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Rusija Vėl Gauna 
Kreditų V okietijo j
Sov. Rusija gausiau 
ti naujų kreditų iš 

Vokietijos
Derybos dėl $80,000,000 naujų 

kreditų jau esą sėkmingai 
baigiamos. Senosios skolos 
sumokėtos

MASKVA, s. 28.— Nors Hit
leris ir kivirčijasi su Stalino 
valdžia, bet tas nė kiek nekliu
do abiejų šalių bizniui.

Esamomis žiniomis, Rusijos 
ir Vokietijos atstovai jau susi
tarė dėl visų smulkmenų apie 
Vokietijos suteikimą Rusijai 
200,000,000 markių ($80,000,- 
000) naujų kreditų. Einant tuo 
susitarimu, Vokietija duos iki 
70 nuoš. kreditų už Rusijos 
perkamas iš Vokietijos prekes. 
Skolą gi Rusija išmokės Vo- 
kietjai per penkis metus.

Del sutarties apie naujus kre
ditus buvo galima tartis dėlto, 
kad Rusija jau sumokėjo Vo
kietijai veik visą savo komer
cinę skolą, kuri 1933 m. siekė 
$480,000,000. Dabar Rusija 
esanti skolinga Vokietijai • tik 
$160,000,000.,

Rusija visą laiką mokėjusi 
ištikimai ir tik porą kartų tu
rėjo prašyti prailginimo termi
no. Rusijai sumokėjus dideles 
sumas pinigų, Rusijos popieri
niai pinigai užsieny žymiai nu
puolė.

Tvirtinama, kad Rusijai da- 
nebusią taip sunku mokė- 
nes jos prekyba su Vokie- 
yra palanki Rusijai. Taip- 
didėjanti ir Rusijos preky-

bar 
tis, 
tija 
jau
ba su Anglija.

Anglija laukia Fran 
cijos valdžios virŠii 

nių apsilankymo
LONDONAS, s. 28. — Fran

ci j a stropiai ruošiasi prie ap
silankymo Franci jos premiero 
Flandin ir užsienio reikalų mi- 
nisterio Lavai, kurie atvyks į 
Londoną pabaigoj šios savaitės, 
pasitarti visą Europą liečian-

■ čiais klausimais.
Besirušiant prie to apsilan

kymo, Anglija buvo pasiuntus 
j Vokietiją pusiauoficialį at
stovą Allen pasitarti su Hitle
riu ir kitais asmenimis nacių 
valdžios viršūnėse, kad patirti 
Vokietijos nuomonę

Apsilankymas nedavęs geis
tinų pasekmių, nes Vokietija 
griežtai atsisakanti rašytis ry
tų Locarno paktą, o Francija 
irgi nesutinkanti nusileisti. An
glija irgi nenorinti duoti jokių 
naujų garantijų, bijodamosi 
pati perdaug įklimpti į Euro
pos paniavą. Tad nesitikima ir 
didelių pasekmių iŠ pasitarimų 
su Flandin ir Lavai.

Vokietija taikosi 
pulti Rusiją, sa 

ko Molotov
MASKVA, s. 28.— Sovietų 

Rusijos premjeras Molotov kal
bėdamas atidarant sovietų at
stovų kongresą, pareiškė, kad 
Vokietija, taikosi pulti Rusijos 
teritoriją.

Tečiaus Molotov nepadavė jo
kių smulkesnių įrodymų, 
pasitenkino pareiškimu, 
santykiai su Vokietija yra 
normaliai prasti” .
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Darling, Miss. — Mississippi upės potvynis. Vanduo apsėmė didelį žemės plotą, šimtai žmonių liko be pastogės; nuostoliai 
siekia tūkstančius, dolerių. Potvynyj, kiek žinoma, žuvo 15 žmonių.
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kvočia Bruno 

Hauptmann
Liudytojai jau pradeda maišy

tis ir nervuotis

Lenkija be Vokietijos 
nebedrysta ir žin

gsnio žengti
Lietuvos Naujienos
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La. miliciją pašalino 
šerifą, užėmė 

jo raštinę

FLEMINGTON, N. J., s. 
—Bruno Hauptmann, kuris 
teisiamas dėl Lindberghų 
dikio pagrobimo ir nužudymo, 
jau antra diena yra kvočiamas 
prokuroro Wilentz, vyriausio 
New Jersęy valstijos advokato.

Ant kiek Wilentz visą laiką 
buvo švelnus kada liudijo jo 
liudytojai, kurie * stengėsi įro
dyti Hauptmanno kaltumą, ant 
tiek dabar jis rodo visą savo 
smarkumą. Jis dūksta dėl kiek
vieno Hauptmanno atsakymo, jį 
visaip kolioja, stengdamasis tuo 
liudytoją sumaišyti ir suner- 
vuoti. Ir dalinai tas jam se
kasi.

Hauptmann, kuris ikišiol liu
dytojo kėdėje buvo labai ramus, 
jau pradėjo maišytis ir ner
vuotis. Kai kur jo liudijime pa
sireiškė prieštaravimų.

Prokuroras stengėsi įtikinti, 
kad Hauptmanno užrašų kuy- 
gytėj esą rasti lango ir kopė
čių braižiniai, tečiaus Haupt
mann sako, kad tie “braižiniai” 
padaryti vieno jų svečių— ma
žo vaiko. Ir ištikro, pats pro
kuroras turėjo pripažinti, tų 
“braižinių” kūdikiškumą.

Svarbiausias įrodymas kvo- 
čiant Hauptmanną išgautas tas, 
kad jis ilgą laiką neteisingai 
“spelindavo” lygiai tuos pačius 
žodžius, kurie neteisingai “su- 
spelinti” ir reikalaujančiuose iš
pirkimo laiškuose. Tuo proku
roras nori įrodyti, kad išpirki
mo laiškai yra Hauptmanno 
rašyti.

28. 
yra 
ku-

Hitlerio padėjėjas Goering da
bar “medžioja” Lenkijoj su 
Moscickiu. Tarėsi su užsie
nio reikalų ministeriu Becku.

Gen.

Mirė buv. Klaipėdos di- 
rektorijoS pirm. Kad

gynas

Vilniaus lietuvių moky
tojų suvažiavimas

Lietuvos ir Estijos 
rankdarbių paroda 

bus Detroite

BATON ROUGE, La., s. 28. 
— Senatorius Long uždavė di- 
džiausį smūgį savo priešinin- 
cams, pagelba milicijos užim
damas East Baton Rouge še
rifo raštinę.

Šerifą Pettit senatorius jau 
senai stengėsi visais budais 
pašalinti ir net buvo uždrau
dęs jam skirti savo pagelbinin- 
kus. Bet milicija pašalinimo 
klausimą savaip išsprendė.

Pasinaudojant karo stoviu, 
milicija atėjo į šerifo raštinę 
ir pareikalavo patikrinti jo gin
klus, taipgi visus kitus rekor
dus. šerifas viską perdavė mi
licijai. Tečiaus milicija vis- 
tiek paliko jį ir toliau eiti sa
vo pareigas, tik jis visus re
kordus dej suėmimų, kalinimų 
ir paliuosaVimų turi priduoti 
milicijai paikrinti. Taipgi mi
licija skirs pagelbininkus.

šerifas yra; kaltinamas suo- 
kalbiavęs nužudyti senatorių 
Long.

Slapstosi ir niekurie kiti 
valdininkai, senatoriaus Long 
priešininkai.

^ORHSŽ
Chicagai ir apielinkei Tedera* 

. lio oro biuras šiai dienai prana*
Sauja:

Galbūt biskis sniego; šal
čiau.

Saulė teka 7:07, leidžiasi 5«

VARŠAVA, s. 28.
Goering, Prūsijos premieras ir 
Vokieti josi aviacijos.jninisteris, 
turintis daugiau negu kuris ki
tas žmogus Vokietijoje viso
kiausių uniformų, atvyko pas 
naująją Vokietijos bičiulę—
Lenkiją, “medžioti” su Lenki
jos prezidentu Moscickiu di
džiosiose Bieloviežo giriose. Jį , 
lydėjo Lenkijos ir Vokietijos 
ambasadoriai.

Nors Lenkijos- valdžia ir 
prisispyrusi tikrina, kad Goer
ing apsilankymas esąs grynai 
privatinis ir tikrai medžiojimo 
tikslais, tečiaus visi numano, 
kad tas apsilankymas turi svar
bių politinių tikslų, kąd dar la
biau Lenkiją surišti su Vokieti
ja.

Goering vakar viešėjo pas 
Lenkijos užsienio reikalų minis- 
terį Beck, kuris tik (įabar su- 
gryžo iš Genevos, tad Beck ir 
pranešė Goeringui apie ką jis 
tarėsi su Franci jos užsienio rei
kalų ministeriu Lavai. Esamo
mis žiniomis, Beck pranešęs 
Lavaliui, kad nors Lenkija pa
lankiai žiuri į susitarimą su 
Rymu ir sutinka tą sutartį pa
sirašyti, tečiau ji (Lenkija) 
nesutinka rašytis jokios rytų 
valstybių sutarties be Vokieti
jos pritarimo tai sutarčiai.

Abelnai, išrodo, kad Lenkija, 
kuri pirma aklai klausė Fran
ci jos, dabar tiek pat aklai se
ka Vokietiją ir be Vokietijos 
nedrysta nė žingsnio žengti, to
dėl nenori rašytis jokių sutar
čių su kitomis valstijomis be 
Vokietijos pritarimo ir leidi
mo. , ; *
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Goering ir prezidentas išva- 
žiaVo trijų dienų medžioklėn 
didžiausiu paslaptingumu. Dagi 
laikraščiams nebuvo leista nors 
kiek plačiau apie tai rašyti, 
vien leista dėti trumpus oficia
lius pranešimus. Dagį laiko iš
važiavimo ir kaip jie keliauja 
neleista skelbti.

Pati giria yra taip tirštai ap- 
__ _ __  _ statytį sargyba, |kaip būdavo 

kanas liko sudegintas, o sme- apstatoma tik tada, ka<Ja ton 
genys atiduoti smegenų lošti- girion atvažiuodavo medžioti-

KLAIPĖDA. —Klaipėdoje mi
rė Oto Kadgynas, buv. direkto
rijos pirmininkas. J . , •. >

Velionis Kadgynas gimė Klai
pėdoje 1860 m. liepos 17 d. 
Baigęs Klaipėdoje vidurinę mo
kyklą’ir pkfekybininko moks
lus dar specializavosi prekybos 
Tilžėje ir Berlyne. 1880 m. 
Klaipėdoje įsteigė savo vardu 
prekybos namą. Tai buvo di
džiausias prekybos namas Klai
pėdoje. Oto Kadgyno prekybos 
namai varė..didelę prekybą su 
Žemaitija. /Dvidešimts trej us 
metus velionis buvo Klaipėdos 
miesto patarėju. 1918 met.,įstei- 
gė Klaipėdoje savo vardu ban
ką. 1927 mėt. rugpiučio mėn. 
Oto Kadgynas buvo paskirtas 
krašto direktorijos pirmininku 
ir tas pareigas ėjo iki 1930 
met. rugpiučio 16 d. Antru 
kart buvo direktorijos nariu 
1932 met. šį kartą jis įėjo 
Simaičio « pirmininkai!jamon di
rektorijom

Liūdni neblaivumo 
Vaisiai

Šiandie registracijos 
diena

CHICAGO— Tie balsuotojų, 
kurie nėra užsiregistravę, ar po 
registracijos yra persikėlę ki
tur gyventi, šiandie privalo už
siregistruoti, jei nori dalyvauti 
aldermanų rinkimuose vasario 
26 d.

Pasimirė Rusijos po 
litbiuro narys

MASKVA, s. 28. — Pereitą 
penktadienį pasimirė Valerian 
Kuibešev, narys galingojo ko- 
muriistų partijos politinio biu
ro/ kuris valdo visą Rusiją, Jo 
kūnas liko sudegintas, o s

tufui RttsijdscataS.

TAURAGĖ.—Iš 31 d. gruo
džio mėn. apie 11 vai. naktį 
tarp Tauragės m. ir Tauragės 
dvaro rado negyvą ūkininką 
Petruševičių, kilūs j iš Trum- 
piškių km., žygaičių vai., pora 
arklių ir tris gyvus bekonus. 
Matyt, važiavęs buvo girtas ir 
arkliai kląidžiodami Juros upės 
pakrantėmis įvažiavo į upės 
statų krantą. Vežimas apsiver
tė ir po vežimu buvo rastas ne
gyvas Petruševičius.

NukentėjuSis yra pasiturįs 
ūkininkas, paskutiniuoju laiku 
tarnavo Pagėgių muitinėje ir 
šventėms buvo parvažiavęs na
mo. Paliko žmoną, dvi dukte
ris, kurios jau lanko gimna
ziją ir mažą Suhų.

■ ' > ' j’’ ' '■ 'l (j ■
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Pigios kiaulės

ROKIŠKIS. . tebeturėdami 
kur dėti bekonų ir lašinių kiau
lių, ūkininkė! parduoda vie
tos vertelgas. 05 klg. beko^ 
nui mokama M litai, o už cent
nerį lašihinČS kiaulės mokama 
25 litai*

VILNIUS.— Gruodžio 30 ir 
31 dienomis Vilniuje, Vytauto 
Didžiojo gimnazijos salėje, į- 
vgko Lietuvių Mokytojų są
jungos narių visuotinis suva
žiavimas. Pirmąją suvažiavi
mo dieną buvo keli referatai: 
V. Dasio apie Būgą, V. Matui
zos a'pie”'* kaimo Švietėjus, A. 
Valaičio apie mokytojo senat
vę, P. Ancevičienes apie aktua- 
lizaciją ir koreliaciją vaikų mo
kyme ir K. Jauros referatas 
apie sportą, šie referatai, su 
kilusiais dėl jų disputais, už
ėmė visą suvažiavimo pirmąją 
dien. Visiems iškeltiems per 
referatus naujiems pasiūly
mams, kurie , .daugiausia lietė 
mokytojų profesiją, su važia vu- 
sieij mielai pritarė. 

