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Lietuvos Naujienos
tautinį teismą Dar 100 vokiečių optan- 

tų išvyko Vokietijon
Senatas vėl pasisakė prieš Jungtinių Vals
tijų prisidėjimą prie tarptautinio teismo

WASHINGTON, sausio 29. — Senatas šiandie dar sykį at- 
metė tarptautinį teismą.

Už rezoliuciją, sulig kurios Jungt. Valstijos prisidėtų prie 
tarptautinio teismo liko paduota 52 balsai, prieš—32. Posėdyje 
dalyvavo 88 senatoriai. O kadangi už ratifikavimą turi būti pa
duoti du trečdaliai balsų, taigi 59 balsai, patvirtinimui prisidė
jimo prie tarptautinio teismo truko 7 balsų.

Tai yra pirmas prezidento Roosevelto pralaimėjimas kon
grese, nes prezidentas specialiu raštu ragino senatą priimti re
zoliuciją apie prisidėjimą prie tarptautinio teismo ir dėjo visas 
pastangas, kad ta rezoliucjja gautų reikiamų balsų skaičių.

Prieš rezoliuciją balsavo ir 20 demokratų senatorių. Prieš 
ją taipjau balsavo 14 republikonų, 1 Farmer-Labor narys ir 1 
progresyvis (La Follette). Už rezoliuciją balsavo 43 demokra
tai ir 9 republikonai.

šiame kongrese tarptautinio teismo klausimas po šio bal
savimo nebegalės būti keliamas.
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Vokietija . ruošiasi 
atsteigti verstiną 

kareiviavimą

iSf

Baton Rouge, La. — Kareiviai saugoja kapitelių.' Mieste tapo paskelbtas apgulos stovis. Senato
rius Long, Louisianos diktatorius, sutriuškino piliečių sukilimą ir yra pasirengęs savo priešus 
imti į nagą. ‘ v '

39 žmonės mirė nuo 
nuodingo aklkoholio 
New Yorko valstijoj

Bruno Hauptmann 
užbaigė trijų die

nų liudijimą

KLAIPĖDA.— Iš Klaipėdos 
išvyko trečioji optantų partija, 
kurią suorganizavo ir inspiravo 
vokiečių generalinis konsulas 
Klaipėdoje. Su šia partija iš
vežta apie 100 Vokietijos pi
liečių iš Lietuvos.

1934 m. didesnieji pas
tatai ir mokyklų 

statyba

Samuel Insull vėl bus 
teisiamas kovo 19 d.
šį kartą jis bus teisiamas dėl 

pasisavinimo $66,000

BERLYNAS, s. 29. — Išva
karėse Anglijos ir Franci jos 
pasitarimų, kuriuose bus pa
liestas ir Vokietijos atsigink- 
lavimo klausimas, Vokietijos 
nacių viršūnės aiškiai pasisakė, 
kad Vokietija jau nebepriims 
Anglijos pasiūlymo, kuris leis
tų padvigubinti Vokietijos ar
miją, jei Vokietrfa^sugryštų j 

- tautų sąjungą.- Apie tokius 
leidimus jau esą pervėlu kal
bėti, kadangi Vokietija ir taip 
atsigink luos ir neužilgo mananti 
atsteigti verstiną kareiviavimą 
—konskripciją.

Vokietija ikišiol vedė platų, 
bet slaptą atsiginklavimą. Apie 
tai patylomis kalba ir patys 
vokiečiai, bet ir jų nedaugelis 
težino atsiginklavimo planus, 
kas jau padaryta ir kas yra 
daroma.

Kiek galima numanyti, Vo
kietija dabar turi išlavinusi 
gal 3 ar 4 milionų armiją, vie
ton Versaillės sutarties leistų 
100,000 kareivių. Naujokų la
vinimui buvo panaudotos viso
kios nacių rudmarškinių, vete
ranų ir jaunuolių organizaci
jos.

Vokiečiai daug kalba apie po
žeminį aerodromą ties Ku- 
dow, kuriame 
1,500 lėktuvų, 
lis požeminis 
ir Vestfalijoj,
kalnuose. Vokietija 
turi įsisteigusi ir daugelį slap
tų amunicijos dirbtuvių, kurio
se tūkstančiai darbininkų dirba 
dieną ir naktį. Niekuriose apie- 
linkėse net pasireiškęs darbi
ninkų trukumas, nes juos su
ėmė amunicijos dirbtuvės.

NEW YORK, s. 29. — Fede- 
raliniai agentai ir policija de
da visas pastangas, kad susek
ti nuodugnio alkoholio pardavė
jus. Nuo to alkoholio New 
Yorko valstijoj pastaromis die
nomis pasimirė jau 39 žmonės. 
16 žmonių mirė Gloversville, 14 
—Utica ir 1 Rome miestuose.

Visi jie mirė didelėse kančio
se. Išpradžių jie apsvaigo, 
paskui juos pradėjo tampyti 
mėšlungis, po to apako ir mi
rė.

Spėjama, kad nuodingas al
koholis buvo pardavinėjamas 
daugely vietų.

FLEMINGTON, N. J., s. 29. 
— Bruno Hauptmann užbaigė 
savo didžiausias kančias —tri
jų dienų liudijimą savo byloj 
dėl Lindberghų kūdikio pagro
bimo ir nužudymo. Ištisas dvi 
dienas jis buvo begailestingai 
kvočiamas prokuroro, kuris dė
jo visas pastangas jį kuola- 
biausia nuvarginti ir suklaidin
ti. Tai dalinai jam pasisekė, 
nes liudytojas buvo pradėjęs 
maišytis, prisipažino melavęs 
policijai ir pirmesiiiam teismui, 
bet svarbių pake!timį savo liu^ 
dijime nepadarė.

Dabar bus šaukiami 
Hauptmanno liudytojai.

Atnaujins derybas 
dėl Rusijos skolų

■ — ■

WASHINGTON, s. 29. — 
Sov. Rusijos ambasadorius Tro- 
janovski po pasitarimo su vals
tybės sekretorių Hull paskel
bė, kad dar šią savaitę atsinau
jins derybos dėl Rusijos Skolų 
Jungt, Valstijoms. Derybos su
smuko pereitą rugsėjo mėn.

Rusijai rupi ne tiek pačios 
skolos, kiek gavimas naujų kre
ditų Ąmerikoje. O kreditų 
ji negali gauti iki nebus iš
spręstas senėjų skolų klausi
mas. ■

Chinija nori ekono 
minės sutarties 

su Japonija

kiti

—■—■f----- ‘

Michigana“kudikių 
f arinės” tirimai 

Chicagoje

GENEVA, s. 29. — Japoni
jos atstovas Genevoje pareiškė, 
kad Chinijos nacionalistų val
džia pakvietė Japonijos valdžią 
tartis apie galimybę Chinijos 
ir Japonijos sutarties apie eko
nominį ir finansinį Chinijos 
išvystymą.

Betgi pirmiausia esą abi ša
lys tarsis apie bendrą vajų 
prieš komunistus Chinijoj, ku
rie buvo pasigrobę didelius plo
tus Chinijoj, bet dabar yra nu- 
gajętį.,yir pamaži stumiami 
Chinijos arini jos. Bet visgi 
jie esą sudaro rimtą pavojų 
Chinijai.

Advoktai nori atim 
ti bedarbių pašel

pas ateiviams
CHICAGO.—Advokatų drau

gija, Illinois Bar Assn., pra
dėjo svarstyti kaip galima bu
tų sustabdyti teikimų pašelpų 
tiems bedarbiams, .kurie i 
Amerikos piliečiai. Atėmus 
kiems žmonėms pašelpas 
žymiai sumažėtų bedarbių 
pimo išlaidos.

nėra
i to-

esą
šel-

Siekiasi vis naujų 
greitumo rekordų

esą galį tilpti 
Tokis pat dide- 

aerodromos yra 
taipgi ir Harz 

taipjau

Triukšmas Anglijos 
parlamente

WASHINGTON, s. 29. —Ry
toj, trečiadieny, visa šalis švęs 
prezidento Roosevelto 53 metų 
gimtadienj. Visur bus ruošia
mos pramogos naudai vaikų pa- 
raližiaus ligoninės. Kalbės per 
radio ir pats prezidentas.

LONDONAS, s. 29. — Va
kar svarstant valdžios pasiūly
mą nacionalizuoti bedarbių šel
pimą, parlamente kilo triukš
mas. Triukšmą sukėlė publi
ka galerijoje, kuri ėmė šaukti: 
“šalyn nedarbo aktą“, nes, jis, 
kaip numatoma, sumažintų .be
darbiams pašelpas.

Publika po triukšmingo pus
valandžio liko išvaryta. Bet ir 
tada nesiliovė nepaprastai ašt
rus darbiečių puolimai premie- 
ro MacDonald. IŠ debatų paaiš
kėjo, kad MacDonald ^ra nete
kęs visiško darbiečių pasitikė
jimo ir jie į jį žiuri su didele 
panieka.

WASHINGTON, s. 29. —Ge
ležinkeliams pradėjus siektisvis 
naujų greitumo rekordų ir sta
tant greitus “streamlined“ 
traukinius, nenori atsilikti ir 
elektrikiniai traukiniai.

Pennsylvania geležinkeliui 
elektrifikavus kelią tarp Wash- 
ingtono ir New Yorko, buvo 
padarytas greitumo bandymas 
ir elektrikinis traukinys’ iš 
Washingtono suvaikščiojo į 
Philadelphia ir atgal, 269 my
lias į abi puses, į 3 vai. ir 54 
min. Tai yra naujas greitu
mo rekordas dėl pasažierinių 
traukinių tarp tų miestų. Vidu
tinis greitumas buvo 78 m. į 
vai., bet vietomis traukinys da
rė ir 102 m. į vai.

CHICAGO — I Chicago atvy
ko Michigano policija su pro
kuroru tirti kun. Brooks ves
tą Beulah Maternity ligonine, 
2142 N. Clark St., kuriai Svei
katos departamentas dar per
nai atėmė leidimą ir ją uždarė.

Tas pats kun. Brooks turėjo 
Beulah, 
valdžios

Liūtas cirke papiovė 
žmogų

CHICAGO.—Kovo 19 d. vals
tijos kriminaliniame teisme 
prasidės nagrinėjimas bylos 
Samuel Insull, kuris yra kalti
namas pasisavinęs $66,000 iš 
Middle West Utilities Co., kad 
padengti savo brolio Martin J. 
Insull privatines spekuliacijas 
biržoje.

Del visai panašaus nusikal
timo prieš kiek laiko buvo tei
siamas Martin Insull, bet liko 
išteisintas.

Samuel Insull advokatai, sa
ko, kad pats kaltinimas yra 
juokingas, nes tokia sumą pi
nigų Insultams reiškusi tik la
šą kibire vandens, kadangi jų 
kompanijos tiktai dviejų valan
dų biznio apyvarta tankiai 
Siekdavusi daug didesnę sumą.

Jei ir šią bylą valdžia pra
laimėtų, tai Insullai vargiai bus 
kvaršinami teismais, nes bylos 
valdžiai brangiai kainuoja, o iš 
jų nėra jokios naudos, nes iki
šiol buvo jau dvi didelės bylos 
ir abiejose Insultai liko ištei
sinti.

KAUNAS. —1934 m. staty
bos sezono tenka pažymėti: 
Vytauto Didž. muziejus (bai
giamas), Sporto rūmai, Pažan
gos rūmai, žepiės bankas, Kau
no miesto savivaldybės rūmai 
(buv. pigiųjų butų kolonija), 
Kauno m. ligonių kasos rūmai, 
Pasvalio komercijos mokykla, 
Linkuvos gimnazija, Vytauto 
D. Gimnazija Klaipėdoje, In
validų namai, šaulių namai 
Šiauliuose ir Radviliškyje, tau
tininkų namai Šiauliuose, Pa
langos policijos sanatorijos 
praplėtimas, Alytaus miesto rū
mai (rotušė), Biržų Lietuvos 
banko skyriaus rūmai, Biržų 
apskrities savivaldybės rūmai, 
Šakių apskr. s-bės ligonine ir 
kiti.

Pernai pastatyta ir įrengta 
labai daug trobesių pradžios 
mokykloms. Dauguma trobesių 
statoma iš medžio. Tačiau yra 
pastatyta daug ir mūrinių, di
delių trobesių
Kaune—Aleksote, Vilkaviškyje. 
Vabalninke, Vaškuose, Kaišia
doryse, Josvainiuose, Užugiryje, 
Rokiškyje, Telšiuose, Mažeikiuo
se, Diduliuose, Utenoje, Žaga
rėje.

komplektų:

Lietuva nugalėjo run- 
^kelių k6nkūrse

Pabaltos 
Latvi j o 
salietros 
konkur-

Nusižudė smuiki 
ninkas

YORK, s. 29.
savo gražiausiais išei- 
rubais ir apsikabinęs

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lio oio biuras šiai dienai prana
šauja:

Dalinai apsiniaukę, biskį šil
čiau; pietų vėjas.

Saulė teka 7:06, leidžiasi 5:- 
01.

Brooks 
gimdyti 
| savo

KAUNAS.—Trijose 
valstybėse (Lietuvoje, 
je ir Estijoje) čili 
biuras buvo surengęs
są užauginti sunkiausią pašari
nį runkelį. Neseniai paaiškėjo 
to konkurso rezultatai: sunkiau
sias runkelis užaugo Lietuvoj. 
Jis svėrė 19,5 kilogrč Sunkiau
sias runkelis Latvijoj svėrė 
12,9 kg., o Estijoj—12,5 kg.

