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Vokietijos naciai 
puola Lietuvą

Nacių laikraščiai skelbia melus apie Lie
tuvą. Reikalauja grąžinti Klaipėdą 

Tas pats dedasi ir Belgijoj

Lietuvos Naujienos

BERLYNAS, sausio 20. — 
Vokietijos naciai, laimėję dide
lę pergalę Saar plebiscite, da
bar pradeda savo godžias akis 
kreipti į Klaipėdos kraštą, ku
rį Vokietija prarado po karo.

Visi nacių kontroliuojami 
Berlyno laikraščiai paskelbė 
sensacingą žinią, kad Lietuva 
buk koncentruojanti kariuo
menę Tauragėj, Klaipėdos pa
sieny.

Naciai šūkauja, kad tai esąs 
Lietuvos “žvanginimas kardu”. 
Girdi, Lietuva teisinasi, kad ji 
koncentruojanti kariuomenę to
dėl, kad Vokietijos rudmarš- 
kiniąi ruošiasi pereiti sieną ir 
pulti Klaipėdą. Betgi Ryga ir 
kitos Pabaltijo šalys sako, kad 
jokio koncentravimo Lietuvos 
kariuomenės nėra.

Paskelbę tą “žinią’, nacių 
laikraščiai kaip įmanydami puo
la Lietuvą, kad ji buk sulau
žiusi Klaipėdos krašto statutą 
ir kad todėl tas kraštas turys 
būti sugrąžintas Vokietijai, ar
ba bent turys būti padarytas 
plebiscitas, kuris duosiąs tokias 
pat pasekmes, kokias davė Saar 
plebiscitas.

Tai tik pradžia. Reikia ti
kėtis, kad nacių puolimas Klai
pėdos krašto ir reikalavimas 
Klaipėdą grąžinti Vokietijai, ne 
tik nepasiliaus, bet kasdie da
rysis vis griežtesnis. To gali
ma buvo tikėtis, nes patys na
ciai skelbė, kad “po Saar seks 
Klaipėda”.
Vokiečiai pradeda dūkti ir Bel

gijoj
BRIUSELIS, Belgijoj, s. 20. 

—Po Saar plebiscito laimėjimo, 
naciai suruošė demonstracijas 
Eupen ir Malmedy kantonuose, 
reikalaudami tuos du kraštus, 
kurie buvo Belgijai priskirti po 
karo, grąžinti Vokietijai. Vi
siems buvo dalinami svastikos 
ženklai.

Belgijos valdžia dėl tos prie
žasties išleido griežtą įsakymą 
sustabdyti pro-vokišką ir naciš
ką agitaciją tuose kantonuose.

Vokiečiai tebešmeiš 
Lietuvą

Tačiau karu, esą, ginčų 
nespręsią

BERLYNAS. Elta. Iš oficia
lių vokiečių sluoksnių pareiš
kiama, kad Karaliaučiaus i*a- 
dio, kuris sistemingai kursto 
prieš Lietuvą, lygiai kaip ir 
vokiečių spauda, turi teisę “kri
tikuoti” Lietuvos pri įmonėj 
Klaipėte krašte. Tuo pareiš
kimu n lemiamas Lietuvos tvir
tinimas, kad sistemingai ofi- 
?iozinio vokiečių radio bei ofi
cialios spaudos puolimą yra

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

t Galbūt sniegas; šalta.
Saulė teka 7:13, leidžiasi 4:- 

50.

I įsikišimas į Lietuvos vidaus; rei
kalus. Oficialiuose sluoksniuo
se pareiškiama, kad Vokietija 
nenurimo nei per radio, nei 
spaudoje, kol nebus atst tytos 
visos .ki paskutiniosios lietu
vių priemonės Klaipėdos krašte. 
Iš tų pačių oficialių sluoksnių 
reiškiama vilties, kad tvirtina
ma •, jog Neumannas ir jo bend
rai rengė Klaipėdos krašte su
kilimą tam kraštui nuo Lietu
vos atplėšti, “negalės būti įro
dytas.” Esą, tai, kad partijos 
kurios atstovavo Klaipėdos 
krašte nacionalizmui, palaikiu
sios kontaktą su Vokietijos 
partijomis, yra savaime supran
tama. Pagaliau iš tų pačių ofi
cialių sluoksniu nurodoma, 
kad kadangi daug klaipėdiečių 
yra susigiminiavę su Rytų Prū
sijos gyventojais, Rytų Prūsi
jos gyventojai yra ypatingai 
susijaudinę dėl priemonių Klai
pėdos krašte. Iš antros pusės, 
iš tų pat sluoksnių pabrėžiama, 
jog butų beprotiška tvirtinti, 
kad Vokietija norėtų karu iš
spręsti ginčus su Lietuva.

Siekiasi suvienyti di
džiųjų pramonių 

darbininkus
WASHINGTON, s. 20. — 

Tekstilės darbininkų unijų va
dai pradėjo judėjimą už suda
rymą 4,000,000 darbininkų blo
ko, kuris apimtų tekstilės, ge
ležies, aliejaus, automobilių ir 
tabako industrijų darbininkus.

Jie nurodo, kad visi samdyto
jai yra susivieniję ir bendrai 
kovoja prieš organizuotus dar
bu nkus, tai ir darbininkai turi 
veikti bendrai.

Šaltis pavėlavo
CHICAGO.—Oro biuras pra

našavo didelį šaltį šeštadieniui 
ir sekmadieniui. Bet abi die
nos buvo netikėtai šiltos. Tad 
dabar šaltį ir sniegą prana
šauja šiai dienai: girdi, šaltis 
pavėlavo kely.

Kanadoj jau dabar yra di
deli šalčiai, kurie vietomis pa
siekė 57 laipsnius žemiau zero. 
Minnesotoj yra 22 laipsniai 
žemiau zero. Chicagoj esą ga
lima tikėtis 5 laipsnių žemiau 
zero ir šaltis tęsis gal 2 ar 3 
dienas. „ Bet esą gali kartais 
šaltis ir nukrypti: jį gali nu
kreipti* dabartinė šilta sriovė.

Visu vakariniu pakraščiu, nuo 
Alaskos iki Californijos praėjo 
didelė sniego pūga. Califor- 
nija susilaukė šalčių, o kalnai, 
delei 12 pėdų sniego pusnių, 
yra neišvažiuojami.

PARYŽIAUS, s. 20. — Mo- 
reau, jo žmona ir du jų sunai 
buvo karo metu nuteisti Fran- 
cijos Guiana katorgon neva už 
šnipinėjimą vokiečių naudai. 
Moreau ir jo žmona kalėjime 
mirė, bet kova už jų išteisini
mą tęsėsi ir tik dabar, po 20 
metų, kariuomenės teismas juos 
išteisino ir priteisė jų šeimy
nai 28,000 frankų atlyginimo.

Ward linijos laivas Havana, kuris šiomis dienomis užvažiavo ant uolų Ęahamas salų pakraš
čiuose. Visi p’asažicriai liko išgelbėti.

Vėl triukšmas North 
Dakotoj dėl guber

natoriaus
Valstijos atstovų butas apkal

tino naująjį gubernatorių 
Moodie. Tasis gi pašaukė mi
licijų. Eina kova ir teismuo
se

BISMARK, N. D., s. 20. — 
North Dakotoj vėl iškilo kova 
dėl gubernatoriaus.

Pereitais rinkimais guberna
torium tapo išrinktas demokra
tas Thomas H. Moodie, kuris 
tik 12 dienų atgal užėmė savo 
vietą. Valstijos atstovų butas 
gi yra kontroliuojamas Non- 
partisan republikęnų, kurie gu- 
bematorių ėm^uojauš" pulti 
ir pereitą penktadienį atstovų 
butas jį apkaltino, kad pašalin
ti jį iš vietos. Nors jis yra kal
tinamas už “piktadarybę, ko
rupcijų, nedorą ir netikusį ėji
mą pareigų”, tečiaus jokių nu
sikaltimo smulkmenų nepaduo
dama.

Gubernatorius pareiškė, kad 
tai “beširdžių politikierių ra- 
ketierių pastangos pasigrobti 
valstijos valdžią” ir nutarė su 
jais kovoti. Jis pašaukė vals
tijos miliciją saugoti guberna
toriaus raštinę, kad politiniai 
priešininkai nebandytų ją pasi
griebti. Tečiaus karo stovio 
neskelbiąs.

Prieš gubernatorių yra už
vesta, byla ir augščiausiame 
valstijos teisme. Byloj jis yra 
kaltinamas, kad jis nesąs 
Jungt. Valstijų pilietis (Moodie 
yra gimęs Kanadoj) ir kad jis 
nėra legaliai išgyvenęs North 
Dakota valstijoje penkis me
tus, todėl negalintis legaliai 
užimti gubernatoriaus vietą. 
Moodie sako, kad jis įrodysiąs 
kaltinimų neteisingumą.

Net valstijos prokuroras 
Sathre, kuris pats yra susidė
jęs su non-partisan .republiko- 
nais ir kuris veda prieš guber
natorių bylą, pripažysta, kad 
atstovų buto apkaltinimas yra 
nevykęs, nepilnas ir todėl ne
turintis reikšmės. Jis v ir pata
rė gubernatoriui pašaukti mi
liciją.
Pirmesnis gubernatorius nuteis

tas kalėjiman
North Dakota dėl guberna

toriaus pergyvena jau antrą 
skandalą.

Pirmesnis gubernatorius Lan
ger, kuris priklausė non-parti- 
sanams, pereitais metais fede
ralinio teismo liko nuteistas 
kalėjiman už ėmimą pinigų iš 
bedarbių savo partijos naudai, 
nes teisme paaiškėjo, kad gau
nantys iš šelpimo administra
cijos CWA darbus bedarbiai 
buvo verčiami užsirašyti jo 
laikraštį ir šiaip aukoti jo par
tijai. Pateko kalėjiman ir ke-’

. • /c 'f-' ■ '•

Ii jo sėbrai.*
Iškilo aitri kova. Langer at

sisakė pasitraukti iš savo vie
tos ir pašaįikė miliciją. Te
čiaus valstijos teismas vistiek 
jį iš vietos pašalino.

Pereitais rinkimais guberna
torium tapo, išrinktas demo
kratas. Tad dabar iškilo nau
ja kova ir naujos pastangos 
gubernatorių pašalinti.

Italija ir Abyssinija 
bandys geruoju 

taikintis
GENEVA,. s. 20. — Naujo 

karo pavojus liko pašalintas, 
Italijai ir Ąbyssinijai sutikus 
bandyti geruoju išspręsti ne
sutikimus dej sienos Samoli že
mėj,“Afrikoj^ 
. Tečiaus iki sienų klausimas 
bus išspręstas, abi šalys sutiko 
vengti giknluotų susirėmimų.

Prašo tautų sąjun 
gos pagelbos Saar 

tremtiniams .
Franci-GENEVA, s. 20.' 

ja vakar atsikreipė j tautų są
jungą, prašydama iš pastarosios 
finansinės pagelbos maitinimui 
ir išlaikymui tūkstančių žmo
nių tremtinių iš Saar krašto, 
kurie buvo priversti tą kraštą 
apleisti po Vokietijai palankaus 
plebiscito. Dar desėtkai tūks
tančių žmonių turės tą kraštų 
apleisti prieš kovo 1 d.

Naciai galutinai pasigrobė 
Saar kraštą

SAARBRUGKEN, s. 20. — 
Vokietijos naciai galutinai pasi
grobė Saar kraštą, įvesdami ja
me savo tvarką. Socialistams 
gi atvirai liko įsakyta apleisti 
tą kraštą.

Naciams nepalankus valdinin
kai liko pašalinti iš vietų. Ša
linami iš darbo riet ir papras
ti darbininkai, kurie balsavo 
už krašto pasilikimą tautų są
jungos globoj. Jų vieton sta
tomi ištikimi naciai. Netekę 
darbo darbininkai, tikėdamies 
tolimesnės pagiežos, irgi bėga į 
Franci ją.

Apkaltino teisėją
’ MIAMI, Fla., s, 20. — Tei
sėjas Collins, kuris pasmerkė 
mirčiai ChicągO mėro Cermako 
užmušėją, liko apkaltintas grand 
jury už ėmimą kyšių ir už pi
nigų išeikvojimą. - . . . •

NEW YORK, s., 20. —New 
Yorke šeštadieny pasireiškė 
piktadarybių banga, laike ku
rios penki žmonės liko j pų-r 
Šauti, vienas sužeistas ir 16 su
imta. Priėjo iki to, kad vienas 
girtas policistas nušovė kitą ir 
paskui pats* nusišovė.

Japonija ruošiasi 
naujam puolimui 

Chinijos
Koncentruoja kariuomenę, kad 

užimti Chahar provincijų

PEPING, Chinijoj, s. 20. — 
Japonija ir Manchukuo pradė
jo koncentruoti kariuomenę 
Chahar provincijos pasieny, kad 
tą provinciją pulti ir pasigrob
ti, nes japonų aiškinimu, dalis 
tos provincijos priklauso prie 
Jehol ir todėl 
ponijos žinion.

Japonai jau 
pasieny įvyko

turi pereiti Ja-

irperėję sienų 
keli mūšiai.

Paraguay ruošiasi Mtf&iitiši pačią 
Boliviją

BUENOS AIRES, s. 20. — 
Nežiūrint tautų sąjungos grū
mojimo, Paraguay kariuome
nė, užkariavusi visus Gran 
Chaco raistus, dabar ruošiasi 
briaUtis į pačią Boliviją, kad 
užimti jos svarbiausius mies
tus ir visai Boliviją paklupdyti.

Tautų sąjunga prigrūmojo, 
kad tokiame atsitikime ji pa
naikins ginklų embargo Bolivi
jai, bet paliks Paraguay šaliai. 
Reiškia, tada Bolivija galės ki
tose šalyse pirktis ginklus kiek 
tik ji išgali, kuomet Paraguay 
negalės jų gauti.

Coolidge pusseserė 
kalėjime

RUTLAND, Vt, s. 20.—Cal
vin Coolidge pusseserė ir buv. 
Vermont gubernatoriaus Stick- 
ney giminaitė, senmergė Bertha 
Moore liko pasodinta kalėjiman 
dėl negalėjimo užsimokėti teis
mo priteistų $5,000 už pavilio- 
jimą jaunesnio už ją pelenų 
rinkėjo Gilman, kurį ji laiškuo
se vadino “saldžiąja bulve”.

40,000 mylių kelių
Pasak automo-CHICAGO

bilių fabrikantų, pereitais me
tais visose Jungt. Valstijose 
liko pravesta ir ištaisyta 40,- 
000 mylių kelių.

