
į*, ai

'B* J
i

i The First and Greatest Lithuanian Daily in America * •

, NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Niws

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halated Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

«NAUJIENO
The Lithuanian Daily News

Entered as sccond-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 
undei* the Act of March 3, 1879

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Th« Lithuanian Daily New«

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS 
1739 South Halsted Street, Chicago, 

Phone CANal 8500

PUB. CO., INC. 
Illinois

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XXII Kaina 3c Chicago, III., Antradienis, Vasaris-February 19 d., 1935 No. 42

Augšč. Teismas Parėmė Valdžią Aukso Klausimu
Pripažino Teisėtu “Aukso 
Klauzulės99 Panaikinimą

Augščiausias teismas išnešė ilgai lauktą 
nuosprendį. Paliko aukso klauzulę valdžios 
bonuose, bet be galimybės iškolektuoti

veikti, nes tokis nuosprendis 
visoje šalyje butų iššaukęs di
delę suirutę. Tada privatinės 
ir valdžios skolos veik per pusę 
butų padidėjusios, nes jei kas 
buvo kam skolingas $1,000 ir 
jei paskolos kontrakte yra 
klauzulė apie atmokėjimą auk
su, tai jis butų turėjęs atmo
kėti $1,000, bet jau $1,690. 
Taip butų buvę su visais mor- 
gičiais, bonais ir daugeliu kon
traktų. Tokia padėtis butų bu
vusi nepakenčiama, galėjo kilti

kaip

WASHINGTON, vas. 18. — 
Augščiausias teismas šiandie 
išnešė ilgai lauktą nuosprendį 
aukso klausimu, kuris domino 
visą pasaulį, o ypač visą Ame
riką.

Nuosprendis lietė taip vadi
namą “aukso klauzulę” bonuo
se, morgičiuose ir kontraktuo
se. Ta klauzulė nustatė, kad 
skola turi būti atmokėta auk
su, arba tolygia verte, jei pi
nigai nupigtų.

Amerikai nuėjus nuo aukso
pagrindo ir nupiginus dolerį, didelė panika, ir valdžia butų 
kad apsaugoti skolininkus, kon- buvusi priversta labai skubiai 
gresas panaikino tą aukso klau
zulę visuose bonuose ir kon
traktuose.

Delei to tapo užvestos ke
lios bylos, dėl kurių dabar teis
mas ir davė ilgai lauktą nuos- 
prendį /
{ Augšjčiausio teUipo nuospren
džiu, panaikinimas “auksų klau
zulės” privatiniuose Bonuose 
ir kontraktuose yra pilnai tei
sėtas. Todėl iš privatinių bo- 
nų ir kontraktų negalima iško
lektuoti auksu, ar tolygia auk
sui vertę popieriniais pinigais.

Bet kartu teismas pripažino, 
kad kongresas negalėjo pakeis
ti valdžios bonų aukso klauzu
lės ir laužyti pačios valdžios 
padarytą kontraktą.
Verti daugiau, bet nėra 

iškolektuoti

Nors teismas ir pripažino, 
kad valdžia negali keisti savo 
kontraktų, bet kartu užkirto 
visus kelius iškolektuoti pilną 
tų bonų vertę.

Pav., federalinis paskolos bo- 
nas, kuris yra vertas $1,000 
auksu, dabartiniais nupigintais 
pinigais yra vertas $1,690. Bet 
nėra jokios galimybės tuos pi
nigus iškolektuoti, kadangi au
gščiausias teismas nusprendė, 
kad tokių bylų negalima užves
ti Court of Claims. O Court of 
Claims yra vienintelis teismas, 
kuriame galima užvesti bylą 
prieš valdžią. Jokie kiti teis
mai negali priimti bylos prieš 
valdžia, be specialio kongreso 
leidimo. •

Be to teismas nusprendė, kad 
kongresas turi pliną teisę regu
liuoti pinigus ir nustatinėti jų 
vertę, tuo pilnai parėmė val
džios pravestą nuėjimą nuo 
aukso pagrindo ir nupiginimą 
dolerio.

ir griežtai veikti.
Šerai biržose pakilo

Bet dabar teismo nuospren
džiu visi yra patenkinti. Gal 
nebepatenkinti yra tik skolin
tojai ir valdžios priešininkai.

Kąip tik tapo paskelbtas teis
mo nuosprendis/tuoj visosa-hk? 
žose urnai pakilo Šerų kainos, 
nes visą šalį judinęs klausimas 
liko išspręstas ir padėtis pasi
darė daug tikresnė.

Teismo nuosprendis—5 prieš 4 
balsais 0

Augščiausio teismo nuospren
dis aukso klausimu tapo išneš
tas 5 balsais prieš 4. Didžiumos 
nuosprendį perskaitė teismo pir
mininkas Hughes. Mažumos 
nuomonę perskaitė teisėjas 
James Clark McReynolds. Jo 
pareiškimas buvo labai griež
tas, stačiai pasakantis, kad kon
stitucija yra “išnykusi”. Jis 
palygino dabartinius piniginuis 
įstatymus prie Nerono politi
kos.

Jo kalba buvo tokia griežta 
ir taip aštriai smerkianti di
džiumos teisėjus, kad daugelio 
manoma, jog po tokio išsišoki
mo jis veikiausia rezignuos iš 
augščiausiojo teismo.

Anglija ir Francija 
tariasi dėl atsaky

mo Vokietijai
LONDONAS, vas. 17.— Nors 

ir kiek apsivylusios Vokietijos 
atsakymu, Anglija ir Franci j a 
pradėjo diplomatinius pasitari
mus dėl bendro atsakymo Vo
kietijai.

Valdžia buvo pasiruošusi veikti
Jei teismo nuosprendis hutų 

buvęs nepalankus valdžiai, val
džia buvo pasiruošusi skubiai

Apipiešė ginkluotuvę
-

ORASfe

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

Nepastovus, biskj šalčiau.
Saulė teka 6:42, leidžiasi 5:-
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■i

BEAUMONT, Tex., vas. 17. 
—Garsus gangsteris Raymond 
Hąmilto, 22 m., su savo dau- 
gu apiplėšė valstijos milicijos 
ginkluotuvę ir paėmė iŠ jos 8 
kulkosvaidžius ir 8,600 šovinių. 
Spėjama, kad dabar prasidės 
mažųjų bankų plėšimai.

DELANO, Cal., v. 17.—Wąy- 
ne Ray, 17 m., nusišovė iš mą- 
žo šautuvėlio už tai, kad jį mo
tiną aštriai pabarė kai jis vėlai 
sugryžo iš mokyklos basketball 
žaidimo ir šokių.

t1.
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Noris ir Boiftder tvankos, kur bus įrengtos 'milžiniškos hidroelektros stotys. Pirmoji tvanka 

dasi netoli Knoxville, Tenn., o antroji — netoli Boulder City, Nev.

Vokietija nukirto 
galvas dviem Len

kijos šnipėms

Hitleris skerečiojasi 
dėl Lietuvos “pa
vojaus” Prūsijai

Norri» Datn
: - . .V : :S > &

ran

Hitleris neišklausė nė savo bi
čiulės, Lenkijos, maldavime 
pasigailėti

Hitlerio organas sako, kad Lie
tuva turinti “tamsias užma
čias prieš Rytų Prūsiją”

Italija stiprina ka 
riuomenę Austri

jos pasieny
RYYMAS, vas. 18. — Italija 

pradėjo stiprinti kariuomenę 
Austrijos pasieny, kad Vokieti
jos naciai nedrystų pulti Aust
rijos tuo laiku, kad Italija yra 
užimta kivirčiais su Abysinija, 
Afrikoj,.

Į Abysinijos frontą Italija jau 
pasiuntė 2,000 kareivių. Ruo- 
šiamąsi tuojaus išsiųsti dar 
daugiau* kareivių.

------------ ------------- --- ■,------------

Du žuvo susirėmime 
su streiklaužiais

EL CENTRO, Cal., vas. 18. 
—Du žmones liko nušauti irke- 
turi gal mirtinai sužeisti susi
rėmime tarp streikuojančių pa
lotų darbininkų ir streiklau
žių.

2 žuvo gaisre Mil 
waukee hotely

MILWAUKEE, Wis., vas. 18. 
—Puošniame paežerio Arstor 
hotely pereitą naktį kilo gais
ras, kuris išvijo gatvėn nakti
niuose rūbuose apie 300 žmonių 
ir pridarė nuostolių už $175,- 
000.

Gaisras kilo kurčio ir neby
lio Oscar Teweles, 59 m., apart- 
mente. 
slaugė, 
durnų.

Netoli miegojo ir jo 
Abu jie nutroško nuo

BERLYNAS, vas. 18. —8 ba- 
Hunai, kurie buvo ruošiami ba- 
liunų lenktynėms, liko sunai
kinti smarkioj per visą Vokie
tiją perėjusioj audroj.

Daug žmonių žuvo toje aud
roje. Laivų plaukiojimas šiaų* 
rėš ir Baltijos juroj laikinai 
apsistojo. Taipgi ir lėktuvai 
negalėjo skraidyti.

.4

3 žmones nutroško
AURORA, III., vas. 18.—Trys 

žmones Markham šeimynoje 
nutroško ir penki pritroško nuo 
dujų, veikiausia nuo anglių pe
čiaus smalkių. Visi jie gyveno 
trijų kambarių namelyje 1151 
Homer Avė.

Anglija siunčia lai 
vyną į Abysinijos 

pakraščius
LONDONAS, vas. 18. Ang

lijos karo laivynui Indijos van
denyne įsakyta plaukti į Per
sijos įlanką, Abysnijos pakraš
čius, kad apsaugoti Anglijos 
interesus Abysinijos ginčuose 
su Italija.

Bulius numetė nuo 
bėgių traukinį, 

2 užmušti
DuCECIL, Ala., vas. 18. — 

žmonės liko užmušti ir penki 
sužeisti buliui užėjus ant bėgių 
prieš ateinantį Seabord Air Line 
tavorinį ' traukinį. Užvažiavęs 
ant buliaus garvežys ir devyni 
vagonai nušoko nuo bėgių. In
žinierius Cox ir pečkurys Vo
rus liko užmušti. Kiti 5 trau
kinio darbininkąi liko sužeisti.

Francuzų lakūnams 
vėl nepasisekė

PORTO PRAIA, Verde salo
se, vas. 18. — Francuzų lakū
nai Codos ir Rossi, kurie sie
kėsi nustątyti nąują tolumo re
kordą, nu^krendąnt iš Marseil- 
les į Buenos Aires ,buVo pri
versti iš Ątląntikp sugryšti į 
čia, nes prądėjo gesti aliejaus 
.... j . .

r ■ ■ ■ ■

Anglijos kabineto 
nariai įvelti į 

skandalą
LONDONAS, vas. 18. —Del 

gembleriavimo Londono reik
menų markele iškilo didelis fi
nansinis skandalas, kuris beveik 
lyginasi Staviskio skandalui 
Franci joj. Deleį to gembleria
vimo jau susmuko kelios dide
lės firmos.

Kaltina, kad į tą skandalą 
yra įvelti keli ministerių kabi
neto nariai ir daugelis parla
mento narių.

BERLYNAS, vas. 18.— šįryt 
Berlyno kalėjime liko nukapo
tos galvos dviems Lenkijos šni
pėms, gražiąjai baronesai Beni
ta von Berg ir tiek pat gražiai | 
aristokratei Renate von Natz- 
mer.

Vokietijos bičiulė Lenkija 
maldavo Hitlerio pasigailėjimo 
ir prašė mirties nuosprendį at
mainyti, bet Hitleris Lenkijos 
maldavimo neišklausė ir abi jos 
mirė nuo frakuoto budelio kir
vio.

Lenkijos kavalerijos karinin
kas, baronas Jurek (Jurgis) von 
Sosnowski, dėl kurio ' meilės 
baronesa von Berg ir įsipai
niojo į šnipinėjimą ir kartu į- 
traukė savo draugę von Natz- 
mer, yra nuteistas visam am
žiui kalėjimai!.

■ Dvi kitos moterys irgi yra 
nuteistas kalėj iman iki gyvos 
galvos.

Del šio: Jnipjnėjimo jau pir
miau žuvo dvi jaunos tnefgi- 
nos. žuvusi yra kita barono 
Sosnowskio meilužė, graži ba
ronesa von Jena ir dar viena 
mergina, kurios vardo neskel
biama. Ji buvo nužiūrima, bet 
spėjo pabėgti prieš patį areštą. 
Tečiaus vėliau ji pati nusišovė.

Toje pačioje byloje šokėja 
Kruse liko nuteista 9 mėne
siams kalėjiman, bet kadangi ji 
iki teismo yra išsėdėjusi ilges
nį laiką, tai dabar bus paliuo- 
suota.

Pasiekė šaltį visai 
arti absoliučio 

zero

BERLYNAS, vas. 18. —Lie
tuva, kurios plotas sudaro tik 
devintą dalį ir kurios gyvento
jų skaičius siekia tik 32-rą da
lį Vokietijos gyventojų, turi 
‘‘tamsias užmačias” prieš Rytų 
Prūsiją”, tai reiškia taikosi vi
lą Rytų Prūsiją pasigrobti sau.

Tokią didelę sensaciją paskel
bė asmeniškas Hitlerio orgonas 
♦‘Volkischer Boebachter”.

“Tai yra didžiausia Lietuvos 
megalomanija”, šaukia Hitlerio 
organas.

Esą laikraščiai (žinoma, tik
tai nacių) yra pilni žinių apie 
naujus vokiečių persekiojimus 
Klaipėdoje, vis didėjantį ten 
terorą, Lietuvai “nelegališkai 
bandant paversti lietuvišku 
kraštu tą šalį, kuri per šimt
mečius buvo grynai vokiška”.

Bet esą Lietuvai dar to ne
užtenka, ji jau ėmė savintis vi

lią Rytų Prūsija ir išleido bro- 
i liurSį, kSd Ry-
| *ų Prūsija istoriškai yra gry
nai lietuviškas kraštas ir se
novėje buvo lietuvių apgyven
tas.

Hitlerio organas skerėčioja- 
si dėl priminimo šio istorinio 
fakto ir skaito, kad tai yra 
“tamsus Lietuvos pasimojimas 
prieš Rytų Prūsiją”.

Naciai vis smarkiau puola 
Lietuvą

Praėjus Saar plebiscitui vo
kiečiai vis smarkiau 
pulti Lietuvą ir jos 
Klaipėdos krašte.

Vokietijos užsienio
ministerija sakosi, kad ji visai 
nemananti reikalauti plebiscito 
Klaipėdos krašte, bet tik norin: 
ti, kad butų teisingai vykina* 

Imas Klapiėdos krašto statutas.
Tečiaus ministerijos tvirtini

mams pasitikėti negalima, nes 
naciai visur daro tą, ką val
džia oficialiai nuginčija ir da
ro tai su . žinia ir pritarimu pa
čios valdžios. Taip buvo Saar 
krašte, taip buvo Austrijoj, 
taip yra ir Klaipėdos krašte.

pradėjo 
veikimą

reikalu

Amerikoj plečiasi 
cukrinė liga

BOSTON, Mass., vas. 18. — 
Dr. Root iš Harvard universi- 
teteo pareiškė, kad šiuo laiku 
Amerikoj cukrine liga serga 
apie 400,000 žmonių. Iki jie iš
mirs skaičius sergančiųjų ta 
liga žmonių pasieks 2,500,000. 
Tečiaus ‘mirtingumas tarp jau
nuolių mažėja, suradus insu
liną.

LEYDEN, Holandijoj, vas. 
17.—Prof. W. J. Dehaas paskel
bė, kad jam magnetiniu budu 
pasisekė pagaminti šaltį, kokio 
dar niekam nebuvo pasisekę pa
daryti—visai arti absoliučio ze
ro.

(Absoliutis zero yra 459.6 
laipsnių žemiai? zero Farenheit, 
arba 273.15 laipsnių žemiau ze
ro Celei j au’s).

WASHINGTON, vas. 18. — 
Prezidentas Rooseveltas baigia 
ruošti pranešimą kongresui dėl 
prailginimo NRA ir niekusių 
pakeitimų. Pranešimas bus pa
siųstas kongresui veikiausia ry
toj.

SAARBRUCKEN, vas. 18.— 
Muitų unija tarp Saar ir Fran
ci jos užsibaigė, taip kad už da
bar gabenamas iŠ Francijos 
prekes reikia mokėtu gana augš- 
tus muitus. Bet Saar tiek daug 
prisipirko pigių Francijos pre
kių; jog jų užteks ilgam laikui.

