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Hauptmann kovosiąs 
mirties nuosprendi

Busią kovojama iki pastaros, kad ji išgel 
bėti nuo elektros kėdės

FLEMINGiTON, N. J., vas. 
14. —Pasikalbėjime su laikraš- 
tinikais kalėjime, Bruno Haup
tmann pareiškė, kad jis esąs 
nekaltas ir kad tas nekaltumas 
su laiku išeisiąs aikštėn. Jis 
šaukiasi finansinės pagelbos, 
kad galėtų apeliuoti savo bylą 
į augštesnį teismą, nes pats ne- 
turys nė cento pinigų.

Bet jei esą ir prisieitų mirti, 
tai jis mirsiąs “kaip vyras”, nes 
jo sąžinė esanti visai gryna.

FLEM1NGTON, N. J., vas. 
14.— Bruno Richard Haupt
mann, kuris liko pasmerktas 
mirčiai elektros kdėj už nužu
dymą Linddberghų kūdikio, ad
vokatai paskelbė, kad jie kovos 
iki pastaros, kad jį išgelbėti 
nuo mirties.

Jie pirmiausia paprašysią ati
dėti vykinimą bausmės, o pas
kui paduosią apeliaciją į augš
tesnį teismą. Jei visur pralai
mėtų ir jei bus reikalas, tai jie 
kreipsis net ir į šalies augš- 
čiausįjį teismą. Ir jie tikisi 
nuosprendį atmainyti, nes teis
mo nuosprendis esąs nepateisi
namas esamais faktais ir be to, 
teismas yra padalas daug klai
dų, ypač savo instrukcijose ju
ry nariams.
Hauptmann turi mirti kovo 18 

d. savaitėje
Kaip tik jury vakar vakare 

išnešė savo nuosprendį ir rado 
Hauptmanną kaltą už pirmo 
laipsnio žmogžudystę, teisėjas 
Trenchard tuojaus pasmerkė 
kaltinamąjį mirčiai elektros kė
dėj ir laiką nužudymui pasky
rė kovo 18 d. savaitę, veikiau
sia apie kovo 22 d. Bet jie bus 
paduota apeliacija, bausmės vy- 
kinimas veikiausia bus atidėtas 
be didelių prieštaravimų.
Hauptmannas nuosprendį pasi

tiko šaltai
mirtiesPats kaltinamasis 

nuosprendį pasitiko, bet išori
niai, gana šaltai. Jo žmona bet
gi pradėjo verkti.

Tečiaus kalbama, kad nuves
tas savo kameron kalėjime, 
Hauptmannas nebeišsilaikė ?r 
susmuko ant grindų. O ir nak
tį jis labai mažai miegojo.

Jury 6 sykius balsavo
Iki priėjo prie mirties nuo

sprendžio, jury, kuri klausėsi 
Hauptmanno bylos per 6 savai
tes, balsavo šešis kartus.

Jau pirmame balsavime jury 
nusprendė, kad Hauptmannas 
yra kaltas dėl Lindberghų kū
dikio išgrobimo ir nužudymo. 
Tad ginčas ėjo tiktai apie baus
mę. 7 jury nariai stojo už 
mirties bausmę, o 5 už kalėji- 

. mą iki gyvos galvos. Tarp pa
starųjų buvo ir dvi moterys. 
Tečiaus moterys pirmosios nu
sileido didžiumai ir prisidėjo

ass

StreikuojaSu-

vaa. 14

žmonės.

MEXIC0 CITY, vas. 13. — 
4 maištininkai liko umušti Du- 
rango valstijoj mūšy su res
publikonais.

NEW YORK, vas. 14. —200 
trobesių pasiliko be elevatorių

8 žuvo dėl sniego įgriuvus 
stogams

NEW YORK, vas. 13. —Du 
žmonės liko užmušti eksploda- 
vus munšaino katilui dviejų 
augštų name Brooklyne.

BELGRADAS, Jugoslavijoje. 
Del didelio sniego 

Vrak kaime įgriuvo stogai 17 
ir porterių aptarnavimo, austrei- namų. Nelaimėje žuvo 8 žmo- 
kavus trobesių aptarnauto- nės. Vienoj šeimynoj žuvo 4Šiame žemėlapy j parodoma vieta, kur nukrito' į jurą dirį 

žablis U. S, S. Macon. Tą vietą parodo striela
kavus trobesių 
jams

U- H P EI CZM
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus ryte, kuris ga
li pavirsti į sniegą; šalčiau.

Saulė teka 6:47, leidžiasi 5:- 

prie mirties bausmės šalininkų. 
Paskui pamaži prasidėjo nusi
leisti vienas po kito ir vyrai. 
Ilgiausia laikėsi labiausia pra
silavinęs jury narių, Robert 
Cravatt.

Jis, kaip ir kiti mirties baus
mės priešininkai spirėsi, kad 
nėra tiesipginių įrodymų ir kad 
su laiku visai kas kitas gali pa
aiškėti.

Cravatt ginčiuose pasakęs: 
“Už dešimties metų visai kas 
kitas paaiškės ir tada mes visi 
gailėsimės”.

Bet ilgainiui ir jis nusileido 
ir po 11 valandų ginčo jury 
priėjo prie vienbalsio sprendi
mo: mirties bausmės.

Pernakvoję paskutinę naktį 
ir pavalgę paskutinius pusry
čius tame pačiame hotelyje, 
kur jie gyveno per pastarąsias 
šešias savaites, jury nariai iš
važinėjo į savo namus.

Hauptmanno gi žmona šian
die apsilankė kalėjime ir pasi
matė su savo pasmerktuoju 
vyru. Kartu buvo ir pasmerk
tojo advokatai.

šeštadieny Hauptmannas bu
siąs išvežtas į valstijos kalėji
mą Trentone. Į ten išsikelsian- 
ti ir jo žmona su 14 mėn. kū
dikiu, kad būti arčiau savo vy
ro.

10 jaunuolių mirė 
šeimynoj nuo paslap

tingos ligos
ST. CLAISVILLE, Ohio, v. 

14.—Dietrich šeimyną jau per 
75 metus kankina paslaptinga 
liga—laipsniškas paraližius, ku
rios priežasties niekam nepasi
sekė surasti. Toj šeimynoj nuo 
1860 m. pasimirė nuo tos ligos 
jau 10 berniukų. Liga paliečia 
tiktai berniukus ir visi jie mi
rė nesulaukę nė 18 metų am
žiaus.

4 vaikai j 13 mėnesių
FALMOUTH, Mass., v. 14.— 

John Hathaway žmona i 13 
mėn. susilaukė keturių vaikų. 
Sausio 9, 1933, jiems gimė dvy
nukai—sūnūs ir duktė, o dabar 
vėl gimė dvynuikai—du sunai.

GRANITE CITY, Ilk, vas. 13. 
—Jenkinsų kūdikis, kuris gimė 
su užsikimšusią stemple, pasi
mirė nuo bado ,nes nuo gimi
mo negalėjo valgyti, o daktarai 
negalėjo jam pagelbėti. Jis 
betgi išgyveno 371 valandą.

EL PASO, Tex., vas. 13. — 
Farmeris Frank Bowman ir jo 
sūnūs užsimušė jų lėktuvui at
simušus į kalno šlaitą.

WASHINGTON, v. 13. —Au- 
gščiausias teismas vėl atidėjo 
nuosprendį aukso klausimu. Ki
ti nesitiki to nuosprendžio prieš 
kovo 4 d. Bet labai gali būti, 
kad jis bus išneštas ateinantį 
pirmadienį.

BERLYNAS, vas. 14. —Na. 
ciams verčiant, kad merginos 
mažiau siektųsi augštesnio mo
kslo, dabar Vokietijos universi
tetus lanko 40 nuoš.* merginų 
mažiau, negu lankė užpernai.

David T. ,W>lent« Edward J. Reilly
Hauptmanno advokatas Reilly sveikinasi su prokuroru Wilentz ir linki vienas kitam pasisekimo! t • '

Vokietija pasiuntė 
atsakymą Anglijai 

ir Francijai
BERLYNAS, vas. 14. —Vo

kietijos ambasadoriams Londone 
ir Paryžiuje liko įsakyta apsi
lankyti Anglijos ir Franci jos 
užsienio reikalų ministerijose 
ir pranešti joms Vokietijos at
sakymą į Anglijos jr Francijos 
pasiūlymas ^nusiginklavimo ir 
saugumo klausimais.

Manoma, kad nebus pasiųsta 
raštiškų notų, ir ambasadoriai 
vien žodžiu išdėstys Vokietijos 
susistatymą.

Vokietija pasakysianti, kad ji 
sutinka priimti Londono kon
ferencijos pasiūlymus kaipo pa- 
grindą tolimesnėms deryboms, 
bet kartu paprašys platesnių 
paaiškinimų apie tuos pasiūly
mus. Taipgi dar sykį pakar
tos Vokietijos reikalavimą 
ginklų lygybės.

Del skurdo slėpėsi
20 metų

14. 
m.,

PITTSBURGH, Pa., vas. 
—Mrs, Anna Westcott, 75 
pirmą kartą į 20 metų apleido 
savo namus. Apleido ne savo 
valia, bet buvo policijos išvež
ta. Policija įsilaužus! į jos na
mus rado ją sergančią plaučių 
uždegimu ir gulinčią ant , grin
dų, nes neturėjo lovos. Namuo
se nebuvo ir maisto.

Seniau ji buvo turtinga, bet 
paskui suskurdo ir nuo to lai
ko, per 20 metų, nebuvo išėjusi 
iš savo namų. Ji pasišaukda
vo kaimynų vaikus ir paprašy
davo juos atlikti už ją menkus 
pirkimus.

NEW YORK, v. 14. 
sipykusi su savo vaikinu, Irma 
P. Eberhardt, 22 m., pasilipo 
į bokštą augščiausio pasaulyje 
trobesio, Empire State Tower, 
ir ten iš 86-to augšto šoko į 
gatve.

Užmušė savo vyrą
CHICAGO.— Kadangi grai

kas Steve Salepis atsisakė duo
ti nikelį savo 6 metų sūnūs, jo 
žmona Angeline pastvėrė rep
les ir savo vyrą užmušė jų na
muose 1759 M. Madison St.

Mergina užmušta, 
sužeisti auto 

• nelaimėj
CHICAGO.— Violet Huesing, 

22 m. iš Chicago Heights, liko 
užmušta it" du to paties mies
telio vaikinai liko sunkiai su
žeisti jų automobiliui migloj 
įvažiavus į . troką Homewood 
Park priemiesty.
r Pardavėjas Harry J. Roscoe, 
38 m. iš Roseland, liko užmuš
tas traukinio prie 95 ir Har- 
lem Avė. gatvių sudaužius 
automobilį.

jo

WASHINGTON, v. 14. — 
Margaret Sanger su 700 sekėjų 
švęsdama 21 metų sukaktuves 
jos pradėto gimdymo kontrolės 
judėjimo,.. paskelbė, kad ji 
sieksis surinkti į mėnesį laiko 
milioną parašų po peticija kon
gresui, . prašančią legalizuoti 
teikimą žinių apie gimdymų 
kontrolę.

BAGDADAS, Irak, v. 14. — 
Nuo širdies ligos pasimirė bu
vęs Hedjaz karalius Ali.

■■ M

Amerika pritarianti 
Anglijos-Francijos 

pasiūlymams
GEiyEVA, vas. 14. — Ame

rikos pasiuntinys Wilson kal
boj nusiginklavimo konferenci
joj pagyrė Anglijos ir Franci
jos pasiūlymus išlaikymui tai
kos Europoj ir išreiškė viltį, kad 
jie galbūt pagelbės nugalėti už
sikirtimą;, nusiginklavimo konfe
rencijoje ir prieiti prie kokio 
nors susitarimo.

Kiaules pabrango
CHICAGO. — Padidėjus pa

reikalavimui, gyvos kiaulės pa
brango iki $8.50 už 100 sv. ši 
kaina lyginasi augščiausiai 1931 
m. kainai.

SePARYŽIUS, vas. 13. 
niau buvusi turtinga, bet da
bar atsidūrusi skurde, nusižu
dė graži šokėja Vivianne La 
Marre, buvusi meilužė garsaus 
aferisto Sergei Staviskio, ku
rio žulikystės sukėlė Francijoj 
didelį skandalą^ |

LIMA, Peru,' Pietų Amerikoj, 
v. 14. 
nios sako, 
kurie ten dirbo prie' kelio, žu
vo, juos palaidojus iš 1 alnų 
nuslinkusiai .žemei.

.• Gautos iš Huacho ži- 
kad 8 darbininkai,

Gaisro tragedija Va 
lenų kaime

Sudegė visa šeimyna. Tik 
nas liko gyvas

vie-

d.—

gyvenamą-
Nelaimin- 
ukininkas 

į lempą ir

KLAIPĖDA.—Sausio 26 
šeštadienio vakare Klaipėdos 
apskr., Kretingalės vals., Vale- 
nų k., sprogus padegtai žibalo 
skardinei, apdegė ūkininkas 
Maurys,* jo žmona ir trijų me
tų vaikas. Jie visi nuo apde- 
gimo žaizdų mirė. Iš žibalo 
sprogusios skardinės kilo gais
ras, kuris sunaikino 
jį namą ir tvartą, 
go įvykio vakarą 
Maurys pylė žibalą 
lempą uždegant, kaž kuriuo 
budu užsidegusi keturių literių 
žibalo skardinė plyšo. Plyšus 
skardinei, liepsnos prasiveržė j 
visas puses ir padegė lovą. 
Liepsna didžiausiu smarkumu 
kambaryje plėtėsi. Ugnis tuoj 
apėmė visą patalpą. Liepsnose 
smarkiai apdegė ukininkąs 
Maurys ir jo žmona, jie vos 
pajėgė išeiti iš kambario ir iš
nešti savo sūnų. Įsiveržę kie
man, tuoj visai nusilpo. Subė
go apylinkės gyventojai. Lieps
nojančiuose namuose miegojo 
antrame kambaryje kitas ūki
ninkų penkių metų sūnūs, čįa 
buvęs vietos šąulių būrio vadas 
A tas metėsi į liepsnojančius 
namus ir išnešė ten mirtinam 
pavojuje likusį kudikį.

Tėvų išneštas jaunesnysis jų 
sūnūs Jurgis nuo apdegimo žaiz
dų mirė čia pat vietoje. Mau
rys ir jo žmona nuvežti ligo
ninėn* Maurienė mirė naktį į 
sekmadienį, o Maurys— pirma
dienio 
vietos 
betas 
tas.

rytą. Liko gyvas tik 
šaulių būrio Ato išgel- 
mirusiųjų sūnūs Alber-

35 nuoš. pelno sta 
tant karo laivus

WASHINGTON, vas. 14. — 
Newport News Shipbujlding 
and Drydock Co. prezidentas 
Ferguson paliudijo senato 
amunicijos komitetui, kad jo 
kompanija statydama du krui- 
zerius turėjo gryno pelno 35 
nuoš.—viso $5,601,851, kuomet 
tikėjosi tik $l,8Q0,000 pelno. 
Valdžiai tie kruizeriai kainavą 
arti $21,000,000.

Puola streikierius 
dujų bombomis

DECATUR, III., vas. 14. — 
Du streikieriai, vyras ir mote
ris, liko pritroškinti dujų bom
bos, kurias policija mėtė j pi- 
kietuojaučius rūbų dirbtuves 
streikierius.

Bombos buvo . mėtomos, kad 
išsklaidyti pikietuotojus ir nu
vesti į dirbtuvę būrį streiklau
žių..

Siuvėjai paskelbė streiką, 
reikalaudami pripažinti uniją ir 
pakelti algas. Bet kadangi ne 
visi darbininkai yra organizuo
ti, tai dirbtuvėse pasiliko ne
mažai streiklaužių, ypač mote
rų, kurios sudaro didelę didžiu
mą tų siuvyklų darbininkų.

‘ .i c > .'y t 1

Italija šeštadienyje 
pradės siųsti kariuo

menę į Abysiniją
Italija rimtai ruošiasi karui, 

nors ir to užsigina. Busią pa
siųsti gal keli tūkstančiai ka
reivių

RYMAS, vas. 14. — Italija 
jau šį šeštadienį pradės gaben
ti kariuomenę į Abysinijos 
(Ethiopia) pasienį, Afrikoj.

Tą faktą nenoromis pripaži
no ir užsienio reikalų ministeri
ja, kuri vis dar tvritina, kad 
tas daroma ne tikslu pradėti 
puolimo karą, bet kad “apsi
ginti“.

Kiek kareivių bus pasieta, 
tikrų žinių nėra. Bet spėji
mas, kad bus pasiųsta mažiau
sia keli tūkstančiai, valdžios nė
ra nė nuginčijamas, nė patvir
tinamas.

Nusitarimas tuojaus pradėti 
gabenimą kariuomenės visiškai 
paneigia gandus, kad Italija 
buk nenorinti karo, ir mobili
zaciją paskelbė tik tam, kad 
išgąsdinti Abysiniją ir tuo pri
versti-ją nusilenkti. Dabar jau 
yra aišku, kad Italija rimtai 
ruošiasi karui ir kad ji yra pa
siryžusi Abysiniją pasigrobti.

