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Tikimasi, kad ir visi' pašalin

Valstijos kapitelis, kurio pastatymas kainavo .$5,000,000. Dabar jis

Frank

Sumažinimas buvo

Panevėžio

Laimėjo streiką

Korp

ORH netruk

Saldi” mirtisRenreientative H. B. Edwardt

Manoma

Darbietis pavadino 
karalių parazitu

Pavienių taksai eis 
senatvės pensijoms

Darbo Federacija 
smarkiaus organi
zuos auto darbin-kus

Anglija panaikino 
sumažinimą pašei- 

pų bedarbiams
savo vyrų ir 

paveldėjimui jų

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

Apsiniaukę, gali būti ir bis- 
kis sniego; biskj šilčiau.

Saulė teka 6:57, leidžiasi 5:-

GENEVA, Šveicarijoj, vas. 6. 
—Dideli sniego nuslinkimai nuo 
kalnų izoliavo garsųjį žiemos 
sporto rezortą Davos, kuria
me veikiausia yra ir keli ame
rikiečiai.

Washingtone kalbama, kad gali rezignuoti 
ir pats agrikultūros sekretorius Wallace

LONDONAS, vas. 6. — At
stovų bute kilo didelis triukš
mas, vienam darbiečiui pavadi
nus karalių Jurgį ir jo jau 
niausjjį sūnų ir marčių para
zitais.

BOSTON, Mass 
Virginio Perry, 
raus refinerijos 
žuvo kai 
tonai cukraus.

vas. 6. 
poliaus

Plumberis liudijo, kad dar per 
nai visos lentos buvo Haupt 
manno namo viškose

Hauptmanno byloj 
keliamas policijos 

apsileidimas

ieškant kūdikio >gro

Glass 
pake-

Vengrijos vyrų nuo 
dytoja pasmerk

ta mirčiai

Chicago, III., Ketvirtadienis, Vasaris-February 7 d., 1935

- Varša- 
nebudavo

vas. 
kad

Jei augščiausoijo teismo 
rendis aukso klausimu 
nepalankus

Ir Ohio valst pasiu 
lyta panaikinti mei 

lės raketą

Beturtis rado
$42,000;'sugrąžino

Belgija atsisakė pri 
pažinti sovietų 

Rusiją

DEBREZCZEN, Vengrijoj, v. 
—Nagy, 72 m., “nuodų ra- 

kuri vadovavo Saikai

Kauno m. ligonių ka
soje dirbs 79 gydytojai

SALT LAKE CITY, Utah 
vas. 6

nuos- 
butu

Rojalistai bandė iš 
šaukti riaušes 

Paryžiuje

Pašalinti 7 agrikultu 
ros adm. viršininkai

LITTLE AMERICA, 
—šiandie iš pietinio 
apielinkės išplaukia namo adm. 
Byrd ekspedicija Išbuvusi šia
me ledų krašte apie porą metų 
laiko.

Valstijos senate li
ko įnešimas bilius apdėti spe
cialiais taksais visus nevedu
sius vyrus nuo 21 m. iki 50 m. 
Jie mokėtų po $6 į metus. Pi
nigai eitų senatvės pensijoms. 
Našliai butų nuo šių specialių 
taksų paliuosuoti.

LONDONAS, vas. 6. —An 
glija panaikino nesenai praves 
tų sumažinimų pašelpų bedar 
biams, 
darytas reformuojant patį tei
kimų pašelpų. Netik bus mo
kamos senosios pašelpos, bet 
bus sugrąžintos ir nedamokė- 
tos pašelpos.

Be jos buvo 
tuonios kitos 
jos našlės 
kad jos savo vyrus nunuodijo. 
Viena jų liko nuteista visam 
amžiui kalėjimai!, kita gavo 15 
metų kalėjimo, o šešios liko 
išteisintos.

KAUNAS.—Kauno miesto Ii 
gonių kasos valdyba paskutinį 
kartų peržiurėjo medicinos gy
dytojų sųrašų. Nutarta su vi
sais iki šiol ligonių kasoje ben
dradarbiavusiais gydytojais pa
sirašyti indvidualines sutartis, 
be to, nutarta priimti kason 
bendradarbiauti dar šiuos nau-

Venckunų,Svarstant pašelpas bedar
biams, darbietis McGovern iš 
Glasg6w, pareiškė: “Mes mo
kame karaliui Jurgiui 10,750 
svarų sterlingų į savaitę ir vie
nų šilingų į minutę Kent ku
nigaikščiui ir jo žmonai .Tie 
parazitai gyvena iš šalies tur-

Rinkimai parodė, kad tik 5 n u oš. 
automobilių darbininkų yra 
organizuoti

Prezidentas paskelbs 
bėdos laiko pa

tvarkymus

teisiamos ir aš- 
moterys, visos 

Buvo kaltinama,

VARSA V A, v. 
voj ikišiol kaip 
oranžių, nes jie buvo nepapras
tai brangus—po 20c—24c už 
vieną. Todėl tik retas vaikinas 
savo merginai galėjo nupirkti 
porą oranžių. Ir tai skaitėsi 
brangesnė dovana už saldai
nius.

Bet dabar valdžia nupigino 
muitų ir oranžių atsirado dides
niame kiekyje. Bet ir dabar 
oranžiai tebėra gana brangus. 
Oranžiai importuojami iš Ispa
nijos.

Brangus Lenkijoje yra ir ki
ti šiltų kraštų vaisiai, kaip ba
nanai, pyčės, grapefruit. Jų čia 
niekas neperka po pusę tuzi
no, bet perka tik po vienų ar 
du vaisius.

COLUMBUS, Ohio, vas. 6.— 
žilagalvė Mrs. Hower, atstovė 
iš Akron, įnešė valstijos legis- 
laturoje bilių, kuris uždraustų 
iškelti teismuose bylas ir teis
mams tas bylas svarstyti, — 
dėl atlyginimo už sulaužymų 
prižadų vesti, ir už suvyliojimų. 
. Ji atsiprašė, kad bilių ji į- 
nešė tik tada, kada Indiana 
valstijos atstovų butas panašų 
bilių jau priėmė.

Prezidentas Rooseveltas as
meniškai įsimaišė į ginčų dėl 
automobilių kodekso atnaujini
mo ir atvirai parėmė Richber- 
gą, kurį Federacija buvo pra
dėjusi aštriai kritikuoti.

Savo laiške Darbo Federaci
jos advokatui Ogburn, preziden
tas sako, kad tik jis vienas 
gali spręsti apie panaikinimą 
ar prailginimų automobilių dar
bo tarybos, kuriai vadovauja 
Dr. Leo Wolmah.

Svarbiausia laiške preziden
tas, nors ir netiesioginiai, pa
sakė, kad jis ateityje skaitysis 
tik su tais darbininkų atstovais, 
kurie tikrai atstovaus didžiu
mų pramonės darbininkų. Tai 
ir verčia Federacijų susirūpinti 
spartesniu darbininkų organi
zavimu, nes dabartiniai dali
niai balsavimai parodė, kad tik 
5 nuoš. automoilių darbininkų 
priįjjauso prie Amerikos Darbo 
Federacijos.

* Ne geriau‘‘yrA^ organizuoti ir 
geležies liejiklų • darbininkai. 
Tad Federacija, jei nori kalbėti 
tų darbininkų vardu, pirmiau
sia turi juos suorganizuoti. To
dėl dabar ir busiąs pradėtas di
delis tų dviejų pramonių darbi
ninkų organizavimas.gana 

moterų,’ užsiėmusių nuodijimu 
savo vyrų ir giminių ir pati 
pardavinėjo joms nuodus, liko 
pasmerkta pakorimui. Ji pati 
yra nunuodijusi 
kelis gimines 
turto.

WASHINGTON, vas. 6. — 
Susilaukusi aštraus pabarimo iš 
prezidento Roosevelto, Ameri
kos Darbo Federacija ruošiasi 
smarkiai organizuoti automobi
lių ir geležies liejiklų darbinin-

sek re to
rius Wallace. Tad ir tikimųsi, 
kad dabar netekęs savo rėmė
jų rezignuos ir pats Wallace.

Jokio patvirtinimo kalboms 
apie Wallace rezignacija nėra. 
Tečiaus tie patys žmonės kak 
ba ir kas užims jo vietų. Vieni 
spėja, kad jų užims pats Davis. 
Kiti sako, kad ji teks Wallace 
pagelbininkui Tugwell. Treti 
gi mano,, kad prezidentas pa
skirs visai pašalinį žmogų, kad 
jam nereikėtų daryti pasirinki
mo tarp Davis ir Tugwell.

ROSARIO, Argentinoj, vas. 
6.—Del ndžinomos priežasties 
kilęs gaisras sunaikino didelį 
International Harvester Co«, 
sandelį. Nuostoliai siekia 
$550,000.

(Rosario miestely gyvena ne
mažai ir lietuvių).

WASHINGT01įT vas. 6. —Iš 
autoritetingų šaltinių patirta, 
kad prezidentas planuoja pa
skelbti nacionalės bėdos laiko 
patvarkymus, jei augščiausias 
teismas išneštų nepalankų ad
ministracijai nuosprendį aukso 
klausimu.

Nors Baltųjame Name ir tvir
tinama, kad tokia proklamaci
ja nėra paruošta, bet iš kitų 
šaltinių teko sužinoti, kad ji 
galėtų būti paskelbta už kelių 
minučių teismui išnešus savo 
nuosprendį.

Kalbama, kad gal kartais tek
tų laikinai ir visas biržas už
daryti. Tų galėtų padaryti tik 
pats prezidentas.

> vas. 6. — 
Tevere cuk- 
darbininkas, 

ant jo užgriuvo 75

ASUNCION, Paraguay, 
6.—Oficialiai skelbiama, 
Paraguay kariuomepė dar to
liau įsibriovė į Boliviją ir da» 
bar artinasi prie turtingų Bo
livijos aliejaus laukų. Smargus 
mušis eina prie Agua Blanca.

PARYŽIUS, vas. 6. —šian
die, metinėse sukaktuvėse kru
vinų riaušių dėl Staviskio afe
ros, St. Michel aikštėj įvyko 
nedidelės riaušės, kuriose po
licija išvaikė 1,000 studentų. 
Vienas studentas liko areštuo-

Rojalistai visaip iškolioįo 
premierų Flandin, kai tasis va
žiavo iš Notre Dame bazilikos, 
kurioj įvyko gedulingos pamal
dos už 25 žmones, žuvusius 
pernykštėse riaušėse. Keturi 
rojalistai liko areštuoti.

NEW YORK, vas. 6
Greges, 67 m., beturtis “sand- 
yvichman”, kuris užsidirba tik 
$5 į savatę nešiodamas už
sikabinęs iškabų, sniege rado 
pakelį su $42,000 lengvai iškei
čiamų bonų. Greges galėjo pa
silaikyti bonus ir jam butų ne- 
bereikėję nešioti iškabas, bet 
butų galėjęs gyventi pertekliu
je. Tečiaus jis rastus bonus 
nunešė į policijų, kuri sugrą
žino j Uos savininkams, bonų 
brokeriams, Belden & Co., 1 
Wąll St. Bonus buvo pame
tęs firmos pasiuntinys.

26 žuvo paskendus 
japonų laivui

H. B. Ėwards, Georgia legis- 
laturos atstovas, kuris įnešė bi
lių dėl alimonijos. Tas bilius 
reikalauja, kad tam tikruose 
atsitikimuose žmonos mokėtų 
alimoniją savo vyrams.

WASHINGTON, vas. 
Rekonstrukcijos Finansų 
pranešė kongresui, kad ji per
eitą gruodžio mėn. išskolino 
višo $100,000,000, daugiausia 
bankams, spulkoms, apdrau- 
dos ir morgičių kompanijoms 
ir geležinkeliams. Tik apie 
$4,000,000 liko paskolinta in
dustrinėms ir komercinėms 
kompanijoms.

FLEMINGTON, N. J., vas. 
6.—Bruno Hauptmanno bylai 
einant prie pabaigos, kaltina
moji pusė stato visus savo 
svarbiausius liudytojus, kuriais 
bandoma atremti prokuroro 
paduotus teismui įrodymus.

šiandie liudijo plumberis 
Gustav Miller, kuris pernai tai
sęs vandens per vadas Haupt
manno namuose ir todėl buvo 
pasislėpęs ant viškų. Jis liudi
jo, kad viškose buvo visos rei
kiamos lentos ir jokių lentų ne
truko. Tai yra labai svarbus 
liudijimas, nes valstija stengė
si įrodyti, kad daliai kopėčių, 
kuriomis Lindberghų kūdikis 
buvo išneštas ,buvo panaudota 
viena lenta iš Hauptmanno na
mo viškų. Tai atremtų visą 
valstijos svarbų įrodymą, nes 
jei dar pernai viškose buvo vi
sos lentos, tai, savaimi supran
tama, lenta iš viškų negalėjo 
būti panaudota dirbant kopė
čias.

Be to kartinamoji pusė iššau
kė visų eilę New Jersey poli- 
cistų, pirštų nuospaudų eks
pertų, kad įrodyti, jog New 
Jersey policija buvo labai ap
sileidusi 
bikų. Ir ištikrųjų, iš policistų 
liudijimų pasirodė, kad jie per 
ilgų laikų po išgrobimo nebuvo 
surinkę svarbiausius įrodymus 
ir nebuvo padarę pirštų nuo
spaudas kaip nuo lango, taip ir 
nuo kopėčių. Ant lango prie 
kūdikio lopšio stovėjo stiklas 
alaus, bet ir į tų policija neat
kreipė didelės domės ir nesitei- 
ravo kaip jis ten atsirado.

Buyo taipjau liudijama, kad 
Vokietijoje mirusis Fisch, prieš 

įgryštant į Vokietijų, gana liue
sai švaistėsi pinigais. Jis buk 
ir palikęs pas Hauptmannų pa
kelį, kuriame pasirodė esą 
Lindbergho pinigai.

BRIUSELIS, vas. 6. — At
stovų butas 87 balsais prieš 73 
atmetė pasiūlymų atnaujinti 
diplomatinius ryšius su sovie
tų Rusija.

VVASHINGTON, vas
Čia pasklido kalbos, kad greitu!tųjų viršininkų pagelbininkai 
laiku Henry A. Wallace gali irgi rezignuos.
pasitraukti iš agrikultūros sek 
retoriaus vietos.

Baton Rouge, Luisiana
yra saugojamas kareivių. Viršum senatorių^ Huey “Kin^fi'sh“ Long (viduryj) tariasi su proku
roru Porterie (kuris sėdi po dešinei), kokių priemonių stvertis prieš “maištininkus“. Mat, kai 
kurie piliečiai ’ pasiryžo pasipriešinti diktatoriui Long ir pradėjo šaukti masinius mitingus.

Delei neramumų Paryžiuje, 
pravažiuojančius per Paryžių 
Danijos karalių ir karalienę 
saugojo kariuomenė. Jie išva
žiavo į Riviera.

Rojalistai ruošėsi prie didelių 
demonstracijų, nežiūrint už
draudimo ruošti demonstraci
jas. Bet demonstracijos neįvy
ko ir rojalistai tik po vienų vai-4 
kščiojo, kad sudėti gėlės prie 
fontano, prie kurio pernai įvy
ko smarkiausios riaušės. De
monstracijos neįvyko todėl, kad 
socialistai ir komunistai pri
grūmojo, kad jie išvaikys iš 
aikštės rojalistus, jei tieji ban
dys ruošti demonstracijas.

Visi pašalintieji sudarė kai
lį agrikultūros administraci- 

Pagrindų toms kalboms davė (jos sparnų, prie kurio prisidėjo 
padarytos didelės permainos;ir pats agrikultūros sekreto- 
agrikulturos administracijoje, 
pašalinant iš jos daugelį žymių 
AAA viršininkų, kurie sudarė 
taip vadinamų agrikultūros de
partamento “smegenų trustų“.

Tas permainas padarė AAA 
administratorius Chester C. 
Davis.

Pašalinti liko visi žymesnieji 
administracijos patarėjai: Je- 
rome C. Frank, Frederick - C. 
Howe, Gardner Jackson, Victor 
Rotman, Francis M. Shea ir 
poras kitų.

PANEVĖŽYS 
apskr. Smilgių valsčiaus, Dra- 
gonių kaimo, pradžios mokyklos 
mokytoja p. Anelė Žilienė, nu
sikaltusių tos mokyklos moki
nį Marytę Juškaitytę, 7 metų 
amžiaus; nubaudė uždarydama 
jų tamsion, šalton kamaron ke
lioms Valandoms. Mažoji Mary
tė tamsioje, šaltoje kamaroje 
ištupėjo iki vėlaus vakaro. Tik 
besiruošdama Žilienės tarnaitė 
išgirdo kamaroje skundus ir 
aimanas. Atidariusi pastebėjo 
mergaitę parpuolusių ant grin
dų. Ryto metą mergaitė su
sirgo. Mergaitės tėvai moky
tojų apskundė teismui.

