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Siūlo suvienyti vi
są transportaciją

Facfmiin ragina an. valstijinės prekybos komisijos ^asiman ragina su kontrolCn> kad ji gaiėtų visas 
vienyti transportą- j tas įmones taip sutvarkyti, kad 

jos neštų naudos visai šaliai ir 
j negalėtų vesti žalingos konku- 
: rencijos viena kitai. Tuo tiks
lu reikėtų praplėsti ir pačios 
komisijos galias.'

Geležinkeliai gi turėtų būti 
reorganizuoti, sako Eastman, 
nes jie dabar yra taip susipai
nioję, kad jų išpainioti nega
lima. Taipgi kad butų moka- 

Jis ragino, kad visos trans- mas pensijas pasenusioms gele- 
portacijos įmonės—busai, lai- žinkeliečiams ir tiems, kurie 
vai, geležinkeliai, pipetine, net reorganizuojant transportaci- 
ir lėktuvai ,butų pavesti tarpi- jos sistemą gali netekti darbo.

cijos įmones
WASHINGTON, s. 30.—Ge

ležinkelių koordinatorius East
man ragino kongreso komitetą ( 
sutvarkyti šalies transportaci-; 
ją ir vieton palaidos dabartinės 
tvarkos įvesti tvarkią naciona- 
lę transportacijos sistemą.

Kanadoje jau įneštas 
nedarbo apdraudos 

bilius
Verstina apdrauda apims tik 

dirbtuvių darbininkus

0TTAWA, Ont., s. 30.—Pre- 
mieras Bennett, konservatorius, 
vakar įnešė atstovų bute ne
darbo apdraudos bilių, kuris 
paliečia apie 1,500,000 Kanados 
dirbtuvių darbininkų.

Bilius numato nedarbo ap- 
draudą tik mechanikams ir pa
prastiems dirbtuvių " darbinin
kams, bet nenumato apdraudos 
žaliavos gamintojams, kaip far- 
meriams, žvejams, medžių kir
tėjams. Taipgi nenumatoma 
apdrauda ir “baltkalnieriams” 
raštinių darbininkams, kaip 
bankųJr apdraudos komp. kler
kams, raštinių ir kitiems plun
ksnos darbininkams.

Einant premiero Bennett pa
siūlymu, kiekvienas darbinin
kas turi mokėti į apdraudos 
fodną po 25c į savaitę. Po tiek 
pat nuo kiekvieno darbininko 
turi mokėti ir samdytojai. Val
džia gi mokės po 10c į savaitę 
nuo kiekvieno darbininko ir 
taipjau padengs visas išlaidas, 
surištas su to fondo vedimu ir 
apdraudos išdalinimu.

Ištikus nedarbui, jei yra mo
kėję apdraudą per 40 savai
čių, nevedelis gaus $6 į sa
vaitę, mergina gi $5.10. Už 
kiekvieną užlaikoma vaiką bus 
mokama po 90c į savaitę, taip 
kad vedęs vyras su penkiais vai
kais gaus $10.50 į savaitę. Be
darbiai gaus pašelpą per 78 die
nas su tūlais priedais—po vie
ną dieną už kiekvieną savaitę, 
už kurią buvo mokėta apdrau
da per pereitus penkis metus.

Apdraudos vykinimą prižiū
rėtų trijų žmonių federalinė 
komisija, kuri galėtų atidaryti 
savo skyrius visoje Kanadoje.

SAN FRANCISCO, Cal., s. 30. 
—Mrs. Mary Parenti pagimdė 
ligoninėj mažiausį, bet sveiką 
kūdikį, kuris sveria tik 1 sva
rą ir 5j/2 uncijų. Kūdikis patai- 
pintas inkubatoriun.

lio oio biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, maža permaina
temperatūroj. <

Saulė teka 7:95, leidžiasi 5:- 
02.

N. Y. legislatura 
priešinga panaiki
nimui vaikų darbo

Texas taipjau atmetė pataisą 
prie konstitucijos

ALBANY, N. Y., s. 30. — 
Nežiūrint prezidento Roosevel- 
to atsišaukimo ir gubernato
riaus Lehman raginimų, demo
kratų kontroliuojamas valsti
jos senato teisinis komitetas 
vienbalsiai nutarė rekomenduo
ti legislaturai atmesti ratifi
kavimą pataisos prie federali
nės konstitucijos, kuri panai
kintų vaikų darbą. *.

Dabar nebėra vilties, kad ra
tifikavimas pareitų ir pačioje 
legislaturoje.

AUSTIN, Tex., s. 30. —Texas 
senatas atmetė ratifikavimą 
vaikų darbo panaikinimo patai
sos prie. ' federalinės konstitu- 
cijos. ; .

VVyoming betgi ratifikavo
CHEYENNE, Wyo., s. 30.— 

Wyoming legislatura ratifika
vo vaikų darbo pataisą prie 
federalinės, konstitucijos ir pa
siuntė ratifikavimą pasirašyti 
gubernatoriui.

Nepaklausė nacių 
uždraudimo

BERLYNAS, s. 30. — Nors 
nacių kultūros ministeris ir 
buvo uždraudęs profesoriams 
ir valdininkams dalyvauti pa
gerbime atminties Fritz Haber, 
vistiek apie 300 profesorių ir 
karininkų susirinko Dahlem pa
gerbti atmintį to vokiečių mo
kslininko, kuris surado būdą 
išgauti nitrogeną iš oro, kas 
davė Vokietijai galimybės tęs
ti karą. Prof. Haber mirė me
tai atgal ištrėmime, nes jis bu
vo priverstas apleisti Vokieti
ją kaipo dalinai kilęs iŠ žydų.

Susekė suokalbi 
Meksikoj

MEXIC0 CITY, s. 30. —Dar 
18 žmonių liko suimta už suo
kalbį sukurstyti sukilimą Mek
sikoj. Jie jau buvo sukėlę 
$800,000 fondą ginklams ir 
amunicijai.

HANSAS CITY, Mo„ s. 80. 
-•-Barzdaskutys Venard išrado 
sląstus nušauti vagilių, jei tut
sis bandytų naktį įsilaužti į jo 
barzdaskutyklą. Bet pats Ve
nard užmiršo užtaisęs sląstus 
jr liko nušautas atidarant barz
daskutyklą.

■ . >
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Beulah, Mich. — Teisėjas Fred S. Lamb (jo paveikslas randasi kairėje pusėje) iš Cadillac,
Mich., įsakė ištirti Dr. Brooks “vaikų farmą”, kuri randasi prie Beulah. Paveiksle parodoma 
tos farmos namukai.

Toj “vaikų farmoj”, spėjama, kad mirė 25 vaikai. Ligi šiol jau surasta 20 lavonų.
Valdžiai rupi patirti, kodėl toj farmoj tiek daug vaikų mirė.
Brooks turi Chicagoj ir ligoninę, iš kur jis siųsdavo nėščias merginas į farmą, kad joms

ten butų patogiau nuo “svieto akių” pasislėpti.

Jugoslavija leido* šu- 
gryšti 1,000 ištrem

tų vengrų
BELGRADAS, Jugoslavijoj, 

s. 30. —Užsienio reikalų minis
terija paskelbė, kad apie 1,000 
vengrų, kurie buvo ištremti 
gruodžio mėn. atgiežai už ka
raliaus Aleksandro užmušimą, 
leista sugryšti atgal į Jugosla
viją.

Pirmenybė atiduodama tiems, 
kurie yra vedę jugoslaves, turi 
Jugoslavijoj nuosavybę, ar yra 
tarnavę armijoj.

Lėktuvas išgelbėjo
LAKEHURST, N. J., s. 30.— 

Ūkininko Myer šeimyna liko 
sniego užpustyta savo bakūžėj 
miškuose ir pelkėse. Per pas
tarąsias kelias dienas trokais 
ir arkliais bandyta jo bažukę 
pasiekti ir pristatyti Šeimynai 
maisto. Bet keliai buvo taip 
užpustyti, kad niekas negalėjo 
jų pasiekti.

Tada karo laivynas pasiun
tė savo lėktuvą, kuris surado 
Myer bakūžę spanguolių pelkė
se ir prie pas jos numetė mais
to.

8 ŽUVO TEATRO LUBOMS 
ĮGRIUVUS

MEDELLIN, Colombia, Pietų 
Amerikoj, s. 30.— Alcazar te
atro luboms įgriuvus 8 žmonės 
liko užmušti ir 40 sužeista.

BERLYNAS, s. 30.z — Pa
skelbta, kad iš 207 žymių vo
kiečių ,daugelis kurių yra pasi
šalinę į užsienį profesoriai, ne
teko Vokietijos pilietybės, neš 
jie esą žydai arba “pavojingi 
valstybei” žmonės. - 

. _
SCOTT CITY, Kaą., s. 80.— 

čia surengtoje masinėje zuiki# 
medžioklėje* ūkininkai nušovė 
12,000 zuikių.

■ ,.■/ r . ; ‘ • “Z'-4/ • • ' '

Areštavo 20 socialis-| Hitlerio pagelbinin-
tų vadų Austrijoj
VIENNA, s. 30. — Policijai 

pasisekė susekti ir areštuoti 20 
narių slapto socialistų pildomo
jo komiteto, kuris vadovavo 
visai slaptai socialistų darbuo
tei.

Iš surastų dokumentų su
sekta, kad socialistai ruošiasi 
prie didelių demonstracijų va
sario 12 d.—metinėse sukak
tuvėse Dollfusso surengtų so
cialistų skerdynių.

Hauptmanno byloj 
liudija jo žmona

FLEMINGTON, N. J., s. 30. 
—Šiandie Bruno Hauptmanno 
byloj pradėjo liudyti jo žmona. 
Ji paliudija, kad tą vakarą, ka
da Lindberghų kūdikis liko iš
grobtas, taipjau tada, kada bu
vo sumokėti pinigai už kūdikio 
išpirkimą, Hauptmannas buvo 
namie.

Šaukėsi pagelbos-* 
ir nutylo

SAN FRANCISCO, Cal., s. 
30.—Japonijos laivas Chira Ma 
r u, kuriuo Pacifikę plaukė 50 
žmonių įgulos, šaukėsi per ra- 
dio pagelbos ir paskui prane
šė, kad jis skęsta. Po to radio 
nutylo ir su laivu susižinoti 
nebepasisekė.

TRYS VAIKAI SUDEGĖ
■ v." ■ 1 -

COPPER CLIFF, Ont., s. 80. 
—Motinai išėjus svečiuotis pas 
kaimynus, užsidegė jos namai 
ir trys jos rna^i vaikai sudegė. 
■ . i . ; . ..7 . , „ , „ r„,y ----

LĖ MARŠ, Ją., s. 80. -r-Tro- 
kas įvažiavo į einantį North- 
westem tavoripį traukinį įir 14 
•traukinio vagonų nublukę j 
upę. Du troku važiavę žibo* 
nįs tiko Sužeisti.

' ' < ' ■ ' ' ■■ > ■ ■ ■ •

kas Goering gryšta
iš “medžioklės”

BALTSTOGĖ, Lenkijoj, s. 30. 
—Prūsijos premjeras gen. Goe- 
ring, artimiausias Hitlerio pa- 
gelbininkas, užbaigė dviejų die
nų medžioklę su Lenkijos pre
zidentu Moscickiu ir išvažiavo 
nežinia kur, galbūt atgal į Var- 
šavą. Medžioklė Goeringui ne
sisekė. Jis nušovė tik šerną ir 
kelis zuikius.

Bet jis atliko kitą darbą. Jis
per tas dienas galėjo laisvai 
tartis su Moscickiu ir su arti
miausiu Pilsudskio draugu, gen. 
Sosenkowski, taipgi su kitais 
Lenkijos karvedžiais, kurie j j 
lydėjo ir sužinoti iš jų apie 
tikrąjį Lenkijos nusistatymą.

šio miesto gyventojai džiau
giasi dėl svečių išvažiavimo, 
nes jiems viešint čia buvo tik
ras karo stovis, taip kad gy
ventojai nė gatvėje nelabai ga
lėjo pasirodyti.

ATSTEIGS SENĄSIAS AL
GAS VALDŽIOS DAR

BININKAMS

WASHINGTON, s. 30. —At
stovų butas priėmė pasiūlymą 
pakelti 5 nuoš. algas valdžios 
darbininkams. Senatas jau pir
miau tą pasiūlymą priėmė.

Tuo budu valdžios darbinin
kų algos bus atsteigtos iki bu- 
busios normos, nes jos prieš 
porą metų buvo nukapotos 10 
nuoš. Pernai jos buvo pakel
tos 5 nuoš., o dabar nukapo- 
jimas liko visai išlygintas.

WEST PALM BEACH, Fla., 
s. 80. — ^Buvusio demokratų 
kandidato į’ prezidentus, Alfred 
E. SĮnith, Žmona liko atvežta į 
ligoninę su sulaužyta dešiniąja 
rank&« Ranką ji išsiląužė va- 
žųiodama traukiniu ,kai trau
kulys staliai truktelėjo ir jį 
parkrito užsigaudama ranką j 
sėcjynės briauną.

■ V'. r 
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350,000 Belgijos be
darbių maldauja ka

raliaus pagelbos
Darbininkai grūmoja generali

niu streiku dėl sumažinimo 
pašalpų bedarbiams

BRIUSELIS, Belgijoj, s. 30. 
—Penki bedarbiai tėvai, kurie 
atstovavo 350,000 Belgijos be
darbių, apsilankė pas karalių 
Leopoldą III, maldaudami pa
gelbos bedarbiams.

“Įsivaizduokite kaip jus jaus
tumėtės, jei jūsų vaikai netu
rėtų maisto, čeverykų ir šiltų 
drabužių”, pareiškė vienas be
darbių karaliui. Bet karalius 
negalėjo nieko atsakyti.

Bedarbiai prisiuntė delegaci
ją pas karalių, todėl, kad da
bartinė Belgijos bankierių val
džia žymiai sumažino bedar 
biams pašelpas ir senatvės pen
sijas. Delei to visoj šalyje ki
lo didelis nepasitenkinimas ir 
darbininkai grūmoja paskelbti 
generalinį streiką, jei bankie
rių valdžia neatšauks savo “ba
do dekreto”.

Bet bedarbiai pareiškė kara
liui, kad jie nori ne tiek juos 
žeminančių pašelpų, kiek dar
bo, kad jie patys galėtų užsi
dirbti pragyvenimą.

Bedarbių delegacijai besilan
kant pas karalių, Belgijos Dar
bo partija buvo surengusi mil
žinišką masinį susirinkimą.

— ........- -.. .

Nubausti triukšma
vusieji bažnyčioje
ROKIŠKIS.— Gruodžio mėn. 

31 d. Rokiškio apylinkės teis
mas nagrinėjo Rokiškio klebo
no prel. Labanausko iškeltą by
lą J. Ramanauskui, J. Lapeliui, 
K. Dabregai ir M. Bliudžiuvie- 
nei už triukšmavimą bažny
čioje ir trukdymą kunigui sa
kyti pamokslą. Kaltinamieji 
ir daugiau kitų, reikšdami ne
pasitenkinimą, kad buvo iškel
tas iš Rokiškio kun. Rankelė, 
vikarui kun. Baltrukėnui per
skaičius evangeliją, ėmė gie
doti “Angelas Dievo” ir tuo 
nedavė pradėti sakyti pamoks
lą. Apylinkės teisėjas, išnag
rinėjęs bylą, kaltinamuosius 
nubaudė po vieną mėnesį kalė
jimo, bet nuo bausmės lygti
nai atleido, jeigu jie vienerių 
metų bėgyje nebenusikals.

Be to, byla su Lietuvos ži
nių redaktore Bortkevičiene dėl 
straipsnio “Rokiškio parapijoj 
riaušės dėl kunigų” apylinkės 
teisimas atidėjo iššaukti liudi
ninkų.

NEW YOYRK, s. 30. — 33 
žmonės liko sužeisti Lackawa- 
na pasažieriniam traukiniui 
ties Harrison, N. J., įvažiavus 
j tavorinį traukinį.

CHICAGO.—Madų pranašau
tojai sako, kad šią vasarą mer* 
ginos visur nešiosiančios trum
pas kelinaites—“shorts”— iš
ėmus tik šokius ir pokilius.

LONDONAS, s. 30. — Ang
lijos sosto jpedinyS; Vali jos prin
cas, išvažiuoja trijų savaičių 
atostogoms Austrijos Tyreliam 
kalnuose.

- •" ' ' ■*»

ASUNCION, Paraguay, s. 22. 
29—Paraguay kariuomenė įsi
veržė į pačią Boliviją ir užėmė 
vieną miestą.

ROCKFORD, III., s. 29.—Mo- 
kytojų algos šiemet bus pa
keltos 10 nuoš.