BUFFALO, N. Y., v. 17. -~ 
Bežaidžiant, šunies pavadis ap
sivyniojo apie kaklą ir pasmau
gė Raymond Maciejewski, 13 m. 

tiekimas jįjj lėkturpo motorui, vaiką
■

* M

Visi kabineto narįai 
kalbės per radio

WASHINGTON, v. 18. —Co- 
lųmbia Broadcasting System 
skelbia, kad kovo 4 d. per ra
dio visai šaliai kalbės visi pre
zidento Roosevelto kabineto na- 
nai. \

Laimėjo, bet nežino ką daryti 
su savo dovana

HORNELL, N. Y., vas. 17.— 
P-16 Juiio Brown nuvyko į pa
vieto parodą ir įstojo j spėjimo 
kontestą, žinoma, nesitikėdajųa 
laimėti kokią nors dovaną. Kaip 
ji nusistebėjo gavusi laišką, kad 
ji laimėjo pirmą dovaną U pra
šantį pranešti kur turi būti pri
statyta jos laimėta dovaną —

18 kalinių tebėra 
nesugauti

GRANITE, Okla., vas. 18. — 
Kaip pasirodo, iš vietos kalėji
mo su įšmugeliuotais ginklais, 
išsimušė ne 20 kalinių, kaip bu
vo pranešta pirmiau, bet 31. Iš 
pabėgusių tik 13 liko sugauta, 
taip kad tebėra nesugauta 18 
kalinių, daugelis jų pavojingi 
kriminalistai ir plėšikai.

CLEBURNE, Tex., vas. 18.- 
Bandydama sustabdyti mušty
nes tėvo su motina, Newlyn 
Jordan, 13 m., šovė iš revolve
rio, bet taip nelaimingai, kad 
ji vietoj nušovė savo motiną 
ir sunkiai sužeidė tėvą.

SPRINGFIELD, III., v. 15.— 
Illinois Emergency Relief komi- 

__________ .___ sija Illinois bedarbių šelpimui 
trys tonai sutrintų kalkių ak-1 sausio mėnesy išleido $12,528,- 

‘ z__________________ 1248.menų!
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KĄ ŽMONES MANO
_______________ Ii______

Musiį nėsiišiprati 
mai ir musą 
laikraščiai

Manau, kad bus ne pro šalį 
padaryti vienų kitų pastabėlę 
apie tuos, kurio mažai mokame 
savo pavardes pasirašyti ir apie 
tuos, kurie tai geriau padaro
me. Ir vieni ir kiti skaitome 
laikraščius. Na, o kai kurie 
bandome į tuos pačius laikraš
čius rašinėti žinutes bei pA- 
reikšti savo nuomones vienu 
ar kitu musų lietuvių draugiji
nio gyvenimo klausimu. Tai 
darydami, kartais, tyčia ar nė- 
tyčia, savo rašiniais užgauname 
vieni kitų jausmus. Pasitaiko 
ir taip, kad noromis ar nenoro
mis turime užsistoti vieni ki
tiems ant skaudžiamiausio kolo
no. O dėl to pradedame šūkau
ti ir, galop, niekinti vieni ant
rus.

Musų tie rašytojai, kurie pil
nai sugebi savo pavardes pasi
rašyti, skaito save literatai^. 
Jie labai dažnai be jokio reika
lo žemina tuos, kurie prasčiau 
už juos pasirašo. Bet į laikraš
čius žinutes rašo ir juos mar
gina ir tie, kurie neturi dide
lių pretenzijų ir literatais nc- 
rivadina. Mes sakome: musų 
laikraščiai. Tai reiškia, kad mes 
laikraščius skaitome', į juos ra
šome ir juos palaikome. Tod41 
mes visuomet sakome, kad laik
raščiai yra musų skaitytojų 
laikraščiai. Kas gi butų su mu
sų laikraščiais, jeigu tie, kurie 
prastai mokame rašyti, parei
tumėme į juos rašę? Atsaky
mas va kokis: laikraštis netek
tų rėmėjų, o. kartu ir skaity
tojų. Musų tikrieji literatai sa
vo raštus labai brangina, bet 
musų laikraščių skaitytojai ne- 
visada jų raštuš tesupraiita. 
Skaitytojai dažnai mėgsta pa
siskaityti paprastaš korespon
dencijas iš tolimesnių lietuvių 
kolonijų apie savo brolių veiki
mų. Lai riesūpranta mano bro
lis literatas, kad aš jo raštds 
žeminu. Visai ne. Be musų tik
rųjų literatų laikraštinė dvasia 
irgi pasiliktų silpna. Todėl gali
ma pasakyti, kad kaip vienų, 
taip ir kitų musų laikraščiams 
bendradarbiavimas yra pagei
daujamas. Blogumas su mumis 
yra tik tas, kad labai dažnai 
mes pamirštame tų faktų, jog 
mes negalime visus musų gy
venimo bėgančius reikalus bėi 
nuotykius vienaip suprasti ir 
įvertinti. Ir mes jaučiamės ap- 
sivylę, kad kiti į gyvenimo 
klausimus kitaip žiuri, negu 
kad mes juos suprantame. Tai 
priveda prie ginčų ir polemi
kos, Tame, žinoma, dar nieko 
blogo nėra. Bloga yra tai, kad 
tie ginčai dažnai baigiasi as
meniškumais. O kada vieni ki
tus pradeda niekinti, tai iš to 
niekam nėra naudos.

Pavydas pas mus irgi lošia 
didelę rolę. Pavyzdžiui, imkime 
kad ir transatlantinio skridimo 
klausimą. Iš pradžių jis suvie
nijo visas Amerikos lietuvių 
jėgas, kad atrodė, jog visai pra
nyks iš musų tarpo ir politikės 
rubežiai. Išėmimų sudarė tik 
komunistai. Bet dabar prieita 
net prie to, kad taip musų vi
sų įvertinamas ir remiamas rei
kalas atsidūrė teisme!

Musų pirmutiniams drąsuo
liams žuvus, ne vienas ašarą 
sau nubraukė. O kai kilo su
manymas Dariaus ir Girėno 
pradėtą žygį baigti, tai musų 
visų pageidavimas buvo vieno
kis. Būtent, Lįtuanica II pa
siųsti j tėvų šalį.

Tai buvo nuoširdus musų vi
sų pasirodymas# Bet va ant ne
laimės, pavydui įsigalėjus musų 
remiamas sumanymas jau teis
me. Na, ir kodėl?

Kitas gana opus musų išeivi-

taijos gyvenimo klausimas 
musų visų vienybė. Susivieniji
mas j vienį didėlę tautinę or
ganizacijų, kokia yra Susivieni
jimas Lietuvių Amerikoje. Gra
žį mintis, verta visų paramos. 
Čia musų visų broliškumas, čia 
frateriializmaš riša visus viėriU 
ryšiti. Kaip pdikti. Bet pasklai- 
dę SLA. trumfpį' istorijų, rasi
me daug reikšmingų ir liūdnų 
nuotykių.. Ačiū musų nekubtu- 
ringumui, mes ir dabar vieni 
kitiems akis draskome ir tai 
dažniausiai visai be jokio rei
kalo.’ Va, kati ir pdškbtinis įvy
kis. Ponas buvusis SLA. pYczi- 
dentas savo il^arie rašte “Tė
vynėje” be mažiausio reikalo 
puola dabartinį SLA. preziden
tų, ad’v. F. J. Bagočių. Kokiais 
sumetimais tai daroma, sunku 
suprasti. Galima spėti, jog tai 
daroma dėl to, kad diskredi
tuoti dabartinį SLA. preziden
tų visų SLA. narių akyse. Po
no Gegužio tokia ataka, be abe
jo, “gręžia organizacijų iš vi
daus”,

Pažiūrėkime dabar į SLA. 
organų “Tėvynę”. Jos editoria- 
lai gana garsiai kalba ir bara 
SLA. viršininkus ir beveik gin
čijasi su visu pasauliu, kad 
taip nėra, kaip kiti kalba apie 
muši/ Susivienijimų. Tas duoda 
teisę kai kam manyti, jog mes, 
SLA. nariai ir visas Susivieni
jimas negali pakęsti jokios sa-

laiškais

NAUJIENOS, Chicago, III. 

bartis, kuriuos tie žmonės dė-

Knygčš autorius
klausinėjo kitus to įvykio liu
dininkus. Ir jų parodymai su
tapo' su* (IVasifiMko Parody
mais. Niekas ir nemėgina “ste
buklo” aiškinti, tik vyskupas 
Depature pažymi, esą tai ka- 
žinkokios dvasinės substancijos

vikritikos. Bet čia ant laimės 
ar nelaimės, musty SLA. orga
ne pasfrodė’ ir tokių rhštų, ku
riuos kartais net gėda ir skai
tyti. O visgi, nežiūrint to, kiti 
laikraščiai dažnai yra apibara
mi, kad jie rašo neteisingai 
apie Susivienijimų! Na, lai bu^ 
na ir taip, — šį kartų nesigin
čysime.

Musų politiški ruožai taip įtaka, 
suraukšlėjo musų Amerikos 
lietuvių draugijinį ku’nąj kad 
vargiai bus beht kada galinio 
tas raukšles ištaisyti. Visi mes 
esame lietuviai. Tautininkai, 
komunistai, sklokininkai, san
dariečiai ir, galop, davatkos, 
prabaščiai ir geri bei blogi ka- 
t a 1 i k a i,—v i š i p ači amo 
dūdeles.

Dabar kilo naujas 
mas, kad socialistai ir ♦ , 
riečiai būtinai turį susivienyti, 
nes tiek vheni, tiek kiti esą de
mokratai. Labai graži mintis. 
Vieningumas daug reiškia.

savas

klausi* 
sanda-

Bct...
Tas gali kalbėti 

vieningumų, kas
apie tokį 
nepažįsta 

musų brolių sandariečių. Man 
gi teko su jais dirbti tautiškus 
darbus kartu ir turiu gerų pa
tyrimų; Aš į talkų su jais nie
kad neisiu. Tokio nusistatymo 
laikytis mane verčia patyri, 
nias. Musų broliai sandariečiai 
dar toli gražu nėra pribrendę 
bendram ir vieningam darbui. 
Bet su laiku gali viskas pasi
keisti ir mes visi, gyvenimo 
verčiami, gal suprasime, kad 
mes visi esame lietuviai. Ski
riamės tik savo nuomonėmis 
bei įsitikinimais. Tai ir viskas. 

—Rytietis.

Nedegamų Žmonių žino ir 
senesnieji laikai. Nekalbant jau 
apie stebuklus iš gyvenimų 
šventųjų, kuriuos skeptikai ga
li ir užginčyti, yra užregistruo
tų ir daugelio parašais patvir
tintų nedegimo faktų. Pary
žiaus 1731 m. kronikos mini 
tokią nedegamų* moterį, žmo
nių pavadintą Marija Salaman
dra. 1731 m. gegužės 12 d. ji, 
žymių Paryžiaus miestiečių, 
dvasiškių ir pasaulioiūų, aky- 
vaizdoje. degi nėši ant ugnies 
keliais atvejais, iš viso išbū
dama liepsnoje 36 min. Ir vis 
dėl to, neapdegė ne tik kūnas, 
bet ir paklodė, į kurių ji buvo 
įsisupusi. Tų faktą pažymi su-

rašytas ir įvykio liudininkų pa
sirašytas aktas.

Anglai it prancūzai, rašyda
mi apie Polineziją, pasakoja ir 
apie “pasivaikščiojimų ugny
je”, polihežiėčių dažnai suruo- 
šiamą. Tik čia jis turi apeigi
nį — religinį pobūdį.

Fidži salose gyventojai iška
sa apvalia duobę apie 3 mtr. 
diametro ir 1 Mtr. gilumo, pri
deda akmenų, įkaitina juos iki 
raudonumo ir paskui su tikro
mis apeigomis baši tais akme
nimis vaikštinėja, jokio karš
čio nejausdami. Kojos neturi 
jokių nudegimo žymių.

Antradienis, vas. 19, 1935
Polinezijoje gyvenęs anglų 

pulkininkas Gadžsonas taip pat 
mėgino karštais akmenimis pa* 
vaikštinėti. Jokio skausmo, jo- 

deginimo nejautęs. Tik ko- 
silpnai dygčiojusi lyg ko- 
elektros srovė. Tuo tarpu, 

pusvalandžiui praslinkus 
ceremonijų, užmestos ant 

šakelės greit

kio 
jas 
kia 
net 
po 
akmenų sausos 
su liepsna užsidegė.

Šiuos daug kartų įvairių 
tikimų asmenų matytus ir 
būdytus reiškinius mėgsta 
kinti kiekvienas savaip. Girdi, 
esą žmonių nejautrios odos, ki-

pa- 
pa- 
aiš-

AKUŠERES
Mrs. Anelia K. Jarusz 

Physical Thėrapj 
and Midwife 

6109 S. Albanj 
Hemloėk 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massąge 
eleetrie trėat- 
ment ir magne- 
tie blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

t

ti vartoju kažinkokius tepa
lui.

Tačiau dauguma tyrėjų tvir
tina, kad tokie reiškiniai dar 
neišaiškinami, lygiai kaip ir vi
sa eilė kitų faktų, apsireiškian
čių mažai pažįstamoje tarp 
žmogaus dvasinės it fizines bū
senų. K. M.

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

GYDYTOJAI IR DENT1STAI
LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai
LIETUVIAI LIETUVIAI

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cci. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos, nuo 1-3 nuo 6:30-8:80

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. StrikoFis 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimu 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tet Prošpect 1980

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

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

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. Cąlifomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hvde Park 8395

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

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

KITATAUČIAI

UGNYJE NEDEGANTIEJI ŽMONES
Įvykis Mizoro maharadžos rūmuose. Vyskupo 

Departiuro parodymai. Anglų pulkininko 
kelione per įkaitintus akmenis.

U.’! .‘.'.It'Aukštai, sulig žfniogaus ūgio, 
pakilo liepš'ba. Tur$& Įkalbė
jo kelius rūmų tarnaūtojus pe
reiti per liepsnų. Liepsna lie
tė jų veidus, sukosi aplink ko
jas, bet visai nedegino. Apie 
šimtą žmonių perėjo per an
glis ir apie porų šimtų per 
liepsną. -

Du anglai, policijos viršinin
kas ir inžinierius, prašė maga- 
radžų leisti juos pabandyti. 
Turkas, kuris visą bandymo 
laikų kažką rėkavo, pamojo 
jiems. Anglai nenusiavę perėjo 
per anglis ir liepsnų. Ir batai, 
ir kojos buvo visiškai sveiki.

pats juose nė- 
kažinkoks vy- 
ar turkas, ar 
mahometonas.

Mizoro magąrųdža, rašo< “L. 
A.’’, pasikvietė būrį europiečių, 
anglų ir prancūzų, parodyti ne
paprastą reginį.

Sodo pieveleje buvo iškastas 
platus penkiolikos pėdų ilgumo 
griovys. Bumų tarnai pyle į tą 
duobę raudonmedžio degančias 
anglis. Anglių sluoksnis grio
vyje buvo apie 25 santimetrų 
storio. Nuo anglių ėjo smarki 
kaitra, — visi jų juto. Prie 
griovio stovėjo, žiūrėdamas pa
siruošimus, bet 
dalyvaudamas, 
ras, išvaizdos 
šiaurės Indijos
Viską darė rūmų tarnai, nes Dar pora europiečių tą patį 
ir pats magaradža nenorėjo padarė. Ir jų ugnis nepalietė, 
būti apgaulės auka. Kai grio
vį pripylė degančių anglių, at
vyko magaradža, jo šeimyna 
ir* dvariškiai. Visi užėmė vie
tas maždaug 25 mtr. atstume 
ntio griovio. Bandymas prasi
dėjo.

TUrkks, pagal indų paprotį, 
krito magaradžai po kojų ir 
atsikėlęs nuėjo prie degančių 
khglių. žiūrovai pafriane, kad 
jis pats eis degančiomis ang
limis, bet jis pakvietė basą in- 
dusą, rūmų tarifų; ir parode 
jam į griovį. Tarnas nejudė
jo. Turkas pradėjo jį įtikinė
ti, kad nebijotų, paskui pagrie
bė jį už pečių ir įsttfme į ug
nį.

