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Hauptmannas Rastas Ka irties Bausme
1 . • *
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Paskendo Diri 
žabelis Macon

Per radio vėlai vakar vakare gauta ži
nia, kad Bruno Hauptmann rastas kaltas 
už nužudymą Lindberghų kūdikio, bet jury 
nedavė rekomendacijos pasigailėjimui, 
reiškia, paskyrė jam mirties bausmę. Jury 
tarėsi 11 valandų. z

Iš 83 narių įgulos tik du žuvo, kiti išgelbėti 
Didžiausias pasaulyje dirižabelis nu

krito jūron susprogus oro celėms

Hauptmanno likimas 
jury rankose

Jury betgi neįstengia susitaikinti dėl nuo 
sprendžio. 10 jų stoja už mirties baus

mę, bet du jai priešinasi
FLEMINGTON, N. J., vas. 

13.—Bruno Richard Haupt
mann likimas dabar yra jury 
rankose. Jury jau visų cĮįeną 
ginčijasi dėl nuosprendžio ir 
dar neįstengė susitaikinti.

Teisėjas Trenchard perskai
tė savo instrukcijas jurei šįryt 
ir 11:21 vai. ryte jury išėjo tar
tis. Bet iki vėlaus vakaro dar 
nebuvo nuosprendžio.

Teisėjas davė jury tris gali
mus nuosprendžius:
bausmę, kalėjimą iki gyvos gal
vos, ar visai Hauptmanną ištei- tijos advokatas ir ne jo daly 
sinti.

Prieš teisėjo instrukcijas ju
ry užprotestavo Hauptmanno 
advokatai ir jau jury

advokatų pasigarsinimas. Pasi- 
garsinimas kaltinamsios pusės 
advokatų. Bet tiek pat pasi
garsinimas ir prokuroro. Del 
noro pasigarsinti jiedu vienas 
kitą kaltino ir savo kalbose j 
jury. O ir laikraščiams buvo 
didelio pelno.

Reilly darė viską, kad save 
pagarsinti. Bet tų patį darė ir 
Wilentz. Ir baigianties bylai 
palinkėjo vienas kitam pasise-

mirties kimo!
Wilentz yra generalinis vals- BRUNO RICHARD HAUPTMANN

išėjus 
tartis ilgai tarp teisėjo ir 

ginčas dėl jo in-

ju-

kas vesti bylas. Jis ir pats pri
sipažino, kad jis dar pirmų kar
tų savo gyvenime buvo proku
roru, 

t.

Dabar eina gandų, kad jei 
Wilentz laimės bylą, tai jis kan
didatuosiąs į gubernatorius.

Abysinija priešinasi X:
Italijai; atsisako pri
imt jos reikalavimus

į didelio nesma
gumo didžiosioms valstybėms.

Tvirtinama, kad Italija ruo
šiasi pasiųsti savo kariuomenę 
vas. 16 d. ir nori pasigriebti 
pati turtingiausi Abysinijos ple

Berlyno naciai stu 
dentai' reikalauja 
gražinti Klaipėdavokatų ėjo 

strukcijų.
Ilgas nesusitarimas tarp 

ry reiškia, kad tarp jų įvyko
nesusitaikymas. Tokiame atsiti
kime, jei bus prieita prie nuo
sprendžio, tai tik padarant ko
kį kompromisų.

Esamais gandais, jury jau 
pirmame balsavime susitaikė 
dėl Hauptmanno kaltumo. Tik 
esu nesusitaikoma dėl baus
mės. 10 jury narių reikalau
ja mirties bausmės. Bet kiti 
du, buk Charles F. Snyder ir 
Mrs. Ethel Stockton, tam griež
tai priešinasi. Bet tie gandai 
nėra tikri ir nėra patvirtinti 
oficialių šaltinių.

Ne prokuroras Wilentz, nė 
Hauptmanno advokatas Reilly 
betgi ir nesitikėjo greito nuo
sprendžio. Esu buvo tik daug 
liudytojų, tiek daug įrodymų, 
kad ims laiko jury nariams vi
sų tai apsvarstyti.
Visa byla—advokatų 

nimas

Lietuviai nugalėjo 
amerikiečius tarpt 
ping-pong lošime

Sako, kad Italijos kaltinimai 
yra melagingi. Italijos karei
viai jau parušti plaukti i Aby- 
sinijos pasienį

pasigarsi-

Bagianties bylai visi 
ta, kad visa ši byla

pripažys- 
buvo tik

Lietuvos kom/mda
Amerikos komandų 
dono rungtynėse

nugalėjo 
5:0 Lon-

C.— Sta-WASHINGTON, D.
lo teniso (ping-pong) tarptau
tinėse rungtynėse Londone Lie
tuvos komanda vasario mėn.
8 d. nugalėjo Am. Jungt. Valsti
jų komandų 5 prieš 0. “Daily 
Sketch” ’rašo, kad tai buvo pir
ma rungtynių sensacija.

Turtuole ištekėjo

prana-
Chicagai ir 

lio oro biuras 
šauja:

Veikiausia lietus; maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 6:48, leidžiasi 5:* 
20.

NEW YORK, vas. 13. —Do- 
ris Duke, 22 m., vadinama 
“turtingiausia mergina pasau
lyje”, Šiandie savo motinos na
muose be didelių iškilmių apsi
vedė su New Yorko biznierių 
James H. R. Cromwell, kurio 
patėvis yra Morgano partneris.

Po vedybų jaunavedžiai tuo- 
jaus išplaukė kelionėn apie vi
sų pasaulį ir sugryš į Califor- 
nijų tik liepos mėn.

Nuotaka yra duktė mirusiojo 
tabako magnato James Buch- 
anan Duke, kuris paliko apie 
$100,000,000 turto, iŠ kurio 
duktė gaus apie $40,000,000.

RYMAS, vas. 13.—Ethiopios 
(Abysinijos) imperatorius Hai- 
le Selassie, kuris sakosi esąs 
tiesioginis, ainys karaliaus Sa
liamono ir karalienės Sabos, 
pavadino Italijos kaltinimus 
melagingais ir atmetė Italijos 
reikalavimus satisfakcijos. Dė
lei to Italija sparčiai ruošiasi 
karui ir dvi divizijos kariuo
menės laukia įsakymo išplauk
ti “į rytus nuo Suezo”.

Ethiopia charge d’affaires 
Negradas Yesus paskelbė, kad 
Ethiopia nemokės Italijos rei
kalaujamų $44,900 už žuvusius 
italus ir atsisakys išpildyti ki
tus sunkius Italijos reikalavi
mus, nes susirėmime žuvo dau- 
gaiu abysiniečių, negu italų. O 
ir pats susirėmimas ištiko 
lams puolus ąbysiniečius.

Pirmoji sukaktuvių 
diena Austrijoj 

praėjo ramiai

Vokietijos nacihi pradeda kam
panijų už atgavimų Klaipėdos 
ir kitų “vokiškų” žemių

ita-

Anglija remia Italijų
Italija, kaip matyt, nori 

versti Ethiopių pradėti tiesio
gines derybas, nes slaptomis de
rybomis lengviau bus priversti 
jų nusilenkti ir bus galima pa
sigrobti didesnį Abysinijos že
mės plotų.

Italija taipgi paskelbė, kad 
Anglijos pasiuntinys Abysinijdj 
pataręs Abysinijai tartis tie
sioginiai su Italija, o ne per 
tautų sąjungų, nes viešos do-

pri-

VIENNA, vas. 13. — Vakar 
pirmoji socialistų skerdynių 
metinė sukaktuvių diena pra
ėjo ramiai,—daug ramiau, ne
gu tikėjosi valdžia. Tik vienoj 
vietoj komunistas liko nušau
tas susirėmime su policija.

Apie 35 socialistai liko areš
tuoti kai jie bandė įeiti į kapi
nes, kur yra palaidoti žuvę jų 
draugai, kad ant jų kapų su
dėti vainikus.

Atėjus vakarui visame mies
te užviešpatavo didžiausia tyla, 
šviesos darbininkų namuose už
geso, gatvės pasidarė tuščios. 
Tušti buvo teatrai ir kavines.

Policijai pasisekė surasti 
slaptų spaustuvę ir areštuoti 
kelis žmones spausdinant slap
tus lapelius. Bet tai yra kas
dieninis įvykis.

Naciai bando pasinaudoti iš 
gedėjimo laiko ir dalina savo 
lapelius, vyliodami darbininkus 
pas *Save, nes tik jie vieni esą 
kovoju kapitalizmų.

Kardinolas Innitzer atlaikė 
pamaldas už žuvusius heim- 
wehriečius ir polįčistus. Bet 
apie žuvusius 193 darbininkus 
jų tarpe 20 moterų ir 2 vaikus, 
nebuvo leista nė prisiminti.

BERLYNAS, vas. 13. —Ber
lyno universitetų studentai su
ruošė masinę demonstracijų už 
sugrąžinimų Vokietijai Lietu
vos Klaipėdos krašto.

Demonstracija buvo suruoš
ta sustiprinimui prasidėjusios 
Vokietijoje nacių kampanijos 
suvienijimų su “šventų j a Vo
kietijos imperija” visų vokie
čiais apgyventų žemių.

Ta kampanija ypač pradėjo 
eiti smarkyn po nacių perga
lės Saar krašte. Dabar naciai 
veda ypač smarkią kampanijų 
prieš Lietuvą, kadangi dabar 
Kaune eina didelė byla 126 
Klaipėdos nacių už ruošimų su
kilimo prieš Lietuvų, tikslu 
Klaipėdos kraštų atplėšti1 nuo 
Lietuvos;/

Gen. Wood pataps 
NRA galva?

WASHINGTON, vas. 13. — 
Kalbama, kad prezidentas Roo- 
seveltas vėl reorganizuos NRA, 
išnaujo pavesdamas - tiktai vie
nam žmogui tvarkyti visus jos 
reikalus. Tuo žmogum numa
tomas gen. Robert E. Wood, 
prezidentas Sears, Roebuck Q 
Co. Bet tai esu veikiausia bu
sią padaryta jau po to, kųi 
kongresus prailgins pačių NRA.

SAN FRANCISCO, Cal., vas. pastatytas irgi 1933 metais 
13.—Vakar Pacifiko vandeny- paskendęs Atlantiko vandenyne 
ne, už 13 mylių nuo Point Sur, dirižabelis Akron. 
apie 110 mylių į pietus nuo 
.čia, paskendo karo laivyno di- : 
rižabelis Macon—didžiausias di
rižabelis pasaulyje.

Dirižabelis Macon dalyvavo 
karo laivyno manevruose. Ties 
Los Angeles jis pateko į audrų, 
kuri nors ir nunešė jį iš kelio, 
tečiaus nieko blogesnio nepada
rė. Į vakarų jis skrido į sa
vo bazę prie San Francisco, 
kaip urnai 1,250 pėdų augštu- 
moj, susprogo viena pro cėlė. 
Paskui tas pats atsitiko ir su 
kita oro cele. Dirižabelis pasi
kėlė į viršų, nes subliūško vi
sas užpakalinis galas ir ėmė 

t, 

kristi jūron. Tečiaus dirižabe- 
liųį pasisekė nutūpti, netoli ka
ro laivo, kurie , tuoj aus atėjo 
pagelbon ir dirižabelio įgulų iš
gelbėjo, jų tarpe ir patį ko- 
manduotoja Herbert V. Wiley.

Tikrinama, kad įgula liko 
išgelbėta tik dėka labai gerai 
disciplinai dirižabelių j e. Pasi
gendama tik dviejų žmonių — 
radio operatoriaus Ernest Ed- 
win Dailey ir patarnautojo prie 
stalo Edward Quinday. Spėja
ma, kad jie yra žuvę.

Dirižabelis nutupė ant van
dens apie 5:40 vai. po piet, ir 
tuoj aus paskendo. Paskendo jis 
gana gilioj vietoj ir kol-kas ne
manoma rūpintis apie išėmimą 
iš vandens laužų. Dirižabeliuje 
buvo 83 žmonės, 2 žuvo, tad iš
gelbėta 81 žmogus.

Nors ir žinoma yra, kad di
rižabelis nukrito ir paskendo 
delei susprogimo oro celių, bet 
kodėl tas susprogimas įvyko yra 
nežinoma ir gal niekad nepasi
seks sužinoti, nors ir bus daro
mi tyrinėjimai.

Pasak mačiusių nelaimę, diri- 
žabeliui gražiai skriejant oru į 
šiaurę, urnai nuplyšo drabužis 
užpakalinėj daly kartu su vai
ro sparnais. Dirižabelis pasikė
lė į viršų ir, matyt, nebesuval
domas, pasisuko j pietus ir din
go iš akių. Tik iš oro pradė
jo į jurų kristi visokie laužai, 
galbūt balastas sulaikymui grei
to kritimo. Nukrito jis pirma
galiu, bet jau viskas buvo pri
rengta, taip kad įgula galėjo 
dirižabelį apleisti kaip tik jis 
nutupė ant vandens. Tuojaus 
atplaukė trys karo laivai ir 
išsigelbėjusius išgriebė.

Busiu padaryti trys tyrinėji
mai nelaimės: laivyno departa
mento ir konrgeso komitetų. 
Dirižabelio statytojai irgi pasi
žadėjo pagelbėti pravesti tyri
nėjimus.

Paskutinis iš didžiųjų diriža
belių

Vakar paskendęs dirižabelis 
Macon buvo paskutinis iš di
džiųjų karo laivyno dirižabelių. 
Jis buvo pabaigtas statyti 1938 
m., sulig planais, iš kurių buvo

Kaip paskendusį Akron, taip 
ir Macon komandavo Įeit. kom. 
Wiley. Tik Akron paskendo ne 
taip laimingai: kartu su juo 
žuvo 79 nariai įgulos ir išsigel
bėjo tik 4 žmones.

Abu dirižabeliai buvo išbuvę 
ore apie po 7,000 valandų ir 
tada urnai, be jokių aiškių prie
žasčių, juos ištiko katastrofa. 
Abu juos statė Goodrich-Zep- 
pelin Co., Akron, O., padedant 
vokiečių ekspertams.

Su dirižabeliais Jungt. Vals
tijoms nesisekė, nes kiek jų 
buvo pastatyta, tiek ir žuvo, 
žuvo ne tik pačioje Amerikoje 
stųtyti, bet ir statyti kitose ša
lyse. Yra išlikęs J^k vienas di^ 
rižabelis Lo? Angeles, kuris" 
betgi jau senai4 nebeskraido.

Ne geriau sekėsi su diriža
beliais ir kitoms šalims, nes 
per pastaruosius 23 metus žu
vo jau 18 didelių dirižabelių, su 
kuriais kartu žuvo ir šimtai 
žmonių.
Nebestatys daugiau dirižabelių

Kitos šalys jau senai paliovė 
statytis naujus dirižabelius. 
Juos ruošiasi statyti tik viena 
Vokietija ir tai tik komerci
niams tikslams.

Po nelaimės su dirižabelių 
Macon nebeketina daugiau di
rižabelių statyti ir Jungt. Vals
tijų karo laivynas, bent šiuo 
laiku.

Už traukinio katas
trofą 8 darbininkus 

laukia mirtis
MASKVA, vas. 13. — Del 

traukinio katastrofos Riazan- 
Uralo linijoj, prie Saratovo, ku
rioj traukiniams susidūrus liko 
užmušta 18 žmonių, liko areš
tuoti 8 geležinkelio darbininkai, 
kuriems dabar gręsia mirties 
bausmė. Areštuoti yra abiejų 
traukinių inžinieriai, pečkuriai, 
konduktoriai ir du darbininkai 
Karian-Strognavo stoties, kur 
katastrfa įvyko. Visi jie kalti
nami už apsileidimų.

Rumunijos anglia 
kasiai atšaukė ba

do streiką
TIMISOARA, Rumunijoj, v. 