Norėdama vien tik gąsdinti 
Abysiniją, Italija nedarytų to
kių didelių išlaidų, nes didelės 
kariuomenės sumobilizavimas 
labai brangiai kainuoja. Tiek 
pat*brangiai kainuos jos nuga- 
benimas laivais fcjpfer Syezo ka
nalą.

Kad numažinti savo milžiniš
kas išlaidas, valdžia planuojan
ti pašaukti į kariuomenę bedar
bius, o paliuosuoti iš kariuome
nės dirbančiuosius, kad nerei
kėtų mokėti jiems didelių kom
pensacijų.

Italijos laikraščiuose nė žo
džio nėra apie kariuomenės mo
bilizaciją ir valdžios ruošimąsi 
karui.

Japonijos butas pri
ėmė “krizio” milita- 

rinį biudžetą
TOKIO, vas. 14. — Atstovų 

butąs atviru balsavimu priėmė 
“internacionalinio krizio” mili- 
tarinį biudžetą, kuris prisiruo
šimui prie karo skiria $297,- 
000,000—didžiausią sumą Japo
nijos istorijoje. Karo išlaidos 
sudaro apie 46 nuoš. visų nu
matytų šalies išlaidų.

Pakėlė algas eleva
torių darbininkams
CHICAGO. — Arbitratorius 

pakėlė algas 3 nuoš. visiems 
Chicago Rapid Transit Co. dar
bininkams.

Francija statysis 4 
karo laivus

PARYŽIUS, vas. 14. — Fran
ci jos valdžia paprašė parlamen
to leidimo pastatyti keturius 
naujus karo laivus. Kad sukel
ti pinigus tų laivų statymui, 
bus išleisti paskolos bonai.
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Neumano naciai padegliojo lietuvių ūkininkų triobas
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KLAIPĖDOS JAUNIMAS BUVO ORGANI
ZUOJAMAS PRIEŠ LIETUVA

Dar nesimato bylos galo
KAUNAS, sausio 30 d. — 

Klapiėdos nacių bylai dar nesi
mato galo.

Iki šiol apklausta 89 liudyto
jai ir 13-kos pagarsinti paro
dymai.

f) dar yra 370 liudytojų, ku
riuos turės išklausyti Lietuvos 
kariuomenės teismas.
„ Bet ir iki šiol paduotų paro
dymų yra aišku, kad dr. Neu- 
manas ir Zasas (arba Sassas) 
buvo Lietuvos bjiauriausi prie
šai, kad jie su savo šaikomis 
galvažudžių ir kitoniškų nacių 
terorizavo lietuvių, siuntinėjo 
grasinančius laiškus ir net pa
degliojo triobas. Jie rengė na
cių *sukilimų * Klaipėdos krašte, 
jie j j norėjo atiduoti Hitleriui 
ir išžudyti žemaičius.

Paskirti nužudymui
Liudytojas Ernst Wiesen- 

berg (Iš Pagėgių miestelio, pa
rodymus davė taip pat per ver
tėjų) pasisakė nepriklausęs jo
kiai politinei partijai ir išro
dė 1934 m. pradžioje, važiuo
damas iš Pagėgių į Klaipėdą, 
sustojęs pakeliui Radžiūno sve
tainėje ir gėręs su Heinrichu 
Paulatu alų, o Radžiūnas jiems 
papasakojo, kad pas jį buvęs 
uždaras susirinkimas, kuriame 
buvę nutarta pašalinti kai ku
riuos asmenis; pačiam Radžiū
nui, kaip jis sakėsi, buvę pa
vesta pašalinti du asmenis.

Prokur. gen. Vimeris: Ar 
liudytojas j tai žiurėjo lim- 
tai?

Wiesenberg: Pradžioje ne
žiūrėjau rimtai, bet, kai buvo 
nužudytas Jesutis,. pamačiau, 
kad yra rimtas dalykas.

Prokur. Monstavičius: Ar 
Radžiūnas kalbėjo Neumanno 
partijos vardu?

Wiesenberg: Taip, kalbėjo 
kaip neumannininkas.

Adv. Stankevičius (gynėjas 
iš susitarimo): Ar Radžiūnas 
nekalbino liudytoją prisidėti 
prie Neumanno partijos?

Wiesenberg: Jis manė, kad 
aš jau esu tos partijos narys.

Liudytoja Anna Paulatienė 
(iš Piktupėnų, Pagėgių apskr., 
kalbanti tik vokiškai) parodo 
buvusi prie to pasikalbėjimo, 
bet viso pasikalbėjimo nenu
girdusi, nes kalbėjusia su ki
tomis moterimis, tik nugirdu
si, kad Radžiūnas pasakęs: 
“... dar teks ir man...”

Lauke Hitlerio
Liudytojas Heinrich Paulat 

(irgi kalbąs per vertėją) pa
tvirtino girdėjęs tų Radžiūno 
pasakymą ir dar pridūrė, kad 
Radžiūnas pasakęs, kad, girdi, 
kai ateis Hitleris, suvesime są
skaitas su visais.

Liudytojas Martynas Schio- 
bries (Vanagų kaimo, Klaipė
dos apskr. ūkininkas, buvęs 
Zasso partijos Vanagų parapi
jos vadas ir pirmininkavęs zas- 
sininkų susirinkimui Vanaguo
se 1933-VI-29, kada tą susi
rinkimą išardyti buvo iš Klai
pėdos specialiai Lappipo atsi
vežtas 20 uniformuotų jaunų 
vyrų būrys; parodymus davė 
gražia lietuvių kalba): Pirma 
esu buvęs Landwirtschaftspar- 
tijos narys. Kadangi Landwifrt- 
schaftspartija neturėjo centro 
valdžios pasitikėjimo, dėjomės 
prie Zasso. Manėme, kad jis 
mokės sugyventi su centro 
valdžia, nes mums svarbiausia 
ūkiški reikalai. Mes norėjome 
ir norime dirbti su tokiais vy* 
rais, kurie tvirti ir gali mus 
išvesti iš sunkumų, bet neno
rime dirbti su tokiais, kaip df.

Neumann, kuris klauso ir da
ro, ką kiti jam iš toliau įsako. 
(Supraskite: iš Vokietijos).

20,000 galvažudžių 
Tilžėje

Po to pareiškimo liud. Schio- 
bries papasakojo, kad sakytą 
zassininkų susirinkimą išardy
ti atvykę Neumanno jauni vy
rai agitavo vietos ūkininkus 
dėtis į Neumanno partiją, sa
kydami, kad dr. Neumann esąs 
tikrasis, iŠ Vokietijos paskir
tas vadas ir kad jo partija 
grąžinsianti Klaipėdos kraštą 
Vokietijai, kad dėl to esanti 
susitarusi su Vokietijos S A 
vyrais, kurių 20,000 jau esą 
parengti Tilžėje žygiuoti į 
Klaipėdos kraštą, o, girdi, kai 
ateis tie vyrai, visi lietuviai ir 
jiems prijaučiantieji, kurie lai
ku neįstos į Neumanno parti
ją, busią išžudyti.

Sudegino tvartus
Prokur. gen. Vimeris: Ar 

liudytojas nėra gavęs grasina
mų laiškų?

Schiobries: Taip, 1934 m. 
sausio mėti. pradžioje gavau 
anonymį grasinamą laišką, ku
riame buvo nupaišyta kaukuo- 
lė ir buvo parašyta, kad man 
jau parengtas kapas. Tokio tu
rinio laišką gavo ir teisiama
sis buvęs Zasso partijos Klai
pėdos apskr. vadas Otto Lo-
renz,

Prokur. gen. Vimeris: Ar 
Ulidytojui kas atsitiko, gavus 
tą grasinamą laišką?

Schiobries: Kai gavau tą lai
šką, po savaitės sudegė mano 
ūkio tvartai,

Prokur. gen. Vimeris: Ar 
išaiškinta to gaisro priežas
tis?

Schiobries: Ligšiol neišaiš
kinta to gaisro priežastis.

Prokur. gen. Vimeris: Tar
dytojui Tamsta esi sakęs, kad 
tik neumannihinkai galėjo bū
ti padegę Tamstos ukj iš po
litinio keršto?

Schiobries: Taip esu sakęs, 
nes taip ir maniau.

Prokur. gen. Vimeris: Ar 
Tamsta kam pasiskundei, kai 
gavai grasinamą laišką?

Schiobries: Nunešiau tą lai
šką Lorenzui, o jis paėmė jį 
iš manęs ir sakė nuvešiąs į 
Klaipėdą ir įteiksiąs valstybės 
gynėjui.

Prokur. gen. Vimeris: Ar 
kas tardė Tamstą dėl to gra
sinamo laiško?

Schiobries: Ne, niekas netar
dė.

Prokur. gen. Vimeris: O ar 
tardė dėl gaisro?

DIGESTIBLE 
AS MILK 
ITSELFl

A splendid cheese 
fbod for children

It Bpreada 
, sllCOB 

toasts 
molis

Schiobries: Taip, buvo atvy
kęs krašto policijos vachmis
tras Kalvaitis. Kai aš jam pa
sakiau, kad, greičiausiai, bus 
neumannininkai padegę, jis 
mane įtikinėjo, kad neuman
nininkai tikrai nebusią to pa
darę, ir sakė, kad, greičiausiai; 
busią kas iš musų tarpo pade
gęs, girdi, gal būt, kas iš lie
tuvių.. .

Adv. Bataitis: Vanagų kai
mas ar lietuviškas?

Schiobries: Taip, dauguma 
lietuviai.

“SUNKIOJI GRUPĖ”
Liudytojas Paul Lapschies 

papasakojo kaip buvo organi
zuojama “Schwere Gruppe” —- 
“Sunkioji Grupė”, kuri rengė 
jaunimą prie maišto prieš Lie
tuvą.

Kaip yra parodęs Paul Lap
schies, buvo susitarta organi
zuoti į celes po 7 vyrus ir iš 
kiekvienos tokios septyniukės 
po vieną vyrą turėjo įeiti į ki-

ir prijungti per. sukilimą Klai
pėdos kraštą prie Vokietijos; 
liudytojui atrodė, kad “S’chwere 
Gruppe” tikrasis organizatorius 
buvo Awiszus, o ne Kubbutat. 
Paul Lapschies sakosi girdėjęs, 
kad 1933 m. rudenį slapti Neu
manno jaunimo susirinkimai 
būdavę Šilutės Ruderervereino 
buste. Pats Paul Lapschies pa
skutinį kantą slaptame neuma- 
nnininkų,-susirinkime sakosi^ da
lyvavęs 1988 m. lapkričio mėn.
Juknaičiuose pas seniūną Sto
rastą, kur dr. EndTejat skaitė 
savo pagarsėjusį, referatą ir ku
rį užklupo policija; dr. Ehdre- 
jat buvo palikęs pas liūdi Pau
lį Lapschį vieną dėžutę su kny
gomis ir rašomąją mašinėlę o 
kai Endrejat pabėgo į Vokieti
ją, pas Lapschj atėjęs jo brolis 
ir viską pasiėmęs,.

Pirmininkas (pagarsinęs vi-

tą septyniukę, kad tuo budu 
visas krašto jaunimas butų su
jungtas septyniukių grandimi. 
Tiesiamieji Awischus ir Kub
butat, sako Paul Lapschies, yra 
kalbėję apie “Schwere Gruppe” 
(“sunkioji grupe”) organizavL 
mą ir kalbinę jį dėtis į tą or
ganizaciją, bot jis nesidėjęs 
“Schwere Gruppe” tikslas, sa
ko liud. Paul Lapschies, buvo 
sukiršinti Klaipėdos krašto gy
ventojus prieš Lietuvos valdžią

sų liud. Paulio Lapschio paro
dymų protokolus): Ar taip bu
vo?

Paul Lapschies: Ne, ne vis
kas.

Pirmininkas: Ką liudytojas 
turi pridėti?

Paul Lapschies:- Apie gink
luotą sukilimą nebuvo kalbėta. 

; Pirmininkas: O ne apie gink
luotą sukilimą, bet Apskritai

apie sukilimą ar buvo kalbėta?
Paul Lapschies: Buvo kalbė

ta apie neginkluotą sukilimą, 
apskritai apie sukilimą.

Prokur. Monstavičius: Ar tei
siamasis Brokoph kalbėjo tame 
susirinkime?

Paul Lapschies: Kalbėjo.
Prokur. Monstavičius: Apie 

ką kalbėjo?
Paul Lapschies: Apie negink

luotą sukilimą ir apie politinę 
padėtį Klaipėdos krašte.

čia liudytojas tik išsisukinė
jo.

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI

' Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso Tek Boulevard 5918 
Rez. Tek Vfctory 2843

Dr. Bertash
i 756 Wėst 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutartį.

Dr. StrikoFis 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namu Tek Prospect 1930

Mrs. Andia K. Jarusz
Physical Therapy 

and: Midwife
6109 S. Albany

Hemlock 9252
Patarnauju prifc 
gimdymo numito* 
se- ar- ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tie blankets ir it
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

r 2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir T—8 , 

Seredomis ik nedėl, pagal sutarti 
Rez. 6631* So. Caltfomla Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395

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

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

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

ADVOKATAI
Gydytojai Žino!
... ir jie vartoja 

skystus liuosuotojus
Jus taipgi vartotumėt skysti, jeigu 
jus žinotumėt ant ku*k geriau jus 
jausitės. <

Skystą liuosuotoją visuomet gali
ma priimti tiek, kiek jo reikia. Jus 
laipsniškai galite sumažinti dožą 
Mažinime dozos gludi visas sekretas 
tikrios ir saugios pagalbos nuo už
kietėjimo.

Klauskite savo gydytojo apie tai. 
Klauskite savo vaistirtinko, kaip sky
sti liuosuotojai pasidarė populiarus. 
Tinkamas skystas liuosuotojas yra 
naudingas ir duoda tinkamą pagelbą. 
Jeigu, dožą pakartojama, vietoj to, 
kad priimti kassyk daugiau, jus pri
imate MAŽIAU. Iki viduriai regu- 
liariškai ir nuodugniai: veikia be jo
kios pagelbos.

Žmonės, kurie patyrė ši komfor
tą, niekuomet nebegrįš prie tokios’ 
formos pagelbos, kuri negali būti 
reguliuojama! Skystas liuosuotojas, 
kuris daugiausia vartojamas, yra Dr. 
Caldvvell’s. Syrup Pepsin. Jame ran
dasi senna ir cascara, o tai yra NA
TŪRALUS' liuosuotojai prie kurių 
nepriprasite. Jie prašalina aitrumą 
arba neveiklumą, nedarant jokių ne
smagumu.

Idant prašalinti laikiną nesmagu
mą ir blogumą, pamėginkite Syrup 
Pepsin. Vaistininkai ji Užlaiko^

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvell St. 
Tel. Republic 9723

I SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT
Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuo<u- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias kltd- 
dar. Speciali atyda atkreipiant | mo
kyklos vaikus. Kreivos, akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12..;
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių.. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av
Phone Boulevard. 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS /■

Tel. Yards 1829

DON’T
J NEGLECT

ACOLD
šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
dantį Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
t ariją, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

čpecialUis, vrha-ntaKa,

/orECONOMY and
SATISFACTION ūse

TJoublelėstedfDoubleAclion/

SAKI N GKtJU POWDER
Šame Price Todayas 44 'rtsarsAęo

25 ounces for 254
Eull. Pack No. Sla ck Fili i nį

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
U S E D 3 Y O U R G O V t R N M E H T

Ištaiso^
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos uo 19—4į nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl visokių akių

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRfSTAS 

1801 So. Ashland. Avė.
Kampae 18 St. Phonę Canal 0523 
Valandos nuo 9 ;30 iki 12: ir nuo 1:30
iki 8:00 va. vakaro. Nedėlioms; nuo 
9t00 iki 12:00 Kalbame lietuviškai

Dr.C.MICHEL,O.D.
/ Kalba Lietuviškai

Kreivu akiu snecia- a 
Ustas. Vaikų kreivas /A 
akis ištaiso be ope- [SA 
racijos. Pigi o m to ( 
kainomis, lengvais į__
išmokėjimais. Pri- W 
taikinimas akinių. 
teisingas mažiems x 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.

4654 So. Ashland Avė.
Prie 47th St. ant; 2 tabu.

Tel. Boulevard 1242

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.
..............\----------------------------------------------------------------------------

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

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

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 kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

TeL Canal 3110 • 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

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

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

S Seredoj pagą| sUtartt.'

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų rir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai fllttiaT i 4 f ' - 'f

‘ Phone MIDWAY 2880

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

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

Rez. Telephone Plaza 2400

Kiti Lietuviai Daktarai.

9

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

LAIDOJAM PIGIAU 
negu KITI

Ambulance Patarna
vimas Diena ir Nak
tį Moderniška Kop

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų 

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 
Skyrius 

4447S. Fairfield Avė.

Visi Telefonai:
Yards 1741

1742

Dr. Markeris
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. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

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

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

dieną.

Simon M. Skudas
,0 ,

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
TeL Monroa 8877

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 8572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER A V.

ANTANAS PETKUS 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct. 

Tel. Cicero 2109 
CICERO. ILL.