No. 26

Reikalauja atiduoti 
teisman real estate 

bonų raketierius
Vien Chicagoje ir New Yorke 

tie raketieriai nusukę žmo
nėms $1,000,000,000, sako 
kongresmanas Sabath

WASHINGTON, s. 30. Spe
cialus atstovų buto komitetas 
pareikalavo, kad butų padary
ti kriminaliai tyrimai real es
tate bonų raketierių, kurie bo 
nų savininkams yra nusukę 
mažiausia $1,000,000,000 ir kad 
tie raketieriai butų atiduoti 
teismui.

Komiteto pirmininkas kon- 
gresmanas Sabath sako, kad 
tais raketieriais vadovauja kli
ka New Yorko ir Chicagos ad
vokatų, kurie sudarė įvairius 
taip vadinamus “bonų apsau
gos”—bond proteetive komite
tus ir su jų pagelba, patys 
plėsdami augštas kainas už sa
vo “patarnavimą” baigia nai
kinti paskutinį bonų savininkų 
turtą. Del tų suktų advokatų 
ir bondholderių komitetų vei
kimo kenčia ne tik patys bonų 
savininkai, bet taipjau ir val
džia, nes jis moka ir valdžiai 
priklausančius taksus nusukti.

Valdžios pajamų biuras jau 
pradėjo veikti ir pasigavo vie
ną Chicagos komitetą už nusu- 
kimą taksų. Kongresmano Sa
bath komitetas reikalauja, kad 
į tą^ dalyką taipjau įsimaišytų 
teisingumo ir iždo departamen-

" . ..

Pasak kongreso komiteto, 
Chicagoje veikia du “grandinių 
komitetai”, kurie jau pasigro
bė savo kontrolėn 402 nuosavy 
bes 18 valstijų. New Yorke* gi 
du komitetai pasigrobė 289 
nuosavybes 21 valstijų.

Tie “bondholderių komite
tai”, kuriuos pasiskiria patys 
raketieriai, baisiausia išnaudo
ja bonų savininkus. Jie suren
ka bonus ir paskui juos užsta
to už savo išlaidas.

Niekurie Chicagos raketie- 
riški komitetai bando įkišti bo
nų savininkams, už bonus, be
verčius aliejaus ar kitokius Še
rus. Patys gi tada pasiima sa
vo visiškon nuosavybės namus 
ir apartmentus. Kitur dar ki
tokia raketas yra varomas su 
bonais, kad bonų savininkai 
prarastų visas į bonus sudė
tas sutaupąs. Chicagoj ant bo
nų savininkų buvo uždėta dagi 
5 nuoš. mokesniai neva paden
gimui išlaidų. Tuo budu sukti 
advokatai susirinko sau $4,- 
000,0000 už “patarnavimą”.

Kongreso komitetas tirdamas 
tų bondholderių komitetų vei
kimą Chicagoje iškėlė nepa
prastų dalykų ir didelių suk
tybių. Betgi tai, pasak Sa
bath, buvo pajudintas tik pats 
paviršius, dar toli nepasiekta 
pati blogumo šaknis ir jis rei
kalauja, kad kongresas pa
skirtų daugiau pinigų tęsimui 
tų tyrinėjimų.

Rekonstrukcijos Fi
nansų Korp. veiki

mas prailgintas
WASHINGTON, s. 30. -Va- 

kąr atstovų butas priėmė bi
lių, kuris prailgino Rekonstruk
cijos Finansų Korp. veikimą dar 
dviems metams.
' Bilius liko priimtas be balsa- 
;imo, kadangi abi ^partijos su
tiko, kad ta valdžios korpora
cija atliko gerą darbą.
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OHIO LIETUVIU ŽINIOS
tas yra giluti lovoję,,-— j j kan
kina didelis “Škltis”.

Butųį k&i jiTiUgat j| 
aplankytų ir p^ūdš'tų^

IŠ LIETUVOS

CLEVELANDO
MARGUMYNAI
Žiema užklupo

Kaip visur, taip ir musų 
kaitipelį šalčiai aplankė. Per 
kelias dienas gerokai žmones 
pakankino. Pasiturintiems, ži
noma, tie šalčiai ne tiek buvo 
baisus, kadangi jie turi šiltų 
drabužių ir šiltuose namuose 
gyvena. Bet biedniokams tai 
buvo tikras vargas. Laimė 
dar, kad nedaug sniego te
buvo.

Paskutinėmis dienomis oras 
šiek tiek sušvelnėjo, tai ir 
biedniokams pasidarė .links
miau;

Norima leisti laikraštį;
. Kiek teko nugirsti, tai vie
tos katalikai planuoja išleisti 
savaitinį laikraštį. Laikraštis 
busiąs keturių puslapių ir 
kainuosiąs vienų dolerį per 
metus.
. Kad kokios, esančiam sa
vaitraščiui atsiras konkuren
tas.

Reikalavo skolos ir pa- 
tekd j belangą.

Anų dienų gatvėje išgirdau 
didelį* triukšmų. Žiuriu, vienas 
vyra* šaukia, kiek tik balso 
turi, kad draugutis jam grų> 
Žintų skolų. Girdi, tu esi sko
lingas man penkis dolerius, 
tai atiduok. Nejau man reikės 
dar kelis metus laukti?

Rėkavo jis tol, kol neatvyko 
policija. Policija be didelių 
ceremonijų nusivežė jį į cypę 
už ramybės ardymų; * *

Tai tau reikalauįi * .skil'i’ 
gatvėje!

United Products
Reporteriui teko užsukti į 

United Products įmonę, kuri 
gamina smulkius dalykus. Ta 
bendrovė susikūrė nelabai se
niai, bet jau turi ištobulinusi 
kelis gerus produktus; Pavyz
džiui, imkime rašalų. United 
Products rašalas kainuoja la
bai pigiai, bent kelis kartus 
pigiau nei dabar pardavinėja
mas rašalas.

Kitas produktas yra lazur- 
ka; Krautuvėse už mažų bon- 
kūtę reikia mokėti 
kų centų. Naujoji 
lazurkų pardavinės 
giai.

parodęs,, gydydamas juos dy
kai.

Dr. Vitkui tenka didžiausias 
kreditas dėl suorganizavimo 
vietos ALTAŠŠ. skyriaus. Jiš 
yra ir to skyriaus piriiiiniii- 
kas.

Linkiu jam ligų nugalėti 
kuo greičiausiai pasveikti.

Naujas daktaras;
Juo tolyn, tuo daugiau pro

fesionalų susilaukiahie. štai 
prieš kiek laiko atsidarė ofisų 
Dr. Petras P. Palais.. Jo ofiso 
adresas yra 8102 Superior av.

Trumpoje ateityje bandysiu 
jį aplankyti bei patirti, kaip 
jam sekasi.

Turėsime ir mes mokes
čius mokėti;

Ir musų valstijų neatsilie
ka: nuo sausio 28 d. reikės 
mokėti taip vadinamus “sales 
tax”. Vadinasi, krautuvės, 
parduodamos prekes, kolek- 
tuos ir mokesčius.

Sunku jau ir taip verstis, o 
čia vis užkraunama 
nauji mokesčiai.

Atsirado daug 
vagių.

Lorain kauntėje
apie 300 farmerių; kurie au
gina' vištas. Reiškia, turi pau
kščių farmas. Pastaruoju lai
ku jie pradėjo pastebėti, kad 
jų vištos smarkiai nyksta. Pa
sirodė, kad veikia organiziid* 
ttt vištvagių gengė; kuri skriau 
džia fermerius. šerifas dbda 
visas pastangas, kad tuos višt- 
vagius sugavus.

ir

nauji ir

višt-

raridhsi

penkioli- 
bendrovė 
visai pi-

Kerštas. ■ c*
Prieš pat Naujus metus bu

vo apvaikščiojamas jubilie
jus, kuris praėjo su didžiau
siu pasisekimu. Bet štai šio
mis dienomis į Reporterio 
rankas pateko brošiūrėle, ku
ri taikoma tiesiai jubiliantui. 
Brošiuraitėje randasi tikra 
lietuviška špyga.

Nėra abejonės, kad tų bro- 
šiuraitę išleido patys katali
kai. Bet jie nepasirašo, o tik 
iš pasalų bando kerštus va
rinėti.

Sunkiai serga Dr. J. T. 
Vitkus.

šiomis dienomis labai rim
tai susirgo Dr. J. T. Vitkub. 
Jis tapo išgabentas į ligoninę, 
kur jam buvo padaryta ope-

ži- 
tro- 
Bu-

“Dirvos” trobeliai ne 
pasibaigė.

“Clevelando Lietuvių 
nios” sako, jog “Dirvos” 
heliai dar nepasibaigė,
ten t, dėl šmeižimo jų patrau
kė atsakomybėn p. J. Anno- 
nas. Teismo dar nebuvo.

Tuo pačiu laiku tas laikraš
tis įspėja “Dirvų”, kad ji val
dytų savo liežuvį, nes kitaip 
susilauksianti ir daugiai! to
kių nesmagumų.

—*‘Naujienų” Reporteris.

“NAUJIENŲ”
KONTESTAS

Taigi neužilgo prasidės 
“Naujienų” kontestas. Ohio val
stijoje gyvenantys naujienie- 
čiai privalėtų sudaryti bendrų 
frontų ir pasistengti kiek gali
ma daugiau praplatinti “Nau
jienas”. Reikia tik gerų norų. 
Turime juk stambių kolonijų, 
kaip tai :f Cleveland; Dayton, 
Akron,* Youngstown ir tt.

Nieko tad nelaukdami su- 
bruskime. dirbti. Daugelis 
musų juk turime daugiau lai
ko nei žinome kų su juo da
ryli. Sunaudokime tų laikų 
naudingai, už rašinėdami 
“Naujienas.” Iš to turėsime ir 
patys nemažai naudos, nes 
kontestantams yra skiriamos 
nemažos dovanos.

Be atidėliojimo rašykite 
kontesto vedėjui, iš kurio gau
site reikalingas inforniacijaš 
apie kontestų.

—Ohio Lietuvių Skyriaus 
Vedėjai.

Korespondencijos
Kenosha, Wis.

ŠIS BET TAS

Kiek girdėjau, ligos priežas
tis buvusi tokia: bedarant 
operacijų į jo kūnų- įsigavo 
kokios tai nuodingos bakteri
jos; Rezultate* jis smarkiai- ap
sirgo. Liga esanti labai rim
ta, tačiau yra vilties, kad jis 
pasveiks. . , . L

Reikia pasakyti, .kad Dr. 
Vitkus yra. seniausias lietuvių 
S Rytojas Clevelandc. Jis yra 

nitas visuomenes darbuoto
jas ir jautrus ^mogiiš. Savo 
gerų širdį jis dabgeliui yta

Tai p-ia M. Balčaitis. Ji dai
nuos SLA. 212 kuopos paren
gime, kuris įvyks vasario 3 d. 
German American Home sve
tainėje, 1715 — 52nd st.

Vasario 3 d:, sekmadienio, 
parengimas bus tikrai gražus. 
Programas susidės iš muziIta
liškos dalies ir juokingos ko
medijos “Jaunystės Karštis”. 
Dalyvaus gabiausi musų koloni
jos dainininkai ir gabiausi vai
dintojai. Koncertinę dalj išpil
dys p. Alex Weston, radio 
žvaigždė, p. F. Rasčius ir T. 
Bagdonas; iš moterų dalyvaus 
žymiausios musų dainininkės, 
kaip tai: p-ios A. Jal’enewskie- 
riČ, Mafry Balčaitis ir p-lė G. 
Klevickaite. Dainuos taip pat 
Dailės Ratelio choras.

Kiek man teko patirti, itai 
šiUd pAi'erigimu yra susidomė
ję iię tik vietos lietuviai, bet 
ir aplinkinių kolonijų. Iš Racirie 
ir Milwaukee rengiasi atvykti 
būriai lietuvių. Na, o p. J. Mar 
Čitilfs žį$a šii visu phlkū atbil
dėti iš Waiikegano.>

» » »
Sausio 20 d. SLA. 10 apslcr. 

laikė savo matinę konvenciją 
Milwaukeė, Wiš. Delegatą afei- 
larikė gerokas būrys. “Naujie
nose” jau buvo rašyta, kad šio-

VKdinM, ihes turlrtie jičt 
dvejetą našlių, Buteįit, pp. Bra- 
zevičių ir W. Schlagerj. Jų 
dviejų žmonos išvyko į saulėtų 
Floridą pasišildyti ir pasimau
dyti, o jie,1 pasilikę'našliais, th- 
ri šaltį kęsti.

Nuo širdies patariu jiem
dviem atsilankyti^; SLA. 212 
kuopos parengimų ir kartu su 
visais pasilinksrtiinii bei nusi
raminti. , v

Prieš kiek laiko t gatvėj e suti
kau ponus H. Lai&hauskų ir J. 
Atarcinkėvičių. Aob|dirba suši
lę, —» lanko biznierius ir renka 
garsinimus į programą. Reiš
kia, pasišventusiai dirba SLA. 
212 kuopos gerovei. Neatsilie
ka nei F. Povilanskas, kuris 
kolektuoja pinigus už parduo
tus tikietūs. Na, o F. Jankaus
kas bei J. Biičnis rengiasi par
davinėti alų ir kitokius daly
kus. -P-as A. Kvedaras neturi 
laiko hei paįlseti; jis koman
duoja vaidylas, kad viskas kuo 
geriausiai išeitų ir kad atvyku
sieji butų patenkinti vaidini
mu.

Tad vasario 3 d; visi bukime 
German-American Home svetai
nėje. Programas prasidės 7 vai. 
vakaro. —Kvieslys.

je konvencijoje buvo padaryta 
daug gerų tarimų. Ir be kitko, 
išnešta papeikimo rezoliucija 
“Sandarai” ir “Vienybei” dėl 
puolimo ir šmeižimo naujosios 
SLA. Pildomosios Tarybos.

Su kai kuriais musų brolių 
bėda yra ta, kad jie mano esą 
geresni už kitus. Jeigu jau san
dariems, tai jis skaito save ge
resniu lietuviu nei kiti. Jam 
atrodo, kad jis turi teisę višus 
kitaip manančius smerkti ir 
niekinti.

ši konferencija hiėkam jo
kių ypatingų privilegijų- nepri
pažino: pagyre tuos, kurie bu
vo verti pagyrimo;' ir papeikė 
net “šimtaprocentinius”, nes 
jie užsitarnavo papeikimo, ži
noma, “šimtaprocentiniams” tai 
nepatiko ir jie pusėtinai karš
čiavosi; Bet reikia tikėtis, kad 
ši pamoka išeis jiems ant nau
dos: pagalios, jie gal nustos 
kaišioti kitiems koją, o pradės 
rimtai dirbti organizacijos ge
rovei.-

Sausio 27 d. German-Ameri
can Home svetainėje įvyko ne
va debatai, kuriuos surengė 
Lietuvos Balso Draugija. Deba
tuose arba disputuose iš komu
nistų pusės dalyvavo A. Bobe
lis ir B. Kuzma, skloftihinkus 
atstovavo J, Mačiulis} o socia
listus J". Marcinkevičius.. Kai 
debatai pasibaigt, tai pas ma
nė susidūrė tokia nuomonė, jog 
komuhistai yra didžiausi dar
bininkų vienybės ardytojai, 
ščyrųjų debatoriai pasirodė vi
siškai silpni ir nepajėgi apgin
ti savč pbžlčijbš; Bloįlhušias 
dalykas su jais yra tas,, kkd jie 
labai mėhkai tėra šusiįiažinę, su 
bdisėViliiŠka tvaiką.

Šališki 28' d. turėjau progos 
aplankyti ponus Varnius, kurie 
laikb gr'ažią ir jaukią “tavem' 
adi’ėšu 2719 — 60th s t. Pasi
rodė, kad p. K. Varius privers-

Didžiausias Pabalti 
jo- runkelis užaugo 

Lietuvoje
Trijose Pabaltijo valstybėse 

— (Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje) čili salietros biuras bu
vo surengęs konkursų — už
auginti sunkiausių . pašarinį 
runkelį. Neseniai paaiškėjo to 
konkurso rezultatai: sunkiau
sias runkelis užaugo Lietuvo-

je. Jis svėre 19 su puse kilo
gramo. Sunkiausias runkelis 
Latvijoje svėrė 12,9 klg., o Es
tijoje 12,5 klg.

Sunkiausj runkelį užaugino 
ūkininkas Stasys Kunca, An
takalnio kaimo, Kauno apskrit. 
Jis ir gavo iš čili salietros biu
ro Lietuvos I premiją —- 150 
litų iš Pabaltijo valstybių 1 
premijų — 250 litų. Lietuvo
je dalyvavę šiame konkurse, 
net 6 ūkininkai užaugino run
kelius nuo 13 iki 18 klg. svo
rio. Jiems teko mažesnės pre
mijos.

