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Taipjau tapo nominuoti demokratų ir re- 
publikonų kandidatai į miesto viršininkus. 

Rinkimai buvo nepaprastai negyvi
CHICAGO.—Vakar Chicagoje 

įvyko miesto viršininkų nomi
nacijos ir aldermanų rinkimai. 
Bet rinkimai buvo nepaprastai 
negyvi, praėjo beveik nepa- 
pastebėti.

Rinkimai buvo nepaprastai 
negyvi todėl, kad nebuvo di
desnės opozicijos. Demokratų 
kandidatas j merus Edward J. 
Kelly beveik kaip ir neturėjo 
opozicijos, nors ir buvo poras 
menkų kandidatų. Kiti demo-! 
kratų kandidatai —į miesto 
klerkus Peter J. Brady ir į 
miesto iždininkus Gustave A. 
Brand irgi opozicijos neturėjo.

Republikonai yra pakrikę. Jie 
nesitiki laimėti ateinančius rin
kimus, todėl tik silpniausius 
kandidatus išstatė ir jų nomi
nacijų kovoj nebuvo mažiausio 
gyvumo ir veikimo. Kaip išro
do, republikonai nominavo j 
mėrus Ęmil C. VVetten; j mies
to klerkus Otto M: ’Webb ar 
Sigfrid Blomberg; į miesto iž
dininkus George McKerry ar 
Charles W. Swanson.
9 wardos aldermanų išrinko 

Lindell
Taipjau labai negyvai praėjo 

ir aldermanų rinkimai. 16-koj 
wardų visai nebuvo jokios opo
zicijos ir ten visur be opozici
jos išrinkti senieji aldermanai. 
Bet ir kituose warduose, kur 
nors ir buvo kitų kandidatų, jie 
buvo gana silpni, taip kad esan
tiems alderrpanams nesunku bu
vo juos nugalėti. Tokiu budu 
naujoji miesto taryba susidės 
beveik išmitinai iš senųjų al
dermanų ir bus ir toliau demo
kratų kontroliuojama.

Tik viename, kitame warde į- 
<vyko smarkesnių susikirtimų. 
9-tame warde ėjo smarki kova 
tarp demokratų kandidato Beck 
ir republikonų aldermano Lin
dell. Rinkimus laimėjo aid, 
Lindell, gavęs 12,028 balsus, 
kuomet Beck gavo 9,749 bal
sus.

Gavę absoliutę didžiumų kan
didatai skaitosi išrinkti. Kur 
nė vienas kandidatas negauna 
absoliutės didžiumos, perrinki
mui eina du daugiausia balsų 
gavę kandidatai. Paprastai apie 
pusei wardų tenka balsuoti 
perrinkimuose. Tečiaus šiuose 
rinkimuose tik gal 4 wardai pa
siliko perrinkimui, jų tarpe ir 
19-tas wardas, kur aid. Nor- 
thrup, nepriklasomas, išrodo, 
nesurinko didžiumos balsų. Jo 
oponentu bu‘s John J. Duffy.

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

Giedra; po didelių šalčių gal 
biskj šilčiau j vakarų.

Saulė teka 6:82, leidžiasi 5:- 
85.

Tik gal galutini miesto val
dybos rinkimai bus kiek gyves
ni, jei pasiseks išstatyti stip
resnį nepriklausomų kandidatų.

1 nušautas, 7 sužeisti 
demonstracijoj 

Ispanijoj
MADRIDAS, vas. 26. —Pir

mame susirėmime po pereito 
kruvino susirėmimo policija šo
vė j minių ir nušovė 1 žmogų, 
7 gi sunkiai sužeidė. Policijos 
šūviai buvo paleisti i komunis
tų demonstracijų, surengtų pro
testui prieš mirties nuospren
džius pereito sukilimo daly
viams. Demonstracija liko iš
sklaidyta.

Austrijos naciai sa
vanoriai marina sa

vo organizaciją
VIENNA, vas. 26. —Austri

jos naciai įvairiose šalies daly
se pradėjo savanoriai marinti 
savo slaptas organizacijas. 
Daugely vietų, ypač augštojoj 
Austrijoj, jos užsidarė, nariai 
išsisklaidė ir atsižadėjo politi
nio veikimo.

Nacių priešininkai mano, kad 
tai yra nauja nacių strategija 
ir kad galbūt jie yra susitarę 
Įeiti j valdžių.

Nacių pasiuntiniams 
nesiseka; siunčia 

gražuoles
LONDONAS, vas. 26. — Ka

dangi politiniams Vokietijos pa
siuntiniams visai nesiseka su
kurstyti užsieny palankumų na
ciams ir Vokietijai, tai Hitle
ris sumanė užsienį vylioti gra
žuolėmis. Tuo tikslu jis siun
čia į Londonu dešimtį gražiau
sių Berlyno modelių rodyti vė
liausias Vokietijos madas ir 
kartu ieškoti užuojautos Vo
kietijai.

Iš tų 10 merginų tik trys yra 
grynos nordikės—geltonplaukės. 
Visos kitos yra juodplaukės.

8 žuvo žemės dre
bėjime

ATĘENAI, Graikijoj, v. 26. 
—žemės drebėjime, kuris išti
ko Crete salų žuvo viso 8 žmo
nės. Materialiai nuostoliai yra 
dideli.

; 5 žuvo eksplozijoj 
laive
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i PARYŽIUS, vas. 25. — Pen
ki nariai įgulos francuzų lai
vo Jonnart liko užmušti išti
kus eksplozijai iškraunant Tu
nise fejerverkus.

Nevvton, Mass. — Moses H. Gulesian, turtingas nejudinamp, turto verteiva, kuris misteriškai 
dingo iš pokylio Bostone. Prisibijoma, kad jį nebūtų pagavę kidnaperiai. Paveiksle parodoma jo 
rezidencija Nevvtone.

Keturios medvilnės 
rūbų siuvyklos pasi
davė streikieriams

■ ' --T1- 4

CHICAGO. —rKeturios med
vilnės rūbų siuvyklos’’priėmė 
streikierių reikalavimus ir pa
sirašė sutartį su International 
Ladies Garment Workers uni
jų-

Pasirašiusios sutartį kompa
nijos yra Smoler Bros., Rain- 
bow, Behr ir Gerty Frock. Tų 
kompanijų dirbtuvėse dirba apie 
900 darbininkų.

Jos yra pirmos kompanijos 
pasidavusios streikieriams šia
me streike.

Pikietavimas tęsiasi prei ki
tų 25 dirbtuvių, kurios vis dar 
priešinasi streikieriams.

Streikieriai reikalauja pripa
žinti unijų, pakelti algas ir pa
gerinti darbo sųlygas.

Sudegė mokykla 
Detroite

DETROIT, Mich., vas. 26.— 
Gaisras sunaikino didelę Wes- 
tern High School. . Nuostoliai 
siekia $1,000,000. .

Gaisras buvo taip didelis, 
kad gyventojai apielinkės na
mų, viso 60 šeimynų, turėjo 
savo namus apleisti ir pasieš- 
koti saugesnės vietos. Tie na
mai betgi išliko gaisro nepa
liesti.

Du sykiu nuteisė
PAWNEE, Okla., vas. 26.— 

Phil Kennamer, federalinio tei
sėjo sūnūs, liko antru kartu 
nuteistas 25 metams kalėj iman 
už savo draugo, dentisterijos 
studento Gorrell užmušimų.

Pirmų sykį teisėjas Hurst 
nuteisė jį pereitų šeštadienį. 
Bet tada jis padare klaidų ne- 
paklaufcdamas teisiamojo apie 
priežastj, dėl kurios jis neturė
tų būti nuteistas. Vakar tų 
klaidų teisėjas atitaisė ir iŠ- 
naujo jaunąjį Kennamer nu
teisė kalėjiman.

MUSKOGEE, Okla.,. vas. 26. 
—Dvi mažos mergaitės liko už
muštos eksplbdąvus pečiui Mrs. 
Hyslop namuose.

Susirado prapuolęs 
miljonierius

NEVVTON,' Mass., v. 26. —• 
Moses H. Gulesian, 71 m., buvęs 
Bostono • ir 4‘Newtono įhilionię- 
riu’s, kuris prapuolė pereitų an
tradienį, liko parvežtas namo. 
Jis susirado, matyt, užsimir
šęs Bowery misijoj, New Yorke, 
kuri jį priglaudė 52 metai at
gal, kada jis atvyko į šių šalį 
ir kuri priglaudė jį ir dabar. 
Užgirdęs giesmę, kurių jo žmo
na parašė, jis atgavo atmintį 
ir liko pasiųstas namo. ,

Pirmieji Italijos 
kareivių pulkai

Afrikoje
RYMAS, vas. 26. — Pirmieji 

didesni Italijos kareivių pulkai 
jau atvyko į Massau, Eritrea, 
Italijos kolonijų palei Raudo- 
nųsias juras.

