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Pašalino North Da 
kotą gubernatorių

Teismas pašalino gubernatorių Moodie, 
nes jis nėra išgyvenęs valstijoj 5 metų

BISMARK, N. D., vas. 3.— susilaukė jau ketvirto guber- 
Valstijos augščiausias teisina. > natoriaus.
pašalino iš vietos gubernatorių j Pirmesnis gubernatorius Wil- 
demokratą Thomas H. Moodie, liam Langer, non-partisan re- 
ir jo vietų užėmė vice-guberna- publikonas, liko nuteistas ka- a * « — a . a a * — a a _ _ a a • W ■k u- 

re-
torius Walter H. Welford, 
ris priklauso non-partisan 
publikonams.

Teismas nusprendė, kad 
bernatorius Moodie nėra išgy
venęs be paliovos North Dėko
tos valstijoje 5 metus, todėl tu
ri iš vietos pasitraukti ir savo 
vietų užleisti vice-gubernatoriui. 
Gub. Moodie teismo reikalavi
mų išpildė ir pasišaukęs vice- 
gubematorių, perdavė jam sa
vo pareigas. Kartu jis atsi
šaukė į valstijos gyventojus, 
kviesdamas juos kooperuoti su 
naujuoju gubernatorių Welford.

Tečiaus visi gub. Moodie iki- 
šiol atlikti darbai ir padaryti 
nuosprendžiai, pasilieka galioje.

Tokiu budu North Dakota 
valstija į septynius mėnesius

gu-

lėjiman už ėmimą pinigų poli
tiniams tikslams iš šelpiamų be
darbių. Delei to jis liko paša
lintas iš vietos. Jo vietą užėmė 
vice-gubernatorius Ole H. 01- 
san. Pereitais rinkimais lai
mėjo Moodie, bet dabar ir tasis 
liko pašalintas iš vietos.

Moodie yra laikraštininkas, 
senas North Dakota gyvento
jas. Bet 1930 m. jis buvo iš
važiavęs laikinai dirbti prie 
Minneapolis, Minn., laikraščio. 
Ten jis balsavo ir tuo panai
kino savo legalę rezidenciją 
North Dakotoj. Nuo jo sugry- 
žimo atgal į N. Dakota valst. 
dar nepraėjo pilnai penki metai. 
Tas balsavimas Minnesotoj ir 
kainavo jam gubernatoriaus 
vietą.

..... ...................................... .
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Chinijos diktatorius Amerika ir Brazilija
jau sutinka tai
kintis su Japonija

f ----- —- • Y • >> •- - V » *

Sutinka sustabdyti Chinijoje 
anti-japonišką judėjimą, jei 
Japonija paliaus pulti Chini- 
ję

pasirašė prekybos 
sutartį

Abi pusės gelbės viena kitos 
prekybai ir sumažins muitus

Vengrijos angliaka-1 Anglija ir Francija 
šiai laimėjo bado legalizuos Vokietijos 

atsiginklavimastreiką
šiandie baigsis Anglijos ir Fran- 

cijos konferencija. Anglija 
prisidėsianti prie rytų Locar- 
no sutarties

PECS, Vengrijoj, vas. 3. — 
Po 29 valandų nepaliaujamų 
derybų, kompanija sutiko nu
sileisti bado streiką paskelbu
siems angliakasiams ir visi an
gliakasiai sugryžo į darbą. Jie 
laimėjo reikalautą 10 nųoš. pa
kėlimą . algų. Kasykloj buvo 
užsidarę 936 angliakasiai, bet'ropoję ir dėl legalizavimo Vo- 
streikavo ir visi kiti kasyklos 
darbininkai.

LONDONAS, vas. 3. — Ang
lija ir Francija, kaip išrodo, su
sitarė dėl bendros politikos Eu- • • Jll 1 • • t r

Indianos atstovų bu 
tas prieš meilės 

raketą

SHANGkAl, vas. 3. —Gen. 
Chiang Kai-shek, galva Chini
jos nacionalistų valdžios, viešai 
pareiškė, kad Chinija sutinka 
taikintis su Japonija ir sustab
dyti Chinijoj anti-japoniškų ju
dėjimų, jei Japonija paliaus 
pulti Chinija.

Chinijos politika visuomet 
buvusi paremta ant taikos ir 
kooperavimo su visomis vals
tybėmis. Bet tarptautinis ne
pasitikėjimas gali būti pašalin
tas tik pripažinimu visoms vals
tybėms pilnos lygybės.

Bra-

abi

WASHINGTON, vas. 3. - 
Prezidentas Rooseveltas vakar 
paskelbė pasirašymą abipusio 
palankumo sutarties tarp 
zilijos ir Jungt. Valstijų.

Einant tąja sutartimi,
šalys gelbės vien kitos preky
bai ir žymiai sumažins įveža
muosius muitus ant abiejų ša
lių produktų.

Pirma panaši sutartis buvo 
pasirašyta su Kuba rugp. 24 <1

Prisipažino nužudęs 
ir sudeginęs 
savo žmoną

ėmė tris nuomimn 
kų vadus

LĘPANTO, Ariz. s. 3. —Me
ras ith paskelbė, kad čia li
ko suimti trys farmų nuomi
ninkų vadai, kurie bandė kal
bėti kitiems nuomininkams ir 
juos organizuoti. O nuominin
kai, kurie už savo darbų iš 
plantatorių gauna nedidelį at
lyginimų produktais, yra la
biausia plantatorių išnaudoja
mi darbininkai.

21 žuvo jurje
3.MADRID, Ispanijoj, vas.

—Gautomis žiniomis, valtis, ku
ria plaukė 21 žmogus, pasken
do ties Forreoi, Betanaz įlankoj.

ORR
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oi o biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, veikiausia šalčiau.
Saulė teka 7:01, leidžiasi 5:- 
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PoELGIN, III., vas. 3. 
ilgo kvotimo, bedarbis pieni
ninkas Arthur Rasmussen, 41 
m., prisipažino užmušęs savo 
pačių ir paskui ,kad paslėpti 
žmogžudystę, sudegino savo 
dviejų kambarėlių bakūžėlę. Jis 
nužudęs jų laike barnio, kuris 
kilo iš girtavimo.

Našlaičiais liko penki jos 
vaikai.

Rusijos derybos dėl 
skolų su Ameri

ka susmuko

paskelbė, kad 
su Amerika dėl 
skolų .visiškai 
Rusija pasiu-

MASKVA, vas. 3. — Tik da
bar bolševikai 
sovietų derybos 
senųjų Rusijos 
susmuko. Esą
liusi kiek tik ji galėjusi. Te
čiaus, girdi, skolos nėra svar
biausias reikalas, nes “tarp 
taikių šalių yra daug svarbes
nių bendrų tikslų”.,

SAN FRANCISCO, v. 8, - 
Truckee upėj, Neveda- Califor- 
nia pasieny rasta kulkosvaidįs 
ir 200 šovinių, kuriuos, matyt, 
palikb bėgantys į Califomijų 
gangsteriai.

Spokane, Wash. — Senovės “septyni pasaulio stebuklai’’ nebetenka savo reikšmės. Per 
mečius žmonės stebėjosi iš Egipto, piramidų, kurių tarpe Didžioji Piramida (jos paveikslas ran
dasi viršuj iš dešines pusės) užėmė pirmą vietą. Tai buvo didžiausias pastatas pasaulyj. Dabar, 
kaipo pastatas, Grand Coulee tvanka prie Columbia upės (paveikslas viršuj iš kairės) užims 
pirmą vietą, o Didžioji Piramida — antrą. Trečia vieta itenka Boulder tvankai. Grand Coulee 
hidro-elektros stotis per metus išvystys 7,000,000,000 kilovatinių elektros valandų.

Lindbergh vėl liudys
Bruno Hauptman

no byloj

Gali pasirinkti ką nori: 
kartuves ar nuodus

FLEMINGTON, N. 
3.— Ptflk. Lindbergh 
pašauktas liudyti Bruno Haupt- 
manno byloje, kad nuneigti 
niekurius Hauptmanno liudiji
mus.

Gal bus pašaukta liudyti ir 
Lindbergho uošvė Mrs. Dvvight 
W. Marrow.

Kaip matyt, Hauptmanno ad
vokatai kaltę už kūdikio išvo
gimų ir nužudymą bando su
versti mirusiems 1 žmonėms. 
Taip Hauptmann sakosi gavęs 
išpirkimo pinigus iš jau miru
sio Fisch.

Visuose liudijimuose stengia
mus! pravesti mintis, kadLind- 
berghų kūdikis nebuvo išneš
tas per langų ir kopėčiomis, 
bet per užpakalines duris—pro 
tarnų kambarius. Kartu ban
doma įtarti, kad kūdikį pagro
bė nusižudžiusi tarnaitė Violet 
Sharpe ir jau miręs tarnas 
Oliver Whateley. Mrs. Morrow 
ir bandys parodyti, kad Sharpe 
buvo paslapčiomis išėjusi, tą 
naktį į uždraustų jai lankytis 
roadhouse, bet kad prieš vidur
naktį ji sugryžo namo. Ji nu
sižudė policijai jų kvočiarit.

vėl
va s. 
bus

TALINAS, Estijoj, vas. 3.— 
Estijoj vakar pradėjo veikti į- 
statymai, einant kuriais pa- 
semerktasis mirčiai gali pats 
pasirinkti ar jis turi būti pa
kartas, ar pats geruoju išgers 
nuodų. •. i

Pirmas ta teise pasinaudojo 
24 metų vyras, kuris nužudė 
savo žmonų. Jis pasirinko kar
tuves.

1 ■ " mh . 1 ii i-i"-im- —

Senatorius Long ne
bešaukia legislatu

ros posėdžio

INDIANAPOLIS, Ind., vas. 3. 
—Indianos atstovų butas dide
le balsų didžiuma priėmė mo
teries pasiūlytų bilių, panaiki
nantį meilės raketą.

Einant tuo bilium uždraud
žiama užvesti bet kokios bylas 
dėl sulaužymo prižado vesti, už 
suvyliojimų, už pavyliojimą vy
ro ar žmonos, taipgi perskirų 
bylose įvardyti nusikaltusius 
žmones.

Iš tokių bylų advokatai sem
davosi didelį pelnų, bet pasak 
biliaus įnešė jos, jos visos yra 
niekas daugiau kaip raketas, 
—grūmojimais bylomis išvylio- 
ti pinigų. Tai parodo ir tai, kad 
tik nedidelė dalis užvestų j tį^by- 
lų patenka, j teismą, kitos gi 
užglostomop susitarimu dėl pi
niginio atlyginimo.

Visai panašus bilius dabar 
bus įneštas ir Ohio legislatu- 
roje. Jį irgi įneš moteris.

Augšč. teismas atidė
jo nuosprendį auk

so klausimu
VVASHINGTON, vas. 3.— Au

gščiausias teismas, kuris vakar 
turėjo išnešti nuosprendį dėl 
valdžios panaikinimo aukso pa
grindo pinigams ir dėl panaiki
nimo visuose kontraktuose ir 
bonuose sąlygos dėl išmokėji
mo auksu, paskelbė, kad jis 
nuosprendį atidėjo dar vienai 
savaitei.

BATON ROUGE, La., vas. 3. 
—Senatorius Long, kuris su-- 
gryžo iš Washington, sušaukti 
specialį valstijos legislaturos 
posėdį, nuo tos minties atsisa
kė, atsiradus dideliam tam po
sėdžiui pasipriešinimui.

Teismo tyrinėjimuose buvo 
parodyta, kad tikrai buvo kė
sintųsi nužudyti senatorių 
Long, bet visi pasikėsinimai' 
nepavyko. Be to išėjo aikštėn, 
kad Long opozicijoj esančios 
Sąuare Deal Ašsn. nariai 
džiumoj yra Standard Oil 
darbininkai.

Specialis posėdis turėjo
mažinti aliejaus taksus, bet jį 
nešaukiant pasiliks senieji tak
sai. Tas Standard Oil Co. kai
nuos $2,000 į dieną. Kompani
ja gi skelbia, kad ji uždarysian
ti Baton Rouge refinerijas ir 
paleisianti iš darbo tūkstančius 
darbininkų.

