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Italija Ruošiasi 
Karui Afrikoj

Italija mobilizuoja 
kariuomenę karui 

su Abysinija
Pašaukta prie ginklo dar 250,000 

kareivių. Daug kareivių siun
čiama į Samoli žemę, Aby- 
sinijos pasieny

RYMAS, vas. 11. — Italija 
pastaromis dienomis pradėjo 
patylomis mobilizuoti savo ar
mijų siųsti jų į Afriką karui 
su Abysinija. Apskaitoma, kad

,giau kaip 250,000 atsargos ka
reivių.

Daugelis tų kareivių jau liko 
išsiųsti į Samoli žemę, kuri 
prieina prie Abysinijos (Ethi- 
opia), neva “dėl atsargumo”.

Italijos gyventojai yra labai 
sujudę delei gręsiančio naujo 
karo.

Abi valstybės priklauso tau
tų sąjungai, bet tai nė kiek ne
kliudo Italijai pradėti karą. 
Nesusipratimai tarp abiejų ša
lių kilo neva dėl sienos. Bet 
tikrumoj— dėl Japonijos noro 
Įsigyti Abysinijoj turtingas ka
syklas. To Italija nenori 
prileisti ir yra pasiryžusi pati

prie ginklo jau pašaukta dau- pasigrobti visą Abyssinijų.

Prezidentas Roose- 
veltas bando taikin
tis su Darbo Federac. 

r

Tarėsi su Federacijos viršinin
kais, kurie padavė savo rei
kalavimus. Prezidentas užgy- 
rė kolektyves derybas

pats kodeksą pateikti ir jį pa
skelbti vykinimui.

6. Kad darbininkai turėtų ly
gių teisę su samdytojais paduo
ti pataisas prie kodeksų.

___________________ _ M

Bruno Hauptmann 
byla eina prie 

pabaigos

Chicago, III., Antradienis, Vasaris-February 12 d., 1935

Lincoln momument at Springfield, III. NJ . .

Abraham Lincolnas buvo vienas žymiausių Amerikos prezi
dentų. šiandien tūkstančiai žmonių minės jo gimimo dierią. 
Viršuj, dešiniame kampe, paveikslas bakūžės, kurioj gimė 
Lincolnas. Bakūžė sudaro didelį kontrastų su paminklais, ku-
rių vienas randasi Washingtone, o kitas Springfielde, III. Lincoln memorial at Wa«hington, D. C.

Gaus daugiau pinigų 
Illinois bedarbių 

šelpimui
CHICAGO. — Illinois Emer- 

gency Relief komisijos pirmi
ninkas Reynolds paskelbė, kad 
federalinis šelpimo administra
torius Hopkins jam pranešė, 
jog federalinė valdžia Illinois 
bedarbių šelpimui paskyrė dar 
$3,494,965.

Tų pingių užteksią bedarbių 
šelpimui gal iki vasario 25 d. 
Po to tikimasi ir daugiau pini
gų gauti.

Jei nebūtų buvę gauta pinigų, 
tai Illinois bedarbių šelpimas 
butų apsistojęs apie vasario 13 
dienų.

WASHINGTON, vas. 11. — 
Prezidentas Roose veltas po kon
ferencijos su Amerikos Darbo 
Federacijos viršininkais šiandie 
pakartojo savo įsitikinimų j 
reikalingumų ir sveikumą prin
cipo kolektyvių derybų tarp 
darbininkų ir samdytojų.

Prezidento Rosevelto pareiš
kimas, matyt, taiko užglostyti 
nesutikimus, kurie kilo tarp jo 
administracijos ir Am. Darbo 
Federacijos. Jis pripažino, kad 
kolektyvėse derybose yra rei
kalinga stipri organizacija ir 
palinkimas arbitruoti nesusi
pratimus. Jis taipgi pagyrė 
Darbo Federaciją už jos dar
bą gaivinime šalies industrijos.

Nors toje konferencijoje ir 
neįvyko pilnas susitaikymas, 
bet visgi prezidentas buvo pri
verstas pagirti organizuotus 
darbininkus.

Amerikos Darbo Federacijos 
viršininkai konferencijoje su 
prezidentu patiekė šešių punk
tų programų pertvarkymui 
NRA.

1. Kad NRA administracija 
pasiliktų valdžios žinioje.

2. Kad butų išlaikyta 7A sek
cija (pripažįstanti darbinin
kams teisę organizuotis ir ko
lektyviai tartis su samdytojais).

3. Kad butų paliktos provi- 
zijos apie vaikų darbo panaiki
nimų, minimum algas ir maxi- 
mum darbo valandas.

4. Kad darbininkai NBA ad
ministracijoje turėtų lygių at
stovybę su samdytojais ir kad 
darbininkai butų atstovaujami 
kodeksų vykinimo prižiūrėjimo 
įstaigose.

5. Jei kada industrija nesirū
pina greitai pateikti kodeksą, 
kad prezidentas turėtų teisę

Advokatei baigia savo kalbas ir 
gal šiandie byla bus atiduota 
jury nuosprendžiui

FLEMINGTON, N. J., vas. 
11.—Bruno Richard Hauptmann 
byla dėl nužudymo Lindberghų 
kūdikio eina prie pabaigos ir 
teisiamasis greitai sužinos sa
vo likimą.

šiandie visa diena buvo pa
švęsta advokatų kalboms. Kal
bėjo prokurorai, kalbėjo ir kal
tinamosios pusės advokatai.

Prokurorai tikrino, kad jie į- 
rodę, jog Hauptmanas, o ne kas 
kitas nužudė kūdikį ir prašė jį 
pasmerkti mirčiai.

Kaltinamosios pusės advoka
tai tiek pat griežtai tvirtino, 
kad valstija nieko neįrodė ir 
prašė kaltinamąjį išteisinti. Vy
riausias kaltinamosios pusės ad
vokatas Reilly išvedžiojo, kad 
kūdikis nebuvo išneštas per 
langų ir ne kopėčiomis žmog- 
vagiai langą pasiekė. Bet esą 
kūdikis buvo išneštas iš kam
bario laiptais namo viduje. Tų 
galėjo padaryti tik Lindberghų 
tarnai, kurie arba patys.įvyk
dė pagrobimų, arba bent gel
bėjo kūdikį išgrobti. Be to 
niekas apart tarnų, ir nežino
jo apie kūdikio sugryžimą na
mo, nes Lindberghai tik tą die
ną sugryžo į savo dvarų. Nu
rodė ir kelias kitas aplinkybes, 
kurios rodo, kad kūdikio pa
grobimų atliko kas nors iš tar
nų.

Advokatų kalbos greitai baig
sis. Tada teisėjas perskaitys 
savo instrukcijas jury ir rytoj 
byla bus atiduota į jury ran
kas, kad tasis išneštų savo nuo
sprendį. Jury gi susideda iš 8 
vyrų ir keturių moterų—apie- 
linkės gyventojų.

Augščiausias teis
mas vėl atmetė 
Mooney bylą
7 -------------------------

WASHINGTON, vas. 11. — 
Augščiausias teismas vėl atsi
sakė svarstyti TlĮomas . Mooney 
paliuosavimo bylą, patardamas 
dar sykį kreiptis į valstijos 
teismus.

Tas teismas jau pirmiau atsi
sakė svarstyti tų bylą pasirem
damas tuo, kad dar ne visi žin
gsniai Mooney paliuosavimui 
yra išsemti valstijos teism'uoį 
se. šiomis dienomis Mooney 
advokatai iŠnaujo kreipėsi prie 
augščiausiojo teismo, prašyda
mi teismų atmainyti savo nuos
prendį. Bet teismas atsisakė 
tai padaryti.

150 susirgo pavalgę 
bedarbių vaka

rienės
' * Į

SAN ANTONIO, Tex., vas. 
11.—Daktarai per visų naktį 
dirbo, kad pagelbėti daugiau 
kaip 150 žm onių ^bedarbių prie
glaudoje ,kurie susirgo paval
gę vakarienės klajūnų bedar
bių prieglaudos punkte. Jis visi 
susirgo už poros valandų po 
vakarienės, ‘matyt, apsinuodiję 
maistu.

NEW YORK, v. 11. — Val
gydamas pietus Rutgers kliube 
prie stalo susmuko ir pasimirė 
dėžių fabrikantas Samuel Wei- 
selberg.

18 žmonių žuvo trau
kinio katastrofoj

Rusijoj
MASKVA, vas. 11. — 18 

žmonių liko užmušta ir 9 ūki
ninkui sužeisti pasažieriniam 
traukiniui susidūrus su tavo- 
riniu traukiniu Riazan-Pralo 
geležinkelio linijoj prie Karian- 
Strognavo stoties, arti Sarato
vo.

Pirmosios žinios rodo, kad 
nelaimė įvyko dėl stoties dar
bininkų klaidos, kurie suleido 
abu traukiniu ant tų pačių bė
gių.

Protestuoja prieš 
nevykinimą vodevilių 

aktorių kodekso
NEW YORK, vas. IĮ. — 

American Federation of Ačtors, 
susidedanti iš 43,000 vodevilių 
ir naktinių kliubų aktorių, pra
nešė NRA viršininkui S. Clay 
Williams, kad vodevilių kodek
sas yra visiškai nevykęs, nes 
jo niekas nevykina.

Senatas nutarė gel
bėti prasiskolinu

sius ūkininkus
WASHINGTON, vas. 11. — 

Senatas, nežiūrint administra
cijos pasipriešinimo, priėmė 
farmų kreditų bilių, kuris tai
ko pagelbų prasiskolinusiems 
ūkininkams. Kongresui priė
mus tų bilių, valstybės iždas 
kasmet turės išmokėti apie 
$100,000,000 sumažinimui nuo
šimčių ant farmų morgičių, 
taipgi teikimui kitokių kreditų 
farmeriams.

Išteisino

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

Senatorius Long rei
kalauja ištirti Farley

WASHINGTON, vas. 11. — 
Senatorius Long iš Luosiana 
pasiūlė senatui rezoliucijų, ku-

Dalinai apsiniaukę ir biskį 
šilčiau.

Saulė teka 6:52, leidžiasi 5:-

ri reikalauja, kad senato komi
tetas ištirtų “nereguliarumus 
neteisingumų ir kitokį veiki
mų” generalinio pašto viršinin-

18. ko James A. Farley.
; 4 ~ •• '* , Uktį. A,|i .■ t.tfr ir.Y 46-4 < „j'.. z ...I

7 angliakasiai žuvo 
Vokietijos kasykloj

AACHEN, Vokietijoj, vas. 11. 
—Astuoni angliakasiai Laur- 
weg anglių kasykloj, arti Kohl- 
scheid, liko užklupti įsiveržu- 
sios sriovės vandens 1,100 pė
dų gelmėj, ir 7 jų žuvo.

Visos gimusios vasa
rio 12 dieną

LUZERNE, la., v. 11.—Frank 
Dvorak turi keturias dukteris, 
kurių nė viena nėra dvynukė. 
Bet jos visos kartu švenčia 
gimtadienį, nes visos keturios 
yra gimusios Lincolno dienoj— 
vasario 12 d.

Suėmė 10 Viennos 
socialistų

VIENNA, Austrijoj, vas. 11. 
—10 socialistų liko suimta iš 
priežasties “raušių” Florisdorf 
priemiesty metinėse sukaktuvė 
se socialistų skerdynių.

Policija puolė darbininkų de
monstraciją, kuri paskleidė tū
kstančius lapelių prieš valdžių.

GETTYSBURG, Pa., v. 10 
— M;rs. Harman iš Orrtana 
čiausti jau nuo sausio 5 d. Bet 
ji Čiausti tik tada, kada persi
maino jos kūno temperatūra, 
ar kada ji įmerkia j vandenį
rankas.

OMAHA, Neb., v. 11. —Me
todistų kun. Stambaugh, 73 me
tų ir jo žmona 32 metų, susi
laukė 9 svarų sunaus.

HILLSBORO, III., vas. 11.— 
Kad pagerinti užkųrimą pe
čiaus, farmeris Rex Chappelear, 
33 m., įpylė į pečių kerosino. 
Ištiko eksplozija ir jis vietoj 
liko užmuštas.

Hot Springs, Ark. — Tai pagarsėjęs sveikatos kurortas. 
Nors Arkarisas valstija draudžia svaigalus ir gemblėriavimą, 
bet Hot Springs gaspadoriai yra gana liberališki: į arklių lenk
tynes ir kitokios rųšies gembleriavimą bei svaigalų pardavinė

TOPEKA, Kas., v. 11. — 
Maj. Charles A. Shepard, 63 
m., pasitraukęs armijos džio
vos specialistas, kuris buvo ant
ru kartu teisiamas už nunuodi 
j imą savo žmonos, kad apsi
vesti su stenografe Miss Grace 
Brandon, liko jury išteisintas. 
Bylos nagrinėjimas tęsėsi dvi 
savaites.

Jis pirmą kartą buvo teistas 
1930 m. ir rastas kaltas, bet 
augščiausias valst. teismas i- 
sakė padaryti naujų bylos nag
rinėjimų. Išnaujo bylų nagri
nėjant jis liko išteisintas.

Buvo kaltinama, kad jo žmo
na, 37 m. amžiaus, kuri pasi
mirė 1929 m. po ilgos miste
riškos ligos, buvo nunuodyta ir 
kad tą padaręs Shepard, kad 
galėjus apsivesti su kita jauna 
mergina. Ji liudijo prieš jį 
abiejuose bylose. Shepard tei
sinosi, kad jo žmona buvo ne
pataisoma girtuoklė, kad ji bu
vo nusiminusi ir tankiai grū
mojusi nusižudymu.

Laimėjęs naujų bylos nagri
nėjimų, Shepard apsivedė su 
Alice Watt iš Denver, kuri jam 
gelbėjo ir kuri užstatė už jį 
$25,000 kauciją.

Vokietija reikalau
sianti didelio karo 

oro laivyno
BERLYNAS, vas. 11. —Ma

noma, kad kada Vokietija pra
dės svarstyti su kitomis vals
tybėmis ’ Anglijos ir Francijos 
pasiūlytą oro sutartį, ji parei
kalaus teisės turėti milžiniškų 
karo oro laivyną, bent lygų to
kiam oro laivynui, kokį turi 
sovietų Rusija. !

Šnekėjo, šnekėjo ir 
iššnekėjo sau 

kalėjimą
Salesmonas Ralph Stevens 

mokėjo daug šnekėti. Įšnekėjo 
vienai departamentinei krautu
vei duoti jam du laikrodėlius 
prizams “salesmonų baliui”. Ki
tai išnekėjo duoti tris rašo
mas mašinas, trečiai—dvi vali- 
zes. ’ šnekėjo ir kitose firmose 
ir prisirinko krūvas daiktų.