ATfiJUS LIUDfiSIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis
ir

Ievas
Laidotuvių Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Lachavich ir Sūnūs
! LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikalo meldžiame atsišaukti, o mu

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

i Tel. Canal 2515 arba 2516
• SKYRIUS:*

1439 S. 49 €t., Cicero, DL
TeL Cicero 4927

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tariu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
LIETUVIŲ 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
TeL Cicero 3724. Koplyčia dykai
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PITTSBURGH’O
PITTSBURGHO
MARGUMYNAI

departamentas turėdavo atsių
sti šviežių, vieton grąžintų.

Tačiau sveikatos departa
mento bakteriologijos skyriaus 
viršininkas su savo darbinin-

talpinę tą neteisingų žinią, pa- After in 
talpins savo skiltyse ir ši pa- were unable 
reiškimų.

d įgali ng, \vc 
to find any 

; record of his name appearing 
. on our pay roll.

P. Dalgis,
Pitlsburgli, Swift & CompanyPennsylvanijos geležin-ikais išsk|<sdayo senąją datą 

kelis didžiausias Pitts- nuo dėžuč,ų' už<lfd*™ 
bllTghO ITiieStO tdksil nasGnusjUs jr bG vertes vaistus 
mokėtojas

pasenusius ir bė vertės vaistus 
kaipo šviežius ir gerus.

Iki sausio mėnesio paskuti
nės dienos Pittsburgho mies
tas taksų mokėtojams duoda 
diskonto 2 nuošimčius už mo
kamus taksus. Tad paskutinė
mis sausio dienomis didžiosios 
korporacijos pasiskubino savo 
taksus miestui sumokėti, kad 
gavus nuolaidą.

Pasirodo, kad didžiausias tak
sų mokėtojas yra Pennsylvani- 
jos gelžkelis, kuris sumokėjo 
.$1,300,000. Antras didelis tak
sų mokėtojas — tai Melionas, 
kuris miestui sumokėjo $500,- 
000; trečią vietą užima Jonės 
and Laughlin plieno korpora
cija, sumokėdama $365,000; 
ketvirtą — Peoples Pittsburgh 
Trust Co. su $200,000. Toliau 
eina Pittsburgh and Lake Erie 
geležinkelis su $185,000 ir H. 
J. Heinz su $100,000.

Kiek valstijos prisideda 
prie bedarbių šelpimo.

Kaip žinoma, federalė vald
žia duoda valstijoms pinigų be
darbius šelpti ir reikalauja, kad 
ir pačios valstijos prisidėtų su 
vienu trečdaliu prie duodamos 
sumos.

Tačiau ne visos valstijos tą 
federalės valdžios patvarkymą

Karas

TVIRTUMO!

&^W8888S

Naujas Plymouth Vadinamas'4‘Puikiausiu žemos-kainos Karu

NEW PLYMOUTH

iii

Saugiausias Pa
sauly žemos- 
Kainos Karas.

Plieno! Ir Plymouth dar vis yra žemiausios 
kainos karas su Hydraulic Stabdžiais.

Mes ne manome, kad gali būt kokia nors 
abejonė apie jo bėgimo komfortą. Inžinieriai, 
patobulinę mokslišką distribuciją svarumo pa
garsėjusiuose “Airflow” karuose, dabar duo-

mažesne 
trečdalis

da jums tą patj “Plaukimo Raidą” Plymouth 
kare. Naujo tipo springsai, sumažina ir be
veik prašalina smūgius, kratimą ir j šoną 
pakripimą.

Nuosavu budu, nuosavu standartu, paly
ginkit Plymouth su kitais dviejais vadovau
jančiais žemos-kainos karais, pirm negu pirk- 
site sau karą. Jus rasite, kad Plymouth duo
da jums visas svarbiausias ypatybes, kurias 
jus taip norite. *

Dabar yra parodoj visose Dodge, De Soto 
ir Chrysler showruimiuose. Klauskite apie 
Official Chrysler Motors Commercial Kredi
to Planą.

pildo, nors ir yra davusios pa
žadus. Pasirodo, kad 18 mėne
sių laikotarpyj tik 17 valstijų 
išpildė federalės valdžios reika
lavimą ir prisidėjo su 
trečdaliu

JIS DIDESNIS, taipgi ... daug rulinlngeHnlR . . < 
višnu vidus yra tinkamiau ir gražiau išbaig
tas... viskas tas be pakilimo kainos!

reikalavimo ir 
vienu trečdaliu 
pašalpos iš fe
bus sustabdyta 

pašalpų davimas

TIKTAI PLYMOUTH 
DUODA JUMS VISUS 

KETURIUS:

vienu 
prie šelpimo bedar- 

valstijų prisidėjo su 
suma, negu vienas 
16 valstijų tik su 

15-tu procentu reikalaujamos 
sumos; 13 valstijų su mažiau 
negu 10 procentų reikalauja
mos sumos ir penkios valsti
jos su mažiau nei 5-kiais pro
centais.

Mississippi ir South Caroli- 
na tėra prisidėjusios su ma
žiau nei 1 procentu reikalauja
mos sumos; Louisiana ir Ar- 
kansas su mažiau nei 2 pro
centais ; Tennessee, Florida, 
Alabama ir New Mexico su 
mažiau nei 4 procentais.

Įdomu pastebėti tai, kad pie
tinės valstijos mažiau tėra pri
sidėjusios prie šelpimo bedar
bių ir nepildo savo duotų pa
žadų federalei valdžiai.

Prezidentas Rooseveltas, ati
darant Kongresą savo prane
šime grasino, kad toms valsti
joms (kurios neišpildys fede
ralės valdžios 
neprisidės su 
prie duodamos 
deralio iždo) 
bedarbiams 
nuo liepos 1 d

Susekta suktybės Penn. 
valstijos sveikatos 

departamente.
HARRISBURG, t’a. — Va- 

sario 2 d. generalis valstijos 
gynėjas Charles J. Margiotti 
iškėlė aikštėn sveikatos depar
tamente daromas suktybes su 
vaistais.

Penn. valstija per sveikatos 
departamentą pirkdavo vaistus 
nuo difterijos (taip vadinamą 
anti-toxin serumą) ir išdalin
davo labdaringoms Įstaigoms 
dėl bedarbių ir biednų gydy
mo. Bet tie vaistai yra geri 
tik laike 2 metų, o po 2 me
tų, jei nėra suvartoti, tai li
goninės grąžindavo sveikatos 
departamentui kaipo netinka
mus vartoti. Na, o sveikatos

nežiūrint vlako, vienu** plglauslos-kalnos karų!

IR VIDUS ŠIO GRAŽAUS
KARO YRA PLIENINIO

1. Tikrus Hydraulic Stab 
džius

2. Saugų Plienini Body
3. Distribucija Svorio
4. 12 Yi iki 20% Mažiau 

Gaso ir Alyvos

GRAŽUMAS pats už save kalba! Vienas 
žvilgsnis j šių metų žemos-kainos karus, 
jums pasako, kad Plymouth yra gražiausiai 

išrddąs karas iš “Visų Trijų.”
Jis didesnis. Jo streamlined body yra pui

kesnis. Ja platus-vision windshield... jo į 
orlaivio tįipo panašus fenderiai .. jo gilumas, 
plačios durjs... viskas parodo jo greitų va
žiavimą ir galingumą. Vienas žvilgsnis j jo 
turtingą vidujinį išbaigimą parodo jo kom
fortą.

O kaslink saugumo ... viduj Plymouth’o

Tiems skandalingiems daly- ,|22 New County Office Bldg. 
kams išėjus Į aikštę, bakterio- pjitsburgh, Pa.
logijos viršininkas ir vienas: 
darbininkas liko areštuoti, o 
kontraktas su ta kompanija 
kuri 
buvo

gamino minėtus vaistus 1 ^e*)ruarv 
panaikintas.

— S. Bakanas.

Viešas pareiškimas

laikc
Pitts- 
koni- 

strcikiri

Prieš koletų savaičių “Drau
ge”, “Sandaroje” ir “Dirvoje” 
tilpo rašinys, kuranie 
kitko pažymėta, jog 
Swift & Co. streiko 
burghe aš buvęs minėtos 
panijos pasamdytas 
laužyti.

Kadangi minėtas raštas yra 
melagingas, tai kad, dokumen
taliai įrodžius, buvau priver
stas kreiptis į savo advokatų. 
Pastarasis padarė invcstigaci- 
jų ir gavo iš Swift & Co. pa
reiškimą, kuris žemiau telpa.

Tikiuosi, jog laikraščiai, pa-

...ayer Sniderinan 
Altorney a t Law

Replying to your letter of 
______/ 5 i n regard Paul I_______ ** *Dargis, of 43 Strauss Street, 

iPittsburgh, Pa.: |
We are atlaching copy of 

our letter to you, dated 
January 22, in reply to your 
letter of January 19.

Yours very Iridy,
S\vift & Conipany,

C. S. Hopkins.
CSIIrMc.

'<>py

Office Rldg. 
Pa.

Ja n nary 22, 1935
Mayer Sniderinan
Attorney at Law
422 County
Pittsburgh,
Bear Sir:

Replying
Jannary

to your letter of
19 i n \egard Paul

43 Strauss Street,
Pittsburgh, Pa.

Kiekvienas Sako—Tai Yra

1935 -----------------

Iš SLA. 40 kuopos
veikimo Senator

George W. Norria

t

Nesusipratimai k u vaVlyba. — 
Kuopa nutarė surengti b'ynų 
vakarienę.

PITTSBURGH, Pa. — Pitts
burgho kolonijoje SLA.. 40 kuo
pa yra didžiausia. Kuopos vei

kėjai per šiuos metas nutarė J 
narių skaičių padvigubinti. Ta-' 
čiau ligi šiol darbas vis nebu-' 
vo galima pradėti, kadangi ne
paskelbta

Sausio 
dalyvavo 

, diskusijų 
čių pašalpos lėšų fondui. Priei-1 
ta prie išvados, kad reikia iš-1 
rinkti rezoliucijų komisijų. Ko- 
misijon išrinkta J. Baltrušaitis, 
K. Leliušis ir J. Virbickas. Kuo
pos ' patvarkymas buvo toks: 
komisija turės pagaminti rezo
liucijų ir paduoti valdybai. Pa
staroji, pasirašiusi po rezoliu-

kontesčas.
mėnesio ________  .
apie 70 narių. Kitokių.

dėl pakėlimo mokės-Į Be į0> rejkja pažymėti, kad Ncbraskos valstija beveik ne- 
. ... ... Į <tu-ri jokių skolų. Iš to galima spręsti, jog ji yra gerai tvarko

ma.

Nebraska’s capitol at Lincoln

Lincoln, Neb.— Ncbraskos kapitelis, kur neužilgo susi- 
; rinks reformuota legislatura. Nebraskos žmonės priėmė sena
toriaus' Georgė W. Norris pasiūlymų sujungti valstijos senatą 
ir atstovų butą j vienų daiktą. Tuo budu valstija sutaupys daug 

susirinkime1 pinigų, nes pertvarkyta legislatura susidės tik iš 30 ar 50 žmo-

i
cija, pasiųs jų Pildomajai Ta
rybai.

Tačiau kuopos pirmininkas 
po rezoliucija atsisakė savo pa
rašą dėti. Rezoliucijų komisijai 

tada nieko kito nebeliko dary
ti, kaip tik padėti savo para
šus ir pasiųsti rezoliuciją i 
Centrą.

Vasario 3 d. Įvyko kitas kuo-

3

pos susirinkimas. Kilo gana 
karštų diskusijų deliai to, kad 
pirmininkas atisakė pasirašy
ti. Tai buvo suprasta, kaipo 
nekooperavimas su kuopos na
riais. Todėl tuoj buvo padary
tas Įnešimas, kc-d ateityje kuo
pos valdyba privalo skaitytis 
su daugumos narių valia. O 
jeigu ji nenori pildyti kuopos 
nutarimus, tai turi rezignuoti. 
Įnešimas buvo priimtas.

Ligi šiol niekas iš valdybos 
nerezignavo. Tai reiškia, kad 
visi sutiko kooperuoti ir dirbti 
kuopos gerovei.

Gruodžio 30 d. kuopa buvo 
surengusi vekarienę ir padarė 
pelno $44.30. Visas pelnas bu
vo paskirtas įrengimui Lietu
vių Kambario Pittsburgho uni
versitete. Dabar ir vėl bus ren
giama vakarienė, kurios pelnas 
eis kūopos naudai. Ji Įvyks ko
vo 3 d. Tai bus užgavienių bly
nų vakarienė su šokiais ir kito
kiais pasilinksminimais. P-as 
Kaulakis jau treniruoja save 
orkestrą.

Rengimo komisijon išrinkta 
V. Kaličienė, E. Saveikienė, M. 
Zdankienė, A. Viktoravičienė, 
M. Šinkūnienė, J. Virbickas ir 
K. Šinkūnas. Kaip matote, ko
misija susideda iš darbščių 
žmonių, tai galima tikėtis, jog 
vakarienė bus kuo tinkamiau
siai surengta. Tikietai parsi
duoda iš kalno.

Vakarienė įvyks L. M. D. sve
tainėje. —J. Virbickas,

LxA.JxolJiN txl JL Lu
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šitaip dalykams susidėjus, vargiai buvo galima 
laukti išteisinančio verdikto. Galėjo būti abejonė tiktai 
dėlei to, ar prisaikintieji posėdininkai norės, kad tei- 
siamasai butų nubaustas mirtim. Iš tiesų, šitą klausimą 
džiurė svarstė vienuoliką valandų, pirma negu ji ^nu
tarė visais balsais nerekomenduoti kalėjimo bausmės.

Nors Hauptmanno kaltė yra įrodyta tik netiesiogi
niu budu
bet galima be dvejojimo pripažinti, kad ji $ra įrodyta.

inkriminuojančiais faktais ir apystovomis,

MARGUMYNAI mieji Rytai, bet atšalti Eure 
pos ir Azijos šiaurė.

žvaigždės, kurios nu- Senovės graikai žinojo
skrenda po 40,000 kilom 

per sekundę
stenografiją

davimą, kad visi vietos lietu
viai prisirašytų prie Susivieni
jimo,

Vakarienės pabaigoje p-ia 
Valavičienė paskelbė ir atskai
tą. Pasirodė, kad kuopai nuo 
parengimo * liks apie $150 gry
no pelno!

Tai buvo tikrai didelis vi
siems siurprizas. Vargu kas 
galėjo tikėtis tokio didelio pel
no. Mat, ką reiškia pasidarba
vimas. Ir užtai didžiausias kre
ditas priklauso musų mote
rims, , o ypač p-iai Valavičie^ 
nei. Tai buvo jos sumanymu 
ir ji daugiausiai pasidarbavo 
prie to sumanymo įvykdymąr

Kaip matote, moterys šavo 
darbštumu ir sumanumu kar-

tais gali toli pralenkti vyrus.
— SLA. Narys.

Racine, Wis
Kvietimas

lietu-Bendrai visos Racine 
vių Dr-jos ruošia Lietuvos Ne
priklausomybės 17 metų su
kaktuvių minetuves, vasario 
17 d., 3:30 vai. po pietų, Dream 
Land Hali, 12th St. ir Herrick 
avė. Turėsim gerus prakalbi- 
ninkus ir muzikalį programą. 
Užbaigus programui, šokiai iki 
vėlumai. Prašomi visi lietuviai 
ateiti. Įžanga nemokamai.

-Komitetas.

SPRENDIMAS HAUPTMANNO BYLOJE

Prisaikintieji posėdininkai (arba, kaip Lietuvos 
laikraščiai kai kada rašo, “prie sėdos”) rado Bruno Ri
chardą Hauptmanną kaltą pirmo laipsnio žmogžudyste, 
ir teisėjas Thomas W. Trenchard paskyrė jam mirties 
bausmę. Sulig New Jersey’s įstatymu, pasmerktus mir
čiai nusikaltėlius žudd elektrikos kedėje.

Yra apgailėtina, kad visuomenė dar vartoja tokios 
rųšies bausmes, nes sunaikinti žmogaus gyvybę, išimant 
savęs apsigynimo, atsitikimus, yra žiaurus dalykas. Val
džiai, kuri piktadarį turi sugavusi ir gali jį saugiai lai
kyti kalėjime, joks pavojus iš jo pusės negręsia. Todėl,; 
žmoniškumo atžvilgiu imant tą džiurės verdiktą, reikia 
pripažinti, kad butų buvę geriau, jeigu prie jo butų 
buvusi pridėta rekomendacija teisėjui uždaryti Haupt
manną į kalėjimą ligi gyvos galvos.

Kadangi tokios rekomendacijos nebuvo, tai teisė
jas, sulig įstatymu, negalėjo skirti kitokios bausmės, 
kaip tik mirtį. Hauptmanno gynėjai, žinoma, kovos 
prieš tą sprendimą dar ilgą laiką, nes pinigų jo gyni
mui, matyt, netrūksta. Jisai galėjo pasisamdyti keturis 
gerus advokatus, kurių vienas, Reilly, yra garsiausias 
kriminalinis advokatas rytinėse valstijose.