Senatorius Long neužilgo 
gryšta j Washingtoną. Kely jis 
sustos Atlanta ir kalbės Georgia 
legislaturai.

di-
Co.

su-

Darbininkai vadina 
NRA vadą Richber- 

gą išdaviku

kieti j os atsiginklavimo.
Anglijoj premjero MacDonal- 

do ir užsienio reikalų ministe- 
rio Simon pasitarimai su Fran
ci jos premieru Flandįn ir užsie
nio reikalų ministeriu Lavai 
vakar tęsėsi visą dieną veik iki 
vidurnakčio. Esą jau susitar
ta daugely klausimų, bet vis
gi lieka išlyginti daugelį ma
žesnių dalykų. Tad derybos tę
sis ir šiandie visą dieną.

Rytoj gi, pirmadieny, Fran
cį jos delegacija gryšta namo.

Pasak francuzų, Anglija su
tiko remti ir prisidėti prie Fran
ci j os-I talkos sutarties, taipgi 
prie rytų Locamo pakto, kurie 
garantuoja tikrumą pietrytinėj 
ir šįaurrytinėj Europoj.

Taipjau esą susitarta dėl 
pakeitimo Versallės sutarties, 
leidžiant Vokietijai atsiginkluo- 
ti. Bet kairysis Reino upės 
krantas ir toliau turės pasilik
au./demilitarizuotas. Be to Vo
kietija turės sugryšti į tautų 
sąjungą. Susitarta ir dėl abel- 
no nedidelio nusiginklavimo.

Anglija ir Francija padary
sianti • oro sutartį, prie kurios 
bus pakviestos ir kitos valsty
bės, taipjau ir Vokietija, kad 
prižiūrėti plėtimąsi Vokietijos 
karo aviacijos.

Buvo tartąsi ir apie pinigų 
stabilizavimą, bet prie galutino 
susitarimo neprieita.

RICHMOND, Va., vas. 3. — 
Vakar elektros kėdėj liko nu
žudyti Robert Mais, 29 m. ir 
Walter Lagenza, 41 m., kurie 
vadovavo Saikai, terorizavusiai 
tris valstijas. Lagenza liko 
nuvežtas kėdėj, nes jo kojos li
ko sulaužytos kovoj su policija 
Philadelphijoj.

Teisėjai buvo susirinkę slap
tam posėdžiui, bet, matyt, ne
įstengė susitaikinti tarp savęs.

Jei nuosprendis butų valdžiai 
nepalankus, tai valdžia planuo
ja pravesti visų eilę naujų pa
tvarkymų.

WASHINGTON, v. 3. — An
gliakasių vadas John L. Lewis, 
kabėdamas senato teisiniam ko
mitetui, pavadino NRA vadą 
Richbergų organizuotų darbi
ninkų išdaviku. Tuo skaudesnė 
jo išdavystė yra, kad jis pats 
yra kilęs iš darbininkų ir per 
ilgus metus yra buvęs unijų 
advokatas, taigi mito iš organi
zuotų darbininkų. •

Jo išdavystė pasireiškė tame, 
kad jis pakišo prezidentui Roo- 
seveltui pasirašyti automobilių 
kodeksų, kuris toje didelėje 
pramonėje atsteigė 48 vai. dar
bo savaitę. Tokios ilgos darbo 
valandos yra priešingos darbi
ninkų nusistatymui, kurie rei
kalauja 30 vai. darbo savaitės, 
nes tik iki to laipsnio sutrum
pinus darbo valandas tegalima 
pašalinti, ar bent žymiai suma
žinti nedarbą.

Surado naują salą pieti 
nio poliaus apielinkėj

Sumušė už dalyvavi 
mą nuomininkų 

susirinkime

Nešvari moteris susi 
lauks tikrai geros 

pirties

Religinis kvaitulys 
Indijoj dėl sau
lės užtemimo

r*...............  .......... —

CALCUTTA, Indijoj, vas. 3. 
—Nors šios dienos saulės už
temimas ir nebus matomas In
dijoj, bet vistiek visą Indiją 
apėmė religinis kvaitulys. Mat, 
saulė pereis per Ožio kastelia- 
ciją ir indai tiki, kad Ožys 
bandys saulę praryti.

Delei to milionai žmonių ren
kas palei šventąją Gango upę, 
kad jos dumbluose nusiplauti 
savo nuodėmės. Manoma, kad 
prie šventovių, kur susirenka 
daugiausia žmonių, upėje žus 
šimtai žmonių. Valdžįa pri
ruošė didelius laužus sudegini
mui žuvusiųjų (Indija savo nu
mirėlius degina, o ne laidoja), 
kad tuo apsaugoti išlikusius nuo 
choleros ir kitų ligų epidemi
jų.

Religiniai pakvaišėliai gali 
iššaukti ir susirėmimus tarp 
indų ir mahometonų.

SETIF, Alžire, vas. 3.—Ara
bai sukėlė riaušes prieš žydus. 
Daug žydų sankrovų ir kavinių 
išdaužyta. Riaušėse dalyvavo 
ir Arabų kareiviai, kurių vieton 
vėliau liko pastatyti senegalie- 
čiai kareiviai. Riaušėse du 
arabai ir policistas liko užmuš
ti. ■ •■1 1 ....... ■ : :

MONTEVIDEO, Uruguay, v. 
3.— Sugryžusi iš pietinio po
liaus apielinkės Lincoln Ells- 
worth ekspedicija praneša, kad 
ten surado gal 150 ketv. mylių 
didumo salą. , Saloj radę pa
šiurę ir suakmenėjusias lieka
nas Žuvų, kurios gyveno gąl 
30 milionų metų atgal. Bet že
mė joj yra taip prasta, kad jie 
matę tik vieną pingviną. Ap
linkui gi yra vien ledai, kurie 
vietomis yra pusantros mylios 
storumo.

MEMPHIS, Tenn., vas. $. — 
Lucien Koch, direktorius Com- 
monwealth College iš Mena, 
Ark., kuris kalbėjo farmerių 
nuomininkų susirinkime ' Gil- 
more, Ark., liko plantatorių pa
grobtas iš susirinkimo ir skau
džiai sumuštas.

Kartu liko sumuštas ir tos 
kolegijos studentas Reed, kuris 
atėjo pasiteirauti dėl kilusio 
triukšmo.

LONDONAS, vas. 3. — Tei
sėjas pritaikė Nellie Cook iš 
Wolverhampton senus įstaty
mus ir įsakė jų prievarta nu
vesti į pirtį ir gerai jų išvano
ti, nes ji pasižymėjo dideliu ne
švarumu. Jai esant pirty ki
tos moterys ateis į jos namus 
ir gerai nemuš išvalys, nes jie 
sudarų pavojų kitų žmonių 
sveikatai.

Dar tik 6 metų, bet ži
no 10,000 žodžių

NEW YORK, v. 3. — Jeanne 
Vizentelly Cochrane atšventė 6 
metų gimtadienį. Ji yra ne
paprasta mergaitė, nes žino jau 
10,000 žodžių, šiemet ji išmo
kusi 2,000 naujų žodžių.

PARYŽIUS, v. 3. -r- Policija 
areštavo amerikietį Robert 
Stanley, kurio tikra pavardė 
esantį MacGord, gimęs St. 
Louis. Jis yra kaltinamas iš- 
vyliojęs iš tūlo anglo $45,000.

RĘYKJĄVIK, Islandijoj, v, 
8.—Vakar šioj šaltoj saloj le
galiai liko panaikinta prohibiei* 
ja. Bet jokių iškilmių delei to 
nebuvo. Nebuvo ir girtų.

; Jie po to liko nuvežti į Ma- 
rion pavieto kalėjimą, kur blį- 
vo tardomi per dvi valandas, 
bet liko paliuosuotl.

•M.
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Kas Girdėt Kaune ir Lietuvos Kaimuose
KAUNO GYVENIMAS
KAUNO VEIDRODY

Lietuvoj žmonės, kurie mir
šta “nepriėmę šventų sakra
mentų“, vis dar laidojami pa
tvoriuose.

— Išeivis.

Apie ūkininką kurs 
norėjo juroj tarnaut 

ir jo berną

Lėktuvas “Lituani 
ca” bus stikliniame 

kambary
({spūdžiai iš Kauno 

laikraščių)

Kauniečiai iš savo laikraščjų 
daugiau 
no bylų 
tuviai iš

žino apie Ilauptman- 
negu chicagiečiai lie- 
savo.

modernumas tur būt 
Paryžiaus arba

Kauno 
lyginasi 
Yorko modernumui.

New

Kau- 
kino

Kinas, kinas, kinas... 
niečiai stačiai siunta dėl 
(bet turit žinoti, kad kinas tai 
nėra Kitajaus gyventojas ar
ba čainas, tai yra krutomieji 
paveikslai arba cinema).

Apie AmeriSs muving pik- 

kauniečiai daug 
negu mes. Bent 
(nes jie kaip ne- 
fantastiškus pra-

Apie Amerikos muving pik
čių aktores 
daugiau žino 
jie taip mano 
kalti kūdikiai 
simanymus ima už teisybę).

Kaunas yra amerikoniškas 
rusiškas, lenkiškas ir koks tik 
norit, bet tik ne lietuviškas.

Kauno laikraščių 
neapsakomai sunki 
diška. Kažin, kad 
laikraštininkai imtų
kytų lengvo stiliaus nuo Ger
trūdos Stein.

kalba yra 
ir gremėz- 
tie Kauno 
ir pas i mo

Ar gi ištikro 
dabar kalbėtų, 
laikraščiai rašo? 
bėtume.

lietuviai taip 
kaip Kguno 
Nebesusįkal-

Ištikrųjų pasirodo, kad 
ne nebesama lietuviškos 
bos. Ten atsirado nauja 
niškė kalba. Kaune galiui^; sjb
sikalbėt tik nauja-kauniškai. 
Prieš važiuosiant Kaunan gal 
reiks išmokti ir tos kalbos.

Ka,u- 
kal- 

kau-

Už Smetonos puodą 
18 mėn, kalejiman

Už pavogimų 6 litų vertės puo
dynės grietinės įr bonkos gi
ros 1 mt. 6 mėn. s. d. kalė
jimo.

UTENA. — Panevėžio apy
gardos teismo sesija Utenoje 
Pranų Arūnų ir Jonų Grižą už 
tai, kad 1933 m t. liepos mėn. 
Anykščiuose iš Grigonio M. rų- 
sio išvogė puodą grietinės ir 
bonkų giros viso už 6 lt., pir
mąjį kaip recediv. nubaudė 1 
m t. ir 6 mėn. s. d. kalėjimo, 
antrąjį — 1 mėn. pap. kalėji
mo pritaikydamas įstatymais 
numatytą mažiausių bausmę.

Kaltinamieji prisipažinę kal
tais aiškinosi, kad Utenos bur
mistras, paprašius jiems dar
bo, išvaręs, o ir Anykščiuose 
negavę darbo, užsinorėję val
gyti ir papildę vagystę.
Teisininkai gražini atsjsveikino 
su iš Utenos iškeliamu į tei

sėjus tardytojų Slavėnu.

Sausio 6 d. Utenos teisinin
kai “Utenio“ klube surengė iš 
Utenos iškeliamam tardytojui 
p. Slavėnui į teisėj us išleistu
ves, kuriose be vietos teisinin
kų ir administracijos dalyva
vo ir apygardos teismo sesi- 
jęs Utenoje nariai. Viso išleis
tuvėse dalyvavo apie 50 asme
nų. “L. ž”.

Daktarai gydo už 
nuošimčius

atly-Ligonių kasa pertvarkė 
ginimą gydytojams Telšiuose.

parsisamdė pas jį 
Sufraganas Juozas 
pasakoti Naručiui, 
esanti jura, kaip

ŠIAULIAI. — Gyveno 4 klm. 
nuo šaulių, šapnagių km., toks 
ūkininkas Narutis Pranas. Prieš 
kiek laiko 
dirbti tūlas 
ir ėmė šis 
kaip graži
malonu joje plaukyti, jurinin
ku būti. Klausė, klausė Naru
tis Sufragano pasakojimų ir 
apsalo širdis.