Bet taip bešnekėdamas Ste
vens pateko tiesiai į kalėjimų, 
nes pasirodė, kad joks sales
monų balius nebuvo rengiamas.

jimų žiuri pro pirštus.

DIGHTON, Kas., vas. 11. — 
Lane pavieto ūkininkai masi
nėj medžioklėj išžudė 50,000 
zuikių, kurie daro ūkininkams 
labai didelės žalos. .

PITTSBURGH, Pa., v. 10. — 
Unity priemiesty valstijos po- 
lisictai susirėmime nušovė du 
nužiūrimus plėšikus.

MEXIC0 CITY, vas. 10. 
švietimo ministerijos šefas Sal- 
dago likę suimtas už dalyvavi-
mų suokalby prieš, valdžių.

Šaukiasi pagelbos
SAN FRANCISCO, Cal., v. 

11.— Buorinė valtis Seth Par
ker, kuria apie visų pasaulį 
plaukia radio žvaigždė Phillips 
E. Lord ir 13 žmonių įgulos, 
jau šaukiasi pagelbos. Valtį 
Pacifike buvo užklupusi nepa
prastai smarki audra, kurią ji 
atlaikė. Bet matyt, kad ji liko 
tiek pažeista, kad vistiek turi 
šauktis pagelbos. Jai pagelbon 
plaukia Austrijos kruizeris.

HAZLETON, Pa;, v. 10. — 
9 metų Irene Sigon čiausti be 
paliovos jau 4 savaites. Per tų 
laiką ji prarado 15 svarų.

BARNSLEY, Anglijoj, v. 11. 
—.11 angliakasių liko sužeista 
eksplozijoj Woolley kasykloj.
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Už Jasučio Nužudymą Nacių Vadas Sumokėjo su Magaryčiomis
Aiškėja Jasučio Nužudymas
Tilžės nacių vadas Mozeris sumokėjęs Va- 

nagačiui 2000 litų ir dar davęs 500 litų 
priedo už Jasučio pašalinimą.

Advokatai, kurie gina Klaipėdos nacius, 
riebiai apmokami

vandenį. O 
padarytas

vė
li u- 
už-

Dr. Oželiui,

tėjo prašei? — klausia teismo 
pirmininkas. Jei tamsta moki, 
tai aš atimsiu vertėjų.

— Aš teismui neužtektinai 
todėl aš norėčiau ver- 
puikiai lietuviškai pra-

KAUNAS, sausio 25. — 
Visa Lietuva dėmisi Klaipė
dos nacių byla.

Aiškėja Jasučio nužudy
mas.

Aiškėja, kaip stropiai na
ciai rengėsi padaryti per
versmą Klaipėdoje ir išžu
dyti visus “žemaičius”.

Suokalbyje su naciais bu
vo daug Klaipėdos krašto 
lietuvių. Klaipėdos kraštas 
yra pilnas Lietuvos išdavi
kų.

Jasutis buvo lietuvis, bet 
dirbo su naciais, kaipo Lie
tuvos išdavikas. Kada tar
domas prisipažino, kad jis 
su kitais naciais keliavęs 
Berlynan pas Hitlerį, jis 
pasidarė pavojingas na
ciams. Tada naciai už tai 
jį nužudė.

Kaunan jau atvažiavo kalti
namasis Hilgendorfas, kurs 
buk sirgęs. Visi advokatai pa
sveiko, tik Bulota dar tebe
serga.
Riebus atlyginimas advokatams

Sausio 22 d. buvo padaryta 
krata pas dr. Borchertų. Tarp 
kitų dokumentų buvo rastos 
kvitos tų advokatų, kurie gina 
nacius šioj byloje. Pasirodė, 
kad jie yra riebiai apmokami, >

Advokatas Bulota gavęs 3600 
litų šios bylos išlaidoms 
dengti.

Advokatas Stankevičius 
gynimų gavęs 6500 litų.

Teismas nutarė tuos doku
mentus kaipo turinčius tam 
tikros reikšmės tai Bylai, pri
jungti prie bylos. Reikia 
žymėti, kad tie dokumentai 
rodo, jog dr. Boettcheris 
nansuoja kaltinamuosius ir
lėšomis, kurios tikrų tikriau
sia ne iš jo asmeniškos kiše
nės ėjo.

Dvi nacių partijos
Klaipėdos krašte veikė dvi 

nacių partijos.
Vienos partijos vadu 

Naumanas, ir ta partija 
nosi SOVOG.

Antros partijos vadu

iš

sake į keturis klausimus: ar 
Jasučio mirties priežastimi ga
lėjo būti prigėrimas, nunuodi- 
jimas, širdies paraližus ir už- 
dusinimas. Ekspertai yra vie
ningos nuomonės, kad Jasutis 
buvo pirma nužudytas, o 
liau įmestas į 
žudymas buvo 
troškinant.

Ekspertams:
prof. Parčevskiui, Dr. Kirvic- 
kiui, Dr. Engelaičiui
Štimsui teismas nutarė atly
ginti po 500 litų, o ne kaunie
čiams dar apmokėti ir kelio
nės išlaidas.

Posėdis baigėsi 15 valandą.
Kaip surado Jasučio kūną
Sausio 25 d. pirmas klausi

nėjamas Martynas Jonušaitis 14 
metų berniukas. Balandžio 15 
d. sekmadienį jis su Oskaru 
Jancu pasiskolinę Broželio lai
velį plaukę į Jurų žvejoti. Be
plaukdami pastebėję lavonų, iš
traukę iš vandens. Jancas iš
ėmęs pasą ir iš paso sužino
ję, kad tai Jasutis.

— Ar nebijojai lavono? — 
šypsodamasis klausia teismo 
pirmininkas jauną liudininką.

— Bijojau, — atsako ber
niukas.

Už neatvykimų teismas 
Jonušaitj nubaudęs 10 Ii-

ir Dr

buvo

moku 
tėjo, 
kalbėjo pirmų kartų teisme 
Buše.

— Ar Buše tamstų neragi
no stoti į kokių nors partijų!

— Neragino.
Visi šitaip stojo į Neumano 
partijų, nes kitaip nepri

imdavo gyvulių
Ir aš vienų kartų nuvažia

vau j* Šilutę su įyvuliu. Tokių 
buvo 700. Kas prisirašė prie 
draugijos ir įmokėjo 5 litus, 
nuo to tada priėmė kiaulę, o 
ir vėliau kas mėnesį galėjo pri
duoti. Tų dienų prisirašė .500. 
200 likę, jų tarpe ir aš.

— Ar negirdėjai, , kad Bu
še organizavo jaunimo burius?

— Ne, į musų kaimų tas ne
tinka, pareiškė Bušės liudinin
kas.

— Ar Buše žinojo, kad tam
sta lietuviško nusistatymo?

— Taip, žinojo.
— Tai gal jis dėl to neragi

no įsirašyti?
Patraukė liudininkas pečius 

ir nieko neatsakė.
Tuo tarpu atsistoja vienas 

kaltinamasis ir lietuviškai ėmė 
skųstis, kad esu kas priklau
sė prie vokiškų partijų, tai iš

tų neimdavo kiaulių ir neduo
davo liudymų dėl gyvulių.

— Ar tamsta negavai tokio 
liudymo?

— Negavau.
— O buvai prie vokiškų par

tijų?
— Buvau.
— Tai kam rašeis? Nerei

kėjo rašytis ir butų priėmę.
Kaltinamasis sumišo, ir susi- 

konfuzijęs atsisėdo.

Gavėnas (Gawehn) ir 
aiškinti, kodėl Klaipėdos 

nemoka ne
kalbėti visų 
bet teismo 
kalbėti tik

Taip pat atsistojo kalt. Hel
mutas 
ėmė 
krašto mokytojai
tuviškai. Bandė 
mokytojų vardu, 
pirmininkas sakė 
apie save. Pradėjo apie save, 
susimaišė ir taip nieko nepa
sakęs atsisėdo. Kų jis norėjo 
pasakyti ir kų pasakė, taip ir 
paliko neaišku.

Reikia pastebėti, kad Bušei 
prakalbėjus lietuviškai po jo ir 
daugiau vis pradėjo lietuviškai 
kalbėti. Ypatingai nepatogi pa
dėtis susidarė mokytojams, ku- 
rie visi daugiau ar mažiau mb- 
ka lietuviškai, bet byloje 
įvairių “vidaus aplinkybių” 
priversti kalbėti vokiškai.

Po pietų pertraukos, 1
P. P-

dėl 
yra

vai.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVAI

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai
LIETUVIAI LIETUVIAI

pa-

už

Kodėl neatvykai į teis

pas

bet

mų! AKUŠERES

pa- 
pa- 
fi- 
tai

ne
it, 
už

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. VictOry 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimų 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hvde Park 3395

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

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

buVO 
vadi-

buvo 
Zasas ir jo partija vadinosi 
CSA.

Baidės SA reiškia nacių smo
gikų burius.

šituos vardus ir šitas raides 
reikia turėti omenėje, norint 
geriau suprasti Klaipėdos na
cių bylų.

Kas ir kaip nužudė Jasutį

Jasučio nužudymo aplinky
bes vis smulkiau paliudijama 
ir gal galų gale paaiškės kas 
jį tikrai nužudė. Gal pasiro
dys, kad žudikai senai pasislė
pė Berlyne.

Tardytojo Budrevičiaus 
liudijimas

, Žingeidus buvo Kauno šeš
tos apylinkės tardytojo K. Bud- 
revičiaus liudijimas, 
žinios“ raportuoja:

Budrevičius ilgą 
buvęs kriminalinės
viršininku ir radus Jasučio la
voną teisingumo ministerio įsa
kymu 1934 m. balandžio 20 d. 
išvyko Klaipėdon aiškinti Ja
sučio nužudymą.

Kai Budrevičius perėmęs Ja
sučio nužudymo bylos tardy
mų, lavono skrodimas jau bu
vęs padaryta.

— Ar jutai, kaip Prys išva
žiavo?

“Lietuvos

laiką yra
policijos

Vietos policija net neteisin
gai surašius lavono apžiūrėji
mo protokolų: policija įrašė 
protokolan, kad lavonas rastas 
upėje, o iš tikrųjų lavonas ras
tas krūmuose.

Tardytojas Budrevičius tuo
jau ištardęs velionies žmoną 
Jasutienę ir tos įstaigos (teis
mo) tarnautojus, kurie su Ja- 
sučiu dirbo.

P. Budrevičius savo parody
mus norėjo sutrumpinti, pa
reikšdamas, kad jis tvirtina vi
sų tai, kų ankščiau yra sakęs, 
tačiau pirmininkas paprašė liu
dytoją atpasakoti, kų jam sa
kė tardomi liudininkai: Jasu- 
tienė, Prysas, Gotšalkas, Va
nagaitis, Hornas, Lepa, Bolius, 
Dalmanas ir kt.

2000 litų už nužudymą 
ir dar 500

Liudininkas tiksliai, kaip
rašto, atpasakojo minėtų liudi
ninkų parodymus. Budrevičius 
pabrėžia, kad tardomas Vana- 
gatis (šoferis) balandžio 9— 
11 d. nepasakęs kur buvęs ko
vo 22—23 d., nes jei pasaky
siąs, tai išduosiųs kitus, bet 
tardomas vėliau Vanagatis pri
sipažinęs, kad gavęs iš Moze- 
rio 500 lt. už Jasučio išgabe
nimų. Iš viso Mozeris Vana- 
gačiui už Jasučio pergabenimų 
iš Klaipėdos į Opstainius pri
žadėjęs 2000 lt., bet kai prieš 
Velykas 
Vanagatis Tilžėje užėjęs

Mozerį 
tai nors ir buvę siūlyta,
visų pinigų neėmęs, nes bijo
jęs, kad einant per sienų 
sugautų ir neatimtų. 500 
Mozeris davęs kaip priedų 
gerai atliktų darbų.

Vanagatis tardytojui pasa
kęs, kad tuos 500 lt. jis greit 
pragėręs.

Tardomas Jakštatis kalbėjęs 
lietuviškai, o teisme kalba tik 
vokiškai. Tat pats ir su Vana- 
gačiu — “užmiršo“ lietuviškai. 
Vanagačio prisipažinimas atiti
ko bylos aplinkybes.

Iš Boliaus parodymų buvę 
galima suprasti, kad Jasutis 
ligi Opstainių buvęs atvežtas 
gyvas.

G.otšalkas taip pat parodęs, 
kad
Jakštatis davė savo arklius ir 

vežimų lavonui vežti, 
bet pats Jakštatis nevažiavęs.

Lange (pabėgęs) savo na
miškiams sakęs, kad kovo 23 
d. su Gotšalku važiuojąs pas 
Jakštatį.

Baigus liudytojui parody
mus teisiamieji pradėjo staty
ti klausimus.

Ypač užsispyręs buvo teisia
masis Gotšalkas. Jis sako, ko
kių teisę turėjęs tardytojas 
leisti policijai jį mušti. -

Budrevičius paaiškino, kad 
niekas nė vieno tardomųjų ne
mušė.

Gotšalkui nesilaikant tvarkos 
pirmininkas įsakė sargybai tei
siamąjį Gotšalką pašalinti 
salės.
Jasutis pirma pasmaugtas, 

paskui paskandintas
Sekamam posėdyje ekspertai 

paliudijo, kad Jasutis buvo pir
miau pasmaugtas, o paskui pa
skandintas.

Kaip paduoda “Lietuvos ži
nios”:

Ekspertų vardu kalbėjo dak-: 
tara* K. Oželiu. Ekspertai at-

— Nežinojau, kur Kaunas? 
Teisinas kai Jonušaičiui, taip 
ir kitiems trims liudininkams 
pasiaiškinus ir paprašius bau 
smę dovanoti, pabaudų nu 
ėmė.
Kaltinamieji išdavikai moka 
lietuviškai, bet nenori kalbėti

♦

Adv. Bataitis paprašė teis
mo, kad sutiktų apklausinėti 
kaitinamojo buv. mokytojo Fri- 
co Bušės (Busze) liudininkų 
Bendikų Jurgį. Teismas suti
ko.

Bendikas Jurgis, tipingas 
klaipėdiškis ūkininkas, lietuviš
kai ėmė pasakoti, kad moky
tojas Buše visų laikų augęs ir 
gyvenęs Klaipėdos krašte. Jo 
tėvai ir jis mokų visi lietuviš
kai. Bendiko vaikai ėję j Bu
šės mokyklą ir išmokę lietu
viškai rašyti ir skaityti..

— Tai Buše moka lietuviš
kai?

