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Lietuva buk jau pradėjusi derybas su Lenkija
Derybas vedą Smeto 

na su Pilsudskiu
Derybos einančios dėl atidarymo Lietuvos- 
Lenkijos sienos ir užmezgimo diplomatinių 
ryšių. Vilniaus klausimas esąs neliečiamas

KAUNAS, sausio 13. (Ko- dyje. Jis taipjau pasimatys su 
respondento Donald Day tėte- Francijos užsienio reikalų mi- 
grama).—Derybos tarp Lenki-■ nisteriu Lavai, nes Lenkijos ir 
jos ir Lietuvos apie likvidavi-; Francijos santykiai pasiekė kri- 
mą neoficialio karo, kuris eg
zistuoja nuo 1920 m., kada 
lenkai užgriebė Lietuvos sosti
nę Vilnių, tapo atnaujintos. 
Derybas dėl atidarymo 
vos ir Lenkijos sienos 
naujinimo diplomatinių 
tarp abiejų šalių veda 
niškai Lenkijos 
Juozas Pilsudskis ir Lietuvos 
prezidentas—diktatorius Anta
nas Smetona.

Jau praeitą vasarą abu dik- 
. tatoriai dėjo pastangas susi
taikinti, bet derybas nutraukė 
Francijos pasiūlymas rytų tai-' 
kos pakto, kuris garantuotų 
Lietuvai dabartinas jsienas.

Lenkijos ’stmėtii’has^tos su
tarties ir Lietuvos kivirčiai su 
Vokietija dėl pasmaugimo na
cių veikimo Klapiėdos krašte, 
kiek pakeitė padėtį. Ir Smeto
na dabar tikisi gauti Lenkijos 
paramą prieš Vokietiją, atlygi
nimui už pasirašymą 
tarties.

“Pilsulskis, kuris 
pastaruosius metus, 
silpnėjusios sveikatos, vengda
vo žiemavoti Varšavoje”, sako 
vienas Lenkijos valdininkas, 
“šią žiemą atmetė daktarų 
patarimą vykti į pietus ir pasi
liko Varšavoje, laukamas nau
jos progos tęsti derybas su 
Smetona. Pilsudskis ir Sme
tona bando surasti formulą, ku 
ri teistų Lietuvai atnaujinti ry
šius su Lenkija kartu neatsiža
dant savo pretenzįjų prie Vil
niaus. Darybos pasiekė tei
kiantį vilties laipsnį ir Pilsuds
kis yra optimistiškas, nes ti
kisi greito susitaikymo”, tvir
tina minėtas Lenkijos valdinin-
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Ekonominis karas, kurį 
kietija paskelbė Lietuvai, 
ro didelės žalos Lietuvai, 
sak premiero Tūbelio, Lietuvos
prekyba su užsieniu nuo 1930 
m. sumažėjo 50 nuoš.

Lietuva yra nusivylusi ir dėl 
Pabaltijo sąjungos, kadangi nė 
Latvija, nė Estija nenorinčios 
paremti Lietuvą jos nesusipra
timuose su Lenkija ir Vokie
tija.

Lenkijos Beck lankysis pas 
Francijos Lavalį

VARŠAVA, s. 13. — Lenki
jos užsienio reikalų ministeris 
Beck išvažiavo j Genevą, kur 
dalyvaus tautų sąjungos posė-

tiško laipsnio.
Pilsudskis buk sutinkąs pri

sidėti prie Francijos ir Itali
jos pasitarimo sutartes, bet jis 
griežtai atmeta Francijos pa
siūlymą sutartį surišti su ry
tų Locarno paktu.

Amelia Earhart vie 
na atskrido iš Ha

> waii j Californią
Ji yra pirmoji lakūnė viena at

skridusi iš Hawaii salų į San 
Francisco. Kelionę padarė į 
18 vai. 16 min.

OAKLAND, Cal., sausio 13. 
Garsi lakūnė Amelia Earhart 
Putnam, 36 m., kuri jau yra 
padariusi keletą rekordų, va
kar padarė dar vieną rekordą, 
viena alskrisdama iš Hawaii 
salų į San Francisco. Tai yra 
pirmas solo skridimas per Pa
cifiko vandenyną ir jis buvo 
atliktas sėkmingai.

Ji pasikėlė iš Wheeler lauko 
prie Honoluhi ir už 18 valandų 
16 min. ji nusileido Oakland 
lauke, prie San Francisco, 2,- 
400 mylių atstume.

Paskutines penkias valandas 
jai teko skristi tirštoj migloj, 
kurioj ji nieko nematė. Visą 
laiką ji palaikė susižinojimų 
per radio su kitomis radio sto
timis, kurios nurodinėjo jai 
kryptį.

Kelionę ji baigė pavargusi 
ir tuojaus nuėjo pasilsėti. Ji 
sako, kad kelionė per Pacifiką 
buvo sunkesnė, negu per 
lantiką.

Amelia Earhart yra gal 
miausai Amerikos lakūnė,
jau du sykiu yra perskridusi 
Atlantiko vandenyną. Išpradžių 
su dviem kitais lakūnais, o pas
kiau ir visai viena. Taipgi tu
ri nustačiusi daugelį saus- 
žemio skraidymo rekordų.

(šioje kelionėje iš Hawaii į 
Jungt. Valstijas ji naudojo 
Lockheed-Vega lėktuvą su 
Wasp S1D1 motoru, taigi lygiai 
tokį pat lėktuvą, kokį Įeit. F. 
Vaitkus naudos skrisdamas 
per Atlantiko vandenyną. Ji 
irgi buvo išėmusi pasažierių 
sėdynes ir tą vietą užpildžiusi 
gasolino bakais. Tik ji šiai 
kelionei buvo pasiėmusi apie 
470 gal. gasolino, kuomet Įeit. 
Vaitkus daugiau kaip dvigubai 
tolimesniam skridimui ruošiasi 
pasiimti virš 700 galionų gaso
lino. Ji turėjo ir “control- 
able piteh” propelerį, kokį turi 
ir “Lituanca II. Platesnių pa
lyginimų jos lėktuvo ir Litua- 
nica II žiūrėkite kituose pus-

Garsi lakūnė Amelia Earhart Putnam, pereitą šeštadienį 
pirmoji viena perskridusi dalį Pacifiko vandenyno, iš Hawaii 
salų j San Francisco. Lakūnė 2,400 mylių kelią padarė i 18 vai. 
16 min. Dešinėj — medalis, kurį ji yra gavusi iš Am. Geogra
finės draugijos už perskridimą Atlantiko.

Lietuvos Naujienos
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Vakar Saar kraštas 
balsavo dėl savo 
priklausomybės

Naciai visais galimais 
stengėsi balsavimus 
Balsavimo pasekmių 
žinoma

budais 
laimėti, 
dar ne-

SAAR BALSAVIMAS PRAĖJO RAMIAI;
TIK ŠIANDIE SKAITYS BALSUS

Nors balsai nesuskaityti, bet naciai jau 
giriasi laimėjimu

SAARBRUCKEN, sausio 13. — Daugiau kaip pusė miliono 
vokiečių šiandie balsavo Saar krašto plebiscite. Balsavimas pra
ėjo ramiai ir apskaitoma, kad balsvime dalyvavo 98 nuoš. bal
suotojų. Kitur dar ilgai prieš užsidarymą balsavimo vietų, bal
savo 100 nuoš. balsuotojų. • 5 . *

Kadangi balsavimas' užsitęsė iki 8 vai. vakare, tai balsų 
skaitymas prasidės tik 5 vai. po piet pirmadieny, kada visos dė
žės su baliotais bus suvežtos į Wartburg auditoriją ir balsavi
mo pasekmių nebus žinoma- iki antradienio. Internacionalinė 
kariuomenė jau gabena dėžes į balsų skaitymo vietą.

Nors dar niekas nežino balsavimo davinių, bet naciai jau 
skelbia savo laimėjimą didele balsų didžiuma. Bendras opozici
jos frontas kaltina, kad Saar policija areštavo daugelį opozici
jos narių tikslu jiems neleisti balsuoti ir delei to bus paduotas 
skundas tautų sąjungos komisijai.

SAARBRUCKEN, sausio 13. 
—šiandie visas Saar kraštas 
balsavo apie savo tolimesnę 
priklausomybę—ar jis tuoj aus 
sugryš prie Vokietijos, ar pasi
liks ir toliau tautų sąjungos 
globoj.

Balsavime galėjo dalyvauti 
tik apie 800,000 žmonių, kurie 
yra gimę krašte, ar gyveno ja
me nuo karo pabaigos. Tik 
dalis tų gyventojų buvo aiš
kiai nusistatę ir žinojo už ką 
jie balsuos. Kita gi ir tai di
delė dalis, daugiausia paprastų 
darbininkų—angliakasių ir ge
ležies liejiklų darbininkų —aiš
kaus nusistatymo neturėjo ir 
patys aiškiai nežinojo už ką 
balsuoti. Nuo jų gi balsavimo 
priklauso ir 
daviniai.

? Vokietijos;
'*z • • 3

mus 
atgabeno iŠvisų pasaulio kraš
tų ten gyvenančius Saar gyven
tojus. Atsigabeno juos savo lė- 
lėšomis iš šiaurinės ir Pietų 
Amerikos, net ir iš tolimos 
Ceylon salos ir juos užlaikė iki 
balsavimo dienos.

Pačiame Saar krašte naciai 
stvėrėsi ir grūmojimų, teroro 
ir net prigavysčių, kad tik pa
veikti gyventojus. Prieš patį 
balsavimą naciai prigrūmojo 
Saar žydams, kad jie balsavi
me nedalyvautų ir verčiau tą 
dieną išvažiuotų i Vokietiją, tuo 
aiškiai duodami suprasti žy
dams kas juos laukia, jei Saar 
sugryš prie Vokietijos.

Balsavimo davinių dar neži
noma, bet manoma, kad kraš
tas galbūt greičiausia pasisakė 
už gryžimą prie Vokietijos.

Nacių opozicija, Bendras 
Frontas, jau padavė tautų są
jungai skundą prieš nacių kllas- 
tavimą balsavimo. O tautų są
jungos sprendimas bus galuti
nas, nes ji turi teisę balsavimą 
pakeisti ir pasielgti savo nuo
žiūra.

Balsavimas Saar kraštui, Vo
kietijai ir Franci jai kainuos 
apie 15,000,000 frankų.

Eina gandų, kad kaip 
bus paskelbti balsavimo 
nįai, naciai tuoj bandys 
imti j Savo rankas visus

4 mirė nuo materijos 
Chicago j; pasekmė 

narkotikų

Francija siunčia ka 
riuomenę Saar 

pasienin

R

viso balsavimo

naciai visomis 
tengėši balsavi

mą,ti. Tam tikslui jie

CHICAGO.—Nuo tropikų li
gos, materijos, Chicagoje sau
sio 4 d. pasimirė 4 žmonės. Ta 
liga apkrečia uodai, kurių Chi- 
cagoj sausio mėn. nebūna. JU- 
ga nėra limpanti, bet visi mi
rę yra iš vienos apielinkės. 
Pradėta tyrinėti ir surasta, kad 
visi mirusieji buvo morfino 
vartotojai.' Padarius kratą li
ko suimta ir 14 kitų morfino valdžia daro plačius prisiruoši- 
vartotojų, kurie naudojo bend
rą adatą. Tarp tųjų yra ir du 
nužiūrėti materijos skleidėjai, 
patys sirgę materija., kurie, 
kaip manoma, galėjo per tą 
adatą apkrėsti ta liga ir kitus 
žmones.

Daro pasiruošimus šelpti poli
tinius tremtinius iš Saar 
krašto

BARYžIUŠ, s. 13.— Francija 
pasiuntė Saar pasienin savo 
kariuomenę, prisibijodama* sli- 
mišimų pasieny dėl šios dienos 
plebiscito Saar krašte.

Taipjau tapo paskelbta, kad

mus globoti tuos politinius 
tremtinius, kurie turės apleisti 
Saar kraštą, jei tasis nutartų 
sugryšti prie Vokietijos. Ma
noma, kad tokių tremtinių bus 
gal iki 100,000, įskaitant ir 
tuos Saar gyventojus, kurie 
jau priėmė Francijos piliety
bę.

o kitą dieną kriminalinė polici
ja nuvyko į “Globus” fabriką 
ir paėmė iš kontoros išlaidų 
orderių šakneles bei kitus do
kumentus,

(Cenzūros išbraukta)
Tą pačią dieną pas darbo in

spektorių česną krim. policija 
padarė kratą

(Cenzūros išbraukta)
Bylai išaiškinti dar iškvosti 

fabriko savininkas Atlass, jo 
tarnautojas Nurokas ir buvęs 
f-ko ėkspeditorius Volbergas.

Manoma, kad šią savaitę kvo
ta bus baigta ir perduota pro
kuratūrai.

