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Atstovų butas priėmė vie
šųjų darbų bilių

$4,800,000,000 bilius pasiųstas senatan
; t

VVASHINGTON, s. 24. — Atstovų butas griežtai suvaržęs 
.svarstymus, kad paskubinti biliaus priėmimų, šiandie didele di
džiuma balsų priėmė viešųjų darbų bilių, kuris paskiria $4,800,- 
000,000 tokiems viešiems darbams, kurie suteiktų darbą dabar val
džios šelpiamiems bedarbiams. .

Dilius tuojaus tapo pasiųstas senatan, kur jis, tikimąsi, bus 
priimtas irgi be ilgų svarstymų.

Visos pataisos prie biliaus liko atmestos ir pinigų išdalini
mas viešiems darbams paliktas vien prezidento nuožiūrai.

14 žmonių žuvo pot-[ Prezidentas reika- 
vyniuose pietinėse lauja taupinti šalies 

valstijose > gamtos turtus
Skaičius žuvusių nuolatos didė- Pasiūlė kongresui paskirti pini-

ja. 600 žmonių liko be pa- ■ gy tvarkesniam išvystymui ir 
stogės tik vienoj apielinkėj, sunaudojimui gamtos turtų 
kiti gi išsigelbėjo medžiuose -----------

-----------  | VVASHINGTON, s. 24. —
MEMPHIS, Tenn., s. 24. — Prezidentas Rooseveltas šian- 
Prasidėjus gelbėjimo dar- die pasiuntė kongresui speciali 

bams, pradeda aiškėti, kad pot- pranešimą, kuris ragina kon-

Šiame paveiksle parodoma Louisiana valstijos piliečiai, kurie po masinio susirinkimo Baton

Lietuvos Naujienos

vyniuose pietinėse valstijose 
žuvo nemažai žmonių. Vėliau
siomis žiniomis, skaičius žuvusių 
siekia jau 14 žmonių. Nuolat 
ateina žinios apie naujus žu
vusius ir tikimąsi, kad skai
čius žuvusių žymiai padidės 
suplaukus visoms žinioms.

Gelbėti nukentėjusius nuo 
potvynio išvyko Raudonojo 
Kryžiaus darbuotojai, taipjau 
ir savanoriai, darbininkai. Pir
mas jų rūpestis yra prigaben- 
ti jiems maisto ir kuro, kad 
nereikėtų kęsti badą ir šaltį.

Potvinį iššauks išsiliejimas 
Mississippi ir į ją tekančių 
upė, apie 600 žmonių liko be 
ga, kuri dar labiau padidino 
žmonių vargą.

Vien tik Sledge, Miss., apie
linkėj, kur išisliejo Coldwater 
upės, apie 600 žmonių liko be 
pastogės. Nuo 400 iki 1,000 
žmonių išsigelbėjo sulpidami j 
augštus medžius. Daugelis jų 
ir dabar tebėra medžiuose.

Daugelis paukščių 
pasiliko žiemavoti
CHICAGO.—Gamtininkai pa

stebėjo Chicagos apielinkėj e 
apie 60 rūšių paukščių, kurie 
paprastai išskrenda rudenį į 
šiltus kraštus, bet šiemet pasi
liko žiemavoti Chicago j e. Tai 
esą todėl, kad ruduo buvo šil
tas, paukščiai turėjo ir ant 
vietos užtektinai maisto, tad 
nebuvo reikalo jiems skristi. 
Tečiaus užėjus dabartiniams 
šalčiams, manoma, daugelis jų 
išskrido, o kurie nesuspėjo to 
padaryti, tai žuvo nuo šalčių ir 
maisto stokos. Tarp pasiliku
sių buvo ir pievų veversiai.

BEULAH, Mich., saus. 24.— 
Teismas pradėjo tyrinėti Ed- 
ward L. Brooks kūdikių farmą, 
kurioj, pasak prokuroro, dau
gelis merginų pagimdė kūdi
kius, kurie paskiau liko slapta 
farmoj palaidoti.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt mažas 
sniegas; biskį šilčiau.

Saulė teka 7:10, leidžiasi 4:- 
65. ■;

Rouge mieste nutarė stvertis “tiesioginio veikimo”, kad nusikračius senatoriaus Huey (Kingftsh)
Long diktatūros. Piliečiai, kaip parodo paveikslas, daro pratimus “tiesioginiam veikimui”. Tam 
judėjimui vadovauja Ernest J, Bourgeois, Antb-Long Sųuare Deal asociacijos prezidentas (jo 
paveikslas įterptas kairėje pusėje). 1

Piliečių judėjimas pusėtinai nugąsdino senatorių Long, ir jis skubiai grįžo iš Washingtono, 
kad sutriuškinti “sukilėlius”.

Prie progos reikia priminti, jog senatorius Long pasidarė tikras Louisiana valstijos dikta-
gresą paskirti dideles pinigų su- torius.

Berlyne areštuotas Ja
nulio bendradarbis 

Chomskis 
A

KAUNAS.—Prieš kelias die
nas jau buvo rašyta, jog Kau
no centrai, pašto valstybės tau
pomųjų kasų tarnautojui Pet
rui Januliui, pasisavinus tos 
kasos pingius, iš Lietuvos į Is
paniją padėjo pabėgti buv. 
Vai. Teatro tarnautojas Teo
doras Chomskis. Kaip žinia, 
Chomskis pastaruoju laiku bu
vo pasislėpęs ir kriminalinės po
licijos paieškomas.

Pastaruoju laiku kriminalinė 
policija gavo patirti, jog Choms
kis iš Lietuvos esąs išdūmęs į 
Vokietiją ir gyvenąs Berlyne. 
Kriminaline policija praeitų 
metų gruodžio men. paprašė 
Berlyno policijos, kad ši jį su
rastų ir sulaikytų. Sausio 3 d. 
Chomkis Berlyno policijos su
laikytas Berlyne.

šiomis , dienomis Chomskis 
Lietuvai bus išduotas ir atvež
tas į Kauną.

mas, kad galima butų tinka
miau išvystyti ir paskiau tvar
kiau ir taupiau sunaudoti ša
lies gamtos turtus,.kurie ikišiol 
buvo eikvojami be jokios ato
dairos.

Kartu jie prisiuntė šalies 
turtų tarybos raportą, kuria
me patiekiamas tokis turtų 
tvarkymos. programas. ¥Progra- 
mo vykinimas užtruktų apie 20 
metų ir per tą laiką jo vyki- 
nimui kasmet reikėtų paskirti 
apie $500,000,000.

Prezidentas sako, kad dalį 
pinigų reikalingų tų turtų iš
vystymui, jis paims iš $4,800,- 
000,000 viešųjų darbų fondo, 
nes prie tų darbų bus galima 
pastatyti ir bedarbius.

22 apkaltinti dėl Bre- 
mer išvogimo

ST. PAUL, Minn., s. 24. — 
Federalinis grand jury apkal
tino dėl bankieriaus Bremer 
išvogimo ir išreikalavimo $200,- 
000 išpirkimo viso 22 žmones, 
jų tarpe keturius chicagiečius.

Apkaltintieji chicagiečiai yra: 
buvęs valstijos atstovų buto 
narys John J. (“Boss”) Mc- 
Laughlin, Vidler, Delany ir 
Dr. Moran. Iš jų tik Dr. Mo- 
ran tebėra nesuimtas.

Kaltinama, kad tikrasis ban
kieriaus grobikas buvo Alvin 
Karpis, Harry Campbell, Ar- 
hur Barker ir keli kiti asme
nys, kurių du yra nežinomi. 
Didžiuma apkaltintųjų yra su
imti.

Keturi dalyvavusių išvogime 
yra jau nušauti. Tris jų, Fred 
Barker ir jo motina ir Gibson 
nušauti federalinių agentų, o 
ketvirtąjį, Fred Goetz, kuris 
buvo baigęs Chicagos universi
tetą, bet vėliau susidėjo su 
gangsteriais, nušovė patys 
gangseriai, nes jis buk norė
jęs pasisavinti visus gautuo
sius už Bremer paliuosavimą pi
nigus.

..... ..............
17 senelių pritroško 

nuo gaso
STERLING, III., s. 2. —šal

čiui išsprogdinus gaso perva- 
das, 17 Žmonių . pritroško 
nuo gaso Whiteside paviete se
nelių prieglaudoj. Jie visi betgi 
liko atgaivinti.

12 Leningrado čekis
tų liko nuteisti 

ištrėmimui
Jie pateks į savo pačių įsteig

tas darbo stovyklas už nesu
teikimą apsaugos Kirovui

MASKVA, s. 24. —F. D. Med- 
ved, buvęs Leningrado politi
nės policijos viršininkas ir 11 
jo pagelbininkų liko nuteisti 
daugeliui metų ištrėmimui į jų 
pačių įsteigtas darbo stovyk
las. Jie ikišiol siuntė į tas 
stovyklas kitus, bet dabar jiems 
patiems teks jų paragauti už 
tai, kad jie nesuteikė tinkamos 
apsaugos nušautą j am komisa
rui Kirovui ir leido užmušėjui 
prie jo prieiti.

Vjsi nuteistieji yra čekistai, 
nariai nuožmiosios čekos, ku
ri vėliau persivardijo į GPU, 
o dabar vėl persivardijo j vi
daus reikalų komisariatą.

Tai yra pirmas atsitikimas, 
kad čekistai ir dagi jų vadai 
susilaukė didelės bausmės.

Mussolini vėl reor
ganizuoja savo 

ministeriją
RYMAS, s. 24. — Diktato

rius Mussolini nusitarė išnau- 
jo reorganizuoti savo ministe- 
rių kabinetą, šeši ministeriai 
— finansų, švietimo, viešųjų 
darbų, susisiekimo, teisingumo 
ir agrikultūros, liko pakeisti. 
Ikišiol šios šešios ministerijos 
turėjo atskirus ministerįus. Ki
tas septynias ministerijas val
dė pats Mussolini, užimdamas 
7 ministerių vietas.

24,000 streikuoja 
Meksikos alie
jaus laukuose . 

f ■ ■. •

TAMPICO, Meksikoj, s. 24. 
—24,000 aliejaus laukų darbi
ninkų prisidėjo prie streiko, ku
ris gręsia pavirsti visuotinu. 
Prisibijoma/ kad streikui su- 
paraližavus aliejaus laukus ga
li pasidaryti kuro ir gasolino 
trukumas, y. "V f

Šaltis atslūgsta
CHICAGO.—Po už vakarykš

čios labai šalnos nakties, kada 
šaltis oficialiai buvo paiekęs 
7 laipsnius žemiau zero, bet 
priemiesčiuosę buvo pasiekęs net 
12 laipsnių žemiau zero, jau 
pradeda Chicago je atslūgti ir 
dabar slenka j ^rytines valsti
jas. Laike šių šalčių žuvo daug 
žmonių.

Savo byloje pradėjo 
liudyti pats Bruno 

Hauptmann ■
FLEMINGTON, N. J., s. 24. 

—šiandie valstijos liudininkai, 
kurie bandė įrodyti, kad Lind- 
berghų kūdikį išvogė ir nužudė 
ne kas kitas, kaip teisiamasis 
Bruno Hauptmann, užbaigė sa
vo liudijimus ir po trumpo 
Hauptmanno advokato pareiš
kimo, prasidėjo kaltinamosios 
pusės liudijimai.

Kaip tik užbaigė liudijimą 
paskutiniai prokuroro liudyto
jai,— medžio ekspertai, kurie 
liudijo, kad kopėčios, kuriomis 
Lindberghų kūdikis liko išneš
tas iš kambario, yra padirbtos 
Hauptmanno įrankiais ir iš 
Hauptmanno namuose rastų 
medžių,—Hauptmanno advoka
tai pareikalavo;’kad teisėjas iš
mestų bylą ir kaltinamąjį iš* 
teisintų delei stokos įrodymų. 
Teisėjas atsisakė tai padaryti 
ir tada prasidėjo gynėjų pa
reiškimas.

Pirmuoju liudytoju liko pa
šauktas pats kaltinamasis Bru
no Hauptmann. Jis smulkme
niškai papasakojo savo gyveni
mą Vokietijoje ir Amerikoje, 
kur jis dirbo, kiek uždirbdavo 
ir 1.1. ' Svarbiausias jo liudiji-' 
mas buvo, kad jis tą dieną, ka
da Dr. Cęndon sumokėjo neva 
Hauptmannui išpirkimą už 
Lindberghų kūdikio grąžinimą, 
buvo savo namuose su vienu, 
kitu draugu. ( <

Hauptmanno Rūdijimui nč 
nejpusėjus, atėjo vąkaras, ir 
luidijimas liko nutrauktas iki 
rytdienos. • t

/Hauptipaimas liudytojo kėdė
je laikosi šaltai ir į klausimus 
asakinėja ramiai.

■ » 'į • ... /

Maskvoj susirinko 
visos Rusijos so
vietų kongresas

Sovietų kongresai nebuvo šau
kiami jau pėr keturius metus 

v . - .
‘maŠkV£ ‘s.’ 24 — Pirmą 

kartą po keturių metų pertrau
kos susirinko čia visos Rusijos 
sovietų kongresas.

Jis formaliai atsidarys rytoj 
ryte, dalyvaujant gal 1,500 de
legatų.

Svarbiausias jo darbas bus 
patvirtinti visus komisarų dek
retus ir Rusijos “konstituci
jos” pakeitimas, kurie bolše
vikų vadų buvo paskelbti per 
šiuos 4 metus, kada nebuvo 
laikomi kongreso posėdžiai.

Kongresas taipgi išklausys 
daugybę bolševikų vadų kalbų 
ir raportų ir po to išsiskirstys, 
nieko pats netardamas, bet pa
likdamas visus sprendimus da
ryti pačiam Stalinui.

Paskendo laivas;
14 žuvo

GRIMSBY, Anglijoj, s. 24.-- 
Manoma, kad uolotose Islandi
jos pakrantėse susidaužė ir pa
skendo laike audros anglų žve
jų laivas Jeria ir kad kartu su 
laivu žuvo ir jame buvę 14 
žmonių. Dalis laivo laužų iš
nešta į krantą.
) ---- į------
Japonai iš oro puola 

chiniečius
PEIPINGi, s. 23. — Japonijos 

lėktuvai vėl bombardavo iš oro 
Chinijos kareivius Chahar 
provincijoj, nors japonai ver
žimąsi į tą Chinijos provinciją 
yra sulaikę.

Meksikoj, užmušė 8 
sukilėlius

VERA CRUZ, Meksikoj, s. 
24.-8 sukilėliai, jų tarpe ir jų 
vadas Perez liko užmušti susi- 
rėmime su federaliniaią karei
viais La Peria miestelyje.

Tie. sukilėliai buvo i$žudę 
daug žmonių Chocoman ir 
Monte Blanco miesteliuose.

LIETUVIŠKAS KAIMAS PER
KRIKŠTYTAS Į VOKIŠKĄ

KLAIPĖDA. Elta. —Prūsi
jos vidaus reikalų ministerio į- 
sakymu Gumbinės apskrities 
kaimas Pečkaimiai pavadintas 
“Poetschwalde”. Rytprūsiuose 
lietuviškų kaimų vokietinim&s 
dar vis tęsiamas.- ^.Lietuviški 
kaimų ir vietų pavadinimai vo
kietinami.

Vokietijos tremtinys 
nušautas Čecho- 

slovakijoj
PRAHA, čechoslovakijoj, s. 

24.—Iš Vokietijos automobiliu 
atvykę du vyrai ir moteris 
vietos hotely nušovė Vokietijos 
politinį tremtinį Rudolf Wor- 
mis, buvusį vyriausį techniką 
Stuttgart radio stoty.

Pasmerkė mirčiai
MORRISON, III., s. 24. — 

Ūkininkas Fred Blink liko pa
smerktas mirčiai elektros kė
dėj už nužudymą penkių žmo
nių dėl $40 skolos.

NEW YORK, saus. 24. — še
ši bedarbiai pasimirė ir septin
tas sunkiai susirgo išgėrę nuo
dingo alkoholio.

SPRINGFIELD, 111., saus. 24. 
— Illinois atstovų butas priė
mė rezoliuciją, protestuojančią 
prieš Jungt. Valstijų dėjimąsi 
prie tarptautinio teismo.

VVASHINGTON, s. 24. — 
Šiandie pasimirė John Barton 
Payne, 80 m. buvęs vidaus rei
kalų sekretorius ir per daugelį 
metų buvęs 4feįtonininkas Ame* 
rikos RaudonSK?" Kryžiaus.

Prieš porą savaičių jis su
sirgo influenza ir liko išgaben
tas į ligoninę. Ten susirgo ap* 
pendictu, liko padaryta opera
cija, bet gavo plaučių uždegi
mą ir pasimirė.

CASCADE LOCKS, Ore., s. 
24.—McHowan Fish Co. patai* 
pos ir dirbtuvė sudegė. Nuo
stoliai siekia $125,000.

Neumanas buvęs 
bermontininkas

Taip tvirtina klaipėdiškis “Lie
tuvos Keleivis”

KLAIPĖDA.—“Lietuvos Ke
leivis” sausio 3 d. vedamajame 
—‘Kas tie, kurie norėjo mus 
valdyti” rašo:

“Pradėsim nuo tų, kurie da
bartinėse sovogininkų bylose 
ypatingą dėmesį į save atkrei
pė. Veterinarijos gydytojas 
Neumanas, kilęs iš Mozurijos, 
kaip paaiškėjo, pokariniais lai
kais dalyvavo bermontininkų 
plėšikų gaujose, kurios, kaip 
žinoma, nemažai prisidėjo prie 
Lietuvos gyventojų nuplikinimo. 
Ir Klaipėdos krašto šiaurinės 
dalies ūkininkai nemažai ilgas 
savaites kentė pas juos ber
montininkams įsikvarteravus”.

Kaip likviduojasi ban
keliai

VILKAVIŠKIS— Sunki ūki- 
ninku būklė atsiliepė ir į var
totojų koperatyvus bei sm. kre
dito bankelius. Seniau čia vei
kė trys vartotojų koperacijos 
b-vės: “Grūdas”, “Ūkininkų d- 
ja” ir tebegyvuojantis “žiedas” 
Pirmutiniai du likvidavosi su 
nemažu triukšmu.-Tada braškė
jęs “žiedas” sustiprėjo, nes da
bar nėra iš kitų kooper. kon
kurencijos ir gavcv tam tikrų 
privilegijų: užpirkimą grudų 
“Lietūkiui”, kariuomenei ir 
tarpininkavimą “Maistui” kiau
les supirkinėjant.