Kartų Sufraganas pasisiūlė 
Naručiui išrūpinti “vizas” į ju
rą tarnauti. Narutis sutiko. 
Davė fotografijų, davė 9 lt. 65 
ct. ir laukia. Kažkurių dienų 
Sufraganas jam ir “vizą“ at
neša. O “viza“ tokia: papras
ta langelių popierio knygutė 
juodu viršeliu, viduje įklijuo
ta vienam puslapy Naručio fo
tografija, o kitose vietose pri- 
spaudyta sudedamom guminėm 
raidėm įvairių angliškų žodžių 
“į jurų“ ir t. p. Gavo Naru
tis tų “vizų“ ir jau net ūkį be
sirengiąs parduoti, tik 
pakišo liežuvį ir ėmė 
Naručiui, kad čia esama 
lės. Reikalas galų gale
rė kriminalinėj policijoj, kuri 
Sufraganų suieškojo ir čiupo 
už pakarpos. O jis visai šaltai 
aiškinasi: sako, Narutis liko 
man skolingas už darbų, ge
ruoju nemokėjo, tai aš, sako, 
apgaulę sugalvojau ir savo pi
nigus išgavau. Daugiau tokių 
“vizų’.’ duoti nebėra reikalo ii 
neduosiu.

žinoma, dabar visų dalybą 
teks išaiškinti teismui.

KAUNAS. — Dabar naujai 
pastatytame Vytauto Didžiojo 
muziejuje, nors galutinai dar 
nebaigtame {rengti, jau skir
stomos vietos daiktams — Lie
tuvos ir lietuvių tautos dide
liems žygiams atminti. Tarp 
kitų, nemaža salė paskirta Lie
tuvos aviacijai ir Dariui ir Gi
rėnui. šioje salėje bus kartu 
žuvusių lietuvių lakūnų sky
rius, kuriame bus išstatytos la
kūnų fotografijos ir kita įdty 
mi medžiaga. Salės krašte bus 
įtaisytas stiklinis pertvaras — 
kambarys, kuriame bus pasta
tyta tragingai Soldino 
se žuvusi “Lituanica“. 
pat bus padėti ir visi, 
dužusio lėktuvo rasti, 
šis stiklinis kambaris
tam, kad muziejaus lankytojai 
neliestų lėktuvo, ir transatlan
tinių lakūnų turėta smulkių 
daiktų. Be to, stikliniame kam
baryje geriau atrodys pati 
“Lituanica“ ir laąkfytojai jų 
galės kuo geriausiai apžiūrėti 
____________ . ____ _ i

iš visų pusių. Dabar “Litua
nica“ ųtstatoma Lietuvos avia
cijos lėktuvų dirbtuvėse.

Tsb.

Buy gloves with what 
it savęs

ą«ra reikalo «soaMU ftOe ar 
daurian. kad raoU fferft daatv 
koAelf. J4aterlae Tooth Paata, 
didelio tūbai parsiduoda ai 
lifto Ji valo ir apšauto daa- 
tlo Be to raliu so tau plati 
*8 nft kūrinos rallte ansiplrk- 
u plrfttiaaltM ar ka kita

Preferred millions 
to mayonnaise

Rinktini, daly* 
tupia klos iki 
Avelnaua Hineto- 
nuoto miši
nio K r a f t 
Miraclo Whip 
tnaftlnoio.

"tATtttr

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE 
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GYDYTOJAI IR DENTISTAI
UETUVIAI LIETUVIAI UETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

kažkas 
sakyti 
apgau- 
atsidu-

miškuo- 
Čia taip 
prie sų- 
daiktai. 

daromas

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

M.iriampolėje m«tžai i bedarbių.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2843 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti.

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Kepublic 7868

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physicąl Therapy 

and Midwife
6109 S. Albany 

, Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdtymo namui) Į 
se ar ligoninėje, 
duodu massage

.; i eleetrie treat-
ment ir magnė- 
tic blankets ir tt 

j Męterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Haisted St.
Tel. Boulevard 1401

9

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

Tel. Ofice Wentworth £330
Rez. Hvde Park 3395 *

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

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

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Haisted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

Mokindamies’ nauja-kauniš
kai kalbėti, pradėkime iš leng
viausių sakinių, kokių dažniau
sia užtinkame Kauno laikraš
čiuose. štai šitie bus užvis 
lengviausi:

Dėkimės eventualėn ekskur
si jon į festivalį.

Tai buvo čardašo elektrolai- 
dos miražo pasėkos.

Vartokime galenterijus pre
kes ir trikotažų.

Suaktyvinkim selektivumo 
problemą ir supero klasę.

Vartokime urodoualų ir os- 
ram.

Nuo Naujų metų Telšių li
gom ų kasa mokės savo gydy
tojams 15% narių ir darbda
vių įjiašų. Tai sudarys per me
tus apie 33,000 lt. Gydytojai 
tų sumų pasiskirstys sau pro
porcingai jų atliktiems gydy
mo veiksmams. Specialus veik
smai, nariui sergant ausų, ger
klės ar nosies ligomis, kai jie 
atliekami specijalėse įstaigose, 
apmokami pagal taksą iš 
neįeinančių į gydytojams 
tų sumų.

skir

□
Kauno teatras vis dar tebe- 

valkioja Gogolio Revizorių. Ma
tyt Kaune tik rusai lankosi į

Kerpės ir žvejyba 
Palangoj

Kauno aristokratės tu r būt 
yra labai plėšrios, nes jos dė
vi šilko kojines (pančekas) su 
tigru.

Kaune iškilo didelis skanda
las dėl .balerinų pančekų. Mat. 
Kauno balerinos išvažiavo į 
Monte Karlo šokti jr kas nors 
ėmė ir pamiršo pasiųsti joms 
jų pančekas ir dekoracijas. Na
bagės balerinos turėjo išbūti 
visų dieną be pančekų ir de
koracijų. Ar nebaisu?

PALANGA. — Palangiškių 
žemė labai bloga — smėlynai, 
bet šią žiemų jura nepagailė
jo trąšų — išmetė labai daug 
kerpių.

Užėjus didesniems šalčiams 
ir ėmus užšalti juros pakraš
čiams, nebegalima plaukti į ju
rų žvejoti.

Kybartuose daug elgetų.

MARIAMROLĖ. — Ligi šiol 
miesto savivaldybėj įsiregis
travę tik 200 bedarbių. Tai pa
lyginamai mažas bedarbių skai
čius.

Jau visais trim skaitymais 
priimta 
sąmata 
lt.

Mariampolės miesto
1935 metams: 426.491

Zarasuose viskas apsnūdo.
r, < m , n i • r ’ ‘ ’

Kauno miesto taryba 
rė jvesti rūkymų sąvo 
džiuose, na ir šių metų pirmam 
posėdy rūkymas buvęs “pla
čiai išvystytas“.

Visi rūke. Sako rūkiusi ir 
ponia Tubelienė, kuri pirmu 
syk dalyvavo posėdy. Einama 
prie asmens laisvės.

li u ta- 
posė-

KYBARTAI. — Paskutiniu 
laiku atsirado daug elgetų, ku
rių tarpe labai daug vaikų 
Daug elgetų čia elgetauja iš 
Virbalio.

Čia veikia dyi čiuožyklos: 
šaulių ir gaisrininkų ir abid
vi lanko didelis čiuožėjų skai
čius. “L. ž”.

Mums žinomas teatrininkas 
Juozas Vaičkus visgi šio to 
atsiekė Lietuvoje. Ministerių 
kabinetas jam paskyrė pensi
jų — 200 litų kas mėnesis.

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISK 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashlaąd Avę.

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockwell Ei.

Tel. RePUblic

AKIU SPECIALISTAI

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

DR. C. K. KLIAUGA
Dantistas

ValartAAs Auo 9-9
2420 W. Marąuette Rd.
arti Western Avė. Hemlock 7828

* - * < • ‘ / • •

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

I

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer a v., kamp. Francisco av.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Phone Boulevard 7042Dr. Č. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haisted Street 
CHICAGO, 1LL.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nudiltomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880
■------------------------------------------------- ?............n ----------- -------------------------------------------------------------------------------------------

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. Telephone Plaza 2400

Z AB ASAI.— Pąskutinių die
nų atšalęs oras miesto varguo
menei sukėlė daug rūpesčių, 
nes net smulkesni amatininkai 
dabar neturi jokio pastovaus 
uždarbio. O dar blogiau, kad 
dauguma amatininkų yra mū
rininkai ir staliai, kurie žie
mos metu lauke negali dirb 
ti.

Kalėdų švenčių metu prabai) 
gos Zarasuose nebuvo jaučia
ma. Apylinkėse nesigirdėjo pa
silinksminimų. Visų gyvenimą 
tarpušvenčių įvairina “Osy- 
dos“ kino-teatras. Kadaise su
organizuotas jaunalietuvių tea
tras daugelio dabar aptariamas 
palaidotu ir net tarpušvenčiuo- 
se neprabilo.

Jeigu pošventiniai iššokę šal
čiai dar padidėtų, tai tenka 
nugirsti šnektų, kad neapru- 
pintieji klebensiu net savival
dybės slenkstį.

Dr. Pulsuckis 
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
^957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margelis
3325 So. Haisted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

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

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nt»- 
deliomis ir Šventadieniais 10—12 

dieną.

Stop 
i teini ng

DR. G, SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

kampas Haisted St.
Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

i

J. F. RADZIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
Moderniška koplyčia dykai.

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

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAM UOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

ANTANAS PETKUS 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct 

Tel. Cicero 2109 
CICERO. ILL.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

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

Telefonas Yards 1)38

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Pątąrnavja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III. 
T«L Ciosio 5927

ATĖJUS LIUDĖSIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis
ir

Tėvas
Laidotuvių Sąlygos

Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phope Canal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki 12 Ir nuo 1:^0 
iki 8:00 va. vakaro. NedSlionis nuo 
9:00 iki 12:00 Kalbame lletuviikai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optopietrlcally Ąkių Specialiatas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, ąervųtrtu- 
mo, skaudami ąkių karštj, atitaiso 
trumparegyste ir tdliregystę. Priren
gia teįsinrui akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klal- 
dar. Speeial'3 atyda atkreipiant i mo 
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai 
somos. Valandos puo 10 iki 8 v. Ne 
dėlioj nuo 1,0 iki 12.
Daugely atsitikimų akyp atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulėvard 7589

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

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

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

N. RADIS Ch.

Nauji pasisavinimai Plungėje.

PLUNGĖ. — Buv. Plungės 
pol. jiįiov. policininkas Budrys 
pasisavino įš ūkininkų surink
tų mokesčių apie 300 lt. Buv. 
Telšių apyl. teismo sekretorius
Zabųrskis A. pasirodo, buvo 
pasisavinęs 500 lt. valdžios 
nigų.

Abiem iškeltos bylos; už 
statų iš kalėjimo paleisti.

dėl

AKIU SPECI ALISTAS
27 METU PATYRIMO

Visi Telefonai:
Yards 1741- 

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulancc Patarna
vimas Diena ir Nak
tį. Moderniška Kop

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

J. F. EU0EIK1S
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 S. Hermitago 
Avenue
Skyrius

4447 S. Fajrfield Avė.

A. MASALSKIS
GRAĘORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Pi?

uz-

Nebesirupinkite 
odos niežėjimo, Plai 
skanų, Išb ė r i m ų, 
Dėmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti ' visuomet. Visose aptiekose 
85s. 60c, $1.00.

■ T ■■ * ■ ' _______ _ ■ ■ ■ _____žemo
FO« -SININ ' 17 •-* 1 ' 7 I O tM.S

Simon M. Skydas
. *» »

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
TeL Monro* 8377

_____ _______________... ■
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KORESPONDENCIJOS
Fountain, Mich.

Iš Partnerių gyvenimo

šioje apylinkėje gyvena ge- 
rokas skaičius lietuvių Partne
rių. Pažangesnieji farmeriai yra 
susispietę j Lietuvių Ūkininkų 
Progresyvę Draugiją. Nors na
riais draugija nėra skaitlinga 
(pai priklauso 38 asmenys), bet 
savo ižde turi apie $800. Vy
riausias jos tikslas yra teikti 
pašalpą savo sergantiems na
riams. Ir reikia pasakyti, jog 
tą uždavinj ji atlieka gana ge
rai

Dabar žiema, tad ir ligcnių 
atsiranda daugiau. Taip sakant, 
farmeriai turi daugiau laiko 
sirgti. Žinoma, tyčia niekad ne
serga. Bet kada oras nuolat 
mainosi, tai silpnesniuosius 
greičiau paveikia, — jie vieno
kia ar kitokia liga suserga.

Susirinkimams laikyti drau
gija gauna svetainę dykai iš 
Sheridan Township. Vasarinėms 
pramogoms — piknikams ir iš
važiavimams — prie Round 
Lake, Smith farmoje, draugija 
turi estradą šokiams.