GENEVA, s. 20. — Tautų 
sąjungos taryba, nežiūrint pa
ties kohtesto pasipriešinimo, pa
skyrė Rusiją pilnu tautų są
jungos finansinių ir ekonomi
nių komitetų nariu.

ATLANTIC CITY, N. J., s. 
20.-— Policija buvo užklupusi 
Alvin Karpis mažame hotelyj, 
bet po persišaudymb Karpiui 
kartu su savo draugu pasise
kė pabėgti. Bet jų meilužės 
pakliuvo^ ?

Kaip baudžiami lie 
tuviai Vilniaus 

krašte
VILNIUS. — Vilniaus žodis 

rašo, kad Ramaškonyse, Lydos 
apskr., Varanavo policija su
statė protokolus, už stoką prie 
namų priešgaisrinių įrankių 
šiems Ramaškonių ūkininkams: 
Simui Vaišniui, Justinui Vaiš- 
niui, Juozui Vaišniui, Kaziui 
Valinčiui ir Bernardui Valin- 
čiui. Tikrumoje pas kiekvieną 
ūkininką prie namo buvo kopė
čios, kablys ir kita. Protokolai 
buvo rašomi tada, kai kaimie
čiai laukuose bulves kasė. Visi 
nubaustieji gavo pranešimus 
sumokėti pabaudos kiekvienas 
po 50 zlotų.

Nubaustieji parašė storasti- 
jai bendrą skundą, bet storasti- 
ja lapkr. 13 d. jį atmetė, pažy
mėdama, kad sunkdus reikią ra
šyti kiekvienas skyrium. Gruo
džio 7 d. į Ramaškonius atvyko 
viršaitis (osadnikas) su polici
ninkais ir pareikalavo sumokėti 
pabaudas. Nubaustieji pasisa
kė, kad neturi pinigų. Tada po
licininkas ėmė rinkti daiktus. 
Pas Justiną Vaišnių rado švar
ką, kelnes, 71/2 m. drobės ir pa
klodę, kuriuos čia pat ir norėjo 
paimti. Justino Vaišnio šeima 
susideda iš 8 žmonių, kurie ne
norėjo atiduoti paskutinių -sa
vo daHttfr * 'Kflb* triukšmas, ku^JHhau^' 
rio metu policininkas sužeidė 
Antaną Vaišnių. Daiktus po to 
susiėmė ir išėjo.

,Pas Kazį Valinčių paėmė ba
tukus, švarką, kelnes ir gaba
lą drobės. Pas Juozą Vaišnių 
įrgi paėmė ką rado. Pas Ber
nardą Valinčių visai nėjo, nes 
kalbėjo savo tarpe: “toks jis ten 
lietuvis”.

Pas Simą Vaišnių pasiėmė 
spintą ir akselinę. Vaišnio duk
tė apsikabinusi spintą verkė ir 
užsispyrusi nenorėjo jos ati
duoti, tada tuoj pat buvo iš
kviestas policijos komendantas 
su didesniu buriu policininkų, 
kurie prievarta išsigabeno sau 
daiktus.

Nelaimė po nelaimės

su .kitais dar- 
mišką. Vienas 
pagriebė kito 
kuri smarkiai 

skaudžiai patai- 
Počkui į galvą,

KLAIPĖDA.— Juros miškuo
se, Pagėgių apskrityje darbi
ninkas Počkas 
bininkais kirto 
griūvąs medis 
medžio šaką, 
krisdama taip 
kė darbininkui 
kad šis vietoje sugriuvo: jam 
buvo įlaužtas galvos kaulas. Nu- 
vežus nelaimingąjį į Tilžės li
goninę ten tuojau mirė.

Nelaimingąjį į Tilžę vežė jo 
švogeris šyras, kuris čia pat 
dirbo. Jis atlikęs visus forma
lumus po poros dienų dviračiu 
grįžo į namus, tačiau pakeliui ir 
jį ištiko skaudi nelaimė: netoli 
Pagėgių ant plento rastas su 
perskelta galva be sąmonės gu
lintis. Nugabentas į Tilžės li
goninę jis mirė neatgavęs są
monės ir nepasakęs jo tragedi
jos priežasties. Spėjama, kad 
jį parbloškė į žemę pravažiuo
jantis automobilis.

BOSTOCK, Vokeitijoj, s. 20. 
—žmogus su perskelta lupa li
ko pasmerktas sterilizacijai, 
nes jo vaikai esą gali tokią lu
pą paveldėti.

CHICAGO.—Trys jauni vyrai 
į vieną valandą vidurmiesty 
apiplėšė penkis restoranus.

Klaipėdiečiai susidomė
ję Neumano ir Sasso 

byla
KLAIPĖĖDA.—Elta. Klaipė- 

doje reiškiama didelio susido
mėjimo Neumanno ir Sasso iš
davimo byla. Vietos dienraš
čiai, informuodamiesi per savo 
specialius korespondentus ir 
teikdami plačios informacijos 
apie visą bylą, išleidžia gau
sesnius numerius. Gyventojų 
tarpe vyrauja didelis nepasi
tenkinimas, kad vokiečių “slap
toji” radio stotis trukdo klau
syti Kauno radio pranešimus 
apie bylos eigą.

Lengvas žąsų pirkimo 
būdas

TELŠIAI.— Du Telšių pilie
čiai turgadienį nuėjo turgun 
pirkti žąsų. Priėję prie vieno 
ūkininko, ėmė derėti ne žąsis, 
o tik vieną kortelę, kurią už 1 
lt. iš ūkininko ir nupirko. Pas
kui nusivedę ūkininką nuoša
liai, ėmė jam grasinti, kad, 
girdi, jis neturėjęs teisės kor
telę be žąsies parduoti. Jei 
nenori įkliūti, teatiduoda ir 
žąsį.

Nusigandęs ūkininkas atida
vė žąsį ir dar padėkojo, kad 
“ponai” jo neįdavė policijai.

O “ponai” vaikščiojo ir pa- 
*akftjb kaip apgavo “mužiką”.

Keistos pabaudos
ŠIAULIAI. — “M. Kr.” 51 nr. 

rašo, kad Šiauliuose šiuo me
tu yra įregistruota apie 500 
bedarbių, kurių 200 darbo jau 
turi.

“Neseniai daug bedarbių 
buvo išsiųsta į miškų darbus. 
Kiti gi, prieš išvykdami į miš
kų darbus, buvo paėmę iš 
miesto s-bės avanso savo šei
moms, tačiau į darbus neišvy
ko. Šiems už pabaudą ligi sau
sio m. neduodama jokio dar
bo”.

Išmintinga butų duoti dar
bo ir iš uždarbio atskaityti 
avansus, bet visai neduoti dar
bo — keista ir originali baus
mė.

Nedarbas Klaipėdoje
KLAIPĖDA.—Elta. Paskuti

nę savaitę Klaipėdoje įregist
ruota 1731 bedarbis, jų tarpe 
324 moterys. 315 bedarbių yra 
šelpiami. 85 bedarbiai dirbo prie 
viešųjų darbų.

Daug- Lietuos javų i 
užsienį

KLAIPĖDA. XII. Elta. — 
Paskutinėmis savaitėmis Lięt- 
ukis didelėmis partijomis iš
veža laivais javus į įvairius 
Europos kraštus, šią ir sekan
čią savaitę Lietūkis eksportuos 
dar kelias didesnes jhvų parti
jas. 60,000 centnerių rugių 
išsiųs į Italiją, 7,800 centn. į 
į Daniją, 4,800 centu. į Dan
cigą ir kelias partijas į kitus 
kraštus.

KLAIPĖDA, Elta. — Paštų 
valdybai įvedus Klaipėdos kraš
te susisiekimą pašto autobu
sais, žymiai atpigo susisieki
mas. Gyventojai reiškia didę- « 
lio pasitenkinimo ne vien dėl 
kainų atpiginimo, bet ir dėl au
tobusu punktualumo. Pašto au
tobusai daug patogesni, negu 
Rytprūsių firmų važinėję au-

’tobuaai
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Garsiems debatams 
praėjus

Sausio 10 d. buvo pažymėti
na diena. Mat, vakare įvyko 
debatai. Debatavo Keistutis 
Michelsonas su J. Ormanu. 
žmonių tiek prisirinko, kad ne
tilpo j Piliečių Svetainę. Ofi- 
ciališki skaičiai rodo, kad bu
vo parduota 884 įžangos tikie- 
tai. Tačiau daugelis į svetainę 
nebegalėjo įsigrūsti, todėl jie 
arba grįžo namo arba nuėjo 
pas “dėdę” Masiulį. Buvo ir 
tokių, kurie stovėjo už durų 
ir stengėsi klausytis debatų.

Blaškosi po visą pasaulį
Apie 8 vai. vakaro socialis

tų pusės paskirtas pirminin
kas Vaitukaitis praneša, kad 
debatai prasidės. Debatams ve
sti pristato kriaučių delegatą 

, Jankaitį, kurį komunistai pa
sirinko savo pirmininku. Jan
kaitis tuoj pristato kalbėti J. 
Ormaną, kuris turėsiąs įrody
ti, k 3d komunistai išpildė sa
vo pažadus. Tuo pačiu laiku 
paprašė publikos ramiai užsi
laikyti ir nekelti triukšmo.

Kalba Ormanas. Išdidžiai jis 
pareiškia, jog bolševikai išpil- 
dę visus prižadus, kokius tik 
davė. Girdi, žmonėms tapo ati
duota žemė, o darbininkams 
fabrikai ir namai. Stalinas val
do kraštą, visuomet turėdamas 
galvoje darbininkų valią. Ru- 
sijoje esanti pilna spaudos ir 
žodžio laisvė.

Socialistai, esą, norėję, kad 
į valdžią butų įsileista kapita
listai. Reiškia, jie pirmiausiai 
norėję kapitalizmą įkurti, o 
paskui jį griauti. Bolševikai 
tam pasipriešino. * Jie nuveęjj 
socialistų valdžią ir viską ati
davė 
tams 
ryti, 
nius.

Po 
kytis 
vo į
niją ir kitur. Surado, kad tuo
se kraštuose socialistai buvo 
didžiausi kaltininkai, kad dėl 
jų ten įsigalėjo fašizmas.

Pasiblaškęs kiek laiko po ki
tus kraštus, Ormanas vėl grį
žo į Rusiją ir surado, kad bol
ševikai ten išmokė 90 milijo
nų gyventojų skaityti ir rašy
ti. Rusijos vaikai 
stebuklingi, kad jie 
giau išmano, negu 
mokyti vyrai. Jie
“smart”, kad net savo laikraš
čius leidžia, žinoma, apie aukš
tesnių mokyklų jaunuolius tai 
jau nėra kas ir sakyti. Jie, tur 
būt, sukerta ir “buržuaziškus” 
profesorius.

Ormanas kalbėjo 40 minu
čių. Per tą laiką, kaip ir pri
dera geram bolševikui, visus ir 
viską pasmerkė, kas tik ne- 
bolševikiška, ir į padanges iš
kėlė Stalino karalystę.
Michėlsono kalba ir obstruk

cijos
Atėjo eilė Keistučiu! Michel- 

sonui kalbėti. Pirmininkas Jan
kaitis prašo susirinkusiųjų ra
miai užsilaikyti ir nekelti ler- 
mo. Tuo- labiau, kad ir sutar
tis buvo padaryta vengti ob
strukcijų. Bet, matomai, kul
tūringo ir žmoniško elgesio iš 
musų bolševikų negalima tikė
tis. Jų pasižadėjimai nieko ne
reiškia.

Vos tik Michelsonas pradė
jo kalbėti, kaip bolševikai ėmė 
bliauti, kaip ant žarijų spir
ginami. Michelsonas pabrėžė 
tą faktą, kad Rusijos darbinin
kai gauna labai mizernas al
gas, O todėl abu tėvai turi 
dirbti, kad galėjus prasimai
tinti ir apsirengti. Tatai juos 
ir verčia atiduoti savo vaikus 
j valdžios prieglaudas. IŠ pen
kių ar šešių narių šeimos Bu-

sijoje priverstos yra įgyventi 
dviejuose kambariuose. Dažnai 
pasitaiko ir blogiau.

Bimbos sekėjams to užteko. 
Jie pradėjo baubti, kaip tikri 
veršiai. Kadangi lermas vis tę
sėsi, tai pirmininkas sustabdė 
kalbėtoją penkioms minutėms, 
kol ščyrieji išsivėdino savo 
plaučius, žiuriu, netoli nuo ma
nęs sėdi Mizara. Jis juokiasi 
pilna burna. Matomai, jam la
bai patinka, kad jo kamarotai 
elgiasi, kaip paskučiausi cha
mai. šypsą matosi ir Buknio 
veide.

šiaip taip baubliai apsirami
na. Michelsonas vėl tęsia savo 
kalbą. Jis pasakoja turisto 
įspūdžius. Tas turistas aplan
kė darbininkų gyvenamus bu
tus ir surado ten didžiausį 
purvą ir nešvarumą. O kur 
yra nešvarumas, ten, žinoma, 
atsiranda ir visokių parazitų. 
Jei caro laikais žmogus už
dirbdavo 50 rublių per mėne
sį, tai jis galėjo neblogai pra
gyventi. šiandien, vidutiniškai 
imant, darbininkui mokama 
125 rubliai per mėnesį. Bet ka
dangi rublio perkamoji jėga 
yra visiškai nusmukusi, tai 
darbininkas turi skursti
nepajėgia nei tinkamo maisto, 
nei tinkamų drabužių nusipirk
ti.

jis

“me-

darbininkams. Kapitalis- 
tada nieko nebeliko da- 
kaip tik bėgti j užsie-

to Ormanas pradėjo blaš- 
po visų pasaulį. Nukelia- 
Lietuvą, Vokietiją, Ispa-

esą tokie 
daug dau- 
Amerikos 
esą tokie

“Koncertas” ir ypatingas 
“kostumeris”

ščyrieji ir vėl pradeda “kon
certuoti”. Girdisi Šukiai:
luoji!” ir t. t. Padaroma per
trauka. Vienas girtas kamaro- 
tas rėkauja, kaip karčiamoje. 
Taip jis ir elgiasi: išsitraukęs 
iš kišenės butelį ruginės gurk
šnoja sau be niekur nieko. Ma
tomai, ima ant drąsos. Pirmi
ninkas kviečia “dėdę” Masiu
lį- atsiimti savo kostumerį. 
“Dėde” pažiūri ir sako, jog tai 
nėra jo kostumeris. Girdi, jis 
atėjo į svetainę tyčia lermą 
kelti.