•Sunkiausią runkelį užaugino 
ūkininkas Stasys Kunca, Ant- 
kalnės kaime, Kauno apskr. Jis 
ir gavo iš čili salietros biuro 
Lietuvos I premiją—150 litų ir 
Pabaltės valstybių I premiją 
250 litų. Lietuvoje, dalyvavę 
šiame konkurse, net 6 ūkinin
kai užaugino runkelius nuo 13 
iki 18 kg. svorio. Jiems teko 
mažesnės premijos.

’ TALINAS, Estijoj, s. 29.— 
Pagarsėjęs visoj Europoj liū
tas Zapik paplovė jau trečią 
žmogų.

Dabar jo auka krito jo tre
niruotoj as Useue, kurį liūtas 
papiovė vietos cirke prie tuks- 
tančioJ cirko pažiūrėti susirin
kusių'' žmonių akių. Padaręs 
kelis triksus, treniruotojas at
sigulė šalę liūto. Tada liūtas 
puolė jį ir prasidėjo mirtina 
kova. Publikoj kilo baisi pa
nika ir daugelis žmonių liko su
žeisti. Pagalios subėgo kiti 
patarnautojai ir durtuvais liū
tą atgynė, bet treniruotoj as 
už poros valandų mirė ligoninėj.

Kelios savaitės atgal tas pats 
liūtas papiovė treniruotoj ą Hel- 
sinkuose, Suomijoj, todėl iš- 
pradžių Estijos valdžia neno
rėjo leisti tą liūtą rodyti Ta
line, bet paskui nusileido.

Liūto savininkas sako, kad 
liūtas pasidarė nebesuvaldomas 
mirus jo pataitei .

Vyrų nuodytoja-die- 
vobaiminga moteris

DEBRECZEN, Vengrijoj, s. 
29.—Nagrinėjimas bylos devy
nių moterų kaimiečių, kurios 
yra nunuodijusios 16 savo vyrų 
ir giminių jau prasidėjo. Tiek 
bent lavonų valdžia atkasė ir 
ištyrė.

žmogžudėms vadovavo 72 
metų senė Nagy, kuri užsiim
davo pardavinėjimu vaistinių 
žolių. Bet kartu su žolėmis 
ji pardavinėdavo ir nuodus, ku
riuos išgaudavo iš musėms nuo
dyti popieros. Ji yra kaltina
ma nunuodijusi ne tik savo vy
rą, bet ir kelis savo giminai
čius. ,

Jos giminaitė prisipažino nu
nuodijusi savo vyrą dėlto, kad 
jis sirgęs ir bijojusi, jog jai 
teks jį maitinti. Nuodų ji 
pirkusi iš teisiamosios 
Pastaroji tą nuginčijo.

Kaltinamoji giminaitė 
sušuko: “Tu esi melagė 
dora ragana!“

Nuodų pardavėja senė Nagy 
į tą ramiai atsakė:

“Visai ne, aš esu dievobaimin
ga moteriškė“.

Prokuroras įtaria,

“kūdikių farmą“ ties 
Mich., kuri dabar yra 
stropiai tiriama.

Aiškėja, kad kun. 
atvykusias į ligoninę 
mergaites pasiųsdavo
farmą, kur jų ^kūdikiai paskui 
būdavo numarinami. Farmos ka
pinyne jau surasta 20 kūdikių 
lavonai. Bet lavonai yra tiek 
apipuvę, kad negalima nusta
tyti mirties priežasties. Į kun, 
Brooks farmą mergaitės su 
pavainikiais kūdikiais siusdavę 
ir kiti daktarai. Chicagoj bus 
stengiamąsi surasti ir tas mer
gaites, kurios yra gimdžiusios 
kun. Brooks ligoninėj ar far- 
moj.

Kun. Brooks ginasi kūdikių 
nežųdsę, bet mergaitės esą tan
kiausia būdavusios tiek netur
tingos, kad negalėjusios tinka
mai palaidoti savo mirusius 
kūdikius ij? to^el jis juos lai
dojęs savo farmoj.

Už pačios kaltę vynas pateko 
kalėjimai 

' • h 1 ■ • ■ •
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ST. LOU1& Mo., s. 29. - 
Teismas nusprendė* kad vyras 
atsako už savo pačios darbus, 
jos atliktus jo akyse. Pasire
miant tuo, Robert Lemonds liko 
nuteigtas 60 dienų kalėjimai! 
už tai, kad. jo pati, jam ma
tant, sumušė šelpimo stoties 
darbininkę Mary Muldon. »

, •  .Į.l|i|.Į)IĮ|y.*.fj.,■■■)„.

LINCOLN, Neb., s. 29. - 
Nebraskos atstovų butas'įprl-

Tabako sindikatas vis 
dėl to susitarė

Nagy.
NEW 

sirėdęs 
giniais 
$5,000 smuiką, savo skurdžiame 
kambaryje nusitroškirto gaso 
dujomis danų ' smuikininkas 
Phillip S. Johnsen, 50 m., bu
vęs meilužis milionierės Viėto- 
ria Morosini, su kuria jis gy
veno iki jos mirties. Netoli 
lovos buvo padėtas ir rankraš
tis apysakos “Restfuldae“, ku
rią jiedu parašė.

Morosini pirmiausia apsivedė 
su savb tėvo vežėju, bet vėliau 
nuo jo pabėgo ir susidėjo su 

.....____ ______ _ .. smuikininku Johngen. Ji ir
—Enoch Collier, 97 m., pirmą smuiką Jam nupirko. Jai mirus 
kartą per kalnus nuėjo j Hot Johnsen pradėjo nebesisekti,. ...... , .
Spot miestelį ir pirmą kartą jta pralaimėjo bylą dėl jos tur* ėmė rezoliuciją, protęstuojan- 
•savo gyvenime pamatė trauki-to ir atsidūrė dideliame skur- čią prieš Jungt. Valstijų dėji- 
nj, automobilį ir išgirdo radio. de. Delei skurdo jis ir žudėsi, mąsi prie tarptautinio teismo.

DENVER, Colo., s. 29.—Fe
deralinis grand jury apkaltino 
104 žmones ir peržengimą fe- 
deralinių degtinės reguliacijų.

WHITESBURG, Ky., s. 29

ST. LOUIS,

Sukilimas Uruguay
MONTEVIDEO, Uruguay, s. 

29.—Daugely nedidelės repųb- 
likos provincijų prasidėjo su
kilimas prieš prezidento Terra 
diktatūrą. Jau įvyko daugelis 
susirėmimų tarp sukilėlių ir 
valdžios kariuomenės. Valdžia 
tvirtina esanti pergalėto j a..

Pačiame Montevideo, kur ne
mažai gyvena ir lietuvių, yra 
ramu, tečiaus vistiek buvo pa
daryta daug politinių areštų.

■ • ’ - ’ v

Salt lake city, s. 39— 
Svėikąios komięionierius reko
mendavo išžudyti 100,000 Utah 
ožkų, kad sustabdyti plytinių 
Malta karštligės tarp tos vals
tijos gyventojų.

tada 
ir ne-

Prokuroras įtaria, kad tos 
moterys savo vyrų nuodijimu 
užsiėmė per pastaruosius 16 
metų ir yra nunuodijusios gal 
šimtus vyrų. Jas dabar laukia 
kartuvės, ar kalėjimas iki gy
vos galvos. .

, iii........ i

DENVER* Cq1o.v s. Ž9.
metų mergaitė pagimdė 7 sva
rų kūdikį. Tėvas yra 45 m. 
vyras, kuris dabar sėdi kalėji
me už mergaitės suvyliojimą.

.. .. . ---iv -- ■ A •
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KAUNAS. — 1934 m. gruo
džio įnėn. baigės tabako sin
dikato sutartis. Sindikato 
dalyvių tarpe buvo kilę nesu
tarimų, nes sunku buvo pasi
dalinti gaminiais. Bet po ilgų 
derybų sindikato dalyviai su
sitarė ir užvakar Klaipėdoje 
pasirašę sutartį. Į sindikatą 
įeina šie Lietuvos tabako fab
rikai : Verblovskis, Salamonas, 
Zefir, Kontinentai, Zyvas ir 
Brovol. Verblovskio fabrikas 
yra Klaipėdoj, Bravol Vilkavi
škyje, o visi kiti Kaune.

MIRĖ, GIMS, SUSITUOK® 
m -■ l

ŠIAULIAI. — Praeitais me
tais Šiauliuose mirė 424 žm., 
gimė 778 žm. ir susituokė 
žmonės..

304

ĮSIMYLĖJĘ PABĖGO
-i-..—fT-yiR-’r-M1,1

MARIJAMPOLĖ.—Vieno 
tingo pirklio žydo duktė 
mylėjo vieną neturtingą amat- 
ninką lietuvį. Prieš porą die
nų kažkur jie dingo.

*

tur- 
įsi-
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KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y

Prakalbos

tikrai įvyks

GYDYTOJA.! IR DENTISTAI
padaina

LIETUVIAI

Pasakė

KITATAUČIAI

2880

ADVOKATAI

Kiti Lietuviai Daktarai.

Tel Lafayette 3572 
• ve ~

Studentų Medikų i Korporaciją

GraiČunas

DABAR

TeL Cicero 8724.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

pas mus baisiai * nepa 
Vienų dieną lynoja, ki 
ir sniegas krinta. Ben

1 
pir*.

vokiečiai 
kai kurios

burnojo, 
“Vater-

Potam 
pradėjęs 
“mirties 

panelę,

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

vai. po-pietų fr nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, 
valandai di<

ŠIE PAVEIKSLAI PARODO
Modernišką Triju-MinučiijBudą 

Palengvinti Skaudamą-Gerklę

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti.

IOBIVS. ir BALSAMUOTOJAS 
mavimas.Heras ir. nebrangus

718 W. 18th iSfc
Tek Monro® 8877

JOSEPH J; GRISI!
Lietuvis .Advokatas 
. 4631 South. Ashland r Avr,< 
'• Tel. Boulevard 2800 "
Rez.- 6515 .So* Rocktoll! 

Tek Renuh^ą.0723

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

Kolkas dar neištirta,, kode! 
Masterson norėję nužudyti i šar
vo draugą ir r pats nusišovė.

Suėmė keturis jaunus • banr 
ditus ir jų vadą. Bandydami 
pasprukti, jie nušovė policmo- 
ną. Visi jie kaltinami pirmo 
laipsnio žmogžudyste. Vadina* 
si, jiems gresia elektros ke-

Nuo Peršalimo 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus _

Brookjyne prie> ą®Hįiųi jtr.anto 
tapo surastas Lillian" Keikei 
lavonas. Savo laiku ji. bUyo 
pasižymėjusi artistė. Vėliau jai 
pradėjo nesisekti: apsivedė, iš
siskyrė- ir šiaip, turėjo visokių 
nemalonumų.. Jos . pinigai irgi 
sutirpo. Didžiausias j oš"* turtas 
buvo brangus apsiaustas, su 
kuriuo ji nepersiskyre nei mir
dama.

Skelbimai Naujienose 
duoda? naudą d^ltO> 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Avė.
Phone Canak 0523, 

irW,l:30 
^..Nedalioms ^nuo 
Kalbame lietuviškai

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

Moderniška koplyčia dykai. 
668 W. 18th St. TeL Canal 6174 

' CHICAGO. ill.

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

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

Tel. Seeley 7380 
Namų telefonas JBrunswick 0597

OPTOMET^ISTAS 
1801 So. 

Kampas < 18 St- 
Valandos ,nuų-9: 
iklk‘8!0W‘Vav> va: 
£00 iki 12:00

Palengvink Skausme, šiurkštumų, 
Opumą ■ Beveik Urnai.

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimų 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Teh Prospect 1980

Viso $5.00
Pinigai paštu pasiųsta. Kau

nan.

Valandos . nuo 9. iki 8 vakaro, 
Seredoj pagal sutarti.

KAINOS ant Gepuinę 
Aapirin,. RadikąliŠkai

_• L ZOLP
GRABORIUS 

1646.West .46th St
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49th Ct
Koplyčia dykai

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

AuMASAI^KIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja y Chica- 
goję ir • apylinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tek Drexel 9191

Dr. Ai Ai Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų, ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas ,3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street 

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

diena..

štai yra. saugus, modemiškas ir pasek
mingas būdas palengvinti. gerklės skaut 
dėjimų, šis būdas palengvins: skausmų, 
aštrumų ir iritaciją i taip mažai laiko, 
kaip dvi arba trys minutės; Daugelis 
gydytojų .pataria ir milijonai seka r sulig 
jų patarimų. Pamėginkit ir jus.

Viskas ką jus darute tai sutrupinate ir 
išmaišote 3 BAYER Aspirin Tabletkas 
į trečdali stiklo vandens ir gargaliUo* 
jate su juo dusyk—kaip parodoma pa
veiksle. (Jeigu jus turite peršalimo 
ženklus, priimkite BAYER Aspirin ir 
gerkite daug vandens).

; Nusipirkite TIKRAS BAYER Aspk 
rin Tabletkas dėl šio reikalo. Jos pasi
leidžia ir ištirpsta. pilnai, padarydamos 
gargąjiavimą. be. Įrituojančių dalelių.

