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Slapta Vokietijos, Lenkijos 
ir Japonijos Sąjunga

Francija ir Rusija yra susirūpinusios dėl 
šios trijų valstybių slaptos sąjungos

PARYŽIUS, vas. 10. — Fran- 
cijos valdžia per savo pusiau 
oficialę radio žinių agentūrą 
paskelbė atsargią Maskvos ži
nią, kad pereitų metų gruodžio 
mėn. liko užmegsta slapta Ja
ponijos ir Lenkijos militarinė 
sąjunga.

Francija priemna, kad sąry
šy su ta žinia reikia prisimin
ti ir jau senai einančius gan
dus apie slaptą Japonijos ir 
Vokietijos sąjungą.

Primenama taipgi, kad Len
kijos ir Japonijos pagelba pa
dėjo Vokietijai daug leng
viau pragyventi šią žiemą, 
nes be tos pagelbos Vokietija 
butų susilaukusi didelių vargų.

Tikrų juodymų buvimo slap
tos Vokietijos ir Japonijos są
jungos stokuoja. Tečiaus yra 
žinoma, kad daug Vokietijos 
karininkų, ypač aviacijos, yra 
išsiųsta mokinti Japonijos ar
miją.

Lietuva svarstanti 
panaikinimą aukso 
pagrindo pinigams

Lietuva pradedanti nerimauti 
dėl sumažėjimo prekybos ir 
didelio pasunkėjimo ūkininkų 
būklės

KAUNAS, vas. 10. (Donald 
Day korespondencija). — Lie
tuvos bandymas asimiliuoti 
Klaipėdos kraštą, kas privedė 
prie prekybos karo su Vokieti
ja, labai sumažino populiarumą 
Kauno diktatūros. Pasak pre- 
kybinninkų, kurie reikalauja 
pakeisti valdžios politiką, ta 
politika iššaukusi didelį nepa
sitenkinimą ir tarp ūkininkų.

Tą patvirtina ir laikraščiai 
kurie sako, kad perkamoji Lie
tuvos ūkininkų jėga tiek suma
žėjo, kad jie nebeįstengia ne- 
sipirkti net kerosino ar cuk
raus.

Negalint parduoti savo ūkio 
produktų pelninguose Vokieti
jos marketuose, ar per Vokie
tiją eksportuoti į kitų šalių 
marketus, Lietuvos eksportas 
pereitais metais žymiai suma
žėjo. Vienintėlis pasilikęs mar- 
ketas yra Anglija, o kadangi 
Lietuva vis dar tivrtai lai
kosi aukso pagrindo sa
vo pinigams, ji turi teikti sub
sidijas visam savo eksportui į 
Angliją. Del tos priežasties 
Kaunas rimtai svarsto panai
kinimą aukso pagrindo pini
gams.

Vienam bekonų priėmimo 
punkte netoli Kauno valstiečiai 
laukia po 3 ar 4 dienas didžiau
siuose šalčiuose, kad parduųti 
vieną kiaulę valdžios koopera
tyvui. Pirm prasidedant Lie-

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana? 
Sauja:

Dalinai apsiniaukę, maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 6:53, leidžiasi 
5:16.

Kitas įrodymas yra, tai bend
rumas Japonijos ir Vokietijos 
politikos nusiginklavimo, tautų 
sąjungos ir saugumo klausi
mais. Esą ir daugiau Įrodymų.

Kad ir Lenkija prisidėjo prie 
šios slaptos sąjungos, yra vi
sai naturalis dalykus, nes Lei> 
kija dabar yra patapusi aklu 
Vokietijos tarnu.

Delei tos sąjungos yra labai 
susirupinusi Rusija ir Franci- 
pa. Rusija yra susirupinusi 
delei nuolatos jai gręsiančios 
pavojaus iš Japonijos pusės, 
kuomet dabar prisideda ir nau
jas pavojus iš vakarų.

Franci j ai gi rupi jos kolo
nijos Pacifike, kurių ji viena 
neįstengtų apginti, jei Japoni
ja laikydamosi savo politikos 
pasigrobti visą Aziją, bandytų 
jas pulti. Ypač kad tuo pačiu 
laiku negalima paleisti iš akių 
ir Vokietiją.

tuvos ir Vokietijos prekybos 
karui tame punkte buvo super
kama Į savaitę apie 400 beko
nų. Dabar yra superkama tik 
apie 40 ir valstiečių ūpas da
rosi niūrūs. f

Dabar vyriausias Lietuvos 
valdžios rupesnis yra kaip pa
kelti ūkio produktų kainas ir 
nupiginti manufaktūros ir im
portuotų daiktų kainas.

Vokietijoje nedarbas 
didėja; 33,000,000 

bedarbių
BERLYNAS, vas. 10. —Ne

žiūrint nacių pasigirimų, ne
darbas Vokietijoje vėl ėmė di
dėti ir dabar skaičius regist
ruotų bedarbių siekia arti 3,- 
000,000.

Prašo leisti nusavin
ti lūšnų distrik- 

tų žemes
...... . . t

WASHINGTON, vas. 10. — 
Valdžia paprašė augščiausjjį 
teismą išnešti greitą nuospren
dį dėl federalinės teisės vers
tinai išpirkti ir nusavinti žemes 
numatytuose nugriovimui lūšnų 
distriktuose. .y

Stoka tokio nuosprendžio da
bar labai trukdo platų valdžios 
statybos programą, nes dabar 
tenka ilgai bylinėti iki nusavi
nama žeme ir valdžia negali 
pradėti griauti lūšnas ir staty
ti naujus namus.'Tas valdžios 
projektas duotų darbo šimtams 
tūkstančių darbininkų.

10 negrų žuvo, daug 
sužeistų audroje 

Texas valst.
GRAPELAND, Tex., vas. 10. 

—10 negrų liko užmušta ir 40 
sužeista tornado sugriovus 
nuomininkų lūšnų kaimą Mur- 
ray farmoj.

Kituose apielinkės nuomonip- 
kų kaimuose irgi yra sužeistų.

Tornado pridarė didelių nuo
stolių. A

Sneath Ridge, Cal. — San Mateo kauntės naujas ir moderniškas kalėjimas, kuris randasi 14 my
lių atstume nuo San Francisco.

Vėl atidėjo nuos
prendį aukso 

klausimu
WASHINg/tON, vas. 10. — 

Augčiausias teismas, matyt, vėl 
neįstengė slaptame posėdyje 
susitaikinti dėl nuosprendžio 
aukso byloje ir paskelbė, 
kad nuosprendis toje aukso 
byloje nebus išpešta^ ir šį 
pirmadienį,. , Byla *Einasi dėl 
panaikinimo aukso pagrindo pi
nigams ir dėl kongreso panai
kinimo kontraktuose ir bonuose 
sąlygos apie išmokėjimą auksu.

Prezidentas Ropseveltas jau 
yra pasiruošęs skubiai veikti, 
jei teismo nuosprendis butų ne
palankus valdžiai.

Medvilnės siuvėjai 
nutarė streikuoti

CHICAGO.— Masinis 2,000 
medvilnės isiuvėjų susirinki
mas kaip vienu balsu nutarė 
paskelbti streiką, kuris palies 
apie 10,000 darbininkų, kurie 
dirba prie medvilnės (bovelni- 
nių) dresių ir žiurstų siuvimo. 
Jie reikalauja pripažinti uniją 
ir pakelti algas.

Nors samdytojai ir giriasi, 
kad jie ištikimai pildo kodeksą, 
bet pasirodo, kad. net kodekso 
nustatytų algų nemoka, taip 
kad darbininkės uždirba tik $13 
savaitėj. Bet kadangi pragyve
nimas pastaruoju laiku pakilo 
22 nuoš., tai jų tikras savaiti
nis uždarbis siekia tik $10.50 
į savaitę.

Jos gauna tik 36c j vai., kuo
met lygiai prie tokio pat darbo 
rayon siuvėjos gauna 75c į 
vai.

BARCELONA, Ispanijoj, v 
10.—Pereitais metais buvo pa
kartas garsus Katalonijos 
gangsteris Aranda. Dabar jo 
draugai iš kęršto nužudė bude
lį. Einant Ispanijos papročiais 
budelio vardas neskelbiamas 
net ir jam mirus.

MASKVA, vas. 10. — Anna 
Grigorjeva liko nuteista 10 me
tų kalėjiman už nužudymą, sa
vo dviejų vaikų. Ji atsiskyrė 
nuo savo vyro ir susirado kitą 
jaunikį. Bijodamos!, kad jis 
nenutiks ją vesti, jei sužino^ 
apie vaikus, ji abu vaikus įme
tė j upės garlavio sparnus ir 
prigirdė.

Maistas neparastai 
brangsta

CHICAGO.— Pastaromis die
nomis keturi svarbiausi maisto 
dalykai— jautiena, kiauliena, 
sviestas ir kiaušiniai— pakilo 
ik tokių kainų, kokių nebuvo 
jau per penais metus — nuo 
1930 m.

Miami.-viršininkai 
apkaltinti už kyšių 

ėmimą
MIAMI, Fla., vas. 10. — 

Grand jury apkaltino policijos
viršininką MčCreary ir miesto 
klerką Ross už ėmimą kyšių ir 
leidimą gembleriauti Embasssy 
turtuolių kliube, ; >

* Sąryšy j su tuo pačiu dalyku 
liko dar apkaltinti Al Gapone 
advokatas Gordon, buv. miesto 
kpmisionieriaus brolis Knight, 
policijos kapt. Mitchell ir vals
tijos senatorius Watson sūnūs.

Vargonai be dūdų
, .1 I'. I. II I- - -. I

PHILADELPHIA, Pa., vas. 
10.—Išradėjas Ivan Eremeeff, 
rusų fizikas, kuris pagelbėjo 
padaryti helikopterį, dabar de
monstravo savo naują išradi
mą—“vargonus be d,udų”. Var
gonai yra mažesni už pianą, ne
turi jokių dūdų, stygų ir re
kordų. Jie griežia pagelba 
šviesos iš 900 automobilių lem
pučių ir išduodą 1,800 skirtin
gų balsų. Juos išvystyti gel
bėjo ir Leoppld Stokowski, bu
vęs Philadelphįjos simf unijos 
orkestro vedėjas.

g|y4i!'.|.ti 11 -A. ■

WASHING(TON, vas. 8. — 
Jau įneštas kongrese bilius pa
skirti dar $1,500^000,000 pa
skoloms ant morgičių dėl ma
žųjų namų savininkų. 

.......... ........ ■ ......

NEW YQRK, v. 8 — Pada
riusi vajų prieš kriminalistus, 
New Yorko policija j vieną die
ną areštavo 116 žmonių.

EL TAMROR, Meksikoj, v. 8. 
—Buvęs Meksikos prezidentas 
Plutarco Elias Calles sugryžo 
nąmo “ilgam poilsiui”. Nesenai 
jam Los Angeles, Cal., buvo 
padarytą ppį operacija.

WA$RINGTO^ v. 8. —Šian
die savo nįpauęsę pasimirė Dr. 
David White, 72 m., pasižymė
jęs geologas..

Italija “principe” 
pritaria oro 

sutarčiai
RYMAS, vas. 10. — Italija 

pilnai pritarianti Franci jos ir 
Anglijos pasiūlytai naujai oro 
nepuolimo sutarčiai. Bet pir
miau turėsią būti išspręsti gry
nai techniniai ir geografiniai 
klausimai, pirm negu Italija 
prisidės prie .tos sutarties.

Dar vienas vokiečių 
skundas-del lapių
BERLYNAS, vas. 10.— Vo-

kiečiai vėl skundžiasi dėl su
varžymo pinigų siuntinio į už
sienį. Vokietijos vokiečiai turi 
Amerikoj apie 3,000 sidabrinių 
lapių. Bet jie negali pasiųsti 
pinigus už jų užlaikymą. Todėl 
Amerikos farmos tas lapes par
duoda ir pinigus pasilaiko už 
skolas. Bet blogiausia esą, kad 
kailių prekybą kontroliuoja žy
dai. Jie esą moka gerą kainą 
už kailius, bet už vokiečiams 
priklausančių lapių kailius mo
ka gi labai žemą kainą. Todėl 
vokiečiai neteksią ir lapių ir 
pinigų negausią.

14 žuvo su laivu/
REYKJAVIK, Islandijoj, v. 

10.—Laike audros susidaužius 
į uolas ir paskendus anglų žve
jų valčiai Langanes, žuvo ir 14 
įgulos narių.

Kalnų žemei nuslinkus 
rado safyrų

H0QŪIAM, Wash., vas. 8— 
Kalnėnai, kurie sugryžo namo 
tyrę didelį pereitą mėnesį lai
ke audrų įvykusį kalnuose že
mės nuslinkimą prie Quinault 
ežero, ątsinešė su savim daugy
bę safyro brangiųjų akmenų. 
Juos rado tarp manganese ru
dos, kuri nuslinko kartu su že
me.

PARYŽIUS, vas. 10. — Mo 
rokoj liko surasti aliejaus lau
kai. j Tuo budu* dabar ir Fran
cija ^turės nepriklausomą alie
jaus 'šaltinį.

bW;- <,! ............................................imli

BERLYNAS, v. 10. — Dide
lis visur iškabinėtais raudo
nąja plakatais naciai paskelbė; 
kad jie nukapojo galvas dviem 
žmonėms^ už išdavimą militari- 
nių paslapčių.

Išardė nuomininkų 
susirinkimą, išva

rė kalbėtojus
MEMPHIS, Tenn., vas. 10.— 

šerifo pagelbininkas su polici
ja užpuolė plantacijų nuominin
kų “share croppers” viešą su
sirinkimą Birdsong, Ark., susi- 
sirinkimą išvaikė, o keturius 
kalbėtojus, jų tarpe vieną Com- 
monwealth College studentą, iš
varė iš apskričio.

Memphis socialistai irgi or
ganizuoja nuomininkus, bet jie 
neina į bendrą frontą su komu
nistais.

Statys didelę aviaci
jos bazę Hawaii 

salose
WASHINGTON, vas. 10. — 

Atstovų buto militarinių reika
lų komitetas užgyrė statymą 
didelės Jungt. Valstijų aviaci
jos bazes Hawaii salose, kuri 
kainuos $11,000,000.

Amerikos kareiviai 
šmugeliavo ginklus 

Į Meksiką
EAGLES PASS, Tex., vas. 

10.—Du Jungt. Valstijų karei
viai iš Fort Clark, Tex., liko 
suimti Piedras Negras, Meksi
koj, šmaigeliuojant, ginklus. .