Pirmų akimirksnį indas mė
gino šokti atgal, bet staiga jo 
veide išgąstį pakeitė nustebi
mo šypsnys. Jis pamažu pra
dėjo vaikštinėti per anglis ir 
patenkintas žvalgėsi j žiūro
vus. Kai jis perėjo visų grio
vį išilgai ir atsistojo ant že
mės be jokių nudegimo žymių, 
jį apspito kiti tarnai, pradėjo 
klausinėti. Paskui, iš pradžių 
vienas, vėliau dviese, penkie
se, visu buriu magaradžos tar
nai, nusiavę sandalijas, taip pat 
laimįngai pasivaikščiojo per 
anglis. Juos pakeitė magarad
žos muzikantai, visi perėję de
gantį griovį.

Pašalinti bet kokiems įtari
mams, ant anglių užmetė ke
letą žiupsnių sausų palmių la-

“Mes jautėme einą per karštas 
anglis, bet jos musų nedegi
no”, — pasakojo europiečiai.

Kai bandymas baigėsi, tur
kas krito ant žemės ir pradė
jo baisiai raitytis. Ėaptašė ger
ti. Atneštų vandenį godžiai gė
rė. Draminas tai savotiškai pa
aiškino: “Jis visų deginimą pa
siėmė sau ir dabar jį užgesi
na”.

Tą įvykį 1922 m. matė ka
talikų kunigas, dabar vyskupas 
Depature. Jis apie tai parašė 
laiškų žymiam prancūzų socio
logui Oliviėr Leroy, kurs vė
liau, tą dalykų patyrinėjęs, 
daugiau tokių slaptingų faktų 
surinkęs, išleido knygą Les 
Hommes Salamandres.

Nėra jokio pagrindo abejo
ti parodymais tokio garbingo 
asmens, kaip kunigas, kuris, 
kaip tikras katalikas, turėjo 
pagrindų žiūrėti 'skeptiškai j 
“stebuklų”, netikėlio daromą. 
Vyskupas pažymi, kad per ban
dymą ir europiečiai ir indai 
dėl reginio smarkiai ginčijosi. 
Kai kurie tvirtino, kad visi žiū
rovai užhipnotizuoti ir visas 
reginys — iliuzija. Bet vysku
pas tai griežtai užginčija. Jis 
buvęs pilnoje’ sąmonėje, vaikš
tinėjęs apie anglių pripiltą 
griovį kalbėjęs su žmonėmis, 
vaikštinėjusiais per' liepsną. 
Ugnis buvo tikra, deginanti 
ugnis. Jpje dege anglys ir pal
mių šakos. Bet ji neteko de
ginamos galios žmonėms ir ru-

' ADVOKATAI
A.L.Davidoniš, M.D.
. 4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo';9 iki 11 valandai ryte , 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. E. Siedlinskis
GĄS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer avM kamp. Francisco av.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonai Virginia 0036

Ofjsb valand4s.nuo.2-4 ir nuo 
■. 6-8 v. v. Nedalioj ppgal sutarti

AKIŲ SPECIALISTAI

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė. 

Tel, Boulevard 28G0 . .
Rez. 6515 So. Rockwel] St 

Tel. Republic 9723

DR. VAITUSH, OPT.
• LIETUVIS

Optopetrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą; kuris 

esti priežaštimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toli/ėgystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sv 
elektra, parodančią mažiausias klai
dai1. Speciali atydą atkreipiami* I. mo
kyklos valktis. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioja nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South A^Wd Av.
Phoffe Boulevard' 7589

dr; g. serner
LIETUVIS >.

Tėi/YaYds-1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wėšf 35tK St 

karhpas Halsted St 
Valandos Uo. nuo 6 iki 8 

Nedėliotais nūb 10 iki 12 vai. dieną.

AKIU SPECIALISTAS 
T* . J . U4. .iii . < > 

. 27 METŲ, PATYRIMO ......
Pritaiko akinius dėl visoktų akiu

Dr.Jbhn J; Smetana 
Oi’TOMĖTRlŠfAiS 

1801 Šo, Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0523.
Valandos nuo 9.;80.iW 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nud 
9:00 iki 12:00 Kalbame lietuviškai

.» W !*« ».» >»r • rf w < Cp; f» ** K < ; ** --ta
——8I.1IIII— ll'l'lll II rtll .....................

' 4 - ' • 'r »- -

Dr. C. MICHEL O. D.
Kalba Lietuviškai

Kreivų akhj
listas. Vaikukreivas 
afclh .IštaĮšo be* opė-. 
racijos.' Pig in tai a

taikfnimąr akiniu? 
teisingas, mažiems ir dldatetoė. PaW . 
rlfnar dykai/ V-

prie 47tn Sf
TeLBouli

& T

DR; C. K. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9-9
2420 W. Marąuette Rd.
arti Westerh Avė. Hemločk 7828

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

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

Tel. Seeley 7330’
Namų1 telefonas Brunswfck 0597

Dr. V. Ai Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

I .

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

3343 South, Halsted St.
Tel. BoUlevard 1401

9

Phone Boulevard 7042 <
Dr. C. Z. Vezel’is

Dentistas
4645 Sd; Ashland Avė.

arti,47th Street , j , i ; 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.'

Dr. Charles Segal
4729 SO. Ashiand Avė.

2 lubos 
CHICAGO, ILL.

' x H. OFISO VALANDOS: .
Nuo r10 iki 12/ vai. ryto, nuo 2 iki Į 
vai. po"'pW ir nutf'7 iki 3:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo ,10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Res. 6600 South Artėslah Avenue. 
Phone Prošpect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr„ P. Z. Žala toris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10-iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vat. Nėdėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

. Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Markeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevafd 8483

Ofiso Tel. Calutaet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
, chroniškų ligų. .

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street.

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

dieną.

CHICAGO. ILL.

J. F. RADZIUS
LIETUVIU GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
, Moderniška koplyčia dykai.

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

Sintoii M. Skirias 
dRAHORlUS ir BĄLSAMŪpTOJAS 

Patarnavimas gerės ir nebrangus 

718 W. 18fh St. 
Td. Monro® 8877

ANTANAS PETKUS
. Graborius 

KOPLYČIA DYKAI .
1410 South 49 Ct.

Tel. Cicero 2109 
CICERO, ILL.

Tek Lafayette 3572 
J, Liulevičiiis

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkčje 

Didelė ir graži

I.J.ZOLP
GRAfeORtUS 

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

1327 So. 49th Ct
T«L Cicero 8724. Koplyčia dykai

ATĖJUS LIŪDESIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikfs• -• ir

Tėvas
LaidOĮuviu Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais 

REPublic 8340
5340 So. Kedziė Avenue

Lachavich iF Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patąrnavja laidotuvėse kuopigiausiat 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

su daibu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago

Tel. Canal 2816; arba 2616' 
SKYRIUS;, ,

1439 S. 49 Ct., Cicero, Pi.
T«L Ctaro 1827

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ii- 

Balzamuotojas 
.Moderniška Koplyčia Dovaną! 

Tūri u automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 fcittiamča Avettiie

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

J.J.Bagdonas
Rep. 3100 arba PuL 4151 

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

N. RADIS Ch.

Visi Telefonai

1742 
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI 
Ambulance Patarna
vimas Dieną ir Nak
tie Modernišką, Kop

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

J, F. EUDEIKIS
f Laidotuvių Direkto

rius per 30 Metu
t 4605-07 S. Hermitage 

Avenue
Skyrius

4447 S. Fairfield Avė.

A. MASAIdSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139



Antradienis, vas. 19, 1935 NAUJIENOS, Chicago, BĮ.

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI

Amerikos piliečių bro
liai negali reikalauti 
pirmenybės imigraci

jos reikaluose.
Klausimas. Išsiėmiau pilnas 

Amerikos pilietystės popieras. 
Noriu parsitraukti savo brolį. 
18 metų, iš Europos, kaipo ne- 
kvotinį imigrantų arba jam iš
gauti pirmenybę kvotoje. Ką 
aš turiu daryti?

Atsakymas. Paliuosavimai nuo 
kvotos teikiami tik sekančioms 
piliečių giminėms — žmonoms 
ir nevedusiems vaikams, kurie 
dar nesulaukė 21 m. amžiaus, 
ir moterų-piliečių vyrams, jei
gu apsivedimas įvyko prieš lie
pos 1 d. 1932 m. Pirmenybę 
kvotoje turi tik Suv. Valstijų 
piliečių tėvai ir vyrai moterų- 
piliečių, kurių apsivedimas įvy
ko po birželio 30 d. 1932 m.

Certifikatai paeinan
čios pilietystės

Klausimas. Per naturalizavi- 
mą mano tėvo aš irgi tapau 
Amerikos piliečiu. Kaip aš ga
liu išgauti atskirą pilietystės 
certifikatą?

Atsakymas. Jeigu jai.’ esi su
laukęs 21 m. arba esi senes
nis ir gyveni Suv. Valstijose, 
tai gali reikalauti paeinančios 
pilietystės certifikato. Iš bile 
katro Natūralizacijos ofiso 
gauk Form 2400. Išpildyk at
sargiai. Su* aplikacija reikia pa
siųsti dvi fotografijas ir pinig
laiškj ant $5.00 vardu Com
missioner of Immigration and 
Naturalization, Washington, D. 
C. Pasiųsk aplikaciją paštu su 
fotografijomis ir piniglaiškiu į 
District Director of Naturali
zation and Immigration.

senatvės pensijas, Delavvare yra 
vienintelė valstija, kuri nedaro 
skirtumo tarpe ateivių ir pi
liečių. Visose kitose valstijose 
aplikantai dėl senatvės pensi
jos privalo būti piliečiai Suv. 
Vai. per paskirtą laiką, papra
stai dešimtį arba penkiolika 
metų. Biliai neseniai įnešta 
Kongresan kaslink tautiškų 
planų įvesti pensijas taip pat 
apima tik Amerikos piliečius 
gimimu arba naturalizavimu.

Alena Daunoras, 7140 South 
Campbell Avė.

Pilietystės certifikatas 
nauju vardu.

Klausimas. 1931 m. išsiėmiau 
pilnas pilietystės popieras, bet 
jau ištekėjau i?ž vyro ir var
toju savo vyro pravardę. Aš 
noriu, kad mano naujas var
das butų užrašytas ant pilie
tystės popierų. Kaip galiu tą 
atlikti ?

Atsakymas. Turėsi išgauti 
naują pilietystės certifikatą, 
už kurį reikalaujama sumokė
ti $5.00. Gali aplikaciją pasių
sti į District Director of Immi- 
gration and Naturalization. Tu
rėsi pristatyti apsivedimo leidi
mą ir seną pilietystės certifi
katą (antras popieras).

Moterys nepameta ir 
nejgija pilietystės ap- 

sivedimu
Klausimas. Ketinu ištekėti 

už ateivio vyro. Ar galiu pa
mesti savo Amerikos piliety- 
stę tokiu apsivedimu?

Atsakymas. Pagal įstatymą, 
kuris veikia nuo rugsėjo 22 d. 
1922 m., Amerikos pilietė ne
pameta pilietystę per apsive- 
dimą su ateiviu ir ateivė mo
teris neįgija pilietystę ištekė
dama už vietinio arba natura- 
lizuoto Amerikos piliečio.

valia 
regu- 
asme- 
metų

Ateiviai-jūreiviai.
Klausimas. Apleidau savo lai

vą jau penki metai atgal ir nuo 
to laiko niekad neišvažiavau* iš 
Suv. Valstijų. Suprantu, kad 
ateivį jūreivį, jeigu jis šioje 
šalyje gyvena per tris metus 
nors ir nelegališkai, negali iš- 
deportuoti. Jeigu tai teisybė, 
ar galiu legalizuoti savo buvi
mą ir prašyti pilietystės?

Atsakymas. Klaidingai Tam
sta supranti įstatymą. Teisy
bė, kad prieš priėmimą Imigra
cijos Akto iš 1924 m. ateiviai- 
jureiviai nebuvo deportuojami 
po trijų metų apsistojimo šio
je šalyje. Bet nusprendimas 
Aukščiausio Teismo aiškiai nu
stato, kad ateivis-jureivis, ku
ris apleido savo laivą po pri
ėmimo 1924 m. akto gali būti 
bile kada išdeportuotas. Ir to
dėl Tamsta negali legalizuoti 
savo rezidenciją. Lieka vienas 
kelias, jeigu nori tapti Suv. 
Valstijų piliečiu, būtent, aplei
sti Suv. Valstijas ir vėl įva
žiuoti su tinkama imigracijos 
viza.

Mirusio ateivio paliktas 
turtas

Klausimas. Imigrantas, kurį 
aš gerai pažinau, neseniai mi
rė, nepalikdamas paskutinio 
testamento. Kitas pažįstamas, 
ne giminė, tik taip pažįstamas 
nori, kad jį paskirtų turto le- 
gališku globėju. Miręs imigran
tas paliko šiek tiek pinigų ban
ke ir nejudinamą turtą. Aš ži
nau, kad tas žmogus turi žmo
ną ir vaikus sename krašte. 
Kaip galima apsaugoti šitą jo 
šeimyną ?

Atsakymas. Paprastai, kiito- 
met žmogus miršta nepalikda
mas paskutinio testamento, tai 
teismas paskiria administrato
rium vieną arba daugiaun ar
timesnių giminių. Jeigu žinai, 
kad šitas žmogus ne giminė 
mirusio, tai pranešk tą faktą 
Surrogate Teismui. Parašyk 
laišką jūsų konsului, nes tar
pe to žmogaus pareigų yra pri
žiūrėjimas reikalų ir reikalavi
mų jo tautiečių, kurių giminės 
miršta šioje šalyje.

Vaiky darbo priedas.
Klausimas. Kiek valstijų ra

tifikavo Vaikų Darbo priedą? 
Kur galima gauti geriausius 
argumentus i.’ž ir prieš tokį 
priedą ?

Atsakymas. Dvidešimts val
stijų iki šiam laikui užgyrė 
priedą prie Suv. Valstijų Kon
stitucijos, kuris duotų 
Kongresui “aprubežiuoti, 
liuoti ir drausti darbą 
nims, neturintiems 18
amžiaus”. Bet 36 valstijos 
turi ratifikuoti tą priedą pirm 
negu taps dalimi Suv. Vai. 
Konstitucijos. Nu’eik į tavo 
miesto knygyną ir ten peržiū
rėk “R’eaders Guide” — rasi 
užtektinai argumentų spaudoje 
prieš ir už proponuotą priedą. 
Prof. Nicholas Butler, Colum- 
bia Universiteto prezidentas, 
yra vienas iš griežčiausių prie
šų ir Frances Perkins, Darbo 
Sekretorė, davė daugybę pra
kalbų ir stovi už priėmimą to 
priedo.—FLIS.

Kas ką sako
gyvais klausimais

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

Kur buvai?

pa- 
pa-

Kada

Kur siųsti užsiregistra
vimo aplikacijas.

Klausimas. Gyvenu mažame 
miestelyje Indianos valstijoje. 
Todėl, kad aš negaliu atsimin
ti, kada Jegališkai atvažiavau 
ir negaliu to darodyti, tai Na
tūralizacijos Biuras man pata
rė išpildyti Form 659. Kadan
gi aplikacija yra adresuota 
Commissioner of Immigration 
and Naturalization ar aš tu
riu ją pasiųsti j Washington,

Jeigu “Felief” darbi
ninkas sužeistas.

Klausimas. Per kiek laiko 
jau buvau “relief” darbininku. 
Dirbdamas mažame New Jer- 
sey miestelyje tapau sužeis
tas. Ar aš galiu prašyti kom
pensacijos ?

Atsakymas. Tavo valstijoje 
laikinas Emergency Relief Ad- 
ministration buvo įsteigtas ap
rūpinti išmokėjimą kompensa
cijos žmonėms, kurie sužeisti 
prie taip vadinamo pašalpinio 
darbo. Jeigu iki šiam laikui 
dar nepranešei apie sužeidimą, 
tai greitai tą atlik. Jeigu tau 
reikia legališko patarnavimo, 
tai. kreipkis prie arčiausio Le- 
gal Aid Society ofiso (Jersey 
City, Newark, ir Plainfield 
miestuose New Jersey 
joje).

valsti-

Atsakymas. Ne. Turi būti 
pasiųsta arčiausiam Immigra- 
tion and Naturalization Service 
viršininkui. Tamstos atsitikime 
tas arčiausias viršininkas ran
dasi Gary, Indiana. Galima ra
sti sąrašą tų ofisų ant Form 
659 paskutinio puslapio. Pa
gal naują ■ regulaciją, tik dvi 
fotografijos yra reikalaujamos. 
Reikia pristatyti dvi kopijas 
Form 659 ir aplikantas pravar
dę uždeda prie notaro, ir turi 
pasiųsti piniglaiškj ant $10 
vardu Commissioner of Immi- 
gration and Naturalization, Wa- 
shington, D. C.

