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Austrija Mini So
cialistų Skerdynes
Austrijos fašistinė 
valdžia nusigandusi 
socialistu demonstr.

oj žiami, bet lapelių plytimas nė 
kiek neapsistoja.

Pati valdžia pripažysta, kad 
šiuo laiku Austrijoje veikia as
tuonios slaptos, bet stiprios so
cialistų ir komunistų organiza
cijos.

Metai atgal fašistinė Doll-Per pastarąsias dienas areštavo
700 socialistų, kurie dabar ’fuss-Fey valdžia kraujumi užge- 
mini metines sukaktuves per-lsino socialistų partiją. Bet ant 
eitų metų socialistų skerdy
nių

VIENNA, vas. 12. — šiandie 
suėjo metai laiko kai prenai 
fašistinis heimwehras ir Aust
rijos valdžia pradėjo baisias 
socialistų skerdynes. Socialistai 
yra pasiryžę tas sukaktuves 
atžymėti demonstracijomis ir 
kitais galimais budais. Fašisti
nė valdžia todėl yra nusigan
dusi ir stveriasi visų priemo
nių socialistų demonstracijų ne
prileisti.

Į Vienną yra sugabenta daug 
kariuomenės, policija stropiai 
patruliuoja gatves. Be to per 
pastarąsias kelias dienas liko 
areštuota apie 700 socialistų. 
Nežiūrint to socialistams jau 
pasisekė suruošti kelias demon
stracijas.

Naciai dėlioja bombas

Pereitą naktį sprogo bom
bos daugely elektros dirbtuvių 
Korintijoj, Augšt. Austrijoj ir 
Tyroliuj, kurios pridarė dide
lių nuostolių. Valdžios laikraš- 

> čiai skelbia, kad tuos nuosto
lius padarė žemės nusilinkimai 
iš kalnų. Tečiaus manoma, kad 
bombas padėjo naciai, kurie ti
kisi, kad policija apkaltins so
cialistus.

yra palaidoti 
metų skerdy-

liko paskleis-

Darbininkai tęsia kovą
Demonstracijos įvyko įvai

riuose darbininkų apgyventuo
se Viennos priemiesčiuose, kaip 
Ottokring distrikte, kur per
nai įvyko didelių kovų, Meid- 
ling ir Florisdorf.

šįvakar gi įvyks socialistų 
demonstracija centralinėse ka
pinėse, kuriose 
žuvusieji pereitų 
nėję socialistai.

Visame mieste
ti lapeliai, kuriuose sakoma:

“Mes reikalaujame paliuosavi- 
mo visų proletarinių kalinių ir 
atsteigimo darbininkų teisių. 
Panaikinimo algų kapojimo. 
Sustabdymo socialės apdraudos 
vagysčių. Sustabdymo atsi- 
ginklavimo”. Kartu pareiškia
ma pagarba socialstams kanki
niams ir neapykanta budeliams.

Pastebėtina, kad šie lapeliai 
yra išleisti bendrai socialistų ir 
komunistų, kurie ikišiol aštriai 
kovojo tarp savęs.
Fašistinė valdžia tebėra pavojuj

Valdžia jokiu budu negali 
sustabdyti plytimo šių lapelių 
ir kitokios nelegalės literatūros. 
Ir jie darosi pavojingi valdžiai. 
Kas savaitę yra areštuojami 
šimtai žmonių ir aštriai baud-

jos pelenų išaugo naujos revo
liucinės jėgos.

Senoji socialistų partija bu
vo grynai demokratine. Dabar 
gi ji yra atvirai revoliucinė. 
Todėl valdžiai dabar tenka bran
giai mokėti už išugdymą revo
liucinio judėjimo, kuris nuola
tos stiprėja ir gali nuversti pa
čią valdžą.
38,000 areštuotų, 100,000 kratų

Kad išsilaikyti, valdžia stvė
rėsi nepaprastų priemonių. Per
eitais metais Austrijoje buvo 
areštuotas 38,141 žmogus už po
litinį veikimą. Del tokios ma
žos šalies tai yra nepaprastai 
didelė skaitlinė. Iš to skai
čiaus 19,090 buvo naciai, 12,- 
276—socialdemkratai ir 6,775 
—komunistai. Vien Viennoje 
policija padarė virš 100,000 
kratų, taipgi po viena kartą kas 
šeštame name.

-Socialistai paskelbė sekamą 
trijų dienų asmeninio gedėjimo 
programą: z

šiandie nuo 7 iki 10 vai. va
kare įvyks elektros streikas ir 
viąuose socialistų namuose bus 
užgesintos visos šviesos.

Šįvakar, rytoj ir poryt socia
listai susilaikys nuo lankymo 
visokių pasilinksminimo vietų— 
teatrų, kavinių ir t.t.

Tai gali padaryti didelį įspū
dį, nes Viennoje socialistai su
daro 60 nuš. visų gyventojų.

Diktatorius Schuschnigg ma
to sau pavojų ir bando gerin
tis darbininkams. Už vakar vie
šoj prakalboj jis prižadėjo dar
bininkams visokių gerybių, jei 
tik jie atsimes nuo socialistų 
ir prisidės prie jo fašistinio 
Tėvynės Fronto. Bet darbinin
kai tokiems vyliojimams nepa
siduoda.

Hitleris reorganizuo 
jąs savo juodmarš- 

kinius
BERLYNAS, v. 12. — Hitle

ris reorganizuojąs savo priva
tinę juodmarškinių armiją, kad 
sumažinti jos skaičių. Tą ar
miją, Schutz Staffel, Hitleris 
sudarė po to, kai tarp rud- 
marškinių pradėjo reikštis ne
ištikimybė “tautos vadui”. 
Juodmarškiniai turėjo daug dau
giau teisių ir pagarbos, 
paprasti rudmarškiniai.

negu

12.—

CopyriKbt Dr. Bridi Salomon. Irom FORTŪNA,

■ -.v.;. ’ ’ '■X • • ••• < •

Jungtinių Valstijų Aukščiausias Teismas laiko savo posėdį. Iš kairės į dešinę sėdi sekami teisėjai: Roberts, Butler, Brandeis, 
Van Dėvanter, Vyriausias teisėjas Hughes, Sutherland, Stone ir Cardoza.

Reikalauja mirties 
bausmės Bruno

Hauptmannui
Prokuroro kalba užėmė visą 

dieną ir tik šiandie byla bus 
atiduota jury nuosprendžiui. 
Sumišimas teisme dėl kunigo

Prezidentas Roose- Šalins komunistuo 
jančius šelpimo sto 

čių darbininkus
veltas pasiūlys 
prailginti NRA

N. J., vas. 
j jury ge- 
advokatas 

asmeniškai

Marijampolės gais
ro nuostoliai virš 

3,000,000 litų
Visas cukrus buvo ugnies pa

liestas. Sandėlis sunaikintas

CANTON, Chinijoj, v.
10,000 žiūrovų matant, du ug
niagesiai pratimuose nušoko 
nuo augštos degančios platfor
mos ir užsimušė, nes nebuvo 
spėta ištiesti gelbėjimosi tink
lą. Platformė buvo taip labai 
sulieta su gasolinu ir ugnis taip 
greitai ją apsupę, kad ugniage
siai turėjo šokti pirm laiko.

FLEMINGTON, 
12.—Karštoj kalboj 
neralinis valstijos 
Willetz, kuris pats 
vedė bylą prieš Bruno Haupt-.
manną, reikalavo1 tesiamąjam 
mirties bausmės—kad jis butų 
nužudytas elektros kėdėj, nes 
esą valstija tikrai įrodžiusi, jog 
Hauptmannas, o ne kas kitas 
nužudęs Lindberghų kūdikį.

Jo kalba užtruko visą dieną, 
taip kad byla šiandie nespėjo 
užsibaigti ir jos baigimą prisi
ėjo atidėti rytdienai. Tik rytoj 
teisėjas Trenchard perskaitys 
savo instrukcijas jury ir ta- 
sis galės pradėti tartis dėl nuo
sprendžio.

Prokuroras VVilletz panaudo
jo visą savo iškalbumą, kad pa
smerkti Hauptmanną ir nuneig
ti jo ir kitų kaltinamosios pu
sės liudijimus.

Bet nežiūrint prokuroro iš
kalbumo, Hauptmanno kaltu
mas taip ir pasiliko paremtas 
tiktai spėliojimais. Jokio tie
sioginio įrodymo prieš jį pro
kuroras neįstengė surasti, taip 
kaip ir pats Hauptmann nega
lėjo duoti aiškaus pasiteisini
mo.

Pabaigus prokurorui kalbėti 
teisme kilo nemažas sumišimas. 
Iš publikos išėjo kunigas Vin- 
cent Burns iš Fort Lee, N. J., 
ir bandė prabilti į teisėją. Bet 
vos spėjo ištarti: “Your honor”, 
kaip prišokusi policija užėmė 
jo burną ir išvilko jį iš teismo. 
Kad ir su užimta burna jis ban
dė kalbėti, bet negalima buvo 
suprasti ką jis norėjo pasakyti. 
Vienas prokurorų sako, kad jis 
pasakęs, jog “šis žmogus pri
sipažino“. Kiti sako, kad jis 
pasakęs: “žmogus mano baž
nyčioje prisipažino”.

Teisėjas įsakė jury nepaisy
ti ką kunigas pasakė, jei kas 
ir girdėjo. Taipgi įsakė nuo
dugniau tą kunigą ištirti.

Manoma, kad teisėjo skaity
mas instrukcijų jurei užtruks 
apie porą valandų, taip kad tik 
apie pietus byla bus atiduota 
jury nuosprendžiui.

WASHINGTON, vas. 12. — 
Manoma, kad neužligo prezi
dentas Rooseveltas pasiųs kon
gresui naują specialį praneši-, 
mą, raginantį prailginti NRA.

Tvirtinama, kad tas praneši
mas sukelsiąs kongrese aštrių 
ginčų. Darbininkai reikalauja, 
kad skirsnys 7A, duodantis 
darbininkams teisę organizuo
tis, netik butų išlaikytas, bet 
kad butų taip papildytas, kad 
uždraustų kompanijų unijas. 
Fabrikantai. - visai to skirsnio 
nenori. Jo neįtari ir atgaleiviai 
kongresmanui.

Manoma, kad prezidentas pa
siūlys palikti kolektyves dery
bas, minimom algas ir minimum 
darbo valandas, uždraudimą 
vaikų darbo ir patvarkymus 
apie teisingą kompeticiją.

CHICAGO.— Illinois Emer- 
gency Relief komisijos pirmi
ninkas Dunham paskelbė, kad 
visi bedarbių šelpimo stočių 
darbininkai, kurie bus areštuo
ti komunistų susirinkimuose, 
ar kitaip pasirodys priešinin
kais valdžios, kuri moka jiems 
algą, bus tuojaus pašalinti iš 
darbo.

Dunham taipgi ragina vy
kinti visu griežtumu įstatymus 
apie, deportayimą ateivių ko
munistų. ’ Esą tas labai suma
žintų bedarbių šelpimo išlaidas 
ir kartu palengvintų patį šel
pimo darbą.

Teisia federalinio 
teisėjo sūnų už 

žmogžudystę

Italija pradėjusi tai 
kos derybas su 

Abysinija
Bet molilizavimas Italijos ka
riuomenės vistiek tebesitęsia

PAWNEE, Okh., vas. 12.— 
Čia prasidėjo nagrinėjimas by
las Phil Kennamer, 19 m., sū
naus federalinio teisėjo Frank- 
lin E. Kennamer, kuris yra kal
tinamas nušovęs savo draugą 
Gorrell.

Jaunojo Kennamer advokatai 
pripažysta, kad jis nušovė Gor
rell, bet esą jis tą padarė lai
kinai pamišęs ir savęs apsigy
nimui. Bet dabar pamišimas 
praėjęs ir teisiamąsis esąs 
protiniai sveikas.

Bet už tos žmogžudystės sle
piasi kivirčiai jaunų turtuolių 
šaikoj, kuri užsiėmė piktadary
bėmis. Tečiaus, išrodo, tas da
lykas nebus keliamas byloje.

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

Apsiniaukę, maža permaina 
temperatūroje. ■ x ;

Saulė teka 6:50, leidžiasi 5:- tas, traukiniui užgavus jo au- ti ir kiti transporto darbinin-

SOUTH BEND, Ind., v. 12. 
—Dvi merginos liko užmuštos 
ir Eąrl Moore, 51 m., manoma, 
jų tėvas, liko mirtinai sužeis-

MEXIC0 CITY, V. 12. —Va
kar sustreikavo taksikabų šofe
riai. Prie streiko gali prisijiė-

tomobilių

LONDONAS, vas. 13. —Ofi
cialiai Anglijos šaltiniai sako, 
kad taikos derybos tarp Italijos 
ir Abysinijos (Ethiopia) atsto
vų prasidėjo vakar Addis Aba- 
ba, Abysinijos pasieny.

Anglijos ambasadolriiis Ttak 
Ii joj e Sir Eric Drummond pra
neša, kad mobilizavimas Itali
jos kariuomenės daromas “gry
nai apsisaugojimo“ tikslais. 
Italijos valdžia pranešusi am
basadoriui,- kad Italijos karei
viai nėra nė žingsnio peržengę 
per Abysinijos sieną ir nema
no to daryti, tik esą italai ne
nori būti užklupti neprisiruo- 
šę. Bet mobilizacija duoda 
stiprų ginklą Italijai derybose 
su silpna šalimi.

Mobilizacija tebesitęsia
RYMAS, vas. 12. — Mobili

zavimas Italijos atsargos karei
vių ir jų koncentravimas Ita
lijos pajūrio miestuose tebesi
tęsia. Jie koncentruojami per
tuose, kad galėtų tuoj aus, ga
vus įsakymą, išplaukti į Aby- 
siniją. Traukiniui vos spėja 
gabenti kareivius į uostus, kur 
jie laikomi iki tolimesnio įsa
kymo. Spčjama, kad portuose 
jau dabar yra prigabenta ne
mažiau kaip 100,000 kareivių, 
kuriuos norima pastatyti prieš _________  _

| beginklę ir nedidelę Abysipiją. ris valtį nutemps į uostą.■ * ■. ........ .

3 žuvo dirbtuvėj

A
&

KAUNAS.— Gautomis papil
domomis žiniomis, didžiojo Ma
rijampolės gaisro metu buvusio 
cukraus fabriko sandėlyje cuk
raus nepaliesto ugnies visai ne
belikę. Dalis jo yra visai su
naikinta. Sandėlio stogas buvo 
medinės konstrukcijos ir visai 
sunaikintas. Sienos buvo mu
ro, tačiau nuo didelės kaitros 
suplyšo. Ugnis buvo lokalizuo
ta pakeliui į cukraus fabriką 
ir visas esantis tarpkelis—tu
nelis iš sandėlio į jį taip pat 
ugnies visai sunaikintas (at
stumas apie 300 metrų). San- 

I dėl į ir tunelį reikės statyti iš- 
naujo.

Visai sunaikinta ir visa kita, 
kas tuo metu sandėlje buvo, 
kaip sukrauti tušti cuk
raus maišai ir kt. Išnešti nie
ko nepasisekė.