> . >

Antrąją suvažiavimo dieną 
buvo Vilniaus Ryto švietimo 
draugijos pirmininko kun. K. 
Čibiro platus referatas apie 
kovą su analfabetizmu, kurs kai
muose sumažinti daugiausia 
gali padėti liaudies mokytojas, 
kuris patsai gyvena kaime ir 
kuris turi daugiausia įtakos 
į kaimo žmones, šiuo reikalu 
suvažiavimas net priėmė ata
tinkamą rezoliuciją.

Mok. Šulija dar kalbėjo apie 
lietuvių mokytojų prieškarinį 
veikimą.

Pabaigoje buvo sąjungos val
dybos pranešimai ir naujosios 
valdybos rinkimai. Sąjungos 
pirmininkas mok. Vincas Mar
tinkėnas pranešė apie praėjusių 
metų sąjungos veikimą. Per tą 
laiką sąjunga daug yra padir
busi Savp profgesiniams reika
lams (padidintas sąjungos kny
gynas ir kitą),’ o taip pat ir su 
visuomene sueita į glaudesnius 
ryšius,

Naiijojon valdybon išrinkti 
beveik visi tie patys nariai, ku
rie buvo pernai. Išrinkti ir 
pareigomis pasiskirstė taip: 
pirmininkas— Vincas Miškinis, 
vicą-pijrm.—-Vincas Matuiza, ka
sininkas— Petras Valtulionis, 
šekretbrius—Jonas Jankauskas 
ir knygininkas—Kazys Krivelis.

Po suvažiavimo buvo moky
tojų ir lietuvių studentų bend
ras pasilinksminimas ir Nau
jųjų Mėtų sutikimas.

. v.. ....... ... • ,

NĖW YORK, s. 28. — Ikmk 
of Manhattan pasiuntinys pa
metė bonų vertės $1,450,000.

Paroda atsidarys vasario 2 
ir tęsis vieną savaitę.

d.

DETROIT, Mich., s. 28 (Te
legrama “Naujienoms”). — 
Lietuvos ir Estijos rankdarbių 
paroda čia atidaroma vasarib 2 
dieną vienai savaitei.

s-' .*■ ......................... .... —Y -*- ■ — • 't ,Į~-^ - .

Pakvietimą į parodos atida
rymą priėmė gubernatorius, 
miesto meras ir Henry Ford. 
Lietuvos konsulas iškilmėse 
taipjau dalyvaus .

Detroito lietuvių kolonija yra 
didžiai susidomėjusi.

Sabath pirmininkas 
atstovų buto tak

tikos komiteto

27 žMONEeS žuvo potvy
niuose KANADOJ

TORONTO, Ont., s. 28. — 
Gautomis žiniomis, dabar šiaur
vakarinėj Kanadoj siaučian
čiuose potvyniuose "žuvo jau 27 
žmonės. Potvyniai pradeda at
slūgti, t

-WASHINGTON, s. 28. — 
Kpngresmanas Adolph -J. Ša- 
bath vienbalsiai tapo išrinktas 
pirmininku svarbaus atstovų 
buvo demokratų taktikos — 
steering komiteto.

Šis komitetas yra tuo svar
bus, kad jis nustato visą kon
greso įstatymdavystės progra
mą—kokius pasiūlymus ir ka
da kongresas turi svarstyti.

Komitetas tarp pirmiausių 
savo darbų svarstys įstatymus 
apie pagelbėjimą Chicagos real 
estate bondholderių, kurie la
bai nukentėjo laike depresijos, 
visiems bonams defaultavus ir 
pasidarius veik visai bever
čiais.

Streikuoja

176 ūkininkai ka 
lėjiman

SOUTH BEND, Ind., s. 28. 
—šiandie sustreikavo apie 1,000 
darbininkų Oliver Farm Eąuip- 
ment Co., reikalaudami pakelti 
algas ir pagerinti darbo sąly
gas.

BARCELONA, Ispanijoj, s. 
28. — 176 Katalonijos ūkinin
kai liko nuteisti kalėjiman už 
dalyvavimą pereito spalio suki
lime prieš Ispanijos reakcionie
rišką klerikalų valdžią.

RYMAS, s. 28. — Garsus 
opėroš dainininkas Tito Schipa 
paskelbė, kad po šio sezono jis 
daugiau nebedainuosiąs Metro
politan operoj New Yorke, ka
dangi 'opera nebeturi užtekti
nai pinigų.

.... . ...........-......i.......wii.. .

THĖRE HAUTE, Ind., s. 28. 
Mrs. Irene Augustine, 27 m., 
išėjo į miestą, palikusi besi- 
barančuis tėvus. Kai ji sugry- 
žo, ji rado motiną ir tėvą ne
begyvus. Matyt, motina nušo
vė savo vyrą ir tada pati nusi
žudė.

13 nusinuodijo alko 
holiu

UTICA, N. Y., s. 28. —Nuo 
pereito trečiadienio nuo nuo
dingo alkoholio čia pasimirė 
Jau 18 žmonių.

PHILADELPHIA, Pa., 28. 
—•Neturėdama anglių pasišildyti 
kambarį, sušalo Mrs. Schackel- 
ton, 78 m. Jos vyras rąstas dar 
gyvas ir išgabentas ligoninėn.

LISBON, Portugalijoj, s. 28. 
St. Vincent de Lafores baisiai 
išgąsdintas kokių tai ypatingų 
musių, kurių įkandimas esąs 
mirtinas. Valdžia siunčianti 
ekspediciją marą tirti.

•< ■

Sudegė 5 žmonės
GREENWOOD LAKE, N. Y., 

s. 28. —Dvi šeimynos, iš šešių 
žmonių, žuvo gaisre, kuris su
naikino dviejų augštų medinį 
namą, buvus| garažą. Spėjama, 
kad gaisras kilo nuo krosnies.

MILWAUKEE, Wis„ s. 28. 
— Pereitą naktį sudegė sena, 
bet graži šv. Jono bazilika. Li
ko tik bokštas ir dalis sienų. 
Nuostoliai siekia $150,000.

LONDONAS, s. 27. — Del 
hepaprastų šalčių ir iš to ki
lusių audrų, Anglijoj žuvo ke
turi žmonės, neskaitant dauge
lio sužeistų

Iii
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KORESPONDENCIJOS
UQt polięiją pasišaukę ir MiUe- m ai, j ie stengiasi teii Popie
riui akinius nup uosles Quka- sti rinkas japonų dirbiniams,.

Visa jąponų švietimo siste-

Cleveland, Ohio
Sorgą Dr. 1. T. Vitkus

Netikėtai susirgo Dr. Vitkus. 
Jis prasidrieskė ranką, žaizda 
atrodė visai menkuta. tačiau ji 
užsikrėtė ir susidarė gana rim
tų komplikarijų.

, Iš Ckįąągos akubjai atvyko 
Dr. M. Strikolio žmona, kuri iš 
profesijos yra slaugė, prižiūrė
ti ligonį. Rengiasi atvažiuęti ir 
Dr. Strikol’is.

Dr. Vitkus yra Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugijos 
narys ir žymus vietos darbuo
tojas. Pastaruoju laiku jis ypač 
daug veikė antrojo skridimo 
naudai. Jis yra vietos ĄLTASS 
skyriaus pirmininkas.

Linkėtina Dr. Vitkui kuo 
greičiausiai pasveikti. —;N.

r
Davė vėjo Pruseikai ir už 

tai, kad tatai išvažiavo į Mass. 
valstiją aukų rinkti. Girdi, jis 
-ten bandys pasikolektuoti, kad 
galėjus palaikyti savo “Naują
ją Gadynę”.

Sakoma, kad niekas nėra 
tiek pavydus, kaip Ubagas. Jei 
jau kam galima* primesti uba
gavimą ir kcdektavimą, tai ščy- 
riemsięms daugiausiai. Niekas 
tiek visokių fondu nesutvėrė, 
kaip jie; niekas kitas tiek daug 
fondų ir uenumarino.

Išpasakojo Mizara ir skloki- 
ninkų nuodėmes. Pasak jo, 
sklokiąjnkai yrą žemiausios rų- 
šies gaivalai, kurie be triukš- 
mavimįo negali apsieiti. Pirmą 
triukšmą ir termą jie pakėlę 
“Vilnies” šėrininkų suvažiavi
me Cbicagoje. St. Louis’e jie

riui akinius nuo nosies mika- 
binę, Pąbar jie visą laiką tu
rį įsikandę Staliną, primesda- mą yra paremta “saulės su- 
mi jam žiaurumą. Tuo tarpu naus” garbinimu. Dvaro mjni- 
jiįe nežino nei to, kad Stalinas sterija išsiuntinėįą mokykloms 
pildo Komunistų Partijos va- specialius mikado paveikslus, 
liąrir žiauriai apsieina tik su kurie pakabinama “ratidonuo- 
visokiais išdavikais, o ne bied- 
naisiais.

Neužmiršo ir Butkaus. Gir
di, Butkus prisiskaitęs Grigai
čio raštų vis plepa apie sovie
tų kongreso nešaukimą. O tai 
esąs visai paprastas dalykas: 
kongreso nešaukiama todėl, 
kad nėra reikalo. Jei atsiras
tų reikalas, tai kongresas bu
tų sušauktas ir permainos pa
darytos per 24 valandas.

Pasmerkęs vadus (vadinasi, 
Pruseiką ir Butkų, Mizara 
mirktelėjo eiliniams sklokinin- 
kams, kviesdamas juos į savo 
gardą. Viskas busią užmiršta, 
viskas atleista.

— Frank Lavinskas.

naus” garbinimu. Dvaro mini-

Brooklyn, N. Y
ščyrąjų prakalbos

Japonijos Žemiškas Dievas
Japonai, kurių priskaitoma 

ligi 70,000,000 nelabai teger
bia “dangiškus dievus”. Ka
dangi tų dievų jie nemato, tad 
mažai ir tepaiso. Visai kitoks 
reikalas esti su “žemišku die
vu”, kuriuo yra imperatorius
— “saulės supus”. Europiečiai 
paprastai jį vadina mikado.

Prieš kiek laiko su impera
torium arba mikado atsitiko 
mažas prietykis, — jis pakly
do bevažiuodamas automobiliu. 
Tas menkas įvykis sujudino 
visą šalį. Gyventojai nerima- 

ivo. Jie atsuko savo veidus į 
tą pusę, kur randasi “saulės 
ąųnaųs” palopius ir, žemai nu
silenkę, stovėjo kelias minutes 
griežčiausioje tyloje.

Tokiu tai budu 70,000,000 
japonų atidavė pagarbą savo 
Žemiškam dievui, kuris yra 
šventas, neklaidingas ir liuo- 
ąas nuo visokių ydų.

Mikado, kąip šventas asmuo 
ir galutinis Japonijos idealas, 
neprivalo nei vieną minutę ken
tėti. Štai kodėl jo paklydimas 
sukėlė visoje šalyje didžiausi, 
neramumą. Juk bet koks ne
laimingas atitikimas s.ų “sau
lės sūnumi” Kali neigiamai at
siliepti į visos šalies istoriją.

Mikado yra nedidelio ūgio ir 
tipingas japonas. Jo išlaikymas 
šaliai atsieina labai brangiai,
— gal brangiau nei išlaiky
mas bije kurio valdovo. Jis tu
ri, kaip ir kiekvienas valdovas, 
labai daug palocių, žemės, mi
škų, pinigų ir įvairiausių ak
cijų, kurios nęša jam didelius 
pelnus.

Jo kijmė labai sena. 1940 
rengiama paroda.. Tai bus 

atžyiųėjimas 2,6įQ0 dabartinės j 
dinastijos viešpatavimo. Pada-1 
vimas sako, jog pirmasis Ja
ponijos valdovas buvo Jimmu 
Tenno, t. y. pirmas dabartinės 
dinastijos valdovas. Tokiu bū
dų jis yra protėvis mikado, Na, 
O, 1940 m. sukaks 2,600 metų, 
kaįp. Tenno pradėjo viešpatau
ti. Tai parodai ir iškilmėms, 
kurios įvyks visoje Azijoje,

Pas mus buvo surengtas, 
tąip sakant, dvigubos prakal
bos. Mat, Pruseiką ir Butkus 
labai suglamžė Bimbos mani
festą, tai reikėjo net dvigubų 
prakalbų, kad tą suglamžytą 
“regsą” išprosytį.

Prakalbos įvyko sausio 17 d. 
Jas atidarė Buknys, ilgas ir 
nuplikęs vyras. O pristatė jis 
kalbėti trpmpą ir storą, lyg 
agurką, šolomską. Bracją, tai

• pusėtinai išsiganęs vyrukas, vi
sai neproletariškai atrodo.

šolomskas išdavė savotišką 
raportą iš darbipinky kongre
so. Sako, kad dalyvavo labai 
daug delegatų, kurie priėmė 
rezoliuciją ir įteikė ponams. 
Kongrese dalyvavę apie 3,000 
delegatų, kurie atstovavo įvai
rias partijas ir organizacijas. 
Atvažiavę net kunigai. 'Sočia-1 
Įjotai kongresą boikotavę. Ta
čiau >r iš jų tarpo atvyko pen
ki asmenys. Matomai, jie va
žiavo ąavo iniciatyva, nieko 
bendro neturėdami su sociali
stų organizacijomis.

Koviųgiausiais pasirodė ko
munistai. Kai nuo kongreso ta
po rezoliucijos įteiktas po
nams, tai paskirų srovių de
legatai laikė savo mitingus. So
cialistai irgi turėjo savo mitin
gą. Jų susirinko 50. (Tai tik
rai juokingai skambėjo, — iš 
pradžių sakė, kad socialistų de
legatų buvo tik penki, o pas
kui jau priskaitė net 50!)

Prisiminė Solomskas, kad 
Pruseikos ir B.utkąus skloki- 
ninkai nedalyvavo, — jie strei
kavę.

