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Prez. Rooseveltas ba- 
arbo Federaciją

Smerkia Amerikos Darbo Federaciją kam 
ji priešinasi automobilių darbo tarybai

WASHINGTON, vas. 5. —Prezidentas šiandie aštriai pa
smerkė Amerikos Darbo Federaciją kam ji priešinasi prailgi
nimui automobilių pramonės kodekso ir ypač automobilių darbo 
tarybai.

Atvirame laiške Federacijos advokatui Charleton Ogbum 
prezidentas sako, kad Amerikos Darbo Federacijos atsitrauki
mas nuo automobilių pramonės kodekso vistiek nepanaikins tos 
pramonės darbo tarybos, nes ne Federacija, bet tik jis vienas, 
reiškia, prezidentas, tą tarybą paskyrė ir tik jis vienas tegali 
ją pašalinti.

Prezidentas laiške įtaria, kad Federacija nori nuo kodek
so atsimesti tik todėl, kad dabar einantys automobilių pramonė
je atstovų rinkimai yra labai nepalankus Darbo Federacijai.

Prezidentas Rooseveltas toliau netiesioginiai pasako, kad 
jis nesiskaitys su tokiais darbininkų atstovais, kur nebus aišku, 
kad jie atstovauja didžiumą darbininkų.

Užpuolė kalinį, ku
ris pasiuntė mirčiai 

du gangsterius

Gal šeštadieny išneš 
nuosprendį aukso 

klausimu
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WASHINGTON, vas. 5. — 
Tikimąsi, kad augščiausias teis
mas veikiausia šį šeštadienį iš
neš savo nuosprendį aukso 
klausimu—dėl valdžios panaiki
nimo aukso pagrindo ir taipjau 
dėl panaikinimo kontroktuose 
ir bonuose sąlygos apie išmo
kėjimą auksu.

šeštadienis butų patogiausia 
diena tokiam nuosprendžiui, nes

RICHMOND, Va., vas., 5.— 
Kalinys Arthur (“Dutch”) Mi- 
sunas, kurio liudijimas pasiun
tė elektros kėdėn du garsius 
Philadelphijos gangsterius Ro- 
bert Mais ir Walter Legenza, 
liko užpultas kitų kalinių, ku
rie bandė jį nudurti slapta pa
sigamintais peiliais. Tečiaus 
Misunas atsigynė ir jiagi vieną 
kalinių, Charles..
kiai sužeidė.. ‘

Misunas liko nuteistas 35 
metams kalėjimai! už dalyvavi
mą Mais šaikoj, bet jis teisme 
išdavė šaikos veikimą ir delei 
to Mais ir Legenza, šaikos va
dai, mirė elektros kėdėj. Dė
lei to Misunas pasidarė nepo
puliarus tarp kitų kalinių. Tą 
jis žinojo, tad irgi nešijosi su 
savim slaptai pasigamintą pei
lį. Tas peilis jį ir išgelbėjo 
kai jį puolė trys peiliais gink
luoti kaliniai.

tų susitvarkytų Jei nuospren
dis butų išneštas kurią kitą 
dieną, tai tik pasinaudotų už
sienio biržos ir galėtų daug 
nuostolių padaryti Amerikos 
biržininkams.

Nuima ginklų em
bargo Bolivijai, bet 
palieka Paraguay

30,000 žmonių mirė 
materijos epidi- 
mijoj Ceylone

5.COLOMCO, Ceylon, vas.
—Apskaičiuojama, kad materi
jos epidemijoj, kuri Ceylon sa
loj pradėjo siausti lapkričio 
mėn., mirė jau 30,000 žmonių.

Ligoninės ir daktarai despe
ratiškai ieško būdų sustabdyti 
epidemiją ir ligą pagydyti, bet 
ikišiol nieko tikro nesurasta.

GiENEVA, vas. 5. — Angli
ja, Franci j a ir Švedija prane
šė tautų sąjungai, kad jos nu
ima ginklų embargo (uždrau
dimą parduoti ir siųsti ginklus) 
Bolivijai, bet palieka 
embargo dėl Paraguay.
padaryta rekomendavus tautų 
sąjungai, nes Paraguay 
kė taikintis ir sustabdyti karą 
su Bolivija.

ginklų
Tai

atsisa-

Gabens anglis Illi 
nois upe

Amerikos gyventojų 
skaičius paaugo 

20 milionų
WASHINGTON, vas. 5. — 

Apskaitoma, kad Jungt. Vals
tijų gyventojų skaičius nuo 
1930 metų, taipgi per keturius 
metus, . paaugo 20,000,000.

Laike paskutinio cenzo 1930 
m. Jungt. Valstijos turėjo 122,- 
775,046 gyventojus. Dabar gi 
gyventojų, kaip apskaitoma, 
yra 141,574,000.

Uhicagai ir apielinkei federa- 
liooio biuras šiai dienai prana
šauja:

Apbiniaukę; maža permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 6:59, leidžiasi 5:- 
10.
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Everett. Wash. — Po smarkios liūties išsiliejo Snohomish^upės vanduo ir pridarė daug nuosto
lių. žemutiniame paveiksle parodoma kaliniai, kurie bando apsaugoti tvanką nuo išnešimo.

Chicago, III., Trečiadienis, Vasaris-February 6 d., 1935 No. 31

Anglija įspėja Vo
kietiją, kad priimtų 

oro sutartį
LONDONAS, vas. 5. —Ang

lija šiandie pranešė visoms už- 
interesuotoms valstybėms, taip
jau ir Jnugt. Valstijoms, kad 
jei Hitleris neduos palankaus 
atsakymo į Anglijos ir Franci- 
jos pasiūlymą, tai Vokietija 
liks izoliuota oro apsigynimo 
sąjungos.

Einant Anglijos ir Franci- 
jos susitarimu, bus sukurtas 
valstybių sąjunga gelbėti vie
na kitą prieš “bepriežastin- 
gas” atakas iš oro. Vokietija 
irgi liko pakviesta prisidėti 
prie tos apsigynimo sutarties. 
Bet matyt, kad Anglija yra pa
siryžusi tą sutartį pravesti 
be Vokietijos pritarimo.

ir

Visur busiančios 
įvestos piniginės 

pašelpos

Liudija, kad ne Bru 
no Hauptmannas pa 

ėmęs išpirkimą
Vienas liudijo, kad matęs kaip 

Fisch šokęs per kapinių tvo
rą su Lindbergho išpirkimo 
pinigais

Kongreso komitetas 
atmetė gimdymo 
kontrolės bilių
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WASHiN<yrort; tote. 5. —At- 
stovų buto teisinis komitetas 
15 balsų prieš 8 nutarė pasiū
lyti kongresui 
kuris

CHICAGO.— Commonwealth 
Edison Co., elektros kompani
ja, grietu laiku užsakys atga
benti Illinois upe nuo 850,000 
iki 700,000 tonų anglių iš Ha
vana, III. Anglys bus gabena
mi barkomis. Tai bus pirmas 
didesnis anglių gabenimas nau
ju vandens keliu į Chicago. 
Kompanija apskaito, kad jai ap
sieis pigiau anglis gabentį van
deniu, negu geležinkeliais, kaip 
kad ikišiol buvo daroma.

Paryžius uždraudė 
demonstracijas

PARYŽIUS, vaa. 5. — Fran- 
ei jos valdžia uždraudė kokias 
nors demonstracijas gatvėse 
ryloj— metinėse sukaktuvėse 
riaušių, kurios kilo pernai iš
ėjus aikštėn Staviskio aferai. 
J Paryžių liko pašaukta kariuo
menė, kad palaikyti tvarką ir 
neprileisti sumišimų
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Uždarė duris guber 
natoriui

atmesti bilių. 
teistų atsakomingiems 

žmonėms teikti žinias apie gim
dymo kontrolę.

Tą bilių buvo įnešęs atstovas 
Pierce iš Oregono ir jis buvo 
plačiai komiteto svarstytas per
eitą posėdį.

Panašus biliai jau kelintą 
kartą yra įnešami kongrese, 
bet visuomet būna atmetami. 
Kampaniją už leidimą teikti 
žinias apie gimdymo kontrole 
daugiausia veda Margaret San- 
ger.

Pasiūlys dar $1,250,- 
000,000 mažųjų na

mų morgičiams
WASHINGTON, vas. 5.— 

Administracia ruošia ir greitu 
laiku pasiūlys kongresui bilių, 
kuris paskirs dar $1,250,000,000 
valdiškai HOLC korporacijai j 
kad toji tuos pinigus išdalintų 
mažųjų namų morgičiams. 
HOLC jau pirmiau išdalino $3,- 
000,000,000, bet dar toli nepa
tenkino pareikalavimą valdžios 
paskolų, nes bankieriai vis dar 
neprariša savo maišų ir nepra
deda duoti paskolas ant mažų
jų namų.

Šelpiami darbais be
darbiai sustreikavo

SPRINGFIĘLD, III., v. 5. — 
Visas Springiieldas dabar juo
kiasi iš gubernatoriaus Horner 
prietikių, kad jis, negalėjo įsi
gauti į savo namą ir turėjo il
gai baladotis ir laukti iki tar
nas nubudo ir įleido guberna
torių į vidų.

Tai atsitiko guberntoriui ne
tikėtai sugryžus iš Chicago. 
Paprastai jis miega traukiny 
ir pasilieka u miegoti jame iki 
pusryčių. Bet šį kartą jis už
sikalbėjo su draugais ir atvy
kęs į Springfieldą nusitarė va
žiuoti išsimiegoti namie. Te
čiaus atvažiavęs į savo namus 
jis nerado kas jį įleistų į vidų. 
Jis ir skambino ,ir baladojosi, 
vaikščiojo aplink namus ir iš
bandė kiekvienas duris, bet 
veltui. O naktis buvo šalta. 
Pagalios, kai jis beveik baigė 
duris išlaužti, pabudo miego
jęs tarnas ir atidarė duris.

Tarnas turėjo teisę miegoti. 
Bet duris saugoti turėjo du 
policistai, kurie ir turėjo gu
bernatorių įleisti. Bet ir jie, 
nesitikėdami gubernatoriaus su- 
gryžimo, buvo nuėję gulti. Už 
tą jie liko suspenduoti pen
kioms dienoms, kad turėtų lai
ko išsimiegoti ir daugiau nešal
dytų gubernatorių lauke, kai 
jis netikėtai sugryšta namo.

SAN FRANCISCO, Cal., v. 5. 
—Armijos majoras Ross liko 
užmuštas ir du kiti karininkai 
liko sužeisti muštynėse nakti
niame kliube, kurios kilo jiems 
triukšmingai apvaikščiojant jų 
pulko “gimtadienį”.

GREAT FALLS, Mon., vas. 
5.— Apie 400 valdžios Šelpia
mų bedarbių, kuriems valdžia, 
vieton pašelpų, * buvo davusi 
darbus, sustreikavo. Jie pro
testuoja prieš diskriminaciją ir 
labai menką mokestį, iš kurios 
jie jokiu budu negali su šei
myna pragyventi.

SPARTANBURG, S. C., vas. 
5.—Roęk Hill medvilnės audi- 
nyčia Arcade .Cottdn Mills už
sidarys buk negalėdamos mo
kėti NRA algų ir proceso tak
sų. 300 darbininkų neteks dar
bo.

Vokietija kviesis pas 
save Anglijos mi- 

nisterĮSimon y .. - .
BERLYNAS,' vas. ’ 5. —' Na- 

noma, kad Vokietija neužilgo 
pakvies atvykti į Berlyną pasi
svečiuoti Anglijos užsienio rei
kalų ministerį Simon, kad su 
juo nuodugniau apsvarstyti 
Anglijos ir Fancijos susitari- 

liko 
apie

Ro-

mą. Nacių laikraščiams 
įsakyta prielankiai rašyti 
Londono konferenciją.

Tik vienas Dr. Alfred
senberg, nacių partijos užsie
nio reikalų vedėjas, dar šokinė
ja prieš Londono konferenciją. 
Jis ir yra vyriausias įkvėpėjas 
Vokietijos imperialistinės poli
tikos. Bet ir jis švelnina savo 
nusistatymą ir bando nors kiek 
gero įžiūrėti Londono konfe
rencijos ' nutarimuose.
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Nepaprastai sumažėjo
Vokietijos laikraščiu 

"/'tiražas

WASHINGTON, vas. 5. — 
Otto J. Cass., kuris rūpinasi 
bedarbių šelpimu District of 
Columbia, sako, kad neužilgo 
visoje šalyje busiančios įvestos 
piniginės pašelpos bedarbiams, 
vieton ikišiol praktikuoto da
vimo pašelpų maistu ir prekė
mis.

Esą piniginės pašelpos jau į- 
vestos New Yorke, Philadelphi- 
joj, Pittsburghe ir visame AĮJę: 
ghany paviete* įvedamos Wash- 
ingtonė,’ BaHtaąore ir neužilgo" 
busiančios įvestos visur kitur.

Atsiunčiami laikraš-

Paskelbė streiką 
medvilnės dresių 

siuvėjų
InternationalCHICAGO.

Ladies Garment Workers unija 
paskelbė medvilnės (bovelnos) 
dresių siuvėjų streiką, kuris 
palies apie 10,000 darbininkų.