13.— 1,000 angliakasių, kurie 
buvo užsidarę kasykloj ir grū
mojo paskelbti bado streiką, 
vakar apleido kasyklų, prižadė
jus išpildyti jų reikalavimus.

WEST PALM BEACH, Fla., 
v. |2. — Automobilio nelaimėj 
liko skaudžiai sužeista sena
toriaus Royal S. Copeland žmo
na.

4
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Bylos laiku Vokietija ren 
giasi užpult Klaipėdą

Apie Klaipėdos nacių bylą kalba visa 
Europa

Tilžėje buvo prirengta 20,000 ginkluotų 
vyrų Klaipėdos užpuolimui

KAUNAS, sausio 30. — Vi
sa Europa kalba apie Klaipė
dos nacių bylą Kaune ir apie 
tai, kaip vokiečiai tebesirengia 
atimti Klaipėdą nuo Lietu
vos.

Danijos dienraštis Ekstra- 
bladet vokiečių rengimąsi prie 
sukilimo Klaipėdoje vadina 
“Trojos arkliu”. Vokiečiai va
žiavo Klaipėdon ir darėsi Klai
pėdos piliečiais, o pasidarę pi
liečiais rengėsi išžudyti žemai
čius.

Švedijos laikraščiai plačiai 
rašo apie Klaipėdos nacių by
lą ir kaip stropiai vokiečiai or
ganizavo nacius Klaipėdos kra
šte. Savo agentams Klaipėdoje 
Vokietija gausiai apmokėdavo. 
Jiems buvo pažadėtos vietos 
Vokietijoj, jeigu jiems tektų 
apleisti Klaipėdos kraštą. Vo
kietija siuntė Klaipėdon savo 
artistus gastroliuoti ir davė 
lėšų vokiškam teatrui išlaiky
ti. Teatras už tai statė tik pro
pagandos veikalus. Panašiai 
Vokietija dirbo ir per bažny
čią, per spaudą, paskaitas ir 
tt. Vokietijoj tapo įsteigtas 
“Memelbund”, kurio darbo tik
slas buvo atplėšti Klaipėdą nuo 
Lietuvos. Buvo suorganizuoti 
galvažudžiai užpuolikai tsmū^ 
gimo būriai), kurie turėjo pjau
ti žemaičius. O prie Klaipėdos 
rubežiaus buvo sutraukta Vo
kietijos kariuomenė.

Dabar Vokietija nori Klaipė
dos plebiscito Saaro pavyzdžiu. 
Dėlto susibičiuliavo ir su Len
kija. Bet Lenkija labai apsi
gaus, nes atėmę Klaipėdą nuo 
Lietuvos, vokiečių naciai tuo- 
jaus norės atimti ir Dancigą 
nuo Lenkijos. Nei tas nei ki
tas negalės atsitikti be karo. 
O j tą karą galės įsimaišyti ir 
kitos valstybės.

Klaipėdos nacių byla Kaune 
iškėlė visas smulksmenas, kaip 
naciai rengėsi padaryti sukili
mą ii’ išpjauti žemaičius Klai
pėdoje. Laukta ginkluotų bu
rių iš anapus Nemuno.

Dabar, einant bylai, naciai 
Klaipėdoje nei trupučio nesi
liovė veikti. Lietuvos valdžia 
turi įrodymų, kad naciai ir šioj 
valandoj organizuoja klaipėdie
čius pučui įvykinti.

Nagrinėjant Klaipėdos nacių 
bylą, Martynas Burkandas pa
rodė kaip klaipėdiškiai buvo 
mokinami Karaliaučiuje tiltus 
sprogi n ti ir slėptis nuo priešo. 
Tai yra žingeidus liudijimas. 
Štai kaip ji paduoda Lietuvos 
žinios:

šioje byloje pašauktas liudi
ninku Martynas Ėutkandls 
(Burkandt) dabar atlieka ka
rinę prievolę ir tarnauja mu
sų aviacijoje. Ir teisman jis 
atvyko kareivio uniformoje. 
Burkandas buvo klaustas poli
cijos ir teismo tardytojo ir 
smulkiai nupasakojo savo žy
gius Vokietijoje. Būtent, Bur
kandas pareiškė, kad jis, kaip 
našlaitis, buvęs auginamas prie
glaudoje, o paaugęs mokęsis 
staliaus amato. Panemunėje 
buvęs didelis žmonių judėji
mas ir jis nepastebėtas per
ėjęs Vokietijos pusėn. Nuėjau, 
sako Burkandas, netoli Tilžės 
pas savo pažįstamą Heningą 
gyvenantį Paskalvių km. Pas
kaliuose gyvendamas susipa
žinau su vienu smogiku (SA
nariu), kuris man ir patarė fuehreriu’ 
stoti i SA. Smogikas liepė man žiavau Klaipėdon, nes brolis

nueiti j Mittelstrass 51 nr., 
kur buvo smogikų maitinimo 
punktas. Ten nbėjęs, radau 
šturmfiurerį II šturmo^ kuris 
mane į smogikus ir priėmė. 
Taip aš ir tapau smogiku. Bet 
įstojau ne idėjiniais sumeti
mais, bet alkio ir bėdos ver
čiamas.

Birželio mėn.*(tas viskas bu
vo 1933 m.) aš įsigijau smo
gikų uniformą. Tose kareivinė
se gyveno ir dar du klaipėdiš
kiai: Moffmanas ir Cypa. Ir 
kareivinių prižiūrėtojais buvo 
klaipėdiškis ir Lietuvos pilie
tis Penopas. Spalių 15 d. ma
ne prikalbėjo vykti Karaliatf- 
čiun j pionierių kursus.

Karaliaučiuje apsigyvenome 
pionierių kareivinėse, j kurias 
iš visų Rytprūsių buvo suva
žiavę, apie 100 vyrų.

Visi kursų dalyviai bu
vo kariškai aprengti.
Kursų pradžioje pionierių 

puskarininkiai iš ryto duoda
vo teoretiškas pamokas apie 
sprogstamąją medžiagą ir kaip 
su ja apsieiti. Po teoretiškų 
pamokų kareivinių kieme bū
davome mokomi rikiuotės. Ri
kiuotės mokino irgi puskari- 
ninkai. Po pietų ant “Wasser- 
ubeungsplatz” mokė statyti til
tus, irkluoti ir kt. pionierių 
darbus. Paskutinę kursų savai-

mesti grana-
nuo priešų

vog partijos slaptume sUsirlU-Į buvau perkeltas mokytojauti | Strekies: Buvo krašto seime- 
tuos 

aš- 
pa-

kime. Pačiame susirinkimo 
įkarštyje moteris sušukus “jau 
ateina policija!” ir visi išlak- 
stę. Susirinkime dalyvavę apie 
30 žmonių.

Gaudavo algų priedus 
iš

Liudytojas H. Strekies, Pet
reliu kaimo mokytojas, paliu
dijo, kad jam buvo draudžia
ma mokyti vaikus lietuviškai. 
Daugelis lietuvių , ūkininkų rei
kalavo kad jų vaikai butų mo
kinami vokiškai dėlto, kad ki
taip lietuvių Ūkininkų draugi
ja nepirko nuo jų kiaulių.

Tėismd pirmininkas: Teisia
mųjų mokytojų šioje byloje 
daugelis visai nemoka lietuviš
kai. Ar gali, visai nemokėda
mas lietuvių kalbos, mokyti 
vaikus lietuviškai ?

Strekies: Kas Visai nemoka, 
žinoma, negali ir kitų moky
ti.

Prokur. MonštaviČiiis: Gal 
liudytojas pasakys, ar jis taip 
pat gaudavo vadinamus ‘‘algų 
priedus” iŠ Vokietijos?

Strekies: Taip, gaudavau. Vi
so esu gavęs 16,000 vok. mar
kių.

Prokur. Monstavičius: Ai* 
nebuvo nutrauktas liudytojui 
tų “priedų” mokėjimas?

Strekies: Taip, kartą, kai

AKUŠERĖS

o algų p 
Vokietijos

kitą mokyklą, j Petrelius, kur lyje pasisakyta prieš 
ligšiol mokytojauju, kurį lai- “priedus” ir spauda buvo 
ką man buvo nutraukę tų pi- triai juos pasmerkusi, kaip 
nigų mokėjimų. ‘pirkimo pinigus.

i

Prokur. Monstavičius: O pats'
liudytojas ar nebuvo atsisakęs
nuo tų “priedų?”

Strekies: Taip, kartą buvau (buvęs Zasso partijos grupės 
atšisakęs. I vadas Klobnių kaime, Šilutės

Prokiir. Mdristavičius: Dėl ko apskr., į *
T. buvai atsisakęs? . 'vertėją) sako, kad 1933—1934

m. žiemą, buvo krašte kalba
ma, kad ateis iš anapus Ne- ■ 
mutiO SA būriai padėti neu- 
manininkams, kai Šie sukils.

(Bus daugiau)

Karaliaučiuje 
kad mes tUO-

Nacių teroras
Liudytojas VValter Liedtke 

įzv»* e ** ** I*’’
vadas Klobnių kaime, Šilutės 

parodymus davė per

Pinigų Siuntinio Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
.    I—........................ .................     I , I.lll.l . ....................... ..... ■ III II ■. I — I t !!.
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LIETUVIAILIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

LIETUVIAI
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO. ILL

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėl. bagal sutarti 
Rez. 6681 So. California Avenue

Telefonas Republič 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hvde Park 8395

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

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

KITATAUČIAI

mokėniės praktiškai sprogdinti.
Praktikos darbus atlikdavo

me “Landūebeungsplatz”, ties 
Karaliaučium. Sprogdinimo dar
buose dalyvavo ir kuopos va
das. Buvo pastatyti provizoriš
ki tiltai iš medžio. Kiekvienas 
sprogstamą prietaisą turėjome 
prie tilto pritaisyti puskarinin
kiui prižiūrint. Buvo mokoma 
sprogdinti ir geležinius rąstus. 
Mokė kaip reikia apskaičiuo
ti, kiek dėti sprogstamosios 
medžiagos. Sprogdinimo darbai 
buvo laikomi egzaminais.

Laike kursų į miestą išeiti 
mums leisdavo tik šventadie- 
hiais ir tai civiliškai apsiren
gusius. Kursus baigus kuopos 
vadas mus susišaukė ir pasakė 
kalbą. Jis miis ’ pakartotinai 
įspėjo, kad mes apie buvusius 
kursus niekam nieko nesaky
tume. (Matyt, vokiečiai priven
gia Versalio sutarties ir did
žiųjų valstybių).

Uždraudė apie kursus 
kalbėti ne tik su civili
niais žmonėmis ir SA 
nariais, bet ir sų polici

jos valdininkais.
Karininkas pabrėžė, kad nie

kas neturi žinoti, kad smogi
kai dalyvauja “Reichswehroje” 
ir juos kariškai apmoko. Ypa
čiai įspėjo mus saugotis ne
pažįstamų žmonių ir merginų, 
kurios dažnai klausinėja tik iŠ 
įdomumo ir beplepėdamos iš
pasakoju priešų šnipams, ku
rių dabar tiek daug esą. Kur
sų metų net buvo uždrausta 
dainuoti ir nacijonalsocijalis- 
tiškas dainas, kad pašaliečiai 
kursų nepastebėtų. Kursų bai
gimo liudijimų niekam neda
vė, o pasiuntė j bos tiesiog S A 
grupių vadovybėms. Prieš iš
vykstant aš jau buvau “Rotten- 
fuehreriu” paskirtas. Vėliau 
turėjo mane paskirti “Schar- 

bet aš greit išva-

kvietė greičiau grįžti ir baig
ti staliaus mokslą.

Sieną perėjau su sienai per
eiti kortele. Išvykdamas iš Vo
kietijos SA uniformą atidaviau 
SA vadovybei. ^Taip pkt pareiš
kiau savo stufiureriui Taliui, 
kilusiam iš Šilutės, kad važiuo
ju Klaipėdon. Talys mane ir
gi įspėjo, kad sugrįžęs niekarti 
neišsiplepėčiau apie SA orga
nizaciją.

Smogikų rotfiureris 
Klaipėdoje

Klaipėdoje susitikau vieną 
savp pažįstamų stalių, kuris 
tnane užkvietė į Neumano par
tijos biurą. Prieš tai aš nu
ėjau j Vokietijos konsulatą 
Klaipėdoje, pasisakiau, kad esąs 
baigęs smogikų kursus Kara
liaučiuje, kad esu rotfiureris 
ir horėčiau protekcijos darbui 
gauti. Konsulate paprašė SA 
liudymo. Nario liudymą paro
džiau. Sako, tamsta dėl to liu
dymo gali turėti nemalonumų, 
tai verčiau palik jį konsulate. 
Aš taip ir padariau.

Neumanininkų biure radau 
7—8 Vyrukus Nusirinkusius. Jie 
kalbėjo apie rikiuotę. Aš, kaip 
kursus baigęs, jiems kai ku
riuos dalykus paaiškinau.

Kvočiamas trečią kartą Bur- 
kandas pareiškė tvirtinąs anks
čiau duotus laisva Valia paro
dymus ir dar papildė, kad SA 
kursuose Karaliaučiuje mokę 
tiltus statyti, sprogdinti, apsi
eiti su paraku, 
tas, apsisaugoti 
lėktuvų ir t. t.
SA Tilžėje ir 
žmonės kalbėjo,

jau žygiuosime į Klaipėdą, 
o lietuvius iš Klaipėdos kraš
to išvysime. ' ...

Klaipėdoje rieumaninihkai 
man sakė, kad neumanininkų 
jaunimas organizuojamas pa
našiai kaip SA, o vadu yra La- 
pinsas.

Neumanininkų biure buvo 
atskiras kambarys jaunimui 
susirinkti. Tame kambaryje 
Neumano partijos jaunimą aš 
mokiau kariškos rikiuotės te

oretiškai.
Mokiau iš šachmatų lentos. 

Aš susirinkusiems palrodžiau, 
kaip reikia gultis, keltis, apsi
sukti ir t. t. Paskui aš vyru
kus surikiavau ir komandavo- 
jau. Neumanininkų jaunimo un- 
terfiureris šalia stovėjo ir žiu
rėjo. Unterfiureris sakė, kad 
po dviejų dienų jie susirink
sią Klaipėdoje prie Standvilos 
ir vakaro metu darysią prati
mus. Kvietė ir mane ateiti. Bet 
aš vengiau su Neumano vy
rais susitikti, nes pastebėjau, 
kad
jie kariškus pratimus daro ne
geriems tikslams ir (rengiasi 

sukilti.
Tai tokius charakteringus 

parodymus liudininkas Burkan- 
das davė anksčiau. Teisme liu
dininkas sako, kad savo ank
styvesnius parodymus esąs pa
miršęs. Pirmininkas primena. 
Tada liudininkas mėgina ank
styvesnius parodymus neigti.

Pirmininkas: — O kodėl tar
dytojui sakei?

— Bijojau, kad nebaustų už 
sienos perėjimą.

Nors logiškai imant liudinin
kas, jei jau butų bijojęs baus
mės, tai turėjo viską slėpti, o 
ne pasakoti. Savotiškai “bai- 
rtiėi” liUdinihkas, matyt, pasi
davė tik eidamas į teismą.

Pirmininkas: — Tardytojui 
viską sakei, kas yra užrašy
ta?"^

— Sakiau, bet dabar nieko 
nežinau. *.

Teismas nutaria užprotoko
luoti, kad liudininkas neigia sa
vo ankstyvesnius parodymus.