BAYER Aspirin kainos tapo galuti
nai nupigintos, taip, kąddabar, nėra 
priežasties priimti kitas negu tikras 
Bąyer, kurias jus norite.

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. iHyde Park 3395

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

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

Brooklyne pradedama valyti 
džiunglės. Namų komisionierius 
(jaji išleido orderį, ka<L butų nu
griauta septyniolika. čami|. Vi
si jie pripažinta. netinkamais 
gyventi. Trumpoje ateityje dar 
30 namų btis paskirta nugrio
vimui.

Du poličmonai sumanė, pasi-r 
linksminti. Jie nuėjo į restora
ną, kur Harold Masterson iš
gėrė kelias burneles. Kai už
baigė.. valgyti, Masterson- atsi
stojo prie durų ir išsitraukė 
revolverį,. pareikšdamas, kad 
neįeisiąs Hopkinsui išeiti. Tuoj 
po to jis pradėjo. Šaudyti. Hop- 
kins sugriuvo pasruvęs krau
juose. Tąsyk Masterson-atsuko 
revolverį -sau j kaktą ir-nusišo
vė,

Hopkins tapo skubiai nuga
bentas j ligoninę, kur jam pa
daryta. kraujo transfuzija.- Jo

mingai ir vaizdingai atpasakor 
jo Dariaus ir Girėno paskuti
nę kelionę; kaip, j ie nugalėj o 
okeaną -ir r žuvo -visai arti nuo 
Lietuvos.

Jo kalba kai kuriems išspau
dė net ašaras. Tysliava prisi
minė ir antrą skridimą. Pa
reiškė, Jogy tas skridimas, — 
nežiūrint, ką blogos valios žmo
nės nedarytų
Vaitkus, šį pavasarį bus pilnai 
pasiruošęs skristi iš. Amerikos 
į Kauną.

Kai dėl • pagerbimo žuvusių 
lakūnų atminties,- tai Tyslia
va pareiškė? jog siūloma aik
štė yra per mažas dalykas, 
žuvusieji drąsuoliai užsitarnau
ja geresnės atminties.-

žmonių prisirinko pilna , sve
tainė, nors: ir buvo imama. 10 
centų įžangos. Mačiau, kaip 
vienas Bimbos parapijonas pri
ėjo prie f Tysliavos ir pasakė: 
girdi, tu esi olrait vyras.

Tel. Boulevard 5914 Dieną 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 Rezidenciją 
3335 So. Halsted St

' CHICAGO. ILL.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per. 8f 
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.

Ofisai ir Laboratorija: 
1034 W. 18th St„ netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park'.6755 ar Central 7464

Trečioji; grupe, 100 žmonių, 
iš Klaipėdos išsikraustė sau
sio 10 d. Ir štai bloga jiems 
buvo sočioj; Lietuvos žemelėj; 
jie prieš ją visaip 
šmeižė, žemino. O 
landą’’ kai atėjo laikas aplei 
sti Lietuvą ir važiuoti, tai vi 
si; iškeliaujantieji 
graudžiai verkė;

Pernai Lietuvos valdžia, kai 
turiems Vokietijos, piliečiams, 
turie užsiėmė kurstymais prieš 
Lietuvos respubliką, nedavė 
darbo leidimų, jr jiems buvo 
pasiūlyta išsinešdinti Vokieti
jon.; Taip du nedideli būreliai 
vokiečių išsikraustė j į MVater- 
’andą”. Bet štai pats vokiečių 
konsulatas. Klaipėdoje ėmė or- 
ganizuoti vokiečių gabenimą į 
Vokietiją. Pirmiausia- tokių, 
kurie yra buvę Vokietijos val
dininkai ir dabar gaudavo iš 
vokiečių valdžios pensijas. 
Jiems • buvo > pagrasinta atimti 
pensijas, Jeigu jie- negrįž. į Vo

kietiją, o vokiškuosius pinigus 
leis pragyvenimui nepakenčia
mos- Lietuvos žemėje. Ir taip 
vokiečių konsulatas jau paruo
šė tris grupes po maždaug 100 
Žmonių ir-išsiuntė į Vokieti-

srv#." 
ti« Be to «r 
•BMnlJrarlnoe i

Gerai trarkaliuok — Užverpk 
“• ralva I užpakali, teitu! trupu
ti* niUeta. • i gerklę. Padaryk tai 
duayk. Neplauk burnos po garga
liavimui.

Policmonas Frank L. Schultz 
buvo labai pavyzdingas > vyras. 
Taip bent liudija jo žmona. Bet 
štai prie jo pradėjo plaktiskažJ 
kokia p-ia Paul. Jokios ramy
bės jis neturėjęs: Paul be pa
liovos bombardavusi poliemoną 
telefonais ir telegramomis.

Schultz su ašaromis akyse 
apleidęs namus ir susidėjęs gy
venti su p*ia Paul. Kuriam lai
kui praėjus jis vėl - grįžo pas 
savo žmoną . ir vaikus. Buvęs 
nepaprastai linksmas.

Bet štai paaiškėjo, jog kaž
kur dingusi p-ia Paul. Jos nie
kur nesurandama. Surasta .tik 
du laiškai, kuriuos neva ji pa
rašiusi. Tačiau tyrinėtojai sako, 
kad tie laiškai yra klastuoti: 
juos parašęs policmonas Schultz

Dabar jis pateko j bėdą.,Rei
kalaujama, kad paaiškintų, kur 
dingo p-ia* Paul;

moterys net alpo. Ir buvo ko 
jaudintis. Kai gaudavo pensi
ją, tai Lietuvoje, kur toks pra
gyvenimas pigus “bajoriškai” 
gyveno. O Vokietijoje su to
kiu pinigu teks labai skursti, 
nes ten pragyvenimas bent tri
gubai brangesnis. O kas dar
bo ieškos, tai teks sunkiai ver
stis krašte, kur yra milijonas 
bedarbių. Taip išdidžioms vo
kiečiams teko apraudoti aplei
džiamą Lietuvos žemelę...

Tsb.

Jeitu turite Salti, priimkite 
<**•■2 BAYKB Aeoirtn T«bletiw»«. 
Itaprkit pilną stįklą vandene.. AV 
karto’®t. jei bus reikalaa: pirmiau 
perskaitykit nurodymus .pakelyje.

Trumpos žinutes
- i'

• y;

Prieš kiek laiko nusižudė Dr. 
Orestes Castanga,. kuris ilgoką 
laiką nesveikavo. Jis kelis kar
tus ir pirma bandė nusižudyti, 
bet via išlikdavo gyvas, šį įkar
tą jis peiliu perdūrė širdį.

Dr,- Castanga dėl nesveikatos 
negalėjo praktikuoti.;.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas 

'<.VaU.ndoeWdo' 9-9 ;
2420 W. Marąuette Rd.
arti Western Avė. Hemlock 7828

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 8483

Sutrupink, ir . iftmai&yk 3 
* BAYEH Aspirin .. Tąbletka* . I 

vieną trečdali stiklo vandens.

Oras 
stovus, 
tą šąla 
drai labiau panašu j rudenį, 
negu į žiemą.

— Frank Lavinskas.

DR. VAITUSHį OPT. 
lietuvis 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių t įtempimą,.. kuri* 

esti priežastimi- galvos skaudėjimo, 
svaigimo, , akių 5aptemimo, nervuotis 
mo, . skaudamą akių., karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisinrui akinius.1 Visuose atsitir 
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra/ parodančią mažiausias klaL 
dar. Spęęiala atyda atkreiptam i .mo
kyklos vaikus. Kreiyos. akys : atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne** 
deltoj ? nuo 10 iki. 12.:.

J '
Daugely, atsitikimų akys > atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau.v 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phojie. Boulevard .7589

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kanu

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

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

Rez. Telephone Plaza 2400

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Bayer 
__ ___________.. J vNupi* 
gintos ,ąnt - Visų., Didžiu- .

Kai 1923 metais Klaipėdos 
kraštas, su 2400 ketvirtainių 
kilometrų plotu ir apie 140,000 
gyventojų perėjo Lietuvai, to 
krašto vokiečiams buvo palik
ta teisė priimti (optuoti) Vo
kietijos pilietybę ir per tam 
;ikrą. laiką išsikraustyti į Vo
kietiją. Vokiečių valdžia per 
savo konsdlatą bei agentus, ra
gino klaipėdiškius f vokiečius 
neoptuoti Vokietijos pilietybę, 
o palikti Lietuvos piliečiais, 
kad Lietuvoje jie stiprintų ir 
palaikytų vokišŪttiną^ Vis tik
ai gera: dalis, klaip^ėdiškių vo

kiečių optavo Vokietijos pilie
tybę, bet paliki gyventi Klai
pėdos krašte.

Dr. Charles Segal1
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL 
OFISO VALANDOS: j 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4

Nedėliomis nuo. 10 iki 12 
PhoneąMIDWAY

Dt T> Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas, Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir. nuo 
6-<8-v.*-v. Nedėlioj pagal sutartį

Du broliai fanatikai bandė 
padegti katalikų bažnyčią, kad 
tuo buęlu atsikratyti nuo “vel
nių’’. Tai atsitiko pernai pa
vasarį. Jie buvo policijos už
klupti, bet paspruko, nušauda
mi vieną poliemoną ir vieną 
šiaip sau pilietį.

Bet šiomis dienomis tie fa
natikai. vėl; buvo policijas už
klupti , Long Island City, šį 
kartą jiems pasprukti nebepa
sisekė. Vienas jų tapo nušau
tas, o kitas pats nusižudė.

Broliai buvo Samuel: ir Jot 
seph Faruggia. Abu turėjo po. 
licijos rekordus.

Dr. Pulsuckis 
LE VAN' 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tėl.. Hemlock 6699 

Valandojul-4 po pietų. 7-10 vak vak. 
Rezidencija: 

6412 > So. Campbell Avė. 
‘ Prospect. 0469

Sauaio 18 d. Lietuvių Pilie
čių svetainėje įvyko prakalbos^ 
Prakalbos buvo rengiamos tuo 
tikslu, kad išgauti iš miesto 
leidimą pavadinti kažkokią 
aikštę Dariaus-Girėno pagerbi- 

kalbėtojai 
po vado- 
Pirminin-

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

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

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

N. RADIS Ch.

Bjuy .g|oves with what 
it savęs.

Mflra i . ■ ■aostMi BOai t

r »PMU<o du> 
raliu sutaupiau

DR. G. SERNER 
UETUYIS..

Tel.. Yards. 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
: Ištaiso.

Ofisas ir rAkinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted .'St.
Valandas uo .10—4, nuo 6 iki 8 . 

Nedėliomis nuo 10 iki-12* vaL dieną.

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tėl. Canal 0257 

Dr. P. Z. Zalatoris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So.' Halsted Street 
CHICAGO, ILL

Visi Telefonai:
Yards 1741- 

1742;
LAIDO JAM PIGIAU 

NEGU KITI
j Ambulance Patarna- 

vimas Diena ir Nak
tį; Moderniška Kop- 

r lyčia >, ir Vargonai 
DYKAI!

J. F.EUDEIK1S
*' Laidotuvių Direkto

rius per 30 Metų
4605-07 S. Hermitago 

Avenue
Skyrius

4447 S, Fairfield Ąve.

VOKIEČIAI APLi:ID- 
ŽIA.I.IETUVĄ VERK- 

DAMI

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. California Avenue 

Telefonas Republic 7868
..... —... .

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

Tel. Kenwood 51Q7 
VALANDOS:

nuo 9:dki 11 valandai ryte 
nuo.6 iki 8 valandai vakare, 

Apart Šventadienio • ir ketvirtadienio.

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL

mui,. Pakviestakeli 
ir “Birutės” choras, 
vyste p. Strumskio. 
kavo p. Draugelis.

Pirmiausiai choras 
vo Amerikos ir Lietuvos him* 
jius. Jaunas advokatas Briedis 
pasakė trumpą., kalbą angliš
kai. Jis Amerikoįę augęs ir lie
tuviškai. negali kalbėti. Kalbėjo 
p. Vitaitis, o paskui alderma- 
nas Douglas Sullivan. Pasigy
rė, jog jis labai daug dirbąs, 
kad ta aikštė butų pavadin
ta “Lituanica 
jau įnešęs ir. rezoliuciją, kuri 
.esanti miesto knygose užpro
tokoluota. Pradeg tos rezoliu
cijos ieškoti kišenėse, žmonės 
žiuri, ką jis čia ištrauks. Pa
galios, iš . brusloto išsitraukė 
nedidelį popieros sklypą. Per
skaitė. Parašyta, kad norima 
tokią ir tokią aikštę pavadin
ti Lituanica ir tuo budu pa
gerbti Dariaus ir Girėno at
mintį..

Paačiavęs lietuviams už jo 
rėmimą laike rinkimų, Sullivan 
savo kalbą užbaigė.

Pristatoma kalbėti p. Tyslia- 
va^ “Vienybės” redaktorius. 
Jis pasakė geriausią kalbą. Pir
miausiai papasakojo anekdotą. 
Girdi, kai Darius dar buvo 
Lietuvoje, atvažiavo amerikie
čių ekskursija. Viena panelė, 
tos ekskursijos dalyvė, pano
rėjusi paskraidyti. Darius su
tikęs ją pavažinėti. Panelė* ma
tomai, abejoju, Dariau^ gAbii-t 
mais ir vis klausiusi, ar jis ge
rai galįs skraidyti. Gavusi už
tikrinimą, ant galo, sutikusi.