PORTERVILLE, Cal., v. 6. 
—Tutle upės rezervacijoj su 
visomis indėnų iškilmėmis liko 
palaidotas indėnas Richard 
Francisco, kuris mirė sulaukęs 
buk 115 metų amžiaus.

SrNAUJIENO
The Lzithuanian Daily Ne

Entered as second-class matter March 7, 1914 at tbc Post Office at Chicago, III., 
under the Act of March 3, 1879

PITTSBURGH, Pa., vas. 6. 
—Po 10 dienų streiko sugryžo 
į darbų Pittsburgh Plate 
Co. darbininkai, laimėję 
limų algos 5 nuoš.

jus gydytojus
Brundzų, Norvaišienę, Pautie
nių, žalkauską, Balčiūną, Glik- 

|maną, Mikužį, šimulevičių, Ju- 
sionj, Monstavičienę, Simonavi- 
čienę, Tiškų, česikienę, Rabi* 
navičių, Dugovskį, Frumkienę, 
žemgulį, Matusevičių, Chodosą 
ir Kaplanaitę,—iš viso 21 gy
dytoją. Dabar ligonių kasoje 
bendradarbiaus iš viso 79 medi
cinos gydytojai. Nustatyta at
eityje žiūrėti proporcijos, kad 
kiekvieniems 400 ligonių ka
sos narių tektų vienas medici
nos gydytojas., Be to, taip su- 

I tvarkyti pas gydytojus ligonių 
kasos narių priėmimo laiką, 
kad kasos nariams butų pato
gus gydytojų lankymas 
dant darbų.

Tai buvo nepaprastas atsiti
kimas parlamente, nes anglai 
apie savo karalių niekad pik
tai nekalba, nes jis didelės rei
kšmės ir neturi —jis yra tik 
brangi kraštui pažiba.

Pvr^Wr«^**-****';

Varšava susilaukė 
oranžių
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TOKIO, vas. 6. — 
kad smarkioj sniego audroj 
Shizuoka pakraščiuose pasken
do Japonijos tavorinis laivas 
Fuji Maru kariu šu 26 nariais 
įgulos alimoniją

M



Vėl prasidėjo garsi Klaipėdos 
nacių byla

Klaipėdos naciai su Hit
lerio žinia rengė maištą
Kaip ir už ką buvo nužudytas Jasutis. 

Nacių papirkti liudininkai.
Sausio 21 d. Kaune vėl pra

sidėjo Klaipėdos nacių byla.
Ta byla buvo pertraukta 

dvieni savaitėm rodos todėl, kad 
daugelis advokatų buvo susir
gę.

Dąr ir dabar tebesergąs prof. 
Stankevičius, kufs giną kalti
namuosius. Apskųstasis Hel- 
gendorfas irgi tebesergąs ir gu
lįs Klaipėdos ligoninėje. Bylai 
prasidėjus pirmame posėdyje 
advokatas Bulota pareiškęs, kad 
jis sergąs ir atsistojęs išėjo iš 
salės.

Naciai rengė žudynes
Šitoj byloj yra teisiami Lie

tuvos valstybės išdavikai. Tai 
naciai\ Hitlerio tarnai, kurie 
hitleriškai sveikinasi ir slaptai 
rengė sukylima, kad atitraukti 
Klaipėdą nuo Lietuvos.

Jie buvo suorganizavę slap
tą partiją, jie darė slaptus ka
riškus pratimus, jie rengėsi iš
žudyti Lietuvos valdininkus.

Važiavo pas Hitlerį
Kaltinamieji Ząsas, Prysas, 

Mozeris, kartu su Jasučiu bu
vo nuvykę Berlynan pas Hit
lerį. Pačio Hitlerio nematę, bet 
pasikalbėję su Hitlerio pągelbi- 
nipku Hesu. Jie perėję žinoti 
kas turi būti Klaipėdos, pačių 
vadu: Zasas ar Neumąnas,. Mat 
tiedu varžėsi už vadovybę.

Po to naciai nužudė Jasutį. 
Veikiausia dėl to, kad jis pri
sipažino buvęs su Prysu Ber
lyne HpUŽjY^ pamatyt.

Papirkti liudininkai
Prieš prasidėsianl bylai Kau

ne buvo plačiai kalbama, kad 
teisiamieji Klaipėdos krašto 
Hitlerio tarnai nori papirkti 
svarbesnius liudininkus. Tos 
kalbos kilo iš to, kad Kauno 
restoranuose apskųstieji dažnai 
girtuokliavo su liudininkais. 
Teisiamieji naciai ir jų agentai 
prikalbinėjo liudininkus atsisa
kyti nuo savo duotų parodymų 
ir sakyti, kad jie užmiršę ką 
pirmiau sakę. O taipgi prikal
binėjo teisme pasakyti, kad pa
rodymai pas tardytojus ir poli
cijoj išgauti per prievartą.

Jau pirmoj dienoj teisme 
liudininkai bandė taip darytį, 
kaip juos prikalbiųėjo naciai.

Vienas liudininkas Herbertas 
Krameris taip njusimelavo, kad 
jis už tai bus kriminaliai ap
kaltintas.

Vygracas liudija apie 
Jąsučio kelione Ber

lynan
Pirmoj teisino dienoj buvo 

liudijama apie vachmistrą Ją- 
sutį ir kąip jis buvo nacių nu
žudytas. štai kaip aprašo tuos 
liudijimus “Lietuvos žinios“: K ' ' 1 •

Pirmasis klausinėjamas Fri- 
cas Vygracas (Fritz Wiegraz).

Pradeda pasakoti apie Jąsutį. 
Kartą Jasutis parėjęs iš tardy
mo, papasakojęs apie nemalonu
mą su Prysu. Buvę taip. Tardy
tojas klausęs, ar Jasutis buvęs 
Berlyne. Jasutis prisipažinęs ir 
pasakęs, jog sykiu Berlyne bu
vęs ir Prys. Tada tardytojąs 
sustatęs Jasutj ir Prysą aki
statom čia paaiškėję, kad Pry- 
sas visą laiką neigęs savo ke
lionę Berlynan. Dabar Jasutis 
supratęs, kad padaręs nemalo
numą Prysui, .

Kodėl Jąsutis nepatiko 
naciams

Nuo to laiko Jąsutis sų Pry
su pasidarę priešai. Vėliau Pry
sas Jasučiui išmetinėjęs, jog 
šis esąs nepastoyus žmogus: tai 
prisideda prie Zasę, tai prie 
Neumano, q gal norįs Jasbtis 
savo pąrtiją sukurti? Del to 
priekaišto Jąsutis labai supy
kęs.

—Ąr su Jasučio šeimyna 
tamsta pažįstamas? — klausia 
teismo pirm. pulk. Leonas.

—Pažįstamas labai gerai.
—Kąda tą vakąrą apleidai 

teismą?
—Buvo vakaras, temo. Jąsu

tis pasiliko besėdįs. Pasiliko 
•taip pat ir Krameps, Kitą ry
tą, kai Jasutis neatvyko tarny
bon, Kramerįs susirųpipęs klau
sė, ką tai reiškią.

P rok. Mons^avičius:
—Ar Jasutis sakė,'kokia bu

vo jo kelionė Berlynan: slaptą 
ar yieša?

—Jasutis sakė viešai, kad bu
vęs Berlyne, kur buvęs ir ką 
daręs.

—Ar yra sakęs Jasutis, kad 
gali būti nužudytas?

—Pasikalbėjimuose apie tai 
išsireiškė.

Jaunas vyrukas pas 
Jasutienę

Prok. gen, Vymeris:
—Ar po Jasučio nužudymo 

teko kalbėti su Jąsųtiepe.
—Teko. Jasutienč pasakojo, 

atėjusi pažiūrėti kodėl neatei
na į tarnybą vyrąs, esą Jasu
tis tur būt išvažiavęs į Berly
ną. Pas ją buvęs atėjęs jaunas 
vyrukas.

—Ką tas vyrukas sakė Ją- 
sutienei?

—Sakęs, jeigu neatvyks į 
tarnybą, tai bus išvažiąvęs Vo
kietijon.

Vygracas išsisukinėjo
Kadangi dabar Vygraco pa

rodymai kjęk nesutinka su 
anksčiau duotais tardytojui pa
rodymais, tai teismo pirminin
kas perskaitė Vygraco parody
mus.

Vygracas kai kur išsisukinė
damas pagaliau patvirtino duo
tus parodymus.

Cįy. įęšk. ądv. Tųliųšjs:
—Kodėl Jasutis įšstojo iš Zą- 

sp partijos?
—Jąsutis sakė turįs būti Iš

mestas iš partijos, todėl pats 
pąpjskubino išstoti.

—Kodėl turėjo būti išmes
tas?

—Kad kažko nepaklausęs Zą- 
so.

Kaltinamasis Zasas klausia: 
(Pasirodo, kad Kauno teismuo
se ir kaltinamieji gali statyti 
klausimus).

—Ką pasakė Jasutis grįžęs 
iš Berlyno?

—Jasutis sakė, kad sykiu su 
Zasu, Prysu, Mozeriu nuvykę 
į Berlyną ir 
norėję pasimatyti su Hitleriu. 
Laukę porą dienų, tačiau pasi
matyti nepavykę. Tik pasimą- 
tę ąu Hesu. įėję j Heso kam
barį ir visi pasisveikinę hitle
riškai.

—Kokiais tikslais buvo nu
vykta?

— taip esą kalbėjęs Vygracųi 
Jasutis.

Po išmetimo iš Zaso partj- 
jps Jasutis Zaso nebijojęs ir 
dažnai pas jį užeidavęs.

Prpk. gen. Vymeris:
—Ąr Jąsutis dąug kartų va

žiavo i Berlyną? 
r

—Vąžiąyo. Par sakėsi su Za
su buvęs Karąliąųčiųje.

—Ar liudininkas nepriklau
sai ir nepriklausei jokiai par
tijai?

—Ne — baigė savo parody
mus teismui liudininkas Vyg
racas.

Rado Jasučio lavoną 
Juros upėje

Toliau klausinėjamas liud. 
Juozas Lopšaitis, kuris papasa
kojo, kaip rado Jasučio lavoną 
Juros upėj, kaip iš paso suži
nojo, kad tai Jasutis. Toliau nu
pasakojo, kur randasi kelias iki 
Juros upės ir kitas lavono ra
dimo aplinkybes.

Kaip lavonas gulėjo
Liud. O. Jancas (Janz) eina 

prie teismo stalo pasiramščiuo- 
damas lazda — raišas.

Prpk. Yymeris klausia liudi
ninką kaip lavonas gulėjo.

Jancas sako, kad lavonas bu
vęs šalia upės krūmuose, pų-? 
Įėjęs aukštielninkas.

Jurgis Canderis (Geprg Zan- 
der) irgi buvęs tuo metu, kai 
lavonas atrastas.

Pirmininkas klausia liudinin
ką ar smurto žymių nebuvę 
matyt. ♦

Cąnderis sako, kad nieko ne
matęs.

—O rūbai ar nesutaršyti bu
vo ? i

—$yąrkas atsegtas, liemenė 
pakeltą...

—Ką kalbėjo apie įvykį žmo
nes?

—Tada visokių buvo kalbų.

Pirmoj* liudininkė mo
teris iškėlė svarbią by

los aplinkybę
Liud. Ema šymanięnė (Schie- 

manp) — pirmoji šioje bylo
je liudininkė moteris, šyma? 
nienė jąų apie 50 metų am
žiaus, senovišku per vidurį pa? 
trauktu aprčdu, plaukai sušu
kuoti ant viršugąĮvio, p ant 
papusto plaukų čiukuro uždėtą 
rausva apskrita kepuraitė.

§ym,Weu<j gyvena netolį tp 
kelelio, kuriuo piktądariąį pa
ėmę ią automobilio Jasutį ve
žimu gabeno; prie laiyelįo Ju
ros upėje.

—Esą norėta išsiaiškinti, kas 
turįs būti vadu: Zasas ar Neu- 
manas. Hesas pareiškęs, kad 
Klaipėda esanti užsienis ir to
dėl ne jo reikalas skirti vadus,
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dytojg Įiraineris bgyo ąakęs, 
kad Jasutis iš jo paėmęs CSA 
partijos Jiarip mokestį, Sftfcy- 
dftvęs, kad dąrorrjj slapti giisj. 
rinkimai, kad CSA ir ta pati, 
ką ir sįj VpJHetijoą pąp. soc.f 
kad daromi kariški pratimai 
etc. Krameris pas tardytoją 
buvo pasakęs ir kas buvo jų 
grupės vadu, o vakar prie iei- 
sjnp stalo jią viską -užrpirŠQ,r, 
Tada teismo pirmininkas liudi
ninkui primeną, ką jis sakę 
pas tardytoją. Liudininkas 
to užsigina.

Liudininko melai
—Bet tamsta pasirašei 

tokolą, kuriame parašytą, 
protokolas perskaitytas?

Liudininkas } /tvirtina, 
protolcolas nębųyęs jam 
skaitytas, kitas protokolas

ir

pro- 
kąd

Kąltinąmjęjį ąrogąntiš® 
kai jyokėsi

šią liudininko pareiškimas 
patiko kaitinamųjų suolui ir 
kaltinamieji ąrogantiškai pus
balsiai ėmė juoktis.

Pirmininkas kaltinamųjų suo
lui padare pastabą, o kaltina
mąjį Avižių kuriam laikui pa
šalino iš posėdžių salės.

O pasirodo, kad tas proto
kolas buyo surašytas vokiškai 
(pirmininkas skaitė vertimą), 
taigi JiųdininKas suprato, bet 
dabar, teisme sąmoninai vis
ką “pamiršę" ir ėmė meluoti?
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Tąismas nutarė liudininko 

pareiškimus teisme ųžprptpkD- 
luoti ir protokolo ištraukąs pa
siųsti Kauno apygardos teismo 
prokurorui. (Pasitvirtiną ži
nios, kad hitlerininkai daro 
spaudimą į liudininkus, kad jie 
atsisakytų parodymų, meluotų 
ir diąkręditųptų byją).

Paskui paprašė žodžio Zasas 
ir pradėjo aiškintis dėl Jasu
čio, prptokole girdėtų, pareiš
kimų Krąmeriųi, bet pirminin
kas pasakė, kad tai 2$ąso ne
liečia ir jis atsisėdo.

Posėdis baigęsi vąl.

Buy gloves with whot 
lt sgves

koMf. JdateHM Tooih Pute, 
dideli* l«t>M parelduode oi 
«5o Ji valo ir apsaugo daa- 
Ui Be to raUU «auuM»U 
*8 ai kortuot salite aartpirk- 
o plrtttaaitee ar ko kita 
.amberi Pharataca) Oo

M5TERINE
TOOTH PAŠTE

25®

kad 
per- 
per

skaitytas lietpyiškai, tai jis ne 
viską supratęs, bet pasirašęs.

Tačiau vienam? PrptokęĮę
parašyta, kad Krameris savo
anksčiau duotus parodymus
tvirtinąs ir dar papildomai
duoda parodymus.

Visko užsigina
Pirmininkas liudininko 

tus parodymus pas tardytoją 
(vieną protokolą) perskaito iš
tisai, bet liudininkas užsigina? 
protokolas nebuvęs jam išver
stas, jis nesupratęs, nors pats 
kalba lietuviškai,

—Tai kodėl pasirašei ? -? 
klausia pirmininkas.

Liud. sako, kad jo pąrąšą 
paėmę per prievartą, grasinę.

Girdėjo šunis lojant
Liudinipk^ bę ko kita Pą- 

tvirtjną, k.a4 kpyp 23 d. išvą- 
Supis Lojant. 

P SyijiaĮ)i£/)čs pą-
Ui atsakymas ?dv. 

Toli^iųi, foks buyo tas kele
lis.- Is'iHjiBinkŠ pabrėžė, J<a<l tas 

lųjrjs įėjp pro Profily 
ukj j pievas, buvo neviešo nau- 
dojiipp, 9 tup fceieljy i)awtoda- 
y^is tik Broniai ir štatai. 
Tsigi, ir «skti ya$awjeji, 
išeina. įUFffl? Mi ytetipiąi 
?.uwuės, nes šj neyįešį kelell

Nesąžiningas Uudinin- 
perduotas pro- 
taborai

Uerberias Kiuris (grah- 
mer) w, Ksmo
taroaalsjas- Ji,s dirbs su Jasu- 

yiensjy • (Jautis
l»»W teįspĮo kra-
meris Padėjo ’j^uo-

Pas tardytoją Krameris daug 
kalbėjo apie Jasutį: kaip Ja
sutis yeikė CSA partijoj, kaip 
iš CSA perbėgęs j Sovog, ko
kio buvęs charakterio žmogus, 
ar galėjo turėti politinių prie
šų ir t t. Be ko kitą pas Ur- 
...,A. -;į ■

duo-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI

Amerikos biptuviu Daktarų Draugijos Nariai
METIMAI LIETUVIAI

Ofiso Tel. Boulevard 6918
’ Re?, fel. yietory 2843

Dr, Bertash
’ 756 West 35th St.
Cer* of 8$th and Haląteė Sts* 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 
NpėšHępąis pagal ęutąrtl.