Liud. F. A. Teyerabend prie 
žvyro su vyrais kalbėjęsis, kad 
reik stoti į Neumano partiją 
nes kitaip kiaulių neparduosi. 
Liudininkas^ buvęs viename So-

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical TherapV 

j And Midwife 
t/6109 S. AHtanfr 

Hetaiock 9252 
•J U 4 ■Fatarnauju prie 

gimdymo hataub 
Ar ligoninėse, 

Juodu massage 
4blėbtric trėat- 
\ ment . magnė- 

tic blankets ir tt 
Moterims ii* faer- 

(ginoms patari
mai dovahai.

fei /Z. i HiniT^hMi ..............

ADVOKATAI
JOSEPH J, GRISK

Lietuvis Advokatas
t 4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800 , j 
Rez. 6515 . So. Rockwell St.

Tel. Republič 9723
>■4 H, ,1 ...Ii i i I Inū.t.....Ii

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAlTUSH, Ot»T 
LIETUVIS 

Optottiėtrlcšlly Akių Spėcišlistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo^ 
svaigimo, akių Atėmimo, nėrvuotu- 
nio, skaudamą akių karštį, atitaiso 
triimparegystę Jr toliregystę. Prireh- 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daroma®, su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Spėęialė atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlidj ttiib 10 iki 12.
Daugely, atsitikimų akys atitaiso

mos be .akinių. Kainos pigiau , 
kaip pirmiau.

4712 Soiith Ashland AV,
Phone Boulevard 7589

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

Tel. Keriwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

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

Valandos nuo 10—12 pied> ir 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dt T. Diindulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 V. v, Nekėlioj pagal sutarti

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9-9 
2420 W. Marątiette Rd. 
arti Wėstern Avė. Hemlock 7828

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vežei is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Sėtadoj pagal sutarti.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
x. 2 lubos^ 

CHICAGO. III.
* OFISO VALANDOS: 

NuodOJki.12 vai. ryto, nuo 2 iki i 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

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

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

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunswick 0597

Df. V A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Rėš. 6600 South Arteslan Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maunce Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po ptetų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

Kiti Lietuviai Daktarai.
• ■ ■ f f • „ f • • į ■

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Rota
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas' 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
dėliotais ir Šventadieniais 10—12 

dieną.

AKIU SPECIALISTAS
27 MeTų PATYRM6 

Pritaiko ąkintaa dėl VJsokiUAklų

J. F. R ADŽIUS
LIETUVIU GRABORIUS 

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 5203 ir 8413 

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

. Telefonas Yards 1138 t

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams.. Kainą prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

ANTANAS PETKUS 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct 

Tel. Cicero 2109 
________ CICERO.. ILL. _________  
ATĖJUS LIŪDESIUI 

PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis
ir

Tėvas
Laidotuvių Sąlygos 

Lengvais Išmokčjimčis 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarn&vja laldčtuvčse kuopiglausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 Wk 23rd PL, Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
, . w . SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.

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- 
gofe ir apielinkėje 

Didelė ir graži

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

OfisasJr Akinių Dirbtuvė 
756 Wėst 35th St 

kampas Halsted Št, 
Valdhddė uo 10-4, taio B iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė. . 
Kahiphs 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:8Q iki 12 Ir nuo 1:80 
iki 8:00 va. vakaro. Nedėlioms nuo 
9:00 iki 12:00 Kalbame lietuviškai

Visi Telefonai:
Yards 1741 

1742
LAIW ®AU 

Ambulahce Patarna* 
vimąs Dieną ir Nak
tį. Moderniška Kop

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 S. Hermitage 
Avehuė

4447 SSted Avė.

A. MAS ATKRIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Simon M. SWas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patamavitaas geras ir nebrangus

718 W. 18th St
ŽŠ&ii: TA Monro. 8877
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ANGLIAKASIŲ GENERAUS STREIKAS BIRUTE
šalčius

WILKES BARRE, Pa

garbintojai už vieš

numirėliams reikia

Wt ARI COOPIRAT1NG Ątyda Namų Savininkams

HALSTED

Mano Pastabos

PRIE RAKTO SKYLUTES

SBCKBa****!*

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN 
KANTER

em do ’em all

more 
from

O belaukdami tos pa- 
revoliucijos, privalo

greetings, please be

Streiką iššaukė United Antracite Mine Workers 
of Pennsylvania.

save lietuviais

Tikras loto savininkas rašo 
Naujienose, kad besivadiną dar 

o tikrenybėje 
jau virtę Rusijos garbintojais, 
norį lietuvių tautinėse kapinėje 
įvesti Lenino tezių pamokas.

Jei tautinėse kapinėse bus 
įvesta komunizmo viera ir ko
munizmo garbinimas, tai juk 
bus tikras darbininkų išgany
mas! Ar dar iki šiol tas rašy
tojas nežino, kad Rusijos ko
munizmas yra išganymas visų 
proletarų! Ką čia ir kalbėti. Jis, 
mat, dar! norėtų tam priešintis. 
Tai dar bent razumėlis!

<Aš sakau, kad lietuvių tau
tinėse kapinėse visi paminklai 
tuojau turi . būti nutepti rau
donai. žmonės, važiuodami pro 
šalį, iš tolo turi matyti, kad čia 
gyvuoja komunizmo dvasia.

Dėdės šerno paminklą reikia 
perkelti kiton vieton, o toje 
vietoje pastatyti paminklą Le
ninui. Prie to Lenino paminklo, 
taip kaip ir Maskvoje, turi eiti 
žmonės ir melstis. Kas nesi
mels, tas, bus prakeiktas ir ne
galės prigulėti prie komunistų 
šventos vieros.

SO MILWAUKEE, Wis. — 
Vasario 3 d. turėjome saulės

Kapinių papuošimo dienoje 
niekas kitas neturėtų kalbėti, 
kaip tik Lenino garbintojai. 
Juk Lenino viera ne vien tik 
gyviems žmonėms yra) reikalin
ga, bet ir 
ją aiškinti

Kaip 
jau yra žinoma, kietųjų ang
lių 1-mas distriktas suorgani
zavo naują uniją. Suvažiavi
mas įvyko rugpiučio 7 d. 1933 
m., Scranton, Pa. Angliakasiai 
atsimetė nuo U. M. W. of A., 
nes senososios unijos viršinin
kai visai nesirūpino darbinin
kų reikalais, o 1 
anglių kompanijoms.

Kaip tik naujoji unija susi
organizavo, tuojau

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Per pusę valandos sau 
lė buvo užtemusi. — 
Dideli šalčiai. — Žie 
niavoja špokai. — Lie 
tuviški radio progra 
mai.

jau daug priviso tarpe lietuvių: 
Kas tik negarbina Lenino ir 
nepriguli prie komunistų vie
ros, tas ir buržujus.

Jei Lenino garbintojų tarpe 
ietuvių nedaug tėra, nesvarbu; 
ne daugumoj juk svarba. Blusa 
— nedidelis vabaliukas, o kai 
kanda miegančiam žmogui, tas 
tuoj apsiverčia ant kito šono. 
Tegul sau lietuviai miega, ta
da Lenino 
pataus tautinėse kapinėse Monday evening after the 

meeting we had dee-lishus tea 
plūs sandwiches, cookies, le
mom*, olives and pičkles. I think 
Mr. Vaivada and certain others 
didn’t eat supper purposely so 
they could ha ve two or three 
helpings cf tea, sandwiches & 
cookies.

that a pleasant me-
So it was

Juk nereikią daug nė aiškin
ti, kad pasaulinė revoliucija 
įvyks. Komunistai sakė, kad ta 
pasaulinė revoliucija įvyks ryt, 
poryt. Bet jei ji įvyks ir už ke
lių tūkstančių metų, juk tai ne
svarbu. Svarbu, kad įvyks, Tai 
viskas, 
saulinės 
visi garbinti šventą Leniną.

Lietuvių tautinės kapinės Le
nino garbinimui kaip tik ir yra 
tinkamą vieta. Ir kas tam gali 
priešintis? Jei bent tik patys 

uršująil O buržujų

rate- 
kūopų] Prieš 20 metų 
33 kuopa suorganizavo 

chorą, kuriam pri
klausė gerokas būrelis jaunų 
ir senesnių lietuvių. Kadangi 
choras su partijomis nieko 
bendro neturėjo, tai priklausė 
įvairių pažvalgų žmonės. Chor
vedžiai daugumoje buvo pažan
gus žmonės. Choras gyvavo ga
na gerai ir dažnai dalyvauda
vo visokiuose parengimuose. Ir 
reikia pasakyti, jog turėjo ne
blogą pasisekimą.

Lietuviškos 
Degtinis

Nori atgaivinti 
chorą

užtemimą. Prasidėjo apie 9:30 
vai. ryto ir tęsėsi apie pusę va
landos. Vėliau saulę uždengė 
tamsus debesys.

We all know that Boosevelt 
is President of the U. S. A.; 
we all know that prohibition 
has been repealed, 

we all know that Bi

Bet štai prasidėjo skaldymo 
gadynė. Bolševikai lindo į vi
sokias draugijas ir “gręžė iš 
vidaus”. Neapsisaugojo nuo jų 
nei choras, kurį jie pradėjo 
naudoti savo politiniams tiks
lams. Maskviniai norėjo komu
nizmo raugu užraugti visą lie
tuvišką meną. Bet jiems tai 
nepavyko. Choras greit pakri
ko ir apie jį nieko nebebuvo 
galima girdėti.

Pasiliko, taip sakant, tuščia 
spraga. Pastaruoju laiku mas
kviniai susirūpino. Kad kokios, 
kiti gali suorganizuoti chorą 
Na, o tas choras pradės dai
nuoti buržuaziškas dainas. Tą
syk musų “broliai Staline” pa
siliks be nieku nieko.

Kad to neatsitiktų, maskvi
niai griebėsi kelti iš numiru
sių senąjį chorą. Sausio 25 d. 
jie sušaukė ir susirinkimą. Su
sirinko apie 60 žmonių. P-as 
A. Pagiegala kalbėjo ir kitiems 
liepė kalbėti: kalbėti apie tai, 
kokia nauda butų iš atgaivin
to choro. Dejavo vedėjas, de
javo ir kiti, kad senesnieji vei
kėjai pradeda aptingti, nebe
tenka energijos. Na, o kadan
gi taip yra, tai darbas palie* 
karna jaunuoliams. Tačiau jau
nuoliai, kurie darbuosis chore, 
turėsią eiti senųjų pramintais 
keliais.

Pažiūrėsime, ar jaunieji pa
norės klampoti senesniųjų iš
mindžiotais takais, ar ne.

BOURBOH

Alden Coal Co., kur 
11 kasyklų Luzerne 
kaipo protestą prieš 
unijos viršininkus.

Senosios unijos viršininkai 
su kompanijos pagelba pasiry
žo naująją uniją sunaikinti. 
Kaip tik streikas tapo paskelb
tas, tuojau vakare ant radio 
Glen Alden Coal Co. vice-pre- 
zidentas Edward Griffith pra
nešė, kad visi eitų rytoj dirb
ti ir bus pilnai apsaugoti vie
tinės ir steito policijos. Tuo 
pačiu sykiu ir senosios unijos 
viršininkai pareiškė per radio, 
kad eitų visi dirbti.

Pirmos dienos streiko pasek
mės buvo tokios: vienas su-

Vasario 5 d. “Naujienose” 
tilpo raštas, kur nelabai prie
lankiai atsiliepiama apie lietu
vių radio programus. Mus tai 
gana nustebino. Galiu štai ką 
pasakyti: pas mus ne tik lietu
viai, bet ir svetimtaučiai mėgs
ta lietuvių radio programus.

O kai dėl kokių ten simfoni
jų, tai paprasti žmonės perdaug 
jų nemėgsta. Kiek aš žinau, 
žmonėms labiausiai patinka 
liaudies dainos, polkos ir t. t.

Asmeniškai aš esu dėkingas 
tiems Chicagos lietuviams, ku
rie duoda lietuviškus radio pro
gramus. Jie ne tik man patin
ka, bet patinka ir kitiems mil- 
waukiečiams. —J. M.

EICHANGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted St.

Melange Measures:
The characters are all wish- 

ing for another such brilliant 
affair, thinking perhaps of re- 
peating , the enjoyable evening 
spent lašt Sunday...

Did you observe the way 
a certain soprano kept “haunt- 
ing” one of our never mem- 
bers, Pete Kitchas? The ex- 
pression on his face seemed to 
say he didn’t mind...

Unless you are a very blond 
blonde, you haven’t the slightest 
chance of ever dancing with 
Joe Drajgelis. Your name has 
to be Stell too, or we fear it’s 
no ūse hoping...

And that man with the.pipe 
is štili being seen with little 
Helen. One-of those omni-pre- 
sent things...

Benny Grakaw never 
than several feet away 
one of our fair damsels 
cause you so reąuested itFran- 
nie, no mention will be made 
of your name...

The lašt three or four times 
that both of them have been 
to our affair, Doris Bulus and 
one of our more prominent 
Imps have seemed much en- 
grossed with each other. And 
is Miss North-side burned up 
. . . We don’t mean Art Mont- 
vid; he and one of our secre- 

just, very, very, 
’— so they sayv.

Rakšteliu

This week Julia heads the 
list of people who think I’m 
Public Enemy No. 1.

Julia, Ann, Sotie, Adeline, 
Geraldine, Johanna, Stve & 
Stanley—all new members — 
ntiAde their debut by singing 
for us. Geraldine sang a solo 
—almost!!

And listen, entertainment 
committee, if the new members 
didn”t do a good job on those 
dishes, make 
over. Besides, Steve likęs to 
dry dishes.

Since Stanley has acted Lib- 
rarian, unofficially, we made 
it official. Luck to you, Stan! 
(I asked him once, if he was 
troubled with našai catarrh. 
He replied “No, it’s the Spanish 
guitar I have trouble with!” 

See you Today 
Chief.

used more advantageously.
Monday nite, at our monthly 

meeting, a delegation of one ask
ed Birutė to participate at an 
ALTASS affair, this Sunday, 
at the Lithuanian Auditorium, 

i Mr. Vaivada explained to us 
and, of the why and vvherefore so we 

course, we all know that Bi- ‘ accepted. It seems its the 17th 
rutė is throsving an enormous’anniversary of Lithuanian In- 
reunion dance. At least you dependence the’re celebrating. 
should know it by now. If by 
chance it may have slippfd 
your mind, I want to remind 
you that it’s on Saturday, Feb. 
23rd at the Viking Temple.

You plnochle players had bet- 
ter watch your step. It seems 
there’s a rumor being aired 
that added dues will be levied 
on those who likę to mix 
pinochle with singing. (About 
25c per month)! The cards are 

į štili there, why didn’t you all 
come down Monday?

I don’t know if it’s 
mustache or what. 
Pres. Balanda sure

Remember when you were 
a child and received a bag of 
candy, you always saved the 
piece you liked best for the 
lašt.
mory might remain
at the Naujienos concert of 
lašt Sunday. All the other 
numbers were good too, espe- 
cially Alice Salaveičik-Stephens, 
and Frank Jakavičius, būt 
when Pirmyn Chorus sang, it 
was with much reluctance, 
after sevral encores, that the 
audience accepted the fact that 
there was to be no more that 
day. However you will be 
given other opportunities to 
hear this talented group inthe 
near future. And thank you 
for your splendid ovation!

Sausio 
viršininkai South Wilkes Barre 
kasyklose pastatė savo komi
tetą. Kas neturi senosios uni
jos kortos, to neleidžia dirbti. 
Reiškia, jeigu nori dirbti, tai 
turi prisirašyti prie senosios 
unijos. Įvyko keletas skaudžių 
susirėmimų tarp senosios ir 
naujosios unijos narių; vieną 
net nuvežė į ligoninę. Taip ko
va ėjo kas rytą iki vasario 2 
dienos. Tą patį padarė seno
sios unijos viršininkai ir Wood- 
ward kasyklose, kurios randa
si Edwardsville, Pa.