Lietuvių suvažiavo 52- Jie. 
atlaikę savo susirinkimą ir 
priėmę rezoliuciją Lietuvos ka
linių klausimu. Tą rezoJiųęiją 
nunešę Lietuvos atstovybei) ir 
įteikę p. Bagdonui, kuria lai
kinai eina Lietuvos pasiunti
nio pareigas. Girdi, Bagdonas 
išsigandęs ir pažadėjęs daryti 
žygių, kad Liętųvop politiniams 
kaliniams butų suteikta leng
vatų. Vadinasi, kąd jų bųklė 
butų palengvinta.

Su dideliu pasididžiavimu1 bus išleista milijonai jenų. Pa- 
Šolomskas pareiškė, Kad tas gerbimui pirmojo “saulės su- 
kongresas gali skaitytis sovie- U3Us” pinigų Ąebus gaila.
tų brand.uoiju. Visose yalstijo-1 Dabartinis mikado — men- 
se jau yra sukurti komitetai, ko intelekto žmpgus. Trūksta 
kurie ateityje galės išsivystyti jam energijos, trūksta ir iš- 
į sovietų tarybas- Gaila tik, mokslinimo. Bejt tai nėra svar- 
kad į bendrą frontą nesideda bp. Dažnai pąsftajko, kad vi- 
sęęialistai. | sai žmonės istorijo-

Kongresąs išleisiąs ir žarna- je lošia itin svarbią rolę.
lą, | Jo dieną prasideda gana

Padaroma pertrauka ir ren- ąflksti. g vai, ryto jis jau pri- 
kama aukos lėšoms padengti, imą savo jpjnlstęrius ir išglau-

Paskui pirmininkas pristato so ją raportas. Pąskui jis meJ-Į 
kąlbetj Merkinės dzūką Miza- džiasi savo protėviams, deginą 
rą. Tasąi tuoj šoko kailį per- jiejns gejtonąs. žvakes. Skąito 
ti Pruseikai ir Butkui, Sąy.o savo “gyvą laikraštį”, kurio Te
buvusiais draugučiais jis la- .diktorium “danggus” pai 

‘beūsiai nepatepktata# todėl, skietas žmęgųs. Jis lošia šach- 
kad jie Vokierijčs komunistus ma^ kjapsosį muzikes, pri- 
vądina uzurpatoriais, kurią sp imą Žalpius žmojms, antapąų- 

. niekuo nesiskaitė ir priyedė d.u°j>a dokumentus ir net šiek 

. prie to, kad įsigalėjo įHtierisJtiek iai^ę praleidžia savo bi(?- 
Tai esąs bjaurus melas. logiškoje laboratorijoje,

Mikado dalyvauja religinėse 
ceremonijose, atidaro parodas, 
apžiūri mokyklas, ligonines ir 
parkus. Jei kur įvyksta žemės 
drebėjimai, tai jis aplanko ir 
tas vietas.

Jis — vienas turtingiausių 
pasaulio žmonių. J Niekas neži
no, kiek jo turtias išneša. Jo 
finansinius reikalus veda spe
cialus ministeris, kurio nepa
liečia kabineto permainos. Rei
škia, to miuisterio “džabas” 
yra pastovus.

Kai kurie apskaičiuoja, kad 
dabartinio mikado karunavoji- 
mp ceremonijos kraštui kaina
vo 300,000,000 jęnų. Gyvento
jai kenčia didžiausį skurdą, 
bet ‘‘saulės sūnaus” gąrbini- 
mui milijonai nieko nereiškia.

V •, fs \

Imperatoriaus rankose > ran
dasi du iždai — valstybės ir 
jo asmeniškas. Sunku pasaky
ti, kuris tų iždų yra didesnis. 
Imperatoriaus iždas yra tiek 
didelis, kad jis nežino ką su 
juo daryti. Jam priklauso visi 
Japonijos miškai, kurie duoda, 
milžiniškų įplaukų. Jis turi vi
sų svarbesnių įmonių akcijų: 
geležinkelių, kasyklų, laivų 
kompanijų ir t. t. Imperatoriui 
priklausančios akcijos yra liuo- 
sos nuo mokesčių.
/ Mikado alga yra neąprub.e- 
žiuota: imą, kiek nori. Impe
ratoriaus namų ministerija ■?- 
tai viena stambiausiųjų valsty
bės išlaidų.

Pats mikado niekuomet ne
išvažiuoja iš savo šalies. Bet 
jo broliai ir seserys gali lan
kyti kitus kraštus. Ir dabar
tiniu laiku vienas mikado bro
lis randasi Mandž arijoje, o ki

ltas — Pietų Amerikoje. Mato-

se kampuose”. Paveikslai pa
puošiama vėliavomis ir gėlė
mis. Mokiniai du kartu per die
ną privalo atsistoti ir atiduo
ti imperatoriui (jo paveikslui) 
pagarbą.

Kai mokyklose įvyksta gais
rai (o jų pasitaiko gana daž
nai), tai pirmiausiai bandoma 
išgelbėti imperatoriaus paveik
slai, o ne vaikai. Ir už paveik
slų išgelbėjimą duodama moda
liai. Daugelis japonų yra pasi
rengę greičiau mirti, negu pra
rasti mikado pakeiksią.

Kiekvienuose japonų namuo
se taip pat raudąsi “impera
toriaus kampai”, kur kabina
ma “saulės sunaus” paveiks
lai.

Mikado ypač žemdirbių yra 
garbinamas. Kiekvieną pavasa
rį imperatorius išveda lauke 
pirmą vagą. Tuo budu jis pa
laimina žemdirbio darbą. Tą 
vagą jis praveda sidabriniu plū
gu, kurį traukia du jaučiai. 
Paskui tą pat daro ministeriai. 
Tas paprotys pasiskolinta iš 
Kinijos.

Imperatorius virš visokios 
kritikos. Jis, kaip “saulės sū
nūs”, niekuomet nedaro nieko 
blogo. Jis 
neliečiamas.

Nei vienas laikraštis, nei 
Viępa knygą nedrįstą kritikuo
ti imperatoriaus darbus. Jie 
gali tik garbinti jį. Už impera
toriaus įžeidimą žmonės yra 
skaudžiai baudžiami. Kartais 
net mirtimi.

Parlamente retkarčiais yra 
kritikuojami ministeriai. Bet 
jeigu jie remiasi imperatoriaus 
valia, tai opozicija turi užsi
čiaupti. Parlamento nariai at
sistoja ir nusilenkia prieš 
“saulės sunaus” paveikslą. Gry
nai ąziątiŠkas nuolankumas.

Jei iš mikado palociaus pa-

skelbiama kokia linksma žinia, 
tai visi gyventojai džiaugiasi. 
Jie paliauja dirbę. Jie eina prie 
policmonų, kurie yra skaitomi 
“imperatoriaus akimis”, ir da
linasi savo džiaugsmu. Mikado 
džiaugsmas — yra visų 70,- 
000,000 japonų džiaugsmas.

Bet pastaruoju laiku toks 
vergiškas “saulės sūnaus” gar
binimas pradeda silpnėti. Mai
nosi laikai, žmonės visgi šiek 
tiek progresuoja. Progresuoja 
ir japonai. Nuo naujų idėjų 
sunku apsisaugoti. Socialės ir 
ekonominės permainos, kurios

vyksta visame pasaulyje, daro 
įtaigos ir japonams. Jie pra
deda užsikrėsti socializmo, ko
munizmo ir kitokiomis idėjo
mis. Na, o padarinyje jie pra
deda kritiškai žiūrėti ir į “sau
lės sūnų”.

Taip, laikas naikina visokius 
prietarus ir . klaidingus sampro
tavimus. Atgyveno savo dienas 
rusų carai, atgyvens savo die
nas ir “saulės sūnus”. Pranyks 
jie taip pat, kaip pranyko Ro
manovai. <

žemės ir dangaus dievai nė
ra amžini... — K.
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GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETINIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lįėtuviu Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Ccr. of 35,th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedaliomis pagal sutari!.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3843 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

- neklaidingas ir

AKUTES1

DON’T
NEGLECT
ACOLD

šaltjs krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet taikiai palengvėja, 

kuomet uždėsite malonų, sušil
danti Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmą. 
Miliopai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

—"f'JI'l“ JI'UII. ĮI. , ,
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VbunFYtS
Night snd Moming to keep 
fhem Cteąn, Cleąr mapUcaUKy
W for Free C^re” 

’ or ,fĖye Ęeatity* Book
Mutfue Cp., Dvpt. Ų. Ohio

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue- 

Telefonas Republic 7868

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prosoect 1930

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILU

KITATAUČIAI

A.L.Davidonis, M,D.
1910 S. Michigan Avė.

r Teį. Kenvoęd 5J07 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

i

Mrs. Anelia K. Jarusz
- Physical Therapy

.................. ............ *■ ąnd Midwife
6109 S. Albany 

, Hemlock 9252
Patarnauju prie
gundymo, nąmuo| 
se ar ligoninėse, 
duodu, massage 
electric treat- 

.meni ir magne
tai bląnkets ir tt, 

r 1 ‘Motorinis ir m.er- 
. ginoms patari- 

ma.i dovanai.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARęRĘR AVĘNŲE 
.Telefonas Virgiųia0036 

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

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentinas 

Valandos nuo 9-9
2420 W. Marųuette Rd.
ariįi ^Kęątęrn Avė. Hemlock 7828

ADVOKATAI’ . ’ -į T r; •; • .

Lietuvis Advokatas 
463/1 Suptą Ąąhjąnd Av«, 

Tel. Bouleyąrd 2800 
Rez, 6515 So. Rockwell St,

i Tftl. BePUbUČ 9723 ' j

" — 1 Į"1 l"V II   ĮU ■■■■         ■■■■■

A. Montvid, M. D.
West Tow.n 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

Tel. Hemlock 6699 
Valandos:,1-4 PO pietų. 7-10 vai. yak. 

Rezidencija: 
6412> So. Campbell Avė. 

Prespect Q4«9

Tel. Ofice Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 8395

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

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

Dr. V. E. Siedlinskis 
gąs dantistas x-ray 
4143 Archer av., kamp. Franciscoav.

Ofiso Tel, Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virgmia 0669

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.
~r—i— >• ■ ■' .iii i       i.

Rea. 6600 South Artesian Ayenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CRICAGO, ILL

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

DRVAITUSH, 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akju aptQirimo» nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegystė ir toliregystę. Priren
gia teisinai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai- 
dar Speciali atyda atkręipiam j mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai-

PT T-1 .....................    .■!■........."I ■'* 111 ' M"’"" ■

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

, Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Rainos pigiau 

kaip, pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

DR.G.SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Varde 1829
Pritaiko, Akinius 

Kreivas Akis 
’V.' Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
We^t a5th St 

kampai Mstęd St 
Valandos uo 10—41ę nup .6. iki 8; 

Nedėliomis nuo 16 iki 12 vai. dieną.
........................   ■ ■; 'yry ■ ^>i?' y.

AKIU SPECIALISTAS
i 27 METŲ PATYLIMO

Pritiko akinius dėt visokiu

Visi Telefonai: 
Yards 1741- 

r r 1742 ■ •
LAIDOJAM PIGIAU

NEGU KITI
, Anjbriance Patarna

vimas Diena ir Nak
tį, Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai

’ ' DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
Uido.tu.vių Direkto
rius per 30 Mętų

4605-07 S. Hermitage 
' Avenuė

Skyrius^
4447 S« F.airfteld Ąve.

akiu

f •— įįhiiihu^įhiii

Rep, 3100 arba Put 4151 
2506 West 63rd St. — 

10734 S. Michigan Avė.
N. RADIS Ch.

ANTANAS PETKUS
Graborius

KOPLYČIA DYKAI
1410 South 49 Ct

Tel. Cicero 2109 
CICERO. ILL

Dr. John į. SineMa
' 1 OPTOMCTRISTAS,

18M So. AsNĄ&t’A'Vo. • „„

iki 8:00 va. yakarqti|(Nedėlioms nuo
9:00 iki 12:00 Kaframe lietuviškai

Simon M. Skirias
i t
.GgABPRJŲS ir BĄLSĄMUQTOJA9
, Patarnavimas geras ir nebrangus

718W.18thSfc
TeL Monroe 8377

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 36 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. t

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal ąąu- 
jąusius metodus X-Ray V kitokuu 
elektros prietaisus. ’

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. iath SL, peteli Morgan Sz 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Paris 6755 V Central 7464

Dr. Charles Segal
4729 So. Ashland Avė.

2 lubos 
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. ^6 pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. ., Nedaliomis pųo JO iki 1? 
valandai diena.

Phpnp MJUWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

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

Rez. Telephope Plaza 2400 
. i.. -T- L ........  ■ ' ..............     —yu,,...

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tet D*exel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir vilių 
chronišku liRU.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street.

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

diena.

Tel Lajjayette 8572 
X Liuūviaus 
bal!amWotojas 
Pątarnauja Chica- 
goje ir ąpieliuksjo 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER A Y-

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139 p, * ■ w-»i ■»» K ■     ■■ ■ » u 11

Telefonas Yards 1138

Juozapas Eudeikis
9 A

U?

Ti?vas
Laidotuvių Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

Lachavich ir Simus 
' LIETUVIS GRABORIUS 
Pątąrnąvją laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
23Į4 W, PI., Chicaęo

Tel, Canal 2515 arbą 2Č16 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero. I1L 
TeL Cicero 5927

Graborius ir

ModęmiŠka Koplyčia Dovanai 
Tunu automobNius visokiems reika- 

.laiįtis. Kaina prieinama.
$il9. Lituarocą Avinus

... ęHICAGa ILL 
................................... ■ 'I ................' 1 11

J. F. BADŽIUS
LIETUVIU GRABORIUS

Palaidoja už $25.00 ir augščiau, 
Moderniška koplyčia dykaj.

368 W. ląth St. Tek CanaI 6174 
CHICAGO. ILL

.■■■III. II ■■ .W..II|.I « ...i. .......    ,

L J. ZOLP
1646 Teim St.

Tel. Boulevard 5203 ir &113 ,

Tek Cicero 8724. Koplyčia dykai
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Paryžiaus Burtininkės

Savininkai Bungalow

Residencijų

KAIP PADARYTIMarta

EKONOMIŠKAI

užimti

Vardas

COKE COMPANY

no-

Ave,

ir ReikalaukitGerkitM

AND

Rusiška ir Turkiška Pirtis

Adresas
Miestas

labai 
kartu

Avė, 
Avė.