Su bankeliu išėjo dar liūd
niau. Vilkaviškio “Ūkininkų S- 
gos” bankas baigė dienas jau 
1931 met. su apie 140,000 lt. 
pasyvo, bet jo likvidavimosi 
procedūra dar nepasibaigė ligi 
šiolei: likvidatorius tebeima po 
250 lt. mėn. P. met. gruodžio 
m. 9 d. nutarė likviduotis kitas 
—tai Vilkaviškio apylinkės ban
kelis. Spėjama, nuostolių bus 
apie 70,000 lt. Su likvidavimo
si padarė gudriau: ją pravesti 
sutiko tebeveikiantis apskrit 
vaviv. “Liaudies bankas” ne
mokamai.

Nesulaukę Naujų metų ban- 
krutija Bartininkų vartotojų 
kooperatyvas ir sm. kredito 
bankas. Beviltiškoj padėty ir 
apylinkės pieno perd. bendro
vė. Bet kol kas tik jungiasi.

Sutiko naujus metus ir 
nusižudė

♦ 1

ŠIAULIAI.—Naujų metų die
ną kai kuriems šiauliečiams te
ko pamatyti Šiurpų vaizdą — 
pasekmę naktinio girtavimo.

Naujų metų sutikt iį šaulių 
klubą nuėjo šaulys Kaminskas, 
23 m. amžiaus, Lietuvos banko 
Šiaulių skyriaus kurjeris. Klu
be jis linksmai ir triukšmingai 
sutiko naujus metus, nemaža 
išgėrė ir sausio 1 d. rytą apie 
9 vai. visiškai girtas išsiruošė 
iš klubo į namus. Jį lydėjo jo 
draugas Kazlauskas, apskr. mo
kesčių inspekcijos tarnautojas, 
kuri, matydamas beveik be są
monės pasigėrusį Kaminksą, 
pašaukė vežiką, kuriuo abu sė
do važiuoti.

Bevažiuojant Vilniaus gatve, 
pasigirdo šūvis ir Kaminskas 
paplūdo kraujais: jis šovė iš 
revolverio sau j smilkinį. Tuoj 
pat jis buvo nugabentas į mies
to ligoninę, tačiau šūvio butą 
mirtino.
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Amšiejus nuteistas
Adomas Amšiejus 'rastas kal

tu pirmo laipsnio žmogžudy
stėj ir pasmerktas visam 
amžiui kalėjimo. — Reika
laujama naujo bylos nagri
nėjimo.

McKEES ROCKS, Pa.—Sau
sio 17 d. kriminaliniame teis
me pasibaigė Adomo Amšie
jaus bylos nagrinėjimas, ku
ris tęsėsi nuo sausio 14 d. dėl 
nušovimo Duųuesne Light Co. 
darbininko, Frank G. Kitnerio, 
spalių 10 d. Amšiejaus farmo- 
je. Amšiejus buvo rastas kal
tu pirmo laipsnio žmogžudy
stėj ir džiurė rekomendavo, 
vietoj mirties bausmės, pasių
sti visam amžiui į kalėjimų.

Paskelbus teismo nuospren
dį, Amšiejaus moteris, sėdėda
ma šalia savo vyro, kuone ap- 
slabo, o Amšiejus neparodė jo
kio susijaudinimo dėl teismo 
nuosprendžio. Jį nepaveikė tas 
faktas, kad jam reikės baigti; 
savo gyvenimo dienas kalėji-! 
me. Amšiejaus advokatas tuo
jau pareiškė, kad jis reikalau
ja naujo bylos nagrinėjimo. 
Todėl teisėjas Charles M. Cul- 
ver susilaikė nuo oficialio bau
smės paskelbimo.

Ginamoji pusė bandė įrody
ti, kad Amšiejus yra nepilno 
proto. Buvo pakviesta liudyti j 
2 daktarai: Dr. Edward E, 
Mayer ir Dr. C. H. Heninger; 
kurie liudijo, jog Amšiejus lai
ke šovimo buvo nepilno proto. 
Bet valstijos gynėjas pakvietė 
Dr. John N. Frederick’ą liudy
ti. Tasai liudijo, kad Amšie
jus šaudamas žinojęs kaip at
skirti 
išvadų 
šiejus, 
nuėjo

Džiurė,

patvarkymų, kaip tik daryti 
moralj spaudimų, kad jos at
siteistų su darbininkais.

Tačiau yra didelis klausimas, 
kiek tas moralis spaudimas 

‘ gelbės sužeistiems darbinin
kams atgauti nedamokėtų kom
pensacijų virš $500,000, jei val
džia nesiims griežtesnių prie
monių prieš Grundy.

Socialistų atstovo Hoppes 
yra įneštas Legislaturon bilius 

'dėl pataisymo kompensacijos 
Dauguma apdraudos kom- įstatymo, kuris geriau apsau- 

sužeistus darbininkus.

----------------------  ------—;--------- 1----- --------- —y—  n j .........  
tiški katalikai tų patį Dievų Reiškia, 5 dierfų ift pusės per 
garbina. Rodos, turėtų būti su- savaitę uždarbio.
tikimas. Na, o draugijų komi- m . . ., , ’ . . m .-x! Tada pasirodė, kad darbimn-tete randasi ir Tautiškos pa- . .x: . v .. kams už susižeidimus dirbtu- rapijos ' pora žmonių, — tai > 
tas esu ir kliudo vienybei.

Reiškia, negalima buvo su
sitarti su katalikais. Ir dėl to 
negalima buvo susitarti, kad panijų, kur darbininkai buvo gotų 
rymiškų kunigų yra nemieruo-j apdrausti nuo susižeidimų, pri- 
ti apetitai ir jiems daugiau ru- silaikė Aukščiausiojo Teismo ] 
pi Roma, ir jų kunigiškas biz- >patvarkymo ir grąžino sužeis- 
nis, negu Lietuvių tautos rei
kalai..

Tos jų kalbos apie tautų ir 
visų lietuvių vienybę, tai nie
kas kita, kaip tik labai negra
ži veidmainystė. Pittsburgho 
lietuviai tame įsitikino.

šiais metais Pittsburgho lie
tuviai turės rengti 2 Lietuvos 
nepriklausomybės, paminėjimus 
todėl, kad negalima buvo susi
tarti.

Tada pasirodę, kad darbinin-

įvėse yra nedamokėta daugiau 
kaip milijonas * dolerių.

Komiteto Narys.

PRIEŠINASI VALSTI
JOS AUKŠČIAUSIO 
TEISMO PATVAR

KYMAMS

tiems darbininkams nedamokė- 
tas kompensacijas,—apie $500,- 
000.

Bet Penn. Manufacturers 
Association kontroliuojamos ap
raudos kompanijos priešinasi 
Aukščiausiojo Teismo patvar
kymams, remdamosi kokiais 
ten techniškumais ir negrąži
na nedamokėtų kompensacijų 
sužeistiems darbininkams. Pa
sak valstijos Darbo ir Indus
trijų sekretorės Charlotte E. 
Garr jos departamentas nieko 
kito negalįs daryti su tomis 
kompanijomis, kurios atsisako

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

netiesos. Tų 
to, kad Am- 
žmogų, pats 
pasidavė.

patikėjo

ANTHONY P AULEKAS

WASHINGTON, Pa.—Lietu
vis Anthony Paniekas, kuris 
tapo paskirtas Washington and 
Jefferson kolegijos futbolo 
jaukto kapitonu. Paniekas pa
sižymi ne tik atletikoj, bet ir 
moksle.

Šį paveikslų “Naujienoms” 
suteikė The Pittsburgh Press.

nekartų įneštas į legislaturų, Draugija rengia savo svetainėj 
bet Grundys šalininkai nepra- kartų lošimo vakarą. /Įžanga 
leisdavo toliau bilių kaip tik tik 25 centai asmeniui.
j komitetų. O tenai ir žūdavo.
Bet šį kartų-tikimasi, kad bL gerų ir gražių dovanų ir visi 
liūs praeis, ba naujosios daly
bos šalininkai sudaro didžiumą progą parodyti ne tik savo ga- 
ir yra davę pažadą dėl socia
listų įstatymų pravedimo.

— S. Bakanas.

Yra sudovanota labai daug

geri lošikai bei lošikės turės

LMD, rengia kortų 
lošimo vakarą

SOHO PITTSBURGH, Pa,—

bumus, bet laimės 
dovanų.

Bukime visi ir
LMD.

—Jauniklis
(Tąsa pusi. 3-čiam>

ir gražių

paremkim

iš Soho.

Garsinkite^ “N-nose”
GYDYTOJAI IR DENTISTAI

LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedėtomis pagal sutarti.

Phone Carai 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

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

Dr. StrikoFis
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prosnect 1930

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

tiesų, nuo 
padarė iš 
nušovęs 

ir policijai
matomai,

Dr. Frederick’ui, kad Amšie
jus turėjo pilnų protų šauda
mas žmogų.

Amšiejus yra 59 metų am
žiaus ir, jei negaus naujo by
los nagrinėjimo ir teismo nuo
sprendis nebus permainytas, 
tai turės užbaigti savo liku
sias gyvenimo dienas už kalė
jimo sienų. — X.

NESUSITARĖ
su-

rių, kiek ir jų komitetas turi, 
būtent, iš 7. Tada abudu ko
mitetai galėsiu tarpusavyje su
sitarti dėl surengimo bendro 
visų Pittsburgho ir apylinkės 
lietuvių Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjimo.

Pasibaigus susirinkimui, ant 
vietos buvo susitarta su kata
likų atstovais, kad ant ryto
jaus, sausio 16 d., Šv. Kazi
miero svetainėj abudu komite
tai, t. y. Vaizbos Buto drau
gijų ir Federacijos draugijų, 
laikys bendrų susirinkimų dėl 
įvykdymo tos pageidaujamos 
vienybės.

Susirenka abudu Komitetai 
ir tuojau pasirodo, kad ta kal
bėta ii’ svajota vienybės idėja 
yra negalima.

Pasirodė, kad katalikų ko
mitetas kun. Vaišnoriaus va
dovaujamas nenori jokios vie-

Iš Harrisburg, Pa., praneša
ma, kad Pennsylvanijos Manu
facturers Association kontro
liuojamos apdraudos kompani
jos, būtent, Casualty Insur
ance Company (kurios vyriau
sia galvą yra republikonų par
tijos bosas Joseph R. Grundy) 
ir Threshermen and Farmers 
Mutual Casualty Insurance Co. 
pasipriešino valstijos aukščiau
sio teismo patvarkymams kom
pensacijų mokėjime.

Pennsylvanijos valstijoj jau 
per eilę metų veikia taip vadi
nami Workmen’s Compensa- 
tion įstatymai, kurie buvo val
stijos legislaturos priimti 
dėl darbininkų gerovės.

tie darbininkų 
įstatymai turi
kuriais pasinaudoja 
ir skriaudžia darbia 

Duokim

Physical Therapj 
’ ' and Midwife

6109 S. Albanj 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuu 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat 
ment ir mągne- 
tie blanketsirtt 
Moterimsirnier 

ginoms patari 
mai dovanai.

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 3395 *

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

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

neva

kom- 
daug

vienybes 
lietuviams.
draugijų 

už vienybę

visiems

atstovų
su ka-

Lietuvių Vaizbos Buto 
kviestame Pittsburgho Drau
gijų atstovų susirinkime sau
sio 15 d. Lietuvių Piliečių sve
tainėj dėl surengimo Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvių 
paminėjimo Pittsburghe buvo 
daug kalbama apie vienybę. 
Ypač katalikų Federacijos at
stovai J. Tamkevičius, K. Vaiš
noras ir S. Simonavičius daug nybės kaipo ’ lygus su lygiu 
gražių žodžių pasakė dėl rei
kalingumo 
Pittsburgho

Dauguma 
ir pasisakė
talikais, bet su ta sąlyga, kad 
toji vienybė butų kaipo lygus 
su lygiu. Nes rengiamas Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
tuvių paminėjimas yra tautiš
kas ir bepartyvis darbas ir ta
me darbe turėtų- išsitekti viso
kių politinių ir religinių įsiti
kinimų lietuviai. Katalikų Fe
deracijos atstovai irgi tą pat 
pareiškė, — būtent, kad ir jie 
tokios vienybes nori, kaip ly
gus su. lygiu.. Net užginčijo 
pranešimą, kad Katalikų Fede
racijos draugijų atstovų susi
rinkime renkant komitetą bu
vo palikta tik 2 tuščios vie
tos ne dėl to, kad kitokių įsi
tikinimų draugijų atstovai ga
lėtų prie jų prisidėti,, bet jie 
(katalikai), tas vietas užpildy- 
sią savais žmonėmis, šis drau
gijų atstovų susirinkimas lai 
išrenkąs komitetą iš tiek Ra-

Gana mandagiai kun. Vaišno- 
rius pareiškė Vaizbos Buto 
draugijų komitetui, kad jei no- 
rite, tai iš jūsų gali 2 žmonės 
įeiti į jų komitetų, o kitokių 
jokių susitarimų jie negalį da
ryti.

Vaizbos Buto Draugijų ko
mitetas negalėjo priimti kata
likų tokį pažeminantį pasiūly
mų, todėl nieko kito negalėjo 
daryti, kaip tik pildyti drau
gijų atstovų nutarimų: jei ne
galima kaipo lygus su lygiu 
susitarti su katamais, tai ne
priimti tų 2-jų siūlomų vietų 
jų komitete.

Iš pasikalbėjimo su katali
kų komiteto nariais pasirodė^ 
kad didžiausia kliūtis dėl vie
nybės — tai tie “atsiskyrėliai”

Tačiau s 
pensacijos 
trukumų, 
darbdaviai 
ninkus. Duokim sau, pagal 
kompensacijos įstatymų pa« 
tvarkymų, sužeistas darbinin
kas turi gauti tam tikrų atly
ginimų, žiūrint jo uždarbio di
dumų. Bet tokiuose atsitiki
muose kompanijos nesiskaito 
su abelna ir normališka už
darbio nustatyta, skale, ale pri
taiko darbininkui mažiausio jo 
uždarbio laikotarpį. Jei darbi
ninkas pirm susižeidimo dėl 
depresijos ar dėl sveikatos 
menkumo tik tedirbo po 2 die
nas per savaitę, tai kompani
ja ir kompensacijos mokėjimų 
nustato tik nuo 
bio. Tokiu budu 
bininkui visai 
už susižeidimų,

1932 metais Simonas P. Ro- 
ming, dirbdamas Champion 
Blower and Forge Co. dirbtu
vėj Lancaster, Pa., buvo su
žeistas ir liko invalidu visam 
amžiui. Jisai dirbo tuo laiku 
tik po 2 dienas per savaitę, tai 
kompanija tesutiko 
kompensacijų tik nuo 
savaitinio uždarbio.

Domingas su tokiu 
nijos patvarkymu nesutiko ir, 
padedamas Penn. Amerikos 
Darbo Federacijai, apskundė 
kompanijų į Lancaster County 
Common Pleas kortų, čia su
žeistasis darbininkas; pralaimėt 
jo. Byla atsidūrė valstijos Su- 
perior teisme. Tenai kompani
ja irgi laimėjo. Tada buvo ape-

2 dienų uždar- 
sužeistam dar- 
mažai temoka

mokėti
2 dienų

kompa-

— pasak kun. Vaišnoriaus. O liuota į valstijos; Aukščiausių 
atsiskyrėliais yra vadinami jį Teismų. Aukščiausias Teis 
Tautiškos parapijos žmonės, mas panaikinp žemesnių teis 
kurie/yra baisiausiai nekenčia- mų. sprendimus, ^patyarkyda 
mi misų Romos prabaščių., ži- mas,

omą, ne d# kokmft ten idė- kejimas už susižeidimus. butų 
jes, bet dėL j.u kunigiško biz- mokama prisilaikant normalės 
nio, ba tiek rymiški, tiek tau- ir pilno Mfco darbo skalės.

kad kompensacijos mo

ADVOKATAI 
JOSEPH IpRISH 

Lietuvis Advokatas*
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. RockweH SL

Tel. Republic 9728

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

415T ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS X-RAY

Archer av., kamp. Franciaco av.
Ofiso Tel. Lafayette 3650

Rez. Tel. Virginia 0669

GAS
4143

Tel. Andover 1588
Hubbard, Baker

ADVOKATAI!
Kambarys. 1553

1 N. La Šate St
CHICAGO

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos niio p-9
2420 W. Marąuette Rd.
arti Western Avė. Hemlock 7828

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

Dentistas
■ 4645 So. Ashland Avė,

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

Seredoj pagal sutarti.

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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 
bE- VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W.. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tek Hėmlbck 6699

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469’

t
Kiti Lietuviai Daktarai.

KITATAl’CIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 3f 

metus kaipo patyręs gydytojas chi' 
rurgae ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park. 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

1729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo LO iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro.'1 Nedėliomis nuo 10 iki- 12 
^^^^^MID^AY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South. Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 19 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki. 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza. 2400

f

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

f

ir

A

J. F. RA]

koplyčia dykai 
; 4092 ARCHER. AV.

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir- augščiau. 

Moderniška koplyčia dykai 
668 W. IBth St. Tel. Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičins

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica-

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
i CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų,, Vaikų, ir. visų 
chronišku ligų..

Ofisas 3102 So. Halsted St
, arti Slst Street.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne

daliomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.

DR* VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS: 

Optometrically Akių Specialistas.
. Palengvins akių įtempimą^ kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu, karšti, atitaisė 
trumparegyste ir toliregystę. Priren« 
gia teisinį akinius. Visuose atsitik 
kūnuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar Speciali atyda atkreipiant i mo
kyklos vaikus, Kreivos, akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos; be akinių,' Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v
Phone Boulevard 7589

Visi Telefonai:

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tąl. Yards 1829-
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis- 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių. Dirbtuvė 
756 Wėst 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos uo lX)t~4, nuo 6 iki Si 

Nedėliomis nuo, 10 Iki 12 vak dienai

AKIU SPECIAUSTAS
27 METU PATYRIMO 

Pritniko akinius dėl visokių akiUv

Dr. John J. Smetana
optometRistas

1801 Sq. Ashtend. Av.e* 
Kampas 18 ' St; Phone G&naL 0523? 
Valandos: nuo Q18G iki, 12 in nutb 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms, nuo 
9:00 iki 12:00 Kalbame Uetuvifkai

Laidojame ant lengvų išmokėjimų.

