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NRA Pralaimėjo Bylą su 
Weirton Steel Co

Federalinis teismas pripažino, kad NRA 
įstatymas apie kolekty ves derybas buk esąs 
nekonstitucinis ir kompanijos neliečiąs

gaivi

prieš 
suor-

VVILMINGTON, Del., vas. 27. 
—Federalinė valdžia pralaimė 
jo svarbią bylą, kuri buvo už
vesta pasiremiant šalies 
nimo įstatymais NIRA.

Byla buvo užvesta 
Weirton Steel Co., kuri
ganizavo savo kompanijos uni
ją, atsisakė pravesti teisingus 
darbininkų atstovų rinkimus ir 
atsisakė tartis su kitomis dar
bininkų unijomis. Byla buvo už
vesta, kad priversti kompaniją 
pildyti 7-A punktą NRA įsta
tymų, pripažįstančių darbinin
kams laisvas kolektyves dery
bas su kompanija.

Federalinis teisėjas John P. 
Nields savo nuosprendy paskel
bė 7-A punktą nekonstituciniu 
ir visai neliečiančiu kompani
jos. Kartu jis nusprendė, kad 
federalinė valdžia neturi teisės 
kištis į kompanijos gamybą ir 
jos santykius su darbininkais.

Kadangi federalinė valdžia 
turi teisę kištis į tarpvalstijinę 
prekybą ir ją reguliuoti, o ka
dangi Weirton. Steel Co, kaip 
tik ir veda tarpvalstijinę pre
kybą, tai kad tą apeiti teisėjas 
išnešė labai “gudrų” patvarky
mą: kad pati gamyba ir vedi
mas dirbtuvių nesudaro tarp- 
valstijinės prekybos ir kad to
dėl valdžia, kuri gali kontro
liuoti tarpvalstijinę prekybą, 
neturi teisės kištis į pačią ga
mybą tai prekybai prekių ir į 
tą prekybą vedančios kompani
jos dirtuvių vedimą.

Todėl, teismo nuosprendžiu, 
kompanija gali elgtis su savo 
darbininkais kaip tinkama.

Valdžia veikiausia apeliuos 
teismo nuosprendį.

NRA pralaimėjo ir 
kitą svarbią bylą
LOUISVILLE, Ky., vas. 27. 

—NRA susilaukė dar vieną 
skaudų smūgį, kai vietos fede
ralinis teisėjas Charles I. Daw- 
son išdavė injunctioną ir už
draudė federalinei valdžiai vy
kinti minkštųjų anglių kodek
są.

Teisėjas Dawson nusprendė, 
kad kodeksas yra nekonstitn- 
cinis kada jis yra taikomas 
kompanijoms, kurios daro biznį 
vien savo valstijose ir negabe
na savo prekių (anglių) į kitą 
valstiją.

Teismo nuosprendžiu, girdi, 
yra skriauda piliečiui, jei jis 
yra verčiamas mokėti darbi
ninkams augštesnes algas, ne-
gui jis nori mokėti. Tai esąs j kelis metus sumokėjo išpirki- 
neteisėtas valdžios paneigimas mui savo pagrobto kūdikio, 
piliečio teisės vesti biznį taip i Laikraštis priduria, kad $96 
kaip jam pačiam tinka ir tuo (liko paskleista jau po to, kai

I tapo suimtas Bruno Hauptmann, 
kuris liko pasmerktas mirčiai 
už kūdikio pagrobimą ir nužu
dymą. $30 buvo paskleista tik 
pereitą penktadienį.

paneigiamos jo teisės prie nuo
savybės.

Valdžia skubiai apeliuosianti 
ir šių bylą.

Viena plieno kompa 
nija iš karo pelnė 

$68,000,000
Kartais 

nuoš. 
tuves
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Judge Thurman Hur»t Oklahoma statė reformatory. Phil Kennamer
Oklahomos valstijos kalėjimas, kur turės praleisti 25 metus Phil Kennamer, federalio teisėjo 
sūnūs. Phil Kennamer liko nubaustas kalėjiman už nužudymą savo draugo. Jo bylą nagrinėjo 
teisėjas Thurman Kurst (po kairei).

B

jos pelnas siekė 57 
ant investuoto į dirb- 
kapitalo

WASHINGTON, vas. 27. — 
Senato amunicijos komiteto ty
rinėjimuose paaiškėjo, kad Beth- 
lehem Steel and Shipbuilding 
Corp. ir visos jai priklausan
čios kompanijos karo metu 
bendrai pelnė net $86,000,000.

Tų kompanijų pelnas siekė 
nito 20 iki 57 nuoš. ant inves
tuoto į dirbtuves kapitalo.

Jau pirmiau paašikėjo, kad 
tos kompanijos prezidentas vien 
bonusais karo metu pasiėmė 
daugiau kaip $3,000,000.

29 darbininkai žuvo 
eksplozijoj Rusi

jos dirbtuvėj
MASKVA, vas. 27. — 29 dar

bininkai liko užmušti eksplozi
joj ir gaisre, kuris sunaikino 
Krasino paišelių dirbtuvę Mask- 
vos priemiestyje.

Nors nelaimė įvyko šeštadie
ny, bet tik dabar apie ją pa
skelbta, kada žuvusiųjų darbi
ninkų kūnai liko sudeginti.

Eksplozija didelių oro kom
presorių 
durnaktį 
augštų 
gaisras,
šaukti visi Maskvos 
šiai, 
pasisekė gaisrą suvaldyti.

Dirbtuvė ir sandelis liko ‘vi
sai sunaikinti. Dalis netekusių 
darbo darbininkų liko paleis
ta atostogoms, o kiti liko su
imti Sacco-Vanzetti paišelių 
dirbtuvės, taipjau Maskvoj.

įvyko tuoj prieš vi- 
ir sugriovė dviejų 

dirbtuvę. Tuoj kilo 
kurį gesinti liko pa- 

ugniage-
Bet tik už trijų valandų

Vis dar nepaliauja 
sklisti Lindberg- 

ho pinigai

Anglijos parlamen 
tas pradeda svarsty 

ti Indijos bilių
Bet tam biliui pasipriešino patys 

Indijos princai. Numatoma 
parlamente aštri kova

8 s
tinir

30 bombų Havanoj

Mussolini giriasi net 
8,000,000 kareivių 

armija
Grūmoja visiems, kas drystų 

pasinaudoti iš Italijos keb
lumų Afrikoj ir bandytų pul
ti Italiją

Puolė streikuojančią 
anglių pristatytojų 

unijos raštine
Prokuroro policija suėmė 20 

unijos darbininkų, taipgi pa
ėmė visus unijos rekordus 
ir knygas

LONDONAS, vas. 27. — An
glijos parlamentas pradėjo 
svarstyti Indijos bilių, kuris 
suteiktų Indijai labai aprybotą 
savy valdą. /

f..,--.,.'.

Tečiaus jau pačioj pradžioj 
bilius susilaukė nesmagumų 
nes jam pasipriešino ir Bom- 
bay įvykęs Indijos princų su
važiavimas. Princai pasiprie
šino 43-ims biliaus punktams.

Kokiems punktams ir kodėl 
jie pasipriešino, nėra skelbia
ma. Bet valdžia tikrina, kad 
pasipriešinimas nėra nesutaiko
mas. Tečiaus ji vistiekpat pa
šaukė į Londoną keletą Indi
jos princų pasitarti su Angli
jos valdžia.

Biliui priešinasi ir Churchill 
vadovaujami patys kraštutinie- 
ji konservatoriai. Jie priešina
si todėl, kad bilius buk sutei
kiąs Indijai perdaug laisvės 
Biliui priešinasi ir darbiečiai. 
bet kaip tik priešingais sume
timais—kad bilius suteikia per- 
mažai laisvės Indijai. Todėl 
valdžia gali tikėtis bilių pra
vesti tik liberalų ir dalies kon
servatorių balsais. Iš tos prie
žasties galima laukti aštrios 
kovos parlamente.

Churchill jau buvo pasiūlęs 
atidėti biliaus svarstymą, bet 
jo pasiūlymas liko atmestas.

Taksai šešis kartus 
greičiau didėja, ne

gu gyventojai

HAVANA^ Kuboj, vas. 27.— 
Pereitą naktį Havanoj sprogo 
30 bombų, bet sužeistų žmonių 
nėra.

Kabineto krizis tęsiasi ir iš 
kabineto pasitraukė dar dumi- 
nisteriai. Ruošiai pasitraukti 
ir darbo ministeris. Nesusipra
timai ministerijoje iškilo dėl 
busiančių rinkimų sistemos ir 
dėl mokinių streiko.

Mokinių ir mokytojų streikas 
tebesitęsia.’^ 4 .

Laivas pasišaukė pa 
gelbos ir pats 

prapuolė
Spėjama, kad anglų prekių 

vas paskendo audringoj 
roj ir kartu žuvo 26 nariai 
įgulos

lai- 
ju-

RYMAS, vas. 27.— Italijos 
diktatorius Mussolini prigrū
mojo visiems savo priešinin
kams namie ir užsieny, kad jie 
nedrystų pasinaudoti iš Itali
jos kelblumų Afrikoje ir ne
drystų pulti Italiją, nes Itali
ja galinti prie ginklo pašaukti 
net 8,000,000 kareivių ir su jų 
pagelba atmušti visus prieši
ninkus.

Tečiaus, kad tas jo pareiški
mas neišgąsdintų pačius italus, 
jis pridūrė ,kad šiuo laiku ne
bus šaukiama kariuomenėn nau
jų rezervistų, išėmus 1911 m. 
rezervistus, jei bent iškiltų 
“komplikacijos Europoje“.

šis karingas Mussolini pa
reiškimas pagimdė sąjūdį tarp 
Europos diplomatų, nes nežino
ma kuriai valstybei jis yra tai
komas. Tečiaus spėjama, kad 
jis veikiausia yra taikomas Vo
kietijai, kuri’vis tyko pasigrob
ti Austriją. Tas gali iššaukti 
Italijos karą su Vokietija ir 
todėl Mussolini ir kalba apie 
savo milžinišką armiją.

5 žuvo juroj
NEWP0RT, Ore.

Du žmonės, prigėrė labai 
ringai jurai apvertus jų 
ką. 
juos

Trys pajūrio sargai 
gelbėdami.

v. 27. — 
aud- 
bar- 
žuvo

SACRAMENTO, Cal., v. 27. 
—Sevrieno Paiva 16 m., kuris 
nužudė savo dvi sesutes, 6 ir 
7 m. m., liko nuteistas visam 
amžiui kalėjimai!.

LONDONAS, vas. 27— Už
kluptas smarkios audros ir ne
tekęs vairo anglų laivas Brai- 
gowrie ėmė, šauktis pagelbos. 
Bet kada j nurodytą vietą at
plaukė jį gelbėti trys kiti lai
vai, tai jokių laivo žymių ne
rado.

Spėjama, kad laivas pasken
do nesulaukęs pagelos ir kad 
kartu su juo žuvo ir visa įgu
la iš 26 žmonių.

LILLE, Franeijoj, v. 25.,— 
Armand Longle, 27 m., taip no
rėjo darbo, kad jis pasivogė 
garvežį tikslu vykti į Paryžių 
ieškotis darbo. Bet jis liko su
stabdytas pirm įvyko katastro
fa.

Australijos ir Japo- 
' nijos santykiai s 

pagerėjo
Padarė prekybos sutartį

SYDNEY, v. 27. — Santy
kiai tarp Australijos ir Japoni
jos, kurie visuomet buvo gana 
įtempti, dabar žymiai pagerėjo 
ir jau priėjo iki to, bad abi 
valstybės padarė prekybos su
tartį.

CHICAGO.—Valstijos proku
roro Courtney policija, vado
vaujama kapt. Gilbert vakar 
puolė Chicago Coal Teamsters 
unijos raštinę 934 W. Madison 
St. ,suėmė 20 raštinėj rastų 
darbininkų, taipgi paėmė visus 
unijos rekordus ir knygas.

Taipgi buvo pulta ir unijos 
vado Michael Galvin raštine, 
809 W. Madison St., bet ten 
policija nieko nepešė. Galvin 
taipjau yra vadas kitų teams- 
terių unijos, kurie dirba prie 
kasimo, asfaltavimo, gatvių ly
ginimo. Ta unija taipjau re
mia anglių pristatytojų strei- 
ką.

Užpultoji unija prieš kiek 
laiko paskelbė anglių pristaty
tojų streiką, reikalaudama pa
kėlimo algų. Tą streiką pro
kuroras, k/iris asmeniniais si*- 
metimais kovoja teamsterių 
unijas, visomis priemonėmis 
stengiasi sulaužyti.

Streikierių vietas užėmė pro
kuroro suorganizuotos unijos 
nariai, kuriems policija teikia 
visą galimą protekciją. Todėl 
tarp streikierių ir prokuroro 
unijos streiklaužių įvyko jau 
keli kruvini susirėmimai, ku
riuose keli žmonės liko pašau
ti.

Šis puolimas unijos raštinės 
buvo padarytas tikslu galutinai 
sunaikinti uniją, nes teismo ke
liu prokurorui ją sunaikinti ne
pavyko.

Streikuojantys mo 
kiniai pikietuo- 

ja mokyklą
Skaičius pacientų ne 

pilnapročių ligo
ninėse didėja

LIVINGSTON, III., vas. 27.— 
Jau antrą dieną streikuoja Li- 
vingston High Sshool mokiniai, 
protestui prieš pašalinimą iš 
mokyklos 10 mokinių ir reika
laudami pasitraukimo mokyk
los viršininko Mays.

Kadangi mokylą vis dar lan
ko apie 50 mokinių, tai strei- 
kieriai pradėjo mokyklą pikie- 
tuoti ir šįryt įvyko keli susi
kirtimai su “streiklaužiais”.

(Streikas jau užsibaigė pri
ėmus pašalintus mokinius).

Wa!ter Emerson

Jane Scholt* Emerson

CHICAGO,—Skaičius pacien
tų nepilnapročių ligoninėse El- 
gin, Chicagoj ir Kankakee nuo
latos didėja.

Dabar Chicagos ligoniėj yra 
4,451 pacientas; Elgin —4,540 
ir Kankakee—4,217.

Tokio didelio nesveikapročių 
pacintų tose ligoninėse dar nie
kad nėra buvę.

Rusija kviečiasi An 
glijos užsienio rei

kalų ministerį

SEATTLE, Wash., v. 27. — 
Savo žmonai lošiant kortomis 
kliube, biznierius Charles W. 
Cornell nusitroškino dujojnis 
automobiliuje kliubo miške. 
Priežastis ąaužudystčA—pakri
kę nervai ir paįrusi sveikata.

Barton Sewell

by
los

naikino.37.

BOSTON, Mass., vas. 27. — 
Boston Post sako, kad Bostono 
apielinkėje pereitais metais li
ko paskleista apie $850 tų pi
nigų, kuriuos Lindberghas prieš

DETROIT, Mich., 27. —Fili
pinų gen. gubernatorius Frank

Ru- 
kad

te

Chicagai ir apielinkei federa- 
lir oro biuras šia* dienai prana
šauja:

CHICAGO.—-Apskaitoma, kad 
per pastaruosius 20 metų tak
sai Chicagoje didėjo šešis kar
tus greičiau, negu didėjo Chi
cagos gyventojų skaičius.

Prieš tą laiką taksai gi di
dėjo tris ir pusę kartų greičiau4, 
negu augo gyventojų skaičius.

NEW YORK, vas. 27. •— Jack 
Colt pasiskundė teismui, kad 
prohibicijos panaikinimas jį }- 
stūmė į didelį skurdą ir papra
šė teismo jo alimoniją žmonai 
sumažinti nuo $60 iki $5 į sa-

— > ,..........
RIO DE JANEIRO, Brazili

joj, vas. 27.—11 žmonių liko , :
areštuota sąryšy su komunistų vaitę. Jis pirmiau buvęs spik- 

Apsiniaukę, šalčiau. į vakarą, suokalbiu išsprogdinti elektros yzes savininkas, bet atšaukimas 
Saulė teka 6:29, leidžiasi 5> stotis ir sudeginti gatveka-(prohibicijos jo biznį visai sū

rius, busus ir jų stotis.