Šiltesnius namus žiemą 
Vėsesnius namus vasarą

Lietuvis jaunuolis 
paskelbė plauksiąs 
2,000 mylių kelią

yra paduoti prieš ke 
aspirantų kandidatu

Taip, dar- 
klausia..

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

Lietuviškos
Degtinas

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

Prasidėjo tardymai 
dėl aldermonų pe
ticijų legališkumo

Skundai 
lioliką. 
ras.

arba burtininkės
— penki frankai

■■
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— tai iš krišto 
Nenorite

Pranašavimai labai skirtingi. 
Bet iš jų kiekvienas gali pasi
rinkti tokį pranašavimą, koks 
jam patinka. O tų pranašavi
mų patikrinimui dar yra beveik 
visi metai...

LOOP
174 N. State St.
120 8. State $t.

NORTH
4731 Broa<lwny
3100 Eincoln Avė.
3318 I,awrence Avė.

ATDARA VAKARAIS

Visose Alintos 
Mutual Trijų 

Žvaigždį 
Kentucky 
Boafbon

ris kraštui daro daug blėdies. 
Režimas sušvelnės. Karo nebus. 
Santykiai su Franci ja dar la
biau pagerės. Įvyks susiprati
mas ir su Vokietija. Ne, į pra
eitį ji nebegrįš, bet jos gyveni
mas pradės norniališkiau tvar
kytis.

“Profesorius” Raymond
Astrologas, grafologas, chiro

mantas ir žynius, “profesorius” 
Raymond noriai atsako per te
lefoną: 1 1

Didelių permainų nebus. Re
žimas kiek sušvelnės, šiais ar 
sekamais metais karas su Japo
nija. Japonija nugalės. Bet už 
dviejų ar trijų metų vėl kils 
karas ir Rusija laimės tai, ką 
praras. Laikotarpyje tarp kovo 
ir birželio mėnesių Įvyks keli 
politiški nužudymai...

“Profesorius” Raymond pra
našauja sukilimą Austrijoje ir 
monarchijos a/tsteigimą Graiki
joje.

Tumosa, thc admirablo 
of a ■' couple of Sundays 
contirijially en^iching her 

We appreciate

5 vai., vakare pasi

SOUTH
HaUted St.
Halsted St.- 
68rd St. 
Aahland Avė. 
Park Avė.

Commercial Avė.
Mlchigan,

Koseland

Francijos laikraščiai kiekvie
nų metų pradžioje daug rašo 
apie savo paskelbusių burtinin
kių pranašavimus, šiais metais 
burtininkės irgi padarė daug 
visokių pranašavimų apie tai, 
kas įvyks pasaulyje. Vienas 
iaikraštininkas sumanė asme
niškai aplankyti kai kurias žy
mias burtininkes ir iš jų patir
ti, kas įvyks per šiuos metus. 
Tą savo “ekspediciją” jis apra
šo sekamai:

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Thc cold provęs to be of little 
hamperance to the Progressive spi- 
rits of our members. Roseland has 
literally declared a inembership 
campaign. Truly their fraternal al
titude is most commendable. The 
other branches also had a favour- 
able attendance, in spite of old 
man vvinter.

Jūsų Gaso Kompanija dabar siūlo automatišką gaso 
šilumą taipgi insuliaciją jūsų stogo su sąlyga per 
penkius metus išmokėti lengvomis ratomis.

Štai naujas 1935 metų Plymouth. Jis, sako, yra ir greitesnis ir turi galingesnį motorą už pereitų 
metų modelius*

Nevv Members: Anna Dambras, 
Alfred Maskaliunas, Mabel Harroun, 
Irene Kantrimas, Stella Matulis, 
Bemice šeštokas, Tony Stupor and 
Alicc žemaitis.

THE PEOPLES GAS LIGHT 
AND COKE COMPANY

122 S. Michigan Avė., Chicago
Prašau man prisiųst visas smu
lkmenas apie jūsų “roof insu- 
lation” pasiulijima.

izing bunni sovetski building dream 
palaces on a San Diego wharf... Or 
bathing in the warm caressing 
waters Of the mlghty Pacific ocean! 
WrHile we shiver and chatter our 
teeth at —10 F. —Tonuks.

P. S. Members are asked to be 
present at the dance recital of 
Vytautas Beliajus, to be held Feb. 
3rdį Sunday avė, at the Balchiunas 
Bali Roorn, 107 and Indiana Avės.

Motina 
pusryčius

Nuoga, šlapi ranka nustumia 
mergaitę: “Prašau į vidų, pra
šau”... Madame Marta skubiai 
mane įsiveda į valgomąjį kam
barį, kur pro mažus langelius 
vos Įsigauna šviesa. Dėl klijen- 
to galima atidėti pusryčius pen
kiolikai minučių. Alkana mer
gaitė žiuri į mane su nepasi
tenkinimu ir, paspirusi juodą 
katiną, dingsta virtuvėje.

successful. in the delicate art of 
dealing “Advice to the Lovelorn”’.

Vera Widutis has at lenght be- 
come fully appreciated... Not only 
by one enterprising officer, būt 
also by the L. Y. S. Executivc 
Board. Dear Vera, we hold your 
assistance in high esteem, and wel- 
come you with open armslt

Ah!... What a cruel wor]d thia 
is!... Or so we reflect upon visual-

20 metų amžiaus lietuvis 
jaunuolis Robertas Shaltis iš 
Janesville, Wisconsin, paskel
bė, kad birželio mėnesį jis 
plauks 2,000 mylių kelią. Pra
dėjęs iš Minneapolis, Minneso
ta, Mississippi upe jis plauks i 
New Orleans, LousiUna .

Tą kelionę drąsuolis lietuvis 
atliks su savo draugu Doland 
Slawson, kuris taipgi yra 20 
metų amžiaus. Jie abu yra 
seniorai gyvybės gelbėtojai 
Raudonojo Kryžiaus.

Fraya
Gražiuose namuose gyvena 

paskilbusi Fraya, de Teb gar
bės paveldėtoja. Kambaryje, 
kuris primena daktaro kabine
tą, jau laukia keli žmonės. Ant 
sienų brangios, senoviškos gra
viūros. Paslaptingos profesijos 
požymių nėra. Juos pavaduoja 
ant staliuko stovintis... telefono 
aparatas.

TAUPYMO SKYRIUS. Galima 
(Income shares). Galima padėti 
kiek, nori mokėti. —- (OptionaI).

Galima mokėti po 50c. i mėnesi

Vakar 
baigė laikas įteikimui skundų

šiuose namuose, netoli Res 
publikos aikštės, randasi ketu 
rios žynios 
Konsultacija
Būrimą kortomis, iš rankų, ka
vos nuosėdų, duodama patari
mai įsimylėjusiems, spėjama 
ateitis ir kiti dalykai. Ant sie
nos pakabinta iškimšta pelėda, 
čia jau stovi nutrinta kėde, kur 
yra sodinamas' lankytojas 
rintis patirti savo ateitį.

Ir has been saia that euriosity 
has the faculty of depriving felines 
of their lives... Not being super- 
stitious, and in addition not being 
in any manner related to cats, vve 
maintain that our inųuisitivcness 
may be safely expressed thus... 
Why has our charming, vivacious 
Miss Ažūre Eyes, deprived us of 
her most stimulating presence?... 
Come around Stephanic, we won’t 
bite you t.. No kidding... The dis- 
mal look in Johnny’s eyes is most 
painful to behold... Have.a heart!

Venus 
hostess 
ago, is 
rėservoir of charin,

šis kombinacijos pasiųlijimas sutei
kia jums:

Žemesnės apšildymo sąs
kaitos žiemą* Iki 15 laips
nių vėsiau vasarą.

Sužinokite ką šis pasiųlijimas reiškia 
jūsų nuosavuose namuose. Be obli
gacijų. Prisiųskite šį kuponą arba 
telefonuokite Wabash 6000.

Burti?
Ji gamina

Aš atsi- 
pasišalinti. 

varpe- 
veido 

vaikiš-

Iš AUTOMOBILIŲ PARODOS — PLYMOUTH

Planuoja ilgą “kelionę” iš 
Minneapolis į New Orleans 
birželio mėnesį: «

her benevolence... Especially vvhen 
shę offered that lusciously flavored 
Tapioca!!.... Venusiuk dear, let us 
know when there is more... We’ll 
come around!

“Ask Julia”... Is becoming a na
ilonai slogan... What that bit of fe* 
ininine charm dpes not knowl... Is 
perhaps not to be knovvn!!... We 
believe '• that- she would be most

Ji išpranašavo Belgijos kara
liaus mirtį ir kelis kitus svar
bius įvykius. Jos pranašavimai
1935 m. buvo plačiai aprašomi 
franeuzų laikraščiuose. Apie 
Rusiją ji sako štai ką:

—Tarpusavė kova... Pervers
mas, kuris įvyks ryšium su nu
žudymu vieno ar dviejų stambių 
vadų. Tas perversmas gali iš
stumti į priekį rusišką “Bono- 
porlą”. žmogus, kuris suvai- 

idins tą rolę, gyvena Rusijoje, 
bet toli nuo Maskvos... Tolimuo
se Rytuose dangus niaukiasi. 
Jeigu 1935 m. neįvyks karo, tai
1936 m. šalis pradės smarkiai 
vystytis. Sovietų valdžia pasi
liks, bet ji žymiai pakitęs. 1936 
m. galima laukti, kad vienas 
emigracijoje esantis žmogus už
ims labai svarbią vietą Rusijo* 
je. Emigracija nevaidins jokios 
rolės perversme. Amnestijos 
nebus. Jei įvyks perversmas, 
tai emigrantai patys grįš... 
Emigracijoje atsiras vienas jau
nas išradėjas (greičiausiai avia
cijos srityje), apie kurį kalbės 
visas pasaulis.

Tavo tortas apsaugo
ta. per C. 8. Govern
ment įstaiga. Federal 
Savings and Lo»» 
Insurance Corporation, 
Washin«ton. D. C. dėl 
kiekvieno asmens iki 
*5,000.90.

—Rusija? Bolševikai? 
bisi ponia Manta. — 
bininkai kai kada 
Tamsta būtinai nori žinoti apie 
Rusiją? Geriau aš jūsų ateitį 
išbursiu. Parodykite ranką... 
Ne? Na, gerai 
linio stiklo? Nenorite... Apie 
Rusiją pas mus nepranašauja
ma. Tai kituose kvartaluose, 
kur “profesoriai” ima po 50 
frankų.

Mergaitės balsas triumfuo
jančiai praneša, kad pienas iš
bėgo. Ponia Marta pašoka nuo 
kėdės (to ji irgi negalėjo per
matyti) ir skubiai mane paly
di pro duris.

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

thrift). Mes mokame už 
kiekvieną doleri dividen
dą, pagal uždarbio. Pra
eity išmokėjom 5%.

Pirma Federal ir tvir
čiausia finansinė ištaigą.

Mums jokia depresija 
nekenkė ir nekenks. Nė
ra jokią iškaščią likti 
musą organizacijos nariu.

Mane priima žavinga senukė 
su mažomis, juodomis ir verian
čiomis akimis.

—Bolševikiškas režimas tru
putį sušvelnės 1935 metais, šiek ' 
tiek prasivers durys emigraci-1 
jai, — sako ji. — Bet kraštas' 
nebus nei turtingesnis, nei lai-1 
mingesnis... Svarbus vidujiniai 
įvykiai... Sąmokslai, valstiečių 
sumišimai, karo pavojus su Ja
ponija. Įtempta vidujinė kova, 
bet didelių permainų nematau. 
Tarp rusų emigracijos matau 
išsivystymą dvasinių jėgų, di
delius laimėjimus meno ir mok
slo srityse, bet ekonominė pa
dėtis pablogės. Depresija tęsis 
ir per šiuos metus.

Blanche de Ponak
Blanche de Ponak garsi tuo, 

kad 1918 m. išpranašavo pa
liaubų datą, — lapkričio 11 d. 
Ji išpranašavo Rasputino mirtį, 
Francijos prezidento nužudy
mą. Tik Ispanija pereitais me
tais apvylė ją: Alfonsas, sulig 
jos pranašavimu, turėjo 
sostą...

Apie Rusija ji kalba 
jausmingai. Prieš karą 
su savo vyru ji šešis mėnesius 
išgyveno Peterburge.

—1935 m. Rusijoje įvyks ne
paprastai svarbi permaina, — 
pareiškia jinai griežtai. — Vi-

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

rvimming pool 
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims aeredomią liti 7 v. v.

—Kas ten?
Prie durų labai akuratiškai 

pritaisyta iškaba: “Madame 
Marta, žynia”. Jeigu ji nemato, 
kas beldžiasi į duris, tai kaip 
ji gali matyti tai, kas 1935 me
tais įvyks Rusijoje 
gręžu, kad (tyliai 
Bet durys su sugadintu 
liu atsidaro. Tamsaus 
mergaitė iškišo galvą ir 
k u balsu klausia: 

tamsta nori? 
nepriima

Tereza Girar
Ji išpranašavo Staviskio skan

dalą, prezidento nužudymą ir 
kitus dalykus. Apie Rusiją ji 
sako:

—Didelis pasisekimas tarp
tautinėje politikoje, šalyje ne
ramu: sąmokslai ir sukilimai. 
19Ž5 m. mirs penki stambus 
valdininkai (vienas jų bus nu
žudytas). Ne, Stalinui nėra mir
ties pavojaus. Jis bandys nura
minti kraštą, bet didelio pasise
kimo neturės.

Kristina Nora
Tarp Paryžiaus burtininkių 

ji užima labai garbingų vietą, yra naudingos.

