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Vokietija pasmerkė mirčiai dvi Lenkijos šnipes
Lenkijos baronas nu 

teistas kalėjimai)
Baronesa ir jos draugė pasmerktos mirčiai. 
Lenkijos baronas ir dvi moterys nuteisti 

-kalėjimam Lenkija prašo juos pasigailėti
BERLYNAS, vas. 17. —Bai- yra tiek nusiminęs, kad jo 

susis ir visų nekenčiamas “liau- draugai saugo jį dieną ir naktį, 
dies teismas”, kur teisėjais yra prisibijodami, jog jis gali kė- 
vien nacių viršininkai, pasmer- sintis nusižudyti. Von Berg 
kė mirčiai už šnipinėjimą Len- yra augštas aviacijos viršinin- 
kijos naudai baronesą Benita 
von Berg, kuri yra persiskirusi 
su savo vyru Richard von Fal- 
kenhayn, sunum pagarsėjusio 
laike karo gen. Erich von Fal- 
kenhayn. Už tą patį nusikalti
mą liko pasmerkta mirčiai ir 
jos artima draugė Renate von 
Natzmer, aristokratė, kuri dir
bo karo ministerijoje.

Jos, teismo nuosprendžiu, tu
ri būti nužudytos šį pirmadienį 
—rytoj,—nukapojant joms gal
vas, nes tik tokį būdą naciai 
vartoja žudymui pasmerktųjų 
mirčiai kalinių.

k’aronesos meilužį jaunas h 
gražus Lenkijos kapitonas, ba
ronas Jurek von Sosnowski, 
taipgi dvi jam gelbėjusios šni
pinėti Vokietijos ministerijų 
sekretrės, abi aristokratų kil
mės, liko nuteisti kalūjiman iki 
gyvos galvos.
Lenkija bando juos išgelbėti

“Liaudies teismo” nuospren
džius gali atmainyti tiktai pats 
“tautos vadas” Hitleris. Prie 
jo tad ir kreipėsi Lenkijos am
basadorius Jozef Lipski, prašy
damas visiems nuteistiesiems 
pasigailėjimo. Jis pripažino, 
kad baronas von Sosnowski šni
pinėjo “iš meilės savo tėvynei”. 
Bet kad tarp abiejų šalių jau 
užsimezgė labai artimi draugiš
ki ryšiai, tai šnipinėjimo dra
mos jau yra praeities dalykai, 
kuriuos reikia užmiršti ir pasi
gailėti.

Jis be to pasiūlė baroną von 
Sosnowski ir baronesą von Bferg 
išmainyti ant visų Vokietijos 
šnipų, kurie dabar yra įkalinti 
Varšavos kalėjime.

kas, geras pažystamas aviaci
jos ministerio ir Prūsijos pre
mjero Goering. Bet nė tas ne
pagelbėjo.
Moterys šnipinėjo iš skurdo
Teisme paaiškėjo, kad kaip 

Renate von Natzimer, taip ir 
kitos ministerijos sekretorės 
tiek mažai uždirbdavo, jog joms 
buvo sunku’ iš savo uždarbio 
pragyventi, tad jos lengvai pa
sidavė pagundai ir ėmė šnipi
nėti savo uždarbio padidinimui.

Kaip bus įvykinta mirties 
bausmė

Jei Hitleris nesuteiks pasi
gailėjimo abiėms nuteistosioms, 
tai joms, baronesai von Berg 
ir jos draugei Renate von Natz- 
mer, rytoj bus nukirstos gal
vos su dideliu tam tikru kirviu. 
Budelis bus pasirėdęs fraku ir 
su baltomis pirštinaitėmis. Abi 
jos, su’ nuskustais apie kaklą 
plaukais, bus atvestos prie ka
ladės, suklupdytos ir prokuro
ras perskaitys teismo nuo
sprendį. Po to jis trumpai pa
reikš: “Budeli, atlik savo par
eigą”—iškeltas kirvis nusileis 
ir viena po kitos nusiris prie 
budelio kojų kruvinos galvos.

Siekiasi nustatyti 
naujų tolimo skri

dimo rekordą
Francuzų lakūnai Codos ir Ros- 

si skrenda iš Francijos į Ar
gentiną

Meilės dramos šioje byloje
Gražioji baronesa šnipinėjo iš 

meilės prie barono Sosnowskio. 
Jos vyras, baronas von Berg, 
kad išgelbėti jos gyvastį, pa
staromis dienomis su ja persi
skyrė, kad ji galėtų apsivesti 
su baronu Sosnowskiu, tuo bu- 
du pataptų Lenkijos piliete ir 
delei to gal nebūtų baudžiama 
mirtimi. Bet vedybos tarp ba- 
ronesos ir Sosnowskio vistiek 
neįvyko.

Baronesai gelbėjo ne tik ant
rasis jos vyras, von Berg, bet 
ir jos pirmasis vyras von Fal- 
kenhayn. Tečiaus jų pastangos 
nuėjo niekais. Dabar von Berg

PARYŽIUS, vas. 17. — Pran
cūzų lakūnai Paul Codos ir Mau- 
rice Rossi išskrido iš Marseilles 
į Buenos Aires, Argentinoj, 6,- 
875 mylių atstume, kad nusta
tyti naują tolimo be sustojimo 
skridimo rekordą.

Jie skrenda tuo pačiu lėktu
vu, kuriuo jau kartą nustatė 
tolumo rekordą, nuskrisdami iš 
New Yorko į Syriją, Mažojoj 
Azijoj. Paskui jie juo atskrido 
iš Paryžiaus į New Yorką ti
kėdamies pasiekti Californiją, 
bet neįstengė.

šiuo laiku jie skrenda per 
pietinį Atlantiką.

R H
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oio biuras Šiai dienai prana
šauja:

Nepastovus, biskį šilčiau.
Saulė teka 6:48, leidžiasi 5:-

“MIRTIES KAMERA”, KUR HAUPTMANN LAUKIA GALO ELEKTROS KĖDĖJ

Death row

•į:::

«.

TRENTON, N. J. — New Jersey valstijos kalėjimo “Mirties Kamera”, kur laikomi kaliniai pasmerkti mirti elektros kėdėj. 
Čia dabar sėdi Bruno Hauptmann, kuris turės mirti kovo 22 d. už Lindbergho vaiko nužudymą. Dešinėj yra elektros kėdė, 

kuri Haupt manno laukia.

rytas mirties .kame- Chicago s Lietuviai

Švedija plečia val
džios kontrolę biznio

roj valstijos kalėjime

ne-

17,- 
No.

TRENTON, N. J., vas. 17.— 
Bruno Hauptmann, kuris yra 
pasmerktas mirčiai už Lind- 
berghų kūdikio nužudymą, va
kar liko atvežtas iš Flemington 
kalėjimo į vietos valstijos ka
lėjimą ir tapo uždarytas mir
ties kameroj, kur lauks nužu-v 
dymo elektrikinėj kėdėj.

Įeidamas į valstijos kalėjimą 
jis dar sykį pareiškė savo 
kaltumą.

HauptmannUi duotas No. 
400 ir jis liko patalpintas
9 kameroj, greta egzekucijos 
kameros, kur randasis ekeltri- 
kinė kėdė, taip kad pro jo ka
merą turės praeiti penki kiti 
kaliniai, kurie irgi laukia nu
žudymo toje pačioje elektrkinėj 
kėdėje. I

Skelbiama, kad gubernatorius 
Hoffmann ir teisėjas Trenchard 
gavę grūmojančių laiškų, 
grąsinančių mirtimi, jei Haupt- 
mannas bus nužudytas. Laiškai 
išsiųsti iš Washingtono. Spėja
ma, kad juos rašė kokis pakvai
šėlis.

20 kalinių pabėgo iš 
kalėjimo; 15 sugauta

GRANITE, Okla., vas. 17.— 
20 ginkluotų įšmugeliuotais 
ginklais kalinių, po mūšio su 
sargyba, pabėgo iš vietos ka
lėjimo. Bet visi jie, išėmus 
penkis, liko sugauti. Niekurie jų 
yra sužeisti.

su Klaipėda!
Nužudė bakteriją? 
mis; du indusai pa

smerkti mirčiai

Siūlo didžiumą vietų 
Klaipėdos vokie- 

iams
Anglijos parliamente taip pa

reiškė ministeris Simons

Todėl jokie reikalai 
apsvarstyti. Vis dar 
derybos tarp seimelio 
Anglų vyriausybė vi-

CHICAGO.—Didžiuliame masiniame susirinkime, vakar Lie
tuvių Auditorijoje, kuriuo Chicagos lietuviai apvaikščiojo 17 
metų sukaktuves Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo ir ku
riame dalyvavo ir 20 draugijų atstovai, liko vienbalsiai priimta 
sekama rezoliucija:
l REZOLIUCIJA

švęsdami septynioliktas metines Lietuvos nepriklausomy
bes paskelbimo sukaktuves, mes, Chicagos lietuviai, susirinkę 
į masinį mitingą Chicagos Lietuvių Auditorijoje, Vasario 17 die
ną 1935 metų, reiškiame savo giliausią užuojautą Lietuvai jos 
pastangose atgauti Vilnių ir apginti nuo priešų žobangų savo 
teritoriją.

Mes griežtai protestuojame prieš Vokietijos “nacių” grasini
mus Lietuvai ir jų neteisėtas užmačias Klaipėdos krašte. Tvir
tai pasitikėdami, kad pasaulio simpatija bus su Lietuva, kuomet 
ji nesvyruojančiai pasmerks priešvalstybinius sąmokslus Klai
pėdoje, mes iškilmingai pasižadame Lietuvą remti, idant ji lai
mėtų ir pašalintų visas kliūtis iš savo ikelio į įvykdinimą tų 
principų, kurie yra pareikšti jos nepriklausomybės deklaracijoje.

ALIPORE, Indijoj, vas. 17.— 
čia užsibaigė ilgas nagrinėji
mas “mokslinės” žmogžudystės.

Turtingas žemės savininkas 
Pandey eidamas gatve pajuto, 
kad kas jį įdūrė. Puolikas pa
bėgo, bet Pandey sunkiai susir
go ir neužilgo pasimirė. Nors 
ir bandyta jo mirties priežastį 
paslėpti ir jo kūnas liko sude
gintas, tečiaus vistiek išėjo aikš
tėn, kad jo pusbrolis, jo turto 
paveldėtojas, susitaręs su vie
nu daktaru, jį nužudė įleisda
mi į jo kūną maro bakterijų. 
Tų bakterijų daktaras gavo iš 
Bombay ligoninės. Pusbrolis ir 
daktaras pasmerkti mirčiai.

Kiti du daktarai, kurie bandė 
žmogžudystę paslėpti ir parašę 
melagingą mirties raportą, liko 
išteisinti.

Anglijos parliamente sausio 
30 d. užsienio reikalų ministe- 
riui Simonui buvo duotas pa- 
paklausimas apie Klapiėdą.

Atstovas Wedgewood paklau
sė ,kokių žygių nori imtis Ang
lijos vyriausybė Vokietijos ar 
Lietuvos puolimams sulaikyti.

Sinomas į tai atsakė: “Del 
nepakankamo atstovų skaičiaus 
Klaipėdos seimelio posėdis vėl 
neįvyko, 
nebuvo 
vedamos 
partijų.
somis priemonėmis stengiasi į- 
tikinti tuos, kurie atsakingi už 
dabartinę padėtį, kad pagei
daujamas yra susitarimas, ku
riuo Klaipėdos krašte galėtų bū
ti sugrąžinta normali padėtis”.

Konservatorių atstovas Moo- 
re paklausė: “Ar užsienių rei- 
kalų~ ministeris yra įsitikinęs, 
kąd Lietuvos vadžios organai 
stengiasi paremti normalų sei
melio funkcionavimą?”

Simons atsakė: “Aš esu pa
informuotas, kad Klaipėdos 
krašto gubernatorius parodė 
taikingą nusistatymą ir kad jis 
jau pasiūlė vokiškai partijai net 
tris vietas direktorijoje iš pen
kių”.

Pilsudskis važiuosiąs 
pas Hitlerį pa

sitarti

New York ruošias di
deliam liftu streikui

Moteris nušovė bro
lį ir seserė, du pašovė

STOCKHOLM, vas. 17. —Pa
reiškusi, kad nevaržomos kom- 
peticijos dienos, kada ji besi- 
siekdama vis didesnių pelnų 
nukrypdavo į Žalingą visam 
kraštui spekuliaciją jau praėjo, 
socialistinė Švedijos valdžia pa
siūlė parlamentui įvesti dar

HAVANA, Kuboj, v. 15. — 
Pereitą naktį čia sprogo dau
giau kaip 50 mažų bombų, ku
rios betgi didesnių nuostolių 
nepadarė.

SAARBRUCKEN, v. 17. — 
Vakar Saar kraštą apleido Ho- 
landijos kareiviai. Jie yra pir
mieji išvykę namo kareiviai iš 
internacionalinės armijos, kuri

valdžios monopolį gasolino, ką- patruliavo tą kraštą laike pie
vos ir vaistų , biscito.