Pernai vasarą buvo surengti 
net keturi piknikai, kuriuose 
turėjo progos dalyvauti ir kai 
kurie chieagiečiai ir kartu su 
vietos farmeriais pasilinksmin
ti.

Kai vasaros pasilinksminimai 
pasibaigė, tai farmeriai, pri
klausantys minėtai draugijai, 
lapkričio 3 d. surengė šeimy
nišką vakarėlį Sheridan svetai
nėje. Buvo šokiai ir vakarienė. 
Draugijos nariai nesišykštėjo 
atsivežti maisto, kurio užteko 
visiems, kas tik atsilankė.

Vakaras pavyko labai gerai. 
Rengėjams pasidarbavus, buvo 

' paruoštas ir gražus programas 
su dainomis, deklamacijomis ir 
monologais. Visa tai susirinku
siems labai patiko.

Sausio 26 d. Fountain mies
tuke draugija surengė paskai
tą iš sveikatos srities. Paskai
tą laikė Dr. Paukšitis, vietos 
gydytojas. Jis papasakojo daug 
naudingų ir įdomių dalykų apie 
tai, kaip reikia sveikatą prižiū
rėti. Paskaita tuo labiau buvo 
Įdomi, kadangi Dr. Paukštis tu
rėjo daug iliustracijų.

Dr. Paukštis yra dar visai 
jaunas žmogus. Nors jis yra 
gimęs Amerikoje, bet lietuviš
kai labai gražiai kalba. Savo 
profesijoje jis taip pat pasižy
mi, — turi gražią praktiką.

Susirinkusiems paskaita labai 
patiko. Jie išreiškė pageidavi
mą, kad trumpoje ateityje ir 
daugiau paskaitų butų sureng
ta.

Pernai vasarą atostogininkų 
ir turistų mes labai mažai te
susilaukėme, nežiūrint to, kad 
čia yra labai gražių ir patrau
kiančių vietų. Tai, matomai, vis 
depresijos pasėkos.

Kaip žinia, sausra pernai pu
sėtinai kankino farmerius. Ji 
palietė ir musų kraštą. Blogiau
siai atsiliepė į pašarą. Nors pa
vasaris dar gana toli, o jau 
daugelis farmerių nusiskundžia, 
jog su pašaru visai trumpai.

šiaip f armėnams pasidarė 
lyg kiek lengviau gyventi. Kri- 
zis juos mažiau bekankina. To
dėl jie pradeda po truputį atsi
peikėti. Ūkio produktų kainos 
šiek tiek pakilo, tad ir darbas 
geriau apsimoka.

Kai kuriems farmeriams grū
mojo pavojus prarasti farmas 
dėl skolų. Bet čia atėjo į pa- 
gelbą valdžia, kuri suteikė ilg- 
metines paskolas. Tokiu budu 
laikui bėgant jie galės susitvar
kyti. Tiesa, buvo farmerių, ku
rie neatsilaikė, — iŠ jų bankai 
atėmė farmas už skolas.

šiaip ar taip, bet aš visgi 
manau, kad farmerio gyveni
mas pradeda taisytis ir yra ge
resnis nei miesto darbininko. 
Jau vien tas faktas, kad f ar-

meriui nereikia su baime laukti 
rytojaus, labai daug reiškia. 
Darbininkas šiandien dirba, o 
rytoj gali darbo netekti. .Jis 
niekuomet nėra užtikrintas. Ki
toks reikalas su fermeriu: ii 
bloginusiame atsitikime jis vis
gi turės ko valgyti.

Kai kurie farmeriai padarė 
sutartį su valdžia, pasižadėda
mi mažiau auginti kornų, kvie
čiu ir «t. t. (’ž tai jie gauna ne
blogą atlyginimą. Kai kurie lie
tuviai nesilaikė sutarties ir tu
rėjo nemažas bausmes pasimo- 
kėti.

Teisybė, farmerio gyveni
mas nėra vien tik “raskažiai”. 
Vasaros metu reikia gana sun
kiai dirbti. Bet kai ateina žie
ma, tai liuoso laiko yra ligi 
valios, — galima užtektinai 
pailsėti.

šios apylinkės lietuviai la
biausiai mėgsta skaityti “Nau
jienas” ir “Keleivį”. O tai to
dėl, kad tie laikraščiai yra 
rimčiausi. Kitų srovių laikraš
čiai negali jiems prilygti. Im
kime kad ir komunistiškus 
laikraščius. Jie baisiai vienpu
siški ir nuobodus. Diena iš die
nos kartojo vieną ir tą pačią 
maldelę. Tai įgrįsta ligi gyvam 
kaului. Ir pas mus bolševikiš
ka literatūra pasitenkina tik 
mažiausiai išsilavinę žmonės, 
kurie nesugeba savistoviai pro
tauti.

žiema ligi šiol pas mus ne
buvo labai šalta, — bent ne
turėjome tokių šalčių, kaip ki
tur. Tad ir darbai nesusitruk- 
dė. Sniego turime tik apie vie
ną pėdą. Tad važinėtis rogė
mis negalima. Priegtam dides
nieji keliai yra kas dieną nu
šluojami.

Taip, praėjo tie laikai, kada 
ūkininkai, pasikinkę arklius i 
roges ir apsikabinėję visokiais 
skambučiais, važinėjo dainuo
dami. Dabar visur tik ir ūžia 
automobiliai. Rogės atgyveno 
savo dienas, — jos bėra nau
dojamos tik malkoms iš miš
ko vežti.

— Ūkininkas.

E DRAUGIJŲ 
VEIKIMO

Čia musų advokatai 
prižada visai ne

kalbėti
Savo bankiete lietuviai teisi

ninkai turės tik vieną kal
bėtoją.

Lietuvių Advokatų Sąjunga, 
kaip buvo pranešta ankščiau, 
rengia bankietą Shoreland 
viešbutyje, vasario 17 d., Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
minėjimui.

Tai žada būti puošnus ban- 
kietas, kaip ir paskutinis or
ganizacijos suruoštas parengi
mas 1933 metų Lietuvių Die
nos proga. Kadangi pereita
me vakare atsilankė netikėtai 
daug publikos, tai šiuo kartu 
advokatai apribojo bilietų

Per ilgus melus Hollywood skaitėsi judžių pramonės sostine. Bet dabar ir Anglija pradėjo smar
kiai vystyti tą pramonės šaką. Pirmiausiai ji pasistengė iš Hollywoodo paveržti kai kuriuos 
žymius artistus, čia telpa paveikslai artistų, kurie dirbs Anglijos kino studijose.

skaičių iki 200 ir tik tiek par
duos.

Gal daugelis pasibaidys ir 
nenorės atsilankyti į bankieą, 
nes prisibijos, kad advokatai 
ims vienas paskui kitą kalbėti, 
klausia rengėjai. Pamato bai
mei visai nėra, jie tvirtina, 
nes bus tik vienas kalbėtojas, 
tai yra, konsulas Antanas Kal
vaitis. Po bankieto ir vie
ninteles kalbos įvyks šokiai.

GS»-

Vakar aplankė Oak 
Forest prieglau

dos senelius
Dabar žada sendviėius, keksus, 

kavą ir bunco

BRIDGEPORT — Lietuvos 
Dukterų Draugija vakar po 
pietų aplankė Oak Forest prie
glaudos senelius su pietais, su 
dideliu muzikaliu programų ir 
su dideliu buriu svečių. Nė
ra ko pasakoti, kad seneliai 
labai džiaugėsi susilaukę vieš
nių ir joms paliks dėkingi il
gą laiką.

Attikusios vieną darbą, Lie
tuvos Dukterys ir vėl metasi į 
veikimo sukurį ir šį kartą ža
da rengti “Bunco Party”. Pa- 
rė įvyks trečiadienį, vasario 
13 d., Woodmano svetainėje, 
3252 S. Lime Street. Už 35c., 
įžangą, svečiams žadama pui
kios dovanos, kurias pagami
no pačios narės, sandvičiai, 
kava, keksai, žinoma, ir loši
mas bunco.

Į parę visus kviečia A. Du- 
donienė, Draugijos veikli narė.

(S p).

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

PETER PEN

vajų ir laike vajaus neimti jo- ji melai kili lapai — padirbė
ki© įstojimo mokesties, nariai sime dauginus kliubo labui.
visai mažai moka be to, nėra 
jokių ekstra mokesčių. Nariui 
mirus, kliubas nuperka gėles 
už $15 ir išmoka pomirtinės 
iš kasos $50 ir suteikia kitokį 
patarnavimą ir gelbsti kito
kiais budais. Nariai sako, nau-

B. B. ir V. K.

~ N AU J I E N V
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėiicmis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Gerkit ir Reikalaukit

STRAIfiHT KEN W 
BOURBON

CMK X I . ' ' ' ”
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NATHAN 
KANTEK

VlHutM* Alin*M« 

Mutual rritu 

žvaiarždthi 
Kenturkv 

Boarbon 

ir 

LietuviAkoa

Degtini*

MutualLiquorCo.
4707 S. Halsted St.

Tel. YAKD8 0803

TnnUkiprill T. iri Nutarta surengti šeimynišką ib JUnibKieUų ir vakarų Hollywood svet., kovo 
K. Kliubo darbuotės 9 dieną. Visas surengimo 

------------ darbas pavestas kliubo valdy- 
Gelbėjo savo narius įvairiais bai. Nutarta vasarą surengti 

budais ir gerai gyvuoja pra- pikniką ir išrinkta komisija
dedant naujus melus sekamų narių, J. Gasparaitis, 

Vaichulis ir Bitinas, kurie pa-
Trumpą laiką atgal pereitą 

mėnesį įvyko Joniškiečių L. ir 
K. Kliubo susirinkimas, ku-

sistengs vietą surasti.
Nutarta pradėti naujų narių

«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*

SUTAUPYSIT PINIGU :
Pirkdami Čeverykus Pas Mus :

riame dalyvavo gražus būrelis 
narių. Susirinkimas įvyko 
Hollywood Inn svetinėje, 2417 
W. 43rd Street. Prisirašė ir 
vienas naujas narys.
Susirinkime paaiškėjo, - kad 
mirė narė, B. Smilgienė. Jai 
nupirkta gėlės ir išmokėta po
mirtine.

Knygų revizijos komisija iš
davė raportą, kad kliubas per 
visus metus* turėjęs pelno ir 
viskas randasi tvarkoje. Vi
soms draugijoms buvo sunku 
laikytis šiais depresijos lai
kais, bet kliubui tas visai ne
pakenkė. Kliubas gelbėjo sa
vo narius visokiais budais, 
neužmiršdavo ir kitų reikalų, 
veikė kiek galėjo ir tolinus 
rems naudingus sumanimus.

Rezignavo korespondentas
Kliubas buvo išsirinkęs ko

respondentą K. Baltą, bet jis 
atsisako. Kito negauta ir pa
likta be korespondento. Pa
likta nariams proga rašyti 
apie kliubą liuosu noru.

Radios 
Skalbyklos 

Refrigeratoriai 
Pečiai 

Parlor Setai 
Nauji 1935 Modeliai

Visokiems muskulų 
skausmams palengvinti 

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

UIS PAIN

Tax Warantus ir Bonus 
priimam perkant už pilną 
vertę. Per trumpą laiką.

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 8167
______ CHTCAGO. ni._______  
Leidėjai Lietuvių Programų 
WCFL, 970 K., Lietuvių Valanda. 
Nedaliomis nuo 1 iki 2 v. po piet. 
WHFC, 1420 K., Ketvergais — 
isitėmykite naują laiką: nuo 8 
iki 8:80 vakare, leidžiama Bud
rike Krautuvės.

IMusų krautuvėje visuomet ■ 
rasite didelį pasirinkimą B 
įspalvų, didumo, stylių ir ma- J 
teriolo.

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

■ 1000 porų čeverykų jūsų pasirinkimui. O kainos nebrangios 1

! UNIVERSAL SHOE STORE :
5 ZALESKI IR MARTIN, Savininkai "
Z 3337 SO. HALSTED STREET 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

DUODAME PASKOLAS ant MORGIČIU
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 išmokėjom 5%.

Pirma Federal ir tvir
čiausia finansinė ištaigą. 