— Ale puikiai, — atsako.
— Kaltinamasis Buše, ar 

tamsta moki lietuviškai ?
— Moku — atsako lietuviš

kai Buše.
— Tai kodėl visą laikų ver-

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS . X-RAY
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 36 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 16—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

■ and Midwife 
6109 S. Albany 

Hemlock 9252 ir •
< Patarnauju prie 

gimdymo namuo 
sę1 ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat- 

^hent ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer

ginoms patari’ 
mai dovanai.

ADVOKATAI

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė. 

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

Tel. Republic 9723

AKIU SPECIALISTAI

iš

o

-i#

LISTERINE
relieves

SORE THROAT
Listeiine beveik mome raliai 
užmuša turinčias bendiumo 
su paprastais Šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jusi) 
gerklf, kada bakterijos ją »u- 
skatidina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga oe- 
pftleidime Šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke žiemos minėsią pa- 
rodi, kad tie, kurie plauna 
gerklf su Listerine tiktai % 
tesirgo Šalčiais, turčjo H 
trumpesnius ir U lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovč. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louia, Mo.

ReducesCOLDS

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

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

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

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė,

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12’ vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo i 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

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

Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

- Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street.

Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St. 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8483

DP P CPPKTPP
LIETUVIS 

_ Tel. Yards 1829
Prltąiko Akinius 

Kreivas Akis 
|r ■ ' Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
' 756 West 35th St.

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.
. ..'A 'A.,.)'’ . '

Simon M. Skudas

ANTANAS PETKUS 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct 

Tel. Cicero 2109 
CICERO, ILL. Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

TeL Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

JT? DATV7TTTG• J? ♦ JLvjtl JUJj1 U 0
LIETUVIU GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
Moderniška koplyčia dykai. 

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių į įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuoAu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir' toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. SpėęialS atyda ątkreipiam j mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be ak|nių. Kainos pigiau 
kaip pirpiiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589 

. II
■ II in, I

AKIU SPECIALISTAS 
. 27 METtf PATYRIMO 

akinius dėl vĮsnkiu nkių

ii j 66%
Dr. John J. Smetana

OPTOMETRISTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 St. Jfeie Canal 05.23 
Valandos nuo 9:80 iki 12. ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakar*. Nedėlipma nuo 
9:00 iki 12:00 Kalbame lietuviškai

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Laidojame ant lengvų išmokėjimų 

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

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

N. RADIS Ch.

Visi Telefonai:
Yards 1741- 

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulancc Patarna
vimas Diena ir Nak
tį. Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-0? S. Hermitage 
Avenue 
Skyrius

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. Monro. 8877

ATĖJUS LIŪDESIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis ir
Ievas

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPubUc 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patamav ja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS: 

1439 S. 49 Ct, Cicero, III. 
TeL Otatto 9927

A. MASALSKIS
VrK AI5 vnl U o

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

TaL Cicero 8724. Koplyčia dykai
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Iš Draugijų Veikimo
Storas kur
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SUSI

ELECTRIC IRONER

WASHING MACHINE

Viso

BUDRIKO NUOLAIDA
WE ARE COOPERATINC

Tiktai už

EICHANGE NATIONAL BANK

Gerkit ir Reikalaukit

labai patinka skaityti

STRAIdHT MENTMI

Flemington, N. J

GARSINKI® “NAUJIENOSE”

Šiandie Chicagos 
Lietuvių Draugi
jos susirinkimas

Lietuviškos 
Degtinis

NATHAN 
KANTER

jaunąją 
laikyti ?

Urban.
Leonard

Pučko-
Madge

you
And

$1721.40
.. $79.88

114.00 
45.00

102 nariai sumokėjo duoklių 
$1,801.28. Centran pasiųsta se
kančiai:

John Adomaitis 
Antosė Andrušaitis 
Peter Arlauskas 
Joe Beleckas 
Jennie Lapinskas 
Mary Paulauskas 
Jos. Puceta 
Peter Prunckus 
Wm. Samuolis 
Roy Schnukas 
Mrs. F. Simaitis 
P. W. Urban 
C. S. Urbaitis 
M. Yožavitas 
John Zalatorius

'/^***^0*>*y*

Didelio saizo Skalbiama mašina, padaryta geriausioj ir 
didžiausioj skalbiamų mašinų dirbtuvėje Chicagoj e. 
Prosinimo mašina padaryta tos pačios garsios išdirbys- 
tes. Suprosina drapanas vietoję visos dienos darbo už 
poros valandų.

uc Service Company 
OF NORTHERN ILLINOIS

SIUSKIT PEk 
NAUJIENA* 
PINIGUS LIETUVON

Kunigaikštiene būti 
gerai, bet ir jos turi 

sąskaitas mokėti

kai Namuose Išbandymą musų skalbyklų ir prosų arti 
miausioj Public Service Krautuvėj.

,. There is to 
for Bridgeport 

only! Starting to- 
The one who Lrings

moteris masožuoti 
kas sveikiau...

Visose Alinise 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Boarbon

for this week
— Julia.

Pilna gvarantija per išdirbėjus ir Budriką, šeiminin
kėms proga įsigyti 2 mašinas už vieną Budriko didžiau 
šiam skalbiamų mašinų išpardavime Chicago j e.

SLA. 301 kuo 
naudai vasario 16 d

So Johnny comes all the way 
from Brighton Park to see Al
bina, every Tuesday. What a 
ireak for you, Beans!

It seems that the telephbne 
comes in handy for you Brook- 
sie... You make your calls every 
night to eleven South. Right?... 
It mušt be love in May.

Come on gals!.. Let’s have 
the boy friends buy the tickets 
for the Knickerbocker affair. 
A wonderful time is in store 
for everyone!

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

CICERO
pos naudai vasario 16 d., yra 
rengiamas vakaras, i kurį yra 
nuoširdžiai kviečiami visi kuo
pos nariai. Jie raginami parem
ti kuopą savo pačių naudai.
SLA. 301 kuopos atskaita už 

1934 metus

1b prašo Lietuvos žmonės ir 
pataria Lietuvos bankai

Antradienis, vas,

Susirinkimas įvyks va 
sario 15 d. pas p.p. Žą 

kauskus

Šis paraginimas tu
rėtų paliesti ir kitas 

organizacijas

nauti.
Praėjo dvi dienos ir Drake 

viešbutis nusprendė, kad ir 
Kunigaikštienes negyvena ne- 
valgydamos ir nemiegodamos ir 
nusiuntė jai $48.13 sąskaitą.

Plaukai atsistojo ant naba
gės “kunigaikštienes” galvos. 
Tiek pinigų nebuvo mačiusi sa
vo gyvenime.

Reikėjo nabagei aiškintis 
prieš teisėją. Po to ji nuspren
dė, kad gal ir gera būti kuni
gaikštienė, bet masažuoti storas 
moteris yra kur kas sveikiau 
visais atžvilgiais.

Padengimui n u o- 
šimčių ir kitų iš
laidų truputį augš- 
tesnė kaina imama 
už daiktus parduo
damus ant išmokė
jimo. Prie kainų pa
minėtų skelbime ir 
pažymėtų ant musų 
tavorų, taipgi pri- 
skaitoina 2% dau
giau sales taksų.

Mes Kooperuojame nu

Laiškai Naujienų 
Ofise

Apsaugos fondan .... $917.16
* Pašelpos .............  500.10

SLA. lėšoms ......... 236.65
Našlių, Našlaičių .... 19.20
Naujų jsirašymų, paliu

dijimų ir kitų smulk
menų ........   19.93

Bedarbių paskoloms su
gražinta ..........  28.36

Sykiu
Kuopoj liko

Man 
apie fraternalizmą žmonių gy
venime; apie ką rašo musų iž
dininkas advokatas K. P. Gu- 
gis. Iš tų raštų daug galima 
pasimokyti, o pasimokinę bu
sime drąsesni labui savojo su
sivienijimo, nes mums daug ko 
trūksta. Pakratinėjęs kitų tau
tų susivienijimus mes matome, 
kad mes toli toli atsilikę. Mums 
nėra lemta taip atsilikusiems 
skursti. Ačiū, jau turime su
brendusių vadų ir klaidos ne
padarysime įvesdami naujus 
skyrius ir kitus tobulumus. Tik 
visa musų nelaimė, pavydas, 
nepasitikėjimas.
K. P. Deveikis, organizatorių*

21 metų merginai masažistei 
Rosalynne Kesselman nusibodo 
dirbti, praktikuoti ir skaityti 
knygose kaip laimingai kuni
gaikštienes gyvena. Nutarė pa
likti kunigaikštiene...

Ir atvyko puošni “Lady 
Creighton”, Anglijos karaliaus 
giminaitė, į Drake viešbutį. 
Puldinėjo, šokinėjo tarnai apie 
karališko kraujo damą, vienas 

skubėjo jai patar-

BISMARCK BEER
“WITH THAT G00D OLD FLAVOR” 

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

Apie SLA. 301 kuopos reika 
lūs; organizatoriaus K. P 
Deveikio balsas.

Pagalios, keli zarasiškiai nu
sitarė sušaukti pirmą zarasiš- 
kių susirinkimą ir sutverti za- 
rasiškių draugišką klubą.

Susirinkimas įvyks ateinantį 
penktadienį, vasario 15 d. 8 v. 
vakaro pas ponus Žukauskus,' paskui kit 
2126 So. Halsted st. Čia pat 
bus apsvarstyta klubo kūrimosi 
reikalai, išrinkta klubo valdyba 
ir nustatyta veikimo planai.

Visi zarasiškiai yra kviečiami 
atsilankyti į susirinkimą. Tams
tų atsilankymas yra reikalin
gas.— Zarasiškis.

Liberališka nuolai
da už jūsų seną 
skalbykla prie pir
kimo keletą rūšių 

Thor skalbyklų.

Didn’t we all have a won- 
derful time at the Dance Re- 
cital given by Vytautas Belia- 
jus, at Roseland, lašt Sun- 
day?... Everything went over 
i n a big way, and everyone en- 
joyed themselves. Any of the 
outsiders who are interested 
in our affairs can purchase 
tickets from any o F the mem- 
bers. Come on you all and en- 
joy a perfect evening!

Al Zelnis, what was the idea 
of dancing so freųuently with 
the lady in black? Where were 
you Birdie? I yvouldn’t stand 
for that!

Al Bukšnis! I don’t think 
you’ll have a hard time getting 
rid of your two stooges. There 
is a prospect on the line. (Don’t 
forget the two-bits).

So everybody was interest
ed in the card game at Bright
on Park, lašt Wednesday? 
Who won? Let’s hear all about 
it... We’ll all be coming to your

Thanks, Chucky, for furnish- 
ing the music at the meet- 
ings.... I hope you continue to 
do so in the future!

New Members: Peter Adams, 
Bernice Barr, George 
Eleanor Manikaitis, 
Bukauskas, ! Vytautas 
rius, Peter Nakutis, 
Svinskunas, Patricia Kazlaus
kas, Charles Malonis, Iggy 
Rogers.

That’s 
folks!

Jeigu tamstos vardas randasi 
šiame laiškų sąraše, malonėkite 
tuoj ateiti ir atsiimti, nes pri
versti busime greit laiškus grą
žinti S. Valst. paštui.

Kuopa šiais metais turėjo 
nepaprastas išlaidas. $60.00 de
legatams seiman. Nors virši
ninkams mokama tik skrum- 
nios algos ir šiaip smulkios iš
laidos vienok pasidaro truku
mas $25.57. Kaip kas tą tru
kumą išlygys? Suprantama, pa
tiems nariams teks sumokėti 
proporcijonaliai arba rengti ko
kį parengimą ir padaryti pelno. 
Bet parengimai šiais laikais 
nekokie, nes siaučia bedarbė. 
Nariai sunkiai duokles moka- 
si. Nežiūrint štai nauja dva
sia pasireiškia. Visų viltis yra, 
jog šie metai bus geresni. Vi
si gaus darbus, atsiteis už se
nas skolas. Mes jų turime. Aš- 
tuoni nariai ant $113.44. Šiais 
metais, t. y., 1934, ligonių tu
rėjome mažiau. Jie pašelpos 
yra išėmę $499.50. O j tą fon
dą sumokėjo $500.00.

Patys pasvarstykite, ar pa- 
šelpa tęsis ilgai? Per tokį di
delį sirgimą fondai kaip pašel
pos taip ir lėšų tuštėja. Nebe- 
reikalo Pildomoji Taryba su- 
sirupinus ir pakėlė 5c pašelpos 
lėšų fondui. Kožnas turės mo
kėti be jokių zurzėjimų.

Kreipkime daugiau atydos i 
savo organizaciją

Gerbiamieji mano kuopos na
riai, prašau jūsų visų daugiaus 
atydos kreipti į savo organi
zaciją. Lankykite susirinkimus, 
tėmykite dalykų stovį, eigą, 
kalbinkite savo draugus prigu
lėti prie SLA. Ypatingai trau
kite jaunąją kartą, nes mes vie
nas po vienam nykstam, tad 
turime stengtis, kad tuščią vie
tą užpildyti. Netik to, bet rei
kia turėti keletą kartų dau
giaus narių. Imkime pavyzdį 
iš kitų tautų, kaip jos sugeba 

kartą prie savęs pa-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

svrittiming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims ^eredomia iki 7 v,v,

Ąfyda 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.

n INMOKETI
UŽ SKALBYKLA IR PROSĄ 

Kainuoja taip mažai kaip 69c j savaitę

Pref erred by millions 
/ to mayonnaise..

Rinktinas dalys 
supi a ktos iki 
švelnaus 
nuoto mlfii- z - • 11
nio K r a f t fx., 
Miraclo Whlp 
mašinoje. _ 7I

šiandien vakare, Chicagos 
Lietuvių Draugijos mėnesinis 
susirinkimas, 1547 N. Leavitt 
St., kaip 7:30 vakare.

Prieš susirinkimui praside
dant p-nia Julia Gapšienė dai
nuos porą gražių dainų. Akom- 
ponuos, p. Byanskas, “Birutės” 
choro vedėjas.

Nariai kviečiami laiku 
rinkti.—Sekretorius.

męetings to play pinochle!
Well folks, here is the pro 

mised surprise 
be a contesl — 
members 
night!...
i n most members during the 
next four weeks... Will be| 
a\varded a L. Y. S. pin, of solid 
gpld! The prize will be shown 
at the dub meetiiig tonight.

The rules for this contest 
are the follovving:

New members are to live in 
the vicinity (Brigdęport).

Membership cards are to bo 
paid up before enterinj 
contest.

That’s all. So now 
Bridgeportites get busy.. 
may the best man (yvomen— 
too) win.