Geležinkeliečiai rei
kalaus 6 vai. darbo 

dienos
Naciai konfiskavo Ii 
kusį prof. Einštei

no turtą
ŠIAULIAI—Prieš kurį laiką 

tekstilės fabrike ‘‘Globus”, ku
rio savininkas yra tūlas Atla
sas, prasidėjo darbininkų ir 
darbdavių nesutikimai dėl ne
tvarkos fabrike dėl mažo at
lyginimo ir kt. Lapkričio mė
nesį buvo kilęs streikas, po ku
rio darbdavys susitarė su dar
bininkais, pažadėdamas mokėti 
jiems mažiausia 2,50 lt. per 
dieną ir neversti dirbti sekma
dieniais. Tačiau tik vieną sa
vaitę tas susitarimas tebuvo 
pildytas, o po to ir vėl prasidėjo 
darbai sekmadieniais, atlygini
mo mažinimas. Policija kelis 
kart iš eilės surašinėjo proto
kolus, bet Atlasš vis nieko 
nebojo: dirbo sekmadieniais, 
kaip dirbęs. Darbininkai, ku
rie protestavo prieš kokį sava
vališkumą iŠ fabriko buvo at
leisti.

Tokiai būklei esant, darbinin
kai ėmė įtarti, kad darbo in
spektorius p. česna nenuošird
žiai ginąs jų reikalus ir 15. XII 
padavė prokuratūrai netvarką 
ir nurodė, kad darbo inspekto
rius su “Globus” f-ko savinin
ku Atlasu turįs santykių ir to- 
de nesiimąs griežtesnių prie
monių. ,

■ •

Prokuratūra skubos keliu pa
vedė kriminalinei policijai pa
daryti tuo reikalu kvotą. Gruo
džio 17 r 18 d.d. buvo iškvosti 
ėkundą padavę darbininkai; V. 
Pašakarnis, G. PaŠakamis, T. 
Serapinavičius ir V. Gelžinis,

gele-
East-

CHICAGO.—Nežiūrint 
žinkelių koordinatoriaus 
man patarimo, kad geležinkelie
čiai tokio klausimo šiuo laiku 
nekeltų iki geležinkeliai tebėra 
neatsigavę, geležinkeliečių bro
lijos nutarė kovoti už įvedmią 
6 vai. darbo dienos, be suma
žinimo algų, kad padidinti dar
bininkų samdą.

BERLYNAS, s. 13. —Naciai 
konfiskavo visą likusį prof. 
Einšteino turtą, jų tarpe ir 
vrbamamj, kurį mokslininkui 
buvo nupirkę jo draugai, kai 
jis atsisakė priimti dovaną iš 
Berlyno delei miesto taryboje 
kilusių dėl tos dovanos kivir- 
čių.

Pagamino 152,000 
šus cukraus

mai
Paraguay vis dar at
sisako taikintis šu 

Bolivija
Bedarbių riaušės 

Paryžiuje
Marijampolės cukraus fabri

kas 26 d. ryto baigė cukr. run
kelių piaustymą. 26 d. perdir
binėjo geltonąjį cukrų ir ant 
rytojaus galutinai sustojo; tuoj 
buvo atleistą ir žymesnė darbia 
ninku dalis. Viso šiemet cukr. 
runkelių fabrikas perdirbo 91,- 
758,493 kg. (pernai 51,014,442 
kg.). Balto dukraus gauta 152,- 
13 maišų (po 10 Okg.) ir 611 
maišų geltonojo cukraus. Per
nai cukraus gauta 81,351 mai
šas. Vidutinis runkelių cuk- 
ringumas šiemet buvo 17,5%, 
cukraus išeiga —16,8%. Tokios 
didelės cukraus išeigos, kaip 
šiemet, ligŠiol dar nėra buvę.

u, ,. II t,,..

carbOndale, iii., s: is.— 
Evelyn Johnson, 4 m., bežais
dama degtukais taip apsidegino, 
kad veikiausia įnirš.

tik 
davi- 
pasi- 
Saar 

miestus, nelaukiant tautų są
jungos nuosprendžio.

ST. LOUIS, Mo., s. 13. — 
Per 4 metus John Martin, 75 
m. ,buvo aklas. Prieš kiek lai
ko jam buvo padaryta operaci
ja ir vakar tapo pririnkti spe
ciali akiniai, su kuriais jis pir
mą kartą atgavo regėjimą. 
Džiaugdamasis išėjo namo, bet 
už poros blokų sukrito gatvėj 
ir pasimirė,

ASUNCION, Paraguay, s. 13. 
—Paraguay, kuris nugalėjo Bo
liviją, dar syk j atmetė tautų 
sąjungos pasiūlymą paskelbti 
mūšių paliaubą ir paliauti karą 
iu Bolivija.

Pradės sodinti miš 
kų juostą

PARYŽIUS, s. 11. 
rint valdžios uždraudimo 
monstracijų, apie 1,200 bedar
bių marŠuoja j Paryžių reika
lauti pašelpų bedarbiams, 
ties Paryžiaus bedarbiai 
pradeda kelti riaušes ir 
įvykoxkeli susikirtimai su 

j licija. 
i ■■

Nežiu- 
de-

Pa- 
irgi 
jau 
IX)-

CHICAGO.— Stanley Carlo. 
13 m., iš Steger, kartu su ki
tais vaikais bemedžiodami apie- 
linkės miškuose netyčiomis nu
šovė savo draugą Roland Braun, 
13 metų.

I lepiuose).

MORRIS, III., s. 13. — Nuo 
iš bedarbių šelpimo stoties jau
tienos užsinuodijo ir pasimirė 
henry Long, 12 m. Motina ir
gi sunkiai susirgo.

BERLYNAS, s. 18.Naciai 
uždraudė platinti dvi amerikie
čio rašyto j o, Theodore Dreiser, 
apysakas: “Amerikos Tragedi-

ir;

apysakas: “Ąn 
I ja” ir “Krizis”

Chicagai ir apielinkei federą- 
lio oro biuras šiai dienai prana* 
Šou ja:

Galbūt sniegas; daug šalčiau.
Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:-

WASHINGTON, s. 13. —At- 
einantį pavasarį šešiose centrą- 
linėse valstijose bus pradėta 
sodinti miškų juosta, kad pa
naikinti sausras ir audras, šį 
pavasarį manoma pasodinti 
4,000,000 medžių abiejose Da- 
kota, Nebr., Kansas ir Okla 
valstijose. Ilgainiui tas ilgas 
miškas nusitęs nuo Kanados sie
nos iki Meksikos įlankos.
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Racine, Wis
Mirė Antanas Maciejauskas; 

buvo 92 metų amžiaus

Sausio 4 d. mirė, tur būt, se
niausias šios kolonijos lietuvis, 
Antanas Maciejauskas. Kiek ži
noma, jis buvo apie 92 metų 
amžiaus.

Velionis tapo palaidotai vie
tos lietuvių kapinėse su bažny
tinėmis apeigomis sausio 7 d. 
Laidotuvėse dalyvavo pusėtinas 
tetarys žmonių. Buvo viso apie 
30 automobilių. Kadangi senelis 
savo laiku gyveno . Port Wa- 
ehington, Wis., tai ir iš ten at
vyko žmonių į laidotuves.

jis būtinai palaikydavo jį tol, 
kol atvykdavo p. Mockus.

Paskutinį kartą p. Mockus 
aplanke senelį laike Kalėdų 
švenčių. Pamatęs mane, sako p. 
Mockus, jis nei žodžio neprata
ręs nuskubėjo į kampą, kur bu
vo pakabinta jo sermėga. Iš-

traukė iš kišėnėš cigarą ir at
nešė man...

» » »
Maciejauskas paliko žmoną ir 

tris sūnūs. Vienas sūnūs netoli 
Rabine turi farrtią, kitas gyve
na Port Washington, Wis., o 
trečias — South Bend, Ind.

Maciejauskiene, palydėjusi į 
kapus savo vyrą, su kuriuo iš
gyveno 50 su viršum metų, iš
važiavo pas savo sūnų į South 
Bend, Ihd. —J.

Vytautai Alantas.

The Mask Bali
Miss Natalie received an in- 

vitation to the masąuerade 
Į bąli rathcr unexpectędly. It 
was clear slie wouldn’t have 

i Maciejauskas į šią šalį atvy- thought of paying the 30 lits
Ko palyginamai jau gana se- f()r thę lickeį when hcr wboic 
nAs žmogus. Apsigyveno Port!j nionihiy income was just 260 
Washington, Wis., kur gyven- įits but luek sonietimes visits 
tpjų vyriausias užsiėmimas yra į us through elosed doors. In- 
žvejyba. ten per keletą metų ' vitafions to the bąli were only 
dirbo ir MaciejAUskaš kartu su Sold to thc 
savo žmona bei sūnumis. Dirbo 
tol, kol pajėgė dirbti. Tiksliau 
sakant, kol jį laikė darbe. Kai 
suseno ir susilpnėjo, tai neteko 
if darbo. Tąsyk persikėlė gy
venti Į Racine.

Pasitaikė man jį kartą aplan
kyti. Gyveno abu seneliai. Kam
barėliai nedideli, bet skrupulin
gai švarus ir visur didžiausia 
tvarka, — kiekvienas daiktelis 
savo vietoje. Maciejauskas at
rodė toks sudžiūvęs, toks men
kutis: ot, rodosi, papus vejas 
ir nuneš jį, kaip plunksną. Jis 
labai mažai tekalbėjo: stovėjo 
į stalą atsirėmęs ir kažkaip ko
miškai ir su didžiausia energi
ja traukė cigaretą...

Tai buvo prieš trejus metus. 
Nežiūrint savo senatvės ir 

silpnumo, Maciejauskas nerimo 
be darbo. Prieš Kalėdas, kada 
jis-jau pradėjo nesijausti ge- t .
rai, visvien dar eidavo i skle-1cos^ Ine n°thing^ You 
pą malkų kapoti. Ligai jis bai-1beeh ^orking hard so I won- 
siai nenorėjo pasiduoti, — ko- <Krc<l it a little fun woiildn t 
vojo iš paskutiniųjų, kol galų d° ^ou «°od; W°l,ld >’ou 1,kc

upper class o f 
peoplė who not only could 
afford the expensive tickets 
būt who also spent ten times 
that for champagne and li- 
ąuors.

That day Natalie 
office lašt as
hadn’t rushed out 
of the girls who 
the clock struck 
thcir dėsks clCar 
siiiėarėd 6h some 
dashed madly to
No, slie put away her writing 
eąuipment carefully, 
hat on correctly and 
office. You could tell 
from a good family.

Goirig hUiiie šhe
elnployėr in the corridor. He 
sniiled at her and said, “Miss 
Natąlie, since I am an officer 
of /the Intellegentšia> 
ticketš to

left thc 
usual. She 

liko the ręst 
aš soon a s 
two swept 
carelessly,

thc strcct.

put her 
left thc 
she was

niet licr

Club
the Masąuerade

have

gale atsigulė ant mirties patalo.!~ . . . . ., j Would she liko tb
-- - — į bąli ? Why she had

of it būt she never
... .... the dream could coine

ar as nuo ar o jį gven įasį njght she had stop- 
oc us is e(| Lefore Į)ie pOSters announ- 

cing the bąli and thought 
with envy of the few who

go to thc 
dreamed 
thought 

triie.!

Pastaruoju laiku jo atmintis; 
buvo žymiai susilpnėjusi. Ta- i 
čiau savo geradarių jis neuž-1 
miršdavo. f‘ 
aplankydavo p. J. Mockus iš 
Niles Centre, III. Aplankydavo, 
paguosdavo ir suteikdavo šio- I v v • a « v* • a
kią tokią paramą. Senelis jį la- ; cou](i </() 
bai mėgo. Gavęs kur cigarą, Į

_ Her employer watched her 
S9 face chdnge from delight to 

I doubt. He guessed what troub- 
_ led her and said, “You needn’t 

be afraid to accept. My only 
reason for offering you this 

x tiekei iš, as I said before, be- 
I cause I thihk ydų deserve a 
I liltle relaxation. That is all. 
! I Won’t ask for anything morę 
§ than to see you have 
ž time. Will you dccept?

Bhishing because 
guešsed that she was 
Natalie couldn’t refūsc his 
generous gift. Murmuring an 
inadeųuate, formai, thank-

Garsinkitės “N-nose

PA!N-EXPELLER

4

į, V- * •

Nuo Neuralgiškų 
Skausmų 
naudokite 

. ANCHOR . 
PAIJJ-EXPELLERĮ 

Pain-Expelleris visuomet 
palengvina skausmus .

a good

he had 
afraid,

you, she ran on home.
She lobked long at the pre- 

cious paper on which the in- 
vitation was printed. 
ing to herself, “The 
a kind heart after 
put it ncxt to her 
Įlietu re.

This man, whose 
was i n the wasl conspiciious 
place iii her robiii, she didn’t 
even knows what his rėal 
name waši Onee having gone 
iiilo her superinlendent’s Of
fice, she met ^a handšoiiie, 
young man going out 
bowed to her politely. 
came out of thc room 
dreamy mood.