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

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

Galima mokėti po 50c. j mėnesi

ItderalSavings
AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

■■■

M
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A. D. F. PRIEŠ NAUJĄJĄ DALYBĄ

Amerikos Darbo Federacijos prezidentas Wm. 
Green ir angliakasių unijos prezidentas John Lewis iš
ėjo prieš automobilių pramonės kodeksą ir prieš Roose- 
velto paskirtus to kodekso vykintojus. Juodu sako, kad 
valdžia nusilenkė darbdaviams, kad žadėtas darbo va
landų sutrumpinimas nėra įvykintas ir kad darbininkai 
nesulauksią nieko gero, iki nebusiąs priimtas šešių dar
bo valandų įstatymas visai pramonei.

Tai pirmas kartas, kada Federacijos viršininkai 
taip griežtai prabilo į valdžią. Reikia manyti, kad jiems 
tą, griežtą toną padiktavo nepasitenkinimas, kuris tolyn 
vis labiau reiškiasi darbininkų masėse, nesulaukiant 
joms “gerų laikų” grįžimo. Jeigu organizuotojo darbo 
vadai butų seniai parodę tiek energijos, kiek skamba 
dabartiniuose jų pareiškimuose, tai šiandie darbininkų 
padėtis jau gal butų geresnė. Bet ar Green’o žodžiai 
nepaliks tik žodžiais?

BOLŠEVIKAI ŽADA “DIDELES REFORMAS”

dar tiktai tą laipsnį, kuriame šiandie randasi Italija ir 
Vokietija. • ■ / !•

Ir vistiek tai bus progresas. Net fašistiška politi
kos tvarka yra “pažangesnė”, negu bolševizmas. Tai 
yra faktas, kurį tik dabar pradės suprasti tie naivus 
žmonės, kurie iki šiol gėrėjosi “leninizmu”.

Rusija stengiasi pasivyti “buržuazišką pasaulį” ir 
pirmieji jos žinksniai šita kryptim žada ją sulyginti su 
vokišku ir itališku fašizmu.

Klaipėdos atvadavimo sukaktuves 
minėjo visa mažoji Lietuva.

Minėjimo iškilmėse dalyvavo organizacijos, 
mokyklos, šauliai

Iš vyriausio Klaipėdos kraš
to dienraščio “Lietuvos Kelei
vio” patiriame, kad nuo sau
sio 13 dienos iki 19 visame 
krašte buvo rengiami įspūdin
gi Klaipėdos atvadavimo 
nėjimai.

pami-

Jau sukako 12 metų, kaip 
Klaipėda buvo atvaduota iš po 
Vokietijos ir prijungta prie 
Lietuvos.

Paminėjimai buvo surengti 
pačioj Klaipėdoj, o taipgi Rim
kuose, Nemerzatėje, Kretinga
lėje, Kintuose, Kugeliuose, 
Lauksargiuose, Kalotėje, Sma
lininkuose, Natkiškiuose, Sau
guose ir kitose vietose.

šauliai daugiausia vadovavo
visuose parengimuose.

Ne pats Stalinas, bet kai kurie stambus bolševizmo 
šulai pareiškė visos Sovietų Sąjungos kongrese, kad 
valdžia ketinanti netolimoje ateityje įvesti Rusijoje 
slaptą balsavimą, o kad kokios, tai da ir lygią balsavi
mo teisę ir tiesioginius atstovų rinkimus. Amerikos 
korespondentai telegrafuoja iš Maskvos, kad šitas “di
deles reformas” bolševikai gali pasiūlyti dar šiam so
vietų kongresui.

Reformos, iš tiesų, didelės. Slaptas balsavimas! 
Juk dėl šitos teisės Rusijos socialistai ir revoliucionie
riai kovojo nuo 1860 metų. Reikalavimas tos teisės bu
vo įrašytas į visų bent kiek pažangesnių partijų pro
gramos. Todėl net Rusijos caras, kada jįxnugąsdino 
1905 metų revoliucija, nedrįso jos atmesti. Rusijos Du
rna buvo renkama slaptu balsavimu.

Bet “didžiausieji dvidešimtojo amžiaus revoliucio
nieriai”, bolševikai, tą teisę žmonėms atėmė, kuomet 
valdžia pateko į jų rankas. Leninas, kuris iki 1917 metų 
priklausė socialdemokratų partijai ir - kartu su visais 
socialdemokratais skelbė, kad kraštą turi valdyti sei
mas, išrinktas visuotinu, slaptu, lygiu ir tiesioginiu bal
savimu, — šito obalsio atsižadėjo, kai tik jo partija pra
laimėjo rinkimus į Rusijos steigiamąjį seimą. Tada vi
suotinas, slaptas, lygus ir tiesioginis balsavimas staiga 
pavirto “buržuazišku prietaru” ir “kapitalistų išmislu 
darbininkams mulkinti”.

Per 17 metų visi “rinkimai” bolševikiškam rojuje 
buvo daromi rankų, kėlimu. Tai buvo vadinama “vienin
tele tikra darbininkiška demokratija”. Kas gi dabar 
Rusijoje atsitiko, kad Stalinas jau rengiasi nuo tos “tik
ros demokratijos” atsisakyti ir grįžti i 4<buržuaziškus 
prietarus”?

Jisai žada taip pat sulyginti valstiečių balsus su 
miestiečių balsais (dabar kiekvienas miestiečio balsas 
sveria 5 kartus daugiau, negu ūkininko) ir leisti bal
suotojams rinkti atstovus tiesiog į kongresą (seimą), o 
ne į rinkikų susirinkimą, kuris renka kitus rinkikus, 
kurie renka dar kitus rinkikus.

Lygus, slaptas ir tiesioginis balsavimas — taip, 
kaip kokioje nors kapitalistiškoje Anglijoje, Francijoje 
arba Amerikoje!

Visas civilizuotas pasaulis, be abejonės, pasidžiaugs, 
kada Rusijos komunistų valdžia įves (jei tikrai įves) 
tas reformas. Bet slaptą, lygų ir tiesioginį balsavimą 
turi ir Mussolinio valdiniai Italijoje ir Hitlerio vergai 
Vokietijoje. Tačiau niekas šitų šalių nevadina demokra
tijomis. Kodėl?

Todėl, kad tenai yra legališka tik viena viešpatau
jančioji partija, nėra spaudos laisvės, žodžio laisvės ir 
susirinkimų laisvės. Kad ir žmonės balsuoja slaptai, 
bet kuomet jie negali laisvai pasitarti ir tarpe įvairių 
kandidatų pasirinkti, tai diktatūra vistiek laimi.

O ar Rusijos komunistai grąžins žmonėms šitas tei
ses kartu su slaptu balsavimu? Ne, apie tai dar nieko 
negirdėt. Taigi, kai aukščiau? paminėtosios “didelės re
formos” bus įvestos, tai sovietų Rusija bus pasiekus

Rimkuose šaulių atstovas P. 
šiliukas pranešė apie Klaipė
dos krašto istoriją. “Nuo žilos 
senovės iki dabartinių laikų tas 
kraštas yra lietuviškas buvęs 
ir bus. Lietuviai čia ilgai lau
kė tos valandos, kada jie ga
lės išsilaisvinti iš svetimo jun
go. Ir pagaliau prieš dvyliką 
metų išsipildė musų didžiojo 
kunigaikščio Vytauto viltis ir 
noras Klaipėdost kraštą pri
jungti prie Sesers Lietuvos.

Kalotėje mokytojas Šulcas 
skaitė paskaitą apie Klaipėdos 
istoriją ir savo paskaitą bai
gė žodžiais: “Mes niekam ka
ro nesiūlome, o tiesiam ran
ką, bet geriau žūsime, negu 
prarasime savo nepriklauso
mybę”.

Kretingalėje vietinis šaulių 
būrys kartu su sautariečiais 
surengė Klaipėdos atvadavimo 
šventę, čia irgi kalbėjo moky
tojas Šulcas. Dabartiniam Klai
pėdos gubernatoriui, direktori
jos pirmininkui ir bendrai da
bartinei vyriausybei sušukta 
tris kartus valio ir sugiedota 
tautos himnas.

kaip įtartinas, nes Rytprūsių 
ūkininkai jų kratosi ir priima 
tik įgrasinti.

Natiškiuose paminėjimą at
vėrė pašto viršininkas Šneide
ris, o mokytojas Blyža savo 
plačioj ir turiningoj paskaitoj, 
remdamasis istorija, įrodė, kad 
šis kraštas per amžius priklau
sė Lietuvai ir pranešė smul 
kiau apie Klaipėdos krašto su
kilimą 1923 metais. Sušukus 
už musų vyriausybę tris kart 
valio ir supiedojus tautos him
ną buvo paminėjimas baigtas.

30,000 nacių į Ryt
prūsius

KAUNAS. — Vokietijos na
cių darbo vadovybė nuolat į 
Rytprūsius gabena jaunų vyrų 
burius iš viso Vokietijos kraš
to, kurie priskiriami prie ūki
ninkų ir vadinami landhelfe- 
riais. šitokių landhelferių pe
reitais metais į Rytprūsius at
gabenta 16 su viršum tūkstan
čių. šių metų pradžioj busią 
atgabenta dar apie 15 tukst. 
tokių vyrų, šie vyrai, kad ir 
dirbdami pas ūkininkus, nuo
lat renkasi į specialius susirin
kimus, daro karinius pratimus 
ir apskritai savo tarpe palai
ko karišką drausmę. Juo di
desnis tokių militarizuotų 
“landhelferių” gabenimas Lie
tuvos pasienio linkui yra kaž-

Atvadavimo sukaktis 
Klaipėdoje

KLAIPĖDA. Elta.— Klaipė
doje nuo pat ryto Sovietų Rusi
jos, Latvijos ir Vokietijos ge
neraliniai konsulai ir kiti kon
sulai iškėlė savo 'valstybių vė
liavas. Taip pat valdžios ir 
savivaldybių įstaigos ir daug 
privačių namų pasipuošė vėlia-
vomis. Valdžios ir savivaldybių 
įstaigos ir pramonės įmonės 
nedirbo, šventes iškilmės bu
vo pradėtos pamaldomis kata
likų ir evangelikų bažnyčiose.

16 vai. Klaipėdos kapuose 
prie karžygių paminklo, išsiri
kiavus šauliams ir įgulos gar 
bes sargybai, atvyko guberna
torius Navakas, įgulos virši
ninko, pulk. Lanskoronskio, ka
ro komendanto, pulk. Liormo- 
no, ir kitų lydimas. Prie pa
minklo žuvusiems už Klaipėdos

krašto laisvę jau buvo susirin
kusi Klaipėdos krašto direkto
rija ir gausi Klaipėdos krašto 
organizacijų atstovų delegacija 
ir miesto gyventojų būriai. Į 
kapuose susirinkusius prabilo 
šaulių sąjungos rinktinės val
dybos pirmininkas Vanagaitis. 
Po Vanagaičio kalbos orkestras 
sugriežė gedulo maršą. Išrikiuo
tų šalių vadas, Įeit. Piliponis, 
perdavė klaipėdiečių metalinį
vainiką Klaipėdos krašto gu
bernatoriui padėti ant karžygių 
kapo. Gubernatorius, padėjęs 
vainiką prie paminklo, pasakė 
kalbą. Jis, tarp kitko, pasakė: 
“Mes čia susirinkome prisimin
ti gulinčių karžygių, kurie te
įkvepia mums drąsos tautos ir 
valstybės vienybei realizuoti. 
Mes turime, sekdami jų pa
vyzdžiu, saugoti ir atminti 
brangųjį kapą, kad niekas ne
drįstų jo iškoneveikti. Prakil
ni karžygių dvasia tegul šutei-

kia vis didesnius burius musų 
tėvynės sargyboje. Musų tau
ta — karžygių tauta”.

Gubernatoriui baigus kalbė
ti, orkestrui susirinkusiems 
pritariant, buvo sugiedotas tau
tos himnas, po kurio baigėsi iš
kilmės kapuose. Vakare Vytau
to Didžiojo gimnazijoje įvyko 
iškilmingas posėdis, kuris bu
vo transliuojamas per radio.

šiai* laikau įokio biznio įmo- . 
nė be reklamot negali gyvuo
ti. Konkurentą yra tiek daug, 
kad tik nuolatinit, kaedieninu 
eketbimae gali patraukti didet- 
nį klijentų t kaičią.

Amerikoe įmonei gerai mi- 
pranta, kad be gerot rtklamot 
neapteiei. Kuo daugiau tek- 
lamuojieei, tuo geriau tekati.

Reklama, kuri atliekama duo
dant ikelbimue i laikraičitu, 
vuuomet apiimoka.