The lašt meeting was a little 
dūli... Why don’t you people 
put more pep into your soles!?.. 
Don’t leave so soon... Stay and 
dance avvhile!

HALSTED
19th Place and Halsted St

Naujos Liberališkos Sąlygos 
ant Elektriškų Skalbimo Prietaisų

ŠIS PATOGUS PLANAS SUTAUPYS JUMS LAIKĄ, 
DARBĄ IR PINIGUS.

• Dabar lengviau negu kada nors pirmiau pasiliuosuoti 
nuo vargingo savaitinio skalbimo. Dabar—lengvos sąlygos 
—$2. įmokėt, likusi ant išmokėjimo, taip mažai kaip 69c 
į savaitę, mokant vieną syk į menesį su jūsų Elektros Sąs
kaita—duoda jums pastebėtiną progą naudoti elektriškus 
skalbimui įrankius.

4707 S. Halsted St. 
Tel. YARDS 0803 JOS. F. SUDRIK, Ine

3417-21 So. Halsted St 
TELEFONAI BOULEVARD 8167-470S

Mr». Anna Hauptmann.

— Anna Hauptmann, kuri stengiasi įro
dyti, jog jos vyras (Bruno Hauptmann) nieko bendro neturėjo 
su Lindbergh’ų kūdikio pavoj imu ir nužudymu.
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skuį jisai buvo persimetęs i 
darbiečių pusę ir gavęs iš Mac- 
Donaldo aukštų vietų valdžioje. 
Bet nuo Darbo Partijos jisai 
atsimetė, kai MacDonaldas at
sisakė priimti jo radikališką 
planą. Tuomet Mosley ėmė or
ganizuoti fašistus.

APSISAPNAVO

GENIJUS IR TURTAS

Chicagoje mirė “dangoraižių” (skyserapers’) archi- 
tektorius, Frederick Phillip Dinkelberg, sulaukęs 76 
metų amžiaus. Per kelis paskutinius metus jisai buvo 
taip suvargęs, kad jisai ir jo žmona turėjo imti pašal
pą iš valdžios, kaipo bedarbiai.

Dinkelbergas padarė planus pirmam dangoraižiui 
— milžiniško aukščio trobai New Yorke, pavadintai 
Fiat Iron. Be to, jisai darė planus visai eilei panašių 
pastatų Chicagoje. Imdami iš jo pavyzdį, ėmė statyti 
tokios rųšies trobas ir kiti architektoriai Amerikos did
miesčiuose. Pastaruoju laiku “skaiskreiperiai” pradėjo 
dygti jau ir kituose kraštuose — Pietinėje Amerikoje ir 
net Azijoje.

Tokiu budu Dinkelberg buvo naujovinės architek
tūros tėvas. Bet šis geniališkų gabumų architektorius 
numirė skurde. Jo turto daugiausia žuvo Insullo įmo
nėse. Tačiau ir šiaip, matyt, jisai nebuvo apsukrus do
lerių žvejotojas. Kiti daug mažesnio gabumo už jį žmo
nės per tą patį laiką, kada jisai gyveno, yra susikrovę 
milionusk

šioje kapitalistiškoje pelnų gaudymo sistemoje iš
radėjai, mokslininkai ir kiti didelio kūrybinio proto 
žmonės labai dažnai turi kęsti skurdą, kuomet jų ga
bumų vaisiais naudojasi tie, kurie su mokslu ir išradi
mais neturi nieko bendra.

“UTOPIJOS” AUTORIUS

Tur būt, bolševikiškų mela
gių užkerėtas, brolių Marijonų 
aikraštis nuolatos vis parašo 
kokią nors kvailybę apie lakū
ną Vaitkų. Pavyzdžiui, vakar 
iisai pranešė, kad lakūnas “tik 
prieš keletą dienų gavęs leidi
mą iŠ prekybos departamento 
skristi per Atlantiką”.

Iš kur jisai ištraukė tokią 
“žinią” ? Apie kokius nors 
“prieš keletą dienų” gautus lei
dimus niekur nebuvo skelbta. 
P. šimutis, matyt, girdėjo 
skambinant, bet nežino, kurioje 
bažnyčioje.

“Naujienose” ir kai kuriuose 
kituose laikraščiuose buvo. įdė
ta ALTASS pranešimas, kad 
Prekybos Departamentas Wa- 
shingtone kreipėsi j Valstybės 
Departamentą, prašydamas jį 
gauti Feliksui Vaitkui diploma
tinius leidimus, iš svetimų ša- 
ių, per kurias “Lituanica II” 
skris savo kelionėje iš New 
Yorko i Kauną. Šita proga bu
vo pranešta, kad minėtasai 
Prekybos Departamentas (ku
rio priežiūroje yra aviacija) 
painformavo Valstybes Depar
tamentą, jogei p. Vaitkus yra 
cempetentiškas sumanytajam 
žygiui lakūnas ir kad “Lituani
ca II” yra tinkamai įrengta.

Taigi apie kokj “tik prieš ke
lias dienas” gautą leidimą tas 
Marijonų pleperis tauškia? Gal 
apie “laisnį”, kurio, numeris 
buvo paminėtas Prekybos De
partamento laiške ALTASS 
sekretoriui? Bet tas “laisnis” 
jau buvo gautas pernai metais, 
apie ką 
no.

Jeigu 
skleisti
tas kažin kur surankiotas žiop
las pletkas, tai geriau jisai per
krikštytų j j į “Pantaplinį Paš
tą”.

seniai visas svietas ’ži-

FTAUJIE NDB, CMcars, IR
I"“

joje nėra nė vieno paragrafo, 
kuris jam tų galių suteiktų.

Tų nepaprastų galių teismui 
“iškovojo” vienas mokytas ad
vokatas, Marshall, buvęs prieš 
šimtų su viršum metų Vyriau
siojo Teismo pirmininku. Jisai 
rašė savo “opinijas” (kurias ki
ti teismo nariai paremdavo), 
įrodinėdamas, kad konstitucija 
tai svarbesnis autoritetas, negu 
kongresas ir vyriausybė; o ką 
konstitucija sako, tai tik teis
mas galįs tikrai išaiškinti, ši
tai teisėjo Marshall’o teorijai 
visi nusilenkė, ir ji viešpatauja 
iki šiol.

Bet butų įdomu pažiūrėti, kų 
teismas darytų, jeigu Roosevel- 
tas jo paklaustų: “O, kuriuo 
konstitucijos, punktu jus savo 
autoritetų remiate?

ja. Nors nebuvo pažymėta, 
kas tų rezoliucijų parašu bet 
visiems buvo aišku, kad tai 
A. Daukšo darbas. Rezoliuci
joj reikalaujama, kad susirin
kimas jų priimtų ir valdyba 
pasirašytų. O tųsyk jau pasių
sti tų protestų ALTASS val
dybai, kad sugrąžintų SLA. 
500 dolerių, kuriuos Seimas 
paskyrė. Nebaigus rezoliucijų 
skaityti susirinkimas pareika
lavo, kad ji butų padėta j 
gurbą. Taip ir buvo padaryta.

Vargu dar kur randasi žiop 
lesni žmonės, kaip tie musų

7

komunistai. Juk A. Daukšas 
kartu su Visais komunistais 
po Chicągoą seimo pasitraukę 
iš SLA. ir prisidėjo prie L. D. 
S. Tai kokią teisią jis turi kiš
ti savo nosį į ne savo reika
lus? Matomai, senas paprati
mas verčia daryti suirutę su
sirinkimuose. Tik dabar jau 
netaip sekasi, kuomet atsidūrė 
už tos organizacijos sienų.

Kaip ten nebūtų, visgi pasi
rodo, kad tiek komunistai, 
tiek fašistai ir dešinieji kleri
kalai moka kartu pusti į vie
ną dūdą. —S. Naudžius.

v-

ANTANAS A. TULYS.

Ilgos Valandos

Antradienis, vas. 12, 1935

PASTABOS

Papa Pius pripažino “kankiniu” du anglu, kuriem 
karalius Henry VIII, prieš keturis šimtus metų, nukir
ta galvas. Vienas jų buvo kardinolas, o antras, daug 
svarbesnis asmuo — valstybės vyras ir drąsus sociali
nių reformų skelbėjas: Sir Thomas More. Karalius nu
galabino juodu už tai, kad juodu smerkė jo palaidų šei
myninį gyvenimą.

Šių dienų žmonijai nėra svarbu, gražiai ar negra
žiai gyveno tas žiaurus anglų valdovas. Bet viena jo 
žiaurumo aukų, Thomas More, yra palikęs raštą, kuris 
padarė giliausios įtakos į keleto paskutinių šimtmečių 
protavimą. Jisai buvo garsiosios “Utopijos” autorius/

“Utopia” yra iš graikų kalbos padarytas žodis, ku
ris reiškia “vieta nebuvėlė” (“ou” graikų kalboje reiš
kia ne; “topos” — vieta), šituo vardu Thomas More 
pavadino įsivaizduotą salą, kurioje žmonės gyvena lai
mingai dėl to, kad jie viską valdo, išvien, t. y. komunis
tiškai. Kadangi pas juos nėra, privatinės nuosavybės, 
tai nėra lobininkų ir beturčių, nėra pavydo, keršto ir 
piktadarybių, kurios kyla daugiausia dėl turto nelygy
bės.

Į to laiko žmones More’o raštas padarė tokį didelį 
įspūdį, kad daugelis mokslininkų, valstybės vyrų ir šiaip 
žingeiduolių teiraudavosi, kur yra tas stebuklingas 
kraštas, kad jie galėtų, ten nuvykę, savo akimis pama
tyti “Utopijos” gyvenimą.

Šiandie mes žinome, kad More’o ideališkos visuo
menės tvarkos plane yra stambių klaidų, — stambiau
sioji ta, kad jisai neatskyrė vartojimo daiktų nuo ga^ 
mybos priemonių, bet viską pavedė bendron žmonių 
nuosavybėn. Tačiau More atkreipė žmonijos dėmesį į 
tai, kad vyriausias visuomeninių blogybių šaltinis gludi 
nuosavybes santykiuose, šita mintis yra teisinga šian
die, kaip kad ji buvo teisinga prieš keturis šimtus metų.

šimutis, taip mėgsta 
per savo organo špal-

AR VYRIAUSIOJO TEISMO 
GALIA KONSTITUCINGA?

Apžvalga
WIJI I "I ■

LORDO MOSLEY JUOD- - 
MARŠKINIAI

1 "ty t

Sir Oswald Mosley padarė re
formą savo fašistiškoje juod- 
marškinių “armijoje”, išleisda
mas patvarkymą, kad ne visi 
jo sekėjai turės dėvėti upifor-

blausiai atsidavusi fatumo
“idėjai” ir vtoą savo taik&pa-

švenčia judėjimui. Kiti, kurie 
fašizmui pritaria, bet nėra ak
tingi, galėsią vaikščioti be juo
dų marškinių.

Tenka pastebėti, kad Mosley 
fašizmas Anglijoje neprigijo. 
Publika krečia juokus iš juod- 
marškinių sueigų ir jų marša- 
vimų. Tur būt, dėl to jų vadas, 
dabar jau leidžia daugumai jų 
apsieiti be uniformų.

, Apie patį Mosley Anglijos 
spauda rašo, kad jisai gal grį
šiąs į konservatorių partiją. 
Sava politinę karjerą jisai prą- 
dėjoi kaipo kvwrvątorius. Pą-

“Tėvynės” redaktorius vis 
nuduoda nieko nežinąs apie 
tuos SLA. Piki. Tarybos kai 
kurių narių niekinimus, kurie 
jo partijos organe “Sandaroj” 
telpa kas .savaitę nuo to laiko, 
kaip tautininkai nebeteko Su
sivienijime kontrolės.

Matomai, yra žmonių, kurie 
ir už fygoa lapo pasislėpę 
mano, kad jų niekas nemato.

—o—
“Naujoji Gadynė” apie jau

nojo Keistučio debatus su opo
nentu Ormanu nei gugu ne
pasakė. Matomai, laiko nosį 
pavėjui ir laukia Bimbos pa
laiminimo. Kaip sau norit, bet 
vistiek komunistų opozicionie
rių yra keista logika. Jie len
kia' .savo galvas prieš Leniną 
ir Staliną. Jie skelbia, kad 
komunizmas išganys pasaulio 
proletariatą,—tik .reikia suda
ryti bendrą frontą su komu
nistais. Tuo pačiu laiku ko
munistai jiems daužo galvas, 
meta juos lauk iš susirinkimų 
ir .smerkia sušaudymui.

Ar reikia didesnės ironijos, 
kaip šita? f _ —Kazys.

Kiša nosį ne į savo 
reikalus

Žinomasai Hearsto laikraščių 
bendradarbis Arthur Brisbane 
stato klausimų, ar Jungtinių 
Valstijų konstitucija suteikia 
Vyriausiam Teismui galių nai
kinti kongreso priimamus ir 
prezidento pasirašomus įstaty
mus?

Tai, iŠ tiesų, yra vienas pa
grindinių šio krašto politines 
santvarkos klausimų, dėl kurio 
ginčai Amerikos politinėje 
spaudoje niekuomet nepasibai
gia.

Vyriausias Teismas Jungtinė
se Valstijose sprendžia apie fe- 
deralinių ir valstijų įstatymų 
“konstitucingumų”. Jeigu jisai 
suranda, kad tam tikras įsta
tymas yra konstitucijai prie
šingas, tai jisai tų įstatymų pa-1 
skelbia esant “nuli and void” 
(neturinčiu jokios vertės). Teis
mas susideda iš"9 narių ir savo 
sprendimus jisai daro dauguma 
balsų. Tokiu budu penkių tei
sėjų balsais prieš kitų keturių 
teisėjų balsus gali būti panai
kintas bet kuris įstatymas.

Šitoks likimas dabar grasina 
tam įstatymui, kuriuo kongre
sas atšaukė “aukso klauzulę” 
federaliniuose ir kitokiuose 
bondsuose, kontraktuose ir t. t. 
ir įgaliavo prezidentų sumažin
ti auksinę dolerio vertę. Jeigu 
teismas šitų įstatymų panaikin
tų, tai butų suduotas didžiau
sias smūgis
Roosevelto administracijos poli-1 
tikai, ir valdžia turėtų imtis] 
kokių nors griežtų priemonių 
apsisaugoti nuo tokio sprendi
mo pasėkų.

Tačiau, iš kur Vyriausias 
Teisinas ima tą galių spręsti, ar 
įstatymas yra geras, ar ne?

kpmatitucL

visai finansinei

voką esantis aplinkybių nuga
lėtas, o ne nugalėtojas.