NEW YORK, vas. 17. — Po 
pirmadienio didžiule New Yorko 
raštinių darbininkų armija, ku
ri dirba dangoraižiuose, galbūt 
turės pėsčiomis liptif į savo 
darbavietes, nes pirmadienio 
vakare ruošiasi sustreikuoti visi 
elevatorių (liftų-keltuvų) darbi
ninkai. Vedąmos skubios dery
bos, kad streiko išvengti, bet 
abejojama ar pasiseks tai pa
daryti.

Meistas jau ruošiasi prie šio 
streiko. Pasinaudojant teise 
saugoti žmonių sveikatą, mies
tas ruošiasi pastatyti liftus ope
ruoti policiją ir ugniagesius.

Be liftų operuotojų manoma 
pašaukti streikan trobesių su- 
parintendentus, jani’torius, du
rininkus, langų valytoj us, por
terius, jų pagejbininkus, grindų 
plovėjas ir kitus trobesių dar
bininkus.; \ ' '' ' "fį ‘ ■ * •

■ j...(J

CLEVELAND, O., v. 15. ~ 
Fisher Body Corp. darbininkai 
pasiūlė kompanijai įvesti 30 
vai. darbo savaitę.

LEROY, III., vas. 17. —Miss 
Ethel Howard, 45 m. senmer
gė, nušovė savo brolį James, 
taipgi seserį Mrs. Campbell. 
Kartu ji peršovė ir sunkiai su
žeidė savo seną tėvą ir jauną 
sesers sūnų.

Po to ji užsidarė viename na
me ir ilgai kovėsi su policija. 
Bet nežiūrint policijos kulkų 
lietaus ir dujų bombų, jai pa
sisekė pabėgti ir pasislėpti.

Masiniai areštai Ha 
vanos mokytojų

BERLYNAS, vas. 17. — Dip
lomatiniuose rateliuose kalba
ma, kad neužilgo įvykstąs as
meniškas pasitarimas tarp Vo
kietijos ir Lenkijos diktatorių 
—Hitlerio ir Pilsudskio.

Kalbama, kad Pilsudskis ne
užilgo mano išvykti į Ispanijos 
salas, ar Afrikos pakraščius, 
tai gal kely užsuks j Berlyną 
ir pasimatys su Hitleriu.

Socialistų areštai 
Viennoje

Socia-VIENNA, vas. 17 
listų demonstracijos mažais bū
reliais Viennoje tęsiasi ,ir tan
kiai tarp policijos ir demons
trantų įvyksta susikirtimų, ku
riuose nemažai socialistų areš
tuota. Suimta ir daug lapelių 
dalintojų,

Policija tąip stropiai darbuo
jasi ir pamačiusi daugiau kaip 
keturių žmonių būrelį, jį tuo- 
jairs puola ir išvaiko.

HAVANA, Kuboj, vas. 17.— 
Armija Areštavo veik pusę Ha
vanos mokytojų, kuriuos kalti
na Už dalyvavimą ABC slaptos 
revoliucinės draugijos suokalby 
nuversti dabartinę prezidento 
Mendietą valdžią. Areštuoti 
Havanos universiteto profeso
riai, gimnazijos mokytojai ir 
525 pradinių mokyklų mokyto
jai.

ABC vadai sako, kad jie ne- 
ruošią jokio sukilimo prieš val
džią.

Visos mokyklos ir universite
tas liko uždaryti neaprybotam 
laikui, studentams paskelbus 
streiką protestui prieš policijos 
užmušimą gimnazisto .

Rengkites prie karo 
Afrikoj, sako Musso

lini Italijai
RYMAS, vas. 17. —Diktato

rius Mussolini, kuris iki šiol ty
lėjo dėl kivirčių su Ethiopia, 
urnai prabilo, ragindamas sumo
bilizuotus Italijos karevius bū
ti prisiruošimiems karui.

Apie karą jis kalbėjo ir fa
šistų tarybai.

Jo pareiškimai buvo padaryti 
už kelių valandų po to, kai pir
mieji Italijos kariuomenės pul
kai išplaukė į Afriką—j Aby- 
sinijos frontą.

WASHINGTON, v. 17. —Va
kar augščiausias teismas laikė 
savo posėdį, bet jau nepaskel
bė, kad jis neišneš pirmądieny 
nuosprendžio aukso klausimu. 
Iš to spėjama, kad nuosprendis 
gali būti išneštas pirmadieny, 
bet kitų manymu, jis nebus iš
neštas iki kovo 4 d;

MASKVA, v. 15. — Rusija 
susilaukė daugiau muilo, nes 
pernai muilo gamyba padidėjusi 
67 nuoš., pagaminus viso 347,- 
000 tonų muilo.

LANSING, Mįch., v. 15. — 
Valstijos lęgislaturai pasiūlytas 
bUius, kad tie kalinių, kurie 
tik išsigali, užsimokėtų ir už 
savo “burdą”—už jų užlaiky
mą kalėjime.
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Naujas Pavojus Klaipėdos Kraštui
............ .....................................................T. N.*.. .............................................

Parsidavė dėl kiaulių.
Liudytojas Martynas Lab- 

rencas (ūkininkas iš Gibiškių 
kaimo, Klaipėdos apskr.; šiam 
vertėjo, žinoma, nereikėjo) sa
kosi 1933 m. rudenį norėjęs 
parduoti į Vokietiją veislinę 
kiaulę ir bulių, kreipęsis du 
ItaKus į Viehverwertungsgeno 
ssensCliaft, bet heptiėmę 
sakę: “Įstok į Neumanno par
tiją, tai pirksime.” O ta vokie-

Ir vėl Klaipėdos naciai ke
lia galvą prieš Lietuvą

Kaip tam žalčiui - Lietuva nukirto vieną 
galvą, tai atsirado kita

KAUNAS, vasario 1 d.—Jau 
yra žinoma, kad Hitlerio tar
nai vėl atgijo Klaipėdos kraš
te. Jie vėl išplatino savo gy
vatišką organizaciją, ir pasi
statė ant žūt ar būt atplėšti 
Klaipėdą nuo Lietuvos. Jie vi
sur platina obalsĮ “HeiJ Hit
ler”, bet kada neįvyko Klai
pėdos seimelio posėdis, ant 
vokietininkų suolų buvo rasta 
pripaišyta tų žodžių “Heil 
Hitler.”

Spaudos biuras “Talka“ pa
duoda sekamas žinias apie 
naują hitlerininkų organizaci
ją Klaipėdos krašte:

“Išardžius Neumanno, Zaso 
ir kitų vadovaujamas prieš
valstybines organizacijas, Klai 
pėdos krašte buvo aprimęs te
roras ir nacių veikimas. Bet 
paskutiniuoju laiku šis hitle
rininkų veikimas vėl 
jo. Pasirodo, kad jie 
dos krašte yra įsteigę 
zaciją, kuri planingai
naciams reikalingai propagan
dai varyti tani tikrus gandus. 
Organizacijoje yra sudarytas 
tam tikros trys grupės. I pir
mą grupę įeina krautuvių tar
nautojai, amatninkų mokiniai, 
mažažemiai, bežemiai ir visi 
tie, kurie nebijo didesnės at
sakomybės. Ši grupė turi savo 
uždavinį — kuo daugiausia į- 
vairių gandų paskleisti prieš 
Lietuvą, jos 
prieš Klaipėdos valdžią. J 
leidžia tokius 
girdi, būtinai greitai Klaipė- 
don ateisiąs Hitleris ir tada 
valstybei ištikimi lietuviai ir

vieno piliečio nusistatymą ir 
praneša apie organizacijai ne
geistinus asmenis pirmos gru
pės agentams, kad jie prieš 
tuos asmenis išvystytų akciją, 
ši priešvalstybinės propagan
dos organizacija sayp tikslams

siekti dar turi atskirą organi- čiOs trieili į Klaipėdos krdštą 
zaciją ryšiams palaikyti ir sU- SA dalys.
žinoti. Gatvėse ji lišstato net* žihičių kaimo mokyklos 
savo sargybinius, kurie seka mokytojas Kari Votel taip pat 
viską, kas mieste dedasi. ! patvirtino girdėjęs 19311-1934 

šalia tos propogandos —or- m. žiemą daug gandų, kad vo- 
ganizacijos—yra gerai išvysty- kiečiai greit ateisią į Klaipė- 
tas ir špionažas, kuriame da- dos kraštą, šis liudytojas vėl 
lyvaujančių asmenų pavardės 
Lietuvos valdžios atitinka
moms įstaigoms yra žinomos. 
Iškylant šios naujos nacių or
ganizacijos planams ir veiki-, 
mui, rimtesni Klaipėdos kraš
to gyventojai tuojau iš jos ša-1 
lininasi, kijodami <susilaukli 
naujos valstybės išdavimo by
los.”

Liudytojai patvirtina jau 
duotus kitų parodymus

—be vertėjo nė žodžio
Lietaoiškai

Pirmininkas:
1 visiškai nemoki lietuviškai.
I Volei: Nein.
i Pirmininkas: O vaikus 
kykloje ar mokai lietuvų 
bos ?

Votel: Jawohl. • x
Pirmininkas: Ar tamsta ži

nai, kad mokytojas Klaipėdos 
krašte privalo mokėti abi kal
bas?

Votoel: Jawihl.
Pirmininkas: Tai dėl ko 

tamsta nemoki?
Votel: (tyli)...

— nein.
Argi tamsta

mo
kai-

pa-

pagyvė- 
Klaipe- 
organi- 
leidžia

“Raus Litauer” “Heil Hitler” - to buvo 
mokinami vaikai Klaipėdos krašto 

mokyklose
KAUNAS, vasario 2 d. — 

Klaipėdos nacių byloje dar 
dvejetas dešimčių liudytojų 
išklausyta.

Daugumas liudytojų tik pa
tvirtina tą, kas jau pirmiau 
buvo paliudyta.

Ludytojai sakosi dclko jie 
buvo įstoję Į Ncumano parti
ją “Sovogą.”

Vieni dėlto, kad kitaip kiau
lių negalėję parduoti.

Kiti dėlto, kad turėję daug 
skolų, ir tikėjosi. gauti pinigų 
iš Vokietijos, kaipo pardavi- 
kai.

Treti dėlto, kad po Vokie-
vyriausyb^jif; Ai j a 1 Klaipėdai ’ busią geriau.

ic
gandus, kaip

Mokytojai gaudavo algų 
priedus iš Vokietijos, kol to 
nesustabdė Klaipėdos guber
natorius.

Klaipėdos krašto patvarky
mu visi mokytojai turėjo mo
kėti lietuviškai ir vokiškai ir 
mokinti vaikus abiejų kalbų. 
Vienok daugelis mokytojų 
mokino vaikus lietuviškai, pa
tys nemokėdami.

Mokyklose vaikai gaudavo 
atžymėsimus už geriausia nu
pieštas nacių vėliavas su na
ciškais kryžiais ir su parašais: 
“Raus Jliden” ir “Raus Li
tauer.”

Pasisveikinimo žodžiai buvo 
“Heil Hitler.”

Iš sekamo liudijimo galima 
aiškiau suprasti, kokie lietu
vių kalbos mokytojai yra 
Klaipėdos krašte. Liudytojas 

dedami padėtimi, sužino kiek- Frenkler, Žemaitkiemio mo-

Ypač daug panašių gandų įpa- 
reiguojami leisti krautuvinin
kai ir smuklininkai.

Antrajai priešvalstybinės or
ganizacijos grupei priklauso 
aukštesni asmenys, kurie pa
leistus gandus, šmeižtus ir gą
sdinimus turi patvirtinti ir 
psichologiškai gyventojus pa
veikti. Tai grupei priklauso 
dvarininkai, pirkliai, gydyto
jai ir vaistininkai.

Trečiai tos šmeižto organi
zacijos grupei priklauso val
dininkai, mokytojai ir keliau
jantieji įvairių firmų agentai. 
Šios grupės nariai, pasinau-

kyklos mokytojas, parodymus 
davė vokiškai, per vertėją, ir 
kada teismo pirmininkas jo 
užklausė:

“Ar tamsta ir dabar moky
tojauji.”

“Jawolil,” buvo Frcnklenio 
atsakymas.

"Biske supranto”
Pirmininkas: Ir lietuvių

kalbos vaikus mokai?
Frenkler: Jawohl.
Pirmininkas: Kaip gali mo

kyti, pats nemokėdamas?
Frenkler: Biske supranto...
Pirmininkas: “Biske supran

to’’... Tai taip tamstą ^mokini, 
jeigu' tik “bisk^^ft^įntd” ?

Frenkler (per vertėją): Mo
kyklų patarėjas Naujoks galė
tų pasakyti, kaip aš mokinu. 
Patarėjas labai patenkintas 
mano lietuvių kalbos dėstymo 
metodu...

Pirmininkas: Ar nemokėji
mo metodu?

Frenkler: 
trauko)...

Pirmininkas: Vis dėlto ne
galima taip nesąžiningai mo
kyti vaikus, pačiam nemokant 
lietuvių kalbos.