Atvyko ir daug darbininkų.
Kareiviai ir darbininkai tuo

jau^ liko išvešti į kolonijos gi
lumų, prie Ęthiopia (Abysini- 
jos) sienos, priruošti puolimų 
tos šalies.

Uždraudė unijai pi- 
kietuoti sankrovas
NEW YORK, vas. 26.— Aif- 

gščiausiojo teismo teisėjas Co- 
tillo išdavė dar negirdėtų šioje 
valstijoje injunctionų, uždrau
džiantį klerkų unijai pikietuoti 
tas sankrovas, kurios atsisako 
pripažinti unijų.

NEW ORLEANS, La., v. 26. 
Harvey priemiesty Mrs. Kate 
Travis, 63 m. liko suvažinėta 
ir užmušta traukinio. Mačiusi 
nelaimę negre Victoria Youtng, 
54 m., taip susijaudino, kad ir
gi sukrito ir pasimirė pirm spė
jo atvykti pagelba.

BELLEVILLĘ, Ont., vas. 26. 
—Hąrold W. Vermilyea iš On- 
tario, Cal., kuris kirviu suka* 

i pojo ir nužudėr savo seną moti
ną Aurelia Vermilyea, 76 m., 
liko pasmerktas’ mirčiai. Jis bus 
pakartas gegužės 2 d. 

> z . ' A

Nesitiki, kad vaikų 
darbo pataisa butų 

ratifikuota
WASHINGTON, vas. 26. — 

Daugelis karščiausių rėmėjų pai 
taisos prie federalinųs konsti
tucijos, kuri uždraudžia vaikų 
darbą, jau nebesitiki, kad ta 
pataisa butų ratifikuota.

Ikišiol tų pataisų ratifikavo 
tik 24 valstijos. Daugelis gi 
valstijų atsisakė ratifikuoti ir 
nemanoma, kad tarp likusių 
valstijų susiras 12, kurios tų 
pataisų ratifikuotų.

Tečiaus kova už įstatymais 
panaikinimų vaikų darbo nepa
siliaus.

Pradeda irti Kubos 
kabinetas

HAVANA, vas. 26. •—Du mi- 
nisteriai pasitraukė iš prezi
dento Mendieta kabineto. Re
zignavo valstybės, taipjau jus
ticijos ir vidaus reikalų minis- 
teriai. Jie rezignavo nenorėda
mi prisiimti atsakomybės už 
busiančius rinkimus, kurių me
todai iššaukė griežtų politinę 
opozicijų.

Dalimi to pasipriešinimo 
rinkimų sistemai ir yra visuo
tinas mokinių ir mokytojų strei
kas.

Kalbama, kad pasitrauks ir 
niekurie kiti ministeriai. Jie 
reikalauja nepartinio kabineto 
rinkimams.

Arkansas sušlapo
LITTLE ROCK, Ark., vas. 

26.— Arkansas legislatura po 
aštrių debatų nutarė panaikin
ti valstijoje prohibicijų ir leis
ti borikomis pardavinėti svaigi
nančius gėrimus.

HONGKONG, Chinijoj, v. 26. 
Dvi Amerikos baptistų misio
nieriaus dukterys prigėrė upėj, 
jų automobiliui, kuriuo su tė
vais gryžo iš atostogų, nuva
žiavus nuo keltuvo.

, DOUGLAS, Ariz., v. 26. — 
Gautomis žiniomis, amerikietis 
gyvulių pirkėjas James Regan 
liko užmuštas Meksikoj.

Amerikos prekių ek
sportas į Vokietija 

visai sumažėjo
Eksportas siekia tik šeštų dali 

buvusio eksporto. Sumažėjo 
ir importas, bet ne tiek daug

BERLYNAS, vas. 26. —Ame
rikiečių kolonija Berlyne ėmė 
griežtai protestuoti prieš Ame
rikos bizniui taikomų diskrimi
nacijų. Tų aiškiai parodančios 
paskelbtos skaitlinės.

Jungt. Valstijų pardavimas 
Vokietijai sumažėjo iki šeštos 
dalies buvusios sumos. Taip 
sausio mėn., 1934 m. Vokietija 
Amerikoje pirko prekių už $15,- 
700,000, o tų pačių metų gruo
džio mėn. jau tik už $2,600,- 
000. Tuo tarpu Vokietijos eks
portas į Jungt. Valstijas su
mažėjo tiktai nuo $6,500,000 
iki $5,500,000.

Vokietija bando ugdyti mai
nų prekybų, bet tik su tomis 
šalimis, kurios yra silpnos fi
nansiniai ir kur Vokietija di
delių kreditų neturi., Iš Ame
rikos gi vokiečiai reikalauja 
mokėti grynais pinigais, kad 
^padidinti Vokietijos užsienio 
valiutos išteklius. Tuo tarpu gi 
Volcfetijrf* visdmis priemonėmis 
stengiasi suvaržyti importą iš 
Amerikos ir apsunkinti Ameri
kos prekių pardavimų Vokieti
joje.

Bado armija apgulė 
Newfoundland 

valdininkus
ST. JOHN’S, N. F., vas. 26. 

—2,000 alkanų ir menkai pasi
rėdžiusių vyrų ir moterų armi
ja, nežiūrint didelio šalčio ir 
smarkaus vėjo, atėjo prie svei
katos ir labdarybės departa
mento reikalauti maisto, drabu 
žiu ir darbo.

Jie įteikė reikalavimus ko- 
misionieriūi ir sutiko palaukti 
iki penktadienio, kada jie pri
grūmojo sugryšti dar didesniu 
skaičiumi, jei jų reikalavitnai 
nebus išpildyti.

Du senato komitetai 
tirs NRA veikimą
WASHINGTON, vas. 26. — 

Senato teisinis ir finansų ko
mitetai nutarė tirti NRA vei- 
kimų. Abu komitetai tirs sa- 
vystoviai.

Abu komiteto tirimo išlai
doms gaus po $5,000. Bet tą 
dar turės patvirtinti visas se
natas.

Tirs “sabotažą”
WASHINGTON, vas. 26. — 

Kongresas ruošiasi tirti gandus, 
kad svetimos valstybės sabota
žas pasiup.tęs pražutin diriža- 
belius Macon ir Akron. Tuo 
tikslu busią pašaukta daug liu
dytojų, surištų, su tų dirižabe- 
lių statyba, taipgi baliunų ėks- 
pertų.

OAK HILL, W. Va., v. 26J 
Netoli nuo čia kalnuose sU8i- 
durus dviems tavoriniams trau
kiniams 10 traukinių darbinin
kų liko sužeisti.

Francija ruošiasi de
ryboms su Vokietija 
dėl atsiginklavimo

Francijos gi kariuomenė tuo 
pačiu laiku ruošiasi prie di
džiausių manevrų

PARYŽIUS, vas. 26. — Dip- 
omatai ir karvedžiai tuo pačiu 
aiku ruošiasi ir prie taikos ir 
prie karo, nes Europa dabar 
stovi kryžkelėj ir dalykai gali 
pasvirti į vienų, ar į kitą pusę.

Užsienio reikalų ministeris 
Lavai laukia Anglijos užsienio 
reikalų ministerio Simon, kuris 
atvyks į Paryžių ketvirtadieny. 
Jiedu galutinai aptars busian-. 
čiųjų Simon kelionę į Berlyną, 
ir galbūt į Maskvą ir Varšavų.

Derybose su Vokietija gibuts 
nuspręsta iki kokio laipsnio jai 
bus leista atsiginkluoti ir kaip 
ji turės pasirašyti Anglijos ir 
Francijos susitarimus.

Tuo pačiu laiku Francijos 
karvedžiai stropiai ruošiasi prie 
šios vasaros karo manevrų, ku
rie busią didžiausi manevrai po 
pasaulinio karo. Tuose manev
ruose bus nuspręsta ir kaip re
organizuoti Francijos armiją, 
kad ji pataptų galinga karo 
mašina. t >

Karo manevrams gal bizibus 
pašaukta ir 320,000 atsargos 
kareivių, kad pažiūrėti kaip 
greit Francija gali sumobili
zuoti savo karines jėgas išti
kus karui, nes manoma, kad bu
siantysis karas užklups Europą 
žaibo greitumu.

Chinija protestuos 
prieš Manchukuo 
derybas su Rusija
TOKIO, vas. 26. — Chinija, 

kuri bendrai su Rusija valdė 
Chinijos Rytų geležinkelę ir ku
rį pasigrobė Manchuokuo, ruo
šiasi protestuoti prieš Man
chukuo derybas su sovietų Ru
sija dėl to geležinkelio išpir
kimo.