Dr. StrikoPfe
Gydytojas ir Chirurgas
OHm, 464S P®. ĄSHLANP AVĖ.

Ofiso yąl.: Nuo 2 iki 4 įf nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimų 

Ofisp Tel.: poiųevard 7820 
Namu Tel. Prosnect 1930

Tek Boulevard 6914 Dienų ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CĘICAGO, ILL.

Phope Canal 6122

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

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

' T,lęi<.pa, 736«

Tel. Ofice Wentworth 6830 
Rez. Hvde Park 3395 

Dr. Susanna Slakis 
sj iffiteTš™ 

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

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K, Jarusz

physical Therąpy
and Midwife 

^Imlock^fe1

Patarnauju prie 
jrl^dymo namuti ( 
’pe ar ligoninėse, 

■ duodu massage 
>^electric treat-

7 Moterims fe mer
ginoms patari- 

ipiei dovanai.

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU

Lietuvis Advokatas
4631 South Ashland Ape.

Tel. Boulevard 28M /
Rez. 6515 So. RockvreD SU 

Tęį. RepųUĮę
.i./. man

1 '

AKIU SPECIALISTAI

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

Tel. Kenwood 510?
VĄbĄNDPS:

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

Apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS K-BAY
4143 Archer ąv., kamp. Frarjcisco av.

Ofiso Tel. Laifayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 36 

metus kaipo patyrus gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrį 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 7:80 vai. vakare.

Tel Capal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6765 ar Central 7464

Dr, T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
ą-8 v. v. Nekėlioj pagal sųtartj

DR. C. K. KI.IAI GA
Dantistas

Valandos nuo 9-9 
2420 W. Marąuette Rd. 
ę^i Western Ąve. Hęiplopję 7828

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

24Q,Q tyest Madison Street 
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330
$Jąnių telefonas Bruąųwick 059/

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuę 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Phone Boulevard 7042Dr. C. Z. fel’js
Dentistas

4645 So.‘ Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nup 9 ikii$ vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Res. 6600 South Arteęįan Avenue.
Phone Prospečt 6659 

Ofiso Tėl. Canal 0267 x

Dr. P. Z, Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10‘ ikį lt vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. epo pietų ir nuo 7 iki B;30 vAL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phope MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki J2 diena. 2 iki 8 po p’etų 
7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

Kiti Lietuviai Dautarai.

Dr, Margeris
3325 Šo. Halsted St.

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

Šventadieniais nuę 10 iki 12
Phone Boulevard 8488

Pfiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr, A, A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirargas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 *So. Eialsted St. 
arti 81 st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ntr 
deliomis ir šventadieniais 10t-1£ 

dienų...........

4

~į(“į .4447 SSFaXld Avė. “l 

lUmlIMBHBSHI ■
LIETUVIU GRABORIUS

Palaidoja už $25.00 ir ąugščiau. 
Modemiška koplyčių dykai. 

668 W. 18th St. Tek Canal 6174

■ ■ 1 ..... ....

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYLIMO

Pritaiko akintus dėl visokių i

Telefonas Yards 1188

Stanley P, Mažeika
Grabęrius ir 

Bąlząmuotojas
Moderniška Koplyčių Dovąnai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituaniką Avejiuę

Visi Telefonai
Yards 1741-

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ąmbulance Patarna
vimas Diena ir Nak
tį. J^oderpiŠka Kop

lyčių ir Vargonai f DYKAI! '

J. F. EUDEIKIS
baidotavią Direkto
rius 9Jer 30 Metų

4605-07 S. Hermitaęę 
Avenue

Tel. Lafayette 3572 
J. JLiulevičius 

GRABORIUS IR 
BAL3AMU0T0JAS 
Patarnauja Ghica- 
goje ir ąpielinkčje 

Didelė ir graži 
ofe^RCHE^ĄV.

DĮt VAITUSH, OPT. 
Opįometrically Hkįj* Specialias. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudčjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotą- 
mo, ękaudąmų akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tojirėgys|;ę. Priren
gia teišiniydi akinius. Visuose' atsltjl- 
kįmupse egzaminavimas daromas su 
elektrų, parodančių mažiausias klai
da?. Speciali atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikąs. Kręįvos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki Š v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12,

i

Dąu^ely atsitikimų akys atytąiso- 
mos be ųkiuhj* Kuinus pigiau 

kaip pirmiau.

4712 South Ashland Ąv.
Phone Boulevard 7589

DĘ, G, SEUNER 
LIETUVIS 

Tef. 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 iki 12 vąl. dieną

akių

Dr. John J. Smetana
optomętrištaš

Valandos nuo 9:80 
iki 8:00 va. vaka
V;00 iki W
\ ■ i

T“

Laidojame ant lengvų išmokėjimu 

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

2506 West 63rd St. — 
10734 S, Mięhigan Avė.

N. RADIS Ch. 
.ANTANAS PETKUS 

Graborius
KOPLYČIA PYKAI 

1410 South 49 Ct, 
Tel. Cicero 2109 

__________CICERO, ILL.
ATŽJUS LIŪDESIUI

pąsirinbįtęh

Juozapas Eudeikls
ir

Tėvas
Laidptuyiu Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais 

BEPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patamavja laidotuvėse kuppigiausiąi 
Reikale meldžiame atsišaukti, , o mu

sų darbų busite užganėdinti.
?314 W. 23rd PL, Chicągo 

Tel. Canal 2515 arba 2616 
SKYRIUS:

1439 S. 49 CL, Cięero. BĮ.
T«L Ciano 8827

""’...............W’''¥’•’ i® ♦«...

A. MASAIBIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Simon M. Skudas
i. ♦ f

GRABORIUS ir BALSAMU0T0JA9 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

7i8^eĮ3ąiSfc 
TeL Monro* 8877

■ ■■j., ,.Įji

* Tel. Boulevard 5203 ir 8413
1327 So. 49th Ct.

Tek Cicero 3724. Koplyčia dykai.. 11■
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Dr. J. T. Vitkus
sveiksta

Visokių kalbų ir kalbe
lių skleidžiama apie 
daktarą.

CLEVELAND, O. — Dr. J. 
T. Vitkus sirgo, “mirė”, o da
bar jau sveiksta. Tikrai taip.

Jau suėjo trys savaitės, kaip 
jis susirgo. Tai davė progos 
visokiems gandams ir viso
kiems spėliojimams prasipla
tinti.

Apie daktaro “mirtį” kalbos 
prasiplatino sekamu budu: šv. 
Jurgio parapijos mokykloje se
serys suklupdė vaikus ir liepė 
jiems poterius kalbėti. Melstis 
už daktarą. Vaikai suprato, 
kad daktaras jau yra “miręs” 
ir papasakojo apie tai savo na
miškiams.

Vėliau paaiškėjo, kad tų 
maldų tikslas buvęs visai ki
toniškas. Vaikams buvę įsaky
ta melstis ne už dūšią, bet kad 
daktaras pasveiktų. Na, o vai
kai kažką supratę.

Kai tik prasiplatino kalbos 
apie “mirtį”, tuojau buvo ga
lima pastebėti, kokią didelę 
įtaką Dr. Vitkus turi clevelan- 
diečių tarpe. Visi jį apgailes
tavo, nežiūrint, kokių pažiūrų 
jie nebūtų. Kai kurios moterė
lės pradėjo net verkti, saky
damos, kad netekome gero dak
taro.

Per dvi dienas buvo tikras 
sumišimas. Pamatę prie gra- 
boriaus koplyčios vainiką, žino
mus ir traukia pažiūrėti, ar 
kartais tai nebus daktaro kū
nas.

Pagalios, susilaukėme tiks
lesnių žinių. Paaiškėjo, jog 
daktaro sveikata eina geryn ir 
pavojus jau praėjo. Tai buvo 
tikrai linksma žinia visiems.

Buvo juokinga stebėti vie
tos laikraštpalaikio atsinešimą. 
Ant daktaro jis neturi geros 
širdies. Praeityje jis kelis kar
tus bandė kąsti ir daryti viso
kius kvailus užmetimus. Bet 
kai paaiškėjo, jog daktaras 
sveiksta, tai ir jis prisidėjo su 
savo linkėjimais.

Bažnytinis lapelis irgi savo
tiškai bandė pasitarnauti: ant 
pirmo puslapio įdėjo žinią, kad 
daktarą ir kunigėlis aplankė.

Vieną dalyką tenka paste
bėti: mes vis dar nemokame 
tinkamai įvertinti žmonių, ku
rie tikrai užsitarnauja pagar
bos. Tik kada susidaro pavo
jus netekti jų, tai tada pra
dedame juos įvertinti.

Kaip ten nebūtų, linkiu Dr. 
Vitkui kuo greičiausiai pasveik
ti ir stoti prie savo darbo.

— N. B.

kin inkams koją pakišti. Jų 
“Lyros” choras tą pačią die
ną surengė balių Lietuvių Dar
bininkų Svetainėje. Įžangos jo
kios neėmė, bet “minių” vis- 
vien nesutraukė. Minios nuėjo 
pas sklokininkus, nors reikė
jo mokėti 60 centų už tikie- 
tsj.

Blogi popieriai tavorščiams, 
jei jie savo tavorą nei dykai 
negali įsiūlyti.

Sklokos chore prasidėjo.ne
sutikimai: vieni nori, kad cho
rui butų duotas koks nors var
das, o kiti tam priešinasi, — 
sako, jog vardas nėra reika
lingas. Well, kodėl nepavadin
ti jį Krasnicko arba Pruseikos 
choru?

Kitas dalykas: tas bevardis 
choras yra pakviestas dalyvau
ti Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimo iškilmėse. Kai ku
rie choristai nori eiti dainuo
ti, bet sklokos vadams, tai bu
tų perdaug. Jie nelabai tesi
priešintų, jei ne tie nelabieji 
bimbiniai. Jei sklokininkai iš
kilmėse dalyvautų, tai Bimbos 
davatkos juos liežuviais už
plaktų.

Visgi butų gerai, kad tie ne

susipratimai kaip galima grei
čiau pranyktų. 4 Reikėtų juos 
prie pirmos progos likviduoti, 
nes jie nieko gero nelemia. 
Kalbėkime šiaip, kalbėkime 
taip, o sklokininkų choras da
bartiniu laiku yra geriausias 
tarp Clevelando lietuvių. Jam 
priklauso geriausi dainininkai. 
Todėl ir to choro parengimai 
yra sėkmingi. Koncertų ateina 
pasiklausyti tiek katalikai, tiek 
tautininkai, tiek kitų pažiūrų 
žmones.

—o—
Kas sakė, kad bimbiniai nė

ra patriotai ir jiems Lietuva 
nerupi? Jei kas taip sakė, tai 
labai klysta.

štai jums ir faktai. Vasario 
8 d. Lietuvių Svetainėje yra 
rengiamos prakalbos. Kalbės 
viena juoduke ir baltas “Vil
nies” redaktorius. Kiek iš gar
sinimų galima spręsti, tai kal
bės apie tai, kaip išgelbėti 
Klaipėdą. Vadinasi, aiškins 
žmonėms, kas reikia daryti, 
kad Klaipėda nepatektų Hitle
riui į nagus.

Taigi dabar matote, kaip 
musų broliai tavorščiai susirū
pino Klaipėdos reikalais!

— Choristas.

Į iškilmes buvo pakviestas 
’r Henry Ford, bet jis atsipra
šė negalįs dalyvauti ir prisiun- 
ė sekančio turinio telegramą:

“Mr. Ford thanks you for 
your kind invitation to lunch- 
eon at the Book-Cadillac. Due 
;o other plans already made 
he regrets his inability to be 
with you.” i

Tarp parodos lankytojų te
ko pastebėti p. Chas. Stepa- 
naucką, vielinį veikėją ir gra- 
borių, D r. Sack-Sakalauską, 
pp. Strazdas, Keblaičius, Bud- 
vidžius ir daugelį kitų žymes
nių detroitiečių.

— Gratiotietis.

Laimė ir nelaimė
Kaip parapi jonai pakrikštijo 

veikalą nauju vardu ir nieko 
nelaimėjo.

“Čigonai” pavyko
Sklokininkai turėjo sėk

mingą parengimą. — 
Nesusipratimai sklo- 
kininkų chore. — Ir 
bimbiniai virto “pa
triotais”.

Lietuvos rankdarbiu 
Paroda Detroite tu

ri pasisekimą
Ją gausiai lanko vieti

niai lietuviai ir sve
timtaučiai; pereitą še
štadienį įvyko atida
rymas.

DETROIT, Mieli. — Kaip ir 
kiti šios šalies miestai, taip ir 
Detroitas su atviromis ranko
mis priėmė pas save “į svečius” 
Lietuvą, kuri atvyko į Auto
mobilių Sostinę kukliai, nesi- 
pusdama — savo liaudies ga
minių parodos formoje.

■' ' 'i

Toji paroda, rengiama kar
tu su Estijos valdžia, randa
si vienoje iš stambiausių De
troito įstaigų, Ernst Kern Co. 
departamentinėje krautuvėje, 
prie Gratiot ir Woodward gat
vių kampo.

Gausiai lankoma vietinių lie
tuvių, jų yra apie 16,000, pa
roda turi ir tūkstančius lanky
tojų iš svetimtaučių, kurie bū
riais traukia į Kern krautuvę 
pamatyti tuos “čharming” da
lykėlius iš kokio tai krašto 
“Lithuania”, kuri randasi kur 
tai “On the Other Side”.
“Kontrė — on the other side”

Parodos pasisekimas parodo, 
kad ta “kontre on the other 
side” gerai užsirekomendavo 
ir Lietuvos kaimo rankdarbiai 
gausiai parsiduoda. Išstatyti 
eksponatai, gintarai, siuviniai, 
mezginiai, lietuviški tautiški

kostiumai, įvairus dalykėliai, 
pagaminti iš šiaudų, medžio 
drožiniai, ir medžio statuetes.

Paroda tęsis iki šeštadienio, 
vasario 9 d. Pereitą-gi šeštadie
nį įvyko iškilmingas atidary
mas, kuriame dalyvavo atsto
vai iš Detroito valdžios, Michi- 
gan valstijos, kelių universite
tų, Lietuvos konsulas iš Chi
cagos p. A. Kalvaitis ir p-ia 
Kalvaitieriė, parodos rengėjas 
ir Lietuvos, >prekybinis atsto
vas Louis Bonyhard ir Kern 
bendrovės viršininkai, Otto ir 
Ernst Kern. Buvo ir Detroito 
vyskupas, Michael J. Galla- 
gher.
“Jei norime parduoti — turi

me pirkti”
Mr. Harvey Campbell, De

troito Board of Commerce vice
prezidentas, kuris vedė iškil
mių atidarymo programą, pa
reiškė, kad 15% Detroito 
įplaukų ateina iš užsienio. De
troitas stengiasi tą sumą pa
kelti, bet kad tai padaryti, mie
stas turi palaikyti draugiškus, 
gerus santykius su užsieniu. 
“Jeigu mes norime parduoti, 
mes turime ir pirkti.”

Parodą oficialiai atidarė ma
joro Frank Couzens atstovas, 
Raymond J. Kelly, Iniesto le
galia patarėjas. Be jo, kalbėjo 
konsulas Kalvaitis, adv. J. P. 
Uvick, Otto ir Ernst Kern’ai 
ir p. Louis Bonyhard.

Prieš atidarymo iškilmes 
krautuvėje puošniame Book- 
Cadillac viešbutyje įvyko ban- 
kietas, kuriame dalyvavo visi 
garbės svečiai, ir iš vietinės 
lietuvių kolonijos, adv. ir p-ia 
Ųvickai, Dr. J. J. Jonikaitis ir 
kiti.

GRAND OPENING

MARIE’S TAVERN
CLEVELAND, O. — Vasa

rio 3 d. Lietuvių Svetainėje 
sklokininkai suvaidino operetę 
“čigonai”. Nors oras ir nebu
vo labai palankus, bet žmonių 
susirinko pilna svetainė. Pu
blika buvo gana mišri: prade
dant bimbiniais su Mažeikiene 
priešakyje ir baigiant “dolerio 
patriotu”.

