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Pasak kaltinimo, teisiamieji

ir

pirmosios

ir tai keli gangsteriai
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Ijiman.
*

nuteistas 1 met. 
kai. už laiškų at

kari jis galėjęs 
Iš pradžių buvo

Pasiuntė senatui paraginimą ra 
tifikuoti protokolą dėl Ame 
rikos prisidėjimo prie tarp 
tautinio teismo

Jo* gynėjas ir
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Jie yra kalti-j teko augštų vietų ir liko iš par- 
tai jie vėliau

Su pasitraukimu tikimąsi pra
džios nacių teroro

žinimą. Ir nors jie įsigavo į 
partiją, bet vištiek savo prą-

bendra tvarka Zasą 
III nuovadon proto- 

Policijos

NEW YORK, s. 15. — Mir
tingumas nuo alkoholio, pernai, 
pirmais prohibicijos atšaukimo 
metais, New Yorke sumažėjo 
50 nuoš. '

Šaudymasis tęsėsi 
Du gangsteriai ir

Zasas įsigėrę taip kad 
namo 60 nr. sugriu-

rastas žmogžudžio 
kuriam numatyta 
asmenų.
pas Jucių rasta 2 
su 80 šovinių.

automobilių prie McNabb. 
Sužeistieji gi yra policis- 

ir vienas plėšikų pastver- 
įkaitais.

jie įsakę GPU vadui 
suvaldyti savo šaiką.

Tėvas peršovė dvi dukteris 
pats persišovė
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Jis pateko ligoninėn ir... da- 
boklėn

NEW YORK, s. 16.— Fran
cis McLeod, kuris nuplakė sa
vo 4 ,mėn. dukterĮ, liko nuteis
tas penkiems mėnesiams kalė-

. --- --------- . -
HAVANA, s. 16. — Skelbia

ma, kad “radikalai” deginą 
amerikiečiais priklausančias 
Kuboje cukraus .plantacijas.
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Zinovjev ir Kamenev 
atiduoti teismui

Jie yra teisiami kartu su 17 kitų žymių ko 
munistų vadų už palaikymą ryšių su 

teroristais, šlykštus prisipažinimai
MASKVA, sausio 16. — Bu- Zinovjevistų grupės politinę at- 

vęs komunistų internacionalo sakomybę už užmušėjistę”. 
pirmininkas Grigorii Zinovjev- Maždaug panašų prisipažini- 
ir buvęs Maskvos sovietų pir- mą padarė ir Kamenev. 
mininkas Leonas, Kamenev Bet kai dėl Zinovjevo ir Ka- 
(Trockio švogeris), dabar yra menevo tokie prisipažinimai 
teisiami Leningrade kartu su yra paprastas dalykas. Kai jie 
17 kitų neištikimų' komunistų nuėjo su Trockiu, ir už tą ne- 
partijos narių. < 
narni padrąsinę Kirovo užmu--tijos pašalinti, 
sėjų veikimą, patys dalyvauda- ’ parašė tokį pat šlykštų prįsipa- 
mi slaptoj “kontrrevoliucinėj 
organizacijoj Maskvoj.

Kartu su jais yra teisiami rastų vietų nebeatgavo, 
buvę tokie žymus komisarai, 
kaip Jevdokimov, Bąkajev, ša- sudarę “Maskvos centrą” ir pa- 
rov ir k., kurie betgi paskui i laikę ryšius su Nikolajevo gru- 
nuėjo su Trockiu ir delei to T “*“*
neteko. Stalino malonės.

Buvo skelbiama, kad delei 
stokos rodymų Kamenev ir Zi
novjev busią tik ištremti, bet 
dabar esą atsiradę prieš juos 
netikėtų įrodymų taip kad ga
lima buvo juos atiduoti teis
mui.

Visi “prisipažino”
Kaip visose panašiose bolše

vikų bylose, taip ir šioj byloj 
visi kaltinamieji “prisipažino”. 
Ir kokie šlykštus* Jų prisipaži
nimai! Juose jie-stengiasi kaip 
galima labiausia save apjuo
dinti, prisistatyti didžiausiais 
kaltininkais. Turbut savo “at
gaila” jie tikisi nors kiek su
švelninti Stalino rūstybę.

Štai buvusio galingo komisa
ro Jevdokimovo prisipažinimas:

“Kada mus kaltina už tero
ristinį sentimentą, aš atvirai 
pareiškiu ‘taip’. Mes turime už 
tą atsakyti, nes žmogus, kuriuo 
mes per ilgą laiką užkrėsda- 
vom aplink mus esančius, yra 
kaltas dėl užmušimo Kirovo.

“Savo pareiškime Zinovjev 
sako jam baisi mintis susily- 
ginimo su žmogžudžiais ir ban
ditas. Aš taipgi tuo biauriuo- 
si, bet Zinovjevas ir Kamene- 
vas, taipjau ir aš, ir visi kiti, 
esame kalti už sistėmatingą 
naudojiMą žmonių minties ir 
turime už tą atsakyti.”

Nemažiau šlykštus yra ir 
buvusio trečiojo internacionalo 
pirmininko, kuris vadovavo vi
so pasaulio “proletariatui” ir 
visame pasaulyje ketino sukel
ti “proletarinę” revoliuciją, Zi- 
novjevo prisipažinimas:

“Įvykių eiga* yra tokia, kad 
su nulenkta galva aš turiu pa
sakyti, jog antipartinė kova, 
kuri priėmė ypač ašrių formų 
Leningrade pereitais metais, 
negalėjo privesti prie nieko ge
resnio, kaip degeneracijos šių 
niekšų.

“Nedoriausia užmušėjistė taip 
biauriai nušvietė partijos ko
vą, kad aš dabar suprantu, jog 
partija yra teisinga kalbėda
ma apie buvusios antipartinės

pe Leningrade, nors ir nėra 
mažiausio įrodymo, kad jie bu
tų kurstę tą grupę prie tero
ro. Keturi teisiamųjų yra pri
sipažinę, kad per juos eidavęs 
susisiekimas tarp Maskvos ir 
Leningrado grupių.

Ši byla parodo klaidingumą 
Maskvos tvirtinimų, kad buk 
Stalinui ir kitiems partijos va
dams nusibodę žudyti žmones 
ir kad 
Jagodai

Trys žmonės, žuvo 
kovoj su banko 

plėšikais
LECONORE, III., s. 16. — 

Bankieritis, šerifas ir vienas 
plėšikų liko nušauti ir du vy
rai ir vaikas sužeisti kovoj su 
plėšikais, kurie bandė^apiplėšti 
vietos banką.

Vėliau plėšikai liko apsupti 
ant farmos netoli Varna, III. 
Trys jų liko suimti, o ketvirtas 
pats nusišovė iš kulkosvaidžio.

Nušautieji yra „banko kasie- 
rius Bundy, kurį plėšikai nu
šovė prie banko. Marshall pa
vieto šerifas Axline liko nu
šautas kai jis pasivijo plėši
kų 
III. 
tai 
tas

WA*SHINGTON, s. 16. —Be 
jokio paaiškinimo, turbut stai
giai pamišęs, Anthony Zuckett, 
65 m., kuris klausėsi radio, 
urnai pašoko, pastvėrė revol
verį, paleido du šuviu į radio, 
vieną šūvį į pianą ir nubėgęs 
į viršutinius kambarius palei
do kelis šuvius j dvi savo duk
teris, Sue, 22 m. ir Ida, 16 m., 
abi jas sužeisdamas. Po to jis 
užsirakino savo kambaryje ir 
persišovė. Duktė Sue jau pa
simirė, jis irgi veikiausia mirs, 
bet Ida gal ir pasveiks.
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KAIP FRANCIJA SAUGO SAVO AUKSĄ
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Franci jos aukso statinės žemės gelmėse 
j % .

Francija turi 35 nuoš. viso pasaulio au,kso ištekliaus. Tas 
auksas yra sukrautas Francijos banke, kurio galVa yra Emile 
Moreau. Tam auksui sukrauti po Paryžiaus gatvėmis, 85 pėdų 
gelmėje yra įrengti milžiniški urvai, prie kurių iškasimo 1,200 

kad 
visi

darbininkų dirbb tris metus. Tie urvai yrą tokie dideli 
juose gali' pašislept i i fpatogiai gyventi 2;000 žmonių - 
valdžios nariai, J ei priešas užpultų Paryžių, čia galima sukrau
ti visas tautos brangenybes. Tų urvų negali pasiekti jokie ka
ro pabūklai, nė nuodingos dujos.. Viskas operuojama čia pat 
gaminamos elektros. Net ir pumpuojamas į urvus oras yra 
stropiai perkošiamas, kad negalėtų patekti jokios nuodingos 
dujos.

Prezidentas ragina 
prisidėti prie tarp

tautinio teismo

Pakėlė pieno kainą 
Chicago je iki 11c 

už kvorta

Saar su baime laukia 
pasitraukimo int. 

kariuomenės
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Ties Anykščiais baisios 
žmogžudystės planas 

dar baisesnis

Zasui nepasisekė po pa
rodymų vargo “atsi 

gauti”

t
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt ledinis liejtus ar snie
gas ryte; Šalčiau į vakarą.

Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:- 
43.

Airijoje nėra nė vieno airio!

DUBLINAS, s. 16. — Val
džios valdoma radio stotis jau 
kelintas mėnuo ieško pranešėjo 
darbui tikro airio, kuris galėtų 
kalbėti senovine airių kalba. 
Bet visoje Airijoje tokio žmo
gaus dar nesusirado! <

WASHINGTON, s. 16. — 
Prezidentas Roseveltas šiandie 
pasiuntė senatui trumpą spe
ciali pranešimą, kuriame jis 
ragina Jungt. Valstijas prisi
dėti prie -tarptautinio teismo, 
kad tuo’ padaryti “tarptautinę 
teisdarystę praktišką ir naudin
gą”, nes tas pilnai sutinka su 
Amerikos nusistatymu.

Prezidentas ragina senatą 
kuogreičiausia ratifikuoti visus 
protokolus apie Amerikos pri
sidėjimą prie tarptautinio teis
mo. Niekurie tų protokolų 
buvp pasirašyti jau 1920 m., 
vėliau dėl senato opozicijos 
buvo kelis sykius taisyti ir tik 
1930 m. buvo paduoti ratifi
kuoti. Bet ir per tą ilgą laiką 
senatas vis delsė su ratifikavi
mu tų protokolų, taip kad ir 
ikišiol Jungt. Valstijos dar nė
ra prisidėjusios prie to teis
mo.

CHICAGO.— Pradedant nuo 
vakar deinos visos pieninės 
pakėlė pieno kainą iki 11c. už 
kvortą paprasto pieno.

Jos aiškinasi, kad pakėlimas 
pasidaręs reikalingas delei pa
kėlimo kainos už pieną farme- 
riams. Bet tai yra ne tiesa. 
Farmeriams liko paketla po 20c 
už 100 svarų. Bet už tai vi
sai nesenai farmeriams pieno

’ • ' . , 1 \ 1 ,f‘h . L

kaina buvo nukapota 25c už 100 
svarų. Tegaus tada pieno kai
na vartotojams nebuvo nupi
ginta. Taip kad pieninės far
meriams dabar moka po 5c už 
100 svarų mažiau, negu mokėjo 
pirmiau, kada, pienas parsida- 
vinejo po 10c už kvortą.

SAARBRUGKEN, s. 16. — 
Saar kraštas vakar triukšmin
gai atšventęs “pasiliuosavimą”, 
dabar su baime laukia tolimes
nių įvykių, nes numanoma, kad 
kaip tik iš to krašto pasitrauks 
iut \ nacionalinė kajftufcmenė 
tuoj prasidės nacių teroras. 
Jau keli komunistai liko areš
tuoti, o kiti gavo įspėjimą, kad 
jie išsinešdintų iš Saar krašto.

Teroras, kuris buvo pasireiš
kęs prieš pat plebiscitą, dabar 
kiek apsistojo. Bet visi ma
no, kad tai yrą tik tyla prieš 
audrą. O ta audra ateis kai 
Vokietija formaliai perims šį 
kraštą.

Politiniai tremtiniai jau ruo
šiasi bėgti į užsienį. Franci- 
jos konsulatas yra apgultas 
žmonių, prašančių vizų įva
žiavimui į Franciją. Bet esą 
tik nedaiigelis tas vizas gau
ną. '

Nacių priešininkų Vadai irgi 
yra pasiruošę bėgti, nes ant jų 
pirmiausia įkris nacių pagie
ža. Patys naciai neslepia, kad 
jie bandys keršyti savo prieši
ninkams.

Socialdemokratų vadas Max 
Braun šįvakar išvažiuoja į Ge- 
nevą. Į ten išvažiuos ir kata
likų vadas., Kiti gi ruošiasi 
bėgti į Paryžių, ar J Šveicari
ją-.; Niekas^ nesitiki, kad. na
ciai čia elgsis nors kiek ge
riau, negu jie elgiasi su opo
zicija pačioje Vokietijoje.
Anglijos konservatoriai paten

kinti ir nepatenkinti
LONDONAS, s. 16. — Ang

lijos konservatoriai rodo dide
lio pasitenkinimo, kad Saar 
kraštas nutarė gryšti prie Vo
kietijos. Bet kartu ir pas juos 
jaučiamas didelis susirūpini
mas, kad Hitleriui dabar išaugs 
dideli ragai ir kad su juo bus 
sunku susikalbėti. O Anglija 
vis dar norėtų, kad Vokietija 
pasiliktų tautų sąjungoje.

Bet valdžia ketina laikytis 
šaltai ir pirmiausia bandys su
sitarti su Franci j a. Tuo tiks
lą į Londoną sausio 31 d. at
važiuos Franci jos premjeras 
Flandin ir užsienio reikalų mi- 
nisteris Lavai.

Vien rašto ekspertai 
liudija Hauptman- 

no byloje
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Rooseveltas nurodo, kad pri
sidėjimas prie tarptautinio teis
mo nė kiek nesumažins Jungt. 
Valstijų suverenumo, bet, daug 
prisidėš prie išlaikymo pasau
lyje taikos.

Užmynė katinui uodegą ir dar 
nori $25,000

ATLANTA, Ga., s. 16. — 
Miss Matties VVeathers patrau
kė teisman groserninką, reika
laudama iš jo $25,000 atlygini
mo. Ji eidama į groserrię ne
tyčiomis užmynė uodegą kati
nui, kuris ją gerokai už tą su
kandžiojo ir apdraskė. Federa
linio teismo jury išklausė by
los, bet nuosprendžio neišne
šė.

.■ i.i .m ...

HARLAN, Ky., s. 16. Mil- 
lard Wildėr, 40 teisnjo rū
muose peršovė savo Žmoną; ku
ri nesenai užvedė perskirų By
lą ir tada pats persišovė. Ąbię- 
j ų gyvastis// pavojoj.

FLEMINGTON, N. J., s. 15. 
—Jau kelintą dieną Bruno 
Haupmanno byloj liudija vien 
rašto ekspertai. Ir visi jie 
liudija vieną ir tą patį: kad 
reikalaujantys išpirkimo už 
Lindbėrghų kūdikio sugrąžini
mą laiškui yra rašyti Bruno 
Hauptmann. šiandie buvo pa
šauktas liudyti jau aštuntas to- 
kis ekspertas. A

UTENA. — Ties Anykščiai 
baisios žmogžudystės žudikui 
A. Juciui mirus krim. pol. ve
dant kvotą 
bloknotas, 
išžudyti 20

Suimant 
revolveriai

Ir Krekenavos valsčiuj 
išeikvojimas

•KAUNAS, gr. 29.
kar SCA vadas Zasas teisme 
davė savo pasiaiškinimus. Be
siaiškindamas labai pavargęs 
ir dėl to vakare nutaręs įsi
gerti.