Beverly Kilis, Cal. — Sensacingos skyrybų (divorso) 
veikiantys asmenys. Walter Emerson (viršuj), rašytojas 

ir aktorius, reikalauja skyrybų. Savo žmoną (jos paveikslas 
telpa po kairei) jis kaltina palaikymu artimų santykių su Bar
ton Sewell. ' x

' Atsakydama į tą kaltinimą, p-ia Emerson sako, jog jos 
vyras turėjęs romaną su p-ia Sewell.

LONDONAS, vas. 27. - 
sijos atstovai paskelbė, 
sovietų Rusijos valdžia pakvie
tė Anglijos užsienio reikalų mi- 
nisterį Simon atvykti j Maskvą 
apsvarstyti Anglijos ir Franci- 
jos susitarimą po to ,kai jis 
jau bus apsilankęs Berlyne.

PINEHURST, N. C., vas. 27. 
—Mrs. II. Bradley Davidson, Jr„ 
22 m, buvusi Eva Statler, įpė
dinė Statler hotelių milionų, 
rasta negyva savo vasarnamio 
garaže.

MOUNT RANIER, Md., v. 
27. Dr. Charles Benedict Val- 
vert, 60 m., ainys Calvertų ir 
Baltimore lordų, įkūrėjų Mary- 
land valstijos, liko užmuštas 
nelaimėj su automobiliu.

GENEVA, v. 27. — Tautų 
sąjungos Gran Chaco karo ko
mitetas susirinks kovo 11 d. 
apsvarstyti Pailaguay atmeti
mą tautų sąjungos pasiūlytų 
karo paliaubos sąlygų.

HAZARD, Ky., v. 27. — 3 
ginkluoti plėšikai užpuolė val
džios troką ties Tribley ir pa- 

Murphy išvyko į Washingtoną, bėgo pasitvėrę tris siuntinius, 
raportuoti prezidentui Roose- kuriuose buvo $15,000 gabena- 
veltui ąp|e padėtį Filipinų sa-'mų algoms kasyklų kompani
jose Įjos darbininkams.
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Areštuoti nauji nacių vadai Klaipėdoje
Ir vėl Klaipėdoje naciai mokinosi 

karo mankštos

KLAIPĖDA, vasario 12. — 
Čia vėl susekta nauja prieš
valstybinė nacių organizacija.

Naciai vėl buvo pradėję veik
ti prisidengę legališkos organi
zacijos vardu.

Jų vadais buvo magistrato 
tarnautojai Franz Naused, Ger- 
hard Kundoch ir pilietis Zig- 
frid Wėrtens. (

Savo nelegalę organizacijų 
jie pavadino “Jungvolk”, o taip
gi surišo jų su evangelikų fe- 
reinu.

Slaptai jie vedė kariškus pra
timus. Vėl, matyt, rengėsi prie 
sukilimo prieš Lietuvą. O pini
gų savo darbui vėl gavo iš Vo
kietijos.
Mokinos nacizmo ir mankštos

Pritraukę tam tikrų skaičių 
narių, pradėjo susirinkimuose 
mokytis nacionalsocializmo, te
oretinės ir praktinės karo 
mankštos, lauko pratimų ir t.t. 
Susirinkimams buvo išnuomoję 
Klaipėdoje, Perkasų g. 10 nr. 
patalpų, kuria aprūpino visais 
reikalingais kariškam apmoky
mui įrankiais. Nelegaliai parsi
gabeno iš Vokietijos nacional
socialistinės literatūros ir kt. 
Patalpai apmokėti ir įrankiams 
ir literatūrai pirkti Naused yra 
gavęs iš tam tikrų vietų atitin
kamų lėšų.

Dalis organizacijos narių, įsi
tikinę. kad joje ugdoma prieš
valstybine dvasia, patys iš jos 
išstojo, kitai daliai tėvai nelei
do dalyvauti ir painformavo 
atitinkamus policijos organus.

Valstybės saugumo policija; 
pravedusi kvotų, visa tai kon
statavo ir organizatorius Nau- 
ced, Ku.idoch ir Wertens suė
mė ir pasodino į Kretingos' ka
lėjimų, o kvotų, kurią šiomis 
dienomis baigia, perduos ape- 
liacir.ių rūmų prokurorui.

Naciai veikia ir pa
čioj Lietuvoj . -----

KAUNAS. — Jau rašėme, 
kad praeitų metų gruodžio pra
džioje policija padarė pas žy
mesnius Lietuvos vokiečių vei
kėjus kratas ir rado daug nu
sikalstamos medžiagos apie 
nacių veikimą musų valstybėje. 
Dabar jau šioje byloje praves
tas tardymas. Iš jo matyti, kad 
Lietuvos vokiečių gyvenimą 
tvarkė Vokietijos užsienių vo
kiečiams temti sąjunga. 1933 
m. šios sąjungos pirmininkas 
buvo atvykęs į Kauną susipa
žinti su svarbiausiais vokiečių 
veikėjais ir vietoje pastudijuoti 
veikimo galimumus, kurie bu
tų suderinti su Vokietijos na
cionalistų dvasia.

Jau nuo 1931 m. Lietuvoje 
pradėjo gana dažnai lankytis 

•Rytų Prūsijos mokyklų sąjun
gos pirmininkė. Jos dažno lan
kymosi tikslas buvo paruošti 
'dirvą naujai vokiečių veikimo 
krypčiai Lietuvoje. Netrukus 
didžiausia Lietuvos vokiečių 
organizacija “Kulturverband” 
buvo pertvarkyta nacių pavyz
džiu, kur visus organizacijos 
reikalus spręsdavo vienas “va
das”. šis “vadas” tuojau pasi
gedo artimesnių padėjėjų. Ne
trukus jais tapo Vytauto Di
džiojo universiteto vokiečių 
studentų korporacijos “Armi- 
nia” nariai. Norėdami daugiau 
įgyti žinių savo veikimui “Ar
iu inia” nariai 1933 metų vasa
rą važiavo j nacionalsocialistų 
surengtą stovyklą Pippene, prie 
Karaliaučiaus. Čia buvo dirba
mi įvairus darbai, mokomasi 
nacių dainų, klausomos “grynų 
arijų” paskaitos ir t. t Paskai
tose buvo kalbama apie rasiz
mą, žydų klausimą Vokietijoje, 
uacionalsocializmą ir kitokį

Hitlerio “mokslą”. Pragyveni
mas ir išlaikymas darbo sto
vykloje buvo visai nemokamas, 
o stovyklos organizatoriai kiek
vienam jos lankytojui dar prk 
mokėdavo po 170 litų. Baigę 
stovyklauti užsienio naciai bu
vo veltui vežiojami po įvairias 
Lietuvos vietas.

1933 m. vasarą “Kulturver- 
bando” organizacija Lietuvoje 
surengė dvi darbo stovyklas — 
Pilviškiuose ir Geisteriškiuose. 
Ir čia suvažiavusiems vokie
čiams buvo nuolat kalama apie 
vokiškumą ir žydų klausimą 
Lietuvoje. Vakarais stovyklau
tojai su apylinkių vokišku jau
nimu rengdavo pasikalbėjimus 
apie nacių Vokietiją, nacius ir 
jų kovą su žydais. Per šiuos 
pasikalbėjimus stovyklautojai 
apylinkių vokišką jaunimą I 
stengdavosi įtraukti į nusikals- 
tomą nacių darbą Lietuvoje.

Vokiečių Lietuvoje yra gana 
nedaug. Tai daugiausia Didžio
jo karo palaikai. Bet ir jie, ne
sudarą nė vjeno procento Lie
tuvos gyventojų, vis stengiasi 
persiimti nacių dvasia ir tą 
dvasią plėsti Lietuvoje. Kai bu
vo Klaipėdos krašte pernai su
stabdytas priešvalstybinis vei
kimas, tai ir nacių veikimai 
Lietuvoje bendrai beveik išny
ko. —Tsb.

Atžymetini įvykiai
Latviai Rygoje šventė Lietu

vos nepriklausomybės dieną va
sario 16.

♦
. - Maskvoje buvo lietuviškos 
dainos vakaras — JŽhuškaitės 
Zaunienes koncertas. Vėliau ir 
Leningrade.

*
Kaune rengiama paroda, ku

rioj bus mokinama, kaip apsi
saugoti nuo užpuolančių lėktu
vų — aeroplanų.

♦
Biržuose statys naują elekt

ros stotį. x .
*

Lietuvos baletas (rusiškas) 
rengiasi kelionėn į Londoną.

Lietuvoj pradėta svarstyt 
klausimas, ar numuš-t litą ar 
skolas? ' *

Lietuvos banko balansas sau
sio 1 d. 1935 m. buvo 365,770,- 
862 litų.

Vytautas Bacevičius, Lietu
vos pianistas kompozitorius, da
vė koncertą Varšuvoj, kurs bu
vo transliuojamas ir per radioj 

*
Kaune pernai pastatyta 641 

naujų namų už 8,087,150 litų.

Komunistai nužudė 
komunistą

Kai žmogžudžius sugavo, tai 
Amerikos lietuviai komunis
tai pradėjo siųsti protestus.

1924 metų kovo mėn. 23 d. 
Kauno, Gardino gatvėje, mir
tinai į galvą buvo nušautas 
Leizeris Glikmanas. Per. tardy
mą paaiškėjo, kad Glikmanas 
anksčiau buvo komunistas, o 
paskui nuo komunistų atsime- 
tęs ir nei pradėjęs jiems kenk
ti.. Lietuvoje komunistų veiki
mas draudžiamas, ir jie veikia 
slaptai. Buvo įtarta, kad Glik- 
maną nužudė patys komunistai 
politiniais sumetimais, iš kerš
to. Ryšy su šiuo nužudymu bu
vo areštuoti šokota, Komodai
tė ir Lcvinaitč, o Gordenaitė, 
kuri irgi dalyvavusi šio nužu
dymo suokalby, , pasislėpė nuo 
teismo ji’, iki Šiol policijos- pa-

ješkoma. Visi keturi kaltina
mieji ir nužudytasis Glikmanas 
yra žydų tautybės ir dirbo ko
munistinį darbą, kaip komunis
tinio Maskvos internacionalo 
(Kominterno) agentai. Areš
tuotieji šokota. Komodaitė ir 
Levinaitė ir pasislėpusi Gordo- 
raite seniai ir atkakliai užsiima 
komunistine agitacija ir kurs
tymais darbininkų tarpe, bet 
jie patys net nėra darbininkai, 
nes gyvena ne iš darbo, o iš 
komunistinės agitacijos. Jie ne
kartą komendanto buvo bausti 
areštu ir piniginėmis pabaudo
mis, bet tos bausmės nuo leng
vo ir pelningo agento darbo 
juos neatgrasino. Kai papilde 
žmogžudystę, jie buvo areštuo
ti ir padėti į kalėjimą ir užves
ta jiems byla. Ši byla dabar 
perduota kariuomenės teismui.

Įdomu čia pažymėti, kad ši
tie žmogžudžiai tam tikrais bu
dais kreipėsi į Amerikos Jung
tinių Valstijų lietuvius komu
nistus, prašydami pagelbos. Ir 
štai amerikiečiai lietuviai ko
munistai pereito gruodžio mėn. 
pradėjo siuntinėti Lietuvos įs
taigoms ir net Prezidento An
tano Smetonos vardu protesto 
rezoliucijas, kuriose “griežtai 
reikalauja” Šokotą, Levinaitę 
(kai kuriose rezoliucijose klai
dingai ar sąmoningai vadina
ma Laurinaitė), Komodaitę ir 
Gordonaitę, kaipo “nekaltus, 
uolius darbininkų vadus”, pa
leisti ir bendrai visus politinius 
kalinius paleisti. Tos rezoliuci
jos pasirašytos įvairių lietuvių 
darbininkų organizacijų var
dais, beveik visos vienodo tu
rinio, kitos spaustuvėje spaus
dintos, matyt, jos visos vienos 
organizacijos ar asmenų gru
pės darbas. Galimas daiktas, 
kad ir amerikiečiai lietuviai 
komunistai yra suklaidinę ir 
tikrus lietuvius dąi’bįninkus už
stoti už neva nekaltai, kalina
mus žmones, yra gerdširdžiai, 
— taikodėl neužtarti kalinį... 
Šitame atsitikime matome, kad 
rezoliucijų siuntėjai gina ne 
kokius ten darbininkų vadus, 
bet grynus ir veiklius komunis
tų agentus ir dargi žmogžu
džius. Jeigu amerikiečiai lietu
viai komunistai toki greiti pa
sigailėti kalinių, tai įdomu, 
kiek jie protestavo, kaip Sov. 
Rusijoje, po komisaro Kirovo 
nužudymo, be jokio tardymo ir 
apsigynimo, buvo sušaudyta 
šimtai žmonių. O kalbamiems 
šokotai ir kitiems kaltininkams 
Glinkmano nužudyme joks ne
teisingas sprendimas ir bausmė 
negresia. Pravestas stropus tar
dymas, teisme jie galės su ad
vokatais ir liudininkais įrodyti 
savo nekaltumą. Na, o jeigu 
žmogžudystėmis ėmė verstis ir 
kaltė bus aiškiai nustatyta, tai 
turi būti pasirengę ir tinkamą 
bausmę pakelti. Nes nė Lietu
voje, nė kitose kultūringose 
.šalyse žmogžudystėmis vesti 
bet kokią politinę kovą ir drau
džiama ir baudžiama. Įdomu, 
ką amerikiečiams lietuviams 
komunistams pasakytų laisvo
sios Amerikos teismas, jeigu 
jie pabandytų pareikalauti ku
rį nors politinį ar kriminalinį 
žmogžudį.

Lietuvos teismas yra teisin
gas ir jis nepripažįsta nė gi
minystes, nė prietelystes. Ski- 
ria bausmes pagal įstatymus ir 
nusikaltimų sunkumą. Taigi ir 
šokotai, Levinąitei ir Komon- 
daitei teks bausmė pagal jų nu
sikaltimo sunkumą, koks jis 
teisme bus išaiškintas, ir jo
kios čia rezoliucijos nepagelbės.

Tsb.

SIUSKTTPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
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To prašu Lietuvos žmonėsir 
taip patari Lietuvos bankai

Lietuvio išradimas 
kelionėms

\ -- ------------------

Šiaulių gyventojas B. Vaice
kauskas išrado tam tikrą dėžę 
lėktuvų bei laivų keleiviams 
gelbėti, šio išradimo tikslas — 
nelaimei atsitikus su lėktuvu 
išmesti iš uždaros kabinos su 
keleiviu dėžę, kuri parašiuto 
pagelba nusileistų ant vandens 
ar žemės paviršiaus. Apatinėje 
dėžės dalyje yra keleivių sėdy
nė. Ore gręsiant lėktuvui nu
kritimu, keleivis paspaudžia 
rankieną, kuri automatiškai j j 
su dėže išmeta iš lėktuvo. Dė- 
žėje įtaisytas tam tikras kvė
pavimo vamzdelis. Dėžei pate
kus į vandenį, kaip bandymai 
parodė, j ją visai neįsisiurbia 
vandens. Nors jura butų aud
ringa, vistiek dėžė jos pavir
šiuje gerai išsilaiko ir nesugen- 
da-kvėpavimo vamzdelis bei jo 
įrengimas*

Šis išradimas pasiųstas Ang
lijos oro ministerijai, kuri jį 
visiškai išbandys. —Tsb.

Didelis Kamivalas 
Šiauliuose

Pirmas šios rųšies parengimas 
Lietuvoj Europos pavyzdžiu.

Kovo 3 d. mergaičių gimna
zijoj Šiaulių scenos meno mė
gėjų studija, vadovaujama 
valst. teatro artisto J. Lau
ciaus, ruošia karnavalų, kurio 
įžanginė dalis prasidės jau va
sario 24 d., t. y., prieš savai
tę, eisena gatvėse. Toks karna
valas bus pirmas ne tik Šiau
liuose, bet ir visoj Lietuvoj,

nes juo norima improvizuoti 
tikrus vakarų Europos krantų 
karnavalus. Karnavale galės 
dalyvauti tik su specialiais kar
navalo rūbais. Programoje kon
certine dalis, lietuviška vaka- 
ruška, žaidimai, šokiai ir d. kt. 
numeriai. (“L. ž.”)

