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Ir Amerika didina 
ginklavimąsi

Jungt. Valstijos irgi 
didina apsigink
lavimo išlaidas

Atstovų buto komitetas priėmė 
didžiausj po karo apsiginkla
vimo biudžetų

VVASHINGTON, vas. 19. — 
Numatoma, kad ateinačiais me
tais Jungt. Valstijos apsigink
lavimo reikalams išleis daugiau 
pinigų, negu kada jos yra išlei
dusios nuo pereito pasaulįnio 
karo. į

Atstovų buto militarinių rei
kalų komitetas patvirtino pa
skyrimą $318,131,482 armijos 
reikalams ateinančiais fiskali
niais metais. Tai arti $49,000,- 
000 daugiau, negu buvo numa
tyta šių metų išlaidoms. Be to 
karo departamentas galės pasi
imti priedui lėktuvams dar $7,- 
686,753.

Komitetas pareiškė, kad jis 
yra pasiruošęs paskirti net ir 
dar daugiau pinigų apsiginkla
vimo reikalams, jei tik prezi
dentas Rooseveltas panorės pa
sinaudoti savo galia padidinti 
armiją iki 165,000 kareivių. 
Dabar armija susideda iš 118,- 
750 kareivių.

Minėta suma . Skiriama
vien sausumos armijos išlaiky- laivyno biudžete.

mui, visai neliečiant karo lai
vyno. Karo laivyno išlaikymui 
rgi bus paskirta ne mažesnė 

3U.na, taip kad ateinančiais me
tais bus viso išleista apsigink
lavimui $100,000,000 daugiau, 
negu kuriais kitais metais po 
karo.

Prezidentas Rooseveltas yra 
numatęs laivyno ir armijos iš
laikymui $792,000,000, bet ko
miteto priimta sąmata armijos 
išlaikymui viršija prezidento 
numatytas išlaidas. O laivyno 
komitetas dar labiau gali padi
dinti tas išlaidas.

Be numatytų tiesigonių išlai
dų armijos ir laivyno išlaiky
mui, abu jie, kaip laivynas, taip 
ir armija, gali pasiimti iš vie
šųjų darbų fondo dar po $20,- 
000,000— statymui militarinių 
postų, įrengimui aviacijos ba
zės Hawaii salose ir statymui 
fortifikacijų pajūryje.

Komitetas sako ,kad armija 
ir laivynas galėsią gauti dar 
daugiau pinigų iš įvairių šalies 
gaivinimo fondų. Iš tų fon
dų armija šiemet gavo virš 
$60,000,000. Tiek pat gavo ir 
peniai. Todėl reikia skaityti, 
kad apsiginklavimo išlaidos yra 
daug didesnes, negu yra numa
tyta armijos ir laivyno biudže
tuose, nes viešųjų darbų fondo 
pinigais buvo statomi net karo 
laivai, kurių nebuvo numatyta
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Du nušauti kruvina- Hauptmannui leista 
me antracito anglia- apeliuoti; mirties 

kasių streike bausmė atidėta
Kiti du peršauti ir 15 streikie- Hauptmanno advokatai susiki- 

rių sužeista jų kovoje su se- virčijo. Nuteistą jam leista
nosios angliakasių unijos na- apeliuoti kaipo beturčiui, pa
dais vietui padengiant apeliacijos

-----------  išspausdinimo lėšas

Ukrainoje pradedą 
pasireikšti didelis 
maisto trukumas

Kurie teisėjai parė 
mė valdžią aukso 

klausimu

Andrew W. Mellon (viduryj), prieš kurį valdžią užvedė bylą, kad iškolektuoti $3,000,000 
(income tax). Meliono advokatai tvirtina, kad per 20 metų jis sumokėjęs valdžiai $21,000,000 
mokesčiais ir daugiau nieko nesąs skolingas. Andrew W. Mellon prieš kelis metus ėjo iždo 
sekretoriaus pareigas.

T—

Italija nesitiki grei 
tos taikos su

Abysinija
Italijos koncentravimas kariuo

menės nepadavė jokios įtakos 
j Ethiėpia ~ Valdantis

Badavo 62 dienas; 
užvalgė ir mirė

LONDONAS, vas. 19. —Gau
tomis iš gerai painformuotų 
apie Rusiją šaltinių žiniomis, Į- 
vairiose Rusijos vietose, ypač 
Ukrainoj, per kurią Rusija pri
eina prie Juodųjų jurų, jau pa
sireiškia didelis maisto truku
mas.

Padėtis esanti rimta.

Kanados butas pri 
ėmė nedarbo ap- 

draudos bilių
0TTAWA, Ont., vas. 19. — 

Atstovų butas vienbalsiai pri
ėmė valdžios pasiūlytą nedarbo 
apdraudos bilių, kuris palies tik 
apie 2,000,000 Kanados darbi
ninkų.

Darbininkai ir samdytojai 
mokės j apdraudos fondų po 25 
c. savaitėje ir ištikus nedarbui 
gaus pašelpos nuo $6 iki $11 
į savaitę.

Sutaikė New York o 
liftų darbininkų 

streiką

WASHINGTON, vas. 19. — 
Kaip žinia, augščiausias teis
mas parėmė valdžią aukso klau
simu ir pripažino teisėtu panai
kinimą “aukso klauzulės” 
(clause) privatiniuose bonuose 
ir kontraktuose 5 balsais preiš 
4.

Tarp didžiumos, kurie išne
šė palankų valdžiai nuosprendį, 
buvo šie teisėjai: teismo pimi- 
ninkas Charles Evans Hughes, 
republikonas, buvęs republikonų 
kandidatas į prezidentus: Louis 
Dembitz Brandeis, žydų kilmės-, 
seniausias amžiumi teisėjas, pa
žangus demokratas; Harlan Fis- 
kę Stone, republikonas; Owen Jo- 
sephus Robets, republikanas, 
jauniausias amžiumi teisėjas, 
paskirtas prezidento Hooverio; 
Benjamin Nathan Cardozo, de
mokratas, žydų kilmės, prezi
dento Hooverio paskirtas tei
sėju 3 metai atgal.

Prieš valdžią balsavo teisė
jai: James Clark McReynolds, 
demokratas Willis Van Devan- 
ter, republikonas, seniausias ta
rnyba teisėjas, paskirtas dar 
prezidento Taft; George Sut- 
herland, republikonas, gimęs 
Anglijoj; Pierce Butler, repub
likonas, buvęs geležinkelių ad
vokatas. \

RYMAS, vas. 19. — Nors są
jūdis, kuris pasidarė Italijai 
pradėjus mobilizuoti savo ka
riuomenę karui su Ethiopia 
(Abysinija) ir pradeda atslūg
ti, tečiaus Italijos valdžia nesi
tiki greitos taikos su Abysi
nija.

Italijos reikalavimą •atlygini
mo ir diplomatinės satisfakcijos 
Abysinija atmetė. Ji padavė 
savo pasiidymus, kuriuos Itali
ja atsisakė svarstyti. Betgi 
Italija atsisako paskelbti Aby- 
sinijos pasiūlymus.

Italija paskelbdama skubią 
mobilizaciją ir pradėdama ga
benti savo kariuomenę j “Af
rikos frontą”, tikėjosi išgąs
dinti nedidelę šalį ir priversti 
ją nusilenkti galingam Musso- 
lini. Bet kaip Italija nustebo 
pamačiusi, kad ta mobilizacija 
ir tie grūmojimai nepadarė ma
žiausios įtakos į Abysinijos val
donus, kurie vieton nusilenkti, 
ir toliau siunčia aštrias notas^ 
kuriose griežtai nuginčijama vi
sus Italijos kaltinimus ir ne
paliauja kaltinusios Itajijos ka
reivius už kivirčius Abysinijos 
pasieny.

VICTORIA, Tex., vas. 18.— 
Giuillermo Guerra, 62 m., nuo
mininkas f ūkininkas, perskai
tęs žinią, kad vienas žmogus 
išlaikė 65 dienų badavimą, nu
sitarė pats* sumušti jo rekor
dą. Jis betgi iškentė tik 62 
dienas ir ome valgyti lengvus 
valgius. Už trijų dienų 
betgi jis pasimirė.

Sako, teikimas Illi
nois bedarbiams pa
šelpų daug kainuoja
Legislaturos komisija sako, kad 

kad šelpimo administracija 
užlaiko perdaug darbininkų If 
nesiskubinta su pašelpomis.

po to

Bomba senatoriui
WASIIINGTON, vas. 19. —Į 

senatoriaus Long raštinę kapi
teliu j e atėjo pakelis iš Med- 
ford, Ore., kuriame rasta bom* 
bą. Tečiaus bonkute, kurioj 
buvo dar nežinoma eksploduo- 
janti medžiaga, sudužo kely 
ir bomba nesprogo. Dabar paš
tas ieško siuntėjo.

Pats senatorius Long 
laiku buvo New Yorke.

tuo

BOMBOMIS IŠŽUDĖ 150,000 
VARNŲ

Nedarbas Francijoj 
vis dar didėja

SPRINGFIELD, III., vas. 
—Dept. of Conservatoin 
žiemą bombomis išžudė 
150,000 varnų įvairiose valsti
jos vietose. Vien ties Decatur 
išžudyta yienu kartu 15,000 
varnų. Varnos žudomos todėl, 
kad jos neša didelės žalos ūki
ninkams ir naikina kitus nau
dingus paukščius.

Iki pavasario norima išžudyti 
viso 350,000 varnų.

18. 
šią 
jau

SPRINGFIELD, III., vas. 19. 
—Williams komisija, kuri tyri
nėjo Illinois Emergency Relief 
komisijos veikimą, savo rapor
te gubernatoriui Horner sako, 
kad komisijos išlaidos teikime 
bedarbiams pašelpų yra perdaug 
ir bereikalingai didelės, kad ji 
užlaiko bereikalingai didelį skai
čių darbininkų, bet tuo pačiu j 
laiku tankiai pasireiškia vilki
nimas ir nesiskubinimas su su
teikimu pašalpos tiems bedar
biams, kurie tos pašelpos yra 
labai reikalingi.

Nors legislaturos komisija 
aštriai kritikavo šelpimo komi
sijos veikimą, bet davė mažai 
rekomendacijų kaip galima bu-! 
tų tinkamiau bedarbių šelpimą 
sutvarkyti. Pati komisija pri- 
sipažysta, kad ji bijojosi užpy
kinti federalinę šelpimo admi
nistracijų, iš kurios Illinois 
valstija gauna pinigus šelpimui 
savo bedarbių, todėl nuo griež
tų rekomendacijų susilaikė.

* —

Prezidentas tikisi 
biznio pagerėjimo

NEW YORK, vas. 19.— Me
rui La Guardia pasisekė sutai
kinti gręsusį liftų—elevatorių 
ir kitų dangoraižių darbininkų 
streikų

ORFI
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, biskį šalčiau.
Saulė teka 6:40, leidžiasi 5:-

Sutartis apie Saar 
perdavimą Vokieti

jai pasirašyta

<

PARYŽIUS, v. 18. — Nedar
bas Francijoj nuolatos didėja 
ir vas. 9 d. buvo 496,900 re
gistruotų bedarbių, arba 9,474 
bedarbiais daugiau, negu buvo 
savaitę atgal. Tai yra 44 nuoš. 
padidėjimas palyginus su per
eitais metais. Pereitą savaitę 
leista jvažiuoti tik 12 svetimša
lių darbininkų, o 562 svetimša
liai liko deportuoti.

NEW YQRK, vas. 18. —Drą
sus plėšikas tuoj prieš vidur
naktį, kada kasa bitvo jau už
daryta ir pinigai atnešti pas 
iždininką, užpuolė didžiojo Roxy 
teatro raštinę, surišo tris dar
bininkus ir pabėgo gal su apie 
$16,000. Teatre tuo laiku buvo 
apie 2,500 žiponių ir apie 100 
darbininką, bet niekas plėšimo 
nejuto.

19

28.

*

NEAPOLIS, Italijoj, vas 
—Vokietijos ir Francijos am
basadoriai Italijoje vakar pasi
rašė paskutines keturias su
tartis apie sugrąžinimą Vokie
tijai Saar baseino krašto.

MADRIDAS, Ispanijoj, yas. 
18. Klerikalai ir mdnąrchistai 
parlamente pravedė įstatymus, 
draudžiančius masonams* užim
ti karininkų vietas ‘armijoj ir 
laivyne.

DUNEDIN, Nąujoj Zelandi
joj, <vąs. ią. r—į čia atvyko ad
mirolo Byrd ęĮcąpedicija įš pie
tinio poliaus apielinkčs -r-. iš 
savo stovykloj “MažojįrAmerį* 
ka”, kurioj jią i^iuvo apie du 
metus.

r. ■

,’S..

WILKES BARRE, Pa. (“Nau- -----------
jienų” korespondencija). —Jau TRENTON, N. J., vas. 19.—
suėjo dvi savaitės, kaip United Bruno Richard Hauptmann 
Antracite Mine Workers of apeliacija liko perkelta į augš- 
Penn. paskelbė streiką prieš se- čiausį valstijos apeliacijų teis- 
nosioš unijos viršininkus. KuoĮmą. 
toliau's ta kova darosi vis nuož
mesnė.

Glen Alden Coal Co. eina iš
vien su senos unijos viršinin
kais, ir teisme gavo indžionkše- 
ną, draudžiantį pikietuoti ir 
pašalinanti iš darbo naujos uni
jos narius. Tie gi, kurie nori 
gauti darbą, turi prisirašyti 
prie senosios unijos, 
prasidėjo nuožmi kova, 
day Independent 
žiniomis, jau du yra nušauti, I padavė apeliaciją be pritarimo 
du peršauti ir penkiolika su- vyriausio Hauptmanno advoka- 
žeistų, kuriems teko šauktis ta Reilly iš New Yorko. 
gydytojų pagelbos ar kuriuos Prieš paduodant apeliaciją 
teko vežti į ligoninę. pirmiausia abu advokatai nu-

Vasario 14 d. anksti rytą į- ėjo pas teisėją Trenchard, ku- 
vyko susirėmimas tarp pikie- ris pirmininkhvo Hauptmanno 
tuotojų ir senos unijos narių byloje ir gavo iš jo įsakymą, 
Larksville, Nušautas Frank Pet- kad Hunterdon pavietas apmo- 
roskey, 28 metų ir mirtinai su- ketų visas lėšas atspausdinimo 
žeistas dviems šūviais Anthony apeliacijos peticijos, taipjau ir 
Lech, 31 metų, abu naujosios visos bylos nuorašų ir rekor- 
unijos nariai. dų. Tuo teismas pripažino

Tos pačios dienos vakare pu- Hauptmanną beturčiu, neišsi
šautas William Tribendis 50 ” *’
metų, naujosz unijos narys, o 
jo sunui, 21 metų, peršauta 
ranka.