»L. ai. ties

PANEVĖŽYS.— Savo laiku 
buvęs Krekenavos valsčiaus sek
retorius Urbonaitis, bendrai su
sitaręs su tuo metu buvusiu 
rašininku Juozu Mačiulaičiu, 
pradėjo eikvoti pinigus. Už pi
nigų išeikvojimą patraukti teis
man. Gruodžio 21 d. Panevė
žio apygardos teismas, išžiūrė
jęs bylą, pripažino abu kaltais 
ir nubaudė po 1 metus kalėji
mo, paskiriant 5 metus ban
domojo laiko.

MEXICO CITY, s. 16. —Du 
traukinio darbininkai liko už
mušti susidūrus netoli miesto 
dviems pašažieriniams trauki
niams.

■ '• Mimbįinii

BERLYNAS, š. 16.— Nacių 
valdžia< įsakė konfiskuoti turtg 
ir dviejų prof Einšteino žentų.

Trys Minnesotos 
gangsteriai nu
šauti Floridoj

vo.
Policija 

nugabeno 
kolui surašyti. Policijos da
boklėj Zasas tuoj išsitiesė apt 
grindų. Teko šaukti medicinos 
pagalba, nes buvo pavojaus, kad 
Zasas gali užtrokšti. Buvo iš
šaukta greitosios pagalbos au
tomobilis ir Zasas nugabentas 
Kauno m. ligoninėn. Ligoninės 
budįs gydytojas p. Strimaitis, 
pasitaręs su dr. Kuzma, Zasą 
paguldė į atskirą palatą ir su
teikė medicinos pagalbą.

Iki ryto Zasas išsipagiriojo, 
6 6 vai. atėjo policininkas ir 
nusivedė Zasą į III nuovadą 
protokolui surašyti.

Iš nuovados Zasas tiesiai nu
žingsniavo į teismą.

Dar viena Tauragės iš
eikvojimo byla

TAURAGE—1933 m. birže- 
ffo JT d;* Tauragės ‘ paSfo virš. 
D. 3akovlevas-Mateckis Taura- 
ges nuv. policijai pranešė, kad 
praėjusią naktį išplėšta pašto 
geležinė spinta. Į įvykio vietą 
atvyko tardymo organai. Ti
riant nerasta jokių į paštą įsi
laužimo žymių. Po kušete, ant 
kurios miegojo tą naktį budė
jęs laiškanešis K. Norušaitis, 
rasta pakišta antro komplekto 
geležinės spintos raktai ir 
apie 90 litų pinigų. Spinta ras
ta atrakinta, virvelė nupiauta 
ir lako antspauda nuplėšta. Iš 
spintos pagrobta apie 13,000 
litų valdžios pinigų. D. Ma- 
teckis metė kaltinimą budėju
siam laiškanešiui Kl. Norušai- 
čiui (dabar 
6 mėn. S; d. 
plėšinė j imą), 
tą padaryti.
suimtas K. Norušaitis, bet ve
dant tardymą paaiškėjo visai 
kas kita. Tapo suimtas virši
ninkas D. Jakovlevas-Mateckis. 
Jis kaltu neprisipažino. Matec- 
kis patrauktas atsakomybėn pa
gal B. St. 1 ir 3 d. 578 str.

Gruodžio 11 'd. Šiaulių apy
gardos teismo išvažiuojamoji 
sesija šią bylą sprendė. Byloj 
pakviesta apie 12 liudininkų. 
Prokuroras pažymėjo, kad ši 
išeikvojimą padarė tik Jakovle
vas-Mateckis. Visos apiplėšimą 
vaizduojančios aplinkybės yra 
jo paties sufabrikuotos. Kalti- 
hamasis ir teismo posėdy kaltu 
neprisipažino, 
jis pats prašė išteisinti.

Apygardos teismas bylą pra
dėjo spręsti apie 9 v. ryto 
Sprendimas paskelbtas apie 18:- 
20 vai. Dimitrius Jakovlevas-

0KLAWAHA, Fla., s. 16.— 
Federaliniai agentai užklupo 
puikų vasarnamį prie Wėls 
ežero, kur buvo pasislėpę gang- 
steriai iš Minnessotos, kurie 
apie metai laiko atgal buvo 
pastvėrę St. Paul bankierių 
Bremer ir išreikalavę $200,000 
už jo paliuosavimą.

Gangsteriai atsisakė pasiduo
ti federaliniams agentams, už
sibarikadavo namuose ir prasi
dėjo ilga abipusė kova iš kul
kosvaidžių 
gana ilgai 
viena moteris bandė iš apšau
domo namo prasimušti ir pa
bėgti, bet visi trys krito negy
vi, suvarstyti federalinių agen
tų kulkų.

Likusieji dar ilgai laikėsi, 
bet matydami, kad negalės at
silaikyti, pagalios, pasidavė fe- 
deraliniam agentams.

Gangsteriai ir jų meilužės 
buvo tą namą pasisamdę vi
sam sezonui iš Carson Br.ad- 
ford, prezidento Biscayne Keli
nei Club iš Miami. Jie buvo 
tikri, kad niekas ten jų nesu
ras. Bet federaliniai agentai 
vistiek juos surado.

(Baimė turi dideles akis, sa
ko patarlė. Turbut tas pats at
sitiko ir čia, nes 
žinios pranešė, kad du gangs
teriai ir moteris liko nušauti, 
o kiti 
ir jų meilužės— pasidavė. Te- 
čiaus pasirodė, mušiui nutilus, 
kad nušauti yra tik ilgai ieš- 
kotas gangsterių vadas ’Fred 
Barker ir jo motina, kurie vie- 
nuodu ir gyveno tame vasarna
my, neskaitant negrės virėjos, 
kuri betgi mūšy nedalyvavo. 
Agentai šaudė namą per kelias 
valandas ir leido dujų bombas 
ir kada per ilgą laiką niekas Mateckis nubaudžiamas 3 met. 
iš namo nėbeatsakė, tai minėta 6 mėn. sunk, darbų kai. Paštų 
negrė buvo pasiųsta į vidų pa- valdybai iš nuteistojo priteisė 
žiūrėti kas ten dedasi. Ji .ir 
pranešė, kad Baker ir jo mo
tina yra užmušti. Ir jokių ki
tų žmonių name nebuvo. Nė 
vienas agentų irgi nėra sužeis
tas. Motina, sako, irgi akty
viai mūšy dalyvavo ir krito ne
gyva su 
koše),

12,952.57 lt. civilinio ieškinio. 
Teismo išlaidas uždėjo nuteis
tajam. Bylos pasiklausyti buvo 
atėję beveik visi pašto įstai
gos tarnautojai ir k. Tai jau dvi 
pastaraisiais metais padarytų 
išeikvojimų Tauragėj bylos iš- 

kulkosvaidžiu ran- spręstos. Dar liko neišspręsta 
antstolio ir viena mažesnė.
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KORESPONDENCIJOS
Boston, Mass

Kaip išrodė gubernatoriaus 
inauguracija

Sausio 3 d. buvo prišalkin
tas naujai išrinktasis Mass. 
valstijos gubernatorius James 
M. Curley, kurio inauguracijoj 
dalyvauti buvo oficiališkai pa
kviestas senas lietuvių veikė
jas ir buvęs “Tarpininko” lei
dėjas A. J. Kupstis. Su juomi 
kartu pasidarė proga ir man 
ten dalyvauti kaipo lietuvių 
reporteriui. Kadangi gerb. A. 
J. Kupstis turi plačią pažintį 
su stambiaisiais demokratų po
litikieriais bei valdininkais,* tai 
mudviem suteikė “garbingas 
vietas” arti centralės platfor
mos puošnioje State House at
stovų buto salėje greta kitų 
žymesnybių. Tūkstančiai žmo
nių jau buvo susirinkę ir lau
kė p. Curley prakalbos. Belau
kiant buvo progos pasikalbėti 
su kai kuriais aukštaisiais de
mokratų lyderiais apie lietu
vius. Pasirodo, kad jie puikiai 
nusimano apie lietuvius, pažį
sta žymesnius musų veikėjus 
ir atsimena prof. V. Biržišką, 
kuriam atvažiavus iš Lietuvos 
anais metais p. Curley miesto 
vardu surengė bankietą. Jie 
su pasididžiavimu mini Shar- 
key vardų ir apgailestaudami 
kalbėjo apie “Lituanicos” žu
vimų.

Gerb. A. J. Kupstis užklau
sė jų, ar jie žino kų nors apie 
lietuvių darbininkų padėtį ir 
darbininkų judėjimą. Jis jiems 
paaiškino, kad lietuviai darbi
ninkai yra gana stiprus orga- 
nizatyviai ir turi keletą dide
lių savo laikraščių, kurie net 
dienraščiais išeina Brooklyne 
ir Chicagoje. Apie tai ponai 
politikieriai irgi nusimaną, bet 
jie vadina kovingus darbinin
kus “reds”. Apie pastaruosius 
kalbėjo be jokio entuziazmo.

Pagaliau p. James M. Curley 
pradėjo savo inauguracijos 
prakalbą. Reikia pripažinti, kad 
p. Curley yra gabus oratorius. 
Turi gerą išraišką ir stiprų 
balsą. Jis klausantiems davė 
visą eilę pažadų, kaip papras
tai visi politikieriai daro, ir 
tvirtino, kad jo pažadai busią 
išpildyti iki taško. Plačiai aiš
kino apie savo planus ir dar
bus ateityje sąryšy j su namų 
statyba, parupinimu naujų dar
bų bedarbiams, taipgi palietė 
bankus ir pasmerkė visokius 
šmugelninkus bei kriminalis
tus.

Naujai .išrinktajam guberna
toriui priesaikų davė valstijos 
sekretorius p. Cook, kadangi 
senatas dar nebuvo išsirinkęs 
savo pirmininko iki inaugura
cijos dienos ir po inauguraci
jai dar keletą dienų tęsėsi “fi- 
libusteris” senate. Ten demo
kratai su republikonais vedė 
aršią tarpusavę kovų. Mato
mai, ir p. Curley neryavo tas 
incidentas, nes ir jo ūpas ne
buvo aukštai pakilęs. Tam ga
lėjo būti dar ir kitos priežas
tys, — tai senojo gub. Ely pa
skirstymai geresnių vietų sa
vo frentams, kaip, pa v., pa
skyrimas p. Leonardo polici
jos viršininku, vietoj senojo 
buvusio p. Huitmano, kuris da
bar buvo 'paskirtas Finansų 
Komisijos pirmininku, Curley 
yra baisiai nepatenkintas to
kiais pakeitimais ir žada juos 
pakeisti “geresniais piliečiais”.

Tas tik ir parodo, kad p. 
Curley net prie geriausių no
rų negalėtų kažin kiek gero 
padaryti darbo žmonėms, nes 
jis pats priklauso nuo stam
biųjų kapitalistų, kurių para
ma jis yra išrinktas guberna
torium. Pirmieji jo žvarbiau
si “darbai”, kaip matom, turės 
būti pakeitimai valdininkų ki
tais, “geresDiais*piliečiajs”, o 
kokia gi iš to nauda, darbiniu* 
kame? Mums ir Vieni ir kiti

— tie patys ponai. Bet publi
koj, žinoma, buvo daug tokių 
kurie šventai tikėjo p. Curley 
prakalboje duotiems pažadams 
ir dabar jie lauks naujos ger- 
buvystės.

Abelnai imant, man visos 
tos inauguracijos ceremonija 
atrodė paprasto cirko Šurnas, 
o daugiau nieko, žmonės su
silauks tik tada gerbuvystės, 
kuomet bus inauguruojami gu
bernatoriai ir kiti valdininkai 
darbo žmonių išrinkti, o ne ka
pitalo tarnai.

Reporteris.

sa-

Pittsburgh, Pa
Musų paminklinis kambarys

Gruodžio 10 d. 1934 m. Liet. 
Kambario Fondo Komitetas tu
rėjo nepaprastų susirinkimų. 
Jame dalyvavo Lietuvos Minis- 
terio pareigas einąs daktaras | 
M. Bagdonas iš Vašingtono. 
Kad ir visai mažai laiko tetu
rėjo, bet mielai sutiko dalyvau
ti šiame susirinkime. Susirinki
mas įvyko Mokslo Katedroje 
8 vai. vakare. Dalyvavo ir tau
tinių kambarių viršininke p. 
R. C. Mitchell ir konsultantas 
architektas p. Albert A. Klim 
check. Svarbus, gyvi reikalai 
apsvarstyta.

Liet. Kambario dekoracijų 
projektas, kaip žinoma, yra at
siųstas iš Lietuvos. Kaip kitų 
tautų kambarių pirmieji pro
jektai buvo tik prirengiamai
siais (preliminary), taip neiš
vengiamai yra ir su musų pir
muoju projektu, architekto p. 
A. Gudaičio patiektu. Mat, rei
kės tūlas permainas padaryt. 
Pats projekto patiekė jas yra 
savo specifikacijose numatęs 
kaikurias permainas.
~-Iš pasikalbėjimo su dr. - M. 
Bagdonu paaiškėjo visiems, 
kad architektas A. Gudaitis 
yra apsiėmęs, įsipareigojęs pa
daryti naują projektų su per
mainomis, kurios bus pama
tuotos bendrai Pittsburgho 
Universiteto Valdybos ir L. K. 
Fondo KJomiteto. ' Kai kurių 
tautų tik trečias ar ketvirtas 
projektas tapb galutinai pri
imtas. Mes tikimės, kad an
trasis projektas bus visai tin
kamas, bus priimtas. Jeigu 
taip, tai, ponia Mitchell pasa
kė,'5000 litų suma, kų Lietu
vos vyriausybei lėšavo šio pro
jekto konkursas, bus Pitt. Uni
versiteto kredituota liet, kam
bario fondui.

Lietuvių paminklas — kam
barys bus tikrai; bus per am
žių eilę, ir dėl to turiių dėt 
visas pastangas, kad jis visa
da butų su lietuvių dvasia, lie
tuvių meno pajautimu. Pasi- 
darbuokim aukomis, čekius ra
šykite: Lietuvių Kambario 
Fondas, o siųskit: V. Zamblau- 
skas, 31 Minooka St., Pitts
burgh, (10) Pa.

LKFK Spaudos Komis.
J. Baltrušaitis.

man ne vieta su tuo nikeliu.
įeinu į vidų, — nagi žiū

riu, kad koks tuzinas mano 
pažįstamų sustoję laika atrė
mę barą, ne tik sU ranka, ale 
ir su keliu... Alio, alio, alio. 
— visi veik vienu balsu, “eikš, 
imk vieną nuo manęs” 
ko vienas.

Na, pamaniau sau, tai jau 
papuoliau, bet ką darysi — lo- 
ską juk turi priimti. Ir atsi
stojau jiems į pagelbą laikyti 
barų.

Kadangi mes visi vyrai bu
vome, taip sakant, su ūsais, 
tai anekdotų apie May West 
ar tam panašių neporiname, 
bet apkalbėjome visus bėga
mus reikalus musų draugijinio 
gyvenimo, kol kiekvienas sakė 
“na, dabar nuo manęs”, žiū
riu, kad jau ir man reikia sa
kyti: “na, dabar nuo manęs”. 
Dar sykį įkišau ranką į kiše
nių, bet vis tas pats vienas ni
kelis.