In thc office they said thc 
young man was thc bosš’s he- 
phew who had just returiied 
from his studies abroad. They 
didn’t know anything else 
about hiih because he Višited 
the office very sėklom. Then 
he was forgotten by some; 
others lošt interest in him 
after a while, būt poor Nata
lie couldn’t forget him nor 
lose interest in him.

After a few weeks Natalie 
was sent to the superintęjld- 
ent’s offX‘? with sųme papers.

, ■ - • '• * i-f

Wheii she cnlered, the rdoiii 
was empty. On the table waš 
“Iiiš” photograph. She wds 
so confused ahd tipsbt Ihdt dt 
firšt she Couldil’t even read 
the signatare on it, “To

i unclc, Algird.”
That moment she knew 

wanted the photograph. 
pulsively šhe hid it in the 
perš šhe waš carrying and 
waiked OUt of the rooih as 
if notHihg had happened.

Ofien šhe ša t for liburš 
lookihg at her little god and 
noticed every little dėtai! 
abbut him, his clear, broa’d, 
forehead bis intelligent cyes, 
even his tie. Nbw next to tlie 
photograph she put the ticket 
to thc masąuerade. That had 
been another thing she had 
longed for.

Natalie had never beęh to 
a mascįueradc and she didn’t 
know \vhat they wefre. All she 
did know was that you had 
to ebrrie drešsed in a costume.

She wdsii’t wealthy būt she 
khc\v that good taste is often 
more valuable than wealth. 
With a salary df only 260 lits

Think- 
boss has 
all,” she 
beloveds

who
She 

in a

she
Im- 
pa-

a mohth tliė cošturtie wouj(Į 
bb a real pVoblem. It would 
have 10 be snilH yet tehėttp* 
Twistihg her blidgėt thiš vvay 
and that she saw that there 
wouldn*t be Hitich left bvėr 
for it. Ąfter a few sleepless 
nights she decidcct Ib drešš aš 
a nymph. On the wall oppo 
site her bed hung a pieture 
of a Woodland scenė 
nyniphs and pails 
aihbng the treeš. One df 
nymphs was away from 
others ahd Natalie cdtild 
hdvV she was dressed. 
bduglit some sdfk gtcy 
and starlcd work. In thc 
ture thc dress was long 
because she had įpretty 
and because it wopld be more 
fashionable her c o s t u m e 
would only cover her knėes. 
It wąs sleevelcšs of cotirse. 
The dress although it was full 
was of such soft šilk that it 
clung to her body very nicely.

Then the night of thė bąli, 
when she put on her white 
šalin slippers and ovėr her 
beautiful long blond hair the 
mask held in place with some- 
thing silvery, she was moro, 
changed than Margarita dres
sed in all of Mephistopliele’s 
finery.

with 
playing 

the 
thc
see 
Slie 
šilk 
pic- 
but 
legs

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albnny 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuu 
sę ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
taent ir magne* 
tie blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

Lietuvis Advokatas
4631 South Ashland AVe.

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

Tel. Republic 9723

Tel. Andover 4588
Hubbard.Baker

ADVOKATAI
Kambarys 1555

1 N. La Sale St.
CHICAGO

AKIŲ SPECIALISTAI

A^hbfi NdtUlie ehtered thė Ih ithe corner is a gypsy giri 
leading a big brown beah

Šhe was intoxicated by the 
šcene of loud laughter. and 
hoises the muffled jazz band 
and the expensive oriental 
and pnrisian perfumes.

The main hall waš briliaht- 
ly iighted. It reminded her 
of Street Crossing in a big city 
at midnighl. SoHie went to 
tlie šmall outer rooins to cool 
bff others returnbd from 
them to dance agaih. The 
pcoplc floWed in oppbsite di- 
rectionš likę ttvb colored 
rivers.

Natalie unconsciously not>

hotel the balt ivfts alreddy in 
fili! šwirig. lt is difficult to 
descriiiė the Dfeautifut pieture 
created at a masąuerade būt 
it is hiore diffibult to try fd 
give Natalie’s imprešcion of thf* 
firsl bne šliė attended.

It was liko an oriental fan- 
tasy with all the nations and 
all the ageš tėpresented in 
ohe big celebration. 
spanish Don walks 
blond dryad. There 
violet shadows a red 
black kieti! dancCs 
saintly maidbn in white. Evbii 
the animals are represented

Mere a 
with d 
i n the 

and 
with d

ced two men at the other end 
df the fdbih. One was dressed 
in a coštdriie of the Orient 
the other was dressed in the 
robes of a greek with two 
horns prptruding froin his 
forehead. Evidently he wished 
to typify Bacčhus’ attendeht, 
Satyr. They secmed to be 
waiting fpfr šomebody bečause 
they stood at thb head of Uie 
stairs at the other end of the 
room. They seaned the fačeš 
of all who pasšed them;

(To be cohtihtaedj

Y

Siijsklt ptnfctis pet 
NAUJIENAS

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel; Boulevard 5913
Rez. Tel. xVictory 2343
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80
Nedėliotais pagal sutarti.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 1 ild 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

LIETUVIAI

DR. VAITUSH,1)PT.
LIETUVIS.....

Optometrically Akių Specialistas.
Palerigvins . akių itempimi, kuris 

esti priežastimi galy,93 skaudėjimo, 
svaigimo, akiu dptbtaimo, nėryųotu- 
mo, skaudama; akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir tolirejrystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas, ŠU 
elektra, parodančią .magiausias klal- 
dar. Spėęialė dtyda atkreiptam | mo
kyklos yaikus. Kreivoš 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 Av.
Phone Boulevard 7589

ęAršioji “Winnie mae” irgi Lockheed lėktuvas

DR. G. SERNER
EIĖtUVIŠ 

ei. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso.

irbtuvė

KILIS PAIN

mland Avę.Ph'ohS Cšitol 0328

B'

^Ubiią- - ■■1111 11^

Dr* John J; Smetana
. OPTOMETRĮSTAą

, 1Š01 Šo. Ašhlahd Avę.
Kampas 18. St. Ph'one CAriUl 0S28 
Valandos nuo.9:30.iki J2,Jr huo 1,$P 
iki 8:00 va. vakaro. Nędėhoms nuo 
9iW lld 18:00 Kalto tetokai

KAip ir “Lituihiica II” ii- Anielia Earhart lėktiivas, pasaulinio lakunb Wiley fosto lėktuvas taip
gi yra Ldckhėed VegA tipo. Su tuo lėktuvu Wiley Pbst du kartus apskrido pasaulį in pašlditihiu 
laikų iškilo apie 47,000 pėdų į orą. BeskraidydamAs Postaš savo lėktuvą kelis kartUŠ šudAūžė, 
bet jį atrementavo. Winnie Mae turi tokio pat tipo motorą; kaip ir “Lituanica II > bet senesnio 
modeUo Smith propellerį.

■M

(3fisaš ir A&tų Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted Št. 
Valandos uo 1Q—4. nuo 6 iki S, .

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

AKIU SPECIALISTAS
27 hlETV PATYRiMb 

•pritaiko.akinius dėl vfookių-akiu

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868
.   ’ n, „įM,.,,!....  ' i    

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

Tel. Keriwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart Šventadleiiio ir ketvirtadienio.

Dr. Sirikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVE.

Ofiso vai.; Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimu 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930 
.»«. ..... . ... ... .. , . r- ■ - • - • •

Tel, . Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Susaniia Slakis 
Moterų ir valkų ligų specialistė 
6900 So. Halsted St. 

Valandos 1—4 po pietų: 7—8 vaL vak 
išskyrus sereaomiš.

Tel. BbUlevai-a 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso Valandos- nub ,2 jki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki i2a.nx

Dh S. Naikelis .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija ..
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILK
r ■■fniyiyi.į ■■■<1 I ■Hiimiii ■■■ m—■—m

KITATAUČIAI
, , , * f

c
v

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS. tR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUĖ 
Telefonas virginia 0036 

Ofiso. Valandos nuo 2-4 ir huo 
6-Š v. v. Nedėlioj pagal sutarti

Dr. V. E, Siedlinskis
GAS DENTtSTAS X-RAY
4143 Archer av., katnp. Francisčo av.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Df. Ilerzman 
iš RUSIJOS

. Gerti lietuviam* žinomas per 35 
mętus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir Akušeris. • t

Gydo staigiau ir tironiškas ligas, 
vyru moterų ir vaikų pagal .nati- 
jauslus metodu* X-Ray ir kitokios 
elektros prietaisus. ,

Ofisas ir Laboratorija: ..
1034 W. iSth St., hadli Morghh

Valandos nuo 10—\2 
nuo 6 iki 7;30 viii, vakare.

Tel. Canal 8110
Rezidencijos telefonai: >

Hyde Park 6755 ar Central 7464

dr. c. K. Kliauga
Deiitistaš”

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

Ą, Moiitvid, M. D.
Wėst Town Štate Bank Bldsr.

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Pulsuckis 
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

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

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prošp’ect 0469

Phone Boulevard 7042Df. £ Z. Vėžėllš * i
Deritistas

4645 So. Ashland Avė.
,, , arti 47th Street 
Vhlan'doš rtup 9 iki Š vakarė. 

Sereaoj pagal sutarti.

Dr. Charles Sega! 
OFISAS ■ 

4729 So; Ashland Avė;
2 luboė

Nuo 10 Iki 12 vdl. ryto, nuo 2 Iki 4 _ ...
vakaro. Nedėllomis ntio 10 — — 
valandai dienų.. . - -į » '

Res/ 6600 South Artęslan Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatofis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Sd. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

vai.’ po pietų ir nuo’7 įki 
vakaro. Nedėliomis ntio 10 iki 12 
valandai dięną... ..

Phone MIDWAY 2880
""" " ... č 7 7 ....... i.............. .... m 1 . .

telefonai Vatds 09^4 -

Df. MatiHčė Kahn
46Š1 ŠotatK Ashland . Avenue 

Ofisd valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų. 2 iki 8 po p’etų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo .10 ild 12 
Rež. Telephone Plata 2400

I*

Kiti Lietuviai Daktarė!. Df. A: A. Rtrth

įtėa št.

Dr. Margefis 
3325 So. Halsted St. 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietoj

Phone Boulevard 8483

ohsas

Valandos: 2—4. 7-—9 vai. vak. Nė- 
deltomis ir Šventadieniais 19—12

*

*
a-

CttlCAGO, ILL.
■J

6174

T& Laftiyette 3372 
J. LiŪleviŽiUB 

GRABORIUS^ ife 
BĄLSAMUOTdJAS 
^tarnauja Chlca- 
goto ir aplellnkėje 

Didelė ir graži

4 LIĖTUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 Ir AUgščlah. 
k Moderniška, koplyėia dykai- 

66Š W. 18th St TeL Canal €_7 
CHICAGO. ILL.

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

J.J.Bagdonas
Rep. 3100 arba Piil. 4151 

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

N, RADIS Čh.

Viši Telefonai

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ąmbulanęe Latarha- 
vimaš Diehą ir Nak
tį Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

J. F. EUDE1KIS
LjOido'tųvių Dįrekto- 

■ rluš per 30 Metų
4605-07 ;Š. Hermitage 

Avefitie
Skyrius 

444t S. Faitfieid AVe.

Tel. bleerb 2199 

ANTANAS PETKUS 
Graborius 

KOPLYČIA dykai 
1410 South 49 Ct. 

CICERO. ILL.

Juozapo Eudeikib ir
TĖVO

Laidotuvių Lengvą 
išhiOfkčjiftio Planą.

REPiiblič 8340
5340 So. Kedžie Avenue

—

Simon M. Skudas
GilAfebRlŪŠ ir BaLSaMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.

Lachavičli ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patafnąvja laidotuvėse kudptgftiuišitii 
Reikale Didžiame atsišaukti, o mu- 
, šų darbu busite užganėdinti. 
2314 W. 23rd PI.,

Tel. Gailai 2516 arba 2816 
SKYRIUS: ,

1439 S. 49 Ct, Cicėio, llt 
BiHirel. £kmo 6927

A M ASA LŠK& 

GRAĖORlUS 
3307 Lituanica Ate 

Tel. BoulėVard 4139

4 Graborius ir 
Balzamuotojas 

Moderniška Koplyčia D<

t. J. ŽOLP 
. ~ . GRABORIUS - 
1646 West 46th St 

Tel. Boulevard 5203 ir 8413 
1327 So. 49th Ct ..j

____ TAI* Cicero 3724. Z. Koplyčia dykai



NAUJIENOS, CMcago, IH.Pirmadienis, sausio 14, 1935

aeina 
asčių.