Kitas Žemaitkiemio mokyto
jas, liud. Benno Waitschies 
(šis apsiėjo be vertėjo) pasi
sakė įstojęs į Sovogą tik dėl 
to, kad nesumažintų algos; jis 
patvirtino girdėjęs žmones Ši
lutėje ir jos apylinkėse kal
bant, kad iš Vokietijos galiu-

ir

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albnny 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne* 
tie blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI
JOSEPII J. GRISU

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Ąve. 

Tel. Boulevard 2860 
Rez. 6515 8o.Rockwell St. 

Tel. Republic 9723

AKIŲ SPECIALISTAI

Palengvinti Skaudamą Gerklę 
Minutesį Tris

1 Sutrupinki* ir ilmaišykit .1
■ BAYER Aspirin Tabletkasl/3 

Rti'do vandens.

O Nuodugniai gargaliuokite — 
Užverukit galvi* | užpakali, 

tegul truputis nulaša I gerklę. 
Padarykit tai dusyk. Po garga- 
Davimui neplauki* burnos.

JttR tw 4aitl. Prtlm-
• kit 3 BAYBR Aapb-ln Tab- 

Ictkaa. pilus van*
don.. Atkartoki*, jei r«IWa. »o- 
kant nurodynn|. pakelyje.*

tininkų organizacija, sako liu
dytojas, brangiau kaip kiti 
eksporteriai mokėdavo už iš
veždinus į Vokietiją gyvulius. 
t)el to liudytojas sakosi ir Įs
tojęs Į Sovogą. Kai įstojo, tai 
toji organizacija ir dvi kiau
les iš jo nupirko...

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

Zy Rakinu 
<SpecicdiAt6, wbtrmak

/orECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Doub/e lested/DoubfeAcfion! 

ftFdp BAKING
POWDER

Šame Prke Todayas 44 YearsAęo 
25 ounces for 254 

FuII Pack «■» No Slack Fillind
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 

U5ED BY O U R. GOVERNMENT

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai
LIETUVIAI LIETUVIAI

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. N e dėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Phone Canal 6122

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

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

« Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hvde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

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

Tel. Kenvvood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

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 St., netoli Morgan Sc

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 74M

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 12-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti 

7; , , . , —b,-- •

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9-9
2420 W. Marąuette Rd.
arti Westėrn 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.

Seredoj pagal sutarti.

uo Tiki 4

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
lubos 

’ 1 ČrilCAGO. I

vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone M1DWAY 2880

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optpmetrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių itempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, hervuotū- 
mo, skaudamą akių karštu atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sv 
elektra, parodančią mažiausias ktai- 
dar. Specialė atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
delioj nuo 10 iki 12,

> '

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

4712 South Ashland AV.
Phone ĖouleYard 7589

A. Montvid, M. D.
i West To\vn Statė Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7830
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. Maunce Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

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

Rez. Telephone Plaza 2400

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nUo 7 iki 9 
val.t Nedaliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted St. 
Tol. Roulevard 1401

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 
chronišku ligų.

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

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

dieną.

Moderniškas, Moksliškas Budas 
Stebėtinai Lehgvas

ATSIMINKIT NURODYMUS 
PAVEIKSLE

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

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

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

BAYER Aspirin kainos tapo galuti
nai nupigintos, taip, kad dabar nėra 
priežasties priimti kitas negu tikras 
Bayer, kurias jus norite.

DABAR
1*irI U U KAINOS ant Genuine Bayer 

Aspirin RądikaliŠkai Nupi
gintos ant Visų Didžių.

CKlATltir

I Nebesirūpinkite dėl
H odos niežėjimo, Plai

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BAĘSĄMUOTOJAS 

Patataavimas geras ii* nebrangs

718 W. 18th St
T®L Monro® 8877

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

PatarhaVja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu-

5314 w. 23rd Pi., tJhicago 
Tel. Cahal 2515 arba 2516 

SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct., Cicero, BĮ. 

T®L Cieaio >927

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ill.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir grąži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

V skanų, Išbėrimų, 
Dėmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugia ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
85š, 60c, $1.00.

Preferred millions 
to mayonnaise

Rinktinas dalys J 
s u p 1 a ktoa iki 
švelnaus smeto-M 
nuoto miši
nio Kr ftf 1/ 
Miracle Whip. 
mašinoje.

žemo
jš'Qp S K iP-R i TATlOTM S

DR. G. SERNER 
.. LIETUVIS 

Tėl. Yafdš 1829
PHtaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

.Ofisas ir Akinių .Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos uo 10-r-4, nuo 6 iki 8 

Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

AKIU SPEO AUSTAS
27 METU PATYRIMO

Visi Telefonai:

Stop 
Įtching 
1 Skin

Dr. John J. Smetana 
optoMetristas 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. . Phepe Canal 0523 
Valandos nuo 9:30'iki,12 ir nūo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro, Nedalioms iiuo 
'liflO iki 12:00 Kolhnmo Ii otų vilkfti

DrCMICHELOD
Kalba Lietuviškai

Kreivu hkid speci# 
lištAs. Vaikų kreiva* 
akis ištaiso be ope
racijos. Pig i o m i s 
kainomis, lengvais 
išmokėjimais. Pri
taikinimas akinių 
teisingus mažiems 
tr dideliems. Pata
rimai dykai. y

4654 So. Ashland
prie 47tl« St ’Šit 2 lobu.

T«L Boulevard 1243

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulance Patarna
vimas Dieną ir Nak
ti. Moderniška Kop

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

J. F. EUŪEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-b7 S. Hertnituge 
Avenue • ■ 
Skyrius.

4447 S. Fairfield Avė.

Laidojame ant lengvų išmokėjimų 

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

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

N. RADIS Ch.
ANTANAS PETKUS

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct 
Tel. Cicero 2109 

CICERO. ILL.

"HMM!"'
Juozapas Eudeikis

ir

Tėvas
Laidotuvių Sąlygos

< Lengvais Išmokėjimais 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

Modemiška koplyčia dykai. 
668 18th SL Tel. Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

I.J.ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
Td. Cicero 8724. Koplyčia dykai
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JEI REIKeS MIRTI, TAI MIRSIU KAIP VYRAS
rm

Vitkauskas

kituose miestuose!

APEX
SKALBIAMOS MAŠINOSKenosha, Wis

NAUJI MODELIAI

CASH $39-5°

aukščiau

Gerkit ir Reikalaukit

Lietuviškos
Degtinis

NATHAN 
KANTER

sykiu sa- 
vakarą ir 
Kas dar

yra pa- 
prirašyt

aujienų 
Bulaw’ą

DIGESTIBLE 
AS MILK 
ITSELFl

kiek
nes

Budriko krautuvėje kasdieną demonstruojamos naujos 
APEX mašinos ir parduodamos lengvais išmokėjimais 
po $1.00 į savaitę.

Suprosina Drapanas į porą 
darbo.

ŽIŪRĖK! ŽIU 
RĖK! KĄ 
NUPIRKS

France’* giant new Maplane.
Francuzų milžiniškas jūrių lėktuvas, kuriuo

Bartkaus 
buvo

A splendid cheese 
food for children

It spreads 
slices 

toasts 
melts

iš toliau 
sunkus ir Ratelio ižde nedaug 
pinigų tėra.

Gerai dar, kad šį sezoną baig
ti apsiėmė p. Pūras, kuriam pa
dės J. Macnorius. Abu yra seni 
choro darbuotojai. Manau, kad 
jiems vadovauti chorui seksis.

— Reporterio pagelbininkas.

Visose Alinėse
Mutual Trijų 

žvakidžių 
Kentucky 
Bourbon

APEX Prosinimo Mašina 
valandų vietoj visos dienos

DEFALTUOTUS MORTGEČIUS už 
kurios mokų cash. Taip-gi perku ir 
GERUS MORTGECIUS už mažų 
nuolaidą. .......

Atsišaukite tuo jaus pas
M. C. LAZUTKA

3251 S. HALSTED STREET

Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free *‘Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Murinę C®., Dept. II. S., 9 E. Obio St.. Chictgo

P-ui C. K. Braze-Braze- 
vičiui gimimo dienoje 
buvo iškirstas siur
prizas: susilaukė ne
tikėtų svečių ir dova
nų. — Iš Floridos grį
žo p-ia Schlagerienė. 
— Dailės Ratelio cho
ras turi keblumų su 
chorvedžiais.

100 NAUJŲ 
KAUTŲ 

DEL MOTERŲ IR 
MERGINU 

Pratuštini mo 
Kainomis

x Puikiais kailiais pa* 
dabinti x šiltu pamu
šalu tarpeliuose x 
Nauji materiolai. x 
Kiekvienas kautas ne- 
paprastas barmenas.

S. L. A. 50 kuopos 
darbuotė

Pirmadienis,* yas. 18, 1935

“Aš esu nekaltas”, pareiškė Bruno Hauptmann, nuteistas 
mirti už Lindbergho vaiko nužudymą. “Bet jei reikės mirti, tai 
mirsiu kaip vyras”. Hauptmannas apeliuoja, bet turi mažai vil
ties, kad nuosprendis bus pakeistas, šis paveikslas buvo nu
trauktas po bausmės išnešimo,Hunterdon apskričio kalėjime.

Vasario 8 d. buvau pakvies
tas j p. C. K. Braze namus pa
silinksminti ir palinkėti visokių 
laimių. Mat, tai buvo Braze- 
Brazevičiaus gimimo diena. 
Senas musų kolonijos veikėjas 
ir veteranas labai nusistebėjo, 
kai netikėtai pradėjo rinktis 
svečiai ir sveikinti jį su gimta
dieniu. Visi linkėjo’ jam gyven
ti dar daug, daug metų. P-ui 
Braze sukako 58 metai amžiaus.

Susilaukė jis pasveikinimo ir 
dovanų iŠ žmonos ir dukters, 
kurios randasi Floridoje.

Baletas, o. ne drama ir ope
ra, (jos I 
bai iškilo), tinka labiausiai 
todėl, kad judesių “kalba” yra 
visiems suprantama, tarpiau- 
tiška, kas labiau užtikrina 
žygio pasisekimą. Drama juk 
tetiktų lietuviams žiūrėti, o 
operos tebūtų (lietuvių kalba) 
galima tik vieną kitą 
atskirą dainininką (Kiprą Pet
rauską ir dar kai ką), kviesti, 
o visas žygis vis dėlto brangiai

Atsilankiusiųjų • svečių tarpe 
buvo jo du sūnus, Jonas ir Ed
vardas, su žmonomis, žentas J. 
Naumczyk su žmona ir anūke, 
švogeris Piepol su žmona, po
nai Savickiai, Hansonai, Wilkei- 
lingų šeima ir aš pats.

Uliavojome, kaip sakoma, li
gi gaidžių. Kai kuriems tad te
ko beveik be imego j darbą ei-

Vasario 
namuose 
surengęs 
Kartu su 
ir aš. 
ro nariai 
si labai smagiai laiką leido.

Vakarėlyje sutikau ir p-ią 
W. Schlagerienę, kuri prieš ke-

Svarbus Pranešimas šerininkamš
LIETUVA B. & L. ASS’N

SPECIALIS SUSIRINKIMAS BUS LAIKOMAS “
Vasario-February 19 d., 1935 m.

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS SVETAINĖJE 
4557 So. Wood St., 
7:30 valandą vakare.

Del pačių geroves, meldžiame kiekvieną šėrininką ypatiškai at 
silankyti i ši susirinkimą.

DIREKTORIAI LIETUVA B. & L. ASS’N.

Tersey Blumerius. Wash 
Clothes — 2 už 5c.
Vyrams su Litarom No
sinės, Pirštinės. Berets 
Šalikus, Diržus, Kūdi
kiams Waist Suporters. 
Riek Rack braid — 2 
už 5c.
Kalnieriukus dėl Moterų 
Rayon pančiakos — di
džio 7 ir 8 tiktai. Pot 
holderius — 2 už 5c.
Muilo ir toileto reikme
nis. Moterims nosinaitės 
Tai yra mažmožiai — 
ateikite anksti ir pasi
naudokite šiais barge- 
nais pakol jų ištenka.

s- kitę šio krašto žmonėms pa- 
taip pat Lietuvoj? la-5ploti ir musų drugeliams! Vy- 

■ v .. i j įr moterys meno įnylčto-
na, pastatykime Lietuvą 

ant pirštų galiukų ir pave
džiokime ją po pasaulį, kaip 
premjeras šokėjas vedžioja
klasiškų šokių šokėųą šviesos 
aplietoje scenoje!

—Arėjas
P. S. Kviečiu 

landųjį reporterį 
padaryti apklausinėjimų ir 
dėl šio straipsnio reikalo.

Arėjas V

9 d
Dailės Ratelis 
šeimynišką vakarėlį.

p. C. Braze nuvykau 
Dalyvavo beveik visi cho- 

daug pašalinių. Vi-

BISMARCK BEER
“WITH THAT GOOD OLD FLAVOR” 

4^138 Archer Avenue. Tel. Lafayette 0401 
MIKE DZIMIDAS, PRISTATYTOJAS. CHICAGO, ILL.

nėra
kos lietuviai.