Ir pernai tas pats čili saliet-

f

ros biuras buvo paskelbęs Lie
tuvoje sunkiausio runkelio už- 
auginimo konkursų. Tik, jau 
pripažintų sunkiausiu runkelį 
konkurso išvakarėse kaž kas 
pavogė. Ir ateity panašus kon
kursai numatoma skelbti, nes 
jie skatina auginti geresnes 
daržoves. Tšb.

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

GYDYTOJAI IR DANTISTAI

Garsinkite “N-nose”
-..■'ir/,. »lint ■ ’•< ---M „

AKUŠERES'
Mrs; Aftdia K; Jarusz

Phy sical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albany
, Hemlock 9252 

te i
Patarnąyju prįę 
giiiidymo nhmud | 
.^e ar ligoninėse, 
dubdii massage 
eleętric ti-eat- 
ment ir magne- 

’tįc, tblhnkets ir tt
Moterims ir mėf-, 

fgmmy Patari
mai dovanai.

ADVOKATAI
- , •' , X,| 'v * . f .<4. '■

JOSEPH j; GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4681 South Ashland: Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rdckwell SL 
Tel; Republic : 9723 .

LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Tel. Boulevard 6914 Dieną ir Naktj 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4,, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėk nuo* 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija .
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Caltfornia Avenue

Telefonas Republic 7868

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

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

Ofiso Tol.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

KITATAUČIAI

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. /I*. Dundulis
GYDYTOJAS.,IR CHIRURGAS 

4157 ARCflER AVENUE 
Telefonas. Virginia 0086

V Ofiso valandos, nuo 2-4 ir nuo 
| • 6-8: v. v. Nedėlioj pagal sutarti

AKIŲ SPECIALISTAI

DR; VAITUSH, OPT.
UETUVIS

Optometrically Akiu, Specialistas.
Palfengvins aklu įtempimą; kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, ąkįu. aptemijno, nervuotu- 
mo, skaudamą akiu karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tolįiregystę;. Priren
gia teisingai akinius,...Visuose,.atsiti
kimuose egzaminavimas dhromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dąK. Speciali atydą ątkreipiam i mo
kyklos vaikus. KrbiW akys atitai
somos. Valandos nub 10 iki 8 v; Nė- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
k&ip pirmiAU* 

47i^šbaaAMoAv.
Phone BoulfevUrd 7589

elektra, parodančia mažiausias klai-

DR. G. SERNER
, LIETUVIS 

Yards, 1829

• ■ ’ ' - ištaiso. 
OflX. llr Akiniiį Dirbtuvė 
756 West 35th Sfc 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną. 
_______ :____ ;__ ;------ -- ;-------------------  

AKIU SPECIALISTAS
- 27 METU PATARIMO . ,- 

Pritaiko akinius- dėl ylšokiu akiu
te

DLJoltti
" Ot>TO> 
1861 So. 

Kamtm 18 St.. 
Valandos nuo 9:
iki 8:00 Va. vaL_ ------ <
9;00 iki 12:00 Kalame lietuviškai

i p' * v//
. .i. ■ ■Aį*..--------

cėhUnd Av& i

Phone CaŽaJ 0528

DR; C; K; KLIAUGA
Dentistas

- >' įValan&U’ 1hUof ’9-9
2420* W; Marciuette Rd.
arti' Westerhi Avė. Hemlock 7828

A. Mbntvid, M. D.
West Towii State Bank Bldg.

2400* West MSdison Street
Vai. 1 iki 3- po nietų; 6 iki 8 vak.

.. Tel; Se.etey.783<j
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Dr; Pulsuckis 
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699 

Valandos :l-4jpo. pietų., 7-10 vai. vak, 
Rbzidencija: 

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Visi Tėlfefbnai:
Yardš 1741- 

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulance Patarna-

* vimas Dieną ir Nak- 
b.. Moderniška Kop

lyčia ir Vargonai
DYKAI!

- J. F. EUDEIKIS
, Laidotuvių Dirękto- 
į‘ rlus per 80 Metų
I Š; Herridta’ri

Avenue
r ' Skyrius
L 4447 S. Fairfield Avė.

Tel. Oficė Wentworth 6830
Rėz. Hyde Park 8395 *

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

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

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

Ofiso Tel. Lafayette 3050
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS ...

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

CRAB0RIUS lt BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir. nebrangus

718 W. lath Sfc
TeL Monroe 8877

Phone Bottlevard 7042
Dr. C. Z. Vezel’iš

Dentistas
4645 So. Ashland Aye.

‘arti 47th Street
' Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Senedoj pagal sutarti.

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street. 
CHICAGO, ILL.

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris
. 3325 So. Halsted St
Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakaro.
Šventadieniais nup 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 SO. Ashland Avė.
2 lubos .

CMICAGO, ILL.
OFISa VALANDOS:

Nuo 1.0 iki 1£ vai. ryto, duo 2 iki 4 
vai? pd pietų 'te nuo 7 iki 8:80 vaL 
v^kate.,.,<Ne<lč|ipn)i8 <wo JO iki 12 
valandai, dieną.

Phone MIDWAY 2880
, . . t - . ■ - į f ’ * -e . •

Telefonas Yardš 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
< Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 pą ptehj
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400'

Ofiso Tel; Calumet 6898 
Rez. Tel. DrexeL 9191

Dr. A. A. Roth
. Rusas Gydytojas ir Chirurgas: 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir vlfeų 
,chronišku ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted St.

arti Slst Street. , 
Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Ne* 

dėliomis ir šventadieniais 10—12 
diena.

Laidojame ant lengvų išmokėjimų ■ 

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

2506 West 63rd St.—
10734 SI Michtgan Avė. ■

N. RADIS Ch.

J. Liillevičius
GRABORIUS IR 
BĄLSAMUOTOJĄS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėjė 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

ANTANAS PETKUS 
Grabbrius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 Sbiith 49 Ct 

Tel. Cicero 2109 
____ CICERO. ILL. , 

"ATĖJUS LIŪDESIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eudelkis

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139 

4

ir

Tėvas
Laidotuvią Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais

REPublie 8340

Telefonas Yards 1138 •

Stanley P. Mažeika 
.Graborius ir 
Balzamuotojas 

.Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue 

CHICAGO; ILL.

5340 So. Kedzie Aveitūfe

Laehavicli ir Suims 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnav ik laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikalb meldžiame atsišaukti, p mu- 

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

TeL Canal 2515 arba 2516 ątr VRTTYQ *
1439 S* 49*Ct.; Čicėro! BK 

TeL Cieaio 5927

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $26.00 ir augščiau. 

Moderniška koplyčia dykai. 
668 W. 18th St. Tel. Canal 6171 

CHICAGO. ILL.

I.LZOLP
GRABORIUS - 

1646 West St
Tel. BmffeVafd 6203 te 8413

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



Ketvirtadienis, saus. 31, *35
Man patinkaLietuvos Naujienos

nėra

$

rusų 
bet dar ir 
daug kalba

CEDARW00D INN
2642 VVEST 63rd STREET

Antanas Miškinis, Savininkas
P-s Miškinis užlaiko tikrai moderniška Taverną. Vieta artistiškai 
išdekoruota su įvairiais piešiniais ir labai švari ir erdvinga. 
CEDARW00D INN užlaiko Schlitz alų ir specializuojasi ant visokių 
buteliniu gėrimų. Visokios degtinės, vynų, kordialų ir bačkinis alus 
dėl namu ir parengimų. Penktadieniais būna muzika ir duoda keptą 
žuvi veltui taipgi kasdien galima gauti užkandžiai prie gėrimo. P-s 
Miškinis širdingai kviečia visus savo draugus ir pažįstamus atsilan
kyti ir pamatyti jo naujai išpuoštą Taverną. Nepamirškite antrašo: 
CEDARWOOD INN, 2642 W. 63rd St. Arti Talman Avė.
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NAUJIENOS, Chicago, III.

KAIP RUSAI LIETU 
VOJE PRAGĖRĖ 

PLENTĄ
Nors jau senai 

Lietuvos žemėje, 
šiandien žmonės 
apie įvairias jų suktybes ir šu
nybes. Pasirodo, kad rusų ka
rininkai ir inžinieriai Lietuvo
je pragėrė net Mariampolės- 
Prienų plentų. Buvo taip.

Dar prieš Didįjį karų rusai, 
stiprindami palei Nemuną esan
čius fortus ir miestus nutarė 
pravesti plentų tarp Prienų ir 
Mariampolės. Iš Kauno ir Vil
niaus į Mariampolę atvažiavo 
rusų generolai, inžinieriai ap
žiurėjo busimo kelio vietų ir 
sudarė statybos projektus. Ne
trukus prasidėjo ir plento tie
simo darbai, šimtai vežimų ve
žė akmenis, darbininkai pylė 
žvyru, kasė griovius. Bet 1913 
m. buvo nutiesti to plento dar 
tiktai koki penki kilometrai, o 
turėjo būti 42 kilometrai. Bet 
staiga darbas sustojo.

Užėjo Didysis karas. Tada 
apie plento tiesimų niekas ir 
negalvojo. Tų pačių 1914 me
tų rudenį Rytprūsiuose žuvo 
generolo Samsonovo armija. 
Tūkstančiai patrankų, gurguo
lių ir pastočių skubiai traukė
si į Lietuvę. Tik pasiekę Ma
riampolę, rusai kiek atsikvėpė. 
Iš šunkelių ir paprastų vieš
kelių jie jau norėjo pasukti į 
Prienų-Mariampolės plentų.

Vienas rusų pulko vadas 
naktį sustojo Netičkampio kai
me. Ryti} jis pasišaukė to kai
mo ūkininkų ir paliepė parody
ti Prienų-Mariampolės kelių. 
Po gero pusvalandžio ūkinin
kas rusų karininkų nuvedė prie 
Prienų-Mariampolės vieškelio ir 
pasakė, kad čia jokio plento 
nėra. Ilgai karininkai žiūrinė
jo į kariškus žemėlapius. Mat, 
žemėlapiuose Prienų-Mariampo? 
lės vieškelis buvo pažymėtas 
kaip plentas. Rusai ūkininkui 
pradėjo grasinti sušaudymu, 
kaip vokiečių šnipui, tačiau šis 
vis tvirtino, kad čia tikrai jo
kio plento nebuvo ir nėra.

Tada pulko vadas įsakė iš 
artimiausio kaimo atvesti dar 
tris ūkininkus. Jiems atėjus 
pulkininkas paklausė:

— Kur eina šis duobėtas ke
lias?

— Į Prienus — visi trys at
sakė vienu balsu. Pulko vadas 
lyg ir sumyšo, nes pasitvirti
no ano ūkininko parodymai 
kuris buvo net įtartas vokie 
čių šnipu. Rusų artilerija iš 
šunkelių pasuko j Prienų vieš
kelį; ir čia daug armoty purve 
suklimpo ir teko vokiečiams 
jas išsitraukti.

Po šio įvykio žmonės daug 
kalbėjo apie nesantį plentų 
tarp Prienų ir Mariampolės. 

, Sako, kad rusų generolai ir 
inžinieriai pasisavinę daug val
diškų pinigų ir juos pragėrę. 
Jie sudarę dokumentus, kad 
Prienų-Mariampolės plentas jau 
yra užbaigtas. Esu šiam plen
tui pastatyti buvo skirta apie 
milijonas rublių, o rusų inži
nieriai išleidę tik 80,000. Ki
tus pinigus pasisavinę ir pra
gėrę. Kai net šitokie dalykai 
dėjosi, tai kaip didžioji carų 
Rusija galėjo laimėti karų?

Tsb.

Dabar pradžios mokslas Lie
tuvoje yra privalomas. Kiek
vienos vaikas^ sulaukęs 7 m. 
?.mžiaus, privalo lankyti prad
žios mokyklą. Joje mokslas iš
einamas per 4 metus. Pertvar
kius pradžios mokyklas, jose 
mokslas tęsis 6 metus. Ankš
tesnėse mokyklose-gimnazijose 
mokslas bus 7 metų. Už tai 
bus panaikintos dabartinės vi
durinės mokyklos, kurios yra 
lyg tiltas iš pradžios mokyklų 
j gimnazijų aukštesnes klases. 
Dalis • dabartinių gimnazijų 
mokslo bus išeinama pradžios 
mokyklose.

Visoms mokykloms ir mo
kytojai bus atitinkamai paruo
šti. Dabar jie ruošiamį dešim
tyje mokytojų seminarijų. Ne
trukus šios seminarijos bus pa
naikintos, o jų vietoje bus 
įsteigti mokytojų institutai. 
Dabartinių vidurinių mokyklų 
mokytojai, panaikinus jas, eis 
dirbti į 
mokyklas, 
mokytojų

Greta
amatų mokyklų plėtimo klau
simas. Manoma miestuose ir 
didesniuose miesteliuose steigti 
žemesnias amatų mokyklas. 
Jos taip pat bus derinamos 
prie šešiametės pradžios mo
kyklos. Plečiant šių mokyklų 
tinklą, reikės nemažai ir pini
gų. Mat, dabar tokių mokyk
lų ir mokymo įrankių Lietu
voje yra kuo mažiausiai. Už
taigi amatų mokyklų plėtimas 
bus netoks spartus, kaip rei
kalinga.

šios mokyklų reformos Lie
tuvoje daromos keliais sume
timais. Norima, kad pradžios 
mokyklas išėjusieji butų dau
giau apsišvietę. Juk pradžios 
mokslas Lietuvoje 
kaštuoją. Ligšiol 
gimnazijas jokios 
dar negaudavo. Jų 
davo be darbo, nes
mokyklas eiti ne visi turėda
vo pinigų, šiuo mokyklų per
tvarkymu dar norima, kad lie
tuviai daugiau demėtųsi ama
tais ir ateityje jais plačiau ver
stųsi. Tsb.

pradžios
Dėl to 

trukumo
to, dar

šešiametes 
iš pradžių 
nebus.
svarstomas

niekio ne
baigusieji 

specialybės 
šimtai lik- 
aukštasias

sis. Praktika rodo, kad tie de
besis \ siekiantys namai neprak
tiški. Dabar tų namų beveik 
pusė stovi tuščių. Daugumas 
tų namų buvo statyti dėl spe
kuliacijos, bet spekuliacija bu
vo nepasekminga.

» B »
Man patinka, kad prie val

džios planavimo ir patys pilie
čiai pradeda prisidėti. O ypač 
aukštesnės mokyklos turėtų 
specialius kursus dėl to įvesti 
Studentai, užbaigę mokyklų ir 
susipažinę su šalies abelnu sto
viu, žinotų kur jie gali savo 
gabumus suvartoti: ar stoti 
profesijon, ar eiti į farmų ar
ba bandyti gauti valdžios dar
bų. Toks praktikas supažin
dinimas studentų < su abelnu 
šalies stoviu, butų naudingas 
patiems studentams ir šaliai. 
Dabar, studentai užbaigę mo
kyklą, neturi kur dėtis.

Ateinančiai vasarai numatomos maudymosi kostiumų mados.
..................................... .t======XĄZSS^

reikalinga žmoniškam gyveni
mui, o patys gyvena urvuose, 
kaip tie puslaukiniai žmonės 
tūkstančius metų atgal, kai 
dar nebuvo šių dienų civiliza
cijos. 

Well, 
dojimo 
kol ji
tol mes, darbininkai, turėsime 
skursti ir vargti.

Senas Petras.

mes gyvename išnau- 
sistemos gadynėje ir 
nebus panaikinta, tai

Kas ką sako
gyvais klausimais

' ■

, VIApie smarkų , ir švelnų 
dainavimų.
reporterio klausimas 

iš dailės srities: koncer- 
ir šiaip parengimuose

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

Gyvenam 20tam am
žiuj, bet esam atsili
kę tūkstančius metų
Puikus triobėsiai dangų remia, 

o jų šešėlyje žmonės gyve
na urvuose.

Kaip Ruošiamasi Lie
tuvos Mokyklas Per

tvarkyti
Jau kuris laikas Lietuvoje 

ruošiamas tam tikras mokyk
lų pertvarkymas, šis pertvar
kymas pagrindinai pakeis lig
šiolinę mokyklų sistemų ir mo
kymo dalykus.. ė

švelnios dainos.”
Kotrina Bachunas, 2859 W. 

40th st. “Gerai faile kaip.”
Ale r Bud ris, 939 W. 33rd 

st. — “Man patinka daininin
kas ar dainininkė kada gar
siai ir aiškiai ištaria žodžius. 
Dainininkas gali būti švel
nus, bet privalo turėti ,tvirtą 
balsą. Toks dainininkas pada
ro gilesnį įspūdį. Tik tokių 
verta klausytis.”

Ona Bružas, 5608 S. Whip- 
plc st. — “Kada aš, mielasis, 
dar niekad nesu buvusi kon
certe. Tai ką gi aš galiu pa
sakyt apie dainas.”

Pasižymėjo jauna 
lietuvaitė pianistė
Puanita Kaulinas, jauna lie

tuvaitė pianistė su dideliu pa
sisekimu pasirodė Columbia 
School of Music koncerte, ku
ris įvyko šeštadienį, Lyon and 
Hcaly salėje, miesto centre.