Pasimirė už 6 dienų 
po savo “mirties”
TYLER, Tex., vas. 26. —Bu

vęs šerifas W. A. Strange, 71 
m., pasimirė už 6 dienų po to, 
kai daktarai pripažino jį mi
rusiu.

Laike operacijos jo širdis nu
stojo plakti, taipgi jis paliovė 
ir kvėpuoti. Daktarai jį pri
pažino mirusiu ir pašaukė gra- 
borių. Tečiaus už 5 minučių 
daktaras sugryžo, įleido adre
nalino ir širdis pradėjo išnatfjo 
plakti. Po to Strange gyveno 
dar 6 dienas ir daktarai tikė
josi, kad jis galbūt ir pasveiks, 
bet ta viltis neišsipildė: jis 
mirė.

Purvo lietus
HUTSCHISON, Kas., vas. 25. 

—Šis miestas susilaukė tikro 
purvo lietaus. Išpradžių užėjo 
didHų audra, kurių sekė smar
kus lietus. Lietus sušlapino 
dulkėk, pats pavirto į purvą ir 
purvu aptaškė namus, praeivius 
ir Šalygatvius.
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Nauji Parodymai Klaipėdos Nacių Byloj
Kyla. Gali Pasibaigti; Kovo Mėnesyje
Nacių teroras ir Loopso pašovimas Šilutėj

KAUNAS*, vas. 7. — Kada 
baigsis Klaipėdos nacių teis
mas , Kaune?

Atsakymui. į šį klausimą 
“Lietuvos žiniose” vasario 6 
d. tilpo sekamas pažymėjimas:

Teisinas jau ištardė apie 150 
liudytojų. Dar tiek liudytojų 
yra neištardytų. Kadangi kas
dien šaukiama 10—12 liudyto
jų, tai jų tardymas užsitęs iki 
kovo mėp. pradžioj, šalių gin
čai tęsis 7—8 dienas ir teismo, 
rezoliucijos galima laukti ko
vo 12—15 d.

Loopso pašovimas-
1934 metų pradžioj. buvo pa

šautas ūkininko sūnūs Wm. 
Loops. Šilutės apskrity. Jį pa
šovė Ernst Valatas, pagal na
cių nutarimo slaptame susirin
kime. Nutarimas buvo nušau
ti., Loops žinojo, kad naciai 
rengia sukilimą, todėl Šilutės 
naciai bijojo, kad. Loops gali

Lę ta; pranešti slaptajai po-

Ašmutailis ir- kartą, pareiškęs, 
kad 
jei ji 
viškus

toliau lankysianti. lietu- 
ratelius, tai jis pašau
siąs jos kojas.

esant tokiame lietuviųKartą 
susirinkjme, kažkas^ šovęs pro 
langą,, bet kas šovė nežinan
ti.

Alfredas Barčius (Bartsch) 
Sovog narys, kaip, ir Kautš, 
nieko neatsimenąs.

Adv. Sleževičius:
Ar Valatis nesakė 
granatų ?
Valatis kalbėjo, kad jis 
prūdą, kur esą daug žu- 
todėl tai žuviai šaudyti

parų-

vos policijos į Klaipėdos kra
štą ir priešinosi komendanto 
valdžiai.

Vymeris: — Kodėl direkto
rija taip priešinosi komendan
to įsakymams?

— Direktorija skaitė, kad 
karo stovis neteisėtas, ir nerei
kalingas.

MonstaviČius: — Koks poli
cijos tarnautojų nusistatymas?

— 90% viso krašto polici
ninkų yra priešvalstybiškai nu
sistatę.

— Kaip. Vanagas?
— Jis iš policininkų didžiau

sias hitlerininkas. Dažnai važi
nėdavo į Tilžę, kur jo brolis 
ir tėvas yra smogikai; savo 
kambary turėjo pasikabinęs 
Hitlerio paveikslą, o vieną kar
tą girtas būdamas uždainavo 
nacionalsocialistinių dainų, yra 
administraciniai nubaustas.

Kaip, atsirado Zaso ir 
Neumano partijos’

Dr. Kazys Trukanas plačiai

’iczjai.
Kiausi liejamas liudininkas* 

Fric žemaitaitis (Szemaitat) 
iš Šilutės bu*»ręs Valatų grupės

, parodė, kad Valatis Jo- 
sakęs jam ir kitiems, to 

Btriiio nariams 
sloginti vietinių lietuviškų or
ganizacijų veikimą ir ardyti jų 

susirinkimus.
1933 m. rudenį ir apie Ka

lėdas jų būrys, kuriam komanr 
davo Avižius ir Grau,. daryda
vę ‘‘pasi\|aikščiojimus” į Ož- 
kartės mišką, čia juos beei^an? 
čius sutikdavo du. žvalgąi Ji; 
nuvesdavo į miško vidurį,^ *■?

šiuose pratimuose dalyvavo 
40 smogikų. Viename .tokiame 
“pasivaikščiojime” kaip žemaL 
tis išsitarė dalyvavo celės 
das Armutaitis, Augustas 
latis, Purvins, Hermanas, 
maitaitis ir kiti.

Miško aikštelėj Avižius vi
sus išrikiavo ir buvo daromi 
pratimai.

Po pratimų Avižius ir Grau 
priminė, kad . apie tai niekam 
neprivalą prasitarti.

Adv. Sleževičius:
— Ar gerai Valatį pažįsti?
— Jo, gerai,
— Ar girdėjai apie šovimą 

į Loopsą?
— Girdėjau,

šovė Ernst Valatis.
— Dėl. ko šovė?
— Vieną kartą buvo .lietu

viškas surinkimas. Loops sake 
eiti sugriauti, o Valatis ne. Dėl 
to ir susipyko.

Adv. Toliušis:
— Kuo, skiri kariškus pra

timus (egzercyrus) nito neka
riškų ?

— Kareiviai gul,.kul, šok per 
grabes ir tur pučfcas, o mes 
pučkų neturėjom.

Čia žemaitaitis ėmė “nebe
žinoti” ir j klausimus ėmė at
sakinėti, nežinąs,, neatsimenąs. 
Tada atsistojo kaltinamasis 
Kubutatis ir pareiškė, kad sau
sių mėn., būdamas Šilutėje, su
sitikęs žemaitaitį, kuris sakęs, 
kad nereikią prisipažinti, ir nie
ko nereikią sakyti. Todėl ir da
bar. pats žemaitaitis ne.viską 
sako ir sąmoningai ginasi. .Tą 
mudviejų pasikalbėjimą girdėju 
ir Rebleris.

Rebleris pareiškė matęs kal- 
- bant Šilutėje Kubi»‘taitį„su že

maitaičiu* ..bet apie ką kalbėjo, 
negirdėjęs. .

žemaitgitift pažiurėjo j Ku- 
butajtj ir tiek \ tepasakė:

— Aną, jneluo.
Teismas užprotokolavo» visų 

trijų pareiškimus*
Ida: Valęndziutė i (Valęndzius), 

Priklausiusi lietuviškai organu 
zacijai. Dėl to pykęs ant jos

nar

va-
Va- 
že-

turįs 
vieš, 
klausęs, ar neturiu granatų.

Georg Fhilhazė (Fuellhaase)
krašto policijos komisaro pa-1 nupasakojo bendrai apie vokie 
dėjėjas papasakojo, kaip rado 
peršautą 
tardymą, 

Kritęs 
Tada jis 
ną Valątą prisipažinti, nes kai 
įsikišįanti saugumo policija ir 
kada paaiškėjo, jog Loopsą bu
vę norėta nužudyti politiniais 
sumetimais, tada busią blogai 
Norėta kaltininkui pačiam pri
sipažinus nuslėpti politinius pa
sikėsinimo motyvus ir tešauk
ti jį tieson tik dėl. paprasto 
Loopso sužalojimp. Nors Jonas 
Valatas ir tvirtino nusikaltė
lių nežinąs^ vis dėlto prižadė
jo elgtis reikalaujama pras
me. .

Tos pat dienos vakare vėl 
buvo šaukiamas į policiją, čia 
jis davė suprasti, ka$ jis ^pa
sielgęs. reikalaujama prasme., ir 
kad nusikaltėlis, tur būt atvyk
siąs.