Naujosios unijos prezidentas, 
Thomas Maloney, pareiškė taip: 
“Jeigu musų narių neleidžiate 
dirbti, tai nedirbsite nei jus”. 
Tuojau sušaukė Pild. Komite
to posėdį vasario 2 d. ir nu
tarė paskelbti generalinį strei
ką Glen 
randasi 
kauntėj, 
senosios

Johnny’s 
Būt V. 

has the 
string of gal friends. He’s been 
responsible for the majority of 
females who joined recently. 
(How about a coupl’a phone 
numbers, John?)

Lašt Sunday, as everybody 
knows, Birutė appeared on a 
program at the Auditorium. The 
only real Lithuanian Daily gavę 
its annual concert and dance, 
a grand affair, and Birutė help- 
ed out. NAUJIENOS is a real 
newspaper, and we try to help 
it as much as we can. I my- 
self owe a vote of thanks to the 
powers that ’ be for letting me 
occupy space, which might be

Sausio 27 d. Lietuvių Tau
tiško Namo Bendrovės direk
toriai laikė savo specialų su
sirinkimą. Svarbiausias klausi
mas buvo—peržiūrėjimas kai
nų. Apsvarsčius tą reikalą, pri
eita išvada, kad už parengi
mus imama perdaug aukšta 
nuoma. Tad nutarta sumažin
ti nuomą penkiais ir trimis 
doleriais. Tuose atsitikimuose, 
kur pirma buvo imama 20 do
lerių su viršum, nuoma bus su
mažinta penkiais doleriais.

Dabar ir lietuvių organiza
cijos galės pasinaudoti nupi
gintomis nuomomis.

— Reporterio pagelbininkas.

Praleidome didelius
Nuo sausio 20 ligi 25 d. tempe
ratūra buvo nukritusi ligi 22 
laipsnių žemiau zcro. Manėme, 
jog tikrai užsilikusieji iš vasa
ros paukščiai sušals. Bet nieko 
panašaus neatsitiko. Vasario 3 
d. medžiuose pasirodė juodieji 
špokai ir pradėjo čiulbėti. Jie 
pasiliko dar iš vasaros. Mato
mai, maitinasi atmatomis. At
rodo, kad jie išbus pas mus per 
visą žiemą. Kiek atsimenu, lai 
jie pirmą kantą žiemavoja.

ATIDA! ATIDA!
IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

KENSINGTON TAVERN IR SVETAINĖS
11446 Schlitz Avė. buvęs Front St. 

vienas blokas West nuo Cottage Grove Avenue.

Subato j ir Nedelio j, Vas. 16 ir 17 d. 1935
P-ia M. Kaulakienė rengia atidarymą ir sugrįžimą į savo seną vietą, 
kurioje įrengė puikią svetainę visokiems pasilinksminimams, tad kvie
čia visus savo draugus, pažįstamus ir prietelius atsilankyti, o visi 
busite patenkinti, nes bus skaniausių gėrimų ir visokiausių valgių. 
Niekam nieko nepritruks! GERA MUZIKA. UŽKANDŽIAI DYKAI.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis • ^S|||

Moterims aeredomia iki 7 v. v. ___

Mutual LiųuorCo 
4707 S. Halsted St 

TeL TAROS 0803

Galit pasiskolinti $100 iki $2,000 pataisymui savo 
namo. Paskolą atmokėsite lengvais išmokėjimais 
nuo 1 iki 5 metų.

Ateikite ir pasikalbėkite su mumis.

naujosios unijos prdzidentas 
sako, jog visos kasyklos užda- 

prasidėjo rytos, o dirba tik 20% trijo- 
kova tarp senosios ir naujosios se kasyklose.
unijos narių.

Ir toji kova tęsiasi dar 
šiandien.

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Boarbon

ko iššauktas 
streikas?
30 d. senosios unijos

taries are ‘ 
good friends

Why is it John 
(whom we now call Junior) re- 
minds us so very much of Jan 
Garber? is it his geniality?.. 
It’s not only St. Valentine’s 
Day, tomorrow, būt officers’ 
meeting at A. Waliulis’ house, 
and Mr. Stephens’ birthday. Va
lentine 
prompt, and Happy Birthday, 
Mr. Stephens!

With that huge attendance 
lašt Friday, it appears as 
thought we shall have to movė 
to a larger place for rehearsals. 
For the time being, we štili 
rehearse at the former Melda- 
zis Hali at 8:00 P. M., and on 
Friday—rehearsal for our part 
of the concert program at Ro- 
seland this cęming Sunday. All 
tenors or bases wishing to join, 
may do so at this time.

See you then,
; The Duchess.

žeistas nuvežta į ligoninę, o 
keletas buvo lengviau sužeista; 
kelių gatvekarių langai išdau
žyta. Tos pačios dienos vaka
riniai vietos laikraščiai paskel
bė, kad Glen Alden Coal Co. 
prašo teismo išduoti indžionk- 
šiną prieš nauiąja uniją. Kom
panija paskelbė, kad iš 17,000 

tik pataikavo angliakasių dirbą 12,000. Bet

BISMARCK BEER
“WITH THAT GOOD OLD FLAVOR”

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

HAUPTMANN 
TRIAL.

Maskviniai pakrikdė 
chorą, o dabar nori jį 
atgaivinti. — Nutarė 
nupiginti nuomą už 
svetainę.

BINGHAMTON, N. Y.—Mu- 
sų kolonijoje randasi visokių 
draugijų ir draugijėlių 
lių ir 
SLA. 
“Aušros

Antros dienos streikas.
Kompanijos vice-prezidentas 

Griffith paskelbė, kad uždary
siąs dvi angliakasyklas dėl 
streiko ir darbo neteksią 16,- 
000 angliakasių. Toliau jis sa
ko, kad, girdi, mes nenorime 
tų kasyklų uždaryti, bet jeigu 
angliakasiai neina dirbti ir 
streikuoja, tai turime uždary
ti. Esą streikuojančių . vieton 
busią priimami nauji darbinin
kai. Jau 250 darbininkų išpil- 
dę aplikacijas.

Trečios dienos streikas.
Iš ryto buvo susirėmimas 

tarp streikierių ir senosios uni
jos, — keturi nuvežta į ligo
ninę. Tą pačią dieną teisėjas 
Valentine išdavė indžionkšiną 
prieš streikuojančius angliaka
sius. Tuojau kompanija ant ry
tojaus paskelbė, kad ji nieko 
bendro neturi su naujosios uni
jos nariais, — jiems nebėra 
darbo.

Tai taip senosios* unijos vir
šininkai nori laimėti su anglių 
kompanijos pagelba. Teismas 
ir šerifas eina su jais. Sunku 
šią valandą pasakyti, kas iš to 
išeis. — Angliakasys.

K
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StrfMerlption Ratas:
884X1 per year ta Caaada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year ta Chicago 
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Uifcakyata khtaif
Chicagoje — paltu:

Metam* ...... ............
Pusei metą........ .......
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams — 
Vienam mtaesiut

Chicago) per iineiiotojus: 
Viena kopija —~. 

Savaitei______________
Mėnesiui

Suvienyto** Valatijo*^ a* Chicago), 
paltai

Metams ... ............ .... 87.00
Pusei metų . —.................... ..... 3.50
Trims mėnesiams .........  1.75
Dviem mtaesianui  1.25 
Vienam minėsiu! 75c

Uetavott ir kitar nlsientaese 
(Atpiginto).

dalinę apdraudą ir viešųjų daHų programą. O Roose- 
veltui susibarus su Am. Darbo F’.ederĄcijos vadais, tie 
kairieji atstovai jaučia,! kad jie gali kartu su darbininkų 
unijomis pastatyti pusėtiną jėgą prieš Valdžią.

Todėl Washihgtone vėl ėifla kalbos apie vadinamos 
“trečios partijos” steigimą. Pradžią tokiai partijai yra 
padarę broliai La Follette’ai Wišconsine. Jeigu Roose- 
veltas nesusitaikys su kairiuoju deinokratų ir republi- 
konų sparnu kongrese, tai sekančiuose prezidento rin
kimuose, 1936 metais, ta partija gali įsštatyti atskirą 
savo kandidatų sąrašą.

SVEIKATOS SKYRIUS
eina kasdien, išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
JŪL Teutonas rinitai 8500.

Metam* .......  . ......... 88JM)
Pusei metų----------------------------4.00
Trims mėnesiams ....... 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Mon*y

Orderiu karta sa atsakymą

Šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

DIRIŽABLIO KATASTROFA Škarletina

Užvakar nukrito iš 1,250 pėdų aukščio ir nuskendo 
Pacifiko bangose didžiausias pasaulyje dirižablis Macon, 
kurį buvo pasistatydinęs Jungtinių Valstijų karo lai
vynas. Katastrofoje žuvo ir du žmonės.

Tai jau ne pirma tokia nelaimė, ištikusi Amerikos 
Valdžių. 1925 metais audra sunaikino milžiniškų karo 
laivyno dirižablį Shenandoah. Vėliau žuvo Anglijoje 
pirktas orlaivis ZR-2; paskui Akron. Tiems orlaiviams 
pastatyti Jungtinės Valstijos buvo išleidusios daugiau, 
kaip dešimtį milionų dolerių^

Patyrimas įrodė, kad tos rųšies oro laivai yra ne
saugus ir nepraktiški. Jie kaštuoja brangiai, skrenda 
daug lėčiau, negu paprasti aeroplanai, o kilus audrai 
jie yra sunkiai sukontroliuojami.

Grafo Zeppelino išradimų vargiai kuri šalis beno
rės daugiau vartoti. Amerikos valdžios sluoksniuose 
jau kyla balsai, kad dirižablių daugiau statyti nereikia.

Rašo Dr. P. Z. Zalatorius, 
gydytojas ir chirurgas, 

Chicago, Illinois.

SIŪLO ARKARPYT KLAIPĖDOS AUTONOMIJĄ

Akyplėšiška Vokietijos nacių agitacija prieš Lietu
vą labai suįdomino Europą. Pažymėtina, kad Visos ša
lys, kurių balsas ką nors reiškia tarptautinėje politiko
je, šitame reikale simpatizuoja Lietuvai. Net buvusieji 
Vokietijos šalininkai sako, kad hitlerininkų užsimoji
mas atplėšti Klaipėdos kraštą nuo Lietuvos yra smerk
tinas, nes juo Vokietija stato į pavojų tarptautinę tai
ką.

Šveicarų laikraštis “Journal de Gene ve”, kuris pa* 
prastai rašo palankiai apie Vokietiją, yra taip pasipik
tinęs agresinga vokiečių politika linkui Klaipėdos, kad 
jisai siūlo Tautų Sąjungai pakeisti Klaipėdos koiiveil- 
ciją (sutartį), suteikiant Lietuvai daugiau laisvės ko
voje su priešvalstybiniais elementais. Kitaip sakant, 
tas laikraštis pataria susiaurinti Klaipėdos krašto 
tonomiją.

au-

škatletina yra staigi, limpa
ma liga, kuri pasižymi smulkiu 
raudonu odos išbėrimu viso kū
no ir aukšta temperatūra.

škarletifla serga daugiausia 
vaikai nuo 5 iki 10 metų am
žiaus. Jos susirgimo priežas
tis esti bakterijos ir jomis ap- 
sikrėsti labai lengva, nes bak- 
tetijos-mikrobai veisiasi ligo
nio gerklėj bei nosiaryklėj. Li
goniui kosi j ant, bakterijos pa
tenka i orą ir apktcčia arti 
stovinčius vaikus. Todėl labai 
pavojinga yra būti sveikiems 
tam pačiam kambary su ligo
niu; taip pat sykiu su ligoniu 
žaisti arba imti maistą iš jo 
rankų.

Užsikrėtęs škarletinos bak
terijomis vaikas bėgyje trijų 
bei septynių dienų suserga. Li* 
ga prasideda staiga: ligohj tuo
jau krečia šaltis, temperatūra 
pakyla iki 103 bei 104 y% laips
nių; gerklę ir galvą labai skau
da, dažnai vemia; pažandžių 
liaukos patihsta, o gerklė ir lie
žuvis pasidaro labai raudoni. 
Antrą dieną atsiranda smulkus, 
adatos įdurimo didumo, raudo
nas išbėrimas, kuris pirmiausia 
pasirodo viršutinėj krutinės da- 
lyj ir ant kaklo, paskui plečia
si ant Viso kūno. Neišberta 
lieka tik kakta, nosis, lupos bei 
smakras. Po keturių sirgimo

žio laisVe ir kad butų Visi po
litiniai kaliniai paliUOsūoti. Kol 
šis reikalavimas nebūs išpildy
tas, — visos kalbos apie lais
vę nueis niekais. Kol žodžio, 
spaudos, ir religijos laisVe ne
būs įsteigta, tol Rusijoj per
sekiojimai tęsis, šalin su cen
zūra! šalin sU policija ir žan
darais! Rusijos proletariatas 
visados iki paskutinio kraujo 
lašo kovos už šiuos reikalavi
mus. Antras: meš reikalaujam 
sušaukimo Steigiamojo Seimo, 
kuris bus Visos Rusijos žmo
nių išrinktas. Kol toks seimas 
nebus sušauktas, tol visos kal-| 
bos apie žmonių teises bus tik 
melai”.

Tai yra paties Lenino žod
žiai. K. Michelsonas, perskai
tęs šiuos Lenino reikalavimus 
carui, pasakė: “Šiandien kaip 
tik tokie pat reikalavimai tik
tų pasiųsti pačiam diktatoriui 
Stalinui. O taip 
Leninas, kūomet 
valdė, tuos savo 
buvo pamynęs 
Kaip dabar prie

žmohės. AČiu tai savo savy
bei, jie įsigijo ir daug draugų. 
Juos gerbia visokią pažvalgą 
žmonės.

ši depresija labai skaudžiai 
užgavo ponus Speikius. Prieš 
pat depresiją jie išleido savo 
vienturtį suną į Illinois uni
versitetą. Tačiau ją sunui, Pet
rui, neilgai teko universitete 
pasilikti. Užklupo jį liga ir jam 
teko atsigulti į ligoninę. Kiek 
pasveikęs, jis grįžo namo, bet 
į universitetą jau nebegalėjo 
važiuoti. Mat, tėvas nebedirbo 
ir todėl nebebuvo išteklių.

Tiesa, ponai Speikiai turėjo 
susitaupę kiek ir pinigų. Ta
čiau per ilgą laiką nedirbant 
tie pinigai sutirpo. Visi žino,

*

ligo-

vaiką 
šilta-

dienų ligohiO temperatūra pra
deda eiti žemyn; taip jau su
mažėja gerklės ir galvos skau
dėjimas.

Ahtrą savaitę ligoniui pra
deda luptis oda ir tas tęsiasi 
beveik iki trijų savaičių. Tuo 
laiku ligonis bUna sveikiems 
labai pavojingas. Įsidėmėtina 
skaitytojams tas, jog jei bent 
truputį ligonis yra įtariamas, 
kad jis serga škarletina, kuo 
greičiausia reikia kreiptis prie 
gydytojo, kad suteiktų 
niui medikalę pagelbą.

Susirgus škarletina 
reikia laikyti dideliame,
me kambary, atskirai nuo svei
kųjų. Ligonį turi prižiūrėti 
tiktai 1 asmuo. Jį reikia visuo
met švariai lovoj laikyti, ypa
tingai kol visa oda nusilupa; 
taipgi reikia maudyti kasdie
ną. Jei ligonis lanko kokią nors 
mokyklą, jis gali eiti į ją ne 
anksčiau, kaip po keturių sa
vaičių nuo . pradžios susirgi
mo. <

škarletinos komplikacijos yra 
rimtos. Jos padaro daug nema
lonumo ligoniui. Labai dažnai 
pasitaiko, kad vaiko ausyse pū
liai atsiranda, nuo kurių jo 
klausa susilpnėja, o kartais net 
visai apkursta^ Dažnai pakrin
ka ligonio inkstai ir širdis.