JUOKAI
Irgi išrokavimas

škačmonai (škotai) veda ge
rų gyvenimų dėl to, kad jiems 
nereikėtų atsiteisti už nuodė
mes.

AKUŠERES
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therap} 
and Midwife

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

■ Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tie blankets ir tt 

<■ Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISH 

Lietuvis- Advokatas 
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockwell St 

Tėl. Renublie 9728

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS.

Optoinetrically Akių■' Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo; nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti* 
kiniuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai* 
dar. Speęialė. atyda atkreipianti i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo ,10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS

- ___ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 ikį 12 vai. dieną.

AKIU SPECIALISTAS
27 METU PATYRIMO

Pritaiko akinius dėl visokių akių

Dr. John J. Smetona
OPTOMETRISTAŠ 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:80 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo 
9:00 iki 12:00 Kalbame lietuviška?

Teisme
r-Liudininke, pasakykit,

tuo metu, kai abu kaltinamie
ji vienas antrų puolė mušti 
kėdėmis, ar tamtsa nebandai 
jų nuraminti?

—Ne, pone teisėjau, trečio
sios kėdės ten nebuvo.

Redakcijoj
REDAKTORIUS: — Aš 

tamstos rankraštį žiurėjau, 
bet sunku jis išskaityti. Kodėl 
tamsta nerašai mašinėle.

—O, jcd aš mokėčiau maši
nėle rašyti, ar reiktų man li
teratūra užsiiminėti?

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETIMAI | LIETUVIAI

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti.

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395

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

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

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DANTISTAS X-RAY
4143 Archer av.. kamp. Franciscoav.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157. ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Sėredoj pagal sutarti.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 3f 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. C. K, KLIAUGA
Dentistas

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

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

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

Tėl. Seeley 7330
Namų, telefonas Brunswick 0597

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
_________ CHICAGO, ILL._________  
Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Dr, Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ild t 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. >

Phone- MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

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

Rez. Telephone Plaza 2400

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3843 South Halsted St.
TelJ Boulevard 1401

NAUJOJ VIETOJ

Dr. J. A. Paukštis
DENTISTAS

4204 ARCHER AVĖ. Tel’. Laf. 3122
Vai. nuo 10 iki 9. Ned. ir Seredoj 

pagal sutarti.
Res. Virginia 0767

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų. Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

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

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

dieną.

s Laidojame ant lengvu išmokėjimu

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

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

N. RADIS Ch.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičiiis

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

r

i.'

Dr.C.MICHEL,O.D.
Kalba Lietuviškai

Kreivų akių Specia
listas. vaikų kreivaa 
akis ištaiso be ope
racijos, Pig i o m i s 
kainomis, lengvais 
išmokėjimai^ PY i* 
t a i kinimas akinių, 
teisingas mažiems 
ir dideliams. Pata
rimai dykai.

• ' '■ ' V'

4654 So. Ashland Avė.
prie 47th‘ St. ant -2 lubų.

Tel. Bdakr.rd 1242

Visi Telefonai: 
Yards 1741- 

1742 
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI 
Ambulanco Patarna
vimas Dieną ir Nak
tį. Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

J.. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 80 Metų.

4605-07 S. Hermitage 
Avenue
Skyrius' 

4447 S. Fairfield AVe*

ANTANAS PETKUS 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct. 

Tel. Cicero 2109 
CICERO. ILL.

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
TeL Boulevard 4139

ATĖJUS LIŪDESIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis
ir

Tėvas
Laidotuvių Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO. ILL.

..   ■ ii i tm «i»aiiiim« n, n i rtmi

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W, 18th St.
TeL Monro, 3377

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patamai’ja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

su darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PU Chicago

Tel. Genai 2515 arba 2516
T Q1TVPTTT'Q.

1439 S. 49 Gt, Cicero, III.
T4L Otaro 5927

J. F. RADZIUS
LIETUVIU GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
Moderniška koplyčia dykai. 

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

L J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 5203 ir 8418

1327 So. 49th Ct.
Tai Cicero 8724. Koplyčia dykai
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Ketvirtadienis, vas. 28,1935 NAUJIENOS, Chicago, III..8KĄ ŽMONES MANO
LIETUVOS BALE

TAS
Gerb. F. Bulaw “Naujienų” 

vasario 25 dienos numery 
žiauriai vadina Lietuvos ba
letų: “Lietuvos baletas tai 
Lietuvos gėda’’. Tas ypač kei
sta tuo laiku, kai Lietuvos 
spauda džiaugiasi Lietuvos 
baleto pasisekimais Monte 
Karlo. Ir Amerikos lietuvių 
laikraščiuose spausdinamos 
džiaugsmingos žinios apie tai, 
(atsiųstos “Talkos spaudos 
biuro“ Kaune—“Tsb.”, ir ki
tos). f

Kad apie Lietuvos baletų 
gerai atsiliepti, nereikėjo, kad 
anot gerb. F. Bulaw, “to ‘Lie
tuvos’ (kabutės F. Bulaw) ba
leto ruseliai pasamdė jį (Arė
jų Vitkauskų) savo advokatu,** 
bet užteko įsitikinti Lietuvos 
baleto pajėgumu, sekant jo 
tobulėjimų per eilę metų 
Kaune. Ir be “samdymo“ ki
taip atsiliepti negalima.

Apie tai, kas “rusiška“ ir 
kas “sava“, aiškinau pirma, 
todėl kartojamų užpuolimų 
neliečiu.

Peržiaurus, be pagrindo, 
posakis: “Lietuvą pasirodo už 
nosies vadžioja net ir šarla
tanai. Bet žinoma jie turi būti 
rusai arba italai.” Ypač italų 
—ir tų vadinamų “šarlatanų” 
—ten nėra. Šiaip, Lietuvos me
nininkai atskiria, kas šarlata
nas, kas artistas.

“Invalidai,” kaip sako F. 
Bulaw, iš viso negali šokti — 
kaip gi jie galėtų patekti į 
Lietuvos baleto vadovus?!... 
Apie algų nėra ko ir “užglos
tyti“— tai visai natūralūs 
dalykas.

Kad Monte Karlo pasižymė
jo lietuviai šokėjai, rodo Ni
cos laikraščio i “L’Eclpiyreur” 
ilgas straipsnis, kuris pabrė
žia, kad baletas pasiryžta iš
leisti, kad patarnautų Lietu
vos meno propagandai, kad 
keli baleto spektakliai paro
dė jau aukštų baleto menų 
ir originalų jo ugdymą, kad 
Dvariono baletas “Piršlybos” 
sukurtas legendų ir buities 
tos šalies (Lietuvos) pagrin
du, kad tai originalus kūrinys 
ir dekoracijomis ir kostiu
mais, ir muzika, jis visai ne
panašus į rusų baletus. Vis 
tai yra to laikraščio žodžiai: 
vadinasi, nelietuviai pripažįs
ta Lietuvos baleto skirtingu
mą ir vertingumą, o čia tarp 
lietuvių iškilo visai priešin
ga kalba... Laikraštis sako, 
kad sunku suminėti visas pa
vardes dėl sunkios lietuvių 
rašybos, bet trupėje ypač pa
žymėtinos solistės balerinos: 
Jovaišytė, Malėjinaitė, Juoza- 
paitytė, Kelbauskas ir kiti, 
(tai vis Lietuvos piliečiai, 
kuone visi nuo Kauno Žalia
kalnio—lietuviškesnių artistų 
sunku rasti. “Piršlybų“ išpil
dymu, anot laikraščio, susi
žavėjimas didelis. Kitaip ir 
negalėjo būti, nes linkusi į 
mažakraujystę Europa nega
lėjo nepastebėti kupino lietu
viško raudonikio veiduose ir

pelia“ yra pasauliniai baletai 
kaip ir operos: “Faustas,” 
“Carmen“ ir daugybė kitų, 
todėl titįs vardais reintis, 
kalbant prieš Lietuvos baleto 
lietuviškumą, neturi prasmes.

Dėl “lytinio“ blauzdų efek
to“, kaip išsirciškia F. Bu 
law, netenka ir kalbėti: bale
tas yra toks menas, kuris pa
kelia žmogų į meno skaidrias 
svajones, gi blauzdų mėgėjai 
baleto nemėgsta — jie randa 
sau tinkamesnių žaidimų...

“Už fanaberiją”, kaip sako 
F. Bulaw, algos Lietuvos teat
re nemokamos. L’ž ką moka
mos — visi mato savo akimis 
ir girdi savo ausimis. Paga
liau, reikia pažymėli aiškiai, 
kai sakoma, kad “tie pribui- 
šiai juokiasi iš lietuvių“ ir 
kad lietuvius artistus Lietuva 
varo lauk, (nurodyti pajuoke- 
jų pavardes, kam tą sakė, ką 
Lietuva išvarė tik už tą, kad 
artistas lietuvis?!...).

—Arėjas Vitkauskas.

Daug žymių žmonių paeina 
iš neturtingų šeimynų. Gal to
dėl, kad neturtingų žmonių pa
saulyje randasi daugiausiai.
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Mokslas vargiai galės kada 
nors padaryti-išrasti gyvybę.
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Yra sakoma, kad moteris 
nėra taip inteligentiška, kaip 
vyras. Bet ar taip iš tikrųjų 
yra, tai kitas klausimas.

Religijos šiandien, o gal vi
suomet, rėmėsi ant autoritetų, 
todėl jos ir yra atsilikusios nuo 
progreso. Ir dar kenkia pro
gresui.
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Gal niekuomet negalės būti 

tikro masto, kad galima butų 
matoti asmens teisingumą.

$

4c *

Asmens laimėjimai visuomet 
pasiliks idealo pagrindas.

Dėl vedybų turėtų būti su
rastas draugiškas susipratimas 
ar kas nors panašaus.
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Merginos turėtų turėti tokią 
pat teisę, kaip ir vaikinai; pa
reikšti savo meilę arba dėl pa
darymo sutarties kur nors iš
eiti ar išvažiuoti.
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Vyras ir moteris turėtų tu
rėti skyrium atostogas net ke
letą savaičių per metus.

>:< *

VVashingtono pokylyj tapo pagerbti penki žymus lakūnai. 
Senatorius William G. McAdoo įteikia jiems diplomus.

Tie lakūnai yra (iš kaires į dešinę): Eddie Rickenbacker, 
kap. Boris Sergievsky, Clyde Pangborn, Helen McGoskey ir 
Jimmie Doolittle.

Dalybos plaukia nepasibaigia
ma sriove paskalų apie dide
lius statybos projektus, fede- 
ralinį finansavimą patalpų 
tiekimo ir net apie bonus sta
tytojams. šitie kuždesiai pri
vers privatinį kapitalą bijo
tis. Išskyrus tą faktą ir paė
mus domėn statybos atgijimą, 
atrodo, kad 1935 metai išvys

—.7. Emai d.

Užuojauta p. Broniui 
Lenkauskui

Nepraktiška yra 
vyrui vestis kito vyro 
į krutamus paveikslus.

>!« *

Amerikos bažnyčios 
klaidą remdamos didįjį 
linį karą.

vedusiam 
moterį

padarė 
pasau-

o
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Religiški žmonės nebus 
mingesni po mirčiai, negu 
religiški. Aš taip sakau ir 
ti taip sako.

lai- 
ne-

Sako, šiais metais 
atgys namų staty

ba Chicagoje
Daug jaunų porų pradeda gy

venimų ir joms reikia savo 
namų, o tų namų trūksta.

Keturiasdešimt vienas tūk
stantis septyni šimtai penkias
dešimt porų Cook kauntėje 
susituokė 1934 metais/ Aštuo- 
niais tūkstančiais daugiau ne
gu 1933 metais ir šešiolika 
tūkstančių daugiau negu 1932 
metais. Tokios daugybės susi
tuokimų niekuomet nebuvo 
šitoj bendruomenėj, išskiriant 
metus, kaip vyrai grįžo iš 
Francijos ir išskiriant kainų 
kilimo laikotarpį. Trumpai 
sakant, 1934 metai nepasiekė 
skaitlingiausių vedybų metų, 
1929 metų rekordo tik per 
1300. ;

Tas yra ne tik įdomu »socio- 
loginaai, o ir labai svarbu 
ekonominiai, nes su apsivedi- 
mu paprastai susijungia nau
jų namų kūrimas. Nors nere
tai naujavedžiai nekurį laiką 
gyvena po tėviškuoju stogu, ir, 
nors sunkiausiais laikais šei
mos susitelkia į krūvą, te- 
čiau normalis amerikiečių gy
venimas yra — kiekvienai 
šeimai turėti atskirus namus. 
Ghicagos Universitetas pereitą 
sausio mėnesį, ištyręs, rado 
mažiau kaip dešimtą nuošim
tį Ghicagos šeimų gyvenančių 
su kitomis šeimomis.

Kodėl namų trūksta.
Keturiasdešimt du tūkstan

čiai vedybų turi reikšti reika
lavimą mažiausiai trisdešimt 
penkių tūkstančių naujų gy-

venamų vietų, šitam reika
lavimui patenkinti metų pra
džioj, kaip universiteto paty
rimai parodė, buvo šešiasde
šimt šeši tūkstančiai tuščių 
namų ir apartmentinių butų 
mieste. Mirtys padarė kaiku- 
riuos namus prieinamais ki
liems, tačiau gaisrai, griovi
mas, elementai ir paseneji- 
mas sumažino tinkamų namų 
kiekį. Ir nors 100 tūkstančių 
žmonių apleido Ghicagą tarp 
1930 ir 1933 metų, sulig ge
riausio apskailliavimo, kilno
te padidino gyventojų skai
čių 1934 metais mažiausia 
liek, kad jie užimtų namus 
aptuštėjusius metų begiu. To
kiu budu, daugiau negu pusė 
tuščių gyvenamų namų tapo 
paimta 1934 metais. Statyba 
beveik nepridėjo nieko prie 
atsargos. Tik. 183 šeimos buvo 
aprūpintos naujais statiniais 
per pirmus vienuoliką metų 
menesių. Ir net 1929 metais 
buvo 50,718 tuščių namų Ghi- 
cagoje, kaip; parodo pašto 
skyriaus apskaitliavimas tais 
metais. Tędel 1933 metų pra
džioj Chięagoj tuščių namų ir 
apartamentų yra mažiau, ne
gu kuomet jų buvo pirmiau.

Apsivedimų papročio eiga 
gali privesti prie tikro truku
mo prieglaudos Chicagoje atei 
nančiais niętais. Augštesnės 
nuomos, drauge su mokesčių 
sumažėjimu, kuris dabar vyk
sta, padarys namų turėjimą 
pelningą. Ir, jei žmonės nepa- 
bugs pagrūmojimo konfiskuo
ti pelnus, kuomet namų turė
jimas pataps pelningas, tai 
naujus namus statys tie, kurie 
ieško pelningo sunaudojimo 
savo pinigams.

Sako, pakiltų nuomos.
Tuštiems butams prisipild- 

žius ir, ačiū tam, pakilus nuo
moms, atgis namų statymas 
Chicagoje. Tai ve ko labiau
siai tikimasi šitoj bendruome
nėj ateinančiais metais. Gi 
daugiau negu pusė žmonių, 
kurie ima pašalpą Cook kaun
tėje, pirmiaus tiesioginiu ar 
aplinkiniu budu buvo užimti 
statyba. Statybos atgijimas, 
iššauktas namų trukumo^ iš
spręs šitą susmukimą taip, 
kaip ir kiekvienas kitas sus* 
mūkimas buvo Išspręstai*

Vienintelė musė sriuboj tm 
Washingtonas. Iš Naujosios

Lietuvių nenuilstantis dar
buotojas p. Bronius Lenkaus
kas, 5801 S. Sangamon St., tik 
ką gavo žinią iš Lietuvos, Šiau
lių miesto, kad staigiai širdies 
liga mirė sesuo Felicija Po.š- 
kienė-Lenkauskaitė, i 
d., 6 v., vakaro, 1935 
metai praslinko, kaip 
lis, Petras, sausio 13

Bronis Lenkauskas 
nierius, užlaikąs biznį adresu, 
940 W. 59 St. —X.

lt, looks likę AI will have to join 
the bartenders union — he’s doinj? 
it quite a bit lately. And, of course, 
a darn good job. If the first high- 
ball don’t knock you out, he’ll dou* 
ble the dose in the second.

