mokėtojai turės iškasti iš 
savo kišenių šimtų dvidešimts 
vienų milionų, tris šimtus de- 
vyniasdešiints vienų tūkstantį 
su viršum dolerių.

Iš tos sumos, $60,373,946 su
naudos miestas, o $61,071,452 
sunaudos mokyklos. $25,000,- 
000 bus sunaudoti atmokėji- 
mui bonų ir nuošimčių.

Sustabdė automobilį, kad 
numirti

Pasijutęs negerai ir ėmęs 
silpti, Clarence Eisenhardt, 60, 
4425 N. Maplewoa<t avenue, 
sustabdė savo automobilį prie 
2114 Irving Pa^k Boulevard, 
kad pasilsėti ir atsigriebti. Ne
trukus jis buvo rastas negy
vas, sukniupęs prie automobi
lio vairo.

Negro Hugh O’Sheą, 58, 517 
E. 33rd st., žmona pasiskun
dė, kad kas tai pavogė iš jos 
$10.00, Su vyru ji nuėjo j nuo
vadą pasakyti apię bėdą poli
cijai. Policijai j uodveidė pasi
rodė keistoka ir jie nutarė iš
egzaminuoti jos protą. Darant 
kratą jie rado jos rūbuose $1,- 
360 pinigais. Vyras negalėjo 
tikėti savo akimis pamatęs tuos 
pinigus. Jis manė, kad jis ne
turtingas. .

Gimdymo kontrole šioje ša
lyje dar. nėra įstatymų užgir- 
ta.. Gydytojai bijo savo paci- 
jentams priminti ir patarti, 
kaip moterys turėtų apsisau
goti nėštumo.

Romos katalikų tikėjimas 
irgi yra labai priešingas gim
dymo kontrolei. Katalikų baž
nyčia pripažįsta, kad gimdy
mo kontrolė yra lygi prostitu
cijai.

Praktiški biznieriai irgi yra 
priešingi gimdymo kontrolei. 
Jie tvirtina, kad juo daugiau 
žmoniiį bus, tuo daugiau jų ta- 
vorų išpirks.

Bet vienų dalykų užmiršta: 
htsiras daugiau darbininkų. O 
daugiau darbininkų nereikia, 
nes naujos mašinos įvedamos, 
kurios atima nuo darbininkų 
darbų. Kur jiems tuomet dė
tis?

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1o prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. IIL

TEL. REPUBLIC 8402

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

, REIKALINGAS žmogus dirbti 
ant formos — netoli Chicagos. Turi 
mokėti karves melžti ir su arkliais 
dirbti. J. Paulauskas, 3211 South 
Lame St.

REIKALINGAS janitoriaus pageL 
bininkas, nevedąs, unijistas. Atsi
šaukite laišku B0x 210, 1739 So. 
Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA, patyrus, virš 19 metų 
ąmžiaus prie namų darbo, mažas 
apartmentas, 1 kūdikis. Telefonas 
Kedzie 0231.

Business Chances
Pardavimui Bizniai_______

PARSIDUODA bučemė ir jrroser- 
nė, biznis randasi Kero j apielinkėj, 
priežastį pardąvimo patirsite vieto- 
ie. 2500 W. 45 St.

PARSIDUODA grosernė labai pi
giai, geroj vietoj. Kuris supranta 
varyti bizni galite padaryti gerą 
duoną. Priežastis pardavimo bloga 
sveikata. 8512 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI tavern 
imsiu pusininką singelj. 
dirbtas per daug metų, 
bariai gyvenimui.

4548 So. Wentworth

arba pri- 
Biznis iš- 
Yra kam-

Avė.

Visose Alinėse 
Mutual Trij 

žvaigždžių 
Kentueky 
Bovbon 

Ir 
Lietuviškos 

Degtinis

NATHAb 
KANTER

Mutual LiųuorCo.
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

GARSINKI® “NAUJIENOSE”

Šiandien Chicagos 
Moterų Kliubo Kor

tų parengimas

Chicago Assocįątion of Com- 
merce pasiuntė protestą Wash- 
ingtonui, kuriame sako, kad 
iždo planas paskelbti įplaukų 
mokesčių informacijas pastaty
tų daug žmonių j* puvo jų nuo 
kidnaperių, raketįęrių ir kitų.