Kat gartinaei "Naujunou”, 
tat vuuomet turi naudot.

NAUJIENŲ” METINIS

KONCERT
SEKMADIENY

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 SOUTH HALSTED STREET

PRADŽIA 3:30 VAL. PO PIETŲ Koncertui užsibaigus—linksmus 
šokiai iki vidurnakčiui

PROGRAME DALYVAUJA 250 ARTISTŲ

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

Chicagos Lietuvių Symfonijos 
Orkestras

Stasys Rimkus, baritonas 
Anelė Steponavičienė, soprano
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Paslydo, įvažiavo į 
tiltą, nukrito 20 pė
dų: išliko gyvas

Nepasisekus mokykloj berniu
kas pasiėmė revolverį ir iš
ėjo nusišauti; kitos žinios

Taksi-šoferis George Peck 
niekuomet neužmirš “radio”, 
kurį jis gavo pereitų šeštadie
nį.

.Jis važiavo vienas taksikebe 
Ogden avenue gatve. Netikė
tai užvažiavus ant slidžių gat- 
viakario bėgių, prie 52-tros gat
vės, automobilis paslydo, dro
žė tiesiai į tiltų ir nugriovęs 
tiltų puolė 20 pėdų. Pasiekęs 
žemę, automobilis paliko tik 
suvingiuotas, sunarpliotas lau
žas. Bet George Peck išlipo iš 
jo sveikutėlis, nepanešęs nei 
mažiausios žaizdos.

Mažam 14 metų Jonukui Ban
ko, 2823 Glenlake, nepasisekė 
mokykloj. Kiti jo draugai bai
gė ir išėjo į high school, o jis 
turėjo pasilikti antriems me
tams.

Apdumojęs savo nelemtų li
kimų, pasiėmė tėvo revolverį ir 
išėjo nusišauti. Laimei, revol
veryje nebuvo kulkų, tad poli
cija sučiupo berniukų dar gy
vų.

Mirė nuo anglių dujų

tėvams linksmų žinių, kad ji 
apsivedė su kįtu turtuoliu C. 
Arthur Biddle.

Dabar jaunasis Biddle nu
traukė į Reno, Nevada, garsių 
“Divorsų sostinę”, ieškoti atsi- 
palaidojimo “nuo žiaurios žmo
nos”.

60 klijentų—$60
Bradshow arbatinėje, 620 N. 

Michigan avenue sėdėjo ir už
kandžiavo lygiai 60 svečių. At
ėjo du banditai. Pagrasino ka- 
sierei su revolveriais, atidarė 
registerį ir išsiėmė lygiai $60.

We«shingtona^ apdovanojo 
Chicagos miestų sidabrine tau
re, pripažindamas jį švariausiu 
miestu Illinois valstijoje 1934 
metais.

Iki sausio pabaigos 1935 me
tų laisnius alinėms išsiėmė 7,- 
456 aludininkai. Pernai tuo 
pačiu laiku buvo.išduota 8,252 
laisniai.

$9 milionai mokesčiais

Pagelbėdama keblumuose at- 
siradusiems namų savininkams, 
Home Owners Loan Cųrpora- 
tino sumokėjo apskričiui $9,- 
498,043 real-estate mokesčiais.

Jury išteisino unijos 
viršininkus Kehoe 

ir Taber
Buvo teisiami už žmogaus už

mušimų autobusų streike

Kriminalio teismo jury šešta
dienį naktį išteisino du gatvia- 
karių unijos viršininku, Joseph 
Kehoe ir William Taber.

Jie buvo teisiami už žmog
žudystę, kurioje laike autobusų 
streiko žuvo vienas James J. 
Kelly, žmogžudys buvo koks 
tai Albert Semple, kurį Kehoe 
ir Taber neva pasamdę tam 
darbui.

Taber ir Kehoe buvo teisia
mi kantu ir jų byla nusitęsė 
kelias savaites laiko. Prokura
tūra reikalavo kalėjimo baus
mės.

18 Apielinkėje suor
ganizavo namų sa

vininkų lygų
Organizacija rūpinsis apielin

kės tobulinimu; trys lietu* 
via i valdyboj

Kas rado gaidas Oak 
Foreste?

IŠ Lietuvos atvazia 
vo keturios lietu 

vaitės-sesutės

18 APIELINKE — Keturios 
lietuvaitės, visos .sesutės, vie
nu laivu ir visos kartu atva
žiavo Cliicagon iš Lietuvos.

Jos yra, Antanina, Monika, 
Valerija ir Kotryna Jasulai- 
čiu,tės.

Ąmcrikoje gimusios, sesu
tės ilgų laikų gyveno Lietuvo
je, Vaitkunų kaime, Rozalimo 
parapijoje. Atvykusios Chi- 
cagon po ilgų “vakacijų”, se
nam krašte, apsistojo pas sa
vo penktų šesuję, p*. M. Arba- 
nienę, 1149 W. 18th strcet.

Gimusios Amerikoje ,bet ilgai 
gyveno Lietuvoje

fcrEOONOMY and 
SATISFACTION ust 

DouAle Tested!DoubleAclion!

SAKI N G ■LV POWDER
Šame frfce Todaya$44YearsAqq 

25 ounces for 254 
Full Pack ••• No Slack Fillipd

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.

Lietuviai golfininkai 
jau rengiasi atei
nančiam sezonui

S/ trečiadienį šaukia susirinki 
mų: rinks valdybų

Nuo anglių dujų vakar mirė 
James Vinar, 76 metų supara- 
ližuotas veteranas, 2540 S. Troy 
avenue. Jo žmona randasi vos 
gyva St. Anthony’s ligoninėje.

Modernišku tempu

Ketvirtadienį Chicagos tur
tuolių duktė Mary Eilėn Prin- 
diville pranešė telegramų savo

Vakar po pietų, laike progra
mų, kurį Oak Foresto seneliams 
pateikė Lietuvos Dukterų Drau
gija, pražuvo dainininkės Ber- 
nice Maleliutės gaidos. Asmuo 
ar asmenys, kurie tas gaidas 
rado, yra prašomi jas pasiųsti 
į “Naujienas” arba tiesiai dai
nininkei, p-lei Maleliutei, 925 
8th st., VVaukegan, III.

MADOS MADOS MADOS

597 — Viena {domiausiu šio sezono bliuzkų. Jeigu norite nustebinti 
savo drauges, tai nusipirkite auksinio arba sidabrinio audeklo, kuris dabai 
labai madoje ir pasisiūdinkite sau tokia naujoviška bhuzka. Sukirptos 
mieros 14, 16, 18 metu, taipgi 36 m. 38 ir 40 colių per krutinu.

j8 APIELINKe — Trumpų 
laikų atgal vietinės lietuvių 
parapijos salėje įvyko 18-tos 
apielinkės namų savininkų ir 
biznierių mitingas, sušauktas 
protestaviinui prieš flophau- 
zės įsteigimų ant Halsted gat
vės, prie 19-tos kampo.

Mitinge dalyvavo apie 400 
žmonių ir ten vietoje buvo nu
tarta steigti namų savininkų 
ir biznierių organizacijų, 21st 
Ward East End Civic League, 
kuri vadovaus vietinių gyven
tojų kovoms už būvio ir pa
čios apielinkės pagerinimų.

Laikinu pirniipiųk.u buvo iš
rinktas, Dr. Clias A. Albrecht. 
Tarp kitų valdybos narių yra 
Juozas Dargužis, vice-pirini- 
ninkas; vaistininkas J. Rakš
tis, 1900 S. Halsted st., — pa
tarėjų komisijos narys ir kun. 
I. Albavičius — nariu komi
sijos narys. Narinė mokestis 
— $1.00.

Lietuviai golfininkai jau su
judo. Vos vasario inencsio 
saulutė spėjo linksmai šypte
lėti į golfininkų akis, tai jis 
jau mano, kad ji ištiktųjų su 
jais flirtuoja ir vilioja į atvi
rus laukus sviedinį mušti.

Tas, matyt, paakstino ir 
lietuvius golfininkus šaukti sa
vo susirinkimų, šį, trečiadienį, 
sausio 6 d., 8 vai., vakare, San
daros svetainėje, 812 W. 33 st.

Visi Lietuvių Golfininkų 
Sųjungos nariai, ir tie, kurie 
norėtų prisirašyti, yra kvie
čiami atsilankyti. šiame su
sirinkime bus renkama valdy
ba 1935 metams ir bus kalba
ma kokius “golflinks” bus 
patogiausiai ir geriausiai šį
met naudoti.

Dr. Bložis, rast.

Red. Atsakymai:
M. PoJĮock: — Jūsų laiškas 

a,tėjo šeštadienį. Buvo per-

Pasilinksminimams 
išeikvojo $77,000 
bedarbių pinigų

Federųliai agentai suėmė šelpi
mo stoties vedėjų ir du IERC 

viršininkus

ba-
pa- 
ku-

$77,000 skiriami šelpimui 
daujančių bedarbių nuėjo 
rems, pasilinksminimams, 
riuos reųge vienos šelpimo sto
ties viršininkas su savo sėbrais.

Miesto, valstijos ir federaliai 
agentai Veda ir toliau investi- 
gacijų, kuri iškėlė aikštėn šiuos 
faktus ir mano, kad su laiku 
bus susekti dar stambesni iš
eikvojimai.

Susekusi kaltininkų, policija 
jį tuojau suėmė. Pasirodė, kad 
tai yra H. J. Tully, Hobbie 
avenue stoties viršininkas, ku
ris gyveno puikiame aparta
mente, adresu 845 Sheridan 
Road. Be jo, suimti yra ir du 
Illinois Emergency Relief Com- 
mission viyšininkai, bet jų var
dai neišduoti.

Ajitomobjliai užnijušė du 
vyru ir moteriškę

šovė i vagj, o nušovė 
’ klientą

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, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Cbicago, 111. i

čia įdeda 15 centų ir pralaa at

siųsti man pavyzdį No.........................

Mieros ............................... per kratinį
• , I ’ f'

(Vardai ir pavardž)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

NAUJIENOS Pausrn Dept.
1739 S. Halsted St., Cbicago. III.

MILUONS OT POUHDS HAVF BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvienų

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnycią

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

Čia
susirasit 
ko

jums reikia
ANGLIS

COAL

KAILIAI
FURS

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

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.

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

NORTHERN COAL CO„ 
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
Merrimac 2524

STORAGE RAKANDŲ BARGENA1 
$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

Tikrai geros anglys
$5.60
$5.35

RADIATOK1AI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos ‘ 
25° * 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet į

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

SKEDMI

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

Būrys vagilių įsibrovė į La 
Šalie I?inance Co. ofisus, adresu 
160 N. LaSalle street, ir pareiš
kė, kad atėjo “holdupų” pada
ryti. Ve,dejas Louis Layton nu
sigando, b,et tykojo momeruto 
šauti, mat turėjo revolverį. Tuo 
tarpu į ofisų atėjo 19 metų vai
kinas Mitchell ^(etzler, advo
kato tarnųųtojas. Mapydapias, 
kad ir naujas atėjūnas vagilis, 
Layton paleid0 šūvį. Tik vėliau 
sužinojo, ktd tai buvo klientas, 
atėjęs biznio reikalais.
----- ---- --------------- i-------------
Siunčiame/ Gčles Telegramų i viso 

.pasaulio dalis.

d tai buvo klientas,

LEO VASILEUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 31 dieną, 11:30 valan
dą ryte 1935 m., sulaukęs pu
sės amžiaus, gimęs Lietuvoje.

Buvo narys Lithuanian White 
Star B. C. Lodge.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Marie podukra Eliza- 
beth Costello, seserį A. Koht* 
rėmo.

Kūnas pašarvotas Poterek 
koplyčioj 5753 Fullerton Avė.

Laidotuvės ivyks pirmadieni 
vasario 4 dieną, 2 vai. po piet 
iš koplyčios i Tautiškas kapi
nes.

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

Nuliūdę liekame.
Moteris, Podukra ir Sesuo.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Poterek, Telefonas 
Berkshire 6400.

iš šiaur. Illinois
Furnace Lump ..................
Nut ....................................
Mino Run .........................

perkant nemažiau 4 tonų.

De Koker Coal Co.
Sandėlis 5842 S. Damen Avė. 

Telefonas Republic 5900
taipgi

3721 E. 100 St.
Telefonas Sag. 4900 

įsteigta 1913 metais.