SAN FRANCISCO, Cal., v. 
10.— Bucrinė valsti Seth Par
ker, kuria apie visą pasaulį 
plaukia radio žvaigždė Phillips 
Lord, pakliuvo į smarkią audrą 
apie 300 mylių nuo Tahiti salų 
ir atidurė pavojuje. Jo pagel- 
bon plaukia kruizeris Australia, 
kuriuo plaukia ir trečias Ang
lijos karaliaus Jurgio sūnūs, 
Gloucester kunigaikštis. Te
čiaus valtis audą atlaikė ir 
pavojaus jai nebesą.

WASHINGTON, vas. 10. — 
šoferis George Scarlett apsive
dė su jauna turtuole Jane 
Cooke iš Chevy Chase, Md. Bet 
neilgai gyveno, nes turtuolei 
greit nusibodo gyventi šoferįu 
ir po dviejų savaičių vedybų ji 
savo vyrą pametė ir išvažiavo 
pas tetulę j Me. valstiją.

INNSBRUČK, Austrijoj, v. 
10.—Nevedęs darbininkas An- 
ton Haupt, 34 m., bandė nusi
žudyti, kad savo darbą užleisti 
savo geram draugui, kuris yra 
vedęs ir turi 3 vaikus. Haupt 
gal ir išliks gyvas.

SAN DIEGO, Cal., vas. 10.— 
Mėras Irones liko nuteistas vie
niems metams kalėjiman už su
važinėjimą moteries ir pabėgi
mą iš nelaimės vietos. Jis jau 
pasitraukė iš mėro vietos.

HAVANA, Kuboj, v. 10. — 
Santo Domingo tremtinių minia 
sumušė tris savo šalies diplo
matus, kurie laukė laivo gryšti 
namo. Minia kaltino, kad dip
lomatai buvo atvykę šnipinėti 
tremtinius.

GRANITE CITY, III., vas. 10. 
—13 dienų Jenkins kūdikis yra 
visai nusilpęs nuo badėjimo', 
nes jis nuo gimimo negali val
gyti, o daktarai neranda budo 
jį dirbtinai maitinti. Jo stemp? 
16 yra užaugusi ir jokis mais
tas negali patekti j vidurius. 
Jis tiek ilgai be maisto gyvena 
vien dėl savo stiprumo.

Jau užsibaigė liudiji
mai Bruno Haupt- 

manno byloj
Paskutinė liudytoja buvo Lind- 

bergho uošvė, šiandie prasi
dės advokatų kalbos

FLEMINGTON, N. J., vas. 
10.—..Vakar, šeštadieny, užsi
baigė liudijimai Bruno Richard 
Hauptmnnn byloj. Nuo penk
tadienio po pietinės teismo se
sijos ėjo valstijos., liudijimai, 
kad nuginčyti Hauptmanno liu
dytojų liudijimus... Paskutinė 
liudytoja buvo Lindbergho uoš
vė Mrs. Dwight W. Morrow, 
kuri paliudijo, kad nusižudžiu
si Lindberghų kūdikio slaugė 
Violet Sharpe kūdikio pagrobi
mo vakarą buvo išėjusi į spyk- 
yzę, bet sugryžo apie 11 vai. 
vakaro. Taipgi buvo stengia- 
mąsi parodyti, kad ir Fisch ne
galėjo būti kapinėse paimti iš
pirkimo pinigus. Bet liudiji
mas buvo labai silpnas.
Reikalavo išteisinti Hauptman n

Hauptmanno advokatai ne
statė nuginčijamųjų liudytojų. 
Bet vieton to pareikalavo, kad 
teisėjas įsakytų jury išteisinti 
kaltinamąjį Hauptmanną, pasi
remiant tuo, kad valstija aiš
kiai neįrodė Hauptmanno kal
tumo.

Teisėjas atmetė tokį reikala
vimą ir pirmadieny prasidės 
advokatų kalbos. Jos tęsis visą 
dieną ir gal ^artiradiemo rytą. 
Paskui teisėjas perskaitys savo 
instrukcijas jury ir tada jury 
išeis tartis dėl nuosprendžio.

Nešaukė svarbių liudytojų
Valstija nė pirmiau, nė nu- 

ginčijimuose nešaukė liudyti ve
lionio Fisch gimines, kuriuos ji 
atsigabeno iš Vokietijos ir ku
rie turėjo paliudyti, kad Fisch 
mirė nepalikęs jokio turto.

Galbūt New Jersey valstija 
pajuto, kad jos byla prieš 
Hauptmanną (jis yra teisia
mas vien už Lindberghų kūdi
kio nužudymą) išėjo labai silp
na, kaltinimas nėra aiškiai įro
dytas, tad Fisch giminės pasi
liko liudyti kitoj byloj prieš 
Hauptmanną, kuri jį laukia 
New Yorke, būtent už paėmimą 
išpirkimo pinigų už Lindberghų 
kūdikio sugrąžinimą. Ta byla 
yra daug rimtesnė, nes pas 
Hauptmanną buvo rasta apie 
$14.500 Lindberghų pinigų.

Japonija priešinasi 
kitų fortifikaci
joms Pacifike

TOKIO, vas. 10. — Japonijos 
karo laivynas nori, kad Jungt. 
Valstijos, Anglija ir kitos vals
tybės panaikintų fortifikuotas 
savo karo laivų bazes Pacifiko 
vandenyne. Bet tuo pačiu lai
ku Japonija kaip įmanydama 
fortifikuoja savo salas.

24 žuvo audrose Pa
lestinoj

NABLUS, Palestinoj, vas. 10. 
—Trijų dienų lietaus audroj žu
vo 24 žmonės ir tūkstančiai 
galvijų. Keli šimtai šeimynų 
liko be pastogės.

JOLIET, III., v. 10. — Miss 
Helen Roberts, 21 m., nubudu
si naktį taip nusižiovavo, kad 
išsinarino žandikaulius ir da
bar imsią daug laiko iki galė
sianti uždaryti savo burną.



NAUJIENOS, Chicago, III,

KEISTUTIS MICHELSONAS SU PASIŽYMĖ 
J1MU BAIGĖ MOKYKLA

Iš 300 mokyklą baigu
sių jaunuolių tik as
tuoni pasižymėjo. — 
Keistučiai teko garbė 
būti ne tik tų pasižy
mėjusiu tarpe, bet ir 
pasakyti kalbą. — Iš
kilmės. — Jaudinan
ti scena Michelsonų 
namuose.

i klases, turčius ir beturčius, 
vergus ir vergdarius; į tuos, 
kurie Visko turi, ir į tuos, ku
rie nieko neturi. Rubežiai tar
pe sočiųjų ir alkanųjų, tarpe 
klegiančių ir verkiančių. Yra 
daug rubežių, kurie skirsto mus 
visus ir aptveria neišeinamomis 
sienomis. Musų tikybiniai ir 
politiniai rubežiai aptveria mus 
siena nuo lopšelio iki kapų. Ru
bežiai —- plati tema. O gal mok
sle yra rubežiai? Mokslas ne
turi rubežių, bet visgi vieni 
musų mokyti, o kiti esame be
moksliai. Kodėl?

Rusiją.

Man 
mi ir 
tiems, 
ieškoti 
mės.

ši tema yra be galo įdo- 
aš jų palieku spręsti 
kurie myli protauti ir 
žodžio tikrosios reikš-

Sausio 30 d. Brooklyno Aca- 
demy of Music svetainėje įvy
ko mokslo užbaigos iškilmės, 
kuriose dalyvavo gerai žinomų 
lietuvių Michelsonų sūnūs Keis
tutis. Tas pats Keistutis Michel
sonas, kuris aną dieną debata- 
vo su kitu jaunuoliu apie ko
munistų rojų

Pati svetainė didelė ir gra
ži. žmonių kupinai prikimšta. 
300 jaunuolių baigė mokyklą ir 

; gavo diplomus. Pirmose vieto
se susėdę visi mokyklą baigę 
jaunuoliai. Aplink juos sėdi jų 
motinos ir tėvai bei artimi gi
minės. Antrose lubose susėdę 
giminės ir jų draugai, o trečio- 

• se lubose — jaunuolių draugai.
Estradoje pirmose eilėse susėdę 
mokyklos viršininkai. Po deši
nei sėdi pasižymėję moksle stu- 

1 dentai — mokiniai. Viso apie 
aštuoni iš 300 mokinių. »šioje 
žymiųjų grupėje randasi ir 
Keistutis Michelsonas. Toliau, 
užpakalyje, sėdi skaitlingas 
jaunuolių orkestras. Pradžioje 
iškilmių kalba mokyklos virši
ninkai. Jų kalbos siekia toli į 
ateitį. Jaunai kartai linki švie
sią ateitį; tėvams ir motinoms 
reiškia pagarbą už pasiryžimą 
savo jaunuoliams moKsią teikti.

Užbaigus tą dalį programo, 
vakaro vedėjas, ponas G. T. 
Ryan, pakviečia Keistutį Mi- 
chelsor.ą kalbėti. Keistutis at
sikelia nuo kėdės iš tarpo^jfjj 
rinktųjų kelių garbės narių. 
Kantu pakyla ir vakaro vedė
jas. Keistutis linkterėjimu vi
sos klasės vardu reškia pagar
bą mokyklos viršininkams ir | 
vakaro vedėjui. Tą patį pada
ro ir vakaro vedėjas varde mo
kyklos ir jos viršininkų.

Keistutis Michelsonas atsigrį
žęs į svečius ir mokslą baigu
sius savo draugus pasveikina 
jų tėvus, gimines ir draugus ir 
kalba temoje “Rubežiai”. Ru
bežiai... Gaila, kad man nepa
vyko buti stenografu ir surink
ti, sugaudyti jo jaunystės karš

čius žodžius. Rubežiai — gana 
- įdomi tema. Skaitytojau, pa-
1 svarstyk šios temos reikšmę.
2 Ar >tie rubežiai, kurie skiria 
1 musų gyvenimo bakūžes, kai
mus, miestus, valstijas, tautas

‘ bei žemynus-kontinentus pla
čiomis juromis ir aukštais kat
inais. Ar tie rubežiai, kurie skir
psto musų draugijinį gyvenimą

kalba 
užbai- 
suužė

Keistučio Michelsono 
patenkino svečius. Jam 
gus kalbėti, svetainėje 
plojimas.

Pasibaigus šiai programų da
liai, prasideda medalių dalini
mas Keistutis Michelsonas gau
na jų kelis. Medai) gauna už 
ispanų kalba. Keistutis Michel- 
sonas šioje mokykloje pasiekė 
aukščiausį laipsnį vadinamų 
“Arista”. Jis savo klasėje bu
vo ispanų kalbos žurnalo “La 
voz” (Balsas) redaktorius. 
Moksle jis pasižymėjo tiek, kad 
už savo gabumus laimėjo ketu
rių metų kolegijos stipendijų: 
ne tik už mokslą nereikės mo
kėti, bet per metus dar gaus 
$100.

Keistutis yra gimęs ir augęs 
Brcoklyne. Savo kaimynams yra 
gerai žinomas kaipo mandagus 
ir visų gerbiamas jaunuolis. 
Tai didelis kreditas 
kad jie taip tinkamai 
savo sūnų..

Aš čia, rodos, toli 
nuo savo tėmos. Todėl grįžki
me į tų gražių svetainę, 
dar 
sios.
jaunuolių išrinktųjų 
astuoni. Tie aštuoni, reikia spė
ti, turi prigimtus gabumus, 
šios mokyklos mokslo užbaigi
mo iškilmėse jie stovi pirmose 
eilėse, t. y. jie pasistengė pra
simušti pirmyn mokslo lenkty
nėse. Taip yra ir gyvenime: 
vieni sugebame greičiau bėgti, 
kiti pasiliekame...

Dalinama diplomai. Pirmiau
siai pašaukė tuos, kurie yra 
moksle pasižymėję. Mokyklos 
viršininkas įteikia diplomų, pa
spaudžia dešinę, palinki švie
sios ateities. Publika sveikina 
aplodismentais kiekvieną jų. 
Kitiems mokslų baigusiems di
plomus padalina jų sėdynėse, 
ir tuo iškilmės baigiasi.

Svečiai skirstosi, graži dide
lė svetainė palieka tuščia.

tėvams, 
išauklėjo

nuklydau

kur 
iškilmės nėra pasibaigti- 

Iš 300 mokslų baigusių 
yra vos

Sugrįžus į namus po visų 
iškilmių

Michelsonų gyvenimo bute 
susirenka keli draugai ir ar
timi kaimynai palinkėti jau
nuoliui visokios laimės. P’rie 
skanių užkandžių, gražiai pa
puošto stalo, svečiai kalbasi 
apie tai, kas teko matyti iš
kilmėse. -Mane be galo užinte- 
resavo keli nuotykiai, kuriuos 
aš vargu galėsiu tinkamai ap
rašyti. Prie stalo įvyko jaudi
nanti scena, kuomet jaunas 
Keistutis, pakilęs nuo kėdės 
bučiavo motinų, ačiuodamas jai 
už jos motinišką globų. Moti
nos akyse (pasirodė, blizganti 
ašara ir kartu maloni šypsą. 
Tai ir viskas. Atsakymo į sū
naus žodžius “Ma, ačiū tau” — 
nebuVo. Aš nežinau, kaip mo
tina jautėsi, bet kalbėti tuo 
laiku ji negalėjo. Pabučiavus 
Keistutį, jos blizganti ašara 
puošė jos dideles akis. Tik vė
liau pradėjo kalbėti, kuomet 
ašara nuriedėjo per veidą.

Keistutis bučiuoja tėvų, 
ačiuodamas jam už tėviškų pa
ramą, pareikšdamas, kad tėvo 
ir motinos pastangas jis nie
kuomet neužmirš.

Kenosha, Wis
..... * *... ff*1*

Klaidbš Atitaisymas

vasario
iš Kcnoshos tilpo žinia,

“Naujienų” No. 31, 
d.G 

kur pasakyta, jog žydelkaite 
Kaplan apsivėdė s ii VVaukegaPd 
lietuviu. Tai neatitinka tiesų. 
Turėjo būti: žydelkaitč Kaplan 
/apsivedė su lietuviu ir eihe 
šliubą Waukegane.

Visur Buvęs.

MARGUMYNAI
............. .. .......i------ --------

Pasaulio kalbos
il

Tėvas bučiuoja 
susijaudinimo vos 
žodžius: “Brangus

tokiais gyvenimo nuo- 
kurie pasilieka giliai 
musų atmintyje. Pri
mali daugelis prabėgu-

Meile ne pagal valstybių pi
lietybėj bėt pagal kalbų var
tojimų Europą suskirstęs, tvir
tina, kad rusiškai kalba 120 
milijonų žmonių (priskaiUnt 
ukrainiečius) vokiškai 81 mi- 
lijoh'as, angliukai 47 milijonai, 
prancūziškai 46 (kartu su Bel
gija ir Šveicarija), itališkai 40 
mil., lenkiškai 23, ispaniškai 25, 
rumuniškai 14, olandiškai 12, 
vengriškai 16, serbų — kroa
tiškai 9, portugališkai 8, čekiš
kai 7, graikiškai taipgi 7, šve
diškai 6, lietuviškai 3 milijo
nai.