Po kiek laiko į policiją at
ėjo
Ernst Valatas ir prisipažino 

šovęs į Loopsą.
Iš čia .buvo jis nuvežtas į Ši
lutės valsčiaus teismą,, kur kra
što teisėjas Ludvigas Rochas 
užrašė Ernsto Valato v netikrą 
prisipažinimą,, kad .jis šovęs į 
Loopsą tik pagązdinti dėl to. 
kad-šis kliudęs gabenti, jam 
kontrabandą.; Teisėjas- Rochas 
Valatą tuojau i paleido.. Tačiau 
greit pribuvo saugumo polici
ją, ir visus suėmė.

Bendrai liudininkas kalbėjo 
labai rezervu’otai, daugiau vis 
atsakinėjo nieko nežinąs.

Liųd« Fr.. Linkas būdamas 
bedarbiu įstojęs.. į CSA parti
ją ir jos biure gavęs, darbo: 
rašydavęs; “Volkskurier” kvi
tus ir laikraščio.,reikalais eida* 
vęs į paštą.. Liudytojas girdė
jęs kalbant, kad
Vokiečių,, konsulatas, CSA na- 

rius ,vertęs stoti į Sovogą.. 
Liud. Otto Paltins patvirti

na, kad .“Wandervogel” organi
zacija., suskilus ir vieni nuėję 
į Sovogą,. kiti į CSA.

Pirmininkas: — Ką reiškia 
”SK”?

— Vieni vadino “Stammes 
Kreis” kiti “Sturmkollone”^ Aš 
vadinau /“Sturmkollone”.

Liud. Sigr. Vertens pasisako 
dalyvavęs SK organizacijoje ir 
dainavę dajnaSi, kuriomis ragi
nama Klaipėdos kraštas atplė
šti nuo Lietuvos*. Kalbėdamas 
toliau 1 i ūdytoj as- > pareiškia,. kad 
kai kurie lipdytojai ir, laisvi 
esą teisiamieji .darę jam pasta
bų,. kaip,.jis. turįs elg-tis .teis
me,

Prokurorui..prašant ši apliii* 
kybe , užprptokoluoj ama*

Policija ėjo prieš Lie
tuvą,

Klaipėdos* direktorijos polici
jos^ referentas Jonas Toleikis 
liudijo, kad. direktorija visą 
laiką nenorėjo? įsileisti Eletii^

Loopsą ir kaip vedė 
ieškojo nusikaltėlio, 
įtarimas ant Valatų. 
geruoju* įkalbėjęs Jo-

dh- 
pi-

liniukų veikimą Klaipėdos kra
šte.

Neumano ir Zaso partijų 
veiklai yra vokietinimo politi
kos rezultatas. Vokietininkų 
veiklai buvo lengva, nes rėmė 
Vokietija. Rėmė moraliai ir ma
terialiai. Moraliai rėmė vokie
čių konsulatas Klaipėdoje^ ku
ris visokiais klausimais patar
davo ir tarpininkaudavo.

Materialiai gi, Vokietija, 
ve Klaipėdos kraštui daug 
nigų. Dabar pavyzdžiui,
Klaipėdos krašto ūkininkai yra 
įsiskolinę Vokietijai, 40 ? milijo
nų litų, Klaipėdos kraštas 16 
mil. Klaipėdos bankas 2 mili 
valdininkai, taip , pat > milijonus. 
Tai didelis kapitalas, kuris vei
kė į vokietinimo darbą. į t 
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čia* žymų ■ vaidmenį suvadi

no ir vadinami ZnisldseDarle- 
hen : (beprocentinės paskolos) . 
Tiesiog
buvo papirkinėjami. valdininkai* 
jiems*buvo mokami priedai. Kai 
paaiškėjo piniginis rėmimas, 
tada buvo įvedamos oficialios 
derybos ir pagaliau oficialiai 
tas legalizuota.

Pinigų svarstymas sudarė 
sąlygas masių veikimui.- 1933 
m. Vokietijoj prie valdžios at
sistojo naciai. Tas ūpas tuo
jau persimetė į Klaipėdos kra
štą.. Tuo metu Klaipėdoje, vyko 
miesto seimelio rinkimai. Mie
sto valdyme susekti dideli iš- 
aikvojimai, kilo bendras nepa
sitenkinimas. senosiomis parti
jomis. čia h
atsirado Zasas ir daug laimėjo^

Paskiau atsirado kiti' ponai. 
Landvirtschaf.t ir Volkspantija 
nusibankrutavo.! Vadai* sumanė 
sudaryti naują partiją, pasta
tė priešaky veterinarijos dak
tarą, Neumaną, o už jo pečių 
stovėjo tie patys Dresleriai, 
Gubos ir kiti,

Pačiame seimely tuojau , su* 
sidarė dvi . frakcijos; Zaso ir 
Sovogo, kurios tarp savęs gin
ei j OSL

Toliau i
kova; dėt lietuvių kalbos^

— Seimely visą laiką buvo ra
šomi raštai tik vokiečių kalba. 
Mes .reikalavome kad -butų pa
šomi ir lietuviškai, bet ir tą 
atmetė daugumos balsai.

Davi
de! ’nwto seimelio prezidiumo. 
Musų- (lietuvių) frakcija turu- 
jo J.01 narių, tai didžiausia 
frakcija. Reikėjo mums, duoti 
prezidiume nors vieną narį. 
Bet susitarusios;. vokiškosios 
partijos; neįsileidot’ prezidiuman 
mė vieno, lietuvio. >

Taip pat idaug 
kovojome * dėlxl lietuviškom mo

kyklos!
Klaipėdos mieste.-• Ten tebuvo' 
tik 2 pradžios, mokyklos. Rei
kėjo dari s vienos* Dėl: - tos- moky
klos:.,vargome. tris metus; Nors 
šiaurinėje miesto daly surašė-

me 170 lietuvią-vaikų, bet mie
sto seimelis nesiteikė mokyk
los. atidaryti.

Mes teturėjome tik 2 
mokyklas, o vokiečiai 

turėjo 12.
Dabar jau įsteigem ir trečią, 
kaip Duonelaičio., mokyklos fi- 
liją.:

MonstaviČius: —O kaip su 
mokytojų sąjunga?

— Vokiečių mokytojų są
junga yra su grynai vokiška 
ideologija ir tik per ją gauna 
nariai “Zinslose Darlehen”.

— O kaip partijų veikimas 
bendrai ?

— Įsisteigus Zaso ir Neuma
no partijoms vokiškUrnas suak
tyvėjo. Aš pats mačiau, kaip 
pro šalį vakarais į mišką trauk 
davo jaunimo būriai su vėlia
vomis ir dainuodami nacional
socialistines dainas. Partijos 
svarbiausia; stengėsi nuodinti 
jaunimą.

Toliušis: — Ar nebuvo skel
biama boikoto lietuviams?

— Seimelio partijos visai ne
siskaitė su lietuviais.

— O sporto. organizacijos ?
— Sporto organizacijos ne

priklausė prie Lietuvos. Tik 
kad gautų įvairius palengvini- 
mus' važiuojant geležinkeliais 
buvo įstojusios į1 Sporto Ra
mus.

Stankevičius: — Ar. valsty
bės ženklo anksčiau*; nebuvo?

—’ Nebuvo, nors visą laiką 
lietuviai reikalavob Vilhelmo 
paveikslas tačiau yįsą laiką ka
bojo.

Neumanas:. — Ar renkant į 
žemės ūkio ramus , nebuvo pro
pagandos?

! — Nebuvo,, bet ta propagan
da vyko slaptai iš namų į na
mus.

— Kodėl ginče dėl kalbos 
nebuvo atsiklausiami patys tė
vai?

— čia pedagoginiu atžvilgiu 
reikia žinoti; kad
vaikui auklėjimas yra valsty

bės reikalas,
o< ne vien/ tėvų nusistatymas

svarbt?. To net techniškai ne
galima padaryti.

Toliau liudininkai Evaldas 
Canderis (Ząnder), Mykolas 
Pauliks ir Emilis Barva, Rade- 
macherio dvaro darbininkai pa
rodė, kad jo
dvare buvo raitelių būrys, ku
riame dalyvavo kaip dvariškiai, 
taip - ir iš (apylinkių ■ kaimų ūki

ninkaičiais
Po darbų vakarais būdavo pa
sijodinėjimai. Mokindavo nu
šokti; užšokti, įvairiai sukinė
tis ir> t.t. Visą jojimą instruk
tavo Heincas. Be to, Radema- 
cheris užsakydavo darbiniu-*

kams laikraščius, kaip “Braune 
Post” (Rudasis Paštas), ir ki
tus, kuriuos nemokamai gau
davo.

1933 m. kai bv?vo nacional- 
socialistiško reichstago atida
rymas,* tai Rademacheris nuo 
pusės dienos atleido darbinin
kus ir sakė eiti į jo kambarį 
pasiklausyti Hitlerio kalbos.