Kai kamarotai apsiramina, 
tai Michelsonas ir vėl prade
da kalbėti. Kalba apie tai, kaip 
bolševikai užsiima spekuliacija. 
Pati valdžia supirkinėja bul
ves, kurias pardavinėja žmo
nėms. Perka pigiai, o parduo
da neįmanomai brangiai.

Prasideda iš naujo zurzėji- 
mas. Tačiau kalbėtojas tęsia 
savo kalbą. Pasakoja, kaip bol
ševikai su pagelba matrosų iš
vaikė Steigiamąjį Seimą, kurio 
sušaukimo jie patys reikala
vo. Seimą išvaikė jie todėl, kad 
jis nebuvo palankus bolševi
kams. Bolševikai į seimą pra
vedė visai nedidelį skaičių sa
vo atstovų.

Pasakoja apie tai, kad bol
ševikai pasisakė už mirties 
bausmės panaikinimą. Bet tik
rumoje teroras yra jų vyriau
sias ginklas. Originale čeką, 
kuri vėliau persikrikštijo į 
GPU. be jokio teismo sušaudė 
šimtus ir tūkstančius žmonių.

Chr^rakteringas įvykis
Baubliai rėkia, kad tai ge

rai, tegul jie šaudo. Mizara ir 
Buknys juokiasi. Tačiau toli
mesnė Michėlsono kalba įkai
tina ir Mizara. Jis pradeda ne
rimti ir klausia, ar dar neiš
sibaigė laikas. Pirmininkas at
sako, jog dar jis turįs ketu
rias minutes kalbėti.

Michelsonas baigia savo kal
bą. Triukšmingas plojimas su
simaišo su baubimu. Pertrau
ka. Atsitinka mažas įvykis, ku
ris tinkamai charakterizuoja 
musų bolševikus. Pačioje pra
džioje pirmininkas prašo susi
rinkusiųjų susilaikyti nuo rū
kymo svetainėje. Bet vos tik 
Ormanas baigė kalbėti, kaip 
atsisėdęs pradėjo traukti dide
lę pypkę. Neatsiliko nei Miza
ra, kuris užsirūkę cigaretą 
Apie tai buvo pastebėta pirmi
ninkui, kuris paprašė Ormano 
nerūkyti. Tas įvykis charakte
ringas tuo, kad jis parodo, jog

net komisarai nesilaiko tvar
kos, tai ko jau begalima rei
kalauti iš eilinių komunistų.

Po 10 minučių pertraukos 
pristatoma vėl kalbėti Michel
sonas, nors tikrenybėje tai bu
vo Ormano eilė. Kalbėtojas su
stoja ties “piatiletka”. Nurodo, 
iš kur tam penkių metų pla
nui bolševikai gauna pinigų. 
Pinigai surenkama aukštais 
mokesčiais ir atitraukimu tam 
tikros dalies iš darbininkų už
darbio.

ščyriemsiems ir vėl suskau
dėjo komai, nes jie pradėjo 
baubti. Kalba Michelsonas apie 
balsavimus ir nurodo, kad tai 
yra tik parodija. Slaptų bal
savimų Rusijoje nėra; ten bal
suojama rankų pakėlimu 
priežiūra GPU. agentų.

Baubimas pasikartoja ir 
tęsiasi tol, kol Michelsonas 
užbaigia savo kalbą.
Stengiasi pateisinti šaudymus

Po to išeina Ormanas. Per 20 
minučių jis stengiasi pateisin
ti visus bolševikų darbus. Pa
kartoja išdidžiai, kad Rusijoje 
yra pilna spaudos laisve, nes 
laikraščius gali leisti visi, kas 
tik nori. Girdi, Michelsonas 
esąs prisiskaitęs kontr-revoliu- 
cionieriškų knygų, todėl jis 
taip ir kalbąs. Be to, jis Ru
sijoje nebuvęs, tad ir nežinąs, 
kas ten dedasi. Michelsonas 
netiesą sakąs, kad buk caro 
laikais gyvuliai ir grudai buvo 
eksportuojama į užsienius. Ca
ro laikais viskas buvo- impor
tuojama, o ne eksportuoja
ma.

Baigdamas Ormanas dar pa
reiškė, jog ir Amerikoje, kai 
bolševikai paims valdžią į sa
vo rankas, bus šaudomi kontr
revoliucionieriai.

Klausimai

Prasideda klausimai. Mizara 
nori žinoti, kada Rusijoje bu
vo sušauktas Steįriamasill Sei
mas arba parlameji®. wcįieD 
sonas jam paaiškina, kaip bu
vo sušauktas Steigiamasis Sei
mas ir kaip bolševikai su pa- 
gelba ginkluotų 
vaike.

Bimbai 
gos buvo 
chelsonas 
dydamas 
vardą.

Ateina 
nėti į

po

jis
ne-

- jiems nėra vie

davatkos keldavo tokį lermą 
prakalbose, kokį dabar bolše
vikai sukėlė debatuose. Po šios 
pamokos socialistai, žinoma, su 
tais puslaukiniais gaivalais ne
panorės nieko bendro turėti. 
Dar kartą visiems teko įsiti
kinti, kad bolševikiški pažadai 
absoliučiai nieko nereiškia.

Kai teisėjas paskelbė mir
ties bausmę, tai vienas nusi
kaltėlių net nusijuokė. Bet į 
elektros kėdę nusikaltėlius vis- 
vien palydėjo katalikų kunigas 
su kryžium rankoje.

biuręs. Lijo per aštuonias die
nas. Kai kurie žmonės sako, 
kad net grybai jau buvo pra
dėję dygti. Dabar nors ir ge
rokai atvėso, bet sniego vis dar 
nėra.

— Frank Lavinskas.

baubimo ir 
jis laikėsi vi-

ar bolševikai išpildė gavo pa
žadus, jis klajojo po visus kra
štus. Reikėjo taip pat stebė
tis ta neapykanta, kuria jis 
jau spėjo persisunkti, šaudyti 
žmones jam visai nieko ne
reiškia. Kas netiki į Stalino 
bibliją, tie turi būti pastatyti 
prie sienos,
tos šiame pasaulyje.

Keistutis Michelsonas paro
dė ir šį kartą, kad jis moka 
kalbėti ir nuo savo temos ne
nuklysta. Nežiūrint nepaken
čiamų sąlygų 
triukšmavimo
sai pavyzdingai. Visokie bim- 
biški kabliukai jį nepaveikė.

“Laisvė” patenkinta
,Įdomu buvo pažiūrėti, ką pa

rašys “Laisvė” apie tuos de
batus. Rašė per dvi dienas. 
Esą, debatai praėjo labai ra
miai, pavyzdingai. Skaitai žmo
gus ir netiki savo akims. Per 
akis taip meluoti - gali tik bol
ševikai! Jeigu tas nežmoniš
kas baubimas ir rėkavimas ga
lima pavadinti “ramumu”, tai 
ką, pagalios, bimbiniai vadina 
triukšmu ?

Matomai, “Laisvei” nesmagu 
buvo rašyti apie tai, kad jų 
sekėjai nuprogresavo 25 me
tus atgal. Tik prieš 25 metus

Sausio 10 d. Sing Sing ka
lėjime mirė elektros kėdėje du 
jauni vyrukai. Mirties bausme 
jiems buvo paskirta už nušo
vimą policmonų. Jie taip pat 
prisipažino papildę daug plė
šimų.

Pas mus daug kalbama apie 
tai, kad neužilgo pradėsiąs ei
ti naujas laikraštis. Laikraš
čio vardas busiąs “Jaunoji Lie
tuva”, Jį Įeisiąs Matusevičius, 
o redaguosiąs Bukšnaitis.

Well, pamatysime, kaip 
laikraštis atrodys.

B » «
Oras pas mus buvo visai

tas

su-

AKUŠERES
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albanj 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuu 
se ar ligoninėse, 
duodu massag* 
electric treat- 
ment ir magne. 
tie blankets ir tt 
Moterims ir mer» 

ginoms patari, 
mai dovanai.

ADVOKATAI

jūreivių jį iš-

rupi, 
imti 
patenkina jį, nuro-

knygą ir autoriaus

iš kokios kny- 
tie faktai. Mi-

Grikštas 
tikrai nė- 
ir ar ten 

žmones,

eilė Ormanui atsaki- 
klausimus.

klausia, ar Rusijoje 
ra klausių skirtumo 
bolševikai nešaudo 
kaip kokius šunis?

Ormanas atsako, kad jokių 
klasių nėra ir visi yra lygus, 
O kai dėl šaudymo, tai tie, ku
riuos bolševikai šaudo, nesą 
žmonės, bet šunes. Kaipo to
kie, jie ir yra šaudomi, kaip 
šunes. Tas pat, girdi, bus ir 
čia, kada bolševikai paims val
džią į savo rankas.

Glaveckas klausia, kiek iš
eina Rusijoje nekomunistiškų 
laikraščių ir ar socialdemokra
tų partija yra legališka?

Ormanas atsako, jog Rusi
joje tėra tik komunistų par
tija ir kad ten nėra reikalin
gi buržuaziški laikraščiai. „Slap
ti balsavimai, girdi, tik 
ganams tėra reikalingi, 
darbininkų kraštui.

Deba toriai
Kalbant apie debatorius, ten

ka pasakyti štai kas: Orma- 
nas turi labai daug drąsos, bet 
tai ir viskas. Jis atkartojo pa
prastą bolševikų maldelę, kuri 
jau pusėtinai yra nudėvėta. 
Žinojimo jis labai mažai tepa
rodė. Sakysime, tvirtinimas, 
kad caro laikais Rusija nėeks- 
portavo gyvulius ir grūdus j 
užsienį, yra daugiau nei -juo-* 
kingas. Visi žino, kas tik nori 
žinoti, jog, pavyzdžiui, Ukrai
na buvo skaitoma “Europos 
grudų aruodu”. Taip tas kraš
tas ir buvo vadinamas. Bet 
štai Ormanas bando užginti tą 
visiems žinomą faktą.

Kitas dalykas su Qrmanu

Mor-
neO

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti.

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

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 0086 

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

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

Tel. Ofice Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 8895

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

Valandos 1—4 no pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomis.

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

JOSEPH J. GRISU 
< Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Republic 9723

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

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

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Tel. Andover 1588
Hubbardiį Baker

• •» ADVOKATAI 
Kambarys} 1555 

1 N. La Sale St.
CHICAGO

AKIU SPECIALISTAI

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Pulsuckis 
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp, Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699 

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 36 

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: 
1084 W. 18th St, netoli Morgan St 

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

z Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS _

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iH 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 ikx 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

Ros. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL

Telefonas Tfards 0994
Dr. Maunce Kahn 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų. 2 iki 8 po ptetų 
7 iki 8 vaL Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

Kiti Lietuviai Daktarai. .

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3162 So. Halsted St 
arti 81 st Street.

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

J. F. KADŽIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiąų. 
Modemiška koplyčia dykai. 

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

Tek Lafayette 8572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir aplelinkėje 

Didele ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas___
Modernižka Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu? 
m o, skaudamų akių karšt}, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Prirenk 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar, SpeęiąlS atyda atkreipianti i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj ųųo 10 iki 12,
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

moę be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
IStaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 vai. diena.

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl, visokių akių

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

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

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

N. RADIS Ch.

Tel, Cicero 2109 
ANTANAS PETKUS 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct. 
CICERO. ILL

IŠTIRKITE 
Juozapo Eudeikio ir 

TĖVO 
Laidotuvių Lengvą 
Išmolb^imo Planą.

REPiiblic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Dr. John J. Smetana
OPTGMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avė, 
Kampas 18 St. Phone Canal 0523 

buvo tas, kad jis nesilaikė te- Valandos nuo 9:80 ir nuo 1:80 
Laikst-i oiiin iki 8:00 va. vakaro. -NedėHoms nuomos. vietoje kalbėti apie iki ižjqo Kalbama lietuviškai

Simon M. Skirias
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tek Monroa 8877

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patamavja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

mer

NAUJIENŲ ĮĮįf FTE lilfi IVI t IIN Iv

KflNPFRTAę n u n u c n iHu
SEKMADIENYAccordion

Vasario-February 10, 1935
49.0048 Basu Akordionas

80 Basų Akordionas

120 Basų Akordionas 125.00
Ant lengvų išmokėjimų

'Mergaitės

PROGRAME DALYVAUJA 250 ARTISTŲ

Choras

ILLS PA H

Mergaitėms ru 
, Kada cigare

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

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

4442 South 
‘Nesu mer-

86C5
‘Man

Kas ką sako 
gyvais klausimais

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

- “Kad mer 
negerai. Ai

, 7300
Negerai,

Pirmadienis, saus. 21, 1935

žinoma, kad

Atvažiavus su auto- 
iš kitur ir nežinant 

begalo sunku susirasti, 
tiesiosios gatvės, ku-

kad merginos ruko. Man ne
patinka. Jos ir ‘auzų’ prismar- 
dina ir pačios susmirsta, pri
sigėrę tų durnų. Aš protestuo
ju ir noriu, kad nei viena mer
gina daugiau neberūkytų.”

L. Bernotienė, 5631 S. Turn- 
er Avė

1149 West 
Mergaitėms ne

štai mano mer

gaitės sako, kad joms rūkyti 
pritinka. Juo daugiau ruko, 
tuo gražiau atrodo. O kas gra
žu — tai kam tų smerkti.”

Mergaitės su eiga 
retais

PROGRAMAI:
W C F L 970 K. lietuviu programas nedėliomis 1—2 vai. po piet, 
W H F C 1420 K. ketvergais nuo 8 iki 8:45 vai. vakare.

Chicagos Lietuvių Symfonijos
Orkestras

Stasys Rimkus, baritonas 
Anelė Steponavičienė, soprano

Pasirodo, kad ir tas buvo 
opus klausimas: ar mergai
tėms pritinka cigaretai ruky-

Mikalino Baronas.
Marshfield Avė. — 
los, kad mergaitėms rūkyt ne
pritinka.”

Jozefą Andrejonienė, 1735 S 
Halsted St. — 
kad nepritinka.”

Clara Arbonas 
18th St.
pritinka rūkyti, todėl kad jos 
mergaitės.”

Motiejus Alešmiskis, 9436 S.
May St 
pritinka rūkyti, bet kų gi joms 
padarysi, kad dabar išėjo tokia 
mada.”

Anna Bennis, 3518 S. Fran- 
cisco Avė
gaitėms nepritinka rūkyti. Mu
sų visa šeimyna tam priešin
ga. Rūkymas tai nešvarus

Avė.
mergaitės rūkytų.”

Agnieška Auksutis, 3438 So.
Lowe Avė. — “ 
kyti nepritinka 
tas jų dantyse, tai didelis mąn- 
drumas jų akyse. Mergaitėms 
reiktų verčiau pratintis gerai 
šeimininkauti, o ne cigaretus 
rūkyti.”