Nors žinojau, kad ausų nie
kas nedaužys, vienok šykštuo
liu arba “brok” pasirodyti tai 
nelabai malonus dalykas. Ir ka
da mano draugai pradėjo ka
žin ką nuoširdžiai diskusuoti. 
sumaniau išsprukti per duris. 
Kada aš jau buvau netoli du
rų, nugi visi į ’mane sužiuro. 
Gerai, kad visai prie durų sto
vėjo “slot mašina”, — aš tuoj 
jai už rankenos. Bet matyda
mas, kad nekurie nepaliauja į 
mane žiūrėję ir kad nukreip
ti jų dėmesį, įkišau tą nikelį 
ir papumpavau... Tik br-r-r-r. 
Aš niio galvos kepurę, pakišau 
ir vos pilna nepribyrėjo. Ir 
juste nejutau, kaip surikau 
“Hupee!” Kas toliau dėjosi, 
tai tik pasakysiu tiek, kad tu
rėjau pasidėti ir kepurę, ir 
overkotų, ir pirštines, ir vis 
dar buvo peršilta. O jau ten 
buvusių 
tai mai

Taigi

žmonių draugiškumas, 
o mai!
džekpatas išgelbėjo.

Pakšt.

Fleming ton,N.J.

Rockford, III
Džiakpatas išgelbėjo

kad sušilus, 
einant j užeigą, tai, žino- 
kas reikalinga. Taigi įki-

NAUJIENOS, Chicago, III.
........  i..............   i.i. ...............................................................................................

Ketvirtadienis, saus. 17, ’35
re Hauptmann’ui virvę ant ka
klo. Tokia beiit forftitiojasi opi
nija. ‘ * i

Garsaus lakūno Lindbergh’o 
žodžiai turi be galo didelę reik
šmę. Sakoma, kad vienas treč-: 
dalis viso Civilizuoto pasaulio 
gyventojų Lindbergh’ui užvy- 
di. Ar tas pavydas turi kokią 
svarbą jo kūdikio pavogime 
— tai klausimas. Jeigu taip,- 
tai kokia širdis buvo žmogva- 
gio atimti gyvybę nekaltam 
kūdikiui tik dėlto, kad jo tė
vas dar kūdikiui negimus vie
nui vienas ir tai pirmas žmo
gus oru perlėkė Atlantiką ir 
saugiai nusileido Paryžiuje. Iki 
šiam laikui visi liudininkai iš 
kaltinamųjų pusės kaltina 
Hauptmann’ą. Sausio 8 d. po
ra-žymių liudininkų aiškiai pa
sisakė, kad Hauptmann’as yra 
kaltas. Vienas matė Haupt
mann’ą su kopėčiomis tą die
nų, kuomet kūdikis buvo iš
vogtas dviejų mylių atstume 
nuo Lindbergh’o namų. Taksi 
draiveris 
mąnn’as 
perduoti 
Condon,
žmogvagio

Teismas 
dienas ir 
——«

dar tris ar ketUriaš .savaites. 
Valstija prieš kaltinamąjį tu
ri dar 100 liudininkų; visi jie 
tūrės bent ką pasakyti. Vėliau 
prasidės apsigynimo jėgos ju
dėti.

Sausio 9 d. Dr. John F. Con
don (Jafšie) po prisiega aiš
kiai pasakė, kad Hauptmann’as 
kūdikį pavogė ir kad jis ne 
tik Hauptmann’ui perdavė $50,- 
000, bet ir su Hauptmann’u 
apie valandą laiko susėdę kal
bėjosi.

Labai galimas daiktas, kad 
Hauptmann’as paėmė išpirki
mo pinigus “Ransom money”,

bet tas dar nereiškia, kad jis 
ir kūdikį pavogė bei nužudė.

Byloje grynų faktų vis dar 
trukšta. Kas visapusiškai seka 
Lindbergh’o kūdikio pavogimo 
ir nužudymo tardymą, žino, 
kad visa ta tragedija yra ga
na komplikuota. Viena Chica- 
gos moteris advokatė yra 'pa
rašius tam tikrus lapelius, ku
riuose daro spėjimą, kad Lind
bergh’ų kūdikis nebuvo pavog
tas ir nėra nužudytas. Tie la
peliai buvo išsiuntinėti apie 150 
tų žmonių, kurie buvo pašauk
ti per valstiją būti teisme ir 
iš kurių turėjo būti išrinkta

dvylika šiai bylai teisėjų — 
džiuri. Keturios ypatos, suriš
tos su šia garsia byla yra jau 
toirę, vienas nusižudęs, vienas 
nubaustas kalėjimu ir tūkstan
čiai kitų žingeiduolių, kurie ra
šinėjo laiškus Lindbergh’ams 
ir policijai kūdikio ieškojime 
bei žmogvagio medžiojime.

Taip, pas Hauptmann’ą ra
sta išpirkimo pinigai, bet jis 
sako, kad tuos pinigus jam 
perdavė jo draugas Frisch, ku
ris jau yra miręs.

Kur teisybė ir kur tikras 
kaltininkas?

Viznis.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
A

LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

liudija, kad Haupt- 
padavė jam . laišką 

Dr. John F. (Jafsie) 
tarpininkui tarpe 
ir kūdikio tėvų. f 

tęsėsi jau kelias 
manoma, kad tęsis

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuu 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
dlėctric treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer- 

'ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

Teismabutis, kur nagrinėjama 
Hauptmann’o byla

mažiausį 
kieno iš- 
kiekvienų

Mažas Fiemington miestelis. 
Teismo butas irgi ^mažas. Čia 
yra susispietę apie G00 Ame
rikos ir kitų šalių spaudos at- 
stovų — korespondentų, kurie 
gaudo šios garsiausios pasau
lio kriminalės bylos 
nuotykj, ne tik bet 
tartą žodį, bet ir 
pasijudinimą aprašo.

Hauptmann’o byloj randasi 
apie 108 liudininkai; Haupt
mann’o apsigynimo fronte sto
vi apie 60 liudininkų, šita gai'- 
si byla suinteresavo ne tik 
amerikiečius, bet ir kitų šalių 
gyventojus. Dalyvauja Angli
jos spaudos gabiausi korespon
dentai. Kadangi kaltinamasis 
Hauptinann’as yra vokietis, tad 
ir Vokietijos korespondentai 
atidžiai seka teismo eigą. Ar 
ištikto Hauptmann’as pavogė 
Lindbergh’ų kudlkj ir jį nužu
do, — klausimas gana kietas. 
Kuomet Lindbergh’as buvo 
klausinėjamas, teisėjas jo už
klausė, ar tikrai jis mano, kad 
Hauptmann’as pavogė jo kūdi
kį? Lindberghas atsakė trimis 
žodžiais: “Taip, aš manau”. 
Spėjama, kad tiė trys -Žodžiai 
— “Taip, aš * manau”

DON’T

JOSEPH J. GRISH
,■ Lietuvis Advokatas

Rez. 6515 So. Rockwell Si.
Tel. Retnibljc 9723

Tel. Andovėr 1588
Hubbard. Baker

& Riče 
ADVOKATAI 

Kambarys“ 1555
1 N. La Sale St.

CHICAGO!K

Anų dieną užėjus šalčiams 
ir išsėdėjus kelias dienas prie 
pečiaus sumaniau eiti pasi
vaikščioti, kad kiek pamankš
tinus kaulus. Paėjus kokią my
lią, pradėjo Šalti ir ausys, ir 
rankos, ir kojos, nutariau eiti 
į kokių užeigų, 
Bet 
ma,
šau rankų j kišenių iki auku 
nės 
biau visą dtfghą ir vos nikelio 
ton beasoma. Na, manau sau, 
ėisiu pas savo gerus draugus 
j Palm Garden, kurio savinin
kai yra P. Šimaitis ir musų 
dainininkas J. Bacevičius. Sa
kau, kaipo draugai nuo pe
čiaus nevarys, nors prie baro

ir su galais pirštų apgrai-

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2843

Dr. Bertash 
756 West 35th St. 

Ccr. of 85th and Ęalsted Sts.
/Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:30 

Nedėliomis pagal sutarti.
fl. 5
Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

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

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

&

AKIU SPECIALISTAI

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prosnect 1930

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

* Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.
. .................... j inBi— ii a.—    i n

KITATAUČIAI

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3895

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

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

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

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
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 St., netoli Morgan 8t 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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.

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Dr. Pulsuckis 
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kam p. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699 

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margelis 
3325 So. Halsted St. 

Valandos: nuo 10 t. iki 2 po pietų 
ir nuo .G iki 8 vakaro.

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8483

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai." po pietų'ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 
Valandaj>hSąMIDWAY 2880

Telefonas Tardė 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų. 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso TeL Calumet 6893 
Rcz. Tel. Dresel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir vimj 
chronišku ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street.

Valandos: .2—4, 7—9 vai. vak. Ne
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 

diena.

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

Prjtaiko akinius dėl Visokių aklų

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St
Tel Boulevard 5203 ir 8413

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

..

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituaniča Avenue
CHICAGO, ILL

Dr. John J. Smetana 
OPTOMĘtRIŠTAS 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:80 iki 12 it nuo 1:80 
iki 8:00 va; vakaro, Nedėlįoms hUo 
9:00 iki 12:00 Kalbame lietttviškai

Tel. Cicero 2109 
ANTANAS PETKUS 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct 
CICERO, ILL.

Tet Lhfayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkčje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4992 ARCHER AV.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patamavja laidotuvėse kuopigiausial 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
1439 S. 49KCt™Cicero, IU. 

TeL Cicero 5927

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą,, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir tohtegystę. Priren
gia teisingai akinius^ Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sb 
elektra, parodančią mažiausias ktai- 
dar. Speęialė atyda atkreipiant i mo
kykloj vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

. Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandas uo 10-M, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

užnė

NEGLECT
A COLD

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

Visi Telefonai
Yards 174 

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulance Patamar 
vimąs Dieną ir Nak
tį. Moderniška Kop

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

J. F. EUDEIKiS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 S. Hermltage 
Avenue
Skyrius 

4447 S. Fairfield Avė.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
TeL Monroa 3877

Laidojame ant lengvu išmokėjimų

Rep. 3100 arba PuL 4151 
2506 West 63rd St. — 

10734 S. Michigan Avė.
N. RADIS Ch.

IŠTIRKITE 
Juozapo Eudeikio ir 

TĖVO 
Laidotuvių Lengvą 
Išmokėjimo Planą. 

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue 

mI i, „I,,. Į ..... .

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituaniča Avė 
Tel. Boulevard 4139

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir hugščian. 

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

CHICAGO. ILL.
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KORESPONDENCIJOS
Newark, N. J.

Atstatymo Bendrovės šėrinin- 
kų Dėmesiui

New Jersey valstybėje gy
venančių Atstatymo Bendro
vės šėrininkų prieš-seiminis su
sirinkimas šaukiamas sekma
dieny, sausio (January) 20 d., 
2:30 vai. po pietų, šv. Jurgio 
Dr-jos salėje, 180 New York 
Avenue, Nevvark, N. J.

Susirinkime teks paliesti se
kamus klausimus: ‘

1. Bendrovės dabartinį stovį 
ir reikalu sušaukti jos teisėtą 
seimą.

2. Seiman vykimą ir įgalio
tinių į jį siuntimą,

3. Patikrinimą šėrininkų ad
resų, nes dabartinieji Bendro
vėje esamieji adresai yra pa
senę — jais šėrininkų pasiek
ti negalima.

4. Išaiškinti arba pagelbėti 
išaiškinti mirusiųjų šėrininkų 
šorų statusą.

5. ApsMarstyti reikalingumą 
turėti nuolatinį šėrininkų Ko
mitetą New Jersey valstybė
je.

6. Nustatyti bei savo mim 
lis pareikšti dėl Bendroves at
eities.

Daugiausiai Bendrovės šėri
ninkų New Jersey valstybėje 
yra Newark’e, Elizabeth’e ir 
Harrison-Kearny — jie leng
vai galėtų pripildyti tą skait
linę, kuri yra reikalinga (apie 
2000 balsų) kvorumą sudary
ti.

Visi šėrininkai susirinkiman 
kviečiami. Nuo šio susirinki
mo priklausys šaukiamojo sei
mo teisėtumas ir Bendrovės li
kimo nustatymas.

— Kvorumo Komisija.

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

I ________

Art Pikas and Kucin Head Tournament 
in Scoring

Red Bird Star Leads List With 62 points, 
With Kucin Claiming 46.

In lašt Sunday’s game Art Pikas made 5 points when the 
Red Birds beat the first place team, the Bulaw Aces. Kucin his 
nearest rival -and playing on the Bulaw Aces team also made 
5 points. So, the boys are really fighting it out for that prize. 
Blinstrub of the Imps is also gė|ting on tep very fast. He has 
now a totai oi; 44 points.
Player Team

Gamės

6. BELSKIS BOOSTERS
6. WASHINGTON A. C.
6. SLEEPERS A. A. RADIO Northsidiečiai gražiai 

dainavo

1. Art Pikas
2. Kucin
3. Blinstrub
4. Lauraitis

5. Stanaitis
6. Kluchinskas

7. Lauchiskas
8. Venskis
9. Conrad

RED BIRDS 
BULAW ACES

IMPS
J. F. EUDEIKIS 
B. R. BOOSTERS 
IMPS
STANLEY P.
MAŽEIKA’S ACES 
BULAW ACES 
RED ROSES 
J. F. EUDEIKIS 
B. R. BOOSTERS

Baskets Free
Throws

16
2

Totai
62
46
44

5
4
4

4 
ŽUKAS.

Stanley P. Mažeika’s Aces in Ist Place
While the Mažeika’s Aces were resting up lašt Sunday the 

Bulaw Aces, who were tied with them for first place, lošt to 
the Red Birds, there-by dropping to seęond place in the^ “Nau
jienos’* Basketball Meet. The Mažeika’s have not as yet lošt 
a game. •

The Bulaw Aces and the J. F. Eudeikis Blue Ribbon Boost- 
lost one game and are both tied for second place. Theyers

will meet in the near future to play off that tie and it will be 
one of the best games of the tournament.

The Atlantic Villagers are tied with the Red Roses for 3rd 
Place. Both teams have wpn 5 games and lošt 2 games.

The Atlantic Villagers lošt to two of the^strongesFtams 
in the meet the STANLEY P. MAŽEIKA’S ACES and BULAW 
ACES.

The Red Roses lošt to the ATLANTIC VILLAGERS and 
the STANLEY P. MAŽEIKA’S ACES.

Team Standings at the End of 7th Round
W0N

1. STANLEY P. MAŽEIKA’S ACES ,,
2. J. F. EUDEIKIS BLUE RIBBON BOOSTERS
2. BULAW ACES
3. ATLANTIC VILLAGERS
3. RED ROSES
4. BANNER A. C.
5. IMPS
5. RED BIRDS

LOŠT 
0

Mažeika’s Aces play J. F. Eudeikis, 
next Sunday

Phil Krause, Star Player of De Paul, in line-up 
of Eudeikis’ Team

By J. J. Žukas
Next Sunday will bring to- 

gether two of the strongest 
ėeams in the Naujienos Basket- 
jall Tournament. Both teams 
irę composed of former and 
jresent college athleies, and 
vlien they clash at 5 P. M. 
xt Fuller Park, 45th & Ptince- 
ton, it will be one the best 
basketball games ever presented 
n any part of the country. 
The teams have proven their 
superioįrity in the 
rounds by easily 
aside their opponents 
geores.

Phil Krause, star
Quintet 
famous Notre

player, Ed 
in the J. F.

to the spectators;
you

earlier 
sweeping 
by large

Pasiklausykite Radio 
Programo 8 valandą 

vakare

Paul 
of the 
football 
will be

cager of 
andihe De 

brother 
Damą 
Krause,
EUDEIKIS BLUE RIBBON 
LINE-NP. Other famous play- 
ers that will play in the šame 
line-up will be Conroy, the 
famous Watch 
riek

brothers, 
Lauraitis.