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

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

N. RADIS Ch. i A. MASALSKIS
GRABORIUS

LAIDOJAM PIGIAU 
NEGU KITI

Ambulance Patarna- 
i vimas Dieną ir Nakr 

ti, Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

LLEUDEim
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 S. Hermilago 
Avenue
Skyrius

4447 S. FaJrfield Avė*

Tel. Cicero 2109
ANTANAS PETKUS

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct. 
CICERO. ILL.

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnaititnąs geras, ir nebrangus

718 W. 18th St.
TeL Monro® 8877

IŠTIRKITE 
Juozapo Eudeikio 

TĖVO
Laidotuvių Lengvą 
Išmokėjimo RĮaną.

REPubHc 834ft
5340 So. Kedzie Avenue

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnau ja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

su.* darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd Pi, Chicaeo 

Tel. Canal 2615 arba 2516:
1489 S. #€?y<3icero, IU.

ToL Cicero 5927 TeL

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St 
!el. Boulevard 5203, ir 8413

Cicero 8724. Koplyčia dykai



Penktadieni?, saus. 25, 1925 NAUJIENOS, Chicago, 11L 3

Pittsburgh’o Naujienos
(cm-Z -|sna §į bs«x)

“KALNAS ATĖJO 
PAS MAGOMETĄ”
Senai, labai senai. Maho

metas norėjo padaryti stebuk
lų. Jis sakė pamokslą ir šau
kė. kad kalnas pas iį a’eitų. 
Bet kalnas nėjo pas Magome- 
tą, — tąsyk Magometas nuėjo 
pas kalną.

Pas musų Pittsburgbo lietu
vius įvyko maždaug panašus 
stebuklas ir kalnas atėjo pas 
Magometą.

Dalykas buvo toks: A. L. 
R. K. Federacijos apskričio 
šauktam draugijų susirinki
me sausio 10 d. kunigas Kazė
nas ir A. Paleckas išdidžiai pa
reiškė, kad kalnas nevaikščio
ja pas Magometą, bot Mago
metas turįs ateiti pas kalną.

Tas pareiškimas buvo tai
komas Lietuvių Vaizbos Buto 
šaukiamam draugijų susirinki
mui dėl rengimo Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvių 
paminėjimo Lietuvių Pilie
čių svetainėj sausio 15 d.

Kunigas Kazėnas rėmė savo 
pareiškimą tuo, kad katalikų 
kontrolėje esą 95 nuošimčiai 
Pittsburgho lietuvių. Ne, o to
dėl jiems priklausanti ir va
dovybė. Jei laisvamaniai ir 
kiti visokie nedavierkos nori, 
tai galį ateiti ir prisidėti prie 
Federacijos, o jei nenorį, tai 
galį ir neiti, — katalikai ap
sieisią ir be laisvamanių.

Tačiau tas “didvsis” katali
kiškas kalnas vargais negalais 
buvo sudarytas vos tik iš 
20ties. visokių šventųjų ir bro- 
stvinių draugijėlių. Ne viena 
iŠ didžiųjų ir įtakingųjų drau
gijų (kaip tai Piliečių Drau
gija, Lietuvių Mokslo Draugi
ja ir kitos) neprisidėjo

: SUTAUPYSIT PINIGU (!
: Pirkdami Čeverykus Pas Mus :

Musų krautuvėje visuomet ■ 
rasite didelį pasirinkimą J 
spalvų, didumo, stylių irma- ■ 
teriolo.

Mes turime čeverykus vy- L 
rams, moterims ir vaikams. 
Kaliošius užlaikome visokius £

■ 1000 porų čeverykų jūsų pasirinkimui. O kainos nebrangios
i UNIVERSAL SHOE STORE s
■ ZALESKI IR MARTIN, Savininkai ■
5 3337 SO. HALSTED STREET S
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

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

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

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

Pirma Federal ir tvir
čiausia finansinė ištaiga.

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

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

Galima mokėti po 50c. i mėnesi

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis A v. Tei. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pool
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

EDERALdAVINGS
AND LOAN ASSOC1ATION

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

“didžiojo kalno”. Tokiu bū
du tas kalnas gavo “šaltas ko
jas” ir pradėjo abejoti savo 
didumu ir stiprumu.

Lietuvių Vaizbos Buto šauk
tas draugijų atstovų susirinki
mas įvyko sausio 15 d. Lietu
vių Piliečių svetainėje. Pasi
rodė, kad jau čia yra 22 drau
gijos, atstovaujamos 56 delega
tų. Vadinasi, pasirodė, kad 
Magometas jau yra didesnis ir 
už kalną.

Pradėjus svarstyti rengimą 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvių paminėjimą, paaiš
kėjo, kad jau ir dalis “kalno” 

| atėjo pas Magometą. Stasys 
Simonavičius pareiškė, kad ji
sai atstovaująs katalikus ir ka
talikai norį prisidėti prie šio 
draugnjų išrinkto komiteto. 
Jis pasisakė už lai, kad butų 
surengtas vienas bendras visų 
Pittsburgbo ir apylinkės lietu
vių paminėjimas Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvių.

Kiti katalikų atstovai (J. 
Tamkevičius ir K. Vaišnorius) 
irgi tą pačią mintį pareiškė.

Reiškia, ieškoma vienybės 
ir bendro susitarimo. Tai 
yra labai geras ir sveikintinas 
reiškinvs.*

Draugijų atstovai savo kal
bose pasakė daug šventos tei
sybės musų katalikams ir iš
rinko komisiją iš 7 narių, ku
riuos įgaliavo tartis su Fede
racijos draugijų komisija kai
po lygus su lygiu. Jei nebus 
galima susitarti, tai Pittsbur
gbo lietuviai, tur būt, turės 2 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvių paminėjimus.

— Senas Pittsburghietis.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

prie to yra naudingos.

N. S. Pittsburgh, Pa.
Skaudi nelaimė Juozo ir Bar

boros Šimkų šeimymi: mirė 
jų vienatinis suius.

Sausio 19 d. vaikų ligoninėj 
pasimirė Juozo ir Barboros 

I vienatinis sunus Normantas, 
11 metų berniukas. Sausio 23 

'd. buvo palaidotas Lietuvių 
Tautiškose kapineie. Prie ve 
lionies karsto buvo sudėta la- 

I bai daug gyvų gėlių nuo Šim
kų giminių, draugų ir pažįsta
mų. *

Laidotuvėse dalyvavo labai 
daug žmonių ne tik iš North 
Sidės, bet ir iš visų Pittsbur
gho dalių, nors diena buvo la
bai šalta ir keliai labai slidus. 
Tas liudija, kad šimkai turi 
daug nuoširdžių draugų tarpo 
visokių įsitikinimų lietuvių.

šimkai kaipo laisvi žmonės 
savo sūnų laidojo be bažnyti- 

veid
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SEKMADIENY
and

LIETUVIŲ AUDITORIJOJelse

ing
3133 SOUTH HALSTED STREET

PRADŽIA 3:30 VAL. PO PIETŲ

PROGRAME DALYVAUJA 250 ARTISTŲ

įsitikinimai ne
būti sėkmingais

patarnavo lietu 
Adomas Marčių 
buvo labai pa

Koncertui užsibaigus—linksmus 
šokiai iki vidurnakčiui

Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn 
Birutės Choras
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras
Aldona Malelo, šokėja

Chicagos Lietuvių Simfonijos 
Orkestras

Stasys Rimkus, baritonas
Anelė Steponavičienė, soprano

įsmo 
atidavė tin

The 
any

There’s at least one Lithu- 
anian maiden living in the 
North Side vvhose days are 
one round of excitement after 
another what with worry over 
clothes, speeches to be made 
and pietures to be taken. 
secret shouldn’t be kept 
longer that Miss Martha 
takis is this young lady 
the excitement is the occasion 
of her graduation from Oliver 
High School. Of course a lot 
of people have graduated from 
high school and have felt that 
their work during the. four 
years was done well būt Mar
tha not only did her work welk“ 

did it better than anyone 
in her class. Yes, she has 
distinet honor of graduat- 
this semester with High- 
Honors. Ali Hail! I !

A t the graduation exercises 
on the evening of Jan. 30 at 
the High School auditorium, 
Miss Platakis will present one 
of the addresses and no doubt 
many of the friends of this 
charming lass will want to bė 
present to pay her homage. 
In receiving Highest Hopor at 
High School Miss Platakis has 
būt continued her scholastic 
abilities which asserted them- 
selves" even in her grade school 
days when she was one of twd 
to receive the American Le- 
gion Medai for superior schplar- 
ship upon completion of the 
primary grades. Miss Platakis> 
whose step-father Mr. S. Ba- 
kanas is well known in Lithu- 
anian circles, expects to con- 
tinue her education at the H. 
C. Frick Teacher’s Training 
School of the University of

nių apeigų ir be poterių, — 
tas gal nepatiko nekuriems 
karštiems katalikams. Tačiau 
reikia pasakyti, kad ir North 
Sidės katalikai jau yra 
kę tolerancijos 
karną pagarbą teikiant pasku
tinį patarnavimą Šimkų sūnui. 
Šimkus jie gerbia už neveid
mainišką nusistatymą. Neteko 
girdėti jokių negražių išmeti
nėjimų laisviems žmonėms, ku
rie laidodami saviškius n 
mainiauja ir nebėga pai 
nigą, kad patenkinti tikinčiuo
sius.

Tai yra tikrai pagirtinas 
reiškinys, kad apsieinama be 
veidmainystės. Reikia neuž
miršti, kad gerb. šimkai jau 
per daugelį metų biznyje ir 
turi plačią pa-žintį tarpe Pitts
burgho lietuvių ir svetimtau
čių. Jų laisvi 
trukdo jiems 
biznieriais.

Laidotuvėse 
vis' graborius 
laitis; viskas 
vyzdingai sutvarkytu ir man
dagus patarnaviiri&s?

Reporteris irgi reiškia šir
dingą savo užuojautą Šimkų 
šeimynai toje jų liūdnoje va
landoje. — Reporteris.

Pittsburgh and no doubt four 
years hence the announcement 
will be made that once again 
she has led her ęlass.

Edward Baltrušaitis.

IŠ LIETUVOS
Lietuvoje sutvarko
mos gydytojų teisės 

ir pareigos?
šiuo metu Lietuvoje yra 

•mie 1000 medicinos gydytojų. 
Jie - daugiausiai gyvena mies
tuose ir didesniuose mieste
liuose. Kaimuose gydytojų yra 
labai mažai. Todėl ūkininkui, 
ypač kai jį sunkiai spaudžia 
ekonominė krize, medicinos pa- 
gelba dažnai yra neįmanoma, 
šiam nenormalumui pašalinti 

jru seniai rengtasi. Norima gy
dytojus iš miestų apgyvendin
ti kaimuose ir tuo pakelti gy
ventojų sveikatingumą. Kuo šis 
klausimas pasibaigs, tuo tar
pu dar nežinoma, ypač kad gy
dytojai iš miestų nenori eiti 
j kaimus.

Dalinai medicinos pagelbos 
keikimas siJmis dienon;is jau 
buvo aptvarkytas. Išleistas 
įstatymas, nustatantis gydyto
jų teises ir pareigas. Taip pat 
nustatyta, kiek gydytojas turi 
imti už savo patarnavimus li
goniui. Pagal naująjį įstatymą 
nuolatinę medicinos praktikos 
teisę tegalės gauti tik Lietu
vos piliečiai gydytojai. Gydy
tojais galės vadintis tik tie, 
kurie praktikos teisę turės.

t Ligš’c1 būdavo atsitikimų, 
kad gydytojai, nieko nežiūrė
dami, ligoniams darydavo vi
sokias operacijas. Kartais ligo
nis būdavo silpnas ir operaci

jos neišlaikydavo. Dabar gy
dytojai operacijas galės dary
ti tik ligoniui sutikus. Bet 
esant neišvengiamam reikalui, 
kai ligonis gyvybei gręsia di
delis pavojus, jo atsiklausimo 
nereikės. Taip pat tam tikrais 
atsitikimais gydytojams leidžia 
daryti ir abortus. Ligšiol už 
tokius abortus gydytojai bū
davo baudžiami.

Būdavo neretų atsitikimų, 
kad ir rimtam reikalui esant 
gydytojas pas ligonį neidavo. 
Gi dabar kiekvienas gydytojas, 
prašomas, turės suteikti ligo
niui pagelbą. Tie gydytojai, 
kurie š'o naujo sutvarkymo 
neklausys, bus baudžiami pini
gais ir areštu. Tsb.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą deltų, 
kad pačios Naujienos- 
yra naudingos.

Nesmagus Galvos 
Skaudėjimas '

Pranyksta
“Hammond. Ind. Gruodžio 18. — 

Aš kentėjau nuo galvos skaudėjimo 
nėr keletą mėnesiu, bet šiandien aš 
esu visai sveikas. Trincr’io Kartusis 
V n- s man pagelbėjo ir aš ji nuo- 
širc’ž’ai rekomenduoju, p-ia D. V. F.”

TRINER’IO KARTU-
• SIS VYNAS
^‘muiluoja skilvio syvus, sustiprina 
k’Jvio raumenis, prašalina nuodu* 

ir blogumus iš jusu systemos. nuo 
kuriu iums palva skauda, ir to b I 
nėra gere.«nhi vais u nuo uŽklHėjun» 
vidur’u. garo, galv< s ska'i'l-' i:i.'(i 
blogo apetito, ir miuvargio. Visi vai- 

,‘t ninkai užlaiko. Jo-. THner
1333 So. Ashlan i A v*1., Chiear-v. III.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

Teprašo Lietuvosžmonės r 
taip pataria t <etuvos bankai
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NORI DIDELIO LAIVYNO

Senatorius Wm. G. McAdoo pataria Jungtinėms 
Valstijoms statyti daugiau karo laivų, kad ši šalis ga
lėtų atsiginti nuo užpuolikų. z

Bet kas Ameriką puls? Anglai, žinoma, neužkabins 
Amerikos, nes tokis karas butų labai nepopuleriškas 
pačioje Anglijoje. O gal yra pavojus iš japonų pusės? 
Jtet Japonija yra taip toli nuo Jungtinių Valstijų, kad, 
jeigu ji norėtų pulti šią šalį, tai ji turėtų savo laivyną 
mažių mažiausia padvigubinti; o tam reikia daugelio 
metų ir be galo daug pinigų.

Apsigynimui laivyną didinti nėra reikalo. Jeigu 
McAdoo nori daugiau karo laivų, tai jam rupi visai kas 
juta, Jo lupomis kalbą veikiausia laivų statymo kompa
nijos, kurios nori praplėsti savo bizni.

“TAIKOS” KONFERENCIJOS VAISIAI

boms ir, kada įsakyta, keltį triukšmą svetimų organi- 
Bet protauti, svarstyti ir reikšti 

tai ne minios dalykas.
zacijų susirinkimuose 
savo nuomones — .

Apžvalga
I ■

R-R-REVOLIUCIJA Į
ŠIUKŠLYNĄ

| dalykų, kad knygą nebusią ga
lima platinti.

Ar tai tiesa, negalima pasa
kyti, knygos nemačius.

slapukams mane šmeižti.
Tamista, Buvęs žurnaliste, 

lygiai ir ponas “Tėvynės” re
daktoriau, taip daryti yra nė

gražu ir nekultūringa.
Tai tiek aš turiu pasakyti 

dėl tų šmeižtų.
.— A. J. yi^nis.

Neperseniai Franci jos užsienių reikalų ministerte 
Lavai lankėsi Romoje ir laikė ilgą konferenciją su 
premjeru Mussolini. Vienas tos konferencijos rezulta
tas buyo tas, kad hitlerininkai atgavo Saar distriktą.

Dabar matome kitą vaisių. Italijos spauda pakėlė 
didelį triukšmą prieš negrų karalystę Afrikoje, Ethio- 
piją. Romos ląikrašeiąi rašo, kad ta juodveidžių valsty
bė dąr nesanti pakankamai subrendusi pati save val
dyti. Priežastis šitam riksmui yra neva; ta, kad toje ša
lyje buvo užmuštas vienas franeuzų valdininkas.

Bet patys franeuzai dėl tos piktadarybės neskan- 
(dalina.

Europos politikos sferose spėjama, kad šituo triukš- 
/nu Italijos valdžia ruošią dirvą Ethįopijai okupuoti. Ji 
nori tą kraštą pąversti savo “protektoratu”, kaip ang
lai kad yrą padarę su Egiptu, franeuzai su Tunisu ar
ba japonai su Mahdžųrija.

Be Paryžiaus pritarimo tokio grobikiško plano įvy- 
kinimąs butų neįmanomas. Va dėl ko Mussolini turėjo 
įtartis su Laval’iu. Bet jų konferencijos rezultatai buvo 
paslėpti po skambiais pranešimais apie tai, kad Fran
ci ja ir Italija susitarusios ginti taiką Europoje.

VADAI IR MINIA PAS KOMUNISTUS

Amerikos komunistai staigiai pakeitė savo politi
ką, pasukdami link bedradarbiavimo su Amerikos Dar
bo Federacija ir agitavimo už darbo partijos įsteigimą 
Amerikoje. Bet ąr gavo progos šitais klausimais pasi
sakyti kęmunisty partijos nariai? Anaiptol. Susirinko 
centrą distriktą organizatoriai, kitat^učii^
f'biurų” sekretoriai ir laikraščių redaktoriai — ir nu
tarė.

Kada jau dabar viskas nutarta ir laikraščių redak
toriams įsakyta už tuos nutąrijnus agituoti, tai parti
jos nariai galės dalyvauti “diskusijose”. Diskusijos ne 
prieš darant nutarimus, bet po to, kai nutarimai jau 
padaryti! • ,

Jokia politinė partija nedarytų tokių griežtų pa
keitimų savo politikoje be partijos suvažiavimo1, į kur 
pariai išrenka delegatus, idant jie galėtų susirinkę da
lykus nuodugniai apsvarstyti ir išreikšti nuomones iš 
įvairių kuopų ir apielinkių. Bet p^s komunistus “vadai” 
ęepaiao nąrių nuomonių. Nariai turi taip protauti, kaip 
jiems “vadai” paliepia.