Iowa
galite

o

Campbell Avė. — “Kada vyras 
pasisako moteriai, ki?r jis bū
na vėlai naktį, tai moteris jam 
bus daug geresnė. Bet jeigu 
slepiu, tai ir už tai nėr ko pyk
ti. Jeigu moteris nori, kad vy
ras butų jai geras, tai netu
rėtų jo perdaug kamantinėti. 
Nes didelis kamantinėjimas ga
li padaryt jį dideliu melagium. 
Ir tai yra nesmagus dalykas.”

John Davidauskas, 4316 So. 
Artesian Avė. —- “Turi pasi
sakyt ne tik vyras moteriai, 
bet ir moteris vyrui. Ir 
meluojant. Melavimas 
draugingus santykius, 
liau tenka gailėtis.”

f
Levanora Maukus, 3612 Lowe 

Avė, — “Turi pasisakyt, nes 
jeigu nepasisakys, tai moteris 
gali pykti ant jo. Supykdęs 
gaspadinę, vyras gali gauti 
perdaug rūgščių kopūstų. Jei
gu vyras nori būti geras savo 
moteriai, tai turi ne patam
siais landžioti, bet visuomet 
būti šviesoje.”

tai ne- 
suardo 
ir ve-

Naujas piktadarių 
“skymas” apiplė

šti žmones
. .... .. J

Nukentėjo Westsidės lietuvis 
Stanley Fabijonas

C0MM0NWEALTH 
EDISON ELECTRIC SKOPS
Išmėgintas ir Įrodytas
tūkstančių Chicagos namų

EUREKA
VACUUM VALYTOJAS

UŽ TIKTAI

’l įmokėti
• PastebStina vertybei To paties augštos rūšies pada
rymo Eureka, kuris pagarsėjo visame pasaulyj. Galin
gas ir lengvas, bet padarytas dėl sunkaus ir nuodugnaus 
tarnavimo. Lengvas vartoti. Turi naujo-typo šepetį dėl 
pakulų, plaukų ir siūlų.

Atsilankykite pamatyti ši naują Eureka. Arba tele- 
fonuokite dėl dykai išbandymo jūsų namuose be jok'ų 
obligacijų. Tėmykite jo žemą kainą—ir patraukiančias 
sąlygas. Taipgi liberališką nuolaidą už jūsų seną valyto
ją. Pilnas setas priedų, kuriais galite atlikti visokį va
lymo darbą.

Mokėkite likusius mėnesinėmis ratomis su jūsų elek
tros sąskaita.

,........ Į >

Jus (raunate Viską Tą už Jūsų Seną Valytoją 
Grindims Polisher Sanitor nuo Kšndžių Extension Tube 
Radiator Nozzle Rakandams Valyti Rakandams

Nozzle Valyti šepetys
8-pėdų Connectibn Hose

Klausimas buvo toks: 
vyras pareina namo vėlai nak
tį, ar jis turi pasisakyti savo 
pačiai kur jis buvo?

O netikėtai užklausti vyrai 
ir moterys davė sekamus at
sakymus :

Viktorija Daugirdas, 1708 N. 
Damen Avė. — “Jeigu mote
ris pasisako, kur ji būna ar ką 
ji daro vėlai naktį, tai ir vy
ras turi pasisakyti. O jeigu 
moteris slepia, tai ir vyras tu
ri slėpti, žinoma, butų geriau 
vyrui, jeigu’ jis nakties tam
soj nieko bloga nedarytų, nes 
blogi darbai visvien pasirodo 
dienos šviesoj.”

Ona Daukša, 2701 W. 35th 
St. — “O taip, vyras turi pa
sisakyti savo pačiai, kur jis 
buvo. Nes kitaip gali pasida
ryt piktumų. Tiktai jeigu mo
teris nėra geruose santykiuo
se su vyru, tai nuo tos parei
gos vyras gali būti paliuosuo- 
tas. Gali išeit ir pareit kada 
nori, arba ir visai nepareit.”

Walter Daukont, 10501 So. 
Michigan Avė,
apie tai galiu pasakyt, bet vis
gi man rodos, kad parėjęs vė
lai namo vyras turėtų pasisa
kyt savo pačiai, kur jis buvo. 
O tai jeigu’ ir moteris jam pa
sisako.”

Stella Daukšienė, 4513 South 
Wood St. — “Jeigu vyras yra 
teisingas ir ištikimas savo pa
čiai, tai jam visai nereikia sa
kyti kur jis buvo. Jeigu nesa
kys, tai pati visai dėl to ne
nusimins. Bet jeigu jis yra 
melagius, tai kad ir klausi, tei
sybės nesakys. Argi moterei 
butų malonu, jeigu vyras im
tų ją kamantinėti? Ko neno
ri sau, nedaryk to nei kitam.”

Ponia DaUgalowicz, 3251 
Emerald Avė. — “Aš visai ne
paisau, ar vyras man pasisa
ko kur jis buvo ar ne. Aš vis 
užimta savo reikalais, tai man 
tas ne galvoj.”

•v-, r tai'?’ .■■■■. v . . . ;

WEST SIDE. — Vieną die
ną Stanley Fabian, 2146 South 
Hoyne Avė. sulaukė kostume- 
rį, kuris paprašė, kad jis par
vežtų iš gelžkelio stoties bal
dus dėl groserio. Kadangi p 
Fabijonas perkraustymo bizny
je, tai sutiko nuvažiuot į Wa- 
bash gelžkelio prie stotį, arti 
12-tos. Įvažiavu’s į yardą, kos- 
tumeris liepė palaukti, nes jis 
turįs sumokėti bilą ir tuojaus 
pagrįž atgal.

Už kelių minutų pagrįžo jo 
kostumeris su revolveriu ran
koj ir pasakę Fabijonui ati
duoti visus pįrtigiis, kiek turi. 
Fabijonas nelaukęs ilgai išėmė 
$14.00, atidavė kostumeriui, 
kuris ir dingo tarpe karų, o 
Fabijonas skubinos į namus, 
net ir policijai neraportavęs.

žvalgas.

Padėkos laiškas

“Aš nedaug

COMMONVEALTH EDISON 

Electric Shop s 
Downtown—12 W. Adams St.—132 So. Dearborn St.

T'tlephont RANdolpb 1.200, Lotai 535

2950 East 92 nd Street
852 West 63rd Street 

3460 South State Street 
4562 Broadway 
2618 Milwaukee Avenue
4833 Irving Park Boulevard 
4231 We»t Madison Street
4834 South Ashland Avenue

11116 South Michigan Avenue

P
U m NIEŽANČIOSIĮ KRAUJAIS TEKĄ
■■■■■“ bereikia piauti

Žymiai Palengvintos suRectade No 1 ar 2 žiūrint 
reikalingumo

Didelė Tūba s“™e 50cPipe
Rectade Laboratories
64 W. Randolph St., Chicago, 
 Kamb. 4O2.

Senatvės pensijos
Klausimas. Ar man 

pranešti apie senatvės pensijas 
Iowa valstijoje. Ar tai įima 
svetimtaučius ?

Atsakymas. Senatvės pensi
jos įstatymas neseniai priim
tas lowa valstijoje įima bied- 
nus žmones virš 65 m., nepai
sant gimimo vietos, tik tie Žmo
nės turi būti piliečiai Suv. Val
stijų per penkioliką metų ir 
gyventojai tos valstijos per de
šimt metų. Iowa įstatymas 
maksimumo pensiją duoda iš 
$25 per mėnesį.

Iš 28 valstijų, kurios įvedė

Jeigu galima, prašau pa
skelbti šį mano padėkos laiš
ką Naujienose.

Aš Antanas Shimkus ir 
mano žmona Mary Shimkus, 
1445 So. 50th avė., Cicero, III., 
skaitydami Naujienas ir jieš- 
kodami sau namo pagarsini
mų skyriuje, susipažinome su 
Chas. Urnich (Kaziu Urnic- 
kiu), kurs gyvena adresu 7026 
So. Fairfield avė. Suradę 
Naujienose jo pagarsintą bar- 
geną, apsipirkome per jį na
mą, 3615 So. Parnell avė. 
Chicagoje. Taigi dabar dėko
jam Kaziui Urnikiui už jo 
gabų patarnavimą, teisingą 
reikalų atlikimą ir užklozini- 
mą deat’o. Esame užganėdinti 
pirkiniu ir džiaugėmės, kad 
per Naujienas susiradom, ko 
jieškojom.

Nuoširdžiai velijam Naujie
noms ilgų metų, o Kaziui Ur
nikiui daugiau biznio.

Su gilia pagarba,
Anton Shimkus,
Mary Shimkus,

PERMANENTS
Special atpiginta

$2.50 ir $3.50
Special su aliejaus soliucija

$4, 5, 6.50, 7.50 ir $10
MUSŲ 

SPECIALYBĖ
dažyti ir baltin
ti permanents 
Puikiausi plau

kų stiliai.

Jeigu atsineši ši apskelbimą 
nuleisim $1 už Permanent 

virš $2.50.

To cover interestand o t bet 
tottt, a tomeu/bat biįher 
price it charged for appli- 
ancts sold on deferred 
payments. To t be pricet 
guoted in our advertiie- 
enentt, and nearbed on our 
tnercbandite, subttantiaUy 
2% it to be added on ac- 
count of additional tau 
eupente.

Wl ARI COOPIRATINC Ątyda Namų Savininkams
Galit pasiskolinti $100 iki $2,000 pataisymui savo 
namo. Paskolą atmokėsite lengvais išmokėjimais 
nuo 1 iki 5 metų.

Ateikite ir pasikalbėkite su mumis.

NAUJA
• ŽEMA
KAINA

*39.50

EICHANGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted St

HALSTED

Svarbus Pranešimas Šerininkams
LIETUVA B. & L. ASS’N

SPECIALIS SUSIRINKIMAS BUS LAIKOMAS
Vasario-February 19 d., 1935 m.

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS SVETAINĖJE 
4557 So. Wood St., 
7:30 valandą vakare.

Del pačių geroves, meldžiame kiekvieną šėrininką ypatiškai at
silankyti į šį susirinkimą.

DIREKTORIAI LIETUVA B. & L. ASS’N.

Sų kiekvienu $5 permament duo< 
da $1 skrynutė Rosepetal 

Pauderio
Rose Petal Beauty 

Shoppe
Perkelta 3133 S. Halsted St.

(Auditorija) Tel. Victory 3137

BISMARCK BEER
“WITH THAT GOOD OLD FLAVOR”

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

Gerkit ir Reikalaukit 8

H M

NATHAN 
KANT E R

MILLIONS Of POUNDS HAVi Bff.N 
u S f (' B Y OUR GOVl RNMI NT

.'ta?

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Boarbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinis

4economy and 
SATISFACTION ūse 

lioubk Tėsted/boubleddionf 

K* BAKU N G
^POVVDER

ŠameMceTedayas44MaKAqo ' 
25 ounces for 254

Full Pack ■ ” No Slack

PERKAME Už“CASH”
DEFALTUOTUS MORTGECIUS už 
kurios mokų cash. Talp-gi perku ir 
GERUS MORTGECIUS už mažą 
nuolaidą.

Atsišaukite tuojaus pas
M. C. LAZUTKA

3251 S. HALSTED STREET

špecialiAtd,
NEGLECT

'ir:v . i"JŽ a.-!.

A COLD1
šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
dantį Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
pėr gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

v
Sj

Miltai Uprh
4707 S. Halsted St

TeL YARDS 0803

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS 

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimming pooL 
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis Iki 7 v. v.
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Trims mėnesiams ...................  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

ir sako, kad tas dainininkas, Paul Robeson, esąs labai 
patenkintas sovietų tvarka..

Jeigu žmogus pasižymėjo Rusijoje, tai jau jisai ko
munistams yra didvyris. O viską, kas nerusiška arba 
Stalino neužgirta, jie maišo su purvais.

LEIT. F. VAITKAUS KALBA LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS IŠKILMĖSE

TEISMAS PATVIRTINO* VALDŽIOS AUKSO 
POLITIKĄ

Leit. Feliksas Vaitkus pasa
kė sekamo turinio kalbų Lie
tuvos Nepriklausomybės Iškil
mėse, kurios įvyko sekmadie
nį, vas. 17 d., Chicagos Lietu
vių Auditorijoje:

Lietuva vakar sulaukė 17 
savo nepriklausomybės metų. 
Mes čia susirinkome ją pasvei
kinti ir, palinkėti jai pasise
kimo.

Aš esu vienas tų jaunuolių, 
gimusių Amerikoje, kurie dar

rjau, negu su kokiu kitu4 in
strumentu.

Visų šitų įtaisų kombinaci 
ja turi, padaryti mano skridi
mų ne tik įvykinamu, bet ir 
palyginti saugiu.

Taigi šitokį įdėlį mes, lietu
viai, norime įdėti į žmonijos 
progresą.

Tai yra ne mano asmeniš
kas ir ne būrelio žmonių rei
kalas — bet visų lietuvių, ne
žiūrint kur jie gyvena, Ame-

Grapeland, Texas. — čia parodoma Arch Murry plantacija, kur siautė didelis viesulas. Viesulas 
Texas valstijoj užmušė 12 žmonių ir sužeidė 70. Padaryta milžiniški nuostoliai

Vyriausias federalinis teismas vakar paskelbė sa
vo sprendimą aukso klausimu^ piniguose ir kontraktuo
se. Jisai pripažino, kad kongresas, turi teisę nustatyti 
doleriui tokią, auksinę vertę, kokią jisai norį ir kad 
šitos kongreso galios privatiniai asmens negali varžyti 
savo kontraktais. Jeigu įstatymas pakeičia dolerio ver
tę, tai kiekvienas žmogus turi teisę mokėti savo skolas 
naujais, pakeistais doleriais; o privatinės sutartys tar
pe kreditorių., ir skolininkų, kad skolos privalo būti at
mokėtos senais doleriais, turinčiais kitokią auksinę ver
tę, yra be vertęs.

Trečias klausimas, kurį išsprendė vyriausias teis
mas, buvo tas: ar valdžia gali nesilaikyti savo prievo
lių (obligacijų), atsisakydama mokėti už savo bondsus 
tiek aukso, kiek tuose bondsuose prižadėta mokėti? ši
tuo klausimų teismas pareiškė, kad valdžia savo priža
dus turi pildyti. Tačiau kas ją privers mokėti daugiau, 
negu ji moka? Privatinis asmuo neturi teisės skųsti 
valdžią be kongreso leidinio. Jisai gali tiktai įteikti sa
vo reikalavimus prieš valdžią per tam tikrą įstaigą, ku
ri vadinasi “Court of Claims”, bet ši įstaiga neturi ju
risdikcijos klausimuose apie to1 arba kito valdžios žinks- 
nio teisėtumą. Taigi, kad ir valdžia teoretiškai privalo 
mokėti savo bondsų skolas sulig tuo, kas yra tuose 
bondsuose prižadėta, bet iškolektuoti iš jos daugiau, 
negu ji sutinką mokėti, nėra galimumo.

Vyriausias teismas, vadinasi, padarė sprendimą, 
palankų valdžiai visais ginčijamais aukso klausimais. 
Jeigu jisai bųtų, valdžios neparėmęs, tai butų galėjusi 
kilti pusėtinai didelė finansinė suirutė Amerikoje ir net 
svetimose šalyse. Nepalankaus valdžiai sprendimo pa
sėkas galima įsivaizduoti, turint galvoje tai, kad val
diškų ir privatinių skolų, mokėtinų auksu, dabar Ame
rikoje yra apie 100 bilionų (t. y. šimtas tūkstančių mi- 
lionų) dolerių. Mokant tas skolas sulig jų senąja aukso 
verte, reikėtų už kiekvieną dolerį duoti $1.69, už kiek
vieną šimtą dolerių — $169, ir t. t. Todėl, atmokant tą 
visą šimto bilionų dolerių skolą, reikėtų sumokėti 169 
bilionus.