Pat-

CEDARW00D INN . i
2642 WEST 63rd STREET

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

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

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

Galima mokėti po 50c. j mėnesj

m

Tavo turtas apsaugo
ta per U. 8. Govern
ment įstaigą. Fejleral 
Savlngs and Loan 
Insurance Corporation, 
Washlngton, D. C. dėl 
kiekvieno asmens Iki 
*0,000.00.

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- 

m eity išmokėjom 5%.
Pirma Federal ir tvir-

Blausia finansinė ištaigą. lEDERALoAVlNGS j1““® d«[,re?jįa v, ■ . w nekenkė ir nekenks, Ne- 
ANP LOAN ASSOC1ATION ra jokių iSkaSBių likti 

musų organizacijos nariu.OF CHICAGO

2324 So. Leavitt Street
PHONE CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <3
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 W
Vanos, lietaus ir druskos vanos. ”

Moterima seredomia iki 7

and Tony

The Mažeika’s Aces will pre- 
sent a very fact and erafty 
team in ’tnė way of Benny 
Budrick aii<T“Joe Kluchinskas”, 
two of the most popular play- 
ers in the city. The Mažeika’s 
have a well balanced team and 
wonderful team work with 
their fast accurate passing 
and shootirig. As I stated

. '■ r. A?

Iš Draugijų Veikimo
18 Apielinkės drau
gijos buriasi krūvon

18 APIELINKĖ — Susijun
gusių Brolių ir Seserų Drau
gijos ir 18-tos Apielįnkės Poli
tikos ir Pašalpos Kliubo susi
rinkimas įvyko pereitą sekma
dienį, vietos parapijos svetai
nėje.

Pirmininkas p. Jokubauskas 
atidarė susirinkimą ir iš skai
tyto protokolo paaiškėjo, kad 
draugija yra turtinga pinigais 
ir skaitlinga nariais. Vietoje 
prisirašė dar keli nauji na
riai. *
> Šv. Jono D-ja rengiasi 

jungtis

Teko girdėti nuo kai kurių, 
kad ir šv. Jono Draugija žada 
jungtis Brolių ir Seserų Drau
gijom Susirinkimas nutarė su
rengti balių prieš užgavėnes, o 
vasarą rengti išvažiavimą. Ko
respondentu buvo išrinktas 
Petras P. Lapenis.

Draugijos Narys.

Iš Roselando Kl. ir 
D-jų Susivienijimo
ROSELAND — Nors Rose

lando Kliubų ir Draugijų Su
sivienijimas per paskutinius 
metus turėjo daug išmokėti 
pomirtinėmis ir pašalpa ligo
se, jo kapitalas paaugo pen
kiais šimtais dolferių.

Tas paaiškėjo metiniame su
sirinkime, kuris įvyko pereitą 
penktadienį. Metiniame susi
rinkime buvo nutarta laikyti *

before, both teams are very 
strong and it will be a very 
interesting game to watch.

Mr. J. F. EUDEIKIS upon 
learning of this game gives a 
warning
“Bring out your fans, 
spectators, because we are go- 
ing to turn on the heat and 
it is going to be plenty hot”.

Seęure your passes and 
be there Sunday

Gpme on, your spectators, 
ahjl be in the greatest event 
of the year for only 50 cents. 
I can promise you that you 
will be well satisfied with your 
investment by just witnessing 
that one featured game a t 5 
P. M. And that pass will eh- 
able you to see 20 more games 
before the tournament ends. 
20 MORE GAMES FOR ONLY 
50 cents:

Don’t forget that the games 
start at 1 P. M. and 
end until 6 P. M.

Don’t miss the game 
century next Sunday at

šj vakarą 8 vai. bus puikus 
lietuvių radio programas iš 
stoties WHFC, kurį duos Jos. 
F. Budriko rakandų ir radio 
krautuve, adresu 3417 South 
Halsted St. Išgirsite gražių 
dainų ir muzikos bei naudin
gų pranešimų, kuriais galėsi
te pasinaudoti atsilankę į Bu
driko krautuvę.

Prie šios progos tenka pa
stebėti, kad Budriko radio va
landa pereitą sekmadienį iš di
džiules WCFL stoties pasižy
mėjo puikiomis dainomis iš 
operetės “Kornevilio Varpai”, 
kurias išpildė harmoningai 
“Pirmyn” choras, vadovaujant 
p. K. Steponavičiui, solistais, 
duetais ir šaunia Budriko radio 
muzika. Kaip man, taip ir vi
siems lietuviams Budriko radio 
programai teikia tikrą malo
numą.

Ne dainorius.

Praeito antradienio vakare, 
pasiklausius lietuviško radio 
radio programo perduoto iš 
Stoties W.G.E.S., rūpesčiu ir 
lėšomis Peoples Rakandų 
Krautuvių, sumaniau padaryti 
keletą pastabų apie jį. Pir
mausią, galima sakyti, kad 
šie programai yra gerai pri
ruošti ir įdomus, kaip lietu
viams taip ir kitataučiams.

Pastebėjau, kad vengiama 
vartoti rekordus, nes jie yra 
per daug vartojami kituose pro- 
gramuose ir radio klausyto
jams darosi nobodųs. šiuose 
programuose į kalbų numerius 
įeina tik trumpi patarimai apie 
sveikatą, kuriuos pereitą sy
kį teikė Dr. Lauraitis, D.D.Š.. 
ir gražus Humoras, bei juokai.

Grįžtant prie dainų, reikia 
pastebėti, kad pereitą sykį 
Northsidiečiai dainininkai gra
žiai ir tarti n ai sudanavo ke
letą kompozicijų ir liaudies dai
nelių. Vadovavo muzikas N. 
Kulis. Abėlnai sakant, Peoples 
Krautuvių programai man la
bai patinka.—J. B.

do not

of the
5 P. M.

IMPS meeting tonigh
A meeting of the IMPS 

football team is to held tonight 
at Naujienos, 1739 S. Halsted 
Street, at 8 P. M. sharp.

There is plenty of work to 
be done, so all the members 
are reųuested to attend.

A. Montvid, J r.

Viešnia iš Brooklyno
Praeitos nedėlios Progress 

Furniture Krautuvės radio pro- 
grame teko girdėti viešnią iš' 
Brooklyno, Kastanciją Menke- 
liuniutę, kurios 
man labai patiko, 
navo ir programo 
nas Romanas.

Buvo įdomių pranešimų apie 
biznio eigą ir svarbių ir nau
dingų patarimų nuo advokato 
K. Gugio. Toliaus, teko suži
noti, kad labai daiig pirkėjų 
lanko šią krautuvę, kadangi ji 
rengiasi prie pagrąžinimo, tat 
joje randasi labai daug pre
kių žemom kainom.

Jostra.

Sudegė fotografo P 
Conrado studija

dainavimas 
Taipgi dai- 

vedėjas, Jo-

ENGLEWOOD — Vakar va- 
|kare, apie 5:30, kilo gaisras, 
kuris sunaikino fotografo P. 
Konrado studiją, 420 AVest 62 
Street. Ji buvo įrengta krau
tuvėje, pirmame namo aukšte. 
Nors studija buvo gerokai su
naikinta, kitos namo dalys ne
nukentėjo. Kai gaisras kilo, 
tai krautuvėje buvo pats p. 
Kondratas ir p-lė P. Tendžiu- 
lytė.

Gaisrą 
gaisrininkai, 
neš vėliau, 
naują studiją.

-------- --------------------
—7..T1:
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likvidavo atvykę 
Konradas pra- 

kur jis atidarys 
(5p.)‘
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tolimesnius susirinkimus Dar
bininkų svetainėje, adresu, 
10413 S. Michigan avenue. Su
sirinkimai bus laikomi kas 
trečią penktadienį.

Po 19-Zros metų
Kliubas, tarp kito ko, nuta

rė panaikinti bausmes už ne- 
lankymą susirinkimų. Vie
nam nariui buvo prailgintas 
morgičius trims metams. Be 
to, valdybai buvo išmokėtas 
atlyginimas už darbą, o sena
sis raštininkas V. Dargis pasi- 
liuosavo nuo pareigų, ištarna
vęs per 19 metų.

Korėspondnetas.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriausi j į paštą 
(Canal ir Van Buren streets) 
atsiimti. Ęeikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba 
“Advertised Wjndow”.

505 Cepauski J.
506 Chapas Helen
518 Lasauskas Steve
519 Linauskiene Kotrina
530 Raspovich Josef
533 Salasevicia A.
538 Shukienei Jėvai
548 Urba Rev. B.
558 Zaveckis Stenlei

«W|*

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

Šiandien Lietuvių Diena
A Great Store in a Great City

THE FAIR
STATE, ADAMS and DEARBORN STHEETS

PARODA ir ISPARDAVIMAS
BALTIJOS MENO IR RANKDARBIU

RENGIAMA VALDŽIŲ LIETUVOS IR ESTIJOS

Šiandien—2:30 vai. po piet
Mes surengėme jums specialį programų 
šiandien. Gerb. Antanas Kalvaitis, Lietu
vos konsulas, bus čionai ir jis jus taipgi 
kviečia atsilankyti. Mergaitės lietuviškuo
se kostiumuose šoks ir dainuos. Ateikit ir 
atsiveskit draugus. Tai bus puiki pramo
ga kiekvienam.

The Fair, State ir Adams, 7 augštas.

Paskutinės 3 Parodos Dienos
Paroda užsidarys 5:30 vai. po piet su- 
batoj. Taigi pasinaudokite šiomis trimis 
dienomis ir praleiskite čia daug laiko 
Tai kaipir apsilankymas į Lietuvą, kur 
jusi| tėvai ir seneliai kantriai išdirbinė
jo tuos puikius dalykėlius. Jžanga vel
tui. Ateikit šiandien.

■ 
I V.;-g;!; jįk >. /
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ROOSEVELTAS IR PASAULIO TEISMAS

Prezidentas Rooseveltas pasiuntė trumpą praneši
mą federaliniam senatui, ragindamas jį patvirtinti įvai
rius "protokolus” (sutarčių projektus), liečiančius Jung
tinių Valstijų stojimą į pasaulio teismą.

Jau praėjo kuone penkiolika metų, kai Tautų Są
junga įsteigė Haagoje tarptautinį tribunolą, kuris bu
vo numatytas Tautų Sąjungos konstitucijoje. Nors 
Amerikos valdžia per savo prezidentą Wilsoną buvo 
Tautų Sąjungos sumanytoja, bet ji atsisakė dėtis prie 
šios organizacijos ir prie Haagos teismo.

Tačiau, laikui bėgant, Amerika pamatė, kad tokia 
tarptautinio teisingumo įstaiga yra naudingas dalykas, 
ir pradėjo su ja kooperuoti neoficialiai. O penketas me
tų atgal pati1 Tautų Sąjunga tyčia pakeitė pasaulio teis
mo konstituciją tąja prasme, kad jo nariais galėtų pa
tapti ir tos valstybės, kurios nepriklauso prie Tautų 
Sąjungos.

Tuo buvo paruošta dirva Jungtinių Valstijų įstoji
mui j pasaulio teismą. Bet Hooveris neturėjo pakanka-* 
mai įtakos, kad senatas už tą sumanymą balsuotų. To
kiems dalykams reikia dviejų trečdalių balsų, o prieš 
Tautų Sąjungą ir prieš pasaulio teismą visą laiką vedė 
ir tebeveda demagogišką propagandą Hearsfo laikraš- • • ciai.

Bet, iš tiesų, kokį rimtą argumentą galima pasta
tyti prieš Amerikos dalyvavimą pasaulio teisme? Jung
tinės Valstijos yra perdaug didelis kraštas, kad jos ga
lėtų laikytis nuošaliai nuo viso pasaulio. Joms-anaiptol 
ne visviena, ar kitos tautos gyvena taikoje, ar pykstasi 
ir grūmoja vienos kitoms ginklais. Jeigu nebūtų tokios 
įstaigos, kuri gali taikiu budu išspręsti jų kivirčus, tai 
kaip butų galima tikėtis pašalinti karą iš žmonijos gy
venimo?

Hearst’as ir kiti panašus nacionalizmo apaštalai 
sako, kad, įstodama į pasaulio teismą, Amerika neteks 
dalies savo “suvereniteto”, nes ji turės pasiduoti teismo 
sprendimams, nors jie butų ir priešingi jos reikalams. 
Bet’ jeigu reikia to bijotis, tai i tuomet Jungtinės Valsti
jos neprivalo daryti nė kokių nors sutarčių su kitomis 
šalimis. Nes kiekviena tarptautinė sutartis yra kompro
misas tarpe valstybių, kurios sutartį daro: viena šalis 
turi šiek-tiek nusileisti ir antra, jeigu jiedvi nori, kaip 
lygus su lygiu, susitarti. Tokia sutartis, kuri suteikia 
vienai šaliai viską, o antrai nieko, gali būt padaryta 
tiktai jėgos, prievartos, o ne susitarimo keliu.

Bet Amerika sutartis su kitomis šalimis darė ir 
darys. Be jų ji negalėtų apsieiti nė vieną dieną. Jau pa
čioje Jungtinių Valstijų nepriklausomybės pradžioje 
šio krašto vadai matė, kad reikia ne tik tartis su ki
toms valstybėms, bet ir, padarius sutartį, reikia turėti 
galios ją vykinti. Dar Jurgis Washingtonas konstitu
ciniame kongrese skundėsi, jogei centralinė Jungtinių 
Valstijų valdžia neturi autoriteto pravesti gyvenime 
tas sutartis, kurias ji padaro su kitais kraštais. Todėl, 
girdi, kas gali su mumis skaitytis? I

Amerikos sutartys su kitomis valstybėmis, kuomet 
jos yra teisėtai padarytos ir senato patvirtintos, turi 
tokią pat galią, kaip ir kongreso išleisti įstatymai. Į 
jas turi atsižvelgti ir Amerikos teismai, jeigu jos pa
liečia dalyką, kuris yra teisme svarstomas. Tad, jeigu 
Amerika “pasiduoda” tokioms sutartims, tai kodėl ji 
negali laikyti privalomais sau ir pasaulio teismo spren
dimus?

Jungtinės Valstijos turėjo seniai prisidėti prie tos 
įstaigos.

reikalams’, ‘mechanikams’, 
‘lakūnams’ ir kitokiems su
tvėrimams.”
Ar ne mandra galva to bim- 

bininko? Jisai žiurėjo j finansų 
komisijos raportą ir “surado’’, 
kad ALTASS buvo surinkusi 
$32,043.14, — o tuo tarpu ta
me raporte aiškiai juodu ant 
balto parašyta, kad visa bendrų 
iš visuomenės gautų pinigų su
ma (gross income) buvo $27,- 
543.14.

Vadinasi, ponas bimbininkas, 
lygiai kaip ir ponas šimutis 
(ir Strumskis) per akis pame
lavo, pridėdamas prie pajamų 
sumos- $4,500 paskolą.

Toliaus. Raportas, kurį po
nas bimbininkas “kritikuoja” 
parodo, kad mechanikams už 
darbą ir kitokiems reikalams 
sąryšyje su lėktuvo rengimu ir 
užlaikymu išmokėta apie $1,- 
800 (nors mechanikus p. bim
bininkas su panieka vadina “su
tvėrimus”, bet už jų darbą rei
kėjo atlyginti). O kadangi lėk
tuvas ir jo dalys kaštavo $19,- 
330.22, tai lėktuvo nupirkimui, 
įrengimui ir užlaikymui buvo 
išleista $21,187.47. Tai yra pa
rodyta finansų komisijos rapor
te, į kur| ponas bimbininkas 
žiurėjo.