Padarytieji gaisro nuostoliai 
yra dar apskaičiuojami. Kiek 
jie iš tikro sieks, dąr ir da
bar tiksliai sunku pasakyti, 
nors, apskritai atrodo, kad 
nuostoliai yra dideli. Tuo tar- 

Haka^ų~užšMariTste iš likusi<*?° - apgadintojo
kasykloj ir grūmoja paskelbti cu raus peržiūrėta yra tik apie 
bado streiką, jei nebus išpildy- 4000 maišų Tikrinama dieną 
tas jų reikalavimas pakelti ai- lr na^tl- Dai sugadintojo cuk- 
gas ir pagerinti darbo sąlygas.Įraus^rudenį (fabrikui pradėjus 

Prisibijoma, kad gali įvykti Peik^) bu® Į11}11;. P^d^ ti. 
kraujo praliejimas 
bus spėta pravesti 
streikieriais, nes į _____ t   . .....
siųstas visas pulkas kareivių, ma ir su8admtąji apvalius, 
neva palaikymui tvarkos. I Cukraus gaisro metu sandė- 

Streikieriai reikalauja pa- yJe v's0 *3UV0 38,000 maišų 
kelti algas 25 nuoš. ir pagerin- (malšas pardavinėjamas po 118 
ti darbo sąlygas. Jie taipgi kai-aI^rimo ,įS
tina, kad kompanija sutrukdžiu-į 
si derybas išsprendimui kilusio | ™aJ’ 
ginčo.

Matyt, niekuriose Europos 
dalyse tokie angliakasių bado 
streikai pasidarę populiarus. 
Pirmiausia jie prieš kelis me
tus prasidėjo Lenkijoj. Pernai 
apie 1,000 angliakasių buvo už
sidarę Pecs kasykloj, Vengri
joj. Nesenai toje pačioje ka
sykloje vėl buvo kilęs panašus 
streikas. Sausio mėn. Kotto- 
wice, Lenkijoj, kasykloj buvo 
užsidarę 80 angliakasių.

Virš 1,000 Rumiini 
jos angliakasių užsi 

darė kasykloj
Grūmoja paskelbti bado strei

ką, jei nebus pakeltos algos 
ir pagerintos darbo sąlygos.

TIMISOARA, Rumunijoj, vas. 
12.—Daugiau kaip 1,000 ang-

pirm negu ĮDabar i rink4 leisti iš ^aisro 
derybas su metu smėlyje buvusio cuk- 
miestelį at- raus» atrodo» nieko nebus gali

Nuteisė už koliojimą 
Francuos premjero

QUITMAN, Ga., vas. 12. — 
Trys darbininkai liko užmušti 
ir 6 sunkiai sužeisti eksploda- 
vus garo boileriui vietos sta
tinių dirbtuvėj. Eksplozija bu
vo jaučiama net už 7 mylių.

PHEONIX, Ariz., v. 12. — 
Arizonos gubernatorius B. B. 
Moeur, 64 m., vietos hotelio 
koridoriuje susimušė su žmo
gum, kuris policijai pasivadino 
kaipo Arthur Growell. Jis tapo 
areštuotas.

SAN FRANCISCO, Cal., v. 
12.—Atplaukęs pagelbn Aust
ralijos kruizeris nuėmė nuo 
valties Seth Parker 9 narius 
įgulos. Bet valty pasiliko pats 
jos savininkas, radio žvaigždė 
Philllp Lord ir dar 4 žmonės, 
kurie atsisakė valtį apleisti.

Bus laukiama kito laivo, ku-

’i H-'
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PARYŽIUS, vas. 12. —Fab
rikantas rojalistas (monarchis- 
tas) La Rochefourdiere liko nu
teistas vieniems metams kalėj i- 
man už pavadinimą premiero 
Flandin žmogžudžiu.

Delei to fašistai siunta, kad 
“geras patriotas” susilaukė to
kios bausmės.

jvo jvertintas 2,775,000 litų su-
. Valstybės apdraudimo į- 

I staigoje buvo apdraustas 2,- 
497,000 litų sumai. Sandėlis, 
palyginti su buvusiu jame cuk- 

Irumi, yra žymiai mažesnis ob- 
Jjektas. Jis buvo apdraustas 

77,000 litų sumai.
Galutinai gaisro padarytieji 

nuostoliai busią žinomi tik šio
mis dienomis. Dėl jų dabar ei
na derybos tarp akc. b-vės Lie
tuvos Cukrus ir apraudimo 
įstaigos.
Ekspertų komisija Marijampolėj

Praeitą šeštadienį iš Kauno 
į Marijampolės cukraus fabri
ką buvo išvykusi ekspertų ko
misija: kriminalinės policijos 
viršininkas Pamataitis, su sau
gumo departamento fotografais, 
technikais ir valdininkais. Be 
to, ekspertų komisijoje buvo 
inž. Maciūnas, skaitąs ugniage- 
sybos profilaktiką ugniagesybės 
kursuose, ir m j r. A. Ružanco- 
vas, kariuomenės ugniagesių 
inspektorius, šeštadienį Kauno 
ugniagesių komandos iš Mari
jampolės grįžo 4 vai. p. p.

HAVANA, Kuboj, v. 12. — 
Plėšikai užpuolė pašto troką, 
kuriuo buvo vežama $50,000 si
dabru. Bet jie pinigus pame
tė kai pasirodė, kad jie neįsten
gia pakelti tokio sunkaus siun
tinio.

5 mainieriai nutroš- 
ko sidabro kasykloj

BERLYNAS, v. 12. — Kai- 
bama, 
.prašęs 
gryšti 
siams.

kad ex-kaizeris Wilhelm 
Hitlerį leisti jam su- 

į Vokietiją trims mene-

PACHUCA, Meksikoj, vas. 12. 
—Mažiausia penki maineriai 
nutroško nuo gaso dujų Real 
dėl Monte, vienoj iš didžiausių 
pasauly sidabro kasyklų. Dar 
6 mainerių pasigendama.

GORDOVA, Alaskoj, v. 12.— 
Alaskoj yra tiek šilta, kad 
meškos pradėjo pabusti po žie
mos miego—hibernacijos. Va
kar buvo 42 lapisniai šilumos.

BRIGHTON, Anglijoj, v. 12. 
—Savo namely rasta nusižu
džiusi buvusi aktorė May Et- 
heridge, kuri 1930 m. persi
skyrė su savo vyru, Leinster 
kunigaikščiu.
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Trečiadienis, vasar. 13, 1935

Nacių Sukilimas Klaipėdoje Turėjo Būti Sausio 18 1934
Neumanas ruošėsi po sukilimui Klaipė 

dą atiduoti Hitleriui
Jasutį nužudyti pasirūpino Vokie 

tijos naciai
KAUNAS, sausio 29 d.— 

Klaipėdos nacių byloje vis 
daugiau aiškėja, kaip naciai 
ruošė sukilimą Klaipėdos 
krašte.

Tilžės nacių vadas Moze
ris ir Hornas rūpinosi Ja
sutį “pašalinti” iš Klaipėdos 
krašto. Ir pašalino ant vi
sados.

Klaipėdos nacių skyriaus 
tikslas buvo surengti suki
limą Klaipėdos krašte. Suki
limas turėjo įvykti sausio 
18 d. 1934 m. Sovogo (Neu- 
mano) partijoj buvo 6000 
narių. Klaipėdiškiai buvo 
mokinami Vokietijoj kaip 
kariauti, bombas mėtyti ir 
tiltus sprogdinti.

Klaipėdos nacių vadas 
Neumanas ruošėsi po suki
limui atiduoti Klaipėdą Hit
leriui.

Sausio 26 d. į teismo po
sėdį jau atvyko advokatai 
Stankevičius ir Bulota, ku
rie iki šiol sirgo.
Liudijo Jasučio sesuo 

""Apie Jasučio nužudymo prie
žastis indomus buvo Tumosei- 
tienės, Jasučio sesers, liudiji
mas. Ji gyvenusi Tilžėje ir da
vusi parodymus net tris kartus.

Kovo 17 d. Jasutis atvyku
siai iš Tilžės savo seseriai Do
rai Tumoseitienei pasisakęs, 
kad jis už politikų 2 dienas 
buvęs areštuotas ir kad vyktų 
į Vokietiją, jei ten gautų vie
tų ir leistų įvažiuoti. Tą pačią 
dienų Tumoseitienė grįžusi į 
Tilžę du ar tris kartus buvo 
užėjusi į Mozerio butą, bet 
jo neradusi.

Kovo 19 d. Tumoseitienė vėl 
buvo užėjusi pas Mozerį. Ten 
jai
Mozeris pasakė, kad jos bro

lis Jasutis esąs išdavikas: 
brolis išdavęs pats save ir ki
tus ir todėl jo nereikia gelbė
ti. Jasutis išdavęs prisipažin
damas, jog buvęs su kitais 
Berlyne, nors buvę susikalbėta 
neprisipažinti. Apie šj pasikal
bėjimą Tumoseitienė parašiusi 
Jasutienei laiškų, kur prane
šusi, kad Mozeris laikąs Jasu
tį išdaviku ir todėl jis turįs 
pasilikti Klaipėdos krašte.

Tilžėje Hornas ir Mozeris už
ėjo į Tumoseitienės butų 

ir klausė jos vyrų, ar nėra pas 
juos Jasučio. Mozeris pasakęs, 
gal Jasutis busiąs TilŽinėliuo- 
se pas Mykolų Jasutį. Bet ten 
buvuši Mykolo duktė pranešė, 
kad pas juos Jasučio nesu, 
da Hornas (kaltinamasis) 
sakė, kad jis 
pasiuntęs Žmones atgabenti 

sutį | Vokietiją.
Tumoseitienė, sužinojusi iš

atsilankymą, 
pas Mozerį. 
kad nežinąs

Ta- 
pa-

Ja-

vy-

Dora Tumo- 
Ernai Zasie- 
Jasučio din- 
Tilžeje pas

ro apie Mozerio 
tuojau nuvykusi 
Mozeris pasakęs, 
kur Jasutis.

Jasučio laidojimo dienų (IV.
20) Vilkyškiuose 
seitienė pasakiusi 
nei, kad tuoj po 
gimo ji mačiusi
Mozerį ant stalo atsiųstų iš 
Klaipėdos atviruką, kuriame 
buvo parašyta:
“Draugas J. iš Klaipėdos išvy

kęs. Prysas”*
Po Jasučio mirties Mozeris 

jai pareiškęs, kad Jasutis ne
buvo nužudytas, bet miręs nuo 
širdies priepuolio. Del nužudy
mo Horhas esąs nekaltas.

Prie sukilimo pradėta 
rengtis jau 1932 m.

LiUd. J. Gaidys (Gaidies) 
vaizduoja klaipėdiečio Zabrov- 
skio darbą net 1932 m. kai Za
brovskis Klaipėdoje įsteigęs 
NSDAP skyrių, kuriame buvę 
ligi 200 narių.

Ką pasakė mirdamas 
Jurgis Jasutis.

Teismo tardytojas yra ištar
dęs ir Jasutį, kuris pareiškė, 
kad tikrai su Zasu ir Ropu va
žiavęs Vokietijon ir Berlyne su
sitikę su Mozeriu, dr. Oberlen- 
deriu ir V. Prysu.

Mozeris ir Prysas reikalavę 
dr. Neumalių' pripažinti Klai
pėdos kr. nacių vadu.

Pr. Ašpurvis (Aschpurvies) 
buvo Šilutės CSA apsk. vado 
pavaduotojas tvirtina, kad 1934 
m. sausio 16 d. H. Bertulis jam 
sakęs, kad jis tų dienų Šilutė
je susitikęs Sovog narį Kiki
lių, kuris pareiškęs, kad Sovog 
vadovybe savo patikimiesiems 
esanti įsakiusi kiekvienu metu 
būti pasirengusiems prisidėti 
prie artimiausiomis dienomis iš 
Vokietijos laukiamų SA suki
lėlių.

Sukilimo pradžia buvus 
paskirta 1934 m. 

sausio 18 d.
Apie tai liudininkas surašęs 

protokolų ir pasiuntęs į Tilžę 
vokiečių kriminalasistentiii.

Klausinėjami toliau liudinin
kai. Pirmas duoda parodymus 
senas ūkininkas

pėdos nacių vadu. Smogikai 
aiškino, kad
Neumanas esąs tas vyras, ku* 
ris grąžinsiąs Klaipėdos kraš
tą Vokietijai ir išvarysiąs že

maičius,
kad Tilžėje esą 
ginkluotų vyrų, 

eis atvaduoti

NSDAP sk. tikslas — 
Klaipėdos kr. surengti 

Sukilimą.
Tuo tikslu grupės nariai 

rinkdavęs kariškų pratimų da
ryti.

Zabrovskis ragindavęs savo 
sk. narius ginklus įsigyti ir 
sekti Klaipėdos kariuomenės 
įgulų. Kariuomenes judėjimui 
sekti Zabrovskis prieš kareivi
nes ir kioskų buvęs pasista
tęs.

Zabrovskis vienąsyk tikrai 
iš Vokietijos rakietinių šovinių 
pakietą^ Zabrovskis laiku spė
jo pasprukti Vokietijon.

Jurgis Lebartas iš Vanagų. 
Kalba lietuviškai. (Pastebėtina, 
kad visi senieji liudininkai kal
ba lietuviškai, tik jaunieji ar 
tai dėl fasono, ar tikrai jau 
suvokietinti ne visi kalba lie
tuviškai).

Lebartas parodė, kad vieną 
kartą Vanagų kaime buvo su
šauktas CSA (Zaso) partijos 
susirinkimas.
Neumaninkai į susirinkimų pa
siuntė savo smogiamąjį būrį 

apie 20 jaunų vyrų. Smogikai 
buvę uniformuoti baltais marš
kiniais, juodom kelnėm, apsi
juosę diržais ir persijuosę per
petiniais dirželiais. Atvažiavo 
ir Sovogo vado pavaduotojas 
Vilius Bertulaitis. Prasidėjus 
susirinkimui atvažiavusieji pra
dėjo šaukti “H e i 1 N e U m a n”. 
Smogikai vadinosi ne 
o numeriais.

Kai iš sales buvo 
tai restorane pradėjo 
už Neumaną ir dalyti
kimus. Jie aiškino ūkininkams, 
kad Neumanas esąs tikrasis 
Hitlerio idėjos vadas Klaipė
dos krašte, nes jis buvęs Vo
kietijoj ir ten jį paskyrę Klai-

Sakė, 
daug 
kurie 
Klaipėdos ir kad greit 
ateisiąs Hitleris, tada 
visi lietuviai busią i š- 
ž ūdyti.

Jo apylinkėje smogikų bū
rius organizavęs mokytojas 
Hak Haack). Jis koliojęs lietu
vius. Tiek buvę sukiršinti, jog 
atrodė, kad lietuvius suės dan
timis.

Viename susirinkime Hak 
sumušė Jonušaftį, norėdamas 
pašalinti iš susiripkimo, kur 
butų toliau galėjas “politiką” 
varyti.

— Kaip smogikai buvo ap
sirengę ? '

— Visi, kaip vienas.
— Ką darė mokytojas Hak?
— Jis varydavo politiką ir 

baisiai neapkentė lietuvių.
— Kas pasakojo, kad bus 

sukilimas?
— Pasakojo prie plento dir

bą darbininkai. Jiems buvo pa
sakyta vienų šeštadienį ne
dirbti, nes tą dienų turėjos 
būti sukilimas.

— Kodėl dirbdavo ir veik
davo su Haku apylinkės vo
kietininkai, smogikai?