Dabar jau laikas tam gimu
siam vaikui pasirodyti, ką jis 
gali, kaip jis atrodo!

Jeigu rusų Monte Karlo ba
letas Čikagos Auditorium te
atre ir kitur su dideliu .pasi
sekimu rodo.-savo “Petrušką”, 
tai Lietuvos jaunasis baletas, 
jeigu jį geraširdė teta pakvies* 
tų, ant pirštų galų pasistiebęs 
peršoktų Atlantį ir savo “Pirš
lybose” (vieno veiksmo ba
letas), pasirodytų, (netik sa
vo geraširde!! tetai, bet ir

(Atsiliepkite visi!)
Tur būt visų rasių ir tautu 

geraširdės tetos vienodai žiuri 
paaugančius jauniklius. Jos 

>a prasta i išplečia akis ir gle
bus, kai pamato per kai kurį 
aiką nematytą jauniklį, ne- 
)etenka žado ir šiaip taip at

sipeikėjusios, pradeda uždus
damas jauniklį girti:

—Ko-oks di-idelis užaugęs! 
<o-oks gražus, (arba — gra
ži), ko-oks Luinus!..'.

Kaip1 ta geraširdė teta, Ame
rikos lietuviai jau gali pasi
kviesti pas save Lietuvą ir pa
žiūrėti, kaip ji užaugo 
išgražėja ir “išbuinėjo’ 
niekas tiek Lietuvai gimstant 

prisidėjęs, kaip Ameri

ka įmingi rusai, turėdami 
tokį veiklų teatralinį agentą, 
kaip Jurckas Njujorke. Tas 
žmogus ir rūpina Amerikai 
visas rusų meno garsybes.

Lietuviai tokių Jurokų netu
ri, — čia visa ir bėda! Kas 
surengs keliones, išgarsins, su
rinks pinigus!... Bet lietuviai 
turi tiek stiprių meno organi
zacijų ir tiek jų rėmėjų ir mė
gėjų! Visos tos organizacijos 
ir visi tie asmenys gali tą patį 
padaryti, ką padaro rusų te
atralinis agentas Njujorke Ju- 
rokas! Štai, sukrunta visi vi
sur, susirenka, palikę namie 
parlijų liudijimus ir parapijų 
knygeles, aptaria, apsvarsto, 
pasirūpina, ir—kurią nors 
dieną Lietuvos baletas jau ža
vingai stypčioja ant pirštų 
galiukų Auditorium tealrę Či
kagoj
Ir lietuviams šventė didžiau
sia, ir Ameriką be pinigų — 
per širdį—nuperkami

Visi visur, organizacijos ir 
asmenys, kam tik tas reikalas 
yra mielas, atsiliepkite spau
doje, per radio ir visais kitais 
budais, ir pajudinkime akme
nį nuo Lietuvos ir Amerikos 
lųcnb suartėjimo kelio!

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

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

Rusiška ir
Moterims ser«

Užbaigiant mokyklos sezoną 
yra nužiūrima surengt vaka
ras mokyklos naudai.

Tikimasi turėt S. L. A. 
prezidentas

Pastarajame S. L. A. 50 kuo
pos susirinkime liko nutarta ir 
išrinkta komisija, kad susiži
nojus su eastoniečiais, kurie jau 
rengia S. L. A. prezidentui p. 
F. J. Bagočiui prakalbų marš
rutą ir, jeigu butų galimybė, 
tai ką nors surengti 
hamtone.

S. L. A. 50 kuopa 
siryžus kiek galima 
vietos lietuvių j savo tarpą, 
tad S. L. A. prezidento-advo- 
kato F. J. Bagočiaus atsilan
kymas daug padėtų tam pasi
ryžimui įvykinti.
Rengiama balius su programų

Kovo 1 d., Lietuvių Svetai
nėje, yra rengiamas kuopos 
vakaras. Pradžioje bus suloš
ta komedija “Pasaulis be Mo
terų”, kurią loš “Birutės Dra
mos Ratelis”, o po lošimo bus 
šokiai.

Kuopos nariai ir visi vie
tos lietuviai yra prašomi kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti ir 
pažiūrėti, koks tas pasaulis be 
moterų ?

Prisirašė 3 nauji nariai•
S. L. A. 50 kuopos vasario 

5 d. susirinkimas priėmė 3 nau
jus aplikantus į S. L. A. Įsto
jo Ferdinandas Bubąs, Marce
lis Bubąs ir Antonina činikie- 
nė, — pirmieji du yra jaunuo

lius dienas grįžo iš Floridos. Ji amerikiečiams ne 
gerokai įdegusi saulės ir, ina 
tomai, jaučiasi labai gerai.

BINGHAMTON, N. Y. — S. 
L. A. 50 kuopa yra stambiau
si ir veikliausi vietos organi
zacija; turi apie 200 suaugu
sių narių ir į 50 jaunuolių.

Nuo sausio pradžios kuopa 
įsteigė lietuvių kalbos mokyk
lėlę. Mokytojauja p-ė Julė Pet
rauskaitė, neseniai iš Lietu
vos atvykus gimnazistė.

Mokinių yra 52. Padalinta į 
du skyrius. Suaugusių, kurių 
randasi 25 (jie visi šioje šalyje 
augę ir daugumoje kuopos na
riai), ir jaunesniųjų skyrius 
nuo 10 metų aukštyn. Pasta
rasis skyrius turi 
niifti.

Pamokos esti du 
vaitėje; antradienio 
šeštadienį po pietų 
norėtų į mokyklą įstot ar savo 
vaikus prirašyt, tai dar yra 
proga, nes mokykla tęsis iki 
balandžio mėnesio.

atsieitų.
Duokite progos jaunam, bet 

galinčiam Lietuvos baletui 
atsistoti Kolumbo žemoje, leis-

Naujos šilkinės dreses — dėl Mo
terų ir Merginu — Styliai kurie 
jus > nustebins.
— Specialiai .............. ■
Naujęs Pavasarines Bovelnines 
Dreses—dėl Moterų ir Merginų— 
Specialiai jkai- IZfio
nuotos ............................. WOV

lietuviams), 
gal net geriau už “Petrušką”!.. 

Taip! Jau Lietuvos baletas 
užaugo! Kai Čikagoje ir kitur 

Rateliečiams šis sezonas yra šoko Monte Karlo baletas, tai 
tikras kryžius. Iš vieliniu ne-iį Monte Karlo buvo nuvažia- 
gali gauti chorvedžių, o kviesti »ęs ten pakviestas Lietuvos 

baletas, kuriam net sumokėta 
apie penkiasdešimts tukstan-

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Vndefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu A t rykavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

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

Tel. Franklin 0576

Mutual LiąiioO
4707 S. Halsted St 

Tel. TAROS 0803

PAIN-EKPELLER ■TMb Mxb JU*. U. k Fa*. OC 
Visokiems muskulų 

skausmams palengvinti 
naudokite

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 

Paln-Expelleris visuomet 
palengvina skausmus

KILIS PAINES

Judomi paveikslai
Trumpoje ateityje S. L. A. 

50 kuopa rengs judomų pa
veikslų vakarą. Paveikslus iš 
Lietuvos rodys p. Januškevi
čius, Jr. Data bus paskelbta 
vėliaus.

— P. B. Balčikonis.

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

Pašaukite telefonu Boulevard 4705 delei dykai demons 
travimo jūsų namuose.

Paryžius
gali skristi 77 žmonės. Jis kainavo apie $1,000,000.

Baronas Henri de la Grange, Franci jos aviacijos komisio- 
nierius (jo paveikslas randasi viršuj), dabar lankosi Amerikoje

* •Vf . • 4.«.•••■>• ■■ • i • • •» • ■« • ♦ 1 • '^9 •' f »• **; ■ ■ »• •• t

Outleto Pratuštinimo Išpardavimas
Didelis Specialis Išpardavimas

Nėra kiekvieno sai 
zo kiekviename sty 
liuje, bet atsiras kau 
tas dėl kiekvienos.

CHICAGO M Al L ORDER 
, B A R G A INO U T L E T 

511 S Poulino St.
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“Elta” praneša, kad Anglijos parlamento atstovai 
klausinėjo užsienių reikalų ministerį Simoną apie pa
dėtį, Klaipėdoje ir jisai, tarp ko kita, jiems padarė tokį 
pareiškimą:

“Aš esu painformuotas, kad Klaipėdos krašto 
gubernatorius parodė taikingą nusistatymą ir kad 
jis jau pasiūlė vokiškai partijai net tris vietas di
rektorijoje iš penkių?
Vadinasi, Klaipėdos vokietininkams siūloma dau

guma vietų direktorijoje.

FAŠISTIŠKA PROPAGANDA AMERIKOJ^

; Apie įvairius Dalykus i

ŽYDAS, KURIS Iš 
GELBĖJO AME

RIKA

(

Kongreso komisija, kuri per šešis mėnesius tyrinė
jo “nę-amerikinius veikimus” Jungtinėse Valstijose, su
rado, kad šioje Šaltyje veikia įvairios fašistiškos grupėj, 
turinčios tfkslą sunaikinti teisėtą tvarką ir nuversti 
valdžią. Vienos tų grupių susideda iš tariamų ‘‘šimta
procentinių amerikonų”, kitos iš ateivių, pasidavusių 
Europos fašistų vądovybei.

Komisija iškėlė aikštėn tą faktą, kad fašistiškąi 
propagandai čionai diriguoja kai kurie svetimų valdžių 
atstovai, ypatingai Hitlerio ir Mussolinio. Ji, be to, su
rinko faktus ir apie neteisėtą veikimą sovietų Rusijos 
agentų, kurie čia vadovaują komunistų judėjimui. Ka
dangi sovietų vyriausybė buvo pripažinta tąja sąlyga, 
kad ji susilaikytų nuo priešvaldįškos propagandos rė- 
jpųpo Ąmerikoje, tai kongreso komisija sako, jogei 
Maskva laužo šiltutį su Jungtinėmis Valstijomis.

Komisijos raportas, be ko kita, patvirtino genero
lo Smedley D. Butįer’o ręveliacijas, padarytas prieš ke
letą męnesių,. apie tai, kad tam tikri elementai Ameri
koje daro konspiracijas prieš valdžią, rengdamiesi su
organizuoti ginkluotų gąujų ‘‘maršą į Washingtoną”. 
Kai gen. Uutler paskelbė, jogei jam jau buvo siūlomą 
pinigai, kad jisai sutiktų tokiam fašistiškam sukilimui 
vadovauti, tai laikraščiai stengėsi tai paversti juoku. 
Bet pasirodo, kad tai .nebuvo tuščia sensacija.

Amerikos valdžia pasielgs išmintingai, jeigu ji ne- 
ątsidės “Dievo valiai”, bęt ims griežtų priemonių tiems 
fašistiškiems gaivalams suvaldyti, žmonių išrinkta val
džia turi pareigą ginti demokratinę tvarką 
priešų.

Trys dramatiški įvykiai.; 
— Vieno žmogaus kre

ditas buvo geresnis 
jiei trylikos Amerikos 
valstijų. — Haym'Sa
lomon’as gimė Lenki
joje.—Jo pirmieji me
tai New Yorkė. — Re- 
voliucinis judėjimas ir 
kalėjimas. — Salomo- 
no nuopelnai Ameri
kai.

VODEVILIS Iš TEISMO?

teatrų agentas pasiūlė dvylikos

nuo
■ > i

jps

Vienas 
kontraktą, 
posėdininkams, kurie teisė Hauptmąnną.Jisai žada n?Or 
keti “džiures” formanui po $500, p kitiems ^dziuręs” 
nariams po $300 per sąvąitę, jeigu jie sutiks dalyvauti 
teatrų progrąmppse.

Laikraščiai prąneša, kad pąsędį^inkai tą pasiūlymą 
svarstą rimtąi, nes tokie pinigai, jokius jįęjns žada mo
kėti tas apsukrus agentas, jiems esą didelė pagunda.

Amerikoje .bandomą iš visko padaryti biznis. Ta
čiau šitas sumanymas vargią! rąstų publikos pritarimą. 
Naudoti vodeviliui teismą, kuris svarstė žiauriausią 
piktadarybę, kokia buvo kada nors atlikta šioje šalyję, 
tai jąu bųtų tiesiog ųępadoru.

i j savaičių 
po $3,800 kas savaitė, ^risaikintięmsiems

Haym Salomon’as buvo f i-! 
nansinis genijus ir neoficialus 
Amerikos diplomatas. Iš jo gy
venimo, sako Charles S. Kart, 
ypatingai tenka pažymėti trys 
dramatiški įvykiai.

Silpnai apšviesta sinagoga 
Philadęlphijoje. Yom Kippuiį 
— didžiausia žydų šventė. Si-į 
nagoje eina svarbiausios pa- 
paldos. Sustoja raitelis ir be 

jokių ceremonijų įeina į vidų^ 
Tai Washingtono pasiuntinys, i

— Aš turiu laišką nuo ge
nerolo Washingtonp. Ar čią 
randasi Haym Salomon’as? — 
klausia’ pasiuntinys.