Aiškus dalykas, kad tokią milžinišką naštą skoli
ninkams uždėti negalima, nes jeigu ją uždėtum, tai 
daugelis jų butų nuvaryti į bankrotą. Vyriausiam teis
mui tad ir nebuvo kitokios išeities, kaip pripažinti val
džios politiką pinigų ir skolų klausime teisėta.

neturėjo progos pamatyti savo 
tėvų gimtąjį kraštų.

Amerikos lietuvių visuome
nė suteikė man didelę garbę, 
pavesdama man atlikti žygį, 
kuris, jei gerai pavyks, pakels 
jos vardų ir sustiprins jos pa
dėtį tarpe tautų. Man pavesta 
skristi j Lietuvą.

Aš skrisiu šį pavasarį. Ge
gužės mėnesį jau esu pasiry
žęs būtį New. Yorko ąirporte.

Lėktuvas “Lituanica. II” yra 
aprūpintas geriausiomis įtaiso- 
mis, kokias šiandie galima gau
ti. Jos yra jau išbandytos ir 
valdžia pripažino jas tinkamo
mis.

Didesniam saugumui reikės 
tik dar įdėti stipresnę Landing 
Gear, porų naujų “tairų” ir 
vięną-kitų mažmožį — ir tuo
met “Lituanica II” bu‘s paruo
šta galutinai inspekcijai, ir aš

4,500 angliš- 
tolio vienas 

be sustojimo

metų Lietuva 
ir skriaudžia- 

j i numetė sve-

rikoje ar Lietuvoje.
Mes šitą darbų atliksime. Aš 

esu pasiryžęs atlikti savo da-

KANADA NEISI 
LEIDŽIA BOLŠE 
VIKIŠKŲ LAIK

RAŠČIU

pasiųsti savo atstovus, jei tam 
nebūtų ypatingų klinčių. Kaip 
žinoma, iš visų veiklesniųjų 
prusų lietuvių ir Lietuvių dr* 
jos narių jau beveik visi metai 
vokiečių policija atėmė pasus 
ir pažymėjimus sienai pereiti. 
Daugybė prašymų į įvairias 
vietas pasiliko be jokių pasė
kų. Taigi, kaip rodos, prusų 
lietuviai atstovai dėl tos prie
žasties ir viso pasaulio lielu-

vių suvažiavime negalės daly
vauti, jei toks dalykų stovis 
iki to laiko nepasikeis.”

Ir laikraštis su pavydu pri
duria: ‘‘Tuo atžvilgiu daug 
geriau Didžioje Lietuvoje gy
venantiems vokiečiams. Be 
abejo, kaip kasmet, taip ir 
šiemet, jie vėl galės savo at
stovus pasiųsti į užsienių vo
kiečių suvažiavimų Karaliau
čiuje,” (L. A.).

GALVOS RITASI

Hitlerio budeliai nukirto galvas dviem moterim, nu
teistom už tariamą šnipavimą Lenkijos naudai.

Viešoji opinija tiek Vokietijoje, tiek kitose šalyse 
vargiai gilinsis. į tai, ar tos moters buvo kaltos, ar ne. 
Kas ten gali supaisyti, ką ir kaip sprendžia Hitlerio 
“teismai”! Bet tas faktas, kad “naciai” nesidrovi net 
moterims kapoti galvos, iššauks civilizuotame pasauly
je dar didesnį pasibjaurėjimą tąja rudųjų barbarų dik
tatūra.

NACIŲ PROVOKACIJOS PRIEŠ LIETUVĄ

Hitlerininkai išleido Vokietijoje brošiūrą, kurios 
autorius “Ręinhold Pregel” kaltina Lietuvą, kad ji gra
sinanti Vokietijai ir dąranti planus užpulti Vokietiją 
ir atplėšti nuo jos visą Rytų Prūsiją.

Dvięjų milįonų gyventojų kraštas kėsinasi sudras
kyti vąlstybę, tupinčią. 65 įpilįonų gyventojų! Ar tai ne 
juokai?

šitos provokatoriškos “nacių” propagandos tikslas 
yra sukurstyti Vokietijos žmones prieš Lietuvą ir. pa
teisinti pasaulio akyse jų agresingus žinksnius liu
kui Klaipėdos.

Aš esu tikras, gerbiamieji, 
kad su taip įrengtu lėktuvu aš 
galėsiu atlikti rekordinį skri
dimų. Ir jisai turi toks būti, 
jeigu mes norime, kad jisai 
pasisektų, nes iš%Nęw Yorko 
į Kaunu oru yra 
kų mylių. Tokio 
lakūnas dar nėra 
nulėkęs.

šitą žygį mes, Amerikos lie
tuviai skiriame Lietuvos gar
bei ir naudai.

Kuo kitu4 mes šiandie galė
tume jai pasitarnauti geriau, 
kuomet jai grasina pavojai iš 
priešų pusės ir jai yra reika
linga pasaulio simpatija?

Per šimtus 
buvo pavergta 
ma. Ant galo, 
timą jungą.

Pasaulis pripažino Lietuvai 
teisę spręsti savo likimų. Ji ap
sisprendė. ‘‘Now our job is to 
sbow the world”, kad ji yra 
verta laisvai gyvuoti ir laisvai 
tvarkytis.

Mes tąį. įrodysįme geriausiai, 
demonstruodami, kad moksle, 
technikoje ir kultūroje lietu
viui neatsilieka nuo. pažan
giausiųjų tautų.

Aš nelaikyčiau savo skridi
mo. per. okeaną labai svarbiu, 
jeigu vienas jo tikslas butų 
man išbandyti savo laimę. Bet 
šito skridimo tiksiąs yra dides
nis. Mes norime, konstruktyviu 
darbu prisidėti prie pasaulio 
aviacijos išvystymo*

Mes nurimę dnųti; žmonijai 
ką nors tokio, kas bus pažy
mėta jos atsiekimų istorijoje.

šita mintim buvo planuoja
mas visas lėktuvo įrengimas,

Todėl; bųvą pirktas toks ga
lingas — Wasp ‘SIDI modelio 
i neinąs su jvairiaįs pagerini
mais.

Todėl btfvo įgytas brangus 
Smith “vapiable pitęh” pro- 
pelleris.

• Todėl 
planuoti 
padaryti 
kai.

Todėl
vui tas nepaprastas mstrųmen- 
taą — Radio Compąss, kurio 
dar Dera vartojęs nę vienas 
lagūnas, skridimui Ppr okeanų. 
SUj ją pagelba, ag tikiuosi ga
lėsimą susirasti kelių, ore ge-

TOBONTO, Kanada. — Va
sario 10 d. SLA. 236 kuopa tu
rėjo susirinkimų, kuriame pa
skelbė 3 menesių vajų naujų 
narių gavimui. Įstojimas nupi
gintas ant puses, t. y. tik tiek, 
kiek reikalinga apsimokėjimui 
SLA. Centrui. Vajus prasidė
jo nuo šio įvykusio susirinki
mo. Torontiečiams lietuviams 
dabar gera, proga1 tapti nariais 
šios stiprios organizacijos.

Taipgi susirinkime paaiškėjo, 
kad kovo 2 d. įvyks vakaras 
su šokiais ir perstatymu vieno 
Veiksmo komedijos “Medicinos 
Daktaras”.
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Jau kelintą sąyaitė kaip To
ronte negaunama dienraščio 
“Laisvės”. Prięžastis nežino
ma. Taipgi negaunama ir “Vil
nis”. Vietinis ląikraštukas ra
šo: “Vilnies skaitytojai To
rontą negauna jau kelios sa
vaitės. Iš kartą buvo manyta, 
kad čia dar taip koks pašte ne
tobulumas. Bet paaiškėjo, kad 
valdžios sulaikoma. Gi pereitų 
savaitę ir ‘Laisvės’ skaityto
jai gavo tik po du numeriu, o 
kiti tik po vieną. Dar neteko 
žinoti, ar taip yra ir kitose 
kąlonijpsę. Tačiau faktas yra, 
kąd yra daromi žygiai ameri
kiečių dienraščius nębeįsiieisti 
Kanadon visai”.

Labai įdomu, kur pražuvo 
WinnipegQ korespondentai, ku
rie rašinėdavo ilgiausias kores
pondencijas “NaujienQse”« At
rodę taip, kad jęigu jau nesi
randa asmeninių ginčų, (kas 
pirmiau “N.” buvo rašomą), tai 
nėra daugiau apie kų rašinė
ti. Visų smarkesnių. “N.” ko
respondentų, kaip tai: J. Mar- 
tinonio, Novogroskio, Beniušio 
ir, Ipt.ų, yisaį nesigirdi.

— V. Dagilis.

Vokiečiai slopina 
Rytprūsių lietu

vius

bųyo rųpestjn^ąi su 
ir, tam tikru budu 
didieji gazolino tan-

buyo lėktų

ANTANAS A. TULYS.

Ilgos Valandos
(Tęsinys)

VI.
Anksti rytų Molis pamaži 

išleido Ednų iš kambario, pa
maži uždarė duris ir su čemo
danu rankoje nulipo žemyn. 
Edna ėjo arti prie jo ir jinai 
atrodė pilnai pasitenkinus. 
Molis, praeidamas pro Liudos 
kambarį, smalsiai pažiurėjo į 
jos duris ir pagalvojo, kad 
tuojau už tų durų labai gra
žiai miega Liuda. Jis atsiminė, 
kad girdėjo jų įeinant į kam
barį kada nor&_anksti rytų.

Ųž valandos jiedu sėdėjo 
Pullinano vagone, susiglaudę 
ir linksmi. Traukinys ėjo grei
tai pro kalnus, tunelius ir ply- 
nias. Jų miestas buvo arčiau 
ir arčiau. Molis pradėjo atsi
minti šį tų iš savo vaikystės 
dienų, kurias jis laikė už niq- 
kų, Bet jas sekančios — jo

VISKAS PUIKU KAS ĘŲSIŠKA

Brooklyno komunistų organas gėrisi Amerikos neg
ru, kuris gavo vietą sovietų operoje ir moka kalbėti ru- 
s»kai. i<W JR

Vokiečiai visokiais budais 
stengiasi baigti slopinti ryt- 
prusių lietuvius. Jau buvo ra
šyta, kad šiomis dienomis vor 
kiečiui vėl 'keletu liętuvj^kų 
vietovardžių “perkrikštijo” į 
vokiškus. Lietuviškus laikraš
čius dAžnai sulaiko vokiečių 
cenzūra. Pereiti į Lietuvos pu* 
sę vokiečiai lietuviams visiš
kai neleidžia.

Naujasis Tilžės Keleivis, ra
šydamas 'apie šių vasarų 
DULR šaukimų viso pasaulio 
lietuvių suvažiavimų Kaune, 
pažymi: “Didėlis viso pasau-l 
lio kraštų lietuvių suvažiavi
mas, kaip girdėti, šių 'vasarų, 
rengiamas Kauie, Ir prūsų lier 
tųpiai į šį ^uj^žiųųimą gulėtu

••

jaunystės viršūnės dienos — 
buvo brangios ir kartu sun
kios prisiminti. Jos buvo pil
nos triumfų, pilnos meilės ir, 
smagumo. Bet pagaliau ar jos 
galėjo būti smarkesnės už šių 
dienų ?

—Motina džiaugsis mudu 
pamačius, — pastebėjo Edna.

—Ar ji kada mane, kad jos 
duktė sugrįš su.u /

Jiedu taip kalbėjo ir juo
kės, o traukinys lėkė, rodos, 
vis greičiau ir greičiau. Saulė
ta diena augo į giedresnę, 
smarkesnę dienų.

Taip slinko valandos. Atėjo 
vakaras, sutemo ir, vėl išaušo. 
Nubudo Edna ir klausė:

—Ar mes jau namie.
—Tuojau busim namie.
Greitai jiedu buvo Eduos 

nąmiiosc. įleido juos teta. Ed
na pasišokinėdama įbėgo vi- no.

nepa-

valandų jiedu
Eduos

dun apkabinti motinų, bet 
molinos ten nebuvo.

—Kur mama? — klausė ji 
tetos.

—Ji išėjo.
—Kur išėjo?
—Ji toli išėjo.
—Mirė?
—Mirė. Praeitais metais 

'mirė.
Molis, apkabino Ednų. O ji 

kietai glaudėsi prie jo, tary
tum bijodama, kad jis 
įiktų jos.

Už dviejų
buvo kapinėse, prie 
motinos kapo. .Jiedu stovėjo 
galvas nuleidę arti prie kapo, 
o vėjas siaubė pro nuogas me
džių šakas. Paskui jiedu atsi
klaupė prie kapo ir pasibu
čiavo,

—Prisiek man čia, kad tu 
busi mano, brangus Tomai,— 
Edna paprašė.

v —Aš prisiekiu, 
Tomas Molis.

Paskui iškilo motinos šešė
lis ir laimino juodu. Jiedu 
jųntė, kad motina juos laimi- 
;ną.i. i •

alsakė

(Galas)

JUOKAI
Munšainas ir dantys

—Anas vyras prarado savo 
dantis dėl gėrimo?

—Gėrė prastų munšainą?
—Ne, pardavė savo auksinius 

dantis, kad nusipirkus munšai-
• » • t

DAR VIENA JŪROS NELAIMjŠ
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Didelis Sporto ir So^ 
kiųVakaras
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Pėtnyčioj St. Agnės 
auditorijoj įvyks (te
nai laukiamas čaih1 

pionato lošimas
Taigi pereitą nedėldienį pa

aiškėjo, kas galutinai susitems 
dėl basketbolo čampionato Nau
jienų turnamente;

Tai bus Mažeikos ir Eiidei- 
kio tymai.

Be abejonės tai yra smar
kiausi tymai iš visų, kUTie’ da
lyvavo Naujienų turnamente.

Už trečią |r ketvirtą vietą 
turės persiimti Bulawo tūzai ir 
Atlantic “kaimiečiai”.

šitie keturi tyma? dabar ne
kantriai rengiasi prie paskuti
nio susirėmimo. O tas įvyks 
pėtnyčioj, vasario 22 d., St. 
Agnės auditofijoj, 3916 Archer 
avė.

Pirmutinis lošimas prasidės 
lygiai 7 vai. vakare.

Visi Mažeikos ir Eudeikio 
bus toriai čia bus dideliam skai
čiuje. Savo Šukiais ir dainomis 
jie priduos dvasios abiem ty
mams.

PolitiKac

Kur stovi lietuviai 
Chicagos politikoje

dau-

nOrs

ra

f
i,

Courier 
■■ < 

............... ..... .. ii ii...................................... .. .. ...........

Don*t:f^ėt T.... I’m tliink- 
of yoU'

ri6Wabout'a stirpriše! Let’s! 
all try afid show' up for' tie' 
Mė'ėtinį tbriftk

— Julia.

Nedėlio j Fūller p&rke lošimas 
buvbc nepaprh&tai gyvaš. Btila- 
wo vaikinai ėmėsi su Fudeikio 
vaikinais; firhčši smarkiai, 
Įtempę visas pajėgas. Tečiaus 
fiudėikio komanda visvičri juos 
nugalėjo; Reikia betgi • pažymė
ti, kad du smarkiausi Bulawo 
lošėjai nedalyvavo lošime. I

Gal dar smarkesnis susirė
mimas buvo Atlantiko “kaimie'- 
Čių” su Mažeikos komanda. 
Pradžioj kaimiečiai iš Atlanti
ko buvo paėmę viršų. Jie turė
jo 4 punktus, o Mažeikos ty
mas nei vieno. Bet tas* nebuvo 
ilgam. Puikiai įsimiklinę Ma
žeikos vaikinai greit atsigriebė 
ir pradėjo krauti boles j krep
šį per visą lošimą.

Taigi šitas komandas vėl ma
tysime pčtnyčiėj jau paskuti- 
nriėfnė susirėmime.

Puikios taurės jau yra parū
pintos laimėtojams.

Po lošimo* pėtnyčioj btrs 
dėlės celebracijos, • muzika, 
silinksminirnas ir Šokiai iki 
lybės nakties.

Bukite' ten’ visi.

Robert R. Williama
■ RobcYt R. Williamš, garsus 
Amerikos mokslininkas; kuris 
surado vieno vitatnino sudėtį.

and

<ti- 
pa- 
vė-

Lietuviai Chicagoje vis 
giau kalba apie politiką.