Kadangi “čigonai” Clevelan- 
de jau bent kelis kartus buvo 
statyti, tai suvaidinta visai ge
rai. Mat, artistai jau įgudo 
dainuoti ir lošti.

Pravartu bus pastebėti, kad 
“broliai bimbiniai” bandė aklo-

įvyksta ŠEŠTADIENY,

Vasario-Feb. 9 d.
Širdingai kviečiu visus atsi
lankyti į mano naujos vie
tos atidarymą. Bus gera mu
zika, gardus gėrimai ir val
giai. Iškalno dariu visiems 
širdingai ačiū.

Kviečia savininkė

1
JI

timas. Laimėjo jie ir šį kartą 
tik tiek, kaip Zablockis ant 
muilo: publikos atsilankė labai 
mažai. Įdomu man tik vienas 
dalykas:7 koks vardas tam vei- 
kaliukui bus sugalvotas ateity
je?

Nors tą draugiją remia ir 
dvasiškos asabos, bet ji neturi 
pasisekimo. Pastebėjau ir šį 
kartą, kaip parapijonai buvo 
kviečiami prie baro “apsiriji
mui”. Vienok jie stovėjo prie 
durų ir šnekučiavosi. Sarmatą 
josi su dvasiška asaba alų 
maukti.

Programui pasibaigus buvo 
ir šokiai. —Dalyvavęs.

kad parodyti kokios yra nau
jausios “mados” ir stiliai na
mų konstrukcijoje. Daug vie
tos bus pašvęsta demonstravi
mui vėliausių namų įrengimų 
ir visokių patogumų.

Parodą, didžiumoje, rengia 
Federal Housing Administra- 
tion, kuri buvo suorganizuota 
tikslu palengvinti savininkams 
gauti paskolų romentams.

Cicero mokyklų tarybos 
pirmininkas sulaukė 

anūko
_ _ _ —,

CICERO.— Cicero mokyklų 
tarybos pirmininkas Frank J. 
Petru paliko “grandpapiu” 

.trumpą laiką atgal. Jo duktė, 
Mrs. Betty Jelinek, susilaukė

I su n aus.

BINGHAMTON, N. Y. — Va
sario 1 d. šv. Jono Draugija 
suvaidino veikaliuką “Laimė ir 
nelaimė”. Prieš kiek laiko ta 
pati draugija turėjo vakarą ir 
vaidino tą patį veikaliuką. Tai 
buvo Naujų Metų vakaras. Ta
čiau publikos tąsyk atsilankė 
labai mažai ir parengimas pras
tai tepavyko. Matomai, rengė
jams veikaliukas atrodė labai 
svarbus, todėl jie sumanė dar 
kartą publiką juo pavaišinti. 
Kad viskas išeitų sklandžiai, 
tai sugalvojo ir savotišką sky- 
mą: ėmė ir pakrikštijo veika
liuką kitu vardu.

Naujų Metų vakare jie vai
dino “Nelaimingą Bierką”. Da- 
jar jie tą patį veikaliuką. pa
kartojo, pavadindami jį tik 
skirtingu vardu. Būtent, “Lai
mė ir nelaimė”.

Well, išėjo tikras nesusipra

Varo agitaciją už 
“draiverių lais-

• 99 *mus
Automobilių apdraudos orga

nizacijos ir kitos suinteresuo
tos grupės varo smarkią agi
taciją už pravedimą “draiverių 
laisnių” įstatymo Illinois vals
tijoje. Tokį įstatymą prave- 
dus, kiekvienas automobilio 
valdytojas turės išlaikyti šofe- 
riavimo kvotimus.

Be to, norima pravesti įsta
tymą, kuris užlietų ant moto
ristų atsakomybę už nuostolius, 
padarytus nelaimėse.

Vas. 16 d. atsidarys 
“Moderniškų Na

mų” Paroda
Vasario 16 d., Chicagos Co- 

liseume atsidarys “Moderniš
kų Namų” Paroda, kuri tęsis 
visą savaitę laiko.

Parodos tikslas yra paskatin
ti savininkus prie namų re- 
montavimo ir naujinimo, ir,

Važiuojam Nusipirkti la
bai geros mė
sos prieinamo
mis kainomis 
pas

BUEHLER Bros
INCORPORATED

MĖSINĖ
1400 W. 46th St. Tel. Yards 1445

Tiktai trys blokai j rytus nuo Ashland ant 46-tos gatves.

ŠIOS KAINOS YRA SPECIALIAI TIK

Penkiadieniui ir Šeštadieniui
Vasario 8 d. Vasario 9 d.

ROLL STEKAS labai geras ir 1 ?C 
tikras bargenas .................. I fcV sv.

WI ARE COOPERAT1NG Ąiyda Namų Savininkams
Galit pasiskolinti $100 iki $2,000 pataisymui savo 
namo. Paskolą atmokėsite ‘ lengvais išmokėjimais 
nuo 1 iki 5 metų.

Ateikite ir pasikalbėkite su mumis.

HALSTED EKCHANGE NATIONAL BANK
0th' Place and Halsted St.

Tinted Glasses

DABAR! Įsigykite sau moderniškus j—į .
“Dixon” akinius su švelniai paspal- <■ 1|® 
vintais TORIC EZYLITE rėmeliais, 3 | ‘
padarytais apsaugojimui jūsų akių 1 Į|l|į 
nuo pavojingų ultra-violetinių spin- 
dūlių, saules šviesos ir automobilių
šviesų, gatvės žiburių ir tt. Pataisys jūsų regėjimą ir išžiū
rą. MATYSITE TOLI ARBA ARTI.

TIK IŠMĖGINKIT JUOS 10 DIENŲ
—ir persitikrinkit! Pilnas užganėdinimas garantuojamas 

arba sugrąžinsime pinigus.

DR. RITHOLZ OPTICAL CO
DIDYSIS OFISAS IR DIRBTUVE: 1148-1100 

LOOP 
174 N. State St. 
120 S. State St. 

NORTH • 
Broadway 
Lincoln Avė. 
Lawrenoe Avė.

ATDARA VAKARAIS, ANTRADIENY. KETVIRTADIENY IR ŠEŠTADIENY.

4731
3109 
3318

NORTHtfEST
1240 Mlhvaukee Avė.
2717 Mllwaukee Avė.

WE8T
11 8. Crawford Avė.
3330 W. 2«th St.
0412 W. 22nd St..Berwyn

W. CHICAGO AVĖ.
SOUTH 

Halsted St. 
Halsted St. 
03rd St. 
Ashland Avė.

8. l’ark Avė. 
Cominerclal Avė.

8. 
S. 
K. 
8.

0337 
0307

843 
4034 
4705 
9109 
11100 S. Mlchlgan,

RoseUnd

SUTAUPYSIT PINIGŲ 
Pirkdami Ceverykus Pas Mus

jjj* Musų krautuvėje visuomet
rasite didelį pasirinkimą B

JmDB spalvą didumo, stylių irma- ■
W Hi teriolo.

Mes turime1 čeverykus vy- g
lig rams» moterims ir vaikams, g
H Kaliošius užlaikome visokius B

1000 porų ėeverykų jūsų pasirinkimui. O kainos nebrangios g 
UNIVERSAL SHOE -STORE :

ZALESKI IR MARTIN, Savininkai
3337 SO. HALSTED STREET ■

• X1’ 1’4!^-tL'-<į> • ■ • ki i 1 ■' ♦' į ‘•'i , • ■• ' i >< iv ‘,|>i?v ■ . -v > ^5 i. ;

ROUND STEKAS labai minkštas 4 Qa 
iš vidurio.............................. Ivv sv.

JAUTIENOS Kepsnys (Pot 4
Roast> geriausi pjovimai iš vid. ■ sv.

M __ i—ū—u—,------ ;—

JAUTIENA VIRIMUI labai 
minkšta, nebrangi ........ ■ 2 ** sv.

KEPENOS (Beef Liver) labai 1 flr* 
geros specialiai šiam išpardavimui ■ sv.

AVIENA nuo PETUKO
dėl tikrų gerų lietuviškų barščių ■ sv.

RŪKYTI ŠOLDERIUKAI 4 A p 
tarp 5 ir 7 sv. didumo........... ■ ***’ sv.

CORNED BEEF be kaulo 
mes tikrai gerą, padarom 15c sv

Užprašom visus atsilankyti.

Atsineškit šį apskelbimą, tai gausit 
VELTUI labai gerų stiprių KRIENŲ.

Gerkit ir Reikalaukit

STRAišMMM 
« BOUDBOM S

NATHAh
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trija 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bonrbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinis

Mutual Lipna?
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

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

.swimminff pool.
Rusiška ir turkiška pirtis *

Moterims aeredomia iki 7 v. v.
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DARBO VALANDOS MOTERIMS

Illinois legislaturai yra įteiktas bilius, kuriuo nu
statoma 8 valandų darbo diena ir 48 valandų darbo sa
vaitė moterims darbininkėms dirbtuvėse, prekybos įs
taigose ir ofisuose. Dabar yra galioje įstatymas, kuris 
leidžia moterims darbininkėms Illinois valstijoje dirbti 
iki 10 valandų per dieną.

Bet daugelyje įstaigų jau nei vyrai, nei moters ne
dirba šeštadieniais popiet. Todėl darbo laikas tose įstai
gose išeina trumpesnis, negu 48 valandos per savaitę. 
Aukščiaus paminėtasai bilius yra visai nepakankamas.

ANGLIJOS PARLAMENTE

Prieš keletą dienų vienas nepriklausomųjų (“kai
riųjų”) darbiečių atstovų Anglijos parlamente, George 
Buchanan, išplūdo premjerą MacDonaldą “kiaule”, 
“purvinu šunim” ir “šarlatanu” — už tai, kad valdžia 
siūlo įdėti į bedarbių šelpimo įstatymą tam tikrų patai
sų, kurios sutrumpins pašaipų davimo laiką. Užvakar 
kitas atstovas iš Škotijos, John McGovern, kalbėdamas 
apie tą patį įstatymo sumanymą, pasmerkė karalių 
Jurgį ir jo neseniai apsivedusį sūnų, Kento kunigaikštį, 
kaipo “parazitus”, kurie minta iš žmonių, patys nesirū
pindami uždirbti sau gyvenimą.

Visą dabartinę nacionalinę valdžią tasai karštas 
darbietis pavadino “nacionaliais apgavikais”, badu ma
rinančiais darbininkų kūdikius, o Anglijos parlamentą 
jisai apibudino, kaipo “Viktorijos gadynės, kandžių su
ėstą” padarą, kuris netolimoje ateityje turėsiąs išnyk
ti. Jisai išreiškė viltį, kad, karui atėjus, kada darbinin
kai gaus į rankas šautuvus, tai jie tuos “apgavikus” ir 
“parazitus” iššaudys.

Nėra abejonės, kad tais “neparlamentiniais” žo
džiais atstovai Buchanan ir McGovern išreiškė tam tik
rą darbininkų sluoksnių sentimentą. Ir galima numa
nyt, kad šitie sluoksniai nėra visai menki, nes valdžia 
bijo juos erzinti. Parlamento “spykeris” (pirmininkas) 
tų kalbėtojų net nesustabdė, nors Anglijos parlamento 
statutas draudžia atstovams kritikuoti karalių.

Bet didelė dauguma Britanijos darbininkų nėra 
taip griežtai nusistatę, kaip tuodu škotai. Jie, tiesa, ne
mėgsta dabartinės “nacionalės” vyriausybės”, kuri tik
rumoje yra konservatorių vyriausybė; bet jie neniekina 
parlamentarizmo, suprasdami gerai, kad per žmonių 
renkamą atstovybę darbininkams yra lengviausia pa
imti į savo rankas valdžią. Britanijos darbininkai, gal 
būt, jau per ateinančius rinkimus laimės daugumą par
lamente, ir butų labai neišmintinga jų pusėje dabar, 
stovint netoli pergalės, paniekinti tą įstatymą, su kurios 
pagelba jie gali ne tik pašalinti karališkus “parazitus”, 
bet ir pasiliuosuoti nuo kapitalistų jungo.

VYSKUPAS BARANAUSKAS

Tyąliąva “Vienybių” prime
na, kad vyskupas Baranauskas, 
kuris pagarsėjo savo poema 
“Anykščių šilelis”, toli-gražu 
nebuvo toks patriotas, kokiu jį 
piešia jo garbintojai. Sako:

“Kai Antanas Baranauskas 
buvo paskirtas Seinų vysku
pu, jis tuojau įsakė visos šar
vo vyskupystės kunigams 
Evangeliją skaityti dviem 
kalbom — pirmiau lenkiškai 
(kad ponai galėtų ją išklau
sę, greičiau eiti namo pietų! 
— “N.” Red.), o tik paskui 
jau lietuviškai. Taip pat jis 
įsake suplikacijas giedoti su 
visais ‘maenais, smertelnais, 
pavietrėmis ir Vainomis...’ ”
Visa Seinų vyskupystės vy

riausybė buvo Lietuvos lenkin
tojų lizdas. Dvasiškoje semina
rijoje Seinuose, pav. klerikams 
buvo uždrausta kalbėti lietu
viškai, o už skaitymą lietuviš
kų raštų klerikai būdavo me
tami lauk. Už tokį “nusidėji
mą” buvo tarp kitų Išmestas ir 
Vincas Mickevičius - Kapsukas 
(dabartinis bolševikų vadas). 
Pas jį seminarijos regentas pa
darė kratą ir rado laišką nuo 
vieno gimnazisto (Jokūbaičio) 
iš Marjampolės, apie lietuviš
kus laikraščius. Mickevičius bu
vo už tai pašalintas iš dvasinės 
seminarijos, o gimnazistas Jo
kūbaitis (pas kurį gimnazijos 
vyriausybė taip pat padare kra
tą ir kažin ką tokio užtiko) bu
vo paliktas antriems metams 
toje pačioje klasėje (nors jisai 
buvo geriausias mokinys ir jau 
buvo paskutinėje klasėje) ir 
turėjo keltis į kitą miestą baig
ti mokslą, Iš Mariampolės gim
nazijos buvo, be to, pašalintas 
(perkeltas į Lomžą),, dėl tos 
pačios priežasties, ir vienas lie
tuvis mokytojas, Staniškis, ku
rio vardas buvo paminėtas su
sirašinėjime tarpe Mickevičiaus 
ir Jokūbaičio. v

žodžių, dvasiškoji, .yyriauSy- 
bė Seinuose caro žandarų uolu
mu persekiojo lietuvių judėji
mą. Ir kada tenai atvyko 'vys
kupas Baranauskas, tai jisai 
ne tik nepadarė jokių reformų 
tame lenkinimo urve, bet 
panaudojo savo vyskupišką 
lįą išplėsti “lenkų knlturą” 
sose diecezijos bažnyčiose.

nemokėjimų. O kad Pavėnis bū
vį gavęs iš SLA. paskolą api- 
gąvingu badu, kad jisai sufalsi
fikavo morgečių i? t. t., bolševi
kai nei patys nežinojo, nei vi
suomenei nebuvo pranešę.

Šituos faktus susekė ir iškė
lė į aikštę pirmiausia Olis su 
Bordenu, kuriuodu anąmet buvo 
užsimanę įpiršti SLA. nariams 
p. Bačiuną į prezidentus ir to
dėl rinko “amuniciją” prieš Ge
gužį. Tačiau, kai paaiškėjo, kad 
Bačiunui nėra progos patekti j 
tą urėdą, tai Olis ir Bordenas 
padarė taiką su Gegužiu ir 
Pittsburgho seime buvo net 
uoliausi jo baltintojai.

Jeigu bolševikai turėjo faktus 
prieš Devenj, tai reikėjo juos 
kelti ne tik spaudoje, bet ir 
Susivienijime. Tam buvo gerą 
proga Chicagos seime. Tačiau į 
Chicagos seimą bolševikai buvo 
atvykę sų pasiryžimu organiza
ciją užkariauti arba suardyti, o 
ne taisyti. Todėl toki “mažmo
žiai”, kaip Devcnio paskola, 
jiems nerūpėjo. Vos tik seimui 
atsidarius, jie ėmė bliauti, kaip 
laukiniai, ir per dvi dienas su 
viršum nenutilo, iki jų nepaša
lino policija.

Tik kada nuo bolševikišku 
rėksnių seimas nusikratė, tai 
jisai ėmė svarstyti organizaci
jos reikalus, Tada' buvo paskir
ta komisija ir Devenio “pasko
lą” tyrinėti, ir laikui bėgant 
išėjo į aikštę visa to “patrioto” 
žulikystė.