Todėl, vaikui susirgus škar
letina, reikia tuojau šaukti gy
dytoją, nes pradžioj ne tik 
ligos pavojų galima sumažih* 
ti, bet ir jos plitimą sustab
dyti, tinkamai dizinfektuojaht 
ligonio kambarius.

ANTANAS A. TULYS.

KLERIKALIšKAS AUSTRIJOS FAŠIZMAS

kaiŠįg savaitę sukanka lygiai metai nuo to laiko, 
Austrijos “krikščioniški socialai” su Italijos Mussoliftio 
pagelba smurtu įvykino perversmą Austrijoje. Kadangi 
Austrijos darbininkai gynėsi nuo to smurto, žvėriukas 
Dollfussas, kuris tuomet buvo kancleris, pasiuntė prieš 
juos armiją su anuotomis ir mašininėmis kanuolėmis ir 
išžudė dauginus kaip 2,000 nekaltą žmonių —- vyrų, irto* 
tetų ir mažų kūdikių.

Ypač biausiai tie “krikščioniški” smurtininkai pa* 
siroaė, kuomet jie atkreipė kanuoles į darbininkų re
zidencijas Vienos priemiesčiuose. Tokio barbarizmo ei* 
vilizuotasai pasaulis nebuvo matęs nuo mongolų užplu* 
dimo laikų. Vėliau kruvinąjį Dollfussą nugalabijo kitos 
rųšies fašistai — hitlerininkai.

Klerikalizmas, susidėjęs su itališku fašizmu, kuris 
Austrijoje laimėjo. Jisaijį nupirko “su kunu ir dusia’’, Austrijoje laimėjo. Jisai 

da ir šiandie tebeturi valdžių savo kruvinuose naguose, 
bet jisai bijo savo nugalėtųjų valdininkų, šiomiš dieno* 
mis Austrijos despotai buvo sumobilizavę ne tik poli
cijų, bet ir kariuomenę, kad darbininkai negalėtų da* 
ryti, demonstracijų, minėdami savo draugus, žuvusius 
pereitųjų metų pilietiniame kare.

Ginklo pagelba klerikaliniai fašistai dar galės kurį 
laikų valdyti tų nelaimingų kraštų. Bet anksčiau ar vė
liau jų viešpatavimui ateis galas, nes didelė dauguma 
Austrijos žmonių neapkenčia smurtininkų, kaip mato.

AR DUS “TREČIA PARTIJA”?

Kairieji republikonai ir demokratai Jungtinių Val
stijų kongrese yra nepatenkinti Roosevelto politika, it 
tolyn tas nepasitenkinimas vis labiau didėja. Juo dali
nai galima išaiškinti ir tų faktų, kad senate nesusidarė 
dviejų trečdalių balsų, kuomet buvo svarstoma pasau
lio tribunolo klausimas. Kaip žinoma, kone visi senato 
radikalai balsavo prieš prisidėjimų prie tribunolo.

Dabar kairieji senatoriai ir kongresmanai nuolatos 
susikerta su administracijos atstovais ginčuose apie so-

pat ir pats 
jis Rusiją 

reikalavimus 
po kojomis. 
Stalino, taip

ir prie Lenino Rusijos liaudies 
neturėjo ir neturi žodžio, spau
dos ir susirinkimų laisvės. Ne į 
tik pilni Rusijos kalėjimai bei 
Solovecko Salos prigrūsta poli
tinių kalinių, bet šimtai ir net 
tūkstančiai ją tapo sušaudy
ta. Tad ar išpildė bolŠėvikai 
savo prižadus, duotus prieš įsi
galėjimą Rusijoj?”

šiuos fak.tus ir daugiau ki
tų jaunuolis K. Michelsonas 
buvo pastatęs savo oponentui, 
jolševikų gynėjui. Ir ne tik 
tad jo oponentas jų negalėjo 
atremti, bet nei patys “Lais
vės” redaktoriai (nors jie ga
na daug rašo apie debatus) šių 
:’aktų negali sumušti ir ven
gia apie juos prisiminti. To
dėl, matyti, jie taip labai ir 
nervuojasi.

— Debatuose btivęs.

Lietuvos Nepriklau
somybės Pami

nėjimas

BROOKLYNO ŠČYRIEJI KOMUNISTAI DAR 
VIS NERVUOJASI

ga). Bet kodėl ponai “Lais
vės” redaktoriai nieko neprisi
mena apie patiektus K. Michel* 
šono faktus ir argumenfus, bū
tent : apie žodžiu, spaudos it 
susirinkimą “laisvę” Rušijoj, 
darbininkų algas it jų perka
mąją galią. Juk palyginus su 
pabrangimu pragyvenimo dar
bininkų algos yta labai daug 
ūtšilikUSios,
štos, o tuo pūt kartu reikalau
jama iš darbininkų didesnės 
pfodUkdjos het iki 80%. (šis 
paSkūtiiite f aktas i paimta iš pa
čią bolševiką laikraščio “Econo- 
mic Life“).
čekos kruvinas teroras pirmiau 

ir dabarj
Visi žino, kad dėl KiroVo Už* 

mušimo būvo išžudyta daug 
žmonių. O ar bolševikai įrodė, 
kad jie visi, ar nors dauguma 
jų tutėjo ką bendro su Kiro* 
Vd nušovimu? Nieko panašaus. 
O juk bolševikai žadėjo panai
kinti mirties baušmę.

Pagalios, kodėl tiė Stalino 
fanatikai užtyli tą faktą, kur 
jaūmiolis Michelšcmas pacitavo, 
būtent: paties Ledinė žodžius 
ryšium Su teiikalavimnis lais
vės Rusijos liaudžiai.

Kuomet Leninas buvo pabė
gęs iŠ RUSijoŠ it gyveno Ge- 
nevoj, tai jis tašė oficialiame 
Rusijos socialdemokratą, parti
jos organe “lakta”, statyda
mas sekančius reikalavimtih 
carui Nikėlojūi Antram, rtr-

BROOKLYN, N. Y. Pra
ėjo jau virš mėnesio laiko nuo 
(Vykusių debatą Keistučio Mi* 
chelsono SU J. OtmdnU klau
sime FAr Rusijos bolševikai 
išpildė savo prižadus, padary
tus prieš įsigalėjimą RŪSijoj ?” 
Apie tuos debatus kaip kdmu- 
ilistų, taip ir socialistų spau* 
dojė jau buvo rašyta ir, rodos, 
tuoihi viskas galėjo ir užsi
baigti. Tačiau komūnistus iš 
“LaisVės” štabo matyt K. Mi* 
chelšoiid kalba, tiek jrierVavo, 
kad jie dar iki šiol dUOtd jiems 
smūgio negali pamiršti. “Laiš* 
ve” Nd. 29, vasario 4 d.‘š. m., 
.vėl prisimėha tuos debatus ir 
duoda vėjo “Naują j ai Gady* 
nei”, kad per švelniai kritika
vo K. Michelsoiią. Bitabiniams 
norėtųsi, kad visas svietas vien 
tik melais vadudiąsi, taip kaip 
jie kad daro. Ją koresponden
tas (veikiausiai pats Mizara), 
aprašydamas debatūs “Lais
vės” No. 11 taip iškraipo fak
tus, kad buvusiam debatuose 
ir girdėjusiam K. Miehelsohą 
kalbant tiesiog nesinorėtų ti
kėti, kad, atsiprašant, redak
toriai, ktifie patys debatuose 
būvo, taip galėtą iškraipyti to 
jaunuolio mintis ir melagingai 
rašytų.

Jie pripažįsta, kad Keistutis 
yra gabus veikas, tik esą blo
ga, kad jo išmintis “Naū- 
jierids”, (mat, kuomet ją pu
sės kalbėtojo J. Orinatio išmin
tis buVo — “Laisvė” ir btear-

fflktinai nuffiti-

Prirengiamasis darbas 
eina sklandžiais Po
nai Speikiai minėjo 25 
liietij vedybinio gyve* 
ninto sukaktuves.
ROCKFORD, III. — Galima 
kalno sakyti, jog Lietuvosiš 

nepriklausomybės paminėjimas 
bus pasekmingas. Pirmiausiai 
programas yra sudarytas labai 
patraukiantis!: gražios dainos, 
muzika, šokiai ir vieno akto 
juokinga komedija “Dvi pusės 
galvos”.

Rengimo komisija priešaky
je su Dr. Yovaišu deda visas 
pastangas, kad pritrdukhs kiek 
galima daugiau žmoiiių. Tikie- 
tai yra platinami iš kalno. Ir 
tai sekasi, kai kuriėmš komi
sijos nariarris jau kelis karius 
pritruko tikietų. Reiškia,. žmo
nės juos pėrka, kaip karštus 
pyragaičius.

sto laikraščių kOtfesp; p. Kriick- mas: “tnOS reikalaujame, kht
i nė biskį ne blęH butą įsteigtą spaudos ir žod-efbWk«7 tai uė

jog darbo žmogus perdaug ne
gali turėti sutaupą. O sutau- 
pos labai greit išsisemia, kuo
met nebėra įplaukų.

Kuomet ekonominis gyveni
mas pasidaro sunkus, tai dau
gelis žmonių netenka vilties, 
įpuola į desperaciją ir prade
da gerti. Reikia tvirtos valios, 
kad nepasiduoti pesimizmui. 
Ponai Speikiai rankų nenulei
do. Ir sunkiose aplinkybėse gy
vendami, jie pasiliko malonus 
ir draugiški. Na, o jų šeimy
ninis gyvenimas yra tikrai pa
vyzdingas.

Nuo savęs aš linkiu ponams 
Speikiams sveikiems laimingai 
sulaukti auksinio jubiliejaus.

— P. G. Aleksynas.

Ilgos Valandos
ii- r ■■ ■

moteris, kuri sėdėjo

gy- 
ne
su

Vasario 9 d. ponai 'Speikiai 
susilaukė siurprizo: netikėtai 
jų namus Užgriuvo Visas bū
rys draugų ir įteikė dOVaną 
(gražų lėkščių setą ir kitus 
dalykus). Tas draugų atsilan
kymas buvd sūrištaš sU ponų 
Speikių 25 metų žeriybinid gy
venimo sukūktuvėmiš.

Svečių atsilankė tiek daug, 
kad negalėjo nei prie Stalo su* 
tilpti. Todėl teko prisilaikyti 
nustatytos tvarkos i “ladies 
first”. Moterys susėdo prie 
stalo, o vyrai tūrėjo palauk
ti.

žinoma, neapsiėjo be kalbų. 
Visi linkėjo siurprizo kaltinin
kams kuo ilgiausių ir links
miausių metų. Pratarė kelis žo
džius ir p. Speikis. Jis dėkojo 
savo draugams už jo 25 metą 
ženybinio gyvenimo prisimini* 
mą bei dovanas.

Ponai Speikiai musų koloni
joje gyvena jau virš 20 metų. 
Jie yra ramus ir draugiški 

J

bučiuoti, arba švilpti. Jos vei
das buvo nedaugiau per delną 
nuo jo. Muzika buvo padukus.

III. '
Užlipęs į viršų, Molis ilgai 

supėsi krėsle. Jo galvoj suko
si kai kas matyta restorane. 
Viena
tuojau prie durų, Liuda, 'kuri 
labai saldžiai, kaklą patempus 
ir gestikuliuodama kalbėjo į 
liaują savo mylimą.

Artimam kambary girdėjosi 
patifonas, kitam mandalinas. 
Paskui užlipo į viršų Liuda, 
kuri tyliai dainavo. Jos sop
rano buvo pasikeitęs, daugiau 
išlavintas ir malonesnis. Molis 
klausėsi ir galvojo, ko jo šir
dis pavargus ir plaka sunkiai.

Liuda—ta Liuda parvežta iš 
laukų! Ji dainavo už sienos ir 
gal masažavo veidą prieš vei
drodį, kuomet Molis sėdėjo 
prisimerkęs su cigaru danty
se; vienas ir galvodamas apie 
sauktas dienas praeity.

Kai Liuda nutilo, Molis išsi- 
masažavo veidą ir atsigulė, 
kad pasilsėti iki vakaro ir va
kare geriau atrodyti salėje. 
Jis rengėsi rimčiau pakalbėti 
su Liuda šį vakarą. Rengėsi 
priminti jai apie vakarus su 
ja praleistus dešimt metų at
gal ir paimti jos ranką ir pa
bučiuoti ir teisybę jai pasaky
ti: “Liuda, be tavęs aš pali
kau valkata. Be tavęs greitai 
nieko iš manęs nebeliks. Grįžk 
pas mane, Liuda.”

Ilgai jis neužmigo, bet kai 
užmigo, tai miegojo kol sute
mo. Atsikėlęs, jis priėjo prie 
veidrodžio. Akys jo atrodė 
gyvesnės, bet paakiai buvo ne
labai gražus ir jie jam nepa
tiko. Skubiai jis pradėjo reng
tis į apačią. Rengdamasi jau
tėsi gerai ir galvojo daug pa
daryti, bet kambarį apleidęs, 
tuojau suguro. Graibčioda- 
mas už daiktų, kurie pasipynė 
po rankų, Molis lipo žemyn į 
salę, kaip vakar be ūpo, baik
štus, išblyškusiu veidu. -

Muzika pliekė trukšmingai, 
salė ūžė pilna žmonių ir vis
kas atrodė taip pat, kaip va
kar vakare. Veidai rodėsi tie 
pa(yš, salės impulsas tas pats.

Liuda pasitiko jį 
prie durų. Ji dėvėjo 
ir kitus briliantus, 
daug gražesnė, negu 
vakarą. Ji nusišypsojo
paėmė jam už alkūnės ir grei
tai ir smagiai prabilo:

—Turiu tau naujieną! Link
smą naujieną! Edna Brazai
čiais yra čionai!

—Aš neatmenu jos.
—Užmiršai ją?! Nagi, ta 

pati “porvėlai gimus”, kaip tu 
man sakydavai.

Spėjus paminėti “pervėlai 
gimus,” Moliui tvojo į galvą 
tūkstantis liūdnų atsiminimų. 
Ir tokį brangų sutvėrimą jis 
buvo užmiršęs! Tą žiemą 
prieš pažintį su Liuda, jis ei
davo pas tą jauną priimnią 
našlę ir praleisdavo vakarus 
su jaja. Ji buvo smagi, jam 
atsidavus ir, nieko nesigailimi.

(Bus daugiau)

ražienas.
laukinė.

(Tęsinys)
—Bet neužkabink manęs. Aš 

esu susižadėjus su anuo vyru. 
Smarkios mano dienos bai
giasi ir aš pradedu bijoti. Aš 
noriu, kad jis nežinotų maho 
praeities. Jis yra detektyviškij 
apysakų rašytojas, didelis mo
ralistas ir kitoks beprotis.

—Kur tinas?
—Jis pasiliko Europoje. Jis 

man atsibodo. Jis pieštuką ir 
kaiivę myli daugiau už mote
ris.

—Tu svietą pamatei, Liuda. 
O aš parsivežiau tave iš lau
kų...

—Taip, tu atidarei man du
ris į gyvenimą.

—Tada tu buvai baikšti ir 
drovi, ’ kaip laukinė. Bet vis 
tiek tu turėjai tas savybes, 

i kurios davė tau išeiti į mies- 
, tų pasaulį ir linksmintis su 
svieto bastūnais ir tinginiais.

—Tu prikiši man? Bet aš 
nežinau kam už tai dėkoti. 
Gal savo drąsai. Pagaliau ir 
tas gyvenimas man nusibodo, 
bet grįšti atgal nebegaliu.

—Ar tu manai, kad tu 
Vėni linksmiau su kitais, 
gu būtum galėjus gyventi 
nianimi?