O kas tuos vadus renka? Ne nariai. Dabartinis 
Amerikos komy^ąty “y^?” yra Brpyrder. Joks parti
jos suvažiavimas ąžra jo ąkyx;e? į yjetą. 
pie suvažiavime “bosavo” Fosteris. Paskui jisai apsir
go kokią tai misteriška liga, kuri jau tęsiasi daugiau 
kaip dvejetą metų; ir nors Fosterio vardas kartkartė
mis yrą .paimwijnąs koęivniątų spaudoje, bet jo “autori
tetas” yra dingęs. Už partiją feąj^a yMr kur naujasis 
“vadas” —Browdęr.

Ne nariai jį skyrė, ne narių nusistatymą jisąi to- 
$ėl ir ^eisįkią. Jisąi pildo yąjią tų, kurie jj pądarė “va-

Minia komunistų partijoje turi “teisę” mokėti duok-

Komunistų ąpąuda praneša, 
cąd jų partijos centro komite
tas šiomis dienomis laikė “pra
plėstą susirinkimą” ir po ilgų 
diskusijų nutarė pakeisti savo 
programą trijuose pamatiniuo
se klausimuose: darbininkų uni
jų, bendro fronto ir dąrbo par
tijos. Pasak “Laisvės” tie nu- 
itarimąi yra šitokio turinio:

“Komunistų Partija kon
centruos visas savo spėkas 
yeikimui Amerikos 6arbo Fe
deracijos unijose ir dės pa
stangas, kad gyvuojančias 
revoliucines unijas suvienyti 
su Federacijos unijomis. Ben
dro fronto klausimu, musų 
partija toliau dės visas pa
stangas susisiekti su socialis
tinėmis organizacijomis ir 
Socialistų Partijos nariais ir 
vienetais bendrai kovai prieš 
Roosevelto valdžios progra
mą, prieš karo ir fašizmo pą- 
vojų, nežiūrint to, kad S. P. 
Pildomasis Komitetas Komu
nistų Partijos pasiūlymą at
metė ir nutarė iki 1936 me
tų visai nesvarstyti bendro 
fronto problemos (vadinasi, 
bus mėginama \sudemorali- 
zuoti Soc. P-jos narius? — 
“N.” Red.). Kas liečia Darbo 
Partijos judėjimą, tai nuo da
ba rz Komunistų Partija vėl 
kels tą obalsį ir už jį agi
tuos.”
Išimant antrą klausimą 

(“bendro fronto”), komunistų 
partijos lyderiui šitais nutari
mais griežtai pasuko savo ve
žimėlį į kitą kelią. Tradicinė 
komunistų’ pozicija darbininkų 
unijų klausime buvo kovoti 
prieš Amerikos Darbo Federa
ciją ir, kur galima, steigti at
skiras, “revoliucines” unijas. O 
dabar jų centro komitętaą nu
tarė .elgtis .yįsai kjtąįp: veikti 
Amerikos Darbo Federacijos 
unijose ir likviduoti savas at-i 
,skirą$ .ųnijąs.

Nęmažesnę atmainą komunis
tu nųsįsitątyme reiškią tąjp pat 
jų nutarimas agituoti už darbo 
partijos obalsj. Seniaus komu
nistai sakydavo, kad darbo par
tijos gali norėti tiktai “oportu
nistai”, kurie išsižada “revoliu
cinių principų”. Jiems net ir 
sųcialĮstų partija buvo nepa
kankamai kairi; todėl juk so
cialistų partija buvo ir suskab 
dyija. Per penkioliką metų ko
munistai apsiputoję .keikė socia
listus, pravąrdžinųdami juos 
“refprimatais”, “oportunistąis”, 
“buržuazijoj pakalikais”, ‘.‘$o- 
cial-fašistais , “kapitalizmo gel
bėtojais” ir t. t.

O dabar jau jie nori darbo 
partijos, kuri, be abejonės, tu- 

daug A'^5S!SW negu 
socialistų partiją, ųęs į dąibo 
Pgrtiją, kad ji tikrai reprezen
tuotų darbininkus, turės įeiti 
įy upjjos, Kųrin .nusistatymas 
visai nėra kairus.

Taigi visą savo “revoliucin
gumą” komunistai šluoja lauk. 
Bet vienas dalykas pas juos, 
žinoma, pasilies, tai - .deip^- 
gogija. Jie vis rėks, kad jie yra 
“vieninteliai” kovotojai už dar
bininkų reikalus, ir Šmeiš ki
tus.

DAUGIAU KERŠTO AKTŲ

Dar 12 žmonių tapo nubaus
ta sovietų Rusijoje sąryšyje su 
keršto kampanija, kurią valdžia 
pradėjo po Kirovo nužudymų 
Smolny institute Leningrade. 
Jie yra vidujinių reikalų Le
ningrado sekcijos galva F. D. 
Edved ir vienuolika jo padėję- 
jų.

Jie buvo atstatyti iš savo vie
tų ir pasmerkti nuo trejų iki 
dešimties metų j koncentracijos 
stovyklą, — už tai, kad jie ne
apsaugojo Kirovo gyvybę.

Tokiu budu jau 55 asmens 
yra nubausti kalėjimu arba iš
trėmimu. O 117 žmonių sušau- 
dyta.

Už vieno žmogaus gyvastį.

stovyklą,

Polemika ir Kritiką
SAVOTIŠKAS “KUĮ 

TU»UMAS”
- ' » • A

Kiek daug kąyčips tulžieą
išlietu

SLĄ

•SK*< »*♦ ' . .

SAKO, UNIVERSITETAS Iš
LEIDĘS “PORNOGRAFIJĄ”

Lietuvos universiteto huma- 
ni|ąriuių įpūsiu .skyriąųs /‘tau
tosakos" komisija” išleido prof. 
V. Krevės-Mickevičiaus storoką 
patarlių jr
“Lietuvos Aide” dabar yįęįąs 
recenzentas rašo, kad toje kny
goje esą daug... pornografijos. 
Girdi, beveik kiekviename pus
lapyje esą įdėta tokių riebių

i Apie Ivąirius Dąlykus ;
I

GREITUMO MANI-
JOS PASĖKOS

Rašydamas žinutes iš 
38 kuopos priešmetinio susi
rinkimo, aš aprašiau visus jp 
gana pavyzdingo susirinkimo 
nuotykius. Korespondencija jiš 
Brooklyn, N. Y. tilpo “Nau
jienose” No. 293, praeitais m^“ 
tais.

Kadangi miųetps kuopos su- 
sirinkime (buvo pareikšta ir ta 
mjntis, j<ad SLĄ. organas “Tė
vynė”, mągį yra SLA. nąrįų 
sįcaitonąą, iį įą?ie to viso pa
dariau va kokią pastabą: ‘Apie 
musų SLA. Morganą “Tėvynę” 
ir jos redąktorius daug J<ąs 
galima butų pasakyti, bet j<ąs 
nori pajudinti širšių lizdą?”

.ČiaM ištikro manę ųeapsižip- 
$jįtą ir pajudinta tąs širšių 
lizįas.f yėliau ąš ątsiprašįąu 
šjais žodžiais: “Šitąs mano pą- 
ręiškįm^s gali piępątikti įpp- 
ųams --‘Tfvyneą?’ redaktoriai^. 
Jeigu taip, tąi atsiprąšau, bet

aš dW P“1^ 
kimą, tai tik taja prasme', kad 
jo neužgauti, o tik pabudini 
iš neapykantos sapnų prieš jtįi 
lūs SLA. narius. Dar kartą ąįt- 
siprašau,” ir t.t.

“Tėvynės” No. 2 š. m. “SL^.. 
Narių Tribūnos” skyriuje jtų-! 
las slapukas — Buvęs žurna
listas išteršė mane savo 
turiniais žodžiais”. Kanįtyč
tulžies pas tą slapuką netryk
štą, v Ąyjęsta tik drąsęs
pąsirąšyti savo pąyąrdę po to
kių įmesto- Tąi yya darias 
protiško nesuaugelio. Visa ta 
korespondencija iškraipo pagą 
savo neapykantos kurpalį jr 
vėliau puola ir pačias 
jįę.nąs”, kad v anos talpina tpįc 
šmeižt. Tačiau pats nešyą- 
riausiais žodžiais blevysgęįa 
per tą kulturinį savaitrajtj, 
SLA. organą. “Tėvynę”, kyr 
jis vadina rimčiausiu Arni
kos lietuvių savaitraščiu.

Kadangi aš esu SLA. naryjs 
ir moku duokles palaikynįiįn 
SLA. .ųrgąno “Tčyyųės”, ta/* 
rpdps, irgi tolėčiau kiek tįį- 
sės “Tėvynės” etika rupinįip 
Taigi, kuomet “Tėvynės” 
daktorius leidžia laisvai šmeiž
ti SLA. narius visokiems 
slapukams, kurie vargu ųrp 
prisidėję grašiu tos “Tėvynąs” 
palaikymui, tai jau daugiau pęi 
keista. Aš nekaltinu tiek ,to

' “#■ 
vynės ^aaB^rių. $lapuk^, 
Wp jis save pavadina Bu^įįs 

Sopias ęq- 
narys “Teyynės” ;ręd^ktoriayų 

> nemažiau, kaip ir aš pats. ^Idį-t 
*tumas tik tas, kad ponas ‘“Tė
vynės” redaktorius manyje mą- 
to savo priešą ir todėl leid|ią;

>.f yeliau ąš įsiprašiau
“ -- • v • • ' zz'V • «

I-*

reiškiąs gali patikti bp-
'___ ’ um-___ _______________Ii ’i i • . f___

Automobilistai ir įstaty
mai. — Pernai auto-, 
mobiliu nelaimėse žu- 
yo 36,000 žmonių. — 
P|er pelitinius dę- 
šimtį metų ąutompbi- 
lių nelaimėse Ameri
koje žuvo daugiau 
žmonių nei karuose. 
— Greitumo manija. 
— Automobilio grei
tumas pri^sta nuo
dingiems vaistams. — 
Kaip butu galima iš
vengti nelaimių. 

, r

Paskutiniame “Forum” žur
nalo numeryje Russell Holt 
Peters nagrinėja klausimą, ko
dėl automobilių nelaimėse už
mušama tiek daug žmonių. Jis 
sako, jog pastaruoju laiką 
Amerikoje pasireiškia savotiš
ka isterija, kuri siekiasi griež
tais įstatymais suvaldyti auto
mobilistus. Tai primena prieš- 
prohibicinius laikus, kurie pri
vedė prie aštuonioliktojo amen- 
dmento. Mat, buvo jnanęma, 

# • 4" ’ > *.1* ■ j ’ >. a * • '

kad įstatymų pagelbą bus ga
lima kvailius apsaugoti nuo 
svaiginančių gėrimų.

Lyginai tas pat Jarojna ir 
dabar: visokiais įstatymais ir 
patvarkymais bando.ipa apsau
goti kvailius nuo automobilių. 
Kyla net sumanymas, kąd bu
tų uždrausta gaminti labai 
greitus automobilius! Tąčiąy 
prohibicijos sųsmukiiyas aiškiai 
rodo, jog įstatymai, dažnai ye- 
atsiekia savo tikslo. Ir juo la- • w t į •. • • *- I . - "
biau, kuomet prieš tuos įsta
tymus didelė dauguma žmęiyą 
yra nusistačiusi.

Kad sumažinti nelaimių skai
čių, Anglija sumanė priimti 
savotišką patvarkymą. Svar
besnėse kryžkelėse tąpo pąstją- 
tytf įspėjimo signalai, .kurĮų 
tyri laikytis ąutoihotoJiatąi. Tie 
signalai suteikia pėstiemsiemą 
pirmenybę. Automobilistai tu-; 
ri sustoti ir palaukti, kol pė-; 
stieji praeis. Pasėkos to buvę' 
visai netikėtos. -Pasirodė, ka<j 
pėstieji perdaug nori savo pri-; 
vilegijomis naudotis. Jie jujią; 
vos gyvi, visai nepaisydami au-> 
(tomohilisty, kuriems prie kryž
kelių be jokio reikalą dažna] 
labai ilgai tenka laukti.

Nors anglai yra šalto budę 
ir prisilaiko tvarkos, bet tų 
signalų ir jie nebegalėjo pa
kęsti. Automobilistai pakęlę, 
taiį Rakant,' maištu ir sūhai: 
kino signalus. Tai rodo, jog 
su kai kuriais patvarkymais 
nedaug ko tegalima atsiekti.

Automobilių nelaimės Ame
rikoje sudaro rimtą problemą. 
Nors pilnų žinių dar n(ėra, bet 
galima-įrąsiąi šakyti, jog per
nai automobilių nelaimėse žu
vo apie 86,000 žmonių. Prieš 
dešimtį meti), t.’ y. 1^24 m.^ 
tos rųšies ajikų skaičius siekė 
21,628. Metai iš metą žuvusių
jų skaičius dįdeją. Ko galima 
•laukti ateityje, jeigu toms -ne-į 
•laimėms nebus užkirstas ke- , * ... ■ 
has? • , J

Tai tikrai rimtas klaušinąąs. 
Per ppskutmius dešimt] metu 
'automobilių nelaimėse tapo už
mušta apie 300,000 žmonių, o 
apie fOjOOO,odb sunkiau ąr 
lengviau sužeista. Galima leng
vai apskaičiuoti, ’ kad Ąmerijkaj 
visuose sayo karuose neprąžu-j 
dė tiek žmonių, kiek žuvo per 
paskutinį desėtką metų auto-' 
mobiliu nelaimėse. •

IMrmiausiai automobilis turi 
praktišką vertę, — Jis žymiai 
pagreitino susisię^iryą. "Tųc 
>??*!» W W
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Kita nelaimių priežastis yra 

ta, kad automobilistai dažnai 
nesiskaito su važiavimo taisy
klėmis. Tokie automobilistai, 
kurie, kaip sakoma, lenda vi
sur, lyg kiaulės, visiems yra 
žinomi: jie stengiasi pralenk
ti kitus kur galima ir kur ne
galima, užkirsti kelią ir t. t. 
Na, o tai gana dažnai priveda

smagumo, ypač vasaros laiku, prie susidūrimų ir nelaimių. 
Šumano miestietis vasarą iš- Reikia dar neužmiršti ir ki- 
važiuoti į laukus ar miškus — -to ąvarbaųs dalyko. Pernai au- 
ir už keliolikos minučių jis jau tomobiliąi užmušė apie 18,000 
ten. Bet likimo ironija patyar- pėsčių žmęnių. Vadinasi, tiek 
kė taip, kad automobilis žmo- Į žmonių buvo suvažinėta mie- 
neins įėŲcia ne tik smagumą ir stų gatvėse ir vieškeliuose.

Vargu butų tikslu dėl tų ne
laimių vien tik automobilistus 
kaltinti, šiaip ar taip, jokis 
automobilistas tyčia nenori ei- 
nąniį žmogų suvažinėti, nors 
neatsargus važiavimas gana 
dažnai prie to ir priveda.

Tačiau yra nemažai atsiti
kimų, kada automobilistas ne
gali nelaimės išvengti. O tai 
todėl, kad pėstieji nesisaugo]a 
ir eina lyg užsimerkę. Tai fak- 
tąs. 'Sakysime, viduryje bloko 
žmogus užsimano pereiti į ki
tą gatvės pusę. Be niekur nie
ko jis ir eina. Tokiame atve
jyje greitokai važiuojantis au
tomobilistas ir prie geriausių 
norų negali išvengti nelaimės.

Daugiausiai nelaimių įvyksta 
kryžkelėse, kur neatsargus - - - • r« *
žmonės tiesiog palenda po au- 

jtomobilių. Tokiu budu dėl ne-

Reikia dar neužmiršti ir ki-

nėpis toįkia ne tik smagumą ir 
pasitenkinimą, ale ir ąšaras 
bęi kančiąs. Ir juo labiau auto
mobilis tobulinama, tu.° j^s 
daugiau nelaimių atneša.

įš to galima pądąryti tik 
yiepą išvądą: automobilio sau
gumas ir .tobulumas dar nėra 
viskas. Vienas svarbiausių fak‘ 
.torių yni pats žmogus. Nuo 
jo tad vyriausiai ir priklauso 
nelaimių išvengimas.

Daugiausiai nelaimių įvyksta 
dęl greito yąžiąviąio. Automo
bilistai paprastai važiuoja la
bai gręit ir stengiasi vienas 
antrą prąlenkti. Taip sakant, 
nori pasirodyti. Daugumoje at
sitikimų jįems mažiausio rei
kalo nęra skubėti, 
kankapiai ląijęę, su kuriuo nei 
pątysynežino kas daryti.

Automobilių pardavėjai savo 
gąrąjnįmuąse Įębąi daug dėmę- (^‘“^7“ tiek“ automol 
cm krnimn .1 crraitiima lia vi. _ *

turi pą-

šio kreipia į greitumą. Jie vį- 
suomęt stengiasi pabrėžti tą 
faktą, k$d tokių ir tokiu auto
mobiliu galima važiuoti 70 ar 
80 jųylių per valandą. Butų 
gerai, sako Pųters, kad auto
mobilių gamintojai tiksliau iš
aiškintų greitumo reikšmę.

Greitas ąųtęųtpbilis pirm vis
ko įtąb kad Įis w ^e‘ 
ras ir turi daug pajėgos. Iš
mintingai jį naudojant, jis ga
li ilgai tverti, šiame ątvėjyje 
žmogui pravartu atsiminti nuo
dingus yąistup- Tię yąistąi, jei 
imapia ipažomijs dozpmis, esti 
naudingi^ bet jeigu jų dožą 
žymiai padidinamą, tąi 
įvykti mirtis,

Dalinai taip yra ir su grei
tu autorpobiliu. Žmogus su j.ųę 
gali važiuoti labai smarkiai, 
taip ąąfent, JkąlP i^egęs, 
arįą .ptįąįląikyti taip tikręs 
greitumo “dpzos”, 
važiuoti tokiu smarkumu, ku- 
.ris m&TP nei jam.

- reiškia

bilistai, tiek pėstieji.
Akivaizdoje tokio masinio 

žmonių žudymo kyla klausi
mas : kas reikia daryti ? Tai 
ganą kebluą klausimas. Ąme- 
nkąje, kur milijęnai žmonių 
turi automobilius, visiškai iš- 
vengti ąelaimių nėra galima. 
TąČiau sumažinti tų nelaimių 
skąįčių galimą.. Kai kurie mie
stai H* kryptyje padarė jau 
nemažą progresų, pirmiausiai 
jįe ręįpąląują, kąd kiekvienas 
žiąągup, kuris nori valdyti ąu- 
tųmobilį įsigytų leidimą. Na. 
o toks šoferio leidimas 
damą” tik tiems, kurie moka 
gerai yąžiųoli. Antra, greitumo 
manija sergantys automobilis
tai gali netekti leidimo tam 
tikram laikui. Reiškia, iš jų 
atimama teisę keliems mėne
siams valdyti automobilių.

