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Rusija Didina 
Savo Armiją

Dabar Rusija turi 960,000 kareivių nuolati 
nę armiją-didžiausią po Chinijos armiją 

pasaulyje. Ginklavimas nesiliauja
MASKVA, sausio 31. — Vi

sos Rusijos sovietų kongrese 
karo vice-komisaras Tukačevs- 
ki 
vietų \<usija 

 

savo nublatinę armiją dar 400,- 
000 kareivių ir kad dabar nuo
latinę armiją sudaro 960,000 
kareivių. Tai yra didžiausia 
po Chinijos pastovi armija vi
same pasaulyje.

Jis taipjau paskelbė, kad 
pernai Rusija apsiginklavimo 
reikalaij.s išleido 5,000,000,000 
rublių, nors biudžete tam rei
kalui buvo numatyta tik 1,- 
665,000,000 rub. Bet šiemet ap
siginklavimui manoma išleisti 
dar daugiau, būtent 6,500,000,- 
000 rublių, nes reikia įrengti 
stiprias fortfikacijas rytuose ir 
vakaruose.

Kartu su didinimu kariuo
menės ėjo ir didinimas ir gink
lų gamybos. Pasak Tukačevs- 
kio, skaičius karo lėktuvų pa
didėjo 330 nuoš., mažųjų tan
kų—2,475 nuoš., lengvųjų tan
kų—760 nuoš., vidutinių tan
kų 792 nuoš<- Greitumas lėktu
vų ir tankų yra kelis sykius 
padidintas.

Tukačevskio pareiškimas reiš
kė daug daugiau, negu krūva 
skaitlinių ir didelį Rusijos ap
siginklavimą. Jis aškiai paro
dė, kad Rusijos armija ruošiasi 
jau 
bet 
kiai 
dai. 
nas

nešė kongresui, kad so- 
pernai padidino

ne vien apsigynimo karui, 
ir puolimo karui. Tą aiš- 
pasakė ir kiti bolševikų va- 

O oficialis sovietų orga- 
Pravda stačiai pareiškia:

“Laikai persimainė ir istori
ja dirbo musų naudai. Imperia
listiniai ponai: žinokite, kad 
jei jus priversite mus kariau
ti, mes vesime karą ne ant sa
vo žemės, bet ant jūsų”.

Tukačevskio pranešimą, kad 
Rusija dabar turi didžiausią pa
saulyje nuolatinę armiją, sovie
tų kongesas pasitiko nepapas- 
tu entuziazmu ir didžiausiu 
rankų plojimu.

Aaišku yra, kad Rusija ruo
šiasi dideliam karui. Karas jai 
gręsia tolimuose rytuose— su 
Japonija. Nors ir tvirtinama, 
kad to karo pavojus nuolatos 
mažėja, bet jis nėra išnykęs 
ir Rusija nori būti prisirengu
si tam karui, jei jis kiltų.

Dabar didėja ir karo pavojus 
vakaruose—su Lenkija ir Vo
kietija, nes Vokietijos naciai 
turi labai didelių apetitų pasi
grobti sau 
pos.

didesnę dalį Euro-

Prižada įvairių reformų

išlaikymas tokios
armijos darysis ne-

Kadangi
milžiniškos
pakeliama našta nuskurusiems 
ir badaujantiems Rusijos vals
tiečiams ir kadangi bolševikai

dar didesniam ginkla- 
atietyje, nes ir šiems 
numato dar didesnes 
negu buvo pernai ir

ruošiasi 
vimuisi 
metams 
išlaidas,
atvirai sako, kad metai iš metų 
teks didinti karines Rusijos 
jėgas, tai tas gali iššaukti ne
ramumų tarp pačių gyventojų.

Kad gyventojus nuraminti, 
šiame sovietų kongrese užsime
nama ir pradedama žadėti pa
vergtiems Rusijos gyventojams 
įvairių reformų.

Vienas komisaras užsiminė 
net apie įvedimą slapto balsa
vimo sovietų rinkimuose!

Japonija veržiasi 
Mongolijon, grū

moja Rusijai

Chicago, III., Penktadienis, į Vasaris-Febtuary 1 d., 1935
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Cohimbus, O. — Kareiviai stovi prie kalėjimo, iš kurio gubernatoriaus Davey įsakymu tapo 
suspenduotas užveizda Preston E. Thomas.

Dabar eina tyrinėjimai, kurie turės parodyti, ar iškelti prieš Thomas kaltinimai yra pama
tuoti, ar ne.

Richberg ir Johnson 
turės teisintis 

kongresui
Turės paaiškinti NRA veikimą 

ir kodėl jiedu susipyko

Hauptmann pavirto 
jau gubernatorium

698 Vengrijos ang 
liakasiai vėl paskel 

bė bado streiką
Streikas kilo toj pačioj kasyk

loj, kurioj ir pirmiau ang
liakasiai badavo

PECS, Vengrijoj, s. 31. — 
698 angliakasiai užsidarė toj 
pačioj kasykloj, kurioj jie ir 
pernai badavo ir paskelbė nau
ją bado streiką, kadangi kom
panija nešpildė pernai duotų 
pažadų ir nepriėmė į darbstrei- 
kierių. ' . i

Policija neprileido dar 3,300 
angliakasių prisidėti prie strei
ko. Streikieriai pagrobė įkai
tais ir 40 krikščionių socialų, 
kurie atsisakė prie streiko pri
sidėti.
iy

Laukiama prie kasyk- 
didelių riaušių.

4 žuvo lėktuve

Prezidentas patiekė 
kongresui platų avi

acijos programą
Prezidentas Rooseveltas siūlo, 
centralizuoti visą transportaciją

WASHINGTON, s. 31. — 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
prisiuntė federalinės avaicijos 
komiteto raportą ir rekomen
dacijas išvystymui Amerikos 
aviacijos iki to lapisnio, kad 
Amerikos, kaip komercinė, taip 
ir karinė aviacija viršytų visų 
kitų pasaulio kraštų aviaciją.

Prie to raporto prezidentas 
pridėjo savo pastabas. Jis 
sako, kad jis nesutinka su 
misijos pasiulymu įsteigti 
skirą komisiją reguliuoti 
mercinę aviaciją.

Vieton to prezidentas siūlo 
kongresui įvesti centralinę 
transportacijos agentiją, kuri 
kontroliuotų ir koordinuotų ne 
tik aviaciją, bet ir visas kitas 
transportacijos formas.

. Tuo prezidento pasiūlymas 
pilnai supuola su geležinkelių 
koordinatoriaus Eastman pa
siūlymais.

ko- 
at- 
ko-

dabar 
zero

kartu

R.

atsto-t 
sakei 

veiki-

TOKIO, s. 31. — Smarkus 
mūšiai siaučia Mongolijos Ste
puose tarp Japonijos ir Chini
jos kariuomenių. Japonijos ka
riuomenė, padedama Manchu- 
kuo kareivių, veržiasi Mongo
lijon ir puola chiniečius, ne
žiūrint to, kad lauke ten 
yra 30 laipsnių į žemiau 
šaltis.

Japonijos militaristai
grūmoja ir Rusijai, nes Rusija 
buk kurstanti Mongoliją. Ja
ponijos atstovų bute pareikštas 
atviras grūmojimas, kad ginčai 
palei Manchukuo-Siberijos sie
nos gali bile laiku iššaukti 
“rimtus kivirčius”. Militaris
tai nepaliauja kalbėję apie Ru
sijos “pavojų” Manchukuo vals
tybei ir reikalauja didesnės ka
riuomenės. ,

WASHINGTON, s. 31. 
G<en. Johnson ir Donald 
Richberg, kurie įvedė NRA, bet 
paskui susipyko tarp savęs ir 
išsiskyrė, dabar turės progos 
tai paaiškinti atstovų buto dar
bo komitetui, kuris nutarė ty
rinėti NRA veikimų.

Komiteto pirmininkas, 
vas Connery iš Mass., 
kad reikia ištirti NRA
mą ir parodyti, jog darbininkai 
toje administracijoje turi turė
ti lygią atstovybę.

“Kiekvienas žino, kad fabri
kantai parašė NRA kodeksus”, 
pareiškė Connery. “Mes norime 
parodyti kaip jie veikia ir rei
kalą lygios darbininkų atstovy
bės”.

Bus pašaukti liudyti ne 
Johnson, kuris buvo NRA 
ministratorium ir jo buvęs
gelbininkas Richberg, bet ir 
kiti užinteresuoti asmenys. Bu
sią pašaukti liudyti ir darbinin
kų unijų atstovai, jų tarpe ir 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green.

tik 
ad- 
pa-

Vokiečiai teis Ame 
rikos pilietį už 

špionažą
Vo-BERLYNYAS, s. 31. — 

kieti jos valdžia pranešė Ame
rikos konsulatui, kad Ameri
kos pilietis Richard Roiderer, 
kuris buvo suimtas birž. 22 d., 
bus teisiamas kovo mėn. pra
džioj už militarinį špionažą. 
Jam gręsia mirties bausmė.

Liudija matę Haupt 
mauną visai - kitoj 

vietoj

Mergaitė nematys 
savo kūdikio

DENVER, Colo., s. 31. —13 
metų mergaitė, kuri pereitą 
pirmadienį pagimdė 7 svarų 
kūdikį, niekad savo kūdikio ne
pamatys, nes jos giminės įsa
kė ligoninei niekad, prie jokių 
aplinkybių neleisti jai pama
tyti savo mažąjį sūnelį.

COLOMBO, Ceylon, s. 81.— 
Gautomis žiniomis, vien Kegalle 
distrikte nuo materijos per pa- 
staruosius du mėnesius pasimi
rė 7,000 žmonių.

NEW YORK, s« 31. — Min
kštąją anglią praeitą savaitę 
iškasta 8,800,000 toną —apie 
500,000 toną daugiau negu sa
vaitė atgal

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oio biuras šiai dienai prana* 
Sauja:

Apsiniaukę, nedidelė permai
na temperatūroj.

Saulė teka 7:04, leidžiasi 5:- 
03

7,000 žmonių mirė 
nuo materijos

'KiS

TRENTON, N. J., s. 31. — 
Patersono mokyklų vaikai buvo 
raštiškai egzaminuojami. Tarp 
kitų klausimų buvo tokis: “Kas 
yra New Jersey valstijos gu
bernatorius?”

Į tai vienas vaikas atsakė: 
“Hauptmann”.

Raštas su vaiko atsakymu li
ko pasiųstas gubernatoriui Ha- 
rold G. Hoffman.,

1 ..... i ■

Nedarbas pereitą 
mėnesį biskį 

sumažėjęs
NEW YORK, s. 31. — Na- 

tipnal Industrial Conference 
Board apskaito, kad bedąrbių 
gruodžio mėn. visoj Amėrikoj 
buvo 9,602,000, arba 4.6 nuoš. 
mažiau, negu buvo lapkričio 
mėn. Taipgi 7.1 nuoš. mažiau 
palyginus su 1933 m. gruodžio 
mėn.

Padidėjimas samdos pasireiš
kęs veik visose pramonėse.

Anglija einanti prie 
susitaimo su 

Francija

Baisenybės karo 
Gran Chaco 

raistuose
mirštaKareiviai tūkstančiais 

nuo troškulio. Kiti patys žu
dosi

JUNEAU, Alaskoj, s. 31. — 
Keturi žmonės liko užmušti, 
International Airways lėktuvui, 
skridusiam iš Skagway į Daw- 
son, susidaužius į augštus 
White Pass kalnus.

SANTJAGO, čili, s. 31.— Su- 
gryžęs iš Gran Chaco raistų, 
kur siaučia karas tarp Para- 
guay ir Bolivijos, kun. Alfonso 
Zawadsky iš Colombia, prane
ša apie dideles to karo baise
nybe^. . .

Pasak jo, padėtis yra taip 
baisi, kad kareiviai patys žu
dosi išsigelbėjimui nuo nepa
kenčiamo troškulio. Ir to ka
reivių palinkimo žudytis esą 
negalima sustabdyti, nes, pa
sak kun. Zavvadsky, “troškulys 
sunaikina jų gerkles, išdžiovi
na jų akis, iškepina jų liežu
vius ir žudo juos kaip muses

“Picuiboj 5,000 Bolivijos ka
reivių mirė nuo troškulio”, pa
sakoja kunigas. “Canada ei 
Carmen dar 1,600 kareivių mi
rė. Tai neskaitant tų, kurie 
žūsta nuo kulkų.

“Aš pats mačiau kaip vėjai 
sukelia debesis dulkių, taip 
smulkių, kad, pasak kareivių, 
tos dulkės pasiekia net jų min
tis”.

Klaipėdos Seimelio 
posėdis neįvyko

KLAIPĖDA, Elta. Klaipėdos 
krašto gubernatoriaus šauktas 
1935 m. sausio 4 d. 10 ’Vak 
Klaipėdos įtręšto seimelio II Ne
paprastoj sesijos pirmas antrą 
kartą šaukiamas posėdis neįvy
ko, nes posėdin atstovų atvyko 
mažiau, negu seimelio regula- 
mino teisėtam posėdžiui yra 
nustatyta.

Nubaudė už mėginimą 
demonstruoti

KAUNAS.— Aną dieną prie 
Kauno kalėjimo buvo susirin
kusi grupė žmonių, kuri mė
gino demonstruoti. Demonstra
cijos inicijatorius Kauno ko
mendantas nubaudė po 1 mėn. 
kalėjimo. Nubausti šie asme
nys: 1) Chaimas Braudė, 2) 
Pinė Vainerytė, 3) Feigė Kul- 
bakytė, 4) Leiba Jofe, 5) Lei- 
ba Lichtas ir 6) Jonas Šapoka

Pradėjo svarstyti mini- 
malinj darbininkų 

atlyginimą

Išpsręstos tik 4 bylos

FLEMINGTON, N. J. s. 31. 
—Šiandie Bruno Hauptmanno 
byloj liudijo keli žmonės, kad 
jie matę Hauptmanną Lindberg- 
hų kūdikio pagrobimo laiku 
vienoj keptuvėj, kur dirbo jo 
žmona ir kur jis buVęs nuvy
kęs ją parsivežti namo. Tą liu
dijo pats Hauptmann ir tą pa
tvirtino jo žmona.

Dabar atsirado dar poras 
liudytojų, kurių vienas matęs 
Hauptmanną nurodytoj kepyk
loj, o kitas susitikęs jį gatvėj 
su šuniu,,

Dar1 vienas liudytojas paliu
dijo, kad kūdikio išgrobimo.die- 
ną jis susitikęs netoli Lind- 
berghų namo automobilį su 
dviem žmonėm, kurie paklausę 
kelio į Lindberghą namus. Jų 
automobily buvę ir kopėčios. 
Bet nė vienas iš tų dviejų žmo
nių nebuvęs Hauptmannas.

Rytoj pradės liudyti rašto 
ekspertai, kurie liudys, kad reb 
kalaujan|ys išpirkimo raštaji 
nėra rašyki Hauptmann. Tų eks
pertų bus keli, kurie nuneigs 
valstijos ekspertų liudijimą.

PARYŽIUS, s. 31. — Prieš 
išvažiuojant į Londoną, Fran
ci jos delegacijos nariai pripa
žino, kad jau surastas pagrin
das Anglijos ir Francijos su
sitarimui linkui Vokietijos.

Hitleris panaikino 
savyvaldybes; viską 

valdys naciai
BERLYNAS, s. 31. — Hitle

ris paskelbė naują dekretą, ku
ris panaikina paskutines žymes 
kokios nors savyvaldos Vokie
tijos 'miestų. Dabar nebus ren
kamų jokių miesto tarybų, bet 
viską valdys naciai, kurie skir
sis sau ir pagelbininkus.

•M;?.

Klaida rašte gali 
kainuoti gyvastį

DALLAS, Tex., s. 31.— Kas 
nors gubernatoriaus raštinėje 
padarė rašte klaidą, iš įpročio 
parašydamas 1934 m., kur rei
kėjo 1935 m. Ir ta klaida gal 
kainuoti gyvastį dėl Čecil Short.

Buvusi gubernatorė pakeitė

NEW YORK, s. 31. — Ju
goslavijos karininkas Ivan Po
deržai liko atvežtas iš Austri
jos, kaltinamas už dvipatystę. 
Jis vedęs amerikietę advokatę 
Agnės Tufverson, kuomet jau 
turėjęs Anglijoj kitą žmoną.

Atgabentas į teismą jis no
riai prisipažino prie dvipatys
tės. Bet teismas tą prisipa
žinimą atmetė. Jo antroji žmo
na yra prapuolusi ir įtariama,

jam mirties bausmę kalėjimu kad ji Vra nužudyta. Tad tu- 
iki gyvos galvos. Tai buvo sau
sio 8 d. 1935 m. Bet klerkas 
padarė klaidą, įrašydamas 1984 
m. Dabar teismas nusprendė, 
kad ta klaida panaikina patį 
dokumentą ir išnaujo pasmerkė 
Short mirčiai elektros kėdėj. 
Tuo tarpu gi valstiją valdo 
naujas gubernatorius ir neži
nia, * ar jis sutiks išnaujo pa
keisti mirties bausmę.

rint Podęržai norima jį nuodug- 
niai iškvosti.

KAUNAS.— Pagal darbinin
kų^ samdos įstatymą, jei įmo
nė nesutinka mokėti darbinin
kams nustatyto minimum atly
ginimo, darbo inspektorius by
lą perduoda komisijai prie vi
daus reikalų ministerijos ir 
komisija atlyginimo minimumą 
nustato.

Dabar darbo inspektoriui iš 
provincijos atsiuntė apie 100 
bylų. Komisija prie vid. rei
kalų ministerijos, kurią suda
ro Akelaitis, šalčius (“Maisto” 
dir.) ir šulaitis padarė pirmą 
posėdį ir pradėjo bylas svars
tyti.
Kelios bylos grąžinamos in
spektoriams žinioms papildyti. 
Minimalinio atlyginimo normos 
priimtos tokios: Kaune: dar 
bininkui 4 lt. per dieną, mote- 
rei—3 lt., mokiniui 2 lt. •

Šiauliuose, Panevėžy, Ukmer
gėj, Vilkaviškyje, Marijampo
lėje: darbininkui 3,5 lt., mote- 
riai 2,40 lt., mokiniui, 1,8 lt 
Visur kitur: darbininkai 3 lt., 
moteriai 2 lt., mokiniui 1,50 lt 
už 8 valandų darbo dieną.