Pirmiausiai Darius iš visų 
pusių gerai pririšęs panelę lėk
tuve, kad neiškristų, 
įsėdęs į lėktuvą ir 
ore daryti visokias 
kilpas”, kad įtikinti 
jog jis tikrai moka gerai skrai
dyti.

Kai skraidymas pasibaigė, 
Darius paklausęs panelės, kaip 
jai patikęs “raidas”. Tas rai
das, matomai, panelei įvarė ne
mažai strioko. Ji supykusi at
šovė Dariui: “Tu esi :tas gyvu
lys, kuris- atrodo kaip arklys, 
bet turi karvės uodegą”. Va
dinasi, norėjo pavadinti jį asi
lu už iškirtimą tokio šposo.

Paskui Tysliava-labai jaus- padėtis labai rimta

Parama . “Pasaulėžiūra” dvi
savaitiniam - laikraščiui

1, ). Chas, Norkus iš
Philadelphia,! Pa. ........... $2.50

2. ) Dr.; A. L. Graičunas $2;50

Jos kūnas tapo surastas 
smėlyje. ■ šAlia; gulėjo tuščias 
butelis nuo degtinės. Kolkas 
dar; nėra* nustatyta,•»ar•• tame 
butelyje buvo nuodų,i ar ne.

Kolker buvo tik. 32’ metų 
amžiaus.

Frank . Lavinskas..

ANTANAS PETKUS 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct 

Tel. Cicero 2199 
CICERO. ILL _______

ATĖJUS LIŪDESIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis
Tėvas

' Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 ;So. Kedzie Avenue

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnavja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

TM. Canal 2515 arba 2618 
SKYRIUS!

1439 Si;.49 iGt, Cicero* I1L 
Tai. Simo 6927

MtSi>. Anelia K. Jarusz
- Phy sical Thecrapi; n . and Midwife| | 6109 S. Albanj

'V^Memlock 9252
Z’ Patarnauju prie 

i gimdymo namuti 
j|W s? ar ligoninėse, 
'4ĮĮĮĮ ' dbodu massage 

eleetrie treat- 
k/S|ZnjjH ment ir magne- 

blankets ir tt 
Moterims ir mer- 

ginoma; patari- 
■ mai * dovanai.

LIETUVIAI
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

RAIN-EXPELLE-R
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Lietuvos Benas pa
gerbs dirigentą Pet

rą Sarpalių
Rengia specialį koncertą-vaka- 

rą Auditorijoje kovo 24 d.

BRIDGEPORTAS. — Lietu
vos Benas, kuris dabartiniu lai
ku pasekmingai gyvuoja po va
dovyste muziko Petro Sarpa- 
liaus nutarė surengti dirigen
tui pagerbtuvių koncertų-vaka- 
rą kovo 24 d., Chicagos Lietu
vių Auditorijoje.

Nutarimas buvo padaryta 
metiniame susirinkime, kuris 
įvyko sausio 22 d., B. šemeto 
svetainėje. Senasis pirminin
kas, Pranas Andrijauskas per
davė valdybos vietas naujai iš
rinktiems nariams, kurių prie
šakyje taipgi stovi, p. P. Sar- 
palius.

Nauja valdyba

tuvių. Lietuvių improvement 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks vasario 19 d. 1935, ir 
kito jokio susirinkimo ankščiau 
nebus.—A. F. Pocius, pirm.”

Ciceroj “kunkuliuo
ja”. Už ką? Už tuš

čia maiša 
c ir

“Sukilimas”, kelionės Pitts- 
burghan, Horiddon ir kiti rei
kalai

CICERO.—J. Bernadišius, an
glių sandėlio savininkas, per
eitų savaitę buvo išvykęs į 
Pittsburghų aplankyti sergantį 
brolį. Iš kelionės p. Bernadi- 
čius patyrė, kad Pittsburgho 
žmonės yra daugiau suvargę, 
negu Cicero ar Chicagos. O 
gal tik taip atrodo? To nelem
to vargo visur užtenka.

R.D.CHAPIN
President

Hudson Motor Car Company

Vice-pirmininku yra Juozas 
L. Grušas, nut. raštininku — 
Leonas Jesevič, turto rašt. — 
K. Phillips, ižd. — Pranas Bi
stras, kasos globėjai — Jonas 
Rakauskis ir Jeronimas Reks- 
nis, maršalka — Liudvikas Ki- 
bartas, o gaidų prižiūrėtojas 
— K. Filipavičia.

Pareitų metų pabaigoje Be
nas surengė pasekmingų vaka
rų Brighton Parke, kuris pa
sisekė ir programo ir publikos 
atžvilgiu. Kadangi tų progra
mą tvarkė ir gerai prirengė 
Petras Sarpalius, tai narys 
Pranas Venckus ir davė įne
šimų rengti dirigento pagerbi
mo vakarų, kad tuo parodyti 
beno dėkingumų už jo darbą. 

, Lietuvos Benas taipgi šia 
proga nori padėkoti daininin
kui J. Romanui, šokėjams-jau- 
nuoliams, jų mokytojams, jau 
nuolių chorui, jų tėvams, pp. 
Jakavičiui ir Vaidylai, J. Bud 
rikui ir S. Valančiui ir visiems 
kitiems, kurie prisidėjo prie 
Ėrighton Parko vakaro pasise
kimo.

Kviečia Beną j Oak Forest
Beje, j susirinkimų buvo at

silankiusios pp. Kukuraitienė 
ir žalagėnienė nuo Lietuvių 
Dukterų Draugijos. Jos kvie
tė beną dalyvauti parengime 
Oak Forest prieglaudos sene
liams, vasario 3 d.

B. V. P.

Šaukia susirinkimą, 
ar nešaukia? Ginčas

L. I. kliube

P-o J. F. Kimbarko žmona 
su dukterimis ir savo seserimis 
buvo išvykusios atostogų į Flo
ridą. Laimingai sugrįžo namo 
prie savųjų ir sako, “No place 
likę home”.
Sako, “kovk už tuščią maišą”

Pas mus politinis veikimas 
kunkuliuoja. Lietuviai į tų sū
kurį taipgi pakliuvo ir tarp sa
vęs aštriai kovoja. Kovoja už 
tuščią maišų.

Lietuvių Improvement Kliubas 
net šaukia nepaprastų susirinki
mų ir tai prieš pirmininko p. 
Pociaus norų. Politikoje veik
ti reikalinga, bet tas veikimas 
turi būti be kerštavimų. Nors 
vieni duoda patarimus ir pa
vyzdžius kitiems kaip nesibar- 
ti, bet tie patys patarėjai ne
snaudžia ir nesisaugoja nuo į- 
kaitimo.

Vyrų ir Moterų Apšvietos 
draugija švente savo 20 mėtų 
sukaktuves. Turėjo parengimą, 
bet jis buvo menkas iš visų 
atžvilgių. Draugiją kontroliuo
ja ščyrieji stalincai. Kaip ki
toms panašioms draugijoms, 
taip ir šiai—ateities nesimato.
Penktadienį Raudonos Rožės 

Kliubo mitingas
šį penktadienį bus svarbus 

susirinkimas Raudonos Rožės 
kliubo. Tai antras susirinki 
mas šiais metais naujoje vie
toje, Liuosybės svetainėje.

Kliubo nariai yra raginami 
būti laiku ir skaitlingai susi
rinkti, kad išgirsti pilnų at-

skaitą iš 1934 metų ir kitus 
svarbius raportus.

Su duoklėmis draugijoje bu
vo įvesti pertvarkymui. Visi 
nariai moka lygias duokles ir 
gauna vienodas pomirtines. Na
riai taipgi raginami neužmiršti 
atsivesti į susirinkimą savo 
draugų ir juos prirašyti prie 
tvirtos organizacijos. Priimami 
jauni nevedę vyrai.

šeštadienį po pietų neatmez- 
gamu mazgu bus surišti jaunas 
p. Poška ir p-lė Atkočiuniutė. 
Ji yra duktė pp. Atkison. Abu 
čiagimiai jaunuoliai.

Iškilmingoje vestuvių puotoj 
šeimininkaus p. Skupienė, paty
rusi šeimininkė. Numatoma 
daug svečių, nes jaunieji turi 
daug giminių ir plačią pažintį.

—“N.” Kasėjas.

Roselande organi
zuos Moterų Lygos 

skyrių
ROSELAND. — Pas kelias 

Roselando lietuves moteriškes 
ir paneles yra kilęs sumany
mas sutverti Lietuvių Moterų 
Piliečių Lygos, (Lithuanian 
Women’s ‘ -Civic >>League) sky
rių, Roselande.

Tuo tikslu Palmer Park 
Field House rytoj įvyks pasi
tarimas, į kurį kviečiamos vi 
sos roselandietės be skirtumo 
pažvalgų ir partijų. Susirinki-

mo pradžia 7 vai. vakare. 
Roselandietė.

' -.--T-—

Šiandien paskaita, 
“Moterų Ligos”

BIUDGEPORT—Dr. S. Nai- 
telis šiandien skaitys paskaitą 
noterims, ‘‘Moterų Ligos ir 
.taip nuo jų apsisaugoti” San
daros svetainėje, 814 West 
33rd Street, Paskaita bus iliu 
įtruota paveikslais.

Rengėjos, L. M. Draugijos 
‘Apšvieta” narės kviečia visas 
suinteresuotas moteris ir pa
neles atsilankyti paskaitų iš
girsti. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. įžanga veltui.

Jis niekšas, jis žvė
ris, bet be jo ne- 
miela gyventi-

Viena Anna Knapp, 42 me
tų amž., 5241 S. Damcn avė., 
patraukė savo vyrų į teismų. 
Pareikalavo nuo John Kndpp 
divorso. Skunde ji nurodė, 
kad John nulaužė jai nosį, su
kandžiojo jos rankų, nulaužė 
jos kojų, supjaustė kaklų, iš
mušė dantis, užmušęs jai akį, 
drožęs smarkiai per ausį ir, 
priedų, pasigriebęs kūjį Su juo 
skaudžiai jų sumušęs.

Nežiūrint visų tų nedorybių, 
ir bylai einant prie pabaigos, 
moteriškė nutarė bylų panai
kinti ir grįžti prie savo vyro, 
žiauraus John Knapp. Jis 
niekšas, jis nenaudėlis, bet be 
jo nemiela gyventi...

pirmyn]
CHARPS and FLATS

Corning home late Sunday night, 
0 tircd to talk, būt thihking...
Thinking of how successful the 

operetta 'was. How beautiful Mrs. 
Stęphėns looked in her red and 
ėold satin gown with simply gorge- 
o.us, matęhįng roses i n her arms.;. 
that Krank Jacavičius has again 
scored a triumph... how effective 
that second act was with its com- 
plete darkness, punetuated only by 
lanterns, and a green “spot” to 
give that ecrie atmosphere... that 
the voice of Germaine, Aldoną Gri
gonis has never sounded better... 
of vvhat a splendid avation Whit- 
ney Tarutis received after his first 
song... of what a svvell performance 
Danny Kežas gavę, and of his ex- 
treme popularity with the audi- 
encc... of how warm John Bakstelia 
miich have been with two wings... 
Thinking that the girls in the ballet 
looked very nice in their outfits... 
of how well the orchestra sounded, 
and of the great asšistance it was 
especially in the chorai numbers... 
o what a grand audience we had 
— their deafening applause... of the 
splendid cooperation of the chor- 
isters... ,

Thinking of how proudxwe all 
were of Mr. Stephens whcn thic 
audience demanded his presence o n 
the stage, and being glad with him 
that the operetta was such a tre- 
mendous success, knowing as we 
do, how hard he worked to make 
it so.

Becalling somebody’s very un- 
fortunate error in mistaking Aldona 
WAliiiliš’ mink coat for their own. 
Won’t the one who made this mis- 
take please call Miss Waliulis at 
Belrnont 5923, and relieve her anx-

Iety, She vvill be glad to call for 
the garment...

Wondering how long it will take 
Mary Katarais and Frank Pūkis to 
lenrn to do the Continental? Thcy 
certainly get enough practice... 
wondering too, how much water 
will flow under the bridge beforc 
that near-miraele of lašt Thursday 
reaccurs — three times as many 
fellows at rehearsal aH girls... theh 
too, Johnny Davidauskas with lip-

stick on his lips during the dance 
Sunday. Was that vvhat vouldn’t 
come off after your stage appcar- 
ance, or —...

Ąnticipating several UiyjgKTNau- 
jienos Conccrt, for irinch we are 
to sing, “The Chdcolate Soldier”, 
to be presented by Goorgie’s cho
ras, and rehearsal this Friday with 
its promise of a party afterwards. 
Yes, that group pieture of the 
chorus too! —The Duchess.

Gerkit ir Reikalaukit

ir

NATHAN 
KANTER

Alinei**

Kentuckv

Bonrbon

Liet u vi Akos

Degtinei*

Visone
Mutual Triių 

tvaigfdžiu

Mutual LiquorCo. į
4707 S. Halsted St. |

Tel. YARDS 0803

Cicero organizacijos sekretorius 
šaukia extra susirinkimą; pir
mininkas užginčija

CICERO. — A. Tumavičius, 
Lietuvių Improvement Kliubo 
sekretorius prisiuntė praneši
mų, kuriame sako, kad:

CICERO. — Rytoj, sausio 
31 d., Liuosybės svetainėje. 
49th Ct., ir 14th St., įvyks

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

Collaterąl Paskolas.