Tokiu budu ir “garsiame” de- 
venijados skandale bolševikai 
nieko gero organizacijai nepa
darė. Jų noras buvo ne organi
zacijai patarnauti, bet tik pa
naudoti tą skandalą savo purti
niems tikslams. Tačiau jie ir to 
nesugebėjo kaip reikiant atlik
ti, nes savo bukaprotišku triuk
šmo kėlimu jie pastatė save į 
tokią žioplą padėtį, kad jiems 
nebeliko nieko kitą, kaip tik 
maršuoti lauk iš organizacijos, 
— pirma negu buvo priėjęs De
venio klausimo svarstymas.

žodžiu, norą ko čia bolševi
kiškiems koševarams gintis sa
vo “nuopelnais” Susivienijimui. 
Geriaus jie prisipažintų, kad 
buvo durni ir “sufulino” savo 
pasekėjus, 
Mizaros ir 
taktikos” 
sumokėtus 
mc ir pradėjo didesnes duokles 
mokėti naujoje organizacijoje.

Užstampuotos 
durys*)

Apžvalga
KITAS BENDRO FRQNTO 

SUMANYMAS

Keleivyje” neseniai vienas as
muo, pasirašęs “Amerikos Pi
liečiu”, pasiūlė, kad socialistai 
ir sandariečiai veiktų sutarti
nai, kadangi daugeliu visuome
nes klausimų, ypač Lietuvos, 
tarp j U nf>ra principiąlių skir
tumų, o kivirčai, kurię įvyksta, 
tai daugiausia tik dėl asmeninių 
nesusipratimų.

Į <tą sumanymą jau atsiliepė 
SLA. vice-prezidentas, J. K. 
Mažukna, kūjis paminėtame sa
vaitraštyje rašo:

“Socialistai ir sandariečiai 
yra laisvų minčių žmonės, 
seniai jau atsikratę visokių 
prietarų... Socialistai ir san

tinę tvarką; kaip yieni, taip 
ir kiti yra priešingi despo- ] 
tiškoms ir diktatoriškoms 
valdžioms, nežiūrint kokio ; 
plauko jos butų.
“Tautiniais klausimais skir

tumas tarp jų labai mažas. 
Socialistai turi platesnę pro
gramą pasibriežę darbininkų 
klausime; bet ir sandariečiai , 
nėra priešingi darbo žmonių 
gerovei.

“Reikalinga ir labai reika
linga musų tarpę vienybę ir 
jėgų subendrinimas visų lais
vų ir demokratiškų žmonių.” 
Tai, be abejonės, teisingos 

mintys. Bėdą tačiau ta, kad 
oflcialiniai sandariečių “vadai*1 
šiandie yrą toki žmonės, kurie 
nęturi nei toleranęijos, nei pla- 
tesnių pažyglgų. Socialistus jie 
nuolatos malevoja savo vien- 
minčiąms, kaip kokį baubą, — 
panašiai, kaip klerikalai “be
dievius”. Todėl su jais beveik 
negalima jokį rimtą klausimui 
tUsjįUeuoti. _ _ » . J.

dar 
ga
vi-

BOLŠEVIKIŠKI PAGYRAI

Bolševikąi giriasi, kąd jie ne 
tik skąndalindavo Susįyienijime 
Lietuviu Amerikoje, bet ir ko
vodavo prieš blogą organinei- 
jos pinigų investavimą. Ęrook- 
lyniškis Stalino “kaševarų" or
ganas tarp kitko giriasi, kad 
jisai iškėlęs aikš|čn Devenio 
paskolos skandalą. Sako:

“Kas gi pirmutinis iškėlė 
šmugelį su Deveųio paskola, 
ar ne musų spauda? Ar ne 
‘Laisvėje’ tilpo pirmutinis šū
vis, keliąs į viršų tą negar
bi ngą žygį, apie kurį gerai 
žinojo (? — “N.” Red.) Gri
gaičiai ir Bagočiai, bęt tylė
jo, nuduodami nežiną?” 
čia ponas bolševikas pame

lavo. Iš kur Grigaitis arba Ba- 
gočius galėjo žinoti, kaip ta 
šmugeliška paskolą Dcvęmm 
buvo duota? Juk ųė vienas jų 
nebuvo Pildomoje Taryboje, ir 
paskolos dojcumęųtų jiem nie
kas nerodė.

Kuomet gi? galų gale, tos ap- 
gavingos tranzakcijos paslaptys 
išėjo aikštėn, tai Grigaitis sų 
Bagočium anaiptol netylėjo, — 
apie ką labai aiškiai liudija 
pereitų Pittsburgho seimų re
kordai ir kiti visiems žinomi 
faMąt

taigi tas bįiųbminkų orga
nus'vipųame tik sakinyję para
še dvi stambias melagystes,

Bet yra be pamato ir j,o pa
sigyrimas, kad jisai “iškėlė” 
Devenio paskolos šmugelį. Koks 
čia iškėliinas įdėtį iaikrąšjtyje 
straipsnį arbą koyespopdęnoiją ? 
Bolševikų rępprtęrįai iš viso tik 
paskelbė, ką jie lįįlvę nugirdę 
nuo žmonių W

if

sufulino
kurie dėl Bimbos, 

Andriulio “arklines 
turėjo palikti savo 
pinigus Susivieniji-

ba,” Ir kunigai mažai rūpino
si, nes po stalu jie turėjo slap
tą įėjimą, per kurį jie kas 
naktį įsigrųsdavo ir patys vis
ką supusdavo. O kai jie išėjo, 
tada karulius sudėjo prieš Ba
lą visus valgius ir gėrimą. O 
Danielius paliepė jo tarnams 
atnešti pelenų ir išbarstyti vi
są bažnyčią prieš vieno kara
liaus akis. Paskui jie išėjo ir 
užštampąyo duris su paties 
karaliaus štampa.

Naktį atėjo kunigai su savo 
žmonėmis ir vaikais, kaip vi
sada jie darė, ir suvalgė ir iš
gėrė viską. Rytą karalius at
rado štampą tvarkoj, o atida
ręs bažnyčios duris, jis tuo
jau metę akis į aukurą, kur 
buvo Balai sukrauta mėsą ir 
vynas, ir dideliu balsu suri
ko: “Didis esi tu, o Viešpa
tie, ir nėra pas tave jokios 
neteisybės.” Tada Danielius 
juokėsi ir sulaikė karalių, kad 
neitų į vidų, ir tarė: “Dabar 
pažiūrėk į grindis.” O 
liūs tarė: “Matau aš 
vyrų, moterų ir vaikų.” 
rąlius paėmė kunigus 
žmonomis ir vaikais,
jam parodė slaptas duris, pro 

. „vi juo uvptuu- kurias jie įeidinėdavo. lodei 
kad tos didelės, karalius nužudė juos visus ir 

Balą pavedė Danieliaus ma
lonei, kuris jį sudaužė ir jo 
bažnyčią nugriovė.

Vertė Marcas Raukas.SVEIKATOS SKYRIUS
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Rašo 4« Y tiška, YĮ. D., 
Chicagojc.

Pilvaplėvė (peritoncum)
ra plona, bet tvirta plėvė, tai 
yra pamušalaę, kurjuomi bū
na išklotos visos vidurių (pil
vo) tuštumos ir sienos; ar 
ba didelis maišąs, kuris ap
supa iš visų pujsių ir įvynio
ta visus opiausius, vidurinius 
organus, kaip tai skilvį, žar
nas, kepenas, blužnį ir t. t, 
Pilvaplėvė būna! visados drūg- 
na, ji turi slidip šviesiai piejs- 
vą paviršį ir gali daug skys
timo iš savęs išleisti ir dar 
daugiau save sugerti, per- 
leisdama į kraujo sudynus. 
Dėlto ji turi didelį atsparu* 
mą kaslink užsikrėtimo nuo
dais. Mažesnę kiekybę bakte
rijų ji |cngvai ąun'ąikina, dpi 
to pilvaplėvė yra vadinama 
vidurinių organų sargu. Bet, 
jei netikėtuose atsitikimuose 
perdaug nuodų įsigauna į vi
durius, tai pilvaplėvė, tprėda- 
ma galimybę sugertli juos, ne
tik jį pati greitai užsikrečia, 
bei užnuodiją ir visų kraują. 
Pilvaplėvė yra gana didele, 
taip kad ištiesus ją butų gali
ma visą žmogų įvynioti, dėlto 
ji užsikrėtusi kokia nors liga 
būna gyvybei labiausia pavo
jinga. ,!

Priežastis staigaus įdegimo 
būna bakterijos, chemikalai ir 
mechaniškos žaizdos. Užsikrė
tę viduriniai organai bakteri
jomis visados būna pavojingi, 
nes jų nuodai lengvai pasiekia 
ir užkrečia pilvaplėvę. Viso
kie žarnų ir pilvelio skaudu
liai, kepenų ir tulžies opos, 
krutinės plėves , įdegimas, lai
ke persileidimo gimdos ir tro
belių įdegimas, lytiškos ligos ir 
daug kitų ligų gali būti prie
žastim įdegimo pilvaplėvės, bet 
dažniausiai pasitaiko užsįkreąti 
nuo abortų ir nuo aklosios žar
nos pratrukimo. Apie abortus 
Čiopai nekalbėsiu, bet aklosios 
žąrųos prątrukimas turėtų būti 
išvengiamas. Kiekvienas žmo
gus turi akląją žarną (apen- 

bet kąda jos įdegimas 
pasitaikys, tai niekas negali ži
noti. Dėlto kiekvienas turi ži
noti jos simptomus ir būti pa
sirengęs pnansiškai, kad kiek 
vieną vąlandą, reikalui esant, 
galėtų eiti ligoninėn ir pasi* 
duoti operacijai pirm, negu 
žarnele nuo ištempimo pūlių 
pratruktą, Sakau pasireų^ 
fįnąnąiškai kad žmogus 
susirgęs ępeųdięitu dažnai atj- 
dplįoja op.erą.cįją ne dėlto, kad

jis neturi pinigų ligonėnės iš
laidoms padengti. Nors įdegi
mas aklosios žarnos retkar
čiais laikinai perstoją skaudė* 
jęs be operacijos, bet dažniau
sia pratrūksta, pasiliuosąvę pū
liai plačiai užkrečia pilvaplėvę 
ir žarnas, žinoma, didelis nuo
šimti pilvaplėves įdegimu ser
gančių miršta. Bet kurie li
goniai ir pagija, pasitaiko, kad 
būna ne visai sveiki^ nes daž
nai nuo įdegimo; pilvaplėVė pri- 
želia prie žarnų ir žmogus nuo
latos jaučia viduriuose skau
dėjimą. Dažnai pasitaiko, kad 
žarna prakiura, arba išpūva 
siena, mėšlas veržiasi laukan ir 
antra operacija būna reikalin
ga, kuri užima daug laiko, su 
daro nemažai išlaidų, o dar dau
giau skausmo.

Pilvaplėvės įdegimas nuo che
mikalų yrą lygiai pavojingas 
kaip ir nuo bąktepjų, Iš chemi
kalų dažniausiai pasitąikp pil
vaplėvės įdegimas puo gėrimo 
perdaug alkoholio. Prię mecha
niškų įdegimų daugiausiai bū
na pratrukimai vidurių siępos 
(rupturps). žmones ilgą laiką 
turėdami prątrūkimą privąlo 
susirūpinti ir neatidėlipti.

S i m p t o m a i. — Ligonis, 
susirgęs pilvaplėvės įdegimu j 
trumpą laiką, per 24 valandas 
ar greičiau nustoja apetito, vę* 
mia, karštis aukštai pakija, nęt 
iki 106 laipsnių, vęidas per
maino išvaizdą, vidurių sienos, 
raumenys būna pastyrę ir nę- 
pakepčiamaį skaudus. Dažnai 
pasifaiko, kad nuo įdegimo su
tinimas arbą žarnų sųžėlimas 
suspaudžia kraujagysles ir už
daro kraujo cirkuliaciją, supa- 
raližuoja žarnas. Tokiam at
sitikime, žinoma, geriausios gy
dymo pastangos būna be pasek
mės.

G y d y m a s.—Kad sumažin
ti ligonio skausmus, reikalinga 
gero patyrimo ir atsargump. 
Ligoniu turi būti ligoninėje. 
Vaistai vartojama pagal ligonio

Ir Danielius kalbėjo su Cy- 
rusu, Persijos karalium, ir bu
vo pagerbtas daugiau už savo 
bičiulius. O babilioniečiai tu
rėjo dievą, vadinamą Bala 
(Bei), ir prie jo kasdięną bu
vo sukraunama 12 didelių 
mierų miltų, 40 avelių ir šeši 
bosai vyno. Ir karalius garbi
no jį, bet Danielius garbino 
savo Dievą.

Ir karalius tarė jam: “Ko
dėl tu negarbini Balos?” Ku
ris atsakė: “Todėl, kad aš no
riu garbinti ne rankomis pa
darytą stabą, o tikrą, gyvą 
Dievą.” Tada karalius tarė 
jam: “Sakai tu, kad Bala yra 
negyvas dievąs?” Tada Da
nielius nusišypsojo ir tarė: “O 
Vįęšpatie, kam leidi save pri
gaudinėti. Čia tėra molis vi
duje ir žalvaris išory ir jis ne
gali nieko nei valgyti, nei ger
ti.” Tada karalius užsirūstino 
ir pašaukė visus savo kunigus 
ir tarė jiems: “Jei jus neparo- 
dysite man, 
kasdieninės išlaidos tikrai ei
na Balos maistui ir gėrimui, 
tada jus visi mirsite. Bet jei 
jus įtikinsite mane, kad Bala 
viską suvartoja, tada mirs Da
nielius.”

O Balos kunigų buvo kapa 
ir dešimt, neįskaitant jų žino* 
nas ir vaikus. Ir karalius su 
Panįęliu nuėjo į Balos bažny
čią.

O Balos kunigai tarę: “Tęs
toj a Dievo žodis, mes išeina
me, p tu, p Viešpatie, padėk 
mėsą ir vyną ir uždaryk duris 
ir užstampuek savo štampą. 
Bylą spgrįšĮc ip sugrįžęs, jei 
nerasi Balos viską suvalgyta, 
tada mes priimsime mirtį, o 
priešingai teniršta panjeiius, 
kuris neteisybę prieš mus kai- gUIIU) delei.

- .r»***-—i

duose atsitikimuose valgiai tu
rį būti sulaikyti ir ledai ant 
pilvo dedami.

ši liga dažniausiai esti pa
saka tūlų pirmesnių ligų, kurių 
atitinkamas-ir laiku gydymas 
duodą geriausius rezultatus, nes 
tai pilnai apsaugoja pirmosios 
įyykimų.

irta (

Vasari ieną,

kara- 
pėdas 
Ir ka
su jų 
kurie

*) Danielius yra vienas didžiųjų 
Izraelio pranašu Šiose seniausiose 
žudymo pasakėčiose. Si pasakėčia 
yra paimta iš Aposkrifos, iš Quasi- 
biblišku knygų, kurios nėra įtrauk
tos i Senojo ir Naujojo Testamentų 
kanoną,

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiui. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato-
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250 Artistų 
Dalyvauja 
Programe
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Chicagos Lietuvių Choras pirmyn
Aldona Malelo, šokėja.
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras
Stasys Rimkus, baritonas
Chicagos Lietuvių Symfonijos orkestras
Anelė • Salaveičikiutė-Steponayičiene, soprano 
Birutės Choras.

TAI RUS įspūdingas

“NAUJIENŲ” 
METINIS KONCERTAS

SEKMĄDJĘNY, 

Vasario-Feb. 10 d. 
LIETUVIU AUDITORIJOJ 

3133 SO. HALSTED ST,
Pradžia 3:30 vai. po pietų.

Ęonęęrtuį užsibaigus—Linksmus Šokiai iki 
Vidurnakčiui.

Ateikit
Ątęikįt
Ateikit!
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S. L. A. 226 kuopa 
priėmė svarbų 

įnešimą
Rekomenduos sumažin

ti organo “Tėvynės” 
formatą; komisijų ra
portai.

iwi^r7-wi!

daugiau, išreiškė savo nuomo
nes, kad jie yra labai nępaten? 
kinti. Bet, girdi, ką gali da
ryti, kad musų organizacijos 
finansiniai reikalai pablogėjo. 
Nariai pageidauja ,kad ir cent
ras stegtusi kiek galint ekono
miškiau tvarkytis.—žvalgas.

Ilgai užtruko, kol'šeštadienis paskuti
Mbaltveidžįąi” su
prato šį indėną

nė diena alinių lais 
nių išpirkimui

Bet paguliau jis savo ątsięke 
— per prievartą įsigavo ka
lė junan.