Daug namų apdaužyta dina
mitu. Nuostoliai siekia keletą 
tūkstančių dol. Keletas šimtų 
langų išdaužyta. Daug auto
mobilių sudaužyta. Vieną rytą 
ant kelio apie kompanijos ka
syklas buvo pripilta stiklų ir 
stogų vinių, šimtams automobi
lių buvo supiaustyti tairai.

Vieną fotografą J. D. Welsh 
sužeidė ir turėjo vežti į ligo
ninę. Mat, jis norėjo nuimti 
paveikslą kaip senos unijos 
nariai gryšta iš darbo po poli
cijos priežiūra, tad senos uni
jos nariai jį sumušė.

—Angliakasys.

Apeliacija galbūt bus svarsto
ma sekamame teismo susirin
kime po gegužės 21 d.

Padavimas apieliacijos auto
matiškai atideda mirties baus
mes vykinimą galbūt iki at
einančio rudens—kada byla bus 
perėjusi per visus teismus.

Apeliacijų padavė Haupt- 
Tada irĮmaųno New Jersey valstijoje 

Sun- advokatai—Fisher iš Fleming- 
surinktomis ton ir Pope iš Somerville. Jie

galinčiu savo lėšopiis paduoti 
ąpeljaciją. Atspausdinimas tų 
rekordų pavietui kainuos kelis 
tūkstančius dol.

Padavimas greitos apeliacijos 
sukėlė kivirčius tarp Kaupt- 
manno advokatų. Reilly visą 
dalyką norėjo vilkinti. Fisher 
betgi nesutiko su tuo, nes už 
kelių savaičių Hauptmannas 
turėjo mirti elektros kėdėj. Ir 
apeliacijos peticijoj Fisher pa
sirašo jau kaipo vyriausias 
Hauptmanno advokatas.

Reilly irgi viešai pareiškė, 
kad jis nedirbsiąs . išvien su 
Fisher, nes jam esą užtekę su- 
vyliojimų Flemingtono byloje.

100 žmonių žuvo su 
chiniečių laivų

New York pirks ele 
vatorius ir požemi

nius kelius
NEW YORK, vas. 19. —New 

Yorkas padarė dar vieną žings
nį prie paėmimo savo kontro- 
lėn ir nupirkimo greitųjų vir-

WASHINGTON, vas. 19. — 
Patirta, kad prezidentas Roose- 
veltas tikisi dabar didelio biz
nio pagerėjimo, kai jau tapo 
išneštas augščiausio teismo 
nuosprendis aukso klausimu.

Tuo nuosprendžiu yra paten
kinta ir nAglija, nes jis ati
darė kelią pinigų stabilizacijai.

SHANGHAI, vas. 19.‘ Chinie
čių laikraščiai praneša, kad 
daugiau kaip 100 žmonių pri
gėrė chiniečių laivui Fuluąg I šutinių (elevatorių) ir požemi- 
paskendus ties Wuhuko. njy (subvejų) kelių. Tas žings- 

----------y nis tapo padarytas kai apskai- 
HAVANA, Kuboj, vas. 19.— čiavimų taryba užgyrė miesto 

12 Alhambra teatro darbininkų padarytą sutartį su Brooklyn- 
liko sunkiai sužeisti, (vienas jų Manhattan Transit Co. apie iš- 
jau pasimirė), įgriuvus teatro 1 pirkimą jos valdomų elevatorių 
stogui. Teatras tub laiku buvo]jr sVbvejų už $185,000,000. 
tuščias ir darbininkai buvo pa
silikę pasiimti savo algą.

PODGORICA, Jugoslavijoje,
ZURICH, Šveicarijoj, vas. 19.1’88'..1®- — Studentų demons- 

—Garsus filmų aktorius ir pa-pra5*{°A Pr‘e^ Belgrado valdžia 
šliužininkas Beni Fuehrer ir jo 
draugė, žinoma tik kaipo p-ią 
Kern, žuvo kalnų sniego nu
alinkime, kuris užklupo 20 
žmonių būrelį, kuris gamino fil
mą kalnuose ties Pontresina.

susirėmime šu policija du žmo
nės liko užmušti. 50 gi liko 
ąreštuoti.

CHICAGO.-- General Motors CHICAGO.—Industrinės kon- 
Corp. ruošiasi statyti Chicagoje ferencijos taryba apskaito, kad, 
didelę dirbtuvę, kurioj bus ga- pragyvenimas pereitą mėnesį 
minami Diesel ir eięktrikiniai I pakilo 1 nuoš. Ypač pabrango 
motorai geležinkeliams. maistas.

■ , Iv • I , * . J

—---------------, ..... —.. .............
INDIANAPOUS. Ind., vas. HOUSTON, Tex.( vas. 19-- 

19.— Legislaturai liko pasiuly- Iš valstijos kalėjimo farmos, 
tas bilius, kuris padaro Gary Į pastvėrę automobilių, pabėgo 6 
anielinkc atskira valtija. kaliniai.

CHICAGO,—Industrinės kon

maistas.

WASHINGTON, vas. 19. — 
Teisėjas James Clark McRey- 
mojds nuginčijo paėjusius gan
dus, kad jis rezignuosiąs iš au- 
gšČiausiojo teismo. Jis paraše 
mažumos teisėjų opinijų aukso 
byloje.

apielinkę atskira vąltiją.

lito

WEST PALM BEACH, Fla., 
vąs. 19. Čia nuo širdies ligos 
pasimirė gerai žinomas ameri
kiečiams apysakų rašytojas 
Somers Roche, 81 m.
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IŠ LPP. KLIUBO 
VEIKIMO

Teisėjas patvirtino A. J. Leva
lio iškeltus kaltinimus prieš 
Dr. Palėvičių ir M. Batule- 
vičių. — Iš darbo lauko. ■=- 
Darbai. Trafiko nelaimes

Deroit, Mieli. — “keleivyje” 
jdu buvo rašyta, kad Lietuvių 
Piiietinimo Pašaipiais Kliubas 
išsirinko “džihrę” telsiinui 
raudonosios gvardijos baub
lių,’ kurie jokiu Bildu nėnori 
elgtis kaip civilizuoti žmonės. 
Teismas jiems bUvo iškeltas 
ne tik dėl nekultūringo užsi
laikymo, bet ir dėl pHgrivingo 
įstojimo į kliubų. Mat, jie 
manė, kad su biiržuaziškais 
kliubo patvarkymais galiina 
visai nesiskaityti. Tečiau klu
bo nariai, pagalios, nutarė 
juos suvaldyti.

Kaltinimus prieš tiesios lini
jos narius buvo iškėlęs A. J. 
Levulis. Jis, taip sakant, ėjo 
prokuroro pareigas ir prieš iš
rinktų (įžiurę turėjo faktais 
įrodyti, kad jo kaltinimai yra 
pamatuoti. Sausio mėnesio 
susirinkime džiurė išdavė sa
vo raportų ir nuosprendį. Nuo
sprendis kaltinamiemsiems ne
palankus. Biitend, tapo pri
pažinta, jog Dr. Palevičius “at- 
šijauiiiho” stodamas į kliubų. 
Kitaip sakant, jis sumažino 
savo metus.

Kliubo konstitucija aiškiai 
sako, jog kandidatai į narius 
neprivalo būti sbnesni, kaip 
45 metų amžiaus. Gi Dr. Pa
levičius jau buvo 17 metų, ka
da įsirašė į klubų.

Antras nesusipratimas kilo 
dėl M. Batulevičiaus. Konsti
tucijoje pasakyta, jog valdžios 
agentai ai* Šiaip valdžios tar
nautojai negali būti kliubo na
riais. Batulevičius eina spė- 
cialio šerifo deputato parei
gas ię todėl jam nėra vietos.

Tiek vienas, tiek kitas is^cl* 
to skundo teisingumų nęi 
bandė užgiriai. Todėl jie au
tomatiškai tapo iš kliubo iš
braukti.
* Džiurės sąstatas buvo labai 
mišrus: vienas džilirininkds k
bepartyvis, kitas sklokinin- 
kas, o trečias bimbinis. Tad 
apie nuosprendžio šališkunių 
begali būti nei kalbos.
; Susirinkirrias taip pat nuta
pė atmesti visų tiesios ar krei
vos linijos politikų. Nuo da- 
įlar visi tie, kurie norės kepti 
visokios rųšies blynus, galės 
eiti į “Laisvę” arba “Vilnį” ir 
len maišyti tešlų.

' Detroite tapo sutvertos sa
votiškos unijos, kurios yra ži
nomos kaip Auto Lab'ot 
Board. Prieš kiek laiko ta ta
ryba paskelbė rinkimus. Tų-

rėjome nominacijas ir galtiti- kailis, A. Galinauskąs, J. Keta
ntis bdlsavimus. Kandidataiš ^«, . ......... - -
darbininkai galėjo statyti, kų šios libtuvės-tės: K. PaŽeric- 
tik norėjo,—vietos ar kitų uni- nė, S. ’Galinauškifenė, A. Ma
jų vadus bei pavienius asme
nis. Kaip įsakyta, taip buvo 
ir padaryta.

Vadiririšii viskas tvdrkojc. kolonijos lietuviai ir kiekvie- 
Tik vienas dalykas buvo ne- nų metų iškilmingai paminėtų

1 ar* n* a 1 • « <*<*«*^x I % •* ries

ža, K. Mažomis* B. Stankus ir

žonienė, O. Paulauskienė, E.
BųrčiUtė ir S. Galinauskaitė.

' Hutų labai gebai, kad šios

diųinko 8 rrietų duktė. Ji pa
deklamavo porų angliškų eilė
raščių. Noi*š tai buvo jos pir
mas viešas pristabdymas, bet 
savo uždavinį ji atliko labai ge
rai.

tvarkoje. Būtent, darbininkai 
nebuvo prileisti prie balotų 
skaitymo, heliai to kyla abe
jonių, ar rinkimai buvo tei
singai dtlikti. Faktas yra tas, 
■kad tapo išrinkta tokie žmo
nės, ktdifcnis darbininkų rei
kalai perdaug nerūpės.

Automobilių pramonėje dar
bai feina gana gerai. Visur 
dirba pilnų laikų. Nežiūrint 
gi to, liedabbas nei kiek nesu
mažėjo: kaip pirma buvo tūk
stančiai darbininkų, kurie ne
gali gauti dabbo, taip ir da
bar yra.

Kdrie dirba, tai dirba, kaip 
yra įsakoma, kruvinų prakai
tų braukdami, o atlyginimų 
gauna visai menkų. Pavyzd
žiui, Murray Body dirbtuvės 
darbininkai gaudavo tik 30 
centų per valandų. Šidmis die
nomis jie paskelbė streikų ir 
reikalauja didesnio atlygini
mo. Toji dirbtuvė Fordui ga
mina automobilių “bodies”. 
Streikui Vadovauja Amerikos 
Darbo Federacija.

Kitų miestų darbininkams 
nepatariu į Detroitu važiuoti, 
nes, kaip jau minėjau, darbas 
čia yra labai sunku gauti.

savo brangios tėvynės atgavi
mo laisvės sukaktuves. Tuo 
budu, nors mažu prisidėjimu 
pagerbtų tuos garbingus ka
reivius, kurie kariavo ir mirė 
ant karo laukų; kurie gyveno 
ir savanoriai atidavė savo 
brangių gyvastį bekovodami 
už savo tėvų numylėtos že
mės laisvę ir teises, kad Lie
tuva paliktų nepriklausoma 
valstybė ant visados.
“Lithuanians to observe. their

Šis buvo straipsnelio antgal- 
vis, kuris buvo įdėtas vietos 
anglų dienraštyje, vasario 16 
d. Reikia pasakyti, kad Straip
snelis anglų kalba buvo gra
žiai sustatytas ir įdomus Skai
tyti ir kad pilnai nušvietė 
kitataučiams Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimų.

—Adu. N. Valasina.

Reikia didėlį kreditų atiduo
ti ir dabartiniam kuopos pirmi
ninkui, p. St, Bardžiui, kuris 
yra senas veikėjas veteranas. 
Vos tik jis tapo pirmininku iš
rinktas, kaip 185 kuopos veiki
mas ėmė atgyti. Per paskuti
nius trejus metus, nors turėjo
me ir gerų pirmininkų, bet kuo
pa merdėjo. Jos veikimas bu
vo visiškai nusilpnėjęs. Bizniš- 
ki parengimai neduodavo pelno. 
Valdybos nartams Algos buvo 
užvilktos, kadangi ižde nebebu
vo pinigų. Pasireiškė ir šiaip 
kai kuriu netikslumų.

Visi malė, kad kttopos reika
lai nekaip stovi. Bet kų darysi, 
— blogi laikai. Blogais laikais 
tad ir bandoma buvo viskas pa
teisinti.

žinoma, depresija daug pri-

sidėjo prie musų organizacijų 
nušilphėjimo. tačiau pasirodo, 
jbg ir depresijos laikais galima 
daug kils hūveikti, jeigu tik 
tiksliai veikiama. Tatai patvir
tina, kad ir štireilgtoji vaka
rienė* kuri davė gryno pelno 
apie 150 dolerių.

Kodėl taip atsitiko ? Pir
miausiai reikia pasakyti, jog 
p. St. fearzdys yra senas ir pa
gyręs draugijų darbuotojas. Tad 
ir užėmęs kuopoje pirmininko 
vietų, jis pirmiausiai pasirūpi
no įvesti tinkamų tvarkų. Tapo 
padaryta nuodugni revizija, su
tvarkyta finansiški reikalai. Vi-

sos užvilktos algos jau atmo
kėta ir ižde randasi kiek pinigų.

Iš to nesunku padaryti išva
dų, kad nuo kuopos vadovybės 
labai daug kas priklauso. Kuo
pai ir seniau priklausė tie pa
tys nariai, kaip ir dabar. O vie
nok ji labai silpnai gyvavo: 
brido į skolas ir beveik visai 
nieko neveikė.

Prie šios progos aš noriu dar 
kartų pabrėžti, kad didžiausias 
kreditas dėl nepaprastai pasise
kusios vakarienės priklauso po
niai Onai Valavičienei ir ki
toms veikėjoms, o taip pat pir
mininkui S t . Baldžiui, kuris

tinkamai sutvarkė kuopos rei- 
kriltas.

SLA. 185 kuopos narys

ourmS
Night and Mdining to keep 
them Cleah; Clear andHealthy

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

Maria* C®., Dt*. H. S..9 E. Obio St.. Chic«t*

GYDYTOJAI IR DENTIST AI
■■■*■ ■ ■■ .'■* -1* ' Į ’• , - j , ........................*-__ ■ ._____ __ ___________ ______ ___________L____ _ _____ ' ■ .<*• *«• •-< . » —
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LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

MlMI

AKUŠERĖS

Amerikos Lietiivių Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2843

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

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

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

Ofiso Tėl.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prosbect 1930

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

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL. ė
Indiana Harbor, Ind

Trdfiiko nelaimių Detroite 
įvyksta gal daugiau nei ku
riame kitame mieste. Per pe
reitus metus automobiliai už
mušė 331 žmogų ir 2,016 gana 
pavojingai sužeidė. Tiek ne
laimių buvo tik pačiame mie
ste.