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

Tel. Franklin 0576

PILĖS
Be peilio, deginimo arba skausm* 
MESLINRS VOTIS, SPRAGAS, KRAUJI
NI TUMKRIAI, FISSURES, FISTULAS, 
PRURITIS (Niežančlog Pilės), PROS- 
TRATIS ir kitos inčšllnSs Ilgos gydomos 
musų Švelniu ir neskaudžia VARICUR 
Metodu.
Mes ypatingai kviečiame tuos, kurie yra 
netek? vilties būti pagydytais. Yru sta- 
čiok nuostabu kaip tos rūsčios, be vilties 
Ilgos greit atsiliepia i š| treatmenti).

VARICOSE
GYSLOS IR VOTYS

Greit ir be Skausmo Panaikinamos. 
Daugelis žmonių mano, kad jie kenčia 
nuo RIIEUMATIZMO, NEURITIS, NKU- 
RALGIA, ARTHRITIS, NERVIŠKUMO, 
PŪSLES, AR INKSTŲ LIGOS, kuomet 
Ju Ilga tikrai paeina nuo VARICOSE 
GYSLŲ, VOČIŲ, SUTINUSIŲ BLAUZDŲ 
arba MASINES LIGŲ.
BE IŠLIKIMO IŠ DARBO 

ARBA IŠ NAMŲ
The VARICUR padarč tūkstančius links
mais — KODĖL NE JUS?

REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELES 
DYKAI.

DYKAI EGZAMINACIJA IR PATARIMAS
Ofiso valandos: 0 iki 8 kasdien. Antrad. 
ir Penktad. tiktai nuo 0 iki 0.-—Neda
liomis nUo O iki 1 po piet.

VARICUR 
INSTITUTE

64 WBST RANDOLPH ST.
4-tos lubos Garrlck Theatre BIdg.

1

Nerizikuok su Anglim!
YRA daugelis rūšių anglių. Du šmo

tai, kurie pranašus vienas į kitų, 
gali būt skirtingi kokybėje, šilumoje, 

kiekyje durnų ir pelenų, šie skirtumai 
pasirodo tik anglim sudegus.
Kodėl rizikuoti kuomet jus perkate 
anglis? Taip lengva Yra būti tikru.
Consumers Coal yra perkamas po nuo- 
dugniaus išbandymo ir parduodamas 
su neapribuota musų garantija, kad 
yra augštos rūšies, teisingo svarumo 
ir kostumieriaus užganėdinimUi. JOS 
TURI JUS PATENKINTI1 ARBA 
MES ATSIIMSIME IR SUGRAŽIN
SIME JŪSŲ PINIGUS.

. r *■ ' . . .

Jus neimate jokios rizikos kuomet jus 
perkate GARANTUOTAS ANGLIS.

(Bnsųmers (ompany
......................-....... . ' ' ' 11 11 " ■ '-">4 r.

elephone^ >AL-COKE-ICE 
ILDING MATERIAL

Į SUTAUPYSIT PINIGU Ė 
j Pirkdami Čcverykus Pas Mus :

Musų krautuvėje visuomet ■ 
J rasite didelį pasirinkimą B

spalvų, didumo, stylių ir ma- ' 
4 reS W rn teriolo.

Mes turime čeverykus vy- JJ
1 rams, moterims ir vaikams, j
H Kaliošius užlaikoma visokius |

i 1000 porų čeverykų jūsų pasirinkimui. O kainos nebrangios į
: UNIVERSAL SHOE STORE :
B ZALESKI IR MARTIN, Savininkai
5 3337 SO. HALSTED STREET ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

DUODAME PASKOLAS ant M0RG1ČIU
Lengvais išmokėjimais nuo 5 iki 20 m.

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

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

Pirma Federal ir tvir
čiausia finansinė ištaigą.

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

Tavo turto® »P«au»o- 
taa per U. 8. Govern
ment į.taigU, Federal 
Savihge and Loan 
Inanranee Corporation. 
Vaehlngton. D. C. dėl 
kiekvieno asmens iki 
*0,000.06.

4

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

Gąlįma mokėti po 50c. i mėnesi

tderalSavings 
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1679 
JUSTIN MACKIEVVTCH, Rašt

šaukia, tai dėl suklaidinimo lie-
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FORM 
OP 

TORTUBE

extra susirinkimas Lietuvių 
Improvement Kliubo. Susirin
kimas yra šaukiamas labai 
svarbių reikalų apsvarstymui, 
todėl visų narių atsilankymas 
yra būtinas. Ateidami nariai 
turi atsinešti ir mokesčių kny
gutes, nes kitaip nebus įleid
žiami. Susirinkimas vien na
riams. Jokie pašaliniai nega
lės dalyvauti. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

A. Tumavich, Rašt.

To kliubo pirmininkas, p. A. 
F. Pocius prisiuntė kitą prane
šimą, kuriame sako, kad:

“Cicero eina kalbos, kad Lietu
vių Improvement Kliubas šaukia 
extra susirinkimą. Netiesa, nie
kas nėra įgaliotas šaukt virš- 
minėto susirinkimo. Jeigu kas

r PETER PEN
CAPTAIM 9LUMD&O. ©US

I * ‘ i • • • , ., > •
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BIUROKRATIŠKAS BUKUMAS

GERI, KOL DIRBA

RUSAI KETINA PRIPAŽINTI MANČUKUO

Red.) už juos,

Vasario-February 10, 1935
IJETUVių AUDITORIJOJ

PRADŽIA • »■ VAU PO. PIETŲ

PROGRAME DALYVAUJA 250 ARTISTŲ

A<feaŽwii

88H0
4.00

KLAIPĖDA.’ Elta. Klaipėdos 
krašto seimelio lietuvių frak-

Naujienoa eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halstad SL. Chicago, 
RL Telefonas Canal 8500.

87.00
3.50

88.00 
4.00 
2.00

Entered as Second dass Mattel 
Mareli 7th -1914 attha Port Office 
o* Chicago, Dl. under the act of 
Marcb 8rd 1879.

Klaipėdos kr. Seimėlio 
lietuvių frakcijos 

pareiškimas

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

BIMBIŠKA “ISTORIJA

Koncertui užšibaigus—linksmus 
' šokiai iki vidurnakčiui

Chicagos Lietuvių Choras‘Tirmyh 
Birutės Choras
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras
AldonaiMalelo,šokę ja

Šamo InsulFo brolis Martinas, nebūdamas piliečiu, 
padarė milionus dolerių biznyje. Jisai buvo direktorius 
daugybės didelių kompanijų, kurios samdė tūkstančius 
tarnautojų ir darbininkų. Dėl pilietybės jam valdžia ne
darė jokių kliūčių. Kam gi tad reikia persekioti betur
čius, kurie nieko daugiau nereikalauja, kaip tik progos 
teisingu darbu pelnyti sau pragyvenimą?

LEGIONĄ VADINA “VISUO 
MENĖS PRIEŠU”

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Nevva 

Published Daily Except Sunday by 
rbe Lithuanlan New> Pub., Co., Ine.

1739 South Halated Street
Tolephone CANal 8500

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

Tame visa bėda su komunis
tais ir buvo, kad Jie, vietoje 
kritikitoti viršininkų darbus, 
keldavo skandalą ir darydavo 
obstrukciją; vietoje duoti gerų,

Anglija^ kaip ir Amerika, tu
ri įstatymą, kuris 1 draudžia 
įvažiuoti kontraktuotiems sveti
mų šalių darbininkams., Tuo įs
tatymu? pasiremdama, • Anglijos 
darbo ministerija neleido ’ išlip
ti. iŠ laivo jaunai mergaitei iš 
Čekoslovakijos, kuri buvo .an-į 
gazuota duoti koncertą ant pia-t 
no 'Manehesteryje.

Po ' šito ministerijos patvar
kymo, kad minėta pianistė, 
Daisy Guth, neturi teisės >kon7 
certuotr Anglijoje, buvo atšauk
tas j oš koncertas ir Liverpooly-

rodymais, duodamais per ra- 
dio, per spaudą, ir kitais bu
dais. Tokia seimelio darbų link
mė mums nepriimtina ir mes 
nematome prasmės eiti į posė
džius, kol nėra patikrintas 
rimtu susitarimu pagrįstas ben
dradarbiavimas.

Lietuvių frakcija neatsisako 
tartis su kitomis seimelio frak
cijomis, bet po to, kai vieną 
kartą susitarimas ne dėl musų 
kaltės buvo sulaužytas ir kai 
vėl pradėjo vyrauti seimelyje 
iš svetur kurstomos aistros, 
tenka palūkėti, kol tos aistros 
atslūgs ir kol antroji pusė su
pras, kad geros valios ir be 
tikro noro dirbti krašto ir Lie
tuvos valstybės labui, seimelis 
nieko atsiekti negali.

su igengsteriais 
4‘hold-up’ą”.

Tokia aštri ataka prieš le
gionierius liudija, kad Amerb 
kos • kariuomenė nesimpatizuoja 
buvusiems kareiviams.

Chicagos Lietuvių Symfonijos 
Orkestras

Stasys Rimkus, baritonas
Anelė Steponavičienė, soprano

KAS TURI MOKĖTI NEDARBO APDRAUDOS 
IŠLAIDAS?

VISI 
no, kad ne

New -Yorko septinto pulko 
laikraštis labai piktai t puolė 
Amerikos Legioną ir kitas buv; 
kareivių organizacijas, kurioj 
reikalauja) bonų išmokėjimo. Ji
sai sako, kad toš karo vetera
nų organizacijos tai — Public 
Enemy No. 1”, ir-lygina .jų 
reikalavimus bonų 'išmokėjimų 

darančiais

mus narius 
pasipriešinti 
kam? — “N.

konstruktyvių sumanymų, s ten-: 
gdavosi tik sukirštinti vienus 
organizacijos narius prieš ki
tus. šita nepasiliaujanti komu
nistų obstrukcija 1 buvo svar
biausia priežastis, dėl kurios^ 
rimta kritika organizacijoje bu
vo negalima. Seimai daugumą 
savo laiko praleisdavo rieteno
se ir peštynėse. Kuopose, ap
skričių konferencijose nuolatos, 
eidavo kivirčai.

' Tik kuomet komunistai > iš-. 
maršavo iš SLA., tai buvo ga
lima pradėti taisyti organizaci
jos ydas.

Minėtu nusistatymu besiva
duodama, lietuvių frakcija dė
jo pastangų susitarti dėl ben
dradarbiavimo su kitomis sei
melio (frakcijomis. Tas ir buvo 
pavykę. Prieš 1934 m. gruo
džio 13 \ dieną, kuriai buvo 
šauktas pastarosios nepapras
tos sesijos pirmutinis 1 posėdis, 
buvo prieita prie susitarimo 
su Landwirtschafts .grupės at
stovais. Ne mųsų kaltė, kad 
Lahdwirtschafts grupė, pa
klausiusi svetimų kurstymų, 
nuo sutarto bendradarbiavimo 
atsimetė>ir savo darbuotę de
rina su svetimos valstybės nu-

SEKMADIENY,

Paminėjęs tą faktą, kad se
nieji SLA. viršininkai investa
vo daug organizacijos pinigų*Į 
nesaugius bonus, vienas Stali
no garbintojų organas šitaip 
pamokslininkauja:

“Viskas, kas pasakyta, !yr^ 
kruvina (! — “NA Red.) tie* 
sa. Bet ar* tas pats. Bagočius 
Grigaitis, Gugist ir.^isa men
ševikų ( 
milija neprisidėjo>priė<tų' se
nųjų SLA* .ponų darbeli# ‘ 
Taip, prisidėjo. ' Jie 'irgi ly
giai ima i motalę atsakomybę 
už tas baisias skriaudas, pa
darytas SLA. nariams darbi
ninkams. Per visą tų ponų 
viešpatavimo: laikĄ Grigaičiai, 
Bagočiai, Gugiai galvas\ gul
dė (
padėjo Jiems terorizuoti i ėili* t 

kurie bandai 
• (pasipriešinti 
Red.), policbl 

jos pagelba išmušė (kas? — l 
“N.” Red.) . laukan daugumą Į 
(? __ “N.” Red.) SLA. Chi
cagos seimo delegatų, - kad Į 
nepaleisti ■ organizacijos vade
lių iš ponų rankų, kad tik Į 
tiems patiems •• ponams > pasi? 
likti prie • organizacijos * iždo* I 
šitaip buvo, ' - šiitokia yra - is^i 
torija.” v į
Bet tai yra “istorija a* la I 

Bimba”. Joje nėra jokio senso.
Juk klausimas eina’ apie SLA. 

investmentus, o ar tas stalincų 
organo rašytojas. parodė bent 
vieną atsitikimą; kur' komunis
tai butų kritikavę - šitą ’ SLA. 
viršininkų 7 veikimo • pusę? Af 
jie bent'viename seime* patiek 
geresnį planą, kaip įdėti orga
nizacijos pinigus? Niekuomet^ 
Jie tik rėkė, kad jie esą “dar
bininkai”, o kiti “ponai”, —I 
kas, žinoma, yra nonsensas. j

Stalincų gazieta dar wis « ne
gali (užmiršti ‘SLA;Chicagęš' 
seimo; čia pat'meluodama, kad 
[policija “išmušė-laukan“ “diaib 
gum# delegatų”. Visi žino, kad 
lai -ne istorija, bet prasimanyr 
mas. Jeigu* dauguma delegat# 
butyį buvusi pašalinta iš seimo-, 

[tai likusieji 'delegatai -nebūtų 
galėju tbliaus^ tęsti" seimą,- arba; 
jeigu -jie’butų jį tęsę, /tai to 
seimo nutarimai nebūtų , buvę 
teisėti. ‘Komunistai juk bandė 
teisme įgauti ; ^indžonk'šeną” 
prieš v šeimą ir paskui /bandė 

keisme ąrodyti, . kad seimo iš
rinkti vitšinirtkai .esą-nelegaliŠr 
kLvBet jie-nieko-nepelnė. .Teisi
mas j# argumentus atmetė,

' Ufrtkymo ikifnii
Chicagoje — paštu;

Metams ............................
Pusei metu
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams — 
Vienam mėnesiui

Chicago] per1 linrtiėtolns:
Viena kopija 
Savaitei ___

: Mėnesini __
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

paltui
Metams _  -T-r -
Pusei metų 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams

- Vienam mėnesiui
Lietuvon ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams ...........
Pusei metų ____
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Chicagoje eina agitacija, kad Illinois valstija išleis
tų įstatymą, draudžiantį ateiviams, neturintiems pilie
čio popieras, gauti pašalpą. Jeigu toks įstatymas pra
eitų, tai daugelis darbininkų atsidurtų dideliam varge.