Visame pasaulyje šiomis kai-

Prancūzų filologas Meile, 
gus metus tyrinėjęs kuria kal
ba daugiausia žmonių kalba
pasaulyje parašė veikalą “Les 
Lengues daris FEurope nuo- 
velle’”, iš kurio matome, kad 
daugiausia žmonitį kalba kimi 
kalba, būtent keturi šimtai mi
lijonų geltonodžių, gyvenančių 
Azijoje ir išsisklaidžiusių po 
visą pasaulį.

Amerikos kontinente kalba
ma tik trim kalbom: anglų, is
panų , ir portugalų.

Kalbos yra labai išskirstę 
Europos tautas. Iš 120 Euro
poje vartojamų kalbų, 
daugiau kaip po vieną milijoną 
žmonių kalba 37 Skirtingom 

kalboih
ir daugiau kaip po 5 Mijonuš 
žmonių kalba 18 skirtingų kal
bų.

' AKUŠERES

sūnų ir dėl 
ištaria šiuos 
suiiau, gar

bė motinai ir man, kad ih'es
turime tokį sūnų, kaip tu, Kei
stuti!” Iš tikro yra garbė tu
rėti tokį jaunuolį, kaip Keis
tutis Michelsonas. šiame mo
mente svečių kalbos nutilo ir 
kažin kodėl tyla užviešpata
vo.

Labai dažnai mes susitinka
me su 
tykiais, 
įbriežti 
simena
šių gyvenimo nuotykių, kurie 
sudaro gražų atminties Albu
mą.

Laikas be galo greitai pra
bėgo. Mes svečiai paspaudėme 
dešinę Keistučiu!,——motinai 
bei tėvui ir -išsiskirstėme. Gi 
Keistutis, tur būt, svajojo apie 
kolegiją ir naujas gyvenimo 
problemas. Kolegiją, kurią Kei
stutis lankys, yra College of 
the City of New York. Jis yra 
užsibrėžęs baigti mediciną.

Jaunas Keistutis pareiškė ii 
tą mintį, kad pasaulyj nėra 
to, kas nebūtų galima atsiek
ti. Jis turi didelę viltį, kad gy
venime galima daug laimėti.* 
— tik reikia prie to visuomet 
siekti. Taip, tai gera mintis, 
ir tie žodžiai lai išsipildo.

Keistutis gavo daug gražių 
linkėjimų nuo daugelio savo 
draugų. Visi jam linki šviesios1 
Ateities. -

— A. jp. Viznis.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
k^d pačios Naujienos 
yra naudingos.

$ į
«« 1

Mr. and Mr«. Oliva Dionne
Oliva Dionne ir jo žmona, pagarsėję kvintupleto (penkių mergaičių, kurios gimė susyk) 

Jie dabar randasi Chicagoj ir yra rodomi publikai teatre.
tėvai

Mrs. Anelia K. Jarusz

bomis kalba daug daugiau žmo
nių. Pav.
lietuviškai kalbančių yra apie 

5 milijonai,
milijonų latvių, kurių 

yra lietuvių kalbos ša-

Pirmadienis, vas. 11, 1935

(pora 
kalba 
ka).

Antra plačiausia visame pa
saulyje vartojama kalba po ki
niečių eina anglų, kuria kalba 
170 milijonų žmonių, o be to, 
ji yra tarptautinė stambiosios 
prekybos ir komercijos kalba.

Po angly ir rusų seka ispa
nų kalba, kuria visame pasau
lyje kalba per 100 milijonų 
žmonių.

kolo- 
žmo- 
mili-

gry- ‘ •*' r|1 1

Diplomatinė kalba kol kas 
yra prancūzų, kuria, su 
nijomis kalba 70 milijonų 
nių. Japoniškai kalba 55 
jonai. Indijos bengall 50 
grynai itališkai, kaip ir
ndi portugališkai visame pa
saulyje kalba po 40 milijonų 
žmonių. Turkiškai apie 39 mil., 
vakarų indų 38 mil., arabiškai 
37 mil.

Pusė visos žmonijos priklau
so 7 stambiom kalbom, arba 
trys ketvirtadaliai 22 kalbom, 
o viso pasaulyje yra apie 1,- 
500 dar nemitusių kalbų.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
—    i  -      i     • - r

LIETUVIU LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikoj Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5013
Rez. Tel. Victory 2848

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

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

Ofiso vhl.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nerišlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prosnect 1980

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILI*

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. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hvde Park 8895

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. rak. 
išskyrus setėdomte.

KITATAUČIAI

Physical Therapy 
‘and Midwife 

ŠIO 9 S. Albanfr 
' Hemlock 9252

,, Ištarnauju prie j 
gimdymo namUo | 
sė ar ligoninėse, 

'■ duodu ihassake 
'Electric treat- 

} .toent ir magne- 
tie blankets ir tt 
■'Motėrmte te iner- 
ginoms patari
mai dovanai;

blankets ir tt

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Ari?. 

Tėl. Boulevarii 2800' 
Rez. 6515 So, Rockwell St. 

Tel. Republic 9723

AKIU SPECIALISTAI

A.LJ)avidonis, M.D.
4910 Š. 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 DANTISTAS X-RAY
4143 Archer a v., kamp. Franciscoav.

Ofiso Tel., Lafayette 8650
Rez. Tel. Vteginia 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1684 W. 18th SU netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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;:&^AUGA
Dentistas

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

Phone Boulevard 7042
Dr. G Z. Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė, 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti. ’ •

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

2400 We«t Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel., Sęelęy 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

I)r. V. A. Šimkus
GYbVTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki
Vai., Nerišliomis nuo, 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

9

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofišo Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Dr. Charles Segal
OFISAS .

4729 So. Ashland Avė.
2 labos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo K) iki 12 vai. ryto, nuo 2 IkJ 4 
vai. po piety te nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakari). Nerišliomis nud 10 iki 12 
valandai dtenib, i i

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South 'Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po piety 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephorie Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6893
Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margelis
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

Rusas Gydytojai ir Chiriirghs 
Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų. 
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

arti 81st Street. , 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nt- 

dėliomis te šventadieniais 10—1£ 
diena.

DR. VAITUŠH, OPT 
LIETUVIS 

Opto'metrically Aki 
PalengVins akiu į

esti priežastimi galvos skaudėjimo.1 
svaigimo, akiu aptemimo, nėryuoitu- 
mo, skaudamą akių kaišti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
kimūose egzaminavimus daromas sū 
elektra, parodančių mažiausias kiai* 
dar. Speciali atyda. atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandas nuo 10 iki 8 v. Ne- 
delioj riūo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys ątiitateo- 

rtios be akinių. Kąinos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Bouiėvard 7589

„ Specialistas, 
tempimą, kuris

>,i;lri7'"U.garr‘rr3"?. ■■■ Laidojame ant lėngvų išmokėjimų

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

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

N. RADIS Ch.

Tel. Lafayette 3572 
j; Liulevieius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
, koplyčia /lykai 
4092 ARCtfER A V.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

^Tel. Ydrdfc 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akte 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių dirbtuvė
756 Wėst 35th St

kam'naš Htftetėd St.
, ntfd 6 iki 8 
i 12 vai. dienų.

, Valandos Uo Ifr- 
Nedėliomte nuo 10

AKIU SMAUKTAS
27 METij patarimo , 

Pritaiko ųkirtiUs dėl visokių akių

Dr. John J. Smetona
.>■ OPTOMETRISTAS /

” 1801 So. Ashland Aye., 
Khmpas 18. Št. f 
Valandos ųuo 9:80 ii 
iki 8:00 va. vakaro 
9;QQ iki .12:00 Kft

1Ž ir riUo m

Visi Telefonai: 
Yar d s 1741- 

1742 
LAIDOJ AM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulance Patarna
vimas Dieną ir Nak
tį* Moderniška Kop- 

L l^Čih ir Vargonai 
DYKAI!

J. F. EUOEIKIS 
[(♦'Laidoituvių Direkto- 
| riūš per 30 Metų 
Į 4605-07 S. Herfnitage 

AVenue
Skyrius 

4447 S. Fairfield Avė.

.............................   I ■ ■ I I ■ . ■ I    —■ 

ANTANAS PETKUS 
Graborius 

koplyčia Dykai
1410 South 40 Ct.

Tel. Cicero 2109 
_________UlCERCh ILL.

ATfiJUS LIŲDRSIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis
ir

Tėvas

kMASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Telefonas, Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Bfoderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiėtns reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAŠ 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St
Tel. Monro® 8877

.................... ■ .........................i .

Lachaviėh ir Sūnūs
LIKTU VIS GRABORIUS

Patamhvja laidbtuv«se 'kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tėl. Chnal 2515 arba 2516 
, SKYRIUS: (
1439 S. 49 Ct., Cicero, Dl.

TeL Cteazo 1927

J. F. RADZIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
Modemiška koplyčia dykai.

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

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

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



NAUJIENOS, Chicago. IILPirmadienis, vas. 11, 1935

MUSŲ SKAITYTOJAI

Etika garsinimuose

išlaidų,

pro- 
pro- 
nuo 

pro-

Raitai skiriami Į i) skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 
“Musu Skaitytojams” būtinai pridėdami savo vardu ir pavardę.

Praeitą sekmadienį klausiau
si vieno lietuviško radio 
gramo. Programas, kaip 
gramas, nieku nesiskiria 
kitų lietuviškų Chicagos
gramų. Bet ve, “anąunceris”, 
begarsindamas savo firmos biz
nį tarp kitko pareiškė:

“Eikite pirkti pas mus, mu
sų biznio išlaidos nėra tokios 
didelės, kaip kad kitų biznie
rių, kurie samdo brangias ra
dio stotis ir leidžia daug pi
nigų laikraščių apskelbimams. 
Tokių biznierių parduodamos 
prekės iškyla net 15% aukš- 
čiaus. Mes mokam mažą nuo
mą už krautuvę, mes neturim 
darbininkų su augštomis algo
mis, musų radio valandos sto- Ri^si samdyti 
tis pigi ir ant musų prekių ne
pakeliama daugiaus 
kaip kad 2%.”

“Absurdas”

fcitokis rekliamos būdas prieš 
savo kompetitorių, nevien kad 
peržengia visas etikos ribas, 
bet jis neišlaiko ne jokios biz
nio kritikos. Tik apsistokite 
valandėlei ir pakratinėkite vi- 
durmieščio krautuvių išlaidas. 
Jeigu prekių kainos ten butų 
nustatoma pagal išlaidas, tai už 
batų porą reikėtų mokėti $10, 
kuomet tokią pat batų porą 
ten, kur pigi randa, turėtum 
pirkti tik už $5 arba dar pi- 
giaus. Bet visi žino, kad taip 
prekės nenusistato ir vidur- 
mieščio krautuvės lengvai iš
laiko kompeticiją su pigių nuo
mų biznieriais. Dabar klausi
mas, ar tinka absurdą skelbti 
per radio, kad tuom pakenkus 
savo kompetitoriui ir įsigijus 
sau daugiaus kostumerių?

Radio Klausytojas.

andose duotų pirmaeilius, dai
rius, muzikus, kad negrotų iš 
bokštelių, armonikų, lengva 
pasakyti, tik sunku įvykinti, 
nat, kiek prasitrynę-prasilavi- 
ię menininkai, neis veltui nė 
?rot, nė dainuot, norės kad 
apmokėtų. Ir taip chicagiečiai 
,uri būti gana dėkingi už lie
tuviškus programus, kurių vel
tui klausosi ir jais gėrisi.

Kągi padaryti, jei lietuviai 
polką pamėgo, — polka nors 
vardu lenkiška, bet turi tarp
tautinę prasmę. Taip pat su 
itališka armonika.

Lietuviška liaudis tuodu mu
zikos dalyku geriau mėgsta, 
savinasi, negu aukštus klasiš
kus veikalus (šmotus). Daleis- 
kime sau, kad kas nors sten- 

gerus lavintus 
meniininkus,—jie puikiai išla
vintais balsais dainuoja. Tuo 
pat laiku lai atsiklausim radio 
klausovų, ar jie juos patenki
na, išlavintų menininkų dainavi
mas, ar jiems tinka chorai, ar- 
manika, ir polkos? Be abejo, 
didelė dauguma, žinoma, atsi
lieps už pastaruosius.

Apart polkos, dedama plakš- 
telės ir su lietuviškais žaislais- 
šokiais, o plakštelės ir kitos 
tautos naudoja savo klausovų 
linksminimui.

laikas ją atnaujinti. Aludinin- [ 
kė tuojau už šluotos. “Aš jums 
parodysiu kaip jus išnaudojate 
darbininkus...” ;

aiški- 
Mat, 

reika- 
lente-

P. pirmas pro duris. X. 
paskui net per kelis blokus 
iK i atgavo kvapą. P. 
i.a X. kame daiykas. 
mes neišpildėme to, ką 
lauja ant sienos kabanti
iė. Tai yra ypališkos taksos; 
uvieje atėjom, tai reikėjo pa
dėti ant baro $5, o jeigu dau
giaus — tai ir didesnę sumą, 
los taksos neina jokiai kitai 
įstaigai, kaip tik pačiam savi
ninkui už durų, baro 
daiktų nusinešiojimą.

ir kitų

vosKalbami aludininkai 
lias dienas atgal daugeliui 
vo draugų pasakojo, kad Ame
rikos valdžią komunistai pa
ims į savo rankas. Jie gana 
daug darbavosi dėl “Vilnies” 
labo. Moteriškė eidavo per sta
bas, kaip gera davatka, ir aiš
kindavo komunizmą ir kviesda
vo visus važiuoti paremti jųjų 
parengimus. Jeigu kas žodį 
pratardavo, tai tam tekdavo, 
“Tu niekšas, skaitai “Naujie
nas”, tave reikia išmesti į są
šlavyną arba kitur padėti.”

Tokią melodiją tekdavo gir
dėti iš karštosios bolševikės. 
Vyras irgi negeriaus atsiliep
davo apie pačias “Naujienas” 
ir jųjų skaitytojus. Sakydavo, 
turime tuos visus asilus išnai
kinti iš savo kolionijos.

Iš tokių žmonių negalima ti
kėtis pastovumo. Iš karštų ka
talikų pavirsta karšti bolševi
kai ir jie patys nežino kur 
stovi nei kaip jie gyvena šiam 
proletariškam pasaulyj.

ke- 
sa-

8

ELECTRIC IRONER

WASHING MACHINE

Viso

BUDRIKO NUOLAIDA

Tiktai už 69.00

39.50
”74.50

”114.00
”45.00

Didelio saizo Skalbiama mašina, padaryta geriausioj ir 
didžiausioj skalbiamų mašinų dirbtuvėje Chicagoje. 
Prosinimo mašina padaryta tos pačios garsios išdirbys- 
tės. Suprosina drapanas vietoje visos dienos darbo už 
poros valandų.