Pasirodo, kad tie patvarky
mai neblogai veikia. Miestuo
se, kur jie priimta, nelaimių 
skaičius pradėjo mažėti.

A. A. Talys.

HKNIKAS
i ’ '

Universitetą lankydamas, 
Ąbipmai,- 

tią mokėsi bokso tris metus. 
Lįg jąin nepasitaikė jį 
praktiškai pavartoti. Taigi, jei 
bęksas buvo jam reikalingas 
trįs metus .mankštintis, tai jis 
ta^p pat reikalingas dabąr 
praktiška^ pąvartętj. Į).aKtarąą 
išsitiesė, jpaiyelgč į smninįtą' 
sąvo skfybėbę, į supuryintą 
pętį ir paskui į siĮanJdĮtonk^» 
kuris juokęsi iš jo. Jią atvėso 
ir nusiramino ir paskui

—.jtaF Pfflrt — a»- 
kįrto iąni smuklininkas.

Martypąs Gabrėnus tikrai 
nęrtjo p?ąiHMJ«CwiBiukti gy- 
dy‘^jį- k?d pwK“i,««» y;?# 
gyveninę atjpijjpty, J<q užka- 
bįno. Gabrėnas iškėlė delną 
žipbti gydytojui į ausį ir jau 
nębejuokais, bet gydytojo žmo 
n|, kaip žaibas, įšoko j vidurį 
ir stumtelėjo smuklininką. '

• *1

g
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duo-

t

jis žymįai

ariyno smakrą. Gajbre- 
pąs ir khi nepamatė, kądą ir 
kaip gydytojo 'kumštis pasiekė 
smukliu jnko smakrą, bet pa
siekė labai tiksliai. Martynas 
Gabrėnas prisipjįpjo ppe že
mės, kaip blynąą prie skvąra- 
dos, ir nekrutėjo. Pąskui kle
bonas ir kiti pylę šaltų yaądc- 
nį ant jo, jądiąo jį ir kitką 
darė, bet Gąbrėųąs tik už 
geros valancjps ąlgayo sąmonę 
ir atsigavęs, nežinojo, kas su 
juo atsitiko.

Gabrėno draugai buvo be
šoką ant gydytojo, bet klebo- 
nąą1 ,i$fceĮČ lazdą įr nuvarė 
juos šalin.

Gydytojas Motiejus AĮjro- 
piąįtig nelaukė, kol Gabrėnas 
įųigąns ir nesujeįkė jam me- 
dikales pągelbos, nes pats tu- 
rėjp ’ įkįlSi į ligoninę. Kai 
Gabrėnas išsitiesė, o gydyto
jas į jį tebežiūrėjo, jo žmona 
suriko:’-• * ®7,

—Tavo ranka kruvina!
£y.dytote? Wiejw.s A1kq- 

maitis pakėlė savo rankų ir 
išbalo. Tuojau už ‘krumplių 
triuko kaulai, o jų skeveldros 
išlindo per odą laukan.

Gydytojas dar tebežiūrėjo į 
savo sužeistą ranką, nesumo
kamas ką pirmiausia daryti, o 
jo žmona jau šundijo jį:

-rDabąr pąsiro-dei!

, ną* į

nęręję p^ąu^ĮC^ipiukti gy-
1 tas visą

rėkė.
-Smuklininkas Gabrėnas nu- 

jbloSkė maįiį'Woterj j kitų vy- 
yų randąs jy vėl lindo prie gy
dytoją-

-Jis nori muštis, aš jam 
^arądyąių jkaip reikia muštis, 
-sakė Martynas tąbrėnas.

, Kaip tik .tuo syįjciu gydytojo

**

.... ..... . .. _
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EEK

MEMBEK

TIBRAS SUTAUPYMAS!

MILTAI KAVA - 19°
■ w W .3 sv. r

OMJtMSAMTOS

RED CROSS”
PKG

SPAGHETT8 or MACANNI
2 MAŽOS 190 FOR

COttfGE

RYŽIAI SYRUP “Midwest” Blynams 22 unc. dž. 15040-ŲNC. PAK

10 uncijų cello pak

CANS

PALMOLIVE MUILAS

PAK

džiaras

'CottonSoft

BUVATTHE IHimPBM FOR LESS"’

Amerk«

fmt .

8-OZ.
PKGS.

Beef
Product

‘GODCHAUX’
PURE CANE

COMET 
Baltieji

24% s v 
MAIš.

1 svaro 
pakeliai

ŽEMAS KAI

CELLOPHANE PAKELIAI

CAN 23c
PKG. 10c 
.2 for 15c

^iuskufek 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

M DĖSIU
DARBO?

Naujame “Sure-Frash

DYKAI PAKELIS SUPER SUDS 
Su pirkimu 3. Jus tuomet gausite

Topraso Lietuvos žmonėsk 
pataria Liejinos bailei

Sanitariškai, dubeltavai suvynioto^ rolės. Pagamintas ūkyje iš 
tyros šviežios Smetonos. 

GAUNAME ŠVIEŽIA KASDIEN

AUDEKLO 
MAIŠELIUOSE

KAIP LIĮETįJV<ME 
KOVOJAMA SU 

DŽIOVA

tai vis
veisimosi lizdai. Su

MAISTO III 
GROSERIU 

PIRKLYSTĖ

fiOtū PUST
2 maži 90 Dideli pak.

"Dm OiMM“
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per 

naujus
OU JiiII Jlml, ąitJOlllL

5 SV. MAIš. 270
TYRUS, SKANUS, NE BALTINTI

’anuary
MIDVVEST STORES yra organizacija iš su virš 300 patyrusių gro- 
serninkų. Mes "kooperatyviškai valdome didelius urmo sandelius. 
Bet asmeniškai operuojame savo krautuves.
šis pasekmingas maisto distribucijos būdas yra priežastis, kodėl 
jus visuomet galite būti tikri, nusipirkti šviežius maisto produktus, 
puikiausios rųšles, žemiausiai galimomis kainomis pas “MIDVVEST 
STORES”!
Tai yra Išpardavimas iš Išpardavimų! Kodėl jums nepripildyti savo 
lentynas dabar su šiais Sukaktuvių Specialais!

>‘LINCO” wash 
adaro skalbimą leimv

ARMOUR’S “STAR
CORNED BEEF 

No. 1 4 
Kenai 0

JAU ČIA! Midwest Stores 4-tos Metinės Sukaktuvės atėjo kaip tik 
j laikų sutaupyti jums pinigų! Vagonai augštos rųšies tavorų 
kie, kokius jus visuomet norite—už SPECIALIAI 
NAS!
ši savaitė yra Metinių Sukaktuvių savaitė Midwest Stores! Tai yra 
linksma celebracija ir jus visi esate kviečiami atsilankyti! Kasmet 
mes prijungiame tūkstančius užganėdintų kostuinerių ir paskutinjj 
musų ketvirti metai buvo geriausi kokius mes turėjome savo isto
rijoje. Pradėkite dabar taupyti ir sumažinkite savo maisto biudžetų! 
Pasidarykite “MidwCst” kostumeriu!

. NASH’S 
“Happy Time 

mustard
* *, /

3 njšys 
džiaras

DUTC.H 4 Lfl
MUSTARD L* 
SAUGE džr.
12 unc. laikrod.

“MIDWE.ST”
Butter 

POUND CAKE
■I RUSIU

Lietuvoje džiovininkų skai
čius yra didelis, net apie 70,- 
000 žmonių, žinomą, ne visi 
jie džiova sunkiai serga, dalis 
yra tik tokių, kuriems džio
vos pasireiškimo tik pirmosios 
žymės. Lietuvoje su džįęva te
ka smarkiau kovoti. Jai gydy
ti yra tik trys džiovininkų sa
natorijos: viena Varėnoje, dvi 
Aukštoje Panemunėje. Sana
torijos yra beveik pilnos džio
vininkų, jau sunkiau šia liga 
sergančių.

Lietuvoje džiova randa sau 
pakankamų dirvų. Kaimuose ir 
ypač mažesniuose miesteliuose 
esanti nešvara, miestų dulkės, 
tamsus drėgni namai 
džiovos 
džiovą Lietuvoje kovoja vald
žia, bet drauge kovon stoja ir 
visuomenė. Yra susidariusi spe
ciali draugija kovai su tuber- 
kuliuozu, kuriai vadovauja bu
vęs Lietuvos Prezidentas dr. 
Kazys Grinius ir kiti žymus 
gydytojai. Draugiją turi savo 
skyrius Šiauliuose, Panevėžyje 
ir kituose Lietuvos įmestuose. 
Draugija kąsmet kovai su džio
va i|Įęjdžja apie 100,0.00 litų. 
Didesnes sumas skiria valdžia 
ir įvairios medicinos organizą- 
cijos.

Gruodžio 9 d. Kaune buvo 
drąugijos kovai su tu.berkujiuo- 
zu visuotinis suvažiavimas. Ja
me buvo priimti keli svarbus 
nutarimai kovai su šia baisia 
liga. *Pirmiauąiai, buvo pagei
daujama, kad butų įsteigta iš 
atstovų tų organizacijų ir 
įstaigų, kurios rūpinasi kova 
su džiova, tam tikra taryba 
— minėtų įstaigų darbui de
rinti-tbęi vienyti, kovai su tu- 
beękuliuozu fondui organizuo
ti, propogąndai varyti, kitoms 
toje srityje bendresnio pobūd
žio priemonėms projektuoti ir 
vykdyti. Rūpintis, kad kaimuo
se žmonės statytų erdvius, di
deliais langais namus, kad gy
venamieji butai nebūtų - tvan
kus ir dažnai vėdinami, kad 
butų gerinamas vandens tieki
mas ir plečiama pirčių staty
ba. Toliau, buvo nutartą rūpin
tis, kad visose piętuvos mo
kyklose kasmet butų surengia
mos paskaitos prieš džiovą. 
Tam tikslui į darbą butų kvie
čiami Vytauto Didžiojo univer
siteto medicinos studentai.

•I *, » " «*-
J naują draugijos kovai su 

tuberkuliuozu valdybą išrink
ti: dr. K. Girinius, dr. Jasai
tis, dr. Laurinavičius, dr. Gar
mus, K. Grinienė, dr. Koganas 
ir dr. Domaševičius. Naujoji 
valdyba yra užsibriežusi kiek 
galima sumažinti džiovininkų 
skąjčių Lietuvoje, ypač besi- 
mokąnčioję jaunųomenėje.

“PAUL SCHULZE” 
Paradise BUTTER COOKIES 
MALTED GRABAMS 1-sv.
SPiced Dujch Mill ar $ 
DU 1 CIT JUM«BO Cbokies

“COLLEGE INN”
SRIUBOS

Vegetable, Chicken, Noodle, Cream of 
Mushroom, Chicken Broth su ryžiais.

2 dideli 14 Yz 4 
unc. kenai I vlf

“RINSO”
g dideli pak. 39c

ą 150
LIFEBUOY 3 už 170 

MUILAS

• ■ ■■ FANCY
HMM S. NO. 1\

IDAHO RUSSET %
■s •’M’R' u’’ ■

“WTEX 

WAX Q 40 FT. “j 

PAPER g ROLLS R

AMERICAN FAMILY
SOAP 4 Qr 

FLAKES ■
Vidutinis pakelis

FAMILY

CLIMALENE
* Vandeni minkštinus valytojas aSįSĮ*

2 maži pak. Į70 Uta
Bowlene 2 maži ken. 190

Padaro indus baltus kai sniegas M™8 
“SUN-MATD”

ĮM RĄZINK0S
BP GRUDŲ NECTARE'fSM 15 unc.
' Pakeliai

Musų Nusistatymas ’'e?
vo ir yra rekomenduoti tiktai geriausios 
rųšies produktus. Tokios prekės ne tik 
užganėdina pirkėjus, bet patyrinėjus il
gainiui pasirodo pigesniais.
Del Tos Priežasties
rasite “Midwest Stores” lentynas užpil
dytas maisto ir groserių produktais, pa
darytais arba išdalintais sekamu plačiai 
pagarsėjusių kompanijų:

Buftar—Egq*—H. C. ęhrhtians Com- 
pany.

Coffees — Splces — Thomion Taylor 
Company.

“Red Cro»»’* Macaronl Products— 
John B. Cannpa Company.

"Bisgulck" — "Wheatles" — Washburn- 
Crosby Co. 
Paul Schuhte Biscuit Company.

"Moxwell Housc“—"Jell-O” — Gunarai 
Foods Corporation, Salada Tea Com
pany, T. A Snider Preserve Company, 
Colleqe Inn Food Pioducts, Comel Rice 
Company, Seminole Paoer Corpoia'ion, 
D’Amico Macaroni Company, Linco 
Products Corporation, Armour X Com 
pany, SwiD & Companv,

"Ceresota Flour"— Northwo$fcrn Con
solidated Milinę.

Sunkis! Orarges—A. Battaglia i Co.
“Ros*** Erand App'es — M. Lapidus 

Company.
“Kltchen Klonier"—Fitzpatnck Bros.. Ine.
Lux and Rinso Products — Lever Bros.

Soap Co., Corn Products Refining Co.
“Lincolnshiro** Dacon — Wm. Davios 

Company.
"Palmollve’'—-"Supsr Suds"—Colgate- 

Palmolive Poet Co.
"American Family" Soap Products — 

Procter & Gamble Co.
•’Go’d Dust"—-Gold Dust CorporaHon.
“Fuji" Products—Fuji T'ading Corpora- 

fon
Honey and Syrup—"'•Lilti f C--.
"Midvvest Pound Cake"—O!d Fnglish 

Bakeries.
"Del Monto Prcdactą"—C’Lfo nia Pack- 

ing Corp. Grecn Hu» Producls Co.
“Sun-Maid Raisins"—Luman R.W><jCs.
“Climalene"— "Bowlene"—The Clima- 

lone Companv.
Potatoes—Chr‘>st Hansen and Co.
Mustards—-Nash Un<!erwood Company.
Checse—Pabsl-ett Corpora'ion. 
Bananas— L. rodesfa Company. 
Waxtex Paper—The Monasha Products

SV/IFT'S PARD

DOG FOOP

TRAINIOAO cj- &ROCERI

WHEATIES
2 pak. 23 c

Kre-Mel dessert

MAZOLA 0IL. . . . . . . . . . . . . . . . . .
LINIT STARCH . . . . . . . . . . . . . .

. U. J. t, , , r , ■ •

ARGO STARCH VB. PKGS. • •
BLUE LABEL

Karo Syrup •••»• cans

“SNIDER’S”
^lULLED TOMATO

CATSUP 14c

SEMINOLE 
čorroN-soFT snow-white M.

BATIIRGOM TISSUE 
4 1000 lapukų 

ROLES CvU

W A* A

mais. 5S0

Fruit Cocktaii 10^
NO. .1 tAll can

PEACHES ^ckNTAU gO
SLICE.D OR HAI VES B •

fančy green TIPS -1

Pikniko did. No. 1
kenai H ketv..ffiįOfc

' ,,rr 1^ kenai '

“MIDWEST” 
BKAND 

PUIKIAUSIOS KOKYBES

UVBvoLad

.* t ou n y ■/ r r*.'

^M1DWEST”
FINEST GOLDENJANTOS

“FUJI”
I 1 Bean Sprouts ........  2 už 23c

No. 2 kenai

Ifejž CHOl> SUEY SAUGE3 uncijų 2 už 19c
BEĄD MOLASSES <
5 uącijos 2 už 25c

‘TAB3T — ETT”
Delicious Cheese Food

Apvalus 4
pakelis ■ VjV 

“Blue ‘LabeJ” Chose Spread 
Rinktinis 5 unęijįų'

TO COLOR-CAKES-CO 
IES • FRČSTtNGS • JEL1 

ICES - HIGHBALLS.

Sunkist” ORANŽIAI 150 did. Tuz. 310 
Sunkist LEMONAI dideli Tuz. 190 
GPAPEFRU1T T,exas «0 did. 4 už 150 
BANANAI Puikus rinkt......“............ Sv.- 5^
OBUOLIAI Delio. extra geri 3 sv- 200
TYljlAS MEOUS “Mi(l>vesl” 8 unc. dž. 100

gglCukrus

•- *•

lOupKniaiul

JELL

FOR’

N^IGh'BO^HOOD S
C(‘ElSBvZJHIil

tJROvVN-'cABtl.
Ff’csh • L6»m, the .Gardęns
-Ą' - SrnWPkg> 8c

ALL

FLAVORS 'PKG

Bhick Tea

(Jalu m et p**"^^*

KITCHEH KLENZER
1 ■ ■' ž ' * > ' . ” ■' ' t g
I______ .................................................................................................—........ . . ........................... 1------------ -—

,FLaUfiG>:M
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Mano Pastabos
—Rašo ŽEMAITIS

Kas ką sako 
gyvais klausimais 

f ■

Važiuoja daržininkas gele
žinkeliu į miestų. Pavasario 
laikas. Pakeliais žolė jau pra
deda žaliuoti; medeliai pumpu
rus leidžia; gamta pradeda at
gyti iš žiemos miego.

Privažiuoja didokų miestų. 
Prie geležinkelio stoties didelė 
atkalnė, bet tuščia dykuma, tik 
kur-ne-kur kupstai matosi, žiū
rėdamas į tų atkalnę, jam at
ėjo mintis į galvų: ‘‘Kad taip 
sužinojus, kur gyvena šio ge
ležinkelio prezidentas. Gal jis 
galėtų pavesti man šių atkal
nę?”

Išlipęs stotyje, klausia sar
go, ar jis nežino, kur gyvena 
prezidentas šios geležinkelio li
nijos. Jam suteikė jo adresų 
ir telefonų. Daržininkas šaukia 
prezidentų telefonu: “Ar jums 
reikalinga ta tuščia atkalnė 
prie stoties?” į

“Kų tamsta kalbi; kas toks 
esi ?”

“Aš esu tamstos pažįstamas 
daržininkas; noriu gauti tų ap
leistų atkalnę savo globon”.

“Važiuok tamsta savo ke
liais ir netrukdyk manęs; aš 
esu užimtas 
bais, negu 
mas”.