Prie pasiuptiųip pęįeįna ne
didelio ūgio žmogus. Tai Sa
lomon’as. Jis paįma laišką, per
skaito. Paskui kažką pakugž
da j aujsį. Pasiuntipys pasiša
lina. O Salomon’as yisieips su
sirinkusiems pareiškia, kad ge
nerolui būtinai reikalinga gau
ti $200,000. Jis aukoja visą sa
vo turtą. Kiti prisideda. Rei
kiama suma tuoj sukeliama. 
Visi grįžta prie savo žvakių ir, 
vėl meldžiasi.

Antras įvykią Paryžiuje. 
Franci jos karalius laiko kon- 
ferenciją su. Bęnjąipin Frank- 
Jin, kuris nori gąu’ti Amerikai, 
finansinės p^ęąiąps. Reikalinga 
penki milijonai auksinių, liy 
rų. z

— Kas garantuos subsidijas, 
kurias Tamstą nori gauti? — 
klausia karalius. k | i , . , - •

— Haym Salomon’as,

NAMIE Bl/ĮęAJ — REIKIA ^ĄĘO

Itąjijos fašistų valdžios grasinimą^ karu Abysini- 
■jai yra niekas kita, kąiį) pasėka tų finansinių ir ekoųo- 
lųinįų keblumų, 4 kuriuos yra įklimpęs Mussolini. Iš
provokuodamas konfliktą su imperatorium Haile Sįer 
įląseįe, jisąi ,ųpri nųkjręipti Italijos žpipnių dėmesį nuo 
depresijos, bedarbių skaičiaus .augimo ir iždo deficitų 
namie:

Jeigu karas su Ethiopija ir neįvyks, tai juodmarš- 
.kinių viršila vistiek tikisi, kad tas Ąfrikoą kraštas ^ų- 
rės jani pasiklppjpti jir .dųąM Ijokių nors koncesijų. Tųpr 
jųąt Ąlųąsolipi pąkėjęs ^tautos garbę”, ir alkaųi ita
lai bent laikinai užųiirė ąpįe sąvo vargus. O jeigu ka
ras įvyks, tai Mussolini turės gerą progą išgabenti į 
Afrikos kainus šimtus tūkstančių bedarbių, kurių jisai 
dabar nežino kur padėti.

‘ : Karui kilus, be to, Italijos "duče” gali laimėti per
galėtojo liaurus, nes Ethiopija yra palyginti silpnas 
kraštas ir vargiai turi mędernįškų karo pabūklų —• 
aeroplaųų, tankų, nuodingų gązų ir t. t. O Italija yrą 
gerąi apsiginklavusi. Fašistų valdžia pinigų ginklams 
nesigailėjo. ,

U ir Ęthioęijoje Mussolini ga|i susilaukti ųe 
keturiašdęšimt metų atgal ta 

gO. ' f< ' ' ■' 'y >■ '■■t'.':.

• ra
miai atsako Franklinas.

— To pakąų^a, — pareiškia, 
karalius. > f

Trečias epizodas dar labiau 
reikšmįngas. Tai nedėkingu
mą?, kurio susilaukė Sąlpmon’- 
as. Sausių .8 d. 1785 m. Phįlą- 
delphijos laikraštis įdėjo trum
putį pranešimą, kuris skambė
jo taip: “Kętyirtądįęiiį mirė 
.Haym Salomon, brokeris”.

Tai ir viskas. Nieko dau
giau.

Tuo tarpu’ tas brokeris gal la
biau pasidarbavo dėl Amerikos 
nepriklausomybės iškovojimo 
nei kas; kitas. Jei ne jo pasi; 
aukojimas, tai Amerikos isto
rija gal butų buvusi kitokia. 
Tos nuomonės laikosi net gar
susis Amerikos istoriką^, prof. 
Albert Bushnell Hart. Atrodo, 
sako jis, kad Salomonę krędb 
tas buvo geresnis nei visų try
likos Amerikos valstijų!

Šalomono gyvenimas buvo 
labai įvairus ir turtingas. Gh 
mė jjs 17.40 p?. Leųkųojenl 
Lepkiją jo, tęvai ątąikraųsjjė 
Portugalijoj kur tuo laikų žy
dai buvo žiauriai persekiojami. 
W.p ‘ ‘ ‘

prasidėjo stiprus antisemitinis 
judėjimas. Bile valandą buvo 
galimą laukti pogromų. Tad 
Salojnonai nutarė ir iš čia bėg
ti. Atvyko jie į Olandiją, kur 
jie galėjo ramiau atsidusti.

Tačiau Jaunasis Haym Sąlo- 
mon Olandijoje negalėjo nu
rimti. Jį viliojo naujas pasau
lis — Amerika. 1772 m. per 
Angliją jis atvyksta į New 
Yorką.

Tas miestas jį viliojo dar ir 
tędęl, kad tuo laiku ten gyve
no daug olandų, prie kurių jis 
jąu buvo pripratęs.

Kaip ir dabar, taip ir tais 
Jaikais, New Yorkas buvo nau-j 
jojo pasaulio finapsų centras. 
Salomon’as pradėjo verstis bro-į 
kerio bizniu, kadangi toje sri-, 
tyje turėjo didelį patyrimą. 
Biznis jam sekėsi dar ir todėl, 
kąd jis liuesai galėjo kalbėti 
dešimtimi kalbų. Kalbų žino
jimas tais laikais buvo labai, 
syąrbus dalykas? nes j New 
Yorką buvo suvažiavę iš įvai
rių Europos kraštų žmonės, ku- 
rie visiškai nemokėjo anglų 
kalbos.

Per trumpą laiką Salomon’as; 
pasidarė -labai turtingas žmo-| 
gus. Tačiau turkai nebuvo joį 
gyvenimo tikslašĮ Kai prasidėt 
jo “laisvės sūnų? judėjimas dėl 
nepriklausomybės išgavimo, San 
lamęn’as buvo vienas karščiau-! 
šių jų šalininkų. Jis žinojo ge
rai, kad tai pavojinga ir jis ga
li viską pražudyti, bet nieko 
nepaisė.

Revoliucijos pradžioje Ne\v 
Yprke susisuko lizdą karščiau
si Amerikos pątriotai. O jų 
tarpe gąl žymiausią rolę vai
dino Salomon’as. štai kodėl jis 
pirmas pateko ir į kalėjimą. 
Tačiau .kalėjime anglai neilgai 
jį telaikė. Jiems buvo reikalin
gas žmogus, kuris žino daug 
kalbų. Mat, jų kareiviai buvo 
visokių tautų mišinys.

Sąlomon’ųi tapo suteiktus 
privilegijos: jis buvo paskir
tas perkalbėtoju. Vos tik ga
vęs progos susidurti su karei
viais, jis pradėjo kalbįųti juos, 
kad apleistų anglų armiją. Po 
kiek laiko jis visiškai pąsili,Mo
savo ir apsivedė su turtingų 
tėvų dukteria.

Jš naųjp jis pradėjo biznį 
ir tuo pačiu .laiku stengėsi vi
sokiais budais padėti revoliu
cionieriams. Užuodė tai anglai 
ir vėl jį areštavo, šį .kartą jje 
jpkįų cępemonijų nutarė per
daryti: pasmerkė sušaudyti. 
Prieš pat mirties bausmes įvy- 
kinimą tačiau jam pasiseko pa
bėgti, Išgelbėjo jį draugai ir 
pinigai. Besėdėdamas kalėjime, 
jisv įsigijo draugų net savo 
priešų tarpe. Jie ir padėjo jam 
paboti.

Pasprukęs iš mirties nasrų, 
Salomon’as pirmiausiai sustojo 
New Jersey valstijoje, o vė
liau’ pasiekė Philadelphiją, Ne
turėjo, kaip yra sakoma, prie 
dūšios nei cento. Vienok jo ne
paprastas sumanumas ir gabu
mas greit pasireiškė: netrukus 
jis ir yėl atsistojo ant kojų 
ir pasidarė (turtingas. Jo tyle
nio vietoje rinkosi žymiausi 
Philadelphijos revoliucionieriai 
pasitarti visokiais reikaląiš. 
^yęit jį pastebėjo ir Robęri 
Morris, vyriausybės finalų 
prievaizda.

ris kolonijų žemės ūkio pro
duktus sugebėjo paversti į pi-, 
nigus ir tu’o budu finansuoti 
anųiją. Jokio komiso, jokio at
lyginimo iš vyriausybės jis ne
ėmė.

Armijoje prasidėjo sukili
mas. Tai buvo kritingiausias 
momentas. Atrodė, jog revo
liucinis judėjimas susmuks ir 
bus likviduotas. Morris panau
dojo savo kreditą, kad sukel
ti pinigų kareiviams. Bet to 
toli-gražu neužteko, čia kaip 
tik atėjo į laiką Salomon’as. Jis 
panaudojo savo mįlžinišką kre
ditą, pardavė už dideles su
mas pinigų subsidijas Franci- 
jai, Olandijai ir Ispanijai. Na, 
o prie viso to dar ir visą savo 
asmenišką turtą sunaudojo ar
mijos palaikymui.

Revoliucionierių armija tuo 
laiku buvo visiškai pakrikusi: 
kareiviai neturėjo nei drabu
žių, nei batų, nei maisto. Salo- 
mon’o sukelti pinigai išgelbė

jo padėtį. Tie pinigai sustip
rino. armiją, pastatė ją ant ko
jų. Neužilgo po to anglų ar
mija buvo 
mė nauja 
ka.

Pirmieji 
mo metai 
nes truko 
ir čia atėjo į pagelbą: jis ne 
tik padėjo sukelti pinigus, bet 
ir savo kaštais užlaikė Madi- 
soną, Monroe ir kitus valsty
bės vyrus. Pastarieji du vė
liau buvo išrinkti Jungtinių 
Valstijų prezidentais.

■ »

Pinigus jis valdžiai skolino 
be jokio rašto, ąnt žodžio. Vis
ką jis atidavė valdžiai ir 1785 
m. mirė beturčiu. Jokių doku
mentų nepasiliko. Tad vargu 
kada nors bus galima pasaky
ti, kiek milijonų dolerių Salo
mon’as paaukavo Amerikos ne
priklausomybės iškovojimui.

sutriuškintą ir gi- 
Amerikos ręspubli-

respublikos gyyavi- 
bųvo labai sunkus, 
pinigų. Salomon’as

ANTANAS A. TU LYS.

Ilgos Valandos
(Tęsinys)

Subraškėjo Liudos, kamba
rio • duryse raktas, paskui gir
dėjosi už sienos lengvi žings
niai. “Ji tik dabar parėjo,”— 
galvojo Molis. Pasidarė jam 
ilgu. Jis geide daugiau meilės, 
geidė sapnuoti gražios moters 
glėby. Neiškentė jis nępasibęl- 
dęs į sieną.

—Ateik čia, — pasigirdo iš 
Liudos kambario.

Liuda sėdėjo minkštai)) 
krėsle, dėl patogumo laikyda
ma žurnalą rankose. Maloniai 
ji šypsojosi, sveikino jį ir 
prašė 'Sėstis.

Sėsdamasi Molis patėmijo 
jos siižąd^flKių Paveikslą, pa
statytą ąnt komodos, ir pats 
sau nusišypsojo: “Ar Molis 
negalėtų sugriauti tavo svajo
nių?”

—Man ilgu, — sake Molis.
—Taip negražiai kalbi, tar

tum butum gimęs ir pąsęnęs 
po tuo pačiu stogu. Mum turi 
bu|i visiir tie patys namai— 
mes esame pasaulio žmonės. 
Atsisveikinimas neturi mum 
pradinės. Paskui Edna myli 
tave. Kiek jai metų? Gaila, 
tokie jauni vyrai negali ma-

nęs mylėti. Vyrams visur ge
riau.

Liuda atsisėdo ant lovos 
krašto. Tomas atsistojo ir paė
mė jos ranką. Jų akys susitiko 
maloniai ir gundančiai. fIinai 
apkabino jį per 
nutilo.

lięnicnį ir

šok’ių salė šėlo kaip visada. 
Moliui rodėsi, kad dar smar
kiau. Jis nusivedė Edną' prie 
stalo ir nuėjo prie Liudos. Dar 
jautė tvirtą pasiryžimą pakal
bėti su ta moteria, pasakyti 
jai keletą žodžių, gal bu t, jau 
paskutinį kartą. .Rytoj apie tą 
laiką ta salė bus taip pat pil
na panų ir ponų, vyno ir mei
les ir Liuda šoks uždėjus nuo
gą ranką ant kokio vyro kak
lo, kuomet tuo laikų Mplis 
sędes ąrti prie Ędnps trauki
ny. Jis bus jau toli nuo Liu
dos ir, žinoma, katras nuo 
karto prisiuvus ją V tą jos 
žiovavimą už sienęs.