Lituanica II, su kuria šia vasarą leitenantas Feliksas Vaitkus skris iš New Yorko į Kauną, yra giminaitė lėktuvo, su kuriuo 
šeštadieni Amelia Earhart perskrido Pacifiko vandenyną, iš Hawaii j Oakland, California. Kaip Amelia Earhart lėktuvas, 
Lituanica II yra, Lockheed Vega tipo. Tokio tipo lėktuvus turi žymus lakūnai Wiley Post, Jimmie Mattern ir kiti, (žiūrėk 
“Amelia Earhart lėktuvo ir Lituanicos II palyginimas”)

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

Collaterąl Paskolas.

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

Tel. Franklin 0576

AMELIA EARHART LĖKTUVO GIMINAITĖ

• • l ■ >'

f, ■ <.■ . ..vįk;:
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Amelia Earhart Lėktuvas
Palygintas su Lituanica II
Žymiai skiriasi lėktuvų įrengimai; “Litua 

nica II” greitesnė už lakūnės lėktuvą
Pereitų šeštadienį didelę sensacijų Amerikoje sukėlė garsi 

lakūnė Amelia Earhart Putnam, perskrisdama Pacifiko (Ra
mųjį vandenynų) iš Hawaii į Oakland, California.

Ji padarė 2,408 mylių keMonę iŠ Wheeler armijos aerodro
mo, ^netoli Honohilu, į Oakland miesto aerodromų į 18 valandų 
ir 16 minučių. Ji skrido apie 133 mylias į valandų.

yXmelia Earhart naudojo tokio pat tipo lėktuvų, kokia yra 
“Lituanica II”, kurių leitenantas Feliksas Vaitkus naudos trans
atlantiniame skridime iš New Yorko į Kauna.

štai kaip atrodo Amelia Earhart lėktuvas ir “Lituanica II” 
palyginti vienas su kitu:

Amelia Earhart lėktu
vas ir įrengimai

Lėktuvas— Lockheed Vega, 
su sparnais virš fusilažo. Gali 
pakelti lakūnų ir turi įtalpų 
šešiems keleiviams, kuri yra 
užimta gazolino tankais. Lėktu
vas yra padarytas iš specialiai 
apdirbto medžio.

Motoras— Pratt and Whit- 
ney radial “spindulinis”— oru 
šaldomas Wasp SIDI, kuris

normalėse sąlygose išvysto 500 
arklių jėgos ir tyri “super- 
chargerį”. Superchargeris yra 
motoro priedas, kuris padaro 
gazolino mišinį skystesnį, su
maišydamas su juo daugiau 
oro, negu paprastas motoras.

Greitis—Vidutinis greitis — 
150 mylių j valandų; aukščiau
sias lėktuvo greitis—225 my
lios į valandų 10,000 pėdų aukš
tumoje. Lėktuvas gali skristi 
be nusileidimo 3,000 mylių.

Krovinys—Lėktuvas gali pa
imti 470 galionų gazolino-pet- 
rolio, 35 galionus alyvos. Gazo
linas ir alyva su priediniais 
įrengimais—sveria 3,000 svarų. 
Pats lėktuvas sveria— 2,800 
svarų. Viso 5,800 svarų.

Radio-^Prtimtuvas, nustaty
tas “signaliniąiP’”-“beam” skri
dimui. Be to, telefoninis apa
ratas transliavimui ir pagavi
mu! signalų, su 2,000 mylių 
radiusu.

Propelleris— Hamilton Con
trollable Pitch, visas metalinis, 
kurio geležtes galima pakeisti, 
kad palengvinti pasikėlimų ir 
pagreitinti skridimų.

Instrumentai — Magnetinis 
kompasas, “Aperiodic” kompa
sas, “Directional Bank and 
Turu Indicator”, “Rate of 
Climb”, “Artificial Horizon”, 
altimetrai, “Ice Warning Ther- 
mometre”, gazolino ir tempera
tūros rodikliai, takometras, 
“supcrcharge pressure gauge”.

Lėktuvo požymiai— Raudo
nas, su aukso juosta per vidu
rį. Turi valdžios komercijos 
departamento registracijos, NR- 
965Y.

Skridimo Ilgis — 2,408 my
lios iš Hawaii į Oakland, Ca
lifornia.

Laikas — Užėmė 18 valan
dų ir 16 minučių, skrendant 
po 133 mylių į valandų. Su
naudojo 23.5 galionų gazoli-

no, kad išvystyti 133 mylių

dy-

Ve- 
pat 

ir

Lėktuvo ratai, — 36x8 
džio. j

Lituanica II į
Lėktuvas >— Lockheed 

ga, lokio pat tipo ir tokip 
dydžio ir įtalpos, kaip
Amelia Earbart lėktuvas!. Ke
leivių įtalpa taipgi užimta su 
gazolino tahkais. “Litįuani- 
cos H” langai išimti, j Lyet 
Earhart lėktuvo neišimti.

Motoras į.~ Pratt and j Wit- 
ney “spindulinis” radial oru 
šaldomas WASP SIDI, kuris 
prie Žemės išvysto 620 ark
lių jėgos, o 5,000 pėdų aukš- 
moje —■ 525 arklių jėgų. Mo
toras įrengtas su superchar- 
geriu, specialiu karburatoriu 
ir specialėmis dalimis, 
fles” kurios neleidžia 
rui perdaug įkaisti.

Greitis — Vidutinis 
ANICOS II greitis — 170 my
lių į valandų, o 5,000 aukštu
moje — greitis 200 mylių į 
valandų, 
skristi be

“Baf- 
moto-

LITU-

o Lėktuvas galės 
nusiledimo — 5,000

Krovinys — Lituanica II 
gali paimti 700 galionus ga
zolino — petrolio, 50 galio
nų alyvos. Gazolino krovinys 
svers 4,200 svarus, o lėktu
vas su visais įrengimais ir 
alyva — 3,800 svarus. Viso 
8,000 svarų.

Radio — Westport “Direc- 
tion Finder and Radio Kom
pasas”. Pirmas tos rūšies 
priimtuvas, kuris lakūnui nu
rodo kelių ir pagauna regu
liarių komercinių stočių ban
gas. Radiusas ■— iki 1,000 
mylių.

Propelleris
Smith Controllable Pitch pro-

nerelleris, visas metalinis, < 
kurio galežles gali konlroliuO- ’ 
Ii lakūnas, kai lėktuvas skren- 1 
da.

Instrumentai —
Spcr.ry D i regionai Gyro. 
Sperry Artifial Horizon. 
Kollsman Scnsitive Altiineter 
Kollsman Ice Warning In

dicator.
Pioneer Aperiodic Kompa

sas.
Pioneer Suclion Gauge.
Pioneer Fuel Pressure 

Gauge.
Pioneer Manifold Presure 

Gauge.
Pioneer Drift Indicator.
Pioneer Electrically Heatcd 

Pitot Tube.
Pianeer Earth Inductor kom

pasas.
Tempera t u re Gauge.
Gazolino lankų rodikliai. 
Bank ant Turu Indicator. 
Rate of Climb Indicator. 
Airspeed Indicator.
Pioneer Altimeter.
Oil Pressure Gauge. 
Tachoineter.
Chronometras.
LSlduvo požymiai Baltas, 

su oranžinėmis juostomis šo
nuose ir oranžiniais sparnų 
viršais. Turi federalės valdžios 
komercijos departamento regi
stracijos numerį NR926Y.

Skridimo ilgis — Iš Ncw 
Yorko į Kaunu — 4,500 mylių.

Laikas — Lituanicos II vidu
tinis greitis bus 160 mylių per 
valandų, 28 valandos su kelio
mis minutėmis. Sunaudos 
apie 20 galionų į valandų.

Lėktuvo ratai — 32x6. Ra
tai bus su “streainliners”, ko 
Amelia Earhart lėktuvas netu
rėjo.

Kuo lėktuvai skiriasi
Iš paduotų palyginimų gali

ma pastebėti, kad Lituanicos 
II motoras, nors ir tokio pat 
tipo kaip ir Earhart lėktuvo 
motoras, yra galingesnis. Jis 
išvysto daugiau pajėgos dėka 
įvairių! patobulinimų, kurie 
buvo įdėti į motorų jį statant. 
Lituanicos II motoras buvo 
sustatytas vėliau negu Earhart 
lėktuvo motoras.

Dėl tų patobulinimų, kurių 
tikslas yra nevien išvystyt 
daugiau pajėgos, bet ir suma
žinti gazolino sunaudojimų. 
Lituanica II į valandų sunau
dos apie du galionu ar su virš 
mažiau kuro negu pirmasis 
lėktuvas.

Lituanica II yra greitesnė už 
Earhart lėktuvų dėlto, kad mo
toras yra galingesnis; kad pro
pelleris yra tobulesnis; ratai 
yra mažesni ir tie ratai turi 
“streamliners”, kurie sumažin
dami oro atsparų lėktuvui, pa? 
greitina jį apie 4-rias mylias 
per valandų.

Kadangi Lituanicos II kro
vinys yra kur kas didesnis už 
Earhart lėktuvo krovinį, tai 
jai reikėjo gaminti special,

stipresnę važiuoklę. Earhart dėl oro sųlygų ir kitų priežas- 
lektuvas turi rcguliarę važiuo- čių. 
klę.

Lituanicos II radio skiriasi 
iiio Earhart lėktuvo radio luo- 
•ni, kad jis parodys lakūnui 
kelią, kur skristi, ir su jo vi
'alba lakūnas galės nustatyti 
;avo pozicijų. Earhart radio, 
judamas vien priimtu vas, kelio i 
akunei negalėjo parodyti, tuo 
kibiau pasakyti jai pozicijų. 
Turėdama lokio tipo radio, , 
kokį turi Lituanica II, A. 
Earhart butų (galėjusi skristi 
š Hawaii į California I 

'inija, visai i 
nuo kelio. Tuo tarpu, kelyje 
nėr Pacifiko vandenynų, nesu- 
dorentuojant, jai reikėjo nuo-’ 
’at klausti pozicijos.

i
Lituanicos II propelleris Lo-| 

coming-Šmith žymiai skiriasi: 
nuo Hamilton Controllable I 
Pitch. Hamilton Pitch propel
leris turi taip vadinamus “du 
greičius”, tai yra, jo geležtes 
galima nustatyti į “žemę” — 
*Low” “greitį”, arba “aukštį” 
— “high” greitį. Tas nėra vi
sai gerai tuo atžvilgiu, kad vie
nas grelis linkus 5,000 pėdų 
aukštumai, nebus visai geras 
8,000, 10,000 pėdų ar kitokioms 
aukštumoms. O darant ilgų skri 
dimų reikia mainyti aukštumas

Smith Controllable Pitch 
propellerio geležtes galima kei
sti tiek kartų kiek reikia. Jis 
nėra apribotas tik iki dviejų 

i greičių. Geležtes galima pri- 
-------  visoms aukštumoms. 

, Lakūnas kontroliuoja . propel- 
■lerio geležies iš kabinos Ičk- 
i tuvo viduje.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto,

- - ’ uosiaipačios Naujienos 
nenukrypdama' a uaupingos.

NAUJA DALYBA 
DEL SERGANČIŲ

EGZAM1NACIJA DYKAI 
Be gaišinimo laiko, be operacijos 
ir neteisingu prižadų. Klinikoje iš
bandytas, medicinoje priimtas, ofi
so metodas. Ant tinkamų jums iš
lygų* PILĖS, FISTULAS, FISSURES— 
ir panašias mėšlines ligas,, pagy- 
dome.
GASTRIC ULCER, kartu einąs ne
virškinimas. degimas, atsiraugėji
mas ir vidurių ligos.
KRAUJO LIGOS, anemija ir abel- 
nas nusilpnėjimas.
ODOS LIGOS—niežėjimas, degini
mas. išbėrimas.
NERVU LIGOS, bloga atmintis, 
neurastenija.
SLAPUMO LIGOS, deginimas, ne
smagumas ir Įrituojantis kroniš- 
ki skausmai.
VERICOSE GYSLOS, votis ant 
blauzdų ir sutinimas.
Daugelis Rheumatiškų ligų, Arth- 
ritis, Neuritis, Augštas Kraujo 
Spaudimas, silpnumas ir nesmagus 
abelni negalavimai tankiai 
nuo viršaus paminėtų prie: 
Atsilankykit šiandien.
The VERICUR būdas padarė tūk
stančius laimingais—KODĖL NE 
JUS?
Ofiso vai. :9 iki 8 kasdien. Antrad. 
ir Penkt. tiktai 9—6—Nedėlioj 9 
iki 1 vai. po piet.

64 W. Randolph St.
4tos lubos—Garrick Theatre Bldg.

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

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

Pirma Federal ir tvir
čiausia finansinė ištaigą.