Streikieriai reikalauja forma- 
lio pripažinimo unijos.

FLEMINGTON, N. J., vas 
5.—Jau vakar buvo liudijama, 
kad balandžio 2 d., 1932, kada 
Dr. Condon sumokėjęs kapinė
se Hauptmannui $50,000 už 
Lindberghų kūdikio paliuosavi- 
mą, Bruno Hauptmann visą va
karą buvo savo namuose ir to
dėl negalėjo būti kapinėse.

šiandie gi tūlas Benjamin 
Heier paliudijo, kad jis tą va
karą su mergina buvo susto
jęs automobiliu prie kapinių ir 
matęs kaip vienas vyras per 
tvorą iššoko iš kapinių. Tuo 
vyru buvęs Isidor Fisch, kuris 
Hauptmanno liudijimu, važiuo
damas į Vokietiją, paliko pas 
Hauptmanną pakelį su pinigais. 
Kad Fisch paliko pakelį pas 
Hauptmannįą liudijo V keli 
kiti žmonės, kurie buvo atsi
sveikinimo su Fisch vakarėly 
ir matė kaip Fisch atnešė 
Hauptmannui pakelį.

Atgyja Dailės draugija 
“Mūza”

BIRŽAI.—1918 metais 
re Biržuose Dailės d-ja 
za”, kuri sugebėjo apie

Včl skelbia apie ba
dą sovietų Rusijoje

VIENNA, vas. 5. — Inter
nacionalinės Konfesinės Rusi
jos ^Šelpimo organizacijos var-

dinolas Innitzer, vyriausias ra
binas Feuchtwang ir profeso
riai Choisy ir Killer išleido mo- 
nifestą, kuriame pakartoja sa
vo pirmesnį tvirtinimą, kad so
vietų Rusijoje tikrai yra badas.

Jie esą įsitikinę, kad didelei 
Rusijos daliai gręsia labai di
delis badas ir jie reikalauja 
teisti patikrinti tą faktą ir 
paskui šelpti badaujančius.

Apie badą Rusijoje toji re
liginė organizacija kalba jau 
treti metai. Bolševikai gi tvir
tina, kad tai yra politinė agi
tacija prieš sovietų Rusiją. Tą 
agitaciją buk kurstąs Vatika
nas.

Vėl įgriuvo gatvė 
kasant srutų tunelį“Mu- 

20 ir 
daugiau * spektaklių, koncertų 
suruošti kasmet. Ypač smar
kus ir naudingas buvo “Mū
zos” veikimas 1919—22 me
tais. Tuomet visi dirbo paki
lusia nuotaika, dideliu karščiu 
ir nuobodžiuose Biržuose įne
šė daug gyvumo, auklėjo musų 
visuomenę. Pirmus žingsnius 
lietuvių scenoje padarė Biržuo
se ir žinomas režisierius p. Dau
guvietis, kurs “Mūzos” mėgėjų 
kolektyvą gerokai apšlifavo, 
pralavino, bet ir pats turėjo 
naudos, nes pramoko lietuvių 
kalbos, kurią, visą laiką dirb
damas Rusijoj, buvo pamiršęs... 
Vėliau—kai kuriems aktyviems 
kolektyvo nariams išvykus 
—“Mūzos” veikimas silpnėjo ir 
pastaruoju laiku sumiesčionėji* 
mas, susmulkėjimas privedė 
prie to, kad “Mūza” lyg ir vi
sai buvo palaidota.

Nesenąi įvykęs visumos susi
rinkimas išrinko valdybą ir re
vizijos* komisiją. Norisi tikė
tis, kad “Mūza” po ilgų atosto
gų gal vėl atgis ir tuo pačiu 
įneš gyvumo j Biržų gyvenimą. 
Nauji “Mūzos” vadovai teparo
do tos ugnies, kuri buvo 1919 
—22 metais.

CHICAGO.-— ‘Užpereitą naktį 
vėl įgriuvo gatvė delei kasa
mo srutų tunelio, šį kartą į- 
griuvimas įvyko prie Jefferson 
jr 14 gatvių. Nors daug darbi
ninkų buvo atsidūrę pavojuje, 
bet sužeistų nėra. Tečiaus 
daugelio namų gyventojai buvo 
priversti apleisti savo namus 
ir ieškotis saugesnės prieglau
dos. Visoj apielinkėj liko už
darytas gasas, prisibijant gaso 
eksplozijų.

Nesenai panašus gatvės įgriu- 
vimas įvyko prie Jefferson ir 
18 gatvių. ♦

(griuvimai įvyksta dėlto, kad 
tunelis (yra priganytas su
spausto oro, kuris atradęs ply
šius žemėje pradeda veržtis 
lauk ir išneša gatvę. Tunelis 
kasamas 50 pėdų gilumoj.

KLAIPĖDA.—Vokietijos dien
raščių ir žurnalų tiražas Klai
pėdos krašte pradėjo smarkiai 
mažėti.
čiai ir žurnalai lieka neišpirk
ti, o taip pat ir prenumerato
rių skaičius yra sumažėjęs. 
Kai kurie dienraščiai ankščiau 
turėjęs gan apŠčiai skai
tytojų Klaipėdos krašte, jau 
visai neskaitomi ir spaudos pla
tinimo agentai jų nebeima. Vie
na žymesnė Vokietijos spaudos 
platinimo firma, nesenai Klai
pėdoje atidariusi kioksą, nega
li išsiversti .
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BUDAPEŠTAS, Vengrijoj, v. 
5.— Pretendentas į Vengrijos 
sostą princas Albrecht vos ne
prarado savo gyvastį, kai “le
do laivas”, smarkiai lėkęs Ba- 
laton ežero ledu, vos spėjo pa
sisukti prie didelės aketės. 
Paskui važiavęs kitas “laivas” 
betgi nespėjo pasisukti, pate
ko po ledu ir 5 žmonės žuvo.

LOS ANGELES, v. 5. — 
Frank Young, 30 m., pasimirė 
kai užsidarė sudaroma sienos 
lova ir paliko jį kąboti žemyn 
nuteista galva.

’ ' I’'

New Mexico atmetė 
vaikų darbo pataisą

SANTA FE, N. M., vas. 5. 
New Mexico atstovų butas va
kar 24 balsais prieš 23 atsisa
kė ratifikuoti pataisą prie fede- 
ralės konstitucijos, kuri panai
kintų visoje Salyje vaikų darbą.

BELLEVIĘLE, III., v. 5. — 
Veik visi pavirto triobėsiai 
Safety First anglių kasyklos 
sudegė pereitą naktį. Kasykla 
tuo laiku •nedirbo. Nuostoliai 
siekia $50j000» -

Mg

- Pasi*VARŠAVĄ, vas. 5. - 
mirė Lenkijos diktatoriaus 
Juozo Pilsudskio sesuo Sofija 
Kadenacienė. ; ?
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Nemalonus atsitikimas 
katalikų ligoninėje.— 
Keistos vedybos.—Ki
tiems sako pamoks
lus, o patys elgiasi 
kaip tinkami.—Lazda 
turi du galų.—Didelė 
nelaimė. — Lietuvos 
nepriklausomybės ap- 
vaikščiojimas.

KENOSHA, Wis.—Pas mus 
per ilgą laiką sirgo vienas lie
tuvis. Jis tapo nugabentas j 
katalikišką ligoninę, kur visi} 
tvarką daro taip vadinamos se
serys. Kada paaiškėjo, jog li
gonis nebepasveiks, tai žmona 
sumanė parsivežti jį namo, kad 
jis ten savo paskutines valan
das užbaigtų. Tačiau ligoninė
je jai griežtai buvo pareikšta; 
jog tai negalima. Girdi, jei tu 
pasiimsi ligonį namo, tai žino
kis. Kai jis mirs, tai nebus pri
imtas į bažnyčią ir j katali
kiškas kapines.

Tai nugąsdino moterėlę ir į i 
nesipriešino seserų patvarky
mui.

Po kiek laiko ligonis mirė. 
Palaidotas tapo su bažnytinė
mis apeigomis katalikų kapi
nėse. Vadinasi, viskas tvarko
je. Velionį pravežė net pro jo 
namus, i

Pasirodo, kad katalikų dva
siškiai net mirštančiam žmo
gui neduoda ramybės. Juk ir 
namo parvežtas jis jokio “grie- 
ko” nebebūtų galėjęs papildy
ti, tai kodėl taip negražiai rei
kėjo elgtis? Ir dar gąsdinti 
tuo, kad nepriims į katalikiš
kas kapines.

Dar vieną dalyką noriu pa
stebėti. Pas lietuvius katalikus 
yra įsigyvenęs labai negražus 
paprotys. Būtent, klauptis prieš 
numirėlį. Tai atrodo nei šiaip, 
nei taip. Reikėtų nuo to pst- 
pračio atsikratyti, nes kultū
ringos tautos taip nedaro.

Pas mus dabar labai daug 
kalbama apie vienas vedybas. 
Mat, musų kolonijos žydelkai- 
tė, Kaplan, apsivedė su Wau- 
kegano lietuviu. Mergaitė vi
sai jauna, vos devyniolikos me
tų. Na, o lietuvis jau pagyve
nęs žmogus. Priegtam dar naš
lys ir turi keturiolikos metų 
sūnų.

Jaunosios tėvai, žinoma, bai
siai nepatenkinti. Jie sako, jog 
jų duktė yra žuvusi. Bet ką 
darysi, — kaip kas išmano, 
taip save ir gano. Ne be rei
kalo žmones sako, jog vienam 
patinka duktė, o kitam moti
ni...

Sausio 26 d. ponai Juozas ir 
Frances Vaičeliunai apvaikščio
jo 20-ties metų vedybinio gy: 
venimo sukaktuves. Pokylis 
įvyko p. K. Kasparo namuose 
žmonių dalyvavo labai skait
lingas būrys. Tai nuomanu jau 
jš to, jog prie pirmo stalo sė
do 55 žmonės valgyti. Visi šau
niai linksipinosi.

“Jaunavedžiams”, buvo įteik
ta ir dovana: miegamojo kam
bario bajdai (setas) ir mašinu
kė plaukams kirpti.

Nuo savęs linkiu ponams 
Vaičeliunams kuo ilgiausių me
tų.

—o— ~
Katalikai labai nepalankiai 

Žiuri į taip vadinamus bedie
vius. Jeigu žmogus neina į baž
nyčią, tai jau ir blogas. Kaip 
sakoma, kito akyje pamato ir 
krislą, o ant savęs nepastebi 
nei rąsto. Prieš kiek laiko aš 
sutikau dvi labai dievobaimin
gas davatkėlės, kurios gamina 
ir pedliavoja munšainą. Kvie
tė ir mane atsilankyti. Paačia- 
vau, ale jų kvietimu nepasinau
dojau.

Dievobaimingumas su mun- 
šaino pedliavojimu, matomai, 
pilnai sutampa.

Graborius N. P. Mischler 
(708—57th St.) įrengė labai 
gražią koplyčią ir įsigijo am- 
bulansą. Nelaimei atsitikus, jis 
visuomet .yra pasirengęs patar
nauti.

Kadangi jo įstaiga yra gra
žiausia ir patarnavimas labai 
geras, tai ir lietuviai daugiau
siai į jį kreipiasi.

—o—
Jau buvo minėta, kad Juo

zas Plaušinas gavo 90 dienų 
kalėjimo už teismo paniekini
mą. Visas “trobelis” prasidėjo 
dpi pietų. Kai parėjo Plausi
mas namo, tai pietus dar ne
buvo pagaminti. Dėliai to jis 
labai įtūžo ir sumušė žmoną. 
Pastaroji kreipėsi į policiją. 
Visas reikalas atsidūrė teis
me. Eidamas. į teismo kamba
rį, Plaušinas negalėjo susival
dyti ir spyrė savo žmonai. Tei
sėjas palaikė tai už teismo pa
niekinimą. Rezultate Plaušinas 
turės sėdėti kalėjime 90 dienų 
Po to jis bus teisiamas už žmo
nos mušimą.

žmonai dabai’ irgi nebus py
ragai. Mat, vyras dirbo. Na, 
o jam “atostogaujant” nebe
bus įplaukų.

—o—
Sausio 26 d. prie Sheridan 

Hd. įvyko didele nelaimė: ta- 
vorinis traukinys tiesiog į šiu- 
pulius sumalė automobilių. 
Pats savo akimis mačiau, kaip

iš visiškai sudaužyto automo
bilio išlindo žmogus ir vis rė- 
kė: “My bąck, my back!”

Automobilis buvo ‘ nuvilktas 
tris blokus, bet kažkokiu ste
buklingu bud u šoferis išliko 
gyvas, nors ir pusėtinai suža
lotas. Jam įlaužė tris šonkau
lius ir gerokai apdaužė gal
vą.

—o--
Prieš kiek laiko “Naujieno

se” buvo parašyta, kad vietos 
žydai, tavernų laikytojai, pi
giau pardavinėja alų ir todėl 
daro geresnį biznį. Būtent, už 
stiklą alaus jie ima penktuką. 
Kai kuriems tavernų laikyto
jams tai nepatiko, 
rodo, jog nėra to 
neišeitų ant gero, 
galiu pranešti, kad
savo ta Vernuose pradėjo alaus 
stiklą po penkis centus parda
vinėti. Esu tikras, kad biznis 
jiems pagerės ir jie galės kon
kurenciją atlaikyti.