Atėmus šitą sumą iš bendros 
surinktų pinigų sumos ($27,- 
543.14), lieka — kiek? Apie 
$0,400.

šitais pinigais buvo apmokė
tos lakūnų algos daugiau kaip 
per 12 mėnesių. Taigi likusiais 
kokiais penkiais tūkstančiais 
dolerių ALTASS turėjo padengi 
ti ir raštines išlaidas, ir aprū
pinti daugybę kolonijų ženkle
liais 
bais)
aviacijos 
kolonijas.

Jeigu ponas bimbininkas ma
no, kad tos išlaidos- per dideles, 
tai itegu jisai parodo bent vieną 
aukų rinkimo vajų, atliktą per 
pastaruosius dvidešimt meti; 
Amerikoje, kurio išlaidos buvo 

W S I mažesnės, palyginti’ ’su pajamom 
mis.

ALTASS valdyba išleido apie 
$5,000 sukūlimui $27,000, reiš
kia — ant kiekvieno išleisto do
lerio gavo apie penkis ir pusę 
dolerius pajamų. Parodyk, po
nas bimbininke, ar nors vienas 
“vajus” — komunistų, klerika
lų, tautininkų ar keno kito — 
buvo kada nors atliktas ekono
miškiau. .

kuotas; Teismas visą konfis
kuotą turtą jvertino $25,000 
sumai.

“Be to, prieš Juozą ir Bro
nių užvesta kriminalinė by
la už darymą degtinės slap
ta. Byla bus nagrinėjama 
federaliniame teisme.”
Savo lėktuvą broliai Adoma-

vičiai, sako, pardavę Lenkijoje 
už $22,500, nors jisai buvęs ga
na menkos vertes. Jeigu- tie 
pinigai buvo investuoti į gėri
mų dirbtuvę, tai visas jų už
darbis iš to žygio į Varšuvą 
nuėjo niekais.

Well, aviacija su bravoro -biz
niu nelabai gerai maišosi.

SVEIKATOS SKYRIUS
šj Skyrių Tvarko ir . Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIUI DAKTARŲ DRAUGIJA

Ištįsusios kojų venos

Apžvalga <Į

BIMBININKAS TURAVOJA 
ŠIMUČIUI

Nusižiūrėjęs j “Draugo” ši
mutį, didysis komunistų galvo
čius Bimba arba kuris nors jo 
artimas pamačnikas rašo “Lais- 
vėje*’ apie “biznį” iš Lituanieos

(kai kur ir spaudos dar- 
ir surengti du dideliu 

dienų maršrutu per

Nesisarmatyk pasikviesti į 
:alką ir brolius' Marijonus su 
Šimučiu priešakyje ir tautinin
kus su ponu Strumskiu ir Kar- 
pavičiuku, nes vistiek jau se
niai laikai su jais “bendrą fron-< 
tą”, ir įrodyk, kad jūsų visų 
zaunos nėra tuščios. O jeigu 
negalėsi įrodyti, tai užsičiaupk!

SKRIDIMAS SUSIMAIŠĖ SU 
DEGTINĖS DARYMU IR IŠĖ

JO PRASTOS PASĖKOS

II. Jisai tą “biznį” surado AL
TASS finansų komisijos rapor
te, kuris, girdi, parodus, kad

“ ‘ALTASS’ buvo surinkęs 
$32,043.14. Kam tie pinigai 
buvo išleisti? Well, sako ko
misija, /lėktuvas su. įtaigomis- 
ir instrumentais. kaštavo 
$19,330.32.’ Taip pasakyta 
komisijos raporte. Vadinasi, 
$12,712.92 išėjo visokiems 
‘guzikučiams’, ‘maršrutams’,

lios, silpnos, venos iš prigim
ties. Pastaroji priežastis yra 
viena iš svarbiųjų ir dažniau
sia pastebiama, nes venai bū
nant silpnai bile mažas daly
kėlis greičiau įveikia.

Gydymas yra palyginimai 
lengvas ir net neatitraukiąs 
nuo darbo. Tam tikri vaistai 
Šmirkščiami j ištjsusias vėnas, 
kurios susitraukia ir ilgainiui 
visai pranyksta. Juo daugiau 
tokių vėnų randasi, tuo dau
giau sykių reikia šmirkšti vai
stų. Pradžioje ligos dažnai 
dviejų, trijų įšmirkškimų pil
nai užtenka išgydyti, šitokis 
gydymas dažniausiai esti pa
stovus, nes pasikartojimų re
tai teįvyksta, tinimas taipgi 
pranyksta, koja atgauna savo 
atsparumą bei stiprumą ir 
aukščiaus minėti pavojai visai 
pašalinami. Tūli dėvi elastiš- 
kas kojines, kas irgi tuolai- 
kinai pagerina, bet niekados 
visiškai neišgydo. Operacija 
reikalinga tik labai išimtinais 
atsitikimais.

Solomon Miller
Portland, Ore., aptiekorius, ku
ris pardavinėjo nuodingą alko
holių ir juo nunuodijo 22 žmo
nes.

esti pilnai 
retai kada 

ir visai ne- 
Gd joms susi-

jų diametras pa-

K. AUGURAS

Paskutinieji Įvykiai Sovietų Rusijoje

Du iš Vilniaus krašto kilę 
broliai — Adomavičiai, kurie 
pereitą vasarą lėkė į Varšuvą, 
pateko bėdon. Jiems' dar būnant 
kelionėje, Amerikos valdžia su* 
sekė, kad New Yorke juodu tu
ri slaptą degtinės bravorą, ir 
padare kratą, pagrįžus Ado
mavičiam į Ameriką, .valdžia 
juodu paėmė į nagą* ir dabar 
ve kas, anot “Vienybes”, pasi- 
darė: /

“United States District 
teismas šiomis dienomis nu
sprendė atimti iš brolių Juo
zo ir Broniaus Adomavičių 
jų mineralinių gėrimų dirb
tuvę ir visas mašinas. Juo
zas Adomavičius su kitu sa
vo broliu-, pereitais metais 
nuskrido su savo lėktuvu iš 
New Yorko į Varšuvą, o Bro- 

į nius prižiūrėjo biznį. Perei
tais metais policija, užiiklo 
Adomavičių dirbtuvėje slaptą 
degtinės bravorą ir dėl to 
visa dirbtuve, mašinoj ir net 
‘chattel mortgędžius’, kur 
turėjo Petronėlė Baukos, 599

Rašo Dr. S.* Biežis, 
gydytojas ir chirurgas, 

Chicago, III.
širdis, tarsi pompa, cirku-i 

liuoja kraują po visą kūną gan 
na komplikuota kraujo sudy- 
nų (kraujagyslių) sistema. Tie 
kraujo sudynai, kuriais krau-i 
jas pompupjamas iš širdies to-* 
y n, vadinami arterijomis, o 
tūriais kraujas grįžta į širdį 
vadinama — venomis. Kojo
se randasi dvi eiles vėnų, — 
viena, giliai raumenyse, o ki
ta — visai paviršiuje, vos tik 
po oda. Venos juo arčiau prie 
širdies, tuo didesnės darosi iš 
priežasties susijungimo ma
žesniųjų. Sakysime prie pėdos, 
jos esti daug mažesnės, negu 
viršum kelio.

Kuomet venos 
sveikos, tai jos 
matomos per odą 
užčiuopiamos, 
toneveikus
sidaro didesnis, reiškia ištįs
ta, sienelės suplOnėja, visaip 
vingiuojąs! pakėldamos odą, 
esti mėiynos spalvos ir leng-> 
vai apčiuopiama; tarsi tai bu
tų koki virvukė po oda pakiš
ta. Tai šitos ir vadinamos iš- 
tjsusiomis venomis (varicose 
veins). Jos gali bųti visai ma
žuli ūkės, jei arti 'pėdos randa
si5 ir siekti net' piršto storio 
viršum kelio.

Sugedusios paviršutinės nu
stoja pajėgumo varyti kraują j 
kuris jose telkšą ir savo spau
dimu tokias vėnas vis daugiau 
ir daugiau skėčiai ką ir patys 
ligoniai gana aiškiai pastebi. 
Jos besididindamos spaudžia 
ant odos, kuri ilgainiui tiek 
suplOnėja, tarsi tai butų plo
niausia popiera. Kada pasiekia
ma šitokio laipsnio, tai kar
tais net visai mažas užgavi- 
mas arba įdrėskimas pagami
na pavojingą kraujopludj. Daž
nai oda pakeičia, savo natūra^ 
•lę spalvą į rudą, ypač tose vie
tose, kame tokių ištįsusių ve
nų daugiausia randasi. Iš prie
žasties suklerimo cirkuliacijos; 
koja; dažnai patinsta, kuomet 
daugiau vaikščiojama, o. vie
nok atgulus per naktį vėl ji 
atslūgsta. Ji esti sunkesne ir 
daug greičiau1 pavargsta už 
sveikąją. Tbkia koja yra rim
tas ligonis? tikroje1 to žodžio 
prasmėje, nes jos atsparumas, 
jos gaivumas visai menkas. 
Kad ir lengvai užsigavus, daž
nai 
nai 
bet 
tų
pirma esti išgydomos ištįsus 
sios venos; Taipgi ji labai leng
vai apsikrėčia perais ir ilgai 
pūliuodama kartais net. visą 
kūną apnuodija. Žodžiui sakant) 
asmuo, turįs koją su ištjsusio- 
mis venomis; gali) visai netL 
ketai atsirasti gana rimtoje 
padėtyje, o .kraštutiniuose at
sitikimuose net: randasi gali* 
mybė ' prarasti savo gyvybę.

Anaiptol^ ne visi žmonės tu
ri tokias venas.- Iš nelaimin
gųjų dažniausia
tik viena, koja, o kita visai 
sveikutėlė.. Tam 
priežastys, kurių 
yra, sekamos: Ilgas stovėjimas 
ant kojų, per stiprus už verži
mas dėl- palaikymo kojinių; 
įvairus spaudiniai viduriuose, 
kaip kad tumorai, nėštumai ir 
t. t., venų1 įdegtas' ir, pagą-

atsiveria žaizda, kuri daž- 
neužgija nebe mėnesiais, 

ištisais metais; nors ir bu- 
stropiai. gydoma, nebent

(Tęsinys)
Dar įdomesnis dalykas yrą 

tas, kad Kirovo nužudymas 
primetama opozicijai — Troc
kio šalininkams. Primetant o- 
pozicijai tą nusikaltimą, Sta
linui atsirado auksinė proga 
maištininkams užduoti mirti
ną smūgį.
i Opozicija įveliama pasire
miant Nikolajevo ir kitų “pri
sipažinimais.” Bet ko verti tie 
“prisipažinimai”, parodo pra
eities įvykiai; Sakysime, prof. 
Ramzin teisme viešai “prisi
pažino,” kad jo vadovaujama 
“industrinė partija” siekėsi 
nuversti bolševikų valdžią ir 
įsteigti savo. Sąmokslininkar 
savo valdžios premjeru numa
tę P. P. Riabušinskį, o finan-*) 
sų ministėriu Vyšiiegradskį.

Tačiau su tuo “prisipažini
mu” išėjo tikras skandalas. 
Pasirodė, kad Riabušinskis ir 
Vyšnegradskis tuo laiku jau 
buvo mirę užsienyje, kada 
Ramzinas • pradėjo neva orga
nizuoti savo “industrinę parti
ją”! Blogiausias dalykas bu
vo tas, jog Ramzinas tvirtino, 
kad jo partija su jais vedusi 
derybas. Vadinasi, derėjosi su 
numirėliais!

-i Išėjo nei šis, nei tas. Ir tai 
vien tik todėl, kad GPU. agen
tai, kurie padiktavo tą “prisi
pažinimą”, nepasirūpino gau
ti tikslesnių žinių apie puči- 
ninkų numatomus valdovus.

Jeigu Ramzinas galėjo pri
sipažinti prie to* ko nebuvo 
ir« neįvyko, tai tuo lengviau 
buvo sufabrikuoti Nikolajevo 
ir kitų prisipažinimas. Ramzi
nas visgi* buvo viešai tardo
mas; LiudijimaL kalbos ir 
“prisipažinimai” iš1 teismo bu
vo per radio perduodami. Tei
smo. procedūra; buvo atvaiz
duota. net garsiniame filhie.

Kas? kita su Nikolajevu ir 
kitais; kurie buvo sušaudyti 
dėt' Kirovo nužudymo^ Teis
mas ėjo uždaromis durimis. 
Kas ten dėjosi, žino tik keli 
asmenys. Prie tokių, aplinky
bių galima išgauti, reikalui 
esant, kokį tik nori prisipaži-

Juo labiau, kad “mi
rusieji tyli...”

Kirovo nužudomo motyvai 
gal' niekuomet nepaaiškės. 
Kur kas; lengviau yra išaiškin
ti i tie motyvai,1 dėl kurių da
bar imama nagan • opozičinin- 
kai arba taip vadinami troc- 
kininkai. Priė' tos “ablavos” 
neiš vengiamai vedė' pakitėju
sios gyvenimo sąlygos.

Permainos ekonominiai 
' me ir socialiame 

gyvenime
, Pėr paskutinius metus Rusi
joje įvyko, žymių, ekonominių 
ir. socialių permainų. Ekono
minis gyvenimas šiek tiek pa** 
gerėjo. Pagerėjo net ligi, toki© 
laipsnio* kad buvo galima par 
naikinti, maisto, kortelės.' Vai
dinasi* žmonės jau gali liuo- 
siau nusijųi’kįi niai^tą, ir; kiĮas

nimą.

stebuklingiems (!) ‘kitiems į Grand St.y Broo-kiyne, konfis

žino-

pasižymėję 
specialistai

darbininkai 
jų atlygini* 

rublio

“lygybė”, kuria prieš keletą 
metų bolševikai taip mėgdavo 
didžiuotis. Visos bolševikiškos 
papūgos, tąsyk nuolat karto
davo, kad komisarai gauna to
kį pat atlyginimą, kaip ir 
darbininkai.

Nepasitenkinimas ir jo 
likvidavimas..

Papūgos, suprantama, pasi
liko papūgomis. Jos dabar su 
tokiu pat atsidavimu kartoja 
Stalino^ žodžius, kad “lygybė 
vartojimo ir asmeniško gy
venimo srityse yra reakcionie
riškas ir buržuaziškas non
sensas”. Vienok nevisi komu
nistai panorėjo papūgos rolę 
lošti. Kai kurie jų buvo tvirtai 
įsitikinę, kad bolševizmo pa
grindas turi būti lygybė. Va
dinasi, kad komisarų atlygi
nimas privalo būti toks pat, 
kaip ir darbininkų. Tiems nai
vėliams dėl naujosios Stalino 
politikos teko labai nusivilti. 
Padarinyje atsirado daug ne- 
paistenkinimo komunistų ei
lėse.

Tą nepasitenkinimą dar la
biau pagilino tas faktas, kad 
juo tolyn, tuo daugiau teisių 
suteikiama “raudoniemsiems 
difektoriamš” * fabriku6s$ 
Darbininkų tarybos, kurioi 
praeityje kišosi į fabrikų vedi
mo reikalus, nuolat praranda 
savo teises. Fabriko direkto- 

|rius ir vedėjai jau pradeda

gyvenimo reikmenas, — 
ma, jeigu jie turi pinigų

Bet kartu su ekonominės 
padėties pagerėjimu pradėjo 
vis žymiau ir žymiau pasirei
kšti nelygybė. Atsirado aukš
tesnysis sluoksnis; kuriam yra 
prieinamos visos “šio svieto 
marnastis”, — jis gali gard
žiai pavalgyti, gražiai apsi
rengti, gyventi gražiuose kam
bariuose ir šiaip naudotis vi
sokiomis gyvenimo gerybėmis. 
Tani ’sluoksniui priklauso au
kštieji valdininkai, visokie fa
brikų direktoriai, 
rašytojai, žymus 
ir kiti.