Pristatom kad ir toliausia
Aštuoni anglių kalnai. Kiemas viso 

bloko didumo. Teisingas svoris.
Geriausios anglys.

Šiaurinio Illinois nut ... 
šiaurinio Illinois egg ... 
Šiaurinio Illinois lump 
šiaur. Illinois mine run

Perkant vežimais, 
nedaug truputi brangiau.

Atvažiuokit arba Šaukit telefonu.
Airport Coal Co.

5857 Archer Avė.. 
Prospect 4422.

KNYGOS
BOOKS

........... $5.30

........... $5.60

........... $6.00

...........  $5.25
Perkant po

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPOBT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

TABAKO Krautuvės
TOfiACCO STORES

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

M A
3140 S. Halsted

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

VASARIO 4 
“LJMEHOUSE 

su George
BLUES”
Raft

Crane Coal Co
5332 So. Long Avė

Chicago. Ilk

TEL. REPUBLIC 8402
• f* • * i

m

d

KMETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

pagrabams.
3316 S. Halsted St.

Phone Boulevard 7314. Chicago. III.

326 S STATE ST

34 Metus Vidurmiestyje 
[es specializuojamos padaryme 
Platės, Gold Crowns. X-Ray.

Prieinamos Kainos.
Valandos: 8:30 iki 8:30 v. v.

Tel. HARRISON 0751

Iki vasųrio 3-čios dienos au
tomobiliai Chicagoje užmušė 61voiiioviuui vnicagoje uzinusv vi i 
žmogų, beveik du į ęliehų. Pa- I
skutipės aukos, puolusios vakar 
ir šeštadienį buvo:

Frank Madoz, 55 m., 531S 
Laurel ay.enuę ir Apdrevv Fųr- 
cęn, 45, 5M)4 Laurel avenue. 
Juos užmušė trokas prie 55th 
ir Mepurd avė. ..

Cątherįna Store, 60, 1113- 
Corncįl s t., žuvo kai į jų į va-* 
žiavo anglių trokas prie 35th 
ir Normai gatvių.

Stanislovas Brazauskas
Mirė vasario 2 d., 1935 m., 8:30 vai. ryto, sulaukęs 51 metų 

amžiaus. Kilo iš Tauragės apskr., Šilalės parap., Mažrimų kaimo.
Amerikoje išgyveno apie 35 metus.
Paliko dideliame nuliudime moterį Oną, po tėvais Bardaus- 

kaitė, sūnų Stanislovą, 2 dukteris Joanną ir Marthą, 2 brolius 
Jurgi ir Simoną ir jų šeimynas ,seserį Marcelę Pukelienę, pusbro
lius Joną Armoną ir jo šeimyną, Antaną Armoną ir jo šeimyną, 
Juozą Balčių ir jo šeimyną, Povilą Balčių ir jo šeimyną, Kazimierą 
Bajoriną ir jo šeimyną, Praną Astrauską ir jo šeimyną, pusse
serę Juozapiną Montvilienę ir šeimyną, 2 švogerius Adomą Tamo
šaiti ir Joną Urboną, William Kareiva ir jo šeimyną artimus gi
mines, Vladą ir Stellą Daukšus, Vaclovą ir Alice Pieržynskius, Qną 
Brazauskienę, Aleksandrą ir Oną Lemontus, o Lietuvoje motiną 
Joanną, broli Kazimierą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4558 S. Paulina St. Tel. Boulevard 6238.
Laidot,u.v6s ivyks tręčiadięni, vasario .6 d., 1935 hi.
Iš namų $:3.0 vai. ryto bus atlydėtas j šv. Kryžiaus parap. 

bažnyčią, kurioj Jvykš gedulingos pamaldos už velionio sielą. PO 
pama.ld.ų bus nulyc^tąs i Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse. — Nuliūdę:

Moteris, ' Sūnūs, Dukterys, Broliai. Sesuo ir Giminės. 
Laidotuvėms patarnauja grhbprijus L J;* Zolp, tel. Boulevard 5203.

5 d.VASARIO
“WHAT EVERY W0MAN 

’ “KNOWS”
su Helen Hayes 
taipgi komedija

VASARIO 6 ir 7
“JEALOUSY”

su Nancy Carroll
taipgi komedija

Abi dienas DYKAI indai 
moterims.

1 ’ Opposlte Dnvis Store, 2d Floor |

RAM0VAI 1 TEATRAS fl
35 ir S. Halsted St

VASARIO
"UK1GHT

4 ir 5
EYES”

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

Collateral Paskolas.

Ghapman andCo., Ine.
120 S. La Šalie St

Tel. Franklin 0576

Templesu Shirley 
taipgi komedija 

Antradieni DYKAI indai 
moterims.

VASARIO 6 ir 7
‘TVE BEEN AROUND”

su Chester Morris 
taipgi komedija 

Trečiadieni DYKAI indai 
moterims.

Kasdien Matinee iki 6:30 tik 20c 
Nedėlioj Matinee iki 5:00 — 30c.
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Savo Skundu Save 
Sumušė

Kaip Janušauskas ieškojo ko nepametęs
“Kam čia mums ginčytis?” 

pareiškė advokatas John A. 
Irrmann Superior teisme. “Te
gu pats teisėjas perskaito Mr. 
James’o skundą ir įsitikina, ar 
š'«.a byla turi kokį pagrindą.” 
Tesėjas Ilarry J. Lcwis p; ėmė 
kelią didelio “legalio saizo” pus
lapių raunj, kuriame buvo iš
dėstyta buv. ALTASS lakūno 
litanija, atidžiai ją perskaitė ir 
padarė sprendimą: skundikas 
neturi jokio “kuiso” šiame teis
me.

Jeigu Mr. James jaučiasi nu
skriaustas, tegul jisai ieško at
lyginimo nuostolių, koki jam 
buvo padaryti, bet jisai neturi 
teisės nei prie ALTASS iždo, 
nei prie lėktuvo, nei prie auko
tojų santykių su ALTASS.

Šitaip pereitą šeštadienį su
sprogo tas muilo burbulas, ku
ri nuo lapkričio mėnesio putė 
Janušauskas, pasikvietęs į tal
ką draugą Andriulį, draugą 
Karpiuką, draugą Strumskį ir 
kitus panašius “teisybės mylė
tojus”.

James'as dagi buvo atsinešęs 
j teismą ir listą aukotojų iš 
Melrose Park, kurie pasirašė 
po kokia tai popiera, ne tai no
rėdami savo pinigų atgal, ne tai 
siūlydamiesi į piršlius Janušaus
kui. Tie aukotojai, beje, savo 
aukas buvo pridavę ALTASS 
iždui jau seniai po to, kai 
James’as buvo pasitraukęs, taip 
kad šitas jų talkininkavimas 
skundikui buvo grynai žioplys
tė. Juos, matyt, sumulkino se
nasis komitetas, pasidavęs 
bimhininkų įtakai.

Teisėjas pažiurėjo į tą popie- 
rą ir pastūmė ją į šalį. Ką jie 
turi bendro su Mr. James, ku
ris dirbo už algą ir jokia auka 
nėra prisidėjęs prie fondo su
kėlimo? Jus norite pridėti jų 
vardus, kaipo pataisą prie skun
do? Bet ką teismas galėtų 
spręsti apie tokį reikalą? Davė 
žmogus dolerį, paskui ateina ir 
sako, kad tas jo doleris esąs 
suvartotas ne taip, kaip jisai 
norėjęs — kas tokį dalyką ga
li įrodyti, kaip buvo suvartotas 
to arba kito asmens doleris?
James’o advokatai handė teisė

ją perkalbėti
ALTASS valdybos atstovui 

nereikėjo nė argumentuoti. Pats 
teisėjas, kuris, matyt, įstaty
mus gerai supranta, išaiškino 
skundikui ir jo advokatams, 
kad jų pretenzijos ne vietoje. 
Skundikas buvo atsivedęs du 
advokatu, ir jiems buvo, žino
ma, ne u naras be kovos pasi
duoti. Todėl, nors gavę aiškų 
teisėjo pareiškimą, kad jų rei
kalavimai atmesti, jie dar vis 
bandė perkalbėti teisėją. Jeigu 
mes negalime gauti receiver’io, 
tai mes reikalaujame “indžonk- 
šeno”, kad ALTASS turtas bu
tų apsaugotas, — sako vyres
nysis advokatas. “No, no”, at
kirto teisėjas, “jokio indžonkše- 
no nėra ir nebus.”

Bet “court, please!” tęsia 
nusiminusio kliento advokatai. 
“Kas gi bus su lėktuvu? Kas jį 
kontroliuos? Juk 20,000 žmo
nių aukojo? Mes reprezentuoja
me aukotojus?” Teisėjas, ati
traukęs akis nuo popieros, ant 
kurios ALTASS gynėjas buvo 
parašęs teismo patvarkymo 
tek&tą, pažvelgė į kalbėtojo pu
sę ir pastebėjo: “Kas kontro
liuos lėktuvą? Aš manau, kad 
jo savininkai.”

Bet “court please”, mes esa
me savininkai. Mes reprezen
tuojame aukotojus... Mes nori 
me, kad skridimas įvyktų, ir 
dėl to reikalaujame, kad jus 
duotumėte įsakymą dėl “spe 
ciflc performance”.

“Norite, kad skridimas {vyk
tų ir reikalaujate atgal pini

gų” nustebo teisėjas. “O įsaky
mo, kad ALTASS leistų jam 
skristi, 'teismas negali duoti 
kuomet skridimo organizatorių 
jo nenori.”

Buvo iš pat pradžios aišku, 
kad kitaip ta byla ir negali pa
sibaigti, nes kiekvienas gali su
prasti, jogei James'o pretenzi
jos yra juokingus. Jisai ir pats 
netikėjo jų rimtumu, kadangi 
per du su viršum mėnesiu, kai 
jo skundas buvo įteiktas, nė 
vienas apskųstųjų negavo net. 
“summcns” iš teismo. Tos neva 
bylos tikslas buvo tik dumti 
akis publikai ir duoti “medžia
gos” bimbiniams ir fašistams 
kad jie turėtų apie ką plepėti.

Liudininkes.

Lietuves Universite
tas dėkoja Dr. A. Da- 
vidoniui už dovanas
Jeigu visi butų taip duosnųs 

kaip Jus, tai musų muzejai 
greit prilygtų užsieniui”

Kiek laiko atgal, Dr. A. L. 
Davidonis, 4910 South Michi- 
gan avenue, pasiuntė Lietuvos 
Universiteto zoologijos muzie
jui įvairių eksponatų, kaip ko- 
ralių, žuvų, griaučių ir kitokių 
brangių liekanų.'

Keletą dienų atgal daktaras 
gavo laišką iš Universiteto, ku
ris skamba sekančiai:
“Vytauto Didžiojo Universitetas 
“Zoologijos Kabinetas 
“1935 m., sausio mėn. 10 d. 
“Kaunas.

“Aukštai Gerbiamas Pene 
Daktare,

“Jūsų gražią dovaną mes ga
vome ir reiškiame Jums už ją 
nuoširdžiausią padėką.

“Jūsų atsiųsti madreporiniai 
koralini, moliuskų kriauklės, 
sausos žuvys sudarys brangų 
įnašą zoologijos muzejui. Fossi- 
lijas perdaviau paleontologijos 
skyriui, o priešistoriniai ginklai 
kol kas yra pas mus, kol nesu
sidarė antropologijos muzejus.

“Manau, kad jei visi musų 
tautiečiai Amerikoje ir kituose 
svetimuose kraštuose butų taip 
duosnųs kaip Jus, Pone Dakta
re, tai musų muzejai greit pri
lygtų užsieniui.
“Dalinai Jums atsilyginti siun

čiame knygą, kurioje rasit mu
sų Universiteto aprašymą.

“Prašau priimti aukštos pa
garbos žodį.

“Prof. T. Ivanauskas, 
“Gamtos Muzejaus Direktorius’*

Laiške minima knyga yra 
“Vytauto Didžiojo Universite
tas. Antrųjų Penkerių Veikimo 
Metų Apyskaita”. Joje paduo
tos smulkmeniškai visos žinios 
apie universiteto studentiją, 
apie profesorių sąstatą, biudže
tus, kursus, atsiektus laimėji
mus, etc.

Universitetas šventė 10 metų 
jubiliejų 1932 metais.