Tiesa, kad žmonėms, kurie ketina šioje šalyje pa
stoviai gyventi, yra patartina patapti piliečiais. Pilietis 
turi teisę balsuoti. Bet jeigu nepiliečiai gali dirbti fab
rikuose, tai kodėl jie negali gauti pašalpos, netekę dar-

cija. spaudai suteikė .tokį pa
reiškimą:

Lietuvių v frakcija ’ buvo ir 
pasilieka tos nuomonės, kad 
krašto • seimelio pareiga yra 
dirbti pozityvų darbą, rūpes
tingai ir bešališkai pabojant 
visų krašto gyventojų reika-

To japonai, žinoma, tik ir nori. Kitos šalys dar vis 
atsisako pripažinti Japonijai teises į Mandžuriją, laiky
dami tą kraštą Kinų teritorija. Bet kai bus gautas pri
pažinimas iš Rusijos, tai japonai jausis, kad jų padėtis 
Mandžurijoje sustiprėjo. Tuomet jie drąsiau reikalaus 
pripažinimo ir iš kitų valstybių.

Gaila, kad rusai, kurie save laiko - didžiausiais pa
saulio revoliucionieriais, turėjo pirmutiniai nusilerikti 
Japonijos imperializmui. O tai paseka to, kad jie kėlė 
suirutę Kinijoje ir ją taip susilpnino, kad Japonija ga
lėjo su ja lengvai apsidirbti. Jeigu pilietinis karas ne-> 
butų pakirtęs Kinijos jėgas, tai japonai vargiai butų 
drįsę ją užpulti.

kaipo neparemtus faktais. Na, 
tai! kam dabar tas nesąmones 
kartoti ?

O svarbiausia, ar dėl invest- 
mentų įvyko Chicagos seime 
tas komunistų “nesusipratimas” 
su policija? Bimba žino, kad 

r Mizara žino, kad ne, ir 
bimbukai ir mizarukai ži- 

Jie puikiai žino, 
kad/tame atsitikime ėjo klau
simas tik apie tvarko® vedimą 
seime. Per dvi su viršum die
nas komunistai rėkė ir trepsė
jo, neduodami seimui pradėti 
svarstyti savo reikalus. Na, ar 
tas riksmas galėjo pagerinti 
SLA. finansus arba bent paro
dyti, kokiame stovyje* tie finan
sai randasi ? Suprantama, kad

. Jungtinių Valstijų kongresas dabar svarsto nedar
bo 'apdraudos bilių (įstatymo sumanymą), kurį senatui 
patiekė senatorius Wagner, o atstovų rūmams kongreš- 
manas Lewis< Sulig tuo sumanymu, fondas'apdraudos 
išlaidoms turi būt sudarytas iš mokesčių'nuo uždarbių;' 
Tai reiškia, kad patiems darbininkams > tektų sukelti pi-j 
nigus, kuriais jie bus šelpiami nedarbo metu. į

Priešinga ir daug teisingesnė "nuomonė yra ta, kaq 
apdraudos naštą reikia uždėti ant-pečių - turtingiem^ 
sienas, kurie gyvena iš pelnų, o ne iš< uždarbių. Kongreį- 
se šitą nuomonę gina Alabamos senatorius Black. y

Darbininkai, žinoma, turėtų per savo organizacija^ 
daryti spaudimą j kongresą, kad Wagnerio-Lewiso bįr 
Bus butų pataisytas taip, kaip pataria Alabamos sena
torius. . f ,

Girdėti, beje, balsų, kad Wagnerio4jėwiso biHuš tu
rįs būti visai atmestas, o jo vieton siūlyti naują-suma- 
Siymą. Bet tai gali padėti apdraudos priešams, * kurie 
okios apdraudos nenori.

Japonijos spauda rašo, kad Mančukuo valdžia įs
teigsianti savo pasiuntinybę Maskvoje ir konsulatus 
Vladivostoke ir Chabarovske, kai tik busiančios pabaig
tos derybos dėl Rytinių Kinų geležinkelio pirkimo.

Iš to galima numanyti, kad viena iš sąlygų, kurio
mis japonai perka rusų - dalį tame geležinkelyje, > yra 
Mančukuo valdžios pripažinimas. Sovietų Rusija iki šiol 
nenorėjo formaliai pripažinti .Mančukuo valdžią, žino
dami labai gerai, kad Mandžurija yra tik Japonijos už
kariauta provincija, o ne nepriklausoma valstybė.

Bet kuomet Maskva ėmė derėtis dėl geležinkelio 
pardavimo, tai ji šito savo nusistatymo faktinei atsiža
dėjo, nes geležinkelį perka neva Mančukuo valdžia, nors 
derybas veda už ją japonai. Jeigu dabar bolševikai bus 
priversti da ir suteikti formalį pripažinimą Mančukuo 
valdžiai, tai iš jų pusės Mandžurijos užkariavimas jau 
bus legalizuotas.
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Vakarykščios regis
tracijos kainavo 
Chicagai $422,000

Aldermonų rinkimai ir majoro 
nominacijos vasario — 26; 
majoro rinkimai balandžio 2 
dieną.

Vakar Chicagoje ir kai ku
riuose priemiesčiuose įvyko re
gistracija balsuotojų ateinan
tiems aldermonų■ rinkimams ir 
nominacijoms.

3,127 ^recinktų ofisai buvo 
atidaryti per visą dieną, kad 
tie, kurie persikraustė iš vie
no wardo į kitą; kurie suėjo 
metais arba tapo naujais pilie
čiais, galėtų gauti teisę balsuo
ti už aldermonus ir už majoro 
nominaciją.

Suvėlavusieji turės dar viė- 
ną progą užsiregistruoti mies
to rotušėje nuo kovo 1 d. iki 
12 dienos, bet tokie balsuoto
jai galės dalyvauti tik majoro 
rinkimuose balandžio 2 d.

Tos vakarykščios registraci
jos Chicagos miestui kainavo 
$-122,097. $300,000 buvo išmo
kėta klerkams ir sprendėjams, 
$46,000 nuomai registracijos 
vietų, $60,000 spausdinimui re
gistracijos sąrašų, likusieji įvai
rioms išlaidoms.

» 8 »
Chicagos rinkimų komisionie- 

riai gavo 202 skundus prieš 
įvairius kandidatus, kurie ieško 
aldermonų , vietų. Kandidatų 
išviso yra 276. Komisionieriai 
nagrinės skundus ir darys 
sprendimus iki vasario 9 d.

8 » »
Mirė išgėrusi nuodų

Išgėrusi nuodų vakar mirė 
47 metų moteriškė, Tena Wex- 
ler, 421 Oakdale avenue. Ji ne- 
sveikavo.

» » »
Policistas Leo J. Kelly iš 

Central stoties sveria 225 sva
rus, bet tas nei klek nesuma
žina jo greitumo. Užvakar jis 
suėmė vagį, vieną Albert Cam- 
pau, iš Grand Rapids, Mich. 
Vagis ištruko ir pasileido bėg
ti kiek gyvas, bet Kelly su sa
vo dideliu svoriu jį pasivijo ir 
vėl sučiupo.

S » »
Keturios moteriškės buvo 

areštuotos ir patrauktos atsa
komybėn už nelegališkų “gro
žio ir masažavimo” įstaigų už
laikymą. Jos yra, Emily Cook, 
Lee Hale, 2056 N. Clark st.; 
Augusta Pierrantoni ir Mildred 
Taulk, 3232 N. Clark s»t.

» » »
AFL uždraudė pradėti statyti 

paštą
PWA paskyrė $275,000 pa-

Siunčiame Gėles Telegramų i 
pasaulio dalis.

viso

ir
KVIETKININKAS

Gėlės vestuvėms, bankietams 
pagrabams.

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

DVIEJU METŲ' MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

atminčiai musų

IZIDORIUS GRIGONIS-
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

31 dieną, sausio mėn. 1933 
m., sulaukės 51 metų amžiaus, 
girnos Lietuvoje. Panevėžio 
apskr., Miežiškių parapijos ir - 
kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
mylima moterį Petronėle ir 
tris dukteris Mabel, Sadie ir 
Aldona.

Liūdnai 
brangaus vyro ir tėvelio — 
Izidoriaus Grigonio bus laiko
ms šv. Mišios šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje, 31 d. sausio 
mėn. 1935 m. 7:30 vai. ryto. 
Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus atsilankyti | 
pamaldas.

Mes Tave Musų brangiausia 
Vyre ir Tėveli niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau- 
nebesugrjši. bet mes ankščiau 
ar vėliau pas Tave ateisime, 

statymui pašto rūmų Vilią Par
ke, DuPiige apskrityje. Vakar 
turėjo prasidėti darbas, bet ne
atėjo nei vienas - darbininkas. 
Dėl darbininkų itarp Amerikos 
Darbo Federacijos ir. Įeitos “at
siskyrėlių” unijos kilo ginčas. 
Pasamdyti darbininkai priklau
so Chicagos Teamsters Unijai 
No. 782, bet Chicagos Darbo 
Federacija jos nepripažįsta ir 
uždraudė darbą pradėti.

» » »
Chicagoje dabar vyksta paro

da moteriškų rūbų, kuriuos ne 
vien pagamino vietinės firmos, 
bet ir vietiniai suknių modis- 
tai.

Advokatą už automobilį
Miss Bertha Bumham išeik

vojo $23,000 pinigų firmos, 
Quinlan & Tyson. Žinoma, ją 
sugavo ir ji turės teismui pa
aiškinti kaip tas įvyko. Nors ji 
ir išeikvojo (liek pinigų, bet kai 
reikėjo eiti j teismą, tai ji pa
reiškė * teisėjui, kad negalinti 
gauti advokato, nes neturinti 
pinigų* Teisėjas atsisakė suteik
ti neapmokamo valstijos advo
kato pagalbą ir įsakė jai tuo
jau pasisamdyti advokatą ir 
jam užmokėti su nauju auto
mobiliu, kurį ji dar tebdluri.

. » » »
Vakar buvo palaidota Alice 

Mae Irwin, šelpimo stoties dar-t 
bininkč, kuri buvo nušauta sto
tyje, 54 W. Chicago Street, pe
reitą penktadienį. Tame susi
šaudyme žuvo ir kiti' trys žmo
nės, tarp, jų bedarbis Henry W. 
Arden ir jo motina, Ruth Wat- 
son Arden.

Šiame atvejyje, gar
susis vardas “Biru
tė” yra užtarnautas

Pluoštas žinių iš “Birutės” 
choro darbuotės

Vienas žurnalistas, kuris bu
vo “Naujienų” redakcijos šta
bo nariu, regis p. Pronskus, 
pirmu kart išgirdęs “Birutės” 
chorą, “Naujienų” špaltose 
štai ką pasakė, — “Girdėjau 
garsiąją Birutę! Žiūrint ir 
klausant šio kultūriško būrio 
žmonių įgauni imponuojančio 
įspūdžio kuris pasilieka ant 
visados. Jų daina pagauna 
žmogų, nes jie perduoda dva
sia musų prigimto krašto, gi 
jos išpildymas pilnai atatinka 
tam garsiam vardui “Birutė!” 
Tą sakinį ir vėl tenka .pakar
toti išklausius Birutės įspū
dingą dainavimą Chicagos 
Lietuvių Draugijos vakare.