Pasirodo, jog daugiausiai 
nelaimių įvyksta nuo 6 ligi 8 
valandos vakaro.

— Jūsų Anaunse.ris.

Eietuvos Nepfiklau 
somybes paminė

jimas

Vasario 15 d. “Naujienose” 
tilpo iš musų kolonijos žinutė 
apie SLA. 185 kuopos vakarie
nę. Labai malonu, kad atsiran
da korespondentų, kurie laikas 
nuo laiko praneša apie tai, kas 
pas mus veikiama. Gaila tik tai, 
kad kartais korespondencijos 
nėra visai tikslios. Pavyzdžiui, 
taip atsitiko ir su aiikščiaii tai- 
nela korespondencija.

SLA. Narys vietitis veikėjus 
labai išgyrė, o kitus “nepažino 
atbri užmiršo” patnificli. Labili 
gdlima, kad tai netyčia padary
ta. Bet tyčia ar netyčia, o 
tarp narių dūliai to- kyla nę- 
ririsitenkitataair Kai Itau-
Vtov. ‘''---Tr„•NRF«ffS".

Mrs. Anelia K. Jarus?
Physical Therapy 

and „Midvrife
6109 S. Albanj 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse 
duodu inassage 
eleetrie treat- 
jnerit ir magrię 
tie blankets ir tt 
Motorinis ir mer 

giųoms patari 
mai dovanai.

Dar dėl SLA 185 khc-pos 
vakarienės

ADVOKATAI

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez, 6631 So. Califomia Ayenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330
Rez. Hvdė Park 8395 *

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

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

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

Tėl. Kenwdod 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

Ofiso Tėl. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virgihia 0669

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 36 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos riuo 10—12 pietų ik 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakarę.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai: .

Hyde Park 6755 ar Central 7464

GARY. 1ND. — Praeitų sek- 
mlidienį, vasario 17 d., šio 
miešto lietuviui tinkamai pa
minėjo Lietuvos nepriklauso
mybes 17 in. sukaktį.

Dalyvbvo skaitlingas būrys. 
Atsilankė daug jaunimo. Buvo 
trumpų kalbų. Buvo ir dainų 
apie tėvynę. Paskiau įvyko šo
kiai ir pasilinksminimas.

Sukaktuvių paminėjime 
daugiausia pasidarbavo se
kantieji lietuviai: B. Pažėra, 
F. Zaviša, A. Rūkas, M. Pa
žėra, N. Prakurotas, P. Sup- 
ravičius, J. Libausktls, J. Moc-

ririsiteukinitaai.-Kai jau
čiasi Įžeisti. Ypač ue/ kurie 
tiek jau dirbo, kaip ir išgirtieji.

Pirmiausiai turiu pasakyti, 
jbg SLA. Nario suminėti na
riai pilnai užsitarnauja kredito, 
be jų pasidarbavimo vargu va
karienė butų buvusi tokia pa
sekminga. Tačiau koresponden
tas nepaminėjo kelių moterų, 
kurios labai daug dirbo. Tos 
moterys yra: ponios Ona Ra
gelienė, Klapatauskienė, Benki- 
hiene ir Purevičienč.

Programe dalyvavo Aldona 
Kesiliutė, SLA. 185 kuopos iž-

JOSEPH J. GRISII
LiėtUtiš Advokatas

4631 South Ashland Avė.
TeL Boulevard 2800 .

Bez. 6515 So. Rockwėll 81.
Tel. Renublic 9723

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 AltCHER AVĖNUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valahdos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

DR. C. K. KLIAUGA
■ f ■' ',^*2 V' ‘"'ja*,<tiik •“ *■'

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

i Mokslininkai Surado Greitą 
Budą Pašalinti Peršalimą

Galimas it Nesrtiagutnas Dabar Bevėik 
(Jinai Sustabdomi

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaūlled ir Undefaiillėd 
berkame už Cash su NepėtHi- 
deliu Atrokavimu. ,, Duodame 

Crillateral Paskolas.

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

Tel. Franklin 0576

DR. VAITUSH, OPT. 
. LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palėrigvihš rikių itėttipiiri^, ktifrife 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudaihą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir tblifegystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzamiriavimas daromas si» 
elektra, parodančią mrižiaiišias klai- 
dar. Speciali atyda atkreipiant i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys' atifai- 
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12. L
Daugely, atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių.. Kainos pigiau 
kaip plriniau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

A. Montvid, M. D*
West Tdwn State Bank Bldg.

2400 West, Madison Street
Vai. 1 iki 3 bo pietų, 6 iki 8 Vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3Š43 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

1 Priimkit 2 BAYER Aspirin
■ TablAtkas. Bukite tikri, kad 

raunate BAYER Tabletkas. kurių

Sustabdomi
PASTEBĖKITE 

“NURODYMUS PAVEIKSLUOSE“
Ši pabrasta Čia nupiešta metodą yra 
būdas kririuo daugelis gydytojų dabar 
gydo peršalimą, gėlimus ir skausmus 
peišriliirias su shvihi atneša.

Yra pripažintas kaipo saugus, tikras, 
GREITAS biidas. Nes palengvins prip
rasta peršalima beveik taip greit, kaip 
greit ji pagaunate.

Klauskite apie tai savo gydytojaus. 
Ir kai binesiie. bukite tikri, kad 
griuriate tikras BAYER Aspirin Tablėt- 
kas. Jos ištirpsta (išsidalija) beveik 
liihai. Taipgi bevėik iihirii veikia, kai 
las priimate, O dėl gargaliavimo, Genu- 
infe Bayer Aspirin Tabletkos išsidalija 
grėit ir bilnai, nepalikdamos Įrituojan
čių arba aštriu dalelių.

BAYER Ašpirin kainos tapo arit vi
sų didžių galutinai nupigintos, taip, kad 
dabar nėra priežasties priimti kitas ne
gu tikrhs Bayer, kurias jus norite.

DABAR i 
15c

DR. G, SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

756 West 35th St 
kampas. lialsted Št, . .. . 

Viilaridoš Uo 10—4, nuo 6 iki 8 y 
Nėdėlibmis nuo 10 iki d2 vai, dierią;

2 Išgerkit pilną stiklą vandens.
■ Atkartukit gydymą i 3 va

landas.

Jelsrit rerkU skauda, mitru- 
ptDkit ir. IAmai*yklt 3 BĄY- 

ER Aapirin Tabletkaa | vieną tręč- 

liną beveik urnai.

ant Genuine 
Bayer. Aspirin RadikaliŠ- kli Nupigintos ant visų 
didžių.

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vežei is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė,

arti 47th Street
Valandos rilio 9 iki 8 vakaro.

. Seredoj pagal sutarti...

_____________________________r - A .'■■■

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 

Dr. P. Z. Zalatoris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

.Kiti . Lietuviai Daktarai

Dr. Markeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8483

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nilo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki I 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro.'" Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai-, diena. :* . # •

Phone MIDWAY 2880 ,

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kanu

4631 South Ashlririd Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 1Q iki 12 dieną. 2 iki 3 po rietu
7 iki § vat. Nėdėl. nuo 10 ikį 12

Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tėl. Calumet 6893 
. Rež. Tel. Drexel 9191 
Dr. A. A. Roth

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

arti 81st Street. 
Valandos: 2—4, 7—9 vaf. vak. Nb- 

dėliomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.

PI LES
Be peilio, deginimo arba skausiib 
MEŠEINfiS VOTIS, Si’RAOAS,/KRAUJk- 
NI TUMERIAI, FISSVRES, FISTULAS, 
PRURITI8 (NležunčIoH Pilės), FROS- 
TKAT1H ir kitos mMlih&s Ilgos gydomos 
musij Švelniu ir nesialudžlU VARICUR 
Metodu.
Mes ypatinšul kviečiame t'<os. kurie yra 
neteku viltie** l>»»tl pagydytais. Yra .sta- 
Jlok nuostabų kaip tos rusuos, be vilties 
ligoti greit utelllepiu | M treatnumtą.

VARICOSE
GYSLOS Ik VOTYS

Orelį Ir be Skausmo Panalklnainos. 
Daugelis žmonių mano, kad Jlę kenčia 
nuo MKUMATIZMo, NEURITIŠ, NEU- 
RALGIA, ARTHRITIS, NERVIŠKUMO, 
pūsles, Ar Inkstų ligos, kuomet 
jų Ilga tikrai paeina nuo VARICOSE 
GYSLŲ, VOČIŲ, SUTINUSIŲ BLAUZDŲ 
arba MĖSINĖS LIGŲ.
BE IŠLIKIMO IŠ DARBO

ARBA IŠ NAMŲ
Tite VARICUR padarė iuk8tan»lus links
mais — KODĖL NE JUS?

REIKALAUKITE MŪŠŲ KNYGELES
DYKAI. . .

PYKAI EgzAMinacija Ik t’ATAfcIMAŠ 
Ofiso valandos: 0 iki 8 kasdien. Antrad. 
Ir Penktad. tiktai nuo 0 iki 0.—Neda
liomis nuo 0 iki 1 po piet.-

VARICUR 
INSTITUTE

64 WĖBT RANDOLPH ŠT.
4-tos lubos Garrlek Thėatre B|dff.

Tęl. Lafi 3572
j. Liuievičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chlca- 
goje ir apiėlinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia^ dykai 4092 ARCHER AV.

LlETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

Moderniška koplyčia dykai. 
668 W. 18th St. Tel. Canal 6171 

CHICAGO. ILL.

GRABORIŪS įr BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir -nebrangus

718 W. 18th St ‘
TeL Monro® 8877

telefonas Yards 1188

Stanley P, Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderpiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina brieinama.

3319 Lituariica Avende 
CHICAGO, ILL.

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

v įkyrius 
44^ S. Fairflbld Avė

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO , .

Pritaiko akinius Visokių akm

Dr* John J* Smetana 
optoMetrIstas

, 1801 So. Ashland Avė. , .
kampas 18 St. „ Phopė Carial 0523 
VrilririUbs Huo 9:30 iki. 12 ir riko 1:30 
iki 8:00 va,, vakaro.. Nedėlioms nuo 
O-nO iki 12:00 Kalbamo lifitiiviškai,

___.

Dr. C. MICHEL, 0. D.
Kalba Lietuviškai

• ■ ■ > 1 . ' '' ' j '* !

Kreivų akių specia
listas. Vaikų kreiva® 
akis ištaiso be ope
racijos, 
kairiomis, lehgvals 
išmokėjimais. P r 1- 
.taikinimas .akinių 
teisingas riiažlemš 
ir dideliems. Prita
rimai dykai.

1654 Sft. Ashlahd Avė.
prie 47th’ St. ant 2 lubų.

Tel. Boulevard .1242
.r*

Visi Telefonai
Yards 1741-

1742
LAIDOTAM PIGIAU 

NEGU KITI
Airibūiance Patarna 
vlmas Dieną ir Nak
tį Moderniška < Kop

J. F. EU DEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 S. Hermitage
Avenue

Laidojame ant lengvų išmokėjimų 

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

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

N. RADIS Ch. 
ANTANAS PETKUS 

Graboriūs 
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct 
Tel. Cicero 21D9 

_________dCERO. ILL__________  
ATĖJUS .LIŪDESIUI 

PASIRiNKITEI!

Juozapas Eirdeikis
ir

Tėvas
Laidotuvių Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzfe Avehue
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Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale ihėldžiame ritsišaukti, o mū

sų darbu būsite. Užganėdinti.
2314 W. 23rd PU Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS •
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T«L Owro 1927
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TURNAMENTO

FINALAI!
ĮVYKSTA

PERKAME UŽ
3916 ARCHER AVENUEJUO CASH

PENKTADIENI,

Pradžia 7 vai. vakaroWashingtono Gimimo Dienoje

Po Lošimo Šokiai prie G. Stephens Orkestro

prieš J. F. EUDEIKIS BLUE RIBBON BOOSTERSMAŽEIKA’S ACES
užtikrina patogią kelione į Kauną,

BULAW ACES prieš ATLANTIC VILLAGERS

180 W. RANDOLPH ST.

Taures ir trofijos di- 
d ei i am Naujienų 
basketbolo lošime

Dvi gražios taures ir dvi 
trofijos laukia laimėtojų 

basketbolo turnamente

HAMBURC-AMERJCAN LINE 
NORTH CERMAN LLOYP

Su peiliu užbaigė de 
batus apie Aukso 

Nuosprendi

Trečiadienis, vas. 20, 1935

Grįžo Brondukas namo. Bet 
jam be Rūtelės vis buvo ilgu. 
Rūta pasilikusi ligoninėje mą
stė: “Aš čia dabar tiek turiu

kain-
Buvo

čia gerai?
važiuoti?

tavęs... Aš

Arba keliaukite populiariais 
Ekspresiniais Garlaiviais:

Babe Johnson’s alinėje, 3459 
S. State Street kilo aštrus de
batai dėl aukso nuosprendžio, 
kurį išnešė Augščiausias J. V. 
teismas. Bet debatai pasibai
gė labai nelaimingai, kai ne
tekęs argumentų, vienas iš de- 
batuojančių pasigriebė peilį ir 
drožė su juo oponentui j kak-

jų kančias. O baigusi mokyklų 
ir apsivedusi su Broniuku, 
jam vienam tik tarnausiu.“

COLUMBUS 
DEUTSCHLAND 
HAMBURC 
NE W YORK 

ALBERTBALLIN

ŠIANDIEN KART RISIS 
WILLIAMS

Rūta 
mokytis 
pradžių 
Tiek daug reikia 
bėginėti, kad vakare jai kojos 
labai skaudėdavo. Vakare rei
kia eiti gulti devintų valandų. 
Rytų reikia keltis kaip šešios. 
Reikia lovas taisyti; ligonius 
prižiūrėti. « Darbo visuomet 
tiek daug, kad vos tik galima 
paspėti apsidirbti. Bet Rūta 
kentė ir tėvams nesiskundė.

išvažiavo ligoninėn 
slaugės profesijos. Iš 
jai buvo labai sunku, 

per dienų

John VVebb, 40, 53 W. 37th 
Street, atsidūrė ligoninėje, o 
Leon Thomas, 3023 Calumet 
avenue, ieško naujų argumentų 
policijos stotyje.

Darbininkai Basket 
bąli turnamente

—Aš palauksiu, kol baigsi 
mokyklų. Bet kaip užbaigsi ir 
gausi diplomų, tuomet mudu 
apsivesime. Rūtele, aš tave 
myliu ir be tavęs man taip il
gu, kad aš neturiu kur dėtis.

—Broniuk, aš tave irgi my
liu; tik iki šiol nedrįsau pri
sipažinti. Palauk, už poros 
metų aš baigsiu mokyklą ir 
tuomet mudu galėsime apsi
vesti.