Jauna pianistė turi savotiš
kų stilių ir yra išvysčiusi na
tūrai} gabumų interpretuoti 
muzikų, taip, kad ji pajėgė 
gražiai iškelti aikštėn nume
rius sugroti kurinio dvasia ir 
spalvuohnną.

Ilelen Kunges.

Gerkit ir Reikalaukit

Valdžia daro įvairius pla
nus: kaip išmaitinti tiek daug 
milionų žmonių, kurie neturi 
ir negali gauti darbo? Pavieni 
žmonės ir mokyklos irgi apie 
tai galvoja ir siūlo savo suma
nymus. Vienas tokių sumany
mų yra: “apgyvendinti bedar
bius ant farmų’*.

Bet kur jie gyvens? Kur ta 
žemė?

Nurodymas yra sekamas: pa
statyti nedidelius namukus to
liau už miesto. Pastatymas to
kių namukų kainuotų apie tūk
stantis dolerių. Statyti tokius 
namukus, kad šeimyna, susi
dedanti iš penkių asmenų, ga
lėtų gyventi. Apie tų namukų 
turi būti pusė akro žemės. Ten 
apsigyvenusi šeimyna gali už
siauginti užtektinai daržovių, 
kaip tai: kopūstų, burokų, 
morkų, sietinių, ridikų, ropių, 
agurkų, salotų, bulvių. Prie 
užauginimo šių daržovių nerei
kia būti jokiu ekspertu; kiek
vienas gali užsiauginti.

Kiti apskaičiuoja, kad vieną 
šeimyna per vienų vasarų ga
li užsiauginti tiek daržovių, 
kad jai užteks net ir kitiems 
metamą.

Miestai tuomet sumažėtų. Ir 
gerai butų, — nebebūtų tokio 
didelio ir bereikalingo susigrū
dimo. Tuomet beveik visa Ža
lis pasidarytų vienas didelis 
miestas. Tik, suprantama, ne
būtų daugiau dangorėžių, — 
tokiu namų, kurie siekia debe-

Kaip visoje šalyje, taip ir 
Chicagoje galima pastebėti ga 
na įvairių dalykėlių iš bedar
bių gyvenimo.

Darbo žmonės, kurie per vi
są savo gyvenimą dirbo pro- 
duktyvį darbą ir gavo mažą 
dalelę atlyginimo už tą darbą, 
dabar randasi išmesti už dirb
tuvės vartų. Didžiuosius pelnus 
nusinešę fabrikantai paliko 
vargui ir kančioms apie 15,- 
000,000 bedarbių.

Reikėjo jiems eiti į “flop- 
hauzes” gyventi ir valgyti, bet 
atsirado daug tokių, kurie 
“flophauzės” gyvenimo negalė
jo pakęsti ir apsigyveno tuš
čiuose laukuose, kur susikalė 
ar išsikasė urvus.

štai, sausio 28 d., eidamas 
su “Naujienų” biznio reika
lais, prie 82-tros ir Vincennes 
avenue kampo, šalę geležinke
lio, pastebėjau bedarbių “kai
melį”, apie 12 urvų, kuriuose 
tie likimo nuskriausti žmonės 
gyvena. Tie namukai yra pa
statyti iš senų geležinkelio 
medgalių ir geležų, iŠ kenų, 
iŠ skardos ir apkasti žeme. 
Kiekviename urve buvo po vie
ną ar daugiau žmonių. Kai ku
rie iš jų kūreno ugnį lauke.

Kontrastai
Tai buvo keistas reginys, šia

me 20-tame amžiuje tie žmo
nės pajėgė išstatyti didžiulius 
namus, kurie dangų remia, iš
dirbo puošnius viešbučius, pri
gamino rūbų ir visko, kas yra

Šis 
buvo 
tuose 
ar tamsta mėgsti kada daini
ninkas dainuoja smarkiai rėk
damas ar kada švelniai dai
nuoja?

Atsakymus davė šie netikė
tai užklausti vyrai ir mote
rys :

Valeria Bruchas, 2M0 West 
63rd st. — “Man geriau pa
tinka, kada dainininkai švel
niai dainuoja.” ?

Bronė Bružas, 113 W. U2th 
pi. — “Aš retai lankau paren
gimus, nes man nepatinka, ka
da dainininkai rėkia visa ger
kle. O švelniai dainuojančių 
mažai tėra.”

Helen Brazaitis, 4615 South 
Wells st. — “Aš mėgstu kon

certuose klausytis 
dainavimo. Man 
kada dainininkai 
kankinas.”

G. Narkaiiis, 2201 W. Cąr- 
ipak Rd.—“Atleiskit man. Aš 
esu mažai susipažinęs su dai
nomis. Tegul geriau šį klau
simą atsako kompozitoriai.”

Barbora Brazauskas, 2743 
W. 59th st. — “Aš visuomet 
esu užimta, į koncertus nei
nu. todėl ir apie dainas nieko 
negaliu pasakyti.”

Caroline J akos, 5413 South 
Wentworth avė.—“Man patin
ka, kada smarkiai dainuoja, 
ypač vyrai, bet man taipgi 
patinka ir švelnus dainavi
mas* Tur būt geriausia, kada 
dainuoja^pasimainant, vienas 
smarkiai, o paskui kitas švel
niai.”

Nellie Budris, 930 W. 35th 
st.—“Aš nenoriu įžeist daini
ninkų vienokiu ar kitokiu at
sakymu. Kaip jie gali, tegul 
taip ir. dainuoja. O aš nuėjus 
į koncertus visų pasiklausy
siu.”

Petronėlė Budris, 6611 So. 
Sacramento av.—“Aš mėgstu 
ir garsų ir švelnų dainavimą, 
tik gaila, kad į koncertus ma
žai tegaliu lankytis. Nėra pini
gu.” ' . .

G. K. Budris, 2710 West59th 
st. — “Aš mėgstu, kada dai
nininkas dainuoja švelniai ir 
aptašytu balsu ir aiškiai ak
centuoja, o neniurna sau pa
nosėj.”

Bronė Budrytė, 3019 South

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Boarbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinis

NATHAT^ 
KANTER

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St

TeL TAROS 0803

SUTAUPYSIT PINIGU 
Pirkdami Čeverykus Pas Mus

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

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

i 1000 porų čeverykų jūsų pasirinkimui. O kainos nebrangios

: UNIVERSAL SHOE STORES ZALESKI IR MARTIN, Savininkai
■ 3337 SO. HALSTED STREET■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

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

WE ARE COOPIRATINC ■■■M A ■ • IĄtyda Namų Savininkams
/Galit pasiskolinti $109 iki $2,000 pataisymui savo 
namo. Paskolą atmokėsite lengvais išmokėjimais 
nuo 1 iki 5 metų.

Ateikite ir pasikalbėkite su mumis.

HALSTED EXCHAHGE NATIONAL BARK
19th Place and Halsted St.

*
vpo

—

Tavo tortas apsaugo
tas per U. 8. Govern
ment įstaiga. Federal 
Savings and Loan 
Insurance Corporation, 
Washlngton, D. C. dėl 
kiekvieno asmens iki 
90,000.00.

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

Galima mokėti po 50c. i mėnesi

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

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

Pirma Federal ir tvir
čiausia finansini ištaigą.

Mums jokia depresija 
nekenki ir nekenks. Ni- 
ra jokių iškaščių likti 
musų organizacijos nariu.

...... $4-9STiktai “

NAUJI! GOLDUST 
DIRBTINI DANTYS
Šie puikus Goldust Dantys yra pasku
tinis žodis dantų darimo dailėje, šie 
gražus dantys suteiks jums progą len
gvai kramtyti it jus busite pilnai pa
tenkinti; jie išpildys jūsų skruostus, 
S rašaline, raukšles apie burną ir jus

Įrodysite daug jaunesni. Jie yra be 
skonio, be kvapo ir lengvus svarume; 
jie pataisys jūsų išžiūrą ir duos jums 
daugeliui metu1 komfortą. Užsisaky
kite juos šiandien!

IŠMĖGINKITE JUOS DYKAI PER 30 DIENŲ.
Dėvėkite tuos puikius dirbtinius dantis jūsų burnoje su musų atsakomy
be—‘valgykite. kramtykite ir kąsfcit su jais—kalbėkit, Švilpinėkit, dainuo
kit arba juokitės. Jeigu po 30 dienų DYKAI išbahdymo jus nebusite pil
nai patenkinti, JIE JUMS NIEKO NEKAINUOS!

NEW Y8AK OENTISTS, Ine.
,120 S. STATE STREET, Visas 3 Augštas.

NORTH WEST SOUTH
4781 W. Broadway 11 S. Crawford Avė. 0337 S. Halsted
1148 W. Chicago Avė.
8109 Lincoln .Avenue

. ; ATDARA VAKARAIS ANTRAD,, KBTV. IR ŠEŠTADIENY.
Ant IdinokSjhno—i-lO Mėnesiu MokStL . .

■ . 1 •- - ...A-a-j L t .    - f. ..   ; -2 . . . ■ ____________  ...... . .................... - - -

ederalSavings
AND LOAN ASJOCIATION 

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1679
\ JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
D0UGLAS BATHS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 1 
artl< St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimming poot 
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v. ■■■■■■■■BaamaBaBOsaiasBaHaanMMBBRB 
■f.................................................. ........................................... ................
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18.00 
4.00 
2.00

Subscriptioh Kates:
88100 per year in Ganada
87.00- per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

UAakymo kaftff
Chicagoje paštui

Metams ............. . ■■... i,.,
Pusei metą......... .......... .
Trims mėnesiams ... ... ...........
Dviem mėnesiams_______ 1.50
Vienam mėnesiui.75
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Mėnesiui ...... ........................ ,,,, 75c

Suvienytose Valstijos^ na Chicago],

Entered aa Second Oass Mattar 
Mfcreh 7th 1914 ai the Post Office 
o* Chicago, BĮ. under the act of 
MaiVh M 1879.
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SMŪGIS ROOSEVELTUI

Mmjranni eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujieną Ben
dravo, 1788 S. Halsted St, Chicago, 
1H Telefonai Canal 8500.

Jungtinių Valstijų senatas atmetė prezidento Roose- 
velto pasiūlymą, kad ši šalis prisidėtų prie Pasaulio 
teismo. Už prisidėjimą balsavo 52, prieš — 36. Iki dvie
jų trečdalių daugumos truko 7 balsų.

Tai yra pirmas skaudus smūgis naujam jam kon
grese Roosevelto autoritetui. Prezidentas, jo bendra
darbiai ir administracijos vadai senate dėjo visas pa
stangas, kad senatas balsuotų už tarptautinį tribunolą. 
Rooseveltas ne tik buvo pasiuntęs šituo klausimu spe
ciali pranešimą senatui, bet ir kvietė pas save atskirus 
senatorius ir bandė juos pakreipti savo pusėn. Bet jo 
įtaka pasirodė per silpna nugalėti opoziciją.

Daugelis senatorių, kurie pirmiaus buvo pasiryžę 
remti Roosevelto nusistatymą, persimetė priešingon pu
sėn, kada juos ėmė bombarduoti telegramomis žmonės 
iš įvairių vietų. Sakoma, kad per paskutines tris dienas 
prieš balsavimą senatoriai gavo 40,000 telegramų, iš 
kurių dvidešimt kartų didesnis skaičius buvo prieš Pa
saulio Teismą, negu už jį.

Šitą opoziciją sukurstė žymiam laipsnyje Hearst’o 
laikraščiai ir kunigo Coughlin’o agitacija per radio. Bet 
pastebėtina yra tai, kad prieš tarptautinį tribunolą bal
savo visi vadinamieji “kairieji” senatoriai: ir senato
rius Wheeler, kuris anąmet per prezidento rinkimus 
ėjo vienam sąraše su nabašninku La Follette’u; ir kai
rieji republikonai Frazier, Norris ir Nye, ir progresis- 
tas La Follettė, ir vieniritėltš farmerių-darbininkų par
tijos atstovas senate Shipstead.

Visi šitie kairieji' senatoriai remia Roosevelto “nau
jąją dalybą”. Bet jie yra radikališkesni už prezidentą, 
ir iš jų dabartinio balsavimo Pasaulio Teismo klausi
mu galima numanyti, kad jie jaučiasi nuo jo nepriklau
somi. Jie, tur būt, yra nusistatę spausti administraciją, 
kad- ji eitų toliau į kairę, negu iki šiol. .

Tačiau, atmesdami Pasaulio Teismą, tie kairieji se
natoriui patarnavo konservatoriams ir nacionalistams. 
Jeigu Amerika nenori, kad ginčus tarpe valstybių spręs
tų pasaulio tribunolas, tai ką ji, to vietoje, siūlo? Kito 
pasirinkimo nėra, kaip tik: teismas arba ginklas. Kas 
atmeta tarptautinį teismą, tas stoja už tautų ginklavi
mąsi. Senatoriai La Ffallette, Shipstead, Nye ir Norris, 
gal būt, šiandie to nerealizuoja, kad rytoj jų balsavi
mu pasinaudos savo tikslams “didžiojo laivyno0 propa- 
gafcdfetai ir karo amunicijos fabrikantai, prieš kuriuos 
jie kovoja — arba apsimeta, kad kovoja.

nebėra, tik iš Mussolinio ma-l 
lonės popiežiui yra gavęs skly-1 
pą žeinės su keliais dvrtrais ir 
bažnyčiomis, kur Italijos poli
cija nesikiša. Ta teritorija (to
kio dydžio, kaip geras pikniko 
daržas) vadinusi “Vutikuhb 
Miestus”, kuris betgi su jokiu, 
net ir’ mažiausia> valstybe ne
gali lygintis.

Na, o kur daugiaus bažny
čios kontroliuojamų valstybių? 
?rapcijoje, kur kitąsyk kardi

nolai ir vyskupai būdavo ga
lingesni už karalių; dvasiškuos 
privilegijas panaikino jau 18-to 
šimtmečio revoliucija. Meksi
koje buvusi visagalinti katali
kų bažnyčia šiandie skundžiasi, 
kad ją valdžia “persekioja”. Is
panijoje kova dėl bažnyčios pri
vilegijų- dar tebeina, bet jau 
aišku, kad jos Viešpatavimo die
nos pasibaigė. Austrijoje, tik 
susidėjusi su fašistais, klerika
lų partija laikinai įsiskverbė j 
valdžią, bet ji pasilaiko ginklu, 
o ne religijos autoritetu.

Visuk* kitur mes matome, kad 
ima viršų principas, jogei reli
gija tai privatinis žmogaus są
žinės dalykas, o rie Valstybės 
reikalas. Jau net ir Lietuvoje 
jandoma. įvesti civilinė metri
kacija ir toliaus vis daugiau 
kyla abejonių, ar iš viso valsty
bė privalo mokėti algas kuni
gams.

Ką gi šitie pavyzdžiai rodo; 
jei ne tą, kad religijos (ir baž
nyčios) rolė tolyn darosi vis 
mažiaus reikšminga, žmonių gy
venime? Mes suprantame, kad 
“Darbininkui” tai nepatinka. 
Bet kas yra faktas, tai vistiek 
yra faktas, nežiūrint ar 
kam patinka, ar ne.

BEN ALI GRĮŽTĄS 
AMERIKON
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aš manau, kad verčiau yra už
taisyti mažai prapuvuSį dantį; 
reikės mažiau kęsti skausmo ir 
mažiau kainuos. Dhrttis bus 
sveikesnis ir nebus jokio lenk
tyniavimo su jo užsikrėtimu 
bakterijomis. 
————w m  
KINIEČIŲ

PRIETARAI

BEGYVIAIDANTYS

Rašo DE G. L Bložis, dėntislta®, 
Chicago, III;

į Jei visokių prietarų dar yra 
pas mūs, tai ką bekalbėti apie 
kiniečius, kuriuos šviesos, kul
tūros spinduliai dar ' mažai

jisai

Vienybe” rašo, kad1 magikas 
Antanas Pilkauskas, 

turis neseniai iškeliavo į Lie
tuvą, grįžtąs atgal į Jungtines 
Valstijas. Jisai jaufgą^s vizą J 

Well, Amerika’ pikti šalis, ir 
Bukauskas joje išsiteks.

BROLIUKAI “PABUSTINO”
MUSŲ REPORTERĮ

Apžvalga
RELIGIJOS ROLĖ ŽMONIŲ 

GYVENIME

“Nau j ienose” buvo pastebėta, 
kad seniaus religija vaidino žy
mesnę rolę žmonių gyvenime,- 
negu dabar. “Darbininkas” su 
tuo nesutinka ir pamokslininko 
tortu sako:

“Ponuliai, religija savo ver
tės niekad nenustojo. Tai 
faktas, kurio nė jus neginči
jai.”