I wish 1 had more space, I could 
write ’n write ’n vvrite — all aboui 
Birutė.

Incidently, Jaunoji Burutė had a 
little affair at the Auditorium the 
follovving Sunday. It came off smoo- 
thly under the agitated hand of Mr. 
Vaidyla.

Refering hack to our own dance 
and Tony Stelmok, I think that 
phrase really goes — “The local— 
or vocal boy m a kės good.“ (I used 
it once before).

Let me see you at rehearsal, 
Thursday. — 4?hief.

sausio 30 
• m. Vos 
mirė bro
li., 1934. 
yra biz-

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Henry Booth Namuose 
“Suaugusiųjų Savaitė”

Vakarais rengiami pro- 
pasilinksminimai sve-

Taipgi duodamos įvai-

18 APIELINKe. —šią savai
tę Henry Booth Settlement na
muose vyksta “Suaugusiųjų Sa
vaite”, 
gramai, 
čiams.
rios virimo, siuvimo, dailės ir 
anglų kalbos mokymosi demon
stracijos. šįvakar suaugusiųjų 
dramatinis ratelis suvaidins ko
mediją. Įžangos nereikia mo
kėti. Adresas 701 W. 14th 
Place.

We’re so enthralled a having at 
lašt acųuircd one of those things 
that, heretofore, we didn’t believe 
that one existed—a contributor—. 
Wouldn’t you likę to join this bold 
and dashing person vvho chooses 
to be known as Vitamin X? You’re 
<Įiiite vvelcome to, you know.

Johnny Stanaitis has finally pop- 
ped the ųuestion, and Anna VValulis 
is seen yvearing a amply serump- 
tious ring on the right finger and 
that starry-eyed look. . . Which 
all this snow and ice štili here for 
Friday, we’re going to find out who 
the softies of the chorus are, and 
who can’t take it. ... Who is the 
romeoest Romeo of our little bunch 
of persons ? We’re certain of StelI 
Rimkus* answer ... If any of the 
choras member parents’ subscrip- 
tions to the Naujienos are lapsing, 
don’t forget Charles Matekunas, our 
former vice-prcsident is in the Con- 
test. Give him a break by giving

your subscription. We want to see 
him get ahead ...

Rehearsal lašt Tuesday with all 
of the loyal members down in spite 
of the erroneous reports of the 
vveather bureau. Lit vvondering 
whether that old adage of “lucky 
at cards, unlucky at love“ always 
works out...

Another love affair seems about to 
burst into bloom; Mary Johnson and 
Louis Lapinskas ... Where are all 
those handsom men that promised 
to join? All the girls come down 
dressed to kili in hopes that those 
big handsome creatures will be 
there, and then have to go home 
dissappointed. Please, won’t a plati- 
num join?

Say, that championship game of 
the Naujienos Basketball Tourna- 
ment was good, having evoked būt 
two or three yawns from your 
scribe—onusual for a game of that 
kind... J. J. Žukas herding all the 
spectators back from the front of 
the stand, and then standing there 
himself... We promiscd (Be just, 
dear Duchess, you do not mean J. 
J. Žukas, do you?)—we promised you 
a lot birthdays this month. Three 
lašt week, several more this, and 
štili, we’ll wager, there are some 
we don’t know of. All the school- 
children stayed home to help Frank 
Pūkis celebrate his, and Catherine 
Kanewitch and Eddie Čepulis, their’s 
the following day. A swe)l time wąs 
had by all at Goldilock’s party — 
how about it Johnny? Spitlis reach- 
ed the age where he might be cal
led a man on Monday, and Pete Kit- 
chas is to receive congratulations 
the following Saturday.

Overheard quite a few people 
seeking to identify the goldcn-voiced 
tenor with the chorus lašt Sunday 
at Meldažis. He was Jack Sarsevi- 
Čius, who is to be one of the leads 
of our new operetta “Bailus Dakta
ras.“

Be seeing you at rehearsal this 
week (unless you’re a softie—I’m 
not). Until then “be good!“

— The Duchess.

BIRUTE
Well, I guess I don’t have to say 

much about our reunion dance, held 
lašt Saturday. If you were there 
you know what a good time we had 
—if you weren’t there you’re pro- 
bably heard about it by now. Of 
course, if you were a member of 
Birutė (past or present) you had a 
much better time.

I guess most of the people mušt 
have thought they were attending 
rehearsal instead of a dance. Yeah, 
they all came late — and they stay- 
ed late.

And the refreshment committee 
kept sending Mr. Balanda (alias 
Mustache Johnny) for more sup- 
plies. In betvveen tugs at his lip he 
was kept quite busy.

After everybody had oiled up 
thėir throats we had a bit of sing- 
ing (so called). Former directors 
Olis, Jozavitas and Sarpalius all 
led a number. Present leader, Byan- 
skas also led us astray, er, 
song.

I also noticed L. Y. S. and Pirmyn 
(among others) 
merrymakings. 
time ?

And the way
you’d think it was a reunion of her 
family or relatives alone.

I know a certain person who got 
peeved at me, būt I won’t tell all 
their. narnės!

Next time we give a dance or 
something 1*11 see to it that Sgt. at 
Anus (Sarge) stays outside and 
parks cars or sump’n! It seems all 
she has to do is look at a glass of 
wine and—blooey!, she’s nuts!

I noticed Tony Gedville (with or 
without an e, Tony?) was present 
and sober. It as it because of the 
wife, Tony ?

John Sharelis, lašt season’s suc- 
cesful president wa also present— 
with the ever present better half.

at a

helped us 
Ja have

Nora ran

at our 
a good

around,

Paskutinis Pašaukimas
ANT VISO ŽIEMINIO STAKO

SUTAUPOS ANT VISŲ PIRKINIU

Moterų ir Merginų Žieminiai 
KAUTAI

48 KAUTAI po .........^2.99
57 KAUTAI po.........$4*99
37 KAUTAI po.........$9^85
x Kailiais padabinti. x šiltu pamušalu tarpe

liuose. x Naujausio materijolo.

ŽIŪRĖK! Vertybės iki $1.00...............
Kosmetika, muilas, kalnieriukai, 

pirštinės, berets.
___________________ »

BARGENAI Už DIDELES SUTAUPĄS!!
486 Moterų 1 C a
Skrybėlės ........... I wG
291 porų mo- QQa
terų čebatukų
63 Mažulėliu AR A
sniego siutai .... "f v U
20 merginoms leathebette 
avies kailiu $4 QQ 
kloti kautai .... I
221 moterų ir kūdikių

svederių, ver- A
tės iki $1.00 .......
487 poru moterų ir vai
kų pirštinių ir mittens, 
grynų vilnų OIZa 
ųž pora ...............
400 porų flane- *1 R A 
lės blumerių   I w V 
Kūdikiams mo- AR A 
kyklai dresės .... “O**

BARGAIN OUTLET
511 South Pauhna Street--Marshfield “L” and SJreet Gar to Ooor

Valandos kasdien nuo 8 iki 6 — Ketverge ir Subatoj vak. iki 8:30

Wt ARI COOPIRATING Afyda Namų Savininkams
Galit pasiskolinti $100 iki $2,000 pataisymui savo 
namo. Paskola atmokėsite lengvais išmokėjimais 
nuo 1 iki 5 metų.

Ateikite ir pasikalbėkite su mumis.

EICHANGE NATIONAL BANKHALSTED
19th Place and Halsted St

sveikatos visame tame piršly
bų suvaidinime taip, kaip tas 
gyvenime atsitinka, sakysime, 
pas patį Rokiškį... Lietuviš- 
kesnio veido baletas parodyti 
nebegali.

Kiti laikraščiai, prancūziš
kai ir angliškai, giria Lietuvos 
menininkus, o čia, Čikagoje, 
pasirodo, girdime žiauriai 
peikiant...

Nereikia daryti staigių iš
vadų ir iš kai kurių pavard
žių Lietuvos balete, nes jame 
be dvejetos trejetos meistrų 
dirba Lietuvos piliečiai ir 
lietuviai, o kas nežino, 
kad nelietuviškai skamban
čios pavardės yra atsiradę 
pas tikriausius lietuvius tik 
istoriškų aplinkybių dėka.

“Raimonda”, “Žizel”, “Cop-

PETER PEN
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DIKTATORIUS PRIEŠ DIKTATORIŲ

Pasiuntęs dvi kariuomenės divizijas į Afriką, Mus
solini staigiai suriko, kad jisai turjs dar daug kareivių 
namie. Reikalui esant, jisai galįs apginkluoti net 8 mi- 
lionus vyrų.

Europos diplomatai suprato šitą Italijos diktato
riaus pareiškimą, kaipo grasinimą Hitlerio adresu. Jie 
mano, kacį Mussolini nujaučia, jogei Vokietijos “naciai” 
planuoja pasinaudoti tąja proga, kada italų armija gau
dys ethiopus Abysinijos kalnuose, ir padaryti kokį nors 
“špitogelį“ Austrijoje.

Yra įdomus dalykas, kad aštriausiai įtempti santy
kiai Europoje dabar yra tarpe įvairių šalių diktatorių. 
Mussolini, kuris pirmiau hitlerininkus užtardavo, šian
die jiems rodo kumščią. Pasaulis nuo diktatūrų, gal būt, 
tuo budu ir pasiliuosuos, kad diktatoriai sunaikins kits 
kitą.

poračijos biznis yra visai menkutis. Kaip galima dar 
specialius mokesnius ant jo krauti?

Butų kas kita, jeigu biliaus autorius butų pažymė
jęs korporacijų pelnus (profit). Bet jisai apie tai, matyt, 
nepagalvojo ir parašė “incomes of $5,000 per year”.

Tačiau stambiausia biliaus yda yra ta, kad jisai vi
są galią nedarbo apdraudos tvarkyme atiduoda į ran
kas valdžiai. Tiesa, tenai šakoma, kad “darbininkai ir 
farineriai” kontroliuos apdraudą, bet bilius nustato, kad 
taisykles* ir patvarkymus (ruleš and regulations), kaip 
ji turi būt tvarkoma ir kontroliuojama, turės pagamin
ti Darbo Sekretorius.

Kokiu tikslu norima suteikti šitokia didelė galia 
prezidento kabineto nariui? Keistas dalykas, kad ko
munistai, kurie tą bilių karštai remia, visai neatkreipė 
dėmesio j tai, kad jie paveda tokį svarbų darbininkams 
reikalą politiškai valdžios kontrolei.

Šituo atžvilgiu bilius H. R. 7598 yra kone blogiau
sias, už visus nedarbo apdraudos sumanymus, koki 
šiandie yra svarstomi kongrese. Verta yra paremti kas 
jame yra gera, bet nieku budu negalima norėti, kad ji
sai butų priimtas su Visomis jo ydomis.

Atrodo, kad komunistų lyderiai pasiskubino užgir- 
ti sumanymą, kurio jie patys nesuprato. O komunistų 
sekėjai taip aklai savo lyderių klauso, kad jie nė nepa
galvojo, už ką jie stoja. Galvoti pas komunistus ne ma
da.

tesi tvirtovės sargyba, Feldma- 
nas, apsirengęs paprasto karei
vio rūbais, išėjo kartu sli sar
gyba iš kalėjimo ir dingo.

Antrosios rusų revoliucijos 
metu Zborovskij sugrįžo į Ru
siją ir ėnlė vėl darbuotis tarpe 
dirbtuvių ir fabrikų darbinin
kų. Bet bolševikai pasigrobė 
valdžią ir įsteigė savo diktatū
rą. Sovietus, kuriuos jie pir- 
miaus niekindavo, kaipo “opor
tunistų“ padarą, dabar jie pa
vertė savo įrankiu, smurtu iš
naikindami
sroves. Zborovskij atsisakė to
kiam darbininkų pavergimui 
pritarti ir iš Petrogrado iške
liavo į Odesą. Tenai jisai vei

dar-

visas opozicines

kė dar iki, 1919 metų, bet, bol
ševikų terorui vis aršiau siau
čiant, jisai buvo priverstas va
žiuoti į svetimas šalis.

Taip ir sulaukė mirties emi
gracijoje tikrasis Rusijos
bininkų atstovų tarybų steigė
jas, kurio negalėjo pakęsti dik
tatūra, valdanti kraštą “darbi- 
nihkų tarybų“ vardu. Diktatū
ra tuo tarpu triumfuoja. Bet 
ji yra laikinis reiškinys. Anks
čiau Ąr vėliau Rusijos darbi
ninkuose paims viršų ta idėja, 
kuriai tarnavo Zborovskij, bū
tent, kad darbininkai tegali iš
sivaduoti tiktai savomis pastan
gomis.

Sako, 
nuomonių 

dirbkime 
Lietuvos

Pasako,
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Nutukimo Pavojus

TAS “GARSUSIS” H. R. 7598 BILIUS

Apžvalga
MIRĖ RUSIJOS DARBININKŲ 

TARYBŲ STEIGĖJAS

Komunistai senai veda karštą agitaciją už nedar
bo apdraudos bilių H. R. 7598, kurį antroje 73-io kon- < 
greso sesijoje įnešė atstovas Lundeen. Su tuo bilium 
(įstatymo sumanymu) jie bėgioja po įvairias draugi
jas, prašydami jam paramos, ir savo laikraščiuose jie 
rašo apie jį taip, kad atrodo, jogei šitame biliuje yra 
vienintelis. Amerikos darbo žmonių išganymas.

Mat, visas dalykas yra tas, kad tą pasiūlymą kon
gresui yra užgyręs komunistų partijos centro komite-■< 
tas. Pas komunistus, ką jų partijos centras užgiria, tai 
yra “šventa”. Visi turi rėkti “Ura” ir remti!

Seniaus, kada komunistų partijos lyderiai sakyda
vo, kad jokios apdraudos nuo nedarbo nereikia, nes 
“reformomis” darbininkų būvį pagerinti negalima, tai 
tie f Utys komunistai rėkdavo: “Šalyn reformas! Šalyn 
oportunistus, kurie mulkina darbininkus, reikalaudami 
apdraudos nuo nedarbo!”

Tačiau ar tas bilius 'ft. R. 7598 yra jau toks tobu
las, kad darbininkai tūri jį aklai remti ir visokiems ki
tiems apdraudos sumanymams priešintis? Mes labai 
abejojame, ar kdmunistų agitatoriai, kurie tą bilių gi
ria, yra susipažinę bent su jo turiniu. Pažiūrėkime į jo 
tekstą.

Atstovo Lundeen’o sumanyme yra keletas labai 
sveikų minčių. Jisai siūlo, kad apdraudos fondas butų 
sudarytas iš mokesnių nuo dovanų ir paveldėjimų ir iš 
specialių mokesnių, kuriuos turės sudėti asmens ir kor
poracijos (?),* gauną 5,000 dolerių pajamų per metus 
arba daugiau. Darbininkai ir farmeriai, nuo tų mokes
nių yra paliuOsuojami.

Kitas, biliaus patvarkymas yra toks, kad darbinih- 
kai neprivalo būt diskredituojami, mokant pašalpas iš 
nedarbo apdraudos fondo, ir kad pašaipūs mokėjimas 
neprivalo būti sulaikytas, jeigu darbininkas atsisako 
dirbti mažiau, kaip už reguliarę algą. Pagalios, kalba- 
masai bilius reikalauja, kad apdraudą tvarkytų ir koh- 
troliuotų “darbininkai ir farmeriai”.

Visa tai skamba gana gražiai, nors ir ne labai 
aiškiai. Farmeriai čia siūloma apdrąusti lygiai su dar
bininkais; bet farmeriai juk kenčia ne dėl to, kad jie 
neturi darbo (jie yra patys savininkai ir niekas negali 
juos iš darbo pUšalniti), o dėl to, kad jie negali parduo
ti savo produktus. Taigi jiems reikia visai kitokios rų- 
šies pagelbos, negu bedarbiams.

Antra vėrtūs, yra didelių farmų, kurios samdo d^r- 
binink.us. Ar ir šitiems darbdaviams Lundeen’o bilius 
nori pavesti koritrolę ant apdraudos f budo?