Pilna gvarantija per išdirbėjus ir Budriką, šeiminin
kėms proga įsigyti 2 mašinas už vieną Budriko didžiau
siam skalbiamų mašinų išpardavime Chicagoje.

JOS. F. SUDRIK, Ine
3417-21 So. Halsted St

TELEFONAI BOULEVARD 8167-4705

Prognamai ne išlavintam sko
niui—bet liaudžiai

Atsiklausimas menininkų-ar- 
tistų apie programus tada bu
tų vietoje, jei programas, ar 
pramoga butų išlavintam sko
niui, o ne liaudžiai teikiama. O 
dabar— atsiklausimas liaudies, 
kuri kaip tik didelę didžiumą 
radio klausovų sudaro, yra kaip 
tik vietoj,, ir gerai padaryta.

Greta turėti išsilavinusius 
menininkus; muzikus, dainius; 
gera, kad juos suprastų —tei
giamai įvertintų, geriausia ka
da prie jų muzikos bei dainų 
tono liaudis priprastų.

Lietuvos liaudžiai armonika- 
polka priprasta—sava; malo- 
nesnų už saxafoną, ir džiazą. 
Ką padarysi!

Man norėtųs, kad lietuviš
kos kanklės skambėtų, kad suk
tinis, klumpakojis įeitų j ma
dą kaip polka, bet toks noras 
tik mano, o liaudies gal kitoks.

—Arimantas.

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

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

Gerkit ir ReikalaukitJudžių nuimti paveikslai rodo Bruno Hauptmann’ą teismo 
kambaryj. Jį kvočia generalinis prokuroras David T. Wilentz.

, -.■s.i-.-.t: j. ■■ *, -------------------- ;*jT-.'„ ■ -

su savim vietinį gyventoją P., 
ba jis žinojo kur lietuviai 
gyvena. Užėjo jie ir pas karš
tus bolševikus ar buvusius kar
štus bolševikus vieną vietinį 
aludininką ir jo žmoną. X. 
pradėjo aiškinti, kad jųjų pre
numerata seniai pasibaigė ir

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

Coilateral Paskolas.

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

Tel. Franklin 0576

leng-

DON’T
NEGLECT
ACOLD

NATHAb 
KANTER

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

BURNSIDE — Neperseniai 
atvažiavo j musų koloniją iš 
“Vilnies” štabo draugas X. 
rinkti prenumeratorių. Pasiėmė

Ir prieš mvo buvusius draugus 
paima šluotą

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

@K

/CONtimumoI \
\ou,6uaii '

žemo

Lietuvių Radio progra
mai geri!

Bile ko—norėti daug 
viau, negu įvykinti.

Keletą dienų atgal vienas 
“PI” šiame skyriuje kritikavo 
lietuvių radio programus. Jis 
kritikavo programus už polkas, 
už plokšteles ir sakė, kad “jie 
darą gėdą lietuviams”.

Norėti, kad lietuviai radio va-

Bėda, kai patys ne 
žino kur stovi

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinis

'FlIN-EIPELlER Mutual LiquorCo

LISTERINE
relieves
SORE THROAT

Luterine beveik moine žaliai 
užmuša turinčias bendtumo 
su paprastais žalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ji ra- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga na- 
priltidimt žalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos minėsiu pa- 
rodi, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo žalčiais, to rijo % 
trumpesnius ir M lengvesnius 
už tuos, kuris neriplovi. 
L a m bert Pbarmacal Co., St. 
Louis, Mo.

Reduces COLDS

66^

Stop
Įtching

Skin

erzinimų. Gaukite bonkų Žemo 
Saugią ir patikėtinų priemone 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet Visose aptiekose 
85s, 60c, $1.00.

Šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
danti Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
tacijų, ir prašalina skausmų. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

outFeyES
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Murinę Co., Dept. II. S.,9 E. Ohio St.. Chicago

H0 Tn4a Mm* Km. U.A Hl. O«

F Nuo Neuralgiškų 
i Skausmų 

naudokite 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

BISMARCK BEER
“WITH THAT GOOD OLD FLAVOR”

4138 Archer Avenue. Tel. Lafayette 0401
MIKE DZIMIDAS, PRISTATYTOJAS. CHICAGO, ILL.

PETER PEN

4707 S. Halsted St
Tel. YARDS 0803

Rusiška ir Turkiška Pirtis Sk-
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <1 
arti' St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 V 
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

svrimming pooL 
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomls Iki 7 v. v.

<6 ■
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88.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

Bditor P. GRIGAITIS

Subscription Ratas:
88J0 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered ae Second Oasa Matter 
llarch 7th 1914 at the Post Office 
o* Chicago, BĮ. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1789 S. Halsted Si, Chicago, 
CDL Telefonas Canal 8500.

Užaakyma katei:
Chicagoje — paltu:

Metama ....... ....... ..... ..
Pusei metą ——
Trinu mėnesiams---------
Dviem mėnesiams ——
Vienam mėnesiui

Chicagoj per iineiiotojua:
Viena kopija —---------——....  3c
Savaitei...................  18c
Mėnesiui ---------------------------75c

Suvienytose Valstijose, no Chicago), 
paltu:

Metanu —..........——............ 87.00
Pusei metą-------- --------  3.50
Trinu mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui .... .............. 75c

Liotavon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metanu --------- 88.00
Pusei metų ...... . -----  4.00
Trinu mėnesiams ......—...... 2.50
Pinigus reikia siusti palto Monsy

Orderiu kartu su užsakymu.

PAKEITIMAS VEDYBŲ ĮSTATYMUOSE

Vienas perskyrų teismo teisėjas Chicagoje paruo
šė keturis įstatymų sumanymus Illinois valstijos legis- 
laturai, kad geriau butų sureguliuoti santykiai tarp vy
ro ir moters. Vienas tų sumanymų siūlo, kad jaunasis 
ir jaunoji turi įteikti ne vėliau, kaip už 3 dienų, pra
nešimą vedybų raštinės klerkui, pirma negu jiems bus 
duota leidimas apsivesti šitoks įstatymas paša
lintų daugelį tos rųšies apsivedimų, kur vyras ir mote
ris po linksmos puotos, dažnai net nespėję išsipagirioti, 
paima šliubą, o paskui gailisi, kai prasiblaivo, ir ima 
perskyras.

Kiti trys sumanymai liečia bylas tarpe vyro ir žmo
nos. Pagal vieną jų, byloje dėl prižadų sulaužymo skun
dėja neturi teisės skelbti viešai skundžiamojo vardą be 
teismo leidimo, šitokio įstatymo tikslas butų užbėgti už 
akių šantažui, kurį apsukrios moteriškės neretai var
toja prieš turtingus vyrus, grasindamos juos skųsti, 
jeigu jie neatlyginsią joms už “sužeistą širdį”.

Panašiu budu kitas įstatymo sumanymas nori už
bėgti už akių tiems blogumams, kurie dažnai kyla iš 
perskyrų, kuriose vyras arba moteris, iešką persiskyri
mo, įvardija savo skunde pašalinį asmenį, kaipo šeimy
ninio gyvenimo ardytoją, ir dabartiniai įstatymai tam 
tariamam kaltininkui neleidžia ateiti į teismą ir apsi
ginti, nors jisai butų visai nekaltas. Sumanytasai nau
jas įstatymas duotų tokiam trečiam asmeniui teisę da
lyvauti byloje ir pasiteisinti.

Pagaliaus, dar viena pataisa prie dabartinių įsta
tymų siūlo apriboti atskiro užlaikymo (separate main- 
tenance) laiką dvejais metais, šiandie moteris gali, di- 
vorso neimdaipa, reikalauti, kad vyras ją užlaikytų 
(jeigu ji įrodo teisme jo nusidėjimą šeimyninėms parei
goms) tol, korji nori iš jo gyventi.

Šitie keletas pavyzdžių rodo, kad šeimyninių san
tykių tvarkyme Illinois valstijos įstatymai toli-gražu 
nėra tobuli. Bet jeigu jau siūloma jie taisyti, tai reikė
tų eiti dar vienas žinksnis toliau ir panaikinti atlygi
nimo mokėjimą už vadinamąjį “prižadų sulaužymą”. 
Šita priemonė duoda galimumo nesąžiningoms mote
rims daryti biznį iš savo “sužeistų” jausmų ir dažnai 
veda prie skandalingų, nešvarių bylų teismuose. India
nos valstijoje vienintelė moteris legislaturos narys to
kį įstatymo sumanymą jau patiekė.

To ne gana, šitie Rusijos,, bolševizmo steigėjai,ir 
buvusieji Lenino bendradarbiai/buvo priversti patys 
viešai “prisipažinti”, kad jie esą “niekšai” ir, atsiklaupę 
ant kelių, maldauti Stalino susimylėjimo. Štai, senas 
bolševikas Evdokimovas savo viešoje “išpažintyje” tu
rėjo pasisakyti, kad jisai esąs “kontr-revoliucionnaja 
svoloč”!

Senasis, leniniškas bolševizmas yra ne tik sutriuš
kintas, bet ir su purvais sumaišytas. Ir tai atliko ne 
kontr-revoliucionieriai, ne fašistai, ne pergalėjusios ka
pitalistų klasės pasamdyti agentai, bet — patys bolše
vikai. Sakysime, kad Rusijoje butų buvusi nuversta so
vietų valdžia: ar galima įsivaizduoti, kad naujieji val
dovai butų baisiau atkeršiję tiems, kurie Rusijoje stei
gė bolševizmą? Vargiai.

Gruodžio ir sausio skerdynės sovietų Rusijoje savo 
esme yra tikras perversmas, kuris padarė galą senam- 
jam bolševizmui ir atidarė kelią į “naują erą”. I___
eros “veidas” dar nėra pilnai paaiškėjęs. Jos turinį už
temdo ta apystova, kad valdžios priešakyje pasiliko as-hr nemėgsta žiemos. Tačiau"vie- 
muo, kuris tebevadina save bolševiku. Lenino sekėju, nas geras dalykas yra tas, kad 
Bet luikui bėgant iškils į aikštę kas po tuo apgavingu žiemų mes pasiliusuojame nuo 
paviršium slepiasi. Šiandie jau yra neužginčijamas f ak- vabzdžių. Vos tik ateina pir- 
tas, kad senasis bolševizmas yra užmuštas. mieji šalčiai, kaip pranyksta

___________ • ______ ;__ muses, uodai ir kiti įkyrus va- 
loks fotografas yra labai ge- balai. Ryto metą mes galime 
ras, gerai padaro fotografi- ram*au mi€#°ti, nes musės lie
jas ir pigiai.” bezvembia apie musų ausis.
Pirmiau Pranas Grigas dir- Hos ta’P pa^ nebeteršia ir ne- 

bęs Du Pont (parako fabrikan-1 begadina^ musų maistų. Nebe- 
to) dirbtuvėje New Jersey ir 
tenai 
abi 
reumatizmas ir jisai nepajėgia 
dirbti jokį sunkesnį darbą.

Jeigu jisai butų tą lobį, kurį 
rado gatvėje, 
jam daugiau 
ti. Bet biedni 
yra teisingi.

Apžvalga
KALBA APIE LIETUVOS 

PADALINIMĄ

čekų laikraštis Prahoje “Halo 
Noviny” rašo, kad Tautų Są
jungos sferose sekama su di
deliu susidomėjimu Lenkijos 
žinksniai Rytų pakto atžvilgiu.

Tas paktas, kaip žinoma, yra 
remiamas daugiausia Rusijos 
ir Franci jos. Jo liksiąs yra su
stiprinti taiką Europos Rytuo
se, užtikrinant dabartinių sienų 
saugumą tarpe Rusijos, Lenki
jos, Lietuvos, Vokieitijos, Ru- 
manijos ir t. t. Jeigu kuri šių 
valstybių butų užpulta, tai pak
tas reikalauja, kad kitos 
rašiusios valstybės eitų 
pagelbą.

Bet Lenkija nenori tą
pasirašyti, nes ji svajoja apie 
Ukrainos pasiglemžimą. Vokie
tija taip pat priešinasi, nes ji 
nori atsiimti Klaipėdą ir vadi
namąjį lenkų “koridorių”; be 
to, ji daro su lenkais 
atplėšti Ukrainą nuo 
Rusijos.

“Halo Noviny”, anot 
nių”, sako, kad lenkai su vokie
čiais šituo tikslu esą padarę 
slaptą siūlaitį. 

«
tartis” 
“yra 
zulę 
veju 
karo
Lenkijos-Vokietijos sutartis 
yra nukreipta į rytus ir turi 
tikslo įvykdyti žinomus Vo
kietijos ir Lenkijos norus 
Sovietų Ukrainos atžvilgiu. 
Jų tikslas yra tame, kad 
Lenkija turinti gauti Sovie
tų Ukrainą,- tuo budu atsisa
kydama nuo koridoriaus ry
tiniuose Prūsuose, be to, Len
kija gausianti pilną satisfak
ciją Vilniaus klausime, o Vo
kietijai busianti sugrąžinta 
Klaipėda; vadinasi, butų pri
eita prie Sovietų Ukrainos 
Lietuvos padalinimo.”

pasi
jai į

paktą

SUNAIKINTA SENOJI BOLŠEVIZMO GVARDIJA

Viso pasaulio spaudoje buvo plačiai rašoma apie 
tą pasibaisėtiną terorą, kuriuo Stalinas atsakė į Kirovo 
nužudymą Smolname institute, Leningrade. Pradžioje 
bolševikai skelbė; kad tie piktadariai, kuriuos sovietų 
valdžia paėmė už pakarpos dėl Kirovo mirties, esą “bal
tagvardiečiai” ir “užsienių fašistų agentai”. Bet šian
die yra gerai žinoma, kad tai buvo komunistai.

Kas dar įdomiau, — tarpe tų komunistų, kuriuos 
Rusijos diktatorius iššaudė arba sugrudo ilgiems me
tams į kalėjimą ir koncentracijos stovyklas, žymią da
lį sudaro patys stambiausieji “originalio” bolševizmo 
šulai. Tenai matome Kamenevą, Zinovjevą, Evdokimo- 
vą, Gertiką, Fedorovą, Zaluckį, Vardiną, Kostiną, Sa- 
farovą, Ravičą ir daugelį kitų.