Tačiau at- 
blogo, kas 
štai dabar 
ir lietuviai

Sausio 28 d. graborius N. P. 
Mischler laidojo Joną šagždą. 
Nuėjau ir aš paskutinį sudiev 
pasakyti. Susirinko labai daug 
žmonių.

—O—
Darbai pas mus kruta tokiu 

smarkumu, kaip čerepokas. Be
darbių vis dar pusėtinai daug 
tebėra. Jie vis ieško darbo ir 
niekur negali jo gauti. Susi
tinka vienas antrą ir klausia: 
‘‘Na, kada tų gerųjų laikų 
Šliauksime?” Užklaustasis 
viltingai atsako: “Velniai 
no”...

su-
be-
v • . 
Zl-

—o—
Vasario 17 d. šv. Petro 

ra pi jos svetainėje įvyks Lietu
vos nepriklausomybes apvaikš- 
čiojimas. Programas susidės iš 
kalbų ir dainų. Dalyvaus vie
tos chorai ir daininipkąi. Iš 
Chicagos atvyks kalbėti kon
sulas kalvaitis, Dr. Bložis, Arė- 
jąs Vitkauskas ir Juozas Poš
ka. Programas prasidės 12:15 
vai. po pietų.

Apvaikščiojimą rengia Suvie
nytų Draugijų Komitetas.

— Visur Buvęs.

Nuo Reirmatiškų 
Skausmų 
naudokite 

ANČHOR 
PAIN-EXPELLERl 

Pain-Expelleris visuomet 
palengvina skausmus

pa-

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS
....................................................... .i i............. .

Wisconsin’o universiteto pre
zidentas Gilenn Frank sako, 
kad nėra nei vieno apšviesto 
/išmokslinto) žmogaus. Nieka
da nebuvo. Niekada ir nebus.

Paprastai apšviestu žmogu
mi mes vadiname tą, kuris vi
są savo gyvenimą numuštoj a 
besimokinęs; nuolat seka be
sikeičiančio gyvenimo įvy
kius.

Iš mokyklų gauti diplomai 
rodo, kad žmogus yra užbai
gęs tam tikrą mokslą. Po to 
jis turi sustoti besimokinus; 
turi pradėti gyventi savistoviu 
gyvenimu.

Toks nusistatymas yra klai
dingas. Kuomet žmogus baigia 
mokyklą ir gauna diplomą, 
tuomet prasideda jo mokslas 
ir tas mokslas turi tęstis visą 
gyvenimą. Tai darbas viso gy
venimo. Mokslas neturi pabai
gos. Tikras mokslas pas žmo
gų užsiregistruoja lopšyje, o 
diplomą gauna, kuomet užmer
kia akis amžinai. >

Suaugusiam žmogui mokytis 
yra lengviau, nes kai kuriuos 
dalykus žmogus , išmoksta iš 
praktiško gyvenimo. Tuo bu- 
du ir mokytis pasidaro leng
viau.

Bandymai rodo, kad žmogus

AKUŠERĖS
Mrs, Anelia R, Jarusz

išmoksta tuos dalykus grėb
čiau, Jtųriuos jis mano vartoti 
trumpoje ąteityje,

Dąugelis žmęnių gyvena la- 
bąi skubotu gyvenimu. Visuo
met skubina ir skubina. Jei 
kuris žmogus pasistengia su
prasti ir išmokti, kaip reikia 
nustatyti laiką, tuomet jam ir 
mokslas pasidaro malonus gy
venimo prietykis. į

Aš, rodosi, nemėgstu per
daug skubinti, bet aplinkybės 
priverčia, kad žmogus, nori ar 
ne, turi skubinti. Na, reikia "u" • ’

..—.... ... — ■ , i................. —------------------------------

būti darbe paskirtu laiku. Rei
kia rūpintis atsikelti tam tik
ru laiku. Na, o jei pasivėlinai 
atsikelti? Kas tada? Tada tai 
jau reikia taip skubinti, kaip 
tik gali.

šimtai panašių atsitikimų 
verčia žmogų skubinti. O ma
šinos ką daro su žmogumi? Jos 
paverčia jį dalimi mašinos. Jis 
atsistojęs prie mašinos, turi 
skubinti, o jei ne, tai susižeis 
arba kitas tuojau užims jo 
vietą.

Mes gyvename skubėjimo 
amžiuje. Sunku mums išmokti 
neskubėti.

Preferred hy millions 
to mayonnaise..

Rinktini dalys 
» u p 1 a klos iki 
Švelnaus smeto-l 
nuoto miM- /• 
nio KraftfC, 
Miracle Whip ą'?S. 
mašinoje.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2843 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr StrikoFis
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. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 ą. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Išbandykit Greitesnį Budą 
Prašalinti tą Peršalimą

1 Priimkit 2 BAYER Aspirin
• Tabletkan. Bukite tikri, kad 

raunate BAYER Tabletkaa. kurių 
reikalavote.

landa*.

Medikalis Išradimas Atnešan
tis Beveik urnų Palengvinimą 

Milijonams
ATSIMINKITE NURODYMUS

Šį paprasta čia nupiešta metodą yra 
būdas kuriuo daugelis gydytojų dabar 
gydo peršalima, gėlimus ir skausmus 
peršalimas su savim atneša.

Yra pripažintas kaipo saugus, tikras, 
GREITAS būdas. Nes palengvins pap
rasta peršaįimą beveik taip greįt, kaip 
greit jį pągaunate.

Klauskite apie tai savo gydytojaus. 
Ir kai pirkaite, bukite tikri, kad jus 
gaunate tikras BAYER Aspirin Tablet- 
kas. Jos ištirpsta (išsidalija) beveik 
urnai. Taipgi beveik urnai veikia, kai 
ias priimate. O dėl gargaliavimo, Genu
ine Bayer Aspirin TabTetkos išsidalija 
greit ir pilnąi, nepalikdamos Įrituojan
čiu arba aštrių dalelių.

BAYER Aspirin kainos tapo ant vi
su didžių galutinai nupigintos, taip, kad 
dabar nėra priežasties priimti kitas ne
gu tikras Bayer, kurias jus norite.

Radios 
Skalbyklos 

Refrigeratoriai 
Pečiai 

Parlor Šėtai 
Nauji 1935 Modeliąi

Tax Waranlus ir Bonus 
priimam perkant už pilną 
vertę. Per trumpą laiką. ; ,  

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hvde Paęk 8395

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

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

KITATAUČIAI

Jciru gerkH »k»u<jas vųtru- 
piukit ir iimaiiiykit 3 BAY- 

EB Aspirin Tabletkaa t viena treč
dali stiklu vandens. Oarrailuoklte 
dusyk, fraialins gerklCė akaU«Bji- 
iu;> beveik urnai.
—— "I ........  I 111 . .......   1 111

Jos. F. Sudrik, <
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 8|67 
CHtCAGO n L

1 ........    11 1 I”*-

Leįdejąi Lietuviu Programų 
SCFL, 970 K., Lietuvįų Vająpda. 

edėnomis nuo 1 iki 2 y. po pint.
WHFC, 1420 K., Ketvergais — 
is|tėmykite naują lęlkn: nuo 8 
iki 8:80 vakare, leidžiama Bųd- 
riko Krautuvės.

ilgini ■imu

Physical Therapy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Hemlock 9252 

patamąųju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
ejectric treat- 
ment ir magne- 
tie blankets ir tt 
Moterims įr mer

ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISK

Lietuvis Advokatus
4631 South Ashland Avė.

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

Tel. Republįc 9723

AKIU SPECIALISTAI

drTvaitushTopt.
LIETUVIS

Optometrically Akių Speęialisjtas.
Palengvins akių trempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervųotu- 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
trumparegystę ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speęial'3 atyda atkreipiam J mo
kyklos vaikus. Kreivos Akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj puo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atiitąiso*i 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau,

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

DR, G, SERNER 
LIETUVIS 

.^TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso..

Akiniį Dirbtuvė
756 West 35th St

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.
... ........... . T' ...... t 1 "'-T.'-...............

AKIĮJ SPECIALISTAS
27 METU PATYRIMO Pritaiko akinius dėl viHokj^ąkių

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 |3o. Ashlahd Avė. , A .. 
Kampas 18 St. Ph,one C^nal 0523 
Valandos nuo 9:80 iki 12 ir niio 1:30

j. . ■ , -

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 86 
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 SL, netoli Morgan St

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IĘ CHIRURGAI 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Vjrginia 0036 

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

«——    IIH I I

DR. C K. KLIAUGA
Dentistas

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

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

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diegto?, v, r», ,t<- <. ;;

Phone MIDWAY 2880

A. Montvid, M. D.
West Town Stąte Bapk Bldg.

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Bruns^yick 0597

Bes. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

. 4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po p«etų
7 Jki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

8343 South Halsted St.
Tel, Boulevard 1401

9

Kiti Lietuviai Daktarai.
f

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

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Rez, Tel. Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronišku ligų- 

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. N*?* 
dėliomis ir šventadieniais 10—1* 

dienų.

Laidojame ant lengvu išmokėjimu

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

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

N. RADIS Ch.

TeL Ląfąyette 8572 
J. Liuievičius 

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

Visi Telefonai:
Yards 1741- 

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI'
Ambulance Patarna
vimas Dieną ir Nak
tį Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

J. F.EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 S. Hermitage% 
Avenue

U

Skyrius
4447 S. Fairfįeįd Avę*

v

Simon M. Skudas
PRAB9RIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus

718 W. 18tfc St.
TaL Monro* 8877

ANTANAS PETKUS 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct 

Tel. Cicero 2109 
CICERO, ILL.

ATĖJUS LIŪDESIUI - 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis
ir

Tėvas
Laidotuvių Sąlygos

Lengvais Išmokėjimais

REPublie f®10
5340 So. Kedzie Avenue

Lachavich ir Sūnūs
METU VIS GRABORIUS 

Patarnavja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
4 Wf 23rd PI., Chicago 
Tel. Canal 251^ arpa 2516 
19 S. 49KCL,UOięeio, III.

TaL Cltato 6827
I

A. MASALSKIS;
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Bohlevard 4139

Telefonas Yards 1188.

Stanley P, Mažeika
Graborius jr<, 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kąina prieinamą.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL-

J. F. RADZIUS
LIETUVIU GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
Moderniška koplyčia dykai.

668 W. 18th St. TeL Canal 6174
CHICAGO. ILL.

’............  "f." ' i tiR i |>W '<!> UI

I. J, zoup 
GRABORIUS 

1646 West 46th St 
Tel. Bnuleyard 5208 ir &U8 

1327 So. 49th Ct
Tek Cicero 8724. Koplyčia dykai
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Iš Draugijų Veikimo
ni
to

to
of

“Juos reikėtų aplan 
kyti kelis kartus 

į metus”
Ragina dažniau padaryti 

tus Oak Forestui
vizi-

OAK FOREST. — Pereita 
sekmadienį, vas. 3 d., Lietuvos 
Dukterų Draugija aplanke Oak 
Forest prieglaudos lietuvius 
senelius. Pavaišino juos ska
niais pietais, apdovanojo taba
ku, namie keptais pyragąičiais, 
kiekvienam davė po pusdolerĮ, 
ir pabaigai, palinksmino visus 
su gražiu programų. ' Matyt, 
daug narės turėjo darbuotis ir 
širdingai 
bui.

Even 
conię 
night 
Julia

tor) i u some subtle way, 
else change the headįng 
‘Pirmyn Pianissimos”.

We are no longer able 
keep tab on the number
times we have tried to expose 
a certain young man. 
when we “chanced” to 
upon him backstage the 
of the operetta with
Kazin tiskis, Mr. Editor marked 
it diminuendo, and it sure did; 
— to oblivion...

What young lady lašt Fri
day, \vhen she decided to leave 
.or home, asked Andy Norbut 
f he would play Home, Sweet 
Home for her, and thus, quite 
inadvertently broke up Ihe 
party. The guilty culprit — 
Onuks Skever...

lei-

pasišvęsti tam dar-

“Lietuvos Benas”
pietavo

Scenoje
didžiuliam 

matėsi

Grojo

Seneliai 
valgomąjam. 
apie 20 vyrų benas, kuriam
pradėjus groti, seneliams net 
akys nušvito. Tai buvo Lietu
vos Benas, kuriam vadovauja 
P. Sarpalius. Seneliai guodėsi 
ikišiol negirdėję tokio beno. 
Kaip ir visi kiti programo da
lyviai ir benas atvyko palinks
minti lietuvius negaudamas jo
kio atlyginimo. Tarp tų kitų 

• dalyvių buvo Naujos Gadynės 
dvigubas kvartetas po vadovy
ste Jurgio Steponavičiaus, dain. 
B. Malela, A. Grigoniutė, A. 
Zabukienė ir pianistė Josephine 
Miller. Kalbėjo drg. Millerienė 
ir J. J. Bagdonas.