Mums čia nesvarbu, kokius legališkus kriukučius 
vartos Hauptmanno gynėjai teismuose, stengdamiesi 
išgelbėti jį nuo mirties. Bet yra įdomu pasvarstyti 
klausimą, ar prisaikintieji posėdininkai turėjo pagrindo 
pripažinti , teisiamąjį kaltu.

Grinvičo observatorijos as
tronomas prof. Heblis pastebė
jęs spiralines formos žvaigž
džių miglyną, kuris pasaulinė
je erdvėje skrieja 40,000 ki
lom. per sekundę. Tai yra an
trasis pasaulinis greitis po 
šviesos spindulių greičio, kuris 
siekia 300,000 kilom, per se
kundę. Jeigu koks nors daiktas 
žemės paviršiuje galėtų judėti 
tokiu greičiu, tai per sekundę 
apskristų visą žemės rutulį.

žurnale “Egyptian Society” 
archeologas Milm paskelbė Egi
pto papirusų tyrinėjimų rezul
tatus. Papirusai yra tų laikų, 
kai egiptiečiai jau buvo susi
pažinę su graikų kultūra. Vie
name papiruse išdėstytas grai
kų stenografijos mokslas. Vie
nas papirusų yra 3-jo amžiaus 
prieš Kristaus gimimą.

IS SLA. 185 KUOPOS
VEIKIMO

ANTANAS A. TULYS.

Ilgos Valandos

Susektas raupų ir gripo 
mikrobas

ištiso

Ką įrodė valstybės gynėjas? ,
Jisai įrodė, kad Bruno Richard Hauptmann turėjo 

didelę dalį pinigų, kuriuos piktadarys, pavogęs Lind- 
bergo kūdikį, išvogė iš kūdikio tėvo.

Jisai įrodė, kad Hauptmanno ranka buvo rašyti 
laiškai, kuriuose buvo reikalaujama pinigų už kūdikio 
grąžinimą. Pirmutinis tų laiškų buvo paliktas tą vaka
rą, kada kūdikis buvo išvogtas, ant jo miegamojo kam
bario lango. Iš to galima padaryti išvadą, kad pats 
Hauptmannas buvo įlindęs į kambarį.

Valstybės gynėjas, toliaus, įrodė, kad bent dalinai 
iš Hauptmanno medžiagos buvo padarytos kopėčios, 
kuriomis piktadarys įlindo į kūdikio kambarį, ir kad 
Hauptmanno įrankiai buvo vartojami, tas kopėčias dir
bant.

Jisai įrodė, kad Hauptmannas, o ne kas kitas, vedė 
su Lindbergho įgaliotiniu, Dr. Condonu, derybas dėl 
kūdikio išpirkimo (nors kūdikis jau tuomet buvo ne
gyvas), nes Hauptmanno namuose buvo užtiktas užra-- 
šytas ant lentos Condono telefono numeris. Codonas, 
be to, pažino Hauptmanną iš išvaizdos, kaipo asmenį, 
kuris prižadėjo jam grąžinti kūdikį, kuomet bus užmo
kėta $50,000, ir kuris paskui atsiuntė jam kūdikio nak
tinius marškinėlius. O Lindberghas pažinot Hauptmanną 
iš balso, kaipo asmenį, kuris kapinėse paęmė suderėtą
ją sumą pinigų.

Pagalios, valstybės gynėjas iškėlė aikštėn, kad 
Hauptmanas jau buvo kartą nuteistas, kaipo plėšikas, 
Vokietijoje ir kad jisai yra pabėgęs nuo atsakomybės 
dėl kitą kriminalinio nusikaltimo, atlikto jo tėvynėje.

Kuopa surengė vaka
rienę ir padarė $150 
gryno pelno.— Daly
vavo apie 500 žmonių. 
— Didžiausias kredi
tas priklauso mote
rims.

su-

bu- 
mi-

Maskvos universiteto profe
sorius Zilberis padarė retą iš
radimą kovoje su mikrobais. 
Jis susekė mikrobą “filtruojan
tį virusą”. “Virus
šimto užkrečiamų ligų -sužadin
to jas. Virus išeina toli už “už
krečiamos” specialybės -ribų. 
Tai šių dienų medicinos ir bio
logijos problema.

“Virus” — tai mažiausias 
mikrobas, 5—10 milioninių mi
limetro didumo, nepagaunamas 
net mikroskopo. Jis praeina 
per geriausią filtrą, nepraleid
žiantį kitų ųiikęobų. <■ Su juo 
sunki koVa. ' Jiš^Faupų, gripo, 
miego ligos, dėmėtosios šilti
nės, vaikų paraližiaus ir tymų 
priežastis. Gyvuliuose jis 
kelia marą.

Prof. Zilberis jau surado 
dą, kaip tas nematomas
krobas išauginti. To pasiekia 
su kitų nekenksmingų mikro- 
bų-mielių pagalba. Mikrobai pa
deda daugintis paslaptingam 
sužadintojui. Jau įrodyta, kad 
virus be mikrobų žūva. Prof. 
Zilberis išaugino tymų, raup
sų, dėmėtosios šiltinės kultū
ras. Padarė, pasak Sovietų 
spaudos, tai, kas anksčiau nie
kam niekuomet nepavykdavo. 
Pasirodo, kad “virusai” gyve
na ir veisiasi ne tik gyvulių 
ir žmogaus organizme. Jis gy
vena ir aplinkinėje gamtoje.

Profesorius dėl savo išradi
mo gauna daug užklausimų iš 
užsienio. Sovietuose jau nutar
ta statyti pirmasis “viruso” 
mikrobiologinis institutas.

Dirbtiniu budu bando 
keisti klimatą

šitie teisme įrodyti faktai verste verčia manyti, 
kad Hauptmannas buvo tas piktadarys, kuris pagrobė 
ir nugalabijo Lindbergho vaiką. Tiesa, niekas nematė; 
Hauptmanno žudant kūdikį arba bent stovint arti jo.. 
Bet ar yra kitoks logiškas išaiškinimas tiems Haupt
manno žinksnįąms ir faktąms, kurių tikrumu negalima 
abejoti?

Teisiamojo advokatai bandė suversti kaltę ant kai-, 
lių pirklio, vardu Isidor Fasch, kuris mirė, pagrįžęs iš 
Amerikos į Vokietiją. Bet ši jų pastanga susmuko, kuo
met iškilo viršun, kad tas žmogelis buvo liguistas ir 
silpnas, taip kad nieku budu Jisai nebūtų galėjęs įvy
kinti tokį drąsų plėšimą.

Reilly stengėsi mesti dėmę ant Lindbergho tarnų, 
įtardamas juos, kad jie padėję kokiai nors gengsterių 
šaikai pagrobti kūdikį. Bet jo insinuacijos nebuvo pa
remtos nė vienu faktu. O dauguma apsigynimo .fliudw»^ 
kų, kurie rodė teisme, kad Hauptmannas neva buvęs

Akad. Lozarevas “Izv.” pa
tiekia duomenų iš savo tyri
nėjimų srovių oro ir vandens. 
Tyrinėjimus jis darė pasidir
bęs žemės modelį.* Jis randa, 
kad visas vandenynų sroves 
galima paaiškinti veikimu pa
satų. |

Be to, akademikas Lazare- 
vas teigia, kad šiaurės ledi
niam vandenyje tūlos srovės 
yra Golfštrpmo padarinys ir 
kad jos pasiekiančius net Be- 

net Japoni-ringo sąsiauri, ir

sroves, ku- 
Beringo są- 
ir šaldo Ja- 
dabar darą

> Japonai, ištyrę 
rios veržiasi pro 
šiaurį iš šiaurės, 
ponijos krantus, 
pastangų ^dirbtiniu budu pa
stoti toms srovėms kelią ir tuo 
budu pakeisti Japonijos klima
tą. . ... ,

Jei Uždaryti Beringo sąsiau
rį, kaip tas yra projektuojama,' 
tai ’Lazaręvas spėja, gali 
šilti Japonija ir Rusijos Toli-

INDIANA HARBOR, Ind.— 
Nors man rašyti į laikraščius 
retai kada tenka, tačiau šį kar
tą noriu svietui pranešti labai 
malonią žinią. Būtent, kad ir; 
šiais blogais laikais esant ge
riems norams galima daug kas 
nuveikti.

Vietos SLA. 185 kuopa per 
kelis metus Ihbai mažai tevei
kė. Daugeli^' ' tad manė, jog 
kuopa jau baigia pakrikti, ži
noma, visa bėda buvo verčia
ma ant depresijos. Girdi, lai
kai blogi, tai kur čia nušoksi. 
Tačiau pasirodė, ‘ jog šokant 
visgi galima ųušokti, ir tai ga
na toli.

Gal kuopa butų dar ilgai 
merdėjusi, t jeigu ne p-ia Ona- 
Valavičienė, kuopos sekretorė.; 
Dalykas buvo tokis. Metiniame, 
susirinkime paaiškėjo, jog kuo
pa labai blogai stovi su finan
sais, — iždas beveik visiškai: 
tuščias. P-ia Valavičienė susi- 
rinkusiems nariams ir sako.:* 
girdi, nėra mums ko nusimin- 
ti. šiaip ar taip, laikai juk ge
rėja. Mes tuo turime pasinau-, 
doti. Atsiminkime, kad mums 
niekas nieko neduos, jeigu mes 
snausime. Aitvarų gadynė pra
ėjo. Pasidarbuokime ir pinigų 
bus. Jeigu jus, vyrai, snaud- 
žiate, tai duokite moterims pro
gos pasirodyti. Pamatysite, kad 
mes surengsime tokią bizniš- 
ką vakarienę; kurią jus ilgai 
atsiminsite.

Susirinkimas tuoj nutarė va
karienę rengti. Rūpintis rengi 
mu tapo paskirta p-ia Vąlavi- 
čienė, o jos padėjėju p. Pra
nas Remėikis.'

Vasario 3 d. įvyko 4r yaka-: 
rienė. Tokio didelio pasisekimo, 
vargu kas galėjo tikėtis. Kiek j 
aš galėjau apskaityti, dalyva
vo apie 500 žmopių. Gaspadi- 
nės, p-ios Valavičienės vado
vaujamos, prirengė šaunią va
karienę. Valgių gaminimu rū
pinosi ponios Kuolienė, Jutkie- 
ne, Kantrimięnė, Kielienė, Šlei
nienė, Turkevičiene ir kelios 
kitos, kurių aš nepažįstu.

P-as St. Barzdys pasveikino 
visus susirinkusius zir paprašė1 
p. Vaidylos, SLA.' 6-to apskri
čio organizatoriaus, pratarti; 
Kelis žodžius. Pastarasis kal
bėjo trumpai. Jis ragino vie
tos lietuvius, ,kurie dar nepri
klauso Susivięnijimui, 
nelaukiant įsigyti. Kalbėjo; 
dar pp. Jonas Kuolas ir S» K. 
Matukas. Abu..pareiškė pagei-

(Tęsinys)

Bet jis buvo įsimylėjęs į jos 
dukterį Edną. Jis gedėsi tai 
prisipažinti. Ir Ednai nieko 
apie tai nesakė, nors ji, gerai 
suprato ir rodė didelį pa
traukimą prie jo. Ji tada buvo 
trylikos metų, augaluota, pro
tinga ir maloni, tik per j auna. 
Ji buvo gimus poryčiai, kad 
Molis galėtų ją turėti. Jis nu
eidavo ten paimdavo jai už 
rankų, pažiūrėdavo į nedrą
sias akis, paklausdavo šio ir 
to, pasijuokdavo kaip ką, tai 
viskas. O kada jos motina už
dėdavo ranką ant jo kaklo, 
prisitaraukdavo jį /prie savęs, 
Molis pažvelgdavo į toliau sė
dinčią Edną, kuri labai ypa
tingai ir pavydžiai grąžinda
vo jam žvilgsnį. .

—Ji yra čia, — kalbėjo to
liau Liuda, — ji nori pamatyti 
tave.
žinsi jos dabar. Bet ji pažįsta 
tave, šiandie jį priėjo prie 
manęs, jsusįpąžintlino ir pa
klausė apie tave, ar tu nebu
si iš tos ir tos vietos ir tas ir 
tas. Aš pasakiau jai, kad tu 
esi Tomas Molis, o ji tuojau 
šuktelėjo: “Tu supažindink 
mane su juo, jei jis ateis čia 
šį vakarą. Ji matė mane šo
kant su tavim ir nueinant į tą 
kitą kambarį.

Molis buvo baisiai susijau
dinęs, jis nežinojo ką sakyti,

Suprantama, tu nepa-

i

—Ar ji yra salėje? — už 
valandėlės paklausė jis.

—Tai, ten ji sėdi.
Edna sėdėjo tarp dviejų 

puikių ponaičių ir smagiai į 
juodu 'kalbėjo. Iš tolo ji atro
dė puiki ir aristokratiška. Mo
lis bandė atspėti jos amžių. 
Ir atrokavo iki metų — ji bai
gė dvidešimt trečius. Kokia ji 
jauna, tik išėjus gyvenhnan, 
ieško sau vietos.

—Einame prie jos, — pava
dino Liuda.

—Ne. Aš turiu ją nustebinti. 
Aš ją prieisiu 'kitaip, vienas.

Liuda užrašė jam du šokius 
ir nuėjo pas savo sužieduoti
nį.

Molis pasiliko vienas. Jis 
stovėjo prie durų ir žiurėjo į 
mergaitę tarp dviejų vyrų. 
“Mes nežinome, kur ir kada 
gyvenimas mus perskirs ir 
paskui vėl sublokš,” — 
galvojo.

Muzika grojo smarkiau, 
kėjai ūžė, pasigėrę naujos
dynės šokiais. Netrukus Molis 
parėjo skėrsai sales ir nusi
lenkė prieš Edną.

—Man šis šokis? neforma- 
liškai paklausė jis.

—Paimtas, — atsakė Edna.
—Kitas?
—Visi ligi dešimto yra pa

žadėti.
—Tai dešimtas mano?
—Nežinau. Pamatysime.
—Tu nebepažįsti manęs? 

--staiga paklausė Molis.

Penktadienis, vžt|. 15, 1935

Edna persimainė. Ji buvo 
apsimetus.

Jos draugas atsistojęs lau
kė, kad ji eitų su juo šokti. Ji 
tai patėmijus, pačiupo Moliui 
už rankos ir tarė:

—Tai šokim.
Molis nusišypsojo linksmai.
—Matai, kaip negražiai pa

sielgiau su tuo- vyru. Bet jis 
tik kitas draugas man.

Edna buvo lygi aukštumo 
su Moliu ir atrodė puikesnė 
už visas moteris salėje. Ji bu
vo gražiausiai apsitaisius, ge
riausiai šoko ir buvo jaunesne 
už kitas. Jos kalba buvo švel
ni ir veidas pilnas pirmos jau 
nystės. Ji atrodė, lyg butų vy
ro dar nepažinus. Jiedu šoko 
veidus suglaudę, lengvai ir 
gracingai. Muzika grojo rodos 
smarkiau, negu kada pirma. 
Salė šėlo ir viskas aplink Mo
liui atrodė išdidžiai. Dienos 
praeitos ir dienos busimos ro
dės ugningos. Jis jautėsi tvir
tai, smarkiai, ir pergalinčiai. 
Tegu Lidda dabar žiuri. Kad 
dar butų jų kokios keturios, 
kurios kartą jį mylėjo, bet 
paskui šaltai paliko. Tegu jos 
visos pamatytų su kokia mer
gina jis turi reikalą.

—Aš maniau, busiąs čia vie
nas. Bet visi, mano 
čia suvažiavo, — 
jis.

—Pasaulis paliko 
žas, kad priseina
miems nosimis badytis, 
si j nokė Edna. v

Šokį pabaigę jiedu 
prie stalo, susėdo 
prieš kitą ir čia Edna 
kušiai buvo linksma ir
ni. Ji juokės ir pasakojo daug 
menkniekių iš tų ir anų melų, 
kurie jai gyvenant buvo pasi
taikę. Jos balsas buvo švelnus 
ir jai pritiko tauškėti tokie 
mažmožiai.' Ji, rodos, buvo 
užmiršus draugus, kuriuos pa
liko sėdint sofoje. Paskui ji 
pažiurėjo į programą ir nusi
juokė :

1 —Tą šokį turiu paimtą, bet 
niekis. Taip ilgai 
mačiau.
tave pTisimindavom 
gyvo nebėra,” 
davo. s

(Bus daugiau) ,

pažįstami 
pastebėjo

toks nia- 
pažįsta

mi-

nuėjo 
vienas

malo-

jis

so- 
ga-

tavęs ne-
Namie mes dažnai 

Gal jo 
— mama saky-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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U. S. S. Macon, milžiniškas laivyno dirižablis, kurį prie Californijos kranto ištiko nelaimė. Nelaimė įvyko trys mylios nuo 
Point Sur, Cal. Kariški laivai išskubėjo į pagelbą. Dirižabliu skrido 79 žmonės. Visi išgelbėta, išėmus du. Žemai telpa pa

veikslas dirižablio komendanto H. V. Wiley.

MUSŲ SKAITYTOJAI
Raštai skiriami i ši skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 

“Musų Skaitytojams” būtinai pridėdami savo vardų ir pavardę.

Arkliai ir Karvės Ang
liškai!