Birutės choro pasirodymas 
pirmu kartu 1935 metais, pil
nai atatiko jos reputacijai. Vi
sose sekcijose matėsi ir girdė
josi gorų balsų. Ten “riks
mo” nebuvo, vadinasi, daina
vo. Choras išpildė kompozi
ciją taip, kaip yra reikalauja
ma. Perduoda publrkhi, taip 
sakant, priruoštą muzikos puo
lą- - ■

...... . >

Pilname gražume pasirodė 
mergaičių choras. Jos stebė
tinai gražiai i išpildė* f)irmu 
kart musų koncertuose iki 
šiol negirdėtą sunkų kurinį iš 
operos “Gražina”, kompozici
ja Karnavičiaus, ir musų Pet
ro Sarpaliaus “Kur Tavo Dai
nos”. »

Pasirodė ir Birutės* kvarte
tas, susidedantis iš p;pp A. Ka
minskas, A., Nekroš, A. Stel- 
mok ir J. Balanda save labai 
gerai užsirekomendavo. Vienas 
iš jų pasakė, kad jie laiko už 
garbę dainuoti pirmu*. kart f p. 
J. Byansko kompoziciją;* bth 
tent “Kaimo. Priaimiipmai”, 
Tai gražus kūrinėlis,., turįs sa
votišką originalumą. Gal- mums 
p. Byanskas pagamins daugiau 
dainų? Lauksimę.

Mums teko matyti* ir • nugir* 
sti smuikavimą . ponios > Lulu 
Raben-Micevicz. Publika pa
sveikino ją ir jos. gabų smui-

H. J. Klingler
| Presldent and General Manager 

Pontiac Motor Company

kavimą triukšmingai. Ji yra 
artistė, tą mes jau žinojom 
pirmiaus. Jos pasirodymas bu
vo itin malonus.

“Sekantis Birutės pasirody
mas, tai metiniame “Naujie
nų” koncerte vasario 10 dieną 
Auditorijoje. Visi rengkitės iš- 
kalno, nepraleiskite tos pro
gos.

Vasario 23 dieną Birutės 
vakaras

Birutė rengia visų birutie- 
čių, buvusių ir dabartinių “Su
eigą”, kuri įvyks vasario 23 
d. čia jauni galės šokti, rėmė
jai šnekučiuotis, gi buvę biru- 
tiečiai lyginti praėjusius ir da
bartinius laikus.

— Ten Buvęs.

Kasinėja namo rusi 
ieškodami nelega
lių kūdikių lavonų
Trumpą laiką iškilo skan

dalas . apie įstaigą Beulah, 
Micliigane, kurioj auginami 
nelegaliai kūdikiai. Nevedu- 
sios motinos pagimdydavo kū
dikius toje įstaigoje ir juostei! 
palikdavo auginimui. Tiems 
kūdikiams mirus “kūdikių 
ūkio” vedėjas Edward L. 
Brooks juos vieloje ir pakas- 
davo.

Michigan valstijos investi- 
gatoriai rado keletą lavonėlių, 
bet šiaip nieko kriminališko 
nepatyrė. Po kiek laiko in- 
vcstigacija nukrypo Chicagon 
ir čia Michigan valstijos pigo
ku roro pagelbininkas .Wash- 
burn pradėjo darbuotis.

Minėta įstaigą Micliigane iki 
pereitos vasaros operavo 
Beulah Maternity Home and 
Hospital, adresu, 2144 North 
Clark st. Atvykę investigato- 
riai .pradėjo kasinėti to namo 
rūsyje* ieškodami lavonėlių* 
bet nieko nerado.

Investigatoriai bando patir
ti ar kai kurie vaikai nebuvo 
nužudyti.

Ieško leidimo išardyti 
$1,500,000. vertės .

karolius-
/

Čielų. karolių negali parduoti, 
tad nori išpardiioti įjuos dd- 
limis.

Prieš palikimų* teisėją .eina 
nagrinėjimas ■ įdomios bylos, 
kilusios dėl mirusios turtuo
lės Ed'ith RockcfelJer. Mc- 
Cormick pusantro miliono do
lerių vertės karolių.'

Chicago T1tie and: Trust iCo. 
įteikė teismui reikalavimą.ka-r 
re Ii lis išardyti ir juos parduo
ti, dalimis, ,nes < didiems ? karo
liams nėra rinkos.

Šį kartą; “jis”' skundžia. 
“jųv už “širdies su- - 

žalojimą”
• * r.. . < . , • 3 . ,z

.! Vienas Robert! Išaacson pa- 
traukė*1 turtingą našlę, Mary 
Byru. Alęjcsander^; gyvenančią 
Edgęwatęr Beach < viešbuty ję 
už. jo ..“Širdies. sužalojimą”. Ta 
Širdis buvo tiek, sukoneveikta, 
khdi1 apviltą jam • reikia net 

*$190*000* ją sulipinti į daiktą 
tolimesniam operavimui.

Byla yra svarstoma dabar-
’ -f -į .ė? *’

. t:' •. „•
. .

tiniu laiku prieš teisėją Heyes; 
Iš liudijimų pasirodė, kad 
Isaacson jau du kariu buvo 
vedęs ir abi žmonas paliko.

Susiginčijus, mergi
na pašovė šerifą- 
savo sužieduotinį*
Vakar anksti rytą 23 metų 

mergina pašovė ir sunkiai su
žeidė savo sužieduotinį, 50 
metų vyrą, deputy šerifą, Ed- 
ward Libby, 1335 W. Madison 
Street.

Kartu 
verne, 

praleidę vakarą {ar
abu parėjo į vyriškio 
Ten kilo nesusiprati- 
pagriebusi revolverį 

Su-
mas dr
mergina vyriškį pašovė.
imta, ji aiškinosi, jogei ji ban
dė apsiginti nuo Ldbby, ku
ris būtinai užsipyrė, kad ji 
praleistų naktį jo namuose* 
Jai atsisakius, šerifas ją už
puolęs, aiškinosi, mergina.

Pašautas vyriškis gali mirti. 
MerginaLgi gręšia kalėjimas 
arba elektros kėdė*

šeštadienį pasekmin 
gai praėjo jaunų
jų KIPŠU šokiai

Į St. Agnės Auditoriją susi 
rinko apie 400 jaunuolių

Pereitą šeštadienį įvyko pir
mi metiniai šokiai jaunųjų 
footballininkų KIPŠŲ, kurie 
geriau žinomi vardu IMPS.

IMPS turėjo daug darbo ir 
bėgiojimo, nes svečių pas juos 
į S t. Agnės auditoriją su
sirinko apie 400, dau
giausiai jaunuolių. Tarp jų 
buvo matyli ir; keliolika 
“senių”, kurię^tęviškomis aki
mis prižiūrėjo* kad KIPŠAI ge
rai darbuotųsi įr besilinksmin
dami nepaliktif tikrais Kipšu- 
kais. J .

Vakaras iftivo pasekmingas 
ir smagus, tad IMPS pasirodė 
nevien gerais footballininkais, 
bet ir gerais šeimininkais.

Lietuvos Dukterų 
Draugija* važiuos 

į OakEorestą
Vasario 3 d., aplankys prie

glaudos lietuvius senelius.

Šį sekmadienį, vasario 3 d., 
Lietuvos Dukterų Draugija 
aplankys lietuvius senelius 
Oak Forest prieglaudoje. Drau
gija patieks • ten > pastogę ra*

J

8:3p*val* ryto: 
Radio Stotis 
WGES

. 1360 kilėcycles

šituo laikh ir iš šitos 
radio stoties ..kiekvieną

Panedėlj 
Seredą:ir 
Pėtnyčių

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

T AIP GI
<

9 vali vakare
. . ; ' Z'" ■

iš’stoties1
*WSBC

kiekvieną., seredų 
NAUJIENŲ^ 
MCZIKALIS 
PROGRAMAS.

•........ ■ ■

S?.'’: 

dusiems tautiečiiams ne vien 
tikrus lietuviškus pietus, bet 
palinksmins juos ir su muzi
kaliu programų, kurį išpildys 
draugijos narių dukterys ir 
sūnūs.

Draugija kreipiasi į biznie
rius, profesionalus ir visus ki
tus lietuvius prašydamos joms 
padėti vizitą seneliams pada
ryti kuo pasekmingiausį ir 
padovanoti kokių nors drabu
žių* -kitų daiktų ar paaukoti 
pinigų* 
atsilankyti komitetas, suside
dąs iš narių, pirmininkės A. 
Grigonienės, E. Millerienės, P, 
Grigonis, A. Dudonienės, A. 
Zalagenienes ir J. Kukuraitės. 
Aukas galima siųsti tesiai į 
pirmininkęs namus, 3322 So. 
Union avenue, antram aukšte, 
telefonas Boulevard 3505.

A. Dudoniene.

Pas biznierius žada

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Radios

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

, radio pigiai.
Midget Radio tik po

$5.95
i Kolster Radio 7 tūbų

$6.95
Atwateri Kcht Radio 7 tūbų

6.95
• R G A. Radiola 7 tūbų

6.95

f

Brunswick Combinacija 
tūbų

29.00
Philco Radio 2 tūbų

13.50
Bosch Radio 8 lubų

14.00

9

Brunswick Radio' su Pho- 
nografu 10 tūbų 

$29.09
Majestic Radio 8 tūbų tik už

- 
A 
a

Geri vartoti Pianai* tik po

25.00
Maytag Skalbykla ketvirta'i-j 

ne aluminum

$39.00
.Fedęral Washer mašina

tik už

'IZ-OO
Visi Radio yrą pertaisyti 

duodamkuogeriausia,< ir 
pilną gvarančiją.

Beismonte

Jos. F. Budrikę 
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 8167’’
CHICAGO. TLL.________

WCFL, 970 K., Lietuvių Valanda. 
Nedaliomis nuo 1 iki 2 v. po piet. 
WHFC, 1420 K.. Ketvergais — 
tsitėmykite naują laiką: nuo 8 
iki 8:80 vakare, leidžiama Bud
rike Krautuvės.

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.

susirasit 
ko 
tik
jums reikia

ANGLIS 
COAL

ANGLIS! Tūkstančiai namų var
toja ekonomiškas, be suodžių Iro- 
pičair 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. 111.

STOGAI 
ROOFING

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

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Knygvedystės 
Stenografijos

(Gregg System)
MOKSLO LAIKAS:

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

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St„ Chicago, III.

ir

flWESl)ENT4i 
u r r ilE

34 Metus Vidurmiestyje. 
Mes specializuojamės padaryme. 

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

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

32 6 S. STATE S T.

Crane Coal Co
' 5332 /So. Longr Avė

REPUBLIC 8402

7>owde/^^Gfni^Ueclbu A

/CeCONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Doubklested!'Doub/eAdion!

B AKI N G 
POVVDER

Šame Price Todayas44YearsAqo 
25 ounces for 254 

Full Pack NoSlackFUiin^
MILUONS OF POUNDS HAVE BEEN I 

USED BV OUR GOVERNMEHf 7 Į

KAILIAI
FURS

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

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigtas 1906 metais 
6510 So. Halsted Normai 5150

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS
W. SCHAULER’S STORAGE 

4644 N. Western Avė.
Detalio rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45, Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPJP STORAGE 

5746 So. Ashland * Avė.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
2 5IKI 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBIN6 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St.. 
kampas Marshfield

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

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

M>^Ateatras 1 •
3140 S. Halsted

SAUSIO 30 ir 31 
“THE H0WLING DOG” 

ir vodevilius

Moteris gaus indus DYKAI 
abi 'dienas

VASARIO 1 ir 2 
“THE WESTERN” 

5

su Tim McCoy 

taipgi komedija ir 
AKTU VODEVILIUS

lAMOVA
& TEATRAS *■

35 ir Š. Halsted St

SAUSIO 30 ir 31 
“THE PAINTED VEIL”

Greta Garbo, taipgi komedija.
Antradieni DYKAI indai 

moterims

VASARIO 1 ir 2 
“CARAVAN”

J X taipgi komedija.
IPenktad. vak. DYKAI indai 

moterims.

Kasdien .Matinee. iki 6:30 tik 20c

S
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Ch. L Auditorijos 
reikalai teisine 
•vasario 14 d.

Teisėjas Normoyle svarstys 
taksų bylą

Vasario 14 d., prieš teisėją 
Normoyle bus svarstoma Chi
cagos Lietuvių Auditorijos tak
sų byla, pranešė advokatas K.
Gugis, kalbėdamas Auditorijos šokių, škicų, sporto, ete 

susirinkime, i karas

Man toko sužinoti, kad ji ža
da lankyti universitetą. Pasise
kimo aukštąjam moksle jai 
linki ir visi draugai.

—Geras Draugas.

Šiandien Chicagoje 
iškilmės preziden

to pagerbimui

Visų mėgiama dainininkė dalyvauja Naujienų 
metiniame koncerte, Vasario-February 10, 1935 

Lietuvių Auditorijoj

Trečįadienis, saus. 30, 1935 ------ ♦— ——————
Į

lito Wardo Demokratų organiza
cijos susirinkimas ivyks ketverge sau
sio 31 d. 8 vai. vak. Lietuvių Audi
torijoje 3133 S. Halsted St. Prašo
me visus lito Wardo lietuvius atsi
lankyti ir atsivesti savo draugus.

P. N.

Stanley P. Mažeika’s' 
Aces Leading the 

Tournament

važiuotų į čia darbo jieškoti, 
ba negalima gauti.

Peabody Coal kompanijos 
angliakasiai streikuoja, o sep
tynios angliakasyklos dirba 
po progresyviais. Fabrikuose 
irgi nėra darbo. Illinois 
\Valch Co. savoi dirbtuvę iš
kraustė į Pennsylvaniją ir 
Massachusets valstijas. Iš jos 
buvo paleista 3000 darbininkų 
Tas atsitiko du metai atgal.