“Manau nebeatminsi manęs, 
—rašė Molis moteriai, su ku
ria buvo susipažinęs vienam 
viešbuty ketveri metai atgal. 
—Vis gi brangiai prisimena ta 
smarki Liepos ketvirta lir jūsų 
asmuo. Rodos, neseniai tai bu
vo, bet per tuos metus daug 
permainų įvyko. Tikėjau, teks 
greitai vėl jus pamatyti, ta
čiau metai eina, o proga vis 

Į nepasitaiko. Aš bastausi, kaip 
pirma: vienas ir be užsiėmi
mo. Dienos nuobodžios ir šal
tos...”

Už sienos pasigirdo lengvi 
žingsniai ir jaudinantis tini- 
niąvimas. Melodija buvo gyva, 
o balsas, rodos, Moliui pažįs
tamas. Truputį pasiklausęs, 
Molis atsistojo nerimdamas ir 
ilgai stovėjo. Ji yra Liuda! 
Taip, ji Liuda. O kad ir ne 
Liuda, vistiek, ji ten viena, o 
jis čia vienas ir tik menka sie
na juodu skiria. Kaip puiku 
butų, jei ji butų arti prie jo, 
sėdėtų ant jo kelių 
ranką uždėjus ant

II.
Buvo jau tamsu, 

parėjo į savo kambarį. Nume
tęs skrybėlę ant lovos, jis at
silošė minkštame krėsle ir už
simerkė. Už sienos nieko nesi
girdėjo. Kituose kambariuose 
taip pat buvo tylu, karidory 
—tylu. Molis sėdėjo patamsy 
ir jautė savo vienatvę. Molis! 
Molis, kuris seniau “dūko kaip 
pašėlęs” su buriu draugų ir 
draugių, dabar sėdi vienas pa
tamsy, akis užmerkęs, 
valandos ir dienos ir naktys 
eina.

Apačioje prasidėjo 
Kurti muzika pasiekė Molį, 
jam pasidarė labiau ilgu ir 
liūdna. Apačioj renkasi išsi- 

. perfumavę panos ir ponai, 
apačioj spindi stipri elektra, 

. keičiasi šypsos, žvilgsniai ir 
, juokas,! Apačioj prasideda pa- 
. I siutęs šokis, o jis patamsy sė

di kambary, vienas ir be ūpo.
Už sienos buvo, baisiai tylu.
Pamaži Molis nulipo į apa

čią. Jis laikė rankas kišenėse, 
galvą aukštai iškėlęs, kaip 
tikras pasaulio žmogus. Salė 
buvo pilna visokių lengvai 
dienas leidžiančių tipų. Dau
guma jų buvo pagyvenę, tarp 
dvidešimt penkerių ir ketu- 
riasdešimts metų amžiaus. Vi
si jie buvo linksmi, kalbus ir 
mandagus. Molis truputį sus
tojo prie durų, kur priėjo jį 
vienas pažįstamas ir 
no:

—Einame, aš turiu 
mų.

i Pristatyta /numeris 
giai nusilenkė Moliui, dirbti
nai nusišypsojo ir tarė:

—Aš girdėjau apie tamstą.
Ji patiko Moliui. Jis jautėsi 

smagiau, bet vieną šokį pa
šokus su juom, ji nusilenkė, 
^atsiprašė ceremoningai ir nu- 
, ėjo prie »savo eskorto. Pažįsta- 
masai buvo kažin kur su kita 
moteriai Molis pasiliko vienas 
dideliam name, tarp daug 
flirtuojančių nepažįstamų. Bu
vo jam negražu vienam mur
ksoti tokiam smarkiam vaka
re. Pagaliau, netoli jo pasipy
nė viena pažįstama. Jiedu bu 

Įvo kartu užaugę. Kada ten se
niai jis su ja dar draugavo. 
Ir dabar stebėtinai gerai jis 
galėjo ją pažinti. Ji buvo be
veik nepasimainius. Jis patry
nė delnus/ir priėjo ją, many
damas labai nustebinti ir su
jaudinti tą seniai matytą.

(Bus daugiau)

raną, užsisakė kavos ir tostų, ■ 
pasidėjo po akių rytinį laik
raštį tir baimingai dairėsi, ar 
nepamatys tą moterį ateinant. 
Skersai restorano, prie antros 
sienos sėdėjo jauna moteris. 
Ji kaip ir Molis, sėdėjo vie
na... Kelis sykius jiedu pasi
keitė žvilgsniais, ji rodėsi jam 
kur nors matyta. Prie kitų sta
lų sėdėjo keletas laibų ponai
čių. Restoranas buvo, tylus, 
žmonės mainėsi, vieni ėjo iš 
restorano, kiti į restoraną. Vi
si jie atrodė nežiną ką daryti 
su laiku. Molis baigė valgyti, 
bet moteris iš gretimo kamba
rio vis dar nepasirodė. Paga
liau jis atsistojo nuo stalo, 
priėjo prie lango, už kurio 
matęsi gatvė. Ten dūzgė žmo
nės, vežimai, automobiliai ir 
tramvajai. Atrodė, kad visa 
gatvė turį skubotų reikalų 
ir pareigų. Tuo tarpu Molis 
stūmė valandas niekam nepri
klausomas jr be užsiėmimo. 
Jis gyveno nesirūpindamas sa
vimi ir pasauliu; tegu kreplio- 
ja svietas, kur nori, tegu būna 
jo rytojus koks nori, Molis ne
boja. Materiale pusė nekvar
šino jo galvos. Net, nesivargi
no jis surokuoti kiek išleidžia 
ir kiek dar likę jo turto. Kuo
ne išimtinai jo mintis buvo 
užimta praeities triumfais su 
moterimis. Tada buvo, daug 
ko buvo, daugiau to jau nebe
bus. Dar gerai, kad jis nežilas 
ir nenuplikęs ir kad atrodo, 
jaunesnis už savo vienmečius.

Svyruodamas, jis įėjo į sa
vo kambarį ir atsisėdo laiškų 
rašyti. Senas laikas, kai jis] 
turėjo plunksną rankoje ir to
dėl dabar rodės sunku pabrėž
ti keletą eilučių. Tačiau jis 
jautė norą parašyti porą laiš
kų iš tos smarkios vietos. Vie
ną senai pažįstamai, kuri jau 
augina tris dukteris, o kitą jo 
amžiaus viengungiui, nuo ku
rio paskutinį laišką gavo iš 
Paryžiaus. Gal būt tie asme
nys nė užsiminti Molio neuž- 
sJmena, gyvendami linksmoj 
draugijoje, ir gal nė atsaky
mo jam neduos.. Via dėl to bu
tų smagu gauti nuo ko nors 

‘laiškas, vienam heaiatumdant 
ir esant toli nuo savojo mies
to. Butų smagu jam pasigirti 
smarkia vieta ir žinoti, kad va 
ten toli yra' graži siela, kuri 
kartas nuo karto prisimena 
jį, kuria sunkiai kenčia vieny
tos skausmą^ Molis pasiųstų 
jiem 'iš tos vietos gražių atvi
rukų ir pameluotų* kad jam 
čia sekasi kokietuoti su pa
saulinėmis damomis. Parašy
tą buvusiems mokyklos drau
gam ir draugėm ir nustebintų 
juos nelauktais laiškais. Bet 
jis nieko nežino apie juos. 
Nora anose dienose jie buvo 
draugingi ir jų gyvenimas bu
vo arti surištas* tačiau ilgai
niui jie išsiblaškė po svietą 
ir nebesirūpina vieni kitais. 

; Nebent kad “laimę radęs 
pralobęs* ar karjeroj 
užsipelnęs* bando 
save su tais, kurie augo su 
juom ir kartu pradėjo kelionę, 
•tupdanti gražių idealų, bet 
: nepataikę durų išėjimui iš že
mio gyvenimo, nuskuro jame 
be vilties, kaip pavyzdžiui 
Tomas Molis, kuris ir Gasjuo rite? 

de Paris būdamas* pajunta &a- Pasmerktasis.—1984 metais.

Vėlai rytą, vartydamasi po 
lovą ir prisimindamas šį-tą iš 
kelionės ir tik apleistos ra
mios vietos, Tomas Molis iš
girdo už sienos charakteringą 
moters žiovavimą. Tuojau už. 
plonos sienos išsiveržė tingus, 
lengvas,/rodos, ko skundžiąsis 1 
žiovavimas iš moters širdies 
—gal ir patraukiančios mo
ters, gal kadaise buvusios jo 
mylimos. Gal Liuda ten lovoj 
rožosi ir žiovauja, svajodama 
praeitį? Nes praeitą vakarą, 
ipdamas į viršų, Molis sutiko 

tropuose nevisiškai prastą da
mą, kuri išėjo iš to kambario, 
furiame girdisi žiovavimas. 
Tomas atidžiai pažiurėjo į lyg 
pažįstamą, lyg Liudą, tą sma
gią moterį. Ir vienas ir kitas 
norėjo sustoti, bet, tarytum, 
netikėdami patys savimi, jie
du tyliai prasilenkė.

Molis šypsojosi, gulėdamas 
aukštelninkas ir grįždamas 
mintį į seniai dėjusius laikus. 
Blikstelėjo akyse jo jaunystės 
viršūnė—tie saulėti, giliu dan
gumi priešpiečiai dešimt metų 
atgal! Tada jis. dundėjo auto
mobily per piynius laukus, 
liūdnai pamargintus pilkomis 
lūšnomis!; ats^ikUsiomis nuo 
miesto reikalavimų, ir pama
tė skersai kelio perbėgančią 
žvalią mergaitę. Ji peršoko 
kelią ir sustojo, rodydama 
baltus dantis. Truputį įdegta 
saulės, sodietiškais rūbais, bet 
patraukianti, deganti ir malo
ni. Pasiilgusios jos akys žiurė
jo į prisiartinantį automobilį. 
Molis buvo jaunas, tik dvide-. 
šimt dviejų metų, ir mylintis 
tokio tipo merginas, Jis užkal
bino ją. Jiedu susipažino ir 
paskui ji paliko pana moder
naus miesto ir bėgančios ma
dos, modelis. Molis pasiėmė 
ją į perteklius savo namus ir 
dienos paskui pleškėjo sma
giai ir smarkiai. Bet netrukus 
jauna Liuda pamėgo pigų ta* 
py toj ą ir su juo įšVaŽiavCk Mo* 
lis paliko vienas ir lig šiol nie
ko negirdėjo, kur Liuda gyve* 
na, kaip gyvena ir ką veiktai 
Per tuos melus ji galėjo nu
mirti, arba kokiam mažasie- 
liui pagimdyti daug vaikų, 
Būdamas Čia vienas, tarp ne~ 
pažįstamų^ Motis norėtų pa* 
matyti LiudąJ Ji gal atneštų 
naujų 'sulčių jo vystančiam 
gyvenimui

Jis pamaži išlipo iš lovos ir 
pradėjo rėdytis* Vartė jis ran
kose marškinius* kalnierių iri 
šaltai rengėsi, švilpaudamas 
populiario f ekstra to melodiją* 
Už sienos tuo tarpu girdėjosi 
lengvas tiniuiavimas ir paskui 
atėjo švelnus ir tvirti žodžiai; 
“I am just vdld abouk Har* 
ry!” Molis iš to suprato, kad 
ir ji jau atsikėlus sėdi vonioj, 
arba rėdosi prieš veidrodį. 
Pagaliau paėmė jį baimė; gal 
teĄ yra iš tikro Liuda ir gal 
nė viena, gal su kokiu vyru 
atvažiavo, Jis gi vienas ir ne
žino, kur galėtų greitai rasti 
draugę, Išeina, kad jią gyve
na moterų užmirštas, vienas. 
Niekur nelaukia jo moteris ir 
negalvoja juomi. Jo. amžiaus 
vyrai ir moterys .seniai išnyko 
liš jo draugijom

ir laikytų 
jo kaklo.

kai Molis

Ir taip

šokis.

GRAND RAPIDS, MICH. — 
Vasario 1 d. įvyko SLA. 60, 
kuopos susirinkimas. Kol dar 
susirinkimas nebuvo praside-. 
jęs, tai išėjau į kardomų. 
Tuoj mane pasišaukia A. Dau
kšas, kuris stovėjo kartu su T, 
Kliausevdčium. Pastarasis 
prieš kelis metus grįžo iš Rusi
jos. Kaip ir daugelis kitų dar
bininkų, kurie buvo bolševi
kų agitatorių suvilioti, jis su
manė paragauti bolševikiško 
rojaus duonos. Tačiau neilgai 
ten pabuvęs nešėsi atgal ir tai 
nežiūrint to, kad žmogus jau 

[senas ir čia dirbtuvėse darbo 
gauti jau negali. Priegtam ir 
pinigų pusėtinai išleido. Bet 
ir sugrįžęs nepasidarė pažan
gesnis, ale vėl atsidūrė tų pa
čių fanatikų komunistų eilė
se.

Tuoj abudu 
kodėl lakūnas 
skrido pereitą 
vą. Atsakiau, 
vasarą neskrido, tai šią vasa
rą tikrai skris. Daukšas at
kerta : kokia girdi, nauda 
bus iš to? Esą tai tik suteiks 
garbę kruviniems Lietuvos 

f valdininkams. Aš pasakiau, 
Ik-ad Lietuvos valdžia nei kiek 
nėra kruvinesnė, negu Rusi
jos, o betgi jus gatavi buvot 
padanges iškelti tuos žmones, 
kurie iŠ Rusijos atskrido. Leit. 
Vaitkaus skridimas yra visos 
tautos garbė, o ne kokių ten 
valdininkų. Valdžia su tuo 
nieko bendro neturi.

įsitikinęs, kad su tais žmo
nėmis susikalbėti nebus gali
ma, palikau juos ir nučjnų 
mitingą.

SLA. 60 kuopos mitingas, 
|pirmininkaujant'' J. Jankaus-

Užbaigu 
visus bėgančius ręlkalus, pri
eita ir prie laiškų skaitymo. 
Tarp jų pasirodo ir protesto Pamaži*, lyg prisibijodamas, 
jau gatavai pakeptu molįuci- Molis nulipo į .viešbučio ręsto-

mane užpuola, 
F. Vaitkus ne- 
vasarą į Lietu- 
kad jei pereitų

kui, ėjo tvarkiai.

vardų 
palyginti

de Pąrįs Imdamas* pajunta są-

pavadi-

pažįsta-

mandat

JUOKAI
Paskutinis prašymas

Budelis.—Paskutinį kartų ga
lėsite valgyti ir gerti kų tik 
norite.

Pasmerktasis.—Labai gerai, 
ar aš galėčiau gauti šampano?