NORTHWEST 
1240 Mihvaukee 
2717 Milwaukee

WE8T '■
11 8. Crawfprd 
3536 W. 26th 
6412 W. , 22nd 8t., Berwyn

ANTRADIENY, KETVIRTADIENY IR ŠEŠTADIENY. _______, ■ 1_________ "......... ' , ■ ____  ,

IBIederalSavings 
LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1879 
JUSTIN MACKIEWICH, RaSt.

prieš aldermonų kandidatūrų 
peticijas. • |

Nelaukdama termino pabai
dos rinkimų komisija jau pra
jojo kai kuriuos skundus' na
grinėti. 'Skundai yra paduoti 
prieš tris kandidatus 1-mame 
warde, kurie yra aid. John Ii. 
Coughlin opozicijoje, prieš ai-j 
dermonų Frank Konkowski ir 
keletą kitų. Skundas, berods, 
buvęs paduotas ir prieš 12-to 
wardo kandidato R. R. Piet- 
kiewiczkus peticiją.

Įvairioms peticijoms didžiu
moje užmetama parašų truku
mus, techniški netikslumai ir 
parašų nelėgališkumas.

“400” styliųs yra skaitomas šiandien madniau- I
siu. Jus pataisysite savo išžiūrą šiais naujais ir , Į| 1 I 
moderniškais akiniais. PIRMĄ SYKĮ ir tiktai m j|
per 8 dięri&s, mes siūlome šiuos gražius, išdid- 
žiai atrodančius akinius dėl trumparegių ar toli . .

• matančių, taipgi su pilna akių ėgzaminacija už tiktai $2.59.
Visi akiniai bus laisnuotų ekspertų ’ optometristų pritaikyti. Stik

lai specialiai šlifuoti musų didelio j, naujos mados dirbtuvėj. KO
DĖL NEDUOTI IŠEGZAMINUOTI SAVO AKIS ŠIANDIEN?

IŠMĖGINKITE JUOS 10 DIENU!
Tai viskas, ką mes prašome. Persitikrinkite patys, kaip šie pui

kus, stylingi akiniai pagražins jūsų išžiūrą ir suteiks jums progą 
matyti toli arba arti, skaityti nors ir mažiausį raštą, arba įverti 
ploniausią adatą. Atsilankykite, akių egzaminacijai daromą musų 
Ekspertų Optometristų. Pasinaudokite šia BARGENŲ KAINA ir 
10 DIENŲ IŠBANDYMO PASIULIJIMU.

Pinigus maloniai sugrąžinsime, jeigu nebusite patenkinti.

DR.RITHOLZ OPTICALCO
DIDYSIS OFISAS IR DIRBTUVE: 1148-1160 W. CHICAGO AVĖ.

C 
6337 S 
6507 S.
843 E.

4654 S. 
4705 S 
O1OO
11106 S

Gas Heating 'Division

THE PEOPLES GAS LIGHT AND

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M
: u SUTAUPYSIT PINIGŲ s
: Pirkdami Čeverykus Pas Mus :

i Musų krautuvėje visuomet i
rasite didelį pasirinkimų | 
spalvų, didumo, stylių irma- Į 

v • rt/ teriolo.
Mes turime čeverykus vy- j 

!■ rams, moterims ir vaikams. įU mHSBIIEs Kaliošius Užlaikome visokius
■ 1006 porų čeverykų jūsų pasirinkimui. O kainos nebrangios ■ 

: UNIVERSAL SHOE STORE :
* ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3337 SO. HALSTED STREET S 
■■■■■■■■■■*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

NATHAN ■
KANTER1111

iotaa!LwiorCo
4707 S. Halsted St

Tai, TARD3 0803
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naujienos
The Lithuanian Daily News 

Pnbllshed Daily Ezcept Sunday by 
Ihe Lithuanian News Pub.» Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

. $8.00 
__4.00 
_ 2.00 
_ 1.50 
._ .75

Subscription Ratas:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outslde of Chicago
$8.00 per year in- Chicago 
3c per copy, x

Entered as Socond Oass Mattar 
March 7th 1914 at the Post Office 
©♦ Chicago, III. under the aet of 
March 3rd 1879.

Nanjienos eina kasdien, išskiriant 
•ekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted SU Chicago, 
£11. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo katuli
Chicagoje — paštu:

Metams .............................
Pusei metų —  —m...
Trims mėnesiams - 
Dviem menesiams
Vienam menesiui ...—....

Chicago] per išnešiotojus:
Viena kopija ... 3c
Savaitei ....... .............. . ............... 18c
Menesiui ......  —.....-........   75c

Suvienytose Valstijose, no Chicago], 
paštui

Metams$7.00
Pusei metų........... ............... 3.50
Trims mėnesiams     1.75 
Dviem menesiams „.. ........ - 1.25
Vienam menesiui ........—..... .. 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8110
Pusei metų__________ — 4.00
Trims menesiams  ......  - 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monoy 

Orderiu kartu su užsakymu.

tėvai tuo labai patenkinti, o 
lietuviškai mėginusius atsa
kinėti mokinius žiauriai baus
davo ir duodavo antausių. 
Vyskupas Valančius pirma
me savo ganytojiškame laiš
ke šitaip mokino (tikinčiuo
sius: ‘Mylėkite ir godokite 
Šviesiausi Ciesorių visų Mas
kolių, kaipo tėvą savo, ne iš 
baimės, bet dėl sumnenės’.

“Taip ‘kovojo’ už lietuvy
bę sulenkėję ir ‘ciesoriui 
viernai atsidavę’ Didžiosios 
Lietuvos katalikų dvasinin
kai. Bet nuo jų neatsiliko ir 
Prūsų Lietuvos kunigužiai.” 
O betgi klerikalai šiandie gi

riasi, kad jie esą dideli “patrio
tai”. Tikrumoje jiems visuomet 
rūpėjo tik savo luomo intere
sai, o ne lietuvių liaudies gero
vė arba laisve.

IŠ LIETUVOS
Kiršinanti ir grumo 
janti isteriką vo

kiečių spaudoj

krašto vokietininkų propagan
dines kalbas, pasakytas seime
lio sušaukimo proga sausio 4 
d. Savo pranešime telegramų 
agentūra nė vienu žodžiu ne
pamini Klaipėdos krašto gu
bernatoriaus priemonių moty
vavimo.

HAUPTMANNO PADĖTIS SUNKĖJA
DEMOKRATIJA, O KAIPGI!

Vokietis imigrantas Bruno Richard Hauptmann, 
kur j New Jersey valstija teisia dėl Lindberghų kūdikio 
nužudymo, tolyn įsivelia vis giliau. Jau dabar žinoma, 
kad jisai ne tik turėjo didelę sumą paženklintų pinigų, 
kuriais buvo užmokėta piktadariui už prižadėjimų su
grąžinti kūdikį (kuomet jisai jau buvo užmuštas!), bet 
susekta taip pat, kad Hauptmanno rankos raštas yra 
visai panašus į tuos laiškus, kuriuos piktadarys rašinė
jo, vesdamas derybas su Lindbergho įgaliotiniu dėl kū
dikio išpirkimo.

Pagalios, tapo iškelta aikštėn teisiamojo kriminali
nė praeitis. Hauptmannas buvo nuteistas Vokietijoje 
už plėšimą ir sėdėjo kelis metus kalėjime. Paskui jisai 
vėl buvo suimtas ir pabėgo nuo teismo. Bėgdamas nuo 
bausmės Vokietijoje, jisai tris kartus bandė slaptai įsi
gauti į šią šalį, ir tai jam pavyko, žmogui su šitokiu 
rekordu sunku išsisukti nuo kaltinimų, paremtų faktais, 
kuriuos vargiai galima kitaip išaiškinti, kaip tik priė
mus prokuratūros teoriją, kad jisai tą piktadarybę at-

BERLYNAN. Elta. Ryšium 
su principiniu tendencingu ofi
cialios vokiečių < telegramos 
agentūros informavimu, kuris, 
kaip atrodo varomas aukštes
nės oficialios vokiečių vietos 
nurodymu, visa vokiečių spau
da dėl paskutinių įvykių Lie
tuvoje ir ypatingai Klaipėdos 
krašte paskutinėmis dienomis 
vėl smarkiai kursto prieš Lie
tuvą.

Ir šį kartą vokiečių telegra
mų agentūra praneša apie ne
įvykus; Klaipėdos seimelio po
sėdį taip, lyg tas posėdis iš 
tikrųjų butų įvykęs. Agentū
ra plačiai praneša Klaipėdos

Ryšiam su tokiu sąmonin
gai tendencingu oficialios vo
kiečių telegramų agentūros in
formavimu, laikraščiai savo pu
siau oficialiuose komentaruose 
stengiasi pavaizduoti įvykius 
taip, lyg Klaipėdos krašte ne
būtų absoliučiai jokio teisėtu
mo. Tačiau laikraščiai dar ir 
tuo nesitenkina: ten kur spau
da nesuranda tinkamų plūdi
mo žodžių, ji pereina prie gra
sinimų, 
vokiečių 
kliukas 
stybės.

“Berliner Boersenzeitung” 
tonas šj kartą praneša visus

Ir šį kartą besaikių 
spaudos kurstymų ar- 
yra signatarinės val-

HITLERIS SKOLINA STALINUI

Vokietijos valdžia sutiko paskolinti Rusijos sovietą 
valdžiai 200 milionų markių (80 milionų auksinių dole
rių), kad pastaroji galėtų Vokietijoje pirkti reikalingas 
jai prekes. ii'f

Kas yra šiandie vokiečių valdžia? Tai Hitleris su 
jo rudomis ir juodomis gengsterių gaujomis.

O kas yra sovietų valdžia? Tai pasaulio komunistų 
vadas Stalinas ir jo žvalgyba.

Hitleris, vadinasi, duoda paskolą Stalinui.
Hitlerio valdžia baigia nusigyventi finansiškai. Sa

vo aukso rezervą (atsargą) Vokietija baigia šinkuoti, 
ir tik apie vienas nuošimtis Vokietijos popierinių mar
kių tėra auksu padengtas.

Bet pasirodo, kad Hitleris dar vistiek yra turtin
gesnis už Staliną. Bankrotas Hitleris skolina dar dides
niam bankrotui!

Maskva nuolatos dejuoja, kad pasaulio kapitalistai 
darą “skymus” sunaikinti “proletariato tėvynę”. O tuo 
tarpu matome, kad tą tariamą proletariato tėvynę fi
nansiškai remia net Vokietijos “naciai”.

Neseniai sovietų valdžia nuteisė sunkiomis kalėji
mo bausmėmis visą eilę senų bolševikų, jų tarpe ir Zi- 
novjevą su Kamenevu. įdomus, iš tiesų, kontrastas: 
viena ranka Stalinas grudžia į kalėjimą buvusius Le
nino bendradarbius, o kita ranka ima paskolą iš Hitle- 
™! . . ; ' i

Bet komunistiški kūdikiai dar vis tiki, kad sovietų 
Rusija tai — pasaulio darbininkų išganymas. Ar jie ka
da praregės? «! V ; 1

Brooklyno lietuviškas rusų 
nacionalistų (pasivadinusių “ko
munistais”) organas gėrisi ir 
negali atsigerėti “sovietine de- 
mokratija”« Girdi:

“Maskvoje eina Sovietų 
kongresas. Suvažiavo atsto
vai iš visų Sovietų Sąjungos 
kampų, iš dirbtuvių ir ka
syklų, nuo sovietinių ūkių ir 
kolektyvų, atstovai raštinių 
darbininkų ir profesionalų. 
Išrinkime tų atstovų dalyva
vo apie 90 milionų darbinin
kų tėvynes piliečių! Tai tik
ra demokratija.”
Tačiau toje “tikroje demokra

tijoje”, renkant atstovus, bal
suojama rankų pakėlimu, o 
žvalgyba žiuri, kaip kuris “pi
lietis” balsuoja. To ne gana. 
Šitaip išrinkti atstovai paten
ka ne į kongresą, bet į kitą, 
mažesnį balsuotojų susirinkimą 
(valsčiaus), čia jie vėl balsuo
ja rankų pakėlimu, išrinkdami 
atstovus iš savo tarpo.

šie atstovai važiuoja į dar 
siauresnį susirinkimą (apskri
ties), kuriame jie Vėl balsuoja 
rankų pakėlimu, rinkdami at
stovus iš savo tarpo j guberni
jos rinkikų susirinkimą. Galų 
gale, kiekvienos gubernijos rin
kikų susirinkimas išrenka (vėl 
rankų pakėlimu) iš savo tarpo 
atstovus į kongresą.

Tokiu budu atstovai renka
ma ne tik atviru balsavimu, 
taip kad valdžios policija gali 
žinoti, kaip kuris 
savo, bet rinkimai 
keturis koštuvus.

Šitokios biaurios
stemos jau nebevartoja nė vie
na kultūringa šalis. Pirmutinė 
rinkimų taisyklė. visur yra ta, 
kad balsavimas turi būti slaps
tąs. Tik bolševikų “tikroji de
mokratija” elgiasi priešingai.

Toliaus. Ar Rusijos žmonės 
turi teisę per rinkimus daryti 
savo mitingus, leisti agitacinę 
literatūrą, kritikuoti valdžios 
politiką ir viešai svarstyti, ku
rie kandidatai yra geri, o ku
rie ne ? Nieko panašaus. Jeigu 
Rusijoje pabandytų koks drą
suolis įtokios teisės reikalauti, 
tai Stalino žvalgybininkai jį 
tuoj aus pasiųstų j dangaus ka
ralystę !

O betgi tenai esanti “demo
kratija” ir dagi “tikra”.