Silvestras Balčiūnas, 4537 S. 
Hermitage Avė 
pačios privalo turėti apie tai 
supratimų 
rūkyti ir nepritinka, tai aš ne

Astrowski, 3331 
Aš neru- 

o mergaitės gali elgtis 
joms geriau patinka, ru- 
arba nerūkyti.” 
Barsiiauskas, 4156 Archer 
— “Aš balsuoju, kad

(Tęsinys)
Paryžius

r Paryžius visame pasaulyj pa
garsėjęs miestas. Paryžiun su
važiuoja visa pasaulio aristo
kratija ir artistai. Puikiausių 
moteriškų rūbų mados išeina iš 
Paryžiaus. Labai dažnai juda
muose paveiksluose matai Pary
žių, kaipo puikiausi ir gražiau
si pasaulio miestų.

Bet ne taip yra, kaip pasa
kojama. Jeigu kalbėti apie 
švarumų, tai net tokia Maskva 
yra švaresnė už Paryžių. Mu
sų nešvari Chicago ir pusėti
nai murzinas New Yorkas yra 
švaresni už garsių Francijos 
sostinę. Berlynas atrodo kur 
kas puikesnis už Paryžių.

Paryžiaus gatvės siauros, ne-

bet ant stalo. Valgis mums 
pasitaikė be jokio skirtumo sko- 
nyj—nežiūrint kų užsakysi. Pa
valgęs, ar nori ar nenori 
kėk 10 procentų patarnauto 
Ali, Pavyzdžiui, jei už pietus 
noki 10 frsnkų, tai vienų fran
kų turi duoti patarnautojui, vi
so 11 frankų.

Už privedimų prie teatro bi- 
ietų langelio reikia duoti “ti- 
jų”. Už pasodinimų teatre vėl 
reikia “tipo.” Viešbutyje už
simokėjus 100 frankų, turi duo
si 10 frankų ir patarnautojui. 
?aryžiuje “ne kad loska”, turi 
mokėti ir viskas. Derėtis ne
sileidžia.

Paryžiuje gatvės labai klai
dingos.
mobiliu 
kalbos, 
Net ir 
rios eina per visų miestų turi 
ne vienų vardų. Kas 20 ar tris
dešimt bliokų gatvės vardas 
keičiasi.

Praleidę keturias dienas Pa
ryžiuje, matėme keturias muš
tynes gatvėse. Atrodo, kad
franeuzai tokio pat karšto 
kraujo žmones, kaip ir italai ir 
nei kiek nemandagesni.

Namai Paryžiuje, tai taip 
kaip ir kituose Europos mies
tuose. Dangoraižių nėra, o 
ųukščiausias namas tai kokių 
8 ar daugiau aukštų.

(Bus daugiau)

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

Galima mokėti po 50c. į mėnesį

Į šį reporterio klausimų iš 
netikėtai užklaustų moterų ir 
vyrų buvo gauti sekami atsa
kymai :

Katrė Barškis, 1748 W. 47th 
St. — “Mergaitėms rūkyti pri
tinka. O antra vertus, kuo 
daugiau mergaičių rukys ciga
retus, tuo daugiau reiks taba
ko gaminti. Reiškia, daugiau 
darbininkų galės gauti darbo, 
ir greičiaus baigsis ši nelem
ta depresija.”

Nora Gugis, 3323 So. Halsted 
St. — Rūkymas yra bloga žmo
gaus ypatybė. Mergaitės ruko 
tik todėl1, kad jos įsivaizduoja 
rūkymų esant labai mandriu 
dalyku.” 

’ Stanislava 
So. Union Avė 
kau, 
kaip

Birutes Choras 
Chicagos Lietuvių V; 
Aldona Malelo, šoke

tiesios 
didžiumoj tik į vienų pusę. Biz
nio įstaigos turi sukrovusios 
prekes ant šaligatvių netik į- 
rankius, baldus, prietaisus, bet 
ir valgį, kur vėjas apneša jį 
dulkėmis ir purvais.

Didžiumoje miesto vietų žmo
nės geria vynų šaligatviuose, 
kur primėtyta popiergalių, po- 
pierų ir šiaip nešvarumų.

Valgyklose atsisėdus prie 
stalo, patarnautojas atneša 
bonka vyno, taip kaip Ameri
koje vandens. Duonos kepalas 
yra pusantro jardo ilgio ir ge
ro žmogaus rankos storio. At

sisėdus prie stalo, patarnauto
jas savo nešvariomis rankomis 
i paima ir nupjauna iš ilgojo 
| kepalo po sprindį kiekvienam 
'žmogui ir padeda, ne į lėkštę,

iederalSavings 
ANDLOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street 

, , PHONE CANAL 1679 
JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

ji galiu joms uždrausti.”
Stanislava Balchumas, 2212 

'V. 23rd St. —- “Nežinau kaip 
□tiems, bet man tai- atrodo, 
<ad joms rūkyti nepritinka.”

A. Dngdon, 6100 So. Wash- 
;enaw Avė 
nepritinka. Mergaites visai ne
turi rūkyti.”

Eugenia Badaukis, 4119 So.
Frsncisco Avė. 
gailės ruko tai 
.uriu tris mergaites ir nei vie 
na nerūko.”

Jonas Zaleckis. 
Tai man Avė. —- 
gaičių teisėjas.”

S. Balickas, 2156 W. 23rd 
St, — “Daug metų atgal, kai 
aš pamačiau rūkant čigonę, tas 
man pasirodė (labai keista. Bet 
dabar ir tarp dorų mergaičių 
rūkymas pasidarė paprastas' paprotys.” 
dalykas. Rūkyti mergaitėms' Petronėlė Bernotas, 
jau nėra taip bloga. Tik ve- Emerald Avė. — “

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

arba daugiau. — (Installment 
thrift). Mes mokame už 
kiekviena dolerį dividen
dą, pagal uždarbio. Pra- 

gk dty ižmokėjom 5%.
Pirma Federal ir tvir

čiausia finansinė įstaigą.
Mums jokia depresija 

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS -l—miirn 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <1 
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902 M.
Vanos, lietaus ir druskos vanos. toli 

swimming pooi
Rusiika ir turkiika

Moterims

LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo D0MIN1KAS KURAITIS

Tavo turtas apsaugo
ta* per V. 8. Govern
ment Istalica. Federal 
SavinK* and Loan 
Inmiranee Corporation. 
Wanhinaton, D. C. dėl 
kiekvieno amnen» Iki 
SS,000.00.

PAIN-EXPELLERS
T.Mk Mm* V.a h* O*

Visokiems muskulų 
skausmamspalengvinti

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expel!eris visuomet 

palengvina skausmus^

.     .................................................. ... I '   I lt I'  —l.l......

Koncertui užsibaigus—linksmus 
šokiai iki vidurnakčiuiJOS. F. SUDRIK, Ine

3417-21 So. Halsted St 
TELEFONAI BOULEVARD 8167-4705

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
J ■■ 

3133 SOUTH HALSTED STREET

PRADŽIA 3:30 VAL. PO PIETŲ 
................   ..........................................................................................................■■■■!■■  I II II ——■  i

j SUTAUPYSIT PINIGU :
: Pirkdami Čeverykus Pas Mus :
! e. Musų Imiutuvžje visuomet ■

rasite didelį pasirinkimų H
■Jfeįhu.. J/hh) spalvų, didumo, stylių irma- Į

teriolo.
Mes turime čeverykus vy- JJ

■ rams, moterims ir vaikams, i
įj Kaliošius užlaikome visokius |
■ 1000 porų čeverykų jūsų pasirinkimui. O kainos nebrangios i

: UNIVERSAL SHOE STORE :
5 ZALESKI IR MARTIN, Savininkai
5 3337 SO. HALSTED STREET S
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a



AŠARŲ SALA”

Apžvalga

Editor P. GRIGAITIS

turėjau mintyje

’f

atsakymas 
bosų kiše- 
išsireiškiu, 
neteisingai

SENA KLERIKALŲ 
demagogija

3c 
18c 
75c

Ęntered as Sccond CUm Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
pt Chicago, IU. under the act of 
March 3rd 1879.

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
<7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year |n Chicago 
3c per copy.

Rapjiopoa eįpa kasdien, išskiriant 
ee$ma4ieniiu. Laidžia Naujieną Ben
dro?*, Į7$9 S, Halated SU Chicago. 
Jūl. Telefonas Canal 8500.

NAUJIENOS
The Uthnanlan Daily Newa 

PubUahed Daily Except Sunday by 
Ihe Lithuanian Newa Pub., Co., Ine.

1739 South Halated Street
Telephone CANal 8500

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

“NACIU” KAMPANIJA PĘIEš KLAIPĖDĄ

Uisakymo kalni t
Chicagoje -- paltu: 

Metama ........... .
Pusei metą 
Trims mėnesiams — 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Chicago] per iinešiotojua: 
Viena kopija
Savaitei_______ ________
Mėnesiui ____ ____ ___

Suvianytopo Valstijose^ “• Chlcagoj, 
paltai

Metams ... ...........................  $7.00
Pusei metų_____ ________ 3.50
Trims mėnesiams ..... .. ........  1.75
Dviem mėnesiams . 1425 
Vienam mėnesiui -----  75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ___ ______________$8X»
Pusei metų  -------- -----  4.00
Trims mėnesiams ______  2 JO
Pinigus reįkia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

•Pirmadienis, saus. 21, 1935

jau

Vos praėjo Saaro plebiscitas, kai Vokietijos “na
ciai” pradėjo kampaniją prieš Klaipėdą.

Visoje Vokietijos spaudoje pasirodė Berlyne sufa
brikuota “žinia”, kad Lietuva traukianti prie Tauragės, 
Klaipėdos krašto pasienyje, savo kariuomenę, neva 
ruošdamasi kokiam tai karo žygiui. Prie tos fabrikaci
jos pridėta komentarai apie tai, kad Lietuva daug kar
tų “sulaužė” Klaipėdos konvenciją, “persekiodama” vo
kiečius, ir kad tas pajūrio kraštas su uostu privalą būt 
grąžintas Vokietijai.

“Žinios” ir komentarų vienodumas liudija, kad vi
sa tai buvo iškepta Vokietijos valdžios propagandos 
centre. Todėl nebegali būti abejonės, kad tai yra pra
džia hitlerininkų “vajaus” dėl Klaipėdos atėmimo iš 
Lietuvos.

Tai buvo seniai pramatyta. Europos spaudoje
prieš keletą savaičių buvo įdėta įspėjimai Lietuvai, kad 
po balsavimo Saaro distrikte, jeigu tenai “naciai” 
mės, Hitlerio atakos bus atkreiptos prieš Lietuvą, 
miausia tą viešą įspėjimą paskelbė bene socialdemokra
tų laikraštis Čekoslovakijoje.

Taigi Lietuvai susidarė rimtas pavojus. Atsiginti 
nuo jo ji galės tiktai su kitų didžiųjų valstybių pagel- 
ba. Viena Lietuva yra per silpna kovoti prieš tokį ga
lingą priešą, kaip Vokietija. Kaip Austrija buvo išgel
bėta nuo hitlerizmo tik su didžiųjų valstybių pagelba, 
taip nėra kitokio išsigelbėjimo ir Lietuvai.

Saaro distriktą ginti nuo Vokietijos didžiosios val
stybės nenorėjo. Todėl hitlerininkai tenai laimėjo leng
vą pergalę. Taip pat butų ir su Klaipėda, jeigu anglai, 
franeuząi ir italai nutartų numoti į ją ranka.

Bet reikia manyti, kad šios valstybės nesutiks duo
ti “naciams” suėsti Klaipėdą, nes, viena, to krašto at- 
plėšimas nuo Lietuvos suduotų mirtiną smūgį Lietuvos 
gyvybei, o Lietuvą žudyti nėra jokio išrokavimo toms 
šalims, kurioms rupi palaikyti taiką Europoje; antra, 
visos valdžios supranta,- jogei, leidus “naciams” pasiimti 
dar vieną teritoriją, jų apetitai pasidarytų taip dideli, 
kad nebegalima butų hitlerizmą suvaldyti.

Galima pastebėti, kad Lietuvos pusėje šiame Klai
pėdos gynimo reikale bus ne tik Vakarų Europos vąL 
stybės, bet ir Rusija, kuriai pačiai šiandie grasina pa
vojus iš hitlerininkų pusės. Todėl Lietuvos padėtis 
anaiptol nėra be vilties. Bet jai teks budėti.

Hitlerininkų grasinimai neturi ją nugąsdinti.

lai-
Pir-

T

MIZERNA KOMEDIJA

Sovietų “teismas” pasmerkė buvusįjį komunistų in
ternacionalo prezidentą Zinovjevą 10 metų kalėjimo, jo 
draugą Kamenevą 5 metams, ir 17 kitų “opozicininkų” 
{vairiems kalėjimo arba ištrėmimo terminams, z

Nė .vienas sveikai protaująs žmogus nepripažins, 
|;ad tos bausmės yra paremtos kokiu nors teisingu
mu, nes net ir oficialiai sovietų pranešimai sako, kad 
kaltinamieji ne tik nedalyvavo Kirovo užmušime, bet ir 
nėra įrodyta, kad jie žinojo apie sąmokslą prieš to ko
misaro gyvybę.

Visa, kas jiems primetama, tai kad jie žinoję apie 
^teroristinę atmosferą” tarpe opozicinių elementų ko
munistų partijoje, Ųž šitokį “nusidėjimą” net ir caro 
valdžia nebausdavo dešimčia metų kalėjimo,

Zinovjevui, Evdokimovui, Kamenevui ir kitiems jų 
draugams nepadėjo nė tas faktas, kad jie buvo atlikę 
nužemintas "išpažintis” Stalino prokurorui, šitie “pri
sipažinimai” prie nebūtos kaltės tik uždėjo dar juodes
nę dėmę ant kaltinamųjų ir diktatūros, kuri juos galu
tinai sudemoralizavo. v

Įsivaizduokime dabar, kad pasaulio darbininkų ju
dėjimas butų pasiėmęs už savo vadus tą besiėdančią 
tarpe savęs Rusijos dįktątopij Miką, Haip kad ji reika
lavo. Ar tai nebūtų buvusi didžiausia gėda? v

Brooklyne klerikalai leidžia 
laikraštėlį, kuris šitaip “infor
muoja” savo skaitytojus: / 

“Sandariečiai yra ne kas ki
ta, kaip socialistų bernai. 
Tikrieji gi tautininkai yra tik 
eks-sandariečiai, atsisakę so- 
cįalįstams bernauti. Pirma 
visi buvę Lietuvos liaudinin
kų pakalikai, vėliaus volde- 
marininkai, dabar smetoni- 
ninkai. Smetoniškumas iš 
vienos pusės, socialistams 
berųavimas iš kitos, skiria 
tikruosius tautininkus nuo 
sandariečių.”
Jeigu sandariečiai pritardavo 

Lietuvos liaudininkų nusistaty
mui, tai, anot to klerikalų la
po, jie buvo liaudininkų “paka
likai”. Bet kodėl jisai vadina 
sandariečius “socialistų ber
nais?” Tikslas, žinoma, yra pa
žeminti sandariečius publikos 
akyse ir užgauti jų ambiciją, 
nes, mat, “berno” vardas nėra 
garbingas.