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

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

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

Galima mokėti po 50c. i mėnesi

MATTERNO LĖKTUVAS “A CENTURY OF PROGRESS”

Lycoming-

Jimmie Mattern, kuris du kartu perskrido Atlantikų ir beveik apskrido aplink pasaulį, turi .lėk
tuvų “A Century of Progress”, kuris yra Lockheed Vega tipo, kaip “Lituanica II”, Earhart 
lėktuvas ir Wiley Posto Wihnie Mae,

SUTAUPYSIT PINIGŲ 
Pirkdami Čeverykus Pas Mus

■ 1000 porų čeverykų jūsų pasirinkimui. O kainos nebrangios ■

! UNIVERSAt SHOE STORE !
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3337 SO. HALSTED STREET

i

■

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

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

?ede*ralSavings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, RašL

Gerkit ir Reikalaukit

Rusiška ir Turkiška Pirtis t|
DOUGLAS BATHS

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

swimminff pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims aeredomis Dd 7 v. v*

Visose Alinčse 
Mutual Trifa 

Žvairidiil 
Kentucky 
Bonrbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinio

NATHAN 
KANTER

Mutual LiguorCo
4707 S. Halsted St

Tel. TAROS 08M
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88.00 
4.00 
8.00 
1.50
.75

mą keletą savo ištikimų šalininkę, idant valdžios prita
rėjai teisme galėtų savo balsais persverti jos priešus.

Tai, žinoma, butų labai griežtas žinkšnis. Roosevel- 
tas ir jo .patarėjai pagalvos daug kartų, pirma negu jie 
nutars tokios priemonės imtis.

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

Entered as Second Class Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
o* Chicago, Dl. under the act of 
March 3rd 1879. ’

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 S. Halsted SU, Chicago, 
UI. Telefonas Canal 8500.

Uisakymo kalni i
Chicagoje — paštu:

Metams ___ —-- -----------
Pusei metų ——.............
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešioto]us:
Viena kopija - —■—-—3c
Savaitei ___ _____ —.... .. ......... 18c
Mėnesiui .........     75c

Suvienytose Valstijose^ no Chicagoj, 
paštui

Metams .........._________ _ 87.00
Pusei metų 3.50 
Trims mėnesiams __ v 1.75
Dviem mėnesiams  1.25 
Vienam mėnesiui , . — 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

,H ■ —............M.—■—M——

Apžvalga

LIETUVOS-LENKIJOS 
DERYBOS

VYRIAUSIAS TEISMAS IR VALDŽIA

Federalinis vyriausias teismas neseniai priėmė ne
palankų Roosevelto administracijai sprendimą alyvos 
kodekso byloje, pripažindamas, kad valdžia neturėjo tei
ses daryti įstatymus apie alyvos gaminimą ir prekybą, 
kurie priklauso kongreso kompeticijai. Dabar teismas 
svarsto dar svarbesnį klausimą: ar kongresas turėjo 
teisę panaikinti “aukso pastabą“ viešuose ir privatiniuo
se kontraktuose, išleisdamas įstatymą, kuriuo einant 
visos skolos, nežiūrint kada jos buvo užtrauktos, gali 
būt atmokėtos nupigintais doleriais.

Tuo įstatymu yra paremta visa finansinė Roose
velto administracijos politika. Kada prezidentas išleido 
patvarkymą, sumažindamas auksinę dolerio vertę be
veik 40 nuošimčių, tai susidarė galimumas žymiai pa
didinti popierinių pinigų sumą, pridedant prie kiekvieno 
100 milionų dolerių 40 milionų dolerių ekstra, šituo ke
liu valdžia vienu prezidento plunksnos pabraukimu 
“pelnė“ apie pusantro biliono dolerių.

Bet tai ne viskas. Valdžia turėjo daug skolų. At
mokant tas skolas nupigintu doleriu, jos našta pasidaro 
beveik 40 nuošimčių lengvesnė, kas yra vistiek, kaip 
kad kreditoriai butų atleidę valdžiai po 40 centų nuo 
kiekvieno dolerio.

Galima įsivaizduoti, koks smūgis butų valdžiai, jei
gu vyriausias teismas dabar nuspręstų, kad tas dolerio 
vertės sumažinimas negali būti pritaikytas pinigams, 
kuriė jau pirm išleisiant prezidento patvarkymą buvo 
apyvartoje, ir kad įstatymas, panaikinantis auksinę pa
stabą kontraktuose, esąs priešingas konstitucijai. Ap- 

* skaičiuojama, kad šitokiu sprendimu valdžios skolos 
butų padidintos kokiais 14 bilionų dolerių!

O kur dar privatinės skolos, kurias paliečia tas įs
tatymas? Kontraktai su “aukso pastaba” (gold clause) 
siekia apie 100 bilionų dolerių, ir didelė dauguma jų 
buvo padaryti tarpe privatinių žmonių. Panaikinus tą 
“pastabą“, skolininkų našta sumažėjo kelioms dešim
tims bilionų dolerių; vėl ją atsteigus, ta našta tiek pat 
padidėtų.

Vienas Amerikos korespon
dentas praneša, kad tarp Lietu
vos ir Lenkijos vėl eina taikos 
derybos. Jisai sako, kad iš len
kų valdžios nario jisai girdėjęs, 
jogei diktatorius Pilsudskis šią 
žiemą tyčia pasilikęs Varšuvoje 
(šiaip jisai važiuodavo žiemą į 
šiltus kraštus dėl savo sveika
tos) tikslu užbaigti susitaiky
mą su Lietuva.

Lietuva esanti palanki santy
kių atnaujinimui su lenkais, 
kadangi jai šiuo tarpu tenką 
gintis nuo Vokietijos hitlerinin
kų, kurie kelia triukšmą Klai
pėdoje ir kurie savo muitų po
litika kenkia Lietuvos užsienių 
prekybai.

Reikia pasakyti, kad ir Len
kija šiandie yra nelabai pato
gioje padėtyje. Ji atsuko nuga
rą savo globėjams francuzams 
ir susiartino su Berlynu, ma
nydama, kad Vokietijos pusėje 
ji pelnys daugiau. Bet Vokieti
ja pastaruoju laiku tapo visai 
izoliuota, kuomet ją apleido net 
ir fašistiškoji Italija. Ar Pil
sudskiui patiks, ar ne, bet jisai 
;urės vėl gerintis prie Franci- 

jos. O Francija reikalauja, kad 
cnkai pasirašytų “Rytų Locar- 
no“ sutartj, t. y. pasižadėtų gy
venti sutikime su Lietuva ir 
eitais savo kaimynais.

ANGLŲ PROTESTAI PRIEŠ 
BOLŠEVIKIŠKĄ TERORĄ

Paprotys dėti į pinigiškas sutartis pastabą, kad 
skola bus atmokėta auksu, atsirado Amerikoje po to, 
kai po 1861-5 metų Civilio karo priviso menkos vertės 
popierinių pinigų. Tai padarė daug nuostolio žmonėms, 
kurie buvo išskolinę savo pinigus. Bankininkai ir bro
keriai, norėdami ateityje apsisaugoti nuo to, kad jų 
skolininkai gali norėti, vietoje paskolintų gerų pinigų, 
grąžinti prastus pinigus, ėmė nuo to laiko rašyti į pa
skolų dokumentus (notas, mortgačius ir t. t.) pastabą, 
kad skola turi būti atmokėta auksu. O pereitasis kon
gresas išleido įstatymą, kad ta kreditorių apsaugojanti 
pastaba kontraktuose gali būt nevykinama.

Taigi vyriausias teismas dabar svarstė, ar kongre
sas neperžengė konstitucijos, išleisdamas tokį įstatymą.

Reikia pasakyti, kad Jungtinių Valstijų konstituci
ja tiesioginiu budu nedraudžia kongresui leisti įstaty
mus, kurie panaikina arba pakeičia kontraktų sutar
tis, padarytas tarpe privatinių žmonių arba tarpe val
džios ir privatinių žmonių.

Kas kita valstijų legislaturos. Jos tokių įstatymų 
leisti negali. Bet federalinio kongreso galia yra didesnė. 
Be to, kongresui, o ne kam kitam, yra pavesta spręsti 
pinigų dalykai. Tačiaus niekas nežino, kaip vyriausias 
teismas j tai pažiūrės. Jisai gali surasti, kad kongresas 
ir prezidentas nuėjo per toli. Ką tuomet darytų Roose- 
veltas?

Nenorėdamas subankrutyti iždą, jis butų privers
tas imtis kokių nors priemonių. Iš Washingtono ateina 
žinių, kad administracijos šalininkai jau galvoja apie 
teismo sąstato padidinimą.

Prezidentas neturi teisės atstatyti teisėjų iš vyriau
siojo tribunolo, nes jie yra skiriami iki gyvos galvos 
(jeigu neprasikalsta). Bet jisai gali paskirti daugiau 
teisėjų. Mat, konstitucija nenustato, kiek turi būti tei
sėjų vyriausiame teisme. Dabar jų yra devyni, bet jei
gu kongresas norėtų, tai jisai galėtų tą skaičių padidin
ti — dviem, trims arba dar daugiau. O tuomet preziden
tui beliktu tiktai fili «enAtn hritarimu) DAskirti i telh-

riuoš sovietą valdžia sušaudė, 
“atvirai prisipažino (!) esą So
vietų Sąjungos priešai ir kad 
jie atlikę tas piktadarybės, ku
riomis jie buvo kaltinami.“ Bet 
delegacija tuomet jam pareiškė, 
tai kodėl gi jie nebuvo viešai 
teisiami? Smerkti žmones mir
čiai slaptame karo komisijos su
sirinkime 
kaltinamiems nei pasikviesti 
liudininkus, nei advokatą, ir 
paskui juos ūmai sušaudyti, ne
leidus jiems apeliuoti į aukštes
nius ‘ teismus, tai — nėra tei
singumo kelias, kurĮ vartoja; 
civilizuota žmonija.

Anglų spaudos apskaičiavimu, 
sovietų valdžia dėl vieno Kiro- 
vo sušaudė jau 121 Žmogų.

'. .. .... ■.»įi>iiiii>>iiib<.

IR PETRAS DIDYSIS BUVĘS 
UŽBALZ ANUOTAS

ne, p. Maiskį, pareikšti jam 
Artgli jos darbininkų protestą 
prieš laukinius keršto aktus, 
kuriais sovietų valdžia “atsa
kė“ j Kirovo užmušimą Lenin
grade. Delegacija susidėjo iš 
šių asmenų: W. Kean, George 
Uicks, A. Pugh, Walter Citrine, 
W. J. Bolton, George Lansbury, 
Mrs. J. L. Adamson, George 
Lathan, J. R. Clynes ir J. SJ 
Middleton. Pirmieji penki at
stovavo darbininkų Unijų Kon
gresą, antrieji 
jų-

Sovietų ambasadorius Mais- 
ky, atsakydamas j tą darbinin
kų protestą, bandė pateisinti 
Stalino terorą tuo, kad itie, ku- bolševikai monija “nepuvančiu

neduodant progos

teismus, tai — nėra tei-

Darbo Parti-

Prietaringus Rusijos mužikus
O

“Liet. Žinių“, anglų 
rašo, kad komunistai, 

Petro karstą (grabą),

yra

bu- 
de-

mavęs koks tai anglas “Džem- 
sas Bris“. Anglas padaręs ir tą 
mechanizmą Petro karstė.

Tai caras Petras, matyt, 
galingesnis šventasis ir už 
niną. Nes bolševikų tėvas 
vo užbalzamuotas vos apie
šimtį metų atgal ir jau, sako, 
jo lavonas ėmęs gesti, taip kad 
reikėję j j j pilti naujų chemi
kalų. O atsisėsti arba pasispar
dyti arba bent bolševikišką 
kumščią sugniaužti jisai, tur 
būt, visaj negali.

Lenino lavonu, kuris yra užbal- 
zamuotas ir padėtas po stiklu 
išmarintame rūsyje prie Rau
donosios Kremlio aikštės. Bet 
pasirodo, kad tokias “stebuklin
gas“ Štukas Rusijos valdovai 
darydavo ir seniaus. Buvo už- 
balzamuotas ir lavonas caro 
Petro Didžiojo, kuris mirė 1725 
m.

Anot 
spauda 
atidarę
persigando, nes lavonas atsisė
do: “Įspūdis buvo toks, tartum 
caras kelias iš mirusių. Tik ta
da, kada lavonas palikęs besė
dįs ir daugiau nepasijudinęs, 
komunistai išdrįsę prie jo pri
siartinti.“

Atgavę kvapą, komunistai 
ėmė tyrinėti ir surado, kad 
karste įtaisytas slaptas mecha
nizmas, kuris privertė lavoną 
atsisėsti. Lavonas esąs labai
gerai išsilaikęs, nes jį užbalza-GarsinkitSS NfttljfeiiOSe 
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SIUSKIT PEK 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON 

leprai Lietuvosžmonar 
lap pataria Lietuvos bariksr

Anglijos Darbo Partijos na
rys, Rhys J. Davis, paskelbė 
spaudoje protestą prieš sovietų 
valdžią, kuri po komisaro Kiro- 
vo nužudymo ėmė šaudyti kal
aus ir nekaltus. Jisai nurodo, 
<ad neseniai anglų spaudoje žy
mus visuomenes ir politikos 
darbuotojai protestavo dėl vie
no ar dviejų komunistų ųugala- 
jinimo Bulgarijoje. Pirmiaus 
buvo daug protestų prieš tero
rą Austrijoje ir Vokietijoje.