— Sakė, kad 
gaunam pinigus iš Vokietijos, 

tai reik dirbti.
— Iš kur turėjo ateiti 

kluoti vyrai ?
— Sakė turi atvažiuoti 

Šilutės, o paskiau vykti 
pėdą.

— Kodėl Hak koliojo, ar kad 
lietuviai?

— Tik kad lietuviai 
jo kaip mane, taip ir kitus lie
tuvius.

— O dabar ar tebekolioja 
lietuvius.

— Ne, dabar jau geriau, da
bar hebepersekioja tiek lietu
vių.

Čia ėmė statyti visų eilę 
klausimų advokatai Stankevi
čius, Bataitis ir kiti, bet liu-

diniilkas aiškiai ir sąmoningai 
jiems atsakinėjo.

Kokių politiką varė mo
kytojas Hak?

— Jis mušdavo 
lietuvius, agitavo, 
nas esąs vadas 
klausyti.

Civ. ieš, adv. Toliušis:
— Ar ir neumaninkai ir sa- 

sininkai neapkentė lietuvių?
— Abeji neapkentė, tik sa- 

f       * ■■ iii >  ......     — ...

ir koliodavo 
kad Neuma- 
ir jo reikia

sumušė?
neumanin-

lietuvis ir

sininkai buvo švelnesni.
— O kas tamstų
— Mane sumušė 

kas Gudjonis.
— Dėl ko mušė?
— Kad aš esu 

šaulys.
Kaltinamasis Lorencas:

Iš kur žinai, kad aš bu
vau Vokietijoj su Neumanu?

— Šimkus sake, — atkirto 
Lebartas.

gin-

nuo 
į Klai-

vardais,

išvaryti, 
agituoti 
atsišau-

būry buvo

visi pana-

kad jo bu-

Zasas; Ar Hako 
ir mano partijos?

— Buvo visokių, 
šus.

Hakas paaiškina,
ry buvę ir neumaninkai ir za- 
sininkai, bet 
ję varyti.

Otto Friš 
artinęs prie 

(reiškė nieko

politikos negale-

(Friesch). Prisi- 
stalo tuojau pa- 
neatsimenųs. Aš 

(Tąsa pusi. 8-čiam)

GYDYTOJAI IR PENTIS T AI

Kolio

LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso Tel. boulevard 6018 
Rez. Tel. Victory 2343 ■ 

Dr. Bertash .
756 West 35th St

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

Nedaliomis pagal sutartį.

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. NedSlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prosnect 1930

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

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

AKIU SPECIALISTAI

Trys Paprasti Žingsniai 
Palengvinti Skaudamą Gerklę 

Minutes• ryv •
į i ris

ISutrupinklt ir iAmaiAykit 3
■ BAYER Aspirin Tabletkas 1/3

"• Uiverakit galvų | užpakali, 
tcrul truputi* nulaAtf | gerklę. 
Padarykit lai dusyk. Po garga
liavimui neplauki: burnos.

Moderniškas, Moksliškas Budas 
Stebėtinai Lengvas

ATSIMINKIT NURODYMUS 
PAVĖIKSLfe

štai yra saugus, moderniškas ir pasek
mingas būdas palengvinti gerklės skau
dėjimą. šis būdas palengvins skausmą, 
aštrumą ir iritaciją j taip mažai laiko, 
kaip dvi arba trys minutės. Dadgelis 
gydytoju pataria ir milijonai seka sulig 
jų patarimų. Pamėginkit ir jus.

Viskas ką jbs darote tai sutrupinate ir 
išmaišote 3 BAYER Aspirin Tabletkas 
į trečdali stiklo vandens ir gargaliuo
jate su juo" dusyk—kaip parodoma pa
veiksle. (Jeigu jus turite peršalimo 
ženklus, priimkite BAYER Aspirin ir 
gerkite daug vahdehs).

Nusipirkite TIKRAS BAYER Aspi
rin Tabletkas dėl šio reikalo. Jos pasi
leidžia ir ištirpstą pilnai, padarydamos 
gargaliavimą be įrituojančių dalelių.

BAYER Aspirin kainos tapo galuti
nai nupiginto?, taip, kad dabar nėra .. ..... v... tikras

Buy gloves with what 
it suves

Alku. »O««U •>

ar*, w ą 
« plrltlnaltes «r 
i.embėrt Phermecel Oo.

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c

AKUŠERĖS

3 Jeigu Jus turite pruni-
• klt S BAYĖH A-Pirln Tab- 

letkas. Uferklt pilną sti’tl* van
dens. Atkartoki!. |el reikia, se
kant nurodymus paltelyje. .

priežasties priimti kitas negu 
Bayer, kurias jus norite.

DABAR ■
1KPU U KAINOS aht Genuine ’ W Aspirin Radikalai Nupi- 

gihtOs afit Visų Didžių.

Mrs. Artelia K. Jarusz
-_____________ Physical Therapj

x and Midvvife 
6109 S. Albany 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 

ĮĮEmr^ ' gimdymo namtiv
Moti Se ar ligoninėse, 

dūodu massage 
eleetrie treat- 
ment it magne- 
tie blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginome Patari
mai dovanai.

■ , 1 "i it ii imi———

ADVOKATAI

Bayef

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tėl. Boulevard 2860 

ReZ. 6015 So. RoCk^ell St* 
tol. Republic 9723

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 Wehtworth 6330 
Rez. Hvde Park 8395

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

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

KITATAUČIAI

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Miėhigan 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., kantp. Franciscoav.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. T. Dundulis 
gydytojas ir chirurgas 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Vitginia 0036

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

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9-9
2420 W. Marąuette Rd.
arti Western Avė. Hemlock 7828
-   1 .... . A-L—> X --•■■X... - ... .

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai, Nerišliomis nūo 10 iki 12 ' 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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 Arteslan Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Kiti Lietuviai Daktarai. 
.M ..n ..!■*» I t.*— *■ * t t iinfiH.irf i., r *1111 « imi

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 8488

Dr. Charles Segal
OFISAS .

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vkl. pietų. Ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakar«o. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas ^ards 0994 

Dr. Maunce Kahn 
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vat. 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 
chronišku ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81st Street.

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

dieni.

DR. VAITUŠH, 0PT» 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins Aklų įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos . (skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu* 
mo. Skaudamą aidų įkarštį, atitaiso 
trumparegystę ir tdlįfegystę. Priren* 
gia teisingai akinius^i Visuose atsiti
kimuose egząminavinias daromas su 
elektra, purodunčią mažiausias klai* 
dar. Speęialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai* 
sumos. Valandos nup lO iki 8 v. Nė- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų, akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

i» i,■, titi -4.x. i iiiii l ii'i, .,j,i i i i iiuit. , nu.ij.

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

____ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Aklė 
į1-; Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St. u 
Valandos uo 10^-4, iiuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų. 
, , , ........... i„k ................-....................................... .......

AKIU SPECIALISTAS
27 MĖTŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius dM risokių akių

11

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

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

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

N. RADIS Ch.

TeL Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai .

4092 ARCHER AV.

Visi Telefonai: 
Yards 1741- 

1742 
t'AlDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI 
Ambulance Patarna
vimas Diena it Nak
tie Moderniška Kop

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4603*0? S. Hermitage 
Avenue

ANTANAS PETKUS
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct 

Tel. Cicero 2169 
CICERO, ILL,

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

4447 eld Avė,

DHihn J. Smetona Simon M. Skudas
ORTOMHTRĮSTAS

1801 Sėt " ‘
lampas 18 S t 
ralaftdos nuo 9

ąnd Avė.
one Canal 0523 

______ _________ tr iįub 1:30 
M

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
TeL Monro# 8877

ATĖJUS LIUDYSIU! 
PASIRINKITE!)

Juozapas Eudeikis
ir

Tėvas
Laidotuvių Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patamarfa laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikąle meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel Canal 2515 arba 2616 
skyrius* 

1439 S. 49 Ct., Čięero, UI.
T«L Ciaero *027

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kainų prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
T TKVT'TTVTTT r’T? A UntJTTTC LULIUVIŲ mKAdUKIUo

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
Moderniška koplyčia dykai. 

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

I.J. ZOLP .
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 6208 ir 8413 

1327 So. 49th Ct
Koplyčia dykaiTek Cicero 8724.

.. . . . v



NAUJIENOS, Chicago, IIITrečiadienis, vasar. 13, 1935

Laiškai PašteTeutono Pinklės
Rašo Antanas Kalvaitis

iškaba

Politika

ELECTRIC IRONER

WASHING MACHINE

Viso

BUDRIKO NUOLAIDAšiam laikui dar

Tiktai už

NACIU SUKILIMAS KLAIPĖDOJE

Garrlck Theatre Bldg.

Gerkit ir Reikalaukit

Apie ideologinius skirtumus
galime bu

NATHAN
KANTER

Lietuviškos 
Degtinis

114.00
45.00

bet nerodėme dėl 
lietė partijos vi-

Preliminaries of 
NAUJIENOS Cage 
Meet come to a close

rinkos 
vokie- 
sauva- 
nesun-

To projekto
— išgauti iš

Šlifuoti Akiniai
Sustiprins regėjimą

Nuo Peršalimo 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

MARQUETTE PARK 
sišaukiu į penkiolikto 
lietuvius demokratus.

Atlantic Villagers—23; Ban 
ners—19.reikalingi pini 

dar kartą pini

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

Visose Alinise 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

Aštuonioliktų Lietuvos Ne 
priklausomybės metų išvaka 
rėse

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

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

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.

faktus, - 
mininkas

— Kodėl tamsta pasirašei 
ant memorandumo?

— Aš nežinau, atnešė ir pa
sirašiau.

Ernst Tydke (Tiedtke). Taip 
pat pasirašęs Zaso memoran
dumą. Bet nieko neatsimenąs 
ir nežinąs.

— Tai gal girtas buvai, kai 
pasirašei ?

— Neatsimenu.
Į visus klausimus atsakinė

jo tik nežinau, neatsimenu.
Marta Srugytė (Srugies). 

Sovogo partijos biuro mašini
stė iš pradžių pasisako taip 
pat nieko nežinanti ir neat
simenanti, tik paskaičius duo
tus net du kartus pas tardy
toją parodymus staiga viską 
atsiminė ir prisipažino, kad 
viskas teisybė. Srugytė dirbo 
sykiu su Molinu ir buvo labai 
patikima Neumanui. Ji parodė, 
kokia tvarka buvo Sovogo biu-

Yrą taip pat žinoma, jog ka
rą pradėti ir svarbiausia jį iš
lošti (o užpuolikas eina karau 
visuomet su tai minčia, kad jis 
karą laimės) 
gai, pinigai ir

Šių grūmojimų Lietuva ne
išsigando. Atsakydama į nazių 
karišką manevrą, Lietuvos Vy
riausybė nusiuntė keletą pulkų 
kariuomenės Vokietijos pasie
nin, gi bylą ir toliau svarsto, 
traukdama aikštėn nazių dar
belius Klaipėdos Krašte.

Perėję, nors trumpais bruo
žais, musų su vokiečiais nesu
sipratimų objektą prieiname 
prie opiausio klausimo: ar ga
li kilti tarp Lietuvos ir Vokie
tijos ginkluotas susirėmimas 
karo formoje?

Pirm negu atsakyti j šį klau-

kaimyno, vokiečiai 
kitokių metodų. Pa- 
Saro plebiscito pasi- 
nukreipė savo ataką

X << Pritaikinti jusq akims /J
nužemintomis kainomis //
Apsaugok regėjimą, pri- 
žiūrėk gerai akis, o 
reikės niekuomet gailėtis

Pulkus Prarastąjį regėjimą, silpnas ir kreivas
Zylo-Shell akis galima dažnai atitaisyti su naujai
rėmai paera-<<\£<. išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.
žiną veidą Jie ausaugos jūsų akis, pašalins akių
nuovargi ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais skaityti mažas rai
des, siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

simą, pažvelgkime, prie kokių 
aplinkybių galimas moderninis I 
karas.

Didysis karas, kurio užuo
mazga prasidėjo Sarajevo inci
dente, buvo ne tarp galingos, 
tais laikais, Austrijos ir suly
ginamai mažos Serbijos, bet 
tarp vadinamo vokiško ir pran
cūziško blokų. Serbija, pakel
dama numestą Austrijos pirš
tinę, žinojo, kad už jos pečių 
stovi didžioji Rusija su galin
gomis sąjungininkėmis Pran
cūzija ir Anglija. Austrija gi 
turėjo stiprų sąjungininką Vo
kietijos, Turkijos ir Bulgari- 
. os valstybėse. Kitais žodžiais 
didysis karas kilo tarp dviejų, 
norinčių Europą valdyti blo-

, kad Jie kenčia 
NEURIT1S, NEU- 
. NERVIŠKUMO.

LIGOS, kuomet 
nuo VARIUOSE

, ir reikalauju, kad šis 
darbas butų atšauktas, ir kad 
mes lėto wardo lietuviai dary
tumėm atskirą masinį mitingą, 
o ne su kitais susidėję, kadan
gi mes gausime didelį nusiže
minimą arba diskredituos mus 
ant visados. Argi ištikrųjų mu
sų valdyba yra tokia silpna, 
kad pasiduoda keliems numiru
sioms politikieriams suvylioti 
lėto wardo lietuvius? Kaip 
musų Ward Committeeman 
mastys apie tai? Tiktai pamąs
tykite apie šitą dalyką.

—Narys.

Bet tie planai nenusisekė. 
Nors lietuviams prisiėjo smar
kiai nuo tos ekonominės kovos 
nukentėti, bet per sulyginamai 
trumpą laiką ir energingą Vy
riausybės akciją surasta mu
sų prekėms naujų rinkų. Ga
miniai, kuriuos ankščiau išvež- 
davome į Vokietiją, surado sau 
vietą Anglijoj, Prancūzijoj, 
Belgijoj, Austrijoj, Čekoslova
kijoj ir net tolymoj Afrikoj.

Anot patarlės “lazda turi du 
galu”, Lietuva, negalėdama Vo
kietijoj savo gaminių parduo-

Pažiurėjus į dabartinį Euro
pos valstijų politinį grupavi
mąsi, atrodo, kad Vokietija šo
vinistinės politikos dėka, nu
stojo draugų ir tapo visiškai 
izoliuota. Ankstyvesni jos są
jungininkai visiškai pranyko, 
sumenkėjo ir šiandieną nesu
daro rimtos jėgos, ant kurios 
Vokietija galėtų savo planus 
remti. Naujų dar politinių 
draugų, išskyrus Lenkiją, apie 
kurios draugingumą tenka abe
joti, nesusirado.

Mes taip pat skaitome spau
doje apie prancūzų bei Sovie
tų Rusų politikų pastangas su
tverti taip vadinamą Rytų Eu
ropos Lokarno. 
pagrindinė mintis 
didžiulių kaimyninių valstybių 
pažadą, kad jos garantuotų 
Pabaltijos Valstybių nepriklau
somybę.

Nemanykime, kad prancūzų 
ar rusų politikai tai daro iš 
ypatingos Lietuvai, Latvijai ar 
Estijai meilės. Tiems vyrams 
rupi sudaryti stiprų buferinį 
vienetą, kad užkirsti vokiškos 
ekspansijos “Drang nach Os- 
ten” politikai. Sudarius tą blo
ką, bus atsiekta Europoje po
litinė pusiausvira, reikalinga

Semifinals played next Sunday 
at Fuller Park; finais—Feb. 
22nd at St. Agnės Audito
rium

After some exciting and live- 
ly racing during the ten weeks 
past the preliminaries of the 
Naujienos Tournament came to 
a close.