Ji suspaudė jo ranką:
—Neklausk tokių klausimų, 

jie neatsakomi...
—Paskui... Aš ir šiandien 

negaliu suprasti dėl ko tu 
mane palikai?

—Tegu Visa tai palieka už
miršta, Tomai. Aš pati neži
nau.“ Buvau jauna, iš laukų į 
miestą parvežta, kaip tu ša

rkai. Buvau, kaip kaimenė 
[įleista į šviežias 
Aš degiau, buvau
Norėjau pamatyti pasaulį. 
Mano idealas bliVo pasibastyti 

I po žmones. Mes visi turime 
kokį nors siekį sdvo gyveni* 
me. Vieiios mergaitės nori 
palikti garsiomis šokėjomis, 
kitos mūviu žvaigždėmis. Aš 
gi turėjau didelį uotą įeiti į 
vidurinės klasės gyvenimą ir 
pažinti 'kelių vyrų meilę. Tai 

Į buvo mano gyvenimo siekis.
Ir aš jį pasiekiau. Dabar rei
kėtų nebijot ramiai numirti. 
Bet gi aš kaip kvailas rašyto
jas. Rašytojas nori palikti 
kuo daugiausia savo parašytų 
knygų, aš gi noriu pažinti kuo 
daugiausia tyrų. Aš esu savo 
gyvenimo dramos pergalėtoja. 
Bet dar lipu į aukštesnės vii* 
šuttes. Pagaliau, ką kita mote
ris ir gali trokšti? Su tavim 
išvažiuodama, aš palikau mo
tiną. O tave buvo daug leng
viau palikti, nes jau buvau 
pradėjus.

—At nekeista, kad vėl mu
du skiria tik plona siena?

—lt musų lovos, tūr būt, 
prie tos pačios sienos?

Orkestras ėmė griežti smar
kų fokstratą: “Tam-tam-tam- 
trile!” Jiėdū išėjo šokti. Mo
lis aukštai iškėlė galvą, jo 
kojos buvo lengvos. Jautė jis 
smagumą ir viltį. Jiedu šoko 
gracingai ir lengvai. Liuda 
buVo truputį žemesnė. Ji laikė 
galvą aukštai iškėlus, akis tie
siai J jį nustačius ir lupas 
sudėjus, tarytum norėtų ką

tuojau 
dekoltę 
atrodė 

praeitą 
Moliui,
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MUSŲ SKAITYTOJAI atletų organizatorius Iš Draugijų Veikimo
Raštai skiriami Į šį skyrių neturi būti ilgesni 200 šodžių. Adresuokite 

“Musy Skaitytojams” būtinai pridedami savo vardą Ir pavardę.

Klausia daktarų apie 
smegenų tumerį

Jau trys metai kaip mahe 
vargina ta liga ir buvau pri
verstas kreiptis į Cook Co. li
goninę ir jie su pagalba X-Ray 
surado, kad mano smagenyse 
yra tumeris. Jau buvo pasiren
gę daryti operaciją. Bet galva 
pradėjo svaigti, o kojos ir ran
kos užšalo. Gydytojai matyda
mi, kad jau konvulsija rengia
si mane draskyti, patarė važiuo
ti namo ir pasilsėti.

Norėčiau daugiaus patarimų 
išgirsti nuo lietuviškų gydytojų 
ir tų, ką yra sirgę tokia liga.

Ar piaustymas galvos gali 
ką pagelbėti. Ar teks kančio
se skirtis su šiuo pasauliu?

Tūli man pranašavo, jeigu ir 
pasisektų laimingai tumerį iš
imti, tai vis vieną tų vietų ne
valdysiu, kurias jis dabar pa
liečia: dešinę koją, rankas ir 
šoną?

Man esant ligoninėje (25 ir 
33 Ward), daug buvo gydyto
jų, bet iš lietuvių nežinau.

Lieku laukdamas atsakymo 
per gerb. “Naujienas”.

—S. A. D.

Kas sake, kad musų 
jaunimas, ištautejęs?
Kas gali sakyti, kad musų 

jaunimas ištautejęs? Tai ne
tiesa. Jie visai priešingai pa
rodė kiek laiko atgal sulošda- 
mi scenoje “Kornevilio Var
pus” grynoj lietuvių kalboje. 
Ir kiekvienas atliko savo už
duotį kuogeriausiai.

Garbė jums jaunuoliai, gar
bė vedėjams pp. Steponavi-

esąs pavojus iš jų pusės. Ne
tiesa, mano buvo pasakyta, kad 
lietuvių komunistų sekcija, lik
vidavosi, ir to įrodymui pada
viau ir faktus, kurių nei ne
bandai atremti. O apie pavo
jų iš jų puses nėra nei užsi
minta. Tai, kurgi čia logika 
šlubuoja?

Apie kėdžių argumentus.
Na, dabar eisim prie to bai

siausio, kriminalinio šmeiži
mo. Tik nesikarščiuok, pa
matysi kad ir čia niekds dau
giau nebuvo, kaip tik paties 
įsikarščiavimas. Tiesa, aš ra
šiau, kad kartais kaipo argu
mentai pavartojamos ir kėdės, 
bet kas čia tokio kriminališ- 
ko? Beje, gal tamsta turėjai 
omenyj kėdės į galvą? Bet 
tai ne mano kaltė, aš turėjau 
minty kėdės į grindis, kurios 
pas jūsų vienminčius yra la
bai madoj. Kai pamatote, kad 
žodžiais savo oponento nebus 
galima nugalėti. O apie tai 
pažymėjau ne be reikalo. Tik 
prisimink praeitų metų meti
nį susirinkimą, kur buvo gin
čytasi dėlei Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo. Ar ten 
nebuvo riksmo ir kėdžių barš
kinimo, kad neduoti priešingai 
pusei kalbėti?

Bet, žinoma, aš tamsta 
Hkinsiu, kad taip buvo, 
tamsta ir visi komunistų
dai esate tokios nuomonės, jei 
kada pasitaiko reikalas turėti 
ginčus su sau priešingos nuo
monės ypatoni, ir kada jūsų 
pasekėjai pamato, kad jums 
nesiseka, tai kad junis pagel
bėti, jie ima gyvuliškai baubti, 
ir kėdės trankyti, kad užrėkti 
oponentą. Tai jus tokį įvykį 
vadinate, ramiu ir pavyzdingu 
užsilaikimu. Duodate supras
ti savo pasekėjams kad ir ki
tą sykį taip elgtųsi.

Apie purvinus veidus
Toliau, sakai kad rašėjas 

po savo korespondencija ne
pasirašo tikrą savo vardą. 
Tai išeina, kad sarmatijasi pa
rodyti savo purviną veidą. Bet 
matyt, tas nevisai atatinka 
tikrenybei, nes iš jūsų atsaky
mo į mano rašinėlį, matyt, kad 
ir gana purvinas gali pasira
šyti po korespondencija savo 
vardą, ir dar drįsti prikaišioti 
Naujienų Redakcijai pritari
mu melams. Ar ne gėda da
rai gerbiamasis, sUu ir tai 
draugijai kuri tamstai pavedė 
korespondento pareigas eiti?

' Draugijos Matys.

Keli asmenys valdo 
draugijų, o juos val

do Stalinas
Kur gludi Apšvietos ir Dailės 
Draugijos nesusipratimų 

žastys?
prie-

Kiek laiko 
įvyko 

Dailės

ncį- 
ncs 
va-

triūso ir vargo kol surengė to
kį puikų vakarą.

Pageidauju, kad “Pirmyn” 
choras šią žiemą dar nors vie
ną tokį gražų perstatymą su
rengtų, o mes remsini jūsų pa
rengimus skaitlingai atsilanky
dami. Lauksim.

Sutana Čepulienė.

Pats muša, pats rėkia
CICERO — Taip šiuo kartu 

atsitiko ir su vienu korespon
dentu. Gruodžio pabaigoj 
1931, parašiau rašinėlį iš Vy
rų ir Moterų Apšvietos Drau
gijos, Cicero, III. veikimo, ir, 
žinoma, pabrėžiau nekurtuos 
draugijos kenksmingus veiks
mus. Bet jokiu būdu nema
niau nei meluoti, nei krimina- 
liškai draugiją apšmeižti, kaip 
tą įsivaizduoja oficialis drau
gijos‘korespondentas, M. B.

Gerbiamasis, sakai, kad ma
no korespondencija, tai proti
niai nesveiko žmogaus darbas, 
bet aš sakau, kad tamsta pro
tiniai visai sveikas, tiktai turi 
tam tikrą karštį, dėlto taip ir 
įsivaizduoji. Kai atvesi, pa
lygink mano rašinėlį, ir savo 
atsakymą į jį, ir tada pama
tysi katras iš musų meluoja 
ir kriminališkai šmeižia.

Tamsta sakai, kad visa ma
no korespondencija paremta 
melais. Argi? Čia pažymė
siu tik tuos punktus, dėl ku
rtų mane taip labai kaltini.

Apie archivą
Archivas. Archivą laikau 

tuom, kad draugija įtraukia
ma į tam tikrų (politinių) par
tijų veikimą, ir įvardinau ko
kių, ir pats to neužginčijai sa
vo atsakime. Tai kas meluo
ja, čia spėti nereikia? Sakai, 
narys aimanuoja kad draugija 
valdo komunistai* meluoji, — 
apie tai mano rašinelyj nėra 
nei pusė žodžio prisiminta.

Šluba logika.
Toliau sakai, kad narys ra-1 

šo jog komunistai likvidavosi.

Frank Būlatv
Jis yra sporto mėgėjas ir di

delis entuzijastas. 1934 metais 
BridgeportO kolonijoj įsteigė 
atletų kliubą ir suorganizavo 
krepšiasvydžio komandą, kuri 
“Naujienų” turnyre pasirodė 
net devynioms iš dvylikos ko
mandų nenugalima. Ateinan
čiam sekmadienį jis stos su sa
vo komanda į žūtbūtinę kovą 
dėl pirmenybės lošti su tvir
čiausia komanda dėl Chicagos 
čiampijonato. Užklaustas kokią 
nuomonę turi apie “Naujienų” 
kriapšias'vydžio turnyrą ir ben
drai apie atletiką, štai ką Bu- 
law atsakė:

“Aš manau, kad “Naujienos” 
atliks dar vieną įstorinį žygį 
Amerikos lietuvių išeivijoj j su- 
orgauizuodanios atletines jė
gas ir traukdamos lietuvius 
jaunuolius j puikų sportą.

“Vargu rasime bent 
jaunuoli, kurs siekdamas 
tesnio mokslo nesidomėtų 
tu. Didžiumai jaunuolių
tas rupi daugiau kaip kas kita. 
Nes juos mokyklose prie to pri
pratina. 1

“Jie sportu* Interesuojasi dėl
to, kad randa jame didesnį 
džiaugsmą ir entuzijazmą, ne
kaip praleisdami vakarus ka- 
boretuose, aludėse, kortuodami 
ar šiaip užsiimdami pigios rū
šies pasilinksminimais.

“Be to atletika išaugina tvir
tą fiziškai ir protiškai žmogų. 
Daugiau suartina juos, — pa
daro vienminčiais.

vieną 
augš- 
spor- 
spor-

atstovautų 
reikalus, 

iniciatyvos 
jaunimą į 

nesigailėda-

tam ateis

Dviratis ne autoftio 
bilis, todel-ne vie

ną, bet tris

BURN'SIDE 
atgal pereitą mėnesį 
Burnsidės Apšvietos ir 
draugijos susirinkimas. Kadan
gi pirmininkas p. Pakaušis sir
go, tai pirmininkavo vice-pir- 
mininkas V. Krikščiūnas.

Draugija buvo nutarusi reng
ti vakarienę, bet kaip reikėjo 
gauti gaspadines ir darbinin
kus, tai Visi. atsisakė. Priežas
tis tame, kaip spėju, kad sve
tainė parengimui negera ir ne
galima tikėtis surengti ką nors 
geresnio.

Viena draugijos narė labai 
užsispyrė, kad tiktai pas jų va
karas butų rengiamas, tačiau 
netik nariai, bet ir pašaliniai 
nelabai nori į ją atsilankyti. 
Draugijai nebūtų pelno, bet 
kam kitam tai gali ir išeitų 
naudon, tad kai kurie ir ma
to reikalo spirtis.

Trinkimas dėl $1,000.00

Tame susirinkime, kuris bu
vo metinis, nariai iškėlė klau
simą apie 1,000 dolerių pasko 
lą, kuri jau išsibaigė. Jie no
rėjo žinoti kas dabar bus da
roma tuo reikalu. Kai nariams 
buvo atsakyta, kad “balsuoki
te, o kaip aš norėsiu tai su
gražinsiu arba notą atnaujin
siu, tarp jų i kilo triukšmas. 
Kam mums balsuoti, kuomet 
nesiskaitoma su musų norais? 
žinoma, suinteresuotiems tas 
labai nepatiko ir jie gana aiš
kiai atkirto, kad “tai musų 
biznis* o jei' jums nepatinka, 
ttti galite nešdintis iš draugi
jos”.

Pasirodo, kad keli asmenys 
valdo draugijų* o tUos kelis as- 
mėhis greičiausiai valdo Sta
linas, tad juos sudėjus į krū
vą susidaro “pavyzdingas” bū
relis. Narys. ‘

sę įstojimo mokesčio. Narių 
mėnesinė duoklė yra Visai ma
ža* tiktai

Draugijos Dariai turėtą pri
kalbinėti savo draugus prisi
rašyti prie L. D. k. Vytauto 
Draugijos No. 2 ir išauginti ją 
į didžiausią pašalpinę draugi
ją feoselande. Draugai, padir
bėkime daugiau dėl Draugijos 
labo. V. M.

Netikėtas surprise dėl 
Mrs. A. K. Jarush

Vytauto Didžiojo D- 
ja Roselande skelbia

narių vajų
Vas. 24 d. rertgia Vakarą 

binihkų svetainėj
Dat-

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musą skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairią paprastą ir nepaprastą 
daiktų, intaisą ir reikmeną. Jeigu iš telpančią čia skelbimą ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informaciją, jeigu tik 
ją bus galima gauti.

MARQUETTE PARK — Va
sario 12 dieną netik Lincolno 
gimimo diena, bet ir Mrs. A. 
K. Jarush, 6109 S. Albany Avė.

Vyras pasakė, kad jis turi 
reikalo išvažiuoti. Simus ir 
marčia irgi turėjo reikalų mie
ste, — nebuvo namie. Ji pa
siliko namie viena.

Skamba telefonas; ketina at
važiuoti tuojau pas ją viena 
pažįstama. Po kiek laiko at
važiavo. Barškina kasžin kas 
į duris. Nubėga atidaryti. Sto
vi vyras su skrybėle. Pažino 
savo sūnų.

“Kodėl tu eini per tas du
ris; visuomet eidavai per fron- 
tines?”

“Matai, tas Mitas šuva, poli- 
cistas, atbėgo į kiemą; aš 
rėjau jį tau parodyti”.

“Kur jis yra”.
“Ką tik išbėgo lauk”.
Jis ilgai trukdė. O

tariau, kiti draugai ir pažįsta
mi per froiltines duris, suėjo 
vidun.

Nueinu į frontinę, - 
koja ponia Jarush, — 
riks visi sykiu:

“Happy birthday 1”
Tokį surprise turėti kiekvie

nam yra’maTonu. Malonu bu
vo ir poniai Jarush.

Aš linkiu p. Jarush susi
laukti dar kitų yenkių dešim
čių metų. — Pažystamas.

Čia 
susirasit 
ko

tik
jums reikia

ANGLIS
COAL

no-

tuo

— pasa- 
Kad su-

Valentino Diena
(Viena “N.” skaitytoja prisiuntė 
sekamas eiltes pašvęstas šv. Va
lentino Dienai).