žinoma, visi nori ką 
laimėti politikoje.

Pirmiausia norima “džiabų”, 
būtent politiškų darbų. Kaip ] 
žinoma, Amerikoje ta partija, , 
kuri laimi rinkimuose, išdali
na savo artimiems rėmėjams 
daugelį politiškų džiabų. Lietu
viai irgi norėtų tos mylistos, 
bet negauna.

Kad įsigalėjusi partija pa
statytų lietuvį savo kandidatu 
į kokią nors rertkamą vietą, 
tai butų didesnis laimėjimas. 
Bet to dar neatsitiko. Dabar 
galinga demokratų partija nei 
vieno lietuvio niekad nepasta
tė savo kandidatu, ir tur būt 
niekad nepastatys.

Tai kaip-gi lietuviai gali įsi
gyti mylistas?

Ir kaip jie gali išrinkti sa
vo žmones j renkatriūš vie
tas?

Kiti įsivaizduoja, kad Ame
rikoje gyvuoja pilna demokra
tija, tai yra, kad patys žmo
nes išrenka ir kandidatus ir 
valdininkus.

Bet taip nėra.
Gal Amerikoje nėra tokių 

viešpataujančių partijų, kaip 
Rusijoj komunistų partija. Te
čiaus Amerikos partijos nėra 
ir deriiok'ratinės.

Jos niekad demokrhtinės ir 
nebus.

Amerikos partijos yra suor
ganizuotos pavyzdžiu “gengės”. 
Jose yra bosai ir boseliai. Bo
sai tižri savo kapitonus. Kapi
tonai turi gauti bosams balsus 
ir atlikti visokius juodus dar
bus.

Lietuviai prie gėfigių orga
nizacijos nėra pripratę. Jiė 
bando organizuotis j polltiškuš 
kliu bus. Vienok bosai tokių 
politiškų kliubų nekenčia. Kili* 
gali jie juos ardo, pasėdami 
tar^ narių riesusiplrhtimds ir 
pavydus. O pas lietuvius ne
susipratimų ir pavadį netrūk
sta. Kol lietuviai bėvijasi sa
vo kliubais ir mano daug at
sieksią pešdamies tarp savęs, 
tol bosams yra gerai. Jie kliu- 
bims neprivalo duoti jokių my- 
listų. Todėl kliubai ir negau
na jokių džiabų, ir rilekhd ne
gaus.

Lietukams rodos tėra du 
keliai, tik nei vienafc nėrh kliu-

bų kelias. Liėtifviai galėtų 
bandyti įlysti j ktirio nbfs bo
so gengę; arba susidaryti savo 
gehgę.

Į boso gengę gali kartais įly
sti pavieniai žmonės. Draugi
joms, kliubams ar balsuotojų 
lygoms ten nėra vietos. Taigi 
tik pavieniai žmonės ir naudą 
gali iš to turėti.
1 Savo genges lietuviai nega
li susidaryti. Vieha, kad jie to
kio supratimo neturi. Antra, 
kad jie perdaug yYa susiskal
dę, kaip idėjiškai, taip ir geo
grafiškai. Iš savo tarpo jie nie
kad riėprisiimtų jokio boso. 
Jie geriaus eis tarnauti ir pa
taikauti žydui arba airišiui, bet 
ne savo tautos žmogui.

Lietuvius iki’ šiol Cliicagbje 
valdė airišiai; Išrodo, kąri jie 
ir visuomet juos valdys. Juo
kingiausia tas, kad kur airišiai 
tik iš lietuvių sudaro sAvo spė
ką, jie savo pavaldiniams lie
tuviams riieko riedtftJda; Bridge- 
porto kolonijoj airišiai turi 
apiė 500 valdiškų viėtį, o lie
tuviams nėra davę' nei vienos. 
Per' kokį tai nesusipratimą 
dviem lietuviam buVo duoti ko
ki tai darbeliai, bet ir' ttib'š da
bar nuo jų atėmė.

Dėlko-gi airišiai muš vhldo?
Tas 
irti

butų žingeidi! patyririė 
apsvarstyti.

Politikos žiūrovas.

Adv. Waitches lai
mėjo nenuilstamoj 

kovoj;

February 15, 1935.
Mr. J. P. Waitcheš,

2 East 103rd Place, 
Chicago, Illinois.

My dear Mr. Waitch^s:
Recognizing your efforts

those of your ašsociates for politic- 
al rebo'gnitiort of the Lithuanian 
pebple, and in accordanėc with ottr 
uriderštanding in Jūdge Prystėlskfs 
chambers, I, as Democratic ( Ward 
Čommitteeman, hereby pledge the 
NInth Watd Dtemocratic Organlža- 
tlon and myself to' a complete pdli- 
ti'cal rėco'gnitidn for the: Lithuanidn 
people of the Ninth Ward, and to 
give to them, as recommended by 
the officers of your organlzation, 
political patrohage cdriiensorate with 
Lithuanian population and theif po
litical activity in behalf of the Ninth 
Ward Democratic Organization.

And in consideration of the poli- 
ticat' reėoghition hčrein granted and 
pledged, yoū and your ašsociates 
lave agreed to give your fult moral 
support to; the candidacy of Leslie 
V, Bečk for Alderman of the Ninth 
Ward, and are to be' rėgūlai rriėm- 
bdrs of thė Ninth Ward Regiilar De- 
in'oėfatic Orginization of which I 
shall be proud.

Nothing will please me more thah 
to enjoy\ the good moral support 
of the Lithu'anian people of thiš 
Ward as I know that they are rė: 
prcsentative of the best there is irt 
good American citizenship.

I ’ Pššufė' you that thfe piėdges he- 
reih‘ confąfflėd havė bėbh soTehinly 
made and ,shall not be violated, and 
that the friehdship1 of the' Lithuanian 
people shall at all times be most 
sincerely appreciated.

Vety truly' you^š, 
ShėldfėA GoviėV,

• Čommitteeman.
Leslie V. Beck, kandidatas j Al- 

dermanus ir raštininkus 9-tos war- 
dos Reguliarias Dėdiokratų Organi- 
začijos, pamatęs minėtą laišką, iš
sireiškė, kad’ jis pilnai sutinka su 
minėtu laišku, ir kad lietuviams 
pilnas pilitinis pripažinimas priklau
so, ir kad jis liėtūvius rems ir duos 
jičihš pilną pdlitihj pripažinimą kai
po aldėrmonas.

Už ši lietuviams politinj pripaži
nimą, lietuviai, dėl savo labo, priva
lo ' remti 9-tos vvarclos Demokratų 
Organižaciją' ir jbs kandidatą j al- 
dernionus Leslie V. Beck.

— Roselandietis.

Rdšmtido lietuviai pi*L 
p&žihtr politikoje.

Piritiyh CtiOrd repe
ticija šįvakar 
' ■■■ ■ i'. ‘ 4

kadahžfi penktadiebį įvyks 
Naujienų Basketball turnyro 
finalai ir šokiai St. Agnės Auf 
aitdMjrfjb; tai; ‘TliM™'’’ cho- 
ro repeticij& įvyks šiartdie'n. Vi
si nariai yra prašomi būti re
peticijoje, 
mokintis naują operetę^

nes choras pradės
Per ilgą laiką adv. J. P. Waifčhes 

kariavo prieš tuos kitataučius poli
tinius vadus, kurie lietuvių politi
koje nepripažino. Apart kitų politi
nių vadų, Sheldon ’ ifr. Govier, 9-tos 
war3os Demokratų Čomniitteemanas 
ir jo oTgaūlzadja jautė p. W«itehid 
it jo padėjėjų bei . sekėjų priešingu
mą p? Govler’iui ir jo organizacijai 
už nepripažinimą lietuvių politikoje.

Teišėjai John Pryštalski yVtf' pir
mininkas 9-tos ^ardds' RėguliaTSs 
Demokratų Organizacijos. Todėl p. 
Gdviet’is - pdkvietČ tfdv. ‘ Waitchj 
tėĮsčjo Prystalškio tcisrifo kamba
rius, ir ten minėti trys laikė konfe
renciją 15-toje' dienoje' šio mėnesio. 
Adyi Wafteh'es griežtai pėfelkdl^o 
9-tbs watdos lietuviais, bet ne sau, 
pilno jiems' politinio pripažinimo ir 
jiems' priklausančių politinių darbų. 
Teisėja# Pr^stalsH užgyrė p. Wai- 
tęhfo' liėtiivlams politiniu^ pareika
lavimus, o p. Govier’ir raštu užtik
rino lietuviams politini pripažinimą 
ir jiems poUtfrtfiš darbus sekančio 
l&škū, ant’ kūrio' jiė pasirašė:

Afteritioh, Firmyri 
Membėrs!

...... Mdm.1

Rehearsal this week will be 
heia:lWAY inžMa1 o*f; rilday, 
because ■ of- thė NAUJIENOS 
Basketball fbiirriament and 

L 1 , i i<' ■■ ».t -H’ • -

Dance held Friday, at St. Ag
nės Auditorium.

Ali mėmbers are reųuested 
to attend this rehearsal prompt- 
ly as we will begin our new 
opėretta.

Now that the habit of vįsit- 
ing is in full swing, I’m surė 
that more visitors will be Corn
ing to Roseland..; Lašt week‘ 
there was one grand meet- 
ing... Music was furnished by 
two able accordionists, includ- 
ihg Chučky of Bridgeport... 
Your hošpitality is v'ėrjr much 
appreciated by the visitors, 
Ro'šfelarid!.'.. Thahks to you, 
Fred#; for’ givirig1 away the‘ 
hearts (hbw doi/t get me 
Wfon&!) i.. • Jtist cinnamoh 
hearts.... We ndtice that 
Tbmmy and Jolmny are Corn
ing down there ifioTe freųuent- 
ly t Ha h evet.... What’s thė' 
big idea?... Areii’t the Bright- 
on Park girls mėeting with 
your' ąpphroVal?... By thef vva£ 
CAariie... I woūldn’t remind 
Veri’us of her neigh’borhood, 
she might tell you how much 
she dislikes Roseland! Better 
bė carefi’!!

Al Bukšnis will soon be get- 
ting rid of bis stooges. Tell uš 
Al, what are you going to d6 
when they’re gone ?... YoU 
might as well put yourself ori 
the list..;

“A heart for a heart”.... 
Brighton Park had a Valentinė 
party! I’m advised that every 
one had a’ darn good time..; 
That iš’ everybody ėxcept 
Flbyd.... I woridėr why hiš 
face’ got red?... Birdie! I)id 
yo'u Have soYnething to do With 
tliiš?... Just aš I thonght... 
Floyd’s beėft 'at the sžthd^vichėš 
kga’m.’

Al Žėlnis!.. . The Utidgė- 
port girls ate beginning to 
miss yoūr arguments... Why 
not display that profile of yourš 
at oTtr m'eet tOHiight? We rmisš 
you sOTrieth'ihg terrible!
: Mary Malinauskas, won’t you 
ask that bbjr’ frife'ėfd1 of1 ybtirš 
not to kfeėti'ybū out1 so lėte ?. •.. 
Or was it’ soįriėthirig ėlše that 
made y'ou; mJisš half the pa’tty 
lašt Wėdiiėšday?

Noav that the 
under way, what 
bridgeportiffes start crowding 
the doors ^ith' the riew4 
comerš!.. \ Ctfedit iŠ b'ėirig giv- 
en to SteflA Mik!ashus fbr orte 
membėr.... YOu’rė s'ettihg a 
good e^aTriple!

Francis' D., wh!St in thė 
wbTld; you laUghihg
about? Lėt uš iri ori!' tliė jokej 
v>e’d likė td' hear iti... I rio- 
ticed' that’ Bėtlha K. etfjoyed 
it.

Lds^ minute riewš:
Our dear ybuiig ofticef 

changing hiš morning walks to 
evening strollš.\ . Dbwri! ETnU 
erald Avė.... Whb is responsi^ 
ble for all'thiš ?... Or iš ii 
“Just coffee iri thė riidrriirig 

; and.1.... in thė riight”.
, ■: Heleri D1;, Tofiukš iiiiššeš 

you vety riitfch. Why not coihe 
. down to thė mebtirig to-higHt?

We’ll havb t6 gėt a‘ riėiV 
piano if AI Mašk kdėpš: poūrid* 
ing on thiš dne... When yod 
lėam sofnefnėW sOhgŠ Al, we’ll 
give you petmisšiori’ ta plėy 
for uš. (Gėt the

What a surprišė we hhd 
Tuesday !..
ly became ekaspėi'atbd? 
it up Johnny you might- get 
all the dues in!

New Mėmbers: Two charm^ 
ing;< little ladies, Nhnčy Yifr1- 
itus ancl Čėcliią Valantis, lliė 
gėritldriieti f Andy Mikašhuš, 
John Aleksa; Albert Dį Luig! 
hnd Joė Gališkai

UŽKIETĖJIMUI 
Galima Pagelbsti!
(VaHok l^iį gydytojai vartoja) 
Kodėl viduriai paprastai reguliariai 
ir ntiodūghiai išsivalo ilgai po tam, 
kai gydytojas, jupis užrašotreatmen- 
ta ęlef užkietėjimo? <

Todėl, kad' gydytojas uztašo skys
tą liyiosuotoja,, kprj visuomet galima 
priimti reikalaufamaih kiekyje. Jus 
galite jo dožą laipsniškai mažinti. 
Mažinime dozos gludi visas sekretas 
tikros ir ~saugios pagėlbos nuo už- 
kietėjimd.

Klauskįte savo gydytojaus apie 
tai. Klauskite savo vaistininko, kaip 
skysti liuosuotojai pasidarė populia
rus. inkamas skystas liuosuotojas 
yfė naudingas if duoda tinkamą pa
galbą. Kai doza pakartojama, vietoj, 
to. kad. priimti kassyk daugiau, jus 
priimate MAŽIAU. Iki viduriai regu- 
liariškai ir nuodugniai veikia be jo
kios pagalbos.

Skyštas Ihibstibfojas, kuris pap
rastai vartojamas, yra Dr. Caldwell’s 
Syrup Pepsin. Jame randasi senna 
ir cascarė, o taf yra natūralūs liuo
suotojai prid kurių nėpripfasite — 
net ir kudikiąi. jūsų vaistininkas ji 
turi; reikalaukite.

SYRUP PEPSIN

cdnfėst iš 
say' you

Skelbimai Naujienose 
(juoda naudą, dėlto,> 
kad-pačio® Naujienos 
yra naudingos.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABE1TO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedaitUis tikslu pagelbsti musq skaitytojams su- 
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, iritaisų * if reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų' ne
galit# susirasti ko jiėškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Bižrtio Patarėjo; čia jus gausite informacijų/ jeigu tik 
jų būs! galima gauti.

Jeisru norit' 
pijrumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boilerių taisymą ir nitavlmą 
sekantj^syk^paveskite mums 

1462 S. Wabash Avė.
Telefonas dieną Calumet 6884

_ ______naktj Lakview 5490_____

BATHS 
MAUDYNES

BOILERIŲ Taisymas
BOILER REI’AIRING

čia
susirasit
ko
tik
jums reikia

A. F. CHESNA. 1657 W. 45th St. 
Boulevard 4552. Vyrams kasdien, 
moterims antradieniais.

KNYGOS
BOOKS

fiarsittkites “N-itose”
MADOS

;842

F w / 
X \
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Jctfin Bėtidėr rėaK
Ke'ėp

1

ANGLIS
COAL

842 — Mergaitei naujos mados 
jęlią. . Jeigu turite mergaite tai jai 
Ši ąųknėtė laba?, pdtlkš. s Siikitntoš 
mięrpš 8, 10, 12 ir 14 metų' amzmus 
mėrgaiteYri.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš riutbrdytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kiifę Urbė pčidiibti pa^jrždžid 
rftiitfėrį' p'ažyhičtl trileri^ atš- 
kiėti’ pė*ra£ylF šhvo vtt^įį; pa- 
vhrd^ iF Udrėšą; Kiekviėiio' pa
vyzdžio khina 15' centų. Gali* 
rii# pdsiųšff1 pinigus arba paš
to' Žėrikieliaiš' kažtu sd užkėky- 
mu. Laiški reltki^ adreMidfi: 
Naujienos/ Pattern Deptį-1739 
So. Halsted* St;, Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept. 
srHafcfap si;, chW» ht

Čia įdedu 15 centų ir pralau
’ . ... U

atsiųsti man pavyzdį No.