With several teams having 
dropped out from the tourna
ment lašt Sunday’s game saw 
eight leading ųuintets meets 
to decide which of them will 
play in the preliminaries to be 
held next Sunday at Fuller.

The finais of the Tourna
ment will be played on Wash- 
ington’s Birthday, Fridąy, 
February 22nd at St. Agnės 
Auditorium in Brighton Park. 
The teams that will play in the 
finais are the Mažeika’s Aces,| 
J. F. Eudeikis’ Boosters, Bulawj 
Aces and the Atlantic Villagers 
certain to be present.

The result of the games of 
lašt Sunday are as fololws:

Red Roses 13; Washington 
A. C. 11. ‘

Red BiW—21; Belskis—17.
J. F. Eudeikis’—26; Bulaws

Vokietija iki 
nesuspėjo pasigaminti reikalin-l 
gų karą pradėti ir jį laimėti 
kapitalų. Pažvelgus į Jos eko
nominę padėtį atrodo, kad 
užuot žengti i geresnę ateitį, 
kraštas kiekvienais metais su
tinka vis didesnes vidaus eko
nomines problemas.

Iš paskelbtų apie Vokietijos 
eksportą statistinių davinių ma
tyti, kad praeitais metais Vo
kietija išvežė už 284 milijonus 
markių prekių mažiau, negu 
įvežė, tuo tarpu kai 1933 me
tais jos eksportas viršijo im
portą 668 milijonais markių. 
Bedarbių skaičius per 1934 me
tus padidėjo 7ė0 tūkstančiais 
ir dabar siekia milžinišką, Vo
kietijos sąlygose 3 milijonų 
skaitlinę. Tie faktai įrodo di
dėjantį krašte skurdą ir prie 
tokių sąlygų sunku tikėti, kad 
musų kaimynai, užmirštų ele- 
mentarį logikos dėsnį, mestų- 
si j avantiūrą, kuri anaiptol 
neatneštų laukiamos pergalės, 
bet.- privestų kraštą prie eko
nominio bei soči j alio žlugimo.

Nors politinė išmintis turė
tų Vokietijai diktuoti kreipti 
didesnio dėmėsio į vidaus tvar
ką ir santykių su kaimynais 
sureguliavimą, bet iš jos gali
me laukti visokių siurprizų. 
Juk nesenai skaitėme spaudoj, 
kad Vokietijos intelektuališki 
reprezentantai— studentai ant 
laužų degino ne ari jonų moks
lininkų veikalus primindami 
dvyliktojo šimtmečio herbarus; 
išmėtė lauk mokslininkus, ku
riuos civilizuotas pasaulis skai
to dvidešimtojo amžiaus paži
bomis; tad ir politinėje su Lie
tuva kovoje, gali pavartoti vi
sai nelogiškų žingsnių ir ban
dyti neoficialiai pučo keliu at
siimti Klaipėdą

Bet tame

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th Street — Telefonas Yards 1829

svarstymą nenu- 
naziai , nuvyksią 
tvarkai padary-

prarado lietuvišką rinką.
Negalėdami tuo budu įveik 

ti nedidelio, bet gaivaus ir en 
ergingo 
stvėrėsi 
drąsinti 
sekimu, 
prieš Lietuvą.

Garsiai Sasso bylai prasidė
jus, kurios nagrinėjimas rodo, 
kaip musų kaimynai susikom
promitavo, laužydami papras
čiausios tarptautinės teisės dės
nius, pradėjo aštrią prieš Lie
tuvą propagandą kaip spaudoj, 
taip ir radio pagelba. Pradėta 
skelbti įvairios apie lietuvius 
insinuacijos, o oficijalės Vokie
tijos spaudos agentūros siun
tinėjo komunikatus j užsienius 
prieš tariamą lietuvišką “opre- 
siją”, lygindami lietuvius prie 
azijatų. Bet ir tasai metodas 
neišėjo Vokietijos naudai. Tei
sybė, nekuri spauda naudojo
si tais komunikatais, bet tal
pino taip pat ir koresponden
tų, kurie nuvyko Lietuvon Sas
so bylai aprašyti, pranešimus. 
Tuose pranešimuose gan objek
tyviai bylos eiga aprašyta ir 
nekuri Europos spauda, kaip 
tai, Švedijos, Norvegijos, Pran
cūzijos, Anglijos, Čekoslovaki
jos, Sovietų Rusijos ir t. t. at
virai stojo Lietuvos pusėn. Tad 
ir šią vokišką ataką reikia 
skaityti nenusisekusia.

Galų gale, matydami, kad 
su Lietuva nelengva apsidirb
ti, sutraukė Lietuvos pasienin 
ginkluotus nazių burius, kaip 
ir norėdami mus išgąsdinti 
grumojimu, kad jei musų teis
mas bylos 
trauks, ta 
Klaipėdon

BISMARCK BEER
“WITH THAT GOOD OLD FLAVOR”

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

wardo 
Musų 

demokratiškas kliubas yra visai 
jaunas, bet gana skaitlingas ir 
veiklus. Bet štai musų kliubo 
vadai sumanė negerą dalyką, 
žinoma, man gaila, kad aš tu
riu pareikšti šitą, kritiką. Rei
kalas yra toks: tryliktame 
warde yra naujai susitveręs 
lietuvių demokratų kliubas. 
Kiek aš žinau, tame tryliktame 
wardo kliube jie turi apie 26 
narius, su jų, visom šeimynoms 
ir draugais, bet jie gudriai nori 
suvylioti 15to vvardo kliubą, o 
musų valdyba to dalyko neper- 
mato.

Septynioliktą dieną šito mė
nesio jie rengia masinį mitin
gą, bet kad pasekmės butų už
tikrintos, taf'13to wardo kliu
bas nori pavartoti 15to Wardo 
kliubą kaipo įrankį, tai yra, jie 
sutrauks musų wardo žmones 
ir parodys 13to wardo politi
kieriams, kad tai šita grupė 
yra 13to wardo lietuvių demo
kratų kliubo pariai, o 15tas 
wardas už tai nieko negaus.

Griežtai priešinuos!
Taigi, aš, kaipo narys 15to 

wardo kliubo noriu perspėti 
savo narius ir valdybą, kad ši
tokie suvyliojimai yra pragaiš
tingi 15to wardo kliubui, o lai
mėjimas trylikto wardo naujai 
iškeptiems buk tai demokra
tams. Aš griežtai preišinuosi, 
kad musų valdyba parduoda sa
vo kailį 26 nariams trylikto

ninkė ‘ nežinanti, žinanti tik 
tiek, kad didelio skirtumo ne
buvę. Vieniems patikdavęs Za- 
sas, kitiems Neumanas.

Biure buvo samdomi keturi 
tarnautojai.

Sovogo narių buvo 
6,000.

— Ar spausdinot nacional
socialistines dainas?

— Taip.
— Ar buvo komendanto jsa- 

aplinkraščius jam

15-to wardo demokratas 
nenori 13to wardo 

sumanymo

kyta visus 
parodyti ?

— Buvo, 
to, kad tai 
daus susitvarkymą.

— Ar nešei kokius raštus j 
konsulatą ?

—• Ne, aš juos įmesdavau į 
dėžutę.

čia dėl tų raštų siuntimo 
įvyko . gyvas pasikalbėjimas, 
kuriame dalyvavo pats Neu
manas ir Molinus.

Simonaityte Eva lietuviškai 
papasakojo, kaip įvairus Šovo- 
go partijos raštai buvo spaus
dinami seimelio raštinėje, ku
rioj ji buvo raštininkė. Ja 
Neumanas ir jos viršininkas 
Dresleris nepasitikėjo ir viską 
slėpdavo, nes ji buvusi ten vie-

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

Collateral Paskolas.

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

Tel. Franklin 0576

(Tesą iš pusi. 2-ro)
nesu girdėjęs, kad Dresleris 
butų rengęs sukilimą — ėmė 
teisinti Dreslerį.

— Tamstos pareiga sakyti 
pastebėjo teismo pir

šle laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriausįjį paštą 
(Ganai ir Van Buren streets) 
langelio, kur padėta 
atsiimti. Reikia klausti prieš 
“Advertised Window".

7 Ecimovich Vikter
8«/2 Kauzlarich Antonij

11 Masaitis Atonas
15 Pleikiki Orsola
21 Selecky Peter
25 Urban Walter
26 Urbas Mikolas 
28 Zablackaite A.

ti užtikrinti, kad Lietuvos ka- wardo, 
riuomenė ir Lietuvos šauliai, pu-, 
čistus įtinkamai .sutiks, juos pa
vaišins ir pasiųs ten, kur jie 
priklauso.

Iš to išeina, kad oficijalus 
karas tarp Vokietijos ir Lietu
vos prie esamų sąlygų, negali
mas; kad Lietuvai negręsia di
desnis karo pavojus, negu ki
toms Europos šalims; kad Lie
tuva yra tai dalelė to kompli
kuoto Europos politinio orga
nizmo; kad pasikėsinimas prieš 
Jos nepriklausomybę uždegtų 
pasaulinį karą.

Ret Lietuvos Vyriausybei, 
išsisaugoti teutono pinklių, pri
sieina vartoti šaltą protą ir 
kiekvieną žygį rimtai apgalvo
ji. Ši kova įrodė gilią Vyriau- 
Isybės- politinę išmintį tad ga
lime būti užtikrintais, kad iš 
šios kovos Lietuva išeis perga
lėtoja.

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

TELEFONAI BOULEVARD 8167-4705

PILĖS
Be peilio, deginimo arba skausm* 
meilines 
NI TUMERIAl, 
PRURITIS 7 
TRATIS ir kitos inčfillnčs ligos gydomos 
musų U 
Metodu 
Mes yp 
netekę 
člok nuostabu kaip tos rūsčios, be vilties 
ligos greit atsiliepia į S| treatmentų.

. VARICOSE
GYSLOS IR VOTYS

Greit ir be Skausmo Panaikinamos. 
Daugelis žmonių mano, 
nuo RHEUMATIZMO, I 
R ALGI A, ARTHRITIS. 
PŪSLES, AR INKSTŲ 
Jų liga tikrai paeina 
GYSLŲ, VOČIŲ, SUTINUSIŲ BLAUZDŲ 
arba MĖSINĖS LIGŲ.
BE IŠLIKIMO Iš DARBO 

ARBA Iš NAMŲ
The VARICUR padarč tūkstančius links
mais — KODĖL NE JUS?

REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELES 
DYKAI.

DYKAI EGZAMINACIJA IR PATARIMAS
Ofiso valandos: 9 iki 8 kasdien. Antrad. 
ir Penktad. tiktai nuo 9 iki 6.—Neda
liomis nuo 9 iki 1 po plot.

VARICUR 
INSTITUTE

64 WEST RANDOLPH ST.
4-tos lubos

Mutual LiguorCo
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803

Vokietija. Tos žinios sukėlė 
Amerikos lietuviuose neramu
mo ir rupeščio, nes sunku bu
tų surasti bent vieną šeimą, 
kuri neturėtų su Lietuva šio-l 
kių ar tokių ryšių. Vieni iš 
musų turime Lietuvoj šeimas, 
kiti gimines ar pažįstamus ar
ba turtą.

Tų gandų akyvaizdoj bus 
pravartu, bent trumpais bruo
žais peržiūrėti esamą padėtį, 
paanalizuoti tuos gandus ir pa
daryti Išvadų, ar iš tiesų Lie
tuvai gręsia karo pavojus.

Kam teko sekti Lietuvos pa
skutinių kelių metų ekonomi
nę ir politinę raidą, tas patė- 
mijo, kad toji kova, kuri da
bar pasireiškė konkretesnėje 
formoje, jau senai eina. Vo
kietija, norėdama priversti Lie
tuvą, kad pastaroji duotų pil
ną liuosybę vystytis Klaipėdos 
Krašto vokiškai propagandai, 
pradėjo taip vadinamą ekono
minį karą, uždedama lietuviš
koms prekėms prohibityvius 
muitus, kad tų prekių jokiu 
budu negalėtume Vokietijoj 
parduoti. Beto, vokiečiai už
draudė lietuviams vežti savo 
gaminius ir į kitas Vokietijos 
kaimynines šalis, neleisdama tų 
prekių tranzitu pervežti per 
Vokietiją.

Tuo galingu ekonominiu įran
kiu jie manė priversti Lietu
vą pakeisti vedamą liniją ta 
prasme, kad negalėdami susi
rasti savo gaminiams 
busime priversti leisti 
čiams Klaipėdos Krašte 
liauti. Gi per Klaipėdą 
ku bus prieiti ir prie Didžio
sios Lietuvos ir per keletą me
tų intensyvės propagandos Lie
tuva virs Vokietijos provinci-

ti visus savo užsakymus iš Vo
kietijos perkėlė į tas šalis, kur 
turime galimybės savo gami
nius parduoti. Rezultate vokie- 

gauname neramių žinių, j kurie ankščiau lošė žy- 
kad Lietuvą rengiasi užpulti niausią Lietuvos importe role,

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS mft

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD W į

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool. ^1 I N I

Rusilka ir turkiška pirtis ‘
Moterims- seredomis iki 7 v. v.

VOTIS, 
r 

(NležančioH

Švelniu ir 
i. 
patingai kviečiame tuos, 

vilties būti pagydytais.

SPRAGAS. KRAUJU 
FISSURES, FISTULAS, 

Pilės), PROS-

neskaudžių VARICUR 

kurie yra 
Yra sta-

, ■■ -V
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siąšti palto Monoy 
su Užsakymu.

šitą reikalavimą išpildyti, tai ji turėtų įsakyti visiems 
darbininkams Stoti į Darbo Federacijos linijas. Bet tuo
met kas pasidarytų? Tuomet tos unijos pavirstų val
džios proteguojamomis organizacijomis. “Kompanijų 
unijos” yra netikęs dalykas* bet valdžios unijos butų 
dar prastesnis.

Amerikos Darbo Federacija pasirodė negabi orga
nizuoti darbihitikų mašes, kadangi ji yra sudaryta ama
to sąjungų pagrindais, šių diėhų stambioje pramonėje 
amatų skirtumai yra kone išnykę. Todėl Federacija prie 
masių neprieina.
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Patentuoti vaistai
Orderiu

ITALIJOS ŽYGIS AFRIKOJE

Ilgą laiką buvq kalbama apie karo pavojų Tolimuo
se Rytuose ir Balkanuose, ir beveik niekas nekreipė dė
mesio į tai, kad karas yra ruošiamas visai kitoje vie
toje.

Italija jau rengiasi pulti Ethiopiją, kuri guli šiaur
rytiniame Afrikos kampe. Mussolini pašaukė prie gink
lo 25,000 vyrų, daugiausia iš tų, kurie buvo paimti į 
kariuomenę 1911 metais ir paskui išėję į atsargą. Jie 
yra Skubiai muštruojami, o tuo tarpu dvi divizijos, su
sidedančios iš parinktų kareivių, laukia Sicilijos ir pie
tinės Italijos uostuose, kada joms bus duotas signalas 
keltis pet Viduržemio jurą. Karo aeroplanai jau yra 
pasiųsti j italų kolonijas Afrikoje Eritrėją ir Somali 
Žemę.