Budelis,—žinoma, žinoma. Ko
kiais metais gamintų jus no-
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Chicago šįmet iškilmingai paminės Lietu 
vos Nepriklausomybės Sukaktuves

Klaipėdos klausimas atkreipia į save daugiausiai 
dėmesio; jį gvildens Chicagos Liet. 

Auditorijoj vasario 17 d.

turi. “Yra neteisinga plėšti iš 
mažų namuką turinčio žmo
gaus mokesčius už pilnų turto 
vertę, ir kolektuoti mokesčius 
tik už 10 ar 20% vertės bo
nų ir pinigų, kuriuos 
tingas žmogus.

Bonais, Šerais ir 
Cook apskrityje yra
bilionai ir visą tą turtų pilnai 
apdejus mokesčiais, žymiai su
simažins mokesčiai, kuriuos 
mokės mažų namų savininkai.

Serga Kazimieras Stuparas

turi tur-

pinigais 
apie 35

šįmet chicagiečiai iškilmin
giau negu kuriais kitais metais 
švęs Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktuves. Jos bus sep
tynioliktos iš eilės. Ypatingai 
didelę reikšmę joms šįmet pri
duoda Klaipėdos klausimas, 
apie kurį komentuoja ne vien 
lietuvių, bet ir svetimtaučių 
spauda.

Klaipėdos klausimas ir 
ims svarbių vietų Lietuvos 
priklausomybės Iškilmėse,
rios yra rengiamos sekmadienį, 
vasario 17 d., Chicagos Lietu
vių Auditorijoje, žymus kal
bėtojai, kaip konsulas Antanas 
Kalvaitis, “Naujienų” redakto
rius P. Grigaitis ir įvairių Chi
cagos lietuvių organizacijų at
stovai pareikš savo nuomones 
apie tai, kas laukia ir kas turė
tų laukti Lietuvos pradedant 
18-tus nepriklausomybės me
tus.

žymių lietuvių artistų ir šokė
jai.

Po prakalbų ir koncerto į- 
vyks šokiai, kurie tęsis iki vė
lumai. Įžanga į prakalbas, kon
certų ir šokius tik 25 centai as
meniui. VAKAR IR

GARFIELD PARK—K. Stu- 
paras, 227 S. Cicero avenue, 
namų prižiūrėtojas ir senas 
“Naujienų” skaitytojas rimtai 
susirgo. Lankėsi pas kelis gy
dytojus ir vartojo įvairius vai
stus, bet be pasekmių. Vasa
rio 7 d., buvo nuimti X-ray pa
veikslai, kurie gal išaiškins ko
kia liga K. Stuparų kankina. 
Nuo savęs linkiu jam greit pa
sveikti. Pp. Stuparai yra geri 
seno Petro rėmėjai, kurie vi
suomet per jį atsinaujina “Nau
jienas”.

platino dienraštį “Naujienas” ir 
augino vienturtę dukterį. Duk
ters mirtis paliko neužpildomų 
tuštumų jų gyvenime. Velionės 
kūnas randasi pašarvotas na
muose, 3310 W. 108th St.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
vasario 13 dieną. Kūnas bus 
išlydėtas iš namų kaip 9 vai. 
ryto į šv. Kazimiero kapines. 
Laidotuvėse patarnauja J. J. 
Bagdonas.

— Klajoklis,

Senas Petras,

už-
Ne- 
ku-

Žada palengvinti 
mokesčių našta 
namų savininkams

Apskričio asesorius įve
da naujus patvarky
mus 1934 asesmen- 
tams.

ŠIANDIEN Irgi grįžo iš Floridos

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Racinietis, detroitietis ir 
binghamtonietis “Naujienų” 

koncerte

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

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

BOILERIŲ Taisymas
BOILER REPAIRING

Išneš protesto rezoliucijų prieš 
Vokietijų

Iškilmėse žadama išnešti re
zoliucijų prieš Vokietija, kuri 
su savo hitlerininkų gaujomis 
terorizuoja lietuvius ir skleidžia 
apie juos užsienyje visokias me
lagingas žinias ir žalinga pro
pagandų. Iškilmių tikslas bus 
parodyti, kad chicagiečiai yra 
gyvai suinteresuoti Klaipėdos 
klausimu ir visais kitais Lietu
vos reikalais ir, kad jie gali pa
reikšti grieštų protesito balsų 
kuomet ateina tam reikalas. Jie 
yra visuomet pasiryžę suteikti 
Lietuvai savo moralinę paramų.

Apart suminėtų kalbėtojų va
karo programan įeis koncerti
nė dalis, kurių išpildys “Biru
tės” choras su visais savo solis
tais ir merginų choru. Kon
certe taipgi dalyvaus keletas

(Perspauzdinta iš vakarykščios 
laidos)

Naujai išrinktas Cook ap
skričio asesorius John S. 
Clark paskelbė naujus patvar
kymus, kurie žada palengvin
ti mokesčių naštų namų savi
ninkams.

Anot asesoriaus, 1934 mokes
čių uždėjimui bus paimta ne 
dalina, bet pilna viso turto 
vertė. Tuo jis nori pasakyti, 
kad bus paimta pilna vertė ne- 
vien nejudinamų nuosavybių, ra
kandų, automobilių ir 
panašaus turto, bet ir 
bonų ir pinigų. Bonų 
asesorius paims tokia 
tę, kokių jie
mokesčius. Ikišiol 
buvo apdedama tik 
penkta dalis bonų

Asesorius Clark 
tie žmonės, kurie

Tarp kitų lietuvių iŠ tolimes
nių kolonijų, atsilankiusių 
“Naujienų” metiniame koncer
te, buvo racinietis Stasys Moc
kus1, “Naujienų” kontestantas 
ir energingas darbuotojas vie
tinėse organizacijose. Kartu su 
juo buvo atvykęs ir drg. Mar- 
tinkus.

....TOWN OF LAKE. — Pralei- 
dę apie tris savaites laiko ato
stogaudami, Floridoje, Chica
gon pereitos savaitės pabaigo
je grįžo ir pp. W. Bagdonai, 
gyvenų Marų ue t te Parke. W. 
Bagdonas dabartiniu laiku vėl 
pradėjo darbuotis International 
Liųuor Company įstaigoje, 4611 
S. Ashland avenue, kurios jis 
yra dalinas savininkas.

To prašo Lietuvos žmonės Ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boilerių taisymų ir nitavimų 
sekanti sykį paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas diena Calumet 6884 
nakti Lakview 5490

BATHS
„ MAUDYNĖS

METINĖS MIRTIES
SUKAKTUVĖS

susirasti

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

KAILIAI
FURS

Publikoje buvo ir detroitielis 
drg. Gii’štauitias, kuris dabarti
niu laiku dirba Chicagos sani
tariniam distriktui. Laikui bė
gant drg. Girštautas planuoja 
grįžti atgal į automobilių sosti
nę.

Į “Naujienų” vakarų užsuko 
ir Binghamtonieitis p. J. Cini
kas, kuris atvyko Chicagon 
trumpų laiką atgal planuoda
mas čia apsigyventi. Jo drau
gas p. Urbas, su kuriuo kartu 
atvyko Chicagon, išvažiavo į 
Westville, III., iš kur parvykęs 
grįš atgal Binghamtonan, N. Y.

Mirė Mt. Green- 
woodiečių Piežų 

duktė Aldona
Rytoj įvyksta laidotuvės; mirė 

M. Reese ligoninėje

MT. GREENVVOOD. — Va
sario 9 d., Micliael Reese li
goninėj staigiai mirė Aldona 
Piežis. Jos tėvai Antanas ir 
Cicilija Piežai yra plačiai žino
mi Mt. Greenwoodę, kur jie

Siunčiame Gėles Telegramų j 
pasaulio dalis.

viso

Serga Aleksandra
Beleckienė

visokio 
visokių 
reikale 

jų ver-
turės uždedant 

mokesniais 
dešimta ar 
vertės.

sako, kad 
turi bonus

ir visokius kitus vertingus po
pierius ir pinigų gali lengviau 
mokėti mokesčius, negu mažo 
namo savininkas, kuris apart 
namo, nieko kito greičiausia ne-

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams 

pagrabains.
3316 S. Halsted St

Pitone Boulevartį 7314. Chicago, III,

ir

ELZBIETA ŠKUTIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

13 diena vasario mėn., 1934 m., 
sulaukus 86 m. amžiaus, gi
mus Lietuvoje, Strulionių kai
mas, Naujamiesčio parap., Pa
nevėžio apskr.

Paliko dideliame nuliudimo 
2 sūnūs Izidorių ir Juozapą, 4 
dukteris Katriną K.eturakienė, - 
Juze Stankiene, Jadviga Jasiu- 
niene, Veroniką Šmitienę, 4 
žentus, anūkus ir giminės.

Liūdnai atminčiai musų bran
gios motinėlės —» Elzbietos 
škutienės bus laikomos šv. 
Mišios Šv. Jurgio bažnyčioje 
13 d. vasario mėn. 1935 m. 
7:00 vai. ryto. Kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pažįs
tamus atsilankyti i pamaldas. 
Mes Tave Musų brangioji mo
tinėle niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jau 
bet mes anksčiau 
pas Tave ateisime, 
ateinant!

Nuliūdę lieka,
Sunai, Dukterys, žentai, 
Anūkai ir Giminės.

tik 
jums reikia

ANGLIS
COAL

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

NORTHERN COAL CO„ 
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
Merrimac 2524 '

nebesu grjŠi, 
ar vėliaus 
Lauk mus

MADOS MADOS MADOS

NORTH SIDE. — Drg. 
Beleckienė, siuvėjo Juozo 
lecko žmona, 1556 N. LaSalle 
Street, serga. Per kurį laiką 
ji gulėjo ligoninėje, bet jaus
damasi geriau parvyko namo.

Beleckienės sveikatos reika
lais abu buvo išvažiavę į Flo
ridą, kur praleido kelis mene
sius laiko. Jautėsi geriau, tad 
grįžo atgal Chicagon, bet vėl 
sunegalėjo.

Be-

Senas Petras,

IŠ Floridos grįžo M 
Kemėšienė

sa-BRIDGEPORT.—Pereitos 
vaitės pabaigoje iš Floridos 
grįžo M. Kemešiene, kuri ten 
buvo nuvykusi sveikatos rei
kalais. Pasilsėjusi kelias savai
tes Hot Springs, Arkansase ir 
Miami, Floridoje, p. Kemešie- 
nc atsigriebė ir parvyko Chi
cagon visa nudegusi saulės ir 
tvirta. Ji žada darbuotis “Nau
jienų” konteste.

JUOZAPAS KUNDROTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 11 dieną, 8:55 va
landą ryto 1935 m., sulaukęs 
43 metų amžiaus, gimęs Kėdai
nių apskr., Grinkiškio parapi
joj, Vaitiekūnų kaime.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Pranciška po tėvais Jur- 
gelaitė, 3 pusbrolius Stanislo
vą, Vladislovą ir Bronislovą, 
broliene Aleksandrą, brolsunj 
Edvvardą ir giminės, o Lietu
voj 2 brolius Vincentą ir Kas
tantą, 2 brolienės, seserį Adol
finą Masalskiene ir švogerj 
Juozapą ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
4157 So. Kedzie Avė.

Laidotuvės įvyks penktadieni 
vasario 15 dieną, 8:00 vai. ry
to iš namu i šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliude liekame,
Moteris, Pusbroliai, 
Brolienė, Brolsunis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

ir

JUOZAPAS POŠKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 10 dieną, 11:10 valan
dą ryto 1935 m., sulaukės 44 
metu amžiaus, gimęs Telšių 
apskr., Tverų parapijos, Pają- 
mončio kaime.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Kotriną ir 5 padukras 
Lietuvoj, paliko savo seną mo
tiną Anele, broli Antaną ir 
broliene ir šiaip daug giminių 
ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas randasi jo 
namuose 4400 So. Artesian 
Avė., Brighton Park kolioni- 
joje.

Laidotuvės įvyks vasario 14 
dieną, 8:30 vai. ryte iš namų 
i Brighton Park lietuvių pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i sv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Juozapo Poškas gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Kotrina Poškienė,

, Podukros ir visi draugai.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Coombs Brothers, Tel, 
Mansfield 1165.

Tikrai geros anglys
iš šiaur. Illinois

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

perkant nemažiau 4 tonų.

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

Telefonas Republic 5900
. taipgi

3721 E. 100 St.
Telefonas Sag. 4900 

Įsteigta 1913 metais.

Pristatom kad ir toliausia ,.
Aštuoni anglių kalnai. Kiemas viso 

bloko didumo. Teisingas svoris.
Geriausios anglys.

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

Perkant vežimais. Perkant po 
nedaug trupu# brangiau.

Atvažiuokit arba šaukit telefonu.

Airport Coal Co.
5857 Archer Avė.

Prospect 4422.

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis
WGES
1360 kilocycles

Vos išvengė sunkių žaizdų 
automobilio nelaimėje

BRIGHTON PARK.—Trum
pų. laiką atgal, Keistučio Kliu- 
bo pirmininkas J.k Jakavičius ir 
p. Jakavičiene važiavo automo
biliu netoli Harvey. Dėl kelio 
slidumo vienas iš priešingon 
pusėn važiuojančių automobilių 
paslydo ir vos neįvažiavo į Ja
kaičius. Gal ir būt įvažiavęs, 
bet Jakavičius suko į šalį ir 
įvažiavo į grabę, kurioj auto
mobilis pakrypo. Nei vienas ne
buvo sužeistas.

Šituo laiku ir iš Šitos 
radio stoties kiekvienų

VASARIO IŠPARDAVIMAS 
Pasinaudokit atpigintomis kainomis. 
Prisidėkit prie musų kailinių kliubo. 
Nei nepajausit kaip nupirksite kaili
nius. Tiktai džiaugsitės čia daryda
mos bizni. Kailiniai valomi, taisomi, 
persiuvami ir gaujai pamušamt 

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigtas 1906 metais 
6510 So. Halsted Normai 5150

KNYGOS
BOOKS

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St. Chicago, I1L

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Radiatoriai ir Katilai
"RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25* ” 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division SU 
kampas Marshfield

RADIO TAISYMAS
RADIO REPAIRS

Pataisymui radio su ga
rantija pašaukit 

Lafayette 4893
Garsiakalbius iŠrenduojam mitin
gams, koncertams, šokiams prieina-

įsteigta
1925 m.

4083 Archer Avė.
tarp California ir Mozart

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

547 — Toks žiurstas jums bus reikalingas — pasisiūdinkite sau atseis 
labai pigiai. Vidutiniškai moteriai reikia tik 2 U yardo 35 colių materijos.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti pąduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Habted St, Chicago, III.

čia įdeda 15 etatų ir praiaa at

siųsti man pavyzdį No---------------......