Kauno miesto darbo inspek
cija bylų dar neatsiuntė— te- 
berenka žinias. Be to, dalis į- 
monių taikosi prie veikiančio 
įstatymo ir kur atlyginimas bu
vo mažesnis, negu nustatyta 
norma, ten įmonės pačios pa- 
keliančios atlyginimą.

NEW YORK, s. 31. — Pasta
romis dienomis J. P. Morgan iš 
savo privatinės kolekcijos par
davė šešis brangius piešinius. 
Manoma, jis gavęs už juos $1,- 
500,000. Du jų nupirko Metro-' 
politan dailės muzejus New 
Yorke, o keturius—nėskėlbia- 
mi privatiniai kolektoriai. Kal
bama, kad geriausį paveikslą 
nupirkęs Edsel Ford “už ma- 
žiau kaip $500,000”,

PITTSBURGH, Pa., s. 31. — 
Carnegie Steel Co. gavo iš 
Amtorg, Rusijos valdžios at
stovų užsakymą < pagaminti 
600,000 geležinkelio traukinių 
ratų su 300,000 ašių. Tai yra 
didžiausias RUsijos užsakymas 
kokį Carnegie Co. ikišiol yra 

I gavusi.

Kalėjime lietuviškai, bet 
teisme vokiškai

Tennessee už vaikų 
darbą

NASHVILLE, Tenn., s. 31.— 
Tennessee atstovą butas didele 
didžiumą balsų, 72 balsais prieš 
24 atsisakė ratifikuoti pataisą 
prie federalinės konstitucijos, 
kuri siekiasi panaikinti visoje 
Salyje vaiką darbą.

WASHINGTON, s. 31. —Pre
zidentas Rooseveltas studijuo
ja federalinės aviacijos komi
sijos dekomendacijas, kurios 
padarytų Jungt. Valstijas stip
riausia komercinėj ir karo avia
cijoj valstybe pasaulyje. Tiki- 
mąsi, kad dar šią savaitę 
misijos rekomendacijos 
pasiųstos kongresui.

ko- 
bus

KAUNAS.— Neumanas oku
pacijos metu buvo Marijampolės 
apskrities veterinarijos gydy
toju. čia jis smarkiai nušalęs 
kojas. Dabar skasmai jam 
pradedą kartotis. Nbumanias 
prašė klėjimo gydytoją leisti 
jam daryti vonias. Kalėjimo 
gydytojas leido Neumanui da
ryti paprastas ir elektros vo
nias. Kaip pats Neumanas 
taip kiti hitlerininkai kaliniai 
su kalėjimo administracija lais
vai kalba lietuviškai (tik keli 
nęsusikalba lietuviškai), bet kai 
tik jie pasiekia 
teismo slenkstį, 
viškai užmiršta.

kariuomenės 
tuojau lietu-

••
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Lietuvos Gyvenimo Atbalsiai
Vik. Žadeika pas 

kiltas teatro di
rektorium

kol jos atsako. Todėl gaisri
ninkai pcrvėlai atvyko gaištų

Lietuvos valstybės teatro 
direktorium tapo paskirtas 
Viktoras Žadeika. Apie jį 
Lietuvos Aidas paduoda se
kamų žinių:

Naujasis valstybės teat
ro direktorius, buvęs Kauno 
konservatorijos inspektorius, 
Viktoras Žadeika gimė 1893 
m. Marijampolės apskrityje, 
Samončiznoje. Mokėsi Mari
jampolėje ir Lomžos gimnazi
joje. 1916 m. baigė Varšuvos 
konservatoriją ir nuo 1919 m., 
grįžęs Kaunan mokytojavo 
čia kbnservatorijoje. Nuo 1926 
m. iki šios dienos ėjo tos kon
servatorijos | vicedirektoriaus 
pareigas.

Viktoras Žadeika visą lai
ką aktyviai dalyvavo lietuvių 
kultūriniame gyvenime. Dar 
būdamas Varšuvoje, jis veda 
lietuvių draugijos chorą, kuris 
—tarp kita ko—atsilankius 
dabartiniam šventam Tėvui 
toje draugijoje, padainavo ir 
supažihdino jį su musų liau
dies dainomis, šventasis Tė
vas buvo sužavėtas tomis dai
nomis ir tur būt, tai buvo vie
nintelė proga, kada jis jas gir
dėjo.

V. Žadeika drauge su kom
pozitoriumi Žilevičiumi leido 
muzikos žurnalą Muzikos Me
nas. Visą laiką V. Žadeika 
uoliai dirba musų ir užsie
nio spaudoje, daugiausiai 
prancūzų, anglų ir lenkų žur
naluose, rašydamas įvairiais 
muzikos klausimais. Be to, 
tais pačiais klausimais > jis 
skaitė paskaitų ir per radio. 
V. Žadeika pats yra parašęs 
pluoštą muzikalinių veikalų, 
tačiau jie dar tuo tarpu ne
išleisti.

Pasiteiravus musų bendra
darbei dėl tolimesnio valsty
bės teatro darbų plano, ar 
numatomų kurių nors refor
mų, naujasis valstybės teatro 
direktorius Viktoras Žadeika 
pareiškė norįs dar arčiau su
sipažinti su dabartine teatro 
būkle ir tik tada galėsiąs pa
reikšti savo nuomonę dėl atei
ties darbų.

Kauno Gyvenimas
Kauno Veidrodyj

(Iš Kauno laikraščių)
Sako, kad laikraščiai yra 

gyvenimo veidrodžiu.
Žinoma, '

gali būti kreivas, o _____
veidrodis. | Radio programų yra daug,

Apie Kauno gyvenimą mes bet laikraščiai sako, kad juos 
pptiriam tiktai iš laikraščių._ reikia išsikirpt ir laikyt.

Jeigu kas kreivai atrodo,1 *
tai gal veidrodis kaltas. O gal Apie Kauno biznį niaž-daug 
ir ne. galima spręsti iš sekančių

Taigi iš Kauno veidrodžio trumpų paskelbimų: 
išrodo šitaip: Parduodamas vaiko veži-

Visas Kaunas be sustojimo 
nuolat kalba apie politiką. Ne 
apie Lietuvos politiką, 
apie užsienio politiką.

Kalba apie Klaipėdą.
Kalba apie Hitlerį.
Apie Lavalį ir Ahmedą 

gu.
Kaip Vengrija orientuojasi
į Romą.
Apie Anglijos politikos sis

temą.
Apie triukšmą dėl ulonų 

filmos Lenkijoj.
Apie sovietus.
Apie" Meksikos riaušes.
Apie Hauptmanno bylą.

*
Tik apie save Kaunas 

mažiau kalba.
Daugiausia

Kino. O kas 
amerikoniški

*
Kaimini taipgi 

siekti. Autobusų 
Strytkarių nėra, 
to tarybai todėl

| galvosūkio išrasti, kokius pa
kartais gyvenimas sivažinėjimus Kaunui įtaisyti. 
:rcivas, o kariais1 *

sunku susi-
neužtenka.

Kauno mics-
yra didelio

Zo-

danu

kalbų yra 
tas kino ?
“movies.”

apie 
Tai

Kalba ir rašo apie operą. O 
kas ta opera? Tai italijoniškas 
rėkavimas. *

Kaune parduoda daug Iri' 
koldin. O kas tas trikbtažas? 
Tai paprastai sakant panče- 
kos.

* <
turi “Amerikon-
Chicagos taverna,

Kaunas
Bar”. Tai 
kurios restoranas turi prity- 
rusį kulinarą. O kas tas kute 
naras? Tai paprastai sakant 
kukorius.

*
Jieškodainas didesnio biz

nio, į Kauną persikėlė dak
taras J. Levinas, Veneros ligų 

*
Kaune siuva poVyrų rublis 

80 litų vietoj 
K. Kuosaitis.

Vyskupas Staugaitis 
parašė romaną

*
Kaunas taipgi giriasi savo 

“Grand Cdfe“ su šokiais ir 
muzika.

Rankelių km., Jonfts Bitinas 
apie 60 metų, susipykę^ su sa
vo pusbroliu, Kaziu Svečiūliu, 
kuriam jau 65 metai, paleido j 
jį kelis revolverio šuvius ir jį 
nukovė. L ž.

Dar vis išvažiuja Ame 
rikos lietuviai

Šito kunigo perkūnas 
netrenkė

Vilkavišky nėra čiuo 
žyklos

BATAKIAI.

Sutinku eiti žindytoja. Sel- 
veslravičai/e.

*
Tai tiek šiandien pamatėm 

Kauno veidrodyje. Žiūrėda
mi prie kiekvienos progos 
(kada tik ateina pas miis 
Kauno laikraščiai), gal pama< 
lysinio ir daugiaus.

KAUNAS. Trečiadienį, 
sįo 16 d., nemaža Amerikos lie
tuvių Marieholmu pro Klaipė
dos uostą išvyko Amerikon. 
Tai yra amerikiečiai, užsilikę 
Lietuvoje nuo vasaros laiko. 
Jie iki Šiol svečiavosi, kai ku
rie jau įsigijo nuosavybes, nu
sipirko ūkius, kiti yra numa
tę verstis prekyba; ar pramone. 
Jie vyksta Amerikon sutvarky
ti savo reikalus, likviduoti tu
rimą nuosavybę ir grįžti atgal 
apsigyventi Lietuvoje. Kiti pa
viešėję visai išvyko. L. A.

---------- - --------j—

Mirė Vosylienė

sau-

Batakių kle
bonas pamoksle pasakė, kad tie, 
kas Kalėdose surengs kokį pa
silinksminimą, yra bolševikai, 
bedieviai ir kad klebonas pra
šysiąs Dievą, kad jis trenktų 
pasilinksminimo rengėjus per
kūnu.

O Viduklės klebonas pirmą
ją Kalėdų dieną surengė su pa
vasarininkais' vakarUšką su vai
dinimais, šokiais ir kitokiu pa
silinksminimu.

Perkūnas jų neitrenkė. L. ž.

VILKAVIŠKIS — Vilkav'šky 
niekas neįrengia čiuožyklos. 
Pereitais metais pulko rajone 
buvo įrengta puikiausia čiuo
žykla. Pradžioje žiemos čiuo
žyklą turėjo įrengti jaunalietu
viai, bet pamatę, kad ją įreng
ti neįstengsią, atsisako. Tad 
dabar vilkaviškiečiai, norį pa- 
čiuožti, neturi kur. Užšąhis eže
rui nors ir toli eidavo ant jo 
čiuožinėti, bet dabar užsnigus, 
jame čiuožinėti negalima. Tie-

sa, klebonijos rajone yra užša
lęs prūdas, bet jame čiuožti lei
džiama tik kunigams, rinkti
niams inteligentams, šiek tiek 
pasičiuožti galima neva “mies
to maudyklėse“, bet čia tiek 
maža vietos, kad nėra kur pa
doriai pasisukinėti. Bloga mies
tiečiams, ypatingai jaunimui, 
kad nėra vietos, kur butų gali
ma maloniai pasičiuŽinėti. Įdo
mu, kodėl šiuo klausimu nesi
rūpina nė viena Vilkaviškio or
ganizacija. L. ž.

Garsinkitės Naujienose

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Nubaustas Dzien 
Kowienski

KAUNAS. Sausio 5 d. Dzien 
Kowienski įdėjo straipsnį: “Ry
tas apie būtiną santykių už
mezgimą su Lenkija“. Pacita
vo Ryto straipsnio apie Lietu
vos užsienio politiką smarkes
nius išsireiškimus, o tas vietas, 
kur buvo rašoma apie Lenkijos 
užsienio politikos nepasiseki
mus ir blogas perspektyvas, 
sąmoningai nutylėjo. Be to, 
laikraštis nuo savęs pridūrė la
bai tendencingų ir neteisingų 
pastabų. Užtai Dzien Kowiens- 
ki atsakomasis redaktorius Kau
no komendanto nubaustas 
lt., arba 7 paromis.

' -t ■ i

PILVIŠKIAI, Gudelių kaimas. 
Čia sausio 9 d. š. m. po sun
kios ir ilgos ligos, sulaukus 66 
metų amžiaus, mirė Katrė Vo- 
sylienė-Bulotaite. Vosylienė bu
vo pavyzdinga moteris, kuri 
išaugino nemažą šeimą. Kele
tas jos vaikų baigė aukštesnį 
ir aukštąjį mokslą. Vosylienė 
sirgo vidurių vėžiu, kurį, sako, 

įgavusi nuo skaudžių pergyve
nimų 1929 m., kai jos sūnūs 
Vosylius buvo sušaudytas po 
pasikėsinimo j Voldemarą. L.Ž.

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2348

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.

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

100

Žydų užsigavimas

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz 

s ... \ Physical Therapj 
and Midwife 

. 6109 S. Albany
bų S Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namui 

Jlliim 8e ar li^onmėse 
duodu massage 

> Electric treat- 
mept ir magne- ĮĮk,ftblankets ir tt 
Moterims ir mer 

ginoms patari 
‘ ■ iriai ddvanai.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hvde Park 3395 

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

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

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.*

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 86 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. .

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

rinkoje pasirodė naujas ro
manas: “Tiesiu keliu Saulius 
.eina į kunigus“. Romanas pa
sirašytas pseudonimu — J. 
Gintautas. Romano tikslas — 
priešinga šviesa nušviesti ku
nigus ir kunigų gyvenimą, 
negu tai padarė “Altorių šešė
lių” autorius Putinas-Myko- 
laitis.

*
Kaime rodos yra tiek ir 

tiek amerikoriiškumo. Tik 
stoka amerikoniško tempo 
Kauno telefonistėms. Nes rei
kia laukti kokią 10 minučių

KAUNAS. — Neseniai apie 
pusiau vienuoliktą vakare, 
naujai atidarytoje ‘Grand-Cafe’ 
kavinėje įvyko incidentas. Vie
nas lietuvis paprašė žydų tau-, 
tybes pilietį, kad tas pasitrauk
tų nuo staliuko, prie kurio no
rėjo atsisėsti lietuvio draugai. 
Paprašytasis eiti nuo staliuko 
pilietis užsigavo. Prasidėjo bar
nis. Vis dėlto žydų tautybes pi
liečiui teko pasitraukti. Inci
dento pasekmės buvo tos, kad 
po 15 minučių iš kavinės išėjo 
kuo ne visi žydų tautybes pilie
čiai. L. ž.

Nušovė savo pusbrolį
JONIŠKĖLIS. Sausio mėn.

9 d. Biržų apskr.,"Joniškio vals.,

ADVOKATAI
JOSEPH L GRISU 

Lietuvis Advokatas 
4631. South Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rdckwell 

Tel. Republic 9723

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. C. K. KLIAUGA
i Dentistas

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

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

Dentistas
4645 So.' Ashland Avė

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Charles Segal
OFISAS .

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS: t 

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

Phone MIDWAY 2880

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

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

Tel, Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Ros. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

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

Rez. Telephone Plaza 2400

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Dr. Pulsuckis
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1957 W. Garfleld Boul’d

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699

Valandos:l-4 po pietų. 7-10 Vai. vak. Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų
Rezidencija: ir nuo 6 iki 8 vakaro.

6412 So. Campbell Avė. šventadieniais nuo 10 iki *12
Prospėct 0469 Phone Boulevard 8488

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81 st Street.

Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. No- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

“Tiesiu keliu“ išleido Šv. 
Kazimiero dr-ja, o Jakštas pa
rašė prakalbą labai rekomen
duodamas tą knygą publikai. 
IŠ patikimų šaltinių teko su
žinoti, kad “Tiesiu keliu” pa
rašė Telšių vyskupas J. Stau
gaitis. - L. ž.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optotnėtrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,1 
svaigimo, akių aptemimo, nervucču- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaist) 
trumparegystę ir toliregyštę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
kimuosd egžaminavimaš daromas sV 
elektra, parodančią mažiausiai ktai- 
dar. Speciali atyda atkreipianti i mo 
kyklos yaikuš. Kreivoj akys atitai 
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevhrd 7589

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

J. J. Bagdonas
Rep. 3100 arba Put. 4151 

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

N. RADIS Ch.

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

Visi Telefonai

Automobilių lenkty 
nes

Kaune buvo susirūpinta 
tarptautinėmis automobilių 
lenktynėmis.

Dabar jau po lenktynių, nes 
tos lenktynės turėjo būti nuo 
sausio 19 iki sausio 23 d.

Automobiliai lenktynėse tu
rėjo važiuoti iš Palermo, Ta
lino, Atėnų, Umeos ir tt.
' Lietuvoj automobilių lenk
tynės turėjo eiti tokiu marš
rutu : Kalviai-Joniškis-šiauliai 
KeLme-Kryžkalnis«»Nejnaįksčiai- 
Raseiniai-Airiogala - Čekiškė 
Vilkija-Raudondvari’? - Kaunas

DR. G.SERNER 
LIETUVIŠ 

^aWTel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas it Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedeliomis htio 10 iki 12 vai,' dieną.

AKIU SPECIALISTAS
27 Metu patyrimo 

Pritaiko akinius dėl visokiu akių

1742
LAlDOJAM pigiau 

NEGU KITI
Ambulance Patarna
vimas Diena ir Nak
tį Moderniška Kop

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

J. F. ĖUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 S. Hefmitage 
Avenue
Skyrius '

4447 Š. Fairfield Avė.

Mr. and Mrš. John Boettiįfėr
Johfi Boettigei*, buvusis laikraštininkas, ir Ahna Roose- 

ve!>t DAll, Jungtinių Valstijų pi'ezidehto duktė, kurie prieš ke
lias dienas apsivedė.

s_ • x -■.........

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRtSTAS

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:80 iki 12 ir nuo 1:80 
iki §:00 va. vakaro;*JNedėlioms nuo 
9:00 iki 12:00 Kalbame lietuviškai

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. Monroa 8877

ANTANAS PETKUS 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct

Tel. Cicero 2109 
CICERO. ILL.

ATĖJUS LIUDfiSIUI 
PASIRINKITE!! ;

Juozapas Eudeikis
ir

Tėvas
Laidotuvių Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Gailai 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, III.
Tek Cicaio 6927

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Telefpnas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
ModefniŠka Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO; ILL.