Taigi, Rhys J. Davis sako, 
reikia keiti balsą ir prieš kru
vinus sovietų valdžios darbus. 
Tas faktas, kad Rusijos valdo
vai bando diskredituoti savo 
aukas, vadindami juos “balta
gvardiečiais“ ir “kontr-revoliu- 
cionieriais“, esą, nieko nereiš
kia, nes panašiai darą visi, des
potai. Rusijos carai teisindavo 
savo žiaurumus tuo, kad tie, 
kuriuos ji galabija, esą “tėvy
nės priešai“. Turkai tokiu pat 
budu aiškindavosi, skersdami 
armėnus. Žydus ir socialistus 
fašistų valdžios persekioja, sa
kydami, kad jie esą “valstybės 
neprieteliai“.

Minėtasai Darbo Partijos par
lamento atstovas išreiškia tokią 
nuomonę, kad, ■—

“Jeigu kuri nors valdžia, 
nežiūrint kokios spalvos ir 
kurioje pasaulio dalyje, ima 
vartoti nagaiką, revolverį, 
giljotiną arba kartuves savo 
politiniems priešams naikin
ti, tai mes privalome keltį 
protesto balsą.“
Netrukus po to, kai šis dar- 

biečio atsišaukimas pasirodė 
spaudoje, Anglijos Darbo Par
tija* ir darbininkų Unijų Kon
greso taryba nutarė užprotes
tuoti prieš šaudymu* Rusijoje 
ir tuo tiksiu nusiuntė delegaci
ją pas šovietų ambasadorių 
Maiskį.

NAUJIENŲ” METINIS

KONCERTAS
Vasario

SEKMADIENY,

February 10. 1935
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 SOUTH HALSTED STREET

PRADŽIA 3:30 VAL. PO PIETŲ
' ■ • • ..................................• ■ •— .. .. .

PROGRAME DALYVAUJA 250 ARTISTŲ
. ■ ■ ■ ’•

SOCIALISTŲ IR DARBIEČIŲ 
DELEGACIJA PAS SOVIETŲ 

AMBASADORIŲ
t ■ l” J—-"-r Air fr~

Prieš Naujus Metus Anglijos 
Darbo Partijos ir Unijų Kon
greso delegacija atsilankė pas 
bolševikų ambasadorių Londo-

Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn” 
Birutės Choras
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
Aldona Maldo, šokėja

Chicagos Dėtuvių Symfonijos 
Orkestras

Stasys Rimkus, baritonas

......... ...... .
utrMm i.i.i.i II Ii n II n n MUM*
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LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

t « « 4 * : • ■ 1 £, I •» 

(Tęsinys)

Lietuvon Henry Fordas
Lietuvoje man teko sueiti ir 

aplankyti daug Lietuvos biz
nių ir bižnicrių. Vieni iš jų 
buvo pasekmingi, kiti biznį 
varė silpnai, nes Lietuva — 
maža Šalis, ir nėra didelės rin
ktis prekėms. Biznį ant dide
lės skalės, kaip Amerikoje, ten 
varyti negalima.

Važiuojant iŠ falangos į 
Telšius, Plungėje, pačiam Že
maitijos viduryje, teko sustoti 
viehoje dirbtuvėje, kur verpia 
ir audžia visokius audinius, 
nuo žemiausios kainos drobės 
iki aukščiausių. Mums dar 
Chicagrtje bebūnant, pp. Nel
sonai patarė aplankyti tų dirb
tuvę ir pasipirkti gražių Lie
tuvos audinių.

Privažiavę Plungės miestelį, 
pamatėm užrašų, “Juozo Ku
činsko Dirbtuvė”. Sustojom, 
ir pasakėm nbrį pamatyti p. 
Kučinskų. Moteriškė, buvusi 
raštinėje, jį pašaukė. Paklau
sėm, ar galime pamatyti dirb
tuvę. J. Kučinskas, savininkas, 
atsakė, kad ne, nes bijo, kad 
kas neniikOpijuotų jo patentų 
ir kariais neįstengtų dirbtuvę 
konkurencijai.

Bet mes pasisakėm esu iš 
Amerikos, kurion žadame tuoj 
grįžti atgal, ir jo pertikrini- 
mui parodėm dokumentus ir 
pasporttiš.

Tuomet savininkas sutiko, ir 
nusivedė mus į vidų. Dirbtu
ve užima apie 2’/4 dešimtinių 
žemės. Namai tik vieno aukš
to, bet visi muro ir užlaikomi 
tvarkiai ir švariai.. Patys na
mai pilni mašinų, kurios ver-

■ .. ” j./------------- >■------ —k,. .T ------ *--- <4.
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dirba

turi 
dirba

pė, audė ir taisė siūlus į špū
les. Mašinos buvo atgabentos 
iš Anglijos ir VbkifetljoS. Ma
šinoms sugedus fabrikas pats 
pasigamina reikalingas dalis, 
nes turi “mašinšapę”, liejyklų 
ir pečius. Prie to darbo 
du inžinieriai.

Darbininkų fabrikas 
apie 350 žmonių, kurie
du “Sifili”, po 8 valandas. 
Pats savininkas Kučinskas dir
ba dirbtuvėje nuo 8-ių ryto iki 
7-ių vakaro. Didžiuma darbi
ninkų sudarė merginos ir mo
teriškes. Man neteko būti 
Amerikos audyklose, tad neži
nau kaip greitai ten dirbama, 
bet man atrodė, kad Kučinsko 
dirbtuvėje mašinos veikė gana 
greitai.

Dirbtuvėje dar yra įrengtos 
mašinos audeklų baltinimui ir 
puikus “engine room”, kuris 
aprūpina dirbtuvę pajėgti. Pe
čiai “engine roomyje” kūrena
mi aliejumi. Didžiuma žalia
vos dirbtuvė perka vietoje, 
Lietuvoje, bet dali pehkų iš 
užsienio. Visus gaminius dirb
tuve parduota Lietuvoje per 
savo krautuves, kurios ope
ruoja Plungėje, Šiauliuose ir 
Kaune.

(Bus daugiau)

“KORNEVILIO 
VARPAI”

Norniandija

:&S<£%;įį
Oi

Bruno Hauptmanno jury eina pasivaikščioti Flemington, N. J., gatvėmis. Jury susideda 
................. . ..  vyrų ir 4 moterų.

iš 8

kaimas ir miesteliai išlaikė ir 
savo ypatingų normandiškųjų 
architektūrų.

Samdos diena
Daugelis Normandijos papro

čių ir prietarų yra vaizduoja
mi gražioj komiškoj operetėj 
“Kornevilio Varpai”.

Bet keisčiausias Normandijos 
paprotys yra, kokio nėra jo
kioj kitoj šaly, — tai samdos 
diena.

MADOS

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

t i , t

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 jųš gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

PLAUKŲ DAŽAI
HAIR COLOR

ŽILI PLAUKAI
TRINKOLINE permatomas skysti
mas, ne DAŽAI, permainys jūsų 
plauku spalvą, prašalins pleiskanas. 
Gausite vaistynėse, departaraentinėse 
krautuvėse arba rašykite TRINKOLI
NE LABORATORIES. 4240 Armi- 
tage Avė., Chicago. Tel. BELmont 
1370. Kaina $1.25, per paštą $1.35.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

JONAS MČTIEJAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sdUslo 11 diena. .1:00 valandą 
ryte 1935 m., sulaukęs 70 me
tu amžiaus. gimęs Kauno rėd., 
Šiaulių apskr.. Lygumo parap^ 
Joniškaičiu kaime.

Amerikoj išgyveno 45 metus
Paliko dideliame nuliūdime 

sunu Joną, posūni Antaną Sta
nevičių ir marti Oną ir marti 
Elzbieta Motiejaitienė ir anū
kė Barbora ir giminės.
.. Kūnas pašarvotas randasi 
Ž122 Vvest 24th Street.

Laidotuvės ivvks utarninke, 
sausio 15 diena, 8:30 vai. iš ry
to iš namu i Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Motiejaičio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Sūnūs, Posuhiš, Marčios, 
Anūkės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lacnavich ir Sunal, 
Tel. Ganai 2515.

Pirma negu eisime prie toli
mesnio nagrinėjimo turinio ope
retės “Kornevilio Varpai”, ku
rių Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn” stato scenoje sausio 
27 d., Šokti SVetftiiifcfc, 2345 S. 
Kedzie Avė., nors kiek susipa
žinkime su pačiu žavinguoju 
Normandijos kraštu.

Normandija sudaro visų šiau
rinį Francijos kraštų, palei 
Anglijos kanalų. Ji dabar yra 
valdoma Franci j os ir joje ran-1 
dasi patys didžiausi Frakcijos 
uostai — Cherbourg, HAvbe ir 
k., bet per ilgus metus ji buVo 
valdoma ir Ahglijds, het ir pati 
yra valdžiusi Angliju ir yra 
davusi Anglijai Vieiių jos Žy
miausių karalių — Williaih the 
Conąueror.

Per ilgų lAikų ji bd'vo grum
tynių laukas tarp Anglijos ir 
Francijos, lies buvo jiačibj Ang
lijos pašonėj ir turėjo girtis 
uostus. Viienų kartų jį buvo Už
kariavę ir iš šiaurės atėję nor
vegai.

Tečiaus nors Normandija ėjo 
'iš rankų j rankas ir ilgainiui 
priėmė franeuzų kalbų, tečiaus 
kaimas ir ikišiol išlaikė savo 
papročius, savo tradicijas. Nors 
miestai ii- sumodernėjo, tečiaus

y •<»
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Agota Žilionis
po tėvais Grigučiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 11 d. sausio 7:45 vai. vak.’ 
1935 m., sulaukus 54 metų amžiaus; gimus Kalvarijos ap
skrity, Punsku pardp., Razinskių kaime. Amerikoj išgy
veno 26 metus. Paliko dideliame nuliūdime vyrų Antanų, 
2 dukteris Mary ir Veronikų ir žentų Paul, 2 anūkės ir 
vienų sūnų Jonų ir marčių Ruth, 3 seseris . Ddnville, I11.7 
Rodė Shuta, Anna Thomas ir Danauskiene, Mary ir Petėr 
Bėlly ir inotinų Lietuvoj. Kūnas pašarvotas randasi 1314 
So. 49 Court, Cicero, III.

Lttidotuveš įvyks sausio 15 d. 8:30 vai. ryte iš namų 
į šv. Antano parapijos bažnyčių, kurioje atsibus gedulin
gas 'pąmaldos už veliohėš sielų, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kažimfero kapines.

Visi a. a. Agotos Žilionis giminės, draugai ir pažysta* 
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su* 
teikti jai paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame ;
Vyras, Dukterys, Sumiš, Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. J. Bagdonas, tel. 
Republic 3100.

Ji būna du sykiu j metus ir 
Oficialiai paskelbiama kiekvie
name valsčiuje. Tada į valsčių 
susirenka visi samdytojai ir 
samdiniai ir persisafndo visam 
pusmečiui. Samda atliekama su 
visomis ceremonijomis ir sutar
tys įrašomos j valsčiaus kny
gas.

Samdiniai tų dienų, kad 
traukti samdytojus, visaip 
ve giria. Taip vežikai save 
ria:
“Kad mes sėsim važiuot, 
Žirgai sparčiai bėgs, 
Tarsi paukščiai lėks, 
Karieta ims lengvai siūbuot, 
Mes,mat, žinom kaip važiuot. 
Arklius niekame dabot, 
Šert, girdyti, apžiūrėti, 
Ponų sūnūs važinėti 
Ir pas karčiamų sustot...”

Merginos gi save perša: 
“Štai tarnaites šusirihko, 
Imkit tį, kur jums tinka 
{namus tarnaut. Į 
Geltonplaukę, juoįįiakutę, 

liesutę

pa- 
ša- 
gi-

•kits, pažystamoji pasižadėjo 
pagelbėti atsikratyti nuo tos 
slaugės, kuri bahdo į jų tarpų 
įsimaišyti.

Apie dešimtų valandų ryto 
atvažiavo ta slaugė. Bet nie
ko ligoilei ' nepadeda, tik 
vaikštinėja po kambarius, 
klausosi radio, skaito laikraš
čius. Jau ji kalba, kad čia yra 
tuščias kambarys. Atsivežė 
Savo daiktų, ketina čia ir ap
sigyventi....

Parvažiavo Jonukas pietų. 
Slauge apie jį sukinėjasi, kaip 
katukė, ir vis taip švelniai, — 
Jonuku vadina.... Ji jau pra
šosi, kad jis, važiudomas dar-

ban, pavežtų jų apie penkio-

susirasit

tik 
jums reikia

ANGLIS
COAL

ANGLIS! Tūkstančiai namų var
toja ekonoiniškas, be suodžių Tro- 
picair anglis—Garantuotas svarumas 
ir šiluma. Screening — $4.75; Mine 
run — $5.75; Lumb arba egg — 
$6.60.