AJlttOS • Ptt ICtUtlll^

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir vali t.)

NAUJIENOS Panara Depe.
1739 S. Habttd St., Chicago, Ilk

■ ■ —....... "

IŠ Californijos grįžo M 
Geležinienė-Gilason

Sekmadienį po pietų iŠ Los 
Angeles, Californija, Chicagon 
grįžo p. M. Geležinienė-Gilason, 
8120 Drexel Blvd. Tik kelias 
valandas prieš “Naujienų” kon
certo pradžią išlipusi iš trau
kinio, ji visgi atsilankė į Chi
cagos Lietuvių Auditoriją.

Chicagietg praleido Californi- 
joje kelis mėnesius laiko. •—X.

JONAS JUDIKAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 9 dieną, 8:50 valandą 
ryte 1935 m., sulaukės 49 me
tu amžiaus, gimęs Panevėžio 
apskr., Pušaloto parap., Vave- 
rinės kaime.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

broli Antaną ir broli Aleksan
drą, Johnson City, N. Y., pus
sesere Agota Ališauskiene it 
giminės, o Lietuvoj 3 seseris 
Ona, Jievą ir Barborą.

Kūnas pašarvotas randasi 
Lechavičiaus koplyčioje, 2314 
W. 23 Place.

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

Visi -a. a. Jono Judikaitis 
giminės, draugai ir pažystami 

xesat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Broliai, Pusseserė, Seserys 
ir Gintinės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lachavičius ir Su- 
nai,. Tel. Canal 2515.

VINCENTAS AMBROZAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

nedėlioj vasario 10 dieną, 3:00 
valandą po pietų 1985 m., su
laukės apie 45 metų amžiaus, 
gimęs Suvalkų rėd., Marijam* 
polės parapijoj.

Priklausė Draugystei Susivie
nijimo Brolių ir Seserų Lietuvių.

Paliko dideliame nuliudime 
draugus ir pažįstamus. Jei 
randasi giminių, prašom atsi
šaukti pas graborių S. M. 
Skudą.

Kūnas pašarvotas, randasi 
graboriaus S. M. Skudo koply
čioj 718 W. 18 St. Chicago.

Laidotuvės įvyks seredoj va
sario 13 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš koplyčios i Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv,Kazimiero kapines* 

Visi a. a. Vincento Ambrozo 
giminės, draugai ir pažistami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdo liekame,
Draugai ir Pažistami.

Laidotuvėmis rūpinasi virš- 
mineta Draugystė.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. M. Skudas, Telefo-

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

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

TAIPGI

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

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

VALGYKLA
RESTAURANT

MRS. MARY BARTKUS 
lllth and Fairfield Avė. 

Gaminame lietuviškus valgius.

TEL. REPUBLIC 8402

Crane Coal Co

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

i 11,111....■ ■■ m ■ ■■
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DIDŽIULE MINIA GĖRĖJOSI “NAUJIENŲ" 
METINIO KONCERTO PROGRAMŲ

Turtingas ir platus programas parodė lie
tuvių laimėjimus dailės srityje

IŠ DARBO 
LAUKO

nĮiiiyi

i—

AR - - -
ATSIMENATE?

■ 1 '!‘ ■

)yčnue, užsimušė, eidamas na-1 
nio iš alines. Matomai par
virto ir trenkė galvą į šali
gatvį.

Antradienis, vas. 12, 1935

7 užsinuodijo 7 metų1 švenčia pirmas vedybų 
vaiko “birthday 

party”

Taip kaip daugelis dažnai 
prisimena ir pavarto įdomių ir 
gražią perskaitytą knygą, taip 
daugelis dažnai prisimins ir 
perbėgs mintimis per 'spūdžius, 
kuriuos juose paliko pereito 
sekmadienio vakaras.

J j prisimins todėl, kad tada 
įvyko Naujienų Metinis koncer
tas, sutraukęs j Chicagos Lie
tuvių Auditoriją didžiulę mi
nią publikos.

Svetainė pasirodė per maža, 
kai j ją šimtais ėmė plaukti lie
tuviai iš kiekvienos Chicagos 
dalelės, priemiesčių ir tolimes
nių vietų. Į trumpą laiką ne
tik kėdžių neliko, bet ir stovin
tiems nebuvo kur stovėti. Kad 
užleisti kuo daugiausiai vietos 
publikai, programo dalyviai bu
vo susirinkę apatinėse svetai
nėse. Bet nežiūrint i tai, nepa
siskubinusiems teko sugrąžinti 
pinigus už įžangos bilietus, nes 
nebebuvo daugiau vietos svetai
nėje.

Tai buvo gražus, gyvas ir 
reikšmingas vakaras, kurio pri
siminimai pas visus bus kuo 
maloniausi. Su laiku apie kon
certą paviršiun iškils faktai, 
kurie gal dabar prabėga pilnai 
neįvertinti.

Vienas iš jų yra tas, kad iš
imtinai lietuvių jėgos išpildė 
visą programą, kuris apėmė be
veik viską muzikoje, nuo liau
dies dainelių iki simfoninės mu
zikos.

Antras iš tų faktų yra tas, 
kad apart Chicagos Lietuvių 
Vyrų choro, visi kiti programo 
dalyviai buvo čiagimę ir augę 
jaunuoliai. Ir tie jaunuoliai su 
tokiu pat entuziazmu koncerte 
traukė “žaliojoj Girelėj” arba 
‘*Op, Op, Nemunėli”, kaip, ir 
Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ras dainavo, pav., “šiltas Gra
žus Rudenėlis”.

Trečias ir svarbiausias iŠ tų 
faktų nuneša mus 30 ar dau
giau metų praeitin, kuomet 
prasidėjo Lietuvių imigracija į 
Ameriką. J Ameriką keliavo 
lietuviai kaimiečiai laimės ieš
koti. Didžiuma jų atvyko be
veik be nieko, tik su rūbais, 
kuriuos dėvėjo ir su mažu mai
šeliu rankoje, kuriame tarp 
baltinių tvirtais mazgais buvo 
užrištas vienas ar kitas rublis.

Pradėję beveik be nieko, mu
sų tėvai arba protėviai sunkiai 
dirbo pelnydami gyvenimą ir 
apsirūpindami ateičiai. Ir tuo 
pačiu sykiu per palyginamai 
trumpą laiką pradėdami beveik 
iš nieko jie išauklėjo menines 
jėgas, kurios gali lygintis su 
bet kurios kitos Amerikoje ge
rai įsigyvenusios tautos pana
šiomis organizacijomis. Lietu
viai išauklėjo žvaigždes, kurio
mis ne vien mes lietuviai džiau
giamės ir gėrimės, bet ir New 
Yorko Metropolitan Opera ir 
Chicagos artistinės viršūnės.

Tų savo pastangų vaisiais 
lietuviai ir turėjo progą pasi
džiaugti Naujienų Metiniame 
Vakare, (čia valandėlę sustoki
me priminti, kad ir dirigentai 
koncerte, K. Steponavičius ir J. 
Byanskas yra praleidę arba vi
są arba beveik visą savo gyve
nimą Amerikoje. Ir jie čiagi- 
miai).

“Birutė” padarė gražų įspūdį
Dalyvavo “Pirmyn”, “Biru

tė”. Grojo Chicagos Lietuvių 
Simfonijos orkestras. Dainavo 
žymus lietuvių solistai. Šoko 
jauna lietuvaitė Aldona Malęlo. 
Turtingas, platus programas 
davė progą pasireikšti visokiam 
talentui ir patenkinti kiekvie
ną skonj, ir operos ir simfoni- 
jos garbintoją ir lietuvių liau
dies dainelės mėgėją.

Labai gražų įspūdį padarė p. 
Byansko vadovaujamas “Biru

tes” choras, kuris koncerte pa
dengė daug teritorijos, pradė
damas nuo kompozicijos iš vie
nos S. Šimkaus operetės ir 
baigdamas Gounodo Valsu iš 
operos “Faustas” Kiti numeriai 
buvo merginų choras iš Karna- 
vičiaus operos “Gražina”, Šim
kaus, “Atsisveikinimas su Tė
vyne” ir P. Sarpaliaus “žalio
joj Girelėj”.

(Tęsinys ryte j)

18 Apielinkėj bandi
tai pašovė policista 

ir pagrobė $3,000
Apiplėšė stambią tabako firmą 
prie 15-tos ir Halsted gatvių

18 APIELINKe — Keturi 
ginkluoti plėšikai vakar rytą 
čią užpuolė tabako sandėlį, pa
šovė policistą ir pabėgo su 
$3,000 pinigais.

Nukentėjusi firma yra Sa- 
muel Cassel Tobacco Co., 1423 
S. Halsted street. Piktadariai 
sulindo į sandėlį,. suguldė 10 
darbininkių ir 2 vyru ant že
mės ir pavogė iš kasos $3,000.

Eidami laukan, piktadariai 
susidūrė su policistu, kuris tuoj 
ėmė į juos šaudyti. Kulkomis 
atsakė ir plėšikai, sunkiai su- 
žeisdami policistą, kurio vardas 
Maurice Cronin, 28 metų, iš 
Maxwell stoties.

Buvo pašautas ir vienas plė
šikas, bet kartu su kitais jis 
spėjd pabėgti.

Dar kiti penki apiplėšimai 
.vakar

Vakar rytą Chicagoje Įvyko 
kiti penki apiplėšimai, kurie 
plėšikams atnešė apie $30,000 
grobio.

Degindami padus savininko 
John Demon vagys privertė jj 
atidaryti saugiąją kasą Central 
Produce Co. krautuvėje, 5349 
N. Clark street. Jie pasiėmė 
$440.

Užpuolę Hybl Bros, tabako 
sandėlį, 1657 Blue Island avė., 
plėšikai pavogė $3,000 pinigais, 
$4,000 čekiais ir $8,000 tabaku.

Išplovę skylę grindyse, pik
tadariai sulindo į Adams Stores, 
Ine., 135 S. State st., kailių san- 
dėl j ir pasivogė $3,000 vertės 
paltų ir apsiaustų.

Dratais surišę savininką Ca- 
la & Co. odos dirbinių sandėlio, 
1703 W. Grand avenue, vagys 
pabėgo su $3,500 vertės odos 
produktų ir pinigais.

Iš Mrs. Anna Maremont apar
tamento, 5308 Hyde Park Blvd., 
piktadariai pavogė $4,000 ver
tės rūbų ir brangenybių.

Policija nepadarė nei vieno 
arešto.

Chicagos Kriaučių ir 
Lietuvių Kriaučių 

lokalo balius
Kadaise Chicagos kriaučiai 

turėjo užėmę pirmą vietą tarp 
Amerikos kriaučių, nes Chica- 
goj buvo didžiausios firmos, 
kurios pagamindavo tūkstančius 
rūbų į dieną. Dabar-gi kriau
čių skaičius žymiai sumažėjo, 
nes daugelis didesnių firmų iš
sinešdino į mažesnius mieste
lius, kur su neorganizuotais 
darbininkais gali daryti dides
nius pelnus.

Chicagoj, kur kriaučiai yra 
susiorganizavę Į uniją, nors ir 
didžiausiu depresijos laiku vis
gi gali šiek tiek atsiginti nuo 
didelio išnaudojimo. Taigi, 
kriaučiams būtinas reikalas lai
kytis organizacijos, tai yra 
Amalgamated Clothing Work- 
ers of America, nes tai darbi
ninkų vientintėlis apsigynimas 
nuo didelio išnaudojimo.

štai šeštadienį. Vasario ant
rą dieną lietuviai kriaučiai, 269 
lokalas, turėjo smagų pasilinks
minimą Amalgameitų Unijos 
svetainėje, Van Buren ir Ash
land avė. į šį smagų parengi
mą susirinko gražus būrelis 
kriaučių ir nekriaučių, kurie 
smagiai linksminosi iki vėlyvo 
laiko. Visgi, šis kriaučių pa
rengimas turėjo būt skaitlin- 
gesnis, bet kada darbai silpnai 
eina, tai, matyti, daugeliui ki- 
šenius neleido, ypač tiems, ku
rie turi šeimynas.—X. š.

4,000 grįž j plieno liejy
klas Birminghatne 

Alabamoje' 1!'
Pasklido žinia, kad Birm- 

inghame, Alabamoje, Ensley 
plieno liejykla atsidaro priim
dama atgal į darbą 4,000 dar
bininkų. Bendrovė gavusi už
sakymą nulieti 50,000 tonų 
gelžkelių bėgių.

Gavo tris milionus Illi
nois bedarbiams

Federal Relief Administa- 
tion paskyrė tris milionus ke
turis šimtus dolerių Illinois 
valstijai bedarbių šelpimo rei
kalams. Pagalba iš Wash- 
intono atėjo laiku, nes kaip 
rytoj visos stotys šelpimo butų 
užsidariusios dėl lėšų truku
mo. Trijų milionų užteks iki 
vasario 22 d.

214 bedarbių valgyklų 
inspektoriai

RĄDĮO
Dainuos “Dainos” cho

ro solistai

214 bedarbių, kurie ėmė pa
šalpą iš valdžios buvo paskirti 
valgyklų ir alinių inspekto
riais sveikatos departamentui. 
Jie lankysis valgyklose ir žiū
rės kaip švariai jos užlaiko
mos, ar indai tinkamai plau
nami ir ar vanduo yra svei
kas.

“Sociatio Nesaugumo 
Ploblemos”

“Roosėvelto “smegenų trus- 
to” galva ir agrikultūros sek
retoriaus padėjėjas, Dr. Rex-

Rupeščiu ir lėšomis Peoples 
Rakandų Išdirbystės Company 
Krautuvių, šiandien 7-tą valan
dą vakare iš stoties W.Gj.E.S., ford Guy Tugwell vasario 19 
įvyks reguliaris antradienio ra- J” Chicagoje kalbės tema, “So- 
dio programas. cialio Nesaugumo Problemos”.

šiandien prezidento Lincoln 
gimimo dienos sukaktuves

Lygiai 126 metus atgal šian
dien, vargingoje, iš rastų su
kalto] pirkioj, Kentucky val
stijoje, gimė vienas iš žymiau
sių Jungtinių Valstijų prezi
dentų Abraham Lincoln-Abra- 
omas Linkolnas.

Neturtingo tėvų sūnūs, Ab
raham daug vargo kol prasi
mušė į viršų ir atsiekė aukš
čiausią vietą šiame krašte. Jo 
tėvas buvo dailidė ir busima
sis prezidentas kartu su, juo 
dirbdavo, kirsdavo medžius, 
juos tašydavo, 
kius baldus, 
sis Lincoln 
vienas prie 
;okiu budu 
turus ir net 
są Springfielde, III 
tais. Laipsniškai kopdamas auk
štyn, Lincoln buvo atstovu Illi
nois legislaturoje ir Jungtinių 
Valstijų kongrese. Prezidentu 
buvo išrinktas 1860.