Pagalios, neaiškumas yra specialiais mokesniais, Iš 
kurių ketinama sudaryti ajktyaUdbs fdhdą. Sulig bilium 
įH. R. 7598, tie riiokesniai privalo būt ifciafcli nub ašme
nų ir korporacijų, gaunančių ne mažiau, kaip $5,000 
pajatny per metus. Bet tai yra aiškus absurdas. Tik pa
galvokite. Privatišką žmogų, kuris gauna per metus 
penkis tūksthričius dbterių, galima jau priskaityti, -jei 

prie turtingos, tai prie pusėtinai gerai aprūpintos 
klases. Bet kaip su korporacija, kuri turi viso tik $5,000 
pajamų-per metus? Kiekvienas supras, Wd tokios kor-

Sausio 30 d. šių metų mirė 
Paryžiuje senas Rusijos social
demokratų veikėjas, Michail S. 
Zborovskij. Tai buvo vienas ga
biausiųjų ir energingiausiųjų 
agitatorių partijoje. Įstojęs į 
socialdemokratų partiją 1898 
metais, kai tik ji įsikūrė, jisai 
pasiliko ištikimas jos princi
pams iki pat savo mirties. Ka
da antrame partijas suvažiavi
me 1903 metais įvyko griežtas 
susirėmimas tarpe vadinamųjų 
“bolševikų“ (Lenino šalininkų) 
ir “menševikų“, Zborovskis at
sistojo menševizmo pusėje, kar
tu su žymiausiais teoretikais — 
Akselrodu, Martovu, Potresovū, 
g paskui ir Plečhanovu.

Zborovskio • reikšmę revoliu
cinėje Rusijos istorijoje gali
ma suprasti iš to, kdd jisai bu
vo tikrasis 
vų tarybų” 
gėjas.

Ta idėja 
nihkų “sovietūs“ gimė 1905 me
tais, prasidėjus Rusijos revo
liucijai, kada pasirodė, kad pla
čiosios darbininkė masės gyvai 
atsiliepia į revoliucinius bbal- 
sius, bet dar neturi organizaci
jos, per kurią jos galėtų sąmo
ningai pareikšti savo hūšišta- 
tymą. Lėhinas su savo vien
minčiais rūpinosi tik sudaryti 
diktatorišką vadovybę, paskui 
kbrią akiai sektų darbininkų 
minios. DdrbiiiirikUs jisai no
rėjo panaudoti vien, kaipo įran
kį revoliucijai. O tuo tarpu 
“menševikai“ laikėsi tos min
ties, kad revoliuciją turi pada
ryti patys diarbihiiikai: ne dar
bininkai privalo būti revoliuci
jos įrankis, bet revdlnieija dar- 
bininkį įrankis.

Šitai minčiai įkūnyti gyveni
me tačiau reikia, kad darbinin
kai mokėtų politiškai protauti 
ir sąmonirigai veikti. Taigi Zbo- 
rovskij pdsiSnie Šiit savęs sun
kų uždavinį įtraukti darbinin
kų mases į sąmoningą politinj 
darbą: Kadangi socialdemokra
tų partija carizmo sąlygose vei
kė slaptai ir todėl turėjo tiktai 
menkas kuojeles, tai teikėjo 
sugalvoti naują brganižačijbš 
formą, kurioje galėtų išsitekti 
plačiosios masės. Zborovskij/ 
veikęs tuo laiku Petrapilyje 
(dabartiniame ^ehingrhiie), iš
kėlė menšėVikų drgahizacijoš 
susirinkime bininkų Knhii- 
teto” idėją. Tą komitetą, pa” 
gal jo sumaiiyiną, tūiejb sūlfa- 
fyti fabrikuose ir dirbtuvėse 
išrinkti darbininkų atstovai. 
Pervaręs savo įnešimą susirin
kime, Zborovskij *• ėmė darbuo
tis, eidamas iš dirbtuvės j dirb- 
tiivę ir ragindamas datbiniiiktrs 
rinkti gi&b 'atstovus. ......

“darbininkų atste- 
(t. y. sovietų) stei-

organizuoti darbi-

Spalių mėnesio 13 d. 1905 
metais susirinko tarp 35 ir 40 
atstovų ir, pirmininkaujant 
Zborovskiui, šis “Darbininkų 
Komitetas” atlaikė pirmą savo 
posėdį. Tai buvo “Peterburgo 
Darbininkų Atstovų Tarybos” 
pradžia.

Reikia čia pastebėti, kad bol
ševikai tuomet buvo visai prie
šingi taryboms. Jie ne tik ne
prisidėjo prie tarybų organiza
vimo, bet visaip niekino pačią 
darbininkų atstovų rinkimo 
idėją. Mat, tai netiko į Lenino 
diktatorišką krūmelį. Leninas 
nenorėjo, kad masės veiktų per 
saVo išsirinktus atstovus. Jisai 
reikalavo, kad masės darytų 
tai, ką įsako partija, o partija 
— ką paliepia vadovybė. Leni
nas ir jo draugai sakė, kad dar
bininkų tarybų . organizavimas 
tai -— “oportunizmas”, “ūarti- 
jbs likvidavimas” ‘ir “revoliu- 
Čijos išsižadėjimas“.

Kada už keleto dienų po 
“Darbininkų Komiteto” susirin
kimo revdlidcija laimėjo pir
mą didelę pergalę, priversdama 
caro valdžią išjęisti garsųjį 
Manifestą apie .-“laisves“, tai 
darbininkų atstovų taryba stai
ga patapo visų pripažintu revo
liucijos vadu. Zborovskis, deja, 
turėjo užleisti pirmininko vie
tą kitam žmogui, nes nuo dau
gybės prakalbų masiniuose mi
tinguose jisai buvo taip užki
męs, kad nebegalėjo pirminiu 
kauti. Tokiu budu į Peterburgo 
darbininkų atstovų tarybos pir
mininkus pateko mažai kam 
žinomas ir niekti nepasižymė
jęs Chrustalev-Nosar. Paskui, 
kai pastarasis buvo suimtas, 
tai jo vietą užėmė Trockij (ku
ris tubmet stovėjo arčiau prie 
menševikų, negu prie bblševi- 
kų). j

Peterburgo taryba (sovietas) 
lapkričio mėnesį nutarė šaiikti 
visos Rušijbs darbiniiikų atsto
vų tarybų ; štivūžiavimą ir pa
siuntė Zbdrėvškj į pietinę Ru
siją agitUbti, kad ddrbiniiikai 
riektų :btstbvūs į tą s ii Važiavi
mą. Y&ldŽia jau suspė
jo dtšiyėlketi ir pradėjo jėga 
malšinti revoliuciją. Sovietų su
važiavimas neįvyko. Zborovskis 
buvo suimtas kartu su Trockiu, 
Chrustalevu ir k. ir buvo iš
tremtas į Sibirą, iŠ kur jam 
vėliau .pasisekė pabėgti į už- 

’šienį.
•Kitas nuostabus žygis Zbo- 

fbVikio gyvenime. lbuVb paliuo- 
savimas K. Feidmano (taip jlat 
“mertševiko“), kuris vadovavo 
karo laivb “Potiemkiho” sūkili- 
mūi Jūodbjbje juroje. FelOriia- 
riaš binto ėuirtitas ir atiduotas 
karb teįsmdi. Jūm grasino mir
ties bausme. Mėūšėvikų orga- 
nizhbija ‘ Sevastbtfolyje, kur 
Feldmdnas bUVo įkalintas tvir
tovėje, hutarė pdkviesti Žbo- 
rbvskj, kad jisai suorganizuotų 
pabėgimą, ir Zborovskij tai pa
darė, užmegsdamas ryšius su
virtuvės sargais. Kuodibt kei-

Rašo DR. S. BIEŽIS, 
gydytojas ir chirurgas, 

Chicago, III.

žmogaus svoris turi nema
žos reikšmės, kaip jo bendru 
sveikatingumo žvilgsniu, taip 
ir jo gyvenamojo amžiaus il
gumu. Dėlto būtina yra apie 
tai kiekvienam turėti tikrą 
žinojimą. Paprastai, nutukęs 
žmogus mano esąs sveikatos 
pavyzdžiu ir tuomi gerokai di
džiuojasi. Pašaliniai gi, žiūrė
dami j tokį nutukelj gėrisi ir 
sako: “Tai sveikas žmogus.“ 
Medicinos mokslas betgi į to
kią padėtį žiuri kaip tik atbu
lai.

Nutukęs žmogus, žinoma, 
sveria daugiau, negu reikia. 
Taigi, jis visai nereikalingą 
svorio naštą kasdieną nešioja, 
ko blogos sėkmės savaimi aiš
kios, nes tai apsunkina širdies 
veikmę bei visą kūpą bereika
lingai vardina. Nutukelio šir- 
dis tėtukais apauga, kas truk
do jos normalį plakirhą; taip
gi neretai į jos raumenis tau
kai susikuopia, kas jos pajė
gumą gerokai nusilpnina, žod
žiu sakant, nutukusio širdis 
daug silpnesnė, negu to, kuris 
turi normalį svorį. Pas tos rų- 
šies žrtldnės dažnai randama 
pakilęs kraujo spaudimas, kas 
ilgainibi nėigiamai atsiliepia j 
bendrą cirkuliaciją. Cukrine li
ga jų tarpe yra gerokai papli
tusi. Net ir Vėžio liga dažniau 
pastebima. NeVirškihitnas bėi 
viBhriū užkietėjimas irgi ėsti 
paprastas reiškinys.

Mekahišku budu nūtukėlis

irgi gerokai nukenčia. Jam yra 
st/nku tinkamai pailsėti, nes 
atsigulus sunku 
Vaikščioti ar sunkesnis dar
bas dirbti sekasi tik su dide
lėmis pastangomis. Susirgus, 
kad ir menka liga, jam prisi
eina daugiau kamuotis ir daug 
sunkiau pagyti, žaizdos sun
kiai gija, o prireikus didesnę 
operaciją padaryti, susiduria
ma su itin rimta problema.

Trumpai sakant, nutukimas 
anaiptol nėra sveikatos ženk
las, bet aiškus požymis jos 
rinitų trukumų, ypač sulaukus 
40, ar daugiau, metų amžiaiis. 
Už tat ne bereikalo apdraudos 
kompanijos, kurios šią padėtį 
yra labai gerai išstudijavusios 
nuosekliomis statistikomis, ne
nori ndtukėlių apdrausti. Kar
tais kad ir apdraudžia, tai rei
kia gerokai daugiau mokėti u*ž 
normalio svorio apdraustuosius. 
Mat, jos labai gerai žino, kad 
tdkie žhidtlės daugiau serga 
įvairiomis ligomis ir, bendrai 
imant, jų amžius kur kas trum
pesnis.

Nutukimo priežastys yra pa
matiniai dvi: išlaukinė ir vidu
jine. Išlaukinė, tai daugiau 
rtiaistb vartojimas, negu kad 
kūnui reikia, šis maisto per
viršis susikaupia kūne taukų 
formoje ir tokiu budu visas 
žmogus, taip sakant, apauga 
taukais arba nutunka. Antro
ji priežastis, t. y. vidujinė — 
esti tiesioginė pasekmė ne
veiklumo tūlų liaukų, ypatin
gai kaklinės liaukos. Kuomet 
šitokia liauka perniažai veikia, 
tai maistas ne su naudojama s 
energijai gaminti, o susikrau
na kunan ir tukimas vyksta.

(Btis daugiau)

kvėpuoti.

sikstetas ir Estijos 
kalba. Konsulas linki 
•kuo geriausios klo-

ŠW DIENI BROOKI.YNO ĮVYKIAI
Milžiniškas Lietuvos nepriklausomybės apvaik- 
šeiojimas. — Susirinko kėli tūkstančiai žmonių. 

—Kut Vienybė, tėti ir galybė. — Programas 
bttVo labai įvairus.

i 
ŠiemetįBrooklffii* N. Y.

musų kolonijos lietuviai, taip 
sakant 
(lojo.
kartu

susiprato ir suslgie- 
Buteht, visi nutarė 
apvaikščioti Lietuvos 

17-kos metų nepriklausomy
bės sukaktį, 
vo susiprasta, kad vasario .17, 
d, jokių kitų parėriginių ■ riė- 
rengti, o tik vieną apvaikščios 
jinią/ TPapb phihita didelė p. 
Klasčitius Svetainė. '

Šį kartą svetainė atrodė 
klek geriau hei Ipbrnhi, kada 
man tbko joje būti. Tačiau 
tvarkūs Visgi dar nebuvo. Kai 
publika lirridėjo 'rinktis, tai 
kėdės "dar tičbuvo eūstatytds. 
Jos riogsojo^ šukrhdtbš į didė
lę krūvą. Tik žiifbiiėms bėsi< 
renkant, ddri)ininkhi 'čme bė
ginėti !ir Statyti kė^es.

'tina iii Ha i

Pirmiausiai bu-

kalbą pa- 
Po karo, 
krantuose 

rožes. Tai

galėtlj išlįsti. Garsiakalbis 
hesiitaišytas, drhtūi susimaišę. 
Bėginėja vyrukas šūsinerva- 
vęs, bando jį sutaisyti.

Svetainės' prižiūrėtojai turė
tų atsiminti, jog ne laikas šu
nis lakinti, kada einama me
džioti.

'Ghlerija irgi nekaip atrodė. 
Ten prikabinėta daugybė viso
kių virvių. Visa tai darė blo- 
^ą įšpūdį.

Btivo -garsinama, kad ap- 
SrdikŠČiojimas prasidės 4 vai. 
“pb ^piett). Bet, prisilaikant 
^lietuviško papročio, pasivėlin
ta visu pusvalandžiu. Paga
ilas, pusėtinai sudžiūvęs žino- 
įjūs 'pareiškė, jog ceremonijos 
prhšiclella. Tvarką vesti jis 
'pttvėtlė lp. Mačiuliui.

-Pradėdama dainuoti Ameri
kos ir Lietuvos himnai. Tuo 
pačiu laiku įeina Amerikos ir 
liiėtUvbs (legionieriai su vė- 
lihvbūus. . Vadas sukaman- 
:dhd»ja 'saliutuoti. Kareiviai sa-

i.

ginėti !ir šfatyti Jie
stumdėsi ir ihaiŠėsi visiems po 
kojų. , .

DešlhCjc cštrililds JttšCjM 
‘riogsojb nuplyšęs rtihišits' ttb- 
vii botoms mesti. Per tą. mai
šą ne tik hole, bet ir slonis. tintuoju, o publika dainuoja

himnus. Kapitonas Jurgėla 
perskaito deklaraciją.
' Pristatoma kalbėti generalis 
konsulas, P. Žadeikis. 
palikime visus
skirtumus už durų ir 
šiandien visi kartu 
gerovei.

Kalba neblogai, 
jog Lietuvos ekonominė padė
tis palyginti nėra bloga. Daž
nai net svetimtaučiai prisime
na, kad Lietuva ekonomišku 
atžvilgiu geriau stovi nei kai
mynines valstybės. Daug Lie
tuvai pakenkė hitlerininkai. 
Jie ne tik nieko nebeperka, 
bet ir varo šlykščią agitaciją 
prieš Lietuvą, norėdami pa
grobti Klaipėdos kraštą.

Po Tamošaičio vadovyste 
dainuoja parapijos choras, ku
ris daugumoje susideda iš 
jaunimo. Skamba gana ge
rai. Smuikininkas Raišys vy
kusiai išpildo vieną numerį. 
Polam kalba Latvijos konsu
las. Kalba angliškai apie ge
rus latvių ir lietuvių kaimy
niškus santykius. Savo kalbą 
užbaigia žodžiais: lai gyvuoja 
Lietuva. Publika jam karštai 
ploja.

Išeina dainuoti p-lė Emilija 
Mickunaitė iš Philadelphijos. 
Ji tikrai turi lakštutės balsą. 
Scenoje ji užsilaiko kukliai, 
be jokių pretenzijų. Jos dai
navimas publikai tiek patiko, 
jog ji, nors ir nenorėdama, tu
rėjo dar vieną dainą sudai
nuoti.

Seka 
konsulo 
Lietuvai
ties. Pasirodo scenoje Antanas 
Banys. Tai svečias daininin
kas. Vyras gana gražiai atro
do, o dainuoja dar gražiau. 
Jis turi tikrai šaunų baritoną. 
Publika jį iššaukia antru kar
tu dainuoti.