Broniukas ir Rūtelė drūčiai 
vienas kitą apkabino ir mei
liai pasibučiavo. Jiems dabar 
rodėsi, kad visas pasaulis toks 
malonus, toks gražus.

Patogus geležinkeliais 
susisiekimas iš Bre
meno ir Hamburgo.

Naujienų basketbolo tuma- 
mento dalyviai daugiau kaip de
šimt savaičių sunkiai darbavosi 
ir lenktyniavo už basketbolo 
čampionatų tarp Chicagos lie
tuvių šiais metais.

Su Čampionato laimėjimu ei
na ir didžioji taurė čampio- 
nams. Tų taurę nupirko ir pa
dovanojo ponas Frank V. Zin- 
tak, Superior teismo klerkas. 
Tai yra labai graži, didelė ir 
brangi taurė, kuria laimėtojai 
galės visa gyvenimų grožėtis ir 
didžiuotis.

Antrų dovanų gaus tas ty
mas, kirrį nugalės čampionai. 
Tai bus labai graži trofija su 
basketbolo lošėjo figūra tarp 
dviejų kolumnų. šių trofijų do
vanoja Hugh B. Connelly, 11-to 
wardo demokratų partijos ko- 
mitimanas ir busimas šito war- 
do aldermanas.

Trečių dovanų gaus antro 
laipsnio laimėtojai. Tai bus 
graži taurė, šių taurę dovano
jo kongresmanas A. J. Sabath.

Bus taipgi duota dovana pa
vieniam lošėjui, kuris bus dau
giausia bolių į krepšį įmetęs 
(high score). Tai bus lošėjo 
stovyla ant gražaus pedestalo. 
Šitų trofijų dovanoja Justinas 
Mackievičius, Altass iždininkas.

šitos visos dovanos bute iš
statytos parodai paskutiniam 
lošime, kurs įvyks pėtnyčioj, 
vasario 22 d. St. Agnės Audi
torijoj, 3916 Archer avė.

Vienų vakarų, kuomet buvo 
susirinkę visi šeimynos na
riai : tėvas, molina ir Rūta. 
Motina tarė:

—Rūta turės važiuoti į li
goninę ir mokytis slaugės

Visi žeminus išvardinti as
menys dirbs Naujienų Basket- 
bąli turnamente St. Agnės Au* 
ditorijoj, vasario 22 d. .

Todėl prašome visų atvyk
ti į svetainę nevėliau 5:30 v. 
vakaro.

J. Bočiunas
B. Barniškis
P. Galskis
P. Martinkaltis
J. Gumauskas
A. Mickevičia, Jr.
Ona Vilienė 
šmotelis, Jr.
Deringis.

DEFAETUOTUS MORTGECIUS už 
kurios mokų cash. Taip-gi perku ir 
GERUS MORTGECIUS už mažą 
nuolaidą.

Atsišaukite tuo,jaus pas
M. C. LAZUTKA

3251 S. HALSTED STREET

Rūta Vijurkaitė augo pas 
tėvus, — kaip inkstas laukuo
se plaukė. Nieko jai netruko: 
turėjo gerus rubus, gerų 
barį; lankė mokyklų, 
užganėdinta.

Lankydama mokyklų, 
gavo su vienu vaikinu—Bro
niuku. Broniukas buvo jai 
nuoširdus draugas. Kaip kada 
jiedu eidavo sykiu teatran. 
Butai kaip tai jauku būdavo 
sėdėti šalia Broniuko. Jis toks 
jai malonus. Jeigu ji paprašė 
Broniuko kų nors padaryti ar 
atnešti, jis niekuomet neatsi
sakė. Butai tas patiko.

Tėvas irgi tam pritarė. Bet 
Rūta apie slaugės profesijų 
nieko nežinojo. Jai rodėsi, kad 
tai gal bus žingeidus ir malo
nus užsiėmimas ir mokslas. 
Rūta motinos sumanymui ne
sipriešino; tik vis labiau ir 
labiau pradėjo apie tai rupin-

mokyklos užbaigimo. Jis 
džiaugėsi, kad dabar sykiu su 
Rūta važiuos namo ir galės 
apsivesti.

Kuomet Rūta gavo diplomų 
susitikusį Broniuku, pareiškė:

—Aš pasiliksiu ligoninėje 
Namo nevažiuosiu.

Broniukas nusiminė ir vie
nui vienas išvažiavo namo.

Atvažiavo Broniukas atlan
kyti Rūtos ligoninėn. Jis buvo 
Rūtos pasiilgęs. Kaip pamatė 
jų, nei pats neįmanė, kaip jų 
sveikinti ir kaip su ja kalbėti. 
Nedrųsiai tarė:

—Rūtele, ar tau 
Ar nenori namo 
Man taip ilgu be 
neturiu kitos tokios ’ draugės, 
kaip tu.

—Man irgi ilgu be tavęs, 
Broniuk. Bet kų padarysi; 
mano tėvai nori, kad aš čia 
bučiau ir išmokčiau šios pro
fesijos. Kaip baigsiu mokyk
lų, parvažiuosiu namo. Tuo
met vėl busime artimi drau-

/ iDIENOS l LIETUVĄ
Augščiau parodomais Greitaisiais Garlaiviais

Ekskursiniai traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Bremerhavene

Marigold Gardens svetainėje, 
Broadway ir Grace, susirems 
olandų pusiau sunkiojo svorio 
čempionas, Frankie Hart, su 
Al Williams. Tiek vienas, tiek 
kitas ligi šiol Chicagoj dar ne-

-/Kodėl tu tokia susirūpi
nusi, — tarė Rūtai vienų sykį 
susitikęs Broniukas.

—Mama ir tėvas sako, kad 
aš greitu laiku turėsiu išva
žiuoti į ligoninę ir ten turė
siu mokytis slaugės profesijos.

Broniukas išgirdęs tokį Rū
tos pareiškimų, užsimųstė, nu
siminė ir nieko daug apie tai 
nekalbėjo. Jis jautė, kad ne
teks savo draugės, kurių jis 
taip labai mėgo. Broniukas 
keletu sykių jau buvo manęs 
apie Rūtų: “Kaip mes abudu 
užaugsime, aš jai pasakysiu, 
kad jų myliu. O jeigu ji mane 
myli: tuomet mes apsivesi-

darbo; tiek daug teikiu pa- pralaimėjo nei vienų ristynių. 
galbos nelaimingiems sergan Jiedu risis visų valandų arba 
tiems žmonėms; palcngviinu mažiau, žinoma, tai pareis nuo 

to, kuris jų bus smarkesnis ris
ti kas.

Kita pora irgi bus tiek pat 
svarbi: Lou Talaber, buvusis

Už dviejų metų, Broniukas čempionas, susirems su Claren- 
atvažiavo ceremonijoms Rūtos‘ce Smith, kuris dar nėra pra

laimėjęs nei vienų ristynių.
Be to, bite dar kelios kitos 

poros.

Taipgi reguliariai iš
plaukimai gerai ži
nomais kabininlais 
garlaiviais.

Informacijų klausk! 
te pas vietini agen< 
tą ąrba

Nuo Reumatišką 
Skausmą 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERJ 
Pain-Expelleris visuomet 

k palengvina skausmus
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Iš Kapsuko Gyvenimo buvo pastebėta, kad yra ne
žmoniška šitaip statyti į pavo
jų asmenį, kuris nieko apie jo 
“skymus nežino, tai jisai tik iš
reiškė nusistebėjimą tokiu “bur- 
žuažišku’* protavimu. Girdi, aš 
rizikuoju savim kasdien; aš be 
poilsio trankausi su literatūra 
iš vietos į vietą. O čia tas dak
taras gyvena sau, kaip ponas, 
be jokio vargo — ir dar rei
kia jo gailėtis, kad jam žanda
rai padarė nesmagumą!

Kapsukas buvo taip įsitikė
jęs j save, kad jokiais argu
mentais negalėjai j j pakreipti 
iš jo kelio. Beda tačiau buvo 
su juo <ta, kad jo keliai taip 
dažnai keisdavosi. Jisai ne 
pats nepasijusdavo, kai jisai 
imdavo visų uolumu griauti tą, 
ką jisai pirmiau pats statė.

Per savo trumpą gyvenimą 
Amerikoje jisai savo užsispyri
mu ir intrigomis padarė daug 
žalos lietuvių darbininkų judė
jimui. Rusijoje jisai be palio
vos varžėsi dėl vadovybės su 
AngariečiU (kaip kitąsyk kad 
jisai varžydavosi su Augustinu 
Janulaičiu). Jisai buvo nepail
stantis sąmokslininkas, kuris 
butų galėjęs pasidaryti dikta
torium, jeigu aplinkybės butų 
buvusios jam palankesnės.

ir šimtais visokių kitokių būdų.
Galima drąsiai sakyti, kad 

civilizuoto žmogaus gyvenimo 
palaikymui per dieną yra rei
kalinga apie 20 tonų vandens.

Prof. Duncan sako, jog pir
moji gyvybė atsirado juroje. 
Pasak jo> kraujo sudėtis (sū
rumas ir kitos savybės) liudi
ja, kad žmogaus pirmtakunas 
prieš milijonus metų gyveno 
vandenyje. Gal tai ir tiesa. 
Aukščiau paduotieji faktai ro
do, kad žmogus, nors jis ir gy
vena sausumoje, tačiau tikru
moje yra “vandeninis gyvūnas”.

Užsakymo kaina:
Chicago Je — paštu:

Metama ............-.....................
Pusei metų ...........................
Trims mėnesiams
Dviem menesiams ...........
Vienam mCnesiui ..............

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ____......—..—..... 3c
Savaitei .................~............   18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paStu:

$8.00
... 4.00
... 2.00
. 1.50
... .15 Kaip matome, Vinco Kapsuko sai nepakęsdavo. Jisai niekuo- 

gyvenimas buvo margas ir tur
tingas įvykiais. Jisai pradėjo 
dalyvauti visuomeniniame veiki
me, dar nebaigęs mokslo.

Iš penktos klasės gimnazijos 
(MariampolČje) tėvai jį nuve
žė į Seinų seminariją rengtis į 
kunigus. Bet dvasinė vyriau
sybe sugavo jį besusirašinėjant 
su vienu gimnazistu (Jokubąi- 
čiii) apie lietuvių literatūrą, 
kuri tuomet Lietuvoje buvo už
drausta, ir klerikas buvo išvy- 
tas iš seminarijos. Tuomet Mic
kevičius išvažiavo į Mintaują, 
apsigyveno pas Didžiulienę ir 
bandė privačiai pasiruošti šešių 
klasių ekzaminui.

Bet jisai neturėjo kantrybės 
mokintis ir ekzamino nelaikė. 
Praleidęs trejus ar ketverius 
metus Mintaujoje, jisai iške
liavo į užsienius ir mėgino įs
toti į universitetą Šveicarijoje, 
bet ir čia jo nepriėmė, nes ji
sai nebuvo baigęs vidurinės mo
kyklos. Todėl, pasimaišęs apie 
semestrą laiko tarpe Berno uni
versiteto studentų, kaipo “lais
vas klausytojas”, jisai metė 
mokslą ir pradėjo leisti Tilžėje 
laikraštuką “Draugą”, skiria
mą besimokinančiai 
nei. Kitus mokint 
mat, sekėsi geriau, 
čiam mokintis.

Kad jo leidinys turėtų skai
tytojų, reikėjo jį gabenti į Lie- 1 
tuvą ir platinti. Taigi Mickevi
čius buvo pats savo laikraščio 
leidėjas, redaktorius, ekspedito
rius ir agentas. Kad jo “Drau
gas” sėkmingiau platintus!, • 
Mickevičius ėmė organizuoti 
moksleivių burius tarpe įvairių 
gimnazijų mokinių. Tokiu bu
du aplink jo organą laikui bė
gant susidarė šiokih-tokih or
ganizacija. Ji neturėjo aiškaus 
programo, kaip neturėjo aiškios 
linijos ir jo laikraštukas;

Tais laikais, kada Mickevi
čius buvo Mintaujoje, jisai bu
vo įstojęs j slaptą lietuvių 
moksleivių kuopelę, kuri turėjo 
sentimentališką vardą (bene 
p-ios Didžiulienės sugalvotą) 
“Kūdikėlis0. Po Dr. Vinco Ku
dirkos mirties tas vardas buvo 
pakeistas į “Vinco Kapso Drau
giją”. Mickevičius pasidarė di
delis Kudirkos garbintojas ir 
panaudojo jo slapyvardį “Kap
są” savo literatiniam Vardui 
nukelti. Iki to laiko jisai pa
sirašydavo po savo eilėraščiais 
ir korespondencijomis “Vincas 
Vilkas Pilkas”. Dabar jisai ėmė 
pasirašinėti “Viiicas Kapsukas”,

Grįžtant prie aukščiaus pa
minėtojo “Draugo” leidimo, ten
ka pastebėti', kad 1905 metais, 
prasidėjus revoliuciniam judėji
mui Lietuvoje, Mickevičius žy
miai “pakairėjo” ir ėmė savo 
laikraštėlio puslapiuose skelbti 
vis radikališkesnes idėjas. Lie
tuvoje tuomet jau seniai gyva
vo socialdemokratų* partija. Va
sarą 1905 m. ji surengė visą 
eilę viešų1 prakalbų Lietuvos 
miesteliuose ir bažnytkiemiuo- 
įse. Mickevičius bandė šitą ju
dėjimą panaudoti savo litera
tūros praplatinimui; todėl tarp 
Įjo ir socialdemokratų partijos 
kuopų neretai įvykdavo aštrių 
susikirtimų.

Be b gailį, gale, jisai šit savo 
šalininkais įstojo į socialde
mokratų partiją, išsiderėdamas 
sau teisę būti centro komiteto 
.nariu. Partijos centre tuomet 
buvo kitais panašAūs karšto 
temperamento žmogus, Augus
tinas Janulaitis-Lizdeika, užsie
niuose ėjusio “Darbininkų Bal
so” redaktorius. Kar tik Kap
sukas' įėjo į centralinį komite
tą, tai prasidėjo tarpe jų dvie- 

•jų* peštynės; kurios- beveik nie
kuomet nepasibaigdavo.

Mitkevičius-Ėapsukas bfend- 
!rai bUVo nesugyvenhrtio budb. 
Jisai sutikdavo tiktai su tais, 
kurie nesipriešindavo jo valiai 

| ir priimdavo už šventą kiekvie- 
kę,’, kuri nuo im metų gyvuoja tiktai pojjietoj^ .. IM Jokios opozicijos jj-

Editor P. GRIGAITIS
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$8.00 per year in Canada
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Entercd as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
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VINCUI KAPSUKUI MIRUS

Pereitą sekmadienį Maskvoje mirė lietuvių komu
nistų vadas, Vincas Mickevičius-Kapsukas.