Tai sena demagogiška kleri
kalizmo taktika kovoje su savo 
idėjiniais oponentais. Seniaus, 
kada tarp Amerikos lietuvių 
ėmė skleistis laisvamanybe, tai 
kunigai kiekvieną savo oponen
tą apšaukdavo “$Jiupo tarnu”, 
nors iš tų tariamųjų “šliuptar- 
nių” dauguma gal neturėjo nie
ko bendro su šliupu. Bet dva
siškieji tėveliai manydavo, kad, 
pravardžiuodami laisvai pro
taujančius žmones “tarnais” ar
ba “bernais”, jie juos labiausia 
pažemins minios akyse.

šita “krikščioniškos artimo 
meilės” taktika tačiau šiandie 
jau tegali padaryti įtakos ne- 
gut tik į labai tamsius žmones, 
nes atėjo laikai, kada visas; pa
saulis ėmė virsti “socialistų ber
nais”. Prezidentas Rooseveltas 
siūlo įvesti nedarbo apdraudą, 
senatvės pensijas ir kitokius 
dalykus, už kuriuos seniaus nie
kas kitas nestojo, kaip tik so
cialistai. Vadinasi, * Amerikos 
valdžia su Rooseveltu priešaky
je pasidarė “socialistų bernai”!

Anglijos valdžia paskelbė pla
ną nugriauti supuvusias lūšnas 
didmiesčiuose, kur gyvena bied- 
nuomenė, ir pastatyti švarias 
rezidencijas, kuriose sulig su
manytoju įstatymu uždrausta 
gyventi daugiau kaip trims t 
žmonėms dviejuose kambariuo
se. šitas sumanymas irgi yra 
paimtas iš socialistų programo. 
Taigi ir Anglijos valdžia virsta 
“socialistų bernais”.

Kanados valdžia tik pasiūlė 
parlamentui priimti įstatymus 
darbo vąlandoms ir darbininkų 
algoms regujiuotį pramonėje. 
Tai irgi socialistiškas sumany
mas. Vadinasi, jau ir Kanadą 
užvaldė “socialistų bernai”. Ga
lima čia priminti ir pagarsėju
sįjį katalikų kunigą Coughliną, 
kuris amerikiečiams drožia pra
kalbas per radio, atakuodamas 
Wall-stryčio rykles ir siperkda- 
mas visą kapitalizmo sistemą. 
Tos jo prakalbos dažnai skam
ba taip, kad atrodo, lyg jos 
butų iškopi j uotos iš populerių 
socialistiškų brošiūrėlių. Taigi 
jau ir kunigai darosi "socialis
tų bernais”!

Na, tai ko tas Broųklyno kle
rikalų lapas skeręčiojasi? Gal 
būt, nepraeis daug laiko, kai jį 
patį ims kiti pravardžiuoti “so
cialistų bernu”.

dėjimą, kurio pastangomis bu
vo iškovota “tautiniai namai” 
žydams Palestinoje.

Šis reikšmingas įvykis, žino 
ma, pirmiausia įturi reikšmę, 
kaipo demonstracija prieš Vo
kietijos hitlerizmą, Kadangi 
Vokietijos fašistų valdžia žudo 
ir persekioja žydus, tai Ameri
kos valdžia tyčia remia žydų 
tautinį judėjimą ir rodo jam 
savo simpatiją.

Bet pažymėtina yra ir tai, 
kad toms žydų iškilmėms pri
tarė ir didelė dalis krikščioniš
kų bažnyčių dvasiški jos. Pales
tina, kurią po pasaulio karo Žy
dai įgijo, kaipo savo “tautinius 
namus”, yra “šventoji žemė” 
krikščionybei, nes iš tenai kilo 
krikščionių religija. ‘Tačiau be
veik per du įtukstančiu metų 
krikščionys laike žydus savo 
pikčiąusįais priešais. Dabar, kad 
kokios, Vokietijos hitlerizmas 
savo žvėriška politika prives 
krikščionis ir Žy<lUS Prie susi
taikymo.

■‘PALESTINOS DIENA”

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Vakar Illinois šteite buvo 
“Palestinos Diena”, kurią savo 
proklamacijoje paskelbė guber
natorius Horner. Tokius pat 
paskelbimus buvo padariusios įr 
daugelio kitų valstijų yąl^Įo®. 
O pats federalinės valdžios gal* 
va, prezidentas Rooseveltas, pa
sveikino visų Amerikos žydų 
wwi8»ęjj!i Wa-
shingtone, girdamas sionistą ju-

Redakcija:Gerb.
Tikiuos įdėsite šiuos 

žodžius.
Vienybė iš Sausio 8 d. įdėjo 

kaž kokio asmens “raštą”: Gri
gaitis iššaukė dvi kraštutipy- 
bes. Tame “rašte” rašoma, jog 
aš, Vinciunas, “Grigaičiui su
kūriau garbės aukurus ir pp- 
sispiovau tautininkų adresų”. 
Bet kur ir kada aš tai pada
riau, tame “rašte” nepasako;- 
ma. Jei ką rašė X. Strumskis, 
ar kas kitas niekindami SLA-, 
ar Antrąjį Skridimą j Lietui 
vą, tai neiškentęs buvau pa
rašęs nuo save keletą žodžių, 
bet “Vienybė” nedėjo, ir jei 
nedėjo, tai kaip tasai “rašyto
jas” gali žinoti5 ką aš sakiau, 
ar sakiau apie’ Grigaitį ir tau
tininkus? Pavyzdžiui, čia Jums 
įdędu str. “Aktualiais lietuvių 
reikalais”. Matysite, jog čia nė
ra nei tų “liautų”, nei “spip- 
vimų”, vien tiktai išsireikštos 
mintys, laisvos mintys. Bet 
“Vienybė” neįdėjo ir koki tąi 
jps, ąr mano “fręntąi” gipči- 
nasi ir nežino delko ginčiną- 
si,

Be to, dar turėčiau pasisp- 
kyti, kad tų “aukurų” yra ga
vęs nemažai nuo manęs ir red. 
Grigaitis, kada man prisiėjo 
ginti “Tėvynes” redaktorių' Vi
tai tį (“Sandaroj” ir “Naujie
nose”), ir dabar gal prisieitų 
neigiamai išsireikšti apie p. Vie
nio korespondencijas iš New 
Yorko, jog “Tėvynės” nieks pp- 
beskaito (taip panašiai, kaip 
mano “frentas” sako, jpg gš 
nei kiti “Naujienų” nebeskąi- 
tome), bet gerai žinau, kad tpi 
“savo” žmogaus raštas, kaip
gi nebedėsi, ir jei nedėsi ir ne
rašys dąugįąu, dargi daugiąu 
kažkur nukryps ir ims tas pa
čias “Naujienas” niekinti, kaip 
panašiai tas pats p. Viznis da
bar daro su “Tėvyne”, o ka
da Ui buvo geriausis “Tėvy
nės” redaktoriaus draugas. Tąi 
negeistini mus gyvenime reiš
kiniai. Turėtume tuos visps 
blogumus, užsipuldinėjimus, nie* 
kinimus prašalinti. Musų spau
da tai galėtų padaryti.

Priimkite g. redaktoriau 
mano aukštą draugiškumą,

Vinciunas,
Aktualiais Lietuvių Reikalais 
(Atsakymas mano kritikams)

(“Vienybe” šito straipsniu 
nedėjo.)

1. Vyt. Sirvydui.
Vyt. Sirvydas Vienybėje (Nr. 

99 iŠ gruodžio 21 d.) stengia
si savo <,griekus” ir “išdrisku- 
sius stilius” primesti man, buk 
jau tąja “besarmačių spauda” 
aš skaitąs Vienybę, nprs iš Re- 
sų, kartais, būtent, Strųm- 
skis su savo “raštais” ir (Jare 
Vienybę besarmate, bet aš jau 
j X. Strumskio “raštus” jokips 
domės nekreipiu (buvo viepus 
atsitikimas, jog ”iam ■ ■ ‘nosiui”

kelis

atsakiau, bet mano 
ir dingo Vienybės 
nėję), Vat, kartais 
kas nepadoriai ir 
parašoma, pasakoma. Taip pa
sakiau ir p. Tysliavai, kuris 
mandagumo dėlei, bet turbut 
prieš savo “bosų” valią, įdėjo 
mano jam rašytas pastabas, 
Vyt. Sirvydas įsivaizduoja, buk 
tai aš, patvirtindamas jo be- 
sarmatybę,
Vienybę, bet aš turėjau ką ki- 
tą, būtent tą spaudą, kurią 
Vienybė skelbia savo laidoje 
iš gruodžio 21 d. 2-me pusla
pyje. Jau ir kita spauda, bū
tent Naujienos, geriau supra
to, negu Vyt. Sirvydas.

Vyt., Sirvydas vis dar nebe- 
užmiršta SLA. Centro kėlimo, 
jis ir dabar dar rašo ir imasi 
pavyzdžių, kas buvo rašyta tų 
asmenų, kurie SLA. privedė 
prie barnių, ginčų, ypačiai prie 
pakėlimo mokesties, narių 
duoklių, į pašalpos fondą. ;

Manęs visai negąsdina, jei 
Naujienos išsireiškia, jog jos 
nebus organu “tautininkų srio- 
vės”, nes Naujienos principia- 
liai yra socialistiškos, o kiti 
laikraščiai irgi turi savus nu
sistatymus, visiems yra vietos 
ir laisvės savo nusistatymus 
skelbti; bet mane kartais gąs? 
dina “tautininkų organai”, to
ki X. Strumskiai ir kiti, ku- 
rie kartais patys nebežino kas 
yra, žemina tautininkų vardą, 
ardo tautininkų vienybę, rašo 
apie SLA., rašo apie ALTASS, 
darbus, patys nieko neveikda
mi, nenusimanydami, iš pavy
do keršindami ir dar nemažą 
šmeižtų paleisdami. Vyt. Sir
vydui įr kitiems jo “didžįuo- 
jautiems besarmąčiams” rašy
ti apie SLA. reikalus nevertė
tų, taip pat ir X. Strumskįul 
apie ALTASS. darbus, nes jis 
tų darbų nerėmė, nieko paau
kojo ir dar kenkė (aukojo
$2,00, — Red.)

Antrasis skridimas į Lietu
vą įvyks ir įvyks lietuvių dė
ka, pasišventimu ir besirupini- 
mu, kad tik pirmyįrangoje 
Lietuvą išgarinti ir Lietuves 
vaikų-sunų dariais pažymėti 
Lietuvos 
bingumą, 
nei kiti 
tų dąrbų
gos darbų nesustabdys,

kulturingumą, gąr- 
Nęį X. Strumskiai, 

tos rųšįes “lietuviai” 
neątbaidys įr pažan-

Deportuojami ateiviai
Ellis sąla New Yorke tapo praminta “ašarų sala”, nes Čia 
“kaslegarnė”, per kurią kasdie praeidavo tūkstančiai vyks-yra

tąnčių į Ameriką ateivių. Kiek ašarų joje išliedavo tie, kuriems 
Amerika uždarydavo savo duris. Dabar imigracijai apsistojus, 
dąr daugiau ašarų toj saloj išliejama. Jas lieja šimtai depor
tuojamų žmonių, kuriais dabar sala užpildyta. Didžiuma tų de
portuojamų žmonių yra nelegaliai įvažiavę į šią šalį ar išbuvę 
ilgiau nė jų laikinio įvažiavimo vizos leidžia.

bąme Lietuvos kaipo savo tė
vynės labui, tai tik pasiremda
mi Kudirkos, Višinskio ir kt. 
brangių lietuvių demokratų

- “Viskas liau- 
, o jei dir- 

naujajai tėvynei

. .............................................................. ........... ...................................................—...... ................. ' ■ 

iš vieno veikti, žinoma, su ul- 
tra-kaįriais, bolševikais, kaipo 
su jų partija nesusieisime, bet 
su atskirais jų žmonėmis su
sieisime, nes ir dabar susiei
name ir kai kur lietuvių labui 
sykiu dirbame, bet plačiai su 
kr.-katalikais, su socialistais 
visada galėtume susieiti ir, be 
abejo, reikės kada nors susi
eiti savo senos tėvynės gelbė
ti. Gal karų nebus ir nereikės 
tokios vieningos jėgos, bet vis 
teks, kad reikės susieiti. Tai 
kodėj ne dabar dirvą ruošti? 
Pagalvokite, ypač tie, kurie sė
dite prie laikraščių, prie spau
dos biurų.

dąrbais-šukiais 
džiai ir per lįaųdį 
bąme savo 
Amerikai, Jungtinėms Valsty
bėms, tai dirbame Washingto- 
np, Linęolno ir kt. didvyrių 
pavyzdžiais. Spausdintas pro
gramas jau nėra taip svarbus, 
svarbu yra darbai, veiksmai, 
bet ir išspausdintas ALTS. 
programas 1918 meteis yra 
svarbus ir principinis, žinoma, 
jis p. adv. Jurgėlai nepatiko, 
o jei nepatiko, tai žinome, jog 
jis yra kitos sriovės žmogus 
— krikščionis-demokrates.