“Pagalvok 
pranešk 
vensiu. 
fonas”.

svarbesniais dar- 
tamstos pasiuly-

tamsta ir vėliau 
man. Aš čia apsigy- 

štai mano namų tele-

« « »
rytas. Atsikėlęs 
žvalgosi per langus.

dar-Išaušo 
žininkas 
Graži apylinkė. Ir iš savo na
mų lango mato prie stoties tų 
tuščių atkalnę. Skamba telefo
nas. “Kas čia kalba?”, — klau
sia daržininkas.

“Čia kalba prezidentas gele
žinkelio stoties. Atsiprašau, 
kad aš vakar tamstai taip sta
čiokiškai atsakiau; aš buvau 
perdaug užimtas savo darbu. 
Aš suprantu, kad tamsta nori 
tų tuščių atkalnę apsodinti gė
lėmis. Tas man patinka. Aš 
tamstai pavedu tų atkalnę ir 
pagelbėsiu tamstai, kiek galė
siu”.

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

Apie ištekėjimo 
amžių

štai kokį klausimų reporte
ris netikėtai pastatė įvairiems 
žmonėms: “Kokio amžiaus 
merginai iyra geriau ištekėti 
už vyro? Ir kodėl?”

O netikėtai paklausti vyrai 
ir moterys davė sekamus at
sakymus: —

Petricia Kaval^s, 4180 Ar
cher Avė. — “21 metų mergi
nai yra geriausias amžius iš
tekėti, todėl, kad ji jauna ii 
kupina energijos greičiau ga
lės gerai įsitaisyti gyvenimui 
su vyro pagelba. Antra, ište
kėjus tame amžiuje mergina 
pasiliuosuoja nuo to rupeščio, 
kurs daugiausia merginas var
gina, ar ji pasenus begalės su
sirast tinkamų vyrų.”

Mary Birbatas, 1819 W. 45th 
St. — “Aš tikrai nežinau ko
kio amžiaus merginai yra ge
riausia ištekėti. Aš tai ištekė
jau būdama 23 metų, ir ma
nau, kad tas amžius gal bus 
geriausias.”

John Karalius, 535 W. 22nd 
St. — “Negalima tikrai pasa
kyti, kokio amžiaus merginai 
geriau ištekėti už vyro. Dau
giausia merginos išteka tarpe 
16 ir 25 metų amžiaus, gal dėl 
to, kad jaunuoliai įsivaizduo
ja ženybinio gyvenimo kliūtis 
nugalimas. Bet daug jų nepa
žysta savęs ir nežino, kad jiem 
trūksta rimtumo, ištvermės ir 
sugabumų būti ženotiems. Vie
nok daug jaunų ir senesnio 
amžiaus apsivedę gana links
mai gyvena.”

Liudvika Brožas, 3734 
62nd St.—“Aš apsivedžiau 
dama 16 metų. Bet, mane 
venimas jau pamokino,
merginai geriau apsivest esant 
18 metų. Nes to amžiaus 
teris jau yra subrendus 
gimdymo.”

Helen Buchinskas, 2138
Coulter St.—“Aš manau, kad 22 
metų amžiaus merginai yra ge
riausia ištekėt. To amžiaus 
mergina jau yra rimtai nusi
stačius link ženybinio gyveni
mo. Ji daugiau rūpinsis šei- 
miniškais reikalais ir mažiaus 
svajos apie melię buvusių mei
lužių.”

Petronėlė Blože, 3133 Mon- 
roe St.—“O ka gi aš žinau, ko
kio amžiaus merginai geriau iš
tekėt. Aš ištekėjau būdama 
15 metų. Bet ir dabar kad no
rėčiau, tai tiek ir tiek tų vyrų 
gaučiau”.

Marcela Valantas, 4180 Ar
cher Avė.—“Merginai geriau
sia ištekėt 20 metų, kol ji turi 
tik vienų mylimų. Bet senes
nes daugiau vaikinų įpranta 
mylėti ir apsivedę nebežino, 
katras iš jų geriausias. O ka
da vedusi zmoteris nori persi- 
tikrint meilužių gerumu,, tai 
vyras dažnai jai išduoda vilko 
bilietų”.

Martha Bružas, 108 W. lllth 
o_______  St.—“Aš manau, kad 23 metų.

Taip vienui Tuo amžiaus mergina, nėra se- 
sykį daržininkui tarė jo gera nei jauna. Apsivedęs tokių, 
teta. Jis atsiminęs tuos žod- turėsi gerą šeimininkę.”

VVillard Schmitt, airline officia! 
pointing to wing de-icer.

Chicago. — Willard Schmitt su ranka rodd nauja prietaisų, 
kuris apsaugoja lėktuvus nuo nelaimių. Tas prietaisas yra pa
darytas iš gumos. Jis uždedama ant lėktuvo, sparnų. Kai skren
dant pradeda formuotis ledas, tai į guminį prietaisų leidžiama 
oras. Prietaisas išsipučia ir sulaužo ledų. Tokiu budu lėktuvas 
pasiliuosuoja nuo pavojingo svorio.

metų merginų ir tokia yra ge
riausia. Nes ji yra pilna gra
žumo pilna meilės ir ji visa
dos mano apie rimtų ženybinį 
gyvenimų. Kodėl tokių nėsi- 
ženyti? Juk ji greičiau ir šei
mynų užaugins ir tuo senatvėje 
nereikės rūpintis.”

Jonas Didžgalvis, 
St.—“Merginai gali 
tas laikas apsivest 
23 metų amžiaus,
vedęs busi laimingas.. Bet * se
nesnė, tai jau lieka mažesnės 
vertės.”

Ona Blauzdis, 2639 W. 38th 
Gt.—“20 metų geriausis am
žius merginai ištekėti.
apsivedę
kius”.

lonus ir amžius nedaris skirtu
mo”.

žmones galės pirkti daugiau 
automobilių, negu praeityje.

Kipšų šokiai šešta 
dienyj

Jaunų, vikrių, drųsių ir stip
rių Kipšų yra 64.

Kiekvienas turi po kelis j au
lo amžiaus draugus.

Kipšai ir jų draugai pažįs
ta šimtus jaunų lietuvaičių.

Taigi į Kipšų šokius šešta- 
lieny, sausio 26 d 
Auditorijoj, 3916 . 
itsilankys šimtai 
vių ir lietuvaičių, 
naujų pažinčių, 
pasipuošimo ir gracijos!

Senesnieji lietuviai matė Kip
šus futbolo injtynėse su kita
taučiais ir gėrėjosi mūsiškių su
manumu, vikrumu, drąsa ir 
stiprumu. Reikia, tikėtis, kad 
jie ateis sykiu su jaunimu-pa
šokti, alaus pagirkšnoti ir pa- 
•eikšti simpatijų musų jauni
mui, kuris pats moka organi
zuotis ir už lietuvių garbingų 
/ardų dirbti.

Visi j Kipšų šokius! Panelės, 
jaunikaičiai ir senesnieji! Iki 
šiol mes kvietėme jaunimų pas 
save. Dabar jis kviečia mus.

—Judošiu.

., St. Agnės 
Archer avė., 
jaunų lietu- 
Kiek čia bus 

romansavimo,

Šįvakar įvyks Stand
ard Federal Spulkos 
narių susirinkimas

3118 W. 44 
būt nuskir- 
nuo 18 iki 
Tokių apsi-

Rytoj Chicagoje at
sidarys 1935 metų 
automobilių paroda

Pirmos lietuvių federalės sput 
kos šėrininkai rinks 

direktorius

W. 
bu- 
gy- 
kad

Konsulas Kalvaitis Standard 
Federal nariu

Trumpų laikų atgal Standard 
Federal Association nariu pa
liko p. Antanas Kalvaitis, Lie
tuvos konsulas Chicagoje. Ir 
Draugija Lietuvos Ūkininko. 
VVestsidėje, nutarė padėti $5,- 
000.00. Pereitų savaitę fede
ralės valdžios iždas padėjo j ja 
-1586,000 už pilnai išmokėtus 
spulkos šėrus.

mate reikalo skirti 4-ius kan
didatus j viešųjų mokyklų ta
rybų. —Kuopos atstovė.

Gydytojai Žino!
, ir jie vartoja 
skystus liuosuotojus
taipgi vartotumėt skysti, jeiRU 
žinotumėt ant kiek geriau jus

Politika
Ciceriečiai ruošiasi 

prie rinkimų
CICERO.—Sausio 22 d., baž

nytinėje svetainėje įvyko Cice
ro lietuvių draugijų susirinki
mas lietuvių kandidatų reika
lu. Susirinkime dalyvavo 40 
draugijų atstovai ir keliolika 
svečių.

Pirmininkas J. Bertašius pa
kvietė kalbėti demokratų par
tijos kandidatų į valdvietę, Pr. 
Vitkų. Jis pasakė kalbų apie 
reikalingumų tvirtinti lietuvių 
vienybę. Panašiai kalbėjo ir 
kiti draugijų atstovai, susirin
kime.

Suirinkimas, tarp kito ko, nu-

Jus 
jus 
jausitės.

Skysta lųiosuotoja visuomet gali
ma priimti tiek, kiek jo reikia; Jus 
laipsniškai galite sumažinti dožą 
Mažinime dozos gludi visas sekretas 
tikrios ir saugios pagelbos nuo už
kietėjimo.

Klauskite savo gydytojo apie tai. 
Klauskite savo vaistininko, kaip sky- 
3 i liuosuotojai pasidarė populiarus. 
Tinkamas skystas liuosuotojas yra 
naudingas ir duoda tinkamą pagelbą. 
Jeigu doza pakartojama, vietoj to, 
kad priimti kassyk daugiau, jus pri
imate MAŽIAU. Iki viduriai regu- 
liariškai ir nuodugniai veikia be jo
kios pagelbos.

žmonės, kurie patyrė šj komfor
tą. niekuomet nebegrįš prie tokios 
formos pagelbos, kuri negali būti 
reguliuojama! Skystas liuosuotojas, 

I kuris daugiausia vartojamas, yra Dr. 
i Caldvvell’s Syrup Pepsin. Jame ran-* 
dasi senna ir cascara, o tai yra NA
TŪRALŪS liuosuotojai prie kurių 
nepriprasite. Jie prašalina aitrumą 
arba neveiklume, nedarant jokių ne
smagumu.

Idant prašalinti laikina nesmagu
mą ir bloguma, pamėginkite Syrup 
Pepsin. Vaistininkas ji užlaiko.

SYRUP PEPSIN

Daržininkas nudžiugo! Tuo
jau su pagelbininkais pradėjo 
tų atkalnę lyginti, juodžemę 
vežti, rožes sodinti.

» » tt
Už kelių savaičių visa atkal

nė buvo apsėta rožėmis. O už 
kelių mėnesių desėtkai tūk
stančių raudonų^ rožių, kaip ju
ra, siūbavo. Važiuodami pake
leiviai, galvas iškišę 
nų langus, gėrėjosi 
tų rožių. 

f

Daržininkas prie 
prikalė didelę iškabų 
šu: “šios rožės yra
saugojamos”. Automobilistai, 
pravažiuodami pro šalį, susto
davo pasigerėti tomis rožėmis. 
Vaikai siekdavo jas skinti; su
augusieji tuojau juos 
davo sakydami: “Ar 
kad tos rožės yra 
saugojamos; nevalia
Nieks tų rožių nedrįso skinti. 
Visi tik gėrėjosi jomis.

» » »
“Pasistenk padaryti gyveni

mų biskį geresniu ir gražesniu, 
nes jame gyveni”. '

Jauni
turi geresnius santy-

mo-
dėl

w.

L. Davidonis, 4910 S. 
Avė. — “Kokio am-

to negalima 
Kada žmogus 
žingsnj j že- 
tai jo amžius

nulemia geroms

per vago- 
gražumu

tų rožių 
su užra- 
publikos

sudraus- 
nematai, 
publikos 
skinti”.

žius, pagražino to miesto ap
leistų atkalnę.

Chalis Kasarskis, 1246 So.
Ashland Avė.—”Aš vedžiau 18

Dr. A. 
Michigan 
žiaus merginai ar vaikinui butų 
geriau apsivest 
aiškiai pasakyti, 
daro taip svarbų 
nybinį gyvenimų, 
mažai kų
ai* blogoms pasekmėms. Palan
kios aplinkybės, žmogaus ga
bumai ir jo pastangos padaro 
jaukų gyvenimų, ar jis jaunes
nis ar senesnis apsiveda. Mes 
matom daugiau jaunų žmonių 
apsivedant ir matom kaip daug 
jų varžosi dėl skurdaus gyve
nimo, ir tas nelemtas skurdas, 
perskiria juos, nes jie neturi 
atsparos nugalėt visus blogu
mus. Gal jie buvo per jauni. 
Bet argi mažai yra jaunuolių, 
kurie apsivedę gražiai ir links
mai gyvena ir jiems viskas kuo- 
puikiausia sekasi? Kalbant'ir 
apie senesnio amžiaus žmones, 
ta pati istorija pasikartos. 
Taip išeina, kad negalima nu
statyti, kokio amžiaus žmogui 
geriau apsivest. Bet galima 
štai ka pasakyti: kuris daro ta 
svarbų žingsnį, turi gerai pa
žint viens kito papročius. Tu
ri būt vienminčiai apie mažos ir 
didelės svarbos reikalus, žo
džiu sakant, turi kiekvienas 
rimtai spręst ženybinio gyve
nimo problemas, tada gyveni
mas jiems bus jaukus ir ma-

WESTSIDE.— šįvakar West- 
side svetainėje, 2244 West 23rd 
Place įvyksta metinis susirin
kimas šėrininkų pirmos lietu* 
vių spulkos, Standard Federal 
Savings and Loan Association 
of Chicago. Pirmiau ta orga
nizacija buvo žinoma vardu. 
L. D* K. Gedimino Spiilka ir 
jos sekretorium yra žinomas 
biznierius ir ALTASS sąjungos 
iždininkas, p. J. Mackevičius.

Susirinkime, kuris prasidės 
7:30 vakare bus renkami nau
ji direktoriai ir bus atlikti ki
ti biznio reikalai, priprasti me
tiniams susirinkimams.

GRAND OPENING
Tavern and Restaurant

1986 Milwaukee Avė.
IŠKILMINGAS ATIDARYMAS ALUDES IR RESTAURANTO

Visi yra nuoširdžiai kviečiami atsilankyti į šį Iškilmingą atida- 
ryma. Geriausia muzika, prie kurios galėsite linksmai laiką pra
leisti ir pasišokti. Valgiai veltui. Nepamirškite, kad mes turėsime 
iškilmę 3 dienas, PėtnyČioj, Sausio 25, Subatoje ir Nedėlioję.

Nuoširdžiai kviečia
Antanas ir Regina Batchunai

t

kur Mu

jaunimas
ten
linksma

bus išstatyti 
modeliai įvai- 
Kelios dešim

Bus išstatyta suvirš 30 įvairių 
markių mašinų; tęsis visų 
savaitę. 1 kJ 

,r, -i.
Priruošiamam darbui einant 

prie pabaigos, {rytoj atsidarys 
35-ta metinė automobilių pa
roda Chicagoje. Ji tęsis visų 
savaitę, nuo sausio 26 d., iki 
vasario 2 d., didžiuliam Chica
gos Coliseume, prie 14-tos ir 
Wabash gatvių. . *

šioje parodoje 
nauji, 1935 metų 
rių automobilių,
tys firmų išstatys suvirš 30 
įvairių markių automobilių, 
kaip Ford, Chevrolet, Pontiac, 
Buick, Oldsmobile, Cadillac, 
LaSalle, Lincoln, Studebaker, 
Nash, LaFayette, Chrysler, De 
Soto, Plymouth, Dodge, Hup- 
mobile, Auburn, Deusenberg. 
Reo, Graliam, Terraplane, Hud- 
son, Packard, etc.

Atidarymo proga, Chicagon 
žada suvažiuoti visi automobi
lių magnatai iš Detroito ir ki
tų automobilių centrų. Yra šau
kiamos ir įvairios konferenci
jos ir mitingai, kad šįmet va
ryti smarkių pardavimo kam
panijų ir išplatinti tarp žmo
nių kuo daugiausiai naujų mo
delių. Jaučiama, kad šįmet

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

Collateral Paskolas.

Chapman and Co., Ine.
120 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

“Girdėsite Europą 
savo namuose”

SU NAUJU
1935

Crosley
Radio
$1.00

savaitę

Sūbatoj, Sausio 26
tikras linksmybės

VAKARAS
ŠOKIAI SU PRIZAIS

Rengia KIPŠAI—IMPS 
Naujienų futbolo vaikinai

Ateikit
Ateikit

*. • r

Nuo GeliainyWg|J
Sąnarių '

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

Skersai ir išilgai Amerikos ir iš 
Europos. Jūsų sena Radio pri
imsime i mainus. Garantuojame 
vienu metų dykai patarnavimų.

DYKAI PRISTATYMAS
CHICAGO JEWELRY 

CORPORATION
1325 S. Halsted St.

Atdara Antr., Ketv., šešt. iki 10 
vai. vak.1 Nedėlio.i iki 6:30 .v vak.

Meš turime pilna pasirinkimą 
Radio ir Tūbų.

Skersai ir išilgai 
Europos, Ateikit!

Pasilinksmint
Kaip Kikšąi

ST. AGNĖS
3916 Archer Avė.

pašokt ir pažiūrėt 
šokdins kipšaites

AUDITORIUM
Pradžia 8 vai. vak.

VARPAI
Komiška 3 veiksmų operetę Stato Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn”

Nerišlioj, Sausio-Jan. 21 1, 3:30 vai. po piet-SOKOL SVETAINĖJE, 2345 So. Kedzie Avenue
Įžanga tik 50c. ir 75c. Po vaidinimo Šokiai, Užkandžiai ir t. t. Visi kviečiami!
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KIEKVIENĄ DIENĄ ĖJO 27-IAS, KAD UŽ- 
S1DRBTI PRAGYVENIMĄ 0 NE 

PAŠALPA IMTI
Atsikėlęs 3-cią vai. ryto, per sniegą, per 
pusnis Jonas Sirutis traukdavo į darbą

.. ................. Į........ .. .......... . ........... " ■

Jonas Sirutis norėjo darbo, dė termometrą gyvo sidabro. 
Jis taip labai norėjo dirbti, I Netikėtai priešakyje ant ke- 
kad kiekviena diena klampo- lio jie pamatė siūbuojamą lik- 
jo 27-ias mylias į darbą ir at
gal. Jis niekuomet niekam 
nesiskundė.