Iši kitos pusės; 
turi skursti, nes
mas (turint galvoje 
vertę) yra visai menkas. Kad 
taip iš tiesų yra, tatai patvirti
na > pats? Kaganovičius; Pernai 
jis padarė štai kokį įdomų 
pareiškimą: girdi/ neužilgo
ateis laikas, kada kiekvienas 
Rusijos darbininkas turės- ar
moniką ir samovarą^

Kada sovietų darbininkai 
susilauks tos “armonikų ir sa-hoštĮ “boso”" rolę: ne jie turi 
movarų” gadynės, tąsyk jie klausyti darbininkų, bet dar
bus (ar turės būti) laimingi, bininkai jų.
Didesnės laimės netolimoje Naujas patvarkymas turi 
hteityje'jiems mažai šansų Jė-|tcigjamą pusę: fabrikų našu

mas žymiai padidėjo, kadangi 
jiems dabar vadovauja tokie 
žmonės; kurie turi patyrimą. 
Bet tuo pačiu laiku kai kurie 
komunistai labai nusivylė. Per 
daugelį metų jiems buvo kala
ma į galvą, kad darbininkai 
yra viso krašto ir fabrikų šei
mininkai,—o štai dabar toks 
netikėtas siurprizas! Šeiminin
kams? įsakyta klausyti bosų...

Tos priežastys — atsižadėji
mas leniniškos lygybės ir pa
vedimas fabrikų “bosų” kont
rolei — daugiausiai ir sukėlė 
nepasitenkinimą komunistų

ra susilaukti. Darbininkai da
bar turi suprasti, kad jie ne
gali naudotis visomis tomis 
gėrybėmis,^ kokiomis naudoja
si komisarai ir1 fabrikų ir viso- 
t:ių valdžios- įstaigų direkto- 
iaį. Lygybe

esti paliesta

yra' žinomos 
svarbiausios

tai pareities 
dalykas; dalykas, kuris- atgy
veno savo amžių. Taip patvar* 
kė Stalinas:

Lygybė yra- nonsensas.
O tokį patvarkymą jis pa

darė pernai Komunistų Parti
jos kongrese. Kongrese jis pa
sako labai ilgą kalbą, tarp 
kitko pareikšdamas, kad “ly-. . - __ , x •
gybė vartojimo ir asmeniško ,K.ad 
gyvenimo, srityse yra reakcio
nieriškas . ir* buržuaziškas non^ 
sensas, kiurį gali praktikuoti 
primityvė astekų sekta, bet ne 
socialistinė draugija”. Pasakė 
jis taip put, kad žmonių sko
nis ir pareikalavimai yra skir
tingi, o todėl negali būti ir ly- 
gybės;.

Paskelbti tą “nelygybės prin 
cipąZ’ buvo' gyvas; reikalas, 
kadangi socialėje ir ekonomi
nėje politikoje įvyko stambių 
permainų. Lenino reikalavi
mas,- kad? komisarų, algos ne
būtų didesnės, kaip • kvalifi
kuotų darbininkų, seniai jau Į 
užmirštas. Vienas užsienių 
korespondentas; sako Cham- 
berlin, dalyvavo Kremliuje 
surengtame baliuje ir apjskai- 
Čiavo, kad; kai; kurios damos, 
žymių sovietų viršininkų žmo
nos, dėvėjo tokius rubus, ku
rių vertė siekė šešis šimtus ir 
daugiau rublių. Vadinasi, vie
nos damos drabužiai kainavo 
tiek, kiek paprastas darbinin
kas Rusijoje uždirba per ke
turis mėnesius!
: . Tai štai prie ko- priėjo la'gumo ddcL

nimo butą, liudija tas faktas, 
jog šį kartą tapo sušaudyta 
nemažai komunistų, o praei
tyje taip skaisčiai švietusios 
bolševikų žvaigždės. (Zinovjc- 
vas ir Kanreirevas) liko išga
benti į Solovecko salas.

Kaip Hitleris praeitos vasa
ros birželio menesį padarė 
“operaciją” ir paskerdė kelis 
šimtus žmonių, kurie nors ir 
buvo naciai, bet buvo pradėję 
reikšti nepasitenkinimą savo 
vadu, taip jau pasielgė ir Sta
linas. Reiškia, buvo duota su
prasti, kad Rusijoje tėra • tik 
vienas dievas — tai komuniz
mas, o to “dievo” vyriausias, 
vienatinis ir neklaidingas pra
našas, yra Stalinas!

. Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavė jas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato-
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Raitai skiriami i š| skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 
“Musų Skaitytojams'’ būtinai pridėdami savo vardą ir pavardę.

Kritikos balsas apie 
Lietuvos-Estijos 

parodą
Lietuvos ir Estijos rankdar

bių paroda The Fair krautu
vėje apskritai daro malonų 
įspūdį.

Pirmadienj ir antradienį pa
rodoj ypač buvo jauku.

Lietuvių medines stovylėles 
yra puikiausias dalykas. Taip 
pat tipingai yra lietuviški kry
žiai.

Permažai yra Lietuvos audi
nių ir mezginių.

Chicagos lietuvaitės galėtų 
sunešti parodon dešimtį (? 
Red.) sykių tiek audinių, kiek 
yra parodoj. Ir tai daug gra
žesnių.

Tų tai lietuvaitės plačiai ap
kalba.

Iš biznierių pusės teko gir
dėti balsų. Sako, kam tų paro
dų rengė vidurmiesty? Ji tu
rėjusi būti surengta kurioj 
nors lietuvių apielinkėje. Vis- 
vien svetimtaučių mažai eina 
parodon. Vidurmiesčio krautu
vė yra pripildyta vienų lietu
vių.

Daug nepasitenkinimo gir
dėt i* dėl parodos atidarymo 
šeštadieny. Kam, Sako, buvo 
leista kalbėti kunigui, kurs ne
moka nei kelių žodžių angliš
kai kaip reikiant sifrišti? Tik 
nesmagumų lietuviams padarė 
su savo tokia kalba, Kaikurie 
net sako, kad visa paroda esan
ti kunigų globoj. Bet tai ne
tiesa. Parodoj dalyvauja visi, 
gal išskyrus tik bolševikus. 
Vienok ir bolševikų gana daug

kasdien ateina parodos pažiū
rėti. Juk negali ir jie iškęsti 
iš žingeidumo.

Pasitenkinimas, nepasitenki
nimas ir žingeidumas matyt 
visus savotiškai patraukia.

— Pranešėjas.

Dr. P. Z. Zalatoris, 1821 So. 
Halsted St. — “Moteris nie
kados nebėga, kol ji neturi ki
to vyro. O kuriai reikia daug 
vyrų, tai butų neišmintinga 
tokios j ieškoti.”

P-lė Marcella Metzie, 1745 
So. Halsted St. — “Butų juo
kinga, jei vyras jieškotų savo 
pabėgusios moterės.“

Mike Guchius, 1337 South 
49th xCourt, Cicero, 
verta j ieškot, 
tuot policijai 
gos.”

P-lė Louise
Richmond St. — “Gal reikia, 

nereikia j ieškoti, aš

ChicagOje žymiai su
mažėjo automobi

lių vagystės
8:30 vai. ryto 
Radio Stotis
WGES
1360 kilocycles

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

STANISLOVAS VAIČIULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 18 diena 1934 m., sulau
kės 42 metų amžiaus. Paliko 
dideliame liūdime seserį Mari
jona Markunienę, švogerį Jo
ną Markūną, brolį Aleksandrą 
Scrpiti ir pusseserę Oną Dau- 
galiene ir švogerį Antaną Dau
gais ir du pusbroliu Antaną 
Vaičiulį ir Kazimierą Šimelį ir 
brolienę Simeliene. o Lietuvoj 
giminės. Jau praėjo metai 
laiko nuo mirties musų myli
mo brolio, bet musų atmintyje 
Tu gyvensi amžinai. Tavo kū
nas ilsisi §v. Kazimiero kapi
nėse, o likusiejie liūdime, ilsė
kis šaltoj žemelėje, kur aša
ros ir skausmai pasibaigia, o 
musų širdyse pasilieka liūde
sys ir skausmai. Liūdnai at
minčiai musu brangaus brolio 
bus laikomos šv. Mišios šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje, 
subatoj sausio 19 d. 1935 me
tais 7:30 vai. ryte. Kviečiame 
visus gimines, draugus ir pa
žystamus atsilankyti i pamal
das. o po pamaldų kviečiame 
atsilankyti i namus po numeriu 
508 W. 46 St. Męs Tave musų 
mielas brolį niekuomet neuž
miršime. Tu pas pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes ankščiau 
ar vėliau pas Tavę ateisim lauk 
mus ateinant. Nubudę lieka, 

Sesuo, Brolis A* Giminės.

JONAS V1ENIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 16 diena, 8 valanda ry
to 1935 m., sulaukęs 70 metų 
amžiaus, Rimos Suvalkų rėd., 
Lietuvoj

Amerikoj išgyveno apie 50 
metu.

Paliko dideliame nubudime 
dukterį Celia Eilėn, žentą ir jų 
vaikus, Manchester, N. H., 
draugus, drauges, pažįstamus, 
parapijonus ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
Lachaviėru koplyčioje, 2314 W. 
23rd Place.

laidotuvės i vyks šeštadieni, 
sausio 19 diena, 8 vai. ryte iš 
koplyčios i Nekalto Pras. Pan. 
Šv. Marijos parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kaži-* 
miero kapines.

Visi a. a. Jono Vienis gimi
nės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti , jam pas
kutini patarnavimą, ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.
Duktė, žentas, Giminės 
ir Pažįstami. -

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Lachavich ir Simai, tel. 
Canal 2515. i...

“Ne- 
bet reikia rapor- 
del savo apsaU-

Baness, 5945 So.

Kas ką sako
gyvais klausimais

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

Kada moteris 
pabėga...

atsakymus 
sekamų

at- 
pa-

Ar 
ka-

re-
as-

3739 West 
bėga iš na-

o gal ir 
nežinau.”

James 
Ž3rd PI. 
ti, toki moteris ‘no good’.”

Anna Barisas, 1101 West 
lOlst St. 
priklauso.
reikia, tai gali j ieškoti.” •

Anton Bartkus, 4531 West 
69th St. — “Jei bėga, tai te
gul ir bėga. Duok pinigų ant 
kelionės, kad greit nesugryš- 
tų. Juo toliau nubėgs, tuo ge
riau.”

Frances Balchunas, 3221 W. 
38th St. — “Jei vyras pabėg
tų nuo moterės, tai aš žino
čiau, kų sakyti ir kų daryti. 
Bet kai moteris, tai tamstos 
geriau žinote.”

Elizabeth Shinkus, 1151 W. 
59th St. — “Kiekviena mote
ris, kuri bėga iš namų, turi 
santykius su kitais vyrais. To
kios padaužos sąmoningas vy
ras neturi j ieškoti, bet 
stengtis dar daugiaus jų pa- 
kavoti, kad nerodytų blogo pa
vyzdžio kitoms moterims.”

Barauskas, 2244 W. 
— “Neverta jieško- 

", H

— “Tas nuo vyro 
Jei jam labai jos

turi

BIRUTE
finansų v

235 So. 
bereika-

6845 South 
“Kiekviena 

kuri išbėga

Aš moterės nejieško-

‘‘Dorai ir

Reporterio klausimas: 
vyras turi jieškoti moterės, 
da ji nuo jo pabėga?

žingeidžius
porteris surinko iš 
menų:

Mary Bartkus, 
lllth St. — “Kuri
mų, ta nėra gera namų šeimi
ninkė. Nėverta jos jieškoti.”

Kunigas A. P. Baltutis, 6812 
So. Washtenaw Avė. — “Mo
teris yra neištikima, kuri pa
bėga nuo vyro. Jei moteris tu
ri blogas ypatybes ir jų paša
linti nenori, nenori padoriai 
gyventi, tai neverta jos jieš
koti, nes tokia moteris vyrų 
vargina moralybės ir 
žvilgsniu.”

Josefine Baltrušis, 
Lotus Avė. — “Butų
linga jieškoti moterės*, kuri 
vyrui neištikima.”

Geo. Baltrušis, 
Western Avė. — 
moteris yra kalta,
iš namų. Jos jieškoti privalo 
ne vyras, bet policija.”

B; Vaitiekūnas, Dramos tė
vas.
čia u, bet norėčiau surast tų 
vyrų, ir suradęs, gerokai jam 
‘užfundyčiau’, kad išvedė. bė
dų iš namų.”

Frances Bailinas, 636 West 
14th St. — “Aš nežinau, kad 
ir labai vyras savo moterį my
lėtų, bet, jei pabėga, jos jieš
koti neverta.” .

V. Shukštoris, 6225 South 
Marshfield Avė. — “Boba iš 
ratų — arkliui lengviau,“ toks 
lietuvių priežodis. Juo moteris 
toliau nubėga, tuo vyrui ge
riau.”

Ona Lauciškis, 411 So. Cen
tral I»ark Avė.
protingai moterei neverta gy
vent su nepadoriu vyru. Ji ga
li gaut parskyras. Moteris, ku
ri j ieško smagumo, kitų mei
lužių prieglobsty, lieka išnau
dota. Tad vyras turi džiaug
tis, o ne jieškot, kai nuo jo 
pabėga silpno budo moteris.”

T. Rypkevicz, “Naujienų” 
knygvedis. — “Nereikia pabė
gusios moterės jieškoti, nes ji 
pirm pabėgimo susiranda šil
tų vietelę. Sugrįš ne j ieškoma, 
kada antras vyras išvarys.“

Charles Užtupas, 1487 So. 
49th Court, Cicero. — “Daž
niausia blogo budo moterys 
pabėga ir gyvena iŠ kitų vyrų 
malonės. Bet jų jieškot nerei
kia, nes jos pačios sugryšta, 
kai kitiems vyrams lieka ne
naudingos.“

. V. Tamulionis, 3119 South 
Normai Avė. — “Aš tai. ne- 
jieškočiau.“
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Siunčiame Gėles Telegramų į viso

Apdraudos bendroves mažina 
mokesnius už draudimą nuo 
baaių.

Situo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedėlj 
Seredą ir 
•Petnyčią

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

earful 
music.

don’t

of choice Lith- 
Let’s

forget 
Yezzir!

all be

Birutė’s 
A big 
23 r d at

If you are a lover of music, 
you shouldn’t miss the night 
of Jan. 20 at the Lithuanian 
Auditorium'.':;BIriitė ’ hasr work- 
ed hard and is prepared to give 
a real 
uanian 
there.

And
big dance. 
dance. Hetd February 
69th and Emerald Avė. (Viking 
Temple). Here’s a charice for 
all members of Birutė — past, 
present and futiire, — to 
together. And of course 
members “rėmėjai” will be 
pected to be there. Let’s
plan to be there and have a 
grand and hilarious time.

These are ai! busy nights

get
the
ex-
all

Lietuvos medžio dir 
biniai Parodoje

e
E: - *£«

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams

_jne Boulevard 7314. Chicago, Ifl.'Pilone

ir

i
Paveiksle atvaizduojama dvi 

iš medžio išpiaustytos stovyk
lėlės, kurios yra išstatytos Lie
tuvos-Estijos Parodoje, Fair 
Krautuvėje, State ir Adams 
gatvės. Lietuvos medžio dir
biniai yra gražiausi ir artistiš^ 
kietUsi eksponatai, kuriais visi 
labai domisi.