Lietuvos dabartiniai valdo
vai ant tiek supenėjo, kad gry
na lietuviška kalba liko per
prasta. Jie jon terpia, maišo 
svetimus, daugiausia anglų — 
prancūzų kalbų žodžius, ir netik 
kad pasikalbėjimuose, bet įstai
gos, įmonės užvardyta; “Kon
tinentai”, “Versal”, “U n i ver
sal”, “Stella”, “Palace” ir tt. 
Kad ir negražiau, by tik sve
tima, o kas svetima tai kilnu. 
Taip mano nemoką galvot, ži
noma, tas įstaigas — įmones, 
valdo daugiausia nelietuviai.

Svetimtaučiai gyveną Lietu
voj, matydami, kad lietuviai 
negerbia, ir nepaiso savo kal
bos grynumo išlaikyt, ko jie 
būdami svetimi jos paisys! Jie 
savo įmones — įstaigas var
dija bile kuria svetima kalba, 
kad tik ne lietuviškai.

Kokiam galui dera lietuviš
koj kalboj “pliažas” (Plaza), 
“rėžimas” (regime), buchaltie- 
ris (vok.) “lyderis”, “oku- 
puot”, “likviduot” ir eiles ki
tų, be kurių lietuviai puikiau
siai susikalbėjo ir daugiau 
garbės turėjo lietuviškai kal
bėdami lietuviais vadintis, ne
gu nūnai “tautos vadai”, “fe- 
tė”, “five klokai” (five o’clock), 
tai Lietuvos dykūnų vadina
mos užkandžių, bei puotų pra
mogos.

Kai-kur Lietuvos ūkės vadi
nama “ferma’ 
“farma”. 
Lietuvon 
štai”, o 
bėj kaip
po ilgo susilauksime “apieros” 
“loskos”, “ščeslyvos smerties”, 
“šenavonės” ir kitų, lenkų su 
jų krikštu Lietuvon atneštų, 
o Lietuvos tėvynainių, “aušri
ninkų” kovojusių už lietuvybę 
iš lietuviškos rašybos ir kal
bos pašalintų.

Lietuvos ponams ir tautinin
kams, ir jų vadams viskas ge
ra kas svetima. Anot jų po
niška, ko Lietuvos liaudis —- 
kaimas nesupranta.

Gaila, kad pone ją, ir supo
nėję dabartinės Lietuvos “va
dai” pamiršta, kad

kaimas ir pilkoji liaudis iš
laikė lietuviškąją kalbą; ir tai 
grynesnę negu nūnai kad li
ko svetimybėn suteršta, ir ter
šiama “tautos vadams” valdant. 
“Tautos vadai” ir tautininkais 
pasivadinę pamiršo ir tai, kad

Lietuviška kalba lietuviams 
beliko vienintelis turtas, kuom

į lietuvis bočių palikimu beguli 
pasididžiuoti.

Lietuvoj įgabenti Jungt. 
Valst. tautiniai žaislai “beis
bolas”, “basketbolas”, “futbo
las”, lietuviai sako tarptautiš- 
ki.

Kiaulės pavadintos “beko
nais”, šunis “džekais” (iš jack) 
greit išgirsime arklius šaukiant 
“džion” (John), “džio” (Joe), 
o karves — “Mary”, “keidy” 
(Kate).

Šių metų sausy buvo trijų 
Baltijos valstybių • konferenci
ja, kurio bendra kalba išrink
ta anglų.

Nesuprantama kodėl tiek 
svarbos duodama tokiam su
dėtiniam mišiniui, kaip anglų 
kalba? Jei jau ne Esperanto, 
tai galėjo kalbėt rusų ar vo
kiu kalba, ką Baltijos krantų 
piliečiai (lietuviai, latviai, es
tai) geriau moka, ir lengviau 
gali išmokti. A. R.

laisvės buvo be galo ilgu, 
negalėjau išlaikyti; pradė- 
menkėti; nieko nebenorė- 
valgyti. Man visas gyve-

negalės; pasveiks ir tuomet 
lengvai .galės atsikratyti nuo 
tų diktatorių.

Atlantike sunkiai su
sirgo geras lietuvių 

draugas
ATLANTIC CITY. — Ne lie

tuvis, bet geras lietuvių drau
gas ir teisingas žmogus, Adam 
Gorza, 5120 So. Princeton

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

kelias dienas atgal 
susirgo. Iš sykio na- 
manė, kad tai tik pa- 
šaltis, bet kai ligonis

avenue, 
sunkiai 
miškiai 
prastas 
pasikankino per naktį, tai jie
pamatė, kad dalykas yra daug 
pavojingesnis.

Kreipėsi į mane patarimo, ir 
tuojau pašaukė Dr. A. L. Da- 
vidonį, 4910 S. Michigan avė., 
kuris greitai atvykęs ligonį ap
žiurėjo ir suteikė jam pagal
bų. Pasirodė, kad sirgo plaučių 
uždegimu.

Dabar ligonis eina geryn. 
Nuo savęs linkiu jam kuo grei
čiausiai pasveikti ir grįžti prie 
fiarbp. A. Gorza yra geležin
kelietis.

M. Karčiauskas.

Pataria šeimininkėms
> pirkti avienų

Chicagos mėsos informacijos
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biuras praneša šeimininkėms, 
kad ekonomiškiausi mėsos pir
kiniai šiandien ir rytoj bus, 
aviena: Lamb shoulder roast” 
ir “lamb shoulder chops”. Ne
brangiai busią galima pirkti ir 
“veal roast” ir “veal chops”.

r A DCrMITTTc'C U AK* ilii Jkl L JLo 
NAUJIENOSE

APSIMOKA PIRKTI
GERESNĖS RŲŠIES MAISTĄ IR GROCERIUS 

Už šias žemas kainas — Midwest Stores
IŠPARDAVIMAS

Pėtnyčioj ir Subatoj, Vasario-Feb. 15 ir 16
RINKTINĖS U. S. 1, WISCONSINO

BULVES
15 sv. . e 
pekas f

ŽIRNIAI ir LIMA BEANS ZuT*ken»i 4c
SRIUBOS ,<Midwest” ĮS.a.r.... 2 19c

“Libby’s” O OCn
__________ Deep Brown—4 rųšių ‘ w kenai EGG

“Little Boy” SUGAR PEAS No. 1 kenai ....... 2 už 170
“U-Serv-It” GRAPEFRUIT JUICE No. 2 ken. 2 už 190
SALMONAS BED ALASKAberg”

“JELL-O” Visų Skonių ... 
“LOG CABIN SYRUP” .... 
“SANKA” KAVA ... 
“Midwest” MĄYONNAISE

aukšti kenai 17c
3 pak. 170

Stalo didžio ’kenai 200

CHOUOLATĘ LONGIES COOKIES ...

“COCOMALT” Sr?nk

- -jr- • sv- kenas ^7?
..... 8 unc. džiaras 130

........... ..... sv. 19c

% svaro 01 ą
'kenai fc I V

CREAM FARMER CHEESE .............
LOAF CHEESE American or Brick
PUIKI RŪKYTA ŽUVIS
Midwest” LUNCHEON MEAT

arba tiesiog 
Sugrąžintas žodis 

iš lenkų patekęs “ka- 
‘‘ponas” tokioj gar- 
angliškai “lord”. Ne

Be laisvės — negyvenimas. 
Vieną sykį gyvenime atsitiko 
taip, kad aš netekau laisvės, 
— pasakojo pabėgėlis. — Bu
vo taip: kuomet sulaukiau dvi
dešimts vienų metų amžiaus, 
pašaukė mane į kariuomenę. 
Pasakė, kad aš turiu būti ka
reiviu. Apvilko kareivio rūbais; 
uždarė sykiu su kitais karei
viais į kareivinę, — kaip į ka
lėjimą. Tuomet aš pasijutau, 
kad netekau laisvės.

Koks tuomet mano buvo pa- liga. Sirgti žmonija amžinai

siilgimas laisvės, — negaliu nei 
aprašyti, nei apsakyti. Kiek
vieną dieną vis galvojau; — 
kaip , čia man ištrukus į lais
vę. Naktj atsibudęs, tuoj pra
dėdavau mąstyti ir planuoti, 
kaip išsiliuosuoti iš šios ne
laisvės.

Aš tuomet pamačiau, kaip 
brangi žmogui yra laisvė. Man 
be 
Aš 
jau 
jau
nimas pasidarė nemalonus. Ap
sirgau. Pradėjau prašyti, kad 
mane išleistų namo — atosto
gų. Iš sykio nenorėjo manęs 
išleisti, bet vėliau sutiko.

» » »
Aš greitai išvažiavau namo. 

Koks mano buvo "džiaugsmas, 
kuomet grįžau namo!... Man 
tuomet rodėsi, kad visi žmo
nės tokie malonus, tokie gra
žus! Aš negalėjau tais laisvais 
žmonėmis atsigerėti. Greit pa
sveikau. šokinėjau iš to dide
lio džiaugsmo.

» » »
Rodosi, netaip senai buvo. 

O kaip viskas persikeitė. Ta 
mano brangioji laisvė dabar be
veik visur Europoje yra nie
kinama, pajuokiama, neįverti
nama. Man gaila, kad laisvė 
taip yra niekinama. Sykiu su 
laisve niekinama ir išjuokiama 
yra demokratija. Atsiranda as
menys, kurie mano, kad jie yra 
šalies išganytojai. Tie 
ganytojai pasivadino 
riais. Tie diktatoriai 
kad jie vieni išganys 
buvo malonaus,
tūkstančius metų atsiekta, tie 
diktatoriai kaip įmanydami nei
gia. Mussolini, Stalinas, Hit
leris, Pilsudskis ir dar kiti to
kie; — tai patys aršiausi lais
vės ir demokratijos niekinto
jai.

Welcome” HARD SALAMI DEŠRA

šalies iš- 
diktato- 
tvirtina, 

šalį. Kas
gražaus per

Diktatūros, — tai žmonijos

Z.................. ............................................    " 1

S. MEILACH
■ »

' praneša visiems, kad toliau tęsia

Didelį Išpardavimą
visko kas yra krautuvėj

2500 W. 63rd gatvė
Dar eis kelias dienas

šis išpardavimus yra prailgintąs, kadangi ne visi 
musų kostumeriąi galėjo pasinaudoti atpigintomis 
apredalų kainomis, kada išpardavimas buvo pirmu 
syk paskelbtas.

BISMARCK BEER 
“WITH THAT GOOD OLD FLAVOR” 

l
4138 Archer Avenue. 1
MIKE DZIMIDAS, • PRISTATYTOJAS.

VIEN MĖSOS FRANKFURTS

... SV. 210
... s v. 270
... sv. 300
.. sv. 290
... sv. 280
2 s v. 270

Tel. Lafayette 0401
CHICAGO, ILL.

ATIDAI ATIDAI
IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

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

vienas blokas West nuo Cottage Grove AvenUe.

Subatoj ir Nedalioj, 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.

NEW DEAL DANGE
— Rengia —

Lietuvių Piliečių Darbininkų Pas. Kliubas
Subatoj, Vasario-Feb. 16 d., 1935 m.

Buvusioj MELDAŽIO SVETAINĖJE,
2242 West 23rd Placc, Chicago, III.

Pradžia 7:00 vai. vak. Įžanga 25 centai
Tikietas bus geras dėl išlainiėjimo dovanų, kurios bus 

duodamos šiame vakare.
šokiams gros SILVER CRĘSCENTS ORKESTRAS.

Nauji nariai bus priimami be įstojimo mokesčių nuo 18 iki 25 metų 
amžiaus vyrai ir moterys.

Kvięčia visus KOMITETAS.

GRANO OPENING
PETE’S COLLEGEINN

ĮVYKSTA ŠEŠTADIENY ir SEKMADIENY,

Vasario-February 16 ir 17 d.
Kviečiame visus drąguus ir pa 
VE#N. • r . " \
kąs tai bus per puota. 1 aipgi k|us gera MUZIKA, kuri gros ir ! 
smips svečius po 6 dienas kas savaitę.

visus draguus ir pažįstamus i musų naujai išpuoštą TA 
Bus veltui skanus užkandžiai. Jau daugelis. iškalno spėja

Kviečia savininkai:
PETE IR IEVA ŽILI UČIAI 

8256—58 South Emerald Avė.
Pusė bloko j rytus nuo 88čios ir Halsted gatvių, 

Telefonas VINC1ENNES 8427.

“DEL MONTE”
RIEKUTĖS 2U OIa

JT įCEd ar PUSĖS kenai ■ l*
PINEAPPLE Riekutės .......................... 2’/u kenai 210
BARTLETT GRUŠIOS ... 2% kenai 230
NAUJAS “SALERNO” PRODUKTAS
SARATOGA FLAKES ' «A wafersS 10c 
“Sunkist” ORANŽIAI ..............  Labai dideli Tuz. 310
Si ii .i.. .... .... ...... - -- * 11 — .W— *■■■-*..— —1 ■ • - - i— » - ~ .1..! -- ■ —n i . • . —n — - |-| -■ ■ į uit į -I I i ' t-l- J I III ir . > .

COOKING APPLES Dideli U. S. 1 . ............  5 sv. 210
TĖXAS GRAPEFRUIT Be grūdelių Dideli~4 už 150 

A CH” • STUBOS IR RANKŲ svaro 4 Aa
rLiAPlt VALYTOJAS kenas ■ UG

• “Cut-Rite” WAXED PAPER 25 ped. rolės 2 už 150
» 3~ū*~130

4 unc. ken. 13*
“histice4’ SKALBIMO MUILAS“ 
“BURNISHINE” Metalo Pališas 
“CAMAY” MUILAS 
“Clean Quick” SOAP CHIPS ... 
OXYDOL New Contest ............

....... 4 už 19c
5 sv. dėž. 290

Dideli pak. 210
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

PASTABA — Dauguma ”Midwut Stotu’* turi ir muot tkyrtut, kur jut 
grt/Įfr pirkti gera mėta, paukltiena ir tt. ui irmiautiat it ai na t f

"■UY'AT TH» FOU tMT

MIDWES1WSTORES
NKIGNlUIIHOOb rruau300 INbKrKNDtNT

Visose Alinės* 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Boarbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinis

Gerkit ir Reikalaukit
fe

Mutual LiųuorCo
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803

DOUGLAS BATHS .
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 4 
arti St. Louis Av. Tel. Kedrie 8902 * 
Vanos, lietaus ir druskos vanos, 

avrimtaing pool. z
Ruselį ir turkiška pirtis 

Moterims seredornis Iki 7 y. v..
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Naujienos Turi Rastis Kiekvieno Lietuvio Namuose
Naujienų Vajus Randa 

Vis Daugiau Paramos
Chicagos ir apielinkių lie

tuviai pradėjo teikti dau
giau paramos Naujienų va
jui. Tiesa, dar vajus pilnai 
neišsisiubavo, bet jaučiamas 
yra gero ūpo brendimas. 
Dar viena-antra savaitė, ir 
vajus eis visu smarkumu.

Vajaus laiku žmonėse 
tvirtėja supratimas, kad 
kaip nesvarstytum Naujie
nos yra didžiausia Ameri
kos lietuvių paguoda. Nau
jienos yra vienutinis lais
vas dienraštis, kurio nevar
žo joks fanatizmas, joks at
sidavimas ar parsidavimas 
svetimiems dievams, joks 
pataikavimas stabams ir 
viešpačiams. Todėl Naujie
nos gaivina sveiką, savysto- 
vybę lietuvių charakteryje. 
Su charakterio savystovy- 
be, su ųeprigulmingu min
tijimu lietuviai gali drąsiai 
žengti pirmyn ir dalyvauti 
pasaulio progrese.

Augant žmonių pritari
mui, su kylančia laisvės 
idėja, ir musų kontestan- 
tams pradeda geriau sektis.

Už pirmenybę smarkiai, var
žosi trys darbščiausi vyrai: 
Frank Bulaw, Dzūkas ir 
Senas Petras. Neabejotinai 
Bulawo pasiryžimas yra di
džiausias. Jis visus nustebi
no per antrą savaitę pakilęs 
iki antro laipsnio Kontesto 
Kopėčiose. Dzūkas pralen
kė Seną Petrą, bet ir Senas 
Petras gali pasidžiaugti at
siekęs pirmo laipsnio.

Nepasiekę pirmo laipsnio 
irgi lenktyniuoja. Ypatin
gai M. Sturonas stengiasi 
pralenkti S. Norgailienę.

Moterys, sako, ilgainiui 
subrusiančios ir nepasiduo- 
siančios vyrams.

Šio kontesto obalsis yra 
aiškiai išrašytas šio pusla
pio viršui. Tai yra didelis 
ir prakilnus uždavinys. Bet 
visuomenei pritariant ir 
musų kontestantams kas
dien vis smarkiau veikiant, 
mes tikrai galime atsiekti 
to, kad neliktų nei vieno lie
tuvių namo, kur kasdien ne- 
siraštų Naujienų.