Ethiopiją arba, kaip ji pirmiaūs Vadinosi Abysini- 
ja, yra nusigandusi Jos pasiuntinys Romoje, Nėbradas 
Yesus, sako, kad jo kraštas kovosiąs iki paškutinos, 
gindamas savo nepriklausomybę.

Vargiai galima abejoti, kad italai rengiasi užka
riauti ir pavergti tą Afrikos kraštą. Italija seniai sten
giasi praplėsti savo kolonijas Afrikoje. Ji tenai turi du 
dideliu sklypu žemės, kurie apsiaučia Ethiopiją iŠ šiau
rių ir iš rytų, atkirsdami jai priėjimą prie juros. Prieš 
keletą savaičių Francijos ministeris Lavai buvo Romo
je ir prižadėjo italams užleisti daugiaus teritorijos Af
rikoje. Prie tos progos, matyt, Francijos valdžia sutiko 
nesipriešinti ir italų žygiui prieš Ethiopiją, kuris yra 
dabar vykinamas.

Priekabę šitam puolimui {>rieš nepriklausom^ ėthio- 
pų valstybę Mussolini surado tame, kad jos valdžia, 
girdi, esanti silpna ir nestengianti suvaldyti savo pa
sieniuose banditų, kurie šaudo į italų sargybą, žodžiu, 
fašistų valdžia žada tenai “padaryti tvarką” — pana
šiai, kaip japonai kad padarė Mandžurijoje.

Italai, žinoma, sumuš Ethiopiją, kuri yra neturtin
gas ir ekonominiai atsilikęs kraštas. Ji turi apie 10 mi- 
liohų gyventojų, t. y. mažiau negu ketvirtą dalį to, ką 
turi Italija. Ethiopiją yra Tautų Sąjungos narys, bet 
hė vienas Tautų Sąjungos šulas jos heužtariū; Kažin 
ar ją bent užtars sovietų Rusija, kuri dabai* turi savo 
nuolatinį atstovą vyriausioje Tautų Sąjungos įstaigoje? 
Varnas varnui akies nekerta.
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DARBO FEDERACIJOS KEBLUMAI

Konfliktas tąrpe Amerikos burbo Federacijos vir
šininkų ir Roosevelto administracijos dar tebesitęsia, 
federacijos galva Green reikalauja, kad valdžia pripa
žintų, jo organizacijai teisę kalbėti visų darbininkų var
du. Rooseveltas su tuo nesutinka. Jisai nurodo, kad di
delė dauguma Amerikos darbininkų yra heorganizuoti 
ir kad tarpe organizuotųjų darbininkų tik dalis priklau
sot Federacijai.

Kiekvieno pažangaus žmogaus simpatijos turętų 
būti Green’o pusėje, nes jisai reprezentuoja darbinin
kų unijas. Bet tenka pasakyti, kad yra logikos ir Roose- 
Vfelto nusistatyme. Darbo Federacija, iš tiesų, nesugė- 
bėjo sujungti po savo vėliava daugumos darbininkų. Iš
tisoje eilėje stambių industrijų ji pirmiaūs neturėjo 
nieko. Kada prasidėjo NRA, kuri garantuoja darbinin
kams kolektyvių sutarčių teisę, Federacijai atėjo puiki 
proga gauti narių Visosė dirbtuvėse, bet ji iš to mažai 
gavo naudos*

Per pusantrų metų NRA gyvavimo Darbo Federa
cija suorganizavo tik apie 10 dalį pramonės darbinin
kų. Kiti 90 nuošimčių paliko arba neorganizuoti, arba 
susimetė į “kompanijų unijas”. Tokiu budu įstatymo 
keliu pripažinta teisė darbininkams organizuotis ir 
rinkti savo įgaliotinius pastatė Darbo Federaciją į keb* 
lią,padėtį. Kuomet milžiniška dauguma darbininkų ne
priklauso prie Federacijos, tai darbininkai įmonėse daž
niausia išsirenka įgaliotinius, kurie apie Gteen’ą benori 
nė girdėti.

Iš to ir kilo dabartinis Federacijos viršininkų susL 
kirtimas su valdžia. Jie nestehgia suorganizuoti dar* 
bininkus, bet jie reikalauja, kad valdžia juos vienus lak 
kytų tikrais darbininkų atstovais* Jeigu valdžia norėtų

ihų chemiška analizė parodoj 
jog tie vaistai jokios vertes 
neturi.

Išvada iš viso to tokia: kas 
bahdo patentuotais vaistais iš
sigydyti, tas ne tik bereikalin
gai eikvoja pinigus, bet ir sta
to savo gyvastį pavojun.

metais sklokininkai beveik be 
jokio pasipriešinimo užleido 
kuopos vadovybę Ščyrife’msiėms. 
Sako, dėl tuščio maišo neuž
simoka nuolat rietis.

PHeš porą tofetų tyrieji bii- 
vo pasimoję užkariauti vietos 
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SKELBIA VAJŲ

Kova su šarlatanais. — 
Kaip “nuo pikto liki
mo nėra atsigynimo”, 
taip nėra apsigynimo 
nuo patentuotu vais
tų. — “Stebuklingų 
vaistų” garsinimas.— 
Amerikos žmonės per 
metus išperka paten
tuotų vaistų už $350,- 
000,000. — Pavojinga 
gydytis patentuotais 
vaistais.

Pastaruoju laiku Chifcagoje 
prasidėjo vajus prieš visokius 
šarlatanus, kurie įkalbėjimais, 
sugestijomis, hipnotizmu ir ki
tokiomis priemonėmis gydo 
žmones. Tie šarlatanai mėgsta 
;ituhiotis “profesoriais”, psi- 
choanalistais, jogais, okultizmo 
“mokslų” žinovais ir kitokiais 
skambiais vardais, žodžiu, jie 
Sukuria kažkokią misteriją, ku
ri daro didelės įtakos prieta- . 
ringiems žmonėms.

Sergantys žmonės eina pas 
juos gydytis, neša savo dole
rius. Ir dažniausiai pasitaiko 
taip, kad jie praranda ne tik 
savo sveikatą, bet ir savo do
lerius. ‘

Ir tai visai natūralus daly- i 
kas. Tiems šarlatanams ne 
žmonių Sveikata rupi, bet jų 
doleriai. Apie ligas, jų prie
žastis, jie nieko nesupranta. 
Medicinos mokslas jiems yra 
svetimas dalykas. Jie turi tik, 
kaip yra sakoma, gerą liežu
vį, — sklandžiai gali kalbėti, 
to* matomai, ir pakanka, nes 
kai kurie jų daro visai neblo
gą biznį.

tačiau nuo šarlatanų Visgi 
dar galima apsiginti. Jiems yra 
pritaikomi įstatymai, kurie 
draudžia gydyti žmones be lei
dimo. štai kodėl ir Chicago j ė 
jau keli šarlatanai pakliuvo į 
bėdą: jie tapo areštuoti ir pa
traukti atsakomybėm

Bet. kaip “nuo pikto likimo 
nėra atsigynimo”, taip nėra 
apšigyhinio riUb patentuotų 
Vaistų. Paimkite bile Vieną pi
gios rųšies žurnalą ir atskleis
kite jį. Pripuolamai, Visai nie
ko nėieškodahii. Štai ant Vie
no puslapio garsinimas kokių 
tai stebuklingų vaistų, nuo ku
rių “taukai ištirpsta, kaip pa
vasarį shifegaš”. GarSiilimas sa
ko, jog ir storiausi boba, jei 
ji per kelias savaites naudos? 
itibs vaistus, atgaus mergiotes 
figūrą: pasidarys lėkna ir 
grakšti, kaip dviejų dešimčių 
metų amžiaus mergina.

Kitoje vietoje Skelbiama Ste
buklingi vaistai nuo goiterio. 
Kas yra gbiteriš? Viši šiandien 
žiho, kad goiteriti serga tiė 
žmohės, kurių sistemoje nėra 
pakankamai Jodinos (iodine). 
Mūsų vaistai, sako garsinimas, 
tą trūkumą papildo. Na* o kai 
žmogaūs organizmas gauha pa
kankamai iodinos, tai ir gbi- 
teris pranyksta.

Vėžys! Tai baisi liga* Bet 
nėr d reikalo tos Ilgos bijotis; 
Toks ir toks “profesorius” dr 
“daktaras”, sako gafsihimas 
kitame puslapyje, sūrddb ra* 
dioaktihgUs vaistus* kurie Vė
žį pašalina, kaip su ranka/Ne
reikia nei peilio, nei operaci
jos, —* išsirašyk kelias bonkes

vaistų ir viskas bus gerai.
Atsikėlęs ryto metą jautie

si sutUgęs, nėra “pėp”. Tai 
pareina niio to, sako garsini
mas kitoje vietoje, kad orga
nizme prisirenka nuodų, ku
riuos būtinai reikia pašalinti. 
Musų vaistai tai padaro. Var
tokite juos ir jus tuoj pradė
site geriau jaustis. Atjaunėsi 
te, turėsite daugiau energijos, 
hebėkahkins jus daugiau nuo
vargis.

Jus gal sergate cukrine li
ga? Tai nieko. Jus galite leng
vai išsigydyti, tik vartokite 
musų vaistus. Nereikės jtims 
prisilaikyti hei kokios ten di
etos, nei ko kito. Musų vaistai 
jaū pagydė 
nių, tad dėl 
ko abejoti.

Tos rųšies
Surasti beveik kiekviename žur
nale ir kiekviename laikrašty
je. Ir stebuklingų vaistų ga
mintojai daro gana gerą biz
nį. Apskaičiuojama, kad pėr 
metus Amerikos . žmonės pa
tentuotiems vaistams išleidžia 
apie $350,000,000!

Daugumoje atsitikimų tiė 
vaistai jokios vertės neturi. 
Jie ne sergančius žmones iš
gydo, bet tik jų. kišenes pa
lengvina.

Dar ir tai butų pusė bėdos. 
Blogiausias ir frdgingidUšias 
dalykas yra tas, kad kai ku
rie tų paterituotų vaistų tie
siog nuvaro žmones į kapūš. 
Prieš kelis frietUš Vienas pa
skubęs šarlatahasr buvo pra
dėjęs plačiai garsinti “radia- 
thor’ą”, — radĮb^ttingą sky
stimą. Tą Savo skystį jis siū
lė tiems, kūrie jaučiasi išsi
blaškę, neturi energijos bei no- 
rb gyventi.

Riek žmOhių dėl to stebuk
lingo skystimo nukentėjo, var
gu kada hors būs galima pa
tirti. Skandalas, kuris kilo dėl 
Ė. M. Ėyers mirties, sustabdė 
tų nuodų pardavinėjimą. Pa
aiškėjo, kad Byė'rš, norėdamas 
atgauti energiją, gete radia- 
thorą ir užšinūodijo. Nilo to 
jis ir mirė. Pas jį buvo suras
ti visi radiumu užsinuodijimo 
požymiai.

Gerai, kad Byetš buvo tur
tingas ir žymus žmogus. Tad 
ir jo mirtis atkreipė dėmesį. 
Padarinyje radiathoro parda
vinėjimas tapo sustabdytas, o 
jo gamintojas patrauktas at
sakomybėn.

štai dar vienas atsitikimas. 
Prieš keletu metų Matthew 
Reichartž labai plačiai garsino 
savo stebuklingus Vaistus nuo 
cukrinės ligos. Tie vaistai bū
to žinomi kaipo “Eksip”. Gar
sini m uoše Huto sakoma, kad 
“Eksip” išrado garsūs vokie* 
čių mokslininkas, Dr. Stein- 
Callėnfels.

Tyrinėjimas parodė, kad to 
“garsaus Vokiečių mokslinin
ko” visai nėta pasaulyje! Pa
aiškėjo taip pat, jog Reičhartz 
— tai buvęs paprastas barzda
skutys, kuris apie medicinos 
ihOkšlą mažiausio šupratimo 
hetbri.

Trumpai kalbant* galima štai 
kas pasakyti: daugelis paten- 
tūotų vaistų jokios vertės iię- 
tųri, b kai kūriė jų tiOSibg ken
kto sveikatai. KiektlOtiais mė- 
tais Amerikos Medikalės Drau
gijos laboratorijoje ištiriama 
tūkstančiai patentuotų vaistų. 
Ir . didelėje daugumoje atsitiki*
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Kuopa bandys pritrau
kti kiek galima dau
giau jaunimo. — Lie
tuvos nepriklausomy
bės apvaikščiojimas 
— Susirgo p-lė Čepu- 
liūtė. — Ščyrieji už
valdė SLD. kuopą. - 
Oarbai.

pašalpineš draugijas.
jiems rūpėjo paimti savo kon- 
trolėn DtK. Vytauto ir Lietu
vių Ukėsų PaŠalpinį Kliubą. 
Mat, tos organizacijos turi po 
Šimtą su viršum narių ir fi
nansiškai neblogai stovi, ščy- 
riėmsiėms tad labai rūpėjo fi
nansus savotiškai sutvarkyti. 
Jie labai Storavojosi, bet nie
ko nepešė, o dabar jau nebe
turi jokios vilties užkariauti 
draugijas.

tukštdiičius žmo- 
jų gerumo hera

garsinimų galima

ROCKFOHD, 111. — Vasario 
d. įvyko SLA. 77 kuopos su3 

širinkimas. Narių atsilankė pu
sėtinai dadg. Kuopai šiuo lai
ku labiausiai rupi gauti kiek 
galima daugiau narių. Jau me- 
;iniame Susirinkime buvo 
;arta sumažinti įstojimo 
<esnj. Bus imama tik tiek, kiek 
reikia į Centrą pasiųsti ir ap
mokėti daktarui, gi kuopa per 
šešis menesius iš naujų narių 
Sau jokio pelno nepasiliks. Su
sirinkimas mitarė taip pat jau- 
lūolių skyriaus iždą (40 dole
rių) Sunaudoti gaVimui tų 
jaunuolių, kurie panorės įsira
šyti į suaugusių skyrių. Jeigu 
jaunuoliai įsirašys į $300 ap
saugos ir $6 pašalpos skyrių, 
;ai kuopa padengs iš jaunuč
ių skyriaus iždo visas įstoji

mo išlaidas.
Prieš porą metų buvo susi

organizavęs jaunuolių skyrius 
ir pradžioje gana neblogai gy
vavo. Surengė kelis pašekmin- 
jus vakarus ir buvo įsteigęs 
net savo orkestrą. Vėliau kai 
kurie energiškesni nariai išva
žiavo į kitus miestus f kiti Per
sikėlė į suaugusių skyrių; Bu
vo ir tokių, kurie išsibraūkė 
dėl negalėjimo mokėti duoklių; 
Tokiu budu bepasiliko vos ke
li nariai ir skyrius pakriko.

Prieš kokius keturis mene* 
sius daug vilčių Sukėlė Susi
vienijimo nauji skyriai. Buvo 
manoma, kad tuos naujus ap- 
draudos skyrius įvedus vėl bus 
galima jaunuolių skyrių atgai
vinti. Bet kai tos viltys išny
ko, tai pereitame susirinkime 
liko nutarta jaunuolių iždą lik
viduoti. Iždas, kaip jau minė
jau, bus sunaudotas tų jau
nuolių įrašymui, kurie panorės 
stoti į suaugusių kuopų. Orga
nizatorė p-lė Ruziutė* kuri ne
seniai persikėle į suaugusių 
skyrių, žada dėti visas pastan
gas, kad jaunuolius įrašyti į 
kuopą.