J. F. RADZIUS
LIETUVIU GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiaiL 
Moderniška koplyčia dykai. 

668 W. 18th St. Tel. Canal 6174
CHICAGO. ILL.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 Wcst 46th St, 
Tel. Boulevard 5203 ir 8418 

1327 So. 49th Ct
Tek .Cicero 3724. Koplyčia dykai



NAUJIENOS, Chicago, III

andien Prasideda Naujienų Vajus Kontestas
DIDŽIOJI DOVANA NAUJIENŲ KONTESTE

Stokime į didele talką

CASH$20.00

$00.00 CASH

$120.00 CASH

Mačiuli

$320.00 CASH

$700.00 CASH

Gerkit ir Reikalaukit

Urnežis

pasi

kon

BudvidisFrank Bulaiv

P. Lapenas

Senas

VilieneOna

Sholteman

Kildare avė

Al. Savickas
Bet, tikras esu.

Nau

Rovaitienė
Rapids, Mich. ponia

J--!

Petras 
jam ge Mockus

Bacine

Kazi- 
Mate- 

3437 
Blvd.

Lietuviškos 
Degtinis

NATHAf 
KANTER

5211 S 
labai

auto
1 a i

Ką sakau šiandien prisimin 
siu po keturių menesių

su ge
stojo 

mote-

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

Brighton Par 
ke Jonas She 
palis, 4352 S 
Westenn avė.

naują 
veiklią 
Misčiu-

bent
mam

Rosela n d e 
Antanas Nar
butas, 1033 W 
103rd st.

Marąuette Parke vėl smar
kiai darbuosis ponia Izabela 
Sakalauskienė, 7004 So. Tal- 
man avenue.

Tarp smarkiausių kontestan- 
tų šiais metais ketina būti po
nia S. A. Norgailienė.

Štai jos meilus atsiliepimas į 
Naujienų skaitytojus:

“Gerbiamieji,
Jau prasideda Naujienų kon

testas.
Prašau jūsų, Naujienų skai

tytojai ir rėmėjai, nepamirški
te, kad ir aš darbuosiuos kon- 
teste.

Laikykimės vienybės.
Su meile spauskim viens ki

tam ranką.
Jus visi gerai suprantat, kad 

kur yra meilė, ten ir pasiseki
mas.

Mano žodis “Naujie 
nų” vajaus kontes 

tui pradedant

A n t a nas 
Ražaitis, 3408 
S. Halsted st.

darbuo- 
dalyva- 
pirmes- 
konte- 

, ponia 
VILIE-1 

NE, 1646 No. 
Irving A v e- 
nue.

vu s i 
niuose 
stuose. 
ONA

S. A. Norgailienė;
4459 S. Richmond St.
Telefonas Lafayette 5647

Nuo šios dienos iki gegužio 
mėnesio pabaigos tęsis “Nau
jienų” vajaus kontestas. Kon
tes tantai ir jų draugai bei rė
mėjai ieškos daugiau skaityto
jų ir skelbimų “Naujienoms”. 
Sieksis laimėti bent kaitrą skir
tą dovaną už atliktą darbą. Tai 
sunkus darbas, kad tos dova
nos rupi. Vieniems reikia pini
gų, kitiems laivakortės, o man 
tai Pontiac De Luxe automo
bilio. Automobilius yra didžiau
sia šiame konteste dovana, ku
riai gauti , reikės sukelti 25,500 
balsų. Gaut tiek balsų tai butų 
labai lengva/ jei visi piliečiai

Noirgiailienė prašo jos 
nepamiršti

Martin B a l- 
chunas, 3 5 21 
W. 38th PI.

Barniškis kviečia vi 
sus talkon

nau, kad mano artimiausi drau
gai abejoja, kad gavęs automo
bilių neužsimušėiau,, tai jie su
silaikys nuo balsavimo arba sa
vo balsus atiduos kitiems kon- 
testantams
kad visi priešai, kurie laukia, 
kad aš kur greičiau sprandą 
nusisukčiau, tikrai balsuos už 
mane ir aš vistiek laimėsiu tą 
automobilių I

Jus draugai neatsidėkite ant 
mano priešų. Jus norit, kad aš 
smagiai gyvenčiau. 0 aš di
džiausią smagumą turėčiau įgi-

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

2 vai k žd žiu 
Kentucky 
Bourbon

Naujienų kontestan 
r ia tįsiais pasiryžimais
daugelis kilnios dvasios 
rų ir vyrų.

Puikiame kontestantų 
je anatome ne vieną So. Richmond 

Parko lietuviai 
negalės atsilai- 
smagų draugiš- 
iškalbą.

4500 So. 
taip pat gerai

Springfield. 
Vincas Č e r- 
nauskap, 236 
N. English av 
Springfield,

ir išplatinti tarp visų lietuvių.
Ligi pasimatymo,

B. Barniškis,
9424 Burnside Avė., Chicago.

Kas Stoja į Naujienų Kontesto Sukurj
Kontestantai laukia paramos iš visų gerų 

. žmonių.

Lake Zurich, 
III. Jurgis
K r i sčiunas 

Box 122, Lake 
Zurich, III. 
Melrose Park 
M. šeštok a s, 
1323 N. 35th 
avė., Melrose 
Park, III.

Hammo n d, 
Ind. J. Maks- 
uitis, 638 Plu- 
mmer Street, 
Hammond, 
Indiana.

18-tos apielin 
kėje Petras 
Lapėnis, 7 24 
W. 18th st.
Garfield Par
ko apielinkėj 
naujas kontes 
t a n tas 
mieras 
k b n'i. s, 
Jackson

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

Galima mokėti po 50c. i mėnesi

ir Fran
Senam Pet

Penktadienis, vas. 1, 1935

bury- 
iš daug 

pasidarbavusių praeities kon- 
testantų, bet taipgi 
ne vieną naują 
energija ketina 
nesniuosius.

Grand
Felicija Edkins parodys Mi-
chigano lietuviams, kad blo

E. St. Louis 
J. N. Tiickus, 
5.39 Collins- 
ville avė. E 
So. Louis, 'III.

tos apielinkės 
m a i neriams 

v( ė 1 pradėti 
skaityti 
jienas.

šis automobilius yra Naujienų užpirktas nuo D. Kuraičio, kurs yra savininku Milda Auto 
Sales, 806 W. 31st St. Telefonas Victory 1696. Nueikite ir apžiūrėkite tą gražųjį Pontiac De 
Luxe automobilių, už kuri Naujienų kontestantai dabar pradeda varžytis.

Chicagoje Fr. 
Bulaiv, 
žymėjęs 
rcitamc
teste, yra kar

štai pasiryžęs 
pralenkti Se- 

Petrą ir 
pšdenkli pcr- 
nylMštį savo 
rekbrdą. J i s 
įsitikino, kad 
be Pontiac De 
Luxe automo- 
baliaus jis ne
gali gyventi ir 
Sako, k a d 
nors dieną ir 
naktį dirbs, 
bet tą

Frarik Bacie- 
wicz, 10616 S. 
Michigan av. 

I Burnside B. 
B a r n i škis, 

19424 Burnside 
’avėnue.

So. Chicago 
Antanas Sur
vilas, 8717 
Commercial 
avenue.
Harvey, III. A. 
L. Skirmonta, 
15723 Lath- 
r o p avenue, 
Ha’rvey, '111.
Rockford, III. 
AL Savickas,

metais jis žinoma sumuš vi 
sus savo pirmuosius rekor 
dus.

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

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

Pirma Federal ir tvir- 
Šiaušia finansinė įstaigą.

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

Lincoln, besit man ir šiais metais ma
no darbe. Taigi prašau jūsų 
paramos. Pasidarbuokime, kad

Marąuette Pk. 
James Sholle 
man, 7017 S. 
Campbell av. 
North Side J. 
F. Vilis, 2135 
N. Spaulding 
avė.

A. Frenzelis III.
Racine, Wis. Stanley 
1224 Herrick avė., 
Wis.

Milwaukee, 
628 Martin avė

Detroit, Vincas Budvidis, 
4094—9th St., Ecorse, Mich.

So. Boston, Jonas Krukonis, 
185 Silver st., So. Boston, 
Mass.

Grand Rapids, Mich., Joe 
Metelionis, 1015 Quarry avė., 
Grand Rapids, Mich.

Toronto, Augustas Frenzelis, 
262 Logan.ave., Toronto, Ont. 
Canada.

matome 
■kurie savo 

pralenkti sc-

Su dideliu pasiryžimu sto 
jo kontestan ponia 5. A. Nor 
gaili e nė, 4459 
st. Brighton 
ją pažysta ir 
kyli prieš jos 
kurną ir gerą

Domicėlė Žukas
Rockwell st 
žinoma Brighton Parke, darys 
nemažos konkurencijos po
niai Norgailienei.

Bridgeporte turime 
kontestantę, bet labai 
moterį, p-nią Adelę 
kaitienę, 3121 So. Morgan st. 
Ji yra sena darbuotoja vi
suomenės dirvoj ir keleto 
draugijų narė. Mes tikimės, 
kad šiame konteste ji galės 
daug atsiekti.

Iš Moterų North Side’je vėl 
į darbą stoja 
uoli

, A. Jucaitis 
Cudahy, Wis

Tavo turtą# apsaugo
ta# per U. S. Govern
ment įstaigą, Federal 
Savinga and Loan 
Insurance Corporation, 
Washinaton. D. C. dėl 
kiekvieno asmens iki 
f5.000.00.

jęr» automobilių. Visi balsuokite 
už mane! Mat, kol gyvas esu 
tik gi'liu įvertinti ir būt dėkin
gas už padarytą “favor”.

Nuo šios dienos visi 
draugai ir priešai, kurie skai 
lot ir nsskaitot “Naujienų”, bet i siu t 
orit u'siprenumeruot arba at-lliuci

Mike Staro- 
4329 So,

X California a v,
K. G. Urnežis 
4607 S. Tai- 

Jonas Shepalis man avė.

federal Sav ings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street 

PHONE CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Rašt

šis puikus Pontiac De Luxe keturių durų sedanas bus savastis vieijo iš Naujienų kontes- 
tantų. Bet ir daugiau negu vienas gali laimėti šį automobilių. Kad jį laimėti reikia surinkti

Johnston City 
III. J. H. Ali- 
konis, R 2, 
Bx 88, John
ston, III. -

Auroroj ponia Frances 
Daugintienė, 359 Jefferson av. 
yra pasiryžusi atlikti vyro 
darbą ir prikalbinti visus sa
vo apielinkės gyventojus, kad 
įprastų kasdien skaityti Nau
jienas.

Herrin, UI. ponia M. Rovai- 
tie nė pagel-
bes visiems » * , joHL

Naujienų Kontesto 
Prizai ir Balsai

1. Patys užsirašyti Nau
jienas.

Užrašyti Naujienas 
vienam savo pažysta- 
ar draugui.
Pagelbėti Naujienų 

kontestantams jų darbe.
Per šį kontestą visi, kas 

tik kada nors skaitė Nau
jienas, turf sugrįžti atgal

šiandien prasideda Nau- vria Nau’iei ų. čia nėra kal- 
jienų vajus ir kontestas. >bos apie bedarbius. Didžiu-

Daugelis prakilnių lietu- 'ma bedarbių bent Chicago- 
vių Chicagoje ir kitose lie- je visvien skaito Naujienas, 
tuvių kolonijose šiandien Į prieglaudas, reHef stotis 
stoja j didelį ir svarbų vi- ir ligonines Naujienos yra 
siems lietuviams darbą. Tai siuntinėjamos veltui, ir tuk- 
Naujienų kontestantai ir, stančiai žmonių ten jas per- 
kontestantes. Jų obalsis šia- skaito, 
me konteste yra atsiekti, 
kad nei viena lietuvių šei
myna nebūtų be Naujienų.

Dar didesnis skaičius pra
kilnių lietuvių, negalėdami 
patys bųti kontestantais, 
yra pasižadėję ar dabar pa
sižada atlikti tris gerus 
darbus per šį Naujienų va-

sinaujint “Naujienas”, kad aš 
galėčiau įsigyti tą “blėkinį kc- 
ną” pašaukite mane telefonu 
CANal .8500 ir aš jums pr.čar- 

mano; nausiu dieną arba naktį, bo aš 
nemiegosiu per keturis mėne- 

nes tokią padariau rezo- 
1. —Frank Bulaiv.

7 1 9
avė., R o c k 
ford, III.

Waukegan, pagerinti musų puikų laikraštį 
III., J u o z a s 
Mačiulis, 906 
P r e s c,ott st. 
Waukegan,

-^BS5wras0F'i*>
STRAIGHT KENTUCKY 

BOURBON

gesniais laikais dar labiau 
reikia skaityti Naujienas.

Jauną naują kontestantę 
turime Collinsvillcje. Tai pa
nelę Zofiją Naujokaitis, 118 
S. Hesperia st., Collinsville, 
III. Apielinkės žmonės ją ge- 

1, ir jiems malonu 
bus savo gražią kontestantę 
paremti.

Kenosha, Wis. į kontestą 
stojo žymi darbuotoja ponia 
Tillie Pabarška, 4424—17th 
avė., Kenosha, Wis.

IŠ VYRŲ darbuosis:
B T ii d gepor te 
Antanas ’Ki- 

Ii? veris, 3213 S. 
Limo st.

Musų uolus kontestantas B. 
Barniškis, pradėdamas darbą, 
kreipiasi į draugus šiais žo
džiais:

Man teko dalyvauti Naujienų 
konteste pereitais metais, taigi 
stoju į darbą ir šiais metais, 
Draugai naujieniečiai, kaip jus 
pagelbėjot man pereitais me
tais, taip aš tikiuos jus pagel-

J. N. Zickus
Clinton, Ind. Dominikas Riau- 
ka, 1042 N. 7th št., Clinton, IR. 
Westville, III. Stanley Barta- 
šius, 131 Adams st., Westvil- 
le, III.
West Frankfort, III. Jurgis 

Sygždinis, 212 
E. Clark st., 
West Frank- 
fort, III.

PIRMO LAIPSNIO PRIZAS ........ ............t....
( Reikia 1100 Baliuj.

ANTRO LAIPSNIO PRIZAS .......................
Reikia 2800 Balsy 

TREČIO LAIPSNIO PRIZAS .......................
Reikia 5,000 Balsy

KETVIRTO LAIPSNIO PRIZAS — III Klesog Laivakortė 
Geležinkelio Tikietas j Klaipėdą 

Reikia 5,500 Balsų.
PENKTO LAIPSNIO PRIZAS ■— III Klesos Laivakortė 

Geležinkelio Bilietas Lietuvon ir yAtgal. 
Reikia 8.000 Balsy.

ŠEŠTO LAIPSNIO PRIZAS ..........................
Reikia 12,000 Balsy.

SEPTINTO LAIPSNIO PRIZAS ................
Reikia 23,500 Balsy

AŠTUNTO LAIPSNIO PRIZAS — Pontiac De Luxe Automobilis, 
I parduodamas už $880.00.

Reikia 25,500 Balsy.

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St

Tel. YAKDS 0803

mes.
Žinoma, mes linkime 
riausio pasisekimo.

Vienok šiais metais 
kui Bulawui 
rui gali atsirasti didelio pa
vojaus. Į lenktynes su jais ke
tina eiti keletas ki^j smarkių 
kontestantų. Tarp tų smar
kiųjų smarkiausiu ketina būti 
Mandagus Dzūkas. Taigi, vy
rai, jeigu norit priešaky būti, 
žiūrėkit, kad jūsų nepralenk
tų Mandagus Dzūkas.

Benediktas Vaitekūnas, mu
sų gerbiamas lietuvių dramos 
tėvas, 
turi 
daug draugų f ; ^311 
ir pažystamų, 
kurie jį šir- 
dingai parems 
šiame Naujie- I j

nų konteste.
B. Vaitiekų- RMy j- r 
nas buvo pir- 
miau dalyva- B. Vaitiekūnas 
vęs Naujienų kontestuose ir 
atsiekęs gražių dovanų. Šiais

SUTAUPYSIT PINIGU Š
Pirkdami Čeverykus Pas Mus :

m|* į Musų krautuvėje visuomet i 
rasite didelį pasirinkimą |

JUiA) spalvų, didumo, stylių irma- ' 
W nu teriolo.

** ^es turime čeverykus vy- 
rams, moterims ir vaikams. ■

IS Kaliošiuš užlaikome visokius H
1000 porų čeverykų jūsų pasirinkimui. O kainos nebrangios ■

UNIVERSAL SHOE STORE :
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai 

3337 SO. HALSTED STREET ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■n

Kadangi bedarbiai didžiu- 
jmoj yra aprūpinti Naujie- 
nomis, tai tuo labiau reikia 

i užsisakyti Naujienas ir 
i skaityti jas kasdien visiems, 
kurie dirba.

Laikai šiandien visgi jau'25’000 balsM 
pagerėjo, nors viso pasau
lio depresija dar nėra nu
galėta. Todėl yra galima at
siekti ir musų didelis tiks
las, kad nebūtų nei vienos 
lietuvių šeimynos, kuri ne
skaitytų Naujienų kasdien 
— visą laiką.

Sukruskime visi!
Pasidarbuokime!

Kl. Jurgelionis,
Kontesto Vedėjas, rai pažysta

■ ' •h-• / ; ■ ■ ■ ■ ■ uą ■■■■

• <
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Editor P. GRIGAITIS

Užsakymo kaina:
Chicagoje — paltu:

Metama_________ -_____
Pusei metą —.......... .......
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams _ __
Vienam mėnesiui______

Chicago] per iineliotoju#:
Viena kopija

Mėnesiui ____ ___ .._______ 75c
SŪRIOM VabUjoM, „ CMWJ.|nesten«ia sutvarkyti savo biznj. 

paltui

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

kelius* bet . ir kitas susisiekimo ir transporto priemones.
Eastmano nuomone, tai yra vienintėlis kelias gele

žinkeliams išvengti to, kad jie butų visiškai perimti į 
valdžios rankas. Jeigu geležinkelių kompanijos priešin

as I sis tam planui, kurį patiekė valdžios įgaliotinis, tai ji
sai mano, kad geležinkelius turės pradėt operuoti pats 

3c | Dėdė Šamas.
čia matome aiškų pavyzdį, kur privatinis kapitalas

88.00 
4.00 
2.00‘ 
1.50

daktorius Vai. Gustainis išva
žiavo į Varšuvą, kur jisai ap
sigyvens, kaipo nuolatinis ofi
ciozo korespondentas.

Iš to matyt, kad santykiai 
tarpe Kauno ir Varšuvos yra 
žymiai pasitaisę.

GEN. ŽELIGOVSKIS IŠEIKVO
JĘS PAMINKLO FONDO 

PINIGUS

lierių pavidalo. Kiti nešioja me- 
dalikėlius su dievų ar šventų 
jų paveikslais.