Mačiausi su senu pažĮstamu 
prieglaudoj gyvenančiu -Anta
nu Lekavičia. Jis neteko kojos. 
Teko sutikti ir kitus pažįsta
mus, kaip Rusteiką ir Budrį. 
Džiaugėsi, dėkojo seneliai, ir 
prašė, kad juos dažniau atlan
kytų su programais.

Chicagoje yra daugelis drau
gijų, kurios galėtų panašiai 
pavaišinti Oakforestiečius ir 
dažniau, bent tris kartus į me
tus. Sunku ir įsivaizduoti kaip 
tie aplankymai sustiprina se
nelių sielas. Kai jie išgirsta 
lietuvišką dainą, muziką, tai 
nevienam iš akių ašaros pa- 
sriuva.

mos kitoms organizacijoms in- 
dorsuoti J. J. .lendą į miesto 
trustees, neatsiklausęs politi
nių delegatų. Jis taipgi netu
rėjo teisės viešai skelbti per 
Cicero News (sausio 25 d.), 
kad kliubas .lendą remia.

2. Nutarta tą paskelbimą 
užprotestuoti per vietos ir lie
tuvių laikraščius.
Atšaukia politinius delegatus
3. Pirmininkas negali pasi

rašinėti sauvališkai po jokio
mis rezoliucijomis ir laiškais 
be kliubo nutarimo arba be

' veikiančiosios komisijos
dimo. Raštininkas buvo in
struktuotas šitą nutarimą pir
mininkui pranešti laišku.

1. Ištraukti Kliubo delega
tus iš politikos veikimo. Taip
gi pranešti laišais, kad jie ne
turi teisės toliau dalyvauti po
litikos veikime kliubo vardu.

5. Niekas neturi teisės da
ryti išmokėjimų be nutarimų 
ir be veikiančosios komisijos 
leidimo, o tas buvo daroma 
praeityje.

6. Visi kliubo reikalai, fi
nansai ir kitas turtas pavesta 
veikiančiosios komisijos kont
rolei.

A. Tumavich, raštininkas

Veteranų ligoninėje 
mirė lietuvis ar
mijos leitenantas

šiandien po piet laidojamas 
Tautiškose kapinėse

MAYWOOD.—Edward Hines 
veteranų ligoninėje, Maywoode 
mirė lietuvis Julius Baronas. 
Jis buvo Jungtinių Valstijų ar
mijos leitenantas didžiąjame 
kare. Sirgo ilgoką laiką.

šiandien Įvyks jo laidotuvės, 
kuriose dalyvaus kareivių gar
bės sargyba ir grabnešiai. Po 
iškilmingų ceremonijų S. M. 
Skudo koplyčioje, 718 W. 18th 
Street, kūnas bus išlydėtas i 
Tautiškas Kapines 2-rą valandą 
po pietų.

We- 
this 
pro- 
and

*
Our especially talented young 

man is going to Lithuania this 
May, there to study at the 
Conservatory for five years. 
Some time ago, we said 
ne t ta may go to Europe 
spring. That was only a 
bability, Andy Norbut, 
not a certainty...

What south-side culinary 
expert is visiting the north 
side and Aldona Waliulis very, 
very freųuently at present, 
thus leaving three other south- 
siders with “Out in the Cold 
Again” as their theme song? 
(and we don’t mean Louie, 
Johnny, and Mike.)..

Frank, you should have been 
at the party and prevented 
Irene Kantrim and Felix Bud- 
rick from stealing your Con
tinental stuff. 
“While the cat 
mice will play”.

When Michael
the tender age of eighteen lašt 
Sunday (that’s what he says 
— he mušt have forgotten 
two or three years) he and 
his friends went out and ce-

lebrated. Now, Eddie Čepulis 
.Irinks only water.

Thįnking of birthdays, * ii 
.eams that we are going to be 
kept <|uite busy wishing people 
‘happy birthday” this month. 
A rather belated wish to Fran- 
2es Matekunas, who celebrated 
here lašt Friday. I vvould1 go 
aome early, and miss out on 
Jie celebrating at Lil’s house 
after the chorus party.

My, my, Adam Stuglis — 
didn’t you feel popular Monday 
night when two girls . asked 
you if you’d go home with 
Jiem;—and on the street-car 
to? Such popularity mušt be 
deserved.

We’re.„. expecting.. a., very 
sparsely attend rehearsal this 
Friday, what with only five 

Ifree tickets each to be given. 
When you’re being introduced 
to the choras, and your debut 
is greeted by ii choras bas’s, 
don’t feel bad, it’s the way 
some people show their delight 
in having you. — This being 
directed especially towards 
Johnny Carobus, Pete Kitchas 
and Edmund Savickis, who were 
thus greeted, Yes—three new 
men all of a sudden, and one’s 
a blonde ;the other (kirk, būt 
they’re all handsome. One so
prano too, Anne Bražinskas, 
būt we wouldn’t rave about her 
—let Al Spitlis do that... Felix 
Mason has awoken finally

You know, 
is away, the

Yons reached

žodis Brightonparkietėms
Einant prie pabaigos prisi

minsiu apie Brighton Parko 
moterų kliubą, kuris dabar or
ganizuojamas. Butų gerai, kad 
ir jis seneliams padarytų vi
zitą, jie lauks. Taigi, brighton- 
parkietės, nesnauskite, burki- 
tės j vieną grupę, tuomet ga
lėsite daug ką naudingo nu
veikti.

Kliubo 
rytoj, 7 
43rd St.
čiamos įstoti. Duoklės metams 
— vienas doleris.

Anelė Zabukienė.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

co- 
of 

feel

susirinkimas Įvyks 
vai. vakare, 2605 W. 
Visos moterys kvie-

Everytime we write a 
lumn under this title 
“Sharps and Flats”,. we 
that again we are deceiving
you, our dear public. Please 
believe us when we say that 
nothing hinting at having 
sharp edges, or anything that 
strikes a flat note about any- 
body, ever gets past the edi- 
tor’s blue pencil. Maybe it is 
for the best, būt if we are to 
please you, we had better try 
getting around him (the ėdi-

Cicero L. I. kliubas 
pasitraukia iš politi

nio veikimo
Smerkia savo pirmininką: at
šauks kandidato indorsavimą.

CICERO — Cicero Lietuvių 
Pagerinimo (Improvement) 
Kliubas sušaukė extra susirin
kimą sausio 31 d., Liuosybės 
svetainėje, kuriame, nedaly
vaujant pirm. A. F. Pociui, 
pirmininkavo vice-pirmininkas 
J. F. Kimbarkas. Laikinai 
vice-pirmininko vietą užėmė 
L. Makutėnas, o sekretoriavo 
A. Tumavich.

Susirinkimą šaukė veikian
čioji komisija, tai ji išdavė ra
portą, po kurio susirinkimas 
buvo pripažintas legaliu. Po
litinei komisijai išdavus ra
portą ir nuodugniai apsvars
čius visus reikalus, buvo pada- 
daryti sekami tarimai:

1. Pirmininkas A. F. Pocius 
pasielgė sauvališkai pritarda- 

' . .. < / : • L

PILĖS
Be peilio, deginimo arba skausmi 
MfiALIN®8 VOTIS, SPRAGAS, KRAUJI
NI TVMRRIAI, FISSURES. FISTULAS. 
PRVBITIS (NležanAM Pilės), PROS- 
TRATIS ir kitos mMlinCs ligos gydomos 
musą Švelniu ir neskaudžių VARICVR 
Metodu.
Mes ypatingai kviečiame tuos, kurie yra 
netekę vilties būti pagydytais. Yra sta- 
člok nuostaba kaip tos rūsčios, be vilties 
ilgos greit atsiliepia | i| treatmentą.

VARICOSE
GYSLOS IR VOTYS

Greit ir be Skausmo Panaikinamos. 
Daugelis žmonių mano, kad Jie kenčia 
nuo RHfcVMATIZMO, NEVRITIS. NEU- 
RALGIA, ARTHRITIR, NERVIŠKUMO, 
PUSLR8, AR INKSTŲ LIGOS, kuomet 
ją liga tikrai paeina nuo VARICOSE 
gyslų, vočių, sutinusių blauzdų 
arba MMINBS LIGŲ.
BE ĮSUKIMO IS DARBO 

ARBA IS NAMŲ
The VARICUR padarl tūkstančius links
mais —• KODBL NE JUS?

REIKALAUKITE musų knygeles 
DYKAI.

DYKAI EGZAMINACIJA IR PATARIMAS 
Ofiso valandos: 9 iki 8 kasdien. Antrad. 
Ir Penktad. Ūktai nuo 9 iki 0.—Neda
liomis nuo 9 ik| 1 po piet.

VARICUR 
INSTITUTE

64 WEST RANDOLPH ST.
44«e lubos Garrlek Theatre BMg.

8:00, nt 2344 W. 23rd Place. 
Please be prompt.

—The Duchess.Work on a new operetta “Bai
lus Daktaras” starts next Fri- 
day. We would likę ~ moro 
tenors and basses to join. Be- 
learsal this week Friday at

the credit all your Edna Kaz- 
lauskis... Galutinas Kainų 

Numušimas
PIRKITE DABAR IR TAUPY
KI!' PINIGUS! Visas musų žie
minis stakas yra nupigintas iki 
galutinų kainų! Kiekvienas daik
tas yra tikras Bargenas! Ne
praleiskit vieną syk gyvenime 
pasitaikančios progos!

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th Street — Telefonas Yards 1829

Pritaikinti jūsų akims 
nužemintomis kainomis
Apsaugok regėjimą, pri
žiūrėk gerai akis, o ne
reikės niekuomet gailėtis
Prarastąjį regėjimą, silpnas ir kreivas 
akis galima dažnai atitaisyti su naujai 
išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.
Jie ausaugos jūsų akis, pašalins akių 
Jus galėsite su jais skaityti mažas rai-

NAUJIENŲ METINIS 
KONCERTAS 

Vasario 10 dieną 
Dainuoja “BIRUTĖ”

Šlifuoti Akiniai
Sustiprins regėjimą IŠPARDAVIMAS

DEL MOTERŲ IR MERGINŲ 
KAILIAIS PADABINTI. ŠIL
TU PAMUŠALU. NAUJO MATE- 
RIOLO. Didžiausia proea bargenų 
iieškotoiams. Kiekvienas yra 
sensacija ir vertas 2 ir 3 sykius 
šios žemos kainos!

Pulkus 
Zylo-Shell 
rėmai pa gra
žina veidu 
nuovargi ir galvos skaudėjimą. — .
dės, siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

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

Collateral Paskolas.

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

Tel. Franklin 0576

SUTAUPYSIT PINIGŲ 
Pirkdami Čeverykus Pas Mus

Musų krautuvėje visuomet 
rasite didelį pasirinkimą 
spalvų, didumo, stylių irma- 
teriolo.

Mes turime čeverykus vy
rams, moterims ir vaikams. 
Kaliošius užlaikome visokius

■ 1000 porų čeverykų jūsų pasirinkimui. O kainos nebrangios

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3337 SO. HALSTED STREET

NATHAN 
KANTER

LINOI S

Svarbus Pranešimas!
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. — (Optiorial).

Galima mokėti po 50c. j mėnesį

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinis

Mutual LiųuorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

PARDUODANT
ARBA VEDĄNT BIZNĮ Vartokit Telefoną

Ekspertai tvirtina, kad biznio kompeticijoje pardavėjų nuoširdu
mas ir džentelmeniškumas daug reiškia. Malonus priėmimas la
bai svarbus prie pasisekimo parduoti, tankiai gali būt atsiektas 
negaišinant laiko ir nevarginant kostumerių savo atsilankymu. 
Telefonas, kuris perduoda jūsų balsą, taipgi perduoda jūsų 
džentelmeniškumą ir atspindi jūsų nuoširdumą. Su jūsų telefo
nu, jus galite padengti jūsų teritoriją, neapleidžiant savo des- 
kos ofise. Pašaukimai iš apielinkių taipgi naudingi vedimui kitų 
biznio problemą—-pristatymo, kolektavimo, konferencijų su biznio 
vedėjo pagelbininkais ir daugelį kitų smulkmenų. Ilgesnės dis
tancijos pašaukimai yra greitus, aiškus ir nebrangus.

TELEPHONE

DIDIS IŠPARDAVIMAS
Prasidės Ketverge, Vasario 7 d
Nupirkome visą I. SPIESBERGER, 2500 W. 63rd Street 

firmos staką. Kiekvienas daiktas bus išparduotas už labai 
pigią kainą, 'kad padaryti vietą dėl musų vasarinio stako.

RUKITE LAIKU, KAD GAUTI GERĄ PASIRINKIMĄ

SAM MEILACH & GO.
2500-2 West 63rd Street

Kampas So. Campbell Ąve.
Galanterija ir Vyrams Aprėdalai

DUODAME PASKOLAS ant M0RG1CIU
Lengvais išmokėjimais nuo 5 iki 20 m.