“Apšvietos” D-jos 
prelekcijų vakaras 
moterims pavyko

Dr. S. Naikelis skaitė paskaitą 
apie “Moterų Ligos”

BRIDGEPORT — Seredos 
vakare Apšvietietės buvo su
rengę prelekcijų vakarą. Vaka
ras gerai pavyko. Moterų ir 
merginų prisirinko pilnutėlė 
Sandaros svetainė. Prelegentu 
buvo Draugijos daktaras kvo
tėjas, Dr. Stasys Naikelis.

Dr. Naikelis pasirinko temą 
“Moterų Ligos”. Jis dėstė net 
apie šešias skirtingas ligas, ku
rios tankiai pasirodo moterų

Philip Kvnnamer Judge Thurman S. Hurat
Tulsa, Ūkia. — Philip Kennamer, 19 metų federalio teisė

jo sūnūs, kuris yra kaltinamas savo draugo, John Correll, nu
žudymu. Jį teis teisėjas Thurmand S. Hurt (po dešinei).

Viršum Pawnee kauntės teismo rūmai, kur prasidėjo by
los nagrinėjimas.

bei merginų gyvenime. Paskai
ta buvo iliustruota paveikslais, 
kuriuos piešė p. Kačerauskas. 
Prelegentas savo kalba tiek mo
teris ir merginas užinteresavo, 
kadi nors jis kalbėjo su virš dvi 
valandas laiko, bet klausyto
jams 'tas laikas prabėgo kaip 
kokia penkiolika minutų.

Po prelekcijos Dr. Naikelis 
atsakinėjo į klausimus. Mote
rys davė jam daug užklausimų 
apie įvairius dalykus, liečian
čius jų sveikatą. Po viskam 
moterys išreiškė savo didelį pa
tenkinimą ir dėkingumą prele
gentui dideliu aplodismentų.

Apšvietietėms taipogi- pri
klauso didelis pagyrimas už su
rengimą tokio pamokinančio va
karo. Iš moterų buvo girdėtis 
didelis pageidavimas, kad ir vėl 
netolimoj ateity butų surengta 
kita prelekcija, nes dabartiniam 
painiam ir skubiam gyvenime 
yra svarbu žinoti daugiau apie 
sveikatą ir kaip ją palaikyti.

Klausytoja.

Mano Pastabos
J -... .- - - - -

Rašo ŽEMAITIS

Burokų šeimyna: Burokas, 
Burokiene, sūnūs Vincas ir 
duktė Petronėlė. Burokas tu
rėjo darbą, uždirbdavo per 
savaitę tris dešimts penkis dor 
lerius. Vincas lankė univer- *

Arthur W. Pickard Captain Wright Colonel Nutt

šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonu, sušil
dantį Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
tacijų, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.Utica, N. Y. — Iš kairės dešinėn: Arthur W. Pickard, vi

suomenės saugumo komisionierius; John H. Wright, policijos 
kapitonas, ir L. G. Nutt, federalis agentas. Jie tariasi, kaip 
sulaikyti pardavinėjimą nuodingo alkoholio, nuo kurio New 
Yorko valstijoje jau mirė keli desėtkai žmonių.

siletą. Petronėlė su motina 
buvo namie šeimininkės.

Vincas, antrus metus lanky
damas universitetą ir turėda
mas vis daugiau ir daugiau iš
laidų, matė, kad tėvui sunku 
verstis. Susikalbėjęs su kitu 
savo draugu, pabėgo iš uni
versiteto ir iš namų.

Nusipirko darbinę^ kelnes, 
apsivilko prastesnius švarkus, 
nuėjo už miesto pagal geležin
kelį, ten susirado daugiau pa
našių padaužų ir “zuikiais” 

i pradėjo keliauti iš vieno mie
sto į kitą. Tokioj kelionėj jo
kių patogumų nėra. Susite
pė, kaip kaminkrėčiai, apšepo, 
sumenko, persipiaine. Sunku 
juos bepažinti.

Bastėsi po visą šalį metus 
laiko. Vincas pasiilgo namų. 
Kuomet vieną sykį jų “ekspre
sinis” traukinys.|,ęjo pro jo tė
vų mietselį, jiis niekam nieko 
nesakęs, iššoko iš traukinio. 
Greitai spruko į stotį, nubė
gęs į prausyklą, nusiskuto, nu
siprausė, susišukavo plaukus, 
apsivalė rubus; — pasidarė 
panašus į žmogų.

Nedrąsiai eina namo. Sesuo 
Petronėlė pamatė, kad brolis 
pareina, nudžiugo ir taip bal
siai pradėjo šaukti, kad mo
tina atbėgusi pradėjo klausi
nėti, kas atsitiko. Vincas 
greitai spruko į kambarį, už
sidarė duris ir valandėlei ne
drįso pasirodyti motinai. Pet
ronėlė įsiprašė pas jį į kam
barį.

—Kodėl tu mums nieko ne
rašei? Mama lir tėvas labai 
rūpinosi, nežinojo ar dar tu 
gyvas tebesi, ar miręs.

Nekalbėk man dabar 
apie tuos dalykus. Aš pats 
jaučiuosi nusikaltęs. Bet ką 
aš galėjau kitą daryti. Kas 
buvo, tas lai taip lir praeina. 
Dabar turime kitaip gyventi.

Abudu išėjo iš kambario. 
Vincas nubėgo pas motiną.

Mama, atleisk man, kad 
aš taip negražiai pasielgiau; 
aš daugiau taip nedarysiu.

Motina Vincui nieko daug 
nesakė, tik vis labiau ir la
biau verkė. Parėjo iš darbo 
tėvas . Petronėlė nubėgusi pa
sakė, kad Vincas sugrįžo. Pri
ėjęs Vincas prie tėvo nei žo
džio negalėjo ištarti, tik nu
leidęs akis žemyn stovėjo, 
kaip stulpas. Pastebėjo, kad 
tėvo akys buvo pilnos ašarų.

Vincas nuo Petronėlės dasi- 
žinojo, kad tėvas dabar uždir
ba tik dvidešimtį dolerių per 
savaitę. Reiškia, dar sun
kiau yra išsimaitinti. Motina 
vis labiau susirūpinusi vakš- 
čiojo. Vincas sykį netyčia 
paklausė Petronėlės:

— Klausyk, Petronėlė, ar

LISTERINE
relieves

SORE THROAT
Littciinc beveik moine (aliai 
užmuša turinčias bendiumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jutų 
gerklę, kada bakterijos ją tu- 
skaudina. Ir Listetine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidimt šalčio. Atsargas 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2Mi žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerkit >u Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie neaiplovi. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo.

Reduces COLDS

66%
DIGESTIBLE 
AS MILK 
TTSFT.F1 

A splendid cheese 
food for children

mama dabar daugiau susirū
pino, kaip aš grįžau?

— Aš manau, kad taip. 
Mes negalėsime visi pramisti 
iš tiek pinigų, kiek dabar tė
vas uždirba.

Susirūpino ir Vincas. Nu
ėjęs į savo kambarį, sklaidė 
knygas. Paskiau nuėjo į uni
versiteto kiemą. Apžiurėjo pa
žįstamas jam vietas. Bet vis
kas Vincui atrodė kitaip. Pa
žįstami vaikinai nebenorėjo 
su juo kalbėti. Jo buvusi 
mergina su kitu vaikinu drau
gavo...

Prėjęs vaakre, nuėjo gulti, 
Parėjęs vakare, nuėjo gulti, 

kankinosi Vincas gulėdamas 
lovoje. Užmigo, bet vėl greit 
pabudo. Atsikėlęs žuri per 
langą. Tuščia gatvė. Tik su
sitepęs šuniukas nuslinko pro 
namo kampą. Nejauku Vin
cui pasidarė. Apsirengė rū
bais, kokius turėjo, išėjo iš

ANGLIS geriausios rūšies: Black 
Band $9.25; Illinois Lump Š7.00; 
Egg $6.75; Pocahontas Mine Kun 
$7.40. 3303 Cermak Road. Jei.
Rockvvell 2243.

PAMOKOS
Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos
Knygvedystės
Stenografijos

(Gregg System)
MOKSLO LAIKAS:

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

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

k. ■ ■ ■/

MADOS

759 — Naujoviška, elegantiška iš
ėjimui suknelė. Ji turi naujo efekto 
apikakle ir tunikų, kas dabar labai 
madoje. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, taipgi 36, 38 ir 40 colių per kru
tinę.

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

namų ir jau daugiau nebe 
grįžo.

PRANEŠIMAI
S. L. A. 226 kuopos susirinkimas 

ivyks antradieni vasario 5 d. 1935 
m., 7:30 vai. vak. Association Hou.se 
2150 W. North Avė., Chicago, 111. 
Malonėkite visi nariai pribūti, nes 
bus svarbus susirinkimas. Senoji kuo- 
nos valdyba išduos raportų už perei
tus 1934 metus. Sausio 1 diena 
susirinkimas neįvyko nes visa 
valdyba negalėjo ateiti ant susi
rinkimo, todėl visi reikalai palikti 
ant šio susirinkimo vasario 5 d., 
1935. Malonėkite visi nariai pribūti 
išgirsti kas buvo nuveikta užperci. 
tus metus.

Ben Aluzas, užrašų rašt.

iCLASSIFIEDADS
' -----------

Business Service 
Biznio Patarnavimas

OKSAS EXPRESS. Coal. Wood & 
Moving. Anglių — Special. Franklin 
County Evg — $5.85 — 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.35). Pristatom vi
sokiu kitų rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambarių rakandus 
— nuo pirmų lubu iki pirmų lubu. 
už $4.00 iki $6 00. Pianai $2.00 extra. 
Šaukite John Oksas. 2649 W. 43rd St. 
Tel. LAFAYETTE 8980.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertu patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikaluose. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai.- ryto ki 8 vai. vak. šventadie- 

1 niais nuo 10 rvto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio na
mų savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Divisoin St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fiatures

1900 S. State St. CALumet 5269

PARDAVIMUI grosernės ir bu- 
černės fixturiai, mažai vartoti, la
bai pigiai. 5363 Shields Avė.

Miscellaneous

IŠRADIMAI užpatentuojami — fi
nansuojami — parduodami. įsteig
ta 30 metu* SAUNDERS, 6430 
Evans Avė., Tel. Fairfax 0614.

Situation Wanted
Darbo Ieško

TRYS lietuvaitės nuo 18—24 me
tu amžiaus ieško darbo prie namų. 
Mrs. Arbonas, 1149 W .18 St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REGTINES PARDAVINĖTOJAI
Didelis pataisytojas turi naują 

dalyba dėl patyrusių vyru. Išdir
biniai yra gerai žinomi ir įsteigti. 
Gražiai supakiuoti. Atatinkama 
kaina. Plačiai garsinami. Priduoki- 
te informacijas apie patirima ir no
rima teritorija. Ryšiai su užtik
rintu nuolatiniu uždarbiu. Išlaidas 
ir liberališkas komisas.

Atsišaukite
Box 214, 

1739 S. Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA, patyrusi prie abelno 
namų darbo, $7 į savaite — be skal
bimo ir virimo. Mrs. Fisher, 6413 
Glenwood Avė.

For Rent
ANT RENDOS Tavern su ice box ir 
barais. Labai gera vieta 4500 South 
Paulina St. Atsišaukite Anton Nor- 
but, 6159 S. Albany Avė.

RENDON 6 šviesus kambariai ant 
2 lubų. Renda $16.00. 3807 South 
Albany Avė. Tel. Virginia 0757.

RENDON Storas geras dėl Ta- 
vem ir gėrimų biznio 2646 W. 63 St. 
Atsiklauskite pas Žyduką, 4707 So. 
Halsted St. Tel. Yards 0803.

STORAS ir 6 ruimai ant rendos 
— tinka bile kokiam bizniui. 4200 S. 
Campbell Avė. Lafayette 2559.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TAVERN pardavimui — pigiai. 
Parduodu nes turiu kita biznį. Atsi
šaukite 1605 W. 43rd St. 2 lubos 
užpakaly.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

MORGIČIU LAIKYTOJUI reikia 
cash. — 6 kambarių mūrinis bunga- 
low, aržuolo baigtas — 2 karu mū
rinis garadžius taipgi 5 kambarių 
mūrinis moderniškas bungalow. Karš
tu vandeniu Šildomas. Lotas 30x 
125, 6 metų senas. — $4500, Mar- 
quette Manor.

WM. T. FLEMING & CO„ 
6322 So. Western Avė., 

Tel. Republic 2800—2801