Šitie asmens kartu su Leninu įvykdė bolševikišką 
perversmą Rusijoje. Jie kartu su juo įsteigė sovietų 
valdžią ir komunistų internacionalą. Jie toje valdžioje 
ir kominterne, kol Leninas buvo gyvas, laikė aukščiau
sias vietas. Jie kartu su “bolševizmo tėvu” vadovavo 
sovietų valdžiai pilietinio karo ir užsienių intervencijos 
metais. Jie kartu su juo vyjedė “karinį komunizmą”, o 
paskui “nepą”.

Ir dabar staiga jie visi tapo, kaip geležine šluota, 
iššluoti iš visų valdiškų vietą, apspiaudyti, apdrapstyti 
purvais ir pasmerkti kalėti po keturis, po penkis ir net 
po dešimtį metų! Oficialia Rusijos komunistų organas 
“Pravda” ir kiti bolševikų laikraščiai apdovanojo juos 
šitokiais epitetais savo špaltuose: “Biaurybes (merzav- 
cy), banditai, fašistiški išgamos, pikčiausieji darbininkų 
klasės neprieteliai, baltagvardiečiai, melagiai, Šmeižikai, 
apgjndįkai, kontr-revoliuciniai padlos”. _

I 
I
I Apie Įvairius Dalykus ;

tų, jie turi nepaprastų atspa
rų prieš šaltį ir todėl mes ne
galime nuo jų atsikratyti.

planus 
sovietų

Lenki jos-Vokietijos su- 
tęsia tasai laikraštis, 

numačiusi slaptą klau- 
savitarpes pagalbos at- 
tiek politikoje, tiek ir 

srityje. Šioji slaptoji

BIEDNO ŽMOGAUS 
TEISINGUMAS

ir

ra-

“stakais” ir atidavė jį

Kur randasi vabz 
džiai žiemą?

žiemų vabzdžiai palieka 
mus ramybėje.—Kur 
vabzdžiai praleidžia 
žiemų? — Hibernaci- 
ja arba žiemos mie
gas. — Vabzdžius šal
tis nesunaikina.

MARGUMYNAI
yra 
kol

Karas turkų kelnėms

žiema. Oras šaltas, dažnai 
įpučia šiurpus vėjas. Nesmagu 
ilgai pasilikti lauke, braidžio
ti po sniegų. Todėl daugelis

vabzdžių

............ ’ - - Jsimato kambariuose nei kan- 
jam sprogimas' sulaužė kuri.os vąsaros metu mus 

kojas. Dabar jį kankina labai erzina ir gadina musų 
t -..i------ nebekan-

pasisavinęs, tai 
nebereiks tų varg- 
žmonės paprastai

KOMUNISTIŠKAS “BENDRO 
FRONTO” HUMBUGAS

Prieš kelis metus turkų dik
tatorius 
įsakymą, uždrausdamas nešioti 
turkų įprastas raudonas kepu
raites—freskas. Dabar apsiren
gimo reformos komisija pra
dėjo naują karą su turkų tau
tiniu rubu — būtent — plačio
mis kelnėmis, kurios paskuti
niu metu, nors ir mažai tema
tyti didesniuose miestuose, bet 
labai įprastos nešioti kaimuo
se. Miestiečius turkus, apsiren
gusius plačiom kelnėm, nelei- 
džio nei j teatrus, nei į kino, 
nei j kitus susirinkimus. Kiek
vienam, kurį po 1935 m. sau
sio 1 d. sugaus vaikštant pla
čiom kelnėm, reiks mokėti pi
niginę pabaudą.

Kemal-Paša išleido

Bakteriofagas
Mokslas yra nustatęs užkre

čiamų ligų kilmę. Infekcinis 
procesas aiškinamas tuo, kad 
į organizmą patenka begalės 
mikrobų. Tarp organizmo ir 
mikrobų prasideda kova ir jos 
pasėka būna gyvenimas ar mir
tis, žiūrint to, kas ką nuga
li.

Tačiau prancūzų mokslinin
kas d’Errelis tvirtina, kad ko
vos finalas pareina nuo tre
čiosios jėgos — bakteriofago. 
Jis surado žmogaus žarnose 
mažiausią gyvį vadinamąjį bak- 
teriofagą, parazituojantį mi
krobus ir tuo saugojantį žmo
gų nuo užkrečiamų ligų. Tai, 
pasak mokslininko, mikrobų 
mikrobas. Bakteriofagas visiš
kai ištarpina piikrobus organiz
me ir lepgvina ligą. Dažnai 
žmogus, užsikrėtęs, greit pa
sveiksta. D’Errelio nuomone, 
tai bakteriofago darbas. Jis 
gali “užkrėsti” sveikata. Juo 
galima įspėti ligą ir gydyti ją. 
Įdomius bandymus prancūzų 
mokslininkas padarė britų In
dijoje, nuolatiniuose choleros 
epidemijos rajonuose. Jis įspė
davo cholerą bakteriofagu ir 
jo bandymų vietoje susirgo tik 
keli žmonės. Iš jų niekas ne
mirė. Tuo tarpu kitoje vieto
je, kur cholera buvo gydoma 
paprastu metodu, mirė 1,500 
žmonių.

drabužius. Laukuose 
kiną mus uodai.

Vabzdžiai šalčio 
Todėl per žiemų jie 
mus ramybėje. Kažkur ding
sta, pasislepia.

žinoma, butų labai gerai, 
[kad jie pasislėptų ant visados 
ir daugiau nebepasirodytų. Nie
kas jų nepasigestų, išėmus 
paukščius. Bet gamta, mato
mai, patvarkė taip, kad nuo 
musių, uodų ir kitų niekade- 
jų mes negalime atsikratyti.

Per žiemą kiek atsikvėpsta- 
me, o vasarų ir vėl turime su 
jais kovoti. Pavasarį, kai sau
lės spinduliai pasidaro karš
tesni, žiūrėk, iš kažkur jau 
pradeda ^Sfsnfetn^ muselės’’ ir 
kiti vabzdžiai.

Iš kur jie atsiranda?
Aiškus dalykas, kad žiemos 

šalčiai juos nesunaikino. Jeigu 
jie butų sunaikinti, tai pava
sarį daugiau jų nebeatsiras- 
tų.

Dauguma vabzdžių per žie
mų miega
(kokonų) arba kiaušinėlių sto
vyje. Ta hibernacija (žiemos 
miegas) tęsiasi ligi pavasario. 
Kai oras atšyla, tai tuoj pa
sireiškia metamorfoza (persi-

hemėgsta. 
ir palieka

tai juos ne-

nesunku įsi
šėltą žiemos

Advokatas Albert Goldman, 
ilgų laikų buvęs vyriausias In
ternational Labor ‘ Defense tei
sių patarėjas Viduriniuose Va
karuose, rašo apie savo patyri
mus, bandant Suorganizuoti 
bendrų visų darbininkų pagelbą 
septyniolikai streikininkų, tei
siamų Sacramentd^friieste, Cali- 
fornijoje.

Jie yra patraukei tieson už 
dalyvavimą generaliniame strei
ke, kurį 1933 m. paskelbė Can- 
nery and Agricultural Wor- 
kers’ Industrial Uhion. Jie yra 
kaltinami už smurto vartojimą 
ir “kriminalinio sindikalizmo” 
įstatymo sulaužymų. Jiems vi
siems grasina aštrios bausmės 
ir daugumai deportavimas iš 
Amerikos.

Nors kaltinamieji beveik vi
si komunistai, bet juos ginti 
sutiko ir kitos darbininkų ju
dėjimo srovės — socialistų par
tija ir jvairios darbininkų uni
jos. Po ilgų derybų buvo susi
tarta, kad j bendrą gynimo 
komitetą įeis atstovai nuo so
cialistų, komunistų, darbininkų 
partijos, Tarptautinio Darbinin
kų gynimo, Non-Partisan Labor 
Defense, Amerikos Civilinių 
Teisių sąjungos ir Amerikos 
Darbo Federacijos.

Tačiau komunistai tuoj aus 
šitų komitetų sugriovė. Nepasi
tarę su kitomis grupėmis, ku
rios buvo įėjusioš į “bendrą 
frontų”, jie sušaukė naują kon
ferenciją, susidedančią daugiau 
iš saviškių “pagelbinių” orga
nizacijų atstovų, ir, turėdami 
joje daugumų, pervarė savo nu
tarimus. Tuomet, kitos grupės, 
žinoma, atsimetė.

Šitą begėdišką ardymo darbą 
komunistai atliko, anot Gold- 
mano, “demokratijos” vardu, 
reikalaudami, kad butų priimti 
jų atstovai nuo visokių “orga
nizacijų”, kurios gyvuoja tik 
ant popieros.

Taigi kalinių gynimo darbas 
tapo sugriautas. O tuo tarpu 
šešiolika iš apkaltintųjų yra ko
munistai ir jiems grasina kiek
vienam nuo keturių iki 56 me
tų kalėjimas. Vadinasi, jeigu 
komunistų lyderiai negali kon
troliuoti “bendrą frontą”, tai 
tegu jų partijos nariai prasmen
ga! į

Albert Goldman iš Mito paty
rimo daro išvadą, kad komu-

pupių, apvyturki

frontą” visai negalima tikėti. 
Jiems rupi ne darbininkų kla
sės reikalai, o tik lyderių kli
kos ambicijos ir interesai. Ly
derių naudai jie paaukoja ir 
savo partijos narius.

mainymas): iš sustingusių pu
pių, apvyturtų ir kiaušinėlių 
išsivysto vabzdžiai.

Vabzdžių gyvenimas 
trumpas. Jie gyvena tol,
atlieka savo pareigas, — pa
lieka įpėdinius. Po to jie pra
deda menkėti, pasidaro negai 
vųs. šaltas oras pagreitina jų 
nykimo procesų. Ątsparesni pa 
gyvena dar kiek ilgiau, bet ir 
juos greit sunaikina visokie 
vabzdėdžiai.

N

Socialiai vabalai sukuria sa
vo kolonijas. Pavyzdžiui, skruz 
dės susiburia į krūvas. Tuo 
budu jos apsisaugoja nuo šal
čio. Maistų žiemai jos parūpi
na vasaros metu. Vandeniniai 
vabzdžiai pasislepia gelmėse, o 
visi kiti apvyturtų ir pupių 
stovyje vabzdžiai pasilieka pa
viršiuje. Nežiūrint to, šaltis 
juos nesunaikina.

Paprastai manoma, kad ap
vyturtai apsaugoja
kirmėlaites nuo šalčio. Bet tik
rumoje taip nėra. Dažnai tie 
apvyturtai yra labai plonučiai 
ir nuo šalčių sudaro labai blo
gų apsaugų. Jų tikslas greičiau 
yra apsaugoti nuo priešų, o ne 
nuo šalčio.

Klaidingas taip pat yra sam
protavimas, jog vabzdžių kū
nas turi pakankamai šilumos, 
kad per žiemų apsisaugojus 
nuo šalčio. Faktinai žiemų vab
zdžiai sušųla, bet 
sunaikina.

Kad taip yra, 
tikinti. Pakanka
dienų, kada šviečia saulutė, iš
eiti į laukus. Ten mes pama
tysime daug įdomių dalykų. 
Saulės spindulių atšildyti vabz
džiai pradeda judėti, štai per 
sniegų bėga kažkoks juodas 
vabaliukas. Kur-ne-kur pasiro
do skruzdės, vapsvos ir net 
petiliškės<

Tai aiškiai parodo, jog vabz
džiai šalčio nebijo. Tiesa, jie 
sušųla ir pastirsta, bet gyvy
bės nepraranda, šiluma juos 
vėl atgaivina.

Gamtininkas Aaron padare 
visų eilę bandymų su skruzde- 
mis, musėmis, peteliškėmis ir 
kitokiais vabalais. Temperatū
roje, kuri siekė keliolika laips
nių žemiau zero, jis juos iš
laikė porų valandų. Ir nieko 
blogo neatsitiko. Atšildyti vab
zdžiai vėl be niekur nieko pra
dėjo bėginėti. Iš kelių šimtų 
jų neatsigavo lik viena skruz
delė ir vienas vabaliukas.

Galimas daiktas, kad vabz
džių organinis skystis turi to
kias savybes, kaip alkoholis ar
ba glycerinas, t. y. nepasiduo
da šalčiui. Bet kaip ten nebu-

Fenomenališkas kinietis

Amerikos laikraščiai daug 
še apie biednų žmogelį Frank’ą 
Greg’ą, kuris Wall gatvėje New 
Yorke rado krepšį su $45,000 
vertės
policijai, kad ji paieškotų savi
ninko. Savininkas atsišaukė ir 
Greg’as gavo už savo radinį 
$25 dovanų. Prie to dar Na
tional Surety kompanija, kuri 
buvo tuos “stakus” apdraudusi, 
davė jam $75 ir prižadėjo duo
ti jam po $20 per 10 savaičių.

“Vienybė” praneša, kad bied- 
nas žmogelis yra lietuvis — 
Pranas Grigas. Jisai dirbąs ko
kiam ten fotografui:

“Jisai turi prie 
prisikabinęs vienų 
prie nugaros kitą,
lentų parašytą, kad toks ir niytų pasakomis “beųdrųi

\ • * ■* > įv-Ž’’ - • • ••• [į-- ? y r . -,.v i .

nei mažiau
252 metus

burtininkas;

Kinijos laikraščiai praneša, 
kad Pekinan nesenai atvykęs 
kinietis, gimęs Susunano pro
vincijoje, sulaukęs 
nei daugiau, kaip 
amžiaus.

šis senis esąs
jis iš pat jaunystės-tiriąs au
galus, kurie augą jo tėvynėje; 
tais augalais išgydęs daugybę 
žmonių. Pats maitinasi tik au
galiniu maistu.

Senis esąs geros atminties, 
pasajkojųs apie įvykius prieš 
200 metų. Laikraštininkams 
parodęs dokumentus, iš kurių 
matyt, kad yra gavęs iš Kini
jos imperatorių pensiją, kai 
sulaukęs 100 metų amžiaus; ta 
pensiją jam buvusi padidinta 
dvigubai po 100 metų. Vedęs 
esąs jau 23 kartus, paskutinė 
jo žmona 62 metų amžiaus, 
vadinas, 190 metų jaunesne. 
Kas yra senį matęs, tvirtina, 
kad jis galįs dar ilgai gyven
ti, nes esąs sveikas, matąs ir 
girdįs gerai, pražilęs sulaukęs 
vos 100 metų amžiaus. Jeigu 
tai yra teisybė, tai Šis kinie
tis pralenkia savo senumu ir 
mirusįjį Zaro Agą.

krutinės 
lentą, o 
Ant tų

Bronx, N* Y. — Fannette * Rivkin (stovi) “beauty shop” 
savininke, kuri tupėjo liudyti Hauptmann’o byloj. Prieš kiek 
laiko buvo padaryta pasikėsinimas ją nužudyti.