$4.99
X DIAGONAL SUĖDĖ x V1LNO- I 
NIES KREPOS x TRICOT SU- I 
EDE xNĖRA KIEKVIENO DI-I 
DŽIO KIEKVIENAME STYLIU-1 
JE BET ATSIRAS KAUTAS I 
DEL KIEKVIENOS.I 

ŠILKINĖS DRESfiS 
Dėl Moterų ir Merginų

24 gražiai styliųotos dresės ku-1 
rios jus nustebins. Didžio nuo I 
14 iiki 40. Tai yra ypatingos I 
vertybės už taip $ 1 Į 
pigia kainą ....-------------- 1 I

BOVELNINĖS DRESĖS
- Del Moterų ir Merginų

Visos puikios ir naujos. x Gražių I 
spauzdinių. x Visų pastovių spal- I 
vų,. didžio nuo 32—38. Daugelis I 
stylių pasirinkimui — Taigi, atei- I 
kitę ir pasirinkite sau Kfifh | 
dresę! ........................... i I

DYKAI
$5,000 ACC1DENT APDRAUDOS 

POLICY
ŠI DYKAI Apdrauda bus duoda
ma musą kostiumieriams gyve
nantiems Illinois Valstijoje su 
kiekvienu pirkiniu už $10, ar vir
šaus. Klauskite apie tai!______

VYRAI! JUS GALITE 
SUTAUPYT

$5 SIUTŲ IŠPAR
DAVIMAS

Vyrų ir Jaunų 
Vyrų Modeliai 

218 Siutų šiame 
skyriuje — Tai 

viskas.
x Reguliarus x 
Drūtiems Vyrams 
x Ploniems x 

J Stubs x Lengvus
ir Vidutinio Sto
rumo x Šviesių 
ir Tamsių Spal
vų. Paprastų ir 
Puikių Materijo- 
lų. Didžio nuo 33 
iki 42t Todėl, kad 
tai yra Mail Or- 
der Perviršis, 
juos galima par
duoti už taip že- 

t mą patraukian- 
* . čia kaina!

55.00
Kiti geri Siutai 

$9.98
Tavo turtas apsaugo
tas per U. 8. Govern
ment ištaigą, Federal 
Savlngs and Loan 
Insurance Corporation, 
Washlngton, D. C. dėl 
kiekvieno asmens iki 
SB,000.00.

FEDERAL Savi NGS
LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Rašt,

VYRAMS MARŠKINIAI — Pas
tovių spalvų broadeloth.
Visų didžių, Special ....... Vww
VYRAMS KAKLARAIŠČIAI dau
gelio spalvų. Pirmos 1 Hf*
rūšies. Tiktai .................. I vlf
JUODI ŠILKINIAI SLIPSAI — 
Didžio nuo 32 iki 38 — išpar
davimui — kiekvie- RRf*

.nas ....................................  vvU
TAMS IR SOFTIES — Vilnonios 
megstos kepuraites, kurios parsi
davė už du ir trys syk brangiau 
šios kainos. IŠparsiduo- C p* 
da kiekviena po ..............
MOTERIMS ŠILKINĖS PANčIA- 
KOS — Pirmos.rūšies, Service Šil
kinės pančiakaitės — Visų didžiu 
ir daugeilo spalvų

NOSINAITĖS — baltos išsiuvinė
tos— Bakselis iš 6 nosi- 1 Cpi 
naičių, už tiktai .............. I wU
SKRYBĖLĖS — Del didelių ir 
mažų galvų — Kaikurios yra ver
tos $1.88. Nupigin- 
tos iki ............................. fcwv
ČEBATUKAI dėl moterų — Vie
nas skyrius visokios ruš’es ir di
džio — $3.00 iki $4.00

CWtCAGO M AI
B ARGAI N- O: U TLET J 

■ W5Jl,; S:.Taulina. St.
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ŠOKIAI BAŽNYČIOJE

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 SOUTH HALSTED STREET

šokiai
■WUW T

Bondžia

PROGRAME DALYVAUJA 250 ARTISTŲ

f 
;Z$Sk

$8.00
4.00
2.00
1.50

$7.00
3.50
1.75
1.25

Subseription Rata: 
$8.00 per year in Canada 
$7.00 per year outside of Chlcago 
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

lenkų.
didžiausias filoso-

Ghicagoje nežinia kas nušovė krutamųjų paveikslu 
operatorių unijos biznio agentų, Thomas ]E. MąJoy, ku
lį federalinė vyriausybė buvo 
jamų taksų neužsamokėjuno. 1 
nėjo kunigaikštiškų rezidenciją Indiana valstijoje, nę- 
toh Michigan City, ir šiaip, matyt, buvo labai pralobęs

Seniausia taikos sutąr 
tis pasauly

Vienoje baptistų bažnyčioje Chicagoje kitų sekma
dienį šoks atvykusi iš Europos šokikė. Bažnyčiai šis jos 
planuojamas įvykis, matyt, yra taip svarbus, kad apie 
šokikės užkvietimą ji pranešė laikraščiams.

Prie šios progos spauda rašo, kad tai jau esanti 
trečia bažnyčia Chicagoje, kur įvedama šokiai. Viso
kiais, mat, budais žmonės “garbina Dievą”. Jeigu dau-| 
guma bažnyčių vartoja giedojimą ir muziką, tai kodėl 
negali būti jose šokama? Ant primityvių kultūros laips-; 
nių šokiai buvo svarbiausia religinė ceremonija.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News PubwCo., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Prieš kelias dienas Mezopo- 
tamijoje, darant kasinėjimus, 
rasta seniausią taikos sutartis 
pasauly. Ji kilusi maždaug iš 
2,000 mėty prieš Kristaus gi
mimą ir sudaryta po sunkaus 
karo tarp dviejų šumeriškųjų 
miestų Ūmos ir Lagaše. Kai 
skaitoma tos sutarties pradžią, 
atrodo, kad šis dokumentas yra 
20 amžiaus, štai kas ten pa
rašyta :

airis, Joseph
Conrad — lenkas.”

bieagos Lietuvių Simfonijos
Orkestras £

Ws Rimkus, baritonas
£ff>nnnaviripnp. snnran

“Abu miestai Urna ir Laga
še iškilmingai pasižada, kad 
broliškasis karas amžinai turi 
būti baigtas. Deivė Niugirsu 
yra liudininke musų liepsno
jančių norų įgyvendinti taiką. 
Ji turės saugoti musų šventą 
priesaiką. Urna ir Lagaše nuo 
šiol gyvens taikoj, draugiškai 
ir vieningai kaip geri draugai; 
ir kaimynai pamiršdami visus 
ginčus ir nesantaikas. Pra-, 
keiktas tegul bus tas, kuris su
laužys šią priesaiką! Deivės 
Niugirsu kerštas tegul nubau
džia tąjį ir jo vaikų vaikus”.

Kad šiai sutarčiai' butų su
teikta daugiau reikšmės, ji bu
vo išgraviruota sidabrinėje len
toje ir pakabinta deivės šven
tykloje.

Bet visi šie iškilmingieji ir 
šventi pažadai nieko nepadėjo. 
Po kurio laiko taikingieji kai-

“Didžiųjų Vokietijos filoso
fų tarpe Kantas buvo škotų 
kilmes, šeppenhaueris — 
olandų, Nietzsche 
Olandijos
fas Spinoza buvo žydas, taip 
pat kaip ir Anglijos konser
vatorių didžiausias vadas —

tai — ne išimtis, bet paprastas tipas. Būti unijos virsiu 
ninku čia dažnai yra pelningesnis užsiėmimas, negu tu
rėti stambų biznį. Pinigas tokiems viršininkams reiškia 
viską, ir jie, “reikalui esant”, nesidrovi net susidėti su 
elementais, kurie yra anapus įstatymų ribos.

Butų bergždžia ieškoti tarpe tokių darbininkų va
dų kokių nors idėjinių interesų. Štai dėlko Amerikos 
darbininkų judėjimas yra taip silpnas politiškai.

Paštas yra viena tų įstaigų, kurios, rodos, neturėtų 
turėti nieko bendro su politika. Paštas gabena ir pri
stato žmonėms laiškus bei siuntinius, nežiūrint, ar 
krąšto administracija yra rankose demokratų, ar re- 
publikonų. Todėl, kuomet valdžia Washingtone pasikei
čia, nėra jokio reikalo, kad kartu su ja keistųsi pašto 
viršininkai ir tarnautojai.

Tačiau praktikoje yra visai kitaip. Vyriausias paš
to galva, Postinaster General, visuomet būna tos parti
jos žmogus, kuriai priklauso prezidentas. Jo urėdas yra 
grynai “politiškas džabas”, ir jisai jį atatinkamai tvar
ko. Tiesa, pašto viršininkas negali partiniais sumeti
mais keisti laiškų pristatymo būdą, kainas už pašto 
ženklelius ir panašius dalykus. Bet jo žinioje yra pašto 
skyrių viršininkai ir daugybė kitų apmokamų vietų 
pašto departamente.

Šitas vietas vyriausias pašto departamento galva 
dalina savo partijos žmonėms, pašalindamas iš jų kitų 
partijų žmones. Kadangi tų valdžios apmokamų “dža- 
bų” yra daugybė, tai pašto viršininkas turi labai didelę 
galią. Jo malonės ieško visi politikieriai, kurie nori gau
ti vietų sau ir savo giminėms bei draugams. O dėl to, 
kad tas ofisas yra toks galingas (ir pelningas), tai jau 
seniai įėjo 4 madą, kad į pašto viršininkus paprastai 
skiriama stambiausias partijos šulaš, daugiausia pasi-> 
darbavęs, kad jo partija laimėtų rinkimus.

Dabar Jungtinių Valstijų paštą valdo demokratų 
partijos nacionalinio komiteto pirmininkas, buvęs 
Roosevelto rinkimų kampanijos manadžeris Farley. Ji
sai kartu eina ir pašto viršininko, ir partijos organiza
toriaus pareigas.

Ilgą laiką Amerikos žmonės į šitokią tvarką žiu
rėjo per pirštus, nematydami nieko blogo toje taisyklė
je, kad “grobis priklauso pergalėtojui”. Bet pastaruoju 
laiku jau ėmė prieš tai kilti nepasitenkinimo balsai, ir 
kongresui tapo įteiktas bilius, kuriuo norima paštą at
skirti nuo partinės politikos, pastatant jo tarnautojus 
po griežta civilinės tarnybos tvarka, šito biliaus auto
rius yra senatorius Norris iš Nebraskos. Jisai reikalau
ja, kad valdininkai, kurie tarnauja pašte, butų samdo
mi, atsižvelgiant į jų kompetentiškumą, o ne į partinį 
nusistatymą; kad jie turėtų laikyti ekzaminus, stoda
mi j tarnybą, ir nebūtų pašalinami, kol nenusikalsta. 
Vyriausias pašto viršininkas, sulig tuo šen. Norriso su
manymu, turėtų būti skiriamas dešimčiai metų iš senų 
tarnautojų, pasižymėjusių savo gabumais.

Jeigu šis bilius bus priimtas, tai politikieriai, kurie 
dabar šildosi pašto departamente, bus priversti pasiieš
koti pelningų vietų kur nors kitur. O paštas, kaipo įs
taiga, ims, be abejonės, tvarkytis geriau, negu iki šiol.

Disrąeli. Iš šią dienų gar
siausių Anglijos rašytojų 
Bemard Shaw yra airis. Os- 
car Wilde buvo pusiau-airis, 
Walter Pater

me
tai sunai augo be

Chfcagos Lietuvių Choras “Pirmyn 
Birutes Choras 
M®11*"

“Kur tik mes Europos is
torijoje beieškotumėme pir
mo dydžio žvaigždžių, visur 
rasime, kad jos nebuvo nacio
nalistiškos. Antros eiles 
žvaigždžių tarpe nacionaliz- I 
mas yra didesnis reiškinys. 
Jis stiprėja proporcingai šių 
žvaigždžių šviesos jėgai: dau
guma dešimtos eilės Europos 
žvaigždžių yra nacionalistiš
kos. Bet tai daugiausia tos, | 
žvaigždės, kurios pirmąsias- 
žvaigždes masėms interpre-į 
tuoja ir jas iškraipo.” 
Dabar apie gabiųjų žmonių 

kilmę. Pasirodo, kad daugelis 
stambiausiųjų vyrų įvairiose 
tautoje buvo net ne iš tų (tau
tų kilę. Pavyzdžiui:

“Francuzijos didžiųjų val
stybės vyrų tarpe dominuo
ja sicilietis Mazzarini1 ir kor
sikietis Napoleonas. Abu vy
rai itališko kraujo. Net pats 
tau'tiškiausias Francuzijos ka-' 
ralius, Liudvikas XJV, turėjo: 
daugiau ispauiško kraujo 
(negu' franeuziško). Tąrpe 
didžiųjų Vokietijos valstybės 
vyrų ir karžygių randame 
pusiau-čeką Valleųštemą ir 
Italijos-Francuzijęs princą,* 
von Savoyen.

“Rusų imperijos įsteigėjas 
buvo skandipavas Rįm?ik. Di
džiausia Rusijos valdovė bu
vo vokietė Katariua ĮI. Balti
jos vokiečiai vaidino Rusijos 
imperijoj didžiulę rolę. Šian
dieninis Rusijos valdovas yra 
kaukazietis Stalinas. Nuo 
Vilhelmo užkąriaųtojo laikų 
Anglijoje valdo svetimšalių; 
šęimos: po norinanų frapcu-. 
ziška Anžų šeima, vėliau ško-.; 
tų Stuart, olandų .Oranier, 
vokiški velsai ir pagaliau ko- 
burgiečįai. Italijos renesansą 
atvaizdavęs Cezaris 
buvo ispanas, papos Aleksan
dro VI sūnūs. Bet užtai Is
panijos tautinis didvyris Co-! 
lumbus buvo italas, taip pat 
ir tų laikų draugas Cabot,į

. Aagi^** Aiawčs 
Ameriką.