Taip gali tą despotišką tvar
ką garbinti tik akli Rusijos pa
triotai. “Our country, right or 
wrong!”

ligšiolinius to laikraščio kur
stymus prieš Lietuvą. Laikraš
tis savo vedamajame tvirtina, 
kad prie seimelio už triukš- 
mavimą suimti keturi asme
nys, buvę seimelio atstovai, vi
siškai neatsižvelgdamas j fak
tą, kad tie asmenys nebuvo 
seimelio atstovai. Po šito tvir
tinimo laikraštis kursto toliau 
šitaip: “Juo nuostabiau, kad 
visi tie uolus ir garbingi su
tarties šventumo saugotojai 
(signatarinės valstybės) vis 
dar aiškiai nemato, su kokiu 
cinišku ramumu viena Euro
pos mažoji valstybė nesiskai
to su statutu, kurį signatarai 
kadaise iškilmingai garantavo. 
Tiesa, vieną kartą, tarp kitko, 
buvo priimti dėmesin Klaipė
dos vokietybės skundai, ir 
Kaune buvo padaryta Švelnių 
demaršų, tačiau iki šiol dar 
nė vieną vienintelį kartą ne
buvo suduota kumščia į stalą,

kas atitiktų signatarinių val
stybių orumą ir atsakingumų 
ir įrodytų Lietuvos sabotažo 
politikos sutarčių laužymų. Ir 
dabar dar vis nesurandama 
proteksto skaudžiai reikalin
gam žygiui, nes dėl Lietuvos 
kaltės Klaipėdos erdvėje vis 
didėja konfliktų gausybė”.

Tačiau pabaigoje “Berliner 
Boersenzeitung” įpuola į aukš
čiausio laipsnio isterijų ir Šau
kia: “Jus ponai Londone, Pa
ryžiuje, Romoje ir Ženevoje, 
ką pagaliau reiškia, Lietuva 
palyginus su jūsų tarptautinio 
autoriteto ir jėgos svoriu! Ir 
vis dėlto, jus leidžiate jai šok
ti sau ant nosies?”

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

h . ■ - ...............

žmogus bal- 
pereina per

rinkimų si-

Apžvalga

KAIP KUNIGAI STABDĖ LIE
TUVIŲ TAUTINĮ ATGIMIMĄ

Kaune einančioji “Laisvoji 
Mintis” paduoda įdomių faktų 
apie tai, kaip “darbavosi” lietu
vių tautinio atgimimo laikais 
Lietuvos kunigai. Pavyzdžiui, 
štai ką jie darydavo, kada ėjo 
“Aušra”: 1

“Žagarės kunigas Marcin
kus kiekvieną šventadienį 
keikė ‘Aušrą’ iš sakyklos, o 
kalėdodamas po kaimus ne

draugas, draudė skaityti 
‘Aušrų’. Kartą suradęs ją pas 
vieną ūkininką, sukvietė j 
šventorių davatkų būrį, liepė 
sukurti laužą ir iškilmingai 
sudegino ‘prakeiktą laikraštį’. 
Iš sakyklos paskelbė, kad tie, 
kurie skaitys ‘tą šėtonišką 
gazietą’, negaus nuodėmių 
atleidimo ir bus išduoti poli
cijai. 1901 m. rugsėjo 22 d. 
Senapilės (Marijampolės. — 
“N.” Red.) kun. Senkus iš 
sakyklos paskelbė, kad ‘kas 
paduos į teismą kunigą arba 
skaitys draudžiamas lietuviš
kas gazietas, kurios visos be
dieviškos, elgsis šventvagiš
kai ir eis tiesiai į peklą. To-

tiek klausinėjo poterių, kiek 
teiravosi, kas skaito ‘Aušrą’. 
Suradęs bent vieną ekz., tuo
jau sudegindavo, o ‘nusikal
tėliams’ liepdavo sumokėti 3 
rublius baudos bažnyčios 
naudai. Kuršėnų klebonas Ei- 
dymtas, teologijos magistras 
ir Ūktelia vyskupo VuMieaio

ki netikėliai, nors dar yra 
gyvi, bet jau supuvę ir sw- 
rišti šėtono lenciūgais.’ Gar
sus rusų valdžios pataikūnas, 
kun. Miknevičius, daug metų 
dėstė tikybos pamokas Se- 
napilės gimnazijoje. Dėstė 
visada rusų kalboje, rašinėjo 
valdžiai, kad mokiniai ir jų

Nebesirūpinkite dėl 
odos niežėjimo, Plai 
skanų, Hb ė rimų, 
Dėmių ir kitų odos 

Gaukite bonka Žemo 
priemonę 
>ngva var-

erzinimų 
Saugių ir patikėtini 
niežėjimui pagalinti, _____ 
toti visuomet. Visose aptiekose 
Sės, 60c, $1.00.

žemo
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KONCERTAS
SEKMADIENY

Vasario-February 10, 1935
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 SOUTH HALSTEDSTREET

PRADŽIA 3:30 VAL.. PO PIETŲ i
T - ----------- ----------- - - - ' *------ ---------- . ...............  .na
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Koncertui užsibaigus—linksmos
e» * a w wa •

PROGRAME DALYVAUJA 250 ARTISTŲ

Chicagos Lietuvių Choras “Pir 
Birutės Choras
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
Aldona Malelo, šokėja

Chicagos Lietuvių Symfonijos

Stasys Rimkus, baritonas 
Anelė Steponavičienė, soprano

. ' • ■ ' t
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1,300 lietuvių susirinko išgirsti operetę nos kaip sukontroliuoti gimdy-

“Kornevilio Varpus”
/

mą, tada jis pats bus gimdy
mo sprendėjas ir jam nerei
kės atsiduoti Dievo arba gam-

** PIRM Y N” vykusiai pastatė
Sokol svetinės scenoje 
sunkią 3-jų aktų operetę.

I, 300 lietuvių susirinko sek
madieni vakare į Chicago So
kol jHall, 23-45 S. Kedzie avė., 
pamatyti trijų aktų komiškų 
operetę, “Kornevilio Varpai“.

Jų statę scenoje Chicagos 
Lietuvių Choras PIRMYN, po 
kelių mėnesių sunkaus darbo 
ir nesuskaitomų repeticijų. 
Subarę visas savo jėgas, cho
ro vedėjas K. Steponavičius, 
solistai ir choro nariai ilgai 
prakaitavo, kad sekmadienį vi
sas pastangas apvainikuoti 
vykusių operetės pastatymu.

Vakaro laurus laimėjo Pra
nas Jakavičius, kuris Gasparo 
rolėje pralenkė visus savo vai
dinimu ir gera senio skupuo- 
lk> cbarakterizacija. Nuošir
džiai stengėsi ir talentų rodė 
Aldona Grigoniutė, kuriai te
ko graži ir nelengva Žerminos 
rolė, Anelė S. Steponavičienė 
laimėjo publikoje pritarimų 
pildydama kaimietės Serpole- 
tės roję.

J. J. Rukšlelę, laike surišęs 
debiutams priprastas nedrąsu
mas ir susivaržymas, bet at
rodo, kad su laiku toji ypa
tybė nusidėvės.

Mažiau svarbias roles pildė 
dainininkes E. Rimka i t ė, V. 
Nekrošiųtė (debiutas), A. Tri- 
likaitė, S. Rimkaitė, B. Mille- 
ris, V. Ascilla, K. Ma tek imas 
ir E. Čepulis.

Chicago Lietuvių Simfonijos 
orkestras taip, kaip ir Pirmyn 
choras, susidedąs iš mėgėjų, 
gyvai lydėjo su muzika. To 
orkestro vedėjas taipgi yra p, 
K. Steponavičius.

Operetės pastatymas pasižy
mėjo gražiomis dekoracijomis 
ir gerais šviesos efektais. Ben
drai, vakaras buvo pasekmin
gas ir publika savo pasitenki

nimo neslėpdama, dėkojo mu
sų scenos mėgėjams ir diri
gentui p. Steponavičiui gausiu 
delnų plojimu.

Po vaidinimo tęsėsi šokiai 
prie G. Stephens muzikos.
Nepateko į programą, bet vis- 

tiek gerai vaidino.
Spausdinant Chicagos Lietu

vių Choro “Pirmyn“ statomos 
operetės “Kornevilio Varpai“ 
programų, netyčiomis buvo iš
leistas vienas svarbus dalyvis. 
Tai žvejas Jonas Grenys. Tų 
sunkių rolę gražiai suvaidino 
ir tiek pat gražiai dainavo 
Dap. Kežas.

Kas ką sako
gyvais klausimais

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

Ar aiškinti apie gimdymo 
kontrolę?

, % —--------
Suprantant, kad turtingesni 

žmonės lengvai patiria ir žino, 
kaip kontroliuoti gimdymą, re
porteris atsiklausė įvairių žmo
nių: Ar yra reikalo veltui aiš
kinti neturtingiems žmonėms 
apie gimdymo kontrolę?

Gauta sekami atsakymai:
Dr. C. K. Kliauga, 2420 W. 

Marąuette Rd. — “Pats klau
simas ar gimdymo kontrolė yra 
geras dalykas dar nėra galu
tinai išrištas. Jis yra taip 
komplikuotas, kad gal niekados 
negalės būt išrištas. Tačiau, 
aiškinti žmonėms apie gimdy
mo kontrolę butų naudinga ir 
kontrolės budus kiekvienas tū

tos valiai“.
Graborius J. Liulevičius, 4092 

Archer Avė. — “Mano many
mu ,butų labai pageidaujama, 
kad gydytojai aiškintų apie 
gimdymo kontrolę. šis klau
simas taip svarbus, kad lemia 
gerų arba blogų ateitį kiekvie
nam žmogui“.

P. Milaševičius, siuvėjas, 
2130 Alica PI. — “Biedni žmo
nės daugiausia gimdo. Jie pri- 
vaiso daugiau vaikų negu gali 
padaryti naudingais sau ir val
stybei piliečiais. Gimdo be- 
prošiąi ir silpnapročiai, todėl 
mes ir turime visokios rūšies 
išsigimėlių. Todėl gimdymo 
kontrolės budus būtinai turėtų 
aiškinti gydytojai ir valdžios 
klinikos“.

Kunigas Anthony Briszko, 
2745 W. 44 St. — ‘Gana sun
ku atsakyti į šį klausimų. Bet 
trumpai sakant, mes turime 
prisilaikyti teologijos mokslo“.

Advokatas John B. Borden, 
2201 W. Cefmak Rd. — “Lai 
gydytojai ir bažnyčių autorite
tai sprendžiu šį klausimų. Klau
simas neįeina teisių jurisdik- 
cijon, todėl aš busiu nuoša
lus“.

Anna Byanskas, 3255 South 
Halsted St. — “Aš manau, kad 
butų labai gerai, jei butų aiš
kinama biednų žmonių liuomąi 
apie gimdymo kontrolę. Kada 
sumažės perviršius gimdymų, 
tada žymiai sumažės skurdas 
ir mes tik tada galėsim pre
tenduoti į geresnę ateitį“.

N. Radis, 10734 So. Michi- 
gan Avė.—“Kiekvienos moters 
rankose yra šeimynos gerove. 
Moteris lemia džiaugsmų, lai
mę arba skurdų. Tad kiekvie
na jų privalo suprasti apie 
gimdymų. Privalo spręst, kiek 
ji galės išauklėti tinkamų vals
tybei piliečių. Per nežinojimą 
labai daug padorių moterų 
įpuola į skurdų ir vargų ir bu-

nam žmogui yra naudingas da
lykas. O žinojimas apie gim
dymų yra svarbiausias. Kodėl 
tuo klausimu nesirūpinti? Ar 
dar permažai suvargusiu žmo
nių nepakeliamo skurdo pris
lėgtų? Jei valdžia gali skirt 
bilijonus dolerių prisiruošti ka
rui, tai kodėl neskirt dalies tų 
pinigų klinikoms, kur butų 
veltui aiškinama biedniem žmo
nėm apie gimdymo kontrolę“?

Lakūnas Feliksas Vaitkus:—- 
“Turi būt iškovota teisė aiš
kint viešai apie gimdymo kon
trolę. Ir aiškinti veltui bed- 
nuomenei, kad jie gimdytų 
tik tiek vaikų, kiek jie gali 
padoriai išauklėti, kad butų 
naudingi sau ir visuomenei.“

RADIO

MADOS MADOS MADOS

685 — Madni augusiai moteriai suknele. Gražiai išrodys iš 
atlaso su balto atlaso kalnierium. Sukirptos mieros 36, 83, 40, 42, 44 
coliu per krutinę.

riai vaikų paleisti į pasaulį ne
besijaučia žmonėmis. Todėl 
aš visados stovėčiau už tai, 
kad biednuomenei butų aiški
nama veltui apie gimdymo kon
trolę“.

Vincas Rakštelis, 3116 West 
Marąuette Rd.—(Vincas Rak
štelis, būdamas priešingos nuo
monės, negana kad žodžiu at
sakė, bet dar pridavė ilgą raš
tų, kuriame aiškina savo pa
žiūras, Čia telpa jo raštas, 
šiek tiek sutrumpintas).

“Visuomet buvau priešingas 
gimdymo kontrolei. Tad ir 
dabay į šį klausimų atsakysiu, 
kad neverta aiškinti žmonėms 
ąpie gimdymo kontrolę.

“Biedni žmonės sudaro visų 
musų liaudį... kas galėtų užtik
rinti, kįek tie biedni žmonės 
ląikysis tos kontrolės? Ar pu
sę mažiau gimdys? Ąr visai 
negimdys ?

“Užėjus depresijai, gaj kas 
manė, kad motinos prisidėjo 
prie depresijos, gimdydamos 
daug sūnų ir dukterų. Bet val
džia mokėjo ūkininkams, kad 
mažiau sėtų kviečių ir mažiau 
kiaulių ir galvijų augintų. Tas 
reiškia, kad šalyje yra visko 
perdaug. Daugiau negu sunau
dojame. O gal motinos mažai 

•» gimdo? Gal kontroliuoja?
> “Jeigu motina atsisako gim- 
dyti dar vieną vaikų, tai tas 
lygu kaip nužudyti negimusį.

, “Nesenai skaičiau laikrašty
je, kad garsus dainininkas Ca- 

JU°46 rUSo buvęs dvyliktas ar šešio- 
lr 6 liktas vaikas. Jeigu Caruso

prie kampo Irying Park ir Ca- 
lifornia avenue. Su juo va
žiavusi Miss Harriet Flucke, 
43, 3911 Irving. Park blv., bu
vo sunkiai sužeista. Nuo su- 
sudurimo smarkumo keli gat- 
viakario keleiviai buvo sunkiai 
sužeisti.