Kl. Jurgelionis, 
Kontesto vedėjas.

neužsirašytų “Naujienas”. Aš 
kaipo “Naujienų” kontestantas 
pasirengęs patarnauti kiekvie
nam bile laike, ne tik torontie- 
čiams, bet ir .kitur gyvenan
tiems lietuviams. Mano antra
šas yra sekantis: 17 Palmers- 
ton Avė., Toronto, Ont., Canada. 
Pačiame Toronte aš, kiek man 
galimybės leis, stengsiuos ap
lankyti visų, kurių antrašus ži
nosiu, stubas, bet rasis nema
žai, kurių aš negalėsiu gauti 
antrašų, todėl prašysiu tokių 
asmenų užeiti pas mane bile 
laiku, arba pašaukti mane per 
atvirutę paštu.

Keleivio redakcijos prašau 
patalpinti šį mano atsišaukimą 
savo skiltyse, už ką busiu di
džiai dėkingas. Kontestantas.

A, Frenzelis,
17 Palmerston Avė.,

Toronto, Canada.
Į kontestantų eiles taip pat 

įstojo:
A. S. Kovoliunas, 

109 Markham st.,
Toronto, Canada.

Vienok pranašavimams visuo
met yra pavojaus. Tai ir šitam 
pranašavimui jau atsiranda pą- 
vojus.

Ir tas pavojus ateina iš mo
terų pusės.

Jau bent kelios kontestantės 
padarė rezoliucijas tą vyrišką 
pranašavimą į niekus paversti. 
Moterys, sako, gali pralenkti 
vyrus. Jos nepasiduos. Ir savo 
tokiu pasiryžimu atsieks to, 
kad moteris, o ne vyras laimės 
automobilį.

Ir tada ką sakys tas prana
šas?

Laikykit, kad Fr. Bu- 
law nenukristų 

nuo kopėčių
Klajoklis išsigandęs, kad Bu- 

law jau labai aukštai iškilo: 
sumušė savo ir kitų rekordus.

Veteranai Naujienų 
konteste

Bridgeporto kolonijoj du ve
teranu po vienu stogu du biz
nius varo. Tai Jonas Gricius ir 
Antanas Ražaitis.

Jonas Gricius turi kriaučių 
šapą, sipva, valo ir prosija grei
tai ir gerai.

Antanas Kazaitis taiso laik
rodėlius ir 'vaikščioja po namus, 
pardavinėdamas laikrodėlius, 
Royal Vacuum, klynerius, ra- 
dios, skalbiamas mašinas. Įsto

jęs Naujienų kontestan, jis 
kartu užrašo ir Naujienas.

Taigi remkime savo vetera
nus, duodant jiems tą taisyti 
ką jie taiso, perkant nuo jų 
minėtas prekes ir užsirašant 
Naujienas.

Reikalą pašaukite:
Antanas Kazaitis, 

3408 S. Halsted st.
Telefonas Rockwell 4295

Cirulninkas persikė
lė naujon vieton

žinoma Bridgeporte “Joe’s

Barber bhop” persikėle į nau
ją vietą, 751 W. 32nd str.

Cirulninkas, arba amerikoniš
kai sakant barberys, Juozas 
Katauskas yra šitos vietos sa
vininkas. Jis yra ekspertas sa
vo darbe ir mandagiai jį atlie
ka. Jo klientai yra prašomi į- 
sidėmėt naują adresą.

Skelbimai Naujienose
f

duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Kontestantų Kopėčios
ANTRAS LAIPSNIS—REIKIA 2800 BALSŲ,

B. Vaitiekūnas jau 
stojo Į darbą

Musų žymus kontestantas 
Benediktas Vaitiekūnas, lietu
vių dramos ^tėvas, kontesto pra
džioj buvo susirgęs ir negalėjo 
išeiti iš namų.

Ant laimės betgi liga nesitę- 
sė ilgai, ir musų darbuotojais 
jau vėl ant kojų.

Šią savaitę pradėjo dirbti 
konteste ir tikisi, kad daugy
bė jo draugų ir jo darbavimosi 
scenoje brangintojų pagelbės 
jam atsiekti augštesnių laipsnių 
konteste. Jis sako, kad jam vi
sai ne pro šalj butų laimėti tą 
Pontiac De Luxe sedaną. Jo 
kojom tada butų lengviau.

Atsiminkite, kad B. Vaitie
kūnas gyvena adresu: 5211 S. 
Kildare avė.

Kanados lietuviams
TORONTO, CANADA. — Ka

nados lietuviai; štai mes turi
me auksinę progą įsigyti popu- 
leriausj Amerikos lietuvių tarpe 
esamųjų dienraščių, kuriuomi 
yra “Naujienos” ir tai su labai 
geromis prieinamomis kiekvie
nam darbininkui sąlygomis. Bet 
minimos sąlygos tegalimos tik 
laike “Naujienų” kontesto, ku
ris tęsis iki 31 d. gegužio mėn. 
š. m. Taigi Kanados lietuviams 
patartina pasinaudoti šia pro
ga, nes kiekvienas klasinei su
sipratęs darbininkas negali ap
sieiti be dienraščio “Naujienos”. 
Kas įskaito Naujienas, tas įgy
ja teisingas žinias iš viso pa
saulio.

Tenebunie nei vieno klasiniai 
susipratusio darbininko, kuris

Scrantone J. Petri- 
kys Naujienų kon

teste
Iš Scrantono, Pa., atsiliepė 

senas darbuotojas Jtiozas Pet- 
rikys, įstodamas į į Naujienų 
kon testą.

Savo laiškely jis sako:
“Su visa ukvata jstoju į jū

sų kontestą. Platinsiu Naujie
nas1 kiek mano pajėgos išneš. 
Vis mažu gausiu keletą naujų 
skaitytojų.

Linkiu geriausio pasisekimo.
Juozas Petrikys

1535 Meylert ayę., , 
Scrantbn, Pa.

Moterys irgi nori lai
mėti automobilį

šių' metų pradžioj koks tai 
pranašas Naujienose pranašavo, 
kad Naujienų konteste automo
bilį laimės vyras.

Rodos iki šiol visi manė, kad 
tai buvo gana teisingas praiia- 
šavimas, ir kad pranašas nors 
tame dalyke nėturės sarmatos 
kentėti.

DIDŽIOJI DOVANA NAUJIENŲ KONTESTE

Ir

o
šis puikus Pontiac De Luxe keturių durų sedanas bus savastis vieno iš Naujienų kontes

tantų. Bet ir daugiau negu vienas gali laimėti šį automobilių. Kad jį laimėti reikia surinkti 
$5,000 balsų.

šis automobilius yra Naujienų užpirktas nuo D. Kuraičio, £urs yra savininku Milda Auto 
Sales, 806 W. 31st St. Telefonas Victory 1696. Nueikite ir apžiūrėkite tą gražųjį Pontiac De 
Luxe automobilių, už kurį Naujienų kontestantai dabar pradeda varžytis.

Klajokliui kinkos dreba, kad 
Bulawas nenusiristų nuo tų 
kopėčių. O Bulawas antrą sa
vaitę nemiegojęs lipa visu 
smarkumu augštyn. šiandien 
jau pasiekė antro laipsnio. O 
kas gi žino, kur jis bus rytoj? 
Gal trečiam ar ketvirtam laips
ny? Juk jis užsikibęs ant ko
pėčių nemiegos. Nes iškilus 
augštyn ir prisnudus, tokia pat 
tragedija gali įvykti kaip ge
nerolo Balbos lakūnui, kuris 
skrizdamas nukrito. O miegant 
nukristi dar didesnis pavojus, 
nes pats nežinosi ar miegi ar 
jau negyvas esi?

Kad išvengti to pavojaus, jus 
visi jo draugai, prieteliai ir 
neprieteliai duokite daugiau 
balsų, kad jis neužmigtų. Dau
giau balsų, kad jis kiltų augš
tyn ir dasiektų1 tą1 puikų Pon
tiac De Luxe automobilių! Bal
suoti gali visi, kurie turi pini
gų, o kurie neturi, gali iš tų, 
kurie turi, pasiskolinti ir bal
suoti. Balsai bus geri kiekvie
no; kuris per Bulawą užsisa
kys “Naujienas” arba duos 
skelbimus “Naujienoms”.

šiame “Naujienų” konteste 
ir Bulaw duoda milžinišką do
vaną kiekvienam skaitytojui. 
Dovana yra toki: kuris užsisa
kys “Naujienas” per jį ant 100 
metų ir užsimokės $800.00 
cash, laikui praėjus Bulawas 
savo lėšomis atnaujins ant kito 
100 metų. O kurie užsisakys 
ant metų ir užsimokės $8.00 
cash gaus 3 mėnesius “Naujie
nas” visai 'veltui. Kurie užsi
sakys ant pusės metų ir užsi
mokės $4.00, gaus vieną mėne
sį veltui, o magaryčioms storą 
reporterišką cigarą, Pasirodo, 
kad dovanos yra milžiniškos, ir 
kurie norit pasinaudoti ta pro
ga, nelaukit kitų metų, bet 
tuo jaus, dabar pašaukite Bu- 
lawą per telefoną CANal 8500 
ir pasakykit ką jus norit ir ką 
jis turi daryti. O vakare, nak
tį arba anksti ryto galit ašukti 
jį tiesiai į namus telefonu Vic
tory 8392.

Dabar pradėsime trečios sa
vaitės darbą, žiūrėkite visi, kįad 
jūsų balsai nebūtų prašauti pro 
šalj, bet pataikytų Fr. Bulawo 
fąskaiton. —Klajoklis.

BULAW
St. 

balsų

PIRMAS LAIPSNIS—REIKIA 1100 BALŲ 
3

DZŪKAS
M- .

1739 S. Halsted St.

1310 balsų

SENAS PETRAS
1739 S. Halsted St.

1278 balsų

S. NORGAILIENfi
4459 S. Richmond st 

Laf. «5647 
530 baisų

NON GRADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

J. SINKUS

240 balsų

3521 W. 38th PI.

440 balsu

M. BALČIŪNAS

3437 Jackson Blvd. 
Nevada 8416 

420 balsų

S. MOCKUS

1224 Herrick Av.

Racine, Wis.

200 balsų
JOHN SHEPALIS
4352 S. Westem 

Avenue

MI£E STURONAS 
4329 South 

California Avė. 
330 balsų

JOHN RIMKUS

1980 Canalport

160 balsų

140 balsų

K. MATEKONIS

A. KAZAITIS

8408 S. Halsted St

190 balsų

J. MAČIULIS 
906 Prescott St. 

Waukegan, III. 
240 balsų

Į

B. BARNIŠKIS

9424 Burnside Av.

120 balsų

BOUUNAT

121 Seheca St
4424—17th Avė.

72480 balsų
80 balsu FRENZELIS

5211

80 balsu

VAITIEKŪNAS
S. Kildare Av

TILI
PABARŠKĖ

W. 18th St, 
37 balsuV, BŲDVITIS 

4094—9 th St. 
Ecorse, Mlch.

80 balsų

A. L. SKIRMONT 
15728 Lathrop Avė. 

Harvey, III.
40 balsų

Kenocha^ Wis,

269 Losran Avė. 
Toronto. Ont. Gan

40 halsų

. SHOLTEMAN 
z7017 South 

Campbell Avė.
80 ^balsų

P. LAPENIS

A.
MIščIKAITIENfi

8121 S. Morgan st.
140 balsų
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Bartkus parodė Ne- 
zenskiui, kad jis gali 

ir moka šauti
Labai neprielankiai sutiko jam 
pasisiūliusius du samariečius

MARQUETTE PARK.—Bru- 
no Bartkuus, 7139 S. Fairfield 
avenue, parode, kad jis ne tik 
moka revolveriu šauti, bet ir 
gali šauti.

Kadangi kalbomis negi įti
kinsi žmogų, reikia pasirodyti 
darbais. Bartkus ir suvarė 
kulką į koją vieno Joseph Na- 
zenskio, 23 metų, 3239 W. 38th 
Street.

Policija tuojau uždarė šau
dymo gabumus demonstruojan
tį Bartkų į Chicago Lawn po
licija, o sužeistąjį nugabeno į 
Cook apskričio ligoninę. Ten 
Nazenski papasakojo kaip da
lykas įvyko.

Griuvinėdamas, svyruodamas 
Bartkus ėjo užvakar vakare, 
netoli 71-mos ir California gat
vių. Eidamas su draugu An
tanu Katough, 7135 S. Rock- 
well Street, Nazenski pasisiūlė 
Bartkui pagelbėti. Nieko neat
sakydamas Bartkus išsiėmė re
volverį, pradėjo į jį dėti kul
kas ir atkirto geriems sama- 
riečiams, kad jie jo nebade- 
riuotų.

Nazenski tuomet pasijuokė iš 
Bartkaus, kad jis nešaus, o 
Bartkus paėmė ir patraukė gai
delį.

NAUJIENOS, CHcago, Hi,

“PIRMYN” ROSELANDE
I

■*. iWi>U

< »

der the direction of Bertha Ott, 
well known director. Assisting, 
Nichele Gamboni, Rūta Bružas, 
Birute Kremianis, Elena Damb- 
ras, Venera Grybas ant others.

Tickets for all the above af- 
fairs can be obtained from the 

' L.Y.S. members.
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Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn”, kuris dalyvaus SLA 139 kuopos vakarėlyje’, Balchuno sve
tainėje, 158 E. 107th St., šį sekmadienį.

' i

Pirkite Geriausi 
Maistą

Vasario 22 d. Įvyks 
ta čampionato 

lošimas
Bus išrištas didelis gin

čas, kas gali sumušt 
Mažeikos vyrus.

šiame nedėldieny pasirodys, 
kurie du tymai turės persiim
ti dėl čampionato.

Laidotuvių vedėjo S. Mažei
kos tymas jau yra laimėjęs tą 
teisę.

Bet kas imsis su Mažeikos 
vyrais?

Gali buti Eudeikio tymas ,ar 
gali buti Bulawo, ar koks ki
tas.

Jeigu Mažeikos vyrai yra 
taip geri, kad iki šiol jie pra
lošė tik vieną “gėmį”, tai tas 
dar nereiškia, kad jiems čam- 
pionatas yra užtikrintas.

Kas neloštų prieš Mažeikos 
tymą, be abejo stengsis iš pas
kutiniųjų juos sumušti.

O reikia atsiminti, kad bas- 
ketbolo lošime kartais visko at
sitinka. Kartais daug menkes
nis tymas sumuša geriausią.

Tas didelis lošimas dėl čam
pionato įvyks pėtnyčioj, vasa
rio 22 d., Washingtono gimi
mo dieną, St. Agnės auditori
joj, 3916 Archer avė.

Jauni ir seni, atsilankykite į 
šį svarbų vakarą. Nesigailėsit.

Jieško prapuolusio 
M. Nasvyčio

Mykolo Nasvyčio sesuo Mar
tišienė jau senai jo j ieško. Klau
sinėja apie jį žmonių, bet nie
kas nežino, kur jis randasi. 
Jeigu kas žinotumėte, praneški
te Martišienei adresu 3343 S. 
Union av., Chicago, III.

B. R. Pietkiewicz lai
mėjo ginče dėl kan

didatūros
Lietuvis kandidatas j 12-to 

wardo (Brighton Parko) al- 
dermonus, Bamey R. Pietkie*- 
wicz palieka kandidatu į tą 
urėdą. Chicagos rinkimų ko
misijai buvo paduotas skundas 
kuriame buvo tvirtinama, kad 
Pfetkiewicziaus peticijos nebu
vo legališkos, bet skundas bu
vo atmestas

Šiandien Zarasiškiii 
susirinkimas

kitiZarasiškiai, salakiškiai ir 
“parapijonai” atsilankykite.

Šiandien, 8 vai. vakaro, p.p. 
J. Žukauskų namuose, 2126 
So. Halsted St., įvyksta zara- 
siškių susipažinimo susirinki
mas. Bus bandoma sutverti 
Zarasiškių Klubą.

Yra kviečiami visi zarasiš- 
kiai, kurie paeinate iš zarasų 
apskričio, atsilankyti susirinki
mam

Kliubas mums yra reikalin
gas ir čia pat apsvarstysime 
visus numatomus veikimo pla
nus.

Nesivėluokite.

įjus laukia. Muzika, šokiai, 
smagios kalbos ir linksmos dai
nos prasidės nuo vasario 15 
dienos ir tęsis iki vasario 17 
dienai Paul Shimkaus taver
noj, adresu 1151 W. 59 St. Tai 
įvyks iškilmingas atidarymas 
tavernos, kuri yra puikiai iš
puošta. Kurie norite smagiai 
gerokai “paūžti” įsitemykite 
laiką ir vietą. (Sp.)

Tautiškos parapijos*
nariai pasiryžę gel

bėti bažnyčią
Išsirinko naują valdybą; išpra

šė vyskupą iš susirinkimo

BRIDGEPORT — Lietuvių 
Tautiškos parapijos mitingas 
Įvyko sekmadienį, vasario 16 
d., Sandaros svetainėj. Susirin
ko seni parapijos nariai, kurie 
prigulėjo prie vyskupo Micke
vičiaus ir kun. Tautas.1

Mitingą atidarė seniausias 
parapijos narys ir fundatorius, 
Juozapas Nakrošius, kuris iš
aiškino dabartinį parapijos sto
vį ir kvietė tautiečius nenuleis
ti rankų, bet dar daugiau dirb
ti ir prisidėti prie vyskupo 
Grukouskio, kuris žada atpirk
ti bažnyčią nuo Chiapo ir ati
duoti tikriems tos bažnyčios 
nariams, kurie dėjo pinigus ir 
per kurių pagelbą buvo įsteigta 
Lietuvių Tautiška bažnyčia Chi
cago j e prie 35-tos ir Union gat
vių. Į ją dabar pažvelgus net 
šiurpas ima.