“Lenkijos tautinė dinastir 
ja, jageUonai, buyo lietuviai,; 
kaip kad ir didelė Lenidjoą 
diduomenės dalis. Lietuviš
kos kilmės yra ir Lenkijos 
išvaduotojas ir valdovas Pil
sudskis. Lenkijos karalių tar-Į 

| pe randame princą Anžų,

Vokietijos naciai skelbia, kad 
tik tyrosios “arijų” veislės žmo
nės esą geri, p visi kiti esą že
mesnės vertės. Todėl naciai da
bar “valo” vokiečių tautą nuo 
svetimų rasinių priemaišų, per
sekiodami “nearijus”, ypatingai 
žydus.

Bet šita “rasizmo teorija” ne
išlaiko jokios kritikos, ką aiš
kiausiai parodo žinomo Pan-Eu- 
ropos idėjos skelbėjo Kuder- 
hove-Kalergi, iš kurio knygos 
“Vienybė” aną dieną padavė iš
trauką apie didžiuosius pasau
lio žmones ir jų kilmę. Iš fak
tų, kurie yra išdėstyti toje iš
traukoje, mes matome, viena, 
kad patys didžiausieji pasaulio 
genijai visai nebuvo nacionalis
tai (tautininkai); antra, kad 
tie genijai buvo labai įvairios, 
dažnai maišytos kilmės.

štai keletas didžiųjų pasau
lio poetų, mokslininkų ir val
stybės vyrų: Goethe, Kantas, 
Voltaire, Russeau, Dante, Gior- 
dano Bruno ir k. Nė vienas jų 
nebuvo tautininkas. Aukščiaus 
paminėtasai rašytojas todėl sa-

šyedų —- Vazas, vokiečių — 
Vetinerius. Žymiausias šių 

/ ‘tautinių’ karalių buvo veng
ras Steponas Batory.”
Apie garsiuosius rašytojus ir 

filosofus p. Kudenhove-Kalcrgi 
pastebi:

Policija spėja, kad ji nužudė gengsteriai už tai, kad 
jisai perdaug slaptybių išdavė valdžiai, .kada ji jj kvotė 
apie jp taksas. . _

Deja, šitekips rųsies darbininkų vadai Amerikoje

Entaed as Second Ctaa Maita 
March 7th 1914 at the Pott Office 
pt Chlcago, UI. under the act of 
March 3rd 1879.

Švedijos filologus, kaip rašo 
“Corriere della Serą”, sudomi
nęs ypatingas atsitikimas. Šve
dijos gaurėje, kažkokiame ma
žai apgyventame apskrity, vi
sai atskirtame nuo išorinio pa
saulio, |apsigjyvenusi kažkokia 
medžiotojų šeima. Medžiotojai 
turėję du sūnūs. Kadąngi mo
tina su tėvu labai dažnai 
džįodavo, 
veik vieni. O jei iš tėvų ir gir
dėjo kjek, tai labai mažai žo
džių. Bet sųnųs Šį trukumą pa
tys papildę 
bą, kurią nesupratę nė jų tė
vai. šia dviejų vyrų “surasta” 
kalbą dabar ir susidomėję šve
dų filologai, kurie Šį retą at 

mynai mirtinai susikovė ir abu peikimą nori sunaudoti kąlbos 
guvo • ątsiradimo istorijai tirti.

UiMkymo kalni:
Chicagoje — paštu:

Metams _____ __ _____
Pusei metą
Trims mėnesiams ...... .
Dviem mėnesiams ——
Vienam mėnesiui ---------

Chlcago] per išnešiotojus:
Viena kopija ----------- -
Savaitei ------ -------- --
Mėnesiui

Suvienytose Vahtijoa^ na Chicagoj, 
paštu:

Metams —__ ___
Pusei metų —— 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mJĮnaęiiii

LIMavon Ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ______________ — 88U0
Pusei metu ______ ________ 4.00
Trims mėnesiams  .......  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Vaikai patys išrado sau 
kalbą



Trečiadienis, vasario 6,1935

MUSŲ SKAITYTOJAI
LJĮJAįĮįiIMZiJI hllViX'TI'Xik.-ji .1 m   rw.w— r i ' y v ■" '
Baitai skiriami i Ši skyrių netari būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 

“Musų Skaitytojams” būtinai pridėdami tavo vardą ir pavardę.

Dėl “Kornevilio Var
pų”; Pranas Jakavičius 
šj kartą buvo artistas.

Apie artistą galima pasaky
ti daugiau, kai jį pamatai ro
lę išpildant. Aš iš viso nemėg
stu skaityti aprašymų apie ar
tistus prieš koncertą arba vai
dinimą. Ot, kas kita po vaidi
nimo.

Taigi, aš ir noriu čia pasa
kyti ką aš manau apie Praną 
Jakavičių. Aš manau, kad P. 
Jakavičius savo rolę Gasparo 
asmenyje, operetėje “Kornevi
lio Varpai” saus. 27 d. gerai 
atliko. Jis, ne taip kaip kitą 
syk kad būdavo truputį į Ja- 
kavičių panašus, nes scenoje 
dėvėdavo kasdieninio asmens 
judesius, bet šį kartą — jis 
buvo tiktai senas ūkininko 
Gasparo tipas. Jis savo rolės 
lygsvaros išlaikymu tiesiog ža
vėjo žiūrėtojus ir norėjosi jį 
matyti dažniau scenon išeinant. 
O juk jis ne savo gražumu pu
blikai patiko, nes kasgi galė
tų grožėtis tokiu raišu, susi
traukusiu seniu? Jis patiko to
dėl, kad jis savo rolėje “gy
veno”. Mene, mat, ne gražu
mas yra svarbu, bet ekspresi
ja, o kur nėra ekspresijos, ten 
nėra natūralumo arba subren
dimo.

Atsimenu Praną Jakavičių 
kai jis vaidino Penningtono ro
lę operetėje “Agurkai”. Tada 
jis irgi neblogai pasirodė, bet 
šį kartą, aš manau, jis buvo 
daug geresnis.

Tai tiek apie Pranulį.
M. š-kis.

y* -n ihia ii''.." j*

bereikalingai gaišina laiką. 
Kas norėjo —tas galėjo matyti 
atskaitas ir jos buvo geros, bet 
kurie tik priekabių ieškojo, tai 
jų neįtikinsite.

Z. Gapšys,
Baltimore, Md.

NAUJIENŲ METINIS 
KONCERTAS 

Vasario 10 dienų 
Chic. Liet, Auditorijoje

Ši grupė — tai neiš
semiamos . energijos 

šaltinis

Operetė, koncertas, vėl koncer
tas iy vėl operetė “Pirmyn” 
darbuotės programe.

Chicagos Outer drive, kur nušautas Thomas Maloyt Paveiksle parodoma būriai žmonių, 
kurie susirinko tuoj po papildymo žmogžudystės.

Ar skris F. Vaitkus Lie 
tuvon ir kada skris?
Kaip tik pereitais metais 

a/tidėjo skridimo žygį sekančiai 
vasarai, tai tuoj pasipylė viso
kios kalbos ir gandai. Vieni 
sakė, ‘‘nelėks, ne, ką tik susi
rinko pinigų, tai viskas”. Taip 
žinoma pasakojo paprasti žmo- 
neliai, bet tūli neva laikraš
čių redaktoriai prirašė viso
kių nesąmonių.

Tai jiems atskaitos negeros, 
tai špilkų Lės daug kainavę ir, 
žodžiu sakant, viskas negerai

Penktadienį, vasario 1-mą 
dieną, Chicagos Lietuvių Pir
myn Choras laikė savo pripra
stą repeticiją. Po trumpų pa
mokų, choras turėjo dar valan
dėlę smagaus pasilinksminimo, 
nes tai buvo kaip ir pojlsis po 
kelių mėnesių sunkaus darbo 
— besirengiant p?ie “Kornevi
lio Varpų”, kurie tapo taip vy
kusiai ir sėkmingai suvaidinti 
sausio 27 dieną Sokolų svetai
nėj.
Dainuos “Naujienų” koncerte

Taigi visas choristų nuopel
nas tas, kad jie gauną nors 
valandėlę smagiai pasilinks
minti. Bet neilgai tas poilsis 
tęsis, nes chorų vadas K. Ste
ponavičius pranešė, jog išpild
žius visus programas, kuriuo
se choras yrą apsiėmęs daly
vauti, bus pradėta mokytis ki
tos didelės operetės, neatsi
žvelgiant į tai, kad prirengi- 
mas tokių operečių gana daug 
kainuoja.

Taigi Pirmyn Choras ir to
liau eina savo užbrėžtu keliu, 
skleisdamas tarpe lietuviu kul
tūrinį darbą, žinoma, tas pri
klauso nuo energingo ir suma
naus choro mokytojo, K. Ste
ponavičiaus, kurio pastangomis 
tapo sudarytas didžiausias cho
ras, taipgi Lietuvių Simfonijos 
orkestrą. Ne po ilgo turėsime 
rengtis prie kitus operetės.

Sunku susekti Maloy 
užmušėją, turėjęs 

perdaug priešų
Sako, kad kinomatografų ope

ratorių unijos diktatorių nu
žudę gengsteriai.

Policija vakar knisinėjo, ieš
kojo po visus pakampius žmog
žudžio, kuris užvakar nušovė 
kinomatografų operatorių uni
jos diktatorių Thomas E. Ma
loy, bet veltui. Pėdsakų ieško
jimas, investigacijos neatnešė 
jokių rezultatų, nes pasirodė, 
kad buvo labai daug žmonių, 
kurie linkėjo nužudytajam sku
bios mirties.

Vakar prasidėjo koronerio 
tyrinėjimas, bet ir čia niekas 
neišsivystė. Išklausęs velionio 
žmoną, Effie Maloy, ir du Ma
loy pagelbininkus, Ralph O’Ha- 
ra ir Dr. Emmett Quinn, koro
neris tolimesnį tardymą atidė
jo iki vas. 17 d.

Painformuotuose rateliuose 
kalbama, kad Maloy nužudė 
gengsteriai ir štai kodėl. Fede- 
ralė valdžia patraukė Maloy at
sakomybėn už mokesčių nemo
kėjimą. Kad apsiginti, Maloy 
butų “kalbėjęs” ir išdavęs kai 
kuriuos padugnių gyventojus, 
kurie to labai nenorėjo. Tad, 
kad prašalinti išdavimo pavo
jų, jie ir paleido šautuvus į dar
bą.

Automobilis suvaži 
nėjo lietuvę Oną 

Paliulienę
Motoristas pabėgo iš nelaimės 

vietos; sužeistoji Cook ligo
ninėje.

18 APIELINKe. —• Nežino
mas motoristas pirmadienį va
kare suvažinėjo 48 metų lietu
vę Oną Paliulis, 712 W. 17th 
Street.

Nelaimė įvyko prie kampo 
18-tos ir Peorįa gatvių. Par
vertęs moteriškę, automobilis 
nuskubėjo nuo nelaimes vietos, 
palikdamas ją gulinčią gatvėje.

Sužeistoji buvo tuoj nuga
benta į Peoples ligoninę, prie 
Cermak Roąd ir Archer, kur 
pasirodė, kad jai buvo perskel
ta galva, neskaitant kitų žaiz
dų. Kiek vėliau ligonę perkėlė į 
Cook apskričio'ligoninę, kur ji 
dar buvo gyva Žią žinią rašant.

Kas buvo nelaimės kaltinin
ku, kaip jis ir automobilis at
rodė — niekas nežino-

Paskelbė karą viso
kiems šundaktariams 

Chicagoje

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, Cianai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Illinois apšvietos ir registra
cijos departamentas pradėjo ko
vą prieš įvairius šundaktarius, 
“jogus”, “spiritualistus” ir ki
tokius prigavikus, kurie opera
vo Chicagoje viliodami iš ligo
nių, ypatingai moterų, tūkstan
čius dolerių.

Policija jau padarė keletą 
areštų, šundaktarių Chicagoje 
yra keli šimtai.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

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

509 Dota Miss Josufini
515 Juzėnas D.
521 Mednis Mrs. Elsie

XIJ 1 » K. M

FURS

VASARIO IŠPARDAVIMAS 
Pasinaudokit atpigintomis kainomis. 
Prisidėkit prie musų kailinių kliubo. 
Nei nepajausi.t 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

Čia 
susirasit 
ko 
tik 
jums reikia

RAKANDU Bargenai
FURHITURB BARGA1NS

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

Detallo rakandu skyrius. 8450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAL 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $850. 16 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
COAL

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

NORTHERN COAL COM 
i 3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
Merrimac 2524

Tikrai gerbs anglys
iš Šiaur. Illinois

Furnace Lump .... $5.60
Nut ......... .......................... $5.35
Mine Run ....... ................... $5.25

perkant nemažiau 4 tonų.