A s prisegčiau skaisčią rožę 
Pi'ie krutinės Valentino, 
To bėrnelio karštos širdies, 
kuris mahe vest ketina.

BOILERIŲ Taisymas 
BOILER REPAIRING ♦

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

* ir patenkinimo 
Boilerių taisymą ir nitavimą 
sekanti syki paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. VVabash Avė.

Telefonas dieną Calumet 6884 
naktį Lakview 5490

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

NORTHERN COAL COM 
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
Merrimac 2524

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

Siuvami ant Užsakymo,
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigtas 1906 metais 
6510 So. Halsted Normai 5150

BATHS 
MAUDYNĖS

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

KAILIAI FURS

Tikrai geros anglys
iš šiaur. Illinois

Fumace Lump ............. . $5.60
Nut .......... ...................... $5.35
Minė Run ......................... $5.25

perkant nemažiau 4 tonų.

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

Telefonas Republic 5900 
taipgi 

3721 E. 100 St. 
Telefonas Sag. 4900 

įsteigta 1913 metais.

KNYGOS
BOOKS

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So.

_ nu knygyne, 
ted St.. Cnicago, I1L

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai___ $25.00
$800 kaurai _____ ,____ „___ $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kanib., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos25" iki 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24
nlėhesiu. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas MarshfieldPristatom kad ir toliausia

Aštuoni anglių kalnai. Kiemas viso 
bloko didumo. Teisingas svoris.

Geriausios anglys, 
šiaurinio Illinois nut .....
šiaurinio Illinois egg ...... 
Šiaurinio Illinois lump .. 
šiaur. Illinois mine run .

Perkant vežimais, 
nedaiig thiputi brangiau.

Atvažiuokit arba Šaukit telefonu.

Airport Coal Co.
5857 Archer Avė.

Prospect 4422,

.........  $5.30
.......... $5.60
......... $6.00
.......... $5.25
Perkant po

RADIO TAISYMAS
RADIO REPAIRS

Pataisymui radio su ga
rantija pašaukit 

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

Ir priglaudus karštai lupas,— 
Meilės jausmus pripažinus, 
Taip, Si'epukai, myliu tave 
Ir bučiuoju apkabinus.

—M. Mdrgutė.
įsteigta
1925 m.

ROSELAND. — Vasario mė
nesio 3 ’ dieną įvyko mėnesinis 
Didžiojo KUhigaikščib Vytauto 
Draugijos No. 2 susirinkimas, 
kuriame dalyvavo gražus bū
relis narių. Buvo padaryta daug 
gerų tarimų Draugijos labui.

Įvykusiam pereitą mėnesį 
metiniam Draugijos susirinki
me, revizijos ir knygų peržiū
rėjimo komisija išdavė rapor
tą* kuris sako* kad Draugija 
per visus metus turėjo pelno 
ir viskas randasi tvarkoje.

Surengimo Vakaro komisija 
pranešė, kad Lietuviškų Šokių 
vakaras įvyks vasario mėnesio 
24 dieną 1935 metais* Liet. 
Datb. Sveti* 10418 S. Michi- 
gan Avė*, 7:00 valandą vaka
re. Visi nariai yra kviečiami 
atsilankyti į šokius, taipgi ne
pamiršti atsivesti Savo drau
gus. Visiems bus užtikrintas 
linksftias vakaro praleidimas.

Yna geram stovy  j
L. D. K. Vytauto Draugija 

No. 2 Roselandb visiems yra 
žinoma, kaipo geram stovyj 
esanti savitarpinės pašalpos 
draugija. Pėr Visus šiuos 1935 
metus yra nutarta turėti nau
jų narių gavimb vajų. Laike 
Vajaus* nuo iiaUjų narių, nUo 
16 metų iki 25 metų hebUs 
imamas jokia įstojimo mokes
tis. Kandidatai iiuov 25 metų 
ir senesnį Lūs jiriiinti už pu-t

“Kad lietuvių jaunimas skir
tųsi nuo kitataučių, kad pri
prastų skaityti lietuvių laikraš
čius, kad indomautų lietuvių 
menu ir kultūra ir 
lietuvių išeivijos 
“Naujienos” ėmės 
organizuoti lietuvių 
atletinės grupes,
mos laiko nei Ijššų. Ir pirmas 
“Naujienų krėpšlasVydžiO tUr- 
riyras sutraukė gabiausius atle
tus ir atkreipė dėmesį tūkstan
čių sporto mėgėjų. Ir jeigu 
“Naujienos” toliau tęs pradė
tąjį darbą, aš manau, kad jos 
atliks tikrai istorišką žygį.”

Reikia pasakyti, kad ĖulaWo 
basketbolo tymas labai pasižy
mėjo Naujienų turnamente. 
“Bulaw Aces”, kaip jie vadi
nas, turi progos stoti j paskuti
nį galutiną susirėmimą, o gal 
net ir laimėti basketbolo čam- 
pionatą.

Čampionato lošimas įvyks va
sario 22 dieną S t. Agnės audi
torijoj. Visi , yra kviečiami at
silankyti ir pasigrožėti mhsų 
jaunimu ir jo smarkumu* Po lo
šimo bus šokiai ir pasilinksmi
nimas. 1! : I ’

Siunčiame Gėlės Telegrama j 
pasaulio dalis.

viso

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams 

pagrabams.
3316 S. Halsted St

Phone Boulevard 7314. Chicago, III.

ir

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

4083 Archer Avė.
tarp. California ir Mozart

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tek VICtory 4965.šituo laiku ir iŠ Šitos 

radio stoties kiekvienąJipalik moteriškei! 
darys!

Paprastai, jei automobilis įva
žiuoja j automobilį, tai įvažiuo
ja tik į Vieną. Bet su dvira
čiais yrą kitas reikalas. Jei 
įvažiuoti į dviračius, tai ką čia 
šu vienu užsiimti, reikia ma
žiausiai, bent trijų.

Tą vykusiai pademonstravo 
viena moteriškė. Važiuodama 
autoihobiliu, netoli JDhman ir 
Church gatvių, Evanstone, ji 
Užvažiavo ant trijų dviratinin
kų, važiuojančių iŠ darbo.

Jie buvo Edward Arnold, 42> 
1516 Greenleaf st., Ferdinand 
Woywood, 81, 920 Sheridan 
Road, Ignatz Thole, 31, 1526 
Greenlaf st. Moteriške įva
žiavo tiesiai J važiuojančius ir 
juos išmetė ant kelio. Taip 
apsidirbusi su dviračiais, ji nu
važiavo, ir nuVažiavo, nesusto* 
dama sužeistiems pagelbėti.

Tik pa-

jves busus tarp Aurora 
ir Elgin

Viri trys buvo rimtai sužaloti, stolius.

Elektros bendrovė Aurora, 
Elgin and Fox River prašo lei
dimo įvesti busus tarp Elgin 
ir Aurora vietoj dabartinių 
gatvekarių. Vietiniai gyven* 
jai, sako, nieko prieš tai ne
turėsią.

Gatvekarių linija savo lai
ku buvusi ^pelningiausia visoje 
Amerikoje, o dabar neša nuo-

Panedėlj
Seredą ir 
Pėtnyčią

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

randasi

MARTHA VVEfeĖtt
Persiskyrė su šiuo, pasdiiliu 

vasario 12 diena. 5:55 valandą 
vato, 19Š5 m*» sulaukus 29 
metu amžiaus, Rimtis Chica- 
goję.

Phliko dideliame nUlhidimh 
vyrą Otto Webėr, dukterį. 
Ruth Weber, motina JUlią Sa
butis, seseri Marijoną Bell, 
broli Peter Sabutis, švdgerj 
Juozą Bell, Rimines ir bažysta* 
mus.

Kūnas pašarvotas 
2021 N. Halsted St.

Laidotuvės ivyks Šeštadieni 
vasario 16 dieną. 2 vai. po pie
tų iš koplyčios i Montrose ka
pines.

Visi a. a. Marthos Weber gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarhavimą ii* 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Vyras, Duktė, Motina, 
Sesuo, Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Hojlerbach, Telefonus 
Lincoln 8133,

TAIPGI

9 vaL vakare 
iš stoties 
WSBČ

kiekvieną, seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKAMS 
PROGRAMAS.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

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

Grane Coal Co.
5332 So. Lonsr Avė.

VAWYKEAv <£«■»JL O Jliiiw4"jL 
kestAurant

MRS. MARY BARTKUS 
lllth and Fairfield Avė.

Gaminame lietuviškus valgius

TEL. RfePtlBLTC 8402

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



NAUJIENOS, Chicago, III

Lietuvos Nepriklau- Dabar laikas pri-' z
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naujiėniečiai,
64Senas Petras.

Bomba alinėje

mirtinai pašovė vagį, kuris ne

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Terminus pasibaigia kovo 15 d.; 
ir vedę ir nevedę turi rapor
tus failiuoti.

nusi-
1625

“In 
rei- 
me

William W ėst lake pareiškė,
kad Vaitkus pilnai kvalifi
kuotas įvykinti transatlanti
nį skridimą.

Miesto taryba žada priversti 
gatvekarių liniją, sunaudoti 
tam 19 milionų atsargos fon
dą

Lietu- 
iškil
ome

PARDAVIMUI visi reikalingi ra
kandai dėl 3 kambarin apartamento. 
Paaukausiu pigiai nes apleidžiu mie
stą. 1821 S. Peoria St. 1 lubos iš 
fronto.

Box 217
1739 S. Halsted St.

vedimui, 
ku.

TAVERN geroje vietoje, biznis iš
dirbtas. parduosiu arba priimsiu pu
sininką. su mažai pinigų, nes vienai 
moteriai persunku, 549 W. 18 St.

visi
me-

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisal

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

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS bučeris nesenes- 
nis 40 metų, su gerais patyrimais, 
darbas ant visados. 1840 S. Halsted 
St. Tel. Canal 2851.

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

Šiandien šaukia visus choro 
narius į paskutinę repetici
ją prieš vakarą.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapą, Landės mašinos, pigi renda — 
nėra panašaus biznio per 4 blokus. 
Parduosiu pigiai.

6645 So. Mozart St.

GERA PROGA geram virėjuj ati
daryti restauranta didelioje cafe. 
Vietoje yra visi pečiai ir kiti įtai
symai, nereikia pinigų. Ateikite pa
sižiūrėti. Emma’s Castle Cafe, 
644 N. State St.

TAVERN pardavimui arba priimsiu 
partneri — nebrangiai. 449 W. 31st 
St Calnmet 4699.

—o--

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

, kuris veda 
skyrius visuose

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė — Grynai lietuviškoj kolonijoj 
Turime du biznius, todėl bučernę 
greit ir pigiai parduosim.

3401 Lituanica Avė.

Personai 
įsmenų Ieško

Berwyne, prie frank Plachy 
alinės, 6317 W, Roosevelt 
Road, sprogo bomba. Savinin
kas aiškina nežinąs kas galėjo 
ją numesti ir kodėl.

PAtEšKAU merginos ar našlės 
nuo 30 iki 40 metų amžiaus apsi- 

Meldžiu atsišaukti laiš-

MERGINA abelnam namų dar
bui; turi mėgti kūdikius, gyventi 
vietoje. Geri namai ir mokestis. 
Belmont 2124.

—O—

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA apysenė moteris 
prižiūrėti 5 metų mergaitę ir apva
lyti stuba. 2839 W. 63rd St.

Ar

Ar

Šv. Valentino Diena

13, 14 metų mergai-

išreikšti meilę vienas

Kitos 
iki 16 
t uotas

bu- 
ki-

16, Stella Swiatek, 15, 
Grosby, 10, Rita, Crosby, 
Carnellia LeVechia, 12.

Dalyvaus SLA. 139 kuopos di
džiuliam koncerte B.ilchuno 
svtainėj

Mirė Robertas Gedartas, 21 
metų amžiaus, 4532 So. Rock- 
well Street. Palaidotas vas. 17 
d.

Baužie- 
Honore 
$2,500. 

adv. A,

Kalbės A. Kalvaitis, Feliksas Vaitkus, P. Grigaitis 
dainuos “Birutė”, S. Rimkus, kiti .

VASARIO 14, Pereitais metais 
(Iš “Naujienų”) 
CHICAGOJE: . /

įnamės” buvo nuo 10 
metą amžiaus; areš- 
savininkas.

Pašaukęs policiją Bruno Za- 
leski, 2^42 W. 63rd st., suėmė 
du vagis, kurie bandė apiplėš
ti Ralph Andreliuno brangeny- 
bių krautuvę, 2650 W. 68rd st.

Vengdami vienos skriaudos, atitaisykime 
kita. Bukime Nepriklausomybės Iškilmėse

AR - - - 
ATSIMENATE?

Chicagos Lietuvių Auditorijoje, Sekma 
dieni, Vas. 17 d. 4 vai. po pietų

Lietuva yra palyginamai ma- liovė dėję pastangų jį atgauti, 
žutė ir ją niekina ne vien vo
kiečiai dėl Klaipėdos. Kitoje pu
sėje Lietuves sienų dar tebe
laiko i’kėlę grūmojančią kumštį 
lenkai, ir jie dar tebešeiminin
kauja senoj Lietuvos sostinėje, 
Vilniuje.

Klaipėdos atvėjyje hitlerinin
kai dar .tik., grąsina.. Lietuvą 
nuskriausti, varo provokatoriš
ką darbą ir barškina kardais. 
Bet gal susidės reikalai taip, 
kad skriaudea bus galima iš
vengti. Kitoje gi pusėje daly
kas yri skirtingesnis. Ten jau 
nuo 1920 metų briaunasi len
kai, kurie Vilniaus miestą vi
sai nualino ekonominiu ir kul
tūrinių atžvilgiu.

Todėl, prisimenant apie Klai
pėdą ir išnešant rezoliucijas 
smerkiančias Vokietiją, chiea- 
giečiai neužmirš ir Vilniaus, ir 
pareikš savo balsą primindami 
lenkiškam priešui, kad lietuviai 
Vilniaus dar neužmiršo ir nesi-

Ketvirtadienis, vas. 14, 1935

“Pirmyn” choras su 
jaunimu ir dainomis 
Roselande nedėlioj

ROSELAND. — Sekmadienį, 
vas 17 d. įvylksta gražus pa
rengimas Roselande, Balchuno 
svetainėje, 158 E. 107 St. Tai 
jau senai laukiamas SLA. 139 
kp. koncertas.

Koncerto programą išpildys 
Chicagos Lietuvių choras “Pir
myn”. Tai vienas iš didžiau
sių Lietuvių chorų Chicagoje, 
prie kurio yra susispietęs vi
sas lietuvių žymesnis jaunimas. 
Apie Pirmyn choro gražias ir 
malonias dainas tai nėra nei ką 
bepasakyti, pats choras už save 
atsako, ir jis gerai žinomas 
visiems.

Šokiams grieš Stephens or
chestra, kuriai vadovauja Jur
gis Steponavičius. Tai yra or
chestra, katra pilnai patenkina 
jaunimą mylintį pasišokti.

Kalbės adv. K. Gugis
Adv. K. Gugis, SLA. iždinin

kas kalbės apie Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje, kaipo vie
ną didžiausią Lietuvių Organi
zaciją Amerikoje.

Įžanga Į koncertą nebrangi— 
tik 40 centų.

Numatoma, jog bus didelis 
koncertas, nes kruopieČiai 
(SLA 139 kp. nariai) visi dar
buojasi, kad kaip daugiau sve
čių turėjus. Vakaras prasidės 
6:30, tai patartina nesivėluotl.

—A. Narbutas.

Bet klausykite, ger
biamieji, mes turime 
merginas pamatyti!

“Bet, you see, mes turėjo
me “deltą” su merginomis ir 
mums reikėjo...” Taip aiški
nosi nesujaudinamai policijai 
du jauni vyrukai, kurie pak
liuvo į jos nagus už vagystes. 
Jie užpuolė taksidraiverį prie 
34-tos ir Wells gatvių, atėmė 
iš jo automobilį ir $2.41 pini
gais.