Senovės graikai (kaip kad 
ir dabar) tikintiems rodydavo 
savo šventenybes ir stebuklin
gus paveikslus. Fazely rody
davo Achilo durtuvą, Nikomė- 
dijoj — Agamemnono kardą, 
kitose vietose stebuklingos

Minervos statulą, kuri judin
davo durtuvą, kitur rodydavo 
dievų ir deivių paveikslus, ku
rie galėdavę raudonuoti, pra
kaituoti ir t. t. Rodydavo ir 
kitokių stebuklingų vietų ir 
šventųjų relikvijų, žmonės to
kias vietas mielai lankydavo ir 
daug visokių aukų sunešdavo.

* “L. U.”

Entered as Second Ctass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
o* Chicago, III. under the act of 
March Srd 1879.

Lietuvon ir kltar užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .......   88JD0
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Metanu-- -------------- - ___  87.00
Pusei metu ___ 3.bo
Trims mėnesiams —__ ____  1.75
Dviem mėnesiams ___ ___  1.25
Vienam mėnesiui ------ _____75c

Apžvalga
LIETUVA IR ESTIJA

Lietuvai tinkamiausia valdžia 
butų tokia, kurioje pažangus 
ūkininkai susijungtų su susi
pratusiais miestų darbininkais 
ir inteligentais. O tokia valdžia 
gali geriausia tarpti demokra
tinėje respublikoje.

ienos eina kasdien, išskiriant 
enius. Leidžia Naujieną Ben- 
1789 S. Halsted St, Chicago,dr

Ui.1 Telefonas Canal 8500.

NACIAI PLANAVO PERVERSMĄ KLAIPĖDOJE

Stockholmo (Švedijos) dienraštis “Sočiai Demo- 
kraten”, rašydamas apie dabartinę Klaipėdos hitleri
ninkų bylą Kaune, sako:

“Tą pačią schemą, kuria savo laiku nacional
socialistai sukėlė sukilimą Austrijoje, jie norėjo 
panaudoti ir Klaipėdoje. Tačiau, pamatę, kad jų 
užsimojimams užkirstas kelias, nacionalsocialistai, 
išsigandę, tuojau nusimazgojo rankas ir su atgaila 
pareiškė pasauliui esą kuo lojaliausi.

“Tačiau nacionalsocialistų Klaipėdoje sumany
tas pučas aiškiai parodo, kad Vokietija toli gražu 
nesiliaujanti savo laimę Klaipėdoje iš naujo ban
dyti. Per daug jau matyti analogijos tarp Austri
joje ir Klaipėdoje pavartotų metodų. Lygiai kaip 
Vienoje, taip ir Klaipėdoje norėta netikėtai užpul
ti vyriausybės rumus ir kitas valdžios įstaigas. 
Slaptai buvo suorganizuoti smogiamieji būriai, o į 
už sienos, pačioje Vokietijoje, buvo susiorganiza-{ 
vęs tam tikras komplektas ‘Austrijos legiono’ pa
vyzdžiu.”
Laimė, kad tas nacių sąmokslas buvo atidengtas ir 

kaltininkai tapo patraukti tieson. Jeigu ne, tai butų įvy
kęs kraujo praliejimas Klaipėdoje ir labai galimas daik
tas, kad Lietuva ir visa Europa butų buvusios įtrauk
tos į ginkluotą susirėmimą su Vokietija.

Reikia numanyti, jogei dėl tos priežasties, kad Hit
leris slaptai planavb .ptičą Klaipėdoje, tai jisai susidrau
gavo ir su Lenkija — idant iš Lenkijos pusės nebūtų 
pasipriešinimo tam smurto žygiui.

Bet Lietuvai simpatizuoja visos kitos šalys. Švedi
jos socialdemokratų laikraščio išreikštas pritarimas 
Lietuvai šituo atžvilgiu yra svarbus, nes socialdemo
kratai dabar valdo Švediją, todėl Lietuva gali gauti iš 
jos pusės ir diplomatinę paramą.

GUSTAINIS IŠVAŽIAVO
VARŠUVĄ

Lietuvos spauda praneša, kad 
buvęs vyriausias “L. Aido” re

Lietuvoje eina gandai, kad 
gen. Želigovskis pasisavinęs 
84,000 zlotų iš fondo, kuris bu
vo sukeltas Ad. Mickevičiaus 
paminklui pastatyti, todėl da
bar negalįs būti įvykintas pa
minklo statymas.

Želigovskis tai —- tas genero
las, kuris, neva keldamas maiš
tą prieš Lenkijos valdžią (o 
tikrumoje, susižinojęs su Pil
sudskiu), pagrobė Vilnių.

IŠ TIKYBŲ ISTORIJOS

TEISMO RŪSTYBĖ

Amerikos teismuose kartais įvyksta scenų, kurios 
vargiai butų galimos Anglijoje arba kitoje kurioje ša
lyje. Štai viename New Jersey miestelyje užvakar bu
vo atgabentas j teismą jaunas didelis vyras, apkaltin
tas tuo, kad jisai mušęs savo pačią.

Teisėjas išklausęs apkaltinimą ir įsitikinęs, kad ji
sai yra teisingas, atsistojo ir kad kirs teisiamajam 
kumščia į žandą. Šis pargriuvo ant grindų. Bet kai tik 
jisai atsistojo, teisėjas jam vėl pokšt į žandą, taip kad 
teisiamasis parvirto antru kariu. Paskui teisėjas par
mušė jį trečiu kartu — ir liepė eiti namo!

Gramozdui, kuris nesisarmatija mušti savo moterį, 
tokia bausmė gal ir pritinka. Bet įstatymai šitokios 
teismo procedūros nenumato.

GELEŽINKELIAI IR VALDŽIA

Dauguma geležinkelių Jungtinėse Valstijose yra 
tokiame prastame finansiniame stovyje, kad be valdžios 
pagelbos jie vargiai begalėtų tęsti savo biznį. Daugelį 
jų išgelbėjo nuo bankroto tik paskolos, gautos iš Re
konstrukcijos Finansų Korporacijos.'

Per pastaruosius dvejus metus jų biznis ėmė taisy
tis, bet kažin ar jisai pakils iki to laipsnio, kad geležin-i 
keliai galėtų ne tik išvengti deficitų, bet ir mokėti sa-i 
vo senąsias skolas. Tolyn jiems daro vis daugiaus kom- 
peticijos sunkvežimiai (trokai), automobiliai ir aero
planai.

Norėdama padėti geležinkeliams išbristi iš tų’ finan
sinių keblumų, valdžia paskyrė “transportacijos koor
dinatorių”, Joseph B. Eastman’ą, kad jisai nuodugniai 
ištirtų geležinkelių padėtį ir pasiūlytų planą, ką su jais 
daryti, šiomis dienomis tasai valdžios įgaliotinis (arba, 
kaip spauda jį vadina, “susisiekimo diktatorius”) patie
kė savo raportą prezidentui ir kongresui.

Koordinatorius Eastman siūlo sujungti visus gele
žinkelius į keletą grupių, paskiriant kiekvienai grupei 
bendrą administraciją, taip kad jie veiktų sutartinai, o 
nesitąsytų tarpe savęs dėl biznio. Be to, jisai pataria 
sudaryti bendrą įstaigą, kuri prižiūrėtų ne tik geležin-

CHAMIŠKUMAS
(Iš M. Zoščenkos)

pats užsienyje niekuo- 
nebuvau, tad negaliu 

paaiškinti, kas ten deda-

p. Rimkos, Estijos 
gyvena 32 žmonės iš 
100 visų gyventojų,

Prof. A. Rimka rašo “L. Ži
niose” apie Lietuvą, palyginda
mas jų su Estija:

“Lietuvoje dabar yra gy
ventojų apie 2,5 mik, o Esti
joj tik 1,1 mil. Lietuvoj kas 
metai priauga gyventojų apie 
28 tukst., o Estijoj tik apie 
1,800. Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose gyvena 15% vi
sų gyventojų, o Estijoj — 
32%. Lietuvoj 1 km. (ket
virtainiam kilometrui) tenka 
43 gyventojai, Estijoj — 23.” 
Iš šitų skaitlinių matome, 

kad Lietuva turi daugiau negu 
dusyk tiek gyventojų, kaip Es
tija, ir Lietuvos žemė yra be
veik dvigubai tirščiau apgyven
ta, negu Estijos. Bet Estijoje 
miestų gyventojai sudaro daug 
didesnį nuošimtį, negu Lietu
voje.

Pasak 
m estuose 
kiekvieno
t. y. 32 miestiečiai prieš 63 so
diečius. Tai reiškia, kad Estija 
dar tebėra žemės ūkio kraštas 
— panašiai, kaip kad buvo 
Jungtinės Valstijos prieš Pilie
tinį Karų.

Bet Lietuvoje sodiečių nuo
šimtis yra daugiau, negu dvi
gubai didesnis, būtent: iš kiek
vieno šimto žmonių tik 15 gy
vena miestuose iir. miesteliuose,

1 t, • ' ‘1 ■ * ' <

o 85 sodžiuje.
Jeigu tos p. Rimkos skaitli

nės yra teisingos, tai Lietuva 
Į yra dar grynai agrikultūros 
kraštas.

Iš to aišku, kad butų neiš
mintinga bandyti Lietuvai tai
kyti tuos dalykus, kurie yra 
siūlomi aukšto pramoningo iš
sivystymo šalims. Sakysime/ 
Anglijoje, Švedijoje, Belgijoje/ 
Vokietijoje ir t. t. eina kova 
dėl kapitalizmo sistemos pakei
timo į socializmą. Tų kovą Ve
da pramonės darbininkų klasė 
prieš buržuaziją. Tuo gi tarpu 
Lietuvoje kapitalistinė pramo
ne dar tik pradeda atsirasti ir 
pramonėje dirbančių darbinin
kų skaičius, palyginti su visais 
gyventojais, yra mažas. Supran
tama, kad tokia menka mažu
ma negalėtų kraštų valdyti.

Bet kai kas gali pasakyti: o 
kodėl Rusijoje valdo? Tačiau 
ar tenai, iš tiesų, darbininkai 
valdo kraštą? Ne, jį valdo biu
rokratija su policijos ir kariuo
menes pagelba. Panašiai Rusija 
buvo valdoma ir prie carizmo, 
tik su tūo skirtumu, kad (tuo
met biurokratai (valdžios tar
nai) buvo imami daugiausia iš 
bajorų, o dabartinė valdžia juos 
ima iš tam tikros sektos (ar
ba, jeigu norite, partijos). Kai
po klesa, Rusijos darbininkai 
turi mažiau teisių politikoje, 
negu bet kurios kitos šalies 
darbininkai- Jiems nevalia 
streikuoti, nevalia organizuotis 
į laisvas profesines sąjungas 
(unijas); visos darbininkų uni- 
jos Rusijoje dabar yra “kom- 
paničnos”, t. y. darbdavių kom, 
troliuojamos, o kadangi darbda
vys yra valdžia, tai tos unijos 
yra ir “kazionos”. O apie dar* 
bininkų teisę laisvai organizuo
tis politiškai Rusijoje tai nė 
kalbos negali būti.

Kol Šalies gyventojai milži 
niškoje savo daugumoje suside
da iš sodiečių, bandymas joje 
įsteigti darbininkų klasės val
džią gali privesti tik prie tokio 
despotizmo, koki šiandie mato* 
įtata Rusijoje*
'/v J-,1.’ ' .Z-’-Mil t I'1 -■ i

Litanijos.
Babiloniečiai, norėdami išvy

ti iš namo ar iš žmogaus vel
nių ar ligonį išgydyti ar die
vo malonę apturėti, darydavo 
veiksmus, kalbėdami tam tik
rus žodžius. Asiriečių suprati
mu, liga buvo ne kas kita, kaip 
velnio apsėdimas. Todėl jie gy
dydavo ne vaistais, bet kalbė
dami maldas, dievus šaukdami. 
Taip gydydavo skaudulius, nu- 
sinuodijimų, drugį, vidurių li
gas. šiam reikalui buvo tam 
tikros maldos; jos nesikeisda
vo, tas pačias visuomet karto
davo. Šit vienas pavyzdys:

Melskis už mus Dievui.
Dangaus dvasia atmink, 
žemės dvasią atmink,
Dvasios, žemės valdovai, at

minkite, t• * v
Dvasios, žvaigždžių valdovai, 

atminkite,
Dvasios, pikto priešai, atmin- 

kite- / . , .
šviesos ir gyvybės dvasios, 

minkite,
Požeminio pasaulio dvasios, 

minkite, ‘
Dievo dvasiaj aukščiausias 

nigas ant žemės, atmink

at

at*

ku-

šitokių litanijų asiriečiai tu
rėjo apsigynimui nuo nelais
vės, nuo nelaimingų atsitiki
mų, nuo šalčio, nuo karščio, 
velniui išvyti. Tose litanijose 
išvardindavo visas dievų ypa
tybes. Jos panašios į krikščio
nių 
šv.

litanijas., Pav.:
Vincentai, Valentijos mie1 
sto grožis, skaistumo

tųjų pagerbimą”. Garbinimo 
kultas buvo paskirtas tik vie
nam Dievui.

Senovės Egipte maldyklose 
statydavo dievų ir deivių pa
veikslus. Deive Izidė ir deivė 
Gator buvo vaizduojamos su 
kūdikiu ant rankų. Deivė Izidė 
laiko ant rankų mažutį dievą 
Gorusą. Panašiai vaizduodavo 
graikai savo deivę Artemidę. 
Vidurinių amžių laikais Italijoj 
buvo madonų, kurios drabu
žiais ir visu kuo buvo pana
šios j deivės Izidės su kūdikiu 
Gorusu statulas. Deivę Dijaną 
romėnai vaizduodavo su kry
žiumi ant galvos; iš vienos jos 
pusės būdavo mėnuo, iš ant
ros — žvaigžde. Deivę Junoną 
vaizduodavo peninčių savo ma
žutį sūnų dievą Marsų. Pana
šus paveikslai buvo deivės De
metros. šie paveikslai visai pa
našus j krikščionių Dievo mo
tinos paveikslus.

Graikai ir kai kurie kiti pa
gonys kferii; kuriuos savo die
vus vaizduodavo su šviesos 
vainiku ar ratu aplink galvų 
(pav. Apolonų). Kai kurie pa- 
gonų dievų paveikslai taip bū
davo panašus į krikščionių 
šventuosius, jog krikščionys 
net apsirikdavo, sumaišydavo 
juos. Buvo atsitikimų, kad im
peratorių Germanikų vienuo
liai palaikė per Joną evange
listų, imperatorių Karakalų — 
per šv. Petrų, dievą v Jupiterį 
— per šv. Joną, vienų druidų 
statulą — per šv. Marijų, ir

Aš 
met 
jums 
si.

Bet štai neseniai mano drau
gas ir prietelis iš užsienio grį
žo, tai labai daug originališko 
papasakojo.

Svarbiausia, sako, ten kapi
talizmas kankina. Be pinigų 
ten, galima sakyti, ir atsikvėp
ti neleidžia. Pas juos pinigai 
ten pirmoje vietoje. Nusišnyp- 
štei — ir tai atsiskirk su 
ningu.

Pas mus dabar pinigai 
gana dažnai reikalaujama. 
Įima sakyti: kur nespiausi — 
už viskų trauk piniginę. Bet 
visgi pas mus lyg kur kas len
gviau.

Pas mus, pavyzdžiui, galima 
ant arbatos neduoti. Nieko to
kio baisaus neįvyks. Na, su
rauks oficiantas murzų ir krė
slų piktai pastums, — matote, 
sėdėjo rudas šuo... Ir viskas,

O kai kurie, labiau susipra
tę, tai ir krėslų nestumdo. Tik 
atsidusta sau, pamanydami, — 
irgi publika.

O ten pas juos užsienyje, 
jeigu, pavyzdžiui, ant arbatos 
neduosi, tai gali visokių nema
lonumų susilaukti.. Aš,. žinoma, 
užsienyje nebuvau 
Ale su mano tuo prieteliu at
sitiko^ Jis Italijoje, buvo. No: 
rėjo Maksimą Gorkį pamaty
ti. Bet nedavažiavo. Susijaudi
no. Ir atgal grįžo.

Ir visa tai atsitiko dėl arba-

pfe-

irgi 
Ga-

nežinau

Gal mano prietelis nedaug 
pinigų teturėjo, o 
kinimai šlubavo ir 
kam ant arbatos 
restoranuose, nei
— niekam.

Pradėsi visiems

gal jo įsiti- 
neleido me
duoti. Nei 
viešbučiuose

Senovėje dievus vaizduoda
vo su sparnais. Taip vaizduo
davo Merkurijų, amurus, ku
pidonus, genijus, pergalėjimo 
deives, sfinksus. Egiptiečių 
saulės dievas buvo sparnuotas. 
Asiriečių ir babiloniečių die
vai buvo žmogaus pavidalo su 
sparnais. Gjraikų deivė Atėna 
irgi buvo su sparnais. Gerą
sias ir blogusias dvasias irgi 
vaizduodavo su sparnais. Da
bar su sparnais vaizduoja anio- 
lus ir velnius. Šių laikų anio* 
lai ir anioliukai yra visai toki 
pat, kaip senovės kupidonai, 
genijai ir kiti. Romėnai ir ki
tų tautų žmonės tikėjo esant 
tam tikras dvasias, kurios ne
matomos lydi žmogų ir jam 
visu kuo padeda. Tie genijai 
yra ne kas kita, kaip šių laikų 
aniolai sargai. Posakis “gera
sis genijus” reiškia “aniolų 
sargą”.

Paveikslų garbinimas bus at
siradęs iš vadinamojo “fetišis- 
mo”, 
kėjimo, kad kai kurie negyvi 
daiktai turi, stebuklingų jėgų. 
Afrikos negrai, norėdami ap
sisaugoti nuo nelaimių ar ap
turėti dievų malonę, nešioja 
medžio gabalėlius, baltus ak 
meniukus, kauliukus ir kitus 
daiktus, kunigų pašventintus. 
Tokius daiktus vadina amu
letais. Vėliau vietoj tokių 
daiktų ėmė vartoti dvasių ir 

nusileisti. 787 metais Bažny-. dievU paveikslus.
čios atstovų susirinkimas Ni* Budistai irgi itešioją tokius 
kėjoj patvirtino Kristaus pa* amuletus ražančiaus pavidalo, 
veikslo kultų ir šventųjų/‘šven- braminai nešioja virveles škap-

le-

drugiOi

pirmieji

bažnyčias ir prieš juos
Bažnyčios tėvai Kli- 

Aleksandrietis, Tertu- 
ir Origenas peikė pa

Galingas žodžiu ir darbu, 
Neprieinamas gundymams, 
Visagalis sielų prikeltojau, 
Sergančių gydytojau, 
Sergančių drugių prieglauda, 
Piktųjų dvasių nugalėtojau j 
Angelų drauge, 
Tegul išgelbsti mus tavo už- 

tarimas nub kūno 
Išklausyk mus... ir t.