NORTH SIDĘ. — Vasario 
5 d. S. L. A. 226 kuopa laikė 
savo metinį susirinkimą Asso- 
ciation House, 2150 W. North 
Avė. Susirinkimas buvo gan 
skaitlingas. Naujoji kuopos 
valdyba užėmė savo vietas. 
Svarbiausias raportas buvo iš
duotas knygų peržiūrėjimo .ko
misijos. Raportavo C. Kairis. 
Iš raporto pasirodė, kad iš me
tinių kuopos pajamų ir išlaidų 
gryno pelno ižde randasi $91.00 
su centais. Nąrių geram sto
vyje yra 105 nariai.

$. L. A. 6-to apskričio de
legatai iš praeitos konferenci
jos "nieko naujo nepranešė. Tik 
tiek sužinojom, kad apskričio 
valdyba buvo palikta ta pati, 
ir kad buvę nutarta nerengti 
“dešrų vakarienių”.

K. Rugis išdavė smulkme
nišką raportą iš atsibuvusios 
Sociales apdraudos konferenci
jos gruodžio 30 d., 1934 m. 
Raporte buvo pažymėta, kad 
konferencijoj buvę atstovauja
ma virš 6JK)0 narių nuo įvai- 

į rių draugijų. Buvę nutarta rei
kalauti apdraudos nuo nedar
bo ir senatvės pensijos; kad 
tokios apdraudos fondą suda
rytų turčiai ir 
kąrtų ir valdžia.
Priimtas laiškas 
centro; išrinkta

Buvo priimtas 
ALTASS centro,
čiama S. L. A. 226 kp. nariai 
dalyvauti 
nepriklausomybės 
kurį rengia ALTASS
Buvo išrinkta ir du 

Bočiunas

NAUJIENŲ METINIS 
KONCERTAS 

Vasario 10 diena 
Dainuoja “PIRMYN"

-rfftr

Mana Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

Jpmcs Arc|nquette 28 ipctų 
Oneida grupės indėnas iš Sey- 
njour, apsidžiaugė, kad 
laijnėjo, kai Įcisėjas McGąrthy 
iš Fillniore stoties, nusiuntė jį 
j kąlėjhną žįęmą praleisti.

Pereitą savaitę indėnas atė
jo į Wabash nuovadą ir pasį- 
sakė, kad jis apiplėšė žmogų, 
ir, štai, pasiduoda. Policija 
jį išmpte laukan iš nuovados.

Sekmadienį jis nuėjo į FilĮ- 
more stotį ir pareiškė, kad 
bandė išvilioti pinigų iš vieno 
turtingo rašytojo. Jis butų iš
lėkęs ir čia per duris, bet tei
sėjas nusprendė, kad Wiscon- 
sino raudonveidis negerbia 
teismų ir iš jų juokus krečia 
— tad į kalėjimą su juo visai 
žieipąi.

“Ot, d.ąbar, t.ąi turėsiu lovą, 
valgio kiek norėsiu ir dar dąįc- 
taras prižįųrės, ” gyrėsi rau
donveidis. “Bet iĮgąi užępiė, 
kol baltvcidžiai ępsiprąto”.

Majoras Kelly paskelbė, kad 
visi alndžįų sąvįųinkai turi 
įsigyti 1935 in.ętų l.ąisnius ne
vėliau šeštadienio. Visos alu
dės, kurios neturės iškabinę 
naujus ląisnjus, kai atsidarys 
bizniui pirmądįenį, busiančios 
uždarytos. 

* f "

Naujienų Koncerto 
Darbininkai 
•* .♦ - f » »>-. r t> • 9 t į • <■ | * •» t 9

Šmotelienė 
Kungiene 
Šmęteliutė 
Viliutė

-pa-

darbdaviai, o

iš ALTASS 
<Įų atstovai.
laiškas nuo 

kuriuo kvie-

THE DAILYMažeika’s and Bu- 
Įąw kad Naujienos 

cage meet
By J. J. Žukas

The Stąnley p. Afažeika’s 
Aces have ^on 9 gamęs and 
oply Ipsjt one. They will recęive 
ą bye ne^t Sųndąy so there- 
fore their next gąme will be 
in the semi-finals. The Bulaw 
Ąces by b^tįpg tlie Mąžeiką’s 
have won tĮiemseJyes the right 
to play in the semi-finals. Thę 
third and fourth positions arę 
open to Severai teąms.

Eyery thįng wįll be decided 
ųext 3ųn(Įay. If thę Ątląntip 
Villagęrs and the J. F. Ęudei- 
kis Boosters win they wįĮl bpth 
go into the finai rpund. Būt 
įf pn thę other hand they 
should losę, ther^ will be 5 
teams tied foy 3rd placę. The 
Villagęrs and the Eų4ęikis 
should both win, būt you can 
nev.er tell yrhąt these other 
teapis might do,
Team staųt|inKs eiJd of 10th 
Rpund ip Naujienos B^skętball 

Ąfęet.
Won

1. STANLEY P.
MAŽEIKA’S ACES 9

2. BULAW ACES
3. J. F. EUDEIKIS

BLUE RIBBON
BOOSTERS

3. ATLANTIC
VILLAGĘRS

4. RED ROSES 
4. BANNER A. C.
4. ĘEP BIRDS
5. WASHINGTON Ą. G. 4
6. BELSKIS

BOOSTĘBS
6. IMPS

Lošt

BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams su- 
sirasti, kur galimą misĮpirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

KAILIAI
FURS

VASARIO ifcPAfcDAVlMAŠ 
Pasinaudokit atpigintomis kainomis. 
Prisidėkit prie muęų kailiniu kliubo. 
Nei nepajausit kaip nūplrkslte kaili
nius. Tiktai džiaugsitės čią daryda
mos bizni* Kailiniai valomi, taisomi, 
persiuvami ir naujai pamušam!.

Siuvami ant užsakymo.
D.APLERBLUM — FUĘS 

įsteigtas 1906 metais 
6510 So; Halsted Normai 5150

RAKANDŲ Bargenąi
FURNITURE BARGAINS
W. SCHAULER’S STORAGE 

<644 N. Westęrp Avė.
Detalio rakandu skyrius. $450 varto-

$35 ir $850. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt $25—$45. Cash 
ar išmok. Vąkarais iki 9, ned. iki 4.

susirasit
ka
tik
j a m s reikia

ANGLIS
COAL

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ___  $25.00
$300 kaurai .......... . .............. — $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kapib., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedalioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avę.

Radiatoriai jr Katilai
RADUTORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25^ ,K‘ 3.5% 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24

Visi žeųiįaųs išyardiųti as- 
pięųyą dirbs '‘NAUJIENŲ” 
KONCERTE, VASARIO 10 d. 
1935. Prašome visų atvykti į 
Lietuvių Auditoriją nevęliaus 
2:30 vai. po pietų.

V. Mišeika 
p, Skurskis 
J. Račiūnas 
A. Narbutas 
Mrs. 
Mrs. 
Miss 
Afiss
Mrs. Ona Vilienė 
A. Ambrazevičia 
J. Gumauskas 
V. Mankus 
Juozas Vilis
A. Mickevičia, Jr. , 
Genevieve Vespendraitė 
P. RaĮskis 
P. Martinkaitis 
Mr. Gura 
Juozas Ascila
J. Milaševičia 
Deringįs 
šmotelis, Jr. 
Biąyniškis 
Jocius 
Jonas ĄspRa ir
K. Chepukas,

Brightonparkiečiai 
vagys prisipažino 
prie 40 apiplėšimu

w —ii**-*"***1 -jasfij *y*^***<^*p*f*' -i'* —•**ANGLIS! Tūkstančiai namų var
toja ekonomiškas, be suodžuj Tro- 
picair anglis—Gąrąntuotas svarumas 
ir šiluma. Screening — $4.75; Mine 
run — $5.75; Lump arba egg — 
$6-00.

NORTHERN COAL CO„ 
3 telefoną!

Republic 0600 — Lawndale 7366 r- 
Merrimac 2524

Yįeną rytą, kųojnet aš arti
naus! prie ąayo mažos mokyk
los,—pasakoja mokytoją, —>aš 
pamačiau būrį vyrų, sųsirįpku- 
sįų kieme. Fąnračiusį tųosyy- 
rųs, pradėjau galvoti:

“Nejaugi ąš pądariaų kokią 
nors klajdą? Ko jie dabar čia 
susjrinko ?”

—Prąšąų eiti į yįdų, - 
prašįau priėjusi prie vyrų

Jie visi sujudėjo ir pažiurė
jo į viens kitą. Nedrąsus. Vie
nas iš jų pratarė:

—Ne; neisime j vidų; mes tu
rime tuojau grįžti namo.

Ar jus norėjote su manim 
apie ką nors pasikalbėti, — 
užklausiau jų.

Jie ir vėl yisi sujudėjo, bet 
šį sykį žiurėjo į savo išrinktą 
vadą. Jų vadas nedrąsiai pra
dėjo kalbėti:

—Mes atėjome šįryt čionai 
atiduoti tamstytei dovaną. Mes 
tikime, kad jus priimsite tą 
dovaną. Iš anksto pasakome, 
kad mes hepyksime, jei jus ir 
nepriimsite musų dovanas.

Jis staptelėjo, nusikošėjo ir 
vėl pradėjo kalbėti:

Nuo to laiko, kuomet jus čia 
atvažiavote, jus padarėt mums 
daug gero. Tamstyte leidaį 
savo pinigus, bandydama mums 
pagelbėti. Suteikei mums daug 
gerų ir naudingų patarimų ir 
nurodei, kaip mes galime per? 
gyventi šią sunkią depresiją, 
Tamstytė žinai, kad mes esame 
biedni žmonės; neturime iš ką 
daug kam nors duoti. Viena? 
tinis dalykas, ką įneš sugalvo
jome ir siūlome tamstytei, taį 
štai aną tuščią lotą kapinėse, 
—parodė pirštu. — NJes išrin? 
kome puikiausi Jotą. Vaįkai, 
žaizdami mokyklos kieme, ga? 
Įės ąiškiąi matyli akmeninį pa- 
įpipklą, pądėtą ąnf tamstytės 
kapo.

—Ąr tai reiškia, kąd 
rite atsikratyti manęs; nebęno? 
rit, kad aš čią bučiautariau 
ir bandžiau nusišypsoti.

—Ne, ųe! Niekuomet meą 
taip neipanėjp ir pjemąnoip! 
Mes poringe, kad tamstyte bū
tumei su mumis visuomet. Pp- 
sižadėjcit tąipstytė, kad pusi 
su inųpiis yjsjiomet, p mes 
yisi prjsižądąm, kąd tąipstpą 
kapas visada bus prižiyyįpiąą 
kuogeriaųsįai, Męs priturėsi? 
ipę, kad ant tamstytę kapo 
ąųgtų žąlįa žolė ir žydėtu

3
BRIGHTON PARK — Poli

cija suęniė du Icųkus v.ągi- 
Įius, gyvenančius Brighlpn 
Pąrkc, kurie prisipąžiųp pa- 
pįkję 4Q apiplėšimų. Suimti 
yra Jpsepįi Borpwski, 25 ių., 
4.229 S. Frąncįscp ąvęnue ir 
JpilU Pįlcli—Jobų IJropos#, 
4438 S. R'ichnipnd sĮręęt.

Prie jų gaujos priklausė tū
las Joseph Romac, 24 metų, 
5-36 W. Blst 'Street. Jis prisi
pažino, kad kartii.su sėbrais 
pernai apiplėšęs Donneįly 
spaustuvę, kur jų grobis siekė 
$3,600.

Nabagai, tįe vyrųjį Juos 
visaip skriaudžia

NAUJIENŲ METINIS
KONCERTAS

Vasario 10 dieną 
Daintidja ♦‘BIRUTE”

Tikrai geros anglys
iš šįaųr. Illinois 

Furnace Lump .............. ~.l. $5.60
Nut ........... ........................... $5.35
Mine Run ........................... S5.25

perkąnt nemažiau 4 tonu.

Dę Koker Coal Co, 
Sandėlis 58|2 S. Damen Avė. 

Telefonus Republic 5900
taipgi

3721 E. 100 St. 
Telefonas Sag. 4900 

įsteigta J913 metais.

SUPPLY CO.

STOGAI
ROOFING

THĘ BRIDGEPORT ROOFING CO. 
;; Ar jūsų stogas reikalauja patai
symo? Pašaukite pius ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti.' Mes 
daį^. ^**1’“*

*’821« So. Halsted Street.
Tel. VICtory 49Q5.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

24 dienas žaksėjusi 
mergina sveiksta
19 metu mergina, Elizabeth 

, kuri be pertraukos

16-to vasario Liet, 
paminėjime, 

valdyba, 
atstovai, 
ir K. J.tai šie: J 

Semaška.
Įnešimas sumažinti 

formatą

Prie naujų sumanymų Dr. 
Moptyidas patiekė įnešimą su
mažinti “Tėvynės” formatą. 
Įnešimas buvo priimtas ir tę
sėsi ilgokos diskusijos. Įnešė- 
jas įrodinėjo, kad būtinai rei
kalinga sumažinti organo spaus- 
dinįmo ir redagąyimo įėšąs. 
M. Šileikis taipgi nurodė, kad 
organas galėtų būti sumažintas 
iki tabloid formato, 8 puslapių 
ir kad gali būti spausdinamas 

, mažesniu šriftu, pav. 8 punkto. 
Tokiu bud u rašto tilptų beveik 
tiek, kiek į dabartinę “Tėvy- 
nę”, o popieros per pusę ma
žiau. Butų ir pašto išląidų ma
žiau. Pirmą puslapį reikėtų 
pakeisti SLA. organizacijos rei
kalų straipsniais, vietoj pase
nusių žinių, kurios turį menką 
vertę, nebent tik laikraščio sty- 
lių išlaiko. Kai reikia spaus
dinti organizacijos atskaitas, 
tada galima laikraštį išleisti 
12 arba 16 puslapių.

Kai kurie nariai išsigando, 
kad laikraštį sumažinus, nebu
sią ką skaityti, nesuprasdami 
to, kad jo įtalpa gali pasilikti 
ta pati arba dar geresnė. Tada 
butų re 
jos kla

Balsi]
ma bąlij už įnešimą. Tik trys 
nariai/11 “ 1 *

Tada

organo

joma tiktai organizaci- 
simais.
>jant nubalsuota didžiu-

•alsavo prieš.
buyo išrinktą komisija 

iš trijų asmenų, būtent: Dr. A. 
Montvido, K. J. Sjemąškęs į* 
M. J. Šileikio,
T. rezoliuciją rekomenduoda
ma sumažinti organo formatą.
Nariai labai nepatenkinti nw-

Nariai, sužinoj.ę, kąd P- T. 
nutarė pagelti uuokesčių

kuri paruoš P.

Aš jojau mokytojauti. Jie yi? 
si išsiskirsto namo.

Rašybos konkursas Čir 
cero mokyklų mo

kiniams
cięw_.CięĘJip. — PięprQ Moterų 

Kliubas paskelbė konkursą visų 
vietiųįų ipųkyklų $-tos kliaso^ 
mokiniams. Dovanos bus duo? 
dagios ųž geniausius r^štąs apie 
‘♦Pilietybę’'.

NAUJIENŲ METINIS 
KONCERTAS 

Vasario 10 dieną 
Dalyvauja Vyrų Choras

316,283 Šeimynos gą- 
vo pašalpą sausiu 

mėnesį
Laikę ąausio mėnesių, Cįiir 

paloje ir Rlinpįs valstijoje 
.3Įjb,$3 šeimynos gavo pašai? 
pą įš ygldžips. Tąįp prąųešė 
JĮJiųois Eiųęęgęųcy RpĮįef 
Commjssįon. šelpiamųjų tskąlį? 
ęiųs pą,dįxlejo 3%, pąįyginyų 
sų gruodžio mėnesių, |i>34 ųie? 
tais, i Tada pašalpą gavo $Q6r 
829 šęjmynos.

Spaip Fort, 1Į5 Maple avė., 
Oak Park neapkęs moterų kol 
gyyąs- Jis Įurėję žmoną. Ji§ 
tą ž^ppą Jąbaį myJčj.Q. Jaį 
pirko visokius gražius dalykė
lius, kartais ir grąžius daiktus, 
kaip, pąy,, auksinį žiedą su 
didžiuliu deimantu.

Bejt jo žwua sumanė pa
imti divorsą. Ir paėmė. Po 
diyprso, vyrąs susįojo pi.okė- 
jęs už žiedą, kurį lArko “anį 
išmok ėjimų0, ^mona nutąrė 
žiedą pasilaikyti, nprs ir rįi- 
vorsavo vyrą, o vakar teisėjus 
nusprendė, kad yyraš, o ne 
buvusi žmona ,turi už žiedą 
baigti mokėti.

Wprn.er, 
žąk^j« 24 dįęnąs, jau sveiks
ta, paskelbė joų daktaras. Per 
tas 24 dienas ji beveik nega
lėjo yąĮgy|i, nei mięgoti, bet 
dabar šį tą ų^kąiKįa ir naktis 
ramiai praleidžia.

GĄRSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Pristatoip kad ir toliausią.
Aštuoni anglių kalnai. Kiemas viso 

bloko didumo. Teisingas svoris. 
Geriausios anglys.

Šiaurinio Illinois nut .... ..........  $5.30
šiaurinio Illinois egg ............... $5*60
Siaurinio Illinois lump ........... $6.00
Šiąjur. Illinois mine fun ...........  $5.25

perkant yežimąis. Perkant pq 
nedaug truputi brangiau.

A^važiųo^įt arba Šaukit telefonu.

Airport Coal Co.
5857 Archer Avė.

__________ Pr.ospect 4422.__________

BOILERIŲ Taisymas
BOU.ER REPAIRLNG

MAX KOHN. Turim Rusišką ir Tur
kišką tabaką. 1728 S. Halstęd St., 
Canal 9345.

MIL? A
3140 S. HaMed

r-"1

“Antąjieptietis” pri’ 
taria Zarasiškią kliu- 

bo organizavimui
Ęagfoą SąMtoi pradžiai “s^1’ 

pąžjpjnjp sąsjripkijpps”

Jau kelis sykius pastebėjau, 
kąd nek.ųrię ^ąsi$kiąį yyą su?

sųųrgąnizu.ofį zarasiškių 
kljųb.^ Mąno manymu, butų 
ųępręį^lį ząrąsiškiąms turėti 
kliubą, kaip kad turį jr jkiti.

Jei pas juos butų noras, an? 
tra jeigu ir neatsirastų užtek? 
tinai norinčių prigulėti prie 
kjįųbo, tai, mano supratimu, 
butu gerai turėti nors pasikal
bėjimu ir susipažinimo susirin
kimus, nes, kaip teko girdėti* 
nekurie ^.ąrąsi^įkiai Jaukėsi JJe? 
tuvpj, tąd butų ipaięnU išgir
sti jų ispųdžiųą ąpie m,usų 
'* '/'vi ’ ‘ • ' * ' '' '({ingį kraštų.

Sušaukimas susirinkimo, niaų 
mdosi, ne kįek t.ekuštuotų ir 
tas išlaidas sudėtume ąnt vię? 
tos. Aš patarčiau, kad tai bu? 
tų buvusioj Meldažię svetainėj, 
nęs tai godosi butų visįem pa? 
rauku. Aš-gį, iš savo pusės, 
pilnai pritariu tam spmany? 
mui.

Antalieptietis.

Siunčiame .ęeles Telegramą Į yiso 
pasaulio* 'dalis.

L O V E I KI S
KVIETKININKAS

Gėlės vestuvėms, bankietams i 
pagrabams.3316 S? Halsted St.

Phone Boulevard 7814. Chicago. III.

ir

ką%jmWas RUOŠIS
Persiskyrė su §iuo pasauliu 

vasario 5 diena, 10:25 valanda 
»y^kare 1935 ro.. sulaukės 46 
metų amžiaus, gimęs Užląukiq 
kaime, Šilalės parapijoj, Tau
ragės apskr.^

Amerikęj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliudimė 

3 dn^tpris Agnieška parneš įj 
žentą Frapk, Stanislavą ir IJe- 
Ipna, sunu Kazimiera, broli 

.^MSlgolius Stąnistoyą 
ir Prancišką Rupšius, Vincentą 
Zaramą. ’ Petrą Yuciu ir bro^ 
jįcne pna, pussesere Oną Ma* 
ciene ir gimines, d J^iėtuvpj 2 
seseris Barbora i'r Petronėle', 
bwti Joną ir gimdės.
’ Kunag pašarvotas randasi 
710 W.'18fh St.' i -- 

Laidotuvės įvyks penktadienį 
vasario 8 diena, 8:00 vai. ryto 
iš kęplyčips j pievų Ąpv. pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
pus gpdąlįngąs \uamaWos uš 
yM<*ĮP° W
lydėtas i Šv. Kazimiero kapit 
peš.

Visi ą. g. Kązimięr.o Ępjtffa 
giminės,’ draugai 'ir pažystami 
esat hmširdžfoi kviežiamį^dą- 
įyvąy.ti ktdotuvėsę ?r sųteįkU 
jam paskiitini patarnavima ir 
ątMsy^Jdnjma. * ' ’

Nuliūdę liękąme,
Dukterys, Sūnūs, Brolis, žentas, 

pabroliai, Broliais 
Ir Qimiąės.

Laidotuvės© patarnauja ara- 
borius Butkus* tel, Canal 8161.

O*

8:30 vai. ryt p 
Radio jStotis 
WGES 
1360 kilpcycles

u_______________________________
Jęigp norit 

pįguiųo, gero darbo 
ir patenkinimo

Boilerių tąisymą jr nitavimą 
sekanti syki paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. Avė,

Telefonas dieną Calumet 6884 
nakti Lakview 5490

VASARIO 7
“JĘALOUSy”

su Nancy Carroll 
tajpgį komediją

Abi dienas DYKAI ii

KNYGOS
B9QKs

Senu ir nauju ” lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Hąlstęd St. Chicago, III. su

šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

* ; * * . . u

ryįįnfai radję prpgr?- 
ipąį įcuriuoęe pačiup
dama vėliausios žfojp? 
i$ Cbicpgos ir V&9 P»- 
WMlW?

r ■

Urane Coal Co, 
5332 So. Lonff Avė.

TEL. REPUBLIC

VASARIO 8 ir 9
“GAMBĮJNG”

ĄBI DIENAS VODEVILIS.

George M. Cohan ir kitais 
tflįpgi komediją.

w ►-’l * •* •*•-**- ' W M1’ v '-M ••

I)

TAIPGI

9 vai. vakare
iš sfotieg

kiekviena serecjų
NAUJIENŲ^ 
MUŽIKAMS
PROGRAMAS.

PILĖS KRAUJAIS^ TEKĄ ■ W Nereikią pjauti
Žymiai Palengvintos su
Rectade No Į ar 2 žiūrint 

reikalingumo
Didelė Tūba 50c
Rectade Laboratories
64 RąmĮolph ^St, Chicaco,

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

RAMOVA
I 1 TEATRAS F1

85 ir S. Halsted

VASARIO 7 
/‘I’VE BEEN AROUND”

su Chester Morris 
tpipgi komedija^ 

Trečiadieni DYKAI indai 
njęterųns.

VASĄRI9 8 ir 9 
“ANNE OF GREEN CABLES’l

su Anne Shirley ir kitais 
taipgi komediją. 

P.enktad” vakarė indai DYKAI.

kartii.su
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PASIRODO, KAD ŠIOS TRUMPOS ŽINIOS 
PARAŠYMAS UŽTRUKO NETRUMPI

LAIKA

laimė įvyko adresu 1857 N. La
ram ie st.

Detroito darbai žymiai 
pagerėjo, sako Board 

of Commerce

110 lietuvių baigė Šimkūnų namai dau- 
High Schools Chica- giau jąu nebebus
gos Southsidės dalyj namai...

Mat, mes dejom pastangas, kad 
kiekvieną painformuoti

Detroito miesto Board of 
Commerce paskelbė, kad paly
ginus su pereitų metų sausio 
mėnesiu, šįmet darbai yra žy
miai pakilę. Pakilęs ir elektros 
jėgos suvartojimas.

Sako, kad kuo trumpiau žinia 
parašyta tuo ji yra geresnė. 
Kiekvienas trumpą žinią per
skaito, bot užtikus ilgesnj 
straipsnį daugelis sustoja ir 
pagalvoja ar apsimoka skaityti. 

----- Matydami, kad tame yra daug 
tiesos, pamėginsime parašyti 
labai trumpą žinią, taip, kad 
kiekvienas ją tikrai perskaity
tų. Bet pirm negu eisime prie 
tos žinios rašymo, turėsime pa
galvoti kaip ją parašyti.

Trumpoj suglaustoje formo
je mes ‘turime pasakyti: kas 
Įvyko ar kas Įvyks; kada įvy-i 
ko r<r Įvyks; ir kur ir kaip ten 
buvo arba kaip dar bus.

Sužinom ką turim pasakyti
Sužinoję ką turime žinioje 

pasakyti, eikime toliau.
Turbut nėra tokio žmogaus, 

kuris nežinotų apie “Birutės” 
chorą. Kiekvienas žino, kad tas 
choras puikiai dainuoja, turi 
daug gerų solistų, turi gerą 
vyrų kvartetą ir, dar ir gerą 
vedėją, Joną Byanską. Kadan
gi visi tai žino, tai žinioje apie 
tai ir nereikės nieko sakyti.

Visi taip pat žino ir apie 
“Pirmyn” chorą, tą “Pirmyn” 
chorą, kuris trumpą laiką at
gal pastatė scenoje “Kornevilio 
Varpus”. Visi žino, be abejo, 
kad to choro vedėju yra Kazys 
Steponavičius. Tad, ir apie “Pir
myn” žinioje nereikės daug kas 
aiškinti.

Nemažiau žinomas yra ir 
Chicagos Lietuvių Simfonijos 
orkestras, kuriam Kazys Stepo
navičius taipgi vadovauja. Yra 
žinomas faktas, kad orkestras 
turi 35 muzikantus. Žinioje apie 
tai tik priminsime.

Užteks, turbut, kad toje 
trumpoje žinioje pasakysime 
tik žodį-kitą apie Chicagos Lie
tuvių Vyrų chorą, tą chorą, ku
ris nesenai atsikėlė iš numirė
lių ir nusprendęs, kad dar turi 
daug energijos, nutarė toliau 
gyventi.

Well, progresuojame!
(Well, nors ne per greičiau

siai, bet visgi einame prie ži
nios parašymo. Netrukus ten 
busime!)

Pirm negu baigsime, turime 
nuspręsti ką darysime su Sta
siu Rimkumi ir Anele Stepona
vičiene? Rimkus, baritonas, ge
rai dainuoja ir beveik visi yra 
nemažai girdėję apie jį. Žino 
visi ir apie soprano Anelę Ste
ponavičienę, “Kornevilio Var
pų” ir daugelio kitų operečių 
primadoną, Tad, ir apie S. Rim
kų ir apie Steponavičienę nėra 
reikalo daug Yas sakyti.

Žodį reikėtųvjterpti apie Al
doną Maleliutę, yepaprastai ta
lentingą jauną Zietuvaitę šokė
ją, bet to nedarysime, nes tas 
tik prailgintų Ausų rašomą 
trumpą žinią.

Butų ne pro šalį pasakyti šį- 
•tą apie Praną Jakavičių, apie 
“Kaimiečių Kvartetą” apie No
rą Gugienę ir keletą kitų, bet 
nutylėsime ir apie juos.

Ar verta prisiminti apie šo
kius ir užkandžius? Užteks, 
kad paminėsime, juk visi ir 
taip žino, kad vakaruose visuo
met būna šokiai ir užkandžiai.

Dabar mes jau žinome, kas 
kalbamame įvykyje jau dalyva
vo arba dar dalyvaus. Eidami 
toliau atrandame, kad įvykis 
apie kurį kalbame yra “Nau
jienų” Metinis Koncertas. Reiš
kia, musų žinios įvykis dar ne
įvyko, bet įvyks,

Kada įvyks? — Vasario 10 
d. nuo 3:80 po pietų iki vidur
nakčio.

Kur įvyks? Chicagos Lietu- 
1 vių Auditorijoje, 3133 South 
Hals»ted Street.

Taigi, dabar turėdami atsa
kymus j visus pamatinius klau
simus apie kuriuos musų trum
poji žinia turi ką nors pasaky
ti, (kas, kada, kur, kaip?) ga

lime ją ir parašyti. Geriausiai, 
turbut, bus ją parašius, va, ši
taip:

Musų darbo vaisius:
Vasario 10 d., 3:30 po pietų 

Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted Street, įvyks 

I “Naujienų” Metinis Koncertas. 
Koncerte dalyvaus “Pirmyn”, 
“Birutė”, Chi. Liet. Vyrų Cho
ras, Chi. Liet. Simf. Ork., Sta
sys Rimkus, Anelė Steponavi
čienė, Aldona Malelo, Pranas 
Jakavičius, “Kaimiečių Kvarte
ras” ir kiti. Po programo šokiai 
ir užkandžiai.

Negalėjęs gauti darbo 
per 3 metus — 

nusižudė

IŠ DARBO 
LAUKO

Frank Stokes, 46, 5506 W. 
Jackson Blvd., per tris metus 
stengėsi gauti darbą, bet veltui. 
Iš didelio nusiminimo užbaigė 
gyvenimą, suvarydamas į galvą 
revolverio kulką. Žmona, Em
ai a Stokes, rado jo kūną bute.

Barzdaskučiai skelbs 
streiką vasario 11 d.
Trys “keliaujančiųjų” barz

daskučių unijos nutarė paskelb
ti streiką vasario 11 d. Nutari
mas buvo padarytas todėl, kad 
samdytojai, Chicago Mastei’ 
Barbers’ Association, neprisilai
kė kontraktų, kuriuos padarė 
su unijomis.

Nesusipratimas kilo, kada kai 
kurie barzdaskučiai ėmė mušti 
kainas, o kiti, norėdami atlai
kyti konkurenciją, irgi ėmė pi
giau dirbti ir mokėti samdi
niams mažesnes algas.

Ves tyrinėjimą visose 
pašalpos stotyse

Valdžios įstaiga, Illinois 
Emergency Relief Commission, 
kuri tvarko visus pašalpos rei
kalus Chicagoje ir Illinois val
stijoje, paskelbė, kad pradės ty
rinėti 22 šelpimo* stotis, kurios 
randasi Cook apskrityje.

Įstaiga nutarė padaryti in- 
vestigaciją po to, kai iškilo 
aikštėn faktai apie bedarbių 
pinigų eikvojimą. Pasirodė, kad 
pašalpai skirti pinigai yra nau
dojami visokioms puotoms, ky
šiams, kai kurie valdininkai 
juos savinasi ir kitaip eikvoja.

Policija susekė tokius netiks
lumus Hobbie avenue šelpimo 
stotyje. Du tos stoties darbi
ninkai ir superintendentas “bu
vo rasti kalti, nubausti ir pra
šalinti iš darbo”. Superinten
dentas Harold F. Tully — gavo 
pusmetį kalėjime ir sumokėti 
$20 pinigais, o darbininkai C. 
B. Morgan, 1942 N. Oakley avė. 
ir Edward F. Condon (jie pri
sipažino prie kaltės) turės iš
būti metus laiko po areštu.

Pragyvenimo kaštai 
pakilo 8%

Darbo sekretorė Miss Perkins 
paskelbė, kad nuo birželio 1934 
m. iki lapkričio tų pačių metų, 
pragyvenimo kaštai pakilo aš- 
tuoniais suvirš nuošimčiais.

Maistas daugiausiai pabran
go — 5.8%, kųfMŠ 1F šviesa 
— 1.3%. O tuo tarpu algų pa
kėlimų mažai kur matytis.

naujienF^mctinis
KONCERTAS

Vasario 10 dieną
Chic. Liet. Auditorijoje

Uždraudė pienininkams 
pikietuoti Meadowmoor 

Dairy
Teisėjas Lindy Superior teis

me išdavė indžionkšeną, už
drausdamas pieno išvažiotojų 
unijai pikietuoti Meadowmoor 
pieninės skyrius — krautuves. 
Pienininkai yra nepatenkinti, 
kad pieninė atima iš jų pragy
venimą, parduodama pieną tie
sioginiai vartotojams.

Gelžkelis užsakė 15,000 
tonų bėgių (rails)

St. Louis-San Francisco gele
žinkelio linija užsakė 15,000 
tonų bėgių. Užsakymą gavo 
Tennessee Coal, Iron and Rail- 
road Company. Bėgės turės bū
ti pristatytos kovo mėnesį.

Nukritęs nuo pastotų 
užsimušė maliorius

Hans Thorson, 50 metų, 8916 
S. May Street, maliorius, užsi
mušė, kai bemaliavodamas na
mą nukrito nuo pastotų (scaf- 
folding) ir persiskėlė galvą. Ne-

Sodoma Gomora! Su
rišo ir apvogė 

teisėją!
Jeigu į municipialiio teisėjo 

N. J. Bonelli kambarį paklius 
■kokie nors vagys, tai jis jau 
jiems duos bausmes, geras 
bausmes. Nuskriaustųjų pasa
kojimai dabar turės daug 
daugiau reikšmės, negu praei
tyje.

Mat, trys vagiliai vakar ry
tą užklupo patį teisėją vaisti
nėje, 1659 S. California avė. 
Jie surišo teisėją kakliarykš- 
čiais, išėmė iš jo k'išeniaus 
$11.00 ir paspruko. Vargais 
— negalais nuskriaustasis le- 
galis didenybe išsipalaidojo.