Pristatoma kalbėti kunigas 
Pakalnis. Apie jį nemažai 
man teko girdėti pirma. Tai 
dar jaunas vyras ir tikras lie
tuvis. Labai gražiai kalba. Ne 
tik jo balsas skambus ir ma
lonus, bet ir kalbos turinys į- 
domus. Moka jis apeliuoti į 
lietuvių jausmus!

Kalbant apie kun. Pakalnį, 
tenka štai 'kas pasakyti: jei
gu ne jis, tai musų kolonija 
visai butų atsilikusi skridimo 
reikale. Dėl antrojo skridimo 
jis gana daug pasidarbavo.

Dainuoja jaunos lietuvaitės 
lietuviškais rūbais apsirengu
sios. Atrodė gražiai. Po to ir 
vėl suskambėjo nepaprastai 
gražus Mickunaites balsas. 
Vargoninko Dulkės vedamas 
vyrų choras labai vykusiai su
dainuoja.

Labai jausmingą 
sako Dr. Vencius, 
sakė jis, Pabaltijo 
išdygo trys baltos
trys nepriklausomos valsty
bės, — Lietuva, Estija ir Lat
vija. Tuo pačiu laiku pasi- 
liuosavo ir Lenkija. Bet Len
kija, kuri per ilgus metus 
buvo prislėgta ir kovojo už 
nepriklausomybę, sumanė sa
vo jungą antmesti kitoms 
tautoms. Iš Lietuvos ji pasi
grobė Vilnių, kurį ir šiandien 
savo naguose tebelaiko.

Pirmininkas . perskaito re
zoliuciją Vilniaus klausimu. 
Paskui vėl eina muzikališki 
numeriai.

Dalyvauja keli chorai ir jie 
daugumoje susideda iš jhunų 
vyrukų bei merginų. Vadinasi, 
lietuvių jaunoji karta nėra iš- 
tautėjusi. Dirbant musų jau
nimą galima pritraukti.'

Programas buvo didelis ir 
labai margas. Nors įžangos 
buvo imama po 50 centų, bet 
publikos prisirinko pilna sve
tainė,—nebebuvo vietos nei 
kur kėdes pastatyti. Spėjama, 
kad dalyvavo tarp 3,000 ir 4,- 
00O žmonių.

Tai pirmą kartą, kaip Lie
tuvos nepriklausomybės . pa
minėjimai yra rengiami, pa
sisekė tokį didelį įskaičių 
žmonių sutraukti. O tai todėl, 
kad šį kartą apvaikščįojimas 
buvo rengiamas bendromis 
jėgomis ir visi sutartinai dir- 

(Tąša pusi. 5-tam)

•3
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ŠIŲ DIENŲ BROOKLYNO {VYKIAI
(Tąsa iš pusi. 4-to)

bo. Reiškia, kur vienybė, ten 
ir galybė.

Po programo buvo šokiai ir 
vakarienė. Visi smagiai links
minos ligi vėlumos, žodžiu, 
parengimas nusisekė kuo pui
kiausiai ir jį ilgai žmonės 
minės.

Daugelis stebisi, kad komu
nistai nesugalvojo jokių špo
sų ir neatėjo į parengimą, 
kaip tai jie padarė pereitą 
vasarą. Nejaugi jie butų su- 
rimtėję ir sukulturėję?

— Frank Lavinskas.

IŠLEIS $1,000,000 
KELIŲ TAISYMUI

kad Standard Steel Car kom
panija rengiasi likviduoti sa* 
vo dirbtuvę Hammond mies
te. Tačiau prieš kelias dienas 
tos kompanijos vice-preziden* 
tas, W. M. Barker, kuris gy
vena Cbicagoje ir ten turi 
ofisą, griežtai pareiškė, jog 
dirbtuvė nebus likviduota. 
Esą, kai tik pasitaisys laikai, 
tai dirbtuvė ir vėl bus atida
ryta.

Bet kada tie laikai pasitai
sys ir kada dirbtuvė 
rys,
Šimas.

atšida- 
tai, žinoma, kitas klau- 

V ietinis.

SNIEGO AUDRA ir 
DIDELI ŠALČIAI
SQ. MILWAUKEE, WIS.— 

Vasario 24 d. pradjo smar
kiai snigti. Sniego audra siau
tė per visą naktį ir visą pir- 

Imadienio dieną. Vielomis ta- 
šiomisĮpo užpustytos namų ir krau- 

Automobilislai 
, Kai ku- 

nepasisekė iš 
Daugiau- • sniego išsitraukti savo auto- 

Ldncoln liigh- mobilių.
way ir Scherville kelio šutai- darbininkų i 
symui. Pratęsimui Calumet žiuoti į darbą, 
avė. ligi Lincoln kelio skiria
ma net pusė milijono dolerių.

Standard Steel Car kompa
nija nežada likviduoti sa
vo dirbtuvę.

HAMMOND, IND. 
dienomis tapo paskelbta, kad'tuvių durys. 
Lake kauntės kelių taisymui'turėjo daug vargo, 
ir platinimui šiais metais bus riems taip ir i 
išleista $1,000,000. 
šiai skiriama

aukštosios gaidos neišdainuo- ’ 
jama taip lengvai ir švelniai, 
bet dainininko artistiškas už
silaikymas ant scenos, tikslus 
inpersonavimas kurinio, dai
nos ir muzikos, pilnai paden
gia anuos trukumus lir suku
ria klausytojo vaidentuvėje 
jaukų įspūdį.

Negalima praeiti nepasa
kius žodį-kitą ir apie jauną 
dainininkę Bernice Maleliutę. 
Jos gražus drūtas soprano bal
sas, tikrai sužavėjo publiką. 
Ta jauna musų scenos mylė
toja, ateityje gali daug ką pa
dainuoti.

“Naujos Gadynės“ choras ir 
dainininke Steponavičienė, 

manau, komentarų nereika
lauja, nes juos daug kas iš 
klausytojų yra girdėję bedai
nuojančius daugelį kartų.

Nevisai smagu, kad tokio 
gero programo, kur tiek 
daug buvo sudainuota gražių 
dainų, per mažai publikos 
susirinko klausyti. Gali būt, 
kad oro darganos sulaikė pub
liką nuo skaitlingesnio atsi
lankymo. —Kazgs.

Laisv. Et. Kultūros 
Draugija

KUPIŠKIO SKYRIUS.

Iš pirmiau, pakvituotų $8,00
A. B. Urzy iš Shenan-

doah, Pa.................. $1.25
Charles Kulas iš Albany, Į

N. Y...... .................. $1.00

Viso ........................... $10.25
Pinigai paštu pasiųsti Ku

piškio skyriui.
—Dr. A. L. Graičunas.

PERMANENTS 
Special atpiginta 

RINGLETS 
$2.50 IR $3.50 

Special su aliejaus soliucija 
(SHIRLEY TEMPLE) 

*4.00, $5.00 IR $6.50 
Permanentadėl kūdikių $1 Clft 

tiktai ..................... ■
MUSU 

SPECIALYBĖ
dhžyti ir baltin- 

y ti permanents 
< Puikiausi plau- 

y z—' kų stiliai.

Jbigu atsinešit ši apskelbimą 
nuleisim $1 už Permanent' 

virš $2.50.

NIEžANčIOS 
KRAUJAIS TEKĄPILĖS Nereikia piauti M1 

Žymiai Palengvintos su I 
Rectade No 1 ar 2 žiūrint ■;

reikalingumo
Didele Tūba s“™> 50cl 
Rectade Laboratories I 
64 W. Randolph StM Chicago, ■ 

Kamb. 402. .......... ■

Su kiekvienu $5 permament duo* 
da $1 skrynutė Rosepetal 

Pauderio
ROSE PETAL

BEAUTY SHOPPE
Perkelta 3133 S. Halsted St. 

(Auditorija) Tel. Victory 3137

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

Chicago, 111.

Per kai kurį laiką pas mus 
buvo daug kalbama apie tai,

Šiandien svarbus 
stokjardų darbinin

kams mitingas
Amalgamated Meat Cittters 
and Butcher Workmen’s uni
ja darbininkus organizuoja.

šis mitingas įvyks Colum- 
bia salėj, prie 48 ir So. Pau
lina gatvių, ir prasidės nuo 
8 vai. vakaro^ w 

Amalgamated Meat Culters 
and Butcher Workmen of 
North America unijos darbuo
tojai aiškins kokias pasėkas 
duoda vajus, kuris dabar yra 
varomas stokjardų darbinin
kams ir darbininkėms suorga
nizuoti. Bus ir lietuvis kalbė
tojas.

Ir lietuviai turėtų atsilan
kyti į mitingą — taip į šį, 
taip į kitus, kuriuos Meat Cut- 
ters unija šaukia. Nes ir jų 
daug dirba stokjarduose. O 
pastarieji laikai rodo, kad ir 
čia gimusi lietuvių jaunuome
nė, darbo ieškodama, eina į 
stokjardus. Taigi atrodo, kad 
nemažam skaičiui ir antro
sios kartos Amerikoj bus lem
ta stokjardų kvapas ragauti 
ir stokjarduose duoną pelny
tis.

Į šį mitingą gali atsilankyti 
ne tik darbininkai ir darbi
ninkės dirbantys stokjarduose. 
Gali atsilankyti visi, kurie 
įdomauja organizuoto darbi
ninkų judėjimo klausimais. x.

Kuri Naujienų Radio 
klausytoja gaus 

prizą?
Maurice Cloak Kompanija pa

skelbė radio kontestą ir ski
ria $17.80 vertės drerių pri
zams.

Vasario 20 d. Maurice Cloak 
Co., kuri užlaiko kailinių ir dre- 
sių krautuvę, adresu 4726 So. 
Ashland Avė. paskelbė radio 
klausytojams kontestą ir pa
skyrė pirmam prizui dresę ver
tės $10.90, o antram taipgi dre
sę $6.90 vertės.

Kon tęs tas tęsis mėnesį laiko 
iki kovo 20 dienai. Pirmas .pri
zas bus suteiktas moterei arba 
merginai, kuri parašys geriau
sią laišką į Maurice Cloak Co., 
atsakant j klausimą, kas joms 
geriausia patinka “Naujienų“ 
radio programuosi Antras pri-

Pirmadienį daugelis
negalėjo nuva-

RADIO
Pirmadienio vakare nustojo 

snigti, bet šaltis buvo didelis. 
Antradienio rytą* temperatutra 
nukrito ligi 2 žemiau zero.

—J. M.

zas bus duotas už antrą geriau
sią laišką.

Kontestui pasibaigus, kontes- 
to komisijon išrinkti asmenys, 
adv. K. Jurgelionis; Antanas 
Vaivada ir Frank Bulaw, nu
spręs apie laiškų gerumą. Jų 
sprendimas bus galutinas^

Moterys ir mergaitės, kurių 
vyrai arba jos pačios dirba 
Naujienų bendrovėje arba Mau
rice Cloak krautuvėje, negalės 
dalyvauti konteste.

Klajoklis.
■ ■■ a ■ h

įspūdžiai iš praeitos nedė
lios Progross Furniture krau- ’ 
tuvės radio valandos bus gra
žus. Dauguma mano draugų 
pripažįsta šią valandą viena 
iš populiariškiausių lietuvių 
radio valanda. t
i Naujos Gadynės dvigubas 
kvartetas, po vadovystė Jur
gio Steponavičiaus, kaip ir vi
sada, vykusiai sudainavo ke
letą gražių dainelių.

Pranas Stankūnas sudaina
vo solo. Kalbėjo adv. K. Gu
gas ir Brigliton- Parko lietu
vis kandidatas į aldermonus, 
Barney R. Piekicwicz. Jostra.

LENDAX
WASH

Rūbų Skalbimui
Didžiausias

MOTERŲ 
PRIETELIUS

Nereikia nei trinti nei virti.
Nereikia lazurko.
Išbaltina rubus į 25 minutes 
skalbykloj.
Naujausias stebėtinas išradimas. 
Išmėginkite tuojau. Parsiduoda 
kvortomis grosernėse. Jeigu jūsų 
groseris neturi, tai. tegul pašau- vla

Pullman 8011

TEL.* RĖPUBLIC 8402

PERKAME UŽ

“CASH”
DEFALTUOTUS MORTGEČIUS už 
kurios mokų cash. Taip gi perku ir 
GERUS MORTGEČIUS už mažą 
nuolaidą.

Atsišaukite tuo,jaus pas
M. C. LAZUTKA

3251 S. HALSTED STREET

BISMARCK BEER
“WITH THAT GOOD OLD FLAVOR” 1

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

F. Stankūno kon 
certas

Praeitą sekmadienį, vasario 
21 d., įvyko dainininko Fran
cis Stankūno koncertas.

Koncerto programas tęsėsi 
apie porą valandų ir laike jo 
buvo sudainuota daugelis dar
bo liaudies dainų, ištraukų iš 
operų ir operečių. Daugumą 
išpildė pats koncerto rengė
jas Stankūnas, o asistavo dai
nininkė p-le Bernice Maleliu- 
tė, dainininkė A. Steponavi
čienė ir “Naujos Gadynės“ 
choras, kurį veda Jurgis Ste
ponavičius.

Dainininkas Stankūnas, sa
vo gražiai išlavintu baritono 
balsu įdaro malonaus įspūd
žio į klausytojus. Tiesa, kad

Siunčiame Gėles Telegramų 1 viso 
pasaulio dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

pagrabams.
3316 S. Halsted St.

Pbnne Boalevard 7314. Chicago, III.

MARTINAS ŽIRGULIS
Persiskyrė sn šiuo pasauliu 

: vasario 27 dieną. 2:00 valandą 
ryte 1935 m., sulaukės pusės

- amžiaus, gimęs Kėdainių ap., 
Surviliškio vai., Naujuložų kai
me.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nuliuime 

sesers dukterį Mortą Vaitie- 
’ kienę po tėvais Žiliukė, jos 
? vyrą Stanislovą ir 3 dukteris, 

sesers sūnų Liudviką žilių, jo 
moterį, sūnų ir dukterį, gimL 

į, naite Bronislavą Karinzevičie- 
• nę, jos vyra, sūnų ir dukterį, 
i o Lietuvoj 4 seseris ir vieną 

brolį.
Kūnas pašarvotas randasi 

4049 S. Maplewood Avė.
Laidotuves įvyks šeštadieni 

> kovo 2 dieną, 2 valandą po 
piet iš namu i Tautiškas ka- 

Lf pines.
Visi a. a. Martino žirgulio 

giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da*

I lyvauti; laidotuvėse ir suteikti ‘ 
į jam paskutini patarnavimą 
L atsisveikinimą.
L Nulindo liekame,

Sesers Duktė, Sesers 
k Sūnūs ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
borius S. P. Mažeika, Telefo- 

t nas Yards 1138.
Laidotuvėmis rūpinasi sesers 

I duktė Morta Vaitiekienė.

ir

gra-

Juozapas Norvillas
Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 26 d. 7:17 vai. 

Vakare 1935 mo sulaukęs pusės amžiaus; gimęs .Šilalės 
valsč., Tauragės apskr. Amerikoje išgyveno 26 metus. Pa
liko dideliame nuliudime moterį Eleną ir 2 pusbrolius, 
Lietuvoj sūnų Praną, seseris, brolius, gimines ir draugus, 
Kūnas pašarvotas randasi 738 W. 51 Street. Tėl. Boulėvard 
0832.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 2 dieną, 1:30 vai, 
po pietų iš namų į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Norvillos giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Moteris, Sunūs, Seserys, Broliai, , Pusbroliai ir Giminės* 

Laidotuvėse patarnauja grabprius> J. Liulevičius, tel. 
Lafayette 3572. ; ... ..