Paveikslai.
šventųjų paveikslų

krikščionys ilgai nenorėjo įsi
leisti į 
melstis.
mentas 
Ii jonas
veikslus kaip pagonišką daly
kų. Tik pagonys melsdavo prieš 
savo dievų paveikslus, 
krikščionys ima melstis prieš 
savo šventųjų paveikslus, tai 
čia esąs pagoniškas paprotys. 
Todėl Bažnyčios atstovų susi* 
rinkimas 305 m. uždraudė bąž-. 
nyčiose kabinti paveikslus. Ta
pytojus vadindavo “stabų da
rytojais’!. Vili amžiuje 338 vy
skupų susirinkimas Gierijoj. 
uždraudė paveikslų garbinimų, 
kaipo stabų garbinimą.

Bėt Žmonės nuo senų seno
vės buvo - įpratę garbinti pa-, 
veikslus, ir todėl šisai papro-. 
tys mesti buvo sunku. Teko1

Jeigu

t. y. iš to senoviško ti

čios atstovų susirinkimas Ni*

dalinti, — 
tai be kelnių grįši namo.

Ten juk patarnautojų vel
nioniškai daug. Tai tik pas 
mus, sakysime, sėdi šveicoris 
prie durų ir nei vienų nekliu
do. Jo nei nesimato, •— tiek 
jis jau laikraštyje pasislėpęs. 
O ten gal vienas duris trys 
dešimtys žmonių atidaro. Na, 
pabandyk, jei gudrus, visus 
arbatpinigiais apdalinti!

Tad mano prietelis niekam 
nieko nedavė.,

•Sustojo jis pirmame viešbu-

tyje. Priėmė jį ten labai aku- 
ratiškai. Mandagiai. Kepures 
nusiėmė, kai jis ėjo.

Pagyverto jis tokioje pagar
boje keturias dienas ir išva
žiavo į kitų miestų. Ir ant ar
batos, žinoma, niekam nedavė. 
Iš principo.

Atvyko į kitą miestų. Susto
jo viešbutyje, žiuri, — nebe 
tas. Kepurių patarnautojai ne- 
benusiima. Kalba sausai. Ne
maloniai. Liokajai murzas j ša
lį nusuka. Ir visai nesiskubi
na su patarnavimu.

Mano prietelis galvoja: cha
miškas viešbutis. Imsiu, galvo
ja, ir persikraustysiu.

Kaip tarė, taip ir padarė. 
Persikraustė į kitų viešbutį, 
žiuri — suvis blogai. Tik-tik 
per murzų nemuša. Daiktus iš 
rankų lyg tyčia meta. Patar
nauja blogai. Gali skambinti 
kiek nori, — niekas neateina. 
Kalba įžeidžiančiai.

Ilgiau 
: prietelis 

sikrimto 
miestą.

Tame 
šveicoris 
rimis neprivėrė, — taip” smar
kiai jas užtrenkę. Kambarį 
jam davė prie pat virtuvės. 
Karidoriuje, prie jo kambario 
duri^, patarnautpjai taip smar
kiai bildėjo kojomis, kad ma
no prietelis tiesiog susirgo ner
vų pakrikimu. Ir, nedavažiavęs 
ligi Maksimo Gorkio, grįžo na
mo.

Ir tik prieš pat išvažiavimų 
jis netikėtai sutiko savo mo
kyklos draugų ir/ papasakojo 
jam visus nemalonumus, ko
kius teko pergyventi.

Mokyklos draugas sako:
— Labai, sako, suprantama. 

Tu, matomai, buvai šykštus su 
arbatpinigiais, 
būt, ant tavo 
sus statė. Jie 
mėjimus daro, 
pliusas, kurie 
eina ... - minusas.

Parskubėjo mano prietelis 
namo. Iš tiesų, ant valizos 
kampo uždėti keturi brukš- 
niai.

Nutrynė mano prietelis brūk
šnius ir išvyko į tėvynę.

. Vertė K.

dviejų dienų mano 
negalėjo iškęsti: su- 
ir išvažiavo į kitą

mieste, viešbutyje, 
mano prietelį vos du-

Už tai jie, tur 
lagominų minu- 
visuomet pažy- 
Kurie duoda — 
chamiškai apsi-

Garsi lakūne Amelia Earhart pirmoji moteris perskridusi 
sykiu Atlantiką ir jos vyras George Palmcr Putnain. Vir- 
— Lockheed lėktuvas, kuriuo ji šiomis dienomis iš HavvaiiBudistai irgi nešioja tokius

du
šuj
salų atskrido į San Francisco — pirmas lakūnas vienas pada
lęs tą kelionę per Pacifikų.

—...
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S. Bakamis

Sau

Sau Sau

atvyko apie 400 de

Reduces COLDS
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anglų

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

Genovaitės

*****

bėgančiais anglių 
liko ant vietos už-

Balsuoto jų Lygų Me 
tinis mitingas indor 

savo socialės ap- 
draudos įstaty
mų projektus

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

svetainėj.
Komisija
gerus kalbėtojus,
Jonui L. Senuliui yra pavesta
sudaryti gerą muzikalį progra-

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

industrijos
kad dažiau mes baigiame savo

Sunkiai sužeistas 
Wm. Staupickas 
uolus naujienietis

žmonės, bet ir

ALAUS “PARĖ

Kitą kartą parašysime pla
čiau apie rengiamą Lietuvos 
nepriklausomybės šventę Pitfs- 
burghe, ; i X»

turi savas šeimy-

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybe. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialem linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Dalyvavo ir lietuviai. — Daug kalbėta apie jau 
■ nimo ištautėjimą.

Slavėnų Progresyvūs Pašal
pos Draugijos atstovas V. J. 
Grill pareiškė, kad niekas ne
gelbės, jei jaunimas nebus tin
kamai namuose auklėjamas.

Serijų draugijų atstovas pa
reiškė, kad jie praktikuoja se
kamą' būdą: gabius savo jau
nuolius, siekiančius aukštųjų 
mokslų, siunčia į Belgrado uni 
versitetą. Pasak serbų atsto
vo, siuntimas į Belgradą nė 
kiek daugiau nekainuoja, negu 
čionai. O iš tų jaunuolių susi-

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, eta.

SLAVŲ FRATERNALIŲ ORGANIZACIJŲ 
FEDERACIJOS KONVENCIJA

Keli žodžiai apie ponus 
Simaičius

seniai
pačio-

BRIDGEVILLE, Pa 
šio 28 d. Moon Run Pittsburgh 
Goal Co. kasyklose Jurgis Ga
brys, 53 metų amžiaus, buvc 
kiek pasivėlavęs j darbą. “Tro
pas” (kariukai), kurie veža vi
sus darbininkus, jau buvo nu
ėjęs. Jurgis Gabrys nutarė ei
ti pėsčias. Beeidamas kaip ten 
papuolė po 
kariukais ir 
muštas.

Velionis

Penktadienis, vas. 1, 1935

moterų 
E. Gregą 
apie tai, 
jaunimą

gyvenimo dienas darbvietėse.
Velionis Gabrys buvo palai 

dotas šv. Agotos kapinėse sau 
šio 31 d. su bažnytinėmis ap 
eigomis.

laukiama gerų draugijų ir vi
suomenės darbuotojų.

Tokiu budu jaunimo reika
lais buvo pareikšta daug viso
kių nuomonių," bet kuri jų 
praktiškesnė, tai tegul spren
džia patys skaitytojai.

Tuo konvencija ir pasibaigė.
—- S. Bakanas.

jis išvažiavo į Alabamos uni
versitetą studijuoti aviacijos 
inžinierystę. Išleistuvėse da
lyvavo ponai Stružai, p. Mize- 
ris su dukrele, pianistas Jan
kauskas, p-ia Norkiene ir šių 
žodžių rašytojas.

Ponai Šimaičiai tikrai pui
kiai svečius priėmė ir pavai
šino gardžiausiais valgiais ir 
gėrimais. Turėjome progos pa
ragauti net francuziško šam
pano.

Visi susirinkusieji linkėjo 
Vytautui kuo geriausio pasise
kimo ir laimės. Ir aš pilnai ti
kiu, kad tas energingas jau 
nuolis atsieks savo tikslą. Gal 
po kelių metų mes vėl visi su
sirinksime ir pasveikinsime 
Vytautą kaipo naują aviacijos 
inžinierių.

Gal... Jei tik gyvensime.
— Volungis.

ŽUVO KASYKLOSE 
JURGIS GABRYS

PITTSBURGH 
šio 27 d. -Port Pitt viešbuty 
įvyko Balsuotojų . Lygų, susi
dedančių iš visokių tautų (Cen
tral Council of Slavic And 
Allied Civic Leagues of Alle- 
gheny County), metinis mitin
gas. Mitingas buvo tikrai skait
lingas, 
legatų, jų skaičiuj nemažas ir 
lietuvių. Mat, buvo ruošiama
si prie valdybos rinkimų, tad 
kandidatai stengėsi kiek gali
ma daugiau narių sutraukti.

Atidarius susirinkimą, pir- 
miausiai buvo pristatytas kal
bėti garbės svečias, teisėjas J. 
C. Karei iš Milwaukee, Wis., 
kuris yra slavų kilmės. Jis sa
vo kalboje dažnai priminė lie
tuvius ir nesigailėjo juos pa
girti. Pasak teisėjo Karei, Mil- 
waukėj tautinės grupes tarpu- 
savyj kuo geriausiai sugyvena 
ir kooperuoja bendrais visų at
eivių reikalais.

s Paskui Lygos knygų peržiū
rėtojai praneš#, kad Lygų iž
das ne tik tuščias, bet dar esą 
ir nemokėtų bilų. Parengimų 
komisija raportavo, kad su pa
rengimais labai prastai pavy
ko, — pasidarę nuostolių, ne
žiūrint to, kad parengimai bu
vo skaitlingi.

Buvo indorsuota kuone vien
balsiai socialės

YOUR tYti
Night and Morningto keęp 
them Ctemi, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
ar “£yė Book

rys. 
yra 
fraternalių organizacijų 
įstatymai turėtų būti pataisy
ti dėl gerovės organizacijų ir 
kokie įstatymų projektai yra 
įnešti legislaturoj. Tų projek
tų tikslas esąs suvaržyti fra
ternalių organizacijų veikimą 
dėl naudos privatiškų apdrau- 
dos kompanijų. Prisiminė ir 
apie socialės apdraudos Įstaty
mų projektus. i

Antras kalbėtojas buvo tei
sėjas J. C. Karei iš Milwaukee, 
Wis., prezidentas Nacionalio 
Fraternalių Organizacijų Kon
greso. Jis yra slavų kilmės. 
Kalbėjo apie fraternalių orga
nizacijų pasisekimus ir var
gus. Taip pat prisiminė ir apie 
jstatymų projektus valstijose 
ir Washingtone dėl socialės 
apdraudos. Teisėjo Karei nuo
monė yra ta, kad socialės ap
draudos įstatymai sudaro pa*

Pittsburgho Lietuvių Drau
gijų Komitetas, kuris buvo su
darytas Lietuvių Vaizbos Bu
to sušauktame susirinkime sau
sio 15 d. Lietuvių Piliečių 
svetainėj deda visas pastangas, 
kad kuoiškilmingiausiai ap
vaikščioti Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuves.

Iškilmės yra rengiamos va
sario 17 d. Lietuvių Piliečių 

South Sidės dalyje.
rūpinasi pakviesti 

o muzikui

Pittsburgho lietuviai stropiai 
ruošiasi prie Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuvių 
paminėjimo.

Konferenciją atidarė Fede
racijos prezidentas p. P. Jur- 
chak su Amerikos himnu. Vi
sa tvarka buvo vedama 
kalba.

Slavokai turi nelabai 
pasistatę savo auditoriją 
je žymiausioje Pittsburgho vie
toje, viduryje garsiojo Pitts
burgho “Triangle”. Tik mažai 
kam tėra žinomas tos gatvės 
vardas, ir jei nebūtų buvę pra
nešta, kad netoli William Penn 
viešbučio, tai vargu būtumėm 
galėję surasti auditoriją. Au
ditorija yra pastatyta iš gra
žių baltų plytų ir viduryje vis
kas įrengta moderniškai ir su 
skoniu. Tačiau slavokų audi
torijoj nesimato jokių tautiš
kumo žymių. Konvencijos sve
tainė buvo papuošta 2 ame
rikoniškomis vėliavomis. Ko
kia yra slavokų vėliava, tai 
sunku butų pasakyti. Tik tiek 
galima pastebėti, kad slavokai, 

čionai gimę, didžioja- 
slavai ir slavų 
kad tarpe sla- 
vienybė. Bet 
juos nėra tos

nors
si, kad jie yra 
kilmės ir sako, 
vų turėtų būti 
toli gražu pas 
vienybės, taip kaip ir pas mus 
lietuvius.

Po oficialaus konvencijos 
atidarymo pirmiausiai buvo 
pakviestas kalbėti p. Francis 
Taptich, advokatas Suvienytų 
'Draugijų (United Societies) ir 
Penn. valstijos legislaturos ha-

Jis plačiai paaiškino, kas 
Harrisbiirge veikiama dėl 

kokie

Prie šios progos noriu ke
lis žodžius parašyti apie ponų 
Šimaičių šeimą. Neklysiu pa
sakęs, kad tai yra viena pa
vyzdingiausių šeimų tarp vie
tos lietuvių. Šimaičiai yra ne 
tik pažangus 
visuomet remia kiekvieną kul
tūringą sumanymą bei darbą.

P-ia Šimaitienė yra įgudusi 
scenos darbuotoja ir talentin
ga dainininke. Jokis dides
nis parengimas be jos neapsi
eina. Scenoje ji tiesiog yra 
nepavaduojama. Pats p. Ši
maitis yra malonus ir drau
giškas biznierius. Jis kartu 
su dainininku Bacevičium lai
ko modernišką aludę S. Main 
gatvėje. \ Kiek žinau, biznis 
jiems neblogai sekasi.

Šimaičiai turi ir vienturti 
sūnų Vytautą, kuris eina dvi
dešimtus metus. Tai labai

I

rinitas ir gabus jaunuolis, ku
riam daugiausiai rupi moks
las. Prieš kiek laiko jis 
baigė aukštesniąją mokyklą. 
Tuo, žinoma, jis nepanorėjo 
pasitenkinti ir pasiryžo tęsti 
mokslą toliau. Per kelis me
tus jis labai domėjosi aviaci
ja. Dabar jo vyriausias tiks
las yra baigti aviacijos inži- 
nierystės mokslus.

Darbo žmonių vaikams 
šiais depresijos laikais nėra 
lengva universitetus lankyli. 
Mokslas kainuoja nemažai pi
nigų, kurių paprastai nėra. 
Bet kada dedama visos pas
tangos, tai atsiranda ir prie
mones.

Ponai Šimaičiai savo vien
turčiui sunui nieko nesigaili. 
Jie pasiryžę yra panešti ir 
vargo,- kad1 jis tik Savo tikslą 
atsiektų.

Sausio 20 d. tėveliai Vytau
tui surengė išleistuves. Mat,

MILWAUKEE, Wis. — Sun
kiai sužeistas “Naujienų” kon- 
testantas Wm. Staupickas. Ne
laimė atsitiko sausio 17 d. dirb
tuvėje. Tapo sulaužyta tiesioji 
koja tarpe kelio ir riešo, kau
las liko visai sulaužytas. Ligon- 
bučio daktarų manymu, jis tu- 
rčs pagulėti ligonbuty apie 5-6 
mėnesius. P-as Wm. Staupic
kas yra ne įtik uolus dienraščio 
“Naujienų” skaitytojas, bet ir 
jų platintojas. Jis veik visuo
met dalyvaudavo “Naujienų” 
kontestuose, gerai žinodamas, 
kad jis didesnių praisų laimėti 
negales, nes Milwaukeeje lietu
vių labai mažai tėra.. Bet jis 
keletą skaitytojų visuomet gau
davo ir vienu kartu yra rodosi 
visai gerą praisą “Naujienų” 
konteste laimėjęs, žinodamas, 
kad aš mėgstą' Naujienas skai
dyti, o tik dėl bedarbes neiš-

PITTSBURGH, Pa 
šio 27 d. Nacionalėj Slavokų 
Auditorijoj, 518 Court Place, 
įvyko Slavų Fraternalių Orga
nizacijų Federacijos metinė 
konvencija, kurioje ir SLA. 
buvo atstovaujamas. SLA. de
legaciją sudarė vietiniai SLA. 
darbuotojai, vadovaujant vice
prezidentui J. K. Mažuknai. 
Dalyvavo sekami: Dr. J. T. 
Baltrušaitienė, S. Bakanas, An
tanas Janulevičius, Povilas Dar- 
gis ir Jonas Milleris.

Konferencijoj buvo atsto
vaujamos sekamų tautų fra- 
ternalės organizacijos: rusų, 
slavokų, čekų, lenkų, kroatų, 
rumunų, slovėnų, bulgarų, ser
bų ir lietuvių — nuo 10 tau
tų 52 delegatai.

Federacijos tikslas rūpintis 
bendrais fraternalių organiza
cijų reikalais. Kadangi frater- 
nalėms organizacijoms tenka 
susidurti su valstijų įstatym- 
davystėms—legislaturoms, ku
rios kas metai išleidžia vis 
naujus varžančius įstatymus, 
tai kyla klausimas, kaip pri
traukti čia gimusį jaunimą, 
kad užtikrinus organizacijų at-

Jurgis Gabrys iš 
Lietuvos atvyko prieš 25 me
tus ir visą laiką gyveno Pitts
burgho apylinkėj. Daugiausiai 
dirbo anglių kasyklose. Paėjo 
iš Kalvarijos apskrities, Liud
vinavo miestelio. Į šią šalį at
vyko su visa savo šeimyna. 
Moteris mirė apie 18 metų at
gal. Velionis auklėjo savo šei
myną pats vienas, uždarbiau
damas kasyklose.