šiandien yra rengiamas pro
gramas 24rą valandų po pie
tų, > kuridme dalyvaus daini
ninkė E. Vespendraitė, Jauno
ji Birutė su šokiais ir pianis
tas Jonas Byartskas. Be to, 
dalyvausiąs ir Lithudnian Uni- 
veUsity Club, Paroda atdara 
nuo 0-ių ryto iki 4:30 vakare.

Thomas J. Courtney
Per 1934 metus Chicagoje 

labai žymiai sumažėjo auto
mobilių vagystės ir to dėlei, 
sumažėjo ir mokesčiai už au
tomobilių apdraudimų nuo va
gių. Pirmiau, į dienų vagys 
nuvažiuodavo su 100 ar dau
giau automobilių, o dabar pa
vagiama apie 20 ir iš tų pa- 

beveik visi yra atran* 
ir gruzinam savinin-d aini 

kjams.
Prie

trio daug prisidėjo miesto poli
cija ir apskričio prokuroras 
Thomas J. Courtney, kuris 
naudojo griežtas priemones 
kovoje su gaxijomis.

Pirmiau teismai žiūrėdavo 
pro pirštus į automobilių va
gystes, bet.... pereitais metais 
323 vagiliai buvo pasiųsti į ka
lėjimų iš 364( suimtų įtariamų 
asmenų. 1.933 metais tik 135 
buvo suimti ir nuteisti. Court- 
nei yra apie 40 metų amžiaus, 
jauniausias į žmogus užėmęs 
prokuroro vietų.

vagių gaujų sunaikini

at Birutė’s rehearsals now. 
Practicing and practicing and 
more practicing. Intermissions 
are far and few, būt a few 
gags sneak iii some how.

F’rinstance, Johnny Balan
da, someday, is going to pull 
his lip right off, while he’s 
twisting his — yeah, if you 
look elose you can see a mus- 
tache.

Which rojMittds me of a sto
ry of the sotith—Kentucky. 
The night air was warm-hot. 
The people gathered had their 
eyes on tire centrai figure, 
watching intently, wĮien some 
one yelled “give ’im the piteh”. 
So they tarred and feathered 
the poor fella. (If any of you 
readers get the joke, bdth of 
you send me a card).

Did anybody else see Gracie 
goihg around lašt Thursday 
looking for a short pencil? She 
wanted to dd her short-hand.

Girls—don’t forget— y:ŠO 
sharp. And ęverybody is wel- 
come to show up at rehearsals 
Mondays and Thursdays. 816 
West BSrd St.—Chtef.

THE DAILY
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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.

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.
A

Šiandien atidaroma 
Chevrolet auto
mobilių parodą

Šiandien bus atidaryta pa
roda naujų 1935 metų Chevro
let automobilių, 16-tos ir Mi- 
chigan gatvių Armory.

Bendrove išstatys du nauju 
modeliu, Master De Luxe ir 
Standard. Paroda bus atda
ra nuo pietų iki 11-tos vaka
ro. Įžanga veltui. (Sp.)

Čia
susirasit 
ko 
tik
jums reikia

ANGLIS
COAL

PLAUKŲ DAŽAI
HAIR COLOR

ŽILI PLAUKAI 
TR1NKOLINE permatomas skysti
mas, ne DAŽAI, permainys jūsų 
plaukų spalva, prašalins pleiskanas. 
Gausite vaistynėse. departamentinėse 
krautuvėse arba rašykite TRINKOLI- 
NE LABORATORIES. 4240 Armi- 
tage Avė., Chicago. Tel. BELmont 
1370. Kaina $1.25, per paštą $1.35.

RAKANDŲ Bargenai
FURNTHJRE BARGAINS

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

Detalio rakandu skyrius. $450 varto- 
I tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI.
Nauji kiniški kaurai po $15. $25, 
$35 ir $850. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

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

NORTHERN COAL CO.
3 telefonai 

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
Merrimac 2524

BARŲ FIKČERIAI
BAR FIXTURES

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE

5746 So. Ashland Avė._____

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

MADOS

5*

1

•• T

948

Vakar Chicagoje pa
brango pienas: 

11 c. kvorta
Visos pieninės Chicagoje va

kar pakalė pieno kainą iki 11 
centų už kvortą. “Pantės” 
kaip ir pirmiau, bus 7-ius cen
tus. Smetonos kaina paliks 
tokia, kokia bUvo. Pabrango 
vienu čehlu tik vienos rūšies 
smėtoiitt.

948 — Mokyklon einančiai mergai
tei suknelė. Jūsų dukrelei ji patiks, 
rtes ji bus šilta ir graži. Sukirp
tos mieros 19, 12, 14 ir 16 metų 
amžiaus mergaitėm. / ■ i

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kairta 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, Ml.

NAUJIENOS Pattern Dept.
173,9 S. Halsted St^ Chicago. 19.
čia įdedi 15 čtntų ir praiaU 

atskirti man pavyzdį No. 

Mkorl 4. per kfutfaf

iii....... . ........... ... ....

Skelbimai KMfenose
<,iiriiiiniiiw (Vardas it pavardė)

kad pažibs Natijiėiios > 
yra naudingos.

■ '*■" " ■’ v ■ 11 H a/;/? -L*-

(Adraąi)

.................................
(Miestei k

............ nu

BARAMS FIKČERIAI 
žemiausiomis Kainomis Chicagoj 

Nauji ir vartoti stalai, krėslai 
įrengimai restoranams. 
...Priimsime jūsų senus fikčerius 1 
gera kainą.

HERZOG FIXTURE CO. 
1140-42-44 Blue Island Avė. 

netoli Roosevelt Rd. tel. Monroe 4078

it

už

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos
2501 IKI 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24
mėnesių. Kreipkitės visuomet į

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO.

1635 W. Division St.
________kampas Marshfield________

STOGAI
ROOFING

KNYGOS
BOOKS

i .......... i.............. II I. . r t ■ I i , ■ ........  .

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

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blekorystėi 
darbą.
/ . 3216 So. Halsted Street.

Tel. VICtory 4965.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

KAILIAI
FURS

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

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

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigtas 1906 metais 
6510 So, Halsted , Nbrmal ,5150

F. Aušra, 3439 So. Artesian Are.. 
Chicago, 
kauskas.
Chicago,
Wernis,
Chicago,

III.; Sudžios rašt. F. žu- 
3314 So. Morgan Street, 
III.; Korespondentas S.

6804 So. Perry Avenue, 
ni.

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1935 metams
LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 

STĖ RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stencel, 2539 West 
43rd St., Chicago, III.; Pirm, pa
gelb. C. Chaplinskas, 8627 South 
..Halsted St. ... “ 
rašt. F. Opulskas, 3218 So. Limę 
7Aabeą.“i740V’Ė.iI96th PI., ‘Chicago.

ILLINOIS LIETUVIU PAŠĖLTOS 
KLIUBO valdyba dėl 1935 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 934 W. 
Marųuette Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kautakis, 
nut rašt 8842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašL, 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ttd. 
2608 W. 69th St, J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

sį pirmą penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3188 S. Halsted 
St., 7:30 vai. vnknrft.

Chicago, III.; Nut.
St../Chicago. III. į Fin. rąšt.
uiaMco, i-Bv u. ii., v/mvaKVi
III.; Kont. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Ratine Avė,,. Chicago, III.; 
Kasier. glob. P. Martinkienė, 3141 
So. Morgan St.. Chicago. III.; Kas. 
pagelb. J. Yuškienienė, 2547 W. 
45th St., Chicago. III.; Duru mar
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 
St., Chicago, I1L; Ligonių apek? 
K. Keturakienė, 525 E. Oakwood 
Blvd.; Kasterius J. Yuškienas, 2547 
W. 45th St., Chicago. III.; Sudžia

^EsDĘNT4t
Ratine Avė.

SAUSIO 16 ir 17

“BY YOUR LEAVE”

III.; 34 Metus Vidurmiesty j e
Mes specializuojames padaryme 

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

Valandos: 8:30 iki 8:80 v. v. 
Tel. HARRISON 0751

| Oppositę pavis Store, 2d Floor j
32 6 S. STATE ST.

Genevieve Tobin ir kiti 
komedija ir vakare DYKAI Indai 

moterims

SAUSIO 18 ir 19 

“THE SGARLET LETTER”

bu Colleen Moore 
komedija ir 5 aktų vodevilius

MILDA
■ I ■ TEATRAS ■ • 

8140 S. Halsted



‘ Ketvirtadienis, saus. 17, 35

(Sp.)
L. F. K. Delegatas Vaitkus nuoširdžiai

iMano Pastabos
majorus Roy Durt. Rašo ŽEMAITIS

T*
be agi-

nors aiškiai jos

P-s Denne-Daniukas užlaiko, 
Scienlific Model (Corporation" laidoje

Vaitkus 
išaiškino

Naujienų
Feliksas 

nuosekliai

Amerikos lietuviai 
garbes pasiuntinį

I 
i

Dvi savaiti atgalios jos mo
tina, Helen Wittis, 4469 Ar
cher Avė., irgi buvo automo
biliu sužeista.—Matęs.

mininku yra Tanias Janulis, o 
sekretorium p. Martinas Z. Ka- 
dziauskas.

bet tik — 
duos“, kurį gali 
nori.

I Atsiranda ir 
kuris pasirėdęs

Socialistų partija 
statys kandidatus 
miesto rinkimuose

ančiukais auginta, su paršiu
kais maitinta“, o kita, tai žer- 
mina, neva Gasparo sesers duk
tė, kurių Gasparas leido mo
kyklon ir kuri tik nesenai at
vyko į kaimų. Gasparas nori 
Žerminų išleisti už seno vaito,

Dalyvauja operetėj “Kome 
vilio Varpai”

Pradėjo kampaniją, kad gauti 0 j j yra pasižadėjusi žvejui Gre- 
60,(MM) parašų: kandidatas į niui. Pasižadėjusi ne iš meilės, 

o tik todėl, kad jis išgelbėjo jos 
gyvastį, kai ji skendo juroj. Ji 

Socialistų Partija (Jiicagojc pat, gaįiisį tt0 prižado, kad ji 
dabar pradėjo kampaniją, kad nesilaikė normandų papročio 
surinkti 60,(MM) parašų ir uždė- »niejcad neduoti griežto atsaky- 

‘kaip Dievas 
suprasti kaip

ti socialistų partijos kandida-mo 
tus ant balinto miesto rinki- x 
mama.

Susirinkime, kuriame atgita- 
cija buvo pradėta, dalyvavo 
atstovai iš suvirs šimto unijų, 
fraternalių ir darbininkų poli
tinių organizacijų.

Tarp delegatų buvo atstovai 
iš Amalgamated Clotbing 
Workers, “veiterių” unijos, 
kepurių siuvėjų, mašinistų, ka- 
kliaryščių. daininiiikų unijų 
ir kitos organizacijos.

Socialistų kandidatas į ma
jorus, yra Roy Burt, Morris 
Seskind, statomas į iždinin
kus, Aithur McDowell į mies
to klerkus. Be to, yra penkio
lika kandidatų į miesto tary-

NAUJIENOS, Chicago, III
— —- ................. ..........."V"  i 
ganižacijoms, kurios švęs 25 
metų sukaktuves, bet jis buvo 
paliktas tolimesniam nugarine- 
jimui

Lietuvis inžinierius 
išradėjų firmos 

savininkas

Reiškia, 
siųs savo 
Lietuvon.

Feliksas
išreiškia savo supratimų apie 
Lietuvų sekamai:

Amerikoje, 
ir jaunoji, 
priklausau, 
kalba; nors

“Nors mes 
ir senoji kar- 
prie kurios ir 
kalbame sveti- 
kai kuriems iš 
yra tik akyse

Pasiuvo bedarbiams 
696,431 šmotus 
f drabužių

padavimais apie 
prisiminti senus 

papročius ir pats

Partijos platformoje reika
laujama municipalio namų 
statybos programo, suvalstybi- 
nimo visuomenės aptarnavimo 
įmonių ir sustabdymo poli
cijos atakų prieš darbo uni
jas.

jaunas vyras, 
nepaprastais, 

dėl normandų, rūbais. Jis sako
si esųs jurininkas-kapitonas, 
apvažiavęs daugelį šalių ir at
vykęs į čia apžiūrėti pilį. Jį į 
čia vylioja ir mergina, kurių 
jis išgelbėjo juroj ir kurios ne
gali užmiršti, 
ir neįžiūrėjo.

Jis domisi 
pilį, pradeda 
Normandijos
dalyvauja samdos dienoj, sam
dydamas sau darbininkus. Jo 
globon patenka žermina, Serpo- 
lėtė ir Grenys.

Tuo pirmas aktas ir baigiasi, 
—b.

P. S. Melodingų komiškų ope
retę “Kornevilio Varpai“ stato 
Chicagos Lietuvių Choras “Pir
myn“ kitų sekmadienj, sausio 
27 d., 3:30 vai. po piet, Sokol 
svetainėj, 2345 S. Kedzie Avė.

Vytautas Tarutis 
mėgiamas radio dainininkas ir 
artistas, kuris operetėj “Kor
nevilio Varpai“ dainuos didelę 
prapuolusio Kornevilio grafo 
anūko partijų, šių melodingų 
komiškų operetę stato scenoje 
Chicagos Lietuvių Choras “Pir
myn“ sausio 27 d., 3:30 vai. po 
piet, erdvioj Sokol svetainėj, 
2315 S. Kedzie Avė.

“KORNEVILIO 
VARPAI”

Kas toliau?

Bet gryškime prie “Kornc- 
vilio Varpų“ turinio.

Kaip jau buvo minėta, vaidi
nimas prasideda už apie 20 
metų po to, kai Kornevilio 
grafas su savo anuku yra ap
leidę savo pilį ir pabėgę į už
sienį, kad pasislėpti nuo FPYRr 
b’ucijos. Pily gyvena tik šmėk
los ir dvasios, o apie grafų ei
na tik padavimai.

Vaidinimas prasideda įtik vie
noj Normandijoj esančios sam
dos dienos iškilmėmis. Pasako
jama padavimai apie pilį ir jos 
varpus, kurie suskambės, kad 
jos valdonas sugryš. Eina “plet- 
kos“ — kasdieninis kaimo gy
venimas. Pilies ukvedis sku- 
puolis Gasparas, kurio globoj 
buvo . pilis palikta, “vajavosi” 
su savo auklėtinėmis. Viena jų 
yra minėta Serpolėtč — “su * T*

“Kad bučiau žinojęs, 
bučiau šovęs,” pa

reiškė nusiminęs 
Strikaitis

nininkas jį parmetęs. Tuomet 
moteriškė pasileido į darbų ir 
kartu su vyru parmetė užpul
tųjų ant žemės ir ištraukė iš jo 
kišenės pinigus.

Su grobiu rankose vagys pa
sileido bėgti, bet kai pieninin
kas ėmė juos vytis, tai negre, 
kuri rankose turėjo revolverį, 
paleido šūvį sužeisdama Chub- 
bų. Cbubbas irgi paleido 
liūs šūvius, bet nežino ar 
taikė.

Strikaitis nusiminė dėl
kad vagys prabėgo pro jo 
krautuvę, o jis nieko nežinojo.

k e 
pa

to

Vagys beg o pro šalį, o jis sto
vėjęs rankas nuleidęs.