Bet kad Čia visai neina kal
ba apie religijos vertę, o tik 
apie jos žymią ar nežypiią rolę. 
Daikto, idėjos ar Šiaip kokio 
dalyko vertė gali būti labai di
dele, bet jo role gyvenime gali 
būti visai maža, ir atvirkščiai. 
Pavyzdžiu^ mokslo vertės nė 
vienas protingas žmogus ne
neigs, o betgi senovės laikais 
mokslui nedaug tebūdavo duo
dama svarbos.

Kai dėl religijos reikšmės 
gyvenime, tai mes kalbėjome 
tiktai apie faktą. Kad ta reikš
mė kitąsyk buvo nepalyginti 
svarbesnė, negu šiandie, tai liu-

dija kad ir šitie’ pavyzdžiai:
Seniaūs dėl religijos būdavo 

vedami karai. Tur būt, ir “Dar
bininko” redaktorius yra girdė
jęs apie garsiūosiuš Kryžiaus 
Karus, kurie tęsėsi per dvejotą 
šimtmečių (11-ame ir 12-ame 
Šimtmečiuose) ir kurių tikslas 
buvo atimti “Šventąją žemę” 
iš turkų, šimtai tūkstančių, jei 
.ne milionai, žmonių žuvo1 tuo
se karuose dėl1 religijos. Ar 
šiandie bent viena- civilizuota 
šalis eitų dėl tokio tikslo į ka
rą? žinoma, kad ne/

“Darbininkas” veikiausia ži- 
’rto, kad ir vokiečių kryžiuočiai 
prieš 500 metų Lietuvą teriūjo, 
prisidengdami religijos skrais-l 
,te. Del to, kad Lietuva buvo 
“pagoniška”, tai popiežius leido 
vokiečių- riteriams ją pulti’ ir 
įplėšti, jėga verčiant lietuvius 
ir žemaičius j krikščionybę. Tė- 
gu pabandytų šiandie popiežius 
panašų žygį prieš vieną arba 
kitą šalį užgirti>- pamatytume 
ką apie tai užgiedotų pasaulis!

Imsime kitą pavyzdį. Seniaus’ 
buvo daug valstybių*, kuriose 
bažnyčia (t. y. kunigija) turė
jo savo rankose visą galią ar
ba dalinosi valdžia su karaliais’ 
ir bajorais. Sakysime, iki 1871’ 
metų gyvavo Italijoje popie-; 
žiaus valstybė. BetdabarJjos'

dalyvauja

Begyviai yra tie dantys, iŠ 
kurių dantagyvis yra išimtas. 
Žmbnės turi daUg begyvių dan
tų; jie dėl apsileidimo, nežino
jimo, ar dėl baimės neina pas 
dantų gydytoją^ kol- jad skaus
mas juos neįstumia į gydytojo 
kabinetą. Tada gydytojas jau 
tik, tiek guli pagelbėti : ištrauk
ti skaudantį dantį arba išimti 
iŠ jo dantagyvį.

Ištraukiant tokį dantį, tai
grėičiausia ir geriausia pagel- t
ba. Vienok, jeigu kiekvienas .Kinie&ai yra jautrųsžmo- 
skaudantis dantis butų traukia^ lngs’ turi lakių fantaziją, t. y. 
mas, tai daugeliui žmonių greit en»y*T sugalvoja nebūtus daik- 
priseitų tm-ati- visus* dirbtinus «• Paprastai viską’, kas tik 
dantis. Sveikai atžvilgiu tai ]le.MS nesupmtama aiškina 
nėra pageidaujamas negyvas ^aiP serų ar piktų dvasių 
narys kramtymo aparate. Bet ari^ius* t;
norint turėti savo dantį, o kuo- . _ ta lr prietarams
mot skausmas nepakenčiamas, Į1 u^ nfra g^_j. 
kitaip ir riėgali būti'.

DdntagyViS. susideda iš mink- j 
štų kurio audinių ir turi' savy-1 
je daugybę kraujagyslių? Krau
jus — tai geriausias apgynėjas 
kūno nuo bakterijų.

Turint gyvį kraujagyslės, Į: 
kraujkš, tekėdamas jomis peri, 
antų šaknis neleidžia bakteri-1 
oms įsivyrauti ir pagaminti į 

nuodų. Gyvį išėmus, sykiu iš
imama visi minkšti kūno audi
niai ir tokiu budu dantis lieka |' 
viena' 
kūr bakterijos gali Veistis be 
jokio pasipriešinimo. Daugelis 
begyvių* dantų1 yra užsikrėtę, 
bet žmogus, kurįs juos turi,

Fausta1,, .kroinški, j^sikretę : dWi)Uf
« jo artimųjų* 

■tarpo didelį; nemalonumą.-
Mėnulis kiniėčiums1 yrū1 gy

venimo ir 'ilgo dmžiUUs žonk- 
■|’las. Jei jis užtemsta, vadinas 

pasirodė darigaūs šuo* kuris 
mėnulį prarijo: Kad šiib to pa* 
daryti negalėtų, stengiasi’ sto- 
trukdyti visokiais barškalais; 
rakietomis, visokiais užkeiki-**

pa

pas

sė
jų mokytojo pranašo

Dauguma prietarų1 turi 
novės
Lao-Tše filosofijos žymių.

Dar prieš šitą1 pranašą ki
niečiai skyrė’ dvi amžinai’ tarp 
savęs’ besigrūmančias galybes 
Iną ir Jana, arba Tamsybę ir 

J šviesybę, Moterišką' ir Vyriš
ką. šitų grumtynių pagrindu 

.. | ir yra atsiradę daugybė prie- 
1 tarų;

Vakare sutemus kinietis efc 
damas pro šlamančius krumtis 

.. . . . . . .taria, kad žemės dvasios nak- 
’ 'čiai įsikūnija, augaluose ir la- 

pų; šlamėjimu’ praneša Vėlėms, 
kas dedasi žemėjo.

Jeigu tamsią, ūkanotą, ty
lių naktį kinietis išgirs’ medžių

privalo pasitarti* su vyresniai-

Bėhdfaf ktekvfeririš Sėhfesnitr 
pažiūrų kinietis turi reikalų 
su’ šimtais gerų ir piktų dva
sių. Jis su jomis ginčijasi, 
tariasi, stengiasi joms įsigerė
ti arbrt visai išveja “po Sau
lė”.

KiėkVienuose namuose yra 
namų dVrisia, viso ūkio vy
riausia globėja. Paprastai ji 
turi įsitaisiusi saVo gulyklą 
kur nors palėpėje. Kai na
mams artinasi nelaimė, dvasia 
ima girgždinti lentas, tupinė
ti ir svaidyti sienų tinką, kau
kti Vėju; Atvirkščiai, jei Šei
mą laukia laimė, dvasia į pa
vakarę pačirškia žiogu: Jei su- 
gavai žiogą, apsieik su juo lip
iniai, namų1 dvasiai tas labai 
patinka.

i Ypač daug visokios rųšies 
jvelrtiukščių yra raugintuose 
įkopusiuose. Jie nieko pikta ne- 
darO. Tik jei jie kuo nors ne- 
ipatenkinti, tai pavalgius kopu- 
stų, pradės pilvas urgzti.

Visomis ligomis užleidžia 
kuo nors nepatenkintos dva
sios. Bet iŠ ligonio jos išvary
ti galima įvairiausiais būdais.

Ypač jos nemėgsta, kai vie
nuolis pradeda tarškinti gongu 
(metaline lėkšte}.. Jei vaistai 
nepadeda; išsigelbėti galima 
tik užkeikimais. Ligonį- išveža 
j; atskirą! patalpą* pašaukia 
dvasininkus ir buitininkus ir 
tada visi bendromis jėgomis, 
šaukdami,, kaukdami, žviegda1 
mi išveja’ piktą dvasią iš ligo
nio' lauk.

Mirusio1 kapas pasidaro pik
tų ir gerų dvasių ištisų armijų 
susirinkimų- Vietai Jeigu miręs 
žmogus buvo geras, tai ant jo 
kapo susirenka daugiau gerų 
dvasių. Kad tos dvasios butų- 
geresnės likusiems gyviems mU 
rusib artimiesiems, tai pasta
rieji neša rtnt kapo maišto.

Nors kiniečiai- įvairiausių 
prietarų turi begalinę daugy- i 
-i , t j,y j-y .u

bę, bet visų jų tikslas vienas 
— įsigėrint! geroms dvasioms 
ir nugaišti piktas dvasias;

Kiniečiai turi daug tūkstan
čių’ Visokių raštų, kurie aiškina 
sėnOVės spėjimų, burtų kny 
gas. Tos knygos atidaro, išaiš
kina visą nematomą gerų ir 
piktų dvasių pasaulį,

Taip mano kiniečiai.

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

ĮGALIOJIMUS
(Doviernastii)

.galite padaryti pas 
-mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci- 

( jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

Į ' CHICAGO. ILL.

Būtina it labai pagel- 
binga knygele, tiems, ku
rie nori tapti žios išliet 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios ialies tvarku 
apie jot1 virinninkų rin
kimus ir vislų* kas reika
linga prie ėmimo egza* 
meno rasite lioj knygeli] 
lietuvio ir anglų kalbo
mis' snralyta.

* KAINA TIK 2 J CENTAI

NAUJIENOS
' 1739 So. Halsted St.

chicago: K.L.
Siųskite menėj orderį arba lirabbs' 

ženklelius.

Marijonų laikraštis įdėjo net 
editorialą apie klausimus ir 
atsakymus, kurie telpa “Nau- 
j ienų” skyriuje “Kas Ką Sako°. 
Jį tas skyrius labiausia suinte
resavo dėl to, kad jame kelis 
kartus pasirodė ir kai kurių ku
nigų nuomonės.

Labai gerai, kad broliukų or
ganas atkreipė savo skaitytojų 
dėmesį j- “Naujienų” reporterio 
atliekamą darbą, bet tik be rei
kalo jisai bando' juo nugąsdinti 
davatkas ir prasimano apie ko
kius ten “vilkus avies kailyje” 
Kunigai ne tik sako pamokslus 
bažnyčiose, bet ir kalba svetai
nėse, kur susirenka įvairių pa- 
žvalgų* publika; jie kalba net 
per radio, kurie yra nešventin
ti (“bedieviški^),
bankietuose, piknikuose ir vie
šose demonstracijose: Tai ko
dėl laikraščių reporteriai nega
li juos paminėti arba paduoti 
jų pareikštas nuomones?

Gaila, kad broliukai Marijo
nai turi tokį redhlltbrių1, kutio> 
protas nėkiek nepfrogiresuojja.’ 
Lietuvių tautinio atgimimo pra
džioje kai kui4e Lietuvos kuni
gai drausdavo parapijonams 
skaityti “Aušrą”, sakydami, 
įkad ji esartti “bedieviMte”. Bet1 
tai būVO1 50 mėtų1 Mto> atgal, 
ir UUb tedfr itti' dkbat lietuviai 
įgrtlejb’ daug kO’ pasimokinti. 
Tačiau tas Mkrijonų redakto
rius dkt vis mėgina pamėgdžio
ti tuos senuosius Itlebonūš, vi
sai" Užhiiršdąmas, kad jisai gy- 
jvena Amerikoje, kur žmonių 
jsąžinę niekas nOtuti: teisės Vdt- 
jžyti; ir kad’ jiš< pats dhįi 
fa jokis autoritetas “dievišlėuo- 

e’’ arba “bedieviškUOSO” klhū- 
tsimuose. Jisai nė idierito moks*- 
lo nėra išėjęs^ tat ką gi’ jisai’ 
gali spręsti, kur valia, o kur. ne-' į 
žvalia vartoti kunigo vardas!

Toki ignorantai; kaip Šimu*

žmogus nejunta’; jokio nesmagu-1 
nio ir driritys yra geri kramty- ‘ ’ 
mui. Bet nejausdami, šimtai ne-1 
šioj a savo burnose bakterijų 
spiečius. s , 

Nevisi; begyviai dantys užsiūk 
trečia, vienok niekais negali' pa
sakyti, kuris jų, išėmus dari ta-1 
gy Vjį užsikrėst o1 kuris’ rie; Kar-h 
tais; vienas dantie gali• bu^’ ^\7tt. rieiŽkent^Z I 
sveikas Per eilę metų ir vehaU*kjo pU0Hmo pabrukęs uodegą Į 
pradėt1’ pūliuoti. Tas dnug pri-1 afeitrauk.įa į, nai<tiės gelmes. I 
klauso nUO gyvenimo aplinky- jejgU. aplink mėnulį pksiro- 1 
bių. Gerai' užsi Ikiką žmones; pil-Lo balsganas ratas; tardžiau-1 
nai issimiegą, valgantieji kitės, nes mėnulis susižiedavo 1 
paistą ir at^rgiai-r žodžiu sa- dfWumį 0 d6l. tQ. bus datlg 
kant, gyvendami natūraliai, £a- hajmgg jr linksmybės; bus daug I 
H iki artinus* galo neturėti; už- vdlgyti ^žai dirbti rek 
sittrStimų apie' begyVius1 dantis, ug
MUtib apylinkes* laiškanešys jatl j6į pei, dangų nusidriekė | 
34 metai turi begyvj’ dantį, tai1- krintanti* žvaigždė, vadinas- kas I 
ris jam gerai tarnauja, Bet tai nors mirė. Kiekvienas kinie1*Į 
retenybė. Aplinkybėms Persikeis tig tUri saVo žvaigždę. Didžiod 
įtUs,, arba kunti! dėl kokių nors sjo8 žvaigždės danguje tai. j 
pnežasžių nusilpnėtus, užsikrė-' niandarinų didžiulių vėlės. Ūki- timai gali pasirodyti*, jauniems; Ltokų irUšlaip prastų žmdnių 
sveikiems, stipriems žmonėms* vglgs žvaigždžių pavidale susi- J ne tiek pavojinga turėti keleį burg paukščių kely ir taip- stod 
ttf begyvių dhntų. , bet kfek vl. vfctoje jų begalinė daugy- 
•silpnfesriiėiris ir tiems; kurie jaū’ bg 
tuw totas sistemines ligas; patį kiniečiai labai daug priėta- 
vyzdziui, nervų, žarnų, sąnarių, rųi derina- slr žmogaus* veido* iš*-* SkiiVib; širdies ik K t., ta* butų-L^ Ani „osieš
perdaug rizikinga turėti begy.vf1^į plaukai, tai tas tuVčs daug 
da*Ji* , pinigų, tik nemokės jų išlailcy-

Faktas yra jau senai jrody- Jei keli' atskiri plaukai au
tas, kad begyviai dantys daž-L^. anį vadinas koks
ri'hf Užsikrečia ii* kau užsikreti- nors jyS reikalas išaugs, kaip 

i mat apie dantis teikia įvairias mediju. į) didelį biznį; Tų plau- 
kUrio ligas. Kūris žrtiogus žirioj nuskusti nevaliu. Jei nu2- 
(kad daugelis ligų pareina nuo skusi‘,. visas reikalas' suirs. Pa« 
bakterijų; Ibngvai supranta; tikimas žrtiogus yra tas, kieno 
(kad užsipuliavęs ^dantis? gali apvalus Veidas; mėsingos 
nžhubdyti’ visą kūną; nes tas jr nosis, 
pats kraujas; kuris eina į šiir- j^iy; budu, negalima’ jiati^ 
įdį1, plaučius, sąnarius, žariias ir | wi, kokSt>1 rfeikaio tokiam 
Visas kitas kūno dalis; eina 
taipgi į. dantis. •' 
f Žsant* pūlių nuodų danties _ _ 
šaknų.1 galuhėse,- bėgdamas prd l ir jeigu ji. jūsų giminaitė, bu- 
šalj Icraujas jiaima tų* Puodų irt tinai nurai 
nuneša' į kitas vietas, o radęs usafr yra* saVavališkUmo 
81 WeW vibtų ir užkrečia. ženMas. Teistos moteries' nio- 
, Taigi, gerbiamus skaitytojau, įj^ msvfcs.

' '.i iriu

kio puolimo pabrukęs uodegą

Jeigu* aplink menulį pksiro-

dangų nusidriekė

dantį'.

žmogui, kurio- ausys ir nbšis 
mažos,, kurio Veidais sausas.

Jeigu1 moteriai' dygsta ūsai

i usus. Mo-

!■I|L, ; . . .... J Jeigu- ItaiK aukštai' au£A att-
>ni už saw ponus, kuriems j'iė ta!c£aiJ, tda hėra* žWj^s pri> 

HtAriiauja. |Bigato žiUgsriyjfc

250 Artistų 
Dalyvauja 
Programe

Čhicagos Lietuvių Choras Pirmyn
Aldond Mfolėlo, šokėj d.
Čhicagos Lietuvių Vyrą Choras
Stasys Rimkus, baritonas
Chičagos Lietuvių Symifonijos orkestras
Anelė ŠalaVeiČikiutė-Steponavičienė, soprano
Birutės Choras. ... *

TAI BUS ĮSPŪDINGAS

“NAUJIENŲ”
Į METINIS KONCERTAS
4 , X J

SEKMADIENY,

Vasario-Fėb. 10
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 SO. HALSTEO ST.
Pradžia' 3t30 vai. po pietų.