Jis priėjo Liudą* Ji pa(^av^ 
jam ranką, męiiai nusišypso
jo. \ » *

—-Sėskis valandėlę, ■ 
sodamosi ji prąšę.

Tas buvo Moliui perdaug.

Jei ji butų pasirojžius kokia 
cinike,” ’ ' 
žiai
apie rytojų. Bet dabar jis jau
tėsi nesavas. Pamaži jis atsi
sėdo, nenuleisdamas akių nuo 
jos.

—Tų labai persimainius. 
Nepaprastai linksma šį vaka
rą,—jis pastebėjo.

—Aš vėl laisva, 
skubino.

—Kaip?
—Viskas pabaigta su tuo se

novės moralistu. Aš laisva. 
Laisva ieškoti kito.

—Ką tu manai dabar dary
ti?

Liuda susimaišė. Ji buvo ne
pasirengus tokiam klausimui. 
Bet sumani moteris greitai 
susigriebia:

—Rodos tu nežinai, ką šių 
dienų moteris daro. Nagi, ir 
tau busiu ne pro šalį ir ki
tiems.

—Aš išvažiuoju rytoj.
—Kur?
—Namon.
—Kur tavo namai?
—Gerai klausi. Kur mano 

namai? Bet aš vadinu savo 
namais tą vielą, kur užaugau 
ir kur su tavimi truputį gy
venau. Dabar kažkas ten gy
vena.

—Taip. Tai ateik pas mane 
į kambarį šią paskutinę naktį 
praleisti, — drąsiai pakvietė 
Liuda.

—Negalėsiu.
—Tai sudiev. Kur nors vėl 

pasimatysime.
Molis sugrįžo prie Ednos, 

kuri nusišypsojo primindama 
Liudą. Bet ji nebijojo Liudos. 
Tos praeitos kartos moterys, 
ką jos gali jai padaryti?

Jiedu išėjo šokti. /Po šokių 
Edna paėmė jaiu už rankos ir 
tarė:

—Einame, rytoj anksti rei
kės kelti.

Netrukus jiedu buvo Molio 
kambary. ApųČioj girdėjosi 
•kurtus fokstratų dundesys. 
Molio galvoję sukės tūkstan
čiai (įaiktų. Jiedu išvažiuoja, 
čia jįęųi paskutinė naktis. Se
kančią riųktį tame kambary 
kažin koks ponas gulės.

(Bus daugiau)

jis butų galėjęs iŠdid- 
ir lengvai pasigirti jai,

ji pasi-

syp-
Skelbimui Naujienpse 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

eimai klo- Revoliucinio karo mętų Sa- 
Varsnoje lomon’as buvo M genijus, kii-

JIATSILANKO KIEK VIENAIS METAIS
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KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

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

/*\ I BOILERIŲ Taisymas
Cz—Q BOILER REPAIRING

u 1 le kaltą pirmo laipsnio žmogžudyste... vaizdas riemmgton, in. j., teismą būtyje, kai jury paskei 
Bruno Hauptmanną kaltą Lindbergho kūdikio nužudymu. Velyčia parodo kur stovi Hauptmann

MUSŲ SKAITYTOJAI
Raštai akinami Į ši skyrių neturi būti ilgesni 200 Žodžių. Adresuokite 

“Musų Skaitytojams” būtinai pridėdami savo vardų ir pavardę.

Dar apie radio pro 
gramus

kad lietuviai

Keletą dienų atgal “Musų 
Skaitytojų” skyriuj ir “PI.” ir 
“Arimantas” ir “Radio Klausy
tojas” ėmė bartis dėl radio pro
gramų.

žhioma, ) negalima sakyti, 
kad lietuvių radio programai 
yra nepaprastai tobulus, bet 
reikia atsiminti, 
biznieriai negali pasisamdyti 
National Broadcasting Co. ar
ba Cohimbia stočių tinklą ir 
angažuoti artistus, kuriems 
reikia mokėti po $1,000 už vie
ną pasirodymą. Pa v., Fordo 
bendrovė, kuri transliuoja sim
fonijos valandą per Columbia 
tinklą, moka $20,000 už vieną 
valandą laiko, neįskaitant to, 
ką užmoka artistams.

Antra, programai yra tokie, 
kokiai publikai jie yra taikomi 
ir aš manau, kad “PI” užmeti
mai apie lietuviškų programų 
prastą kokybę yra be pamato. 
Lietuvių visuomenė nesusideda 
iš kokių ten artistų, kurie žino 
simfoniją nuo A iki Zet ir gė
risi tik operoj arijomis. Ji nėra 
tokia publika, kuri maitintųsi 
visokiomis komplikuotomis fu
gomis arbin galėtų pasakyti ko
dėl Beethovenas yra niekam 
netikęs, o Irving Beriin tai pui
kus, arba atvirkščiai.

“Mėlyno Dunojaus” Valeras
Lietuvių publika turi savo 

skonį, kuris randa daug pasi
tenkinimo melodingoje, kuklio
je kompozicijoje arba dainoje, 
kokią, pagaliau, ir didžiuma šio 
krašto publika mėgsta. Sugrok 
Mėlyno Dunojaus valcą — ir 
lietuviai tą kurinį mėgs ir 
amerikonai. Bet, sugrok lietu
viams “St. Louis Blues” — tai 
jie užsuks radio, o amerikonai 
ipuls į ekstazes besigėrėdami. 
Sugrok lietuviams Ma h anoj aus 
orkestro polką — tai jie su pa
mėgimu ją išklausys, o ameri
kietis pasipiktinęs atsisuks ki
tą. stotį. Tame ir gludi visas 
dalykas. Nors kai kurie kuriniai 
patenkina abu skoniu, bet tie 
skoniai turi ypatybes, kurios 
tam tikruose dalykuose griež
tai skiriasi.

Tą lietuvių skonį reikia su
prasti ir mokėti jį patenkinti. 
Vykusiai tai atlieka tarp kitų 
lietuvių radio programų dvi ra
dio valandos, kurios perduoda- 
mon, iš stoties WGES, viena, 
berods, antradienio vakare, o 
kita sekmadienį ir valanda iš 
stoties WCFL. Tie programai 
kaip tik, mano nuomone, at
vaizduoja tą, ką lietuvių klau
sytojai mėgsta, ir, neabejoju^ 
kad jos turi .populeriškumą ir 
yra noriai

O kai dėl simfonijų ir ope
rų, tai lai musų vaikai apie tai 
rūpinasi. Mums, pakol kas už
teks smagios lietuviškos polkos.

Irgi Klausytojas.

Bankierius Bain ir 
giminės laimėjo 
Aukščiausiam 

teisme
Illinois Supreme Court 

jsakė jy bylą iš nau
jo persvarstyti.

Buvęs Chicagos bankierius 
John Bain, apie kurį daugelis 
chicagiėčių turi labai nemalo
nius atsiminimus, laimėjo Illi
nois aukščiausiam teisme.

Teismas nusprendė, kad Bai- 
no byla dėl priėmimo pinigų į 
bankus, kai jis žinojo, kad 
bankas jau bankrutuoja, turi 
būti iš naujo persvarstyta. Tas 
nuosprendis paliečia 
Bainą,

ne vien 
bet ir jo du* sūnūs ir

metais Bain buvo nu-
5 metams kalėjimo, o

1933
teistas
jo giminės sumokėti po $1,000 
pabaudos, bet jie nenusileido

Aukščiausias 
kė, kad nėra 
kurie aiškiai

teismas pareiš- 
jokių įrodymų, 
pasakytų, kad 

Bainai prasižengę įstatymams.

Bartenderio L o u i s 
Straubo žmogudystė 

pamažu aiškėja
Suėmė jo žmonos mylimą — 

dviejų 
davusi

vaikų tėvą; jam par- 
revolverį

Straubo, Saddle and

aiš- 
lai- 
ku- 
nu-

Louis
Cycle Club bartenderio, žmog
žudystės misterija pamažu 
kėja. Policija paskutiniu 
ku patyrė sekamus faktus, 
rie netrukus parodys kas jį 
žudė:

Straubo žmonos, Melba 
Straub, tėvai, C. Sprįnger’iai, 
prisipažino, kad jie pardavę 
dŪktėrei revolverį, su kuriuo 
Straub buvo nušautas.

M. Straūbienė-gi prisipažino, 
kad ji pardavė tą revolverį vie
nam Peter Brickie. Tas Peter 
Brickie buvo jos numylėtinis, 
kuris romansavo su ja ( per 9 
metus. Tuo pačiu laiku Brickie 
būvo vedęs ir tūri du vaikus.

Policija tuojau suėmė Bric
kie, bet kvočiamas per kelias 
dienas-—jis tvirtina, kad nenu- 
įyde Straubo ir tą liaktį prA-

Cathedral of earnin

kuPittsburgh, Pa. — Pittsburgho universiteto trobesys, 
yra vadinamas “Mokslo Katedra”. Tas dangoraižis turi 42 

aukštų. Septyniolika tautų universitete turės savo kambarius. 
Bus ten ir Lietuvių Kambarys, kurio įrengimui dabar yra ren
kami pinigai.

Bovvman, kurio paveikslas čia telpa, yra universiteto galva.

ris

M. Straubienė, tačiau tvirtina, 
kad Brickie nužudė jos vyrą, nes 
kelis kartus grąsino tą padary
ti.

Golfininkai jau pasi 
ruošę sekioti pas

kui “boliukę”
Išrinko valdybą 1935 metams 

ir eina į darbą

Lietuvių Golfininkų Sąjungos 
susirinkimas nors jau seniai at
sibuvo, vienok nematydamas 
nieko laikraščiuose apie tai, ne
galiu nurimti nieko nerašęs.

Taigi, šia proga noriu pakom- 
plimentudti Sąjungos veikėjus 
—valdybą, kad sutraukė tiek 
daug golfininkų-golfininkių ■ į 
praėjusį susirinkimą. Man te
ko lankyti daug golfininkų su
sirinkimų, bet tiek dau4g lietu
vių golfininkų pirmą kartą ma
čiau. Be kitko buvo renkama 
valdyba. Pasiliko pernykčia, 
būtent, D. Pivariunas—pirmi
ninkas, N. C. Poczulp vice-pir- 
mininkas, Dr. S. Biėžis finansų 
raštininkas, J. Vitkus—iždinin
kas ir Dr. G. I. Bložiui atsisa
kius raštininkauti į jo vietą iš
rinko Dr. A. Gusseną. Taipgi, 
buvo išrinktas “legal advisor” 
prokuroras C. P. Kai ir I. Mil- 
ler buvo išrinktas pro.
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Siuhčiame Gėles Telegramų i viso

ir
KVIETKININKAS 

.Gėlės vestuvėms, bankietams 
„najžrabains.

8316 S. Halsted St
Phoue Boulevard 7314. Chicago, III.

Ieškojo tinkamų dirvonų lošimui 
) 

kad senoji 
savo

Galima tikėtis, 
valdyba, kaipo patyrusi 
darbe, darbuosis geriau, negu 
pirmiaus.

Buvo kalbamą apie dirvoną.— 
golfo aikštę—ktfr patogiau ir 
prieinamiau butų galima lošti 
vienok neprieita pj’ie gjalutino 
nutarimo. Palikta turnyro komi
sijai surasti dirvoną ir pri
duoti rekomendaciją šokančiam 
susirinkimui. Komisija suside
da iš sekančių narių, pp. Zabe- 
la, Poczulp ir Pakalu is.

Reiškia, golfininkai jau pasi
rengę sekioti paskui tų radžą 
baitą boliukę; gal būt, kad dai 
yra neblogas dalykas laiks nuo 
laiko tyro oro pakvėpuoti ir su 

Kastantas Kėvišas
Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 17 d. 10:30 ryte

1936 m., sulaukęs 58 metų amžiaus; gimęs Liūbiškių kai
me, Vaiguvos parap., Tauragės apskr. Paliko dideliame nu
liūdime 2 sūnūs Kastantą ir Povilą, 2 dukteris Elzbietą 
ir Juliją, taipgi daug giminių irt pažįstamų. Kūnas pašar
votas randasi 726 W. 21 St.

Laidotuvės įvyks vasario 20 d. 10:30 vai. ryte iš na
mų. į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už Velionio sielą, o iš ten bus 'nuly
dėtas j ŠV. Kažimiėro; kalines/’ ' ■ , A |

' Visi/a. a.* Kastanto3 Kėvišo gimines,1 draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Vaikai
Laidotuvėse patarnauja graboriUs J. J. Bagdonas, tel. 

Republic 3100. Laidotuvėmis Rūpinasi Auna Sodeikienč.

golfininkais pasišnekučiuoti, 
žmogtfs jaučiasi geriau, kai sau
lė apie ausis kutena ir ta ap
daužyta boliukė toli-toli ant dir
vono riedenas.

Buvęs Golfininkas.

UŽKIETĖJIMUI
Galima Pagelbėti!
(Vartok ką gydytojai vartoja)
Kodėl viduriai paprastai reguliariai 
ir nuodugniai išsivalo ilgai po tam, 
kai gydytojas jums užrašotreatmen- 
ta dėl užkietėjimo ?