Rademacheris bandė klausti 
ar liudininkams nežinoma, jog 
jis iš savo* dvaro pristatęs ar
klius Lietuvos kariuomenei, bet 
nė vienas liudininkas) to* nepa
tvirtino.

f

AKIU SPECIALISTAI

m
U'*/

DR;VAITUSEUOPT
LIETUVIS.

Optometrically Aldų - ŠjredaMstasv
Palengvins akių ; įtempimą^, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo,, akių aptemimo, .nervuotu* 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas. daromas sv 
elektra, > parodančia; mažiausiai klai- 
dar. Speciali atyda atkreipianti i mo
kyklos vaikus.- Kreivos - akys • atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 • iki 12. ’ f
Daugely atsitikimų . akys atitaiso

mos, be akinių. Kainos, pigiau, 
kaip-'-pirmiaui-

4712 South Ashland A v.
Phpne Boulevard 7589

GYDYTOJAI IR DENTISTAI

DR.G.SERNER" 
LIETUVIS r 

JĮ’el.Yards' jl829
. Pritaiko Akinius 
n* Kreivas Akis* 

-.Ištaiso./- 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos uo 10—4r ‘puo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki jl2 yab dieną;

AKIU SPEGALISTAS 
27 j METU’ PATYRIMO* 

Pritaiko, akinius dėl-visokių ąkiųį.
T

LIETUVIAI METIMAI
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai ,

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez, Tel. Victory 2348

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr; Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4646 So. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel.; Boulevard 782U 
Namų Tel. Prospect 1980

Dr. John J.Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland. Avė. .
Kampas 48 St* - Phone- Canal 0528 
Valandos nuo 9:80 iki-12 .ir nuo-4:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo. 
9:00;iiki.. 12:00o Kalbame HetuviltoaJ

Dn C. MICHEL, 0. D;
Kalba Lietuviškai

Kreivų akių' specia
listas. Vaikų kreiva*^ 
akis Ištaiso be ope
racijos. Pigi o m Lt 
kainomis! . lengvaU. 
išmokėjimai*.i: Pri
taikinimą* . akinių' 
teisingas mažiems .. 
ir .dideliems, .Pata-* 
rimai dykai.

4654<cSoi!Ashlandt:Ave,‘
prie 47tb St> anbr2 lubrtw c 

TeL Boulevard 1242

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

Pitone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7866 4

Tėl. Ofice Wentworth* 6380 
Rez. Hyde Park 8895

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialiste
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. Kenwood 5107 
VALANDOS:.;

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

Apart šventadienio ir • ketvirtadienio. 
■■■ < 1 ■"■■■ ■■■"** 11       ............................—>

Dr. T. Dundulis,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 i ARCHER AVENUE { 
Telefonas. Virginia 0036

OfiSD valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

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

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vežei is

Dentistas-
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Herzman
z IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 3f 
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 Sc 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR.C.K. KLIAUGA
Dentistas

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

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

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

Tėl. Seeley. 7330
Namų...telefonas Brunswick 0597

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dri P»- Z..ZaIatori&-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

1821 So. Halsted Street *
CHICAGO, ILL._________

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dn Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais, nuo 10 iki 12 
Phone BoUlevard 84S3

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So.' Ashland Avė. .
’ 2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki i 
vai. po^Tiietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.f 
vakaro. Nedėtomis. nuo 10 iki 12 
valandai .dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. MauriceKahn

4631 South - Ashland Avenue
Ofiso valandos:

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

Rėz. Telephone Plaza 2400

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS^ IR CHIRURGAS

Valandos nuo: 2 iki 4 ir. nuo. 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343* South* Halsted St.* 
Telj Boulevard 1401

NAUJOJ VIETOJ

Dr.. J. A. Paukštis
DENTISTAS.

ARCHER AVĖ..Tek Laf4 3122 
nuo 10 iki 9. Ned. ir Seredoj 

pagal sutarti.
Res. Virginia 0767

4204
Vai.
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TeL Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja' Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži * 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

ANTANAS PETKUS 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct 

Tel. Cicero 2109 
_______ CICERO;, ILL.__________  
ATĖJUS LIŪDESIUI 

PASIRINKITE!!

Juozapas- Eudeikis

J. F. RADZIUS
I LIETUVIU GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiatL 
Modemiška koplyčia dykai.

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

ir

Tėvas
Laidotuvių Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8346
5340 So. Kedzie Avenue

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika^
Graborius ir 

Bdlzamuotojas x
Moderniška* Koplyčia* Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. . Kaina prieinama.

33191 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

Laidojame ant lengvų išmokėjimų 

J. J. Bagdonas 
Rep. 3100 arba PuL 4151 

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

N. RADIS Ch.

Visi Telefonais
< Yards 1741

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulance Patarna
vimas Dieną ir Nak- 

.rtj. Moderniška Kop* 
„ lyčia ir . Vargonai 
11 DYKAI!

j. F. EUDEIKIS
6 Laidotuvių Direkto- 

• riusL per . 30 ' Metų
4605-07. S. Hermitage 

Avenue
.. Skyrius,’

4447,S. FaMeld Avė.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th: St,
Td. Monro. 8877

Lhchavich. ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnavja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale, meldžiame atsišaukti, o mu

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

TeL Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicerai UI;
T*L Cie*io 8927

Ofiso Tel. Calumet 6893 ■ 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr; A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų 'ligų- 

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

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

diena;*

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tėl. Boulevard 4139

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct
T«L Cicero 8724. Koplyčia dykai
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MUSŲ SKAITYTOJAI
Raštai skiriami | Ši skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 

“Musų Skaitytojams” būtinai pridėdami savo vardą ir pavardę.

.. ..— ........„„II. .         . 

siems į namus* Dabar laukia
me prisiartinant dienų minėto 
vakaro, kad vėl visiems suė
jus į krūvų maloniai pasikal
bėti pasilinksminti tarpe savęs. 

—B. B.

Dar dėl lietuvių ra 
dio programų

Man pakritikavus lietuvių 
duodamus radio programos, 
nepatenkinti mano kritika, 
P. Arimantas ir du ‘‘Radio 
klausytojai”, teisindami tų 
programų davėjus, tikrina, 
kad ir jiems patinku polku
tes ir armonikas. Nieko tame 
stebėtino nėra, yra ir daugiau 
■tokių, kuriems patinka tokia 
mlizika.

Taip pat p. p. Arimanto ir 
dviejų Radio klausytojų ma
nymu, esu sunku (neišgalima) 
kų geresnio programuosc duo
ti apart polkučių ir armoni
kų, nes geresni dainininkai 
bei muzikai reikalauja atly
ginimo. Be to, lietuviams gė
lesnių dainų ir muzikos ir ne
reikia. Jų manymu, lietuviai 
esu nepratę ir nesupranta ge
resnes muzikos. Tų patį tur 
būt mano ir Radio programų 
davėjai? Bet jie labai klysta 
taip manydami.

Besitrankant po plačiųjų 
Chicagą visur užgirsi tokiems 
programoms neigiamų komp
limentų,—ne tik iš mėgėjų 
muzikos—dainų ,bet ir iš pa
prastų radio klausytojų. Be 
to, dar šios rūšies muzika nė
ra nei lietuviška nei tarpiau- 
tiška.

Šiuo! polkas lauk, kaip 
pavydą!

Prisimena man žodžiai p-no 
Kalvaičio, pasakyti Lietuvių

Brooklynietis F 
Stankūnas koncer

tuoja Chicagoj
Praieitą sekmadienį jam hu
no surengtas koncertas West 

Side svetainėje.

iš tarpo lie-

šios rųšies 
lietuvius, ir

Auditorijoj, vas. 17 d. Jis pa
sakė, kad pavydas, kuris ypa
tingai pas Amerikos lietuvius 
labai įsigalėjęs, yra ne lietu
viška yda, tik lietuviai esu 
gavę jį iš slavų tautų, o dau
giausiai iš lenkų. P-as Kal
vaitis patarė šių negeistinų 
svetimų ydų kuogrečiausiai 
prašalinti iš tarpo lietuvių.

Supuolimas labai panašus. 
Polkutės ir armonikas taip 
pat nėra lietuviškos, polkutės 
yra atneštos iš lenkų, o armo
nikas iš Italijos, irgi per Len
kiją. Todėl ar nereikėtų ir ši
tų ydų prašalinti 
tuvių.

Vietoj, kad su 
muzika penėti
klaidinti kitataučius, dagi per 
radio.