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

£
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Kas ką sako
gyvais klausimais

Naujienų landus reporteris 
Frank Bukiw kasdien netikė
tai atsiklausia įvairių žmonių 
apie jvairius mažos ir didelės 
svarbos dalykus, ir ką kas pa
sako, tą jis čia trumpai pa
duoda.

Ar vynas turi vesti žmoną jau
nesnę už save ar senesnę?

vesti moteri 
Dažnai kita- 

pap- 
daro- 

Di-

bų normas. Vesti merginą 
penkiolikos ar daugiau mėtų 
jaunesnę už save yra nesąmo
nė. Ženybinio gyvenimo pa
sekmės priklauso ne vien tik 
nuo meilės, bet ir nuo protinio 
nusistovėjimo ir nuo inteligen
tiškumo. Našliai arba gyv
ūnėliai gali apsivesti jaunesnes 
už save našles arba gyvnašlės. 
Jie daugiau patyrę gyvenime ir 
jie nepadarys tiek klaidų, kaip 
tie, kurie pirmų kartą vedę.

P-ia Curionis, 4400 S. Arte- 
siena Avė.— Rodos, kad vyras 
turėtų ženytis moterį jaunesnę 
už save, bet kodėl—tai aš 
noriu aiškinti.

Marijona Chereska, 2117 
Alice PI.— Geriau jau butų 
rui vesti nors kokiais 5
tais jaunesnę. Jei moteris jau
nesnę už vyrą, tai atrodo gra
žesnė pora. Antra, mo
teris greičiau pasensta. Taip 
išeina, kad vyras ir jaunesnę 
moterį vedęs, vistiek amžiuj su
silygina iš ątvaizdos atžvilgio.

P-ia Chernauskas, 5332 Fos- 
ter Avė.—Aš į šį klausimą ne
duosiu atsakymą. O jai mano 
vyras butų namie, tai gal jis 
ir atsakytų, bet aš, tai ne.

melstis?” Kilias atsiliepia: 
“Ot tai buvo geras daktaras; 
man tonsihis išpiovė”.

Vaikai, parėję namo iš mo
kyklos, pradėjo pasakoti, kad 
jie iheldės už daktaro 
šią”. žinoma pasklido 
lietuvių, kad Dr. Vitkus 
rė”.

Politika

ne-

vy- 
me-

“du- 
tarp 
“mi-

dak-

Roselando demokra
tai masiniame mitin
ge agitavo už Becką

Cer- 
turi 
me- 
mo- 

negu

Mokytojos žinojo, kad 
taras nėra uolus katalikas. 
Neina ausines; nelanko bažny- 
ios. Bet jos, kaipo geros ka
talikės, norėjo daktarui pasi
tarnauti. įsakė savo mokyk
los vaikams pasimelsti, kad 
dievas greitai sugrąžintų dak
tarui sveikatą. Vaikai supra
to kitaip ir iš to paplito tarpe 
Clcvelando lietuvių įvairių- 
įvairiausios kalbos.

Kovojo prieš Lindelį, kaipo 
republikoną. Už Naujienų 
numerį buvo siūloma 50c., 
net iki $5.00.

politikieriai tik publiką apgau
dinėja visokiais- prižadais.

Vėliau kalbėjo advokatas Pa- 
kulacz, rėmdartias Becką. Pa
žymėtina, kad p. Pakulacz pir
miau rėme Lindelį.

Sako, kad tavoro mažai, tai 
kainos eina augštyn. Taip Ro- 
selande atsitiko su Naujieno
mis, kada vasario 2 d. 
mano korespondencija iš 
žemės apie politiką. Tiek 
j ienų išpirko, kad visoj
linkėję jų pritruko. Tada ėmė 
vieni nuo kitų pirkt, mokėda
mi po 50c iki $5.00. Vienas pi
lietis man sakė, kad jam siūlė 
$5, bet ir tai nedavęs. Tos 
korespondencijos vertimai bu
vo padaryti Goveriui, Beckui ir 
net majorui Kelly, kurie dabar 
Senam Antanui taria ačiū ir 
spaudžia dešinę.

—Senas Antanas.

tilpo 
rožių 
Nau- 
apie-

7 d. man teko būti 
susirinkime K of C

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 
Jauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Adv. K. P. Gugis. 127 North 
Dearborn.— Vyras turėtų būti 
keliais metais vyresnis už mo
terį. Patartina 
tik savo tautos,
taučiai apsivedę skiriasi, 
ročiais ir budu ir todėl 
si nesutikimas šeimynoj, 
dėsnis nuošimtis perskyrų į- 
vyksta tik dėlto, kad vedusieji 
skirtingai supranta dalykus.

Veronika Cukur, 732 W. 
mak Rd.— žinoma, vyras 
vest nors kokiais 8 ar 9 
tais jaunesnę už save, ba 
teris greičiau pasensta 
vyras.

Magdalena Chesna, 6047 So. 
Sacramento Avė.— Moteris tu
rėtų būti gerokai jaunesnė už 
vyrą. Jaunesnė moteris, tur
but, geriau klausytų vyro ir 
daugelis įvairių nesusipratimų 
šeimyniškam gyvenime neįvyk
tų. Moteris senesnė už vyrą 
dažnai perdaug “bosauna”.

Patartina vyrams vesti žmo
ną jaunesnę už save ir vesti 
rimto budo. Moterys, kurios 
vien tik apie savo gražumą sva
joja ir ieško “happiness” daž
nai vaidina nepageidaujamą 
šeimynoje rolę.

Stanley Cibulskis, 7211 So. 
Washtenaw Avė.—Aš per tele
foną kalbu tik apie biznio rei
kalus, tad į šį klausimą nieko 
neatsakysiu.

Dr. T. Dundulis, 4157 Archer 
Avė.—Vėsti daug jaunesnę už 
save merginą neatatinka vedy- taras mirė, kad mumis varo

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

Kyla klausymas: kodėl kata
likiškos mokytojos vare savo 
vaikus melsti i už “bedievio” 
sveikatą?

Aš manau, Kad t ii buvo pri
rengiamoji du’Vn. Na, da- 
leiskim sau, kad daktaras Vit
kus butų miręs. Tuomet lie
tuvių kunigužiai butų sakę: 
“Musų mokyklos vaikai mel
dėsi už daktaro “dūšią”; jis 
yra geras katalikas; jis turi 
būt laidojamas su bažnytinė
mis apeigomis”...

Niekur nėra taip maldingos 
lietuvių katalikiški) mokyklų 
mokytojos, kaip Cleveland, 
Ohio. Ten susirgo Dr. Vit
kus. Na, susirgo, tai susirgo; 
kiekvienam iš musų prisieina 
susirgti.

Vieną rytą susirinko vaikai 
į lietuvių katalikišką mokyk- 
kyklą. įėjusi mokytoja tarė 
vaikams:

— Klaupkitės visi ir melski
tės už daktarą!

Visi vaikai suklaupė, pra
dėjo poteriauti. Vienas kitam 
bakšt į pašonę: “Turbut, dak-

Sakau, kad praktiški žmo
nės iš visko bando pasidaryti 
sau biznį. Clevelande lietu
vės katalikiškos mokytojos, 
kaip matoma, yra praktiškos. 
Jos iš anksto numato liš kur 
biznio gali ateiti. Užtai ir sa
vo mokyklos vaikus klupdo 
ant kelių ir liepia poteriauti, 
ar yra reikalas, ar ne. Vienok 
aš joms atiduodu kreditą. Ki
tų katalikiškų mokyklų moky
tojos turėtų sekli jų pavyz
džiu, — turėtų melstis už be
dievius.

Vasario 
masiniame 
svetainėje, kurį sušaukė demo
kratų kandidatas j 9-to wardo 
aldermanus, Leslie V. Beck.

Pirmininkas gerai visiems 
žinomas teisėjas J. Pristalskis.

Po trumpos kalbos teisėjas 
pristatė kalbėt 9-to wardo ko- 
mitimaną Govierį.

Govieris kritikavo republiko- 
nų kandidato A. Lindelio plat
formą, kuri buvo paskelbta Ca- 
lumet Iudex’e. Govieris smul
kiai išanalizavo minėtą raštą ir 
sakė, kad ten nėra nei vieno 
punkto, kur j Lindelis galėtų iš
pildyti prie geriausių norų. 
Ypatingai, kad miesto taryboj 
neturi paramos, nes ten iš 50 
aldermanų yra tik 11 republi- 
konų, o kiti visi demokratai su 
majoru priešaky. Taipgi pa
brėžė, kad Lindelis nėra popu- 
lerus plačioj visuomenėj ir yra 
žinomas tik tarp savo tautiečių 
olanderių.
Nedavė neišpildomų prižadų
Po Govierio kalbėjo kandida

tas į aldermanus Leslie V. Beęk 
ir prašė piliečių paramos. Jei
gu bus išrinktas, tai sakė ko
operuosiąs su šio wardo pilie
čiais, ir nedavė tokių prižadų, 
kokių negali išpildyti.

Trečias kalbėjo teisėjas Pris
talskis ir plačiai bei rimtai 
“nurodinėjo, kad republikonų

KNYGOS
BOOKS

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted SU, Chicago, IU.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

i ............ Į III

Tha Eaglish Column j

K R’s Start Their 
Tenth Anniversary 

Program
Arrange for Super Dance

Čia
susirasit 
ko 
tik
jums reikia

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

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

STORAGE RAKANDU BARGENA1 
$200 importuoti kaurai _  $25.00
$800 kaurai   __ ____ _—...... $35.00
Parlor, miegkambario ar vai- . 
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedalioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

MADOS MADOS MADOS

M

1

• X

982 — Elegantiška išeimui suknelė. Jeigu jų gerai pasisiūdinsite, tai 
ji įdomiai atrodys. Sukirptos mieros 14, 16, 18, taipgi 36, 88 ir 40 colių 
per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
ku tę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą 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, Pattem Dept, 1739 
So. Halsted SU Ghicago> 111.

JURGIS ASTRAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasaulio 

vasario 8 dieną, 11:30 valandą 
vakare 1935 m, sulaukęs 49 
metų Amžiaus, gimęs Kumpu- 
piu kaime, šakiu apskr.

Amerikoj išgyveno 29 metus, 
Paliko dideliame nubudime 2 

brolius Amerikoje Juozapą ir 
Antaną, brolienę ir jų vaikus, 
giminės, ir pažystamus, o Lie
tuvoje 3 seseris ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi J, 
Radžius koplyčioje, 668 W. 18 
Street.

Laiddtūvės ivyks antradieni, 
vasario 12 dieną, 8:30 vai. ry
te iš koplyčios i Dievo Ap- 
veizdos parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i ŠV. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę liekame.
Broliai, Brolienė, Posūniai, 
Podukres ir Giminės.

I>aidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Radžius, Telefonas 
Canal 6174.

Laidotuvėms rūpinas Minnie 
Lingin, 307 Canal S>t., Lemont, 
Ilį. Del platesnių žinipi pašau
kite Monroe 5588 ar Radžiaus

PETRAS KALEŠIS
Persiskyrė ^u šiuo pasauliu 

vasario 9 dieną, 12;30 valandą 
ryte 1935 m., sulaukės 50 me
tu amžiaus, gimęs Kauno rėd. 
Alexandravos apskr., Vydžių 
parap., Pručių kaimas.

Amerikoj išgyveno 26 metus, 
Paliko dideliame nubudime 

pusbroli Bdlėslovą Keperšą ir 
pažystamus, o Lietuvoje, 2 se-> 
seris Juzefą ir Suzaną Boga- 
nienė, broli Adomą ir švogerj 
Alfonsą Boganą ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi I.
• j. Zolp koplyčioj, 1646 W. 46 
. Street.

Laidotuvės ivyks antradieni, 
vasario 12 dieną, 8:30 vai. iš 
ryto iš koplyčios i šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten buk nu- 

, lydėtas i šv. Kazimiero kapi- 
' nes. *•

Visi a. a Petro Kalešio gi
minės, draugai ir pažystami 
ėsat nuoširdžiai kViečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir

• atsisveikinimą
Nubudę liekame, 

Pūsbrolis, Draugai 
ir Pažystaitti.

Laidotuvėse patarnauja gra-
• borius I. J. Zolp Telefonas 
^Soulevąrd 5203.

The first event of this note- 
worthy year in K R history, 
will be Supper Dance, on Satur- 
day, February 16, 1935, nine 
lo’clock, at the CA‘SA de ALEXf 
58 East Delaware Place, to the 
tune of Earl Hoffman’s rhyth- 
mic charmers.

A peaceful eoziness together 
with pleAsing gayety fili the 
!atittos]5here 6f tire magnetą and 
ivory coloted room where Sehor 
Alexander will attend to the 
serving of a delightful supper 
to the K R’s and their friehds.

Invitations are now being 
I ■ !

'extendėd aįnTiWO Dollars SeVen- 
ity Five Cents per couple, and 
they mu'st be proeured in ad- 
vahce from any K R •nlėmbėr.

The trio that is doing most 
in arrangihg this distindtive af- 
fair, consists of Mfes Anhe 
Kairis, chairmah, and the 
Misses Bernice Balickas and 
Bernice Malela.—Rp. S.

viso

ir

ANGLIS
COAL

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOlLERS

ANGLIS! Tūkstančiai namu 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

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
2501 IK1 35% 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1685 W. Divirion SL 
kampas Marshfield

Tikrai geros anglys
iš šiaur. Illinois

Fumace Lump ............. . $5.60
Nut ...............................— $5.35
Mine Run ......................... $5.25

perkant nemažiau 4 tonų.

De Koker Coal Co.
Sandelis 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 .............. $5.30
šiaurinio Illinois egg .............  $5.60
šiaurinio Illinois lump ..........  $6.00
šiaur. Illinois mine run .........  $5.25

Perkant vežimais. Perkant po 
nedaug truputi brangiau.

Atvažiūokit arba Šaukit telefonu.
Airport Coal Co.

5857 Archer Avė.
PrOspect 4422.

BOILERIU Taisymas
BOILER RĖPAIRING

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

TABAKO Krautuvės
' " 'TOBACCO STORES

MAX KOHN. Turim Rusiškų ir Tur
kiškų tabakų, 1728 S. Halsted St.. 
Canal 9345.

VALGYKLA
RESTAURANT

f*

M R S. MARY BARTKUS 
lllth and Fairfield Avė. 

Gaminame lietuviškus valgius.

j...

niiloa
I VI TEATRAS ■ B

3140 S. Halsted

čia įdeda 15 centą ir praiau at- 
»iųwi man pavyzdi '

Mierėi ptr kratfaf

(Vardu ir pavardė)

(Adreiaa)

(Mtaas ir valu.)

NAUJIENOS Fanera Dept.
17S9 8. Hafcttd Su Ghicago. UI.