Toliau buvo pakviestas kal
bėti J. Puišis, kuris irgi daug 
svarbių dalykų pranešė.
Išprašė iš susirinkimo vyskupą

Mitingui, einant prie galo 
kun. Geniotis paprašė balso. 
Bet jam nedaug teko kalbėti, 
nes buvo paprašytas apleisti 
salę ir daugiau nepasirodyti.

Buvo išrinkta nauja valdyba, 
kuri pasižadėjo dirbti gerai ir 
teisingai. Taigi, aš nuo savęs 
linkiu naujai valdybai gero par 
sisekimo ir kad greičiau paim
tų parapiją į savo pusę ir par
sikviestų darbštų ir teisingą 
kunigą, kuris pagelbėtų tą griu- 
nančią bažnytėlę pastatysi ant 
stiprių kojų ir sutvertų didelę 
ir stiprią tautišką parapiją.

Ten buvęs

“Pirmyn” Choras 
sekmadienį atsi
lankys Roselande

in.Pilsen Park, "(18th St.) The 
meeting will take place at the 
home of Aldona Ambroza^, 
1843 S. Halsted St.

Miss Ambrozas is well known 
among the Lithuanians because 
of her exceptidnally uniųue 
ability in playing the “Kank
lės”—an ancient Lithuanian 
string instrumelit. She is the 
only giri in the statės who has 
mastered this difficult instru- 
ment. Aldona is also one of 
the pioneer members of the 
Lithuanian Youth Society.

n,, v s a

štai jums labai geras patarimas — 
visuomet pirkite geriausios rūšies 
maisto produktus ir groserius. Iš
karto jums gal atrodys, kad tai per 
brangiai atseina, bet ilgainiui jus 
rasite, kad tai mažiau kainuoja.

Tai nėra vien tuščia pasaka, bet 
gerai ištirtas ir apgalvotas dalykas. 
Mes visi gerai žinome, kad ar tai 
bus rūbai, rakandai arba maisto 
produktai; išdirbėjai pagamina dvie
jų rūšių išdirbinius, vieni yra ge
riausios rūšies, o kiti už pigesnę 
kaina.

Todėl natūralu, kad yra du kcnai 
tomačių, abu vieno didžio, kurio vie
nas parsiduoda keletą centų pigiau 
negu kitas; todėl turi būt koks nors 
skirtumas jų įtalpoje. Kaina kiek
vieno tuščio keno yra tokia pat, dar
bas prie supakiavimo irgi toks pat; 
skirtumas be almėjo yra pačiame pro
dukte. Pažiūrėję, jus rasite, kad vie
name yra daugiau čielų tomaičių ir 
kad jos yra, geresnės rūšies, todėl 
jų maistingumas yra naudingesnis. 
Štai ir yra aiškus paveikslas skir
tingumo, tarp pigesnės ir brangesnės 
rūšies produktų.

Taupios šeimininkes žino, kad vi
suomet apsimoka pirkti geresnes rū
šies maisto produktus, ypatingai kai 
jos gali nusipirkti Midwest Stores 
už nupigintas kainas. Ši organizaci
ja yra atskyry, groserninkų koope
ratyvas, kuris valdo didelius urmo 
sandelius ir tavora supirkinėja va
gonais tiesiog iš išdirbėjų ir manu
faktūrų. Todėl perkant daug iš
karto, maistas nuperkamas už piges
ne kainą ir pelnas perduodamas pir
kėjoms.

Perskaitykite šios dienos skelbimą 
kuris telpa kitoj vietoj, susirašykite 
kas reikalinga ir užeikite i artimiau
sią jusu apielinkėje “Midvvest Sto
res”, Jus nupirksite gerą maistą už 
pigesne kainą. Apskelb.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

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

BOILERIŲ Taisymas
BOILER REPAIRLNG

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boilerių taisymą ir nitavlmą 
sekanti syki paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas dieną Cąlumet 6884 
naktį Lakview 5490

BATHS
MAUDYNĖS

Čia
sasirasit
ko
tik
jums reikia

ANGLIS
COAL

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

NORTHERN COAL CO..
3 telefonai 

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
Merrimac 2524

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

KNYGOS
BOOKS

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St. Chicago, 1U.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

Laimėjęs pluoštą 
“Naujienų” Metiniame 
certe ir pastatydamas scenoje 
operetę “KORNEVILIO VAR
PUS”, Chicagos Lietuvių cho
ras “PIRMYN” š. sekmadienį 
padarysi vizitą roselandiečiams.

■as.į dalyvaus- -su visais 
savo garsiais solistais SLA 139 
Kuopos Koncerte, kuris įvyksta 
sekmadienį vakare A. Balchu
no svetainėje, 158 East 107th 
street.

laurų 
Kon-1

Serga veiklus Jonis 
kietis K. Baltas

BURNSIDE. — Serga Joniš
kiečių Kliubo veiklus narys K. 
Baltas. Per nekurį laiką vis po 
biskį negaliavo, negalėdamas 
savo kasdieninio darbo atlikti. 
Daktaras Siemons, kaipo, šei
mynos daktaras, pripažino, 
kad reikia daryti tonsilų ope
raciją. Nuvežė ligonį į Burn- 
sidės ligonbutį ir tonsilus iš
ėmė.

K. Baltas gana daug veikia 
Joniškiečių Kliube ir šiais me
tais yra kliubo kasierium.

Visi kliubo nariai siunčia lin
kėjimus, kad greitai pasveik
tų ir vėl stotų prie savo veiki
mo. B. B,

Fullerton State Ban 
ko depozitorių masi 

nis mitingas
Sekmadie-

COMING 
ATTRACTIONS

Siunčiame Gėles Telegramų i 
pasaulio dalis.

viso

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams 
j pagrabams.
3316 S. Halsted St.

Phone Boulevard 7314. Chicago, Ilk

ir

Feb. 17th ^I/TASS: Lith
uanian Indepę^dence Day ce- 
lebration a^pįĮ}e f Lithuanian 
Auditorium. $peęfiįiesv Klaipėdą 
problem discussion, ; > musical 
program and dajicingi, Adm. 25c.

Feb. 23, Birutės Choir; A ‘Re- 
union’ celebration where all 
the past and ,.present Birutė 
members and <£riends will get 
together andu^eleKrate merrily 
at the Vikingų/Temple, 726 W. 
69th St. . ; Į Į -.1 į. lj<) į.

Feb. 24, L. Y. S.: A Banq- 
uet in honor of Mr. Vytautas 
Beliajus at the Knickerbocker 
Hotel, Walton' PI. and Michi- 
gan Avė., Excellent full course 
dinner, program, špeeches and 
dancing afterwhrds. Many not- 
ables to be prėšent.

March 2, Gabby Boosters: 
Dance. Lithuanian Auditorium, 
Thousands of baloons, > Fifty 
boxes of candy dispensed to 
early arrivalsi ' Erskine Tate 
and his N. B. C. Radio or
chestra to furiiish dance music.

March 3. Vytautas Reliajus: 
Beeitai, Studėbaker Theatre, at 
3:30 P. M. Dance concert un-

Tikrai geros anglys
$5.60 
$5.35 
$5.25

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos
25<V IKI 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24
mėnesiu. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO.

1635 W. Division St.
kampaff Marshfield

ua
aoJxtwyio^

JOHANNA ISDONIENĖ
(po tėvais Venskaite) 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 14 dieną, 3:49 valandą 
ryte 1935 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Raseinių ap., 
Kaltinėnų par., Judžių kaime, 

Amerikoj išgyveno 31 metus. 
Paliko dideliame nuliūdima

3 dukteris Stanislovą Zarembą, 
Josephine ir Oną, žentą Juozą- 
pą. 3 sūnūs Juozapą, Antaną 
ir Alex, 2 marčios Stanislavą ir 
Oną, 7 anukus, 2 švogerkas ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
3254 S. Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieni, 
vasario 18 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namu i šv. Jurgio parapijos, 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos > pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Johannos Isdonie-: 
nes giminės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai- kviečia- 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi-. 
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Dukterys, Sanai, žentas. 
Marčios, Anūkai ' ? 
ir Giminės. . l;

Laidotuvėse patarnaują, gra 
borius S. 4?. Mažeika,. Telėfo 
nas Yards 1138. j «

iš šiaur. Illinois 
Furnace Lump 
Nut 
Mine Run *•«*•••■>«•■**<»•••••■• ••••••

perkant nemažiau 4 tonų.

De Koker Coal Co.
Sandėlis 5842’S.DatnenAve.

Telefonas Republic 5909
‘ f taipgi

3721 E. .100 St.
Telefonas Sag. 4900 

įsteigta 1913 metais.

Pristatom kad ir toliausia
Aštuoni anglių silos. Kiemas viso 

bloko didumo. Teisingas svoris. 
Geriausios anglys.

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

Perkant vežimais. Perkant po 
nedaug truputi brangiau.

Atvažiuokit arba šaukit telefonu.

Airport Coal Co.
5857 Archer Avė.

Prospect 4422.

RADIO TAISYMAS
RADIO REPAIRS

Pataisymui radio su ga- 
rantija pašaukit 

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

.nlivori •

kaina.

I s te i irta
1 1925 m.

4083 Archer Avė.
tarp California ir Mozart

STOGAI
ROOFING

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaituos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blikorystis 
darbų.

3216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

NORTHSIDE.
nį po pietų įvyks masinis mi
tingas visų Fullerton State 
Banko depozitorių. Jie susi
rinks 3 vai. po pietų, St. Jo- 
saphat’s mokyklos svetainėje, 
prie Southport ir Belden avė. 
Pakvietimą mitingui išleido de
pozitorių komiteto atstovas 
Stanley Turėk.

4..

šitps

goje.

r

randasi

TABAKO Krautuvės
, TOBACCO STORES

MAX KOHN. Turim Rusišką ir Tur
kišką tabaką, 1728 S. Halsted St.. 
Canal 9845.

VALGYKLA
;■ \ RESTAURANT
ikks. MAR^ BARTKUS 

lllth and Fairfield Avė.
Gaminame lietuviškus valgius.Šituo laiku ir iš 

radio stoties kiekvienų
v. 'it

AlA

PRANCIŠKUS BARTUŠIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 13 dieną, 6 valandą ry
te 1935 m., sulaukės 40 metų • 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Tau- 
ragės ap., Gaurės parap., Žalt- 
riškių kaime.

Amerikoj išgyveno 22 metus,
Paliko dideliame nuliudime 

2 seseris Marijoną ir Oną ir • 
švogerj Joną Karbauskius, 2 
brolienės. Oną ir Marijona Bar- 
tušienės, pussesere Stanislavą 
Daukšiene, aliuke Zofiją Bal
čiūniene ir daug kitų anūkų ir 
giminių Amerikoje, o Lietuvoj^ 
seserį Marijona ir Švogerį Ber
ne cki ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi, 
Masalskio koplyčioj, 3307 Li« 
tuąnica Avė.

Laidotupės įvyks šeštadienį 
vakario 16 dieną, 10 vai. iš 
ryto iš koplyčios i Tautiškas 
kapines. (

Visi a. a. Pranciškaus Bartu-; 
Šiauš giminės, .draugai. ir pa-: 
žystami esat nuoširdžiai kvie- 
čiaini dalyvauti, laidotuvėse^ ir;

£ suteikti jam .. paskubini, patar ha-£ 
^vima?ir ; atsisveikinimą/ A * A 
' >' Nuliude liekame, *

> Seserys, švogeriai, 
Brolienės, Pusseserė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra-J 
borius A. Masalskis, Telefo
nas Boulevard 4139. v: .'L ..-/h,

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė* 

Chicago. I1L

TEL. REPUBLIC 8402

MARTHA WEBER

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 12 dieną, 5:55 valandą 
vakare. 1935 m., sulaukus 29 
metų hmžiaus, gimus Chica- 
goję.

Paliko didėliame nubudime 
vyrą Otto Weber, dukterį 
Ruth Weber, motiną Julią Sa
butis. seserį Marijoną Bell, 
broli Peter Sabutis, švogerj- 
Juozą Bell, giminės ir pažysta* 
pius.

Kūnas pašarvotas randasi 
2021 N. Halsted St.

Laidotuvės įvyks šeštadieni 
vasario 16 dieną, 2 vai. po pie
tų iš koplyčios i Montrose ka
pines.

Visi a. a. Marthos Wėber gfr 
minės, draugai ir spažyštami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą 
atąisveikihimą.

Nuliude liekame,
Vyras, Duktė, Motina,.

- Sesuo, Brolis ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Hollerbach, Telefonas 
Lincoln 8183.

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

TAIPGI

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS

MM

34 Metus Vidurmiestyje ' 
Mes specializuojamės padaryme 

Platės, Gold Crown». X-Ray.
Prieinamos Kainos.

8 30iki v.v.
0751

398
Tel

Valandos

L Y. S. announces 
opening ©f Filsen 4 

Brandi

...ii ■
žuvis ir visokie kitokie už

kandžiai. Alus ir kiti gėrimai
L. Y. S. announces thą open- 

ing of its fourth brandi loeated

Fęys svarbios dienos P; 
Shimkaus Tavernoj GARSINKITeS

NAUJIENOSE
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MADOS MADOS MADOS

For Rent

Furnished Rooms

šio su-
rašt.

nes

Taipgi bus darbininkai

per kratinį

(Adresai)

CLASSIFIEDADS(Miestas ir valit.)yra

So.

ne-
South

kad

moteriške. Ką-gi aš ga-

turi būti baudžiamas

Kliubo 
sekma-

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

buvo
Sta-

Patarnautojai mokesčių kolek
toriaus ofise pagelbės— jei 
yra reikalas

čia įdedu 15 centų ir prahu at

siųsti man pavyzdį No. 

Mieros

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

gaila Hauptmanno. Tie- 
jis vaiką ir užmušė, bet 
nepadarė tyčioms. Gal 

jam iškrito iš rankų ir 
Hauptmannas buvo

KAMBARYS dėl vyro ar mergi
nos, su valgiu ar be valgio, prie šva
riu žmonių. 6609 S. Campbell Avė.

.........................................
(Vardai ir pavardi)

J merginos ar našlės 
40 metu amžiaus apsi- 

Meldžiu atsišaukti laiš-

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

PARDAVIMUI Tavern su namu. 
Biznis išdirbtas per ilgą laiką. 

8427 So. Wallace St.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė iš priežasties ligos, nes tu
riu išvažiuoti ant farmos.

3157 So. Emerald Avė.

Box 217
1739 S. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė lietuvių ir kitų tautų apgyventa 
vieta. Pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos. 1334 S. 49 Ct Cicero, 
Illinois.

.J ra- 
kambariu apartamento.

BUČERN6 ir grosernė ant parda
vimo — Visokių tautų apgyventa. 
246 Sp. 13th Avė., Maywood, III.

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

Susirgo roselandietis Jurgis 
Pakaušis, Apšvietos ir Dai
lės dr-jos pirmininkas

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

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

6645 So. Mozart St.

NAUJIENOS Pattern Depu
1739 S. Halsted St., Chicago, IU. 

..............-........    i...........................>

Tai vienas iš naujausių Paryžiaus modelių. Viršus iš sidabri- 
o pati suknelė iš 

14, 16, 18 metų, taipgi 36, 38 ir 40

1 ti.
Visi skridimo rėmėjai ir drau- 

darb-atoją, Brighilon gai, kūne yra suinteresuoti šiuo 
hkalo komiteto pirmi- ‘ reikalu, be ,abeją, atsilankys į

KAM NUSIBODO MIESTE 
GYVENTI

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

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

PAIEŠKAI! 
nuo 30 iki 4 
vedimui, 
ku.

Statkus, 3354 South 
Street:

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Tavern. Šokių Sa
lė ir Kabaretas, pilnai įrengti -ir 
daranti dabar gerą biznį. Paul Stas- 
kunas, 2301 W. 22 Place.

AR
ATSIMENATE?Skris, ir kada skris? Ateikit ir 

paklauskit! Jis Jums atsakys”
Taip išsireiškė vienas skridimo rėmėjas 

apie Vaitkų, kuris sekmadieni 
kalbės 16-to Vasario Iškilmėse

“Jei dar .”bcjojat3, kad įeit, dimą, neg būdamas to lėktuvo 
Feliksas Vaitkus skris į Lietu- valdytojas, jis vieras tegali tin- 
\ą, tai ateikite ir patys jo pa- karnai visus klausimus nušvies- 
klauakite. Jis jums atsakys... 1

Taip išsireiškė vienas ii AL- Į 
TAS3
1 »..rko _
ninkas,* p. E. Čepu is. j:s tą pa- Lietuvos Nepriklausomybės iš
reiškimą padarė, kai įvyko AL- kilmei, kuricoe Įeit. Vai kits 
TASS tkyrių susirinkimas, ku- kalbės. Jos įvyks Chicagos Lie- 
ri.nmc buvo nutarta rengti 16-to tuvių Auditorijoje, Sekmadienį, 
Vasario Iškilmes. Į Vasario 17 d.