Velionis Jurgis Gabrys pali
ko didžiausiame nubudime 2 
sunūs ir 2 dukteris, būtent, 
Mikaliną, Vincą, Jurgį ir Ma
rijoną. Visi jau yra užaugę ir 
vedę, — 
nas.

Velionis, kol jaunesnis, ak
ly viškai dalyvavo . ir lietuviš
kame judėjime,! priklausydamas 
musų draugijoms, būtent: 
SLA. 90 kuopai, APLA. ir vie
tos Šv. Antano Draugijai. Bet 
dėl depresijos velionis jau bu
vo apleidęs kitas draugijas, o 
priklausė tik prie SLA. 90 kuo
pos. Kuopos nariai ir rūpino
si suteikti paskutinį patarna
vimą laidotuvėse buvusiam sa
vo draugui.

Prieš 18-20 metų, Gabrių 
Šeimynai gyvenant netoli Bri- 
dgevillės anglių kasyklose, jų 
namai buvo tos apylinkės lie
tuvių kultūrinis centras. Jų 
namuose mes susirinkę rūpin
davomės draugijų reikalais, 
rengdavomės prie lošimų, mo
kydavomės rašyti, deklamuoti, 
žodžiu sakant, tenai būdavo 
musų sueigos ir musų kultū
rinis centras. »

Ne tik mes turėdavome prie
glaudą lietuviškam veikimui 
Gabrių namuose, bet ir velior 
nis Gabrys imdavo dalyvumą 
lošimuose kartu su savo vy
riausia dukteria Mikalina. Man 
irgi kartu teko su jais vaidin-

Blindįos” 
perstatymuose. Tai buvo laike 
SLA. Seimo 1916 m. Pitts- 
burghe.

Mums būdavo labai įdomu 
klausytis velionio pasakojimų 
iš jo patyrimų laike rusų-japo
nų karo Manžurijos laukuose. 
Velionis buvo karo lauke nuo 
pat pradžios, iki tapo sužeis
tas. Besiklausant Gabrio per
gyventų dienų karo lauke, tai 
net plaukai atsistodavo ant 
galvos. Pasak Gabrio, didžiau
sia, rusų kareivių vargas buvę 
Manžurijos šalčiai ir badas. 
Tai buvę daug' baisesnis daly
kas, negu japonų kulkos.

Reiškia, velionis Gabrys nu
galėjo negailestingą mirtį Man* 
žurijos laukuose, bet ta pati 
negailestingoji mirtis nugalėjo 
Gabrį anglių kasyklose, —. ne
kariaujant, bet dirbant dėl sa
vo pragyvenimo ir dėl žmoni
jos progreso.

Mat, jau tokis musų visų 
kareivių likimas,

Teisėjui Karei pabaigus kal
bėti, buvo pakviesta įvairių 
tautų organizacijų atstovai 
pratarti po kelis žodžius. Iš 
kalbų pasirodė, kad ne tik pas 
vienus lietuvius yra susirūpi
nimas čia gimusiu jaunimu, 
kuris eina į amerikonų orga
nizacijas ir visai nepaiso savo 
tėvų organizacijų. Dūliai to, 
ateivių organizacijos lieka be 
paveldėtojų ir kas kartą 
silpnyn ir silpnyn.

Reiškia, visoms ateivių 
tetnalėms organizacijoms 
pačios bėdos ir tie patys 
gai dėl jaunimo. Buvo pareik
šta visokių nuomonių ir duo
ta visokių pasiūlymų. Nuo lie
tuvių įspūdingą kalbą pasakė 
Dr. J. T. Baltrušaitienė, nuro
dydama pačias svarbiausias 
jaunimo ištautėjimo priežastis, 
būtent, mokyklos. Pasak dak
tarės, vaikai, pabaigę mokyklą, 
dažnai sarmatijasi viešose vie
tose su savo tėvais kalbėti pri-! 
gimta kalba. Jie save skaito 
tikrais amerikonąis, o savo tė
vus ateiviais ir prastesniais už 
save. Jie visai nieko nežino 
apie savo tėvų kilmę ir jų tau
tos istoriją. Tokie vaikai yra 
be jokios praeities, pakibę tar
pe dangaus ir žemės, jie ne
žino, kas jie yra. O jei moky
klose butų tinkamiau mokslas 
sutvarkytas ir daugiau butų 
atsižvelgiama į ateivių reika
lus, tai tokio didelio skirtumo 
tarp ateivių tėvų ir vaikų ne
būtų.

Lenkų draugijų atstovas adv. 
Sidney Grabowski išreiškė nuo
monę, kad reikia stengtis čia 
gimusį jaunimą j tautinį vei
kimą traukti per sportą ir tin
kamas pramogas bei parengi
mus.

Slayokų katalikių 
unijos delegatė Mary 
irgi plačiai kalbėjo 
kaip galima butų 
įtraukti į organizacijas. Pasak 
jos, jaunimo pritraukimui ir 
palaikymui kenkia politiniai ir 
religiniai vaidai bei užsipuldi
nėjimai vieni antrų. Geriausiai 
butų, kad visos fraternalės or
ganizacijos tarpusavyj koope
ruotų ir neniekintų viena an-

apdraudos ir 
kitų progresyvių įstatymų pro
jektai. Bus reikalaujama, kad 
legislaturos atstovai remtų 
šiuos įstatymų1 projektus.

Potam buvo valdybos rinki
mai, bet aš negalėjau' jų su
laukti, todėl negaliu pasakyti, 
kas buvo išrinkti.

— Reporteris.

Sausio 28 d. Duąuesne alaus 
bravoras surengė balių Pitts
burgho lietuviams savo name, 
Dalyvavo apie 200 Pittsburgho 
žymesniąją lietuvių. Visi sve
čiai ir viešnios buvo vaišina
mi skaniu alum ir gardžiais 
valgiais.

Patarnavo gražios ir jaunos 
mergaitės, kurių tarpe buvo ir 
lietuvaičių. Labai gražiai ir 
mandagiai svečiai buvo priim
ti ir pavaišinti.

Listeiine beveik mome taftai 
užmuša turinčias bendrame 
ra paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jutų 
gerkit, kada bakterijos ją su- 
skaudina. It Listerine yra 
taipjau labai veiksminga na- 
prileidimt šalčio. Atsargos 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2 H žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis. Mo.

vojų fraternalėms organizaci
joms, ir fraternalės organiza
cijos turėtų priešintis tokiems 
įstatymams.

Nežinau, gal aš ir nesupran
tu tą fraternalizmą, apie ku
rį kalbėjo teisėjas Karei, bet 
aš bijau, kad jis greičiau gal 
gina privatiškų apdraudos kom
panijų biznį po priedanga fra- 
ternalizmo. Privatiškoms ap
draudos kompanijoms, kurios 
veikia vien dėl pelno, tai, be 
abejonės, valdžios įvesta se
natvės pensija ir nedarbo ap- 
drauda gali daug pakenkti. 
Bet fraternalėms organizaci
joms nėra reikalo baidytis so
cialės apdraudos įstatymų.

Tos pačios bėdos 
visiems

galiu dienraščio užsiprenume
ruoti, jis sutaupydavo perskai
tytus dienraščio numerius ir 
beveik kas savaitę atveždavo 
man į namus, šiuo kart jis pra
šo pranešti dienraščio adminis
tracijai, kad' šių metų “Naujie
nų” konteste jis dalyvauti ne
gali dėl jau minėtos priežastis.

Milwaukietis.

LISTERINE
relJeves 

SORE THROAT
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fe**

tai jis 
iš vie-

Yra dar 
■kas, kuris

Chicago įsakė arės 
tuoti kūdikiu tar
mes operatorius

Chicagai nereikia 
ministracijos”,

DIGESTIBLE 
AS MILE 
ITSELF1

ir apiplėšė kolegijos 
valgyklą

Kasmet $400,000 “judgementu 
už nemokėtas sąskaitas

Skelbimą j Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujier.or- 
yra naudingos.

kytojų darbą 
mokyklo

sėkmingas 
visiems šalies

B moks
Brooks, už operavimą

Chicagoje
Kalbami Brooksai

ūkį Michigane, kur

Penki banditai vakar dienos 
metu užpuolė valgyklą Chicago 
Normai College mokytojų ko
legijos ir, nuginklavę policis- 
ta, atėmė nuo kasieriaus $385.

choro vakare, yra

Company, kuri 
krantus. Teisėjas 
bendrovės $150,000 
mą ir miestas atmokėjo bend 
rovei $100,041,59.

tj ne minkštame 
ant kieto nuovados

Panašiu tikslu 
operavo ir gimdymo 

Chicagoje, kuri buvo 
pereitą vasarą.

Vienas iš stipriausių repui) 
likonų kandidatų j miesto ma 
jorus, Sol H. Goldberg, turtin 
gos fabrikantas, ištraukė kan 
didaturą, pareikšdamas, “Chi 
cagai naujos administracijos 
nereikia”. Republikohų noirZ 
nacijos ieško dar trys kiti kan 
didatai, Emil VVetten, Morti 
mer B. Flynn ir moteriškė, G ra 
ce Gray.

Kartais labai nenaudinga turėti 
blogą atmintį

Jie bus baudžiami už operavimą 
ligoninės be leidimo

Šįvakar “Pirmyn 
repeticija

Penktadienis, vas

Stiprią uniją. Tos unijos svar
biausi užduotis turi būti suor
ganizavimas desėtkų tūkstan
čių piliečių dėl studijavimo 
kritiškos ekonominės padė
ties ir socialio programo”...

Chicagos Lietuvių Symfonijos 
Orkestras

Stasys Kimiais, baritonas 
Anelė Steponavičienė, soprano.

Kiekvienais metais prieš Chi
cagos miestą yra išimama apie 
$400,000 judgementu už nesu
mokėtas sąskaitas. Stambų 
judgementu prieš miestą išėmė 
Great Lakęs Dredge and Dock

šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonu, sušil
danti Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
tacij#, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumu. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

Tame pačiame mokyklų už- 
veizdų suvažiavime priimta 
rezoliucija, kurioje yra įrašy
tas sekamas paragrafas: 
“švietimo darbininkai Ameri
koje dabar turi susijungti į

Jeigu mokytojai iš tikrųjų 
pradėtų tokį sumanymą vyk
dyti, tai butų labai girtinas ir 
sveikintinas darbas. Juk nie
kam nepaslaptis, kad Ameri
koje žmonės apie politiką, 
ekonomiją ir socialius klausi
nius kuo mažiausiai rūpinasi. 
O kai mažai apie tai rūpinasi, 
lai nedaug ir tesupranta. Jei 
mokytojai pradėtų piliečiams 
tuos dalykus aiškinti, nėra 
abejonės, kad toks apšvietos 
darbas butų 
naudingas 
vonioj ams

Chicago Lietuvą Choras 
“Pirmyn” šį vakarą 8 vai. lai
kys savo repeticiją Barausko 
svetainėje, 2242 W. 23rd PI. 
Visi darbininkai, kurie dirbo 
praeitą sekmadienį Sokol salėj 
“Pirmyn 
kviečiami atsilankyti Barausko 
salėn. Bus skanių užkandžių 
ir ko kito. —Choro Valdyba.

Nesenai iškilusios aikštėn 
sensacijos apie “kūdikių far- 
mą” Beulah, Michigane, jau at
nešė du areštų pareikalavimus.

Chicagos prokuroro padėjė
jas Dougberty įsakė Michigan 
valstijai suimti E 
ir Mrs 
gimdymo ligoninės 
be leidimo 
operavo ir 
buvo rasti neva badu numarin
ti kūdikiai užkasti į žemę be 
grabų.

Manoma, kad tolimesnė in- 
vestigacija į “kudikų ūkio“ ope
ravimą iškels daug naujų įdo
mių faktų. Tai nujausdamas, 
ir Chicagos sveikatos departa
mentas pradeda rūpintis šiuo 
reikalu.

Kalbamam “kūdikių ūkyje“ 
buvo užlaikomi vaikai nevedu
sių motinų, kuriuos juos ten ir 
pagimdydavo 
Brooksai 
ligoninę 
uždaryta

kitas svarbus daly 
trukdytų tokį mo

naujos 
pareiškė 

republikonas

.č.'ii buvo suimtas 19 metų 
berniukas Hovvard.. Hendrick- 
šen. Jis atvyko Chicagcn.iš 
Iowa valstijos, bet tėvas atsivi
jo sūnų su varantu rankose ir 
jį suėmė už tai, kad “jis pa
vogęs nuo jo kornų už $20.” 
Jaunas vyrukas aiškina, kad 
pabėgęs ,nes jam nusibodę gy
venti ūkyje ir, be to, tėvas ne
leidęs jam vesti.

Nesenai Clcvclando mieste 
įvyko mokyklų užveizdų (su- 
perintendens) suvažiavimas, 
šiame suvažiavime kalbėjo 
Profesorius G. S. Counts iš 
Columbia universiteto. Jis sa
vo kalboje išsireiškė sekamai:

“Sistema privatinio kapita
lizmo, tokia ekonomija, kuri 
yra vedama dėl privatiško 
pelno, aiškiai rodo, kad yra 
subankrutavusi.“

Suprantama, kad toks pa
sakymas sukiršino tokius mo
kytojus, kaip, pavyzdžiui,

tvarkė upės W. A. Wirt iš Gary, Ind. Tai 
pripažino tas pats Wirt, kuris pernai 
reikalavi-1 važiavo į Washingtoną ir no

rėjo darodyti, kad Washing- 
tonc yra susuktas lizdas 
“raudonųjų.“ Bet jam tas taip 
pavyko, kaip Zablockiu! ant 
muilo. Washingtone Wirt bu
vo išjuoktas ir parvažiavo į 
Gary, Ind., nieko nepešęs. Da
bar jis, išgirdęs prof. Counts 
žodžius, nusigando ir šerį pa
statė. Wirt mano, kad tai bu
tų vedama propaganda mo
kyklose, jei Counts žodžiai 
įvyktų gyvenime. Wirt tokios 
propagandos nenori. Jam pri
taria kapitalistų spauda vi
somis savo išgalėmis.

- tai privati 
nes mokyklos. Daug Ameri
kos universitetų yra privati 
nes įstaigos. Jei privačio imi 
versitelo koks nors profeso 
rius pradėtų mokinti 
čius tokios ekonomijos, 
tuojau ’ butų pašalintas 
tos. Ar daug atsirastų 
šorių, kurie norėtų rizikuoti 
savo darbą? Tai klausimas.

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

“Midwest“ FRUIT S ALA D
“Sunkis!“ ORANŽIAI dideli 150 didžio

VACUUM svaro 
PAKUOTA kenasOvv

Nebesirūpinkite dėl 
odos niežėjimu, Plai 
Kkanų, Ifib ė r i m u, 
Dėmiu ir kitu odos 

erzinimu. Gaukite bonka Žemo 
Saugių Ir patikėtinų priemone 
niežėjimui pabalinti, tengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
85s. 60c, *1.00.

Preferred ty miliions 
to mayonnaise..

Rinktinė* dAly* 
iki

’ t-l r.*.. t
nuotfl mih- r~

K r * f t /v, _
Mirtie
n. Manoje.

“GOLD MEDAL”
Kitchen-Tested

svarų 9 7 f* 24% sv,
maiš. fc ■ v maišelis

STORES

kas. Tą gerai patyrė jaunas 
Chicagos turtuolis ir šokėjas 
Deering Davis, kuris praleido 
visą naktį ir dieną Chicagos 
avenue policijos kalėjime. Mat, 
laike Naujų Metų, jaunas Da
vis užmokėjo New Yorko vieš
bučiui $30.00 su savo čekiu. 
Pasirodė, kad čekis negeras ir 
užvakar netikėtą vizitą jaunam 
vyrukui padarė policija. Tik 
tuomet Davisui dingtelėjo į gal
vą, kad banke truko pinigų. Bet 
išsiaiškinti nebuvo progos, tai 
jis ir numaršavo praleisti nak- 

patale, bet 
suolo.

NAUJIENŲ” METINIS
. /• , ‘ 1 

, ■ ■ ’ • - . ■ - >JiD«

Mano Pastabos
“Rašo ŽEMAITIS

PASKUTINI AS DVI DIENAS HRĄ
4 MET. SUKAKTUVIŲ W

IŠPARDAVIMAS KsK
Pėtnyčioj ir Subatoj, Vasario 1 ir 2 d. d.

Musu Krautuvės Naujai Pripildytos šviežiais produktais! 
KAINOS YRA ŽEMIAUSIOS! PIRKITE DABAR!

“OCTAGON” MUILAS dideli šmot 5 už 24c 
“Armour’s” COCOA MUILAS....... 3 už 13c

“LUX” 
SOAP PLAKĖS Maži 

PaMiai

“CAMPBELL’S” SOUPS Įvairus 3 Tai 250
“SWANSDOWN” KEKSŲ MILTAI pak 27c 
PREMIUM CHOCOLATE~.............. 3 unc. šmotas“90
“La Nuova” ITALIAN TOMATO PAŠTE-~2~keiiT150 
‘*Sunsliine'’~BUTTER~COOKiES .......... sv. pak. ]150
PINTI? A DPT T? 4Midwest” Riekutės dideli O < A

I “Dole" pakuotas_______ 2¥2 kenai fc I V
“Midwest” Dideli O H f*

RioVutės ar Pusės____________ 2% kenai
"Green Tag” Dideli

BARTLETT______________ 2% kenai lwU
SPINTA K A T “Midwest” Oaiinnnai CAITFORNUOS No. 2 kenai <■ už

ASPARAGUS tipsMnaturalkki

“Midwest” SLYVOS dideli 2% kenai
No. 1 aukšti kenai 160 

Tuz. 310 
“Sunkisl“ LEMONAI didelės mieros .............. Tuz. 190
TEKĄS GRAPEFRUIT Be grūdelių 80 didžio 4 sv. 150 
RINKTINIAI BANANAI
“Deliclous” APPLES Extra Fancy (Pūkus) 3 sv. 200 
GHOČOLATE MAR~SHMALLOW~COOKIES švT 170
“EAGLE BRAND” MILKAS Condense-d ten. 19c 
“Dresel Farms“ CALI HAMS  ...................... sv. ~17Č
"Holsom“ VEAL SAUSAGE ...........................  sv. 190
“Midwest” LUNCHEON MEAT —....................  sv. 290
“Broadcast“ SLICED DRIED BĖEF 2% unc. džiar. 90 

Yhe Home Food Drink % sv. 04 4*1VUUI DYKAI! TO Y GLIDER__________ kenai fc ■ V
LOAF CHEESE American ar Brick —..........  sv. 260
FANCY CREAMED COTTAGE CHEESE 2 SV. 15c 
“Midwest“ RAIKYTI AGURKAI ___

* t '“SHURFIRE”UrAjil UiVAL STRIKE ANIWHERE

NEGLECT 
A COLD

iemo
FOR.SKIN iRfilTATlONS

Įtching
■H' ' -5 Skili j

' :d'' r; '' \ . > ■ r; ’ ■ 'r - ' ''

PRADŽIA 3:30 VAL. PO PIETŲ Koncertui užnhaiaus—linksmus 
šokiai iki vidurnakčiui

*
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Dollar Saving B. & 
L Ass’n “Spulka” iš
mokėjo 43% nariam
Pirmutinis atsitikimas, kad na- 

riai-dalininkai nusitarė liuos- 
noriai likviduoti organizaciją

rius į susirinkimą ir jiems iš
mokėjo pinigus 43% sumoj, 
$4,297.98. Tai buvo nariams 
geras suptaizas, nes turbut nė 
vienas nesitikėjo tiek gauti. 
Nariai liko labai patenkinti, 
kaip
darbu, taip ir jos advokatu A. 
Dobbs. Komisija užtikrina 
nariams, kad ji energingai dirbs 
toliaus ir užtikrina narius, kad 
neužilgo bus išmokėta ir 
si dalis.

likvidacijos komisijos

MARQUETTE PARK.— Ko
vo 14 d. 1934 m. šios Dollar 
Savings Spulkos susirinkime 
nariai, nerasdami kitokios iš
eities palaikyt šią Spulką, nu
tarė ją likviduoti. Tuojau ant 
vietos liko išrinkta Likvidaci
jos Komisija iš pfenkių narių, 
būtent: J. Shusis, Geo. J. Stun
gis, Geo. Gribas, J. Pocius ir 
Ona Andrukaitis.