ALDONA PIEZIS 
, . Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 9 diena, 3:15 valanda 
po pietų 1985 m., sulaukus 7 
metu 9 mėnesių amžiaus, gi- 
mus Mt. Grenvvood, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
tėvus Ciėiliia ir Antaną Pie- 
zius, 2 brolius Vincenta ir An- 

l taną. o taipgi daug giminių ir 
pažystamų. ,

Kūnas pašarvotas randasi 
3310 W 1'08 St, Mt Grenwood, 
Illinois

Laidotuvės įvyks trečiadieni 
vasario 13 diena, 9 vai. ryte 
iš namų i šv. Kristinos para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela, o iš ten bus nulydė
ta i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a Aldonos Piezis gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimų ir 

l atsisveikinimu
Nuliude liekame,

Tėvai ir Broliai. i
Laidotuvėse patarnauja gta- Į 

borius J. J. Bagdonas, Telefo
nas Pulhnan 4151.

JONAS JUDIKAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario. 9 diena, 8:50 valanda 
ryte 1935 m., sulaukės 49 me< 
tu amžiaus, gimęs PaiievėžiO 
apskr.. Pušaloto parap., Vavo- 
rinės kaime.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko didėliame nubudime 

broli Antaną Johnson City, 
N. Y., broli Aleksandra, pus
sesere Agotą Ališauskiene ii 
giminės, o Lietuvoj 3 seseris 
Ona. Jievą ir Barborą.

Kūnas pašarvotas randasi A. 
Lechavičiaus koplyčioje, 2814 
W. 23 Place. .

Laidotuvės įvyks antradieni 
vasario 12 dieną, 2 vai. po piet 
iš koplyčios i Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Jono Judikaitis 
giminės, draugai ir pažystami 
ėsat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir Suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir , 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
z Broliai, Pusseserė, Seserys 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja •gra*- 

borius A, Lachavičiuš ir Su- : 
nai, Tel. Canal 261E.

Ą.

Siunčiame Gėles Telegramų i 
pasaulio jialis.

L O V E I K I S
KVIETKININKAS

Gėlės vestuvėms, bankietams 
pagrabams.

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

■— - - -.................................................... ................

,xj

_ _______________________ ' •
Jeigu norit 

pigumo, gero darbo 
ir patenkinimo

Boilerių taisymą ir nitavihrą 
sekanti syki paveskite mums 

r ACEWELD CO. 
1462 S. \Vabash Avė.

Telefonas dieną Calumet 6884 
naktį Lakview 5490

BATHS
MAUDYNES

A. F. CHESNA, 1657 W. 45th St. 
Boulevard 455Ž. Vyrams kasdien, 
moterims antradieniais.

KAILIAI
FURS

VASARIO IŠPARDAVIMAS
Pasinaudokit. atpigintomis kainomis. 
Prisidėkit prie mūsų kailiniu kliubo. 
Nei nepajausit kaip nupirksite kaili
nius. Tiktai džiaugsitės čia daryda
mos biinį. Kailiniai valomi, taisomi, 
persiuvami ir naujai pamušami.

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

cm įsteigtas 1906 metais
6510 So. Halsted Norma! 5150

VASARIO U _ 
“BEHOLD MY WlFE” 

su Sylvia Šidney 
taipgi komedija

VASARIO i2 
tiktai viena dieną 

“FLIRTATION WALK” 
su Diek Powell 

taipgi komedija
VASARIO 13 ir 14 

«WEDNE^>AYS CHILD” 
komedija ir abi dienas 
DYKAI indai moterims

Fay Wray ir kiti

VASARIO 15 ir 16 
“WHITE LIES”

M w - ~ -- 1f .

«.*uu.tn ■ i

Crane Coal Co
5332 So. Long

Chicago. IU.

REPUBLIC 8462
r-,................ -------------

Pinigų Siuntinio Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

. • . .. i. . —

RAMOVA
I I TEATRAS

SS ir S. HMatrd St 
a..... ... ..... 11, . i.....  ........... .lAm.

VASARIO 11 ir 12 
“COLLEGE RHYTHM” 

su Joe Penner ir kitais 
taipgi komedija ir 

Antrddieni Indai DYKAI 
moterims.

VASARIO 13 ir 14 
“THE WHITE PARADE”

su Loretta Young ir John Boles 
taipgi komedija ir Treiadient 

DYKAI indai moterims
VASARIO 15 ir 16 

“BABES IN TOYLAND” 
su Stan Laurel ir Oliver Hardy 

taipgi komedija 
-Periktad. DYKAI indai moterims 
Kasdien Matinee iki 6:30 tik 20c 
Nedėlioj Mątimęe iki 5:00 — Bita., u l _       - —— - -..L      i .      
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A. Zalatorius;

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Nori ir “field house” ir 
maudymosi baseino

Trustees baigė mokėti 
žemę nupirktą kapinėms

Suguldę ję užmušė drožęs per galvą 
11 dar-( su fcyju
pagrobė ________

Ed. Čepulis Tautišku Užpupavo^?i(ooromą ir Už pakelį cigaretų 
Keturi ginkluoti banditai, 20 m. berniukas nu- 

npsiriAę nosines ant vaidų še- KO m mnforičbo 
štadienį užpuolė Borchardt & Auti“ Ou HL lUvlvlloily 
Borchardt vaistų firmų, 2411! ______ _
Clybourn avcnuc. 
firmos viršininkus ir 
bininkų, banditai 
$1,000 ir pabėgo.

Kapinių Globėjų 
pirmininkas

Vasario 3 d. Kapinių ofise 
Lietuvių Tautiškų kapinių glo
bėjai (trustees) laikė metinį 
susirinkimų. Tame susirinkime 
išrinkta nauja valdyba. Pirmi
ninku paliko E. Čepulis, o vice
pirmininku M. Lubinas; nutari
mų raštininku 
komisija — A. Bubinas, J. Bal- 
chunas ir A. Turkevičia. Ko
respondentas — P. Daubaras 
(su pastaba — be ekspensų). 
Pereitais metais rašinėjau dy
kai ir savo išlaidomis, šįmet pa
dariau įnešimų — dirbti už dy
kų visų labui, bet reikalauti iš- 
laioų atlyginimo.

šiame susirinkime globėjai 
užbaigė mokėti už žemę nu
pirktų kapinėms. Jie svarsto ir 
tvarko kapinių reikalus šaltai 
ir nesipeša, kas yra pagirtina.

Truf itistas P. Daubaras
Jei snausim mums įbruks 

Lenino tezių pamokas!
Metinis Tautiškų Kapinių lo

tų savininkų susirinkimai į'-y- 
ko sausio 27 d., Chičagos Lie
tuvių Auditorijoje. Pirmiausiai 
reikia atiduoti kreditų komunis
tams už disciplinuota armijų. 
Visi kaip “užtriubyti” kareiviai. 
Tvarkos vedėju buvo M. Lubi
nas. Persistatė jis labai beša
lišku, bet tai buvo tik komu
nistiškas “bunk”. Kaip visuo
met buvo perstatytas ir Andriu
lis, bet jis atsisakė, pavesda
mas savo vietų Lubinui.

Skaitydami balsus, Vilienė ir 
Pūkis niekad nesutiko. Pirmi
ninko pareiga tokiame atvėjy 
j e buvo balsų nepriimti iki jie 
nesutiko. Priešingai, matyda
mas Vilienės gabumų ■ balsų 
skaityme, jis buvo labai paten
kintas.

Į Kapinių Puošimo Komisijų 
K. Stuparas

Renkant komisijų Kapinių 
puošimo dienos iškilmėms buvo 
keturi kandidatai. Nominacijos 
buvo uždarytos, bet pasirodžius, 
kad komunistai nelaimės, jie 
pareikalavo daugiau kandidatų, 
o pirmininkas tuoj sutiko. No
minuotų skaičius pasididino iki 
7 ir buvo išrinkti K. Stuparas, 
daug veikęs kapinių naudai ir 
du komunistai. Vienas komunis
tas viešai rėžė “spyčių” prieš 
Stuparų.

Buvo pakeltas klausimas apie 
tai, kad pernai iškilmėse kalbos 
buvo netinkamos. Tvarkos ve
dėjas ir vėl neleido nei vienam 
išsižioti, tik Andriulis paaiški
no, kad “kalbėtojai neturėję 
apie ką kalbėti”. Tai jie ir 
pradėję nabašninkams piršti 
juodveidžius ir visokias kliasų 
kovas.

Laikas mums pabusti!
Jei lotų> savininkai dar ilgiau 

snausim, tai komunistai kapi
nėse įves Lenino tezių pamo
kas. Laikas mums pabusti ir 
nuo jų ir jų visų tezių ir ko ki
to kuo greičiausiai nusikratyti.

Tikras loto savininkas.

Rytoj Cicero įvyks 
trustee ir library 
board rinkimai

Rytoj, antradienį Ciceroje 
įvyks balsavimai, kuriuose bus 
renkamas vienas kandidatas j 
miestelio trustees ir du kandi
datai į Viešojo Knygyno direk
torius, “Library Board”.

Suėmė policistą. už juod 
rankystę

Prokuratūra suėmė policistą 
Arthur Hammer, kuris gesi
nimais bandė (išgauti $1,200 iš 
alinės savininko Neil Duffy, 
10600 Torrence avenue* <sp).riusŽmogžudės.

Marąuettepakiečiai 
reikalauja parko 

kelius pataisyti 
s

Pri-MARQUETTE PARK 
pažindamas, kad Marųuette 
Parke keliai yra prasti ir, kad 
juos reikia kuo artimiausioje 
ateityje ištaisyti, Chičagos Par
kų distrikto viršininkas Roberl 
Dunham prižadėjo, “kad kas 
nors bus daroma padėtį page
rinti”.

Jis taip pareiškė delegacijai 
nuo Marųuette Parko Llthua- 
nian American Citizens Club, 
kuri atsilankė pas jį. Į jų įėjo 
adv. J. J. Grish, Antanas Ma- 
linskas, kliubo pirmininkas, J. 
Juozaitis, Birgelis ir J. D. Si
mona.

Dunham pareiškė delegacijai, 
kad keliai nebuvo iki šiol patai
syti, nes pinigai gauti tam 
tikslui bonų keliu buvo sunau
doti kitiems reikalams. Bet kaip 
tik pinigai bus sudėti atgal, 
darbas bus pradėtas.

Delegacija kalbėjo ir apie 
“field house” ir maudymosi ba
seino įrengimų, bet Dunham 
pareiškė, kad tam tikslui buvo 
autorizuoti bonai, bet vėliau 
aukščiausias teismas uždraudė 
jų pardavimų.

Kliubui pagalbų šiame reika
le žada senatorius John M. Lee, 
Michael J. Flynn, apskričio 
klerkas ir Richard Frohlich, 15 
wardo komitimonas. —Kor.

Roselandiečiai pp. 
Tatkai šventė si
dabrines vestuves

šimtas draugų pagerbė juos 
sukaktuvių bankiete

CICERO — Lietuvių 
provement Kliubo pirmininko 
atsakymas į melagingas kores
pondencijas, kurios pereitų sa
vaitę tilpo įvairuos© laikraščiuo
se. Sako, Cicero Lietuvių Im- 
provemėnt Kliubųs sušaukė 
ekstra susirinkimų, sausio 31 
d. Netiesa. Lietuvių Improve
ment Kliubas nešaukė jokio 
ekstra susirinkimo, nes nebuvo 
reikalo šaukti. Penki kliubo ar
dytojai arba triukšmadariai 
šaukė tų susirinkimų nelegališ- 
kai ir laužydami kliubo įstatus. 
Priežastis šio neąusipratimo 
gludi tame, kad minėti penki 
kliubo nariai dabartinių laiku 
yra apsirgę politiškų liga. Jie 
norėjo mane ir J-ietųvių Im
provement Kliubų įtraukti į 
vienpusiškų, taip vądinamų 
“Fourhorsemanų*’' politikų.

“Keturi horsemanai” r
Nors trumpai ą$ puriu pažy

mėti čkas tie “horsemar 
hai” yra. Jie yrą atskala nuo 
Demokratų partijos. Jie miesto 
valdžios susirinkimuose kelda
vo triukšmų už tai Demokratai 
juos, išmetė iš. partijos. Sausio 
22 d. kada visų lietuvių orga
nizacijų atstovai susirinko j šv. 
Antano Par. svetainę pasitarti 
kurios politinės partijos laiky
tis, aš patariau lietuviams, jei
gu jie nori išsidirbti politikoje 
ir laimėti ateinančio pavasario 
balsavimuose, laikytis regulia- 
rės demokratų partijos, nes ta 
partija i įdąbartiiuu... laiku yra 

gacijų toliau, nes turi daug ki- pasirašo pirm. F. J, Jaką vi- stipriausia.
tų faktų, kurie laikui bėgant čius, F. T. Puteikis, sekreto- Iš keturiasdešimta atstovų 
numes kaltę ant žmogžudžio ar rius ir Kaspar Pa’keltis, kasie- trisdešimts du balsavo^ laikytis 

‘ reguliarės demokratų partijos,

Vakaras buvo šau- 
ir jame dalyvavo arti Šim- 
svečių, kurie turėjo pro- 
gerai pasilinksminti ir sy- 
pasidžiaugti su jubiliejan- 

proga.

ROSELAND.—šeštadienio va
kare vas. 2 d. Balchuno^Bauzos 
svetainėje, 158 E. 107 St., įvy
ko šaunus pp. Veronikos ir 
Stasio Tatkų 25 m. ženybinio 
gyvenimo sukąktuvių minėjimo 
bankietas. 
nūs 
tas 
gos 
kiu 
tais jųjų sukaktuvių 
Svečiai buvo gerai pamylėti vi
sokiais skanumynais. Laike 
vakarienės jubiliejantams pa
sakyta daug nuoširdžių linkė
jimų.

Pp. Tatkai yra seni Roselan- 
do gyventojai ir biznieriai, ku
rie užlaiko valgomų daiktų 
krautuvę adresu, 10500 Ed- 
broke Avė. Bizn| veda pasek
mingai ir turi gerų pasitikėji
mų tarp biznio rėmėjų. Jie 
turi dvi dukteris ir sūnų. Vie
na duktė vedusi su Alfonsu 
Kežiu. Jie taipgi gyvena Ro- 
selande.—Untanas.