Kas link padėkavonių tiems, 
kurie duoda šios- rųšies pro
gramos. Well, drįsiu pasakyti, 
kad šie programai yra duoda
mi grynai biznių ir bargenų 
garsinimui, o ne lietuvybės 
labui. Tad, dėkavoti nėra už 
kų. “Irgi Klausytojas” pastę- 
bė, kad geros muzikos bei ge
rų dainininkų tegul klausosi 
vaikai, o mums užtenka pol
kutės. Reikia pasakyti, kad 
polkutės, vaikams, pradedan
tiems mokytis muzikos, suga
dina klausų.

O mes senieji, jei norime 
smagumų turėti su polkutė
mis ir armonikoms, tai ge
riau linksminkimės prie bač
kutės, užsidarę kur kitataučiai 
musų nepastebėtų. PI.

WEST SIDE. — Brooklynie- 
čiui F. Stankūnui praeitų 
sekmadienį “Naujos Gadynes” 
eboras surengė koncertų West 
Side svetainėje. Atsilankė ne
mažai publikos išgirsti barito
nų dainuojant. F. Stankūnas 
gražiai moka išpildyti dainas 
ir gerų įspūdį daro jojo užsi
laikymas scenoje.

J šį koncertų buvo pakvies
ta iš Waukegano dainininkė 
Bernice Maldinto, kuri gražiai 
dainavo su Stankumi duetus. 
P-lė B. Male.liutė gražiai sce
noje atrodo ir jausmingai dai
nuoja. Jai akompanavo pia
nistė Josephina Milleriutė iš 
Evanstono.

Prie koncerto prisidėjo ir 
Anelė Steponavičienė sudai
nuodama kelias dainas.

“Naujos Gadynės” choras 
dainavo iš “Cukrinio Karei
vio” dainas su .solistais Biru
te Rašinskiene ir J. Sarsevi- 
čium.
Abclnai imant, vakaras sklo- 

kininkams pasisekė, nors ir 
oras buvo labai blogas.

— Buvęs.

policistus, tuoj, visli, keli šimtai 
svečių, daugiausiai vyrų, pasi
leido bėgti. Stumdydami, gru- 
mdydami policistus jie veržė
si pro duris lyg šimto vilkų 
vejami.

Pasidarė tokia suirutė, kad 
du dėdės šoko prie telefonų 
pagalbos. Per radio -tuoj buvo 
paleistas pranešimas visiems 
skvadams, kad du policistai 
dideliame triubelyje . Iš visų 
Northsidčs dalių aldundėjo 
pa tunikos ir iš jų pasipylė 
būriai mėlynšvarkių. Pasiėmę 
dujų bombų, šautuvų, kulko
svaidžių jie ėmė slinkti į sąlę, 
manydami, kad tarp jų dviiejų 
kolegų ir kokios nuožmios 
galvažudžių gaujos eina žūt
būtinė kova.

Laimei, kad atvykęs amu
nicijos arsenalas ir jo įgula 
tuojau suprato kame dalykas 
ir nepaleido kulkosvaidžių ir

Visas triukšmas kilo dėl 
keturiolikos merginų kojų, 
kurių septynios savininkės bu
vo pasodintos nuovadoj. Su
imti ir 2 vyrai, kurie 
svarbiausieji sumišimo 
ninkai. —

buvo 
kalti- 

Ickus.

Apskričio biudžetas 
1935 metams - 19 

milionų

šeštadienį prieš teisėjų DeiSort 
.□maišioji žmona Kornrumpfie- 
nė laimėjo divorsų.

Negalėjo išeiti per 
duris, tai jas iškapojo

Cook apskričio biudžetas 
1935 metams sieks $19 miUp~ 
nų ir šimtų keturis tūkstan
čius. Tai yra apie vienų įpili- 
onų daugiau ,negu pereitu 
metų biudžeto sąmata.

Iš Draugijų Veikimo
Dr-ja “Lietuvos Dūk 

terų” nuoširdžiai 
dėkoja

šių ačiū. Visų pinigų aukotojų 
vardai bus paskelbti vėliau.

A. D-nė.

Šaukia “Jaunų Lie
tuvių Pulko” vaiku
čiu tėvų susirinkimą

Tereikėjo paleisti 
kulkosvaidžius ir 
bombas į darbą

Pavojinga turėti sve
timų moterų adresus 
ir telefonų numerius

Mrs. Victoria Hernandez, 60 
metų senele, gyvenanti adresu, 
1354 Nevvberry avenue, sveria 
600 svarų. Kadangi ji nebega- 
’ejo išeiti pro duris, tai per 8 
pietus nei kartų nebuvo lauke.

Bet vakar susirgo ir reikėjo

BRIDGEPORT — Jau nuo 
kurio laiko čia gyvuoja “Jau
nų Lietuvių Pulkas”, mažų 
vaikučių organizacija. Nuo 
pat susitvėrimo tėvai nei kar
tų neturėjo pasitarimo apie 
tai, kaip grupės darbų pada-

ryti geresniu ir pasekminges- 
niu
prie, lietuviško meno.

Taigi, šiuo tikslu yra šau
kiamas tėvų susirinkimas ry
toj, ketvirtadienį vakare, 
Mark \Vhite Sųuare svetainė
je, prie Hahtcd ir 30-tos gat
vių kampo. Visi tėvai yra 
prašoifii būtinai atsilankyti ir 
atsinešti gerų sumanymų. 
Pradžia yra 7 vai. vakare.

ir vaikučius pratinti
-■

jų gabenti į ligoninę. Pašaukta' 
policija bandė išnešti ligonę per : 
duris, bet niekas iš bandymo j 
neišėjo. Tuomet jie pasišaukė 
ignagesius, kurie duris iškapo

jo. Dabar ligonė ligoninėje.

Kalbamos Filmos
< Lietuvos

18

šiandien vasario 27 di 
Kaulakis rodys kalbamas 
mas iš Lietuvos Meluose Par
ke, Vaičiulio svetainėje, 171— 
23rd avė., Melrose Park, III.

Ryloj, vasario 28 d. tos fil
mos bus rodomos ant Bridge- 
porto Lietuvių Tautiškos pa
rapijos svetainėje, 35ta ir 
Union avė.

Pradžia abejose vietose 7:30 
vai. vakaro.

DIDŽIOJI =»
VYNĄ, ALŲ, DEGTINĘ 
Pristatome j Namus
Tik pašaukit LAFAYETTE 3482

ARCHER LIQUOR STORE
4200 ARCHER AVENUE

Kampas Sacrąmento Avenue 
BRIGHTON PARKO DIDŽIĄUSIA IR MODERNIŠKIAU

SIA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ

i

Kiekvieną dieną plaukte plau
kia laiškai nuo Oak Forest 
prieglaudos lietuvių senelių. Jie 
neapsakomai džiaugiasi už ap
lankymų, duotus skanius pie
tus, dovanas ir didelį gražų 
muzikai} programą. Ypatingai 
džiaugėsi Lietuvos Benu. Sako, 
kaip prieglauda pastatyta mes 
seneliai pirmą kantų išgirdome 
beną ir dabar turėsime kuo pa
sigirti.

Tad vardan draugijos Lietu
vos Dukterų tariu nuoširdų ačiū 
visiems programo dalyviams, 
pirmiausiai Naujos Gadynės 
dvigubam kvartetui po vado
vyste K. Steponavičiaus; daini
ninkei p-lei B. Malelai, poniai 
A. Zabukas, pianistei T. Mile- 
riutei, o ypatingai dėkojame 
Lietuvos Benui, kuriam vado
vauja P. Sarpalius. Esame dė
kingi kalbėtojams, drg. Milerie
nei ir J. J. Bagdonui, taipgi 
graboriams A. Masalskiui, kuris 
aukavo 4 dolerius pinigais ir 
davė mašiną; S. Mažeika davė 
mašiną, Paulavičius 
J. J. Bagdonas 
nierius
Welichka davė didelį troką. 
Ponai Malalai iš Waukegan, 
Wis., atvežė du dideliu maišu 
duonos ir skanaus pyrago, su 
kuriuo seneliai buvo vaišinami.

Taipgi dėkojam už garsini 
mų “Naujienoms”, “Draugui” 
p. J. F. Budrikui, Peoples krau
tuvei, p. Krukui, Progress krau
tuvei, Margučiui, Motinai Ele
nai, komisijai, darbininkėms, 
kurios taip nuoširdžiai dirbo 
šiam senelių vizitui, o labiau
sia p. Pet. Grigonienei, taipgi 
svečiams, katrie atsilankė j 
prieglaudą, ir visiems kitiems, 
kurie vienokiu ar kitokiu budu 
prisidėjo prie šito senelių vizi
to, — draugija taria širdingiau-

Joniškiečių L. K. Klu
bas rengiasi prie savo 

šeiminiško vakaro

Komisijos nariai turėjo sa
vo susirinkimų vas. 2 dienų 
pas piliečius Mjickejvičius, 
6925 So. Artesian avė. Atsi
lankė Barniškis, V. Kazimie
raitis, A. Rimdžius, Mrs. Bal- 
tienė, Mrs. Laučienė, Mrs. Ka- 
zimieraitienė, J. Gasparaitis, 
taipgi Miss Kazimieraičiutė ir 
pati namų šeimininkė Micke
vičienė. Aptarta visi planai ir 
pasidalinta su rengimo vakaro 
darbais. Buvo sutarta, kad 
vakaras turi įvykti kovo 9 d. 
Hollywood svetainėje, 2417 
W. 43rd St.