Jisai galėjo būti kokių 54 ar 55 metų amžiaus — 
dar ne per senas žmogus, bet jo sveikata seniai buvo 
sugedusi. Dar jaunas būdamas, jisai buvo susirgęs plau
čių džiova. Nuo šitos ligos jisai atrodė išsigydęs, tačiau 
nereguleriškas gyvenimo būdas, nuolatinis bastymos iš 
vietos į vietą per eilę metų, kada jisai užsiėmė slaptu 
literatūros gabenimu; paskui kalėjimas ir ištrėmimas 
; Sibirą — suardė jo vidurius. Nuo to jisai veikiausia 
ir bus miręs.

Kapsuko asmenyje lietuvių visuomeninis judėjimas 
neteko vienos žymiausiųjų figūrų. Jisai pradėjo vaidin
ti stambią rolę slaptuose Lietuvos veikėjų rateliuose, 
turėdaihas vos apie 20 metų amžiaus. Nuo pirmos Rusi
jos revoliucijos iki nepriklausomos Lietuvos įsikūrimo 
jo vardas buvo nuolatos publikos akyse, kaipo vieno iš 
revoliucijos vadų. Bet jisai buvo revoliucionierius grei
čiaus savo temperamentu, negu savo įsitikinimais.

Žmogus, kuris vadovaujasi savo įsitikinimais, taip 
dažnai nekeičia savo principų, kaip juos keisdavo Kap
sukas. Nuo 1899 metų iki 1904 metų jisai buvo karštas 
tautininkas. Paskui jisai išvirto į socialistą liaudinin
ką, kuris savo idėjomis stovėjo arti kairiųjų Rusijos 
“es-erų”. Tačiau tai netrukdė jam įstoti i Lietuvos so
cialdemokratų partiją ir reikalauti sau joje vadovau
jančios vietos. Iki 1915-16 metų jisai laikė save social
demokratu, bet jo socializmas buvo bolševikiškos var
sos, kurią jisai įgijo, patekęs Sibiro trėmime po rusų 
bolšeyikų įtaka; o jo demokratiniai principai niekuo
met nebuvo tvirti.

Pasaulio karo audros vėliau padarė jį karštu taria
mojo “internacionalizmo” šalininku, nors tas jo inter
nacionalizmas savo esme buvo niekas kita, kaip aklas 
nusistatymas prieš “buržuazines” valdžias. Griežčiausi 
Šito nusistatymo reiškėjai buvo rusai, kurie netikėjo, 
kad taikos metu revoliucija gali carizmą įveikti, ir todėl 
geidė, kad Rusija pralaimėtų karą. Kadangi po pralai
mėto karo su Japonija Rusijoje kilio revoliucija, kuri 
buvo įvariusi kinkų drebėjimą carui, tai rusų radika
lai — bolševikai, socialistai revoliucionieriai (es-erai), 
anarchistai, maksimalistai ir t. t. tikėjosi, jogei, dar vie
ną karą prakišęs, carizmas tikrai sugrius. Taigi jie žiu
rėjo j karo klausimą ne iš tarptautinio taškaregio, bet 
iš nacionalės revoliucijos atžvilgio. Jie buvo “poražen- 
eai” (defėatists), kuomet jie manė esą internacionalistai.

Taigi šitos rųšies internacionalizmu persiėmė ir 
Kapsukas. Po jo įtaka jisai ne tik užmiršo savo parei
gu giluti tą partiją, kurios oficialis atstovas ir net va- 
dfas jisai buvo per dešimtį su viršum metų, bet ir pasi
darė atviras jos priešas. Tokiu budu, kai Rusijos bolše
vikai, galų gale, išsinėrė iš savo socialdemokratinio kai
lio ir persikrikštijo į “komunistus”, tai ir Kapsukas 
tą krikštą priėmė. Galutinai subolševikėjęs, jisai tarna
vo rUsams, kartu su jais naikindamas “buržujus” pilie
tiniame kare; o paskui, kai bolševikai su “raudonosios” 
armijos pagelba pradėjo užkariauti atsimetusias nuo 
Rūsijos žemes, tai jisai su Aleksa-Angariečiu atsivedė 
bolševikiškus pulkus į Lietuvą ir bandė joje ginklu pa
skleisti komunizmo “vierą”.

Didesnioji dalis Lietuvos teritorijos buvo užkariau
ta ir pateko po bolševikiškų kryžiokų valdžia. Kapsu
kas pasiskelbė tos “Lietuvos sovietų respublikos” galva 
arba prezidentu. Bet jisai neilgai prezidentavo^ nes Lie
tuvos žmonės paėmė šluotą tiems naujiems kryžiokams 
ir išvijo juos lauk. Kapsukas tuomet išsinešdino į Mins
ką, ir dar ilgą laiką ten jisai sėdėjų su “prezidento” tP 
tulu, laukdamas, kada Lietuvos proletariatas susipras 
ir jį pakvies atgal. Bet jisai to pakvietimo nesulaukė 
ir turėjo važiuoti į Krymo sanatoriją gydyti savo su
irusius vidurius. O* kai jb viduriai pasitaisė; tai “sovietų 
respublikos” prospektai Lietuvoje jau buvo taip prasti, 
kad ponas “prezidentas” nuvažiavo* į Maskvą'.

Savo prezidentiško titulo Kapsukas, rodos, neatAi- 
žadėjo iki pat mirties. Iki šiol bolševikai, rodos, dar nėr 
ra oficialiai likvidavę ir tą “Lietuvos sovietų respubli-

met ir nesistengdavo kito nuo
monę suprasti. Pirma negu ji
sai suspėdavo susivokti, ką jo 
oponentas sako, jisai jį pulda
vo visu smarkumu, labai daž
nai panaudodamas savo ata
koms asmens niekinimą ir mo
ralisto pasipiktinimą.

Toki dalykai, kaip draugiš
kumas arba bent kito asmens 
pagerbimas, jam neturėjo ver
tės. štai vienas charakteringas 
atsitikimas iš jo veikimo tais 
laikais, prieš 1905 metų revo
liuciją, kada jisai intensyviai 
užsiimdavo literatūros gabeni
mu iš Prūsų į Lietuvą. Kartą 
jisai prikrovė didėlę bačką vi
sokių raštų, užkalė ją, užrašė, 
kad tai “Sviestas”, ir, uždėjęs 
Dr. Kazio Griniaus adresą, pa
siuntė nuo Prūsų sienos į Ma- 
riampolę. Bet žandarai, suuodė, 
kad tas siuntinys ne sviestu 
kvepia ir atplėšė* bačką. Dr. 
Grinius (buvęs Lietuvos prezi
dentas) turėjo daug vargo, iki 
jam pasisekė išsisukti nuo 
'bausmės už tą Mickevičiaus 
šposą. Bet kuomet Kapsukui

Gunnar Oman

Lake Placid, N. Y. — Gun
nar Oman “skrenda” lyg koks 
paukštis. Paveikslas nuimtas 
žiemos sporto rungtynėse, ku
rias laimėjo Oman.

jaunuome- 
Kapsukui, 
negu pa Apie Įvairius Dalykus j►
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VANDUO
Kadangi vanduo yra 

prastas dalykas, tai 
labai mažai dėmesio 
kreipiame.

pa
mes

Sausra ir 
jbs pasėkos. — Per me
tus suaugęs žmogus išge
ria vieną toną vandens, o 
“suvalgo” 4,400 tonų. — 
žmogus yra “vandeninis 
gyvūnas”. *

Prieš kiek laiko Dr. A. Lotka 
parašė knygą vardu Elėments 
•of Physical Biology., Paduodami 
toje knygoje faktai gali kiek
vieną nustebinti.

Per metus suaugęs žmogus 
išgeria vieną toną vandens, 
sudarytų apie penkias ar 
šias vonias. Atrodo, jog tai 
ra labai didelis kiekis. Bet
vandeniu atskiečiama apie du 
šimtai svarų duonos ir apie du 
šimtai svarų mėsos, — tiek 
maždaug žmogus5 suvalgo per 
meitus.

Be vandens jokie augmenys 
negali augti
kad pagaminimui 
augmeninio 
apie 1,000 svarų vandens! Tai 
reiškia, jog žmogus, kuris per 
metus suvalgo 200 svarų duo
nos, netiesioginiai suvartoja 
keturis šimtus tonų vandens!

Na, o kaip yra su mėsa? Kiek maudomės jame. Naudojame jį

Tai 
še- 
nė- 
tuo

Normališkais laikais apie van
denį niekas nei negalvoja. Tai 
toks paprastas dalykas, į kurį 
mes nekreipiame 'jokio dėme
sio. Visai kitoks reikalas yra 
su žmonėmis, kuriems tenka 
trumpesnį ar ilgesnį laiką pa
gyventi dykumoje. Jie pradeda 
suprasti, kokią ^.nepaprastą 
reikšmę musų gyvenime turi 
vanduo. f

Apie vandenį pradedame ir 
mes galvoti/ kada atsitinka kas 
nors nepaprasto. Sakysime, pet- 
nai vasarą mes tupėjome nepa
prastą sausrą. Ii* tai ne tik 
Amerikoje, bet i!r kitose pasau
lio dalyse. Gerai atsimename, 
koks slėgiantis ir nemalonus bu
vo vaizdas. Visur laukuose ma
tėsi nuvytusi žolė, medžių lapai 
be laiko pradėjo kristi, žemė, 
kaip yra sakoma, išdžiuvo į pa
raką. Dulkių debesys kilo į vir
šų. Tos dulkės sudarė daug ne
malonumų: ir kvėpuoti buvo 
nesmagu ir šeimininkėms prisi
dėjo daUg bereikalingo darbo. 
Dulkės buvo tokios smulkios, 
kad jos ir pro mažiausius ply
šelius įsigavo į vidų.

Farmeriams toji sausra pa
dare milžiniškų nuostolių. Kai 
kuriose valstijose laukai 
nykios tiek išdžiuvo, kad 
Jiams pritruko pašaro, 
tūkstančiai raguočių ir 
Užsėti’ laukai išdžiuvo,
jfarmerių triušas nuėjo niekais;

Kai kuriose vietose išdžiuvo 
šuliniai ir upeliai, žmonės tū
rėjo vežti vandenį kubilais iš 
tolimų vietų.

Taip, sausra parodė, kad be 
vandens mes negalime apsieiti. 
Jeigu vandens kiekis dėl kokio 
ndi*s katastrofinio atsitikimo 
žymiai sumažėtų, tai milijonai 
žmonių ir gyvūnų žūtų.

Ar mums kada nors atėjo į 
gaivą* pastatyti* klausimas: kiek 
.yra reikalinga vandens? Koks 
.yra Vandeiis kieto, kurį žmo
gus, tiesiogihiū' ir netiesioginiu 
budii suvartoja? ,

Tai labai įdomus klausimai. 
Tačiau atsakymas į juos yra 
•dar įdomesnis; į ;

Apskaičiuojama, 
vieno svaro 

maisto reikalinga

reikia vandens pagaminimui 
200 svarų mėsos?

Mes jau matėme, kad reikia 
tūkstančio svarų vandens už- 
auginimūi vieno svaro augali
nio maisto. Vadinasi, kiekvie
nam duonos svarui reikalinga 
1,000 svarų vandens. Bet kiek 
reikia vandens vieno svaro mė
sos pagaminimui? Dr. Lotka 
apskaičiuoja, jog reikalinga 10 
kartų daugiau vandens nei aug- 
meninio maisto pagaminimui.

Dabar pažiūrėkime, ką tai 
reiškia. Žmogus, kuris per me
tus suvalgo 200 svarų mėsos, 
netiesioginiu budu sunaudoja 
4,000 tonų vandens. Tokio kie
kio buvo reikalinga užaugini- 
mui gyvulių, kurių mūsą mes 
valgome. Tie gyvuliai, supran
tamas daiktas, vandenį irgi ne
tiesioginiu* budu sudoroja: jie 
maitinasi žole, kurios augimui 
reikia labai daug Vandens.

Išeina taip, kad per metus 
kiekvienas musų išgeria vieną 
toną vandens, o “suvalgo” 
4,400. Ir tai dar nėra viskas. 
M*es ne tik geriame ir “valgo
me” vandenį, bet taip pat ir

P. S. Prieš porą metų Ven
grijoje mirė žmogus, kuris ne
miegojo per šešioliką metų. Tas 
įvykis atkreipė mokslininkų dė
mesį^ Mat, buvo manoma, jog 
be miego jokis žmcgus negali 
apsieiti. Tačiau pasirodė, jog 
taip nėra. Taip pat yra žinoma, 
kad kai kurie žmonės po kelias 
savaites ar net mėnesius mie
ga ir vis negali išsimiegoti.

Kodėl Itaip yra? Kodėl vieni 
žmonės be miego gali gyventi, 
o kiti negali išsimiegoti?

Sekamą šeštadienį, vasario 23 
d., tilps straipsnis vardu “Mie
go misterija”. Tame straipsny
je bus paaiškinta, kodėl anas 
vengras net kelioliką metų iš
gyveno be miego ir kodėl kai 
kurie žmonės serga taip vadi
nama miego liga.

JUOKAI
Tai tau ir aptieka

—Aš noriu pirkti velkes, — 
pareiškė 
tieką.

—Mes 
nėjame.

—Kas 
neturite

mergaitė įėjusi į ap

veikiu čia nepardavi-

čia do aptieka, jeigu 
nei velkių (točkos).

Smarkus vyras
—rTų esi vyras, kuris prieš 

nieką nesustoji.
—Na, o kaip yra su tavim? 

Juk tu jau gavai tris tikietus 
nuo policmono dėl nesustojimo 
prieš raudoną šviesą.

Nekalba
—Aš manau, kad visi kalba 

apie tą šaunią puotą, kurią tu 
surengei vakar.

—Visai ne. Svečiai tebėra 
dar girti ir jie negali nei žod-

t

APIE ŠĮ LĄIKĄ
..... _ . ___ . - - - ----------

SmdKUt, Ine, Gir,. B»ii«n

žio ištarti

ir ga- 
gyvu- 
žuVo 
avių. 
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A. F. CHESNA. 1657 W. 45th St. 
Boulevard 4552. Vyrams kAsdien, 
moterims antradieniais.

Jeigu norit • 
pigumo, gero darbo 

ir pateriklnimb
Boilerių taisymą ir nitavimą 
sekanti syki paveskite mums 

ACEWELD CO, 
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas diena Calumet 6884 
hakti Lakyiew 5490

naujienos, <w, SiTrečiadienis, vas. 20, 193B

M

i

V,

tiktai

| ,Oppos|te Davis Store, 2d Floor |

Staiga mirė širdies liga.

čio

•j r r 11.1

32 6 S. STATE ST.

žihgeidžidusių
Jis turi būti 

aštrių taisyk- 
toks žiaurus, 
O viettok su-

mesti
Prie-

Ir čia

W. SCHAULĘR’S STORAGE 
4644 N. Western Avė.

Detalis rakandu skyrius, $450 varto
tas tikras kiniškas divbnas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15; $25, 
$35 ir $350. 10 daik. vata kariib.