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

Telefonas Republic 5900 
taipgi 

3721 E. 100 Sjt, 
Telefonas Sąg. 4900

Isteįgtą J913 metais.

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

Atdara vakarais ir nedėjioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Are,

R « rl i i ife TČ ii Tilo i
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25»' “■ 35% .

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet i

LĘVINTHĄL PLUMBING

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

STOGAI
ROOFING

Aš pats aukavau ir surinkau 
su virš pusę šimto dolerių au
kų iš gerų lietuvių pritarian
čių tam žygiui. Aš rinkda
mas aukas nei neprašiau “bol
ševikų” nei kitų priešų skri
dimo žygiui.^ Prašiau pas 
tuos, kurie, žinojau, yra ne- 
priešingi. Ir jeigu bučiau 
daugiaus pasidarbavęs, tai bu
čiau dvigubai surinkęs. Taigi 
ajš turiu tiesą ^pasakyti to
kiems Bimbos ir Karpavi
čiaus Žalnieriams, kad ne jų 
biznis kabinėtis ir ieškoti vi
sokių atskaitų.

Aš dar nesu matęs, kad ko
ki organizacija taip uoliai ir 
pasišventusiai dirbtų kaip, 
kad dirbo ALTASS-gos na
riai. Ir jeigu pavyks, tai ger
biamam F. Vaitkui ir ALTASS 
vaidybai bus didelė garbe, ir 
jų vardai turės būti užrašyti 
istorijoj.

Dabar tik lieka užbaigti dar
bas — sukelti reikalingą sumą 
pinigų, kad musų gerbiamas 
Vaitkus butų aprūpintas fi
nansiškai, ir moderniškai įtai
sytu lėktuvu. O skristi nėra 
strioko, reikia gerai prisireng
ti — kaip bus trumpos, nak
tys, oras šiltas — tada rizi
kuoti.

TcguJ šimutis “Drauge” ra
šo, tegul Bimba su Andriuliu 
“triubiją” apie atskaitų nege
rumą, — paisyti visokių °pa- 
Šlemėkų” neapsimoka.

Man rodos, kad ALTASS-^os 
valdyba perdaug teisinasi ir 

kį'A' t J. 4 ' / '

Nedarbo apdraudos 
klausimas Chicago j

“Neprašyti” svečiai pri 
minė, kad jau prabė

go 50 metų
Netoli Kenoshos . lietuviai 

pp. Zaromskai turi gražų na
mą ir gazolino stotį, kur už
laiko ir užkandžių kampelį. 
Savininkui Zaromskiui suka
ko 50 metų, bet jis gal lir būt 
primiršęs apie sukaktuves, 
jeigu būrys “neprašytų” sve
čių iš Chicagos nebūtų . jam 
priminęs. ,

Užkrovė statinaitę alaus 
ant “fenderio”, prikrovę viso
kių skanėsių ir krupnikų į 
automobilį, išvažiavo gimimo 
dienos švęsti pp, Geležiniai, o 
su jais pp. Urbonai ir kiti.

Dideliai nustebo pp. Zarom- 
skiai sulaukę netikėtų svečių, 
bet atsipepkėjęs pakvietė ir 
kaimynus pp. Linkevičius, 
Gečįųs ir susidarius gražiam 
burčliui, prasidėjo švėnas. 50 
žvakučių sužibo ant didžiulio 
“birthday cakep, pasipylė lin
kėjimai nuo pp. Geležinių, Ur
bonų, kurie per 15 metų pasi
pažino ir draugavo ir visų ki
tų svečių.

Keletą žodžių pratarė ir p. 
Zaromskas, primindamas vi
sas gyvenimo laimes ir nelab 
mes, kurias pergyveno iki su
laukė šviesesnės dienos. Da
bar pp. Zaromskiai gražiiai 
gyvena ir turi 2 sūnūs jr vie
ną dukterį. U**

Vakar po pietų City Club fo
rume įvyko diskusijos apie ne
darbo apdraudą. Jose dalyvavo 
prof. P. Douglas iš Illinois uni
versiteto ir John’* H. Walker, 
buvęs prezidentas Illinois Fede- 
ration of Labor,

Walker pareiškė: “Nedarbo 
apdraudą galima parūpinti su 
labai mažu kaštu visuomenei. 
Tuo pačiu laiku tas suteiktų 
jausmą tiems, kuriais rūpina
masi, kad jiems teikiama ne 
pašalpa, bet kad ir jie prisidė
jo prie viso patvarkymo sayo 
dalimi. Tai yra tinkamiausias 
būdas žmonėms rūpintis vienas 
kitu atėjus nelaimei, su kuria 
jie neturėjo nieko bendro.

---------- —,

Rado nušautą policistą

Spėja, kad moteris 
nužudė Straubą 
turtuolių kliube

Policija spėja, kad moteriške 
nužudė bartendėrį Louis K. 
Straub, kurio kūnas buvo ras
tas puošniame turtuolių kliube, 
Saddle and Cycle kliube, prie 
Sheridan Road ir ežero kranto. 
Kuri moteriškė papildė žmogžu
dystę policija dar nėra pasiren
gusi pasakyti. Kelios jų figū
ruoja šiamę dalyke.

Pamatą teorijai apie tai, kad 
žmogžudystė yra moteriškės 
darbas, davė keista meilė tarp 
nužudytojo žmonos,
Straub, ir jos draugės, Mrs. 
Elen Edlin. Pasirodė, kad jos 
santykiaudavo, rašydavo viena 
kitai meiliškus laiškus ir eiles. 
Pirkdavo ir prezentus. Yra ir 
kelios kitos moterys įveltos į 
dalyką, bet policija sulaikė 
pirmąsias dvi.

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis
WGES
1360 kilocycles

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Pristatom kad ir toliausia
Aštuoąi angljų kalnai. Kiemas viso 

bloko didumo. Teisingas svoris.
$5.30
$5.60
$6.00
$5.25

Perkant vežimais. Perkant po 
nedaug truputi brangiau.

Atvažiuoki! arba šaukit telefonu.
Airport Coal Co.

5857 Archer Avė.
Prospect 4422.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

Melba

SPORTAS

tik

. .................. j -i 1 ■■

VVįlHams risis sų O’Neill

Geriausios anglys, 
šiaudinio Illiąoių nut ........

Siautimo Illinois egg ........
Sįąuripio Illinois lump .....
Šiaur. Illinois mine run ....

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

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

KNYGOS
BOOKS

MILDA■ Ii TEATRAS ■ ■TEATRAS 
3140 S. Halsted

VASARIO 0 ir 7 
^‘JEALOUSY”

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

Windsow viešbutyje, 4820 W. 
Chicago avenue, buvo rastas 
nužudytas ar nusižudęs polįcis- 
tas Michael McNamarą, 37 me
tų. Jis dėvėjo uniformą. Rąų- 
koje laikė revolverį, kas lyg ir 
liudija, kad jis nusišovė, 
policija mano kitaip.

bet

Devyni sužeisti > garažo 
ekspliozijoje

Devyni vyrai buvo sužeisti 
gaso eksplioįsŲoję, JfMFi vąkar 
rytų įvyko Post Office garaže, 
1015 W. Cbngrėss Street. 

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

šį vakarą Marigold Gardens 
Al Williams risis su Buck 
O’Neill. Abu yra pirmos rųšies 
ristikai, kurie Chicagoje turi 
daug šalininkų. Ppreitą trečia
dienį jie turėjo smarkų susirė
mimą, bet dėl ąprubežiuoto lai
ko savo ginčą neišsprendė, šį 
įtartą jieips bus duota pusant
ros Valandos.

Be to, risis dar keturios po
ros,

9^ vleo
IS

C KVIETKININKAS ,
Įjankietams ir

3316 Š.° Halsted St.
Boulevard 7314. Chicago, III.

TAIPGI

9 vai. vakare 
iš stoties 
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKAMS 

. PROGRAMAS.

.. ..............  '-*"1 ....... .. " ii

Crane Coal Co.

*"7... . ""A1 ""i1 1 1 .. ■..'i'"’....      -1 ...... . ............
Senų ir naujų lietuviškų knygų 
» ra

iii ii"

su Nancy Carroll

moterims.

VASARIO 8 ir 9 
'■GAMBLING”

TEL.
su

’ OFFICE ,J
34 Metus Vidurmiestyją

Mes specializuojamas padaryme 
Platės, Gold Crowns, X-Ray. 

Prieinamos Kainos.
Valandos: 8:80 iki 8:80 v. v. 

Tel. HARRISON 0751
32 6 S. STATU ST

George M. Cohan ir kitais 
taipgi komedija.

ABI DIENAS VODEVILIS.

GARSINKITES
NAUJIENOSE

• - , v • ' ' ’■' Ą- \

Night and Momtng to keęp 
them Clean, Clear and Heąlthy

Write įor Free “Eye Car®” 
or “Eye Beauty” Book

Morise Co., Dept. H. S.,9 B. Ohio St.,CHc»go

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Knygvedystės 
Stenografijos

(Gregg System)
MOKSLO LAIKAS:

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

Amerikos lietuvių Mokykla
3į06 Jfo, galsted St., Chicago. IH.

RAMOVA
I I TEATRAS O

35 It 8.HBUt«iSt

VASARIO 6 ir 7 
“I’VE BEEN AROUND”

su Chester Morris 
taipgi komedija 

Trečia4ieni DYKAI indai 
moterims.

VASARIO 8 ir 9 
“ANNE OF GREEN CABLES”

su Anne Shirley ir kitais 
taipgi komedija. 

Pcnktad. vakare indai DYKAI. 
Kasdien Matinee iki 6:30 tik 20c 
NedėUoj Matinee iki 5:00 — 80c.



Trečiadienis, vasario 6, 1935
a

gal jau ir nesistoja

nius pas BIRU- 
‘Ten Buvęs” ma-

Dobbs, City Hali Square rū
muose, 139 N. Clarkt st.

Fer mažą 
pateko

“Austįn” automobili 
į baisią nelaimę

O 0

PRANEŠIMAI

Nemokėjimas operuoti registe
rio pasirodė pragaištingos 
lenkiukams

S. L. A. Moterų 208 kp. susirinki
mas ivyks'vasario 6 d., 7:30 vai. vak. 
Bismark viešbutyje. Visos narės 
prašomos susirinkti ir sugražinti vi
sus bilietus arba pinigus, buvusių 
Čramogu būtent: “Cart Party” ir šo- 

io. Narių kooperavimas šiame rei
kale labai Įvertintas. Raštininkė.

S. L. A. 36 kuopa laikys mėnesini 
susirinkimą vasario 6 d. Chicagos 
Lietuviu Auditorijoj. 8133 S. Hals- 
ted St. 7:80 vai. vak. Prašau visų 
narių pribūti i ši susirinkimą, ran
dasi svarbiu reikalų aptarti, taipgi 
bus išduotas raportas iš suvažiavi
mo 6to apskričio.

J. Balčiūnas, rašt.

Ass . Liet. Namų Savininkų 
Bridgeporte laikys mėnesini susi
rinkimą trečiadieni vasario 6 d. 7:30 
vai. vak. Chicagos -JUįetuvių Audi
torijoj, 8138 S. Halsled St. Visi 
nariai namų savininkai malonėkite 
laiku pribūti, nes randas daug svar
bių reikalų kuriuos būtinai turimo 
aptarti, taipgi malonėkite pribūti ir 
kurie dar nepriklausote prisirašyti į 
Susivienijimą Namu Savininkų — 
Kad turėtumėm daugiau balsų pa
kelti protestą prieš miesto tėtušius 
dėl vandens myterių ir tt.

R. S. Kunevičius, rašt

Brighton Parko Moterų Kliubo 
mėnesinis susirinkimas ivyks vasa
rio 7, 1935, 8 valanda vakare, D-ios 
A. Zabukienės namuose. 2605 W. 43 
St. Visos narės ir pasižadėjusios 
prisirašyti malonėkite atsilankyti ir 
atsiveskite savo drauges. Pasisteng- 
kime savo kliuba pastatyti pirmon 
eilėn. Ona P. Palmer, užr. rašt.

A

S'iS

i

S.

Pirmas žvilgsnis į užkulisius pasako jums,! 
tarp kito ko, apie dainininkų “arkliukus”

—"  .................  !'■■■ .................... 11 i

Apie daugel) kitų dalykų patys turėsite persi
tikrinti vasario 10 dieną ~

o? o

NAUJIENŲ METINIAM KON-I Jus visi atsimenat kaip ne- 
CERTUI prisiartinant, tuos ku- kartą puošdavo musų koncer- 
rie žada atsilankyti į tą did-*tus keletą metų tam atgal p. 
žiulį parengimą Chicagos Lie- Valerija Bruchas? Nors dabar 
tuvtų Auditorijoje, 3133 South ji ir nepasirodo koncertuose, 
Halsted Street, mes nuvesime į tečiaus prie Birutės prisirašė 
užkulisius įvairių artistų ir cho-* jos dukrelė p-lė G erai dina Da
lų, kurie /koncerte dalyvauja.1 nutė Bruchas. žiūrint ir kal

bant su viršminėta panele, taip, 
rodos, ir matai gyvą malonų ir 
sympatingą atvaizdą jos mamos. 
P-lė Danutė yra baigusi aukš
tesnę, mokyklą ir dabar lanko 
kolegiją.