Vakar rytų į lietuvio Stri- 
kaičio krautuvę, 6002 S. Štate 
st., atėjo ne pienininkas, ne
šinus butelius pieno ir Smeto
nos, bet atėjo keli žmones ne
šinų sukruvintų pienininkų.

Prie tų, suvažiavo ir visas 
tuzinas policistų pažiūrėti kas 
atsitiko. Kai Strikaitis rišo 
jam pašautų kojų, tai pieni
ninkas, Nelson Chubb, iš 
Bowman Milk Co., 5752 South 
Wells Street, papasakojo, kad 
ieloje, tarp LaSalle ir State 
gatvių, 6000 blioke, jį užpuolė 
negras ir negrė. Puolė vyriš
kis su peiliu rankose, bet pie-

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■v
SUTAUPYSIT PINIGŲ :

Pirkdami Čeverykus Pas Mus :
Musų krautuvėje visuomet ■ 
rasite d i d e 1 j pasirinkimą f 
spalvų, didumo, stylių irma- ■ 
teriolo.

Mes turime čeverykus vy- J 
rams, moterims ir vaikams. ■ 
Kaliošius užlaikome visokius |

■ 1000 porų čeverykų jūsų pasirinkimui. O kainos nebrangios

: UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN. Savininkai

3337 SO. HALSTED STREET

Baisioj auto nelai
mėj užsimušė jaunas 

J. J. Kenas
Kūną rado 100 pčdlĮ nuo 

automobilio.

išvažia- 
13 dist- 
kur tai 
104 ir 
stidau- 

negyvas 
Policija

James J. Kenas, 6127 South 
Racine Avė., vakar kaip 7:30 
vakare, pasiėmęs savo draugo 
Morris Ąnderson automobilį ir 
niekam nieko nesakęs 
vo. Už trumpo laiko 
rikto policija gavo iš 
pranešimų, kad prie 
Kedzie Avė. randasi 
žytas automobilis ir 
žmogus gulįs rave.
nusiskubino į nelaimės ♦vietą, 
kur rado Keną gulintį be są
monės, su perskelta galva, 
100 pėdų atstume nuo auto
mobilio.

Policija ant vietos ištyrė; 
kad su automobiliu buvo va
žiuota labai greit. Nuo vie
tos, kur automobilį pradėta 
stabdyti, jis peršoko per gra- 
bę, atsimušė į medį ir vėl su
sisukęs kelių pėdų atstume 
įgriuvo ravan, kur buvo rasta 
tik šupuliai.

Su savo karu policija J. J. 
Keną nuvežė į Little Compa- 
ny of Mary ligoninę, iŠ kur da
vė žinių jo seserims, Matildai 
Anhalt ir Onai Kenas, adresu 
6127 So. Racine Avė. Po to 
tragingo įvykio Kenas mirė li- 
gonbutyj.

Koronerio tyrinėjimas įvyks 
J. J. Bagdono koplyčioj, 2506 
W. 63 St. F. Bulaw.

BRIGHTON PABK — Trum
pų laikų, atgal man teko su
tikti lietuvį p. Dcnnc-Daniu- 
nų. Užlaiko nuosavų dirbtuvę 
“Scienlific Model Corpora; 
tion”, Engineęrs of Inventionš, 
115 So. Clintoii st., kurioje iš
dirbama naujai išrasti metali
niai dalykai. V r

Dirbtuvėj dirba keletu pa
tyrusių mechanikų ir tarp jų 
randasi lietuvis pob Badžius. 
Dideliai buvo žingeidi! kaip 
pats Daniunas ir B. Badžius 
man demonstravo savo pada
rytų lempų, su kurios pagelba 
daktarai gydo ligonius. Tai 
ne lempa o tikrai saulė, — ku
rį, prijungus elektra, nušvietė 
visų kambarį ir tokiais pat 
spnduliais, kaip saulės. Ji 
ir šildė, kaip šildo tikroji sau
lė iš giedro dangaus birželio 
ar liepos mėnesį.

Man bežiūrint į tų lempų ki
lo galvoj mintis, kad, jeigu 
jau šio dvidešimto amžiaus 
mechanikai daro kompelicijų 
dangiškai saulei, tai kas bus 
toliau? A. J. S.

skridimai 
tikslais 
būt, šį- 
svarbųs 
ateičiai.

čia 
ta, 
aš 
ma
musų Lietuva 
sukurtas vaizdas iš musų tė
vų pasakojimų, bet mes jau
čiame, kad ji yra brangi realy
bė, kuriai mes, jaunieji, nu
lenkiame galvų pagarboje”.

Leitenanto Felikso Vaitkaus 
tėvai mokėjo savo sunui tin
kamai perstatyti Lietuvų to
kioje gražioje šviesoje, kad jis 
įgijo tokį puikų vaizdų apie 
jo tėvų gimtųjų šalį.

Užbaigdamas savo straipsnį, 
sako: “Aš tikiu, kad kai Lie
tuva išvys lėktuvų (Lituanica 
II) virš Kauno aerodromo, ji 
supras, kad mes jos neužmir
štame ir kad mes esame lie
tuviai“.

Nuoširdžiai linkiu, kad Lei
tenantas Feliksas Vaitkus su 
Lituanica II laimingai nuskri
stų Lietuvon šį pavasarį!

500 bedarbių, kurie buvo pa
samdyti siuviniui rūbų pašal
pų gaunantiems bedarbiams, 
pasiuvo 696,431 šmotus drabu
žių. Siuvyklą operavo Ameri
kos Raudonasis Kryžius, su
teikdamas nedirbantiems siu
vėjams progą užsidirbti, o be
darbiams rubus.

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

PRANEŠIMAI
F 

■

“Vivisekcija” ir “W 
James” studentų pa 

skaitą temos
I* ■ •. ■ ,

Jas skaitys p-lė .Pečiukaitė ir 
Beinerauskas Ljlthuanian Uni- 
yersity Club ^įsąinkime

">( M/, "p ■ >
Sekmadienį, ^ppsio 20 d., 

kaip 2:30 po pietų, studentų 
kliubas, thę Liįhųąnian Uni- 
versity Club, renkasi Congress 
viešbuty j. /Kambario /numerį 
galima dažinoti vietoje.

Susirinkimas atsižymi įdomiu 
programų. - Heldh ■ Pečiukaitė, 
dainininkė ir psięfidlogijos stu
dentė, skaitys paskaitų įvar
dytų, “William James“.

Apart to, Petkas Beineraus
kas, medicinos studentas, kal
bės apie vivisekcijų, šis klau
simas buvo pastaraisiais lai
kais gana plačiai. į Chicagos 
reikalus įsiskverbęs. P-nia Irėne 
Castle McLaughlin ir keletas 
miesto valdininkų buvo susirū
pinę apie “žiaurų“ šunų panau
dojimų ekspdrimentūtose, žin- 
geidu išgirsti abi puses to 
klausimo, ar tai žiaurumas yra 
žmogaus gyvenimų prailginti, ir 
jo skausmus sumažinti?

Tad, “Vivisection“ ir “Wil- 
liam James“ yra dvi paskaitos 
kurių nė vienas gyvenimo stu
dentas neturėtų praleisti

Užvakar 
leitenantas 
rimtai ir 
skridimo reikšmę į Lietuvų šį 
pavasarį.

Kiekvienas, kuris perskaitė 
jo straipsnį, galėjo įsitikinti, 
kad jis rimtai kalba. Kų jis 
mano, tų ir pasako, — 
tacijos, be pasigyrimų.

Skaitydamas jo aiškinimus, 
aš įgavau supratimų, kad įren
gimas tokio moderniško lėktu
vo (Lituanicos II), kainavo 
daug pinigų. Ir tie Amerikos 
lietuvių suaukoti pinigai ne
bus vėjais išleisti,' bet sunau
doti mokslo tikslui. Jis rašo:

“Transatlantiniai
bus rengiami mokslo 
sekančiais metais (tur 
met) ir jie visi bus 
ir naudingi aviacijos
Jeigu šis skridimas pavyks, o 
aš tikiu, kad jisai pavyks, tai 
aš jausiuosi ir musų draugai 
jausis, kad jo tikslas yra pa
siektas.“

Amerikos lietuviai su entu
ziazmu rėmė šį antrų j į trans
atlantinį skridimų. Tik jų rė
mimas biskį susitrukdė, kuo
met pasirodė, kad pereitais me
tais negalėjo skristi Lietu
von.

Bet išauš gražus pavasaris; 
daugelis pradės vėl rašyti ir 
kalbėti apie Felikso Vaitkaus 
skridimų Lietuvon; vėl atsiras 
entuziazmas tų skridimų pa
remti, prisidedant pinigais ir 
kur galima, darbu.

Planuoja darbuotis 
organizacijų pa

didinimui
BRIDGEPORT. — Susivieni

jimas Rietuvių Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporto šiais 1935 
metais planuoja pradėti platų 
veikimų, kad padadinti organi
zacijas nevien nariais, bet ir 
turtu. Nors organizacijos sto
vi gerai, kaip finansais, taip 
ir nariais, bet norima 
sustiprinti.

Pats Susiv^nįftmas 
Bridgeporte turi turto, 
15, kaip paaiškėjo iš
mo iždininkės p. Rožes Maze- 
liauskienės. Organizacijos pir-

jas dar

UD.K. 
$5,893.- 
praneši-

Humboldt Park Lietuvių Politikos 
Kliubo metinis susirinkimas jvvks 
sausio 17 d. 1935 m., 8 vai. vak., 
Almira Simona svet., 1640 N. Han
cock St. šiuomi esate prašomi, kad 
atsilankytumėte kuodaugiausia ant 
susirinkimo, taipgi, kurie yra buvę 
kliubo nariai, ateikite ir busite pil
nais nariais, tik užsimokėsite mėne
sines mokestis. Valdyba.

Pranešimas Tavernų 
Savininkams

- ....... ..

Pirmiau motina, pas 
kui duktė auto ne- 

laimių aukos
■ ' ' l-'. : f i ' ■* ■ : ' ' 1 l '« ' I-

P-s F. Dzimidos, savininkas 
United Liųuor Distributors, perkėlė 
savo nerimų sankrovą i nauia vie- 

Dabar randasi adresu 2640 W. 
63rd St. Dvejos durys i rytus nuo 
senos vietos. United Liųuor Distri
butors pąfduoda įvairiausius vynus 
degtines, importuotas ir Ameriko
niškas, Wholesale ir Retail. Taver
nų savininkai gali pirkti, kad in po 
keturias skirtingas bonkas ant sykio 
už wholesale kaina. Taipgi ir baČ- 
kini alų pusbačkiais arba mažesniom 
bačkelėm, kranai ir šaldytuvai vel
tui. Mes rekomenduojame Kentucky 
Manor Whiskey visiems, kurie nori 
gerą straight 93 proof, 9 mėnesių 
sena degtine. Mes laikome atdara nuo 
7:30 ryto iki 11:30 vai. vak. Taipgi 
nristatom užsakvmus i vieta ir duo
dam speciali patarnavimą dėl vestu
vių ir narių.
UNITED LIQUOR DISTRIBUTORS 

2640 W. 63rd St.
•Tel. Prospect 0746 .MADOS MADOS

TEL. REPUBLIC 8402

I

MADOS
i

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. I1L

CLASSIFIED ADS
Furniture & Fixtures

Rakandai-Itaisai

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

S. E, SOSTHEIM & SONS 
Stora Fiatures

1900 S. State St. CALumet 5269

706
623

Help Wanted—Male-Female
Darbininku Reikia________

REIKALINGA vedusi pora be 
vaiku prie eabelno namu darbo, ir 
porterio pareigu. Jewish Peoples 
Convalescent Home, 1522 So. Albany 
Avė., Tel. Rockwell 1551.

For Rent

Gerkit ir Reikalaukit 326

P-lė

svetainėj

So. Halsted St., Chlcago, III.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blari- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerj, pažymėti mierą ir aiš- PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nė — su namu arba atskirai. Savi
ninkas 14 metu. Parduosiu pigiai. 
Atsišaukite 3808 Lowe Avė. 

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

BRIGHTON PARKE pigiai parsi
duoda gerai irengtas tavern arba 
randuosiu. Pagyvenimui 5 kambariai, 
visokiu tautu apgyventa. *4213 So. 
Campbell Avė.

Real Estate For Sale

PAAUKAUSIU 5-4 kambarių fla- 
tus, namas puikiausiam stovy, Pi
giai. Priežastis senatvė ir foreclo- 
sure. 5342 Wentworth Avė. Atsi
šaukite angliškai.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

KOTELIS pardavimui, 24 kamba
riai, švarus, visuomet išrenduoti.
3V6 mėnesio dykai. Renda $50 i mė
nesį. 22 mėn. leasas. Kaina $700. 
Apleidžiu miestą. 515 N. Clark St.

’Jte

WESTSIDE.—- šį šeštadienį, 
sausio 19 d., įvyks balius Kliu
bų Federacijos, kuri lankė sa- 
vo susirinkimų sausio 8 d.. 
Lietuvių Westsidė
Balius įvyks Hollywood Inn 
svetainėje, 2417 West 43rd St.

Susirinkimo

PASIRENDUOJA bizniavęs na
mas 1900 So. Union Avenue, arba 
parduosiu .Tavern su 1935 m. lais- 
niais, 7021 Stony Island Avenue, 
taipgi parsiduoda ir rezidencijos na
mas 10 kambariu, 4 karų pra
džius.

Tel. Dorchester 3403

628 r— Augesnei moteriai išeimui suknelė. Joje išrodysite plonutė. 
Sukirptos mieros 86, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 coliu per krutinę.

706 —• Neatbūtinas apatinis rūbas — be kurio sunku apseki. Sukirp
tos mieros 14, 16, 18, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

326 —* Mergaitei i mokyklą eiti suknelė. Pigi ir graži ir nesunkiai ją 
pasisiūdinti. Sukirptos mieros 10, 12, 14 ir 16 metų amžiaus mergaitėm.

Visose AltnSse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Boarbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinis

NATHAN 
KANTER

Mutual LifliiorCo.
4707 S. Halsted St

Tel. TARDS 0808

Kliubų Federacija 
rengia balių 

šeštadienį

buvo išrinkta 
valdyba, L kurią įeina, pirmi
ninkas J. Valaines, M. Kelly, 
vice-pirmininkas, J. Sholteman, 
raštininku, J. Railla, kasierium. 
Susirinkime buvo kilęs klausi
mas apie suteikimą dovanų or-

Nelaimė dviem lietuvaitėms 
prie Archer Avė. & Francisco

—........ MuamįnUitt*.

BRIGHTON PARK
Helen Farrelly gyvenanti ant
rašu 2906 W. 39th PI., ir p-lė 
Adela Petravičiūtė pereitų sek
madienį, sausio lS-ią d. laukė 
gatvekario prie Archer ir Fran
cisco g-vės.’ ; .

I ■ . • s . • . į

Gfltvekarįs atėjo ir p-lė
Adela tik. spėjo į jjijpti į gatve- 
karj, o tuo tarpu, Christ Freed- 
man, automobiliu ai paraėyti savo vardą, .pa-
pro šalį, pagavo P-lę Helen po vardę jr adresą. Kiekvieno pa- 
automobiliu, perv^iųodųmas jai vyzdžio kaina 15 centų. Gali- 
per ^ojas ir sukdamas kitus .ma pasiųsti pinigus arba paė- 
kuno dalis. Ją skubiai įnešė į to ženkleliais kartu su užsaky- 
Mid-West, p-no tūlio vaistinę, m u. Laiškus reikia adresuoti: 
kur pribuvo gydytojas Vinsku- Naujienos, Pattern Dept., 1739 
nas. • 4-..........« m