1 Koncertui užsibaigus^—Linksmus Šokiai iki 
Vidurnakčiai

Ateikit
Ateikit
Ateikit!

M



Ketvirtadienis, saus. 31, ’35 ; .............................. NAUJIENOS; Gh&agĄ gĮ<

Pasimirė jaunos su- 
žiedotinės pašautas 

deputy šerifas
23 metų merginai gręsia elekt

ros kėdė ar kalėjimas

yra

Graži 23 metų mergina šian
dien atsirado elektros kėdės ar 
kalėjimo kameros akyvaizdoje. 
Vakar anksti rytą mirė deputy 
šerifas, Edward Libby, 54 me
tų amžiaus, kurį jaunoji mer
gina pašovė laike gbrio, per
eitą pirmadienį. Toji mergina, 
nušautojo sužieduotinė,
Luella Schroeder, 2216 West 
Monroe street. Ji sako, pašo
vė Libby kai jis bandė ją pri
versti praleisti naktį jos bu
te, 1335 W. Madišon st.

Du nežinomi piktadariai už
vakar naktį atvažiavo prie du
rų Evangelical ligoninės ir ten 
pametė si<kruvintą, sumuštą 
žmogų. /Pasirodė, kad pames
tasis yra. David Cosgrave, 38 
metų banditas, kuris gyveno 
adresu, 4635 S. Union avenue. 
Jis atsisakė pasakyti policijai 
kas buvo jo užpuolikai.

Tai bent smarkumas!
Apskričio kalėjimo prižiūrė

tojas Frank Sain, Dr. H. Foff- 
man ir Dr. Meyer Levy, kalėji
mo gydytojas atėjo į kamerą 
vienos negres apžiūrėti kaip jai 
einasi. Negrei nelaisve, ma
tyt, nelabai patiko, nes vos trys 
lankytojai spėjo įeiti j kame
rą, ji tuoj puolė juos mušti ir 
taip smarkiai apdaužė kalėjimo 
viršininką, kad jis krito ant 
grindų be sąmonės.

Vakar mirė Paul Willis, buvęs 
prezidentas Kenwood Btidge 
Company, tiltų kontraktbrių 
firmos. Jis buvo 71 metų am
žiaus.
Chicago neprastesnė už Paryžių «, ». -- - 

1,100 pirkėjų, firmų atstovų 
ir siuvėjų susirinko į “100% 
Chicagos” moteriškų drabužių 
parodą, kuri buvo surengta 
French Casino. POrodbs tiks
las buvo parodyti, kad Chica
gos modistai ir Chicagos rū
bai nėra nei kiek prastesni už 
Paryžiaus gaminius.

Jei nusižudyti, tai nusižudyti
Hilfner Arvidson norėjo bū

tinai nusižudyti. Pirmiausiai, 
jis išgėrė nuodų. Policija rado 
j j pusgyvį Lincblh parke ir 
nugabeno į Columbus ligoninę. 
Atsipeikėjęs, Hilhier atsiminė, 
kad jis dar neatsieke savo ti
kslo, tad atsikėlęs iš lovOs iš
šoko per ligoninės langą ir nu
kritęs tris aukštus, užsimušė.

Jis. buvo 43 metų amžiaus ir 
gyvėno adresu, 4045 N. Damen 
avė.
Tėvas j kalėjimą už mergaitės 

užpuolimą
Policija suėmė Joseph Ren- 

non, 29 metų dviejų vaikų tė
vą, kuris padarė kriminalį pa
sikėsinimą prieš 18 metų mer
gaitę, Florence Philbin, 2116 
Bišsell ayenue. Atėmęs mergi
nos ridikiulį su $1.50 pinigais, 
jis įtempė ją j ielą ir ėmė dras
kyti nuo jos rubus. Policija 
atvyko išgirdusi merginos 
šauksmus. Ji kvočia suimtąjį 
ir apie 52 metų Anna Urbanek, 
kurios kūnas buvo rastas pa
mestas prie mokyklos, 5115 
Throop Street. Egzaminacija 
parėdė, kad užmuštoji buvo iš
gėdinta.
Kriminalis teismas sulaikė po 
$25,000, kaucija 24 metų Mrs. 
Mary Russo, už tai kad ji savo 
namuose užlaikė iš kalėjimo pa
bėgusį ir žmogžudį vagilį, Ma
rio De Stefano, 19 iri. amžiaus

Feodoro Šaliapino 
koncertas.

Komunistai ir čia parode savo 
nekultūringumą.

Sausio 28 d. Auditorium 
Theatre (seniau čia buvo ope
ros sale), garsusis rusų dai
nininkas, Feodoras šaliapi- 
nas, davė koncertą. Nors įžan
gos bilietų kainos buvo nuo 
83c iki $3.30, bet publikos pri
sirinko pilna auditorija, ku
rion telpa apie 6,000 žmonių. 
Muzikos mėgėjai atsimena 
kai jis šitoj pat auditorijoj 
operas dainuodavo, susirinko 
ir vėl pasiklausyti garsaus 
šaliapino. Suprantama, bran
giąsias vietas buvo užėmę tur
tuoliai.

Pagalios, pusė po aštuntos, 
išneina scenon 6 pėdų milži
nas, Feodoras Šaliapinas. At
rodo jau gerokai pasenęs, bet 
dar neperdaugiausiai pražilęs. 
Jis savo išlhviiltū gestikulia
cija pasveikina publiką. Sale 
sUgraudžia nuo entuziastiško 
rankų plojimo ir garsusis 
sas pradeda dainuoti.

Repertuaro numerių, 
riuos dainininkas pildė, aš 
minėsiu, nes jie mari ir,
būt, visiems patiko, išskyrus 
bolševikus, šaliapinas daina
vo rusiškai, bet nemažai jis 
ir angliškai bei itališkai, ypa
tingai daug operų arijų sudai
navo. O’ dainuoti jis dar gali. 
Dar nėra jam lygaus baso,. Jis 
gali tiesiog vaizdus piešti su 
savo galingu ir juo labiau 
melodingu balsu. *

“Molčal!" 
4

Per visą koncertą buvo 
imi ir jauku. Auditorija 
rodė lyg kapai—nė kvapo, 
kur-ne-kur vienas kitas
kosti. Visi ištempę ausis klau 
sosi; Tik baigus dainuoti; Su

ba

ku- 
ne- 
gal

Siunčiame Gėlės Telegramų i 
pasaulio dalis.

viso

KVIETKININKAS
Gėles vestuvėms, bankietams 

nagrabams. '
3316 S. Halsted St

Phone Boulėvard 7314. Chicago. UI.

ir

ra- 
iš- 
tik 
su-

. a a i 't t a ti

STEFANIJA SHIMKUNIENfi
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 29 diena. 8:05 valandą 
vakare 1935 m., sulaukus 41 
metu amžiaus, seimus Šiaulių 
apskr., Kurtavėnų parap., Pa* 
deglių dvare.

Buvo narė Chicagob Liet* 
Dr-jos Savitarpinės Pašalpos,

Amerikoj išgyveno 22 metu.
Paliko dideliame nuUUdime 

vyra Juozapa. dvi dukterį* 
Yadviga ir Ona ir sunu Vikto
rą, du pusbroliu Bronislovas ir 
Konstantinas Urbonai, brolie
nės ir giminės, o Lietuvoje 
motina, broli ir dvi seseris.

Kūnas pašarvotas. randasi
' 1614 So. 50th Avė.. Cicero. , 

Laidotuvės Įvyks šeštadienį 
vasario 2 diena, 10:00 valandą* 
ryto iŠ namu i Tautiškas ka
pines. . ..

Visi a. a. Stefanijos Shim- 
kunienSs Riminės, draugai ir 

r pažystami esat nuoširdžiai 
. kviečiami dalyvauti laidotuvė- 
. se suteikti jai paskutini patar- 
E naviina ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame. • . . <
Vyras, Dukterys, Šonus 
ir Gimines. . •

Laidotuvėse patarnauja ora> 
bonus Lachavlch ir Simai, te!. 
Canal 2515.

BOLESLOVAS ROLINSKAS
Persiskyrė su šiuo pąsauliu 

sausio 29 dieną, 9:00 valahdą 1 
vakare 1935 m., sulaukės 41 
metų amžiaus, gimęs Traksalė- 
lių kaimas, Laulių parąp., Lie
tuvoje.

Amerikoj išgyveno 23 metus, ' 
Paliko dideliame nubudime 

mylima moterj, Marijona, po ' 
tėvais Sadauskaitė, du sūnų 
Raymond ir Joną, pussesere ir 
pusbroli Zoberius ir pusbroli... F; 
Martišauskas, 3 švogeriuš Sta
nislova ir Zidoriui Sadauskus 
ir Nikodeme Sąbiktiš ir io Šei
myna ir 2 švogerkas Oną ir 
Prančišką ir giminės, o. Lietu
voje seserį ir du brolių.

Kūnas pašarvotas randasi 
2611 W. 44 St. Tel. Laf. 7219.

Laidotuvės ivyka < šešthdiėhb 
vasario 2 dieną, 8:00 vai. ryte 
iš namu i Nekulto Prasidėjimo 
Panelės Švenčiausios .parapijos 
bažhyčią* kurioje* atšibūs ge
dulingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines. .

Viki' a. a. Bblbslovo {Ralibs- . 
kio giminės,, draugai, ir pažys- 
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. 
Moteris, Sunai, Pusseserė, 
Pabrolius, švogeriai, 
švogerkos ir Giminės.

Laidotuvėse pąiamauja grab,

kildavo delniį audrai Kai Ša\ 
liapinas užbaigė daihuoti pas
kutinį numerį “Blusa”, tai 
tuomet, publikai plojant, pasi
girdo keletas baubimo balsų; 
Dainininkas Buvo iššauktas 
sudainuoti dat kelfetą dainų. 
Bet čia iš vifenb balkono kam* 
po pradėjo rusiškai rekatiti: 
“Po grOtnče piėt!” “DuBltttiš- 
ku!” ir panašių pastaBif. Vjė- 
naš garsiai sušuko: “Mbjt®t!” 
ir tt. Matyt, siidfemOralizuoti* 
bolševizmo “iriokslu” gaivalai 
norėjo, kad šalthpihas jiėriiš 
Šitoj auditorijoj; ktir sūsirihkb 
visokių žmonių; uŽdaihuott| 
komuhištų’ interriacibrialį!

Saliai>inas, pasakęs “eli !**, 
nuriiojb ranka ir nuėjb riub* 
sčehoš.

Žriionės, kurie buvo pūsiati 
sukilę eitij greitai grudbši per 
duris lauk su sugadintu upu 
ir baisiai pašipiktirię tbkiu 
nekultūringų sutvėrimų elge
siu.

Akompanavo Ivari Basilbvs- 
ky. Jis skambino piahd solb 
du numerius.

Koncerte buvo nemažai ir 
lietuvių. — Žvalgas.

kį. maitinti ir gyvybę jpū* 
laikyti^ ji nutarė griebtis griež
tų priemonių. J,r pavogė dvi 
skrybėlės iš krautuvės Evans- 
tone, kad jas vėliai! pardribti; 
Bet ją sugavo ir teisėjas nu* 
iteišė motihą 30 diėiių kalėj!* 
iiib.

Bėt iri teisėjb širdiš atsilfei- 
ilb; kai advokatas atriėše pas 
jį verkšlenanti kūdikį; kuris 
inrib pirmadienio nieko nebri^b 
valgęs. Teisėjas mdiiną palbi- 
do.

—...........t,..,. ------------

mirusio' li&*
C- C. db« . . ,.Bl4 A. Ai vi., <

MfPgs i/hŪ Edmundas Bltimam 
dhs> gyvenęs ihspltiiitbs 

pašalpos stoty j

Iš Lietuvos atvažia 
vo J. Pilkauskas

John-Frahcis Pilitaiiskas at
važiavo iš Lietuvos Ihivti Fre- 
derick, VIII, kuris atplaukė į 
New Yorką sausio 28 d. ir 11 
vai. vakare išvažiavo Gtay 
hound busit | Chicago, čia pri
buvo šiandien, apie 7 vai. ry
to, prie Michigan ir 12th gat.

Važiuoja pas tėvus, pp. Pi
li tauškus, 4422 S. Talman av.

i

Šaukiamas ekstra 
susirinkimas

Cicero Lietuvių ImprOvement 
Kliubo nariai kviečiami atsi

lankyti.

supčrihlėndent* of j?(iblic Wks. 
pasipriešinęs ir tie lietuviai 
tebedirba. Pirma to, tasai pats 
ponas Schwarzel atleido 5 lie
tuvius iš dhrbo; bet nei vienfc 
•8VetiriittiW 1$ brimt Wbrlts. 
(Hplcs čia “bižfiiš”? Grant 
Wdrks apiėlirikėje yra aplfe 

nUbšihiiitį Trini
ijiriditi'aultęs savo pusejb kelfe- 
|t^ libtiiviŲ; ktiHb ąrdb Itfet^ 
Įviii’ vieiijrįį; iri agitūbjdf Kad 
iirieš jo kandidhtą. išBdlhiibtU- 
Iriiėni; neš tūb* Bridti llettivių 
Beita itiažB pulhtajė.

— Gririrtt tboriibsKk.

Pereitos savaitės pabaigoje 
Cbbk apskričio ligonirieje riiU 
re lietuvis eks-kareiviš, Ech 
mtihdas Bįlririondas. Jis mirė 
nuo plaučių uždegimo. Buvo 
ripiė 40 pietų ahižiaus ir per 
kiek Ihiko gyventi Dėšplhiriės 
aveniie- pašalpos stotyje;

Yra žinoma; kad velionis tū
rėjo giminių ChicagOje ir šiuo-* 
mi jie yra prašomi stisižinoti 
s u graborium J. F. Eudėikiu, 
4605 Si Ifennithge avė;, tele
fonas YaAls 1741." Etideikid 
lavoninėje randasi velionio 
kūnas; , (Sp*)'

Ginčai tarp Cicero 
lietuvių

Al‘tisų prašo įdetC sekamo 
rinib pfdnešimą:

tu

lieCICERO; — 'Cicėriėčiai 
tuviai žino; kad delegatai iš 
17 Lietiiviiį' organizacijų nii- 
tarė remti* karididhtą Už" Trū- 
istee Jos. J! Jaudą, kuris yra 
pirmas atit Balbtb ir eina sli 
reguliaria1 dbriibkratų orghhi- 
įzacija, o ją rehlia beveik visi 
Cicero' predinč# lidiliitlėtai; tai 
reikia prdneštL kadi atbifado 
Įtokiųi agitatorių, kurie Ūti’odd, 
nežiūri libtuvių yiehyjiėš ir 
pasekmės, lin stbngiaai; šhardy- 
tit gražiai* pradėtą* darbą; ir 
suskaldyti* taip kad tie balšhi 
nieko nereikštai

šį vakarą' Lįuosybės Svetai
nėje, 49th Court ir 14th St., 
įCicėro, III., įvyks nepaprastas 
•Lietuvtių Pagerinimo Politi
kos Kliubo susirinkimas, kurį 
šaukia Veikiančioji Komišija, 
(svarbiems reikalams apsvars
tyti. Kiekvienas narys yra pra 
išomas atsinešti savo ihbkesčių įni®“°■ n^Kštų;............
knygutę, nes- pašaliniui žirib- L Lietuviui tautos- priešattis yra 
nes į susirinkimą nebus įleid
žiami. Susirinkimo pradžia. 
7:30 vai. vakaro.

Veikiančioji Komisija-.
A. Andrijauskas 
Kl. Laudanskis 
G. Pocius 
K. Andrijauskas 

' J. Stankeviče.

9 savaičių kūdikis iš 
gelbėjo motiną 

iš kalėjimo
t 9-ių savaičių Howardo Ro
binsono mdtiną pasodiho j ka
lėjimą. Ji buvo neturtinga, ji 
{neturėjo ką valgyti. Kad kudi-

, ■■f.

j JONAS' WAI>ANTINAS
’ . Mirė sabsio 29, 1935 m!.

8:55 vai. ryto, sulaukęs 51' m.
’ amžiaus., Kilo iš Kauno rėd., 

Tėlšių apskr., Eūdkės patap;, 
Kinčiulių kaimo.

Amerikoj išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Barbora, po tėvais Pa- 
noraitė, 3 dukteris Emiliją, Flo- 
rentina ir Ireną, sūnų Elma* 
rą, žentą William Jonaitis, 

. anūke Theręse, seseri Oną, 
švogeri Juozą ir jų šeimyną,, o. 
Lietuvoj motiną Oną; 2 seše- 

r ris Marijoną ir Julijoną, broli 
; Juozapa ir giminės.
( Kūnas pašarvotas 2558 W, 
, 69th ,St. Prošpeot 48t4.