» » 8
KELETAS ŽODŽIŲ APIE 

“ARKLIUKUS”

Ir pamatysime kaip dalykai ei 
na ir ką sekmadienis mumsža 
da.

Pirmas žvilgsnis į tuos užku 
lisius nuveda 
TĘ ir štai ką 
tė ir patyrė:

Taigi, ir vėl, chicagiečiai, jū
sų “BIRUTĖ” dainuoja atein
antį sekmadienį Lietuvių Au
ditorijoje, kur įvyksta DIDIS 
METINIS “NAUJIENŲ” KON
CERTAS. Jus pamatysite ir iš
girsite BIRUTĘ 
gražume. Bukit 
gerėti.

pilname jos 
visi ten pasi

Atsilankius pereitą pirmadie
nį į BIRUTĖS pamokas, kur 
specialiai rengiamasi prie tų 
didžiulių “iškilmių” nau- 
jieniečius, tuojaus įgauni tą 
imponuojantį įspūdį, kurį BI
RUTĖ tarytum turi pasisavinu
si. Tie žmonės yra malonus, 
inteligentiški ir kalbėdamas su 
jais ypatiškai—visi atrodo be 
pretenzijų. Tečiaus, kuomet 
pradeda dainuoti, tai tarytum 
sakyte sako, kad “BIRUTĖ 
DAINUOJA! KLAUSYKITE!

Parinkimas, nupirkimas ir sutaisymas

isdirbimo Chesterfield Cigaretųyra 
užsiėmimas viensau

-

y

PIRMINI 

LUCREZIA
. ' K L'. t •

ŠEŠTADIENI 
RICHARD ; 

BONRLLI

v

ta-Prižiūrėjimas turkiško 
bako Liggett & Myers nau
jausios mados fabrike 
Smyrnoje, Turkijoje.

TV/TES turime pirkėjus visose tabako 
•kvA prekyvietėse Turkijoje ir Grai
kijoje, inimant Xanthi, Cavalla, Smyr- 
na ir Samsoun.

Ir Smyrnoje Chesterfield pa* 
statė naujausios mados tabako 
įstaigą Artimuose Rytuose.

Čionais kvepiantis, aromatiškas tur
kiškas lapelis yra paskirstytas pagal 
rūšies ir palaipsnintas akyvaizdoje 
musų apačių tabako vyrų.

Tada padėtas pasendinimui savo 
klimatė ant dviejų metų arba ilgiaus 
padaryti jį lengvesnį ir geresnio 
skonio.

Kudpiet jūs pritaikinate ir kryžia- 
vai-sumaišote tinkamas rūšis aroma
tiško turkiško tabako su lengvais, 
nunokusiais namie-augintais tabakais 
kaip jųės darome į Chesterfield jūs 

. turtt0w. > ■

ci^aretĄ, kuris lengvesnis
^eigaretu, kuris geresnio skonio

TREČIADIENI

LILY 
1 PON8

.'■ ? ORKESTRĄ
8 VAL. $ĄK. (c. s.t.)^columburadio sistema

© 193>, Uooirr&Mma Tobacco Co.

Artistiškai kalbant, yra sa- 
koma, kad kiekvienas solistas 
turi savo “arkliuką”, būtent, 
dainą, kurią ar jis ar ji geriau- 

sužavi publiką, 
jums priminsiu

nesugebėjo in-

šia išpildo ir 
Pavyzdžiui—aš 
keletą iš jų:

Niekas taip
terpretuoti dainelę “Pamylėjau 
Vakar”, kaip velionė Ona Po
cius publikai perduodavo, arba 
“Mariutė” Rakauskaitė “Oi grei
čiau, greičiau kilkit debesė
liai!” Era mano brangi’”, yra 
Stogio mėgiama daina, o “Aš 
bijau pasakyt”, A. Kaminsko 
Na, ir niekas nesugebės apvai
nikuoti “Laivyne” taip gražiai, 
kaip Nora Gugis. Kažin ar mes 
turėsim tos laimės musų No
rą išgirsti sekmadienį? Jeigu 
gi ponia Gugis dalyvauja pro- 
grame su BIRUTE, tai gal bus

“Laivyne?
Gounoudo,

NAUJIENOS, Chicago, III.
... .....................................................■■t-............  —v;.....■

Chicago. — Thomas Maloy, Kino Operatorių Unijos “ca
ras”, susmukęs savo’ brangiame automobilyj. Paveikslas buvo 
nuimtas tuoj po to, kaį nežinomi piktadariai užvakar nušovė 
Maloy. . . ■ .

Kartu su Maloy važiavo ir jo du draugai. Jie įtapo tik 
lengvai sužeisti.

neperdaug paprašyti, kad tarpe eigą” ir balių; 23 d. šio mėne- 
kitų dainų butų ir 
—regis kompozicija 
—please?

šio į Viking Temple, prie 726 
W. 69 St. Bukit ir rengkitės 
prie to vakaro. Tai kaip ir 
priedermė šį kultūros būrį žmo
nių remti.—Ten buvęs.

■ ■ ■ .. ■ . . . < / ■

» » »
Be komplimentų galima drą

siai sakyti,' kad tokio genai ba
lansuoto choro, kaip dabar bent NAUJIENŲ METINIS 
man taip atrodo. Visi sueikit 
sekmadienį j Lietuvių Auditori
ją ir patys persitikrinkite. Taip

KONCERTAS y 
Vasario 10 dieną 

pat nepamirškite, kad BIRUTĖ j DaintlOS S. Rimkus ir 
Steponavičienejus kviečia į savo “Socialę su-l

A.

komė gyvi”: Dr. Rus- 
sell ir adv. A. Dobbs

Plaukai 
jiems ant galvų, bet adv. A. A. 
Dobbs ir gydytojas Dr. J. Rus- 
sell-Baslavičius dar tebetrina 
linimentais sopančias kūno da
lis ir prisimena apie keistą 
nelaimę/ktirio j abiems teko da
lyvauti.^ p

Sekmadienį rytą abu išvyko 
adv. Dobbs-Dubickio automobi
lių j Kohler, Wisconsin, ap
žiūrėti “LITUANICA H” ir pa
sikalbėti su Įeit. Vaitkum. Prie 
Mihvaukee, Wis., kelyje pasi
maišė “Austinas”, (mažo mo
delio automobiliukas, j kur vos- 
vos sutelpa du žmones). Nors 
ir būdamas mažas, “Austinu- 
kas” turėjo didelių pretenzijų 
prie abiejų pusių kelio 
žiavo zigzaguodamas.

Išliko nesužeisti
Pagaliau j Austinukas

ir va-

bema- 
nevruodamas pakliuvo į tokią 
poziciją, kad jam jau buvo mir
tis. Nenorėdami sudaužyti ma
žąjį automobilį ir užmušti ja
me važiavusius, chicagiečiai nu
suko nuo kelio, bet patys atsi
mušė į telegrafo stulpą, jį nu
laužė ir apsivertė du kartus.

“Stebimės, kad išlikome gy
vi”, pasakojo abu nelaimės da
lyviai atsipeikėdami Įeit. Vait
kaus sesutės namuose. Milwau- 
kėje. Jie išliko nesužeisti, bet 
buvo smarkiai sutrenkti.

Dr. J. Russell užlaiko ofisą 
adresu, 2515 W. 69th st., o adv.

&

<

NAUJIENŲ METINIS 
KONCERTAS 

Vasari# 10 dieną 
Chic. Liet. Auditorijoje

Trys bandė apiplėšti 
lietuvį bet visi pa

kliuvo kalėjimai!

MCKINLEY PARK.—Už tai, 
kad jie nemokėjo kaip atidary
ti rėgisterį, trys lenkiukai da
bar sėdi už grotų.

Jie užpuolė lietuvio B. Bruz- 
galio bučernę ir grosemę, ad
resu, 1811 West 35th street, 
pereito šeštadienio vakarą. Vie
nas vagilių pasiliko automobi
lyje, o kiti du įėjo į krautuvę, 
ir, atkišę revolverius, užkoman- 
davojo ten buvusius iškelti ran
kas aukštyn. Krautuvėje buvo 
tik savininkas B. Bruzgulis ir 
jo padėjėjas Alfonsas Matulio
nis, roselandietis.

Bruzgalis griebė už savo re
volverio, bet jis nešovė. O va
giliai tuoj ginklą ištraukė iš 
rankų, parbloškė jį ant žemės 
ir užsigulė, o 
jo į užpakalį.

Abudu taip 
kiukai puolė
Bet, tas, biaurybė, nenorėjo at
sidaryti. Jie sukinėjo ranke
nų tę, sukinėjo šriubus ir spau
dė guzikus, bet niekas neišei
na ir tiek. Taip besidarbuoda
mi užmiršo apie Bruzgalį, kuris 
atsikėlė, išslinko iš krautuvės 
ir pasišaukė polieją.

Vienas iš krautuvėje buvusių 
ir automobilyje laukęs lenkiu
kas spėjo pabėgti, bet vienas 
pakliuvo. Jis vėliau išdavė ir 
savo sėbrtis.—(Sp.)

RADIO

Matulionį nuvi-

sutvarkę, len- 
prie registerio.

Trys Kūmutės radio 
stoty

šiandien vakare vėl girdėsi; 
me Trijų Kūmučių plepalus ir 
mandravimą.

Iš jų rimtų kalbų visiems 
yra daug juoko. Bet jos to ne
žino. Gal ir gerai kad nežino.

Jos vadinas Barbora, Cecili
ja ir Teklė. Viena mandra, ki
ta dar mandresnė, o trečia 
jom kaikada pritaria, o kai- 
kada ne. '

Naujienų radio programo ve
dėjas jau gavo šimtą entuzias
tiškų balsų už Barbarą, Ceci
liją ir Teklę.

Taigi dabar jis duos Trim 
Kumutem pilną valią plepėti ką 
tik jos nori.

Ištikro tos Trys Kūmutės 
yra smagus paįvairinimas ra
dio programuose.

Pasiklausykit jų šiandien va
kare 9 vai. iš stoties WSBC., 
1210 kilocycles.

Budriko Radio 
Valanda

Sulaukus sekmadienio 
tikrai malonu pasiklausyti 
driko radio programo, nes kiek
vieną sykį jie pasižymi savo 
gražumu ir įvairumu. Taip ir 
pereitą sekmadienį, iš didžiu
lės WCFL radio stoties, nuo 
1 iki 2 vai. po pietų gėrėjomės 
puikiomis dainomis, o ypatin
gai jų puikiu išpildymu. Daina
vo p-ia Elena Rakauskienė ir 
Kazys Pažerskas. Budriko in- 
strumentalis^detas ir Makalų 
šeimyna — irgi verti pažymė
jimo.

Beje, primintina, kad kitas 
Budriko krautuvės radio pro
gramas būna kiekvieną ketvir
tadienį, iš stoties WHFC, 1420 
kilpcycles nuo 8 vai. vak.

Oi

yra 
Bu-

iCLASSIFIEDADS
Business Service

Biznio Patarnavimas_______
OKSAS EXPRESS. Coal/Wood & 

Moving, Anglis — Special. Franklin 
County Egfif — $5.85 — 4 ton. lat. 
(vienas tonas $6.85). Pristatom vi
sokiu kitų rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambarių rakandus 
— nuo pirmų lubu iki pirmų lubų, 
už $4.00 Iki $6.00. Pianai $2.00 extra. 
šaukite John Oksas. 2649 W. 43rd St. 
Tel. LAFAYETTE 8980.

NAMU SAVININKŲ ATYDAI 
Musu 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
niais nuo 10 rvto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio na
mu savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St 

,Tel. Armftage 2951 • n
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met.

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

t Miscellaneous 
Jvaims

IŠRADIMAI užpatentuojami — fi
nansuojami — parduodami. įsteig
ta 30 metu. SAUNDERS. 6480 
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

REIKALINGA vyrų 25 metų iki 
50 — dirbti pas Life Insurance Co. 
2400 W. Madison St. Kambarys 332.

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.

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

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

Business Chances 
k Pardavimai, Bizniai

BUčERNfi ir grosernė pardavi
mui, išdirbtas biznis, gera apielin- 
*k§, daro gerų bizni; pigiai. Par
davimo priežastis — liga.

4953 So. Ashland Avė.

Real Estate For Sale 
 Naroąi-žemg Pardavimui

MORGIČIŲ LAIKYTOJUI reikia 
cash. — 6 kambarių mūrinis bunga- 
low, aržuolo bąigtas — 2 karu mū
rinis garadžius taipgi 5 kambarių 
milinis moderniškas bungalow. Karš
tu vęndeniu šildomas. Lotas 80x 
125, 6 metų senąs. — $4500, Mar- 
uuette Manor.

WM. T. FLEMING & CO.. 
6322 So. Westem Avė., 

TeL Republic 2800—2801

MŪRINIS, bizniavai namas ant 
pardavimo ant 63 gatvės. Už cash 
pigiai parduodamas. Atsišaukite 
10851 So. Michigan Avė. 

■
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