Po užbaigimo visų planų ir 
kalbų prasidėjo vaišės. Mrs. 
Mickevičienė pavaišino susi
rinkusius su skania vakariene, 
o patsai šeimininkas, p. Mic
kevičius, su alučiu ir kito
kiais skanumynais. Nei nepa
jutome, kaip greitai laikas 
prabėgo—reikėjo skirstytis vi

Dar kartą pasirodo, kad mo
teriškių kojos gali dideles 
suirutes

NORTH Štfife. — Kas tai 
pranešė policijai, kad North 
Shore Ballroomyjc, 2648 Ham- 
pden Court, negeri dalykai 
dedasi. ,

Du budrus Chicagos dėdės 
tuojau ir nutraukė į salę 
persitikrinti kokie yra tie ne
geri dalykai. Ramiai, švilpau
dami jie įėjo į salę.

Ten susirinkusius lyg per
kūnas trenkė. Vos pamatė jie

sukelti
-j—r.4^—

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albany
Hemlock 9252

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

ginohis patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

knyge-
nema-

26 metų Edmund H. Korn- 
rumpf, 2753 North Sawyer 
avenue, turėjo mažą užrašų 
knygelę. Tokią knygelę, kokių 
daugelis turį.^ Bet toje 
Įėję Edmundas turėjo
žai įvairių moteriškių adresų 
ir telefono numerių.

Knygelė ' papuolė į * rankas 
Edith Kornrumpf, Edmundo 
žmonos. Ji šusiinteresavo ad
resais ir ėmė vyrui statyti 
įvairius klat&imus.

Tas adresų' laikymas knyge
lėje pasirodė labai negeras, neą

Pirmus Morričius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Vndefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

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

Tel. Franklin 0576

r

\\XiES DEKITE
* aFFlEE

PA N-EXPELLER

Al. 
f ii-

užtikrina patogią kelione j Kauną.

Patogus geležinkeliais 
sdsisiekimas iŠ Bre
meno ir Hamburgo.

Informacijų klauski
te pas vietini agen
tą arba

Taipgi reguliariai 
plaukimai gerai 
nomais —~ ~—.

. garlaiviais.

Arba keliaukite populiariais 
Ekspresiniais Garlaiviais:

COLUMBUS 
DEUTSCHLAHD 

HAMBURG 
HE W YORK 

ALBERTBALL9N

iš- 
ži- 

kabininiais

7dienos į LIETUVĄ
Augščiau parodomais Greitaisiais Garlaiviais

Ekskursiniai traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Bremerhavene

Galima apžiūrėti naują 
kanalą

Tie, kuriems įdomu, šiandie 
nuo 4-rių iki 8-nių vakare gali 
nueiti ir apžiūrėti naujai iš
kastų kanalizacijos kanalų, 
kuris randasi po Jefferson 
gatve. Kanalas prasideda prie 
Taylor gatvės.

Nuo jPerfiallmo 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

utį it Q
Be peilio, deginimo arba skausmi 
mrslines votis, spragas, krauji
ni TUMKRIAL FJ88URE8, FISTULAS, 
PRURITI8 (Nležunčlos Pilės), PR08- 
TRATIS ir kitos mčšUnčs Ilgos gydomos 
musų Švelniu Ir neskaudžių VARICUR 
Metodu, ' '
Mes ypatingai kviečiame tuos, kurie yra 
netekt viltie* būti pagydytais; Yra sta- 
člok' nuostabu kaip tos rūsčios, be vilties 
Ilgos greit atsiliepia 1 S| treatmentą.

VARIUOSE
GYSLOS IR VOTYS

Greit, ir be Skausmo Panaikinamos. 
Daugelis žmonių mano, kad jie kenčia 
nuo RIIKUMATIZMO, NEURITIS, NEU- 
ftALGIA, 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
The VARICUR padarė tūkstančius links
mais — KODĖL NE JUS?

REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELES 
DYKAI.

DYKAI EGZAMINACIJA IR PATARIMAS 
Ofiso valandos: 9 iki 8 kasdien. Antrad. 
ir Penktad. tiktai l»uo 9 iki 0.—Neda
liomis nuo 9 Iki 1 po piet.

VARICUR 
INSTITUTE

64 WEST RANDOLPH ST.
4-tos lubos

HAMBURC-AMERICAH UHE 
NORTH CERMAN LLOYD

130 W. RANDOLPH ST.. CHICAGO. DLL.

Pritaikinti jūsų akims 
nužemintomis kainomis
Apsaugok regėjimą, pri
žiūrėk gerai akis, o ne
reikės niekuomet gailėtis
Prarastąjį regėjimą, silpnas ir kreivas 
akis galima dažnai atitaisyti su naujai 
išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.
Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akiu 
Jus galėsite su jais skaityti mažas rai-

Šlifuoti Akiniai

Sustiprins regėjimą

Puikus 
Žylo-Shell 
rėmai pagra
žina veidą 
nuovargi ir galvos skaudėjimą, 
dės, siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829■^^^te^avijjSkjrįjOlojy Garrick Theatre Bldr.

PETER PEN

32 6 S. STZKTt T.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell SU 
Tel. Republic 0723

mašinų, 
mašiną, biz- 

is Marąuette Park J.

34 Metus Vidurmiestyje 
Mes specializuojamas padaryme 

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

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

Pereitą gruodžio mėnesį Jungtinėse Valstijose, val
džios apskaičiavimu, buvo 10,830,000 bedarbių (o Am. 
Darbo Federacija sako, kad buvo 11,390,000). Didžiau
sias bedarbių skaičius per visą depresijos laiką buvęs 
kovo mėnesį 1933 metais, būtent: 13,597,000. Nuo tada 
iki pabaigos pereitų metų bedarbiu skaičius sumažėjo 
2,767,000.

Reikia pasakyti, kad tai nėra didelis Naujosios Da
lybos vaisius.. Kai Rooseveltas pradėjo prezidentauti, 
tai iš jo administracijos atstovų buvo girdėti pranaša
vimų, jogei kas pusmetis bedarbių skaičius mažėsiąs 
po keletą milionų. O dabar matome, kad beveik per iš
tisus dvejus metus tas skaičius nebuvo sumažintas nė 
trims milionais. 1

Didžiausias palengvinimas, kurio bedarbiai susilau
kė iš Roosevelto administracijos, buvo ir tebėra pašal
pos iš valdžios iždo.

KAPITALISTŲ “UŽDARBIAI”

Bethlehem Steel kompanijos prezidentas, Eugene 
G. Grace, gauna ne tik algą, bet ir bonusus. Jo alga 
nuo 1917 metų iki 1930 mėtų buvo $12,000 per metus. 
Paskui ji buvo pakelta iki $101,000. Bet bonUsų jam bū
davo mokama kai kuriais metais daugiau, kaip po mi- 
lioną dolerių. Nuo 1917 metų iki 1935 metų, t. y. per 18 
metų, jisai gavq iš savo kompanijos bonusų formoje vi
so $14,282,000.

Šitie faktai buvo paskelbti senato komisijos posė
dyje, kuri tyrinėja amunicijos pramonės pelnus. Patį 
p. Grace ta komisija pasišaukė, kad jisai pasakytų savo 
nuomonę apie tai, ar butų gerai, kad, karui atėjus, val
džia visiškai panaikintų ginklų fabrikantų pelnus. Plie
no kompanijos prezidentas pareiškė, kad tai butų “ne
galima”, nes pramonė be pelno negalinti gyvuoti.

Bet argi pramonės gyvavimui reikia, kad jos bosai 
imtų milionus dolerių “atlyginimo”? Toki milžiniški, ka
pitalistų “uždarbiai” visai neina į sveikatą pačiai pra
monei. Nes kada saujelė lobininkų gauna tiek daug tur
to, tai jisai nebūna suvartojamas, bet būna investtioja^ 
mas į naujas dirbtuves ir naujas mašinas, kurios atsto
ja rankų darbą. To rezultate pramonė auga, o dirban
čiųjų skaičius mažėja, taip kad pramonės produktai da
rosi Vis sunkiau ir Sunkiau parduoti. Iš to kyla krlziai.