Adam’s Meat Markei
; 1734 West 47th Street

Tel. Boulėvard1 7349
i SPECIALIAI PETNYČIOJ IR SUBATOJ
PORK LOIN Kepsnys

' JAUNO PARŠIUKO Kepsnys
■ 171c 

151c
.... sv. A l1 ŠVIEŽIAI. MALTA Mėsa

i
: NAMIE DARYTOS ŠVIEŽIOS DEŠROS sv. J g | Q 

121c
..81c

• 14ic 
” 18ic 
sv. 4 E 1

kSHORT STEKAS

r VERŠIENA. <lel Kepimo

RŪKYTI GALI Kumpiai

PAPRASTI RŪKYTI Kumpiai

VIŠTOS dcl Virtimo

Gerkit ir Reikalaukit

STRAIGHT KEHTIK1& 
:-BOURBp>W|

MUTUAL uuo’rT.JMI-ANV i

Visose' Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždį* 
Kentucky 
Bonrbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinis'

NATHAN
KANTER--------------

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

—

Rusiška ir Turkiška Pirtis!
DOUGLAS BATHS >——

3514-16 W.. ROOSEVELT ROAD
arti St Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

[* swimmlng nooL
Rusiška , ir turkiška pirtis: ‘ y®

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

Jis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
dauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų,, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

AUTO Patarnavimas
AUTO SERVICE

Čia
susirasit
ko
tik
jums reikia

ANGLIS
COAL

Pasiklausykit Kas Pirmadieni 8 vai. 
vak. iš Stoties WLS girdėsi t
Sinclair Minstrels
Ir atvažiuokit bile kada dėl 
SINCLAIR PATARNAVIMO 

pas

KALEMBA
Dieną ir Naktį Atdara 

Tel. Lafayette 3391 
Mes maloniai suteiksime kreditą

Archer ir Kedzie Avė.
(šiaur-Rytinis kampas) 
Nauji ir Vartoti Karai.

BOILERIŲ Taisymas
BOILER KEPA1RING

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boileriu taisymą ir nitavimą 
sekanti syki paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas diena Calumet 6884 
naktį Lakview 5490

Tikrai geros anglys
$5.60iš šiaur. Illinois 

Furnace Lump ............. .
Nut ...............................
Mine Run .... -.... -.........—. $5.25

perkant nemažiau 4 tonų.

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

Telefonas Rėpublic 5900 
taipgi 

3721 E. 100 St. 
Telefonas Sag. 4900 ,

įsteigta 1913 metais.

Pristatom kad ir toliausia
Aštuoni anglių silos. Kiemas viso 

bloko didumo. Teisingas svoris. 
Geriausios anglys.

šiaurinio Illinois nut ............. $5.30
Šiaurinio Illinois egg ............. $5.60
Šiaurinio Illinois lump ......... $6.00
šiaur. Illinois mine run ........  $5.25

Perkant vežimais. Perkant po 
nedaug truputi brangiau.

Atvažiuokit arba šaukit telefonu.
Airport Coal Co.

5857 Archer Avė.
Prospect 4422.

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

NORTHERN COAL CO., 
3 telefonai

Rėpublic 0600 — Lawndale 7366 — 
Merrimac 2524

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis
WGES
1360 kilocycles

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedėlį 
Seredą ir 
Pėtnyčią

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

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MŪZI KALIS 
PROGRAMAS.

BATHS
MAUDYNĖS

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

KNYGOS
BOOKS

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

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So.' Ashland Avė.

W. SČHAULER’S STORAGE 
4644 N. Westem Avė. 

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

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 25* iki 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO. 

1635 W. Division SL 
kampas Marshfield

RADIO TAISYMAS
RADIO REPAIRS

Pataisymui radio su ga
rantija pašaukit 

Lafayette 4893
Garsiakalbius išrenduojam mitin
gams, koncertams, šokiams piieina- 
ma< kainą.

Įsteigta
1925 m.

4083 Archer Ave.> 
tarp California ir Mozart

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel VICtory 4965.

TABAKO Krautuves
TOBACCO STORES

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

VALGYKLA
RESTAURANT

MRS. MARY BARTKUS 
lllth and Fairfield Avė. 

Gaminame lietuviškus valgius.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE
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Chicagos demokratams davė rekordinį 
skaičių balsų Antradienio rinkimuose

Republikonai prakišo dvi vietas taryboje; 
Pietkiewicz gavo — 1,737 balsus

Chicagiečiai antradienio rin
kimuose ir nominacijose atida
vė rekordinį skaičių balsų de
mokratams, užtikrindami ma
jorui Kelly antrą terminą Chi- 
cagos rotušėje ir padidindami 
demokratų didžiumą miesto ta
ryboje.

Majoras Kelly nominaeijose 
gavo 479,825 balsus, o laimin
gasis republikonų kandidatas 
Wetten balsuotojuose rado 69,- 
500 pritarėjų. (1931 metais, 
kai republikonai buvo galioje, 
panašiose nominacijose jie ga
vo viso 636,285 balsų prieš de
mokratų — 245,285).

Miesto taryboje dabar bus 39 
demokratai, 7-i republikonai ir 
vienas nepriklausomas. Pilnas 
tarybos sąstatas siekia 50 na
rių, bet trys kandidatai negavo 
pilnos didžiumos visų balsų, 
tad turės laukti balandžio 2 d. 
perbalsavimų.

Perbalsavimas įvyks 6-tam 
warde, tarp dem. dabartinio al- 
dermono Healy ir republikono 
Patrick Smith; 19-tam warde 
— tarp aldermono O. E. North- 
rup, progresyvio žmogaus, prieš 
kurj yra nusistatę ir republiko
nai ir demokratai ir J. J. Duf- 
fy. Ir 47-tame warde, tarp aid. 
A. F. Schulz ir J. J. Hoellen.

Balandžio 2 dienos rinkimuo
se “figūruos sekami kandidatai 
į miesto valdvietes:

Demokratų:
Į majorus — Edward J. 

iiy.
į iždininkus — Gustave 

Brand.
Į klerkus — Peter J. Brady.

Republikonų:
Į majorus — Emil C. Wbttfeh. 
į iždininkus — Chas. W. 

Swanson.
Į klerkus — Otto M. Webb.

Trečios partijos:
Į majorus — Herbert len

kins.
Į miesto ižd. Fred Stuckart.
Į miesto klerkus — Arthur 

A. Cervinka.
Nors tikrai nežinia ar jų pe

ticijos bus priimtos ir rastos 
tvarkoje, bet komunistai stato 
sekamus kandidatus: Kari Lo- 
ckner — į majorus; negrą Her
bert Newton — į klerkus ir 
Sam Hammersmark — į iždi
ninkus.

Rinkimuose ir nominacijose 
dalyvavo apie 55% balsuotojų, 
apie 800,000.

Rinkimų ii4 nominacijų rezul
tatai balsais buvo sekami:

Į majorus 
Democratic

Kelly ............ ...... 479,825
Robinson .....  15,541
O’Meara ................... 5,077
Powroznik ...............  39,153

Republican •
Wetten ................... 69,500
Gray .........................  9,868
Flynn ....................... 37,061

Į klerkus 
Democratic

Brady ................... 485,625
Republican

Bartecki ........... .
Webb .................. ....
Golusinski .......... ....
Blomgren ..............

Į iždininkus 
Demokratic

Brand ...................
Murphy ...................
Garrity ...................
Bradel ...................

Republican 
Simon ...................
McKerr .................. .
Swanson ...............

5,055
814

11,873
9,824

Kandidatų į miesto majorus 
ir kitas vietas partija nestatė.

12-to wardo rezultatai
12-tamc wardc, kuris apima 

Biighton Parką ir dalį Town 
of Lake, yra 25,329 registruoti 
balsuotojai. Iš to skaičiaus, 
15,200 balsavo antradienio rin
kimuose. Tarp registruotų 
balsuotojų yra apie 3,000 lie
tuvių, bet lietuvis kandidatas 
į aldermonus, Barney R. Piet- 
kiewicz gavo viso, 1,737 bal
sus. Didžiuma lietuviu ai i- 
davė balsus dabartiniam ai- 
.dermonui B. Hartncttui.

Ke-

18,403 
40,062 
19,080 
24,337

352,999
47,854 
43,227 
89,025

29,077
21,567
52,486

Aldermonu rinkimų 
rezultatai:

(Čia paduodami tik lietuviški 
wardai)

• Artman ......................
Maynard Krucger ....

9-tas:
Lindell ................ .....
Beck .........................

11- tas:
Connelly (be opozicijos)

12- tas:
Hartnett ....................... '
Kucharski ...... ......... .
PIETKIEWICZ .... ......
Petka .......................... . .

13- tas:
J. Egan (be opozicijos)

14- tas:
McDermott (Be opozicijos)

15- tas:
J. F. Kovarik (Be opozicijos) 

19-tas:
Duffy ..... ...........
Northrup ...........
Rohn ....... ...........

21-mas:
Lagodny .............
Lamb ...................
Miskerik ..............

32-tras:
Rostenkowski ....
Lagona ...............

34-tas:
Porten ......   9,458
Waltmire  .................. 3,246
(Pralaimėjo vietas republiko

nai aldermonai Moreland 41-am 
warde ir Williston 49-<tam).

Nominacijos priemies
čiuose:

Nominacijos įvyko ir įvairio
se Chicagos priemiesčiuose. Re
zultatai buvo sekami:
HARVEY:

Į majorus nominuoti F. W. 
Bruggeman ir Einar B. Bloom; 
į policijos magistratus — Jo
seph S. Flathery ir W. E. Tom- 
kins.

9,322 
3,554 
1,737.

579

9,409
5,585
3,536

9,971 
2,088 
.. 851

12,266
1,521

PALOS PARK:
Į majorus — J. M. Mahaffay 

ir E. J. Umlor; pol. mag. — 
Lester Mahaffay ir Carl Brink; 
komisionieriai—H. Crowley, C. 
W. Heidel, G. V. Hermanson, 
R. J. Kotrba, F. J. Mulhausen, 
W. Millington, Cem Dupont, F* 
Hyink.
CHICAGO HEIGHTS:

l majorus, Joseph Gannon ir 
J. E. Thomas; pol. mag. — C. 
W. McGehee ir A. L Zeller; 
komis. — C. L. Feidler, J. A. 
Zimny, O. Fox, W. Krebs, J. 
W. Gansen Jr., Maurino Ričciu- 
to, A. Pannenborg, B. N. Lan- 
deen.
WAUKEGAN:

l majorus, Philip Meyer ir 
Mahcel Talcott; pol. mag. — 
Clarence Brown ir James Tier- 
nan; klerkus — John P. WylliC 
ir Frank Wallin; iždininkus — 
C. W. Berry ir E. McDermott. 
ELGIN:

I majorus: Mayron L. Leh
man ir Earle Kelley.
JOLIET:

Į majorus — William A. Hen- 
nessy ir George T. Jonės.

Demokratai valdys Chieago 
per keturis metus

Antradienį išrinktieji alder
monai sudarys pirmą Chica
gos miesto tarybą, kuri už
ims vietą keturių metų ter
minui. Pernai referendume 
buvo pravestas toks įstatymas. 
Naują tarybą didele didžiuma 
balsų kontroliuos demokratai. 
(39 — dem., 7

Socialistų kandidatai antra
dienio rinkimuose

Socialistų partija statė pen
kis kandidatus į, aldermonus 
ir jie gavo štai kiek balsų: 
Maynard Kreuger (5-tame

warde) ..........  814
Anton Garden (22-tram

warde) ,.............................604

rep.).

Nauja Chicagos 
Miesto Taryba

Antradienį buvo išrinkti 
kami aldermonai:
Wardas

se-

2
3
4
5

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
48 
49 
50

..............  *John J. Coughlin 

........... ,!*William L. Dawson 

........... *Robert R. Jackson 
.. ♦Berthold A. Cronson 
.. ♦ James J. Cusack Jr. 

..............  *Thomas J. Daley 

........... Michael F. Mulcahy 
........... ♦ Arthur G. Lindell 
....... . *William A. Rowan 
.......... Hugh B. Connelly 
.................  *Bryan Hartnett 
.........M.. *John E. Egąn 
....... *.James J. McDermott 
.......... *James F. Kovarik 
........... CTerence F. Moran 
..*..........William T. Murphy
..............  *Harry E. Perry 
.............. *William V. Pacelli 
............... *John J. Lagodny 
..........♦ Henry Sonnenschein 
....*......... Joseph..Kacena Jr. 
...................... *J. M. Arvey 
............... James B. Bowler 
....... * Frank E. Konkowski 
..................  *Harry L. Sain 
............... * Gieorge D. Kelis 
........... *Thomas J. Terrell 
............. Edward J. Upton 
............ . *Thomas P. Keane 
... *Joseph P. RostenkoWski 
....... ii. ,Kad0W 
........................ *Matt Porten 
..........  *Walter J. Orlikoski 
..... * George W. Robinson 
................. *Roger J. Kiley 
.......P. J. Cullerton 
...................... H....L. Brody 
.............. *Joseph C. Ross 
........ William J. Cowhey 
.......... . *Dorsey R. Crowe 
.............. . *Mathias Bauler 
.............. *John J. Girealis 
............... *Edwin E. Meyer 
......4....... *Oscar F. Nelson 
............... *John A. Massen 
...........    Frank Keenan 
....... ,...... ♦ James R. Quinn

♦Senos tarybos nariai. 
(6 19 ir 47-tame warduose 

turės įvykti perbalsavimai, nes 
nei vienas kandidatas negavo 
didžiumos visų balsų).

Mirė pabastų “tur 
tuolis” lietuvis Ta

nias Kalys
Buvo traukinių kompanijos 

spektorium; jis elgetavo 
maitinosi “flapauzėse”, mir
damas paliko $50,000.

in-

mirė pabastų gatvės

> watde) .
W. B. Waltmire (34-tam 

warde) ... ..................3,246
48d

Vakar
distrikte lietuvis Tarnas Kalys, 
sulaukęs 62 metų amžiaus. Jis 
gimė Bostone, Mass., 1873 me
tais, kur jis lankė mokyklas ir 
užaugęs atvyko j Chieago. Čia 
jis dirbo už inspektorių North 
Westem traukinių kompanijoj.

Bet prieš kiek laiko jis nete
ko darbo ir daugiau jau nebe
norėjo dirbti. Jam patiko pa
bastų gyvenimas prie Canalpont 
gatvės urvuose arba išmatų 
duobėse. Jis nakvodavo tokiose 
vietose, kur jo policija neužtik
davo ir nedrumzdavo jam ra
mybės.

Prieš tris metus jo sveikata 
ėmė nykti, tad Jis apsigyveno 
Family Hotel, adresu 651 W,

5-tas: George Kodp (38-tam)
Cusack Jr. (dab. aid.) 14,086 Jesse -Cripe (41-mam) rra

pajuto mirties pavojų, ‘tai pra
nešė poniai B. Ikltmnnienei, kad 
jis turįs $400.00 ir paprašė pa
saukti gydytoją.

Pasakė turįs $400, o atrado 
$50,000

Gydytojas jau negalėjo iš
gelbėti jo gyvybės. Jis vakar 
mirė. J. J. Bagdonų pakvietė 
palaidoti velionį.

Velionio sudriskusioj pinigi
nėj buvo rasta f banko užrašų 
knygutes su pažymėjimu $50,- 
J00.00 ir šiaip pinigiškos ver
tės dokumentų. —F. Bulaw.

P. S. Apie šitą keistą žmogų 
po kelių dienų 'tilps platus ap
rašymas, - 
nose”

temykite “Naujie-

Adv. K. Gugis, E. Mi
kužiutė New Yorkan 
SLA. P. T. posėdžiui

Vakar 3-čią ‘valandą po pie
tų adv. K. P. Gtigis, SLA Cen
tro iždininkas,, išvažiavo j New 
Yorką dalyvauti Pildomosios 
Tarybos posėdžiuose, kurie pra
sidės kovo 1 d.

Kaip šįryt į suvažiavimą iš
važiuoja ir p-lė E. Mlkužiute, 
SLA. centro iždo globėja.

Matyt, kad A. Žala 
genas turi daug 

drąsos 4*
Pats vienas, beginklis suėmė 

ginkluotą plėšiką.

Studebaker teatre. Ponios 
Bęrtha Ott perstatymas musų 
garsaiis artisto šokėjo yra 
svarbus įvykis.’ Pasekmės šio 
šokių koncerto atsilieps lygi
nai ant lietuvių, kaip ir ypa- 
t.iškai ant V. Beliajaus.

Iš artistiško atžvilgio, vaka
ro programas bus augščiausio 
laipsnio. V. Beliajus yra pri
rengęs programą ir sąstatą 
dalyvių, kurių artistiški lai
mėjimai mums yra gerai žino
mi. Geriausios lietuvių meno 
jėgos yra sutrauktos šiam va
karui.