Laidotuvės i vyks pirmadięnl, 
vasario 4' dierią. Iš namu 
8:30 vai, bus’ atlydėtas j Gi< 
mimo Panelės šv. Mar. parap, 
bažnyčią, kurioj .iyyks . gedulin
gos pamaiaos Už velionio sie
lą. Po pamaldų būš nūly.dėtias 
i šv. Kazimiero kapines* 
1 Nuoširdžiai' Kviečiame visus 
gimines, draū'gus-geis ii* pažys
tamus dalyvauti* šiose laidotu
vėse;

Nuliude.
Moteris, Dukterys, Sūnūs 
iri Gimines. ,

Laidotuvėse pątarnąųia grą- 
borius Butkus,.rtm.f Cimal 3161,

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
. ALFABETO TVARKOJE

' r-‘ ‘
šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastu 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 gailina gauti.

; Kbdėl iries riėžihdhiė; kur 
kas yra?*

' Aš; kaipo tavbrhoš savihiH- 
kas, irgi nėžinojau;

• Aną dlbną užėjb pas mane 
jlkeriij* paraKvėjūs; Shkb re- 
prežfeiitūojąš dklžausią likbriiiĮ 
blšėlį CBicagoje ir kad 
ėšdnti lietuvių įstaiga.

Aš tik nusijuokiau.
Bet pardavėjas, betuoja 

rą- cigarą; kad jis tiesą- sako. 
Jeigu* netiki; sako; atvažiuok 
ir pamatysi.

Taip aš ir nuvažiavau.
Tiesa. Aš net riristebau. 

KbautiiVė didėlė. Likėrii| vi- 
sokų pilna. Nei pas svetini- 
tritičius tiek ncihačiąu.

Sakau noriu; matyt savininr 
ką. Priėjo puikus lietuvis. Iš^ 
sikalbėjom,, ir man viskas la
bai patiko.
| Mhn gailaf- kad! aš pirihiau 
dpie tą įšthigą iiėžiiibjau. O’ 
tai’ nė riibhb kaltė; sakiau. 
Kbdėl- riepėdribdaie lipie save 
ižinibš; kodėl riepasigarsinat? 
’žiubėkil svėtiihtauČiai ir kor
tas siuntinėja, ir lūikriaščiiio- 
sė’ grirsiriaš ir nėt per radio 
gieda apiė srivb dėgtihes. Tai; 
sakriUf riesroauskit, kad? ir kili 
apie jus sužinotų.' Aš tai jau 
čia pirksiu' visuomet.

KAILIAI
FURS

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

Siūvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigtas 1906 metais
6510. So* Halsted . Normai 5150

tai

ge

sustrastt
ko
tik
jums reikia

ANGLIS
COAL

ANGLIS! Tūkstančiai namų var
toja ekonomiškas, be suodžių Tro- 
picair anglis—GarantiiotRs, svarumas 
ir šiluma. Sėreening — $4.75; Mine 
run $5.75; Lump arba egg — 
$6‘° NORTHERN COAL CO, 

3 telefonai
Republic 0600 — Lawndale 7366 — 

Merrimat 2524

KNYGOS
BOOKS

Senu ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet Rausite. Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St„ Chicago. 111.

NUo srivęš tik tiek pašaky- 
siu:. kas norite apie* tį lietu
vių olselį sužinoti, paklauskit 
Wm. Valehtihbj

— Ten buvęs.

F
ill l? A NIE ž A N č IO SULES KRAUJAIS TEKĄ "■■*■■** bereikia piauti 

žymiai Palėngvintoš su 
Rectade No 1. ar 2 žiūrint 

reikalingumo
Didelė Tūba Su„Pile 50c
Rectade Laboratories 
64 W. Randolph SL, Chicago, 

. v K4«|b. 462; 

W; SCHAULER’S STORAGE
2 4644 N. Western Avė.

Detello rakandu skyrius.. $450 varto
tas tikras kiniškas dlvonas. PIGIAI; 
Nauji kiniški kaurai, po $15, $25, 
$35' it $350. 10 daik. valį. kamb>
sėt. $98; Modern. 8 d ndegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
at išmok. Vakarais iki 9. ned. iki 4.

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Afihland Avė,.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

f ■ A , • •

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kalbos dabar numažintos
25^ m 35%

Lengvi1 išmokėjimai nuo 12 iki 24* 
mėnesių; Kreipkitėši visuomet 4‘ 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W.- Division St 
kampas Marshfield

M X A JI K ♦* <

STOGAI 
roofing

'THE BRIDGEPORT ROOFING CO.* 
‘ Ar jūsų stogas reikalauja patUi- 

-Pašaukite mus ir mes paša* 
kyšime kiek kaštuos pataisyti Mes 
taipgi darome visokį Mėkbrystėr 
.‘darbą,.

8216 So. Halsted Street 
Tel; VICtory 49B5,

labai karšta,, kad iriušlį' Graht 
Wonks 3 lietuviihi įitėcinct 
kapitonai eina išvien, P. Suti
kus, ChaHj W. Elliė iri J. Mh- 
žintas. Visi gali' kalbėti ir ko*, 
votį už lietuvių tdišės, ir vlši: 
yra tikri lietuviaii P: Saikui 
irf Ju Mažintaš, musy llettivių 
iišbalsuoti; buvo atleisti iš dfe 
|b,o< dėlto; kad nerelihia Graht 
W'orks pond> Scllwarzėl dikta^* 
turids. Miesto pr’ežideritas Jbš. 
G. Cerny. ir Waltėr Gėllriš;

Teofilė Klimiutė išva 
žiavo į Floridą.

BRIDGĘPORT, —Sausio 22 
įd„, p-lė Teofilė KUmiutė išva
žiavo į Miami, Floridą,/ kur 
pralbisiš apie, mėnesį' laiko 
atostbgąudanlav Ji yra* dali- 
ninkė 35th: Street Restaurant, 
3502 Š; Hąlsted: St. Sugrįžusi 
iš atostogų vėli pradės dar
buotis savo įstaigoje. -

— Senas. Petras;

Crane Coal Co.
: 5332 So. Long Avė.

TABAKO Krautuves Ii
TOBACCO STORES

MAX KOHN. Turiiri Rusišką ir Tur- 
kiške tabaką, 1728. S. Halsted' St. 
Cąnal 9345.

z—”1

MILDA ;trl; teatras 1b
, lt 3140 S. HalstoL

t . j I . ■■ 1

Kuchin oftfeBulaw A^Trailihg by
8:30 vaL ryto 
Radio Stotis

t

. * v , ,^***

1360 kilocycles
Art Pikas Štili On T op 

70 Points;
---- —---

By J. L ŽUKAS

With I Pikas will remain idle for 
prie Sunday because bis team; 
Hriš stiil1 ą comfri^ tb 
įhemi 0hi thb othef liand 
Kucliin will meetiip' with two 
įof the strriiigfcšV tfcūdis in the 
'm ■ ■

tournament wlien he meets 
iHb Mbžfeikitfšt dttd tliia Ėtldfei- 
kisi If he cari■ make 6 .poihU 
br oveP against any of these 
teams he will realįy deserve

i thte other liand
šituo laiku; ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

SAUSIO 311 
“THE HOWLING DOG”

ir vodevilius

Moteris gaus ihdūs DYKAI

!

Tliiš boy Kucliiil is r'eally 
gbihg plačes iii hiš lašt' 
gailies. Hfe is doiiig dxačtly 
what Pikas Was dolrig iiv liiš 
first fbw gailies averhgirig 
abount 10 pbiritš per įhftiė. 
Kuchin: Iras- no\v 65 pbihtš tb' 
hiš- credit ahd> it Ibdks likę he 
yvilb liave a riiigbty gbbd- 
charice tb pass Pikas^ lipi 
INDIVI15UAL subari ČbLUMfi A* END0th ftoUNB

Freb
Gamės Baskets thr.ows Totai 

17 71
3’ 65
7 50 
8'
0

BATTLE FOR THAT TUO-
• ?

* Tedms

Art, Pikas Uėd Birdš
KUtshiii BUl&w Acer
Blins trub ,
J. Eūi-iii'

9 27
8:

'»■ r a*. I- Y ’l“

81

Seredą ir 
' Pėtnyčią
dabar eina Naujienų 
rytiniai radfd progra* 
iriai, kuriuose padud* 
dairia vėliausios žinios 
iš Chicagos ir viso pa
saulio.

.. Atlantic Villagers 7-
“jbe” Kluchinskas S. B.. Mažsika’s Acėš 8
Tony Lauraitis Jv E. EudelRis B..
V^nskis Rėd. Rbserf L
Sttniitfi's IMPS . •• ’
LautMskaš Aces

8’ ii-
6 16

R. B. 6 16 7
6 7

44 
39:
89

T A: i i ® r -
9 VaL vakare
ii stoties

NAUJIENŲ >'• <

—

VASARIO 1 ir 2 
“THE WESTERN”

su’ Tito MčCoy 

taipgi komedija ir
5 AKTU VODEVILIUS

■ . ■ A -L*.. AJ*. 1

« % X*#l!Wi ■ '■ ”■ iw>

-Wl M 4 ...
...t ... »

.

' t

IITEATRAS*
35 Ir S. Halsted SI£k • * * -

SAUSIO 31
“THĖ PAINTED VEIL”

Greta Gšrbo, taipgi komedija..

VASARIO t ir 2 
“CARAVAN”

taipgi komedija.
Penktad. vak. • DYKAI indai 

moterims,

KAšdlėn Matlneė iki 6:30 tik 20c



ĮSTEIGĖ FEDERAL HOUSING ADMINIS- 
TRATION SKYRIUS LIETUVIU APGYVEN

TU D1STRIKTU APTARNAVIMUI
Teiks paskolas namų savininkams remon- 
* tams ir namų gerinimui

_________________ NAUJIENOS, CMcago, UI___________________

DALYVAUJA METINIAME NAUJIENŲ KONCERTE 
Sekmadieny, Vasario-February 10,1935

' Lietuvių Auditorijoje BIRUTE
A

• Skyriaus centras Town of Lake kolonijoje

apielinkėje nistrationTown of Lake 
įsisteigė Federal Housing Ad- 
ministration skyrius, kuris ap- 
rūpins didžiumą lietuvių ap
gyventų distriktų.

Kaip jau buvo rašyta “Nau
jienose”, kongresas tam tikru 
aktu įsteigė FEDERAL 
HOUSING ADMINISTRA- 
TION, ir tai įstaigai paskyrė 
sekamas pareigas:

L Parūpinti kreditą namų 
savininkams, kad jie be atidė
liojimo galėtų pasitaisyti savo 
namus ir išgelbėti juos nuo 
gedimo.

2. Parūpinti kreditą namų 
savininkams tų namų įrengi
mų pagerinimui, Ir,

3. Parūpinti kreditą biznie
riams, kad suteikus jiems ga
limybę savo krautuves pagra
žinti.

Paskatindama namų savi
ninkus remontuoti savo na
mus, Federal Housing Admi-J

mano tuo pačiu 
(kartu grąžinti daugelį bedar
bių atgal į darbus ir atgaivin
ti dabar merdinčias statybos 
ir namų reikmenų pramones. 

Suprasdama, kad Chicagos 
Southsidės namų savininkams 
Federalė pagalba yra ypatin
gai reikalinga, FIIA nutarė 
įsteigti skyrių ir to skyriaus 
viršininku ir organizatorium 
paskyrė Town of Lake biznie
rių, Victor Petrzilek.

Dabartiniu laiku, skyriaus 
vice-prmininkas yra' Mrs. Bru
no Bona, o ekzekutyviu sekre
torium, E. P. Nolan.

Skyriaus adresas bus 1647 
W. 47th Street.

Sekantį pirmadienį šie virši
ninkai šaukia realstatninkų 
kontraklorių ir kitų suintere
suotų žmonių susirinkimą, ku
riame toliau gvildens namų 
savininkų aprūpinimo klausi
mus.

Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn”. Tai yra didžiausias Choras Chicagoje. Sis choras dai
nuos pritariant Simfonijos Orkestrui.

Hi-ho everybody, a- yezzir, 
ii-ho! It looks liko moDt of the

Ketvirtadienis, saus. 31, ’35
tiju, esate kviečiamos atsilankyti 
Palmer Park Field House, ketvirta
dieni, sausio 31 d. 8 vai. vak. ir su
sipažinti su Lietuviu Moterų Pilie
čiu Lygos veikimu ir kokia butų 
nauda turčti Šią organizacijų savo 
kolionijoje. S. J.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš-

Mirė 11-to wardo 
Bridgeporto alder- 
monas T. A. Doyle

A’uo 1914 darbavosi politikoje; 
daug prisidėjo prie "LITU* 
ANICOS Avenue” gavimo.

Areštuoti, tai areš
tuoti, bet ka su 
Hais daryti?

Policija suka galvas kur su
kišti 200,000 busimų kalinių

Cbicagos policija labai susi-
BRIDGEPORT — Per tris 

metus sirgęs tuberkuliozu už
vakar naktį mirė 11-to Wardo 
— Bridgeporto aldermonas 
Thomas A. Doyle.

Vėlionis užbaigė 21 metus 
darbuotės politikos srityje, už
merkdamas akis savo namuo
se, adresu, 3537 Lowe avenue, 
kur gyveno su žmona — da
bar našle, Emily Doyle per ei
lę metų. Vaikų neturėjo.

Lietuviams žinomas dėl įvai
rių darbų, Doyle daugiausiai 
pasižymėjo, padėjęs vietos lie
tuviams iškovoti Auburn avė. 
gatvės vardo pakeitimą į 
LITUANICA Avenue.

Nuo jaunų dienų dirbęs Ar- 
mour and Co., ofise, Doyle 
įėjo į politiką ir taipgi real- 
estate, apdraudos, ir automo
bilių biznį 1914 metais. Jis 
buvo išrinktas aldermonu ir 
tarnavo iki 1918 metų. Nuo 
1918 iki 1923 buvo atstovu val
stijos legislaturoje, po to pa
teko į kongresą. 1931 vėl grį
žo į alderinono vietą, kurią 
užėmė iki mirties.

rūpinusi.
200,000 areštuotųjų! Ką su 

jais daryti, kur juos padėti? 
Ir kaip juos areštuoti? Nebent 
kiekvienas policistas temps į 
nuovadas po keliasdešimts ka
linių vienu kartu ?

Policija galvas suka ne be 
pamato.

šie didieji areštai bus pra
dėti šįvakar, kai pasibaigs lai
kas nusipirkimui valstijinių ir 
miesto leidimų automobiliams 
1935 metams. Nors terminas 
tų leidimų įsigijimui buvo pra
ilgintas kelis kartus, bet Chi- 
cagos gatvėse dar važiuoja ma
žiausiai apie 200,000 automo
bilių su pereitų metų leidimais.

Mirė Marųuette par
ko biznierius 
J. Valantinas

I a
___________________J_

Puvo gerai žinomas 18-toje 
Apielinkėje; mirė širdies liga.

MARQUETTE PARK — šir
dies liga vakar rytą mirė J. 
Valantinas, 2558 West 69th st., 
senas Marųuette Parko biznie
rius. Sirgo apie tris dienas.

Vėlionis užlaikė per keletą 
metų grosernę - bučernę aukš
čiau paduotu adresu. Pirm 
atsikraustant į Marųuette Par
ką gyveno 18 Apielinkėje, kur 
jis dalyvavo draugijiniame vei
kime ir tūlą laiką pirAiinin- 
kavo spulkai..

J. Valantinas paliko žmo
ną, tris dukteris ir vieną jau
ną sūnų. AG&.

užbrėžtas tikslas. Žinoma, 
jam reikalingas automobilius, 
tai jis tur būt nemiegos per 
4 menesius.

Praeitų įmetu “Naujienų” 
konteste 13ulawas .Ėuvo pasi
ryžęs laimėt laivakortą į Lie
tuvą ir atgal. Ir laimėjo su 
dideliu kaupu. Bet į Lietuvą 
nevažiavo, nes jo moteris įl 
vandenį tik tiek toli einanti, 
kol su kojom žemę galinti pa
siekti. O per juras perplaukt 
tai nejuokai. Tad galima pa
sitikėti, kad Bulavv’o pažadai 
gali išsipildyti ir šiais metais.

RADIO
II i ..m Wi ii I,,.

Daug dainininkų ir ad
vokatas ijr,patarėjas

šis vėlesnis parengimas butų 
sėkmingas, yrą reikalinga par 
rama musų tautiečių šiame 
Roselando parengime. Visi lie
tuviai yra kviečiami remti Vy
tautą Beliajų; jisai jų paramos 
pilnai užsipelno. •

Durys atsidarys šeštą valan
dą vakaro ; įžanga tiktai 35 cen
tai. (Sp) —A. C. R.