[Mieors per kratinf I

\ (Vardas ir pavardė)
> ■

(Adresai)

(MU^'irvJ«tJi)

R'

$5.60
$5.35

Tikrai geros anglys 
iŠ šiaur. Illinois 

Furnace Lump ..................
Nut .......  ........
Mine Run .........................

perkant nemažiau 4 tonų.

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

Telefonas Republic 5900 
taipgi 

3721 E. 100 St.
Telefonas Saff. 4900 

įsteigta 1913 metais.

Perstatom kad ir toliausia
Aštuoni anglių silos. Kiemas viso 

bloko didumo. Teisingas svoris. •• 
Geriausios anglys.

šiaurinio infnois nilt ............. $5.30
šiaurinio Illinois egg .... ........ $5,60
Siaurinio Illinois lump .. ....... $6.00
Šiaur. Illinois mine run .......... $5.2$

Perkant: vežimais. Perkant pd 
nedaug truputi brangiau.

Atvažiuokit arba šaukit telefonu.
Airpbrt Coal Co.

5857 Archer Avė.
Prospect 4422.

Siuhčlam’ė' Gėlės Tėlegr u‘ i vlsb

AŠ-
; Čėlfcs vesVuylms^bankietains Ir

3316 sTHatite^St.
Pbone Boulevard 73U. Chicaao. IU.

ii

f r

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

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

- .................... ..... ........1 "" 1,1 11 !-■■■—■

STORAGE RAKANDU BARGĖNAI 
$200 importuoti kaurai ___  $25.00
$800 kaurai „.4__ _________  $85.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara.,vakarais ir nedėfidj. 
•RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

ANGLIS! Taikstančiai namų var
toja .ekonomiškaš, be suodžių Tro- 
aicair anglis—Garantuotas svarumas 
ir šilinga; Scrėenmg — $4.75; Mine 
rųn — $5.75; Lump arba egg — 
$6.00. .. . .

nortIieRn coal co., 
....... t . .i 3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 —

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 25* iki 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki - 24 
mėnesių. Kreipkitės. visuomet i - 

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO. 

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

RADIO TAISYMAS
- RADIO RĖPAIRS

Pataisymui radio sU ga- 
rantija pašaukit 

Lafayette 4893
Garsiakalbius išrenduojam mitin
gams, koncertams, šokiams prieina
ma kaina.

Išteigta
1925 m.

4083 Atcher Avė.
„ tarp California ir Mozart

ru-
ę- w-j ■ e

= r,f > .rr 1 ,v» ►» i.;n ■■

vai. ryto 
i Radio Stotis 
į WGĘS 
. 1360 kilocycles

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti.' Mes 
taipgi daromo visokį bUkorystis 
dėrbą.

8216 So. Halsted Street.
Tel, VICtory 4965.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

h /*4 t '“Til f ' *> i1'■ *' i* 'l ' *

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabaką, 1728' S. Halsted St. 
Ganai .9845.

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

VALGYKLA 
restaUrant

MRS. MARY BARTKUS 
lllth and Fairfietd Avė.

Gaminame lietukus yąlgią$v.

t 
f 
ij 
ž

<

i

. Panedėlj
i Seredą ir 

Pėtnyčią
, S ,■ . 1 1 t •>! ' , * • -

dabsfr eina Naujienų 
rytiniai radio progta- 
ihaiį kliriudse paduo
dama vėliausios žinios 
iž Chičagoa ir viso pa* 
šaulio?

TAIPGI i

9 vaL vakarer
i iš stoties

WSBC
kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

i

Crane Coal Cm
, 5332 So. Lorig Ave.

Chicago. IU. 
r i * • ‘ JT .

TEL. REPUBLIC 8402

Buy gloves with; whtrt 
it SdVteš

“5..S

<»■

LISmiNE 
fOOtH PAŠTE 

25e

21



Antradienis, vas. 19, 1935

MUSŲ SKAITYTOJAI CLASSIFIEDADS
' Raitai skiriami I i| skyrių netyri būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 

“Musų Skaitytojams” būtinai pridėdami savo vardą Ir pavardę.
V

ir vi-
mums

Lietuvos Baletas ir A.( Vitkaus
ko norai

Rašo ŽEMAITIS

NAUJIENOS, Chm UI
■ .4 I..I   II iiĮii<».w«i*«y

• ' ‘i1 y ■■ . (
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Mano Pastabos
ĮSPŪDINGAI PRAĖJO ALTASS SURENG
TAS 16-T0 VAS. SUKARTUVIU VAKARAS

Entuziastiška publika užpildė Chicagos 
Lietuvių Auditoriją sekmadienio vakare

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

a

Chicagiečiai negali nieko at
siekti todėl, pareiškė p. Kalvai
tis, kad jie praleidžia laiką ne 
konstruktyvų darbą dirbdami, 
bet užsivarinėdami vienas prieš 
kitą, negerbdami vienas kito į- 
sitikinimų.

“Kur tie žmonės, kurie, pa
vyzdžiui, priešinasi “Lituani- 

Į salę susirinko su-'cos II” skridimui padės akis, 
kai leitenantas Feliksas Vait
kus nuskris į Lietuvą?” Ar jie 
tada vėl paliks patriotais, da
bar netikėdami, 
kenkdami?

Ar tie žmonės, 
Įeit. F. Vaitkui, 
sąžinę, jeigu jis kartais ir žū
tų. • Ar jie bu‘s kaip tie fari
ziejai? Ar mes patys lietuviai 
smerksime Įeit. Vaitkų, kuo
met gal visas pasaulis jį gerbs 
kaip didvyrį? Kokia bus musų

apibu-

“Mes iškilmingai pasižadame 
Lietuvą remti visuomet 
šokiais budais, kokie tik 
bus galimi...” ,

Tie žodžiai daug-maž
dina u. i. pi.’blikoie, kuri vek- 
mad'enį vakare dalyvavo Lietu
vos Nepriklausomybės Sukak
tuvėse Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje.
virš 700 žmonių, kurie su en
tuziazmu atsidavė Lietuvos 
Laisvės dienos pagerbimui ir 
ta proga dar karti) pareiškė 
Lietuvai savo lojališkumą ir pa
siryžimą stoti ją moraliai gin
ti.

Susirinkusieji ir keliasde- 
šimts draugijų atstovų tų sen
timentą išreiškė priimdami re- 
rezoliuciją, kurioj pareiškė, kad:

“Mes griežtai protestuojame 
prieš Vokietijos ‘nacių* grasi
nimus Lietuvai ir jų neteisėtas sąžinė, kur padėsime akis?

vienas

kurie 
p. Ja-

abejodami,

kurie kenkia
turės gryną

už mačais Klaipėdos 
Tvirtai pasitikėdami, 
šaulio simpatija bus 
va, kuomet ji nesvyruojančiai 
pasmerks priešvalstybinius są
mokslus Klaipėdoje, mes iškil
mingai pasižadame Lietuvą rem
ti, idant ji laimėtų ir,pašalintų 
visas kliūtis iš savo kelio į j- 
vykdinimą tų principų, kurio 
yra pareikšti jos Nepriklauso
mybės deklaracijoje”.
. Rezoliucija buvo priimta 
vienbalsiai ir Amerikos Lietu
vių Transatlantinio Skridimo 
Sąjunga, kuri vakarą rengė, pa
siuntė ją į Lietuvą.

Apie Klaipėdą plačiai komen
tavo “Naujienų” redaktorius 
P. Grigaitis, kuris priminė, kad 
Vokietijos naziai gal nefjek 
pasiryžę atplėšti nuo Lietuvos 
krašto dalį, kiek varu, gąsdini
mais ir grasinimais neleisti 
tvarkytis, taip kaip ji privalo. 
Lietuvą terorizuoja, kad pri
versti ją išteisinti Klaipėdoje 
suimtus suokalbininkus, kurių 
teismas dabutriu lai’;/ vyks
ta Kaune. paliktų tik nepri
klausomybės šešėlis”.

Kokia butu Lietuvos nepri
klausomybė, paklausė kalbėto
jas, jeigu Lietuva, kito turėtų 
bijoti ir nenubaustų krašto iš
davikus? Ko butų verta ta ne
priklausomybė, jei Lietuva, bū
dama nepriklausoma, turėtų 
klausyti Vokietijos ar kitos 
valdžios! Tai nebūtų nepri
klausomybė, tai butų tik jos 
šešėlis”.

Taigi, dabartiniam momen
te, kuomet Lietuvai gręsia toks 
pavojaus, jai reikia musų mora
linės paramos, baigė kalbėto
jas. Susirinkusieji kartu su 
draugijų atstovais, tai tuojau pa
darė priimdami jau minėtą re
zoliuciją, kurios ištrauka pa
duodama aukščiau.

Įspūdingai kalbėjo Lietuvos 
Konsulas Chicago j e, Antanas 
Kalvaitis. Tik-ką grįžęs iš Ke- 
noshos, ku‘r kalbėjo Sukaktu 
vių Paminėjimo parengime, kon
sulas tuojau atvyko į Audito
riją.

Apibudinęs Nepriklausomybės 
sukaktuvių reikšmę, p. Kalvai
tis tęsė toliau pašvęsdamas kai* 
bą pačių chicagiečių lietuvių 
reikalams. Ko mums, chicagie- 
čiams trūksta, kas yra pas mus 
negero, jis paklausė?

Draugiškai, nuoširdžiai...”
“Aš kalbu į jus DRAUGIŠ

KAI, nuoširdžiai. Aš kalbu 
apie tai, ką aš pats jaučiu 
ir kas yra mano širdyje...”

“Paimkime pavyzdžiui Keno- 
sha. Ten lietuvių mažas bure- 

’ lis. O vienok tas mažas būrelis 
turi miesto valdyboje savo al- 
dermoną. O ką mes Chicagie- 
čiai turime? Nieko. Ar tocįel, 
kad musų yra perdaug, arba 
mes negalime turėti? Visai

Krašte, 
kad pa

su Lietu-

Ar mes neturime nugarkau- 
kad 
su-

lio, ar mes esame lepšės,, 
mes negalime pagalvoti ir 
prasti dalyko?..

“Turime būti lietuviai”

Kartu su p. iždininku buvo 
atsilankęs į iškilmes ir žymus 
kriminalio teismo teisėjas p. 
Lewe, kuris papasakojo, kad 
per 30 metų turėjęs nuolatinį 
kontaktą ?u lietiniais, nega
lėjo praleisti šių iškilmių į jas 
neatsilankęs.

Lietuviai jį išmokino taupyti
Pirmieji mano klientai buvo 

lietuviai. Amerikiečiai yra iš
laidus, pinigų nemoka taupinti, 
bet mane lietuviai išmokino ir 
lietuviškoje spulkoje aš pir
miausiai pradėjau laupyti. Da
bar nesigailiu”. Visoje jo karje
roje nuolat žymiai figūravo lie
tuviai ir jis taip gerai juos pa
žįsta, kad jaučiasi kaip 
jy-

Iš draugijų atstovų, 
atsilankė vakare kalbėjo
kavičius, ALTASS darbuoto
jas, ir pirmininkas Keistučio 
kliubo ir p. Pietkiewicz, nuo 
Brighton Parko kolonijos. Jis 
yra kandidatas j 12-to wardo 
aldermonus.

Tarp kitų draugijų atstovų, 
kurie dalyvavo rezoliucijos pri
ėmime, buvo pp. K. J. Semaš
ką, M. Tribičas, J. Bačiunas, 
K. P. Deveikis, M. Kasparaitis 
ir p. Naujok, Wąlskis, pp. Lau- 
danskis ir S. Šileikis, Pankaus- 
kas, F. Bistras, K. čepukas ir 
daugelis kitų.

Muzikalę programo dalį iš
pildė “Birutės” choras, kuris 
gabaus p. J. Byansko diriguo
jamas, sudainavo Amerikos ir 
Lietuvos himnus, ' “Lietuviai 
Mes Esame GJmę” ir dainą, 
“Ulonai”.

Kelis šokių numerius atliko, 
p. V. Beliajus su p-le V. Gry
baite ir būrelis mažų vaikučių 
iš Beliajaus mokyklos.

Vakaro solistas buvo p. Sta
sys Rimkus. Jis sudainavo gy
vai tris įvykiui 
liaudies dainas, 
nepaleidžiamas, 
ketvirtą.

Po programo 
kuriems muziką 
Byansko orkestrą

šios dienos' mano pastabos 
skiriamos moterims. Ne todėl, 
kad aš pataikaučiau moterims, 
bet todėl, kad mano manymu 
susidėjo tokios aplinkybės. Tos 
aplinkybės yra ir politinės ir 
socialus.

Panagrlnękim biskį politines 
aplinkybes. Demokratų ir re- 
publikonų partijos dabar ėda
si, kiek tik gali. Republikonai 
demokratus tiesiog vadina kri
minalistais. Demokratai, sėdė
dami prie valdžios vairo, nie
ko tokio didelio negali padary
ti, nes visur stoja jiems sker
sai kelio republikonai. Tuo bu- 
du reformos eina labai lėtai. 
O reformos būtinai reikalingos 
vykdinti gyvėniman. kaip 
Įima greičiau, čią turėtų 
eiti darban moterys; 
čios galingos partijos 
ra.

kol 
dar

ga- 
at- 

tre- 
nė-

» JCf »
Pereitais rinkimais 

balsuotojų buvo keturios de
šimtys aštuoni nuošimčiai. Jei 
rietenos tarpe demokratų ir re- 
publikonų tęsis ilgiau, reikia 
spėti, kad moterų balsai dar 
labiau padaugės, O jei moterų 
balsai padaugės, tai tuomet mo
terys galės sutverti savo — 
moterų partiją.

ir

moterų

Pirmadienio /Naujienų laidoj 
Arėjas Vitkauskas atsišaukė į 
visus Amerikos lietuvius, į laik
raštininkus, į 'meno organiza
cijų veikėjus ir net j landųjį 
Naujienų reporterį, kad visi 
užsidegtų noru ir padėtų atsi
kviesti į Kolumbo žemę Lietu
vos baletą, kurs dabar gastro
liuoja Monte Karlo gemble- 
riams.

Tai yra ^drąsus pasiūlymas.
Be abejo butų puiku parody

ti amerikiečiams ir Amerikos 
lietuviams Lietuvos progresą 
meno srityje. Tam niekas nesi
gailėtų pei triūso nei pinigų.

Bet ar Lietuvos baletas yra 
Lietuvos meno padaras? Ar 
lietuviai jį išvystė? Ar paga
lios lietuvaitės bei lietuviai 
ka tame balete?

Yra žinoma, kad Rusijos 
lerinos vadovauja Lietuvos 
letui. Jos atvyko Lietuvon,
da sovietų proletarijatas nebe
norėjo žiūrėti į jų aristokratiš
kas blauzdas. Visame balete ro
dos yra tik kelios lietuvaitės, 
kurios turi pasiduoti rusiškai 
komandai. Tame Lietuvos bale
te nėra nieko lietuviško.

Išeiviai Amerikoje trokšta 
pamatyti arz išgirsti iŠ Lietu
vos tik tą, kas yra malonu lie
tuvio Širdžiai, kas parodo lietu
vių dvasios savystovį augimą. 
Kas mums iš tų pamėgdžioji
mų. Mes čia ir patys užtekti
nai pamėgdžiojam. Musų jauni
mui Amerikoje svarbu patirti, 
ką lietuvių dvasia pagamino, 
ką ten Lietuvoj lietuviai savo 
sukurė. Tąi butų tikras lietu
viškas dVasios; užmušimas,. kad 
Lietuva Amerikoj ė’ pradėtų gir
tis tuo, ką i ji pasivogė nuo ru
sų.

Taigi tegul tas “Lietuvos” 
baletas šoka Monte Karlo’s ka- 
z.irninkams arba tegul pašvais
to kojom Anglijos lordams, bet 
čia Amerikoje mes gėdytumės 
prisipažinti, kad tai musų 
lėtas, žinodami, kad tai yra 
rusų padaras su rusiškomis 
kikėmis.

Man išrodo, kad pono 
Vitkausko pasiūlymas yra 
sai ne vietoje. Aš bent dėl 
nesivarginsiu. —F. Bulaw.

Apie Cicero plutokratus

so-

ba- 
ba- 
ka-

pritaikintas 
bet publikos 
užtraukė ir

tęsėsi , šokiai, 
parūpino p.