Darbai pas mus lyg truputį 
pagerėjo. Geriau dirbama ma- 
šihšapėsė. Rakandų dirbtuvėse 
dar nieko gero nesimato, nors 
kai kuriose- jų ir dirbama po 
biškį. žmonės kalba, kad ne
užilgo ir ten darbai pagerėsią. 
Nežinau, kiek tos kalbos yra 
pamatuotos.

— Lietuvis.

nu- 
mo- Gelbėkime Lietuvos

PHILADELPHIA, Pa.
si žinote, kad Lietuvą tetio-

ja ne tik lenkai užgriebę Vil
nių ir trečią dalį Lietuvos* bet 
if Vokiečiai, žihome, kad Klai
pėdos pakraščiuose randasi daug 
vokiečių kareivių ir kariškų 
jėgų, ir bile momentą gali už
sidegti karas. Tad gelbėkime 
Lietuvą, minėdami Lietuvos 
Neprigulmybės šventę!

Visus prašome atvykti, kas 
tik lietuviu jaučiasi, nedėlioj, 
17-tą dieną vasario, 2-trą vai. 
po pietų, Lietuvių Muzikalėn 
Svetainėn, Allegheny Avė. ir 
Tilton St., Philadelphia, Pa.

Programa šios šventės susi
dės ir dviejų didelių chorų, 
dviejų orkestrų, solisčių ir so
listų, kalbų ir kitokių pamar- 
ginimų.

Bus priimta rezoliucijos Vil
niaus ir Klaipėdos reikalais. 
Bus reikalauta didžiųjų valsti
jų, idant sudraustų vokiečių 
šturmavimą, užtartų Lietuvą, 
kad išlaikyti ramybę ir taiką 
bei neleisti karą pradėti. Tad 
skubėkime, kol dar nevėlu, nes 
jei dabar nebudčsime ir šį kar
tą tylėsime* tai gali atsitikti, 
jog ant visados neteksime bran
gios LIETUVOS NEPRIGUL
MYBĖS. Taigi visi, kas gyvas, 
pribukime ir pareiškime savo 
galingą balsą už 
karą, už Lietuvos 
PRIGULMYBĘ.

Įžanga visiems
Kviečia visus,

taiką, prieš 
laisvę ir NE-

dykai.
Komitetas.

ANTANAS A. TULYS,

Ilgos Valandos

Lietuvos nepriklausomybės 
pąminėjimo komisijos narys* 
Dr. Yovaish, praneša, jog iš; 
kilmėms jau sudaryta tinka
mas programas. Bus suvaidin
ta labai juokinga komedija 
“Dvi puses galvos” ir išpildy
ta muzikąlė dalis. Dalyvaus 
geriausios Rockfordo lietuvių 
jėgos. Apvaikščiojimas prasi
dės 3:30 vai; pb pietų, vąša- 
rio 17 d., ColOmbia Hali sve
tainėje.

Iš daktaro Yovaišh patyriau 
labai nesmagią žinią. Būtent* 
kad susirgo p-le Cepuliutė. Kad 
kokios, jai gal teks pHsiduoti 
operacijai.

P-lė čepuliutč yta gana taM 
lentinga smuikininke ir būvd 
pasižadėjusi Lietuvos nepri* 
klausomybės paminėjimo pro* 
grame dalyvauti;

lankiu jai kuo greičiausiai 
pasveikti
programe dalyvauti:

£ » m
Vietos SLD; kuopą ligi šių 

metų kontroliavo sklokininkai; 
ščyrieji, žinoma* skahdalino ir 
dėjo visas pastangos, kad iš* 
stumti sklokininkus iš VaklJ^ 
boą. Ir jiems tai pasiseki, šiais' man žaizdą, kuyi. lt šiandien 
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ir dar vasario 17 d;

(Tęsinys)
Abiem bus smagu pakalbėti 
apie praeitus laikus. Pamačius 
Molį, ji gal šuktelės: “Nagi, 
nagi! Iš kur tu čia, mano bran 
gusai tomeli I?" O jis pasakys 
jai brangų komplimentą: 
“Ale, Edelina! Kiekvienais 
metais tu augi puikyn. Matyt, 
gyvenimas myli tave.” Bet nie
ko panašaus neatsitiko. Ji ne
parodė susijaudinimo, nei di
delio smagumo, jį pamačius. 
Paprastu dirbtinumu išreiškė 
nusistebėjimą, nusišypsojo ir 
vlskaš. Ji buvo perdaug pri
pratus prie tokių dalykų, ne
kliudė jos bergždžios sensaci
jos. Prašoma ji prižadėjo aš
tuntą šokį it tą pašokus pa- 
siaūbė į pirmos panašiu tonu 
it huėjo Saū.

Molis vėl vienas stovėįb. 
“Ak, tie draugai! Jie užmirš
ta mus, kaip metai eina. Ypač, 
kada jie turi geresnį už musų 

_ _ 'jis skaudžiai 
painailė. Maža valandėlė atgal 
jis žiurėjo į jos paveikslą al
bume. Kut hofs kitur* tarp 
daugelio pdžįštahių, jis gal ir 
nepagalvotų apie ją, bet Čio
nai, kada jis yra vienas jos 
draugija hutų maloni.

Edelina atsisėdo netoli jo* 
šalia nelabai patogaus vyro. 
Molis buvo jai tiesiai po akių. 
Staiga patėmijo jis toliau sė
dinčią moterį, kur gyvena tuo
jau Už šieim Ji sėdėjo šalia 
patogaus vyro, kiiris laikė jos 
ranką. Jiedu žiurėjo vienas į 
kitą, iitisišypšodami it pasi
mainydami ratais Žodžiais., 
Moters veidas buvO ilgas, 
blaivus ir grūžhs. Molis gerai 
žiūtėjh į jį, kad petsitiktinti 
ar iš tikrųjų ji yra Liuda? 
Taip* ji yth ta mergina, su 
k tiria j iš gyveno vieną mėne
sį vienam k&tribary ir kuri 
pdškui jį palikė; Jie, rodos, 
nebuvo susipykę ir jiš sten
gėsi būti jai getas* bet ji pa
liko jį. Vienas paskui kitę 
Slinkti daUgėliš praeities nuo
tykių. Jis atsiminę kaip bai
siai tada ją mylėjo* kati ji iš 
galvos jam neišėjo. Jų parsi
vežęs, jis pašėlusiai džiaugė
si,' o jos netekęs ilgai kentė 
agoniją. Jei tiktai ji ten butų 
ir jis galėtų būti su ja t ienas* 
jis prisimintų anas Senas die
nai ir dėl visko pasakyti} jai 
rimtai ir ddšliai: “LiUdh, tu 
palikdama malte, padarei

pasisekimą,“

dar neužgijo. Aš mylėjau ta
ve, Liuda...” “Ar dabar nebe
myli?” — gal hut ji paklaustų 
juokais. — “Myliu ir dabar. 
Dar smarkiau. Ir panlislyti, 
kad mudu skiria tik plona šie
nu.” Ir jis paimtų mažą jos 
ranką. Bet po pat jo akių ki
tam vyras laikė jos ranką ir 
•kalbėj'o į ją, arti prišikišęš. 

J

Netyčia ji užmetė akis ant 
Molio ir staiga pakele aukš
čiau blakstienas. Dabar ji dar 
puikiau išrodė. Maskaru apli
pdytos blakstienos atrodė, 
kaip žiogų kojos. Ji tikrai bu
vo 
kė savo glėby dešimt metų at
gal. Jam pasidarė baisiai gė
da. Tokiam smarkiam vaka
re, kada penkiolrką ar dau
giau negrų pliekia džazą, ka
da salė siunta pasigėrus šo
kiais. Molis žiopso vienas, lyg 
butų hiekahi nebereikalingas. 
Atvažiavo jis čia iš mažo, ty
laus Viešbučio, kuriame nuo 
rūdčhš iki šiol gyveno vienas, 
turėdamas du ar tris draugus 
ir nešusidurdamas su tokiomis 
degančiomis iškilmėmis, su 
tikslu, kad smagiau, prie mo
terų, fokstratų ir dideliame 
industrijos mieste praleisti 
likusius du mėnesius ir kad 
paskum nuvažiavus prie van
denyno, vaikščiojant pavande
niu, tarp medžių ir saulės spin 
dūliuose, gulėti smagiai prisi
minti praeitos žiemos moteris, 
su kūribmiš pasitaikys turėti 
linksmų valandų. Dargi manė 
jis,* kad phvykš čia rasti puiki 
moteris, kimią jis galeš noriai 
pavadinti važiuoti su juo į va- 
šarvietę. Dabar gi jis stovi vic- 
has ir dairosi.

Molis turi būtinai pakalbėti 
šU Liuda. Gal ji padarys jam 
gedą, bet jis turi prieiti ją. Ir 
mažais žingsniais, nustatęs 
akis tiesiai J jų, Moliš priėjo. 
Liuda ir jdš draugas atsistojo. 
Sekė fiktyviš sūsipažindihi- 
mas, paškui pasiaiškinimas 
Liudoš sužadėtihiui. Paskui 
Liuda Uuėjo Su Mdliti į kitą 
kdiiibšiFj, kut ji susijaūdihūs 
sūšuko:

—Toihai, kaip tu čia?
—Aš sbku tave, Liuda, — 

atsakė Molis.
(Bus daugiaū)

; i.- . .. „

p žiogų kojos. Ji tikrai nu- 
Liuda—Liuda, kurių jis lai-

Skėlbirnai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingi

te
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DIDŽIULE MINIA GĖRĖJOSI “NAUJIENŲ” 
METINIO KONCERTO PROGRAMŲ

Turtingas ir platus programas parodė lie 
tuvių laimėjimus dailės srityje

■ ............................................. I

(Pabaiga)
Visos “Birutės” choro sudai

nuotos dainos rado kompeten- 
tiškus ir gerus vykintojus jos 
nariuose, tarp kurių yra eilė 
subrendusių, gerų solistų. Iš 
solistų dar kartą gražiai užsi
rekomendavo p. Julia Gapshis, 
p-lė Bernice Tverionas ir Anta
nas Kaminskas.

Siurprizą nevienam suteikė 
p-a Nora Gugienė, kuri eks- 
pronto pasirodė scenoje ir ne- 
sisavindama jokių didelės dai
nininkės titulų, bet nuoširdžiai 
ir jausmingai sudainavo, Sar- 
paliaus “Tulpės” ir Gounodo 
“Laivinę”.

“Birutes” akyvaizdoje ryš
kiam kontraste stovi “Pirmyn”. 
Kaip “Binrtė” yra rimta ir im
ponuojanti, taip “PIRMYN” 
Choras yra gyvas, energingas 
ir lakus. Ir tas savo ypatybes 
choras perdavė šį kartą su tik
ru užsidegimu sudainuodamas 
visą seriją dainų, j kurias įėjo, 
“Op, Op, Nemunėli”, ištrauka 
iš operos “Gražina”, “Čiribiri- 
bin” ir ištrauką iš “Komevilio 
Varpų”. Solo dalis sudainavo 
solistai, P. J&kavičius, A. Ste
ponavičienė, V. Nekrošaitė, E. 
Rimkaitė, A. Trilikaitė, S. Rim
ka itė, P. Pūkis ir V. Tarutis. 
Paskutinieji keturi sudarė “Kai
miečių kvartetą”, kuris aitliko 
keletą liaudies dainelių.

Nenusileisdami jaunuoliams ir 
chorų veteranai susispietė j 
Chicagos Lietuvių Vyrų chorą, 
kuris atidarė “Naujienų” kon
certo programą, su “Šiltas Gra
žus Rudenėlis”, “Dobilai” ir 
“Keleivio Daina”. Chorą diri
guoja “Pirmyn” vedėjas muz. 
Kazys Steponavičius, kuris tų 
veteranų tarpe turi gerą me
džiagą ir su laiku išvystys ne
menką muzikališką organizaci
jų-

“Mėlynos Dunojaus Bangos”. 
Akompanavo p-lė A. Sutkaitė.

Dirigavęs “Pirmyn” ir Vyrų 
chorams, Kazys Steponavičius 
tuomi neužbaigė savo rolės va
karo programe. Jis ir trečiu 
kartu paėmė j rankas batoną, 
kad vesti Chicagos Lietuvių 
Simfonijos orkestrą, kuris su
grojęs simfonijos orkestrui pri
taikintą lietuvių liaudies šokių 
melodiją padare įspūdį su Čai
kovskio “Miegančios Gražuo
lės” valcu. Orkestrą sudaro jau
ni, ambitiški muzikai, kurie 
energingai dirbdami galėtų iš
vystyti gerą ir tobulą simfoni
nį vienetą.

Su uždangos nusileidimu va
karas nepasibaigė. “Naujienų” 
koncertai ir skiriasi nuo kitų 
tuomi, kad interesas vakaru 
nenuslūgsta pasibaigus progra- 
mui ir jauniems ėmus šokti. 
Susirenka senai nesimatę drau
gai, veikėjai, pažįstami iš visų 
Chicagos kampų ir dalinasi min
timis, apkalba visus praeities 
reikalus, ir naujus planus. Su
sirinkę į Naujienų vakarą jie 
perkraitinėja visų metų darbo 
sąskaitas, tiesia kelius prie vi
sokių naujų užsimojimų ir, 
gurkšnodami alų, karts nuo 
karto nutraukia diskusijas, kad 
sudainuoti apie karklus, kurie 
ant kalno siūbavo arba kitą 
rią dainelę.

Gyvumas tęsėsi per visą 
karą ir salė nutilo tik kur
po dvyliktos, kuomet užsimie
gojęs prižiūrėtojas bandė neno
riai einančius namo įtikinti, kad 
ir jis turi kei kada išsimiegoti.

av.

ku-

va-
kas

Keistutiečiams 1935 
metai bus labai 

“bizi”

;ainės savininkas J.'Yuška su
teikė nariams siurprizą pavai
šindamas juos užkandžiais ir 
gėrimu.

Sekantis kliubo susirinkimas 
vyks kovo 3 d., toj pačioj sve

tainėje. (Sp).

yra šykštus, slegiantis ir nepil
nas.

Spėja, kad Joliet ka 
nale rastas skenduo 

lis yra lietuvis
Esųs Antanas Jokubau- 
skas pražuvęs iš namų 

lapkričio 6 d.
18 APIELINKĖ — Vakar 

“Naujienose” buvo pranešta, 
kad kanale, netoli Joliet, buvo 
rastas 45 metų skenduolis. 
Skenduolis buvęs tamsaus vei
do, švariai nusiskutęs, pasirė
dęs gerais rūbais. Dėvėjo šilki
nes kojines, šilkinius apatinius 
marškinius, pilkas dryžuotas 
kelnes, mėlynus viršutinius 
marškinius, juodus ’ batus ir 
corduroy švarką.
. Dabar paaiškėjo, kad sken
duolis greičiausiai yra lietuvis 
Antanas Jokubauskas, gyvenęs 
18 Apielinkėje. Jokubauskas 
pražuvo iš namų, 725 West 21 
Place, lapkričio 6 d., ir nuo to 
laiko niekur nepasirodė. Jis dir
bo Crane bendrovėj už moulde- 
rj. Buvo nevedęs.

Kaip ir skenduolis jis buvo 
apie 45 metų amžiaus. Pažįsta
mi pareiškė, kad buvo priežas
tys, kurios Jokubauską gal ir 
paskatino nusižudyti, jei 
tikrai nusižudė, o nebuvo 
skandintas.