J. Baniulis gale savo straip
snio prisimena, jog butų lai
kas sušaukti vidurinės sriovės 
žmonių suvažiavimą, panašiai 
kaip buvo Brooklyne 1914 m. 
(Draugelio salėje) ir 1915 m. 
Philadelphijoje, Tokiam suva
žiavimui priešginybių nebūtų, 
nes suvažiavimai, kad jie kar
tais yra ir įtemptais nervais, 
bet vistiek duoda gerų rezul
tatų. Svarbiausia, kad blogi 
laikai, dar vis ekonominis kri- 
zis visus vargina, Geriau bu
tų padaryti lokalinius suvažia
vimus, pav. rytuose — 
lyne, Naujoj Anglijoj 
tone, vakaruose 
ir tt 
butų geriau, tik reikėtų vi
siems,' kurio nori. į .viešą gy
venimą. išlysti ir veikti, ypa
čiai .spaudoj® .bendradarbiauti, 
būti žmonėmis, būti humanis
tais: gerbti save ir gerbti ki
tus, .^Jek gerbti 4r tuos “išsi- 
perėju/sius” arba ’ “priperėj u- 
sius komunistinius vabalus” 
(ištr. iš Vyt. §irvydp str.). X. 
Strumskis ir taip pat dažnai 
Sandaros organas prikiša so- 
cįalifitams ir j n spaudai už ne
gražią žodžių vartojimų ir 
“tautininkams” adresuojamą, 
bet ar‘ X. Strumskis ir Sanda
ra, sykiu: ir sų Vįenyb®, liuo- 
si nuo negražių žodžių? Ne! 
Visur jų yra Įr pas yįsug yra.. 
Bet kodėl negalima tai paša
linti ir draugiškumų, savigar
bą kitų gerbimą įkūnyti l, r, 
Vat, apie tai ir turėtų musų 

Įspaudą, musų žmonės daugiau 
rūpintis, daugiau dirbti, kad 
įvairių spalvų, įvairių sriovių 
ir partijų Žmones butų drau
giškesni, daugiau toleratingi, 
daugiau bendruose kaip Lie
tuvos labui, taip ir Amerikos 
lietuviu gerovei, ypačiai pasi

Vinciunas.

jukui Baniuliui.
J. Baniulis irgi užsimanė su 

manimi pasiginčyti, buk aš ne
žinąs, kada Amerikos Lietuvių 
Tautine {Sandara įsikūrus ir 
kur įsikūrus. Matyti, j, Baniu
lis mažai Ką skaito ir mažai 
ką nors atsimena įr iš sąvo 
darbų; o jam reikėtų žinoti, 
nes jis buvo keletą metų Ątei- 
ties-Sąndaros redaktorium,

čia Vienybės redakcijai įde
du antraštę Tautinės Sandaros 
lakštų. Turės progos pamatyti 
ir J. Baniulis, Be to J, Baniu
liui reikėtų paskaityti Alb, 
Rimkos 
Tautinės Sandaros Principus iri 
Programą, tai pamatytų tik
rai, kur ir kada ALTS, įsikū
rė, o dar geriausia ir sayo re
daguojamą Ateitį ąykiu sų 
Sandaroj Nr, 2 iš 1924 metų, 
Sandaros Nr, 18, 1929 m,, San
daros Nl 2, 1934 m,

Dėlei ALTS. įstatymų ir 
programos, (konstitucijos), tai 
tie įstatymai, kurie buvo ga
lutinai priimti 1916 metais, 
sausio 1 ir 2 dd. PhiladelphiJ 
joje, 1920 metais specialės 
ALTS, Įstatymų komisijos bm 
vo pakeisti, paplatinti ir ALTS, I 
Seimorsuvažiayime Waterbury,: 
čopn., priimti, bet jie at§kL 
rąi nebuvo išleisti ir jie tik 
randasi Sandaros archive (je| 
išties jie randasi, nes Sanda
ros yiršininkams keičiantis įr 
ypačiai Centrui keliantis iš 
Bostono į Chięągą, galėjo už* 
simesti, nes šiuo laiku apie 
tuos pataisytus įstatymus nie* 
ko nebematyti įr nebegirdėti). 
Bot neturėjimai tu naujų pu* 
taisytų ir sutvarkytų jstatyr 
mw mažai ką tereiškia musų 
tautiniam ir ? dempkrat^Ram r 
gyvenimui ir veikimui. Jei dir* I laikymui, kur galima visiems
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KORESPONDENCIJOS!
□B. XW

Scranton, Pa
Mirė Vincas čepauskas

Amerikos Lietuvių

Brook- 
- Bos- 

Chicago j e 
O be suvažiavimų dar

Prieš kiek laiko pas mus pa
simirė Vincas čepauskas, kuris 
buvo apie 58 metų amžiaus. 
Amerikoje jis išgyveno 33 me
tus. Paėjo iš Raseinių apskr., 
Adakavo parapijos. Velionis 
paliko žmoną, dukterį ir tris 
sūnūs.

Velionis Vincas buvo gana 
apsišvietęs žmogus, mėgo skai
tyti knygas ir laikraščius. Jis 
priklausė SLA kuopai ir Lietu
vių Tautinei parapijai. Palaido
tas tapo su bažnytinėmis apei
gomis. i

Tegul jam būna lengva ilse- 
šios šalies žemelėje!

—Senas Juozas.
tis

Kenosha, Wis
P-ia Schlageriene išvažiavo 

j Floridų

Sausio 16 d. p-ia Schlągerie- 
nė, žinomo vietos biznieriaus 
žmona, išvažiavo automobiliu į 
Floridą, Būtent, į Miamį, kur 
ji turės progos pasimaudyti šil
tam® juros vandenyje. Grįžda
ma atgal, ji žadėjo aplankyti 
p-ią Braze-Brazevičienę, kuri 
dabar yra sustojusi Altoona, 
Fla., pas savo dukterį.

Tokiu budu ir p. Vladas 
Schlageris pasiliko laikinas na
šlys. Jis yra gražios Oak Ta- 
verp savininkas (1309—63r d 
St.). Manau, kad draugai j j 
aplankys, palinksmins ir su
stiprins dvasioje.
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Iš Draugijų Veikimo
Antanas Zalagėnas 

Brolybės Kliubo 
pirmininkas

Vakar įvyko organizacijos 
metinis susirinkimas

BRIDGEPORT — Vakar
J. Garbuzo svetainėje. 
South Halsted Street, į- 
metinis susirinkimas Lie-
Piliečių Kliubo

PO

susirin-

pietų 
8749 
vyko 
tuvių
kimas.

Kliubo pirmininkas 
metams yra Antanas 
nas, 713& S. Racine avenue, ži
nomas draugijų darbuotojas.

šiems
Zalagė-

Vice-prezidento vietą užima, 
K. Laucius, 3317 So. Lituanica 
avenue, raštininkas—M. Balu
tis, 2627 Gaidys avenue, fin. 
rašt.—P. Veršila, 8415 S. Wal- 
lace avė.; kont. rašt.—B. Ver
šila, iždininkas—M. Alkimavi- 
čius—4804 S. Laflin Street. Iž
do globėjai, M. Narbut, 4803 S. 
Throop Street ir K. Batutis. 
Maršalka J. Grabuzas.

Linkėtina šiai valdybai pasi
darbuoti kliubo gerovei. Ji su
sideda iš darbščių ir gerų vy
rų, kurie jau yra žinomi drau
gijų rateliuose.

Gerai stovi finansiniai
Klėiubo susirinkime, 

ris įvyko gruodžio
d., Rūtos Draugija kvietė Kliu- 
bą susijungti, bet sumanymas 
buvo atmestas. Brolybės kliu
bas gerai stovi finansiniai ir 
turi daug narių, tad gali ge
rai gyvuoti.

Narių mokestys šiems metams 
bus 35 centai į mėnesį. Kad pa
didinti iždą, tai vieton rengimo 
kokio baliaus, buvo nutarta, 
kad kiekvienas narys sumokėtų 
į iždą 50 centų. Draugijos su
sirinkimai įvyksta kas trečią 
sekmadienį aukščiau paduotoj 
vietoj.—Kliubo veikėjas.

ninku yra Keistučio Kliubo na
rys, Jonas Yuška.

Taigi, šiomis dienomis Keist- 
tučio Kliubo knygynas ir ar
chyvas tapo perkeltas į viršmi- 
nėtą vietą, ir sekantis kliubo 
susirinkimas, kuris įvyks va
sario 3-čią d., įvyks naujoj 
vietoj, paprastu laiku, kaip ir 
pirmiaus.

Keistučio Kliubo sekret., 
Steponas Narkis.

ir p. Benny Nausėda. Vestuvės 
turėjo įvykti 100k ankščiau, bet 
jos susitrukdė, kai p. Nausė
da buvo priverstas atsigulti 
ligoninėn ir gydyti sužeistą ko
ją-

P-lė Zavistaitė yra gerai ži
noma, kaipo aktorė, kuri pa
sekmingai lošė visoj eilėj vei
kalų. P-a Nausėda yra sūnūs, 
p. I. Nausėdienės, 917 W. 33rd 
str'eet.

ideališkas. Ar jį greitai galės 
pritaikyti praktiškame gyve
nime, kitas klausimas. Bet 
pats planas girtinas.

V. Beliajaus šokių 
vakaras Stude
baker Teatre

ku-
16

Keistučio KI. pareis 
kimas dėl Socialės 
Apdraudos konf.

Drg. Vilis skuba pa 
sveikti dėl “Nau

jienų vajaus

a

Kovo 8-čią dieną Studebaker 
Teatre, Fine Arts Building rū
muose, Adams ir Michigan, į- 
vyks Vytauto Beliajaus ir jo 
grupės šokių vakaras. Vakaro 
rengimui vadovauja Chicagoj 
gerai žinoma impresarijų fir
ma, Bertha Ott.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

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

ANDRIEJUS MATULIONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

aubatoj sausio 19 dieną, 8:45 
valanda vakare 1935 m., sulau
kės pusės amžiaus, gimęs Vil
niaus rėd.. žežmariij parapijos, 
Rusoniu kaime.

Buvo narys Lietuviu Keistu
čio Pašalpos Kliubo.

Paliko dideliame nuliūdima 
moterį Leonora po tėvais Zu- 
kevičiute, 2 dukteris, 1 sūnų 
Juozapą, žentą Fred Miltzovv, 
2 anūkės, 2 brolio sūnūs Juo* 
zapą ir Kazimierą ir priminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
2740 W. Pershing Road.

-Laidotuvės ivyks antradieni 
sausio 22 diena. 9:00 vai. ryte 
iš namu Šv. Onos parapijos 
bažnyčia, ant 38 PI. ir Cali- 
fornia Avė., kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Andriejaus Matu
lionio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
žentas, Anūkės, Brolio 
Sunai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. M. Skudas, Telefo
nas Monroe 3377.

Keistučio Kliubas pa
keitė susirinkimų vietą

bunie visiems Keistučio 
nariams žinoma, kad 
inetiniatne susirinkime, 
6-tą d., tapo nutarta

Lai 
Kliubo 
kliubo 
sausio
perkelti kliubo susirinkimus iš 
Liberty svetainės, 4615 So. Mo- 
zart St., į Hollywood svetainę, 
2417 W. 43rd St., kurios savi-

PETRONRLĖ KULBA1TIS 
po tėvais Valaitis

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 18 dieną. 5:15 valandą 
po piet 1935 m., sulaukus 54 
metu amžiaus, gimus Suvalkų 
apskr., Paberžupių 
Naumiesčio parap.

Amerikoj išgyveno 
Paliko dideliame • 

vyras Jonas, sūnūs 
duktė Ona, 4 broliai Jonas, An- 
tanas, Justinas ir Pranciškus, 
Lietuvoj Motinėlę Kastanciją 
Valaitis, 1 seseri Marcelę ir 
trys broliai — Juozapas, Jur
gis ir Vytautas. Kūnas pa
šarvotas randas 2140 W 23 pi.

Laidotuvės ivyks utarninke, 
sausio 22 d. 8:30 vai. ryte iš 
namu i Aušros Vartų parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi ą. a. Petronėlės Kulbai- 
tis giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Vyras. Sūnūs, Duktė, Motinė
lė, Broliai, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. Eudeikis ir tėvas, tel. 
Republic 8340.

kaimas,

27 metus, 
nubudime 
Jonas ir

APOLINARAS POVILAS 
ŠIMKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 18 dieną, 4:20 valandą 
vakare 1935 m., sulaukęs 42 
metu amžiaus, gimęs Kauno 
rėd., Kaltinėnų parapijoj, Ged- 
miniškiu kaime. Išgyveno Ame
rikoje 20 metų.

Paliko dideliame nuliudimo 
moterj Sophią, posūni Kazi
miera Vedecki, giminės, drau
gus ir kaimynus.

Kūnas pašarvotas, randasi 
718 W. 18 St. graboriaus S< 
M. Skudo koplyčioje,

Laidotuvės ivyks antradieni 
sausio 22 diena, 7:45 vai, ryte 
iš koplyčios i Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Apolinaro Šim
kaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Posūnis,
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. S. Skudas, Tel. Mon
roe 3377.

Juozapas vValskis
Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 19 d. 6:20 vai. va

kare 1935 m., sulaukęs apie 47 metų amžiaus; gimęs Putš- 
lių kaime, Sartininkų parap., Tauragės apskr. Dalyvavo 
Pas. Kare, mirė Edward Hines Ligoninėj. Bus palaidotas 
su kariškom iškilmėm. Amerikoje išgyveno 28 metus. Pa* 
liko dideliame nubudime 4 seserys Uršule Rimkienė, Ve
ronika Girštautienė, Ludovika Rimkienė, Domicėlė Vitar- 
tiene, 4 švogerius Vincentą Rimkų, Vincentą Girštautą, 
Jonę Rimkų, Joną Vjtartą, 8 pusbrolius Frančiškus Ven- 
dzelis, Stanislovas Lukošius, Antanas Slimu, »pussesere 
Agnieška Grigaliūnienė ir Jonas Grigaliūnas ir giminės, o 
Lietuvoj tėvą Izidorių, brolį Steponą, seserį Juzefą Kar- 
bauskienė ir švogerį ir giminės. Kūnas pašarvotas randasi 
4258 So. Maplewood avė.

Laidotuvės įvyks ketvergę, sausio 24 d., 8 Vai. ryte 
iš namų j Nekalto Pras. Pan. švenčiausios parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Walskio giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ląidotuvjese ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Seserys, švogeriai, Pusbroliai Pus
seserė ir Giminės. —, Laidotuvėse patarnauja graborius I. 
J. Zolp. teR Ęęufevard 5203. <

Kadangi “Tiesos” num. 24- 
me ir atskiruose cirkulioriuose 
buvo pražymėtas Keistučio Kliu
bo vardas ir jo atstovai į So
cialūs Apdraudos konferenciją;

Todėl Kliubo metiniame susi
rinkime sausio 6-tą d„ 1935 
tapo nutarta tą netikslumą at
šaukti, nes Keistučio Kliubas 
Socialės Apsaugos veikime ofi
cialiai nedalyvauja ir jokių at
stovų nėra rinkęs.

F. Jakavičia, pirmininkas.
S. Narkis, sekretorius.

“KORNEVILIO 
VARPAI”

Linksmas finalas

anukas, tik- 
pilies valdo-

pažinęs Gas-

Trečias ir paskutinis aktas 
linksimos “Kornevilio Varpai”, 
kurią Chicagos Lietuvių Cho
ras stato sausio 27 d.,.8:30 vai. 
po piet, Sokol svetainėj, 2345 
So. Kedzie Avė., yra iš visų 
linksmiausias.