NORTHERN COAL CO..
...................3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
Merrimac 2524

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

Detalio rakandu skyrius. $450 vartė* 
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 nedalioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

402 — Naujausia šio sezono, mo
delis. KuH moteris ar mergiha tii- 
ri gerą skoni ir gražiai sutaikys 
spalvas, tai ši suknelė .iŠrodys ytiii 
ihdomiai. Sukirptos mieros 14; 16, 
18 ir 20.

Norint -gauti vienį hr dau
giau virš nurodytų pavyzdžiu 
prašomi iškirpti paddotų blan^ 
kūtę ątba priduoti pavyzdžio 
numerį phžyriiėti mierį ir aiš
kiai parašyti šavp vardį, pa
vardę ir hdresį. Kiekviėiio pa
vyzdžio kaind 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš- 
tb ženkleliais kartu su Užsaky
siu. Laišktis reikia adrešUęti: 
Naujienoj Pjittern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Trumpų, storų,, ar, liesutę 
Galit šiandie >au|l' 
Žiūrėkit čia ir aplink 
Ir samdykit, jei patink.”

Samdytojai visus apžiūri 
samdosi tuos, kurie patinka 
kokie jiems yra reikalingi, 
kada sutartis tapo įrašyta į 
knygų, tai niekas jos nebegali 
pakeisti, net ii* valdžia- Samdi
nio nebegali liesti iki išsibaigs 
samdos laikas. Todėl Samdosi ir 
tie, kurio nori pasprukti iš val
džios nagų; ar iš piktų tėvų 
giminių globos.

Todėl ir daina susidėjo: 
“Kas įstatymuos sakyta, 
Tų mesi turime klausyt, 
Ir kaip knygoj užrašyta, 
Taip mes turime it daryt. 
Jei kas tam prieštarautų, 
Tai kalėjimai! Sėst gautų. 
Todėl meš turime, tų dabot 
Ir mus įstatymus godbt!”

Tokio papročio nėra jokioj 
kitoj šaly ir tį ypatingų sam
dos dibrlų su visomis jo§ cere
monijomis pAmatysite “Korne- 

4 b.vilio Varpuose”.

ir 
ir 
Ir

ar

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

NAUJIENOS Pitterb Deft.
1739 S. Halsted S t., Chicagd, III.

Čia" įdeda 15 centų ir ptalad 

atsiųsti man pavyzd}

Mleori .......    per krbtlnf

(Vardas ir pavardž)

(Adresas)

• ...........................
(Miestas ir valstija)

------------ ----- ‘ ......y

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

ttagrabartis.
3316 & Halsted St

Phehe j&alevaKL Glilcig<>r

Susirgo viena mano pažys
tama moteris. Ligh taif>' Sun
ki, kad nei iš lovos negali at
sikelti. Guli lovoje jau ke
lios savaitės.

Gydytojas kasdien turi jų 
lankyti. Dvi slaugės, pakai
tais, turi prie ligonės būti. 
Reikia jai skausmus kentėti ir 
piiiiįjųs mokėti gydytojui ir 
slaugėms.

Jos vyras, jaunas, augštas, 
gražus. Vieha tų slaugių, paži
nojo jos vyrų dar iš pat ma
žens. Ir pradėjo apie jį suki
nėtis ir, ar reikia at nereikia, 
Jonuku vadinti.

Moteris gulėdama lovęje 
pradėjo nerimauti, kad jos 
Jonukas gali būt slaugės taip 
į jos linkių įpainiotas, kad net 
iš to gali kilti skandalas.

ji kaip ir pasiskundė vienai,

Atvažiavo ir gydytojas. Ap
žiūrėjęs ligonę, rengiasi va
žiuoti į saVd bfišų.

— Klausyk daktare, tarė pa
žystamoji. Kaip važiuosi į 
ofisų, paiiii^^ų. savim ir slau
gę-

— Na, tai getai, aš galiu va
žiuoti su gydytoju. Man pa
keliui, tarė slauge.

Išvažiuddama su gydytoju, 
pasiėmė ir savo daiktiis, ku
riuos buvo atsivežusi.

Ligone ir pažystamoji atsi
duso lengviau; “Tegul ji dau
giau čionai ir nebeatvažiuoja. 
Ji tiktai gali mums pakenkti, 
o nbpatarnauti, — ramiai tarė 
ligonė.

Pažystamų jai buvo smagu, 
kad galėjo prisidėti prie paša
linimo nemalonios slaugės iš 
tų namų.

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocydes

. šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvienų

PanedSlj 
Setedą ir 
Pėtnyčią

dabar eina Naujienų 
rytiniai radio prOgta- 
riiai, kuriuose paduo
dama Vėliausios žinios 
iš Chicagos ir viso pa
saulio.

TAIPGI

9 vaL vakare 
iš stoties 
WSBC

kiekvieną sėredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS
PROGRAMAS.

BARŲ FIKČERIAI
BAR F1XTURES

BAKAMS FIKČERIAI 
Žemiausiomis Kainomis Chicagoj 

Nauji ir vartoti stalai, krėslai ii 
banginiai testoi-arianis.
....Priimsime jūsų senus fikčerius 
gera kainą. ,

HERZOG FIXTUkE CO. 
1140-42-44 Blue Isiand Avė. 

netoli Roosevelt Rd. tel. Monroe 4078

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 25<y iki 35% 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiii. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division Št.
•kampas Marshfield

STOGAI .
ROOFING

už

KNYGOS
BOOKS

Senu ir nauju lietuviškų knygų 
visučmet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St., Chicago, 111.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
Pinigus Lietuvon
1b prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Preferred hy millions

Rinktinės dalys 
e u p 1 a klos iki 
Švelnaus smeto-l 
nuoto miši- x- H 
nio K r a i t f C. „ 
Mlracle Whipa7K 
mašinoje.

Ml!J A
314d S. ttšlsted

SAUSIO 14 
“SECRET OF THE CHATEAU” 

taipgi komedija
SAUSIO 15 

“ST. LOUIS KID” 
su James CagneV Jr kitais, 

. taipgi komedija
I Vlakare DYKAI Indai moterims.

SAUSIO 16 ir. 17
“^Y YOUR LEAVE” 

.Genevieve Tobin ir kiti 
komedija ir vakare DYKAI Indai 

moterimi
SAUSIO 18 ir 19 

“THE SCARLET LETTER” 
su Colleen Moore .

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi Marome visokj blčkorystčs 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VlCtory 4065.

by Hakifuj '

4EČONOMY and 

SATISFACTION ūse 
Doubk Tėsted!DoubkAdion! 

IHR B AKI N G 1LV.powder
Sime Mce Todayas44 ^arsAtjo 

_ .. _ 25 bunęes for254 
Full Pačk No Slack Fillin^

MILLION5 OF POUHDS HAVE BEEN 
USED BYO'JR GOVERNMENT

34 Metus Vidurkiiestyje 
Mes specializuojami padaryme 

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

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

326 S STATE ST
| Opposite Davis Store, 2d Fioor |

RaSUI I TEATRAS
S5 ir S. Halsted St

X.___________________——  /
SAUSIO .14 ir 15 

“PECK’S BAD BOY” 
su Jackie Cooper ir kitais.

Pirm, ir Antrad. Bargenų Matinee 
iki 6:30 vai. vak.
SAUSIO 16 ir 17

“A LOŠT LADY” 
su Barbara Stanwyck ir kitais 

taipgi komedija 
Bargenų Matinee
SAUSIO 18 ir 19 
“IT’S A GIFT” 
su Baby LeRoy 

taipgi 
«SUNDOWN TRAIL” 

su Wally Wales 
komedija ir .

Penktadieni Indai Moterims 
DYKAI.

, Bargenų Matuli ito 6:30 v. ,
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Pirmadienis, sausio 14, 1035B NAUJIENOS, Chicago, III.

PRANEŠIMAI

CLASSIFIED ADS
Rakandai-Itaisai

ope

par-

Chicago, Illinoissavai

ini

M^DOS MADOS MADOS

TEL. REPUBLIC 8402

For Rent

SORE THROAT

ATEIKITE BUDRIKO KRAUTUVEN
per kratine

JOS. F. SUDRIK, Ine (Vardas ir pavardi)

Reduces COLDS3417-21 So. Halsted Si (Miestas ir vata.)

amatmaaasg

Personai
Asmenų Ieško

Lietuvos-Estijos Ga
minių paroda su
traukė minia žmonir

A splendid cheese 
food for children

SVARBUS
DALYKAS 

LIETUVIAMS

W C F L 970 K. lietuvių programas riedėliomis 1—2 vai. po piet 
W H F C 1420 K. ketvertais nuo 8 iki 8:45 vai. vakare.

DIGESTIBLE 
AS MILE 
ITSELFl

Kalvaitis 
V. Bclia- 
svečiams 
šokių, o

Čia įdedu 15 centų ir praiau at 

siųsti man pavyzdi No. 

Mieroi

NAUJIENOS Pattarn Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago,

Chicagos Draugijų 
Kliu bu Valdybos 

1935 metams

Amerikos Lietu 
vių Mokykla

Heln Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

It spreads 
allcea 

toaats 
mėlis

■KOKSU BOe •» 
rauti eera daatų 
■e Tooth Pasta, 

parsiduoda ui

RENDON Storas ir 4 kambariai. 
Tinka dėl grosernės, taverno zarba 
kito biznio. 3302 So. Union Avė.

PIGIA kaina parsiduoda moder 
niškai Įrengtas Tavern 
dirbtas biznis — T— J 
urnai, Išvažiuojame i 
2515 W. 59 St.

PARSIDUODA tavern pigiai B 
priežasties sirgimo ir nesutikimo 
Gražioje vietoje.

6548 So. Halsted St.

Dalyvauja
Varpuose

Šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
dantį Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmų. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

PARSIDUODA Delicatessen krau
tuve geroj vietoj. Renda pigi, ap
gyventa skirtingomis tautomis.

6417 So. Damen Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui na
mas dvieju flatų po 6 kambarius, 
randasi 34-tos ir Union Avė., mainys 
ant nedidelio namo arba at bile ko
kio bizio.

Atsišaukite vakarais.
6230 So. Racine Avė.
Tel. Englewood 1179

J. Manikas, 4143 
Komisija dėl Pilie- 

Saldukas, 4033 
B. Pulmiras, 4858 S.

TAVERN ir Restaurantas parsi
duoda, pilnai įrengtas, gerai isteig 
tas biznis, 50 vietų atsisėdimui. Ap
leidžiu miestą. 3313 W. 63 St.

PARSIDUODA restoranto fixčeriai 
— Visi arba po viena. Parduosiu 
už pirma pasiulijimą. 14231 Chicago 
St.. antros lubos. Dalton, Illinois 
Dalton 669.

Chicagos Lietuvių Auditorijos 
Korp. Direktorių ir Atstovų susirin
kimas ivyks pirmadieni sausio 14-tą. 

J1935. Auditorijos svet. 3133 South 
Halsted S:. 8 vai. vakare. Kviečiame 
visus Direktorius ir Atstovus būtinai 

Į dalyvauti šiame susirinkime.
Valdyba.

Reikalaujame pardavėjų 
Klauskite Mr. Petkus.

(Adv.)
Šiandien laidojama 

cicerietė Agota 
Žilionis

Listciinc beveik mome raliai 
Užmuša turinčias bendrumo 
■n paprastais Šalčiais bakteri
jas! Tat palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos jų su- 
skaudina. Ir Listerine yra

PARSIDUODA Tavern ir Restau 
rantas, randasi tarpe didelių dirbtu 
vių. Biznis išdirbtas per daug me
tų, priežastis pardavimo, turime ke 
lis biznius, vienai moteriai persun 
ku visus apžiūrėti.

3729 So. Morgan St

MERGINA arba moteris prie abel- 
no namu darbo. Gyventi ant vie 
tos. Maža šeima, geri namai 
Medi man, 2942 W. Wabansia Avė.

Mokslas bei apšvieta sutei
kia žmogui malonesnes gyveni
mo sąlygas. Bemoksliu! vi
suomet yra sunkesnė gyveni
mo našta. Ypač dabartiniu 
laiku nemokantiems anklų kal
bos nėra vilties sulaukti ger-

LISTERINE
relleves

priltidimt šalčio. Atsargai 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos minėsiu pa- 
rodi, kad tie, kurie plauna 
gerkit ’u Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turijo H 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovi. 
Lambert Pbarmacal Co., St. 
Loti ii, Mo.

Ryt Parodoje bus Junior 
Leayue" Diena

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

ma KazimieriHėšb 
kaip 9 vai. ryto.
J. Bagdonas.

i — Gerai iš-
Parduoti turime 

Chicagos,

Avė., Dr. A.
Archer Avė.) 
t/stes l opierų A 
Archer Avė., 
Kostner Avė 
Susirinkimai atsibuna kas trečia 

;ekmadieni kiekvieno mėnesio 1 vai. 
jo piet K. Gramanto svetainėje, ‘.535 
3. Rockwell St.