K'J

Playing

Garsinkitės “N-hose”

$35 ir $350.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, nėd. iki 4.

Rusiška ir Turkis
DOUGLAS BATHS 

1)514-15 W. ftUOStevfctt fcbAD 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 
Vanos, lietutis ir druskos valios, 

iūfrihirniriįr pool.
Rusiška ir. turkiška pirtis 

Moteriipe aėrOdoritŪ JŲ, 7 v. r.

Senu ir naujų lietuviškų 
visuomet gausite Naujienų kfiygynb. 
1739 So, Halštęd St.., Chfcago. UL

1i

RAKANDŲ Bargenai
FURNFTURE BARGAINS

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

Atdara vakarais ir nedalioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Ate.

Religiasi pfiė šidabir- 
nib vėštttVių Tikrai geros anglys 

iš šiaur. Illinois
Furnace Lump .............. . $5.60
Nut .................................. .... $5.35
Mine Run ....................... .. $5.25

perkant nemažiau 4 tonų.

Dė Koker Coal Co*
Sandelis 5842 S. Damen Avė. 

Telefonas Republic 5900
, taipgi

. 3721 E. 10O St. 
Telefonas Sag. 4900 

įsteigta 1913 metais.

ANGLIS! Tūkstančiai namų .var
toja ekdhohūškaš, be suodžių Tro- 
picair anglis—Garantuotas svarumas 
ir šiluma. Screeninj? — $4.75; Mine 
run — $5.75; Luirtip arba ėtfff — 
$6.00.

NORTHERN COAL CO., 
b 3 telefonai

epublic 0600 — Lawndale 7366 — 
Merrimac 2524

BISMARCK BEER
“WITH THAT GOOD OLD FLAVOR”

4138 Archer Avenuc. Tel. Lafayette 0401
MIKE DZIMIDAS, PRISTATYTOJAS. CHICACO, ILL.

BATHS 
MAUDYNĖS

Dhiitri Sho»taLowic*
Dimitri šostakovič, sovietų 

Rusijos kompozitorius, kurio 
opera bus statoma Amerikoj.

-34 Metus Vidurniieetyjė 
Mes specializuoja mes padarynie 

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

Valandos: 8:80 iki 8:30 v. v. 
Tel. HARRISON 0751

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

Pristatom kad ir toliausia
AŠtuoni anglių silos. Kiemas viso 

blbko didumo. Teisingas svoris.
Geriausios ahglys.

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

Pėrkdht vėžiniais. Perkant po 
nedaug truputi brangiau.

Atvažiuokit arba Šaukit telefonu.
Airport Čoal Co.

5857 Archer Avė.
Prbšbėct 4422. Pataisymui radio Su ga

rantija pašaukit 
Lafayette 4893

Garsiakalbius išrenduojam mitin
gams, koncertams, šokiams prieina
ma

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & B0ILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI
• Kainos dabar numažintos 

25<x iKi 35%
Lengvi , išmokėjimai nuo 12 iki 24

. SUPPLV CO. . 
1«3S W. Pivlslon Si.

____ kampas Marshfield . ,,,

T ai bus ko pažiūrėti vasa
rio 22, Si. Agnės salėj

Kas tik pamato basketbdlą tampa sujudintas j 
ir sužavėtas

Yra žmonių, kurie dar nie
kad bebuvo matę, kaip Ibšia 
basketbolų. O kada pamatė 
per Naujienų tūrrtahientų, tai 
jau jų nebegalima nei atgin
ti. Basketbolas jiems išrodo 
gražesnis už visus koncertui 
ir balius.

Nėra abejonės, basketbolas 
yra viehas iš 
sporto lošimų, 
lošiamas sulyg 
lių, todėl nėra 
•kaip futbdlas.
teikia žiūrovams tiek ir tiek 
“exsiteiiient".

Kiekvienas žiūrovas lengvai 
gali suprasti kame dalykas.

Du priešingi tymai stengiasi 
įmesti didelę bblę į augštai 
pakabintus kiaurus krepšius. 
Kiekvienas/ tymas turi 
bolę į savo pusės krepšį. 
Šingas tymas neleidžia, 
susidaro kova.

Vienok kovoti galima
griebiant bolę. Neleistina yra 
griebti lošiką. Negalima jo 
paimti už rankos. Bolę rei
kia sustabdyti ore. Jeigu ap
sigynimo pusė prasikalsta 
prieš šitą įstatymą, tai prie
šingai pusei yra duodama ban
dyti įmesti bolę į savo krepšį 
be pasipriešinimo. Tas vadi
nasi “frec tbrow”.

Už įmetimą bolės į krepšį 
lošime su pasipriešinimu duo
dama yra du punktai kredito. 
Už pasekmingą “free throw” 
duodama yra vienas pungtas. 
Taip kiekviena pusė susiren
ka sau kreditus. Kieno kre
ditai yra aiigštesni, tris yra Iš
lošęs gėmį.

i

Naujienų baskėlbolo iurha- 
riieųte daugiausia gemių išlo
šė S. Mažeikos tymas, kurs 
turi savb tarpe keletą puikiau
sių lošikų.

Ahtras po Mažeikos yra Eu- 
deikio tymas, kurio nariais ne 
mažiau ghrsųs lošikai.

šitie du tymai galutinai su- 
sirėhis už čamppionatą vasa
rio 22 d. St. Agnės auditori
joj. Kada IdŠ iŠ abiejų pusių 
tokie puikus lošikai, tai ištik- 
ro bus ko pažiūrėti.

Kiti du puikus tymai yra 
Bulaw Aces ir Atlantic Villa- 
gėfs. Jie imsis tiž tbėčią vie
tų Naujienų tufriitinentb gar
bės eilėje.

Thi bus didelis įvykis šio šfe- 
zorio lietuvių jaiirtimo sporte 
Cliičagoje. Visi šerti ir jauhi, 
maži ir didėli turi ateit į tur- 
nariiėttto Finais Vasario 22 d. 
St. Agiies auditbrijoh, 3916 
Archer avė. Pirihas lošiihas 
bus 7 vai. vak. Didysis loši
mas bus 8 vai. vak. O po to 
bus pasilinkshiinimas Ir šokiai.

BURNSIDE — Seni Vietos 
gyventojai, pp. Marė ir Juoza
pas MaciUkėvčiat 103 E. 93 
St., bižiiieriai užlaiką aludę, 
rengiasi prie paminėjimo 25tiį 
ženybinio gyvenimo sukaktu
vių, kitaip sakant sidabrinių 
vestuvių.

Rengiamos sukaktuvės įvyks 
šeštadienį, vasario, 23 d. jųjų 
hamtiose. Girdėti kad turės 

j daug svečių. Susiedas.

EUDEIKIS BOOSTERS AND MAŽEIKA’S 
ACES WIN IN SEMI FINAIS 0F NAUJIE

NOS BASKETBA1J. TOURNAMENT

thi’b^ that KlUčlninMcas had 
h thfe tournament.
J. Kluchinskas and Jesen each 

get seven points.
Kluchinskas and Jesen get 

oht and t>ile up a big šcofrfc fbr 
the Mažeika’s Adės. Kltlčhihš- 
khš Sinkš three bdškėts, fe. 
BiiHfdbk oho rthd frec 
thftiWs and h field gbal by 
Lrtriky bring thė first half to 
aii fchd Avith the Btrtžeika’s 
Aėeš ttui in front by a seobe 
ot 14 to 0.

Lucid of tlie Atlantic Vil- 
Irigers inakes another basket 
for iiiš tėammates in the sec- 
ohtl ąuarter. Jos Lackawitėh 
throWs in a very long >shot 
and makes a free throw for 
the Villagers* only point.

^ešen niade two bėadtiful 
thboSVs over his head frohi 
the šidelines and a frec thi*ow 
ih the secbnd lialf. Joe Lack- 
awitcli bf the Villagers was 
foiilėd and niade a free throw 
while his tėairimatė Luėid fol- 
lotved up vVith a field goal. 
Stumbris and Laskey each 
contributed a basket for thc 
Mhžėika^s and thė thi’rd qtiar- 
161 endėd wRh tlie Mažeika’s 
lėriding, 22 to 12.

The Villagėls inade a iiiigh- 
ty čdmcbaek lin tlie lašt fcw 
irtinittės d! .rtiay- Two long 
šhdtš by Gailaghėr brought a 
tlemehdous rodi* frdhi the gaile
sy. T. Lackfrtvitch rnade another 
basket dnd Liičid canle back 
vVith a free tliroiv. This 
brdUght tlie šcorę to 22 to 19 
ailil it lookcd that thė Vil- 
lagėrs were libdut to pull off 
a viėtory. fetit tlien thc Ma
žeika’s čdllečted themselves 
and started to play very elose. 
Bridrick sauk a lorig sliot. Je- 
sėii ihadc ahdlhcr shot over 
His hėhd and a basket by Rai
bis bfduglil the game to an 
end with tlie Mdžeika’s win-l 
ning by a seore of 29 to 19.

• It was a great game and the 
best teain won. The Atlantic 
Villagers pilt up ą very fine 
clėan eut -gauiė ahtl gavė tilte 
spectators iiiahy thrills.

Pete’s College liih ati 
darymas

AUBURN PARK. — Vas. 16 
ir 17, per dvi ciienas nusitęsė 
atidarymas atnaujintos užei
gos, Pete‘s College Imi, 8256- 
58 Emerald avenuc. Naujai 
atremontuota ir padidinta vie
ta sutraukė daug žmonių, ku
rie per dvi dienas smaginosi. 
Į 48 valandas svečiai suvalgė 
400 padkštięnos, kiek alaus 
išgėrė nei nepasakysi. Per visą 
laiką dirbo 12 unijistų darbi
ninkų.

Padidintoje alinėje dabar 
visuomet, gros muzika, rasis 
skanus užkandžiai ir penkta
dieniais — žuvis.

Savininkai yra pp. P. šilin- 
čiai, seni “N.” skaitytojai ir 
rėmėjai. — Senas Petras.

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, ihtaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų fte- 
?dlite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, ir 
daiiskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

BOILERIŲ taisymas
BOILER REPAIRING

Mažeika’s defeated Atlantic Villagers in elose 
battlė, 29 to 19 Eudeikis Boosters disposed 

of Bulaw Atees easily, 25 to 10»

Rytoj bus laidoja 
mas lietuvis Kastan 

tas Kėvišas.

J. J. ŽUKAS.
before a wildly 

crowd lašt Šunday 
Park, thc tivo Topat Fuller

Notėti favorites, the Mažeika’s 
Aces and Eudeikis Boosters 
botli caine out vietors in soni? 
real eseiting basketball. i

The ganie between Bulaw ' 
Aces rind thc J. F.;s bbOštėts 
started off very lažily both 
teams playing tdo attentively. 
In the first ųuarter Gap. Rb- 
monosky of tlie Bulaws start
ed- off thc scorihg witli a 
high arėhed lortg slidi.

“Skeex” Watch rbtdlialed 
with a short šliot. For ihe J. 
F.;s “Old Faltliflil” Conrad 
after missing his first free 
throw came back to sink his 
sėcohd. The first tjitaHėr bhd- 
ed with a seore 3 to 2, Avitli 
the J. F.js lėading.

The secbild ųiiaHeb was a 
little morė excitliig, i>ut hbt 
very inuch. “Škėek” Watch 
droped in anothėr shdH šhdtį 
Patrick biicketed a frec throw 
and Conrad coiitfibiited a 
field goal.

The Bulaw Acbs wfcre at a 
stand štili and tduldiūt cope 
up with thc fast moving J. 
F.js in that secoiid ųiiiirtėr. 
Gudaitis sutik the only basket. 
The seore stood at 8 to 4 in 
favor of the J. F’s whlle the 

• boys wete rėšting ai tlie lialf.
Conrad agaid ledds the Pūdei* 
kis Booslers ivith 10 pointš.

Conrad gels going in the 
second hdlf dhd rihgs up 
seven pdiiits, Patrick gėts his 
only basket of the gėhiė> Us 
plbskis alsb gčte his first ba» 
ket. L. • Watdi

ką prieš 28 metus ir visų lai
kų Užsienis vertelgyste. Bet 
Lietuvoj gyvendhmtis velionis 
Kevišds gal niekada nesvajo
jo apie Vertclgystę nei jokį 
•kitokį panašų darbų. Užbai
gęs dviejų kliasų gimnazijų 
jis pradėjo mokytojauti Vai
guvos pradinėje mokykloje ir 
vien tik tuo užsiėmė iki at
važiavo į Kolumbo žiemę, čia 
gyvenimo sąlygoms pakitėjus 
Kėvišas turėjo keisti savo už
siėmimą.

Kaip 9 vai. ryto, iš hamų 
726 W. 21st st., kur velionis 
randas pašarvotas bus nuga
bentas į Kazimierines 'kapinės. 
Laidotuvėms vadovauja J. J. 
Bagdonas. (Sp.)

Čia 
susirasit . 
ko 
tik 
jums reikia

KNYGOS
BOOKS

ANGLIS
COAL

kainą.

'f/-

t

Pritaikinti jūsų akims 
riūžemintdhiis kaihoHiis
Apsaūftbk rbg^jim’a, pH- 
židrėk gerai akis, o.ne-^ 
reikės niekuomet gailėtis
Prarastąjį regėjimą, silpnas ir kreivas 
akis galinia dažnai atitaisyti su naujai 

. išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.
Jie apsaugbs jušų, akis, pašalins .akių'

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar. jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite rims ir iries pasa
kysime Įdek kaštuos pataieytL Mėa 
taipgi darome visokį biėkorystės 
daribą.

82J6 So. Halstėd Strtėt.
Tel. VICtory 4965.
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RADIO TAISYMAS
RADIO REPAIRS

Šlifuoti Akiniai

Sustiprins regėjimą
“chanty” tlirdw; “Skėfex4s” 
Wfctčh makos hiibther baškd: 
and “Tony Papa” ’Lditrailiš 
adds three points for thc se- 
cohd lialf.

Kucin df the liiilaw’s finally 
found his shbbtirig 
ipliihked in lwo 
drtitis člnilkėtl 
bttskėt ritid tlie galilė ėrided 
with tlie Bltla^s 
end.

Thc liulaw Aces were mis- 
sirig lwo of their stars, L. 
Lauchiskas and Golden. The 
tearti really missed the two 
boys, because all their plays 
were built atoiind tlieni.

i

Stanley P. Mažeikų*s Aces find 
loiiyh Oppdšttion iii ihė 

Atlantic Villli'fjers.
Mažeika’s Aces were swept 

cohiplelely off their feetwhen 
tliey ineet up with those At
lantic Villagers wiio werę, in 
tberc fighting for all they 
were worth.