Sirutis buvo bedarbis, bet 
po kiek laiko gavo, darbą prie 
vieškelio, netoli Banat, Michi- 
gan. Kiekvieną rytą, atsikėlęs 
3-čią valandą, dar neišaušus, 
ir pasiėmęs į rankas liktarną 
ėjo duoną pelnyti. Kartais 
Sirutis suspėdavo ateiti į 
darbą laiku, 7 vai., ryto, bei 
kai ėmė snigti, kai sušalo ir 
pasidarė speigas tai jis kar
tais ir suvėluodavo. Bet jis 
neaplcisdavo nei vienos die
nos.

Darbą pabaigęs, ir nuvar
gęs, Sirutis vėl pasiimdavo 
liktarną į rankas ir traukda
vo namo. Kartais, brisdamas 
per gilų sniegą, per ravus ir 
pievas jis sutrumpindavo ke
lią iki 13-kos mylių. Parėjęs 
namo, sušildavo, užkąsdavo ir 
traukdavo tuoj, į lovą, kad se
kantį rytą laiku atsikelti.

Kai lauke buvo zero.
Antradienio vakare vieške

liu netoli Banat, Mieli., važia
vo du alaus pardavėjai. Lau
ke buvo šalta. Temperatūra 
buvo apie zero, o šaltas šiaur
vakarių vėjas vis žemiau pul-

avenue. Laisnius taipgi galima 
gauti pasiuntus aplikacijų ir 
nioney orderį į Springfifeldą per 
paštą.

Rytoj apsiveda Stel- 
la Bitautaitė ir 

Vladas Rimotis
Vestuvių puota įvyks Chicago, 

Bcach viešbutyje .

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

tamę. Jie sustojo. Iš tamsios 
išlindo žmogus paišinu veidu 
ir paklausė ar jis negalėtų įlipti 
į južpakalinę automobilio vie
tą, kad pavažiuoti dalį kelio 
namo.

“Tu sušalsi, eikš į vidų”, ta
rė pardavėjai nepažįstamą- 
jam, bet jis nenorėjo, sakyda
mas, kad jiems bus ankšta, o 
jis nenori juos varginti. Už
teks ir užpakalyje, atvirame 
ore.

Bet pardavėjams primygti
nai prašant nepažįstamasis su
tiko ir įlipo į vidų.

Dabar turės eiti tik 4-rias 
mylias

Tai buvo Sirutis. Jis pasa
kė savo naujiems draugams, 
kad penkias dienas į savaitę 
jis traukia pėkščias 27-ias my
lias iš namų į darbą, kad už
dirbti $16.00 pragyvenimui. Iš
pasakojęs pardavėjams savo 
vargus, Sirutis su baime pri
dūrė, kad niekam nesakytų 
apie joi ilgas keliones. Jis bi
jojo, kad viršininkai sužinoję 
apie tai, neišmestų jį iš darbo. 
Pašalpos jis nenori, verčiau 
užsidirbti, nors ir reikia pa
vargti.

Sužinoję apie liūdną Siru
čio padėtį, pašalpos įstaiga, 
kuri tvarkė viešuosius vieške
lių darbus; paskyrė Sirutį prie 
kito darbe. Jam dabar nerei
kės edti 27-ias mylias ir keltis 

' 3-čią valandą ryto. Dabar 
jis klampos rytais tik 4-ias 
mylias.

Pietus Georgia koncentracijos stovykloj, kur randasi 
dalyti 60 milicijos areštuotų Rossville, Ga., streikierių.

uz-

MADOS MADOS MADOS

862 —: Arnikai ’ės, rankovės,, pirštinės ir kepuraitės, visokių styliii 
navatniausių madų. Dabar moteris- pačios pasisiuva ir tuo budu sutaupo, 
pinigus. Pamėginkite ir jus — tai nesunku . . . Mažų šaižų, vidutiniški# 
ir dideliu. Paduokite savo mierų.

Norint' gauti vieną ar dhu- ’
ginu viri nurodytu pavyzdžių jd,dt, 15 ir 
prašome iikirpti paduotų blan- ,ivti mM plvyxd| N(|________
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš- ---------------- 9,1 kro("”
kiai parakti savo vardą, pa* ------- -----------------------------
vardę ir> adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali- ------------‘"(AdSif)------ -- ------
ma pasiųsti pinigus arija paš* 
to ženkleliais kartu su užsaky- i< „!»),,
mu. Laiškus reikia adresuoti:
Naujienos, Pattern Dept.» 1739. naujienos E»t«s D«pt» 
So. Halsted St, Chicago. m, . s. St.. chi«g.. m.

Čia {dedu 15 

dusti man pavyzdi 

Mieros

itt

ir prašau ati

(Vardas ir pavard*))

(Adresas)

(Miestą? it valrtA

NAUJIENOS Pattw> Depu
1739 S. Halsted Bu. Chiago. III.

Chicagon atvyksta 
Chaliapinas

BRIDGEPORT — Rytoj po 
pietų įvyks vestuvės p-lės Stel- 
los Bitautaitės, 6642 S. Parnell 
avenue ir Vlado Rimočio, 3204 
S. Lituanica avė.

Ketvirtą, vai. po pietų Šv. Jur
gio bažnyčioje jauniesiems bus 
suteiktas šliubas. Vestuvių gi 
puota įvyks tą patį vakarą Chi
cago Beaphr viešbutyje, prie 
Hyde -Park Bulvaro ir Michi- 
gan ežero.

Jaunoji; p-lė Bytautaitė, yra 
duktė pp. Antano ir Bronės By
tautienės. P-ia Bytautienė' yra 
gerai žinoma veikėja draugijų 
rateliuose ir narė Amerikos Lie
tuvių Transatlantinio Skridimo 
Sąjungos valdybos. Jaunoji dir
ba už stenografiste Illinois Bell 
Telephone Company.

Jaunasis p. Rimotis dirba N. 
Y. Life Insurance bendrovėj.

yra sunūs bridgeportiečių

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
1 ALFABETO TVARKOJE

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

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAJ3SS

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. We8tern Are.

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

susi-
Jis
pp. J. Rimočių.

sustrasit 
ko 
tik
jums reikia

ANGLIS
COAL

STORAGE RAKANDŲ 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
RAD1ATORS & BO1LERS

šeštadienį ar sekmadienį Chi- 
cagon atvyks pasauliniai gar
sus rusų basas, Feodoras Cha- 
liapinas.

Jis koncertuos pirmadienį, 
sausio 28 d., Chicagos Audito
rium salėje.

Įdomu pastebėti, kad per ve
dybas Chaliapinas yra susigi
miniavęs su Lietuvos Operos 
dainininku, Kipru Petrausku.

IMPS Gather'Tonight 
for FinalMeeting 

, » . « 4 k i *J J V-z

beforeDance

Jie gražiai išauklėjo tris duk
teris ir vieną sūnų. Jau susi
laukė trijų anūkų.

Linkiu p. Mieliniams
laukti dar 36 metus laimingo 
gyvenimo.,

» » »
Atidaro, alinę

Antanas ir Petronėlė Prons- 
kunai, kurie per daug metų tu
rėjo grosernę ir bučernę adre
su 7200 S. Campbell Avė., šio
mis dienomis atidarė Sra|ją 
alinę-taverną.

Kiekvieną pęnktadicnį Petro
nėlė Pronskūmenė savo taver
noje duoda svečiams dykai kep
tą žuvį. Reikia’ dar pridėti, kad 
p. Pronskunienė yra viena ge
riausių virėjųu Jos pagaminti 
valgiai visuomet yra gardus.

Pronskunų tavernas randasį 
adresu 6810 S; Western Avė.

Jo serenados yra labai 
brangios, šimtų tūks

tančių dolerių!

Robert Isaacson, 37, labai 
aukštai įvertina savo muzika
lius gabumus. Jis ne su dole
riais, dešimtimis, šimtais “ba- 
deriuojasi”. Kai jis padainuoja, 
•tai jam reikia užmokėti net 
$100,000..

Taip jis bent reikalauja by
loje, kurią užvedė prieš turtin
gą našlę, Mary Byru Alexander. 
Jos vyras mirė trumpą laiką 
atgal, palikdamas jai $500,000. 
Skundėjas sako, kad; našlė ža- 
dejusiJ už”fį“ ištekėti, bet savo 
prižado neišpildė.

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

NORTHERN COAL CO„
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
Merrimac 2524

KNYGOS
BOOKS

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

KAILIAI
FURS

Expect tomorrovv’s event to be 
great success

Tomorrow night will be a 
big night for the IMPS. From 
football players they are to 
become hosts to an expected 
crowd of several hundred 
guests who wilj gather at the 
St.. Agnės Auditorium, Rock- 
well and Archer, for the First 
Annual IMP Dance.

The IMPS entertain no 
doubts that the event will be a 
grand success, for were they 
not plugging away, worrying 
and keeping the telephone 
wires burning with ardent sales 
talks antį plans for the grand 
event? Yessiree> they were on 
the job.

They will sum up the work 
to a elose and ręst for a few 
hours before becoming hosts 
with a Meeting that is to take 
place tonight, at 8:00 Sharp, at 
“Naujienos” office, 1739 South 
Halsted’ Street.

Art Montvid^ the mgr. of the 
IMPS admonishes all members 
to be there, sayihg that play- 
ing hosts in no small job even 
for IMPS and ^it becomes. ne- 
cessary to get organized. Did 
net Ben Franklin say that if 
we do not hang on to each ! 
other we wili hang separately?

So, all IMPS mušt be at the 
meeting tonight!

Šiandien lietuvių po
ra švenčia 36-tas su

kaktuves
Marųuette parkiečiai Mieliniai 
yra jubiliantai; turi tris anukus

Nelaimi ištiko p. Bartz
Nelaimė ištiko p. BArtz, kuri 

gyvena adresu 6810 S. Western 
Avė. Užvakar' vakare ji ėjo į- 
sklepą, beeiddifta' paslydo ir nu
silaužė koją.

Linkiu p. Bartz greitai pa
sveikti. —J. A. Z.

šalčiai nieko nereiškia Al
fredui, jam rūbų nereikia

SAUSIO IŠPARDAVIMAS
Pasinaudokit atpigintomis kainomis* 
Prisidėkit prie musų kailinių kliubOr 
Nei nepajausit kaip nupirkšite kaili
nius. Tiktai džiaugsitės čių daryda
mos biznį. Kailiniai valomi, taisomi, 
persiuvami ir naujai pamušami.

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

Įsteigtas 1906 metais
6510 So. Halsted Normai 5150

Apsisaugokite, kad 
jus šiandien 
neareštuotų!

šiandien yra paskutinė die* 
įsigyti valstijos automobL 
laisnius. Policija pareiškė

na
lių 
areštuosianti visus motoristus, 
kurie išvažiuos į gatyę šįvakar 
ar rytoj su pereitų metų leidi
mais.

Chicagoje laisnius galima 
gauti sekretoriaus departamen
to skyriuje, 120 S. Ashland

žmonės, kurie vakar rytą 
laukė gatviakario prie kampo 
64-tos ir Halsted gatvių, nuste
bo. Nustebo, kai jie pamatė 
ateinantį Alfredą Nacki, 34, 
6457 Eggleston avenue. Kad 
Nackį atėjo — tame nebuvo 
nieko ypatingo, bet žmones nu
stebino tas, kad' Nacki atėjo 
be rūbų. Adomo rūbuose sau 
spacieravojo,. kai kiti drebėjo iš 
šalčio sulindę į šiltus paltus. 
Sustojęs \>rie vieno krautuvės 
lango Alfredas grožėjosi savo 
kūno linijomis. Nusibodus 
vaikščioti, jis atsisėdo ant au
tomobilio fenderio ir ėmė du
rnas dūmoti. Dūmas pertraukė 
policija, kuri sučiupo Alfredą 
ir nugabeno, jį į nuovadą, kur 
galės gėrėtis savo kurni priva
čiam kambaryje.

Ketvirtas Metinių 
Sukaktuvių Iš

pardavimas!
tel-Šios dienos laikraščio laidoje 

pa visas, puslapis “Midwest Stores” 
skelbimo. Jame pažymiama 4-rių 
Metų Sukaktuvių Išpardavimas!

Tai ištiesų yra labai reikšmingas 
išpardavimas! Kaip jus pastebėsite, 
kainos yra beveik žemiausios! O 
maisto produktai yra puikiausios rū
šies. Beto, prekes ant išpardavimo 
yra tokios pat, kokias namų, šeimi
ninkės vartoja kasdien.

šio laikraščio skaitytojai susipa
žinę. su “Midvvest Stores” organi
zacija. Jie žino, kad tai yra grupė 
iš virš 300 patyrusių groserninkų, 
kurie ne tik valdo savo krautuves, 
bet taipgi valdo nuosavus urmo san
delius.

Per paskutinius keturius metus, 
ši groserninkų organizacija pagarsė
jo savo gerais biznio vedinio meto-

Siunčiame Gėles Telegramų j 
pasaulio dalis.

viso

(■M
KVIETKININKAS

Gėlės vestuvėms, bankietams it 
pagrabams.

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

MARQUETTE BARK — Su
žinojau, nuo mėlynos paukšty-j 
tčs, kad ponai Mieliniai, kurie, 
gyvena adresu 6113 S„ Albany 
A veM šiandie, sausio 25 dieną, 
švenčia savo 36 metus ženybi- 
nio gyvenimo sukaktuves.

ANUFRAS P1AMASZEWICZ 
' - •'į'*’Persiskyrė -'M šiuo pasauliu 

sausio 23 dienų, 3:00 valandą,, 
po pietų 1935 m>, sulauks pu. 
sės amžiaus, gimęs Grinkiškiu 
parap. ir mieste.

Amerikoj išgyveno 35 metjps.
Paliko dideliame, nuliūdimų 

3 posūnius JįHkoią, Edwardų 
ir Ciprijona, podukrę Stanis
lava Jaugiela ir žentų ir gi» 
minės.

KJunas pašarvotas randasi 
1646 W. 46th St. ,

Laidotuvės iyyks panedėlyj 
sausio 28. dienų, 8:00 vai. ryte 
iš I, J. Zolb-koplyčios i šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią^ 
kurioje atsibus , gedulingos pa
maldos už vėlionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapinei f

Visi a. a. Ąnufro Damasze- 
■vvičiaus gimines^ draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Posūniai, Podukrai
ir Giminės.. <

Laidotuvėse. patarnauja gra-. 
borius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203:

PRANCIŠKUS NOCIS
Persiskyrė su. šiuo pasauliu 

sausio 22 ‘dienų, 5:30 valandą 
vak. 1935 m., sulaukęs 45 me
tu amžiaus, gimęs. Mažeikią 
apskr., Akmenės parap., Mun-. 
čeliu kaime.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

dėde Joną Noci, dėdės vaikus* 
Jonų, Alberta ir Stelių ir pa- 
žj stamus, o Lietuvoje senų mo
tinėle Barbora, tris seseris Ve- 

> ronikų, Onų ir Barbora ir jų 
vyrus ię giminės.

Kūnas pašarvotas randasi X 
t Eudeikio ir Tėvo koplyčioje, 
1 5340 So. Kedzie Avė.

Laidotuvės ivyks šeštadieni 
sausio 26 dienų, 8:30 vai. ryte 

; iš namų i šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčių, kurioje atsibus 

i gedulingos pamaldos už vėlio- 
‘ nio sielą o iŠ ten bus nulydė

tas i Šv. Kazimiero kapines.
Visi a a. Pranciškaus Nocio 

giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jum paskutini patarnavimų 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.
DėdS, , Dėdės Vaikai 
ir Pažystami.

Laidotuvėse patarnauja gva- 
boriUs* X. Eudoikis. ir Tėvas, 

i Tel.. - Repiiblic 8840* *

SAUSIO 25 ir 26

r
<’ mm,. ■RftĮLD ilnt_F1 TEATRAS F 

3140 S. Halsted _ >

su'Guy Kibbee ir kitais

ir

i' ■

taipgi komedija ir 5 aktų 
vodevilius.

mmmmmvmmmį

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 25 o/ nu 35% 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division SL 
_______ kampas Marshfield_______

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai' 

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

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

dais ir sąžiningu ir maloniu atsi- 
nešimu prie savo kostiumerių. To
dėl. visai .natūralu, kad kasmet tūk
stančiai naujų kostiumierių . atrado 
kad yra ekonomiškiau pirkinėti iš 
šių krautuvių.

šis Ketvirtu Metinių Sukaktuvių 
Išpardvaimas siūlo vertybės, kurios 
sutaupys namų šeimininkėm tūkstan
čius dolerių. Jis suteiks progą už
pildyti lentynas prekėmis, kurios 
kasdien vartojamos virtuvėje ir na
muose.

Prirengimas tokio didelio išparda
vimo užima keletą savaičių, šimtai 
išdirbėjų siūlo savo prekes, kurios 
turi būt atsargiai peržiūrimos ir pa
lyginamos dėl kokybės ir kainos. 
Paskui orderiai turi būt pasiųsti,* 
prekes gautos ir patikrintos, kad bu
tu šviežios ir naujos. Perkant va
gonais galima sutaupyti pinigų, ku
rios' paskui perduodami pirkėjams, 
formoje žemų kainų.

Jus visuomet galite atsidėti ant 
Midwest Stores gero patarnavimo, 
gerų tavorų ir prieinamų kainų. Bet 
šis Sukaktuvių išpardavimas siūlo 
išskirtinus bargenus, kuriais kiek
viena namu šeimininkė turėtų pasi
naudoti. Kodėl jums neatsilankyti 
i “Midwest” krautuve, kuri randa
si jūsų apielinkėj ir nusipirkti kas 
reikia ? Skelb.

aFr!C£
t 34 Metus Vidurmtestyje
„ Mes specializuojamas padaryme 

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

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

32 6 S. STATE ST.

te....................................... Į..........■■■■■■■■■........      ■<

RAMOVA
II TEATRAS ■»

35 te S. Halsted St< _________

SAUSIO 25 ir 26 r ■ ' • '
"KENTUCKY KERNELS” f

' suBert Wheeler. Rob, Woolsey

taipgi komedija.

, Penktadienio vakare DYKAI indai 
moterims.

Matinee iki 6:30 
20c*

kainos. NEDĖLIOJ



CLASSIFIEDADS

KAM reikalinga pirmi mortgičiai 
už $2500 ant South Sidės namo — 
vieno pagyvenimo ar daugiau, atsi
šaukite Box 211. 1739 S. Halsted St.