Pradėjo jauni.
Policija vakar sugavo jauną 

vagilį, 15 metų Lawrence Del- 
lino, 1127 George Street, kai jis 
bandė įsilaužti į namų Albany 
Parke. Kartu su juo buvo 
suimtas sėbras, John Boden, 
taipgi 15 metų, 2734 N. Racine 
avenue.

Jauni
kad jie papildė daug vagysčių. 
Jų namuose policija rado daug 
pavogtų daiktų.

vagiliai prisipažino,

Dainuos Naujienų Radio

di-
Ona Biežienė

Rytoj chieagiečiai turės 
delio smagumo išgirsti daini
ninkę, kuri kitą syk taip dau
gelį žavėjo savo maloniu daina
vimu. |

Tai ponia v $na Biežienė — 
Onytė.

Rytoj ji padainuos keletą 
dainų Naujienų radio programe 
iš stoties WSBC 9 vai. vakare.

Nepraleiskite šios retos pro
gos.

Daug žymių dainininkų

šiandie 7 vai. vakare iš sto
ties WGES įvyks eilinis antra
dienio radio programas, leidžia
mas rūpesčiu ir lėšomis Peoples 
Rakandų Išdirbystės / Kompani
jos Krautuvių. Pranešama, kad 
programas bus labai gražus, 
įdomus ir įvairus.

Pirmiausiai dalyvaus grupė 
įžymių dainininkų, kaip tai K. 
Sabonis, Mrs. Sabonis, Mrs. 
Sauris, A. čiapas, Peoples Par- 
lor Kvartetas ir kiti. Kalbės Dr. 
V. E. Siedlinskis, D. D. S., L. 
šimutis, dalyvaus “čalis Kepu
rė”.

Prie to bus gražios muzikos, 
daug įdomių ir svarbių prane
šimų bei visokių įvairenybių.

Rep. XXX

Keturi maži vaikai

Liepsnos užklupo nelaimingų 
šeimyną jų gyvenamam beis- 
mente.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Patteru Dępt, 1739 
So. HalsJed SL, Gbka^o, IĮUL

motina butų praktikavus gim
dymo kontrolę, tai pasaulis bu
tų neturėjęs Carusp.

“Jei taip butų buvę, tai daug 
ir šio laikraščio skaitytojų ne
būtų buvę. Beje, <aš esu aš
tuntas iš eiles. Butų ir ma
nęs nebuvę.

Broųislayą Ųžtųpas, 1437 S- 
49 St. Cicero, III. —— “Būtinai 
reikalinga aiškint moterims 
gimdymo kontrolės klausimas. 
Žinojimas M ąpsviųtą kiekvie-
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šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Norėdama nusižudyti, Miss 
Ląstą Miller, 32 metų, 426 
Belmont avenue, su peiliu par- 
kirto rankų gyslas. Pirm pa
sikėsinimo ji kalbėjo apie nu
sižudymų per telefonų ir 
naktinis klerkas nugirdo, 
tuojau 
skubiai 
ninę.

KAILIAI
FURS

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

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigtas 1906 metais 
6510 So. Halsted Normai 5150

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAJNS

pašaukė policija, 
merginų išvežė į 
Ji gyvens.

namo
Jis 

kuri 
ligo-

Pasisamdė kambarį viešbutį 
ir nusižudė

Bierce C. Higley, 57 metų, 
310 Prospect avė., Highland 
Park, turėję finansinių keblu
mų. Jis ir sirgo. Buvo supa
ralyžiuotas ir negalėjo laisvai 
valdyti savo kojų. Pasiėmė 
Highley revolverį, pasisamdė 
kambarį Brevoort viešbutyje ir 
ten atsigulęs į lovų, nusišovė.

Turtingo Chicagos biznierio
Wieboldt
Foundation
Chicagos labdaringoms organi
zacijoms.

įsteigtas Wiebold
paskyrė $63,000

Vagiliams davė “raidų“ į 
kalėjimų.

Apsukrus taxi šoferis, Mi- 
chael Petrick, 2618 Evergreen 
avė., yra nieko sau vyras. Va
kar jį užpuolė du lenkiukai, 
George Twaragowski, 21, 2132 
Canton avė., ir John Busczyn- 
ski, 23, 2310 N. Hoyne avė. 
Šoferis netik su j-ais apsidirbo, 
bet ir juos suėmė ir nugabeno 
į kalėjimą.

Pirmiausiai iškrito 
per langą, o paskui 
pranyko iš ligoninės

Policija ir daktarai 'vakar tu
rėjo daug vargo su Petru Se
lintu, 19 metų berniuku, gyve
nančiu 8256 Ęmerald avė.

Jis bandė atidaryti savo ant
ro aukšto miegamojo kambario 
Įaugą. Bedarydamas langą ir 
pats per jį iškrito. Sąmonės 
nustojusį Selintą nugabeno į 
Auburn Parį; ligoninę, kur vie
nas daktaras jį apžiurėjo. Už
baigęs daktaras išėjo iš kamba
rio, bęt kai grįžo, tai Selinto 
neberado. Vienmarškinis, bę če- 
verykų,, be kojinių, Selintas, 
pranyko ir pranyko.

Mokins ęhieągos detekty 
vus naudoti kulko-

svaidžius

Čia 
susirasit 
ko 
tik 
jums reikia

ANGLIS
COAL

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

NORTHERN COAL CO.,
3 telefonai 

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
Merrimac 2524

KNYGOS
BOOKS

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St-. Chicago. 11L

Šią savaitę paleidžia 
iš Joliet kalėjimo 

J. Jasinską

Joliet kalėjimo šių savai-Iš
tę bujs paliesta ant parolio apie 
40 kalinių. Tarp jų yra ir vie
nas lietuvis Juozas Jasinskas.

Pasikorė bedarbis
Charles Davis, 50 metų am

žiaus, gyvenęs adresu 4016 
Aiųslie avenue, buvo rastas pa
sikoręs namų beismente. Per 
ilgą laiką jis buvo bedarbių ei
lėse.

šiandien šalčiau ir sniegas, 
sako oro biuras

Oro biuras pranašauja, kad 
po vakarykščio neperšalČiausio 
oro, šiandien Chicagoje bus 
apie 20 laipsnių virš zero. Be 
to, šįryt greičiausiai ir pasnig- 
sių.

Siunčiame Gėles Telegramų j viso

KVIETKININKAS
Gėles vestuvėms, bankietams 

pagrabams.
3316 S. Halsted St

Phone Boulevard 7314. Chicago. III
-'T.""".j, ĮįĮįt1;

ir

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

Detalio rakandu skyrius. $450 varto
tas likrąs kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15. $25, 
$85 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—-$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9. ned. iki 4.

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 

250 IKI 35%
Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

STOGAI
ROOFING

THE BFIDGEPORT ROOF1NQ CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

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

M ILO A
3140 S. Halsted

SAUSLO 29
«W0MAN IN THE DARK“

komedija ir INDAI dykai 
moterims

SAUSIO 30 ir 
“THE H0WUNG 

ir vodevilius 
Mozeris gaus indus 

abi dienas

31
DOG”

DYKAI

2VASARIO 1 ir 
“THE WESTERN” 

sų Tim McCoy 
taipgi komedija ir 
AKTŲ VODEVILIUS 

. . 'i 11 i

EAST CHICAGO — Keturi 
maži yaikai sudegė ir jų moti
na buvo sunkiai sužeista, kai 
gaisras kito ir sunaikino gyve
namą beismontą, 2203 Broad- 
way, Ęast Chicagoje.

Visi penki buvo bute, kai iŠ 
pečiaus liepsnos ėmė veržtis to
kiu greitumu, kad jie nesuspė
jo pabėgti.

Juodveidis Coj^uteę Goss, 
vaikų tėvas ir vyras, ’ nebuvo 
namie, kai ši nelaimė įvyko,

.rirjb'i m išminu* u1

Harry Quanstrum, Lathers’ 
Unijos iždininkas buvo užmuš
tas, kai jo automobilis pasly
do ir atsinMiše j gatviakarįj 
•* • . . . . .? < j. ’ . . ‘ ' r

Chicagos detektyvų viršinin
kas vakar paskelbė, kad visi 
detektyvui turės išmokti nau
doti kujkosvaidžius. Detektyvų 
Chicagoje yra 144 ir jie nevi- 
suomet pasekmingai kariauna 
su plėšikais, kurie yra eksper
tai prie kulkosvaidžių.

r*11*

IFA NIEŽANČIOS
► S KRAUJAIS TEKĄ

Nereikia piauti
Žymiai Palengvintos su
Rectade No 1 ar 2 žiūrint 

reikalingumo
Didelė Tūba s p*’“ce 50c
Rectade Laboratories 
64 W. Randolph St., Chicago, 

Kamb. 402.

RAMOVA
I* TEATRAS O

35 ir S. Halsted St

SAUSIO 29 
“FLIRTATION WAŲK” 

taipgi komedija. 
INDAI DYKAI MOTERIMS

r,..r,.,. r,,., ,1,^.1, i

Ątyda Namų Savininkams
Galit pasiskolinti $100 iki $2,000 pataisymui savo 

H namo* Paskolą atmokėsite lengvais išmokėjimais 
Jv nuo 1 iki 5 mėty.

Ateikite ir pasikalbėkite su mumis.

HALSTED ELCHANGE NATIONAL BANK
l&th Place ąnd Hatited St.

................ i,................  ....... . .... .. .......... . ..................... .....

SAUSIO 30 ir 31 
“THE PA1NTED VEIL” 

Gretą Garbo, taipgi komedija. 
Antradieni DYKAI indai 

moterims

VASARIO 1 ir 2 
“CARAVAN” 

taipgi komedija. 
Penktad, vak. DYKAI indai 

moterims,
I Kasdien Matine.© iki 6:3U tik 20c
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Visi, Seni ir Jauni, 
Rengiasi į Naujieną 

Metini Koncertą
Kiek man tenka susitikti 

kasdien lietuvių, sunku bu
tų suskaityti. Tyčia pasitei
rauju, kur jie ketina va
žiuoti vasario dešimtą die
ną? Atsakymą gaunu grei
tai: “Nagi į Naujienų kon
certą”.

Žingeidaudamas paklau
siau vieno: “Kodėl tamsta 
važiuosi į Naujienų koncer
tą, o ne į kitą kokį paren
gimą?”

“Tai dar klausimas. Jei 
tamsta nori žinoti, tai galiu 
pasakyti, kad dar nesu pra
leidęs nei vieno Naujienų 
koncerto. O šiometinio kon
certo dar labiau nepralei
siu, nes kaip matau iš skel
bimo, dalyvaus visos Chica
gos gabiausios artistinės 
jėgos. Kaip aš galiu sėdėti 
namie, kuomet Lietuvių Au
ditorijoj bus tikras malonu
mas. Aš ten tikrai busiu.”

Tokios nuomonės yra be
veik visi mano pažįstami, 
su kuriais teko įsikalbėti ir 
prisiminti apie Naujienų 
koncertą. 0, Naujienų meti
nis koncertas, kaip žinia, 
įvyks vasario dešimtą die
ną, Lietuvių Auditorijoj, 
Bridgeporte. —L. K.

18 Apielinkė atkak
liai kovoja prieš 
‘f lophauzės’ steigimą
Šįvakar įvyksta namų savmin-

susirinkimas.

18 APIELINKĖ — Obąlsiai, 
“Gerinkite savo Apielihkę’’, 
“Gelbėkite savo Namus” ir 
tam panašus Šukiai dabar vy
rauja tarp 18-tos Apielinkės 
Boosterių.

Per kurį laiką merdėję, tie 
boosteriai dabar pairodo nepa
prastai daug energijos kovo
dami prieš įsteigimą flophau- 
zių 18-toje Apdelinkėje ir eina 
į valdžią su protestais.

Kad geriau suburti jėgas tai 
kovai prieš valdžios planus 
flophouzės steigimui, šįvakar 
įvyksta visų vietinių biznierių, 
namų savininkų ir profesiona
lų masinis mitingas, kuriame 
21 st Ward East End Civic 
Lieague išaiškins susirinku
siems dalykų eigą ir kaip pra
gaištingas butų Aštuonioliktai 
Apielinkei flophauzių 
mas. (Valdžia
flophauzę buvusioje 
Clothing siuvyklos rūmuose, 
prie 19th ir Halsted st.)

Mitingas įvyks Lietuvių Pa
rapijos svetainėje, prie 18th ir 
Union gatvių. Pradžia 8 vai. 
vakare. (Sp.)

steigi- 
žada įsteigti 

Morris

Šaukia svarbų gro 
serninkų susirin- 

kinkimą
Universai Grocery Co., prie 

kurios priklauso apie šimtas 
groserninkų, šįvakar šaukia 
svarbų susirinkimą, į kurį 
kviečia visus groserninkus — 
narius ir ne narius. Susirin
kimas įvyks svetainėje, adre
su, 4325 S. Honore st., 8 vai. 
vakare.

Susirinkime bus svarstomi 
įvairus groserninkų reikalai, 
pav., kaip pigiau pirkti pre
kes, konkuruoti su grandini
nėmis krautuvėmis ir tam pa
našiai.

Visus groserninkus kviečia 
organizatorius Joseph Buczins-
:i. . . (Sp.)
Prailgino laiką nusipirk! 

mui valstijos laisnių

Miesto kontrolierius R. B
Upham vakar prailgino laikų

ENERGINGI DAINININKAI DALYVAUJA NAUJIENŲ METINIAM 
KONCERTE VASARIO-FEBRUARY 10 d., 1935 m.

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

CHICAGOS LIETUVIŲ VYBŲ CHORAS, šauniai sudainuos Naujienų koncerte.

nusipirkimui valstijos ir miesto 
laisnių automobiliams iki ket
virtadienio,, sausio 31 d.

Upham sako, kad laikas bu
vo prailgintas atsižvelgus į tai, 
jog įstaigos Chicagoje nebepa- 
spėja visų klientų aprūpinti.

Šiandien registraci 
jos diena ateinan
tiems rinkimams
Šiandien visoje Chicagoje 

bus registracijos diena atei
nantiems rinkimams. Visi 
balsuotojai, kurie nuo pereitų 
rinkimų persikėlė gyventi iš 
vieno wardo į kitą, ir jaunuo
liai, sulaukę 21 metų amžiaus, 
turi užsiregistruoti šiandien, 
kad galėtų balsuoti vasario 
26 dienos miesto tarybos rin
kimuose.