Lucid started off the gtthie 
with a one hanUed » šlibt 
thrown over His slioiildbr tliht 
found its iriark tirid gaVe the 
Villagers their first'twb ipdihts. 
Joe Boyle rang one from the 
by cdriieb Of tlie čotift that 
also AVbilt Iii, tlilš goihg clear 
through the loop;

The Mažttika’s Adės 
hiišsiiig a idi df tough shots ir 
the first ųtiartėr, fhe brtl 
wbhld (iii*cle ihe lioop ševėra 
timefc lind fall out. The bes; 
that they could do in the first 
ųuarter, wcre two free throws, 
tliroWh 'by Kluchihskas and 
Stumbrio

Thls 5Vaš the

j eye and 
bašketš. Gu- 
tip dhdtlier

oh thė Idšing

18 APIĖLINKB. — Aps-kri- 
ligoninėje staiga miręs 

širdies liga Kastantas Kėvišas 
šiandien btiš palaidotas. Jis 
nivo 18 apiellilkės gyventojas 
ir stairibus biznierius. Per 
drtbgėlį ridėtų užlaikė aludę ir 
valgohių daiktų krauttivę.

K. kevišas atvyko į Ameri-

Siunčiame Gėles Tėtęgramu i viso 
ftasėulio dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės veštuvėnis, bhnkiėtaihs 'it
3316 šTftaištfed st.

Ehohe taiilėvard 7314. Čhicago. III,

8:30 vaL ryto 
Radio Stotis

įsteigta 
1925 m.

4083 Archer Ąve.
tarp Gąlifornte Jbr Mozart

STOGAI
ROOFING

■ „ __

WGES
1360 kilocydes

Puikus
Zylo-ShelI 
i-ėmhi pafcia 
žiria veidą 
ntiovargi ir tedlvos skaudėjimą, jus gąįęsi’te su jais skaityti ma^aš rai
des, siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk Šiuos huostabius akinnis.

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKU) GYDYTOJAS

Ofisas tt- Akiniu DlfBfflVS . ■/
756 Wėst 35th Street — Telefonas Yards 1829

^4 *Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekviehą

TABAKŲ KraiitUV€š
TOBACCO STORES
. "r i- ; , ---- -

MĄX KOHN. Turima Rusiškų ir Tur
kiška tabaką, 1728 S. Halsted St, 
Canal 9345;

VALGYKLA
REStAUttANTPanedėlj 

Seredą ir 
Pėtnyfią

jonAs kL^Večka
Pėi-siškyrė šii šRib tĮdsaulIU 

vasarib 18 diend, 1:50 valandą 
po piet 1935 m., sulaukės pu
sės amžiaus, ginies Panevėžio 
apskr., Pušaloto parafr, Dra- į 
gdriiū kaiirie.

Ąnterlkbj išgyveho 85 metUs;
Panko dideliame nubudime 

moteri Rozaliją, 2 dukteris 
Mahcele 'Jasinskienė ir Katrihą 
Žentą .Joną Jasinską, 2 anuku , 
Olgą ii Alkifdą, sesėti ir švb- 
jįeri Elzbietą ir Justiną Yus- f 
bonai Penn. ir. daug kitų gi- . 
ihi, b Lietuvėje bFdl|, sėšeri ir 
giminės. f
. Kūnas pašarvotas, randasi 
biažėlkoš kdplyčlojė, $319 Li
tuanika Avė.

Laidotuvės . ivyks- ketverge 
Vrisafib 21 , diėhą, . 2 viii, .po . 
piet iš koplyčios i Tautiškas i 
kapines.

Viši a; a. Jono Klėvečkio gi- 
minėš, drddgbi b pažjštarni 
esat nuoširdžiai kviečiami da-< 
IVvauti laidbtUvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnayimą ir 
atsisveikinimą.

Ndnude liėkaliiė.
Motette, Dukterys, žentas, 
Anūkai ir Gimines.

LalabtUvSsė patarnauja gia- 
BdtiUš S. P. Mrižėika; Telėfb 
nas Yards 1188.

Gerkit ir Reikalaukit

TEL. REPUBLIC 8402

first • free

NATfcAhl 
KANTBR

Grane Coal Čo.
5332 So. Lohfc Avė.

Chiiafco. UL

Visose Alirilse 
MUtiial trijų 

ŽvdUšdšių 
Kerihicky 
Boarbon 

ir 
LietdviŠkos 

Degtinis

MRS. MARY BARTKŪS 
lllth and Fairfield Avė. 

Gaminame Jietuviškūs valgius.
I —........ .. UI ■.. .. II 1 II r r Idabar einh Nhujienų 

rytiniai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš ChiČagbš ir viso pa- 
šaulio.

MutualLiquorCo.
4707 'S. Halstėd St.

TAIPGI

9 Vai. vakafė
\ r * , ’ ■

iš stoties
WSBC

kiėkviertį Šeredą.
NAUJIENŲ
MUŽIKALiS 
Programas.

Siuskit per 
NAUJIENAS 
Pinigus Lietuvon 
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai



Vienas lietuvis pasikorė Brighton Parke, 
kitą užmušė gatviakaris Burnsidėj

Gal BIRUTE nežino, 
bet ji yra pirmos ■ 

rųšies piršlė!

NAUJIENOS, Chicago, DL _ ________________________

Suteikė augščiausią 
dovaną Naujienų 
basketbalo turnyrui

Šoko iš nuovados per 
langą, bet pataikė 

atgal į ją

Trečiadienis, vas. 20, ,1935

Policijai atiduotas nusižudė Juozas Kantrimas 
po gatviakario ratais žuvo Frank Audenis

Pasirodo, kad ji "pririšo” la
bai daug "neal mezgamų
mazgų”.

Suėmė 21 metų berniuką 
užpuolimą njegaitės

už

Du Chicagos lietuviai vakar j no, kad nieko nelaukęs ir už- 
. i ----• |)ajgg dienas. Jo kūnas ran

dasi laidotuvių direktoraus J. 
Liulcvičiaus lavoninėje, 4092 
Archer avenue, kur šįryt 
įvyks koronerio tyrinėjimas.

Frank Audenis buvo užmuš
tas vieloje, kai jis pakliuvo 

kuris 
ėjo apie 20 mylių į valandą. 
Koroneris, tyrinėjo įvykį va-

ir užvakar naktį nelaimingai 
sutiko mirtį. Vienas išsitrau
kė iš kelnių savo diržą, pri
rišo jį prie policijos nuovados 
grotų ir pasikorė.

Kitas užmerkė akis, kai bėg
damas skersai gatvę, prie
kampo 85-tos ir Stale gatvių, tiesiai po gatviakariu, 
pakliuvo po gatviakariu.

Nelaimingai mirė vra:
JPOZAS KANTRIMAS, 2709 kar rylą Bagdono lavoninėje 

R>.s7 39/A street, 44 metų am-' adresu, 10731 S. Michigan u ve 
žiaus. Jo kanas buvo rastas 
vakar rytų, apie 9:30.

FRANK AUDENIS, 46 me
tų amžiaus, 2902 South Erne- 
rald avenue, bedarbis.

Pakliuvęs į policijos rankas,
brightonparkietis Kantrimas į bus palaidotas 
taip susinervavo ir susigraudi- j Tautiškose kapinėse.

konstatavo, kad lietuvis mirė 
nelaimėje, bet gatviakario mo- 
tormono nesulaukė. Gatviaka- 
rj valdė Thomas Charles, 6131 
Sloan st.

Užmuštasis buvo vedęs. Jis 
penktadienį,

“Mane pasamdė nu- 
žudyti” pareiškė

Čekių mainymo 
‘čempionas’ gavo

3 metus kalėjimo
byloje

Jau
Už turtingo apgarsinimų Hrmco 

agento nužudymą kaltinamas 
pusininkas.

keliniu kariu nubaustas 
už prigaudinėjimą

biznierių.

Nekalta, kukli, tik muzika su
interesuota “BIRUTE”, pasi
rodo esanti pirmos rūšies pirš
lė. Kitaip negalima spręsti iš 
didelio sąrašo neatmezgamų 
mazgų, kuriuos choras surišo 
ramiai sau begyvendama ir 
bestudijuodama dainas.

Daugelio tų “neatmezgamų 
mazgų” dalyviai grįž į tarpą 
naujųjų birutiečių, kurie da
bar sudaro choro narius. Pa
gerbdami senuosius choro ve
teranus, jaunieji rengia 1-mą 
Sugrįžtuvių Balių šį sekma
dienį, vasario 23 d., Viking 
Temple salėje, 726 West 69th 
street. Į tą Balių žada suva
žiuoti buvę birutiečiai iš visų 
Ch’icagos ir apiclinkės kampų 
ir atnaujinti pergyventus mo
mentus, kurie gal dabar yra 
truputį apdulkėję.

Teko patirti, kad į Sugrįž
tuvių Balių labai norėtų at
vykti ir dainininke Marijona 
Rakauskaitė, bet jai tą nelei
džia padaryti 2,000 mylios At- 
lantiko vandenyno.

T0WN OF LAKE.—21 metų 
Martinas Halpin, 910 West 50th 
street, ištruko iš policijos ran
kų New City stotyje, ir šoko 
per uždarytą langą, bet laisvės 
neatgavo. Vos spėjo pasiekti 
šaligatvį, detektyvai j j jau tu
rėjo savo rąnkose ir įvedė at
gal į stotį. Ten 18 metų mer
gina, Rose Wizėr, 4744 Jus
tine street, pažino jį, kaipo pik
tadarį, kuris bandė ją apiplėš
ti ir išgėdinti.’

Jaunasis Halpin jau buvo su
imtas ir nubaustas už panašius 
prasižengimus praeityje.

t -------T—r

Išaiškino ‘didelę mis
teriją’ : Maloy yra 

negyvas!

Dabartiniu laiku kriminalia
me teisine prieš teisėją Millerį 
eina nagrinėjimas bylos, kuri 
kilo iš Eli Daiches užmušimo. 
Daiches buvo turtingas apgar
sinimų firmos agentas. Nežino
mi piktadariai jį nušovė kovo 
3 d., 1934 metais, paežerėje.

Byloje paaiškėjo, kad Dai
ches partneriai, Irving Weitz- 
man ir brolis pasamdė gengste- 
rius jį nudėti. Weitzmanai bu
vo finansiniuose triubėliųosę, o 
kadangi Daiches buvo apsidrau
dęs iki $250,000, tai jie tikėjo
si dalį pinigų gžuti.

Didelį siurprizą teisme su
kėlė gengsteris Walter J. Mur- 
phy, kuris prisipažino, 
Weitzmanas jį pasamdęs 
ches nušauti. Bet ne jis, 
sėbras, vienas Jerry Pilot, 
viną darbą atliko.

kad 
Dai- 
o jo 
kru-

Viena iš anglių išve 
žiotojų unijų paskel 

be streiką
Darbo federacija nepripažįsta 

streikuojančiųjų

Chicagoje yra dvi anglių iš- 
vežiotojų unijos. Viena, Chica
go Coal Teamsters and Helpers’ 
Union ir antra International 
Brotherhood of Teamsters. An
troji organizacija yra narė A- 
merikos Darbo Federacijos ir 
skaitoma “tikrąją” unija. Pir
moji gi konkuruoja su A. D. 
F. unija ir yra skaitoma “ne
legalia”.

Vakar toji unija paskelbė 
walkoutą. Streikuojantieji ke
liose vietose apvertė trokus iš
pildami anglis ant gatvių. Prie 
visų anglių sandėlių dežuruoja 
policistai ir po miestą laksto 30 
detektyvų* sk vadų. Sheffield po
licija paskelbė suėmusi du strei- 
kierius, kurie neva buvę apsi
ginklavę. <■

Suėmė 15 berniukų už 
narkotinius cigaretus

teis-
Cer-

Apskričio kriminalis 
mas, prie California ir 
mak gatvių, nuteisė lietuvį J. 
Bartkų į kalėjimą už blogų 
čekių darymą. Jis turės kalėti 
per 2 metus ir 11 mėnesių. 
Savo ypatingame amate kalti
ninkas naudojosi įvairiomis 
pavardėmis, bet tikroji esanti, 
Jurgis Simonskis.

Blogų čekių darymu ir mai
nymu Siihonskis užsiėmė nuo 
1913 metų ir buvo papuolęs į 
nelaisvę kelis kartus. Pereitą 
žiemą parėjo iŠ kalėjimo atsė
dėjęs 18 mėnesių.

Teisine buvo daug žmonių, 
ypatingai aludininkų, kuriuos 
J. Simonski buvo prigavęs. 
Visi biznieriai turėtų būti at
sargus čekių mainyme, nes 
nors lietuviui J. Chapui pasi
sekė .suimti “J. Bartkų,” bet 
jis nėra paskutinis toks pik- 
tadaris. Amerikoje panašių 
meistrų yra daugiau.

— Senas Petras.

Bet grįžtant prie tų laimin
gųjų biru liečiu, kuriems BI
RUTE sulošė piršles rolę, at
randame, kad besilankydami 
į repeticijas vienas kitą atra
do: pp. Jonas ir Vanda Byan- 
skai (p. Byanskas, — dabarti
nis choro vedėju, Dr. S. ir 
Ona Biežiai, pp. B. Digriai, pp. 
Lulu (Raben) ir Aleksandras 
Misevičiai, pp. Martha lir J. 
Puishiai, Julia
Jonas Gapšiai, Aldona ir Pra
nas Jakavičiaii 
daugelis kitų...

Po ilgų tardymų ir klausi
nėjimų ir po kelių valandų 
svarstymo, koronerio jury va
kar išaiškino “didelę misteriją”. 
Ji išnešė nuosprendj su kuriuo, 
tikrai, stebinte nustebino visą 
pasaulį. Mes, štai, skubame 
nustebinti ir visus musų skai
tytojus. Koronerio jury vakar 
nusprendė, kad Thomas E. Ma- 
loy, buvęs krutamu jų paveiks
lų unijos diktatorius, kuris bu
vo nušautas mėnesį laiko atgal 
ir jau seniai palaidotas, yra ne
gyvas... Argi ne nuostabus da
lykas? Tikrai, „dideli išminčiai 
buvo tie jurininkai, jei atrado 
tokią didelę paslaptį.

Bet čia tų didelių išminčių 
protų darbas-nepasibaigė. Jie 
patyrė ir kit^ Tžibai svarbų da
lyką. Visų žiniai pranešame, 
kad koronerio jury patyrė, jog 
kokie tai nežinomi žmonės Ma- 
loy’ų nužudė. .

(širvaitis) ir

ir daugelis,

Mirties bausmė ke 
turiems šikšno-

UAš einu pas mamą”, 
pasakė berniukas 

. ir nusišovė
Palikęs laišką tėvui, kuriame 

pasakė, “Tėveli, aš einu pas 
mamą” ,vakar nusišovė jaunas 
berniukas Joseph Sanfillippo. 
Jo kūnas buvo rastas namuose, 
adresu, 1511 East 63th street.