Sugauti vagys pasakojo, kad 
buvo pasižadėję pasimatyti su 
merginomis, o pinigų neturė
jo. Suimti yra James Glim- 
kus, 18 metų, ir Daniel Alia- 
no, 17,

’. .į . .    ’ - ', ■ > '■ - .g J: ... .v < A
tek*'. a.. , a

Kaip Klaipėdos klausimas, 
taip ir Vilniaus reikalai 'figū
ruos didžiulėse Lietuvos Ne
priklausomybės Iškilmėse, ku
rios jvyks CHICAGOS LIETU
VIŲ AUDITORIJOJE, 3133 So. 
Ealsted Street, SEKMADIENI, 
VASARIO 17 d. 4 vai. po pie
tų.

Prcgrame dalyvaus konsulas 
Antanas Kalvaitis, Leit. Felik
sas Vaitkus, “Naujienų” redak
torius P. Grigaitis, ir daugelis 
kitų. Muzikalę prcgramo dalį 
išpildys garsioji “BIRUTĖ”, so
listas Stasys Rimkus, šokėjai 
ir kiti artistai.

Po koncerto įvyks šokiai, ku
riems gros Jono Byansko, Biru
tės vedėjo, orkestras. Įžanga 
.tik 25 centai asmeniui.

Amerikos Lietuvių Transat
lantinio Skridimo Sąjunga nuo
širdžiai kviečia visus atsilan
kyti.

Suėmė 14-kos metu 
lietuvaites prosti
tucijos namuose

10, 12, 
tės prostitucijos namų įnamės, 
o jauni, dar ūsų nepradėję au
ginti berniukai tų namų lan
kytojai.

Tokie faktai paaiškėjo, kai 
policija užklupo ir padarė kra
tą namuose vieno Jose Gon- 
zales, 8435 Burley avenue.

Jis užlaikė tuose namuose 
septynias mergaites, kurių jau
niausia buvo 10 metų, o vy
riausia — 16. Visos buvo su
imtos, kartu su lankytojais ir 
savininku ir uždarytos kalėji
me. Jos yra, 14 metų lietu
vaitė Katherine Tičas, Fran- 
ces Kijewska, 13, Julia Skalpe,

Ann
12,

Jaunas lietuvis Wal 
ter Rotkis - nardy

mo čempionas
Teko patirti, kad Roman 

Biltmore tvenkinyje, Miami, 
Floridoje nardymo demonstra
cijas duoda jaunas lietuvis 
nardytojas, Walter Rotkis. Da
lyvaudamas paskutinėje Spor
to Olimpiadoje jis sumušė ke
lis rekordus.

Walter Rotkis yra chicagie- 
tis, kilęs iš Westville, Illinois. 
Lankydamas Illinois universi
tetą 1934 metais jis laimėjo 
vidutinio .svorio bokso čempio
natą.

Kriminalis teismas 
apkaltino lietuvę 

burtininkę
Kriminalio teismo grand 

jury vakar formaliai apkalti
no lietuvę burtininkę, Vera 
Mitchellienę, 6224 S. Karlov 
avenue kriminališku prasižen
gimu. Nustatė jai $5,000, ir 
jei tą kauciją užsistatys, tai 
bus paleista iki teismo.

Mitchellienę patraukė atsa
komybėn lietuvė Ieva 
nė-Radviliienė, 4545 S. 
Street, už išviliojimą 
Radvilienę atstovavo 
A. Slakis.

atsimenate kaip jis tave 
pirmu kartu pabučiavo?... 
atsimenate kaip jus verk
dami iš džiaugsmo ėjote 
prie altoriaus,

vienus, dešimts, dvidešimts me
tų atgal?..

Prisiminkite apie tai, nes šian
dien

Valentino Diena yra Meilės 
Diena. Įsimylėję jaunuoliai 
siunčia vienas kitam meiliškus 
sveikinimus, sužieduotiniai duo
da mylimosioms gėles, saldai
nius ir kitas dovanas.

Tas paprotys išsivystė iš se
novės romėnų pagoniškų apei
gų.

Kadangi apie šį laikų pačiuo- 
davosi paukščiai, tai romėnai 
keldavo iškilmes vaisingumo, 
meiles ir linksmybes dievai
čiams ir dievaitėms. Vienos to
kios dievaitės, Februata (Fe- 
bruata-February-Vasaris) iškil
mės Įvykdavo vasario 14 d. 
Tose iškilmėse berniukai trauk
davo mergaičių vardus iš dė
žės ir kurios vardą ištraukda
vo, tai su ta turėdavo dalyvau
ti iškilmėse.

270 metais po Kristaus gi
mimo, tų iškilmių išvakarėse 
juvo nužudytas šv. Valentinas. 
Kai Ryme Įsigalėjo krikščiony
be, tai pagoniškos iškilmės ne
buvo visai panaikintos, bet pri
taikintos naujam tikėjimui. 
Vietoj mergaičių vardų daly
viai traukdavo šventųjų var
dus. Vėliau iškilmes švęsdavo 
šv. Valentino pagerbimui, ku
ris buvo kaip ir Įsimylėjusių 
patronas.

Per laikus tos apeigos mai
nėsi ir išsivystė į dabartinį 
paprotį — siuntinėti meiliškus 
laiškus, dovanas ir kitais 
dais 
tam.

VASARIO 14, Dešimts Metų 
Atgal (Iš “Naujienų”) 
CHICAGOJE:

šeštadienį, (vas. 14, 1925) 
buvo iškilmingai atidaryta Clll- 
CAGOS LIETUVIŲ AUDITO
RIJA. Vedinami skardžiai gro
jančio Lietuvių Beno ir nešin
dami vėliavas, draugijų atsto
vai maršavo nuo kampo 33-čios 
r Auhurn avenue Į salę, kur 

įvyko atidarymo programas. 
Kalbėjo P. Grigaitis, J. Zalato
rius, J. Evaldas, vienas iš au
ditorijos sumanytojų B. But
kus, konsulas P.- ža'deikis, P. 
Mastauskas, J. Aleksandravi
čius ir Dr. Zymontas. Progra
mų! užsibaigus R. Mazeliaus- 
kienė ir T. Janulis rinko aukas 
ir pardavinėjo Auditorijos Še
rus. Stanislovas Daugiela auka
vo $30.00.

Sekančią dieną įvyko iškil
mingas Atidarymo Koncertas.

VASARIO 14, Dvidešimts Metų 
Atgal (Iš “Naujienų”) 
CHICAGOJE:

Dėlei bedarbės bandė 
šauti EdwaiMd Kiškeli, 
Austin avenue.

Crane Co., kuri baigė
ti naują dirbtuvę, pranešė, kad 
jai reikalinga yra 500 darbi
ninkų. ' .

“Birutė” smarkiai 
ruošiasi Lietuvos 
Neprik. Iškilmėms

Prisiruošdamas prie 
vos Nepriklausomybes 
mįų, “Birutės” 1 choras 
smarkiai dirbti.'

Vedėjas Jbnas Byanskas 
šiandien šaukia visus choro 
narius į repeticSją Sandaros 
svetainėje, 814 W. 33rd St., 
kur bus priruoštas programas 
iškilmių vakarui:

Sužavėjęs publiką pereitą 
sekmadienį “Naujienų” kon
certe, choras YUdšiasi klausy
tojus vėl pavaišinti nauja mu
zikai" puota, kokia tik Birutė 
gali pateikti.

Nepriklausomybės Iškilmių 
vakaras, kuriame "BIRUTĖ” 
dalyvaus įvyks šį sekmadienį, 
vasario 17 d„ Chicagos Lietu
vių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted Street. Pradžia 4 vai. 
po pietų. Po programa, kuria
me dalyvaus ir kalbėtojai, 
įvyks šokiai prie J. Byansko 
orkestro muzikos. įžanga — 
25c. asmeniui.

Choro repeticija šiandien 
prasidės punktualiai 8 vai. va
kare.

Apvogė Castillian 
Gardens

WEST ENGLEW00D — Už- vpereitą naktį neprašyti sve
čiai įsibrovė per rusies duris į 
Castillian Castle užeigą, 6227 
So. Ashland avenue. Grindy
se išpiovė skylę, vagys sulin
do į vidų ir išnešė daug deg
tinės ir pinigų, apie $15. Viso 
žalos padarė apie $80. Alinės 
savininkai yra . i
Aleksas Rozgus ir Vera Wa- 
lush.

3 sunkiai sužeisti šaligat
viui jgriuvus

________ _—

Motina ir du vaikai buvo 
sunkiai sužeisti kai įgriuvo šą- 
ligatvis prie Pręgreps Furni
ture and Cąrpet Co., 1247 W. 
Madison Street ir visi trys nu-

Iškilmės
Chicagos Lietuvių 

Auditorijoje
Sekmadieni, vasario 

17 dieną, 
Pradžia 4 vai., po pietą 

Dalyvaus: Konsulas A. 
Kalvaitis, “Naujienų” red. 
P. Grigaitis, Leit. Peliksas 
Vaitkus, “Birutės” choras, 
dainininkas S. Rimkus ir 
kiti.
Po programo šokiai prie 

J. Byansko muzikos 
Įžanga asmeniui- 

25 centai
Rengia ALTASS 

Sąjunga

Hearsto laikraščių 
Aviac. redaktorius 
giria Įeit. Vaitkų

Vienas iš žymiausiųjų aviaci
jos redaktorių šioje šalyje, 
William Westlake, pareiškė, 
kad leitenantas Feliksas Vait
kus yra pilnai kvalifikuotas 
atlikti transatlantinį skridimą.

Mr. Westla’ke 
aviacijos i' 
Hearsto sindikato laikraščiuo
se, susiinteresavo “Lituanicos 
II* skridimu kiek laiko atgal. 
Jis tuojau ėmė teirautis apie 
lakūną Vaitkų lir kreipėsi į 
armiją, į Washingtoną ir ki
tur, klausdamas apie lakūno 
kvalifikacijas. '

Iš surinktų žinių jis padare 
išvadą, pareiškė Mr. Wcstlake, 
kad Įeit. Vaitkus yra geras la
kūnas ir kompetentiiškas įvy
kinti skridimą iš New Yorko 
į Kauną.

Reikalaus pagerinti 
Chicagos gatviaka- 
riy komunikaciją

Per ilgą laiką Chicagoje bu
vo kalbama, kad būtinai reikia 
gerinti gatviakarių susisiekimą; 
reikia “į džionkjardĮ” pasiųsti 
pasenusius gatviakarius, ir jų 
vieton Įvesti naujus, moderniš
kus karus.

Tuo reikalu dabar susidomė
jo ir miešto taryba. Greitu 
laiku ji žada priimti rezoliuci
ją, kurioj reikalaus gatviaka
rių linijos pagerinimus įvykin
ti. Surface Line turi tam tiks
lui atidėjusi $19,000,000, bet 
ikiŠiol nepasistengė komunika
cijos pagerinti. Be to, rezoliu
cijoje reikalaus, kad visi tie pi
nigai butų išleisti Chicagoje, o 
ne kur kitur.

Nors pašautas 
metų kasierius 

suėmė vagį
Nors jo plaukai jau pradėjo’ 

žilti ir nors jis yra 65 metų į 
amžiaus, bet Morris Barrett 
turi užtektinai drąsos ir mus
kulų.

Vagis Įsibrovė į Thompson 
valgyklą, 111 E. Chicago ave.,1 
ištuštino kasą ir rengėsi bėgti, 
bet Barrett jam kibo Į skverną. 
Vagis šovė, bet drąsusis senis, 
nors sužeistas, , jo nepaleido. 
Tuo tarpu atvykęs policistas

trukus ir įnirs.

rengti “Income Tak 
sų” raportą valdžiai

Kovo 15. d. pasibaigia laikas 
įteikimui federalei valdžiai 
come Taksų” raporto, kurį 
kia prirengti kiekvienais 
tais.

Raportą turi prirengti 
pavieniai žmonės, kurie į 
tus laiko turi grynų pajamų 
$1,000 ar daugiau (net income) 
arba bendrų pajamų $5,000 ar 
daugiau (gross income).

Iš vedusių turi raportuoti tie, 
kurie turi $2,500 ar daugiau 
grynų pajamų arba $5,000 ben
drų pajamų.

Didelis Įvykis musų 
jaunimo gyvenime

Naujienų basketbolo 
turnamentas atėjo 
prie galutino, lošimo, 
kuris jvyks vasario 
22 d.
Dešimt savaičių šimtas 

viršum musų jaunuolių grūmė
si už pirmenybę basketbolo lo
šime.

Tai vieni tai kiti laimėdavo. 
Tik keletas tymų pasilaikė vir
šuj. Galų gale bus likę tik du. 
Ir iš tų dviejų vienas laimės 
čampionatą.

čampionai laimes garbę ir

Taurės taipgi bus suteiktos 
antram ir gal trečiam tymui.

Tas laukiamas galutinas lo
šimas Įvyks vasario 22 d. St. 
Agnės auditorijoj.

Tai bus svarbi jaunimui die
na. Lošimas Įvyks su visom ce
remonijom. Bus puiki orkestrą, 
kuri gros pertraukose, pradžioj 
ir pabaigoj, čampionato lošimui 
bolę išmes Superior teismo kler
kas Frank Zintak, kurs yra do
vanojęs pirmojo prizo taurę.

Po lošimui prasidės visų pa
silinksminimas ir šokiai, kurie 
tęsis iki vėlos nakties.

Visi tėvai, motinos, seserys 
ir broliai būtinai turi ateiti Į ŠĮ 
didelį čampionato lošimą. Tai 
bus puikus “show” visiems.

Lietuvių Socialistų Sąjungos Chi
cagos Centrale kuopa laikys mėnesi
ni susirinkimą penktadieni, vasario 
(Feb.) 15 d., 8 vai. vakare, Naujie
nų namę, 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.

Roseland Kliubų ir Draugijų Su
sivienijimo susirinkimu diena ir vie
ta 'permainyta. Dabar susirinkimai 
i vyks trečia penktadieni Darbininkų 
Svetainėje, 10413 Michigan Avenue. 
ši penktadieni Įvyks jo pirmas susi
rinkimas minimoje vietoje. Visi na
riai ir narės būtinai atsilankykite. 
Pradžia kaip 7:30 vai. vakare.

Sekretorius.

Pura NIEŽANČIOS LES KRAUJAIS TEKA
■ Ib !■ V Nereikia plauti

Žymiai Palengvintos su 
Rectade No 1 ar 2 žiūrint 

reikalingumoDidelė Tūba s“p™e 50c
Rectade Laboratories 
64 W. Randolph St., Chicago, 

Kamb. 402.

IŠKILMINGAS 
ATIDARYMAS
Paul Shimko <

Taverno
1151 W. 59 St. 

Tel. Wentworth 1706 
Atidarymas prasideda

PENKTADIENI

. Vasario 15 d.
ir tesis iki Subatos vakaro, 

vėlybos nakties.
Žuvis ir visoki kitoki užkandžiai 

veltui, šokiai prie geros muzikos.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

OKSAS EXPRESS. Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Spėriai. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.35). Pristatom vi
sokiu kitu rūšių anglių pigiai. Per- 
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. 48rd St. 
Tel. LAFAYETTE 8980.

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų 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
mų savininkų 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 30 metu. SAUNDERS, 6430 
Evans Avė., Tel. Fairfax 0614.

REIKALINGA mergina prie abel- 
no namų darbo. Lengvas skalbi
mas. Gyventi vietoje. Mrs. Newman 
4355 W. 14 St Lawndale 5806.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

WM. T. FLEMING & CO. 
6322 So. Westem Avė.,

> TeL Rapublic 2800—2801