ši komisija tuojaus ėmėsi 
už darbo. Pasiėmė sau į pagal
bą advokatą A. Dobbs-Dubis- 
ki. šios Spulkos turtas buvo 
$12,304.14, kuris didžiumoj su
sidėjo iš “sušalusių” invest- 
mentų. Likvidacijos komisijos 
darbas buvo ypatingai neleng
vas, nes tai buvo pirmutinis 
atsitikimas, kur patjfs nariai- 
dalininkai nusitarė liuosanoriai 
likviduoti savo turtą tinka
miausiu budu, bet tam buvo 
reikalinga gauti sutikimas iš 
Valstijos auditoriaus (Auditor 
of Public Accounts), kuris ne
labai norėjo užtvirtint kalba
mą komitetą.

Likvidacijos išlaidos — $321.13
Bet po ilgų pastangų vienok 

gavom auditoriaus sutikimą ir 
ėmėmės už darbo. Didesnė da
lis spulkos paskolų buvo už- 
vilkę savo mokesčius, todėl tas 
ir davė galimybės kalbamai ko
misijai daryti spaudimą ant 
savo skolininkų per Home 
Owner’s Loan Corp., kurios pa
galba ir buvo gauta teigiamas 
pasekmes. Bėgyj 10 mėnesių 
laiko Likvidacijos Komisija lik
vidavo $5,917.63 turto.
. ; šiam darbui tiesioginių išlai 
dų komisija turėjo $321.13. 
kas sudaro tik apie 6% iško- 
lektuotos sumos ir $41.22 bu
vo nuostolių pardavime Home 
Ovvner’s Loan Corp. bonų. 
Taipgi komisija turi užsista
čiusi Surity bondsą, . sumoje 
$7,500.00, kuris kainavo $75.00, 
taip, kad visas išlaidas Lik
vidacijos ^Komisijos siekė tik 
7.4%, tai yra biskj dauginus 
kaip 7 centai už kiekvieną iš- 
kolektuotą doleri.

Išmokėjo pinigus sausio 26 d.
Dar yra palikę turto apie 

$6,500.00, kurį numatoma lik
viduoti bėgyj 3-4 mėnesių.

Šio darbo paseka buvo to
kia, kad, sausio 29 d., š. m. Lik
vidacijos komisija sušaukė na

“10c ant dolerio”

liku

Turiu pasakyt, kad dar 
m. nekurie arčiau stovinti 
nes tvirtino, kad mes negau- 
sim nei 10 centų ant dolerio, 
bet, kaip matot, ši komisija su
gebėjo daug geriau. Palyginus 
šios komisijos likvidavimo iš
laidas su uždarytų bankų re- 
ceiverių, išlaidomis,t tai matysit 
milžinišką skirtumą. Tas dar 
kartą įrodė, kad mes turim 
žmonių, kurie moka ir padirba 
tinkamiau, kaip svetimtaučiai.

—Geo. J. Stungis.

1934 
žmo-

Vai varge, vargeli! 
ne šimto tūkstančių, 

nei laisves!
Liūdni vėliausio Chicagos don

žuano nuotykiai tiesiog grau
dina

ant 
ve- 

Pir- 
kad

Vargai kraute susikrovė 
vargšo Robert Isaacsono, 
liausio Chicagos dožuano. 
minusiai reikia pastebėti,
jis yra ypatingos rūšies don
žuanas. Ne jis moteriškių šir
dis suvilioja ir jas skaudžiai 
sužeidęs pabėga. Priešingai, 
moteriškės su jo širdimi viso
kius šposus krečia ir kai jis. 
nabagas, bando gauti tik šimtą 
tūkstančių dolerų, kad sukone- 
veiktą kūno aparatą sulopyti, 
tai jį dar išjuokia ir į kalėjimą 
patupdo.

Vėliausi dožuano Isaacsono 
vargai prasidėjo, kad jam teko 
susidurti teisme su turtinga 
našle Mary Bryn Alexander. 
kuriai vyras paliko skerdyklose 
pelnytus Šimtus tūkstančių. Ka
dangi nuskriaustasis ir suvilta- 
sis donžuanas žinojo, kad toji 
prižadą neišlaikiusi našlė tu
rėjo šimtus tūkstančių, tai jo 
širdies žaizda proporcionaliai 
padidėjo. Pasitaręs su advoka
tu, nusprendė, kad tos širdies 
nebus galima sutvarkyti be ly
giai vieno šimto tūkstančių.

Ir džiurės turi savo nuomones

šiu nčiame Gėles Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

LO VEIKI S
KVIETKININKAS

Gėlės vestuvėms, bankietams ir 
ųagrabams.

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

Bet kaip jau buvo aukščiau 
pranešta, džiurė nesutiko su 
Isaacsono nuomonėmis ir su
glaudę galvas nusprendė, kad 
šimto tūkstančių širdies gydy
mui nereikia—laikas geriausias 
gydytojas.

Bet tai 
Isaačsonas 
jis padarė 
reikale.

dar niekis. Dabar 
sėdi kalėjime. Mat, 
didelę klaidą našles 

Jis pasiskundė teisė-

STEFANIJA SHIMKUNIENfi
po tėvais Urbonavičiūtė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Buvo narė Chicagos Liet. 
Dr-jos Savitarpinės Pašalpos.

Amerikoj išgyveno 22 metu.
Paliko dideliame nuliudime 

vyra Juozapa. dvi dukteria 
Yadviga ir Ona ir šunų 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, 1.0:00 valandą 
ryto iš namu į Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Stefanijos Shim- 
kunienės giminės, draugai if 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnūs 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
bo rius Lachavlch ir Sunai, tel. 
Canal 2510.

VLADISLOVAS ROL1NSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 29 dieną, 9:00 valandą 
vakare 1985 m., sulaukės 41 
metų amžiaus, gimęs Traksalė- 
lių kaimas, Laulių parap., Lie
tuvoje.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

mylima moterį, Marijona, po 
tėvais Sadauskaitė, du sūnų 
Raymond ir Joną', pussesere ir 
pusbroli Zoberius ir pusbroli F. 
Martišauskas, 3 švogerius Sta
nislova ir Zidorių Sadauskus 
ir Nikodemą Sabutis ir jo šei
myna ir 2 švogerkas Oną ir 
Prančišką ir giminės, o Lietu
voje 'seserį ir du broliu.

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

Laidotuvės ivyks šfeštadienį, 
vasario 2 dieną. 8:00 vai. ryte 
iš namų i Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
ŠV. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Boleslovo Ralins- 
kio giminės, draugai ir pažys- 
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

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

Laidotuvėse patarnauja grab. 
J. F, EucfeikiSr tek Yards 1741

JŲ TIKSLAS — LAIMĖTI VIETĄ LIETUVIUI CHICAGOS MIESTO TARYBOJE THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABĘTO TVARKOJE

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

KAILIAI
FURS

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

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigtas 1906 metais 
6510 So. Halsted Normai 5150

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

Lietuvis kandidatas į 12-to wardo aldermonuš su savo rėmėjais ir agitatoriais* Po planavimo 
ir agitacijos mitingo, jie susirinko pozuoti šiai nuotraukai.

Iš kairės į dešinę, sėdi p-ia H. Gramoiitiėne, p-ia A. Kiškis, p-a lleten Faza, pats kandidatas 
j 12-to wardo aldermonus, Barncy R. Pietkiewicz, p-a Daukskuidis, F. Puteikis — Spaudos ve
dėjas ir sekretorius, J. Balčiūnas. x *

Užpakalyje stovi: W. Jagiello, A. Erčius, L. Klimavičia — propagandos komisijos narys; J. 
Jakavičius — Lithuanian Political Club of Brighton Park pirmininkas, V. BaRunas — kampani
jos pirmininkas, J. Williams, finansų komisijas pirmininkas, R. Rauba, propagandos komisijos 
narys, V. Kclps, M. Martin, N, Sheputis ir W. J. Kareiva: •

j ui, kad išleido net $4,000 tą 
našlę belinksmindamas.

“Aha”, suąigriebč Sylvia 
Reichstein Isaacson, buvusioji 
Donžuano žmona, kuri šešis 
metus atgal vyrą divorsavo, 
“Jis, mat, gali išleisti $4,000 
linksmindamas našliuką, o man 
negali mokėti nei $5.00 į sa
vaitę alimonijos?! Aš jam!..”

Teisėjas Allegretti Superior 
leisme sutiko su nuskriaustąja 
Sylvia Reichstein Isaacson, kad 
toks dalykų stovis yra tikrai 
nepakeričiarriaS, ir hugrudo Don
žuaną į kalėjimą, kur jis turės 
laiko apdumoti savo donžua
niškus žygius ir nuspręsti, kad 
su moterimis neverta susidėti, 
nieko iš jų gero.. —M.

Roosevelto pagerbi 
mo baliuje pelnė 

$35,000
Didžiulis Prezidento Roosc- 

vclto Gimimo dienos balius, 
surengtas Chicagoje trečiadie
nio vakarei davė $35000 pelno; 
Tuos pinigus praleido apie 
20000 žmonių, kurie susirinko 
į Chicagos skerdyklų amfite
atrą, kur balius įvyko.

Rekordinis judgemehtas 
$252,000

Chicagos Circuit teismas iš
nešė nuosprendį prieš vieną 
J. Donald Don Champagnc 
Walker kuriame 
kad nubaustasis

reikalauja, 
sumokėtų 

$252,000 turtingai Paloš Parko 
našlei, Grace M. Forschner. 
Walker išviliojo tuos pinigus 
!iš hašlės įvairiais melagingais 
pretekstais.

Tai yra didžiausias judge- 
mentas kokį kada nors išnešė 
Chicagos teisinas

Only 2 more rounds 
remain of Naujienos 

Cage meet

and the interest is

By J. J. Žukas
Well, folks, there remain 

only tvvo more rounds in the 
Naujienos Basketball Meet. The 
games are being played much 
harder
greater than ever before.

Only four teams Will be 
allowed to play the semi-finals 
and the teams are fighting it 
out for 2nd, 3rd and 4th posi- 
tions. The Mažeika’s Aces and 
the Atlantiv Villagei’s are posi- 
tive of entering the finai round,

susirasit 
ko
tik 
jums reikia

ANGLIS
COAL

the J. F. 
Boosters, 
the Red 
“fog” as

staku ir viskas prirengta dėl šių 
dviejų dienų išpardavimo. Atsilan
kykite i “Midwest Stores”, bet pir- 
miaus perskaitykite šios dienos skel
bimą kuris telpa kitoj vietoj, pasi
darykite listą reikalingų jums pro
duktų ir nesigailėkite; kainos yra 
prieinamiausios. Skelb.

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

NORTHERN COAL COM
3 telefonai 

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
Merrimac 2524

also be su re of 
finais. If they 
yštili a chance 
In a position to 
yith some othcr

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1935 metams
KNYGOS

BOOKS

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

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

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.būt the Buląw Acęs, 
Eudeikis Bluė Rjbbon 
the Red Rošeš and 
Birds are £itfli’'in the 
to who vzill ųualify.

Sunday will tell the story as 
to who is going to play in the 
semi-finals. If the Bulaw Aces 
win, they will 
entering the 
lošė, they fia^ 
and might bė 
play a tie-off J 
iteahi. f

The garhės \vill be played at 
Fuller Park located at 45th and 
Princeton Avenue. The f irs t 
game starts at 1 P. M. and the 
lašt game at 5 P. M.

No one is įje^ing admitted 
without a pasl^br cash admi- 
sšion. Th’osc not^iaving a pass 
will be admitted by paying 15 
ceiits.
^The semi-finąls will be play

ed' at Fuller Pairk on February 
17, 1935. Thete will be two 
games. The winners of each 
game will play for the cham- 
pionship and the losers will 
play for 3rd and 4th places. 
The finais will be held at Saint 
Agnės Auditorium on February 
22, 1935 with dancing after the 
games.

DO NOT MISS THE MOST 
IMPORTANT GAMES OF THE 
TOURNAMENT THESE LAŠT 
FEW SUNDAYS.

WATCH FQR THE SCHE- 
DULE OF SUNDAY’S GAMES 
IN T0M0RR0W’S ISSUE.

Geriausias įrodymas!
Per keletą metų šio laikraščio 

skaitytojai skaitė apie “Midwest 
Stores”. Jie skaitė apie šios nepri
klausomų groserių organizacijos au
gimą ir mate skelbimus, ktiriubs 
pranešdavo apie išpardavimus.

Šiuose skelbimuose daugelį kar
tu buvo pareiškiama, kad namų šei
mininkės pirkdamos groserius ir ki
tus produktus, sutaupys pinigų. Tai 
lengvai galima, nes “Midwėst Sto
res” valdo nuosavus urmo sande
lius ir perką tiesiog iš išdirbėjų ir 
manufaktūrų, vagonais.

Toliau, buvo sakoma, 
krautuvės duoda savo

AMERIKOS LIETUVIU PILIEČIŲ 
KLIUBO 12 WARD valdyba 1935 
metams: J. Svitorius pirm., 4819 
S. Tripp Avė., W. Turner pirm. 
pąg.t 3119 W. 44 St., Paul J. Pet
raitis nut. rašt., 3131 S. Emerald 
Avez; ~ J.-'Naudžiūnas turtų rašt^ 
1500 S. 48 Ct., Cicero, Iii., J. Ma- 
nikas kontr. rašt., 2913 W. 40 St., 
J; Jesiunas kasos globejes, 2441 
W. 45 PI., Helen Gramontienė ka- 
sierius. 4535 S. Roėkwell St., l)r. 
A. J. Manikas daktaras kvotėjas. 
4143 Archer Avė. telefonas ofiso 
Lafayette 3650, rez. Lafayette 3051, 
A. Valaviče maršalka (Boncma- 
nai), K. Gramantas, 4535 S. Rock- 
well St., J. Baršauskas, 4156 Archer 
Avė., A. Saldukas, 4038 Archer 
Avė., (Komisija politiško skyriaus) 
Paul J. Petraitis, 3131 S. Emerald 
Avė., A. Saldukas, 4038 Archer 
Avė., Dr. A. J. Manikas, 4148 
Archer Avė.), Komisija dėl Pilie- 
tystės Popierų A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., B. Putrimas, 4858 S. 
Kostner Avė.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

sekmadieni kiekvieno mėnesio 1 vai. 
po piet K. Gramanto svetainėje, 4535 
S. Rockwell St.

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

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS 

RABI ATOKIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 25tf iki 35% 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO. 

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

STOGAI
ROOFING

ti

34 Metus Vidurmiestyje
Mes speciąlizuojamės padaryme 

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

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

THE EKIDGEPORT ROOFING CO. 
. patai

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

8216 So. Halsted Street. 
Tel. VICtory 4965.

32 6 S. STATE ST.

Crane Coal Co.
5332 Sty Long Avė.

Chicago. I1L

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

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

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

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

TEL. REPUBLIC 8402

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

MILDAl
3140 S. Halsted x________ ______ z

kad šios 
kostiumle- 

riams geresni patarnavimą. Tame 
yra tiess, nes šių kfatituVitj savi
ninkai yra groserninkai turi dauge
lio metų patyrimą šiame bižrii* Kai 
kurie jų valdo panašius biznius per 
dešimts, penkiolika, dvidešimtį ir 
daugiau metų.

Del šio ilgaus patyrimo, visai na
tūralų, kad jie žino apie gerus pro
duktus. Jie Per toki ilga laika tu
rėjo pakankamai pfogos susipažinti 
su visokios rūšies išdirbimo produk
tais ir lengvai gąįli atskirti geros 
rūšies išdirbinius. ‘"

Del gero patąjrhavimo ir teisingų 
ir gerų prekių namų šeimininkės 
atranda naudifigU pirkinėti šiose 
krautuvėse. Geriausiu i rėdymu yra 
tas, kad tiek daug Žmonių atsilankei 
Midwest Stores laike 4 Metų Sukak
tuvių išpardavimą. Ir visi tie, ku
rie atsilankė, pasinaudojo tais bar- 
genais, kurie buvo siūlomi išparda
vime.

šių Sukaktuvių Išpardavimas te-

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

< Collateral Paskolas.

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

Tel. Franklin 0576

Šituo Laiku ir. iš šitos 
radio stoties kiekvieną

VASARIO 1 ir 2 
“THE WESTERN”

su Tim McCoy 
taipgi komedija ir 
AKTU VODEVILIUS

VASARIO 3 ir 4 
“LIMEHOUSE BLUES” 

su George Raft
VASARIO 5 d.

“WHAT EVERY W0MAN 
“KNOWS” 

su Helen Hayes 
taipgi komedija

VASARIO 6 ir 7 
“JEALOUSY” 

su Nancy Carroll 
taipgi komedija 

Abi dienas DYKAI indai 
moterims.