Vienas užmuštas, du 
du sužeisti auto 

nelaimėje
Dviems automobiliams susi

dūrus Irving Park bulvare, 
buvo užmuštas Edward Cleitz- 
man, 39 metų, o sunkiai su
žeisti, Laurent E. Clody ir J. 
Frank Wills, 2134 Arthur avė.

- , 4 JT ■— ■■■_ ---------------

ehofus members are štili feel- 
ng well satisfied with their re- 
tults of a Sunday or two ago. 
(Yeah, I think thirteen people 
ihowcd up).

Būt did you mugs and molis 
niss it. Yezzir — yo’ sho’ did 
.niss it. We had a short re- 
hearsal after which we had 
dancing and eating. Tea was 
mjoyed by everycnc, with the' 
swell cake and sandwiches, 
umm.

It was all a surprise on us 
vho showed up so don’t <think 
;hat we held out and didn’t 
tell everyone. We didn’t know 
ind that the truth, so ’elp me.

Good at riddles? What’s 
Feb. 23rd? Yep, thals right. 
Birutes big dance. And you 
folks forget it. All you mem
bers, old, young and hand- 
jome. ęome if it has to be on 
jrutehes.

And lets all comc down to 
rehearšal tonight. Gi ve Prof. 
Byanskas all our cooperation.

kas Kliubas laikys mėnesini susirin
kimą penktadieni vasario 1 d. 7’30 
vai. vųk. Chicagos Lietuvių Auditori
joje, 3133 S. Halsted St. Visi na
riai malonėkite laiku pribūti. nes 
randas daug svarbių reikalu kuriuos 
būtinai turėsime aptarti, taipgi bus 
išduotas komisijos raportas atsibu
vusio metinio baliaus. Taipgi kurie 
esate pripildė aplikacijas tame va
kare, pageidaudami istoLi i kliubų, 
malonėkite atsilankyti ant šio susi
rinkimo. S. Kunevičius rast.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliuho 
mėnesinis susirinkimas ivyks penk
tadieni, vasario 1. 1935 m. Chica
gos Liet. Auditorijoj, 3135 South 
Halsted St., 7:30 vai. vakare. Visi 
kliubiečiai kviečiami būtinai daly
vauti šiame susirinkime.

A. Kaulakis, rašt.

He needs it. While I’m writing 
this, I’m listening to Bing 
Crosby and the Mills Brothers. 
Thals real music. When you 
have time at home, look around 
and see if you have a radio. If 
you do, tune in, on some good 
music and come down to re- 
hearsal inspired.

Don’t forge»t Feb. 23rd and 
practice tonight.. —Chief.

PRANEŠIMAI

Roseland — Tautiška Draugystė 
M. L. Brolių ir Seserų pefrmaino su
sirinkimų diena ir vieta. Taigi se
kantis susirinkimas atsibus pėtnyčioj 
(penktadieni) vasario 1 dienų, Dar
bininkų svetainėje, 10413 S. Michigan 
Avė. 7:30 vai. vakare.

F. Grigula, rašt.

Lietuvių Namų Savininkų Susivie
nijimas nuo Town of Lake (Lithua- 
nian Improvement Ass’n) laikys me
tini susirinkimų ketvirtadieni sau
sio 31, 1935, parapijos svetainėj, 8 
vai. vakare. Raštininkas.

Liet. Vakarinės žvaigždės Pašelpos 
kliubo mėnesinis susirinkimas jvykf; 
pentkadienj. Vasario 1 d. 1935 m. 8 
vai. vakare, G. M. Chernausko sve
tainėj, 1900 So. Union Avė. Visus 
narius ir nares kviečiame dalyvauti 
susirinkimej nes turim, daug svar
bių reikalų svarstymui. Neužmirš
kite atsivesti naujų narių.

B. J. žolynas, sekr.

Į CLASSIFIED ftūS

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Padė jo bambą, o pas
kui telefonavo, 

kad bėgtų...
James P. Madseno namuose, 

1730 79th Ct., Elmwood Park. 
suskambėjo telefonas. *

Pasiimkite vaikus į vidų. Ne
leiskite jiems žaisti lauke, ar
ba geriausiai, visi bėkite-iš na
mų persergėjo anonimiškas bal
sas per telefoną.

Madsenai tuojau pašaukė po
liciją ir ji rado prie namo pa
dėtą ryšulį 10 gabalų dinamito 
ir knatą. Bomba buvo užteg- 
ta, bet knatas užgeso, sprogs- 
tančiosios medžiagos nepasie
kęs.

Kas bambą padėjo ir kodėl, 
nežinia, bet Madsenai yra dė
kingi, kad piktadaris turėjo 
bent gerą sąžinę.

Sekmadienį dalinai 
užtems saulė

Šį sekmadienį Chicagiečiai 
turės progą pamatyti daliną 
saulės užtemimą. Jis* tęsis 
nuo 9:06 iš ryto iki 11:20.

Gatviakarių kompa
nija įveda šešias 
autobusų linijas

Rytoj Illinois Commerce 
Commission turės posėdį ir 
užtvirtins šešias autobusų li
nijas, kurias žada įvesti Chica- 
go Surface Lines, gatviaka- 
rių kompanija.

Autobusai kursuos sekamo
mis gatvėmis:

1. Diversey avenue, nuo Mil- 
waukee iki Western ir Elston.

2. Touhy avenue, nuo N.- Ca- 
lifornia iki Glenwood avenue.

3. 87th gatve, nuo Vincen- 
nes avenue iki Western avė.

4. 71-ma gatve, nuo Cottage 
Grove avenue iki ežero.

95-ta gatve, nuo Lafayette 
avenue iki Weštem avenue, ir,

6. 47-ta gatve, nuo Kedzie 
avenue iki Kostner avenue.

Suėmė bedarbį; sa
ko, jis grąsinęs pa- 

šelpdaviui mirtim
Policija areštavo ir įkalino 

bedarbį Leroy Becker, 35 me
tų, 2114 Wellington avenue. 
Kuo jis praąikalto nežinia, bet 
nuovadoje pasakojo, kaip jis 
grąsinęs nužudyti vieną 1$ Wel- 
les Park pašalpos stoties dar- 
bininkų, jei jo šeimynai teikia
ma pašalpa nebus padidinta.

Pro rakto skylutę po
licija patyrė pli

kus faktus
Vakar 1 vai. ryto, o kas tai 

pašaukė policiją pažiūrėti pro 
rakto skylutę į kambarius, ad
resu, 517 N. Ridgeway avenue.

Gavę tokį keistą pakvietimą, 
poličistai atskubėjo, ir sužiuro. 
Jiems net plaukai sustojo ant 
galvų.-

Jie pamatė gražią blondinę, 
jie pamatė ir gražią brunetę, o 
tarp jų strakčiojantį, kaip ka
ralių, vieną William Halby, 40 
metų amžiaus kiaušinių ir su-? 
rių pardavėją.

“Jie neturėjo užsivilkę nei 
siūlelio rūbų, “aiškino policis- 
tai, nugabenę visus nudistus i 
teismą, kur raudonuodami jie 
pasakojo teisėjui kaip jie pa
tyrė apie dalyką pro rakto sky
lutę.

Frank Bulaw ir vėl 
dirbs ‘‘Naujienų’’ 

konteste
1....................■ ■ ’■ •

I keturis mėnesius jis 
laimėsiąs Pontiac De 

Luxe automobilių.
Su rytojaus diena praside- 

da “Naujienų” vajaus kontes- 
tas. Kontestantai jau dabar 
pradeda pasiskirt, kokių do
vanų jie siekais laimėti. 
“Naujienų” reporteris Frank 
Buląw pranešė kontesto vedė
jui, kad jam Naujienos gegu
žio mėnesio pabaigoj turėsią 
pristatyti prie durų;. 3213 So. 
Parnell avė. Pontiac De Luxe 
automobilių, kuris “Naujie
noms” kainuos $880.00. .Nei 
kontesto vedėjas, nei Bulaw’o 
draugai, kurie tikisi gaut 
“raido”z su tuo puikiu auto- 
.mobiliu, nebusią suvįlti. Bu- 
lawas sako dirbsiąs 23 valan
das į dieną, kftd tik atsiekt

Pirmyn choras, “Kornevęlio 
Varpai”, įdomus patarimai ir 
skelbimai įdomino Progress 
Furniture krautuves radio 
klausytojus. puvo malonu 
girdėti dainuojant šiuos ga
bius Pirmyn choro narius, 
Anelę Salaveičikiutę - Stepo
navičienę, A. Grigoniutę, A. 
Trilikaitę, S. ir E. Rimkai tęs, 
V. Tarutį, Frank Jakavičią, D. 
Kezes ir daugelį kitų choro 
narių, kurių vardus neteko su
žinoti. Visos dainos buvo iš
traukos iš “Korneveloii Varpų” 
ir gana gerai skambėjo.

Advokatas K. G ūgis pateikė 
daug rimtų patarimų, o pro
gramų vedėjas, tlonas Roma
nas, kaip ir visada pateikė 
įdomių skelbimų apie šios 
krautuvės biznio eigą.

Jostra.

Ar moteriškę pašovė 
jos vyras ar vagys?

lito Wardo Demokratų organiza
cijos susirinkimas ivyks ketverge sau
sio 31 d. 8 vai. vak. Lietuvių Audi
torijoje 3133 S. Halsted St. Prašo
me. visus llt<f Wardo lietuvius atsi
lankyti ir atsivesti savo draugus.

P. N.

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

Vytautas Beliajus 
rengia šokių va
karą Roselande 

.■ ■ i
30 šokėjų dalyvaus vakare, Bal

čiūno šilainėje
ROSELAND ©Vasario 3-čią, 

sekmadienio vakare, Balčiūno 
salėje, 107 ir Indiana gatvių, 
įvyksta didis Vytauto Beįiajaus 
šokių koncertas. Šįapi parengi
me dalyvaus yjtrisdešimts 
jaunuolių, artiątų, Dauguma iš 
jų, mums gerai ŽįĮippios ypatos, 
kaip: Michelė Gainboni, Rūta 
Bružas, Elena D^tųbras,, Birutė 
Krefniąnis,: Kazjrš Dulinskas, 
Alfredas Dik&s, Antanas Tve- 
rijohas, Aldona Tnlecka, Vene
ra žalalis, Virglnįą žlibinąs ir 
daugelis kitų'.

Parengdami šį Beliajaus pa
rengimą lietuviai, remia patys 
save. Vytautas PęĮiaj^s yra 
vienatinis asmuo, esąs pozicijo
je iškelti lietuvių Vardą artis
tiškų šokių sferoje.

Plačiai žinoma artistų rėmė- 
ja^pertha Ott, < įvertindama vj^? 
gapipius, sutiko perstątyti ,'šj 
musų jauną artistą viešai kovo 
3-čią Studebakėr teatre. Idant 
- • * y- • .

... s•. .v. .t,; . .J

Moteriškė guli ligoninėje, o 
kiti ginčijasi kodėl ji ten 
pateko.

Mrs. Mary Blokely, 2104 W. 
119th Place, Blue Island, bu
vo pašauta. , Jai beeinant por- 
čiu, kas tai pradėjo šaudyti ir 
sužeidė abi jos kojas.

James Blakely, jos vyras, 
Hotcl and Restaurant Enr 
ployes’ unijos biznio agentas 
sužeistąją nugabeno į Ger- 
man Daeconess ligoninę. Bet 
čia kilo ginčai kaip nelaimė 
atsitiko.

Abu Blakely tvirtina, kad 
vagys pašovė moteriškę, o 
Blakely kaimynai, sako, kad 
tai padarė jos vyras, kuris 
nuolat su žmona ginčijosi.

Norėjo $100,000 bet ne
gavo nei cento

Superior teisme “prižado 
sulaužymo” bylą pralaimėjo 
vienas Robert įsaascon, kurtis 
apskundė turtingą našlę Mary 
Byrn Alexander ir reikalavo 
iš jos $100,000. Jo reikalavi
mai nepadarė įspūdžio į jury, 
kuri labai šaltai išnešė nuos
prendį, kad jaip nereiklia duo
ti nei cento.

Laiškai Pašte
■ -i ; A s

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

907 Dobęs Mrs. Anna
9j2 Gintalas Mrs. J.
922 Satkųi Petrui
925 Sįpaitienė E.
929 Sukelis Mrs. Anna

. ............. .. ■■■*!■■ I—lllll ■■■ ...... ........................... ..

NAUJIENOSE 
GARSINKITĖS

>'.< .■ A.,“ y.»’■ ■ •

Bridgeport Lietuvių Mėsininkų ir 
Groserninkų sąjungos metinis susi
rinkimas ivyks sausio 31 d. 1935, 
7:30 v. v. Chicagos Lietuviu Audi
torijoje. Kviečia visus atsilankyti, 
nes bus renkama valdyba dėl 1935 
metų. Valdyba.

Lietuviu Moterų Dr-ja “Apšvieta” 
rengia prelekcijas tema: “Moterų 
Ligos“, kaip apsisaugoti nuo įvairių 
ligų, nes didžiausis neprietelis yra 
liga. Mes visi jos vengiam. Šio 
vakaro prelegentas bus visiems ge
rai žinomas, ir šios dr-jos kvotėjas 
gerb. Dr. S. Naikelis. Visos lietu
ves be skirtumo amžiaus kviečiamos 
atsilankyti ketvirtadienyj sausio 31 
1935 Sandaros svet., 7:30 vai. va
kare. įžanga veltui.

Visas užkviečia Komisija.

Pranešimas Lietuvėms Moterims.
Yra sumanymas tverti skyrių Lie
tuviu Moterų Piliečių Lygos (Lithu- 
anian Womens Civic League) Rose
lando apielinkėj. Visos lietuves be 
skirtumo amžiaus, pažvalgų ir par-

Pirkite savo apielinkčs 
krautuvėse

SIUSKIT FEK
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvosžmonėsr 
^pataria Lietuvos bartai

PRAKALBOS
š| VAKARĄ

Sausio 31 d., 1935 
CHICAGOS LIETUVIŲ 

AUDITORIJOJ 
Mažojoj svetainėj 

3133 So. Halsted St.
Kalbės Š. BENECKAS

temoje:
“Saugokitės nuo\ netikrų 

Pranašų^
Pradžia 7:30 vai. vak.

įžanga Veltini.
Kolektos Nebus.

Rengia Jehovos Liudininkai.
Taipgi nepamirškite pasiklausyti 
paskaitos per Radio W. C. F. L. 
Nedėlios rytų, 8:45.

Vi m n n ......... . ............ į iįiTiiii. .......  /

Personai
Asmenų Ieško

Aš, BRONISLOVAS GOTAUTAS, 
paieškau savo sesers Sofijos ir jos 
sunaus Pranciškaus Ivinskų, kurie 
apleido Chicagų apie 24 metai atgal. 
Jos vyras, Jonas Ivinskis, apleido 
ši pasauli sausio 24, 1934. Paskuti
nėje darbo vietoje kur dirbo per il
gus metus Jackson Parke, Chicago
je, mirdamas paliko našlės pensijų, 
kurios be jos ar be jos sunaus nie
kas negali paimti. Keli metai at
gal girdėjau kad buvo numatyti ke
lionėse rytiniuose miestuose bei val
stybėse, būtent: Ohio, Boston, Mass., 
Phila., Pa., ir kitur. Jeigu kas apie 
juodu žinote arba galite man su
teikti kokių nors tikrų žinių, gau
site $50 atlyginimo. <

BRONISLOVAS GOTAUTAS 
4319 So. Wood St., Chicago. III.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGA patyrė shearmanai 
ir pagelbininkai geležų atkarpų 
yarde. 2133 So. Sawyer Avė.

REIKALINGAS darbininkas ant 
ūkės netoli Chicagos. P. J. Rimkus, 
3246 So. Emerald Avė. 2 lubos už
pakaly.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA —
Moteris ar mergina prie 

abelno namų darbo.
3105 W. 39 Pi,

For Rent
ANT RĘNDOS Tavern su ice box ir 
barais. Labai gera vieta 4500 South 
Paulina St. Atsišaukite Anton Nor- 
but, 6159 e S. Ąlbany Avė.

Business Chances 
_______ Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA buČernė ir groser- 
nė — su namu arba atskirai. Savi
ninkas 14 metu. Parduosiu pigiai. 
Atsišaukite 3808 Lowe Avė.

PARDUODAMA pigiai bučernė ir 
grosemė.

8401 So. Lituanica Avė.

Real Estate For Sale 
NųnĮai.ŽemėPardavimui

MORGIČIU LAIKYTOJUI reikia 
cash. — 6 kambarių mūrinis bunga- 
low, aržuolo baigtas — 2 karu mū
rinis garadžius taipgi 5 kambarių 
mūrinis modemiškas bungalow. Karš
tu vendeniu šildomas. Lotas 30x 
125, 6 metų senas. — $4500, Mar- 
ouette Manor.

SWM. T. FLEMING & CO..