Jokubauskas pražuvo iš
mų nepalikdamas jokio rašte
lio ar paaiškinimo nei pažįsta^ 
miems, nei pusbroliui, su kuriuo 
gyveno. (Sp)

jis 
pa-

na-

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

Žmonijai yra reikalingas di
delis idealas; be didelio idealo 
negalima tikėtis didelės civiliza
cijos.

Protingai vartojant techniką 
— mašinas — jos gali paliuo- 
suoti žmogų iš materialių sun
kumų. O pašlliuosavęs Žmogus 
nuo materialių sunkumų leng
viau galės atsiekti grožio ir 
meilės — aukščiausio dvasinio 
turto.

gramu žavėto žavėjo klausyto* 
jus įdomiom kalbom, gražiom 
dainom, ir įdomiais skelbimais, 
šį sykį man labai patiko Nau
jos Gadynės dvigubas maišy
tas kvartetas po vadovyste 
Jurgio Steponavičiaus. Visos 
dainos šauniai skambėjo.

Taipgi girdėjau keletą išsi
reiškimų naujo ir energingo 
Progresą Furniture Krautuvės 
bendradarbio, Antano Bačkio. 
O Adv. K. Gugio patarimų tai 
visi klauso, ba geresnių infor
macijų nenupirktum nė už pi
nigus. Jostra.

Šiandien teismas iš
neš kaltinimą prieš 

lietuvę burtininkę
Patraukta atsakomybėn 

už išviliosimą $2,500 
iš lietuvės našlės

T0WN OF LAKE — Lietuvė 
Ieva Radvilienė-Baužienė, 4545 
S. Honore strect, šiandien tu
rės pamato šiek tiek džiaugtis 
ir tikėtis, kad( atgaus $2,500.

Sumokėjusi tokią sumą pini
gų už vyrą vienai lietuvei bur
tininkei, ji suprato, kad tas in- 
vestmentas, pirmiausiai, buvo 
nereikalingas ir antra, jis? buvo 
negeras. Tad ji pasiryžo iš bur
tininkės pinigus atgauti.

Ji gražuoju reikalavo, bet 
burtininkė, lietuvė Mrs. V. Vil- 
kienė-Mitchellienė, nesutiko. Ji 
paaiškino, kad “tu prašei pas 
mane rodos kaip vyrą gauti ir 
sekdama mano rodą jį gavai.”

Bet, kaip minėjome, Radvi
lienė-Baužienė nusprendė, kad 
investmentas buvo negeras, tad 
burtininkės aiškinimai nepada
rė jokio įspūdžio ir ji kreipėsi 
į kriminalj teismą.

Jos advokatas, A. A. šlakis 
pareiškė tikįs, kad šiandien 
teismo grand jury išneš kalti
nimą prieš burtininkę Mitchel- 
b’enę. Mitchęllį&nė buvo suim
ta ir padėta po kaucija.

$5.00 už smuiką!
“Naujienų” Metiniame kon

certe dingo, pražuvo sveika, ge
ra smuiką. Ji priklausė vienam 
Chjcagos Lietuvių Simfonijos 
orkestro smuikininkui. Asmuo, 
kuris tą smuiką atrado arba su
teiks apie ją kokias nors infor
macijas, gaus $5.00. Kreipki
tės į “Naujienas” ar j Kazį Ste
ponavičių, adresu 4142 Archer 
avenue, Lafayette 7552.

NUO ALTORIAUS
IKI LOPŠIO

Petraičių šeimyna, 
ceroj, susilaukė 

sunaus

Rengia narių vajų ir ruošiasi 
piknikui

Pla-

“Visur

Solistai programe
Bet ne vien chorai išpildė 

programą. Neskaitant solistų, 
kurie dainavo su chorais, sce
noje pasirodė pavieniai, Stasys 
Rimkus, Pranas Jakavičius ir 
p. Anelė S. Steponavičienė.

Publika ypatingai maloniai 
sutiko Stasį Rimkų, kuris pa
skutiniu laiku retai kur pasiro
dydavo scenoje. Jis vykusiai su
dainavo A. Sullivano
Džiaugsmas”, D. Stolypino “Du 
Milžinai” ir Miko Petrausko — 
“Jausk ir Mylėk”. Čia verta 
priminti, kad dainininkas apsi
ėmė dalyvauti Lietuvos Nepri
klausomybes iškilmėse, kurios 
įvyks sekmadienį Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje. S. Rimkaus 
mėgėjai turės progą jį vėl ten 
išgirsti.

Prielankiai publikai P. Jaka
vičius, “Pirmyn” narys, kuris 
sekantį sezoną debutuos opero
je, sudainavo rusiškai “Ničevo” 
ir Musorgskio “Blusa”. To jau
no dainininko gabumus dauge
lis turėjo progą įvertinti kai 
“Pirmyn” pastatė operetę “Kor- 
nevilio Varpus”. Toj operetėj 
P. Jakavičius pasekmingai su
vaidino svarbiausią šykštuolio 
Gasparo rolę.

Publikos visuomet maloniai 
sutinkama p-a Steponavičienė 
šį kartą atliko Dirvinskaitės 
“Vėtra” ir buvusios chicagietės 
Čerienės kompoziciją, “Klajo
nės”. Ji yra didelė parama 
“Pirmyn” chorui, iŠ kurio na
rių ji išvystė nemažai solistų 
ir solisčių. Garsusis “Villagers*’ 
vyrų kvartetas yra jos pastan
gų ir darbo vaisius.

“Mėlynos Dunojaus Bangos”
Vienintėlį šokių numerį pro

grame atliko jauna ir gabi šo
kėja p-lė Aldona Malelįute,. ku
ri žada šokimą pasiskirti sau 
už profesiją. Ji atliko Šokį,

BRIGHTON PARK. 
nuodamas surengti narių va
jų, jau dirbdamas vasaros pik
nikui ir energingai besirūpin
damas bėgančiais reikalais, Kei
stučio Kliubas turės labai “bi
zi” 1935 metus. Apie tai gali
ma spręsti iš susirinkimo, ku
ris įvyko vasario 3 d., ne bu
vusioj svetainėje, bet naujoj 
vietoj, Hollywood Inn svetai
nėje, 2417 W. 43rd street.

Susirinkime tarp kito ko pa
aiškėjo, kad specialė komisija 
darbuojasi vajaus suplanavi
mui, kuri ikišiol nespėjo paruo
šti planą, Į komisiją buvo pri
dėtos dvi darbščios kliubo na
res, kad darbą pagreitinti. Biz
nio komisija išdalino nariams 
bilietus piknikui, kuris įvyks 
birželio 16 d., Lieppos darže. 
Komisija pranešė, kad jau su
pirko dovanas, kurias laimės 
atsilankiusieji ir tos dovanos 
yra, Gibson šaldytuvas, radio 
aparatas, skalbiamoji mašina, 
pinigai, etc.

Skaitė paskaitą sveikatos 
klausimu

Prieš užbaigiant susirinkimą 
Dr. T. Dundulis skaitė paskai
tą apie sveikatą, kurioj, palie
tė daug svarbių klausimų. Val
dyboje įvyko viena permaina, 
nes buvo pakeistas maršalka. 
Pirmesnio vietą užėmė narys, 
p. Rudis, ,

Verta pastebėti, kad finan
sų raštininkas W. Sharka su 
pagelbininkėmis, p-lėmis B. 
Rudgalviute ir A. Chapiute 
priiminėjo narių duokles nuo 
10 vai. ryto, kad pagreitinti 
susirinkimų eigą.

Sekantis susirinkimas 
, kovo 3 d.

Susirinkimui pasibaigus, svė-
Ąfit, ■i.įįj’1 įKSjiiit .'f'.;

Ar mašina yra geras ar ken
ksmingas dalykas civilizacijai? 
Ką mes turime daryti su ma
šinomis? Tai yra platus klausi
mas. Visokių minčių galima 
apie mašiną išreikšti, štai kele
tas jų:

Mašina yra simbolis žmogaus 
jėgos virš apsupančios mus 
gamtos.

Mašinos negalima kaltinti 
dėl dabartinės pasaulines de
presijos ir suirutės, nes maši
na neturi proto, nei savo nusi
statymo. Todėl dėl blogumų ir 
dabartinės pasaulinės suirutės, 
reikia kaltinti patį žmogų, o ne 
mašiną.

Amerikoj mašinos yra jau 
pusėtinai gerai išvystytos. Tai 
yra savorųšies “amerikoniz- 
mas”. Rusijos bolševikai labai 
tiki į mašiną ir ją idealizuoja, 
— stačiai į padanges kelia. Jie 
tvirtina,. kad mašina padarys 
žmogų valdytoju Viso pasaulio... 
be mašinos gyvenimas nevertas 
gyvenimo..

a a &
Didelės reformos turėtų būti 

daromos visame pasaulyje ir 
tos reformos turėtų būti tech
niškos, socialės ir dvasinės. 
Žmonija turi pradėti kitaip pro
tauti. Mes turime atsikratyti 
tos minties, kad materialis 
žmogaus gerbūvis, padaro jį 
laimingu. Taip nebuvo ir 
ra. 

■ < -

Dailė ir grožis, didžiausi žmo
gaus dvasiniai turtai, turi prar 
dėti lošti svarbią rolę net ir dėl 
išsiliuosavimo iš šios sunkios 
depresijos.

Industrializmas prašalino dai
lę iš ' gyvenimo. Vienok daile 
yra aukščiausia forma gyveni
mo, atspindis žmogaus dva
sios.

Grynai industrinis gyvenimas 
. - ■ • ... ' ’ ....

RADIO
Trys Kūmutes 

šįvakar
NAUJIENŲ PROGRAME

šiandien vakare Trys Kūmu
tes vėl padarys jums vizitą po- 
rindamos apie visokias/savo 
mandrybes.

Jos jus atlankys iš stoties 
WSBC, 1210 kilocycles, 9 vai. 
vakare.

Lietuvos konsulas 
per radio

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

Sis 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

Jeigu norit
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boileriu taisymą ir nitavimą 
sekanti syki paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas dieną Calumet 6884 
nakti Lakview 5490

BATHS
MAUDYNĖS

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

Ci-

kad 
kuomet

CICERO — Aš manau, 
kiek vien a šeimyna, 
susilaukia kūdikio, — motina 
ir tėvas, •— visuomet yra už
ganėdinti. O ypač užganėdin
ti yra tėvai, jei susilaukia su
naus. Sūnūs mat yra tėvo 
įpėdinis.

Petraitis,, susilaukęs sunaus, 
šokinėja iš 
Petraitiene 
nes sūnūs 
Ji pati irgi

Petraičiai
1624 S. 51 Ct„ Cicero, III. Prie 
gimdymo patarnavo — buvo 
garniu akušerė Mrs. A. K. Ja- 
rush, 6109 S. Albany Avė.

Linkiu laimingai augti jau
nam Petraičiui.

Ne cicerietis.

džiaugsmo. Ponia 
irgi džiaugiasi, 
sveria 8 svarus, 

gerai jaučiasi.
gyvena adresu:

Viktorijos Mackevičie
nės gimimo dienos 

sukaktuvės
RIVERSĮDE - Sekmadienį 

vakare pp. J. Mackevičių na
muose' susirinko būrelis arti
miausių. draugų pagerbti p-a 
Viktoriją Mackevičienę jos 
37tų gimimo dienos sukaktu
vių proga.

nuo ] 
didžiu 
vėl te

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
* pasaulio dalis.

LO VEIKI Snpvz' f ttvt j/* A QA. m. v AJU JL v JLA v
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

pagrabams.
3316 S. Halsted St

Phone Boulevard 7314. Chicago. III.

susirasit 
ko 
tik
jums reikia

ANGLIS
COAL

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

NORTHERN COAL CO„ 
3 telefonai

Republic 0600 — Lavndale 7366 *— 
Merrimac 2524

$5.60
$5.35 
$5.25

Tikrai geros anglys
iš šiaur. Illinois

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

perkant nemažiau 4 tonu.

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

Telefonas Republic 5900
taipgi

3721 E. 100 St.
x Telefonas Sag. 4900 
įsteigta 1913 metais.

Pristatom kad ir toliausia
Aštuoni anglių kalnai. Kiemas viso 

bloko didumo. Teisingas svoris.
Geriausios anglys.

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

Perkant vežimais. Perkant po 
nedaug truputi brangiau.

Atvažiuokit arba Šaukit telefonu.

Airport Coal Co.
5857 Archer Avė.

Prospect 4422.

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

FURS
VASARIO IŠPARDAVIMAS 

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

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigtas 1906 metais 
6510 So. Halsted Normai 5150

KNYGOS
BOOKS

Seną ir nauju lietuvišku knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St.. Chicago, 11L

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti Murai ........ $25.00 
$300 kaurai _____ _ $85.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedalioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Radiatoriai ir Katilai
D A TIIA HRADa S, DfklT K*1>Q JtwlVlAlVttS <£ I>VlJuI!aIC3

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos25" iki 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
minėsiu. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO.

1635 W. Division SL 
kampas Marshfield

RADIO TAISYMAS
RADIO REPAIRS

Pataisymui radio su ga
rantija pašaukit 

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

įsteigta
1925 m.

4083 Archer Avė.
tarp California ir Mozart

STOGAI
ROOFING

Pereitą sekmadienį, 
iki 2 vai. po pietų iš 
lės WCFL radio stoties 
ko gėrėtis puikiu programų,
kurį patiekė Jos. F. Budriko 
radio ir rakandų krautuvė, 
'3417 So. Halsted st.

Gražaus ir stipraus balso ba
ritonas p. Pažerskas ir harmo
ningas duetas ponių Zabukie- 
nės ir Kaserauskienės sudaina
vo keletą liaudies dainelių, ma
lonių lietuvio Širdžiai melodi- » i
jy.

žingeidus buvo Makalų vaiz
delis bei Budriko radio muzi
kantai. Taipgi labai įspūdingai 
kalbėjo Lietuvos Konsulas Chi
cago j e p. Kalvaitis apie dabar
tinę Lietuvos padėtį minint 17- 
tas Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuves.

Primintina, kad kitas puikus 
Budriko radio programas bus 
ketvirtadieny iš stoties WHFC 
nuo 8 iki 8:45 vakare.

M. K.

Įdomios kalbos ir gra 
žios dainos

Praėjusios nedėlios Progrese
Furnitūra Krautuvės radio pro-

s .... ■■

A. i" A.
JUOZAPAS KUNDROTAS.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Prancišką po tėvais Jur- 
gelaitė. 3 brolius Stanislovą, 
Vladislovą ir Bronislovą, 2 bro
lienes Aleksandrą ir Oną, brol- 
sunį Edwardą ir giminės, o Lie
tuvoj 2 brolius Vincentą ir Kas
tantą. 2 brolienės, seserį Adol
finą Masalskiene ir švogerį 
Juozapą Ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
4157 So. Kedzie Avė.

Laidotuvės ivyks penktadienį 
vasario 15 dieną, 8:00 vai. ry
to iš namų i šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionio 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 pataruavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Pusbroliai, 
Brolienė, Brolsunis 
ir Gimines.

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

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

Panedėlį
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.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

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

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

VALGYKLA
RESTAURANT z

MRS. MARY BARTKUS 
lllth and Fairfield Avė. 

Gaminame lietuviškus valgius.