Todėl, kad gydytojas užrašo skys
tu liuosuotojų, kuri visuomet galima 
priimti reikalaujamam kiekyje. Jus 
galite jo dožu laipsniškai mažinti. 
Mažinime dozos gludi visas sekretas 
tikros ir saugios p a geibo s nuo už- 
kie tujini o.

Klauskite savo gydytojaus apie 
tai. Klauskite savo vaistininko, kaip 
skysti liuosuotOjai pasidarė populia
rus. inkamas skystas liuosuotojas 
yra naudingas ir duoda tinkama pa
galbu. Kai 'db'žh pakartojama, vietoj, 
to. kad priimti kassyk daugiau, jus 
priimate MAŽIAU. Iki viduriai regu- 
liariškai ir nuodugniai veikia be jo
kios pagalbos.

Skystas liuosuotojas, kuris pap
rastai vartojamas, yra Dr. Catdvvell’s 
S.vrup Pepsin, Jame randasi senna 
ir cascara, o tai yra natūralūs liuo- 
suotojai prje kuriu nepriprasite — 
net ir kūdikiai. Jusu vaistininkas jj 
turi; reikalaukite.

I SYRUP PEPSIN

*—4 F | | La C*

34 Metus VidUrmiestyje
Mes specializuojainės padaryme 

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

Valandos: 8:30 iki 8:30 v. v.
Tel. HARRISON 0751

OZ b Sj. lt. SI
| Opposite Davis Store, 2d Floor |

■ 11..... : • - ' +

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

■

Čia
susirasit
ko
tik
jums reikia

ANGLIS 
COAL

Tikrai geros anglys
iš Šiaur. Illinois 

Fumace Lump .... ..........- $5.60
Nut ............ ........................ - $5.35
Mine Run .......  .................. $5.25

perkant nemažiau 4 tonų.

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

Telefonas Republic 5900 
taipgi 

3721 E. 100 St.
Telefonas Sag. 4900 

įsteigta 1913 metais.

.. Z H U r J

.... $5.30

.... $5.60

... $6.00

.... $5.25

Pristatom kad ir toliausia
Aštuoni anglių silos. Kiemas' viso 

bloko didumo. Teisingas svoris.
Geriausios anglys, 

šiaurinio Illinois nut .......
šiaurinio Illinois egg .......
šiaurinio Illinois lump ..... 
Šiaur. Illiiidis mine run ....

Perkant vežimais. Perkant po 
nedaug truputi brangiau.

Atvažiuokit arba šaukit telefonu.

Airport Coal Co.
5857 Archer Avė.

Prospect 4422. įlitUH iiiii eHI ■ lii .i. , i.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
l’NIGUS LIETUVON
Teprašo Lietuvosžmonesir 
■taip patarta Lietuvos bankai

1 r;.. .^.-4 , ■

iii ■>..<

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

dabar eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, kariuose paduo
dama vėliausios žinios 
iŠ Chfcagofc ib viso pa
saulio.

TAIPGI

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ

1 MUZIKAMS 
PROGRAMAS.

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boilerių taisymų ir niiavimų 
sekanti syki paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas diena Calumet 6884 
naktį Lakview 5490

BATHS 
MAUDYNĖS

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, I1L

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

STORAGE RAKANDŲ BARGENA1 
$200 importuoti kaurai ___  $25.00
$300 kaurai __ __________ _— $35.90
Parlor, miegkambario ar vai* 
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedalioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos
25* ™ 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPtY CO.

1635 W. Division SL
, _ kampas Marshfięld

RADIO TAISYMAS
RADIO REPAIRS

Pataisymui radio su ga
rantija pašaukit 

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

įsteigta
1925 m.

4083 Archer -Avė. 
tarp Cąlifornia ir Mozart

STOGAI
ROOFlNG

THE BRIDGEPORT ROOFlNG CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 Sd. Halsted Street.
Tel VIC tory 4965.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

MAX KOHN. Turim Rusijką «■ tur- 
kišką tabakų, 1728 S. Halsted St.. 
Canal 9345.

RESTAURANt
Mhs. MARY BARTKUS 

llfth and Fairfteld Avė. , 
Gaminame lie^išĮLU^. valgius.

■ Jt* .,-yę -T

Crane Coal Co

S102

Buy stovus wfth whm
savęs

USTČR1N6
TOOTH PAŠTE



NAUJIENOS, Chicago, III

700 ŽMONIŲ ĮSPŪDINGOSE 16-T0 VASARIO 
IŠKILMĖSE AUDITORIJOJE

Priėmė rezoliuciją Klaipėdos 
klausimu; dalyvavo Vaitkus, 
Kalvaitis, Grigaitis.

Suvirš 700 žmonių minia va
kar susirinko į Lietuvos Nepri
klausomybės Iškilmes, kurias 
Amerikos Lietuvių Transatlan
tinio Skridimo Sąjunga suren
gė Chicagos Lietuvių Auditori
joje. Graži, prakilni ir patrio
tiška minia, kuri su entuziaz
mu sutiko kiekvieno kalbėtojo 
išsireiškimus, o tų išsireiškimų 
duvo labai reikšmingų.

Susirinkę vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, kurios tekstas telpa 
anč pirmo puslapio šiame nu
meryje.

Kalbėjo Lietuvos Konsulas 
Antanas Kalvaitis, kuris specia
liai atskubino iš* Kenoshos, kad 
dalyvauti kartu su visais Lie
tuvos Jubiliejaus paminėjime. 
Jis pasakė rimtą, įspūdingą ir 
gerą kalbą, prisimindamas apie 
sukaktuvių reikšmę ir apie Chi
cagos lietuvių reikalus.

Kalbėjo “Naujienų” redakto
rius, P. Grigaitis, kuris savo 
ilgoje ir turiningoje kalboje nu
švietė keleriopą vakaro tikslą mylėta “Vilniaus Kalneliai”.

Ėjo iš darbo gavės 
algą; buvo apiplėš

tas; dabar laido
jamas

Nelaimingai mirė lietu 
vis Didžiojo karo ve 
teranas, T. Rombą.

laiko atgal T. 
darbo, Wilson 

buvo gavęs al- 
ir Ashland avė-

TOVVN OF LAKE. — šian
dien J. F. Eudeikis laidoj ne
laimingai mirusį lietuvį, Did
žiojo karo veteraną, Tarną 
Rombą, 37 m. amžiaus.

Apie savaitę 
Rombą ėjo iš 
Bendrovėj. Jis 
gą. Prie 45-tos
nue gatvės kampo jį užpuolė 
piktadariai.

Kai užpultasis atgavo sąmo
nę, jis apsidairė ir pamatė gu
lįs ligoninėje, German Dea- 
coness ligoninėje, j kurią jis 
buvo nugabentas po apiplėši
mo. Vagys atėmė nuo jo algą 
ir taip smarkiai sumušė, kad 
daugiau nebeatsigavo ir vakar 
rytą mirė.

Jis gyveno adresu, 6629 S. 
Laflin Street, ir buvo nevedęs. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage avenue, vakar pra
sidėjo inkvestas, kuris bus tę
siamas vasario 21 d., o iki to 
laiko policija stengsis suimti 
piktadarį ar piktadarius.

Iškilmingai palaido 
ta jaunutė Aldo

na Piežis
Daug žmonių ankstyvai miru
sios greenvvoodietės laidotuvėse

MT. GREENWOOD. —Perei
tą trečiadienį, vas. 13 d., buvo 
palaidota jauna lietuvaitė Al
dona Piežis. Ji buvo palaido
ja šv. Kazimiero kapinėse.

SLA. 178 kuopos vėliava ple
vėsavo atiduodama paskutinę 
pagarbą savo jaunai narei, ku
ri apleido šj pasaulį vos pradė
jusi gyventi.

Liūdnos buvo apeigos kapinė
se. Dalyvavo labai daug žmo
nių ir kuomet buvo sakomi at
sisveikinimo žodžiai ir sugrojo 
liūdna muzika, tai mažai kurių 
akyse nebuvo ašarų. Visi ve
lionę mėgo ir su skaudančiomis 
širdimis ją laidojo. Kai visi 
pažįstami liūdėjo, tai ką jau 
besakyti apie velionės tėve
lius.... Iš jų tebuvo galima gir*

* ■ • • ■ r *4 ^* Vr '.W_. tik t žfŠ
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ir plačiai komentavo apie Klai
pėdos krašto reikalus.

Leit. Feliksas Vaitkus, Litu- 
anicos II lakūnas, kalbėjo apie 
skridimą, jo reikšmę ir kaip jis 
rengiamas.

Prabilo į publiką ir Superior 
teismo teisėjas Mr. Lewe, ku
ris netikėtai atvyko su p. Jus
tinu Mackevičium, ALTASS iž
dininku. Ir p. Mackevičius 
trumpai priminė susirinkusiems, 
kad skridimo įvykinimui dar 
trūksta lėšų ir kad dar visi tu
rime padiibėti.

Muzikalę programo dalį gra
žiai išpildė “Birutės” 
kuris atidarė
Amerikos Himnu, 
Esame Mes 
su Lietuvos

Dalyvavo 
jaus šokėjų 
tris gyvus numerius. Be mažų 
vaikučių, kurie dalyvavo šo
kiuose, pasirodė ir pats V. Be- 
liajus su p-lc V. Grybaite.

* Vakaro solistas buvo Stasys 
Rimkus, kuris sudainavo mė
giamas ir įvykiui pritaikintas 
lietuvių populerias daineles. Jis 
judinte išjudino publiką su nu

choras, 
programą su 

Lietuviais 
Gimę” ir užbaigė
Himnu.
ir Vytauto Belia 
grupė, kuri atliko

dėti, “Dukrele musų dukrelė, 
kodėl mus apleidai...”

Po liūdnų apeigų ,prie kurių 
lyg prisitaikydama ir saulė už
slinko už tamsių debesų, grab. 
J. J. Bagdonas pakvietė visus 
palydovus į velionės tėvų na
mus užkandžiams.

—B. Walantinas.

Zarasiškių Kliubas 
jau gyvuoja

• J . ,*) —,------------

Praeitą penktadieni bu
vo sutvertas Zarasiškių 
Kliubas; išrinkta kliu

bo valdyba.
Praeitą penktadienį, vasario 

15 d., pp. Žukauskų svetainiu- 
kėjc adresu 2126 S. Halsted 
st., buvo sušauktas taip vadi
namas “zarasiškių susipažini
mo susirinkimas”. Tai buvo 
pirmas susirinkimas, kuriame 
buvo išrinkta laikina kliubo 
valdyba, išdiskusuota dauge
lis svarbių klausimų ir nutar
ta pavadinti kliubą sekančiu 
vardu: “Zarasiškių Kliubas". 
Taipgi buvo nustatyta narių 
mokesčiai, — 10c. mėnesiui, 
(stojimo mokesčių nebus.

Kadangi kai kurie nariai iš
sireiškė, jog šis susirinkimas 
esąs pirmas ir, kad daugelis 
zarasiškių neatsilankė, tai kad 
valdyba butų išrinkta kaipo 
laikina. O sekančiame susi
rinkime ši valdyba galės būti 
patvirtinta arba išrinkta nau
ja.

Mačys, ir iždinin- 
Uršule žukauskie-

valdybai vietas,

Taip ir buvo nutarta.

M. Šileikis — laikinas, 
pirmininkas

( laikinąją valdyba tapo di
džiuma balsų išrinkti sekami 
nariai : pirm. — Mikas Šilei
kis; vice-pirm. cicerietis 
Tarulis; užrašų rašt. — Alek
sandras šaikus; finansų rašt. 
— Teofilis 
kas — p-ia 
nė.

Užėmus
pirm, paprašė valdybos na
rius pakalbėti naujo kliubo or
ganizavimo klausimu. P-as 
Tarulis, Mačys ir kiti pareiš
kę nuomones, kad zarasiš- 
kiams toks kliubas yra reika
lingas daugeliu atvejų. Bū
tent: arčiau susipažinti su sa
vo krašto žmonėmis, veikti 
kultūros srityje, užjausti vie
ni kitus ir tt.

Nariai vietoje sumokėjo 
duokles, kurių viso susidarė 
virš poros dol.

Beje, buvo nutarta susiriin- 
kimus laikyti kas antrą penkta; 
dien| kiekvieno mėnesio.
ji'-. įfelžiSkd* ’J ’ * i X ’. 1 ‘ K t*. ' • trik

Mayor LaGuardia

The "Golden Hor»e»hoe”. Gatti-Caeazza

York, N. Y. — Metropolitan Opera pergyvena krizę. Daugelis žymių dainininkų pasitrau
kė iš operos dėl algų nukapojimo. Dabar meras La Guardia svarsto planą paimti Operą miesto 
kontrolėn. Jei tas planas bus priimtas, tai Metropolitan pasidarys ne tik operos, bet ir šiaip me
no centru. Kairėj pusėj telpa paveikslas Gatti-Casazza, kuris per 27 metus vadovavo Metropo
litan Operai (buvo manadžeris). Nuo balandžio mėnesio jis pasitraukia iš tos vietos.