Lietuvių lyderiai Brighton 
Parke ir Town of Lake ypa
tingai ragina visus 12-to tvar
do lietuvius užsiregistruoti, 
kad jie galėtų balsuoti už sa
vo tautietį, kandidatą B. B. 
Pietkicwicz.

Mitinos Simus.

Prokuratūra užbai 
baigė liudymus au
tobusų streiko byloj
Teisiamųjų advokatai reika

laus juos išteisinti.
prokuroras Wil-

dijimus byloje, kuri dabar na
grinėjama kriminaliame teis
me dėl žmogžudystės, neva pa
pildytos autobusų streike.

Kaltinamieji yra William 
Taber ir Joscph J. Kchoe, gat- 
viaka/rių kondukturių unijos 
viršininkai. Prokuratūra kal
tina tuos viršininkus pasain- 
dymu mušeikų nužudymui vie
no J. J. Kelly, autobosų dar
bininko, kuris atsisakė išeiti 
į streiką.

Kaltinamųjų advokatai savo 
pareiškimuose sako, kad pro
kuratūra ne turi jokių įrody
mų, kurie mestų dėmę ant kal
tinamųjų ir, kad jie, gynėjai, 
galės įrodyti, jog kaltinamieji 
faktinai ir neturėjo nieko ben
dro su žmogžudyste.

MAŽEIKA’S ACES AND BULAW ACES WIN 
IN 9TH ROUND OF NAUJIENOS 
BASKETBALL TOURNAMENT

Mažeika’s Aces Def eated Banners, 21 to 15
Bulaw Beat Red Roses 20 to 7

By J. J. Žukas
Playing before the smallest 

crowd that cver attended any 
of the basketball games the 
Mažeika’s Aces beat the Ban
ners and the Bulavv’s Aces 
trounced the Red Roses, 20 to 
7. These two games \vcre the 
best of the day played at Fuller 
Park, 47th and Princeton Avė.

The Mažeika’s were slow in 
getting started in the first 
half missing some easy shots. 
Būt they worked very slowly 
kceping the bąli in their posse- 
ssion most of thė titile. Tenzie 
started off the scoring for the 
Mažeika’s with a field goal. 
Mac Givney of the Banners 
came back to tie the score 
with another of his one-handed 
shots from the free-throw line. 
T. Johnson also of the Banners 
sunk a free-throw only to be 
followed by a free-throw 
thrown by Rainis of the Ma*- 
žeika’s. “Sol” Rice sunk two 
baskets i n succession to gi ve 
the Banners a small lead. In 
the lašt few minutes of the 
first half the Mažeika’s romp- 
ed ahead with baskets by J. 
Budrick, Rainis and Stumbris. 
The score at the half stood at 
Mažeika’s 9 Banner’s 7.

The second half saw “Ben- 
ny” Budrick and “Joe” Klu- 
chinskas in the game for the 
Mažeika’s. They started off 
playing very hard and ran the 
score up to 21 points before 
the Banners could account for 
1 point. Kluchinskas sunk two 
baskets, Budrick made 3 points, 
Laskey dbnated 1 basket and 
Rainis added another two 
points.

The .Banner staged a wonder- 
ful come-ba:ck in the lašt few 
minutes of play with baskets 
by Gallagher, McCabe, McGiv-
ney and Rice. Būt they started though losing by a large score

_______  ' ■ '    .... l 'l .1*.»lį.in n ~  ii

too late and the game ended 
with the Mažeika’s winning 21 
to 15.

Bulaw 
when 
have

ful- 
he 

pre- 
and 
Red

Kucin Stars as Bulaw Aces 
trounce the Red Roses 

20 to 7
Well, Mr. Frank 

filled his promise 
stated that he will
sent a new, improved 
strong team against the 
Roses. The boys played first- 
class basketball and deserved 
their vietory. •

Kucin starred’ for the Bulaw 
Aces by making 13 points. Al- 
though very small, he seems 
«to wriggle in amongst the tall 
men and sink those buckets. 
Kucin throughout the whole 
tournament hasn’t made more 
than 3 long-shots. His rpecialty 
are short shotsv1'

The Red Roses started off 
the scoring with a basket by 
Anoskis and a free throw by 
Balshitis. This is all >that they 
conld do in the f irs t half.

The scoring for the Bulaw 
Aces in that first half was done 
by Magliano, Kucin and Gudai
tis. The score at the half stood 
a t 11 to-3 in favor of the Bu- 
laws.

Kucin got hot in the second 
half and made 3 buckets and 
a free throw for a totai of 7 
points. Lauchiskas sunk his 
only basket of the game in the 
second half. Lauchinskas beau- 
tiful passing and guarding 
helped the Bulaw to a vietory.

The best that the Red Roses 
could do in the second half 
was a basket by Anoskis and 
Urban. The fina| šcore was Bu- 
law Aces 20, Ręd Roses 7.

The score wasn’t elose folks, 
būt the game . was a real 
thriller. The Red Roses al-

PONTIAC DE LUXE KETURIŲ DURŲ SEDAN

' ; /H

Man M

Šis gražus, moderniškų linijų automobilis, Pontiac turi didelį pasisekimų tarp pirkėjų

never gavę up hope and fought 
until the finai
nounced the end of the game. 
The spirit amongst the Red 
Boses is someting to admire. 
The boys always try their best 
end never gi ve up hope. Anos- 
kis, who seems to be the best 
player on the team, always 
keeps up the spirit of the play- 
ers with his constant cncour- 
agement. lt was a great game!
Red Birds defeat the J. F. Eu

deikis Blue Ribbon Boosters 
27 to 17,

whistle an-

intend to cnter

for the Eudei- 
by Patrick who

For some reason or another 
the full team of the Eudeikis’ 
didn’t show up and they had 
to ūse other players. This de- 
feat gives them 3 loses and 
they cannot afford to lose any- 
more if they 
the finais.

The scoring 
kis was done
accounted for 10 points.

Art Pikas added another 7 
points to his high scoring 
column with 3 baskets and a 
free-throw. Morgan, Svvūtoris, 
Peterson and Andrulis did the 
ręst of the scoring.

The Washington A. C. won 
on a forfeit from the Imps.

The Atlantic Villagers also 
won on a forfeit from the Slee- 
pers A. A.

Šiandien bus laidoja
mas Antanas Anižius
Antanas Anižius buvo pirmas 

“Nau jienų” skaitytojas 
uolus veikėjas kultūrinės 
ganizacijos.

ir 
or-

25A. Anižius miręs sausio 
d., 6 vai. vakare bus laidoja
mas šiandien, Tautiškose ka
pinėse. Velionį išlydės iš J. 
J. Bagdono koplyčios, 2506 W. 
63rd St., kaip 2rą vai. po pie
tų. <

Iš Oglesby, Iii. ir Indiana 
Harbor, Ind. kur velionis pas
kutiniu laiku gyveno, atvažia
vo 75 jo artimiausi draugai 
laidotuvėse dalyvauti. Prie 
kapo dainuos Stasys Rimkus.

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

Sprendžiant iš paduotų ži
nių laikraščiuose, Lietuvai grę- 
siia didelis pavojus; o Lietu
vos jaunikaičiams baisiausia 
tragedija — mirtis nuo vokie
čių šovinių, durtuvų tir nuo
dingų dujų.

Klaipėdos kraštas pasidarė 
vieta, dėl kurios Vokietija 
Lietuva gali pradėti kariau- 

Kova nelygi. Vokietija tu- 
65 milijonus gyventojų, o

Nei Vokietija, nei Lietuva 
kariauti ilgai negalėtų. Nes 
iir Vokietija ir Lietuva yra 
depresijos prispaustos; neturi 
užtektinai nei pinigų, nei mai
sto, nei amunicijos.

Naciai pyksta, kam jų vien
minčius Klaipėdoje Lietuva 
patraukė atsakomybėn už kur
stymą Klaipėdos gyventojų, 
kad jie atsisakytų nuo Lietu
vos ir prisidėtų prie Vokieti
jos.

Jauni Lietuvos vyrai, kurio 
nesenai tarnavo Lietuvos ka
riuomenėj, dabar turės vėl sto
ti kariuomenėn ir eiti į Klai
pėdos pasienį, saugoti Klaipė
dos. Vokietijos vyrai irgi su 
ginklu rankoje^ bus siunčiami 
į Klaipėdos pasienį. Išgirdę savo- 
viršininkų paliepimus, turės 
šaudyti savo “priešą”. Baisu! 
Tai butų žmonijos nelaimė, —

Radios

Tiems, kurie neišgali 
pirkti naujus 1935 m. 
radios. Šiame clearing 
sale, galėsite įsigyti 

radio pigiai.
Midget Radio tik po

5.95
Kolster Radio 7 tūbų

’6.9S
Atwater Kent Radio 7 tūbų

*6.95
R C A. Radiola 7 tūbų

•6.95
Bruns\vick Combinacija 

tūbų

•29.00
Philco Radio 2 tūbų

*13.50

9

Boseli Radio 8 tūbų

•14.00

ta 
ir 
ti. 
ri 
Lietuva tik du milijonus su
biskiu.

Suprantama, Lietuva nenori 
paleisti Klaipėdos krašto iš sa
vo globos. O Vokietija, at
gavusi Saar kraštą, dabar 
šiaušiasi ir stato ragus.

Bet jei karas kiltų tąrpe Vo
kietijos ir Lietuvos, Lietuvą, 
nori ar ne, turi pralaimėti. 
Prieš tokį skaitlingą priešinin
ką jokiu budu negalės atsi
laikyti. Vokiečiai lietuvius 
gali net ir kepurėmis užmė
tyti.

Vokietija dabar pergyvena 
isteriją. Naciai, įgavę galią, 
nežino nei patys ką daro. Su 
naciais kariauti dabar, tai 
taip* lyginai, kaip su pamišė
liais. Jie gali ne tik Klaipė
dą, bet ir visą Lietuvą užimti 
ir sunaikinti.

Crane €oal Co.
5332 So. Long Avė

Chicago. Ilk

TEL. REPUBL1C 8402

Brunswick Radio su Pho- 
nografu 10 tūbų 

•29.00
Majestic Radio 8 tūbų tik už

•14.00
Geri vartoti Pianai tik

*25.00
PO

Maytag Skalbykla ketvirtai
ne aluminum 

39.00
Fede'ral Washer mašina 

tik už 

*12.00
Visi Radio yra pertaisyti 
kuogeriausia, ir duodam 
pilną gvaranciją.

Beismonte

Jos.F. Budrik,
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 8167
CHTCAGO. ILL

WCFL, 970 K., Lietuvių Valanda. 
Nedaliomis nuo 1 iki 2 v. po piet 
WHFC, ‘ 1420 K.. Ketvertais — 
isitOmykite naują laiką: nuo 8 
iki 8:80 vakare, leidžiama Sud
riko Krautuves.

Norėčiau, kad tas pranašau
jamas karas tarpe Lietuvos ir 
Vokietijos nekiltų. Nes jis 
nieko kilo nelemia, kaip tik 
vargą, mirtį, ašaras ir nusi
minimą.

PRANEŠIMAI
Likvidacijos Komisija Dollar Sav- 

ing Bldg. Loan Ass’n šaukia narių 
susirinkimą, sausio 29 d. 1935 m., 
6812 S. Western Avė.

Šiame susirinkime bus išmokėtas 
dividendas — 43%.

Jeigu kurie nesate gavę pakvieti
mo dėl permainos antrašo, praneš
kite sekretoriui J. Stugis, 6917 S. 
Washtenaw Avė. Prospect 6996.

Didelis Masinis Mitingas naminin- 
ninku ir biznierių Sausio-January 29 
1935 Apveizdos Dievo parap. svet., 
18tos ir Union Avė. Kviečiam vi
sus apielinkės namu savininkus ir 
biznierius ateiti i masini susirinkimų 
utarninke — vakare, 8 v. kur vietos 
svarbus reikalai bus apkalbėti dėl 
vietos apsaugos ir gerovės.

Komitetas.

Cicero kalbos eina, kad Lietuvių 
Improvement Kliubas šaukia extra 
susirinkimų. Netiesa, niekas nėra 
Įgaliotas šaukt viršminėto susirin
kimo. Jeigu kas šaukia, tai dėl su- 
klaidinimo lietuvių. Lietuvių Impro
vement Kliubo mėnesinis susirinki- 

į mas Įvyks vasario 19 d. 1935, ir kito 
jokio susirinkimo ankščiau nebus.

A. F. Pocius pirm.

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis
WGES
1360 kilocycles

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stcties kiekvieną

Panedėlį 
Seredą ir 
Pčtnyčią

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

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.'

CLASS1FIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

OKSAS EXPRESS, Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Special. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton. lat. 
(vienas tonas $6.35). Pristatom vi
sokių kitų rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambariu rakandus 
— nuo pirmų lubu iki birmų lubų, 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra. 
šaukite John Okąas. 2649 W. 48rd St. 
Tel. LAFAYETTE 8980.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store F|xtures

1900 S. State St. . CALumet 5269 
I i

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS nevedęs vyras ku
ris supranta paduoti ir tinkamai su
maišyti gėrimus. Darbas County 
Club auzeje; taipgi turės truputi 
virti ir valyti. Algos $20, per mė
nesi. kambarys valgis ir skalbimas.

Atsineškite liudijimus,
1837 S.'49 Ct

Cicero. ./

Real Estate For Sale 
Namai-ŽemS Pardavimui

MORGIčIŲ LAIKYTOJUI reikia 
cash. — 6 kambarių mūrinis bunta- 
low, aržuolo baigtas — 2 karu mū
rinis garadžius taipgi 5 kambarių 
mūrinis modemiškas bungalow. Karš
tu vendeniu šildomas. Lotas 80x 
125, 6 metų senas. — $4500, Mar- 
ųuėtte Manor.

WM. T. FLEMING & CO.. 
6822 So. Westem Avė..

Tel, Republie 2800—2801