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

8402



Žymus kalbėtojai, “Birutė”, daininnkai Ne 
priklausomybės iškilmėse, Chicagos 

Lietuviu Auditorijoje

Didžiulis Paminėjimo Vakaras įvyks sek 
madienį, Vasario 17 diena

Visi Chicagos ^lietuviai, 
kuriems rupi Lietuvos atei
tis, sekmadienį susirinks i 
Chicagos Lietuvių Audito
riją, kur įvyks iškilmingas 
paminėjimas Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuvių.

Klaipėda, Vilniaus reika
lai ir 17-tų sukaktuvių pa
minėjimas įeis į platų vaka
ro programų, kuriame daly
vaus eilė žymių kalbėtojų, 
“Birutės” choras su solis
tais ir kiti žymus lietuvių 
artistai.

Vakaras prasidės 4-tą va
landą po pietų, kad suteikti 
progą jaunimui ir senes
niems, kurie norės, pasišok
ti prie geros J. Byansko 
muzikos.

Lietuvis “Bartkus” 
pakliuvo kalėjimai! 

už blogus čekius
įkalintas Blue Island, III., po

licijos nuovadoje: apgavo

Blue Island, .Illinois policija 
suėmė lietuvį Joną Bartkų, ku
ris per ilgą laiką prigaudinėjo 
biznierius su blogais čekiais.

Jis daugiausiai operavo tarp 
lietuvių biznierių ir yra įbru
kęs jiems niekam netikusių'suimtasis lietuvis prigavo turi nebuvo sužeistas.

\mkime cigaretą Personai

PRANEŠIMAI
For Rent

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

TAVERN pardavimui arba priimsiu 
partneri — nebrangiai. 449 W. Slst 
St Calumet 4699.

PARDAVIMUI Tavern, šokių Sa
lė ir Kabaretas, pilnai įrengti ir 
daranti dabar gera bizni. Paul Stas- 
kunas, 2801 W. 22 Place.

EXTRA — EXTRA rendon maža 
rodauze “Lone Star Inn.” su žoly
nu, jaunais medžiais. Atsišaukite 
4309 W. 63rd St.

Box 217
1739 S. Halsted St.

PAIEŠKAU _ „ ____
nuo 30 iki 40 metų amžiaus apsi- 
vedimui.
ku.

Help Wante<I—Malė 
Darbininkų reikia

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

merginos ar našlės

Meldžiu atsišaukti laiš-

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

darytų.
Gaunu daug užganėdinimo iš

Chesterfield .. . žinai, aš mėgstu tą
• Hcigaretą.

© Liggbtt & Mybrs Tobacco Co.
■ . 

r- ..n

34 Metus Vidurmiestyje
Mes specializuojamas padaryme 

Platės, Gold Crowns. X-Ray. 
Prieinamos Kainos.

Valandos: 8:80 iki 8:80 v. v.
• Tel. HARRISON 0751 .

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

Moteris Marijona ir sūnūs 
KAZIMIERAS GEŠTAUTAS 

5929 S. Fairfield Avė. 
Chicago, III.

Zinat, as mėgstu tą cigaretą ...

Mėgstu jo skonį... ir ten skonio 
yra užtektinai.

Chesterfield yra lengvas, ne 
stiprus ... ir tai kitas dalykas kurį 
mėgstu apie cigaretą.

Ir kas daugiau, Jie Patenkina... 
ir aš pageidauju, kad cigaretas tą

KAM NUSIBODO MIESTE 
GYVENTI

Parsiduoda arba mainau 3 biznius 
ir 22 akerių farmą su gyvuliais, pa
dargais ir mašinomis. Biznis gazo
lino stotis ir tavern su laisniais ir 
hotelis. Biznį mainysiu į narna ar 
krautuve kad ir bile kokią.

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

Redl Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui_____

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

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

Tel. Republic 2800—2801

Qr rILE

Tarp kalbėtojų paminėji
me, bus konsulas A. Kalvai
tis, (kuris šiandienos nume
ryje plačiai komentuoja
apie Klaipėdos reikalus), Chicagos centraliinė kuopa lai- 
“Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis, leitenantas Felik
sas Vaitkus, kuris šią vasa
rą skris i Lietuvą ir kelio
lika atstovų iš įvairių Chi
cagos Lietuvių draugijų.

Tai bus vienas iš didžiau
sių Lietuvos Nepriklauso
mybės paminėjimų, kokio 
Chicagto nematė per ilgą 
laiką. O tą paminėjimą ypa
tingai reikšmingu ir svar
biu padaro Lietuvai pavojų 
lemianti situacija dėl Klai
pėdos.

Įžanga į vakarą yra tik 
25 centai asmeniui.

čekių kelių tūkstančių dolerių 
vertės.

Suimtasis tuos čekius pasi
rašydavo įvairiomis pavardė
mis* “Jonas Bartkus’’, “George 
Samon”, “George Miller” ir 
tam panašiai.

Tarp nukentėjusių yra P. 
Ambrozc, lietuvis biznierius 
18-toje apielinkėje, J. Chapas, 
2100 Vermont Street, Blue 
Islande ir dešimtys kitų. Blue- 
islandictis Chapas prisidėjo 
prie kaltininko suėmimo, jį 
sergėjęs per ilgą laiką.
Nukentėję kreipkitės į policiją

kreiptis į Blue Island policija' 
su skundu-ir su čekiu ar če
kiais, kuriuos išmainė; Plates
ni! informacijų Chicagoje ga
lima gauti nuo P. Ambroze, 
aukščiau paduotu adresu.

Policijai kailininkas yra 
žinomas J. Miller vardu. Jį 
laikys nuovadoje iki sekančio 
antradienio.

Socialistų Kuopa 
penktadieni šau
kia susirinkimą

Lietuvių Socialistų Sąjungos

kys mėnesinį susirinkimą, 
penktadienį, vasario 15 d., 
Naujienų name, 1739 S. Hal
sted slreel.

Visi nariai ir norintieji įsto
ti yra kviečiami atsilankyti. 
Yra daug svarbių reikalų ap
tarimui ir reikalinga išrinkti 
kelias komisijas. Prašome ne- 
sivėlinti. Pradžia 8 vai. va* 
kare. Valdybą.

Atsisakė pernagri 
nėti Dr. Alice 
Wynekoop bylą

Illinois Supreme teismas at
metė Dr. Alice Wynekoop pra
šymą iš naujo nagrinėti jos 
bylą. Dr. Wynekoop buvo 
nuteista 25 metų kalėjimo už 
nužudymą sūnaus žmonos, 
Rlieta NVynekoop.

Išmetė gatvekarį iš 
bėgių

Prie Cbicago avenue ir Lca- 
vitt Street kampo greitai va
žiuojantis automobilis susidū
rė su gatvekariu. Susidūrimo 
smarkumas išmetė gatvekarį 
iš bėgių.' Apart Joseph Flo- 
rian iš Downers G rovė, kuris

Lietuviai biznieriai, kuriuos' važiavo automobilyje, niekas

kaip Chesterfield

NAUJIENOS, Chicago, III

ĄR---
f ATSIMENATE?

■ _ _________ ■ ______ ____________

me-

So

Elžbie-
Racine

Pačkuo

VASARIO 13 d., pereitais 
tais. (Iš “Naujienų”)

CHICAGOJE:
Mirė Petras Martikonis, 

melų, iš Ukmergės, 7149 
Washtenaw avenue.

Lincoln, Ill„ mirė Kazimieras 
Juozenaitis, 15 motų studentas, 
3743 West 62nd ' Place.

Chicagoje mirė senelė 
ta Skudienė, 5923 So. 
avenue.
KITUR:

Lietuvis Kazimieras
taip smarkiai davė sunui per 
veidą, kad tas pa&rito negyvas, 
Įdegęs kun£ j troką, tėvas ji 
išvežė ir paslėpė. Vėliau paskel
bė, kad sūnų |kidni'ipino, bet 
kvočiamas, prisipažino prie kal
tės. . ■

Fort Wayne, Indianoje, Ken- 
neth Larvvill, jo žmona ir vy
riausioji duktė visi kartu nusi
žudė iš gailesčio dėl mirties 
vienos dukrelės ir sesutės.
UŽSIENYJE:

Maršalas Pilsudskis konfera- 
vo su Lietuvos pasiuntiniais, 
kurie, sakoma, ieškojo Lenkijos 
paramos Lietuvos kivirče-ose su 
Vokietija dėl nacių kivirčo Klai
pėdos krašte.

(Sekite “AR ATSIME
NATE?” skyrių “Naujieno
se” kiekvieną dieną. Ryt 
“Chicagoje pereitais me
tais”, “Dešimts metų atgal” 
ir “Dvidešimts metų at
gal”).

Gatvekaris užmušė 
žmogų

Prie Evergreen ir N. Califor- 
nia avenue gatvekaris mirti
nai suvažinėjo Andrcw Hei’dt- 
sky, 82 metų amžiaus, 7730 So. 
May Street.

Lietuvos Nepriklau
somybės 
Iškilmės

Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje

Sekmadieni, vasario 
17 dieną,

Pradžia 4 vai., po pietų
Dalyvaus: Konsulas A. 

Kalvaitis, “Naujienų” red. 
P. Grigaitis, Leit. Feliksas 
Vaitkus; “Birutės” choras, 
dainininkas S. Rimkus ir! 
kiti.
Po programo šokiai prie

J. Byansko muzikos
Įžanga asmeniui-

25 centai
Rengia ALTASS 

Sąjunga
Suėmė. 20 metų mer
giną už naujagimio 
kūdikio nužudymą
Vakar policija areštavo 20 

meti) merginą Auna Kelinei’, 
kuri nužudė savo naujagimį 
kūdikį. Ji pagimdė kūdikį 
užpakalyje restauranto, kur 
dirbo už patarnautoją, 5748 
W. 65th štrccet. Klausiama 
apie kūdikio tėvą ir ar ji kar
tais vedusi, mergina atsisakė 
kalbėti.

Receiveriai “meisteriški 
vagys”, tad pasikorė 
64 metų buvęs real-estata- 

ninkas Charles G. AVheatcroft 
vakar pasikorė Morrison vieš
butyje. Paliktame raštelyje 
Wheatchoft pareiškė, kad jis 
‘tik dar viena real-state bonų 
auka.” Receiverius jis pava
dino “meistriškais vagimis”.

IS DARBO

Valdžia reikalauja gy- 
dytojų, inspektorių ir MuS!

planų braižytojų o prie to visi atsilankiusiejie bus 
vaišinti sendvičiais. kava ir keksais. 
Tad visus širdingai kviečia.

Komitetas.

Bridgeport Draugystės Palaimin
tos Lietuvos susirinkimas įvyks va- 

| sario 13 d., 8 vai. vak. Chicagos 
1 Lietuviu Auditorijoje, malonėkite į 

Ofiicer laiką pribūti, nes yra daug ką ap
tarti. Valdyba.

CLASSIFIEDADS

Civil Service Commision, 
\Vashingtonc paskelbė, kad fe- 
dcralci valdžiai reikia seka
mų darbininkų: :

Junior Medical
| (Interne) $2,000 a year, For 
Saint Elizabeth’s Hospital —

Associate Supervisor of Ele- 
mentary Education, $3,200 a 
year For Imliau Field Service, 
Department if Interior.

En^rneering Draftsman (
(Highway), $1800 a year I’or MOv!ng, aukus — opeciui. rrunKim 
Bureau of Public Roads, Dept. County Egg — $5.85 — 4 ton. lat 
of Agriculture.

Foreman of
Plaut, -$3200 a year For Go-|už 
vernment Printing Office,'ša
Washington, D. C.

Pirm negu kandidatai yra 
pasamdomi darbams, jie turi 
išlaikyti tam tikrus kvotimus, 
kuriuos duoda Civil Service 
Commission. Aplikacijas dar
bams galima gauti Chicagos 
Pašto rūmuose ir jos turi būti 
priduotos nevėliau vasario 18 
d. Aplikacijos foremano dar
bui turi būti priduotos nevė
liau vasario 14 d.

Lietuvė dainininkė 
operoje “Samso

nas ir Delila”
Dainininkė Elena D. Bar- 

tush, kuri pereitais metais lai
mėjo antrų vietų Tribūne Mu
zikos konkurso, šeštadienį dai
navo operoje, “Samsonas ir 
Delila”. Operų statė dainavi
mo mokyklų La Berge Opera 
Glass Rimbai! Hali salėje.

P-lė Bartush dainavo Deli- 
los rolę. Operoje taipgi da
lyvavo p. Ona Juozaitis.

A. Kaulakio kalbinės 
Lietuvos filmos

Atvykęs iš Lietuvos Al. Kau- 
lakis Chicagoje dabar rodo gar
sines Lietuvos filmas, čia ga
lima ne tik matyti kas dedasi 
Lietuvoj, bet ir girdėti.

šiandien
Lietuvos garsinės filmos bus 

rodomos šv. Mykolo parapijos 
svetainėje, 1644 Wabansia avė.

Ketverge ir Pėtnyčioj
Roselande, Visų šventų para

pijos svetainėje, 108-ta ir Wa- 
bash avė.

Lietuvių Socialistų Sąjungos Chi
cagos Centrais kuopa laikys mėnesi
nį susirinkimą penktadienį, vasario 
(Feb.) 15 d.. 8 vai. vakare, Naujie
nų name, 1789 S. Halsted St.

Visi nariai ir norintys pristoti yra 
kviečiami atsilankyti: yra daug svar
biu reikalu aptarimui ir reikalinga 
kelios komisijos išrinkti Prašomi 
nesivėluoti. Kviečia Valdyba. 
1 ........... ..

28 Metų Sukaktuvių Vakariene, 
programas ir šokiai rengia L. M. 
Dr-ja Apšvieta, nedėlioj vasario-Feb. 
17 d., Hollywood svet., 2417 W. 43 
St. Programe dalyvauja dainininkės 
A. Zabukienė ir O. Kačerauskienč, 
Jaunosios Birutes šokėjos p-les E. 
Misčikaičiutė, E. Masalskiutė, A. ir 
S. Aleksiuniutės, Brighton Parko 
moterų sixtetas ir Brighton Parko 
dalis vaikų choro. Dalyvaus, dainuos 
p. Daugins ir tt. Pradžia 5 vai. vak. 
Iškalno tik 50c, prie durų 60c, Tikie- 
tus galima gauti iš kalno pas Ap- 
švietietes ir Komisijos nares A Mis-

Trečiadienis, vasar. 18, 1935
1 čikaitienę 3121 S. Morgan St. tel. 
Boulevard 1605, K. KeturakienS, 525 
Oakwood Blv. tel. Oakland 7184. Kvie
čia skaitlingai nubliką atsilankyti.

Rengimo Komisija.
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 minėtą vakarą iš

Business Service 
Biznio Patarnavimas

OKSAS EXPRESS, Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Svečiai. Franklin

(vienas tonas $6.35). Pristatom vi- 
, šokių kitų rūšių anglių pigiai. Per- 

Ink-Making kraustom 4 ir 6 kambariu rakandus 
—■ nuo pirmų lubų iki pirmų lubu. 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra. 
Šaukite John Oksas. 2649 W. 43rd St. 
Tel. LAFAYETTE 8980.

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St. 

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

Miscellaneous
______________Įvairus_____________
. IŠRADIMAI užpatentuojami — fi
nansuojami — parduodami. Įsteig
ta 80 metu. SAUNDERS, 6430 
Evans Avė., Tel. Fairfax 0614.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269