New

Sekantis kliubo susirinkimas 
įvyks kovo 8 d. toje pačioje 
pp. Žukauskų svetainiukėje.

— Korės p.

muose, bet ir visus Chicagos 
lietuvius išjudinti politikoj.

Motinos Sūnūs.

Vakar mirė 18-tos 
apielinkės lietuvis, 

K. Kivišas

Liet. Liuosybės Namo 
Bendrovės Vakaras

Mirė širdies liga apskričio 
ligoninėje

18 APIELINKĖ. —Vakar 10 
vai. ryto Cook apskričio ligo
ninėje mirė senas 18-tos Apie
linkės gyventojas, Konstantas 
Kivišas, 726 West 21 st strėet. 
širdies ligos sugriebtas. sirgo 
tik trumpą laiką.

Velionis buvo apie 58 metų 
amžiaus ir paliko du sūnūs, 
Konstantą ir Povilą, ir dukte
ris Elžbietą ir Tulią. Laidotu
vės įvyks vasario 20 d., ir pa
tarnaujant grab. J. J. Bagdo
nui, bus palaidotas šv. Kazimie
ro kapinėse.

vidurnakčio. Kviečia
Rengimo Komitetas.

Sugrįžo į senąją vietą

Politika
/ ___________

Brighton Parko ir Town 
of Lake 12 Wardo Lie
tuviai Susidomėjo Al- 

dermono Rinkimais.
Kaip jau buvo dienraščiuose 

rašyta, prieš 12 Wardo lietuvį 
kandidatą į aldermanus Barney 
R. Pietkiewicz. Senieji politi
kieriai buvo įnešę skundą dėl 
jo peticijos. Senieji Wardo po
litikieriai dėjo visas pastangas, 
kad tik kaip nors musų lietu
vis kandidatas nepatektų ant 
baloto.

Nors Board of Election teis
me apklausinėjimas įvyko sau
sio 31 d., bet skundėjai vilkino 
dalyką su išnešimu nuospren
džio iki vasario 14 d. Kad ma
žiau beliktų mums laiko rinki
mų kompanijai. S

Gavus žinią vasario 14 d., 
kad musų kandidatas į 12 War- 
do aldermanus Barney R. Piet- 
kiewicz vardas bus uždėtas ant 
balioto rinkimams1, vasario 26 
d. prisirinko pilnutėlė Gramon- 
to svetainė ir visi su didžiausiu 
intuziazmu šaukė, kad nugale- 
jom! Nugalėjom! 12 wardo 
diktatūrą, : kuri norėjo visus 
kandidatus nušluoti nuo balio
to, o ypatingai lietuvį Barney 
R, Pietkięwicz. i

Visi susirinkusieji pasiskirs
tė rinkimų kampanijos darbais, 
kaip tai organizuoti automobi
lių paradą, šaukti masinius su
sirinkimus, etc., pareikšdami, 
kad lietuviai pirmyn politikoje. 
Męs turime šį kartą laimėti ne 
tik 12 wardo aldermano rinki-

■ .

Doris Duke, 22 metų turtin- 
aūsi pasaulio mergina, ir josgiaūsi pasaulio

vyras “Jimmy
well. Jie prieš kelias dienas ap
sivedė New Yorke.

R. Crom-

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

CICERO. — Sekmadienį, 
vasario 24 d. Liuosybės Namo 
Bendrovė rengia vakarą, kuris 
susidės iš vaidinimo ir kon
certo. p.

Bendrovė kas metais paren
gia gerus vakarus, bet šiais 
metais komitetas darbuojasi 
idant patenkinti publiką kuo 
pilniausiai. l

Taigi, nieko iri netruks tame 
parengime. Bus perstatymas, 
dainos, bus gėrimų, valgių ir 
geriausia orkestrą, kuri gricž 
iki

ROSELAND — Plačiai žino
ma p. M. Kaulakienė per tūlą 
laiką užlaikė viešbutį West 
Pullmane. Paskutiniu laiku su
grįžo prie savo senosios vietos, 
būtent užeigos, adresu 11446 
Schlitz avė. Prie užeigos yra 
įtaisyta svetainė, kuri bus nuo- 
muojama įvairiems vakarams 
ir susirinkimams.

Veliju p. Kaulakienei, jos 
dukrelei ir sunui viso geriau
sio ir pasisekimo biznyje.

Senas Antanas.
_ 5-

Jokūbas Jackus atvažiavo A- 
merikon prieš trisdešimts me
tų. Tada nebuvo jokių imigra
cijos suvaržymų. Atvažiavęs, 
greit gavo darbą. Po kelių me
tų pradėjo mąstyti apie vedy
bas. Sumanė įsteigti biznį, bet 
biznio įsteigimui jam reikėjo 
apie dešimts tūkstančių dolerių.

" , 1 . I. .

Jokubas , sužinojo nuo kitų 
vyrų, kad netolimojĮ kaimynis- 
tėj gyvena pasiturinti našliuke. 
Jis pradėjo apie ją labiau tei
rautis. Vieną gražų šventadie
nį jiedu susipažino. Našliuke 
nebuvo pergražiausia, bet pasi
turinti. O jam reikalingi pini
gai biznio įsteigimui. Už kelių 
mėnesių, Jokūbas su našliuke 
apsivedė.

Jokūbo Jackaus gyvenimas 
pasikeitė. Ir pasikeitė daug. Jis 
turėjo daugiau rūpesčių, dau
giau planavimo, daugiau dar
bo. Vienok viskas sekėsi neblo
gai. Už metų laiko gimė , sūnūs. 
Pakrikštijo jį Baltru. Baltrus, 
kaipo dievobaimingų tėvų vai
kas, irgi buvo dievobaimingas. 
Tėvas ir motina džiaugėsi sa- 
vo Baltruku. Dažnai Jackai 
tarp savęs kalbėdavosi:

—Musų Baltrukas būtinai 
turės būti kunigu, — sykį ta
rė Jackienė.

—Suprantama. Kaip <tik su
lauks tam tikro amžiaus, tuo
jau leisime jį seminarijon.

Taip ir buvo. Sulaukęs aš
tuoniolikos metą amžiaus, Balt
rukas jau mokėsi seminarijoj. 
Senasis testamentas jam sekė
si, bet to naujojo testamento 
jokiu budu negalėjo atsiminti 
ir išmokti.

Už keleto mylių nuo semina
rijos buvo anglių kasyklos. Iš 
laikraščių sužinojo, kad (tose 
kasyklose kilo didelis kalnaka
sių streikas. Baltrukas pradėjo 
tuo kalnakasių streiku žingei- 
dauti. Sykį, niekam nieko ne
sakęs, nuvažiavo prie tų strei 
kuo j ančių kalnakasių. Ten ra
do tikrą suirutę: tarpe kalna
kasių ir darbavių ėjo aštri ko
va. Visos kasyklos liko uždary
tos. Baltrukas bandė, kiek ga
lėjo, pagelbėti kalnakasiams, 
bet jis pats apie darbininkų su 
darbdaviais kovą mažąi tenusi
manė. Jis tik matė, kad kalna
kasiams reikia gelbėti. Jis gel
bėjo, kiek galėjo. Tuo tarpu 
seminarijoj artinosi egzamenai. 
Baltrukas prie egzamenų visai 

nebuvo prisirengęs ir neturėjo 
laiko, nes reikėjo gelbėti be
darbiams kalnakasiams.

8 8 »
Baltrukas egzamenų neišlai

kė. Buvo priverstas apleisti se
minariją. Apleidęs seminariją, 
negrįžo namo, bet nuvažiavo ir 
apsigyveno tarp kalnakasių.

Bridgeportas D. L. K. Vytauto 
Draugija l’ikys mėnesini susirinki
mą antradinni vasario 19 d. 1935, 
7:30 vai. vJc. Chicago Lietuviu Au
ditorijos svetainėje, 8133 So. Halsted 
Et. Visi nariai būtinai privalo at- 
L.lankyti nes yra svarbių reikalų ap
tarti ir svarbių raportų iSklausyti/ir 
apsvarstyti kaslink sergančių narių. 
Taipjau, kurie esate pasilikę su mo- 
kestimis būtinai nepamirškite apsi
mokėti, priešingai. kad neliktumėt 
suspenduoti arba išbraukti. Prie to 
reikės išrinkti komitetą surengti me
tini balių. P. K., sekr.

North West Lietuvių Moterų kliu
bo susirinkimas jvyks antradieny 
vasario 19 d., 1935 m.. P. Kairių 
bute. 5128 George St. 7:30 vai. vak. 
Narės malonėkite atsilankyti.

M. K. sekr.

Cicero. Lithuanian Tmprovement 
Kliubas laikys mėnesini susirinkimą 
vasario 19 d., 8 vai. vak. Liberty 
svet.. 49th Ct. ir 14 St. Visi esate 
kviečiami atsilankyti, nes bus svar
bus susirinkimas. Bus aiškinama 
apie vandenio bilas ir kitus svar
bius dalykus. A. F. Pocius.

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

MADOS

^834
834 — Mergaitei mokyklon eiti su

knelė Ji patogi ir praktiška. Jūsų 
mergaitė džiaugsis, jeigu jus jai to
kia pasiūdinsite. Sukirptos mieros 
8, 10, 12 ir 14 metų amžiaus mergai
tėm.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halited Su Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir praiau 

atsiųsti man pavyzd) No. ................ 

Mieors per kratini

(Vardai ir pavardė)

(Adresai)

(Miestai Ir vabtija) 
.......... 11«—/

CLASSIFIEDADS
Fųrniture & Fixtures 

Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHĘIM & SONS 
Store

1900 S. State St
Fixtureii 

, CALumet 5209

PRANEŠIMAI

Pirmadienis, vas. 18, 1935

Business Service 
Biznio Patarnavimas

OKSAS EXPRESS, Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Special. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton. lat. 
(vienas tonas $6.35). Pristatom vi
sokiu 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.

f I ..........................-..U!-

CLASSIFIEDADS

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
E x pert u patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikaluose. Mes 
neturirpe skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto ki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 rvto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio na
mų savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St. 

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

Personai
Asmenų Ieško

PAIEšKAU savo broli, Petras 
Termėnas, 30 metų atgal gyveno Chi
cagoje. Paėjo iš Lietuvos. Kauno rėd., 
Šiaulių pav., Trijiškių parap., Der- 

Prašau jo paties 
žinotų pranešti, bu-

Šiaulių pav, 
meikiu kaimo, 
arba kas apie ii 
siu dėkingas.

LEONAS 
28 N. Halsted St.

TERMINAS 
Chicago, III.

Miscellaneous 
Įvairus

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

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Gyventi vietoje. Anna Lasser 
2219 N. Rockwell St. Telefonas 
Humboldt 6919.

....PATYRUS power machine opera- 
torka siūti matracų užvalkalus. A. 
Brandwein, 2349 S. State St.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininku Reikia

REIKALINGI vyrai ir moterys 
salesmonai ir “solicitors” su autobo- 
bilium ar be, vaikščioti po stu- 
pardavinėti namą reikmenis ir 
drabužius ant išmokesčio. Galėsite 
parduot savo pažystamiems. Mes 
pagelbėsime pradžioje. Alga ir ko
misas. Rašykite angliškai. Box 219 
1739 S. Halsted St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

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

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

1245 So. Michigan Avė.

TAVERN pardavimui 79th ir Ash
land apielinkėj su 1935 laisniu. Da
ro gera bizni. Pašaukite Triangle 
3680.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė, — norima parduoti i trumpa 
laika. Pigi renda. Parduosiu pi
giai, nes savininkas apleidžia Chica- 
ga. 3808 So. Lowe Avė. Yards 3874.

KRIAUČIŲ SAPA parsiduoda pi
giai, 8 metų išdirbtas biznis. B. 
Gotaut. 4414 S. California Avė.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

KAM NUSIBODO MIESTE 
GYVENTI

Parsiduoda arba mainau 3 biznius 
ir 22 akerių farma su gyvuliais, pa
dargais ir mašinomis. Biznis gazo
lino stotis ir tavern su laisniais ir 
hotelis. Bizni mainysiu i namą ar 
krautuvę kad ir bite kokia.

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

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

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

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

Tel Reuublic 2800—2801

PARDUOSIU arba mainysiu 10 
flatu narna ant mažesnio namo.

Cot’aare 5 kambarių — extra lo
tas. $2800.

Naujas namas, du flatai po 6 kam
barius. kaina $6000.

Muro namas, 5 ir 6 kambariai, kai
na $4500.

8$3500VęniinU medinis naraas’ kal-
Bargenas —• grosery Štoras su na

mu — tinkamas bite kokiam bizniui. 
Kurie norite pirkti pigiai narna, far- 
ma arba bizni, arba norėtumėt iš
mainyti atsišaukite arba rašykite.

A. GRIGAS,
6827 So. Rockwell St < 

8386. ;