Atsisakė apkaltinti 
merginą nušovusią 

sužieduotini

ba- 
tik 
šo-

A. 
vi- 
jo

Pradiniai (prim-

ir užsidegimu 
plojo, lyg duodama su
kati, “taip, p. Konsule, 
pasakei mums teisybę, 
mus barei ne be pama-

Kriminalio teismo grand jury 
atsisakė apkaltinti ir patrauk
ti atsakomybėn už nužudymą 
sužiedotinio. Paliusuotieji buvo 
Miss Luella 'Schroder, 23 me
tų, kuri nušovė deputy šerifą 
Edward Libby. Ji pareiškė pri- 
saikintiemsiems, kad šovė ap
sigindama.

Griausmingais aplodismen
tais publika lydėjo konsulo žo
džius, kuriuos iš širdies gilu
mos jis kalbėjo. “Mes visi esa
me lietuviai, ir mes lietuviais 
turime būti. Mes galime būti 
socialistai, fašistai, katalikai, 
bet tuo pačiu laiku mes esame 
lietuviai. Kuomet kyla klausi
mas, kuris liečia lietuvybę, ku
ris liečia lietuvių vardą, mes 
turime padėti į šalį savo įsiti
kinimus ir turime palikti vien 
lietuviai...

“Jei kandidatuoja ' lietu
vis į valdininkus, ar jis butų 
vienoks, ar kitoks, bet mes lie
tuviai turime jį remti, už tai, 
kad jis yra lietuvis. Mes, virš 
visko, turime būti lietuviais...

Vargu galima atvaizduoti į- 
spudį, kurį į susirinkusius pa
darė konsulas A. Kalvaitis sa
vo atvirais žodžiais. Taip kaip 
jis kalbėjo iš širdies gilumos, 
taip publika parodė jam ir pri
tarimą iš savo širdžių gilumos. 
Su entuziazmu 
ji ilgai 
prasti, 
tamsta 
tamsta 
to...”

Vakarui einant prie pabaigos 
scenoje pasirodė ir ilgai lau
kiamas leitenantas Feliksas 
Vaitkus, kuris šią vasarą skris 
j Lietuvą su “Lituanica II”. 
“Feliksas sakė, kad jam leng
viau perskristi okeaną, negu 
‘spyčių’ pasakyti, bet jis pas 
mus atsilankė ir prabils”, pa
reiškė p. A. Kartanas, ALTASS 
prezidentas ir vakaro vedėjas, 
perstatydamas lakūną.

“Musų Feliksas”

Jis ir prabilo. Nedrąsus, kuk
lus “Musų Feliksas”, kaip dau
gelis jį vadina, atsistojo estra
doje ir kalbėjo, čiagimęs jau
nuolis, jis valdė lietuvių kalbą 
gražiai, tik kur-nekur įspraus
damas anglišką išsireiškimą. 
Jis prisiminė apie vėliausius 
skridimo planus ir kokią reikš* 
mę skridimas turės Lietuvai. 
Ištisa jo kalba randasi kitoje 
vietoje šiame numeryje. .

Tarp kitų kalbėtojų buvo p. 
Justinas Mackevičius, ALTASS 
iždininkas, kuris būdamas iž
dininku, apie iždo reikalus ir 
kalbėjo. Jis pareiškė, kad skri
dimo užbaigimui dar trūksta 
pinigų. Lietuva sutinka tą tru
kumą padengti, bet ar mes ame
rikiečiai parodykime, kad darbą 
pradėję, negalime jo baigti, ir 
turime j senąjį kraštą šauktis 
pagalbos? “Netikiu, kad mes 
to dasileisime. Esu tikras, kad 
darbą užbaigsime... baigė savo jie apsivylė. Seifas buvo tuš 
trumpą kalbelę p. Mackevičius

Sprogusi automobilio 
padanga nulaužė 

koją
Lenkui Henry Bolanowski 

buvo nulaužta koja, kai sprogo 
automobilio padanga. Nukentė
jęs, kuris gyvena adresu, 2518 
N. Long avenue, laikė rankose 
padangą, gelbėdamas draugui 
pradurtąją pakeisti. Netikėtai 
ratas sprogo ir parmetė jį ant 
žemės.

Ar moteris gąli būti šalies 
vice-prezideritė ąrbą preziden
tė? Ar moteris turi užtektinai 
kvalifikacijų? Ąš sakyčiau, kad 
taip. Man ir jums yra žįnoma, 
kad moteris yrą motina. O kas 
daugiausiai rųpinąsi vaikais ir 
Šeimynos kasdieniniais reika
lais, jei ne medina.

Kas gi kitas- turi tokią mei
lę, kaip mptinq$ meilė? Moti
na rupi, kądtJ9^ vąikaj užaug
tų sveiki, ..dori, protingu Kad 
jų niekas neužgautų, nesužei
stų, neužmuštų.* Nei viena mo
tina nenori, kącį vaikas eitų į 
karą ir ten žūtų. Reiškia, mo
terys yra tikros taikos šalinin
kės. O taiką dąjbąi’tiniąme ša
lies ir pasauliniame suirime bū
tinai yra reikalinga.
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Moteris, jei butų prezidentė, 
pirmučiausiai pasirūpintų, kad 
šalyje butų kuomąžiausiai ap
siginklavimo. žiūrėtų, kad yi-' 
si vaikai butq sočiai pąvalgy- 
dįnti. žiūrėtų, kad neįvyktų 
karas su kitomis yąlstybėmis.

Apie išleidimą pipigų galir 
ma pasakyti, kąd visoje šaly
je moterys išleidžią aštuoniaą 
dešimtis nuošimčių vyrų už
dirbtų pinigų. Motelis, jei bu
tų prezidentė, pąsirUpintų biu
džetą taip sutvardyti, kad vi
siems šalies gyventojams už
tektų ir dar liktų.

CICERO 
ary) balsavimai Ciceroje praė
jo, bet politiški kivirčai tarp 
lietuvių dar neužsibaigė. Lietu
viai prieš balsavimus buvo taip 
įkaitę, kad net ir dabar vieni 
kitiems špygas teberodo. šian
dien skaitydamas vieną lietu
višką laikraštį (kurio vardą čia 
neminėsiu) patėmijau, kad vie
nam lietuviui, kuris tiek daug 
darbavosi dėl lietuvių gerovės, 
ir daug laiko ir energijos pa
aukavo organizuodamas lietu
vius, už jo visą gerą darbą yra 
užmokama su purvais.

Tame pačiame laikraštyje ki
tas lietuvis, kuris su lietuviais 
pirmiau nesiskaitė, net ir savo 
pavardę yra išmainęs, šiandien 
yra keliamas j dangaus aukš
tybes ir* sako, kad jis yra ge
riausias lietuvių prietelis. Dėl 
ko tas yra daroma, tai musų 
lietuviški plutokratai tik patys 
težino. Musų lietuviški pluto- 
kratai tame laikraštyje nepa
siuntė purvų musų distrikto 
senatoriui ir Cicero miesto ma
jorui. Tur būt, antroji pusė 
jiems daugiai! dolerių aukavo 
prieš balsavimus. Laikas lietu
viams-užmiršti ypatiškūmus ir 
stengtis būti mandagesniais.

Jono Duktė.

Sunkiai sužeistas
Juozas Ascilla

vos filmos bus rodomos West 
Pullmane parapijinėje svetainė
je, Emerald ir 122 gatvės.

Ketverge bus Ciceroj.

Mirė Crane Co. dar 
bininkas nuo pirš

to žaizdos

šios šalies pirmutinis prezi
dentas Washingtonąs, buvo ge
nerolas; vadinasi; kariautojas 
Grant irgi buvo 'generoląs. Pre
zidentą Washingtoną net ka
ralium norėjo; padaryti. Ir 
abelnai vyrai visuomet buvo, 
o gal ir bus kariautojai.

NORTHSIDE — Pereitą šeš- 
tądięnį, vasario 16 dieną, pa
buvęs pas savo brolį Vincą, Ci
cero j ė, Juožas Ascilla ėjo prie 
gatyekarįo ‘ važiuoti namo. Iš 
kažin kur atvažiavęs automo
bilis trenkė visu . smarkumu į 
jį. Pasekmės buvo labai liūd
nos — kairės kojos kaulas bu
vo nulaužtas žemiau kelio, įlauž
ti 4 šonkauliai, na, ir šiaip vi
sas gana daug aplamdytas. Da
bar randasi Frarices Willard li
goninėj, prie Central avė., Co- 
lumbus parke. . * ,

Kadangi Juozas Ascilla buvo 
darbštus, priklausė prie chorų 
ir draugijų, tai yra įsigijęs la
bai daug draugų, kurie pamatę 
šią žinutę pasistengs jį ligoni
nėj atlankyti. —T. Rypkeyičius

Berwyn ligoninėje mirė Crane 
Bendrovės mašinistas James 
Janda, 47 3924 East Avė.; Stick- 
ney. Laike darbo Janda persi
pjovė pirštą, kuris užsinuodijo 
ir atnešė jam mirtį.

O moterys yrą taikos mylė
tojos. Joms, > sekąmais rinki
mais, reikėtų pąinatį šalies val
džią į savo ranhaą. Moterys 
yrą namų šeimininkės; jos tu
rėtų būti ir šąlies šeiminin
kės.' : > '

Automobiliai užmušė 
du, sužeidė tris 
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Vakar automobilių nelaimėse 
Chjcagoje žuvo du žmonės ir 
trys buvo sunkiai sužeisti, 
so, Chicagoje ikiŠiol buvo 
mušti 95 žmonės, o Cook 
skrityje—116.

Vi- 
už- 
ap-

Dirbo, dirbo-ir nie 
kas neišėjo

Iš Lietuvos grįžtap 
Oną Juozaitienė

Kalbamos Filmos iš 
Lietuvos

Gauta žinią, ka4 vą$- 6 d., iš

Visos Chicagos lietuviai labai 
puola žiūrėti ir klausyti kalba
mų filmų, kurias atvežė iš Lie-

Vagiliai įsigavo į ofisą Con
tinental Rubber Works, 26 W. 
Austin avenue. Atsinešę visas 
saugiųjų kaąų ątidarymo in
strumentus, jie dirbo per kelias 
valandas, kol atidarė. Bet kaip

čias

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269
—O—

MODERNIŠKAS Baras ir Back Bar 
Coli Box ledaiins, show kęsas, sta
lai ir kėdės $200, arba geriausis pa- 
siulijimas. 3601 So. Union Avė. Tel. 
Yards 2414.

—O—

—o—
BARO FIKČERIAI pardavimui, 

pilnas setas, taipgi stiklai. 615 West 
16 St. Canal 0394.

—o---
RESTAURANTO fikčeriai parsi

duoda. Barmenas. 2721 South 
Halsted St. 1 lubos užpakalyj.

Educational
.Mokyklos

REIKALINGA — Moterų mokin
tis grožies kultūros. Vyrų mokin
tis barberystės. Lengvai išmokti. 
Gerai apsimokanti profesija. Priei
namos sąlygos. Ateikit — Rašykit 
arba Telefonuokit dėl smulkesniu in
formacijų. Moler System 59 East 
Monroe St. Central 6393.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEšKAU bile kokio darbo. Esu 
nesenas, kam reikia, matykit arba ra
šykit. Ą. Balčunns. 3233 S. Halsted 
St. 2ros lubos užpakaly.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEšKAU savo broli, Petras 
Termėnas, 30 metų atgal gyveno Chi
cago je. Paėjo iš Lietuvos, Kauno rėd.. 
Šiaulių pav., Trijiškių parap., Der- 
meikių kaimo. Prašau jo paties, 
arba kas apie ji žinotų pranešti, bu
siu dėkingas.

LEONAS TERMĖNAS
28 N. Halsted St., Chicago, III.

Miscellaneous

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

PRANEŠIMAI
L s ’ .
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Bridgeportas D. L. K. Vytauto 
Draugija laikys mėnesini susirinki
mą antradieni vasario 19 d. 1935, 
7:80 vai. vck. Chicago Lietuviu Au
ditorijos svetainėje, 3133 So. Halsted 
St. . Visi nariai būtinai privalo at
silankyti nes yra svarbių reikalų ap
tarti ir svarbių raportu išklausyti ir 
apsvarstyti kaslink sergančiu narių. 
Taipjau, kurie esate pasilikę su ino- 
kėstimis būtinai nepamirškite apsi
mokėti, priešingai, kad neliktumėt 
suspenduoti arba išbraukti. Prie to 
reikės išrinkti komitetą surengti me
tini balių. P. K. sekr.

North West Lietuvių Moterų kliu- 
bo susirinkimas ivyks antradieny 
vasario 19 d., 1935 m.. P. Kairių 
bute, 5128 George St. 7:30 vai. vak. 
Narės malonėkite atsilankyti.

M. K. sekr.
, Cicero, Lithuanian Improvement 

Ktiubas laikys mėnesini susirinkimą 
vasario 19 d., 8 vai. vak. Liberty 
Svet., 49th Ct. ir 14 St. Visi esate 
kviečiami atsilankyti, nes bus svar
būs susirinkimas. Bus aiškinama 
apie vandenio bilas ir kitus svar
bius dalykus. A. F. Pocius.

REIKIA teisingų vyrų ir 
gerų degtinės pardavinėto
jų, kurie gali investuoti po 
$5000 į gerai žinomą ir iš
dirbtą likerio biznį. Puiki 
ateitis teisingiems vyrams. 
Atsišąukit arba rašykit į 
Naujienas, Box 220, 1739 S. 
Halsted St., Chicago, III. ,

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

MOTERIS prie namu darbo. Gy
venti vietoje.

6236 So. Western Avė.

Help VVanted—Male-Female
Darbininku Reikia ____

REIKALINGI vyrai ir moterys 
salėsmonai ir “solicitors” su autobo- 
bilium ar be, vaikščioti po # stu- 
pardavinėti . namu reikmenis ir 
drabužius ant išmokesčio. Galėsite 
parduot savo pažystamiems. Mes 
pagelbėsime pradžioje. Alga ir ko
misas. Rašykite angliškai. Box 219 
1739 S. Halsted St.

t

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TAVERN pardavimui arba priimsiu 
partneri — nebrangiai. 449 W. 31 st 
St Calumet 4699.
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Business Service '
' s Biznio Patarnavimas

OKSAS EXPRESS, Coal. Wood & 
Movint, Anglis •— Spėriai. Franklin 
CoUnty Egg — $5.85 — 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.35). Pristatom vi
sokių kitų rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambariu rakandus 
— nuo pirnių lubų iki pirmų lubų, 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra.
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NAMV SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkdms reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertu patarimas visose namų savi
ninku 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 savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St. 

Tel. Ąrmitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met. 
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TĄVEĘN geroje vietoje, biznis iš
dirbtas, parduosiu arba priimsiu pu
sininką su mažai pinigų, nes vienai 
moteriai persunku, 549 W. 18 St.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

KAM NUSIBODO MIESTE 
GYVENTI

Parsiduoda arba mainau 3 biznius 
ir 22 akerių farmą su gyvuliais, pa
dargais ir mašinomis. Biznis gazo
lino stotis ir tavern su laisniais ir 
hotelis. Bizni mainysiu i namu ar 
krautuvę kad ir bile kokią.

D. TAUJENIS
P. O. Box 5. Carter, Wis.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

MORGIČIŲ LAIKYTOJUI reikia 
cash. —6 kambarių mūrinis bunga- 
low, ąržuolo baigtas — 2 karu mū
rinis garadžiiūs taipgi 5 kambarių 
mūrinis moderniškas bungalow. Karš
tu . vendeniu šildomas. Lotas 30x 
125, 6 metų senas. — $4500, Mar- 
ųuette Manor.

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

Tek Republic 2800—2801

Lietuvos išvyko atgal j Ameri- tuvos Al. Kaulakis. Filmos pa
ką, p. Ona Juožąjfienę, chįca-’rodo dabartinį Liętuvos gyve- 
gie$o Dr. Jųo^į^iį? žmpna. Ji .nimą.
busChicįgąje: šiądien, utąyniųke, vasario 
tyje.Lietuvoj#pp. JU6- 19 <L Al: Kaulakis rodys tas 
ząičių duktė) Ireną, kuri ište- filmas West Sidėje, parapijinč- 
kėjo už vieną žymaus niinisteri- je» svetainėje, 2323 W. 23rd pi.

1 Rytoj, vasario 20 d., Lietu-jos tarnautojo.
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