NORMAL PARK. — Sekma
dienio vakare Anton Zellon- 
Zalagėno alinoje, 7134 South 
Racine ave.*, buvo apie 20 
žmonių. Įėjo v, y ras apie 43 
metų amžiaus, vienas David 
DeCourcey. Jis užkamandavo- 
jo visus kelti aukštyn rankas 
ir švaistydamas revolverį pa
reiškė, nieko , kostumeriams 
nedarysiąs,, išjmsiąs pini
gus iš pegistef|p.

Svečiai iškėlė rankas, o A. 
Zalagenas prislinkęs artyn 
prie registerio Jiepė bartende- 
riui išimtį pinigus. Tas juos 
išėmė ir visus, $22.00, padavė 
vagiliui. Pasiėmęs grobį jis 
nuleido revolverį ir pradėjo 
eiti prie durų. t

Pasinaudodamas paitogiu mo
mentu ir nebodamas kas 
jam. gali atsitikti, A. Zalagė- 
nas staigiai kirto visu smar
kumu vagiliui į krutinę. Tas 
sugriuvo prie baro, o revolve
ris išpuolė iš rankų. Tada A. 
Zalagenas ėmė jį mušti, o 
žmona, p. Zalagienė, kuri bu
vo kitame kambaryje, šoko 
prie telefono pašaukti polici
ją. Kai ji atvyko, tai A. Zala- 
gėnas jau buvo apsidirbęs su 
piktadariu.
Pagyrė Žalagėną už drąsą.
Policijos kapitonas pagyrė 

alinės įsavininką už drąsą ir 
pagavimą vagio, bęt reikia ži
noti, kad taip eiti ’kovoti su 
banditu yra labai pavojinga.

Sako, kad vagilis buvo paė
męs morfino, harkotikų “ant 
drąsos” ir tik tris savaites at
gal išėjo iš kalėjimo.

A. Zalagėnaš yfra iš amato 
barzdaskutys, kuris savo na
me užlaiko barzdaskutyklą ir 
taverną. Jis yra! tehieagiečiams 
gerai žinomas, kaip progresy
vių draugijų darbuotojas ir 
Lietuvių Piliečių Brolybės 
kliubo pirmininkas. Jis taipgi 
yra senas “Naujienų” skaity
tojas ir rėmėja?.

— Senas Petras.

Joliete areštavo aštuonis chi- 
cagiečius, kurie bandė balsuoti 
to miesto nominacijose. CLASSIFIED ADSi

Klaidų Atitaisymas
Vakar dienos “Naujienose” 

tilpusioj žinioje apie Lietuvos 
Dukterų Draugiją įsibrovė dvi 
nemalonios klaidos. Turėjo bū
ti pasakyta, kad “Naujos Ga
dynės” choro vedėjas yra Jur
gis Steponavičius, o pianiste 
akomponavusi dainininkę p-lę 
Maleliutė buvo Josephine Mille- 
riute.

Į programą įeis ir orienlaliai 
šokiai.

Svarbiausia programo dalis 
susidės iš lietuviškų šokių, 
primenančių mums musų tė
vynės papročius, musų šird
žiai malonius veiksnius ir ju
desius. Priedui bus įvairus 
jausmingi patraukianti orien- 
tališki šokiai, surinkti iš įvai
rių pasaulio dalių, kaip antai 
—Kinijos, Japonijos, Indijos, 
Siamo, ir kai kurių pietinių 
jurų salų, šiuos visus šokius 
V. Beliajus yra įdomiai ir ar
tistiškai suderinęs.
Venera Grybas, Rūta Bružas, 

įdėti programe.
Tarp dalyvaujančių artistų 

pirmas vietas užima p-lės Ve
nera Grybas, Ruta Bružas, 
Violet Strandz, jaunas Miche- 
le Gainboni ir daugelis kitų. 
Jonas Byanskas, garsus pia
nistas ir vedėja? Birutės choro 
akompanuos visus artistus jų 
šokiuose.

Įžanga šiam didžiuliui pa
rengimui yra sekama: 83c; 
$1.10; $1.65 ir $2.20. Visi lietu
viai, neatsižvelgiant į jų ypa- 
tiškas pažvalgas, yra kviečia
mi paremti V. Beliajų šiame 
kilniausiame jo pasiryžime.

Lietuvių liaudies šo
kiai didmiesčio Stu- 

debaker teatre 
kovo trečią

■ ' . • "j

Kovo 3-čią ten (vyks Vytauto 
Beliajaus ir grupės vakaras.

PRANEŠIMAI
Lie- 
Sar-

Furniture & Fixtures 
Rakandai-ltaisai

Išparduodame Baru Fikčerius, viso
kio didžio su Coil Baksais ir Sinkom. 
Taipgi Storų fikčerius dėl byle ku
rio biznio iškaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ice baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksi te kitur.

S. R. SOSTHEIM & SONS 
Store Fizturea

1900 S. State St. CALumet 5269

VAKAR IR 
ŠIANDIEN

- Tėvų susirinkimas. — Jaunų 
tuvių Pulko, kuriuos mokina P. 
palius, tėvai ir motinos kviečiami su
sirinkti ketvirtadieni vasario 28 d. 
7 vai. vak. Mark White Scjuare 
svetainėj prie Halsted ir 30 gatvių. 
Tėvai, būtinai atsilankykit. Svar
bus reikalas. Kviečia Valdyba.

Lietuvių Namų Savininkų Susivie
nijimas nuo Town of Lake (Lithua- 
nian Improvement Ass’n) laikys mė
nesini susirinkimą ketvirtadieni va
sario 28 d. 1935, paprastoj svetai- 
ėje, 8 vai. vak.

Visi, kurie turime 
ivestave Šioj kolionijoj i pranerto 
turime ateiti i viršminėta susirin
kimą ir susipažinti su kliubo veiki
mu. Jeigu dar neprisirašėte, vistiek 
ateikite, o bus mums visiems ant 
naudos. Po susirinkimo turėsime 
alučio su užkandžiais.

John Sereika prot. rašt.

< Liet. Vakarinės žvaigždės Pašel- 
pos kliubo mėnesinis susirinkimas 
ivyks penktadieni, kovo 1 d. 8 vai. 
vak. G. M. Chernausko svetainėje, 
1900 So. Union Avė. Visi nariai 
ir narės būtinai dalyvaukite, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti, 
tajpgi atsiveskite naujų narių pri
rašyti. B. J. žolynas sekr.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesini susirin
kimą Penktadieni kovo 1 d. 7:30 vai. 
vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Visi nariai 
malonėkite laiku pribūti, nes randas 
daug svarbių reikalų, kuriuos būti
nai turime aptarti. Taipgi, kurie 
esate išpildė aplikacijas laike kliubo 
metinio baliaus ir pageidaujate jstoti 
kliuban, malonėkite pribūti, toliaus 
jūsų aplikacija nebus gera. Jei
gu kurie nariai esate šiais metais 
dar nemokėję, malonėkite apsimokėti, 
nes kurie neapsimokėsite, laike li
gos negalėsite gauti pašelpos.

S. Kunevičius sekr.

Illinois Lietuvių Pašelpes Kliubo. 
mėnesinis susirinkimas ivyks penk
tadieni, kovo 1, 1935 m., Chicagos 
Lietuviu Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. 7:30 vakare. Visi kliubiečiai, 
kviečiami būtinai dalyvauti šiame 
susirinkime, nes yra svarbių reika
lų. A. Kaulakis, rašt.

FIKČERIAI, {rengimas, pataisy
mas, švino darbas, pertaisymas, de
koravimas visokių krautuvių, o taip
gi duodame staka krautuvės atidary
mui už vienų {mokėjimų ant rankų.

Mes suieškome jums vieta, arba 
jus patys galit turėt savo vietų.

Pilnas aptarnavimas ir pagelbų 
pradedant naujų biznj. Nauja da
lyba.

Mes perkame ir parduodame nau
jus ir vartotus {rengimus.

Pamatykit mus pirmiausia.
GREEK AMERICAN STORE 

FIXTURE CO.
14 N. Franklin St. 
Tel. Central 4561

savo pinigus
Miscellaneous

IšRADIMAI užpatentuojami — fi
nansuojami — parduodami. Įsteig
ta 80 metų. SAUNDERS, 6430 
Evans Ave., Tel. Fairfax 0614.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS vyras ant ukčs 
katras supranta ūkės darbus, $5 i 
mėnesi ir geras užlaikymas. Ra
šykit Box 223, 1739 S. Halstetd St. 
Chieago. III.

REIKALINGAS BUČERYS.
3111 So. Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA patyrus mergina, 
be skalbimo, arba virimo, — $6 i 
savaite. Gyventi vietoje. Mrs. Fisher, 
6413 Glenwood Ave. Rogers Parke.

PATYRUS powcr machine opera- 
torka siūti matracų užvalkalus. A. 
Brandvvein, 2349 S. State St.

REIKALINGA moteris 30-45 me
tų amžiaus prie namu darbo. Valgis 
ir kambarys. Kreipkitės 12—3 po 
pietų, 4120 So. Maplewood Avė.

MERGINA arba moteris prie abel- 
no namu darbo; virti nereikės, 2 
kūdikiai. Kambarys, valgis ir 
savaitėj. 1243 S. Springfield Avė. 
Tel. Crawfoord 6693.

Vakar prasidėjo Arthur Em- 
bleno byla už Eli Daiches nu
žudymą. Jis buvo vienas iš 
gepgsterių pasamdytas žmog
žudystei.

Maywood policija ieško pa
mišėlio EdwardWeed, 40, ku
ris pabėgo iš Edward Hines ve
teranų ligoninės.

Oro biuras pranašauja, kad 
šiandien bus taip šalta, kaip ir 
vakar.

CLASSIFIED APS Į
Automobiles

PARSIDUODA mažai vartotas di
delis trokas, tinkamas dėl vežimo 
freito, arba dėl kitokio biniaus. Par
duosiu pigiai, 817 W. 34 St.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

NORIU greitu laiku parduot sa
vo puse tavern biznyje. Išvažiuo
ju i kita miestą. — Vera Skinkis, 
2540 W. 45th Place. Tel. Virginia 
0843.

GROSERNfi ir bučemė parsiduo
da. Turiu paaukauti, nes savininkas 
randasi ligoninėje. Pašaukite Com- 
modore 0343.

kovo trečią bus minėtina 
,>fadison St, pigiausiam kam- diena Čikagos lietuvių istori- 
baryje. Dienomis Jis elgetavo j joj, nes tą dieną Vytautas 

1411 gatvėse. Bet kai jis susirgo ir Beliajus pasirodys scenoje

Leigh Kochenauer, 50 metų 
geležinkelietis, konduktoriui, 
mirė širdies liga dežuruodamas 
southsidės transito traukinyje

Chicagos Teatrų distriktas, 
Randolph gatvė, rinks Karalai
tę. Ji “karaliaus” labdarybės 
vakare, kurį artistai rengia ne
turtingiems artistams pirma* 
dienį vakare.

15 metų berniukas - užpuolė 
Miss Stella Farmer, 24, 2487 
N. Newcastle st., ją sumušė, 
apiplėšė ir bandė išgėdinti.

Parkų distriktas paskelbė, kad 
per sausio mėnesį 1,937,289 vai* 
kai naudojosi įvairiais parkų į- 
rengimais žaidimui ir sportui.

Salvation Army rengiasi švęs
ti 50-tas sukaktuves darbuotės 
Chicagoje.

Chicagos policija ir federali- 
niai agentai pradėjo alinių in
spekciją. Jie aplankys 8,661 
alines Chicagos persitikrinti ar 
įstatymai yra pildomi.

Policija ieško dviejų daktarų 
dėl mirties Miss Marie Dwyer, 
26 metų unįversitetininkės. Ji 
mirė nuo nelegalės operacijos, 
kurią daktarai padarę.■ ' • . ' • ’ ' ’ ■ ' ,

Ant vieškelio, prie Rochelle, 
III., buvo rastas^ negyvas, Wal- 
ter J. Mueller, 25, Mount Pro- 
spečt gyventojas. Audros laiku 
jo automobiliui pritruko gaso, 
tad pėkščias pradėjo eiti į ga
zolino stotį ir mirė nuo šalčio;

s INŠIURINAM NAMUS, Storų lan
dus, rakandus, biznius ir tt. i sau
giausias kompanijas. Reikale kreip
kitės pas Charles Zekas, 3647 Archer 
Avė., Tel. Virginia 0757.

LOUIS MEITUS ROOFING 
COMPANY

Visokios rūšies stogai pataisomi ir 
perdengiami.

SPECIALIS PATARNAVIMAS 
STOGU SULOPYMUI 

Laisniuoti ir užbandsuoti 
stogdangiai

Mes esame inšurave savo darbininkus 
visokiais budais.

.Pašaukit, norėdami gaiiti veltui 
apskaičiavime

LAFAYETTE 5900
3802 So. Campbell Avė. 

LENGVI IšMOKESčIAI.

OKSAS EXPRESS, Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Special. Franklin 
County Egg —■ $5.85 — 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.35). Pristatom vi
sokiu kitų rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambarių rakandus 

nuo pirmų lubų iki pirmų lubų, 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra. 
šaukite John Oksas. 2649 W. 43rd St 
Tel. LAFAYETTE 8980.

.   —r-— -----——
NAMU SAVININKU AT^rDAI 

Musu biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Rxpertų patarimas visose namu savi
ninkų ir rendauninkų reikaluose. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 'vai. ryto ki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 rvto iki piet.* įžymus 
namai originalio ir vienintelio na
mu savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St. 

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

Educational 
Mokyklos

REIKALINGA — Motoru mokin
tis grožies kultūros. Vyrų mokin
tis barberystėš. Lengvai išmokti. 
Gerai apsimokanti profesija. Priei
namos sąlygos. . Ateikit — Rašykit 
arba Telefonuokit' dėl smulkesniu in- 

Moler System 59 East 
Central 6393.

pamos sąlygos, 
arba Telefonu© 
formacijų. 
Monroe St.

TAVERN pardavimui nebrangiai, 
puse įnešti, likusius ant išmokėjimo, 
renda $20, 449 W. 31st St.

PARSIDUODA Restaurantas ir 
Tavern sykiu. Vieta gera, per daug 
metu išdirbtas biznis, priešais šapą. 
Parduosiu nebrangiai su 1935 metų 
laisniais. Priežastis pardavimo va
žiuoju Lietuvon. Antrašas 

8216 Vincennes Avė. 
Tel. Vincennes 1143 

Chieago, III.

TAVERN pardavimui nebrangiai. 
Renda $30 mėnesiui, gera vieta, 
Joe Slack, 4352 S. Ashland Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Parduosiu už aukštesni pariu- 
lijima. 1334 S. 49 Ct Cicero.

PARDUOSIU puse Tavern. Prie
žastis svarbi.

7358 So. Halsted St.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

LIETUVOJ* 24 dešimtinių žemės, 
5 kambarių namas, su visais kitais 
budinkais, 1% dešimtinės miško, 2 
arkliai, 6 karvės. 15 avių. Gera 
žemė, graži vieta Vegeruose, Mažei
kiu apskr. Savininkas

Tel. Midway 7843

PARSIDUODA forecloseris 6 kam
barių mūrinis bungalow karštu van
deniu apšildomas. Marųuette Park 
apielinkėj, pusė bloko iki gatveka- 
rių. 2 karų garadžius. Kaina $3450.

Jeigu reiks prirengsiu nauja pas
kola,- nes turiu tokių žmonių, ku
rie turi pinigu ir nori {dėti ant ma
žų morgičiij kaino saugų investmen- 
ta ir be jokiu iškaščių.

Kreipkitės laišku.
CHAS. URNICH 

Room 514 
56 W. Washington St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

STEBĖTINAS PASIŪLYMAS
Užbaigimui teismo reikalų parsi

duoda namai už jusu pasiūlyta kai
na: 9 namai po 2 flatu 8 bungalow, 
6 cottages, 5 nuo 4 iki 10 flatų, 5 
bizniavi namai, Brighton Park apie- 
vnkėie, Marųuette Park ir Chieago 
Lawh. ' . ’

CHAS ZEKAS 
3647 Archer Avė., Virginia 0757