Dabar miesto viršininkai 
deda visas pastangas, kad kas 
nors ką nors pradėtų dirbti, 
nes gražus murai stovi tušti. 
Yra dirbtuvių, kur dirbama, 
įle yra ir bedarbių.

čia sniego taip kaip nebu
vo ir tik kelios dienos buvo

The Mažeika’s Aces are lead
ing the tournament, having 
won 9 straight games without 
a single loss. They are positive 
to enter the finais. The At
lantic Villagers are also sure 
of a berth in the Champion* 
ship round. 
The J. F. EUDEIKIS 
RIBBON BOOSTERS, 
Roses and- the Red Birds 
fighting it out for 3rd and 4th 
places. Only four teams 
enter the finais. There remain 
only 2 more rounds in vvhich 
to decide for the four teams. 
DO NOT MISS HE REMAIN- 
ING GAMES.
Teams' standings ot the end of 

9th round

Bridgeport Lietuvių Mėsininkų ir 
Groseminkų sąjungos metinis susi
rinkimas ivyks sausio 31 d. 1935, 
7:80 v. v. Chicagos Lietuvių Audi
torijoje. Kviečia visus atsilankyti, 
nes bus renkama valdyba dėl 1935 
metų. Valdyba.

rezultatas ir 
pasibaigs tą

bonų savininkų 
sausio 25 d.

Koks bus bylos 
ar svarstymas
dieną—nežinia. Užsilikusių tak
sų Auditorija turi apie $9,000 
ir apskritys nori paskirti re- 
ceiverį tuos taksus iškolektuoti, 
bet Auditorijos bonų savininkų 
komitetas prieš tai smarkiai 
kovoja.

Metiniame susirinkime, kuris 
buvo neskaitlingas, sekr. K. Z. 
Kadzevski išdavė metinę at
skaitą. Dėl 1931 metų mokes
čių buvo kilę neaiškumai, nes 
apskritys išdavė dvi sąskaitas, 
ir viena iš jų didesnė, kita ma
žesnė. Tas dalykas bus sutvar
kytas.

Beje, komitete tarp narių yra 
šiek tiek trinimosi, kurį rei
kėtų pašalinti.— (Sp )

Jauna lietuvaitė baigia 
mokslą su pasižymėjimu

GARFIELD PARK.—Eugeni
ja Mažutis, 17 metų duktė pp. 
Antano ir Margaritos Mažu
čių, 5568 West Adams Street, 
užporyt baigs keturių metų 
kursą Austin High School aukšr 
tesnėj mokykloj.

Ji yra vienatinė pp. Mažu
čių duktė. Nors ir jauna, bet 
Eugenia baigia mokslą su au
kštais pažymėjimais. Ji taipgi 
gražiai groja piano ir mando
liną ir yra PIRMYN choro na
rė.

Chicago Skerdyklų Amfite
atre šiandien įvyks didžiulis 

va- 
pagerbimui Jungtinių

Valstijų prezidento Roosevel- 
to jo varduvių proga. Visas 
vakaro pelnas yra skiriamas 
kovai su liga vaikų paraližu.

Pagerbimo vakarui buvo iš
rinkta ir karalaite, Miss Jane 
Eiszner. Jai garbe teko, kaip 
gražiausiai algą pelnančiai 
mergaitei Chicagoje.

RADIO
Lakūnas Vaitkus, dai 

nininkai ir kiti
Pereitą sekmadieny .vėl su 

dideliu pasigerėjimu teko klau
sytis radio programo iš sto
ties WCFL, nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų, kurį davė Jos. F. Bu
driko radio ir rakandų 
tuvė, 3417 So. Ilalsted 
Gražios dainos, kurias 
vo p. Kudirka ir ponia
taipgi šauni Budriko muzika 
ilgai pasiliks musų atminty.

Apie Makalus reikia'tiek pa
sakyti, kad jie visados yra 
pilni žingeidumo ir užtad jie 
yra visų 
čiai. Beje, 
vo vienas 
tai kalba 
Vaitkaus, 
baigiamus
vasary skristi Kaunan su Li- 
tuanica Antrąja.

šiam radio programui vado-

krau 
Street, 
daina- 
Pieža.

laukiami radio sve- 
šiame programe bu- 
specialia numeris — 
lakūno leitenanto F. 
kuris paaiškino apie 
prisirengimus šį pa-

Skyrius Departamento 
Chesterfield tabakai pritai
kinti ir kryžiavai- sumaišyti.

4nt<W
TREČIADIENĮ

LILY 
PONS

kur

ŠEŠTADIEN|

RICHARD 
BONELLI

IR CHORAS

PIRMADIEN]

LUCREZIA 
BORI

KOSTELANETZ ORKESTRĄ

8 VAL. VAK. (c. s. t.)—columbia radio sistema

© 1935. Lieorr « Mrm Tomcco G*

antPragyvenimas beveik 
usės pašoko augščiau.
Naujas ežeras yra baigia- 

las. Jau ir vandens yra. Ap- 
nk ežerą apvažiuoti bus 35 
tylios ir bus intaisyta viso- 
ių linksmybių.

C. Joseph.

SPORTAS
Malkcv

šiandien

risis su Dusette

‘ linksmins susirinkusią publika Naujienų Koncerte.
_____________ I_______ 1_____________

vavo patsai p. Budrikes.
Primintina, kad kitas pui

kus Budriko radio programas 
būna kiekvieną ketvergą iš sto
ties WHFC nuo 8 vai. vakaro.

Svečias.

Gaisras padare $75,000 nuo
stolių mokyklai

Vakar anksti rytą kilo gais
ras senuose Wendcll Phillips 
High School rūmuose, Pcrsh- 
ing ir Prairie avė. Liepsnos

padarė apie $75,000. Bege- 
sindami gaisrą gyvybių vos 
neprarado keturi gaisrininkai. 
Manoma, kad mokyklą kas 
nors padegė.

Nevažiuokite jieškot 
darbų Sprįngfieldan

--------- ---------

Iš Springfieldo Naujienų 
korespondentas rašo sekamai 
apie darbus:

Pranešu lietuvityns, kad ne-

vakare Marigold 
svetainėje susikibs 

Zack Malkov su George Dn- 
sette. Per paskutinius kelis 
mėnesius abu ristikai labai pa
sižymėjo ir dabar skaitosi vy
riausiais čempiono Fischer opo
nentais. Jie sveria po 175 sva
rus. Vadinasi, yra pusiau sun
kiojo svorio ristikai.

šis susirėmimas bus svarbus 
tuo, kad laimėtojas galės rei
kalauti iš Fischer ristynių <lėl 
čempionato.

Risis taip pat Buck O’Neil su 
Williams. Chicagiečiams jie yra 
gerai žinomi ristikai. Be to, bus 
dar trys poros.

Lietuvių Moterų Dr-ja “Apšvieta” 
: “Moterų 

Ligos”, kaip apsisaugoti nuo įvairių 
ligų, nes didžiausis neprietelis yra 
liga. Mes visi jos vengiam. šio 

, vakaro prelegentas bus visiems ge- 
are rai žinomas, ir šios dr-jos kvotėjas 

’ ' " . Visos lietu- 
i ves be skirtumo amžiaus kviečiamos 

will, atsilankyti ketvirtadienyj sausio 31 
*1935 Sandaros svet., 7:30 vai. va
kare.

The Bulaw Aces, rengia prelekcijas temą:
7 I . I'AtVk n O A 11 reni 1

BLUE
Red

įžanga veltui.
Visas užkviečia Komisija.

Pranešimas Lietuvėms Moterims. 
Yra sumanymas tverti skyrių Lie
tuvių Moterų Piliečių Lygos (Lithu- 
anian Womens Civic League) Rose- 

i lando apielinkėj. Visos lietuves be 
| skirtumo amžiaus, pažvalgų ir par- 

• Wnn T,nst tijų, esate kviečiamos atsilankyti 
. _ _ _ v , i Palmer Park Field House, ketvirta-1. Stanley P. Mažeika’s | dieni, sausio 31 d. 8 vai. vak. ir su-

Aces
2. Bulaw’s Aces
2. Atlantic Villagers
3. J. F. Eudeikis Blue 

Ribbon Boosters
(3. Red Roses
4. Banners A. C.
4. Red Birds

Imps
5. Washington A. C. 

Belskis Boosters

5.

6

6
6
5
5

• 3
3
2

PRANEŠIMAI

0

I Palmer Park Field House, ketvirta- 
I dieni, sausio 31 d. 8 vai. vak. ir su
sipažinti su Lietuvių Moterų Pilie
čių Lygos veikimu ir kokia butų 
nauda turėti šią organizaciją savo 
kolionijoje. S. J.

3
3
4
4 

• 6
6

CLASSIFIEDADS

Lietuvių Namų Savininkų Susivie
nijimas nuo Town of I^ake (Lithua- 
nian Improvement Ass’n) laikys me
tini susirinkimą ketvirtadieni sau
sio 31. 1935, parapijos svetainėj, 8 
vai. vakare. Raštininkas.

Business Service
Biznio Patarnayimąs

OKSAS EXPRESS. Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Special. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.35). Pristatėm 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.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

ą tai reiškia kryžiavas- 
ir kaip tas 

padaro cigaretą lengvesnį ir jam duo- 
da geresnį skonį...

sumaišymas tabakų

Geraif pritaikinimui jūs imate dviejus arba daugiaus 
tabaką ir juos krūvon sumaišote 
sas

gana lengvas proče 
Bet kryžiavas-sumaisymas eina žingsni toliaus..

GAMINDAMI Chesterfields mes 
imame “Bright” tabaką iš Virgi

nijos, Carolinų, Qeorgia ir Floridos. 
Mes imame “Burley” tabaką iš Ken- 
tucky ir Tennessec, įr tabako iš Pieti
nes Maryland. ‘ 7 (

Ir apart šitų namįę-aųgintų tabakų 
imame tabaką augintą Turkijoje

ir Graikijoje.
Mes subalansuojame šituos lengvus," 

nunokusius namie-augintus tabakus su

mes

tinkamoms dalims ir tinkamoms rūšims 
aromatiško turkiško.

Tada, netik krūvon sumaišome juos 
bet pritaikiname ir kryziavai-sumaiio- 
me juos kad visi įvairus skoniai susilie
tų į vieną pilną skonį—Chesterfield 
skonį, kurį tiek daug rūkytojų mčgsta.

Kryziavas-su maišymas kaip atlik
tas i Chesterfields duoda cigaretui 

- priimnų skonį ir kvapsnį—jie 
lengvi ir vistiek Jie Patenkina. .

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

Miscellaneous 
Įvairus

’ KAS NORITE važiuoti i Lietuvą, 
o negalite parduoti savo namą arba 
morgičius, prašome kreipties pas 
mane, aš nupirksiu.

10758 So. Edbrooke Avė.

Personai
Asmenų Ieško

Aš, BRONISLOVAS GOT AUTAS, 
paieškau savo sesers Sofijos ir jos 
sunaus Pranciškaus Ivinskų, kurie 
apleido Chicagą apie 24 metai atgal. 
Jos vyras, Jonas Ivinskis, apleido 
ši pasauli sausio 24. 1934. Paskuti
nėje darbo vietoje kur dirbo per il
gus metus Jackson Parke, Chicago
je, mirdamas paliko našlės pensiją, 
kurios be jos ar be jos sunaus nie
kas negali paimti. Keli metai at
gal girdėjau kad buvo numatyti ke
lionėse rytiniuose miestuose bei val
stybėse, būtent: Ohio, Boston, Mass., 
Phila., Pa., ir kitur. Jeigu kas apie 
juodu žinote arba galite man su
teikti kokia nors tikrą žinią, gau
site $50 atlyginimo.

BRONISLOVAS GOTAUTAS 
4319 So. Wood St., Chicago, III.

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, 
1887 S. 49 Ct 

Cicero.

PATENT ELECTRIC SENSACIJAI 
Nėra kompeticijos. RETAIL $14.50. 
Kožnas tavernas, aptieka turės vienų. 
Persiduos prie pirmo demonstravimo. 
Turi bųt atsakomas ir kalbėt ang
liškai. ELECTRIC SIZZLER CORP., 
612 N. Michigan Boulevard.

REIKALINGA patyrė shearmanai 
ir pagelbininkai geležų atkarpų 
yarde. 2183 So. Sawyer Avė.

REIKALINGAS porteris Smith’s 
Palm Gardins . Turi būt blaivus, 
ruimas, valgis ir mokestis. Atsišau
kite 4177 Archer Avė.

..................>■> ......... ..................................
REIKALINGAS darbininkas ant 

ūkės netoli Chicagos. P. J. Rimkus, 
2 lubos užpakaly.

REIKALINGAS antrarankis duon
kepis prie juodos duonos. Ateikite 
prisirengė i darbą, 2424 W. 69 St

Real Estate^ For Sale 
Namąi-žemė Pardavimai

MORGIČIU LAIKYTOJUI reikia 
cash. — 6 kambarių mūrinis bunga- 
low, aržuolp baigtas — 2 karu mū
rinis gąradžiųs taipgi 5 kambarių 
mūrinis modemiškas bungalow. Karš
tu vendeniu Šildomas. Lotas 86x 
125, 6 metų senas. — $4500, Mar- 

.quette Manor.
WM. T. FLEMING & CO.. 

6322 So. Westem Avė..
Tek RepubUa 2800—2801