AMERIKOS LIETUVIU PILIEČIU 
KLTUBO 12 WARD valdyba 198* 
metams: J. Svitorius pirm., -4819 
S, Tripp Avė., W. Turner pirm, 
pag., 3119 W. 44 St., Paul J. Pet
raitis nut. rašt., 3131 S. Emerald 
Avė., J. Naudžiūnas turtų rašt., 
1500 S. 48 Ct., Cicero, III., J. Ma- 
nikas kontr. rašt., 2913 W. 40 St., 
J. Jesiunas kasos globėjes, 2441

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

Chieago. I1L j

gramas įvyks antrą valandą 
po pietų.

Paroda tęsis per visą
tę iki sausio 19 d. Įžangos nė

THE THREE
MUSKATEERS

LIQUOR COMPANY
Incorporated
Lietuviška įstaiga

4641 S. Ashland Avė

CICERO — sausio 11 d 
re Agota Žilonis, kuri gyveno 
Ciceroj per 26 metus ir uoliai 
veikė kultūrinėse organizaci
jose. Velionė buvo plačiai ži
noma ir visų gerbiama. Jos 
mirtis suteikė smūgį daugeliui 
Cicero lietuvių.

šiandie velionė bus laidoja- 
kapinėse 

Laidoja J.

595 •— Naujoviškos mados bliuzka iš šilko arba aksomo arba sidab
rines naujoviškos jnaterijos. Sukirptos mieros 14, 16, 18, taipgi 36, 38 
ir 40 colių per krutinę.

Visokios rųŠies ir styliaus apikalės.
Kūdikėliui naktinis rūbelis. šiltas bus jeigu pasiūdinsite iš 

Madni išeimui suknelė, augesniai moteriai. Sukirptos mieros 36,

Rytdiena yra skiriama kai 
po “Junior League Diena” ii 
ta proga jauną j ai Cbicagoi 
elito kartai bus surengtas spe 
cialis programas, kuriam va 
dovaus konsulas A 
ir p. A. Kalvaitienė 
jaus grupė sušoks 
kelioliką lietuviškų 
p-lė V. Čepukaitė sugros ke
lias smuiko kompozicijas. Pro

Pirm Parodos atidarymo, 
Palmer House viešbučio Red 
Lacųuer Room įvyko pietus, į 
kuriuos Fair krautuvės prezi 
(lentas Mr. Kelly sukvietė visą 
eilę žymių 
amerikiečių, 
Dalyvavo 
Chamber of 
dentas Young, mokyklų supe
rintendentas Bogan, Chicago 
Junior League prezidentė Mrs. 
Alfred Wolfe, Mrs. Davis, Cbi- 
cago Women’s Club preziden
tė, pulk. Žadeikis ir Kalvaitis, 
Estijos atstovas, Mr. Wbipple 
ir Švedijos, Norvegijos, Čeko
slovakijos, Suomijos ir Dani
jos konsulai.

Iš lietuvių bankiete dalyva
vo, pp. Kalvaitienė, Gugienė, 
Kirienė, Šatkauskienė, P. Gri
gaitis, “Naujienų” redaktorius, 
L. šimutis ir kiti.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Studija moderniškai 
įrengta su Hollywood 

šviesomis.
420 W. 63rd St.

Englewood 5883-5840
GERA PROGA. Privalo mokėti 

išvirti lietuviškus ir Amerikoniškus 
valgius. Turėti gerus liudijimus ir 
savistoviai Šeimininkauti, vesti ro- 
kundas ir užlaikyti pilnų tvarkų vir
tuvėje.

RA MOVA GARDENS.
. 3508 S. Halsted St., 

TeL Yards 6383

vykusiai 
Kelpšos, 
n ės, 
žiai
Akademijos 
dainuodamos
Duodamos, sušoko keletą lietu
vių liaudies šokių. Publikai 
geriausiai patiko gyvai ir grą
žai sušokti, “Kunkuliukai” ir 
“Noriu Miego”.

ju Lietuvai — pirmenybė
Paroda sudaro kelioliką tūk

stančių įvairių eksponatų iš 
Estijos ir Lietuvos. Kaip Esti-

Nusipirkit visokios rų- 
sies Three Muskateers 
degtinės. Užsisakykite 
pas bile kokį taverną. 
Užeidami į taverną, rei
kalaukite Three Muska- 
teers Straight Bourbon Tai»«Į Storu Jikčerius dėlI byle ku 
arba Brandy

John Paul Chase
Dillingerio gangsteris, kuris ta
po suimtas Californijoj ir at
gabentas į Chicago. čia jis bus 
teisiamas dėl nušovimo dviejų 
federalinių agentų, kurie žuvo 
kovoj su nušautuoju gangste
riu Nelsonu. Su Nelsonu kartu 
buvęs ir Chase.

VAŽIUOJU i Mi-mi. Florida su 
geru 7 nasažierių šiltu karu. Turi
me vietos dėl dviejų. Expensais 
pasidalinsime. Victory 8310.

YOURtYtd 
Night and Moraing to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Murinę Co., Dept. H. S.,9 E. OhioSt.,Chic»|o

Kalbėjo majoras Kelly
Atidarymo ceremonijos bu

vo trumpos, nors jose kalbėjo 
visa eilė žmonių. . Fair krau
tuves prezidentui Mr. D. Kelly 
vedant programą, kalbėjo mie
sto majoras Edward J. Kelly, 
sveikindamas Lietuvos ir Esti
jos vizitą Chicagon, Lietuvos 
Generalis konsulas pulk. Povi
las P. Žadeikis, konsulas Chi
cago j c, A. Kalvaitis, Estijos 
konsulo atstovas, Mr. Wbipplc, 
Chicagos Chamber of Com- 
merce Prezidentas ir MarsbalI 
Field Bendrovės viršininkas, 
Mr. Young, ir kiti.

Prie atidarymo ceremonijų 
prisidėjo daininikė p. Barbo
ra Darlys-Drangclienė, kuri 

sudainavo Taliai 
Suplasnok” ir Čerie-

Klajonės“. Ypatingai gra- 
pasirodė šv. Kazimiero 

šokėjos, kurios 
ir sau akompa-

Kadangi laundrės pakėlė »20 nuošimtį dauginus už 
skalbinius, jus sučedysite pinigus plaudami namuose 
drapanas su moderniška skalbiama mašina. Drapanos 
išplautos 
tveria, 
machine. 
pati per

TAVERNAS pardavimui. Baras, 
stalai, kėdės, trys pečiai, stiklai, 
lišnas stakas už. $200. 2508 W 38 
St. Kampas Archer.

žmonių iš tarpo 
estų ir lietuvių, 
majoras Kelly, 
Commerce prezi-

. rio biznio įskaitant svarstykles, re- 
i misterius ir ice baksus. Cash arba 
Į ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

i 1900 S. State St. CALumet 5269

Akyvaizdojc septynių šalių 
konsulų, ('.hieagos miesto ma
joro, Chicagos diduomenės ir 
žymių Chicagos lietuvių, šeš
tadienį po pietų buvo atidary
ta Lietuvos ir Estijos Gaminių 
Paroda.

Atidarymo ceremonijos įvy
ko Fair departamentinės krau
tuvės septintame aukšte, kur 
buvo susirinkusi nepaprastai 
didelė mina žmonių, suside
danti daugiausai iš lietuvių. 
Susikimšimas buvo toks dide
lis, kad vargiai buvo galima 
apsisukti.

Reat Estate For Sale 
____NamaUŽemė Pardavimui_____

PAAUKAUSIU 5-4 kambarių fla- 
tus, namas puikiausiam stovy, Pi< 
giai. Priežastis senatvė ir foreclo 
sure. 5842 Wentworth Avė. Atsi 
šaukite angliškai.

Vincas Ascilla,* • 
senas lietuvių dainininkas, vie 
nas iš kūrėjų Chicagos Lietu 
vių Choro “Pirmyn”, kuris 
retėj “Kornevilio Varpai” 
nuos raštininko Gripparden 
tiją. Tą komišką operetę 
ras stalo sausio 27 d., 3:30 v. 
po piet, Sokol svetainėj, 2345 
S. Kedzie Avė.

W. 45 PI., Helen Gramontienė ka- 
sierius. 4535 S. Rockvvell S t., l)r. 
A. J. Manikas di ktaras kvotėjas 
4143 Archer Avė. telefonas ofiso 
Lafayette 3650, rez. Lafayette 3051, 
A. Valaviče maršalka (Boncma- 
na;), K. Gramantas, 4535 S. Rock- 
well St., J. Barauskas, 4156 Archer 
Avė., A. Saldukas, 4038 Archer 
Avė., (Komisija politiško skyriaus) 
Paul J. Petraitis, 3131 S. Einerak 
Avė., A. Saldukas. 4038 Archer RAŠAU delei Povilo Lukošiaus ir 

prašpu draugų ir draugių kad jeigu 
prasikaltęs, meldžiu dovanoti, jeigu 
kuris negalite dovanoti, atsišaukite 
prie 

BARBOROS LUKOŠIUS, 
128 E. 104 Place 
per vieną savaite

ai, sprendžiant iš parodos, 
enka atiduoti kreditas už įvai- 
ių mezginių, uodos dirbinių, 
.aislų ir kitų smulkesnių daik- 
ų gausumą, taip Lietuvai ten
ai atiduoti kredtas už jos iš> 
tatytų medžio dirbinių, audi- 
lių artistiškumą. Lietuva, 
urėdama didesnės vertės eks- 
lonatus, parodoje jų neturi 
iek daug, kiek Estija, bet ti? 
ictiek skaitlingi Lietuvos eks- 
ainatai, atrodė, pridavė visai 
jarodai aukštesnį toną ir trau- 
cė didžiumos publikos atydą ir 
akis.

Pas lietuvius iššaukė pasi
gėrėjimą, o pas amerikiečius 
iššaukė sensaciją Lietuvos me
džio figūros, dėžutės ir kiti 
dirbiniai, kurių gražumas ir 
dailus padarymas yra neužgin
čijamas.

Buy gloves with what 

it savęs
Mera reikalo 
daurlau. kad 
kotely. I4«te 
didelle taba« - ------------- . —
26c « valo tr ap«an<o daa-

• tie Be to taute ■utauptati 
|8. ui kuriuoe taute aueiplrk- 
u plrlttaaitea ar M utt 
lambert Pharaiaoal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

namuose yra baltesnės, sveikesnės ir ilgiaus 
Skalbiant namuose su moderniška washing 

Galite pirkti įmokant $1.00 į savaitį, mašina 
savę išsimoka. Kaina

$49.50 ir $59.00.
PASIRINKIMAS

APEX, MAYTAG, THOR, 
WESTINGHOUSE 

ir kitų.

785 ............... 4 „
flanelinės. Sukirptos mieros 2, 4, 6 ir 8 metų amžiaus

512 — :. ‘ ‘ ‘
88, 40, 42, 44, 46 įr 48 colių per krutinę.

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

A,

North West Lietuvių Moterų Kliu- 
bo susirinkimas įvvks sausio 15 d. 
1935 m. P. Kičių bute, 1927 North 
California Avė., 7:30 v. v. Narės ma
lonėkite laiku atsilankyti.

M. K., sekr.

KornCVllio Jnikio. Nei “Naujoji Dalyba”, 
nęi kili RooscveltO kodeksai 
nepagerins jų būvio. Net ir 
prie paprasčiausių darbų rei
kalaujama, kad darbininkas 
aiškiai suprastų anglų kalbą.

Anglų kalba mokina Ameri
kos Lietuvių Mdkykla. Šitoj 
mokykloj daug lietuvių įgijo 
pradinį mokslą anglų kalboj 
ir atsiekė aukštą laipsnį kito
se mokslo srityse.

Baigusieji aukštąsias moky
klas, Amerikos Lietuvių Mo
kykloj gali išmokti greitraščio 
Gregg sistemos į 3 mėnesius už 
mažą kainą. Dabar laikas 
įstoti j Amerikos Lietuvių Mo
kyklą. Mokytoją Oleką gali
ma matyti kas dieną adresu: 
3106 So. Halsted St. (Ang.).

Nebesirūpinkite dėl 
ĮHyayą odos niežėjimo, Plai 

skanU» ISb ė r i m ų, 
~ \L=====3 Dėmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemone 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
35s, 60c, $1.00.

66%

(Adreiai)

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

TAVERN pardavimui geriausia 
vieta Chicagoje.

587 N. Clark St.

Help Wanted—Male-Female 
- Par^*n*nku. Įteikia

REIKALINGAS geras virėjas, vy
ras arba moteris — gera mokestis, 
kambarys ir valgis. Nevedęs turės 
pirmenybę. 5702 W. 65 St.

DON’T 
NEGLECT 
ACOLD

r Stop f 
Itching

žemo
D R SKIN iRRiTATIONS