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

IŠSIRENDUOJA tarvem su pen
kiais kambariais užpakaly. Pigi 
renda — gera vieta — Tinkama bi
te kokiam bizniui.

4213 So. Campbell Avė.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Jtaisai

Išparduodame Baru Fikčerius, viso
kio didžio fiu Coil Baksais ir Sinkom. 
Taipgi Storu fikčerius dėl hyle ku
rio biznio iškaitant svarstykles, re- 
gisteriug ir ice baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S„: State St. CALumet 5269

T A VERNO rakandai, vėliausios 
mados parsiduoda už prieinamiausią 
kainą. Vieta išdirbta — bet dabar 
uždaryta. Gera dėl biznio. Telefo
nas Victoy 4660.

—o—

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

Tel. Dorchester 3403

PARDAVIMUI tavern arba pri
imsiu pusininką singelį. Biznis iš
dirbtas per daug metų. Yra kam
bariai gyvenimui.

4548 So. Wentworth Avė.

TAVERN pardavimui pigiai — 
Gera vieta. Renda tik $20.00 .Prie
žastį pardavimo patirsite ant vietos. 

7013 So. Western Avė.

NAUJIENOS, Chicago, III

išduotiLotų

Pranas

skridimo

PILĖS
Žymiai 
Rcctad

PRANEŠIMAI

m u-

Gerkit ir Reikalaukit
For Rent

5

$

Į

Nesmagioj valandoj... pamėginkite 01d Gold!'

TEL. REPUBLIC 8402

PATARIA

© P. Lorillard Co., Ine.

NATHAf 
KANTER

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

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

Financial
Finansai'Paskolos

savininkams bus 
raportai

Nuo G. P. U. kulkų jis taptų 
kaip rėtis skylellas

Liuosybės 
Bus

_____
įžanga iš kalno 35c., prie

"L*_ ___ . Atsilanky-
Kviečia Komitetas.

tavo draugai.” 
Tuomi jaunu žveju bus

Tokių lapelių su Lenino pa
veikslais užvakar mačiau gero-

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui __

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
Buildingas, octagon frontu, 3x6 
kambarius, kieto medžio trimingai. 
tile maudynė, ir showers, pedestal 
lavatory. Elek. refrig. 3 karu mūri
nis garažas, 1 blokas iki transpor- 
tacijos, arti Nativit” Blessed Virgin 
bažnyčios ir mokyklos. Kainavo pa
statyti $28,000, dabar tik $8750.

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

Visose Alinėse 
Mutual Trilu 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon 

Ir 
Lietuviškos 

Degtinės

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chioago. I1L

“Pirm negu jus ištarsite Lallapalooza, 
Jimmy pasidaro vėl malonus.

“Puikus tabakas priimnus yra ir nuožmiam 
pikčiurnai. Mano nosis žino, kad nėra geres
nio tabako negu Old Gold lapeliai. Jeigu jus 
nupuolate ir einate ‘bum’> užsirūkykite švelnų 
Old Gold. Tai puikus mažutis Senas Suramin- 
tojas, jis palaiko bet niekuomet ne nupuldo 
jūsų dvasios.

(Pasiraio) Žinovas-—
JIMMY (Sdmozzle) DURANTE

PAMATYKITE ši dviejų flatų 
buildingą ir šešių kambarių murini 
cottagc, 6501-03 South Bishop St. 
Parduos skyrium — garu apšildo
mi, parduoda savininkas už didelį 
bargena. Cottage yra atdaras pa
matymui.

Matykite
frEitk H. BARTLETT & CO. 

83 West Washington St. 
2 lubos.

klauskite Mr. Lemke.

PARDAVIMUI beauty shop—-vis
ką kartu arba skyrium. Moderniš
kai įrengta, geroj vietoj. Nebran
giai, apleidžiu miestą, 4934 W. 15 
St., Cicero.

kar. Kartu su juo atvyko ir 
p. Vaitkiene.

su 
Rcctade No 1 ar 2 žiūrint

Ir šio keisto Kornevilio gy- 
nariai yra'ventojo ro.ėje mos matome Pra- 
susirinknie nų Jakavičių, mums žinomą ir 

i dainininką-artistą,

Jis praneš 
laiką, apie 
apie lėktuvo 
lūs svarbius 
kiine, kuris
Wm. J. Kareivos 
4641 South Paulina street.

Leitenantas Feliksew 
siandi e n paskelbs 
“L’tuanicos 11”

.... ............................. . nuimi ii î

I®

PARSIDUODA forecloseris medi
nis namas 8 pagyvenimų, garadžius, 
50 pėdų lotas 59tos, 55tos ir Kedzie 
Avė. apielinkėj. Kaina tiktai $2650.

Taipgi 4 pagyvenimų mūrinis 50 
pėdų lotas West Saidėj gražioj vie
toj. $2600.

Taipgi 8 pagyvenimų medinis, ga- 
radžius, 50 pėdų lotas, parsiduoda 
per Probate Court arti 63Čios gatve- 
kariu ir Central Avė. 50 pėdų lotas, 
duokite pasiūlyt*'-’ Kreipkitės laišku 

CHAS. URNICH
56 W. Washington St, Room 514.

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

Juoz. Bubnis pirm.
Marti. Z. Kadzevskis sekr. 

2523 W. 23 Place.

Vyrų ir Moterų Apšvietos Drau
gystės 25-kių Metų Jubiliejus rengia
mas sausio 27 d. 1935, ’ * ’ "
svet., 14 St. ir 49 Ct. Cicero, 
statoma scenoje Ant Rytojaus ir 
Dainos. T* 'Z ' Z 
duru 40c. šokiams 25c. 
kitę.

N I E ž A N č I O S 
KRAUJAIS TEKĄ 

Nereikia piauti 
Palengvintos 

reikalingumo
Didelė Tūba s"?i,e 50cPipe
Rectade Laboratories 
64 W. Randolph St, Chicago, 
__________ K a m b. 402.

STUICHT KENTUCK*
BOURBON <

*

V . IMį. /j

LE1T. F. VAITKUS ŠIANDIEN PASKELBS1. 
GALUTINUS SKRIDIMO PLANUS IR LAIKA
Kalbės i kolonijų komitetų, garbės narių 

ir valdybos bendrą susirinkimą
Vaitkus garbės narių ir ALTASS cent-i 

galutinus ro valdybos bendras susirin- 
skridihu) kimus, kuriame ALTASS nuo

savęs paskelbs skridimo dar-! a,sPa,aj 
bo užbaigimo planus. Su tuo 
susirinkimu ALTASS ir pra
dės varyti skridimo darbą 
prie pabaigos, nes parei'kė 
valdybos nariai, vasara sku
biai eina artvn ir skridimo* • • * • • 'įvykimo laikas nėra taip toli- 

’ nuis, kaip atrodo. >
,, , , , , , i Lakūnes vakar atm/koRaportuos centro valdyba I Chicaonn
Tai bus bendras Chicagos į ‘ J

kolonijų komitetų atstovų,; Leitenantas Vatkus 
------------------------------------- specialiai atvyko Chicagon, 

kad dalyvauti šiame susirin
kime. Per keletą savaičių, 
kai užėjo blogi orai, lakūnas 
studijavo įvairius

anie
skridimo kelią, 

stovį i>r apie ki- 
dalykus, susirin- 
į vyksta šįvakar 

svetainėje,

Chicagos kolonijų at
stovai ir garbes 
kviečiami šiame 
dalyvauti. Jo pradžia, 8 vai., pažįstamą 
vakare. kuris turi kohtraktą su Chica-

go G rami Opera ir rengiasi <te- 
nai dainuoti.

Jonas Grenys —- D. Kežas
Jaunas žvejys, geras daini

ninkas, romantiškas vaikinas, 
bet didelis bailys. Vienok mer- 

ikavičiu-s'Minos myli jį labiau už kitus 
i kaimo vaikinus. O jis myli lais- 

Pereitą ka.'tą kalbėjome apie vę. Jis pasiryžęs geriau skursti 
' Serpoletę, tai šiandie pakalbę-'laisvėj neini bernauti. Bet bai
siui apie jos auklėtojų — Gas- luinas trukdo loiĮcytis prie sa- 
parą ir žvejį — Joną Grenj. -vo pasiryžimo ir, anot grafo de 

Gasparas vaizduojamas šiurk-. Kornevill, jis anksčiau ar ve- 
štus ir piktas; tečiaus po tuomi 
šiuikščiu paviršium galima ma
tyli teisingą ir geros širdies 
žmogų. Tik teisingi žmones ga
li globoti svetimus turtus, ne-

Įdomieji “Kornevilio 
Varpų” asmenys

Penktadięrri:?, «aus. 2$, 1985

Sekmadienį metinis 
Tautiškų Kapinių 

susirinkimas

J ką pluoštą viename Chicagos* 
1 sąšlavyne, kuriuos be jokio pa-i 

sigailėj imo kon t r-revoliucioniš-
kas vėjas visaip tampe-blaškė. 
Ak, sakau, jeigu čia butų bol
ševikiška tvarka ir darbuotųsi 
GPU, tai greit toks kontr-revo- 
iiucionieriškas vėjas taptų nuo' Movjį”?’ oįpecial; 5'r?nlįliP 
šautuvų kulkų kaip rėtis sky
lėtas.

liau bus pakartas!
Ir Grenys nerimsta nė kaime 

nė prie jūres. Jis norėtų kur 
nors ištrukti, kur nors nuke
liauti ir tą savo norą jis įspū
dingai išreiškia sekama daina: 
“lu plauk laiveli
Į tok.ą saij, '
Kur be vargų žmonės gyven, 

užaugino Scr- Kur jure snaudžia,

vakar j turėdami sau iš to jokios nau-
— -dos. Tiktai geraširdžiai žmonės 

auklėja žolynuose rastus kūdi
kius.

Gasparas jau i
oro kelius polėtę ir žerminą. Abidvi svei- Audros negaudžia, 

per Atlantiką, rinko ir studi-Įkos ir 
javo statistines žinias ir ren-

MutualLiquorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

puikios merginos, ' tik Kur vejų nėra — žvejy, tu 
Gasparo akimis žiūrint, per-1 plauk ten! 
daug padykusios. Jis mokina Jure — tavo tėvyne, 
jas ir rūpinasi jų ateičia. Jis Luotas — tavo namai, 
globoja grafų tintus ir taupo Bangos — tavo patalynė, 
surinktus nuošimčius. Jis serg- žuvys 
sti Kornevilio palocių: sutveria 
lenai šmėklas ir piktas dvasias sų mėgiamas dainininkas D. Ke- 
idant niekas nedrįstų prie pa-!zas, taip pat jaunas ir gabus, 
Jociaus ne prisiartinti. Ir visas 
tas darbas jam kuogeriausiai 
sekasi.

Bet štai vieną naktį jis taip 
pat rūpestingai ir, vykusiai vai
dina šmėklų rolę, kaip ir pra
eity; ir džiaugiasi surinktu auk
su; tame momente senas did
vyrio šarvas ima kalbėti, su
skamba bokšte varpai, pasirodo 
žmonės! Tas Gasparui buvo 
perdaug: jis pabhido! Po to jis 
vaikšto po kaimą ir kartoja 
varpų dainą: Din-don, din-don, 
din-don-din ir lt.

šj sekmadienį, sausio 27 d., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
įvyks visuotinas metinis Lie
tuvių Tautiškų kapinių lotų sa
vininkų susirinkimas. Susirin
kimas prasidės 1 vai. po pie
tų.

Turėjo $17,903 įplaukų
Kiek ankščiau šį mėnesį įvy

ko kapinių trustistų (globėjų) 
susirinkimas, kuriame kapinių 
užveizdos patiekė metinį rapor
tą. Iš jo pasirodė, jog Kapinės 
turėjo $17,903.40 įplaukų. Lo
tų parduota 40. Pilnai užsimo
kėjo 27, o 13 nupirko išmokė
jimais. Iš aukščiau paduotos su
mos pasirodo, kad kapinių apy
varta kyla su kiekvienais me
tais.

Globėjas, atstovas kapinių 
turimus Lietuvių Auditorijos 
bonus, raportavo, kad dabar
tiniai Auditorijos menadžeriai 
leidžią pinigus keliais deset- 
kais dolerių, bet iki šiol nėra 
išdavę atskaitos.
Prašo nevėluoti dėl “Kornevi- 

lio Varpai”
Lotų savininkai yra prašo

mi nevėluoti į metinį susirin
kimą sekmadienį, nes dauge
lis norės važiuoti į “Pirmyn” 
choro parengimą, operetę, 
“Kornevilio Varpai”. Metinis 
susirinkimas bus svarbus tuo, 
kad bus išduotos atskaitos ir 
bus renkama komisija kapinių 
puošimo. dienos iškilmėms.

Trustistas P. Daubaras.

Ir balsuotojus importuos?
Tik kažin kas už tuos bolše

vikų kandidatus balsuos, kad 
patys bolševikai, ypač lietuviš
ki, kiek žinau, yra pasaulio, o 
ne šios šalies piliečiai. Juk dar 
neseniai jie save viešai prisista
tydavo pasaulio piliečiais ir sa
kydavo kaip revoliucija įvyks, 
tai patys be jokio trubelio pi
lietiškas popieras pasiims.

Bolševikai importavo Lenino 
paveikslus, importavo visas Le- 
nino-Stalino evangelijas, pagal 
kurias jie čia darbuojasi. Gal 
būt jie mano importuoti ir bal
suotojus. —A. J. S.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

OKSAS EXPRESS, Coal. Wood & 
. i

County Egg — $5.85 — 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.35). Pristatom vi
sokių kitų rūšių anglių pigiai. Per- 
traustom 4 ir 6 kambarių rakandus 

— nuo pirmų lubų iki pirmų lubų, 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra. 
šaukite John Oksas. 2649 W. 43rd St. 
Tel. LAFAYETTE 8980.

kaip ir jo originalas.
Kiti aktoriai

Žermina, grafaitė, Gasparo 
augintinė — Aldona Grigoniutė.

Grafas Enrikis de Kornevill 
-r- V. Tarutis.

Vaitas — T. Rukštalis 
Rcjantos — B. Miller 
Gripporden — V. Ascilla 
Fuinar — K. Matekunas 
Marė — Helena Rimkus 
Ona — Vertu, lįjekrosh 
Gertrūda — Albina Trilikaitė 
Zuzana — Stella Rimkai'tė 
Kašalotas — E. Chcpulis. " 
Ir visas “Pirmyn” choras — 

ta puiki skaitlinga jaunimo or
ganizacija sukliurusi dirbti 
gražų kultūros darbą.

J. šmotelis.

Da'ktarų Susirinkimas. Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugijos mėnesi
nis susirinikmas jvyks sausio 25 d.. 
papratu laiku. 6641 S. Western Avė.

I)r. T. Dundulis,
Am. Liet. Dakt. Dr-jos Rašt.

S. L. A. 6-to apskričio kuopoms 
S. L. A. 64o Apskričio metinė kon
ferencija įvyks nedėlioj sausio 27 
d. 1935, 1 vai. po pietų Sandaros 
svet., 814 W. 33rd St.. Chicagoje 
Visus kuopų delegatus-ės kviečiame 
dalyvauti, nes šiame suvažiavime 
apart rinkimo apskričio valdybos 
1935 metams bus svarstomi svarbus 
organizacijos reikalai. Kuopos gy
vuojančios 6to apskričio rybose, ne
priklausančios prie apskričio kviečia
mos prisidėti ir darbuotis kartu or
ganizacijos ir musų pačių labui.

Antanas Zalatorius pirm. 
Justas čiliauskas sekr.

Chicagos Lietuvių Auditorijos Bo- 
nų savininkų metinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčioje sausio 25tą 1935 m. 
8tą vai. vak. Chicagos Lietuvių Au
ditorijos salėje 3133 So. Halsted St. 
Prašome visų bonų savininkų pribū
ti, bus per komitetą išduotas rapor
tas apie Auditorija, ir taipgi bus 
svarstyta apie labai svarbius daly
kus, katrie neatbūtinai turės būti 
apsvarstyta. Draugijos, Kliubai, Kuo
pos ir organizacijos malonėkite po 
viena atstovą prisiųsti ant šio susi
rinkimo. ,. !» s

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

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

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

Tel. Lafayette 2114.

Tie niekšiški kontr 
revoliuciniai ve-

: f .

jai Chicagoje!

Bolševikiško rajono atbalsiai
Rusijos bolševikų laikraščiuo

se rašoma, kad ten esanti “be
dievių organizacija” yra nie
kam netikusi, nes GPU suradu
si, jog net idėjiniai komunistai 
karštai prie Dievo meldžiasi, o 
nekųrie kolchozai kviečia popus 
laukus šventinti. Taigi nežiū
rint GPU stiprios darbuotės 
nuslopinti tikėjimą, bolševikiš
kame rojuje žmones gvoltu 
šaukia, “nuo maro, bado ir nuo 
prakeiktos diktatūros išgelbėk 
mus, Viešpatie!”

Su “velyčesitva” priešakyje
Šiomis dienomis ir Chicagoj 

bolševikai paskelbė lapelius su 
Rusijos nabašninko Lenino pa
veikslais, kuriuose žmonės bu
vo kviečiami atsilankyti į “ma
sinį” susirinkimą apdūmojimui 
Lenino-Stalino evangelijos pa
gal kurią, sako, turės būti iš
rinkti komunistai Chicagos 
miesto valdininkais ateinančiuo
se pavasario rinkimuose, su 
“velyčestvo” majoru K. Lock- 
ner priešakyje. Na, o po išrin
kimo, žinoma, prasidės rojus, 
kuriame ’ ir Chicagos piliečiai 
galės taip ščyrai melstis prie 
Dievo, kaip dabar meldžiasi Ru
sijos piliečiai.

šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
Terautu ves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

PASIRENDUOJA didelė roąd- 
auzė su fikčeriais ir stendu. Biz
nis išdirbtas per daug metų, randa
si Willow Springs, 83rd ir Kean 
Avenue.

Kreipkitės pas savininką 
STEVE ŠVILAINIS, 
3428 So. Halsted St.

Švelnia gerklei
GIGĄ R ETAI

ŠvehiaML AMJiHIKOS CI6ARETM

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis
WGES
1360 kilocycles

Panedėlj
Seredą ir 
Pėtnyčią

“Kaip tik aš pradedu darytis piktas 
... Aš tuojaus skaitau iki dešimts ir sten
giuos susivaldyti. Ir su kiekvienu skait- 
lium aš užsitraukiu Old Gold.

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