Taip, leitenantas Feliksas. Ee įeit. Vaitkaus, programe 
Vaitkuj dalyvaus tese iškilmė- j dalyvaus konsulas A. Kalvaitis, 
se. Jis dalyvaus, kad pranešti į “Naujienų” redaktorius P. Gri- 
visuomenei, kuri jį rėmė kaip gaitis, atstovai iš įvairių lietu- 
dabar eina skridimo prirengi- ■ vių organizacijų Chicagoje. Mu- 
mo darbas. Kalbėdamas jis pa-!zikalį programą išpildys gar- 
sakys kaip skridimas bus įvy-; šioji “Birutė”, dainininkas Sta

sys Rimkus, V. Beliajaus šokių 
grupės solistai ir kiti.

Po programa įvyks šokiai 
prie J. Byansko muzikos. Įžan
ga asmeniui bus tik 25 centai.

Vakaro pradžia — 4 vai. po 
pietų.

Iškilmių Vakarą rengia AL- 
TASS ir nuoširdžiai kviečia vi
sus atsilankyti.

kintas, kada bus įvykintas ir 
kaip jis mano tą skridimą įvy
kinti.

J‘o atsakys j visus klausi
mus, kurie tebcvuovi žmonių 
mintyse, ir išaiškins smulkme
nas apie žygį, kuris jau yra 
taip netoli.

Ji?į pateiks plačias informa
cijas apie “Lituanicos II” skri-

Hauptmanno bylus nuosprendis sukėlė di 
delj nuomonių skirtumų tarp lietuvių

Diwžiumd mano, kad bausmė buvo netei 
Didžiuma mano, kad bausmė buvo netei

Kaip ir pas visus kitus, taip 
ii pas lietuvius mirties nuo
sprendis išneštas prieš Bruno 
Hauptmanną byloje už Lind- 
bergho vaiko pagrobimą ir nu
žudymą iššaukė didelį nuomo
nių skirtumą. Kaip žinia, bylos 
nagrinėjimas pasibaigė užvakar 
ir užvakar jury išnešė nuo
sprendį. Tas nuosprendis buvo, 
kad Hauptmannas kaltas papil
dęs pirmo laipsnio žmogžudys-

NAUJIENOS, Chicago, III, Penktadienis, vas. 15, 1935
baliauškų namuose, 2540 West
70th Street. Bus ten daug do- Šis buvo ir tebėra pirmininku 
vanų laimėjimui, garsus “One Burnsidės Apšvietos, ir Dailės 
Man Band”, kuris parūpins mu- draugijos, kurioje yra skaito- 
ziką šokiams ir daugelis kitų mas vienas iš rimčiausių na- 
naujienybių. | rių. Kai kurie sako, kad nu-

Prifidėdamas prie parengi- stojusi p. Pakaušio, draugija 
mo, p. Antanas Vaiskia pado- paliktų kaip ir be galvos, 
vanojo rengėjams pusbačkį, B. Špokas*,
alaus. Visi marųuetteparkiečiai 
raginami ir kviečiami į vaka
rėlį atsilankyti. įžanga tik 25 
centai asmeniui. (Sp.)

Per daugelį metų p. Pakau-

Ši vakarą Socialistų 
kuopos susirinkimas

(Iš

Pataria būti atsar
giems ruošiant In- 
come taksų raportus

Vakar buvo pranešta, kad 
kovo 15 d., pasibaigia termi
nas įteikti valdžiai 1934 metų 
pajamų raportą. Taipgi primi
nėm, kad tuos raportus išpildy
ti turi pavieniai, kurie uždir
bo $1,000 ar daugiau, o vedu
sieji, kurie uždirbo $2,500 ar 
daugiau.

Chicagiečiai turi priduoti tuos 
raportus Internal Revenue ko
lektoriui, kurio ofisas randasi 
pašto rūmuose.

Valstijos iždo departamentas 
persergsti raportuojančius, kad 
jie turi vengti klaidų savo ra
portuose. Jei tokios klaidos 
yra—tai jos lengvai atranda
mos, sako iždo departamentas, 
ir jos išeina raportuojančių ne
naudai.

Mokesčių kolektoriaus ofise 
dirba specialiai klerkai, kurie 
pagelbsti žmones raportus iš
pildyti ir tiems, kuriems pil
dymas yra neaiškus gali pas 
tuos klerkus kreiptis. Arba se
kite “Naujienas”.

Income taksų blankas bus 
galima išpildyti ir “Naujienų” 
ofise.

“Jo nustojusi Ap
švietos draugija pa

liktų be galvos”

šį vakarą įvyksta Lietuvių 
Socialistų Sąjungos' Chicagos 

Į Centralės kuopos susirinkimas 
i “Naujienų” name. Visi nariai 
I ir norintįs įstoti yra prašomi 
, atsilankyti.

Bus svarstoma apie ateinan
čią Pirmą Gegužes šventę ir 
jos tinkamą apvaikščiojimą ir 
taip jau apie šio sezono kuo
pos didįjį parengimą — tea- 
tralį vakarą. Yra užprašyti at
silankyti ir būrys scenos dar
buotojų pasitarimui. Tat, nepa
mirškite, šj\ vakarą, vasario 15 
d., 8 vai. vakare, Naujienose,

Kvieslys;

VASARIO 15, pereitais metais 
(15 “Naujienų”)

CHICAGOJE
Mirė Stella Gulinauskienč- 

Gramulytė, 25 metų amžiaus, 
1031 Chicago st., Michigan Ci
ty..

Geležinkelių bendrovės pa
reiškė nukaposiančios darbinin
kų algas 15% vieniems me
tams.

Francis Hernandez, 1066 W. 
Roosevelt Road prisipažino nu
žudęs bedarbį Charles Caldvvell, 
kuris užėjo pas jį pasišildyti.

VAS. 15, 10 metų atgal 
“Naujienų”): 
CHICAGOJE:

Automobilių nelaimėje 
užmušti lietuviai, Petras
siulis, 20 metų, 106C2 Michigan 
avenue ir Charles Trakas, 128 
Kensington avenue.
KITUR:

Septynioliką dienų užgriūtas 
Ca've City, Kentucky anglių ka
syklose išbuvo Floyd Collins. 
Jo gelbėjimo darbas labai pa
vojingas. I
Vas. 15, Dvidešimts metų atgal 
(Iš “Naujienų”)* 
CHICAGOJE:

Vas. 15, 1915 motais buvo 
paskelbta, kad apsivedė: A. Re- 
pilanskis su Marijona Zimon- 
taite; Jurgis Čisunas su Fran- 
ces Juciute; Antanas Adama- 
vičlus su Julija Randaite; S. 
Kukevičius su Marija Šerėnai
te; C. Davidonis su Elžbieta Ei
noris iš Melrose Parko.

CLASSIFIEDADS
Furniture & Fixtures 

Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269
—.....o **■--*■

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

Personai 
Asmenų Ieško 

*****^*^-«*«*<W l<w*SZ*^V*w*M*-W*W«w>*,^^

PAIEŠKOMAS Kazimieras Goš
tautas 56 metų amžiaus, kuris pra
sišalino iš namų vasario 5 d. 1935 

j m. 6 vai. vakare. Prašomas tuo- 
! jaus sugrįžti. Kas praneš jo da
bartini adresą duosime $10.

Moteris Marijona ir sūnūs 
KAZIMIERAS GEŠTAUTAS 

5929 S. Fairfield Avė. 
Chicago, IU.

Kadangi jury nerekomendavo 
kaltininko pasigailėti, «tai tei
sėjas Trenchard Flemingtono, 
N. J. teisme pasmerkė Haupt
manną mirčiai elektros kėdėje 
kovo 22-rą dieną.

“Naujienos” atsiklausė visos 
eilės Chicagos lietuvių apie jų 
nuomones dėl nuosprendžio ir 
štai ką atsiklaustieji atsakė:

J. W. Mironas, 6648 Stony 
Island avenue:

Mano nuomone, nuosprendis 
buvo nepamatuotas. Kad Haupt
mannas yra vienaip ar kitaip 
įsivėlęs į Lindbergho vaiko tra
gediją — apie tai neabejoju. 
Bet jis neturėjo būti nubaus
tas mirtim. Aš manau, kad 
bausmė turėtų būti pakeikta 
kalėjimu, arba, byla turėtų bū
ti iš naujo perstatyta.

A. P. Kazwell, 7221 
Mozart Street:

Nemačiau įrodymų,
Hauptmannas pagrobė arba už
mušė vaiką. Man išrodo, kad 
mirties bausmė neteisinga. 
Hauptmannas turėjo būti nu
baustas nuo 1 iki 10 metų ar 
daugiau kalėjimu už pinigus, 
bet ne už pagrobimą ir užmu
šimą.

Justinas Mackewicz, 2324 S. 
Leavitt Street:

Nuosprendis buvo visai tei
singas/Teismas turėjo užtekti
nai įrodymų pasiųsti Hauptma
nną į elektros kėdę. “Kidnapi- 
nimas” 
mirtimi

tikiu, kad jis yra įsivėlęs į pa
grobimą, bet nebuvo įrodyta, 
jog jis tikrai vaiką pagrobė ir 
užmušė.

P. Rishkienė, 4339 S. Talman 
avenue:

Man 
sa, gal 
jis tai 
vaikas
užsimušė, 
nubaustas per smarkiai. Aš ma
nau, kad jam reikėjo duoti sun
kaus darbo kalėjimą.

Adv. J. Mockus, 163 West 
Washington St.:

Aš netikiu, kad nuosprendis 
buvo teisingas. Nebuvo įrodyta, 
jog Hauptmannas užmušė vai
ką arba jį pagrobė. Be to, aš 
esu priešingas mirties bausmei 
ir tikiu, kad niekas neturi tei
sės atimti nuo žmogaus jo gy
vybę.

Dr. J. J. Kowarskas, 2403 W. 
63rd Street:

žmonių grobimas turėtų bū
ti baudžiamas mirtim. Teismas 
turėjo visus įrodymus inkrimi
nuojančius Hauptmaną ir aš 
manau, kad mirties bausmė 
pilnai pateisinama.

A. W. Linkonienė, 5427 
Hamlin avenue:

Man iškada žmogaus. Aš
manau, kad jis pagrobė vaiką 
arba, kad jis butų galėjęs tą 
padaryti. Už pagrobimą ir vai
ko. užmušimą jį neturėjo baus
ti. Už pinigus — taip.

P. Kazlauskienė, 6803 South 
Peoria avenue:

Aš
lėčiau pasakyti? Geriau paklau
skite mano vyro...

ROSELAND. — Per nekuri 
laiką sirgo Jurgis Pakaušis. Jis 
ėmė eiti geryn ir manė, kad 
jau atsikratė nuo ligos. Bet ne
laboji ir vėl prisikabino. Jo pa
dėtis pasidarė tiek pavojinga, 
kad buvo išvežtas j Chicago 
Memorial ligoninę, prie 53-čios 
ir Cottage Grove, kur neprilei
džia prie ligonio nei lankyto
jų.

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

Collateral Paskolas.

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

Tel. Franklin 0576

Marąuetteparkiečiai 
rengia vakarą AL 

TASS naudai

Halsted
Hauptmannas neturėtų būti 

baudžiamas mirtimi. Nors aš

MARQUETTE PARK. —Bu 
relis Marųuette Parko lietuvių 
rytoj vakare rengia linksmą 
kortų lošimo, bunco ir šokių 
vakarėlį, kurio visą pelną ski
ria Įeit. F. Vaitkaus skridimui.

Tas vakarėlis įvyks p. Sa

Nuo imu ir 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

®kw? -•• •

i??
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Lietuvių Socialistų Sąjungos Chi
cagos Centralė kuopa laikys mėnesi
ni susirinkimą penktadieni, vasario 
(Feb.) 15 d., 8 vai. vakare, Naujie
nų name, 1739 S. Halsted St.

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

Roseland Kliubu ir Draugijų Su
sivienijimo susirinkimu diena ir vie
ta permainyta. Dabar susirinkimai 
ivyks trečią 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.

28 Metų Sukaktuvių Vakarienė, 
programas ir šokiai rengia L. M. 
Dr-ja Apšvieta, nedėlioj vasario-Feb. 
17 d., Hollywood svet., 2417 W. 43 
St. Programe dalyvauja dainininkės 
A. Zabukienė ir O. Kačerauskienė, 
Jaunosios Birutės šokėjos p-lės E. 
Misčikaičiutė, E. Masalskiutė, A. ir 
S. Aleksiuniutės, Brighton Parko 
moterų sixtetas ir Brighton Parko 
dalis vaikų choro. Dalyvaus, dainuos 
p. Daugins ir tt. Pradžia 5 vai. vak. 
Iškalno tik 50c, prie durų 60c, Tikie- 
tus galima gauti iš kalno pas Ap- 
švietietes ir Komisijos nares A Mis- 
čikaitienę 3121 S. Morgan St. tel. 
Boulevard 1605, K. Keturakiene, 525 
Oakwood Blv. tel. Oakland 7184. Kvie
čia skaitlingai publiką atsilankyti.

Rengimo Komisija.
Dr-ja Lietuvos Dukterų laikys su

sirinkimą šeštadieni vasario 16 d. 7 
vai. vakare, Mark White Parko sve
tainėje. Visos nares esate kviečia
mos susirinkime dalyvauti laiku, 
nes reikės svarstyti eilę klausimų 
taipgi xOak Forest komitetas išduos 
savo raportą vasarinio išvažiavimo; 
komisija praneš kur įvyks išvažiavi
mas ir kada tad nepamirškite 
sirinkimo.

A. Dudonienė nut.

REIKALINGAS kriaučius prie 
naujo darbo, Jims Tailor Shop, 431 
S. Dearbom St. Room 217.

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

631
arba auksines materijos (kuri dabar labai madoj) 

šilkinės materijos.' Sukirptos mieros 
colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giai! virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa4- 
vardę ir adresą. Ęiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. < Gali
ma pasiųsti, pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus peikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Lietuvių Piliečių Brolybes 
Amerikoj susirinkimas ivyks 
dieni vasario 17 d. 1 vai. po pietų 
J. Garbužio svet., 3749 S. Halsted 
St. Visi nariai malonėkite daly
vauti nes turime daug svarbių rei
kalų dėl aptarimo. Taįpgi nepa
mirškit naujų narių prikalbinti pri
sirašyti prie kliubo.

M. Batutis prot. rašt.

Vasario 17 d., p. Barausko svetai
nėje 2244 W. 23 PI., 1 vai. po pietų, 
ivyks svarbus Draugijos Lietuvos 
Ūkininko mėnesinis susirinkimas. 
Kviečiame visų narių būtinai daly
vauti. nes bus daug svarbių reikalų 
svarstoma.
renkami dėl ateinančio rengiamo ba
liaus, tat malonėkite visi susirinki
me atsilankyti.

lieva Lukošiūtė fin. rašt.

Iškilmingas Atidarymas Alice Yanas 
ir K. Wenskus

WESTERN TAVERN
4704 So. Western Avenue

Vasario-February 16 d., 1935 m.
Gros muzika., šokti, gerti, valgyti kiek norėsite.

Maloniai kviečia visus ALICE YANAS, po tėvais LEKAČUKfi 
Stulgiu parapijos ir K. WENSKUS.

CHICAGOS LIETUVIŲ ATYDAI
Pranešu visiems Chicagos ir apielinkės lietuviams, kad naujas 

savininkas MIKE BIAGO išrendavojo antrą naują St. Svilaįnio vietą
83 and Kean Avenue.

kur pasirenduoja platforma dėl piknikų ir išvažiavimų ir svetainė 
dėl parių. — Kreipkitės į senąją vietą

MIKĖJ BIAGO
4358 So. California Avė.

OKSAS EXPRESS, Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Special. Franklin 
County Egg — $5.85 —1 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.85). Pristatėm .vi
sokių kitų rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambarių rakandus 
— nuo pirmų lubų iki pirmų lubų, 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra. 
šaukite John Oksas, 2649 W. 43rd St. 
Tel. LAFAYETTE 8980.

NAMU 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. vąk. šventadie
niais nuo 10 rvto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio 
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 
{vairus

na-

IŠRADIMAI užpatentuojami — fi
nansuojami — parduodami, 
ta 80 metų. SAUNDERS, 
Evans Avė., Tel. Fairfax 0614.

PARSIDUODA Kotelis ir Tavern, 
biznis išdirbtas per daug'metų, ran
dasi geroje vietoje. Biznis geras 
visados ir parduosiu pigiai.

1245 So. Michigan Avė.

Exchange—Mainai
MAINYSIU Pianą ant loto ir pri

dėsiu pinigu. Lotas turi būt West 
Lawn apielinkėj. šaukite Frank 
Ridlauskls, Republic 9599.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

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

Tel. Repuhlic 2800—2801

PARSIDUODA bizniavęs namas 
su Hardware bizniu. Geroj koloni- 

Jstęig- joj — Marouette Parke arba mainy- 
6430 siu ant farmos arba kas ką turi. 

6825 So. Western Avė