Vienck vaikų gimimai nesi- 
mažina. Stebėtina, kad gimdo 
vaikus tos šeimynos, kurios 
gauna valdžios pašalpų. Fedė- 
ral Unemployment Relief Cen- 
sus apskaičiavimu pasirodo, 
kad du šimtai trys dešimtys 
trys tūkstančiai aštūoni šimtai 
dvidešimt du vaikai gimė šei- 
mynuose, kurie gyvena iš val
džios pašalpų.

Tie žpionės visai nepaiso, 
kaip jie gyvena, bet nori bū
tinai palaikyti savo veislę. Tik, 
suprantama, tiems naujai gi- 
musiems kūdikiams nebus sal-

Tame unfivetsitete
f »

Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubas šiandien rengia “Bun- 
co ir Caftl Party”. Tas pa
rengimas įvyks 1 vai., po pie
tų, Petersen’s Furniture C<>. 
krautuvėje, 6531 S. Halsted st.

Narės skirs visų padarytų 
pelną naudai Pittsburgho Uni
versitetui
yra įrengiamas Lietuvos Kam
barys. Dabartiniu laiku įren
gimu rūpinasi Pittsburghe 
specialiai susidaręs komitetas. 
Galutinai įrengimui trūksta 
kelių tūkstančių dolerių, tai 
chica'gietės yra pasfryžusios 
kiek nors prie to daroo prisi
dėti ir jį paremti.

šeši paaukojo krąują savo 
draugui

šeši policistai yajęar paau
kavo po gerą* do?ą savo krau
jo, kad išgelbėti gyvybę mir
ties patale gulinčio policisto 
draugo, John iš New
City stoties. Jis pąąyejĮĮcs. Gy
veną adresu 7709, S. Hęrmitage 
ayęnue i-

—■ M1 ; 'i, i>i T""

Dėl pinigų trukumą užsida-
j. r« keturios vįešps mokyklos 

r____ priemiestyje BlidĮnųiiap. Be
Tad, jos tikisi, kad iŠ savo mokyklos paliko 920, vaikų.

0^3 h

WGES
1360 kilocycles

šituo laiku ir iš Šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

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

KABARETAS. — Tavernas — gra
žiai įrengtas. Uždėtas alui sugryžus. 
Išrenduosiu atsakomingiem. Priimsiu 
pusininką. Parduosiu arba mainysiu 
ant namo, šėru, bony. Randasi lie
tuviu apielinkėje South Side. Rašyk: 
V. B. Ambrose. 2710 W. 59th St 
Prospect 6977.

Farms for Sale 
Ūktai Pardavimui

FARM A ant pardavimo. 56 ake- 
riai, be skolos. 2 mylios i miestą, 
geriausi budinkai, namas 4 frontų, 
dviejų aukštų. Farma aptverta ge
ležine tvora, turime bažnyčias ir ka
taliku bažnyčia. • Del informacijų 
rašykit laišką. N ė su agentas.

TAT? T? #VT 1?
Foley, Alabama.

■f

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Knygvedystės 
Stenografijos

(Gregg System)
MOKSLO LAIKAS:

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

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted'St., Chicago, III.

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ

; MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

Real Estate For Sale 
Nąmai-Žemė Pardavimui

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

Wm. Fleming & Co.. 6322 So. ' 
Western Avė. Republic 2800.

j-

PARSIDUODA forecloseris medi
nis namas 3 pagyvenimų, garadžius, 
50 pėdų lotas $9tos, 55tos ir Kedzie 
Avė. apielinkėj, Kaina tiktai $2650.

Taipgi 4 pagyvenimų mūrinis 50 
pėdų lotas Wėst Saldėj gražioj vie
tok ^2600.

Taipgi 3 pagyvenimų medinis, ga- 
radžius, 50 pėdų lotas, parsiduoda 
per Probate Court, arti 63čios gatve- 
karu ir Cęntrąl Avė. 50 pėdų lotas, 
duokite pasiūlymą. Kreipkitės laišku 
56 W. Washington St Room 514.

ir

ar
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