5

Pu.

Į Nuo Gėlimų ir
Skausmų

I naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 
į palengvina skausmus ]

....... "E"" ’

Garsinkites “N-nose”

Panedėl) 
Seredą ir 
Pėtnyčią

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

RAMOVAI ITEATRAS *1
35 ir S. Halsted St

TAIPGI

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

VASARIO 1 ir 2 
“CARAVAN” 

taipgi komedija. 
Penktad. vak. DYKAI indai 

moterims.
VASARIO 3. 4 ir 5 
“BRIGHT EYES” / f v
su Shirley Temple 

taipgi komedija 
Antradieni DYKAI indai 

moterims.
VASARIO 6 ir 7 

“I’VE BEEN AROUND”
su.Chester Morris 

taipgi komedija 
Trečiadieni DYKAI indai 

moterims. r
Kasdien Matlnee iki 6:30 tik 20c 
NėdėHol Matinee iki 5:00 — 30c.
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NAUJIENOS, Chicago, III, Penktadienis, vas. 1, 1935

Netik chicagiečiai, bet ir iš kitų kolonijų 
lietuviai rengiasi į Naujienų kon

certą, Vasario dešimta

Jums pažystamas i dainininkas dalyvauja Nau 
jienų Metiniame Koncerte, Vasario-February 

10, 1935, Lietuvių Auditorijoj

Automobilis užmušė praeivį

Biznio reikalais man ten- “Kaip matau iš skelbimo, 
ka atsilankyti Ciceroj, Ro- tai jus šįmet j Naujienų 
selande, Indiana Harbor, koncertą sutrauksite visas 
Ind., Gary, Ind., South Chi- lietuvių artistines jėgas, 
cago, Aurora, III., Chicago Numanau, kad programas 
Heights, III. Ir su kuo tik bus tikrai puikus. Aš jau 
teko prisiminti apie Nau- esu pilnai prisirengęs atke
ri ienų metinį koncertų, be- liauti į Bridgeportų anksti, 
veik visi sako, kad jie jau kad gavus gerų krėslų ir 
yra nutarę dalyvauti šiame pasigerėti Naujienų koncar- 
Naujienų koncerte, kuris to "ražiu programų.” 
įvyks vasario 10, Lietuvi į! Yra ir kiti desėtkai ir 
z\uditorljoj, Bridgeporte. šimtai žmonių, kurie pana-

Vienas Ciceroj profesio- šiai mano, kaip ir šis entu- 
nalas, tai jau tikrai buvo ziastas.
didelis entuziastas apie Aš pats irgi jau esu pri- 
Naujienų koncertų. Jis sa- si rengęs anksti būti Naujie-

Aš pats irgi jau esu pri-

nu koncerte. —L. M.

Štai žinia: šuo ne tik 
įkando, bet užmu

šė vaika

sunkiai naktimis dirbdama ir 
mažai turėdama pasilsio pra

dėjo jaustis nelabai gerai ir
gavo nervų pairimų. (Sp.)

Mirė žymus unijos 
■ viršininkas Irwin 

(Bosco) Knott
Mažasy5-ių metu vaikiukas 

prarado ^avo gyvybę dėl ŠU-Į 
nies, kurJSįis labai mylėjo, j 
Vaikiukas Roy estney, 5246. Vakar Indianapolis, Ind., Ii- 

’ " ’ ’ i “Bosco”
Knott, senas veikėjas Chica
gos unijų rateliuose. Jis dar
bavosi unijų tarpe per 30 me
tų ir pasižymėjo kaipo virši
ninkas International Brotlicr- 
hood of Elcetrical Workers, 
Knott savo laiku prižiūrėjo 
elektrifikavimą Illinois Cent
ral priemiesčių linijų.

I’oster avenue, šunį taip my-, gonhieje mirė Įrwin
Įėjo, kad nevalgydavo saldai
nių, jeigu ir jo šuo jų ne
gaudavo.

Vakar mažojo 
draugai pakvietė jį

berniuko 
nueiti pa
lis pasa- 
jei ir jokė, kad jų nenori 

šuo nebus pavaišintas. Drau
gams sutikus, berniukas su
švilpė ir šuo atbėgo. Greitai 
įsibėgėjęs, šuo atsimušė į sa
vo jauną “bosą” ir jį parvertė 
ant šaligatvio. Berniukas ne- 
beaįsikėlė. Krisdamas, persi- 
skėlė galvą į gatvės cementą 
ir mirė vietoje.

Gaisras išmetė 56 
šeimynas Į gatvę 

nakties laiku

Susirgo Ona Mačienė

NORTHSIE — Pone Mačie- 
nė .Jeffersonparkictė, sunkiai tyę. 
susirgo ir buvo išvežta į aps
kričio psichopatinę ligoninę.

Sako kad paskutiniu laiku jo

Didžiuliuose apartamenti- 
niuosc namuose, adresu, 638 
Addison avenue, kilo gaisras 
kuris išmetė 56 šeimynas į ga-

Gaisras kilo nakties laiku, 
tad didžiuma žmonių lišbėgio- 

iš butų vienmarškiniai.

:.:Ąį

'* V* >^
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Gražussus Radio 
žavėjo kla

Programas

Praeito antradienio vakare 
buvo tikrai malonu pasiklau
syti gražaus ir įdomaus lietu
viško programo, kuris buvo 
perduotas iš stoties W.G.E.S. 
per pastangas Peoples Rakan
dų Krautuvių.

šį sykį labai turtinai daina
vo ‘‘Peoples Parlor” Kvartetas 
pasirinkęs smagių kompozicijų 
bei liaudies dainelių. Taipgi 
duetas, Mrs. Siauris ir K. Sa
bonis, gana šauniai išpildė,. 
“Atjojo Bernelis”, — Pociaus.

Prie 95-tos gatvės ir Cahi- 
met River tilto buvo užmuš
tas praeivis. Į jį su automo
bilių pataikė Bernard Obarski, 
34 metų amžiaus, 11222 Grecn 
Bay avenue.

Policija nežino užmuštojo 
pavardės ,tad prašo suintere
suotų atsišaukti, šoferis Obar
ski buvo suimtas.

PRAN EsEvlAl
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš- 

. kas Kliubaš laikys mėnesinį susirin
kimą penktadieni vasario 1 d. 7'30 
vai. vak. Chicagos Lietuvių Auditori
joje, 3133 S. Halsted St. Visi na
riai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalų kuriuos 
būtinai turėsime aptarti, taipgi bus 
išduotas komisijos raportas atsibu
vusio metinio baliaus. Taipgi kurie 
esate pripildė aplikacijas tame va
kare, pageidaudami i stoti i kliubą, 
malonėkite atsilankyti ant šio susi
rinkimo. S. Kunevičius rašt.

Prie to, Kastas Sabonis dai
navo solo “Mudu Vienu”, Sar- 
palio. Tai ištikrųjų ši dainelė 
tinka kiekvienam, ypatingai 
taip gerai išpildyta. Dr. V. 
Sedlinskis, D.D.S., kaipo na
rys iŠ A. L. Dr. Draugijos pa-' mėnesinis susirinkimas įvyks penk- 
1 «b j • UttLlIdlį* VtlfiilI'IV Ai7*JV III* 111 v ei"teike gerų patarimų apie dantų Roa Liet. Auditorijoj, 3135 South 
užlaikymą, bei programo vedė- pa^ted. St 
jas J. Krukas įdomino klausy
tojus su pranešimais kas vei
kiama tarpe lietuvių visuome
nės ir iš prekybos srities. Rei
kia pasakyti, ši valanda buvo 
gerai prirengta ir išpildyta vi
sais žvilgsnais, Z. A.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo

tadienj, vasario 1, 1935 m. Chica-

CLASSIFIED ADS
Business Service

NAMU SAVININKU ATYDAl 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikaluose. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto ki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 rvto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio na
mų savininku biuro Chicagoįe.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

STASYS RIMKŪS, žinomas visiems dainininkas, dainuos Nau
jienų koncerte. Jo dainos publikai visuomet patinka.

-■ - ------------- --------------------------------—...................- -----------------------------------------------------------*............................. ■ ■■■■ -

Beliajus duos gražų 
šokių programa 
Roselandiečiams

Tavernai parduoda 
nuodus, sako svei
kai. departamentas

inento viršininkas Dr. Her
mai! Bundesen pareiškė, kad 
daugelis tavernų Chicagojc 
parduoda ne degtinę, bet nuo
dus.

Iš 17 alinių įvaiHošc mies
to dalyse departamentas paė
mė po butelį rūmo. Pada
rius cheminį analizę, pasiro
dė, kad 11-kų butelių rūmo tu
rėjo nuodų.

Šiandien laidojamas « ii m iiaid. T. J. Doyle
BRIDGEPORT — šįryt bus 

palaidotas Bridgęporto — lito 
wardo aldermonas, Thomas J. 
Doyle, kuris mirė antradienį 
vakare. f

Po pamaldų, kurios įvyks 
Nativity Ba^nypioje, 37 th ir 
Union avenue, 10 vai. ryto, 
kūnas bus nųgąįjentas į Mount 
Olivc kapinę^.

Laidotuvės prasidės iš ve
lionio namų, *3537 S. Lowe 
avenue. ‘Hju

Didžiausiabrangenybe iš visų

JI tur būt yra graži. Bet dau
giau negu tiek, ji tur būt turi 

maloniausi ir švelniausi balsą. 
Balsą, kuris primena lakštinga- 
lę primadoną Jennie Lind.”

Dvidešimtas Amžius ilgėti 
laukė, pakol susirado tokią 
merginu. Bet sustojo ieškojęs, 
kai surado Virginia Bruce. '

Jeigu matete ir girdėjote gražią Vir- 
ginia, jus nesistebesite, kodėl mes didžiuo* 
James turėti ją Old Gold rūkytoju tarpe, 
Komplimentas be abejo yra svarbus, kuo
met panelė Bruce sako ...

“Old Gold yra vienintelis ei gar etas kurį 
as liuosai 
lonus gerklei

Priežastis? Susiveda prie to:— 
Geresnis tabakas ne auga negu kad vartojama 
Old Gold. Ir jis yra tyras. JLengvas ant GER
KLES ir NERVU. '

VIRGIN1A BRUCE paveiksle “THE MIGHTY BARNUM” 
20-to Amžiaus Paveikslas

Su mokiniais pasirodys 
chuno svetainėj, vasario

Bal-
3 d.

sek-ROSELAND.—Ateinantį 
madienj vasario 3 d., Balchu
no svetainėj, 158 E. 107th st., 
įvyks Vytauto Beliajaus šokių 
vakaras. Programas susidės iš 
įvairių tautų šokių, o daugiau
siai, žinoma, bus šokoma
tuviškus, tik kitaip, negu kad 
mes šokdąvpm dvidešimts 
tų tam atgal.
Mokina ir kalbėti lietuviškai

lie-

me-

Kaip jau daugeliui žinoma, 
Vytautas Beliajus, kuris dar
buojasi tarpe Chicagos lietuvių 
jaunimo mokindamas j j šokti, 
yra suorganizavęs net jaunimo 
draugijų ir jos skyrių Rjose- 
lande. Kiek teko patirti, tai V. 
Beliajus 
pamokų 
tuviškai.

savo mokinius laike 
mokina ir kalbėti *lie-

patartina, kaip jauni-Todėl
mui, taip ir senesniems atsi
lankyti į rengiamų šokių va
karų, ypatingai moterims, ka
tros turi vaikų ir norėtų pa
mokinti savo vaikus šokti.

Įžanga 35c. šokiams bus 
graži muzika.

Vas. 17 d. SLA. 139 kuopos 
vakaras

koncertas
Balchuno
Lietuvių

SLA. 139 kuopos 
įvyks vąsario 17 d„ 
svetainėj. Chicagos 
Choras Pirmyn dalyvauja pro-
grame. Roselandiečiai, pasižy
mėkite savo kalendoriuje, kad 
kitur nepasižadėtumėt, nes 
koncertas bus labai gražus ir 
vertas pamatyti. .

Untanas.

t„ 7:30 vai. vakare. Visi 
kliubiečiai kviečiami būtinai daly
vauti šiame susirinkime.

A. Kaulakis, rašt.
Roseland — Tautiška Draugystė 

M. L. Broliu ir Seserų permaino su
sirinkimu diena ir vieta. Taigi se
kantis susirinkimas atsibus pėtnyčioj 
(penktadienį) vasario 1 dienų, Dar
bininku svetainėje, 10413 S. Michigan 
Avė. 7:30 vai. vakare.

F. Grigula, rašt.

Liet. Vakarinės žvaigždės Pašelpos 
kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
pentkadienį. Vasario 1 d. 1935 m. 8 
vai. vakare, G. M. Chernausko sve
tainėj, 1900 So. Union Avė. Visus 
narius ir nares kviečiame dalyvauti 
susirinkime, nes turim daug svar
bių reikalų svarstymui. Neužmiršr 
kitę atsivesti naujų narių.

B. J. žolynas, sekr.

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesini susirinkimą sekmadienį va
sario 3 d. 1935 m. 12 vai. dienų Chi- 
lagos Lietuviu Auditorijos svet., 3133 
So. Halsted St.
tinai kviečiami pribūti nes turime 
svarbių reikalų apsvarstyti, taipjau 
turime svarbių raportų išklausyti 
reikale sergančių draugijos narių. 
Todėl svarbu kiekvienam išgirsti ir 
apsvarstyti. Taipgi kurie, nariai 
esate pasilikę su mokestim, būtinai 
nepamirškite apsimokėti, kad nelik- 
tumėt suspenduoti. P. K. sekr.

Kriaučių unijos 269 lokąlo balius 
ivyksta šeštadienį, vasario 2 d. 1935 
Kriaučių unijos svetainėje, 333 So. 
Ashland Avė,

Šiuomi nariai bu-

Kruopiškių Progres. Kliubo mė
nesinis susirinkimas jvyks sekma
dieni vasario 3 1935, 10 vai. ryto. 
Morning Star Kliubo buveinėj, 1654 
N. Damen Avė. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti nes turime svarbių tari
mų aptarti. V. čepulevičius.

Chiragos Lietuvių Vyrų Choro 
dainų pamokos atsibus nedėlioj, va
sario 3 1935 Barausko (Meldažio) 
svetainėje, 10 vai. ryte, taigi visi 
choro nariai malonėkite susirinkti 
laiku taipgi kviečia atsilankyti visus 
lietuvius kurie mylėtų dainuoti, be 
skirtumo ar tai butų pliki ar žili.

Valdyba.

T, D. M. L. Brolių ir Seserų Ro- 
selande per daugeli metų turėjome 
susirinkimus 341 Kensington Avė., 
bet dabar buvo priversti pasiieškoti 
kitur svetainės. Dabar bus susirin
kimai kas pirma penktadieni Lietu
viu Darbininkų svetainėje 10413 
Michigan Avė. 7:30 vai. vak. Kurie 
esate užsilikę su mokesniais malonė
kite užsimokėti. Sekretorius.

CLASSIFIED ADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

OKSAS EXPRESS. Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Special. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.85). Pristatom vi
sokių kitų rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambarių rakandus 
— nuo pirmų lubų iki pirmų lubų, 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra. 
Šaukite John Oksas, 2649 W. 48rd St. 
Tel. LAFAYETTE 8980.

UŽKVIETIMAS Į JOMARKĄ

GRAND OPENING
Vasario-February 2 d., 1935 m.

GRABNYČIŲ DIENOJ, 
Kviečiu visus Kriukiečius, Pašvintiniečius, Joniškiečius, Žagariečius 

ir visus, Ex-Kareivius ir Legionierius ir kitus draugus ir pažista* 
mus. Turėsime skanių valgių, net dideli paršų iš pat Joniškio ir 
Skanaus Kvaso ir Blatz Alaus.
Užprašo savininkai: JULIUS J. BALCHUNAS ir LEO Z. LAVI

NAS—SPEEDWAY TAVERN, 4618 So. Western Avenue.

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATUS 

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

... awimming pooi. 
Rusiška ir turkiška pirtis

rėdo

Personai
Asmenų Ieško

Aš, BRONISLOVAS GOTAUTAS, 
paieškau savo sesers Sofijos ir jos 
sunaus Pranciškaus lyinskų, 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- 
ie, 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

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

REIKALINGA vyrų 25 metų iki 
50 —dirbti pas Life Insurance Co. 
2400' W. Madison St. Kambarys 332.

Help Wanted—Fęmale
* Darbininkių reikia

REIKALINGA —
Moteris ar mergina prie 

abelno namų darbo.
3105 W. 39 PI.

bo.
MERGINA prie abelno namu dar- 

Vienas kūdikis.
Tel. Dorchester 1739

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUODAMA pigiai bučemė ir 
grosernė.

8401 So. Lituanica Avė.

PASIRENDUOJA du bizniai, dide
lė roadauzė su fikčeriais ir stendas 
prieš kapinių vartų. Vietos išdirb
tos per daug metų. <Willow Springs 
83th and Kean Avė.

STEVE SVILAINIS, 
3428 So. Halsted St.

TAVERN PARDAVIMUI prieina
ma kaina.

4314 So. Ashland Avė.

RENDON arba pardavimui beker- 
ne ir Storas, taipgi pragyvenimui 
kambariai, Grand Works, Cicero, III.

Tel. Lawndale 8702

TAVERN pardavimui, puiki vieta, 
6 kambarių flatas vietoje, labai ne
brangiai. karšto vandeniu apšildomas. 

2703 Ogden Avė.

PARSIDUODA pusę Tavern biz
niaus. išdirbtas gerai, randasi ant 
bizniavos gatvės.

10653 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA garage su praper- 
te arba vienas garadžiaus biznis. 
Biznis išdirbtas per 17 metų, taipgi 
parsiduoda 6 kambariu rakandai, 
priežastis pardavimo savininkas turi 
du biznius.

1843 So. Halsted St.

GROSERNĖ ANT PARDAVIMO. 
Midwest Store moderniška ir pilnai 
įrengta, randasi 4008 S. California 
Avė., lietuviu kolionijoi. Del plates
niu informacijų kreipkitės:

2434 S. Western Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemč Pardavimui

MORGIČIU LAIKYTOJUI reikia 
cash. — 6 kambarių mūrinis bun^a- 
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- 
quette Manor.

WM. T. FLEMING & CO.. 
6322 So. W este m Avė..

Tel. Republic 2800—2801