Berniuko motina mirė lygiai 
metus laiko atgal ir nuo to lai
ko jis negalėjo atsigauti nuo 
didelio smūgio, kurj mirtis jam 
suteikė.

130 žmonių Advoka 
tų Draugijos 

bankiete

Trys mirė nuo gaso, 
bet to gaso ne

gali susekti
Koroneris pradėjo investigaciję 

į keistą vienos šeimynos tr,a- 
' gėdiją

Pastebėję ,kad Russell Mark- 
hamų namuose, Auroroje labai 
ramu, kaimynai nujautė, kad į- 
vyko kas nors negero ir pa
šaukė policiją. Toji įsigavo j 
vidų ir ten atrado tris negyvus 
žmones ir penkis apsvaigusius. 
Mirė ir apsvaigo jie nuo gasx 
Bet policijai susidarė galvosū
kis, kai nei gaso vamzdžių, nei 
pečiaus nei kokių kitų gasinių 
instrumentų niekur negalėjo 
rasti.

O vienok, trys Šeimynos na
riai yra mirę ir dabar korone
ris bandys išrišti misteriją iŠ 
kur gasas atsirado. Mirusieji 
yra du maži vaikai, ir jų motu
tė.

buvoMirties kamera vakar 
prirengta nugalabinimui keturių 
nuožmių “Visuomenės Priešų” 
No. 1, No. 2, No. 3. ir No. 4. 
Paskutinės gynėjų pastangos 
negalėjo nieko atsiekti, kai pro
kuratūra atsisakė pasigailėti ir 
davė signalą, “Niekšus j klo- 
roformą”.

Tikėkite ar ne, bet tie ke
turi nuožmus visuomenės prieš- 
šai yra keturi šikšnosparniai 
Zoologijos daržuose, Brokfiel- 
de. šikšnosparniai buvo rasti 
labai kenksmingi.

Detektyvai suėmė penkioli
kę jaunų berniukų, kurie rūkė 

- narkotikais užtaisytus cigare
tus. Tie narkotika vadinasi 
“marihuana”. Suimtas ir par
davėjas, Herbert Bruce, kuris 
už vieną cigaretę imdavo iki 
25 centų. Jo urvas buvo ad
resu, 5430 Prairie avenue.

Vasario 17 d., Shoreland 
viešbutyje įvyko Lietuvių Ad
vokatų Draugijos 
kuriame atsilankė 
žmonių.

Vakaro programą
J. Borden. Kalbėjo konsulas 
A. Kalvaitis ir kriminalio teis
mo teisėjas J. Lewe. Sugro
jus Lietuvos ir Amerikos him
nus buvo išgerti toastai už 
Lietuvos nepriklausomybę iir 
už prez. Smetonos sveikatą. 
Šokiams grojo M. Jozavito or
kestras. Susirinkę ir užbaigė 
vakarę šokdami, girkšnodami 
alų ir privatiškuose pasikal
bėjimuose.

bankietas, 
apie 130

vedė adv.

Širdies liga mirė 
bridgeportietis 

J. Klevečka
BRIDGEPORT —. Pirmadie

nį po pietų Cook apskričio li
goninėje širdies liga mirė Jo
nas Klevečka, 2900 Poplar avė.

Velionis buvo vidutinio am
žiaus ir paliko daugelį gimi
nių, tarp jų dvi dukteris, Mar
celę ir Kotryną, žmoną, Roza
liją Klevečkienę, žentus J. Ja- 
sinską, ir du anuku. (

Jis bus palaidotas rytoj po 
pietų Tautiškose Kapinėse, pa
tarnaujant S. P. Mažeikai.

RADIO
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Superior teisino klerkas 
Frank V. Zintak nupirko di
delę puikią sidabrinę taurį 
Naujienų basketbolo turna- 
mentui. Tos taurės savininkais 
taps tie, kurie liks apgalėto- 
jais turnarnento paskutiniame 
lošime vasario 22 d. St. Agnės 
auditorijoj.

Frank V. Zintak, kaipo po
litikas, visame kame rodo pa
lankumą lietuviams ir keletui 
Brighton Parko lietuvių (Ii 
wardoj) yra suteikęs valdiškų 
darbų. Tarp lenkų ponas 
Zintak yra žymiausias darbuo- 
tojas politikoj, ir jis trokštų 
kad ir lietuviai, atskirai ai 
kartu su lenkais, daugiau sai 
atsiektų politikos dirvoje. Po 
nui Zintakui labai patinka 
kada jaunimas dalyvauja spor
te, ir jis maloniai remia jau
nimo darbuotę sporto srityje 
Todėl jis taip duosniai parė 
mė ir Naujienų basketbok 
turnamentą.

Pėtnyčioj vasario 22 d. St 
Agnės Auditorijoj ponas Zin 
tak pats ketina išmesti pirmu 
tinę bolę didžiajam lošimui 
kurs bus tarp Mažeikos ir Eu 
deikio tymų.

Pirmos S, Wallento 
mirties sukaktuvės

■N

BRIGHTON PARK. — Va- 
sario 17 d., suėjo Vieneri me
tai kai mirė Bitightonparkie- 
tis Stanislovas' Waljent-Va- 
lentinavičius, 2455 Węst 43rd 
street. Po apeigų, kurias su- 
renke velionio našlė, p. Ona 
Wallentienė, gimines ir sve
čiai susirinko j nąmus, kur 
įvyko pietus.

Pas visus liūdnų iškilmių 
dalyvius buvo mintis, Jcad nie
kas nėra amžinas ir ateityje 
gamta pašauks visus į amžino 
poilsio vietą—šaltuosius ka
pus. —Senas Petras.

•............  "'■"T" "

Pradėjo ardyti seną Ca- 
lumet upės tiltą

yry
Vakar dąrbinih^ąi pradėjo 

ardyti senąjį pantoninį tiltą 
per Calumet Upę ties Tprrence 
avenue. Jo vdętoj bus stato
mas naujas tUtas, kuris kai* 
nuos apie $1,100,000. *'* '

įaująs tiRąs, kuris kai* 
apie $1,100,000. Miestas 

ieško $300,000 paskolos iš vdh 
džios.

Klasiška muzika 
Naujienų valandoj
Puikų muzikalį programi 

šiandien vakare išgirsime Nau 
j ienų radio valandoj iš stotie! 
WSBC, 1210 kilocyeles. Progra 
mas susidės vien iš gražiaušii 
klasiškų muzikos pavyzdžių, < 
taipgi keleto klasiškų dainų.

Pradžia 9 vai. vakare.

Mažeika, Eudeikis 
Bulawas šiandit 

kalbės per radio
šiandien vakare Naujienų ra 

dio programe iš stoties WSB( 
išgirsime ką turi pasakyti gar 
šiųjų basketbolo tymų organi 
zatoriai St. Mažeika, J. F. Eu
deikis ir F. Bulawas. Jų tymai 
kaip žinoma, imsis už pirn 
nybę Naujienų turnamente i 
sario 22 d. St. Agnės audi 
rijoj. Visiems baisiai žingeic 
kas laimės čampionatą ir ka 
O ypatingai, kaip dabar jauči; 
Mažeika su Eudeikiu.

Nuo Atlantic Villagers kalk 
Stanley Pūkis, arba W. Casp

Mike Biago paėmė nuo 
mon Svilainio

Mike Biago, 4358 So. Cali 
fornia avė.; savininkas Cali 
fornia, Inn, paėmė nuomon Š 
Sviląinlo senąją vietą : VTiilo^ 
Springs, prie 83-Čios ir Ksa 
avenue. Kadangi p. M. Biag 
turi nemažą pažintį ir draug 
tarp lietuvių ir amerikiečįi 
tai nėra abejonės;, kad vasaro 
metu jis turės daug sveči 
Willow Springs įstaigoje.

— Senas Petrai
. - .. * y r> \ i

-- ------------r----- ——
Valstijos auditorius Edwar 

J. Barrett autorizavo Arling 
tbn Heights valstijos banko r< 
cęiverį išmokėti depozite 
riams 5%, $17,630.

kmadienį įvyks 
’ooklyniečio Stan
kūno koncertas

CLASSIFIEDADS
.. ............     i i

Sekmadienį vakare Wcstsi- 
ės svetainėje įvyks koncertas 
irooklyn, N. Y. dainininko 
rano Stankūno. Programe 
sistuos solistės p-a A. Sala- 
cičikiutė-Sleponavičienė ir B. 
laidinio iš Waukegan, III.; 
Jaujos Gadynės Radio kvarto
ms ir Naujos Gadynės Choras, 
’o programo įvyks šokiai, kil
ioms gros G. Steponavičiaus 
rkestra. G. Steponavičius 
ra ir N. G. Choro dirigentas.

(S p).

tai buvo didelis
it • 99surpnzas

Business Service
Biznio Patarnavimas

OKSAS EXPRESS. Coal. Wood & 
Moving, Anglis — Svečiai. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton. lat. 
(vienas tpnas $6.35). Prrstatom vi
sokiu kitų rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambariu rakandus 
— nuo pirmų lubų iki pirmų lubų, 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra. 
Saukite John Oksas. 2649 W. 48rd St. 
Tel. LĄFAYEITE 8980.

ROSELAND — Kelios šeimy- 
ios artimų Joniko draugų, bu- 
ent J. Pučkoriai, P. Kučinskai, 
B. Gailevičiai, P. Sadulos, P. 
Samulioniai, buvo paruošę gim
tadienio baliuką. Vakarienė įvy
ko V. ir J. Pučkorių namuose, 
kur buvo maloniai laikas pra
leistas kelioms šeimynoms suė
jus, taip sakant, paūžti.

Tokiame paprastam vakare 
S. Jonikui atsilankius į pp. 
Pučkorių namus, kur artimų 
draugų būrys jo laukė, tai tik
rai Jonikui buvo “surprais” ko 
jie čia susirinko. Bet kada ji
sai gavo dovaną nuo susirin
kusių, tik tada sužinojo, kad 
tai jo gimtadienis. —Kaimynas.

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 VVest Divisoin St. 

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Italsai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. Statė St. CALumet 5269

MODERNIŠKAS Baras ir Back Bar 
Coil Box ledauns. show kęsas, sta
lai ir kėdės $200, arba geriausis pa- 
siulijimas. 8601 So. Union Avė. Tel. 
Yards 2414.

BARO FIKČERIAI pardavimui, 
pilnas setas, taipgi stiklai. 615 West 
16 St. Canal 0394.

Pirkite bilietus Belia- 
jaus parengimui Stude- 
baker teatre—sekamo

se vietose:

RESTAURANTO fikčeriai parsi
duoda. Bargenas. 2721 South 
Halsted St. 1 lubos užpakalyj.

Halsted

1900 S.

Halsted

2536

4183

3222

Naujienos, 1739 So. 
street.

J. Rakštis, Vaistynė, 
Halsted street.

Budrik’s 3417 So.
Street.

Peoples Furniture Co.,
W. 63rd štreet.

Peoples Furniture Co., 
Archer Avenue.

Progress Furniture Co., 
So. Halsted street.

Justin Mackiewich, 2324 So. 
Leavitt street.

Lietuvos Konsulate, 100 E, 
Bellevue place.

SLA. Moterų kuopa, p. Šat
kauskienė, pirm.

Visos virš minėtos vietos tu
ri geras sėdynes. Visos vietos 
rezervuotos.

Sunkiai serga K. Ast
rauskienė

MARQUETTE PARK — Ka- 
ziunė Astrauskienė, narė Drau
gijos Lietuvos! Dukterų sunkiai 
serga savo namuose, 6935 So. 
Maplevvood avė., ir yra po prie
žiūra Dr. A. J. Rakausko. Na
rės malonėkite ligonę aplanky
ti aukščiau paduotu antrašu.

A. D-nė.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina j vyriausjjį paštą 
(Canal ir Van Buren streets) 
langelio, kur padėta iškaba 

prie
langelio, kur padėta 
atsiimti. Reikia klausti 
“Advertised Window”.

901
906
912
918
928

Aldonis Tavodora 
Duchovicz Mary 
Gosickas F. 
Kisielius Juozas 
Pavesich Luką

933 Vaizdumas John

PRANEŠDIAI
Humboldt Park Lietuvių Politikos 

KHubo mėnesinis susirinkimas įvyks
vasario 21 d., 1985 m. 8 vai. vak. 
Almira Simans svet., 1640 North 
Hancock St. Chicagoje. Gerbiami 
nariai nepamirfikite būti ant Šio su
sirinkimo, turime svarbių reikalų.

Valdyba.
-... . .... ............................................... . ,,

GARSINK1TĖS
NAUJIENOSE

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU bile kokio darbo. Esu 
nesenas, kam reikia, matykit arba ra
šykit. A. Balčunas, 3233 S. Halsted 
St. 2ros lubos užpakaly.

Personai
lh Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo broli, Petras 
Termėnas. 8p metų atgal gyveno Chi; 
cagoje.’ Paėjo iŠ Lietuvos. Kauno rėd.. 
Šiaulių pa v., Trijiškiu parap., Der- 
meikiu kaimo. Prašau jo paties, 
arba kas apie ii žinotų pranešti, bu
siu dėkingas.

LEONAS TERMĖNAS
28 N. Halsted St, Chicago, III.

KAS ŽINOT APIE TO
KĮ INSURANCE?

Paklausimas Insurance kompani
joms ir agentams. Prašau pranešti 
ar yra kurioj nors kompanijoj ap
drausta arba insuruota gyvastis Ka- 
zimieros Kazemekaitis (arba Kaze- 
mek), adresu 4529 S. Sawyer Avė. 
arba 738 W. 31st St, Chicago. III. 
Jeigu yra kokia nors policy kada 
nors išduota, tąi yra be mano ži
nios ir prieš mapo valių. Kas turit 
tokia policy arba žinot apie tokia 
policy rašykit arba atsiliepkit ad
resu

Mrs. KAZIMIERA KAZEMEKAITIS
4529 S. Sawyer Avė., 

Chicago, III.

Miscellaneous

IŠRADIMAI užpatentuojami — fi
nansuojami — parduodami. įsteig
ta 80 metų. SAUNDERS, 6430 
Eyans Avė., Tel. Fairfax 0614.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKIA teisingų vyrų ir 
gerų degtinės pardavinėto
jų, kurie gali investuoti po 
$5000 į gerai žinomą ir iš
dirbtą likerio biznį. Puiki 
atęitis teisingiems vyrams. 
Atsišąukit arba rašykit j 
Naujienas, Box 220, 1739 S. 
Halsted St., Chicago, III.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA apysenė moteris 
prižiūrėti 5 metų mergaitę ir apva
lyti stubą. Valgis ir guolis ant 
vietos ir mokestis. 2839 W. 63rd St.

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

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimni 

.BIZNIAVAS muro namas, krautu
vė ir 5 kambariai pagyvenimui 
Marouette Park apielinkėį parduosiu 
labaį pigiai. Grovęhill 1965.

J/l. i*- fe.^4£l.