'Sugryšta Serpolėtė, kuri dė
lei stokos kitokių įrodymų, ta
po pripažinta Lucenay grafai
te ir jai atiduotas visas Gas
paro auksas. Pats Gasparas, 
kuris galėjo duoti tikrus įro
dymus, yra pamišęs ir tik dai
nuoja apie varpus •, ir “razbai- 
ninkus”. Serpolėtė, dabar gra
faitė, pasiilgsta kaimo, links
mai žaidžia su kaimiečiais ir 
dainuoja savo garsiąją dainą 
apie Normandijos obuolius.

Paaiškėja ir kad jaunas ka
pitonas yra ne kas kitas, kaip 
Kornevilio grafo 
rasis Kornevilio 
nas.

Pamatęs ir jį
paras irgi atgauna savo sąmo
nę ir įrodo, kad Lucenay gra
faite yra ne Serpolėtė, bet jau
nojo grafo pamylėta žermina. 
Grenys irgi liella priverstas 
prisipažinti, kad ne jis, o jau
nasis grafas yra išgelbėjęs 
žerminos gyvastį, * taip kad jos 
prižadai tekėti už išgelbėtojo 
tenka jam.

Serpolėtė, nors ir netekusi 
grafaitės titulo, vistiek paten
ka j grafo dvarą, kaipo žer
minos drauge.

Pilies varpai linksmai visus 
šaukia J puotą ir linksmomis 
dainomis operetė baigiasi.

Įsidėmėtina, kad vaidinimas 
prasidės 3:80 vai. po piet, nes 
operetė yra ilga. Tas daroma, 
kad ją galėtų pamatyti ir tie, 
kurie nori anksti gryšti namo 
O kad ir jaunimui liktų dau
giau laiko pasilinksminti po 
vaidinimo, nes paskui bus šo
kiai prie smagios Jurgio Ste
ponavičiaus muzikos — Ste- 
phens Revelers.

Bilietai iškalno tik 65c ir 
50o, prie durų gi 75c ir 50c. 
Juos galima gauti pas visus 
choro narius. — b.

Apsivedė A. Zavis- 
taitė ir B. Nausėda

' Pereitą penktadienį kukliai, 
be didelių ceremonijų apsivedė 
du gerai chicagieČiams žinomi 
asmenys, p-lė Adelė Zavistaitė

■ < »i ■ I ■ II—r^*1 ii    ■■■■ I ■ n Į"■ u

Siunčiame Gėles Telegramų i 
pasaulio dalis. M

L O V E I K I S 
KVIETKININKAS

Gėlės vestuvėms, bąnklętams 
nagrabams. .

3316 S. Halsted St
' Phone Beulevard 7.314. Chicago, III.

viso

ir

HgfcPasiryžęs neatidėliojant 
įveikti ‘i ■.

■ —... ................... .

NORTHSIDE. —Juozas Vilis, 
2135 N. Spaulding avė., šiomis 
dienomis pradėjo stropiau prie
šintis influenzos įtekmei, ir 
laikotarpiais lovą apleisti.

Jis tikisi šią kovą su nema
tomu priešu neužilgo galutinai 
užbaigti ir griebtis už darbo. 
Drg. Vilis yra patyręs teplio
rius ir sumanus “nam-ystas” 
(taip kaip dantų pataisytojas 
vadinasi “dantystas; akių, 
“akystas”, tai ir namų taisy
tojas 
tas.

Bet 
pasak
Naujienų vajų, dėlei kurio jis 
žada pilnai pasveikti, kad sykiu 
su kitais pradėjus lenktynes.

(Sp.)

Vytauto Beliajaus 
šokių parengimas 

Roselande
Vasario 8-čią dieną Balčiūno 

salėj e įvyksta Vytauto Belia- 
jaus šokių parengimas. Nėra 
mažiausios abejones, kad Vy
tautas Beliajus yra užsipelnęs

PLAUKŲ DAŽAI
HAIR COLOR
ŽILI PLAUKAI

TRINKOLINE permatomas skysti
mas. ne DAŽAI, permainys jūsų 
plaukų spalvą, prašalins pleiskanas. 
Gausite vaistynėse, departamentinčse 
krautuvėse arba rašykite TRINKOLI
NE LABORATORIES, 4240 Armi- 
tasre Avė., Chicaao. Tel. BELmont 
1370. Kaina $1.25, per paštą $1.35.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

privalo vadintis, namys-

svarbiausia pareiga, tai, 
Vilį, esantį įstojus j

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

Čia 
susirasit 
ko 
tik 
jums reikia

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

Detalio rakandu skyrius. $450 varto
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.

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

Prezidentas Roosevcltas sa
vo pranešime kongresui apie 
socialės apdraudos įstatymus 
nurodo, kad pedarbo ir senat
vės apdraudU) turi būti apsi
mokanti. Joms nereikės imti 
pinigų iš valstybės iždo, jei 
bent tik pradžioj iki susidarys 
reikalingas fondas.

Apdraudos mokėjimą vy
kins pačios valstijos, bet fon
dus tvarkys ir prižiūrės fede- 
ralė valdžia.

Prezidentas prašo kongreso 
tuos pasiūlymus greitai pri
imti.

Suorganizuoti tinkamai so- 
cialę apdraudą užims ilgokas 
laikas. Gal užsitęsti metus ar 
daugiau. Bet jei Prezidentas 
ragins ir paskirs darbščią ko
misiją, suorganizavimo darbas 
gali greičiau įvykti.

Trumpai suglaudus Prezi
dento Roosevelto socialūs ap
draudos planas yra sekamas: 

žmonėms, kurie neteko dar
bo per mėnesį laiko, mokėti 
po $15 per savaitę, per tryli- 
ką savaičių. Jei per tą laiką 
negautų darbo privatinėse 
dirbtuvėse, tuomet jiems bus 
suteiktas fedėralis publiškas 
darbas, pagal nurodymus natb 
jos ir nuolatinės nacionalės 
planavimo tarybos.

Žmonės virš 65 metų am
žiaus; kurie nėra valstijos 
įstaigose; kurie turi mažiau 
$5000 vertės nuosavybės; ku
rių įplaukos neužtektinos, pra
gyvenimui ir sveikatos užlai
kymui, mokėti po $30 por mė
nesį, kol tik jie gyvens.

Žmonėms jaunesniems, 
gų 65 metų amžiaus, kurie už
dirba mažiau $250 per mėne
sį, turi būt priverstina senat
vės apdrauda, o sulaukę 65 
metų amžiaus, turi gauti pen
sijos po $15 per mėnesį.

žmonėms uždirbantiems 
daugiau nei $250 per mėnesį 
yra daleidžiama nusipikti se
natvės apcjraudą už tiek, kiek 
ji kainuoja. '

Aprūpinimas palėkusių ku* 
dikių.

Dėl liguistų arba sergančių 
žmonių bus išdirbtas planas 
kovo pirmą dienų. 

----m—H' 'y

Reikia pasakyti, kad sočia-

WGES
1360 kilocycles

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

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

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKAMS 
PROGRAMAS.

ANGLIS
COAL

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„ 
8 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
- Merrimac 2524

BARŲ FIKCERIAI
BAR FIXTURES

BARAMS F1KČERIA1 
Žemiausiomis Kainomis Chicagoj 

Nauji ir vartoti stalai, krėslai ir 
įrengimai restoranams.
....Priimsime jūsų senus fikčeriUs už 
gerą kainą.

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

netoli Roosęvelt Rd. tel. Monroe 4078
- - —•—'----------------------------------------------------- --- ——

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

Atdara vakarais ir nedėlloj. 
RAPP STORAGE

_____ 5746. So. Ashland Avė,_____

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

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

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO. 

1635 W. Division St. 
________kampas Marshfield_______

STOGAI
ROOFING

KNYGOS
BOOKS

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

KAILIAI
FURS

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

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigtas 1906 metais
6510 So. Halsted Normai 5150

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

musų didžiausios paramos; jo 
atsižymėjimai yra nesulygina
mi su bent kuriuo kitu šokė
ju lietuvių tarpe. Nors vos du 
metai sukako, kaip Vytautas 
Beliajus pirmą kartą pasirodė 
tarp lietuvių, bet per tą trum
pą laiką jis išsidirbo sau šau
nią reputaciją. Jisai yra gal 
pirmas lietuvis, kuris patrau
kė plačiai žinomos’ koncertų 
rengėjos Bertha Ott dėmesį. 
Q pastaroji perstato tiktai 
garsiausius pasaulio artistus, 
kaip Fritz Kreisler, Rachmani- 
noff, La Argentina ir kitus.

šiame parengime, be Vytau-

ne-

LISTERINE
relleves'

SORE THROAT
Listerine beveik mome taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerkle, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga w 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos minėsiu pa- 
rodl, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turžjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovi. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Lotus, Mo.

Reduces COLDS

%

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

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

to Beliajaus, dalyvaus sekan
tieji pasižymėję artistai: Mi- 
chele Gamboni, Kazys Dulin- 
skas, Rūta Bružas, Elena Dam- 
brak Alfred Dikšnis, Venus 
Tumosa ir kiti.

Įžanga yra tiktai 85 centai. 
Durys atsidarys šeštą valandą 
vakaro. Balčiūno salė randasi 
ant kampo 107-tos ir Michigan 
gatvių.

— Antanas C. Rutkauskas.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su NeperdL 
dėlių Atrokavimu. Duodame 

Collaterąl Pąskolaę.

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

Tel. Franklin 0576

MILDA■ ■ ■ TEATRAS ■ ■ 
3140 S. Halsted

DAMOVfi
■ B TEATRAS ■■

♦
35 ir S. Halsted St

su

SAUSIO 21
“MARIĘ GALANTE” 

taipgi Specialūs atrakcijos.
SAUSIO 22

Sensacingas Paveikslas
“CLEOPATRA”

Colbert, WilUam, Wilco?con
Moterims DYKAI indai.

SAUSIO 23 ir 24
“Dangerous Corner”

Virginia Bruce ir kitit.
taipgi komedijos.

DYKAI indai moterims. -

SAUSIO 21 ir 22 
“HAPPINĘSS AHEAD” 
su Diek Powell ir kitais, 

taipgi komediją
Antrad. DYKAI indai moterims

SAUSIO 23 ir 24
“WHAT EVERY W0MAN 

KNOWS”
su Helen Hayes ir kitais, 

taipgi komedija ir “Radio Revue” 
Nupigintos kainos. NEDALIOJ

Matinee iki 5 v. p. p. — 30c.
Kasdien Bargaįn 'Matinee iki 6:30 

- ^Oc.

'U



NAUJIENOS, Chicago, III.

Šiandien užsidaro Lietuvos-Estijos Gami- Da!yvauX°‘Korne 
nių Paroda Fair Krautuvėje

4-18-65-9*43

Lietuvos eksponatai turėjo didelį pasisekimą 
tarp lankytojų; krautuvė atidarys 

nuolatinį Lietuvos skyrių

Sako, nesidžiaugkite, 
chicagiečiai, šal

čiai ateis!

! Pirmadienis, saus. 21, 1935 ----------------------------------------i------- i,.... ......................--------- 
Trukumą susekė banko vicc-^ kariuomenėj, U. S. Navai Avia- 
prezidentas George C. Wil- cijos korpuse, 6 mėnesius Ang
liams. Heinze nebuvo atiduotas lijoj ir vieną mėnesį Francijoj, 
policijai, bet jį laiko Lloyd’s o 6 mėnesius kariškoj aviacijos 
apdraudos agentūra, kuri bu-|mokykloj, kur gavo antro pro- 
vo uždėjusi už suimtąjį kau- oficieriaus laipsnį, 
ciją.

75,000

minias

Parodą atlankė apie 
žmonių

Sutraukusi didžiules 
žmonių ir turėjusi nepapras
tai didelį pasisekimą, šįvakar 
užsidaro Lietuvos ir Estijos 
liaudies gaminių Parodą Fair 
departamentineje krautuvėje.

Apie 75,000 žmonių iš visų 
Chicagos sferų aplanke paro
dą ir dideliam nuošimčiui tų 
lankytojų pirmu kartu teko 
matyti panašius eksponatus iš 
dviejų Pabaltos valstybių. Tie 
du kraštai — Lietuva ir Esti
ja, kurie daugeliui ikišiol bu
vo tik du nieko nereiškia 
vardai, kartais užtinkami lai
kraščiuose, Parodoje virto 
Įdomiais, egzotiškais kraštais, 
kurių produktais ir išlepin
tam kosmopolitui tenka gė
rėtis.

Lietuvos eksponatai popu- 
liariškiausi

A.

Dėl to daugiausiai ekspona
tai ir turėjo didelį pasisekimą 
tirp lankytojų, kurie juos pir
ko gausiai. Visi geresni ir 
gražesni eksponatai buvo 
pirkti ir tarp jų geriausi popu- 
leriškumo turėjo medžio dro
žiniai iš Lietuvos. |

Tarp kitų eksponatų paro
doje buvo mezginiai, juostos,' 
šiaudų dirbiniai, lietuvių tau
piais rūbais, rankų darbo žai
slai, odos produktai, išsiuvinė- 
jimai ir gintarai. Estija parū
pino parodai didžiumą smul
kesnių daiktų, o Lietuva pri
davė jai artistišką toną savo 
liaudies dailūs produktais.

Fair Krautuvės vedėjai bu
vo taip patenkinti Lietuvos 
eksponatais, kad jie nutarė 
įsteigti nuolatinį Lietuvos 
skyrių, kuriame visuomet tu-

(lai
bus

Anelė Salaveičikiutė- 
Stęponavičienė

viena iš žymiausių lietuvių 
nininkių Amerikoj. Tai ji
“išdykusi” Scrpolėte komiškoj 
operetėj “Kornevilio Varpai”, 
kurią Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn” stato ateinantį sek
madienį, sausio 27 d., 3:30 v. 
popiet, Sokol svetainėj, 2345 S. 
Kedzie Avė. Nors operetėj ji 
bus Gasparo auklėtinė, “su an
čiukais auginta, su paršiukais 
maitinta”, bet vis svajojanti, 
kad ji “gal grafaitė, ar gal ka
ralaitė, šalę kelio taip iš nety
čių pamesta”. Ji mums apie vi
są tai ir daugelį kitų dalykų pa
dainuos. O jos daina apie Nor
mandijos obuolius, tai tikrai 
visus prajuokins.

straight“Gęt you 
now, ‘twerps’...”

“Tackle your data — and 
your pocket-books...

“Make it clear rųnnjng for 
that son of mephistopheles, 
determincd on .carrying his 
surprise package over the goal 
line...