Šių laikų bažnyčia 
tai “Negyvas Kūnas”

j - Į -Į ‘ < '

Vienas Anglijos evangelis
tas, Herbertas Lockyer, kalbė
damas Moody Biblijos 'institu
te, pareiškė, kad šių dienų 
bažnyčia yra “gražiais rūbais 
aprėdytas lavonas”, o ne gy
vas kūnas. Jis taipgi prana
šavo, kad laikui bėgant ateiz
mas įsivyraus pasaulyje ir nu
slopins tikėjimą.

Traukinys užmušė ne
žinomą žmogų

Ant Burlington and Quincy 
gelžkelio bėgių, prie Trumbull 
ir Cermak gatvių, buvo rastas 
sukoneveiktas kūnas nežino
mo žmogaus, apie 30 metų am
žiaus. Jį suvažinėjo trauki
nis.

Viso aukštesniosios mo
kyklos išleido 1,568 

abiturientus
110 jaunų čiagimusiu lietuvių 

šią savaitę apleido Chicagos 
southsidės aukštesniųjų moky
klų “keturias’ sienas” ir išėjo 
į pasaulį — laimės ieškoti.

. ■ ' i ■ • • ■ ' ' ' ? '■ y---’ ’ ••

Vieni jų tęs mokslus toliau 
universitetuose, kiti apsigink
lavę high sųhool diplomais 
bandys užsiėmimą surasti. Bet 
jie turės daug konkurencijos, 
nes šioj laidoj mokyklos iš
leido viso, 1,568 abiturientus.

Žemiau seka sąrašas lietu
vių abiturientų ir mokyklos, 
kurias baigė:

LINDBLOM HIGH
Leo B. Balsis, Mike Bernata

vičius, Marika A. Bružas, John 
Eurkaitis, Tillic T. Grchelis, 
Lavvrcncc R. Klimas, N. A. 
Laskesvich, Alfonsas Lukas, 
John Markūnas, Josephine A. 
Markus, Charles A. Mikalajū
nas, Laverne M. Mini a t, Fc- 
Iticia Misowicz, Louis Monzu- 
ris, Albert Petrauskas, Albert 
C. Sanowskis, Edwin J. Sher- 
inikis, George A. ir Helen D. 
Stancikiutės, Bernlce A. Siu
itas*

CALUMET HIGH
Eleanor S. Liskiute, Antho- 

ny J. Mažeika, Barth Mikii- 
la viskas.

ENGLEWOOD HIGH
Josephine P.‘ Aleksiute, Fre

da M. Juzėnas, Stella D. Kalai- 
nes, Helen Kundrotas, Marion 
C. Marezas, John P. Moloitis, 
Josęph C. Miškus, Vito Pal- 
shis, Bernice sH. Poška, Mi- 
chael A. SacaViskis, Raymond 
Sereikis, Josėpliine M. Sutkus, 
Joseph J. Vėndkus, Gladvs A. 
Wilkes. s T

HARPĘę’HlGH
Sad.ie V.Bhėdfs, Leonard G. 

Gorski, Vinėent( J. Grebliunas, 
Irene V. Jašiunas, Peter J. 
Kanciuš, Estelle R. Lukas, Ge
lia M. Petraitis, Adam E. Stfiįę- 
lis, George A. Waslovas, Ėd- 
ward Daunoras, Bernard Ta
itis. .

TIKIMAS KELLY HIGH
Jeanette Bagucianskis, So

pinę Y. Jankaus'kis, Walter 
Malinauskas, Helen S. Novic
kis, Stęlla H. Novickis, Jose
phine II. Petrauskas, Birute 
Rutkauskas, Olga J. Shemai- 
tis, Sophie Shemaitis, Alvin 
Stravinskas, Patricia Žilius, 
Julia J. Zoberis, Catherine Iva
nauskas, Stellą Rishkus, An- 
na Stariulis, Mary Shalko, 
Margaret Stanulis, Peter Tor- 
hik ,Anne Wasalin.

TILDEN HIGH
Nicholas W. Brazaitis, J. G. 

E. Evanauskas, John V. Gre
gas, A. D. J. Juozapaitis, S. J. 
Klapatauskas, Stephen Klazu- 
ra, Robert V.. Malevitis, Leo. 
G. Mažeikis, Alfred V. Miški
nis, John A. Mockus, Edward 
Poška, Adam Paukštis, Bruno 
W. Saunoras, Charles A. Shim- 
kunas, William E. Šilas, Leo. 
B. Vaičkauskas, Herbert Van- 
selow, Joe Zaksas, Joseph J. 
Zewall, Emil Balash, Casimir 
Brazulis, Joseph Knitunas, 
Frank K vingis, Peter Ne vedom* 
skis, Alexander A. Rasimas, 
Joseph A. Zigmont, Benny Žu
kas.

FENGER HIGH
P. C. Drazdauskas, Anna M. 

Karchut, Bernice J. Kudoba, 
Adolph Matei iŠ, Henry Mis- 
niakiewicz, GehevieVe Ž. Oza- 
lis, Genevievę Ą. Petrila, Wil- 
liam R. Pabelis, Joseph Stru
mila, Helen Mi Riekes, Besših 
B. Venslauskaš, fištelle S. Zji- 
bel, Joseph E. Sirvid, Antho- 
ny Yasulaitis ir Ėdward J, 
Zawada.

Mirtis suardė jų gražų 
gyvenimą; palaidota 

motina
CICERO — Pereitą šešta

dienį, buvo iškilmingai palai
dota Lietuvių Tautiškose Ka
pinėse a. a. S. šimkunienė.

Rytas pcbiiVfO šaltas, bet 
šiurpus. Saulutė pasislėpusi 
už debesų atrodė rusta, liūd
na. Iš pat ryto visur buvo ne
paprastas judėjimas. Visi ren
gėsi važiuoti į kapines suteik
ti velionei paskutinį patarna
vimą.

Daug žmonių laidotuvėse' »
Apie 10 vai., gatvė buvo už

tvinusi žmonėmis. Graborius 
Lechavičia su sunumi sukinė
josi, tvarkė. Atvyko ir dai
nininkas S. Rimkus su dvic- 
jais kornetistais ir kalbėtojais, 
adv. K. Jurgelionis. Pasigir
sta liūdna melodija. Įspūdis 
nepaprastas. Duktė apalpsta 
iš gailesčio, visų akyse aša
ros.

6 grabnešiai iš Chicagos 
Lietuvių Draugijos, pasipuošę 
uniformomis neša karstą ir 
kaip matant, išsitiesia ilga ei
lė gražių automobilių ir trau
kia į kapines.

''Mamytę, mano mamytę..^
Kapinėse būrys palydovų 

sustoja ant gražaus kalnelio, 
šalę Dėdės šerno kapo. K. 
Jurgelionis jautriu balsu pra
byla, “Broliai ir Seserys...” Jo 
kalba padarė tokį gilų įspūdį 
kad visi stovėjo tyliai, lyg su
stingę. Girdėjosi tik graudus, 
ąilųs balsai našlaičių, dukre
lių ir sūnaus ir vyro, “Mamy
tė mano, Matyte...”

Suskamba-kornetas ir daini
ninkas Rimkus gieda pas
kutinę ineĮodlija; “Sudiev Se
sutės. Lietuvaitės”. Grabas 
pradeda slinkti ir greit susily
gina su že<ne...

Mirė jauna
Velionė S. šimkunienė jau

na išsiskyrė iš musų tarpo. 
Gaila. Paliko neužaugusios 
dvi dukterys ir vienas sūnūs, 
Velionės vyras, Juozas Šim
kūnas. Gyveno pasiturinčiai 
gražiai, turėjo nuolatinį dar
bą ir depresija nepakenkė, 
tik nelaimė, toji nelaboji mir
tis viską sugriovė. Mes visi 
žinome, kad namai be moti
nos —* ne namai. Bet ką pa
darysi — taip jau buvo, taip 
ir pasiliks, nuo mirties niekas 
neatsipirks. Kol esame gyvi, 
tai turime judėti ir rūpintis 
ateitimi. D.......

Turtuolių k 1 i u b o 
žmogžudystė artina
si prie išaiškinimo

Taxi dnaiveris tvirtina nuvežęs 
moteriškę į kliubą po pirmos 
naktį.

Ižudystė, jis atgabeno į kliubą 
| moteriškę. Q toji moteriškė — 
(ai Eilėn Edlin, kuri, ne, čia ne
bus korektūros klaida, buvo 
įsimylėjusi į Straubo žmoną. 
Tarp dviejų moteriškių ėjo san
tykiai, meiliškų laiškų rašymas, 
etc.

Policija jau buvo suėmusi 
Mrs. Edlin, bet ją paleido. Pa
sinaudodama proga, ji pasislė
pė ir dabar detektyvai daug 
vargsta ją ieškodami. Ji gyve
no adresu 2342 Geneva Street.

Taxi draiveris, kuris suteikė 
informacijas policijai, yra Ken- 
neth Colling, 3750 Broadvvay.

Policijos spėjimas, kad mote
riškė nužudė turtuolių kliubo 
Saddle and Cycle Club barten- 
derj, Louis Straub, pasirodė ne 
be pamato. '

Iš vieno taxi draiverio de
tektyvai patyrė, kad naktį po 
pirmos ryto, kada įvyko žmog-

Su pasižymėjimu baigė 
pradinę mokyklą

MARQUETTE PARK — Jau- 
liūtė, dvylikos metų, Venta 
Kartaniutė, duktė žinomo vai
stininko ir veikėjo p. A. G. 
Kartano, 2557 W. 69th st., bai
gė su pasižymėjimu McKay 
pradinę mokyklą. Ji buvo 
viena iš pirmutinių mokinių 
baigiančiųjų kliasej.

Ji tęs mokslą Harper aukš- 
tėsnioj mokykloj. Nors jau
nutė, ji jau vykusiai skambina 
pianu ir rašo gražias eiles.

C$P).

PRANEŠIMAI

Amerikieti lietuvi — jei turi “Var
lio” bendrovės akcijas, ir tave pris
paudė depresija, tai meldžiu atsi
kreipti pas mane — aš tikrai nu
pirksiu ir užmokėsiu “cash”!

DR. A. L. GRAIČUNAS, 
3310 So. Halsted St. 

Chicairo, III.

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of 
A. susirinkimas jvyks pčtnyčioj va
sario 8 d. Amalgamated Centro na
me, 333 So. Ashland Blvd. 7:30 vai. 
vak. Malonėkite dalyvauti visi nes 
bus dauar svarbiu reikalu. Valdyba.

Suėmė gengsterį ry
šy su Thomas Maloy 

nužudymu
Suėmė southsidėj gyvenantį 

piktadarį Dcnovan

Policija suėmė Edward “Red” 
Donovan, southsidės gengsterį 
ryšy su krutamųjų paveikslų 
operatorių unijos viršininko 
Thomas Maloy nužudymu. Poli
cijai yra žinoma, kad tarp jų 
santykiai nebuvo per geriausi.

“Oblavai” prieš numatytus ir 
įtariamus žmogžudžius besitę
siant, iškilo aikštėn įdomus fak
tai apie vieną ypatingą “finan
sinę” tranzakciją tarp Maloyo 
ir gengsterių, kuri gal ir pri
artino moviu “karaliuko” galą.

“$70,000 vagystė”
Norėdamas išvengti perdide- 

lių federalių mokesčių mokėji
mo, Maloy pasisamdė keletą 
gengsterių, kad jį “apvogtų”. 
Buvo sutarta, kad “vagys” su
grąžins pavogtus pinigus ir 
daiktus jų savininkui ir gaus 
atlyginimą už darbą. O laikraš
čiai ir policija lai žino, kad 
“Maloy buvo biauriai užpultas 
ir apiplėštas”.

.Kaip sutarė, taip vagiliai ir 
padarė. Jie papildu vagystę ir 
pągrobė iŠ. ^ąloy namų, Michi- 
gane, $70,000. pinigais ir bran
genybėmis. Bet jie neišpildė 
vieno kontrakto punkto. Pavo
gę turtą, “vagys” pasislėpė ir 
Maloy’ui nieko negrąžino. Ma
loy buvo pasiryžęs “vagims” 
atkeršyti, bet kai kurie mano, 
kad “vagys” tai nujautė ir pa
siskubino jį prašalinti iš gyvų
jų tarpo.

Sam Meilach persi
kėlė į naują biz

nio vietų
Nusipirko Marųuette Park ko

lonijoj galanterijos ir vyrams 
aprėdalų krautuvę.

Brighton Parko Motery Kliubo 
mėnesinis susirinkimas ivyks vasa
rio 7, 1935. 8 valanda vakare, n-ios 
A. Zabukienės namuose. 2605 W. 43 
St. Visos, narės ir pasižadėjusios 
prisirašyti malonėkite atsilankyti ir 
a atveskite savo drauges. Pasisteng- 
kime savo kliubą pastatyti pirmon 
eilėn. Ona P. Palmer, užr. rašt.
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Business Service 
Biznio Patarnavimas

OKSAS EXPRESS. Coal, Wood & 
Moving. .Anglis — Special. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.35). Pristatom vi
sokiu kitu rušiy anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambariu rakandus
—- nuo pirmu lubu iki pirmu lubu. 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra.
šaukite John Oksas. 2649 W. 43rd St.
Tel. LAFAYETTE 8980.

NAMU SAVININKŲ ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertu patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninku reikaluose. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto ki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 rvtb iki piet. įžymus 
namai origihalid ir vienintelio na
mų savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF
CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St. 

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

Išparduodame Baru Fikčerius. viso
kio didžio fiu Coli Baksais ir Sinkom.
Taipgi Storu fikčerius dėl hyl< ku
rio biznio iškaitant svarstvklefe, re- 
gisterius ir ice boksus. ,Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus
pirm nec*U pirkaite kitur.

S. E. SOSTffEIM & SONS
Store Fixtures

1900 S. State St, . CALumet 5269

Miscellaneous
įvairus

IŠRADIMAI užpatentuojami — fi
nansuojami — parduodami. įsteig
ta 30 metu. SAUNDERS, 6430 
Evans Avė., Tel. Fairfax 0614.
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Situation Wanted
Darbo Ieško

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

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA prie abelno namų dar
bo, $4, kambarys ir valgis. 5115 
Engleside Avė., 1 lubos. Telefonas 
Midway 1853.

Chicagietis Sam Meilach, bu
vęs per 20 metų smulkių pre
kių biznyje, šiomis dienomis 
nusipirko didelę galanterijos ir 
vyriškų aprėdalų krautuvę ad
resu 2500-2 W. 63rd St.

šiandien įvyks jo krautuvės 
“grand opening” ir šimtai gra
žių sejonų ir Šiaip įvairiiį pre
kių bus išparduodama numažin
tomis kainomis.

P-as S. Meilach teisingai ir 
mandagiai patarnausiąs lietu
viams ir su jais daugiausia da
rysiąs biznį. Jis savo krautu
vės bargeniis karts nuo karto 
paskelbsiąs “Naujienose” ir per 
“Naujienų” radio. Ponui Mei- 
lachui velijam gero pasisekimo 
biznyje. (S. p.)

METINIS

Vasario 10 dieną 
Dainuos S. Rimkus ir 

Steponavičienė 
sidsKITPER

NAUJIENAS 
Pinigus Lietuvon
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai I

NAUJIENŲ

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

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BUČERNfi ir grosernė pardavi
mui. išdirbtas biznis, gera apielin- 
kė, daro gera bizni: pigiai. Par
davimo priežastis — liga.

4953 So. Ashland Avė.

RESTAURANTAS pardavimui. 
Daro gera biznį. Parsiduoda dėl 
ligos. 1245 W. 103rd St.

TAVERN pardavimui — 4 kamba
riai pragyvenimui, geras biznis, pi
gi renda. f 
Atsišaukite 
Halsted St. 

. ; .
Rehl Estate For Sale 

Namai-žemė Pardavimui

Priverstas greit parduoti.
Žydukas, 4707 South

MORGIČIU LAIKYTOJUI reikia 
cash. — 6 kambarių mūrinis bunga- 
low, arŽuolo baigtas — 2 karu mū
rinis garadžius taipgi 5 kambariu 
mūrinis moderniškas bungalow. Karš
tu vendeniu šildomas. Lotas 80x 
125, 6 metų senas. — $4500, Mar- 
quette Manor.

JVM. T. FLEMING & CD.. 
6322 So. Western Avė., 

Tel. Republic 2800—2801
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MAŽAS namas ir saliunas su 85 
metų laisniais — Nėra morgičių ant 
namo. Parduosiu labai pigiai, arba 
mainysiu ant privatiško namo, fer
mos arba loto.

Kreipkitės arba rašykite 
MR. CHARLES 

6230 So. Ratine Avė.