“Nužudė nežinomas 
žmogus ar žmonės
Koronerio jury šeštadienį nu

sprendė, kad “nežinomas žmo
gus ar žmonės” nužudė Louis 
K, Straub, Saddle and Cycle 
Club bartenderį. Pasirodė, kad 
prokuroras neturėjo ganėtinai 
faktų įrodymui, kad arba žmo
na Melba Straub, arba jos “my
limoji” Eilėn Edlin papildė
žmogžudystę. Prokuratūra par Frank Puleikiui, 2608 Wsst 
reiškė, kad ji uoliai tęs investi- 47th Street. Po atsišaukimu

tų faktų, kurie laikui bėgant čius, F. T. Puteikis, sekręto-

Policijos rankose randasi 20 
metų berniukas Zigmund Dry- 
janski, lenkas, gyvenus adre
su, 1338 West 49th Street. Pa
aiškėjo, kad tas berniukas nu
žudė 52 metų moteriškę Anna 
Urbanek, kurios kūnas buvo 
rastas kiek laiko atgal netoli 
51-mos ir Throop gatvių.

Prisipažinęs, kad jis nužu
dė moteriškę, Dryjanski pasa
kė, kad jis bandė atimt iš jos 
paketbukų, kad nusipirkti pa
kelį cigaretų. Kai moteriškė 
pasipriešino, tai jis jai davė 
per galvų su klijų, nuvilko jų 
į užkampį, atėmė visus 
gus ir, vėliau, išgėdino.

Vietiniai lenkai jaunų 
tadarį vos nenulinČiavo, 
policija jį išgelbėjo.

pini

pik- 
bct

Roselande kilo gin 
čas dėl statines 

alaus
RoselandieČius gerą įspūdį 
padarė Beliajaus šokių va
karas.

Sekmadienį, vasario 3 d. 
Balchuno-Bauzos svetainėj Vy
tautas Beliejus buvo surengęs 
gražų šokių vakarų. Progra
mas susidėjo vien iš įvairių 
šokių ir buvo ilgas ir įvairus.

Programų pildė Beliejaus 
mokiniai ir nekurtuose nume
riuose jisai pats dalyvavo. Pu
blikos buvo neperdaugiausiai, 
bet visgi liks ir pelno nuo pa
rengimo.

Lietuvių Politiško Klipbo 
valdybos nariai u^gįpčija jų 
kliubo korespondento aprašy
mų apie susirinkimų, kuriame 
republikonų aldennonas Lin- 
dell davęs bačkų alaus. Val
dybos nariai sako, kad kliu- 
bas iš savo kasos nupirkęs alų 
ir vaišinęs savo narius. Kam 
dabar tikėti?.

Untanas.

Politika
Remia B. R. Pietkie- 
wicz kandidatūrą 

į aldermanus
Kandidato kampanijos' komi

tetas prašo paramos.

BRIGHTON PARK — 12-to 
wardo Jaunų Republikonų Or
ganizacija prisiuntė laiškų, ku
riame oficialiai praneša, kad 
ji nutarė remti lietuvio Bar- 
ney R. Piekiewicz kandidatū
rų į 12-to wardo aldermonus.

Atsišaukime, kurį išleido 
Pietkiewicziaus kampanijos 
vedėjai, sako, “12-tame war- 
de, kuris apima Brighton Par
kų ir dalį Town of Lake, yra 
20,000 balsuotojų. Tautinė
mis grupėmis tie balsai pasi
dalina, 10,000 lenkų, 4500 lie
tuvių, 2,500 airių ir 3,000 mai
šytų. Aldermono kontrolėje 
yra 300 darbų ir tuos darbus 
turi: 230 airiai, 7 lietuviai vie- 
turi: 230 airiai, 7 lietuviui (vie- 
(150). Airiams turėtų tekti tik 
37 balsai.

Toliau kampanijos komite
tas kreipiasi į visas lietuvių 
politiškas ir kitas organizaci
jas prašydamas paramos. Au
kų čekiai turėtų būti išrašyti! 
pirmininko Frank J. Jakavi- 
čįaus vardu, o siunčiami sekr.

Išmainė du blogus čekius ir 
vkii|ėjo policijon pasisakyti

Mrs. Louiše Grdce 'Frccman^ 
22 metų, 3513 Sheficld aveniie 
nuėjo į Northsidcs policijos 
stotį ir pasisakė lišmainiusi du 
blogus $8.00 čekius. Tai įvy
ko Niles, Michigan apie me
lus laiko atgal.

Policija jų įkalino nuova
doj iki atvyks policija iš Niles 
moteriškę nusivežti teismui.

Kinomotografų ope
ratorių unija išmetė 
visus Maloy draugus
“Tai labai suvėlintas apsivaly

mas”, sako vadovai ptaėmę 
organkucijų laikinai j savo 
rankas.

Vos giminės spėjo palaidoti 
nužudytų Thomas E. Maloy, iš 
kinomatografų operatorių uni
jos buvo išmesti visi jo sėbrai. 
Maloy buvo tos unijos “dikta- 
torius-karaliukas” ir turėjo val
dyboje būrį savo pasekėjų, ku
rie nuolankiai pildė jo norus.

Taip pareiškė Gedrge Browne, 
prezidentas unijos, Internatio
nal Association of Theatrical 
State Employees, kuri judamų
jų paveikslų unijų globos iki 
naujos valdybos išrinkimo.

Pašalintieji yra Thomas J. 
Reynolds, prezidentas, Frank 
Clifford, biznio vedėjo padėjė
jas, Hal Johnstone, iždininkas 
ir Ralph J. O’Hara, neva orga
nizatorius. Buvo prašalinti ir 
tniijds direktoriai. Naujos val
dybos rinkimai bus kovo mėne
sį. C. 4-

Maloyo laikai^ pnija buvo 
įrankis jos diktątbriaus ir jo 
sėbrų pasipelnijimui, visokiems 
slaptiems susitarimams ir pri- 
vatiškiems interesams. George 
Browne sako, kųd dabar unijos 
reikalai bus srrtvarkyti taip, 
kad ir darbininkai; < ir teatrai ir 
teatrų lankytoji- butų paten- 
kinti. •

---------------- tu—

Pirmininkas Pocius 
dėl ginčų Cicero 

L. I. Kliube
Mtisų prašo įdėti sekamo turinio 

pareiškimų:

Im-

(— aštuorii eiti su keturiais 
“horsemanais”. *

Penki Lietuvių Improvement 
Kliubo nariai labai įsižeidė, kad 
atstovai prieš jų norų nubal
savo. Jie tuojau ėmė prieš ma
ne ir Lietuvių Improvement 
kliubų triukšmauti, šmeižti per 
laikraščius.

Susirinkimas vas. 17
Visi Cicero lietuviai žino ma

ne, jie taip pat žino Lietuvių 
Improvement Kliubų. Improve
ment Kliubas yra! viena jš ge
riausių organizacijų, kuri vi
suomet darbuojasi visuomenes 
labui, ypa, kad palaikyti lie
tuvių gerų vardų. Tad lietu
viai netikėkite melagingoms 
korespondencijoms. Ateikite į 
Improvement Kliubo mėnesinį 
susirinkimų, kuris įvyks vasa
rio 19 d., Liberty svetainėje ir 
patys patirsite kame ištikrųjų 
dalykas.

—A. F. Pocius Pirmininkas.

Žada palengvinti 
mokesčių našta 
namų savininkams

Apskričio asesorius įveda 
naujus patvarkymus 1934 
asesmentams.

Naujai išrinktas Cook ap
skričio asesorius John S. 
Clark paskelbė, naujus pat
varkymus, kurie žada paleng
vinti mokesčių naštų namų 
savininkanyj.

Anot asesoriaus, 1934 ases- 
mentų uždėjimui bus paimta 
ne dalina, bet pilna viso tur
to vertė. Tuo jis nori pasa
kyti, kad bus paimta pilna 
vertė nevien nejudinamo tur
to, rakandų, automobilių ir 
visokio panašaus turto, bet ir 
visokių bonų ir pinigų. Bonų 
reikale asesoriaus paims to
kių jų vertę, 'kokie jie turėjo 
darant asėšmeniuš. IkiŠiol 
mokesniais buvo apdedami 
tik dešimta ar daugiau dalis 
bonų vertės.

Asesorius Clark sako, kad 
tie žmones, kurie turi bonus 
ir visokius kitus vertingus po
pierius ir pinigų gali lengviau 
mokėti mokesčius, negu mažo 
namo savninkas, kuris apart 
namo savininkas, kuris apart 
turi. “Yra neteisinga plėšti iš 
mažų namukų turinčio žmo
gaus mokesčius už pilnų turto 
vertę, ir kolektuoti mokesčius 
ti už 10 ar 20% vertes bo
nų ir pinigų, kuriuos turi tur
tingas žmogų?.

Bonais, Šerais ir pinigais 
Cook apskrityje yra apie 35 
bilionai ir visų tų turtų pilnai 
apdėjus mokesčiais, žymiai 
susimažins mokesčiai, kuriuos 
mokės mažų namų savininkai.

Suėmė neva kidna 
pintą žmogų ir sėb 
rą už žmogžudystę
Valstijos prokuroras suėmė 

vienų Louis Kaplan, automobi- 
Jių pardavėjų, 3152 Ogden avė., 
ir Edward Dews, Glendale kon- 
štebelj, už nužudymų italo To- 
ny Pinna ir sužeidimų Vito 
Messina. Susišaudyihas įvyko 
prie Kaplano automobilių agen
tūros.

Jis policijai aiškino, kad ita
lai bandę jį “kidnapinti”, ir kad 
jis su draugu šaudę apsiginda
mi.

Vėliau, tačiau, policija paty
rė, kad jie melavę ir abu su
ėmė.

Cicero
šiandien Demokratų Partijos 

masmitingas Ciceroj

šįvakar Liuosybės svetainėj 
įvyks Demokratų Partijos ma
sinis mitingas. Mitinge kalbės 
miesto prezidentas Cerny, kan
didatas j trustees J. J. Janda, 
ir kiti. Pradžia 8 vai. vakare.

Hnrhert B. Cohen
Herbert B. Cohen, Ncw Yor- 

ko valstijos legislaturos tyrinė
jimo komiteto pirmininkas. Ko
mitetas bandys surasti šaltinį 
nuodingo alkoholio, nuo kurio 
jau keli desėtkai žmonių mirė.

PRANEŠIMAI
28 Metų Sukaktuvių Vakariene, 

programas ir šokiai rengia L. M. 
Dr-.ja Apšvieta, nedėlioj vasario-Feb. 
J 7 d., Hollywood svet., 2417 W. 43 
St. Programe dalyvauja dainininkės 
A. Zabukienč ir O. Kačerauskienė, 
.Jaunosios Birutės šokėjos n-lės E. 
Misčikaičiutė, E. Masalskiutė, A. ir

DIGESTIBLE 
AS M ILK 
ITSELF1

A splendid cheese 
food for children

sllces 
toasts 

melts

Preferred hy millions 
to mayonnaise..

Rinktinas dalys 
s u p 1 a k tos iki 
Švelnaus smeto- 
nuoto ml6i> / 
nio K r a f t r 
Miracle Whip 
marinoje.

bu 'BokZruf TlkMva&'u

Totudt/C.'jCbnitoUedbu

4-ECONOMY and 

SATISFACTION ūse 
Doubk Tested!Doub/eAcfion!

BAKIN G 
ILV POWDER

Šame Price Today as 44 'fearsAjo 
25 ounces for 254 

Fu II Pack •♦•No Slack Fillin^
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 

USED BYOUR GO.VERNMENT

\\MEsDĘWAi
34 Metus Vidurmiestyje 

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

Prieinamos Kainos. 
Valandos: 8:30 iki 8:80 v. v. 

Tel. HARRISON 0751
32 6 S. STATE: ST

Pirmadienis, vas. 11, 1935

S. Aleksiuniutės, Brighton Parko 
moterų slxtctas ir Brighton Parko 
dalis vaikų choro. Dalvvaus, dainuos 
n. Daugins ir tt. Pradžia 5 vai. vak. 
Iškalno tik 50c, prie durų 60c, Tikie- 
tus galima gauti iš kalno pas Ap- 
švietietes ir Komisijos nares A Mis- 
čikaitienę 3121 S. Morgan St. tel. 
Boulevard 1605, K. Keturakienė, 525 
Oakwood Blv. tel. Oakland 7184. Kvie
čia skaitlingai publiką atsilankyti.

Rengimo Komisija.

OKSAS EXPRESS, Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Special. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.35). Pristatėm vi
sokiu kitu rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambarių rakandus 
— nuo pirmų lubų 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 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 

t rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų 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
mų savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St.

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

Miscellaneous 
įvairus v

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

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 pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

PARSIDUODA pigiai puikus gro- 
serio rakandai. Slice mašina, skelas 
ir kiti dalykai. Atsišaukite 10826 So. 
Wabash Avė.

Personai 
Asmenų Ieško

PĄIEŠKAU ; merginos ar našlės 
nuo 30 iki 40 metų amžiaus apsi- 
vedimui. Meldžiu atsišaukti laiš
ku.

Box 217
1739 S. Halsted St.

GYVANAŠLE 38 metų rimta šei
mininkė, ieško sau rimto draugo gy
venimui, su tarnyste arba pasiturin
čio, nuo 40 ligi 55 metų amžiaus. 
Atsakymas su foto.

Kaunas, Kranto alėje Nr. 15. 
Lietuva.

O. KASULAITIENĖ

P-LĖ 28 metų rimta, ieško sau 
rimto draugo gyvenimui nuo 35 liki 
45 metu su tarnyste arba pasiturin
čio, atsakymas su foto.

Kaunas.
Kranto alėja Nr. 15, 

ELENA MARTINOVAITE

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGI patyrė shearmanai 
dirbti geležų atkarpų yarde. 
Kensington Waste Material Co., 
11573 So. Michigan Avė.

WE NEED 6 men with intelli- 
gence and ambition that are fit for 
a position to earn a good living 
with a good future. Call between 
10 to 1 P. M.

Call between 
Suite 332.

2400 W. Madison St.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI delicatessen krau
tuvė ir namas, galima pirkt namą 
arba krautuve atskirai. Pigiai. Sam 
Kuizinas, 4522 So. Honore St.

TAVERN PARDAVIMUI
2 krautuves.
72 akerių farma su buildingais.

lioj visa dieną. A. C. 4049 South 
Farma su gazolino stotim ir 
80 akerių farma Indiana, 55 mylios

nuo Chičagos.
621 W. 74th St.

RESTAURANTAS pardavimui.
Daro gerą bizni. Priežastis parda
vimo — liga. 1245 W. 108rd St.

iReal Estate For Sale 
Namai-Žem3 Pardavimui 

^^^^Įiim*****^^^^^*^^***^******^******"**^****1***^***

MORGIČIŲ LAIKYTOJUI reikia 
cash. — 6 kambarių mūrinis bunga- 
low, aržuolo baigtas — 2 karu mū
rinis garadžius taipgi 5 kambarių 
mūrinis moderniškas bungalow. Karš
tu vendeniu Šildomas. Lotas S0x 
125, 6 metų senas. — $4500, Mar- 
quette Manor.

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

Tek Republic 2800—2801