'Jam beprezidentaujant kilo 
didysis Civilinis Karas. Pieti
nės valstijos, kur buvo įsigy
venusi vergija, MUitarė atskilti 
nuo Jungtinių Valstijų ir įsteig
ti savo valstybę

kirsdavo
kaldav'b viso- 

Naktjmis jauna- 
mokindavosi pats 
žvakės šviesos ir 
pramoko advoka- 
atidarė savo ofi- 

1841 ne

Patirta, kad dainų išpildy- —-------------
me dalyvaus Dainos Choro žy- 10,000 baltinių siuvėjų 
mus Vyrų Kvartetas, duetas ir paskelbė streikų 
solistai, kurie po vadovyste ga- ---- i
baus muziko J. Saurip išpildys 10,000 narių Chicago White 
gražių kompozicijų bei liaudies Goods Workers unijos paskel- 
dainelių. Prie to, bus gera mu- bė streiką, reikalaudamos di- 
zika, įdomių kalbų, svarbių pra- d6®1111! kolektyvių dėry-
nešimų, bei visokių kitų jvai-bųir unijos pripažinimo. Tki- 
renybių. Todėl, nepamirškite šiol gavusios $13.00 minimum 
pasiklausyti, algą, siuvėjos reikalauja $16.

Stebino pasaulį dan 
ęoraižiai, o mirė di 

džiausiam skurde

Del gimimo dienos pures 7 
metų berniukui gyvybės vos 
neprarado 7 žmones. Visi

sukaktuves
BRIGHTON PARK. — Bū

rys draugų ir pažįstamų užva
kar susirinko pas pp. Theodore 
Yakus, 4357 S. Troy st., at
švęsti pirmas jų vedybų sukak-

užsinuodijo ir tik daktarų di-|t„ves> Pp. Yakai yra graži ir 
dėlės pastangos juos išgelbė-'j^^ pora 

Nuo ko užsinuodijo, dar( 
kad arba i ...............m.....  ■■■■■■■■■....... ... .

‘i ClASSIFIED ADS
Putiga-
avenuc,

- --------- JO-
Žymaus architekto našle ne- nežinia, bot spėja, 

yali vyro palaidoti: gyveno nuo maisto, arba nuo 
iš pašalpos. pečiaus.

-----------  i Nukentėję yra, Mrs. 
Viena dieną pasaulis tau na, 5718 Wentworlh 

ploja, komplimentus daro, o jos sūnūs, 7 metų, duktė Rose 
ant rytojaus užmiršta ir aplei- 12, .lack Fovvler, 50 metu, 5701 ,J i 1 r/- z-i • r> I OKSAS EXPRESS. Coal, Wood &dzia. Iiinceton aveneu, Cloria, I o*Į^jovjng^ Anglis — Special. Franklin

Taip galvoja 73 metų nio- wcrs, 9, Devota Powers, 11, ir County Egg — $5.85 — 4 ton. lat 
teriškė Emily Dunn Dinkel- Junc 14, 5638 Wentwortli avė. ?uVVngMuPpigUtmpei-
berg, kuri paliko vienui, vena ----——------- j kraustom u ir 6 kambarių rakandus
pasaulyje, nes porą dienų at- Išmetė iŠ automobilio iž $4*00 ?id,n$6.aSbpiaifai *$2.00 eiJtra’ 
gal mirė jos vyras, jos “gar
sus” vyras, kurį pasaulis už-' 
miršo.

Tas jos vyras buvo Frede- 
ick Philip Dinkelberg, garsus 
irchitektas, kuris stebino pa
saulį savo pastatytais dango- 

New Yorko jis pas
tatė garsų Flatiron Building, 
Chicagoje Pure Oil Building 
ir daugelį dangoražių kituose 
Amerikos miestuose.

Bet jis atsidūrė skurde. Gy
veno iš pašalpos, kurią gavo 
iš valdžios. Dabar jis jau 
niręs, bet našlė negali jo tin
kamai palaidoti ,nes neturi 
nei cento pinigais, nei drau
gų, kurie atsimintų.

mirštantį draugą ir 
pabėgo

ražais.

Visos viešos mokyk 
los šiandien užda

rytos
Chicagos viešosios mokyklos 

šiandien bus uždarytos prezi
dento Abraomo Lincolno gi
mimo dienos sukaktuvių pažyr 
liejimui. Bus uždaryti ban- 
<ai ir daugelis valdžios įstai
gų-

* ~ —~~—r
$10,000,000 nupigino, 
bet Chicagai-nieko

Karui dar tebesitęsiant, 1863 
metais Lincoln paliuosavo iš 
vergijos visus negrus, tuo pa
kibdamas Pietinių valstijų 
spėkas ir ilgainiui laimėdamas 
karą.

Ištarnavęs vieną terminą, 
Lincoln paliko ir antram ter- 
minuo, 1864 metais. Bet pie
tinės valstijos negalėjo užmir
šti skaudaus smūgio, kurį Lin
coln joms uždavė ir jam at
keršijo. Balandžio 14 d., 1865 
metais, kai Lincoln su šeimy
na buvo Washingtono Ford 
teatre, vienas iš artistų, John 
Wilkes Booth, jį nušovė. Lin
coln yra palaidotas Springfiel
de, Illinois valstijoje.

Vasario 12 d., pereitais me
tais: (Iš “Naujienų”)

CHICAGOJE:
Valstijos svaiginamųjų gėri

mų pardavimo kontrolės komi- 
sionieriai išsprendė, kad žmo
nės, kurie nori gerti stovėda
mi prie baro, turi pirktis kar
tu ir valgio.

UŽSIENYJE:
Linze, Vienoje; ir kituose 

Austrijos miestuose, fašistų 
gaujos ir diktatoriaus Dolfusso 
armija ėmė ‘masiniai skersti 
darbininkus, ku^iė buvo nepa
tenkinti valdžią^ Kulkosvaid
žiais, bombomis jie sugriovė 
pavyzdingus darbininkų apar- 
tamentinius narnas, 
virš šimtą žmonių, kelis šim
tus sužeidė ir daugelį sukišo 
j kalėjimą. Vėliau, pro-vokiš- 
ki Austrijos fašistai nužudė 
Dolfussą, <■ • - ,

.......... .......................................................................... ■

Užsimušė eidamas 
mo iš alinės

■ ..........į ,iiįn»| »

T0WN OF LAKE — 38 me
tų garažo mecH&iikas Jonas 
M. Garbaras, 4823 S. Ashland

užmušė

na-

Business Service 
Biznio Patarnavimas

šaukite John Oksas. 2649 W. 43rd St. 
Tel. LAFAYETTE 8980.

Illinois Commerce Commis- 
sion paskelbė, kad, 1933-1934 
metais Illinois valstijoje elek
tros ratos buvo numažintos 
dešimčių milionų dolerių. Chi- 
cagiečiai, tačiau, tuo n up:i gi
nimu nepasinaudojo, nes Edi
son bendrovė elektros kainų 
nenumažino.

Uždarys alines be 
naujų laisnių

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namų 
............____ ____ ____.._____ i

1 rendauninkais. Maža narine mokestis.
_ Expertn patarimas visose namų savi- 

Nelaime ninku ir rendauninkų reikaluose. Mes 
I neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 

8 vai. ryto ki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 rvto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio na
mų savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas
1642 West Divisoin St. 

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

Prie Ccrmak Road ir May savininkams reikale nesusipratimu su 
street, susidūrė privatiškas au
tomobilis su taxi. 
kaltininku buvo 
automobilis, tad 
vardas nežinomas, 
kan sunkiai 
Reiner, 40, 
avenue ir mirštantį, Michael 
McKenna, 6345 S. Hermitage 
avenue, o pats pabėgo. Mc
Kenna mirė.

Ikišiol šiais metais Cook ap
skrityje automobiliai užmušė 
95 žmones, apie tris į dieną.

privatiškas 
jo šoferis, 

išmetė lau- 
sužeistą Edwin

6214 S. Ashland

Miscellaneous

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

NUO ALTORIAUS
IKI LOPŠIO

Kaspučių šeimyną aplankė 
garnys

DUOSIME dykai artistiška ranko
mis piešta paveikslu, visiems atsiun- 
tusiems savo adresu ir 3c. stampo- 
mis. New Art Studio, 2827 W. 40th 
St.. Chicago, III.

Policija pareiškė uždary
sianti visas alines, kurios dar 
neturi išsiėmusios laisnių 1935 
metams.

AUBURN PARK — Populia
riųjų lietuvių Antano ir Onos 
Kaspučių, 916 West 77'th street, 
duktė Dorothy šiomis dienomis 
susilaukė sveikos gražios duk
relės. Porą metų atgal ji ište
kėjo už jauno vyruko p. Mit- 
chell, kuris dirba First National 
Banke, didmiestyje. Taigi, Kas
pučių šeimyna padaugėjo vienu 
nariu.

Ta pačia proga reikia pabrėž
ti, jog pereitais metais pp. Kas
pučiai minėjo savo 25 metų ve
dybines sukaktuves, per kurias 
buvo iškeltas šaunus pokįlis.

Jie yra buvę per eilę metų 
biznyje. Buvo apsilankę Lietu
voj ir kitur. Gi dabar turi įsi
giję didelį apartamentinį namą.

Kaimynas.

Northsidiečių Radžiu 35-tos 
sukaktuvės

Suėmė -- paleido, su
ėmė - paleido; dabar 

vėl ieško
Kas, kas, bet moteriškė Ei

lėn Edlin tai turi daug vargo 
su Chicagos policija. Po to kai 
Saddle and Cycle Club buvo 
nužudytas Louis K. Straub, po
liciją ją suėmė tardymui. Iš
klausinėję detektyvai moteriš
kę paleido. Už kiek laiko ap
sižiūrėjo, kad ji daugiau žino 
apie žmogžudystę, negu pasa
kė, tad jie vėl ėmė moteriškės 
ieškoti. Gal jos ir nebūtų su
radę, bet Eilėn Edlin pati pasi
davė. Antru kartu ją iškaman- 
tinėję, detektyvai vėl moteriš
kę. paliuosavo. Gavę naujų įro
dymų, kurie į Eilėn Edlin pirš
tu rodo, kaipo kaltininkę, de
tektyvai vėl jos ieško, bet š 
kartą turės gerokai pavargti.

NORTH SIDE.—Northsidie- 
čiai, pp. Joseph ir Mary Kad
žiai, 2345 Evergreen Avenue 
užvakar šventė 35-tas vedybinio 
gyvenimo sukaktuves.

Tarp svečių vakarėlyje buvo 
jaunojo tėvai pp. Yakai, pp. Ya- 
kučiai, jaunosios motina p-a Os- 
wald, pp. Zavistai ir kiti.

PRANEŠIMAI

Kanale rado paskendo 
sį žmogų

Kanale, netoli Joliet, buvo 
rastas apie 45 metų skenduo
lis. Skenduolio rūbai bran
gus ir geri. Pavardė nežino
ma. Yrą apie 5 pėdų 6 colių 
aukščio, 170 svarų, tamsaus 
veido, švariai nusiskutęs.

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Stone Fixtures

1900 S. State St. vCALumet 52$9

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKOMAS Kazimieras Goš
tautas 56 metu amžiaus, kuris praj 
sišalino iš namų vasario 5 d. 1935 
m. 6 vai. vakare. Prašomas tuo- 
jaus sugrįžti. Kas praneš jo da
bartini adresų duosime $10.

Moteris Marijona ir sūnūs 
KAZIMIERAS GEŠTAUTAS 

5929 S. Fairfield Avė. 
Chicago, III.

Bunco Party. Dr-ja Lietuvos Duk
terų rengia Bunco Party, seredoj, 
Vasario-Feb. 13 d. Woodmano svet., 
pradžia 7 vai. vakare, tikietas 30c. 
ypatai. Mes patartumem visiems atsi
lankyti ir paremti minėta vakarų iš 
kurio bus nauda draugijai ir atsilan- 
kių turėsite progų laimėti gražių 
dovana ir jų bus daug, nes pačios 
narės suaukavo visokių rankdarbių, 
o prie to visi atsilankiusiejie bus 
vaišinti sendvičiais, kava ir keksais. 
Tad visus' širdingai kviečia.

Komitetas.

! Bridgeport Draugystės Palaimin
tos Lietuvos susirinkimas jvyks va
sario 13 d., 8 vai. vak. Chicagos 
Lietuviu Auditorijoje, malonėkite i 
laikų pribūti, nes yra daug kų ap
tarti. Valdyba.

PAIEšKAU merginos ar našlės 
nuo 30 iki 40 metų amžiaus ąpsi- 
vedimui. I_ ____________ L“
ku.

Meldžiu atsišaukti laiš-

Box 217
1739 S. Halsted St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

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

WE NEED 6 men with intelli- 
gence and ambition that are fit for 
a position to earn a good living 
with a good future. Call between 
10 to 1 P. M. Suite 332.

2400 W. Madison St.

REIKALINGAS bučeris patyręs, 
darbas ant visados, 1840 S. Halsted 
St. Tel. Canal 5821.

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA apysene moteris 
prižiūrėti 5 metų mergaite ir apva
lyti stuba. 2839 W. 63rd St.

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

Business Chances 
v.. Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Tavern, šokių Sa
lė ir- Kabaretas, pilnai irengti ir 
daranti dabar gera bizni. Paul Stas- 
kunas, 2301 W. 22 Place.

PARSIDUODA pigiai bučernė ir 
groserne. Priežastis einu Į kita 
bizni. Atsišaukite Box 218, 1739 S. 
Halsted St.

P
iiM NIEŽANČIOS 
II ES KRAUJAIS TEKA 
■ Ii la V Nereikia plauti

žymiai Palengvintos su IRectade No 1 ar 2 žiūrint I 
reikalingumoDidelė Tūba “ 50cl

Rectade Laboratories |
64 W. Randolph St.

_________ Kamb. 402.

PILĖS
žymiai 
Rectac

Chicago,

Real Estate For Sale
Namai-žcmė Pardavimui

MORGIČIU LAIKYTOJUI reikia 
cash. — 6 kambarių mūrinis bunga- 
low, aržuolo baigtas — 2 karu mū
rinis garadžius taipgi 5 kambarių 
mūrinis moderniškas bungalow. Karš
tu vendeniu Šildomas. Lotas 30x 
125, 6 metų senas. — $4500, Mar- 
quette Manor.

WM. T. FLEMING & CO.. 
6822 So. Western Avė., 

Tel. Republic 2800—2801