“The Imps’ first annual 
dance, at the St. Agnės Audi
torium, Saturday, January 
1935...

“and only fortyxcents...”

26,

120 dienų automobi 
liai Chicagoje užmu 

šė 34 žmones
Pernai šiuo laiku žuvusių 

skaičius sieke 84

Naujienų Vajaus 
Kontestas

Oro biuras nugąsdino visus 
ebieagiečius pranašaudamas, 
kad kaip šeštadienį ar sekma
dienį Chicago turėjo užklupti 
nepaprasti šalčiai, kurie turė
ję nusiųsti termometrą iki 10 
ar daugiau laipsnių žemiau 
zero.

Bet kaip reikia, tai šalčiai 
nepasirodo nei šeštadienį, nei 
sekmadienį. Bet oro biuras 
pataria visiems dar nesi
džiaugti, nes šalčiai ateis ne
trukus. Juos suvėlino, aiški
na oro biuras, šilti vėjai iš 
Floridos ir Meksikos įlankos 
puses.

“Aš tik paprastas 
smuikininkas’” - Ku- 
belikas sakė S. Piežai
Penkiadienį vakare c.hicagie- 

čiai pagerbė garsų smuikos 
virtuozą.

Grįžęs
laiką agentavo, o vėliau įstojo

iš kariuomenes tūlą

Ryt B .R. Pietkie wicz • RealEstate *dar? i)as(,kn;in-J (gą biznį per 12 metų po adre-
įteiks savo kandida-su 2608 w 47th st 

turos peticiją
Kandidatuoja į 12-to Wardo 
(Rrightop Parko) aldermonus.

Rytoj B. R. Pictkiewicz, 
Brighton Parko lietuvis biznie
rius ir Dariaus - Girėno legio
no posto komandieris Įteiks

Suorganizavo kelias grupes
Suorganizavo Western Bu

siness Men’s Ass’n ir Crane 
Building and Loan Ass’n. Yra 
narys Keistučio Kliubo ir vieti
nių pašelpinių draugijų, taipgi 
Dariaus-Girėno No. 271 Posto 
komendantas. Bet dabar iš ko
mendanto pareigų pasitraukė.

Taigi, atrodo, kad Barney R.
komisijai Pietkiewicz aldcrmano kandida

tūrai yra užtektinai kvalifikuo-savo kandidatūros peticiją.
P-s Pietkiewicz kandidatuo- tas ir turi plačią pažintį tarp 

ja į 12-to wardo aldermonus Ritų tautų grupių 12 Wardoj. 
jeigu ne pirmas, tai /Piktai lietuviams reikia bendrai 

pasidarbuoti, kad iškovojus po
litines teises tokias kokias turi 
kitos tautinės grupės (Sp.)

atsto-

gimė

Naujienų vajaus kontestas prasidės už 
16 dienų. ' . /

Jau pradėjo plaukti kontestantų apli
kacijos.

Jau du kontestantai pareiškė savo pa
siryžimą laimėti didžiausią dovaną kontes- 
te, būtent Pontiac De Luxe automobilių.

Tas puikus automobilius jau galima 
matyti Milda Auto Sales Įstaigoje, 31 gat
vė ties S. Halsted str.

Kelios moterys kontestantės pasisakė, 
kad būtinai nori laimėti laivakortę Į Lietu
vą ir atgal. Tai penkto laipsnio dovana 
šiame Naujienų konteste.

Tūkstančiai lietuvių ir jų moterų ren
giasi paremti kontestantų darbą, padėti 
jiems ir joms laimėti dovanas, užsirašyda
mi Naujienas sau ir savo giminėms Lietu
voje.

Šių metų kontesto dovanos yra dides
nės, kaip pereitų metų. Kiekvienas, kas tik 
smarkiau padirbės, galės laimėti didesnes 
dovanas, ir kiekvienas gaus už savo darbą 
atlyginimą.

Visi darbštesni vyrai ir moterys yra 
kviečiami Įstoti Į kontestantų eiles prieš 
prasidedant kontestui. Kontestas prasidės 
vasario 1 dieną anksti iš ryto ir tęsis iki 
gegužio 31 dienos.

Prisidėkite prie šio didelio Naujienų 
Vajaus Kontesto, atlikite visuomenei nau
dingą darbą ir laimėkite sau dovanų—nuo 
$20 iki $700 pinigais, laivakortes Į Lietuvą 
ir Pontiac De Luxe automobilių.

Neatidėliojant išpildykite čia paduoda
mą kontesto aplikaciją ir prisiųskite ją Į 
Naujienas.

rėš įvairių produktų iš Lietu
vos. Prisirengdama to sky
riaus atidarymui krautuvė 
užsakė produktų iš Lietuvos 
už kelis tuksiančius dolerių.

Steigia “Lietuvos Kampelį”
Septintame krautuvės aukš

te bus pastatytas tipiškas Lie
tuvos kaimo namas — trio- 
ba, kurioje visi produktai 
bus sudėti. Tai bus “Lietu
vos Kampelis” — “Lithuanian 
Nook”, kuris bus oficialiai 
atidarytas kovo menesį.

Paroda užsidarys šiandien, 
5 valandą vakare. Po sutvar
kymo ir sukrovimo likusių 
eksponatų ir sulaukęs daugiau 
eksponatų iš Lietuvos, Lietu
vos komercinis atstovas, p. 
Louis Bonyhard vyks į Minnc- 
apolis, Minnesota. Ten irgi 
bus rengiama panaši paroda.

6100

šeštadienį Chicagoje nuo 
automobilių žuvo 4 žmones, 
pakeldami šįmet žuvusių skai
čių iki 34-ių.

Užmušti buvo:
Frank Krajec, 73 metų, 

’2236 S. Grove, Berwyne.
Augustas Senkc, 44, 

Gunnison avenue.
Mrs. Barbara Hrdlicka, 75, 

2434 S. Trumbull avenue.
Tessie Spector, 52, 350 So. 

Keeler avenue.
Pernai metais šiuo laiku žu

vusių nuo automobilio 
čius sieke 84.

< U
Keturi sužeisti gątvekarių 

tunelyje
Miss Grace jGussack, 24, 429 

S. Taylor averųie, buvo sun
kiai sužeista ir, | kiti trys buvo 
lengviau sužeisti, kai automo
bilis, kuriuo vi^i keturi važią* 
vo, per klaidą įvažiavo į gat- 
viakarių tunelį, prie Washing- 
ton ir Frankliri1'gatvių, ir at
simušė į vieną tunelio stulpą, 
po upe.

skai

1935 M. NAUJIENŲ VAJAUS KONTESTAS 
KONTESTANTO APLIKACIJA

AŠ žemiaus pasirašęs pareiškiu savo norą ir sutikimą daly
vauti Naujienų Vajaus Konteste nustatytomis sąlygomis ir 
pagal Kontesto vedėjo nurodymų.

Vardas ir Pavarde
Adresas ...............................
Užsiėmimas ........................
Kokioj apielinkėj veiksiu

Parašas ................

RESULTS OF SUN 
DAY’S BASKET- 

BALL GAMĖS
Sekmadienio Krep 
šiasvydžio Lošimų 

Rezultatai
Mažeika’s — 32; J. F. Eu- 

deikis — 19.
Banner A. C. — 19; Bulaw 

Aces
Redroses — 32; IMPS — 26.
Washingtori A. C.' — 23;

Belskis — 10.
Redbirds — 2; Sleepers —* 

0. (Default).

Gerkit

Sako, kūdikio lytis 
gali būti iš anks

to nustatyta
Illinois State Medical Society 

skelbia, kad galima iš anksto 
nustatyti dar negimusio kūdi
kio lytį. Organizacijos mėne
sinis leidinys tvirtina, kad tą 
galima padaryti su pagalba vi
tamino E. Plačiai apie tai 
rytoj.

Išvyko Floridon dviems 
mėnesiams

BRIGHTON PARK — Pe
reitą savaitę Floridon išvyko 
p-le Katherine Simanavičius, 
gyvenanti 4435 South Talman 
avenue. Ji praleis Floridoje, 
pas gimines, apie du mėnesiu 
laiko.

ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky

« /

Boarbon

Lietuviškos 
Degtinis

NATHAN 
KANTER

MutualliguorCo
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803

iWl?s

Chicagos valdininkai, Įvai
rių tautų konsulatai ir lietu
viai, kuriuos reprezentavo 
Stasys Pieža, Chicago Ameri
can reporteris, pagerbė ban- 
kiete pereitą penktadienį 
Union League Clube vieną iš 
garsiausių pasaulio smuikinin- 
ką-virtuozų, Jan Kubelik. 
Bankietas buvo paruoštas p. 
Jono R. Palandech, žymaus 
serbo.

Smuikininkas Kubelik savo 
kalboje pagyrė Chicagos mie
sto vaišingumą ir pareiškė, la
bai nusižeminančiai, kad jis 
tiktai paprastas smuikininkas.

Ir tai gersiausis smuikinin
kas pasaulyje!

Jan Kubelik apart kitko sa
kė: ; i

“Aš esu tik taip paprastas 
smuikininkas; bet dar prastes
nis kalbėtojas. Aš galiu daug 
geriau pakalbėti su savo, smu- 
ka”.

Reporteriui Stasiui Piežai 
jis pasakė:

“Ponas Pieža, muzika nėra 
dar pasaulyje pilnai Įvertina
ma. Bet ji neužilgo bus. Mu
zika turi būti kaip kokia nors 
religija kiekvieno gyvenime”.

Tarp dalyvių bankiete buvo 
p. B. Timaeus, jo reprezen
tantas Amerikoj; teisėjas Jos. 
Sabath, teisėjas McGoorty, 
Clayton F. Smith, Samuel 
Insull Jr., Čekoslovakijos kon
sulas Smietanka, Jugoslavijos 
konsulas Vukmirovich, buvęs 
ministeris Vopicka, ir daug ki
tų.

ir yra 
vienintelis lietuvis ieškąs vie
tos miesto taryboj, kad 
vauti lietuvius.

Trumpa biografija
Barney, R. Pietkiewicz

balandžio 15 d. 1895 metais pa
čioje Žemaitijos širdy, Rietavo 
valsčiuje, Telšių apskrity j. Pra
džios mokslą baigė Veviržėnuo- 
se, Kretingos apskrityj ir Į du 
metu baigė Rietavo progimnazi
jų-

1910 metais atvyko j Ameri
ką ir 2 metu studijavo Elekt
ros inžineriją ir vienus m eitis 
pieninkystę Wisconsino Univer
sitete, Madison, Wis. Pasaulinio 
karo metu tarnavo Amerikos

CLASSIFIED ADS
h........................ , II ........................

Business Service 
Biznio Patarnayiinas

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

Rep.

Trys į valandą api 
plėšė penkius 
restaurantus

Trys jauni banditai šešta
dienį apiplėšė penkis restau
rantus rijiesto centre į vieną 
valandą laiko.

Nukentėjusios valgyklos 
yra, Pixley and Ehlers, 180 N. 
Wells Street; Raklios, 200 W. 
Madison st.; Thompson’s, 182 
W,.Van Buren st.j^Elk Restau- 
rant, 6 W. Chicago avė. ir Na
tional Peny Cafeteria, 436 N. 
Clark s t.

Vagiliai pelnė apie šimtą 
dolerių pinigais, bet vėliau po
licija juos suėmė po lenktynių 
automobiliuose.

Prisapižino išeikvo 
jęs $22,500 banko 

pinigų
28 metų klerkas State Bank 

and Trust Co., Evanstone, pri
sipažino išeikvojęs $22,500 
banko pinigų. Jis buvo Ed- 

‘ward A. Heinze, Evanstono 
gyventojas.

Kaltininkų suėmė banko 
privatiški detektyvai* kuriems 
Heinze netrukus prisipažino.

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduoles, Kurios Pa
naikina žilimą. Plaukų slinkimą ir 
Plaiskanas. šias * gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
atitaiso žilus plaukus koki buvo, 
bet nėra dažai. Nėra nieko už jas 
geresnio iki šiol išrasta. Kreipki
tės neatidėliodami ant ilgiau. Kaina 
$3. Jeigu nebusite pilnai patenkin
tas, jums pinigai bus sugrąžinti.

VALORA CO.
Dept. N. 1

357 W. 63rd St. x Chicago, III.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-I  taisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

PAMOKOS
Angly Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Knygvedystės 
Stenografijos

(Gregg System)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI grosemes ir bučer: 
nės visai nauji fixturiai labai pigiai. 
5363 Shields Avė., ieiti per šonines 
duris.

Help~Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

SHEARMAN reikalingas i serap 
Iron Yardą. Tiktai patyręs tegul at
sišaukia. People’s Iron .Co., 5835 
So. Loomis St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

ir

Crane Coal Co
I 5332 So. Lonsr Avė

TEL. REPUBLIC 8402

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

DIGESTIBLE 
AS MILK 
ITSELFl

A splendid cheese 
food for children

spreads 
sllces 

toasts 
melts

■Mm

JAUNA mergina prie lengvo na
mu darbo. Gyventi ant vietos. 

Tel. Rockwell 2260.

RENDON 6 dideli, šviesus. ruL 
mingi kambariai, labai nebrangiai 
atsakantiems žmonėms.

3535 S. Halsted St.

Furnished Rooms
RENDAI apšildomas kambarys 

prie mažos šeimynos, vaikinui, mer
ginai ar ženotal porai.

3339 Wallace St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai_____

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, biznis randasi geroj apielinkėj, 
priežastį pardavimo patirsite vieto
je. 2500 W. 45 St.

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

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

PARSIDUODA grosernš labai pi
giai, geroj vietoj. Kuris supranta 
varyti bizni galite padaryti gerą 
duona. Priežastis pardavimo bloga 
sveikata. 3512 So. Lowe Avė.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

FARMA ant pardavimo, 56 ake- 
riai. be skolos, 2 mylios i miestą, 
geriausi budinkai. namas 4 frontų, 
dviejų aukštų. Farma aptverta ge
ležine tvora, turime bažnyčias ir ka
taliku bažnyčią. Del informacijų 
rašykit laišką. Nesu agentas.

JOE F. ŽYLE, 
Foley. Alabama.

Real Estate For Sale = 
Namai-žemš Pardavimui

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
Budingas, octagon frontu, 3x6 
kambarius, kieto medžio trimingai, 
tile maudvnė ir shower8, pedestal 
lavatory. Elek. refrig. 3 karų mūri
nis garažas, 1 blokas iki transpor- 
tacijos, arti Nativit” Blessed Virgin 
bažnyčios ir mokyklos. Kainavo pa
statyti $28,000, dabar tik $8750.

Wm. Fleming & Co.. 6822 So. 
Western Avė. Republic 2800.