O kapitalistai, kurie kontroliuoja ginklų prafiiOnę, 
yra dar pavojingesni, nes per jų: godumą įvyksta karai.
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SPĄSTAI ITALIJOS DIKTATORIUI?

Mussolini gabena vis daugiau ir daugiau armijos į 
Afriką, todėl atrodo, kad Italijos karas Su Abysinija 
yra neišvengiamas. Keista, kad akivaizdoje šitokio, pa-? 
vojaus pasaulio taikai nieko nedaro Tautų Sąjunga, 
kurios nariai yra ir* Italija, ir Ethiopija. JOs pareiga 
butų pareikalauti, kad tos dvi šalys pavestų Savo gin
čus išspręsti arbitracijaį o jeigu kuri jų dviejų atsisa
kytų tokį reikalavimą išpildyti, tai Tautų Sąjunga tu
rėtų paskelbti ją užpuolike ir pritaikyti jai atatinka
mas “sankcijas”.

Tačiau Genevos organizacija tyli. Tai galima aiš
kinti tuo, kad ji nedrįsta įkelti savo balsą prieš Ita
lijos “duče”, — nors dabar, rodos, ji turėtų būti smar
kesnė, nes pačioje, Tautų Sąjungos taryboje sėdi sovie
tų RūsijOs atstovas. Jeigu fašistų diktatorių nenori Už
kabinti frUncuzai ir anglai, tai, rodos, galėtų prabilti 
bent MaakVos įgaliotinis, kuris turi sprendžiamą balfeą 
kartu SU kitų didžiųjų Valstybių atstovais Genėvoje.

Bėt tyii ir bolševikai. Jie, matyt, žiuri, ką darys 
Franci ja, kuri Tautų Sąjungoje griežia ant pirmo smui
ko. Labai galimas daiktas, kad franeuzų politikai ne 
tik nėra priešingi tai Musolinio avantiūrai, bet da ir 
džiaugiasi, kad jisai įsivėlė į kivirčus su Abysinija. Ka
ras Afrikoje fašistų valdžiai nebus piknikas. Jai teks 
išleisti d&ug pinigų, taigi dar giliau įbristi į skolas. Ir 
paskui, kad ir ji karą laimės, ji per eilę metų turės ku
pinas rankas Afrikoje, iki Ėthiopija bus galutinai riu* 
malšinta.

0 tuo tarpu Frančijai bus prbga pamatyti, kiek 
karo jėgų italai turi ir kaip veikia jų naujausieji karo 
pabūklai — aeroplanai, nuodingieji gazai ir t. t.

Nebūtų nuostabu, jeigu pasirodytų, kad Franci ja 
pakurstė Mussolinį maršuoti į Abysinjjos kalnus, lin
kėdama jam tenai — nusisukti sprandą Urba bent išsi
laužti koją. Nes su juo susikalbėti jai visuomet būVo 
sunku.

LIETUVIU NEPRI
KLAUSOMYBES AP-

VAIKŠČIOJIMAS

Apie Įvairius Dalykus '

PARAGVAJUS IR 
BOLIVIJA

Gran Chaco tėti tori j a. — 
Kova dėl tuščio maišo. — 
Bolivija ieško išėjimo į 
jurą. — Baisus karas, ku
ris tęsėsi penkis metus.— 
Ar dabartinis karas iš
spręs Čhaco teritorijoj 
klausimą?
Laikraščiai vėl nemažai ra

šo apie Pietų Amerikos karų, 
kuris, atrodo, eina prie pabai
gos. Kariauja mažyte Parag
vajaus respublika su Bolivija. 
Vyriausia karo priežastis yra 
Gran Chaco Boreal — milži
niška teritorija.

Gran Chaco tėrildrija yra 
“no nian’s land”. Ją sudaro 
dideles pelkės, neįeinamos 
džiuglės ir stovinčio vandens 
klampynės. Kai kuriose vie
tose medžiai tiesog yra į daik
tų suaugę. Įsigauti klek gi
liau į teritorijų nėra galimy
bės. “Kada musų protėviai 
sugalvojo pragarų”, pareiškė 
vienas anglų tyrinėtojas, “tai 
jie nieko nežinojo apie Gha- 
co”.

Reiškia, Chaco yra nesugal
votas, o natūralūs pragaras, 
ktir viešpatauja jaguariti, ali
gatoriai, pavojihgi piranah ta- 
pirą ir kiti žvėrys. Kadangi 
oras yra drėgnas ir šiltas, tai 
nuo uodų iicgalimu^nei apsi
ginti. v Ir tie tfddai yra pa
vojingi, nes jie išilėšidja iria- 
arijos pefus.

Jeigu taip, tai kurienis ga
lams dvi valstybės turi var
žytis dėl tuščio maišo? Ai* 
yra bent kokia prasmė lieti 
kraujas dėl žemes ploto, iš 
kurio mažai naudos tegalinta 
tikėtis?

Gran Chaco teritorija turi 
apie 100,000 ketvirtainių mylių. 
Behdrai imant, ji susideda iš 
klhinpynių ir dž'idglių. Th- 
čldu faildftši ir gefų gahyldų. 
Nuliiatortla taip pat ir ihitiėrh- 
liriio aliejaus šaltiniai. Stand
ard Oil kompanija jau prieš 
kelis metus parirupino gadti 
koncesijas. Be to, pakraščiais 
auga tam tikri medžiai, iš kil
nių yra gaminamas iariinas.

Tokiu budu ateityje loji te
ritorija gali būti ir naudinga. 
Pelkės juk bėra aiiiŽinos, —- 
jas galima nusausinti. O jei 
spėjimas kai dėl mineralinio 
aliejaus pasirodys teiSihgdS, 
tai teritorijos savininkams* dt- 
SiVers ibilžihlški Biriai.

štai kbdėl Paragvajus ir Bo
livija dabar varžosi dėl to 
“tuščio maišd’\

Bet yra dar ir kita priežaS- 
tiS. Bolivija turėjo neatsar
gumų įsivelti į karų su Chile 
respublika. Karas visais 
žvilgsniais jai buvo nepasek- 
mingas. Ji prakišo nemažų 
plotų žemės ir tuo pačiu lai
ku tapo atskirta nuo juros.

Tad žut-but Bolivija dabar 
ir ieško išėjimo į Jtirų. O Cha
co teritorija tų nepatogumų 
pilnai pašalintų. Mat, per 
Chaco bėga gili Paragvajaus 
upe, kuria gali lengvai plau
kioti nemaži laivai. Dėl tos 
upės kontroliavimo dabar vy
riausiai ir člrta kova'.

Bet fdktinai nesusipratimai 
tafp Paragvajguš ir Bolivijos 
prasidėjo prieš penkias dešini* 
tis su viršum metų.

Nors Paragyaujus yrii nedi
delė valstybe, bet labai karin
ga. 1864 m. ji pradėjo karų' 
su Brazilija. J karų neužilgo
įsivėlė Urugvajus ir Argėrili- Sprėiide.

..........r

na. Pasthri)Sios stojo Brazili
jos pusėn. Visi tikėjosi, kad 
karas bus trumpas. Atrbdė, 
kad trys valstybes greit įVfelks 
Paragvajų. Bet išėjo visdl ki
taip.

Karas tęsėsi penkerius me
tus. Tai buvo vienas krūvi4 
niausiu karų, koks kada nors 
yra buvęs, Pdragvajus pasi
davė tik tada, kai pražudė
l, 000,000 su viršum gyventojų!

Prieš karų Parhgvajaus gy
ventojų skaičius Sifeke 1,337,- 
42!). Karui pasibaigus gyven
tojų beliko tik 221,079! Iš to 
skaičiaus vyrų buvo 28,746, o 
likusiuosius Sudarė moterys ir 
vaikai.

Nuo tos baisios skerdynės 
Paragvajus dar ir šiandien ne
atsigavo, — gyventojų jis teį 
priskaito tik apie 850,000.

Taika . tarp kariaujančių 
valstybių buvo padaryta 1870
m. Padarinyje Paragvajus ne
teko kai kurių sdVo teritorijų, 
o kartu ir Vilties kada iibrš 
jas atgauti. Tad jis iu pradė
jo kreipti savo akis į Cliaco 
teritorijų, kad praplėtus sdvo 
Sienas. Bėt prie tbs pht teri
torijos pradėjo reikšti preten
zijas ir Bolivija’. O ypač po 
to, kai ji pralaimėjo karų su 
Chilė 'ir tapo1 atskirta nuo ju
ros. i

Abi valstybės saVb pretenzi
jas į Chano remia ispanų koio- 
nialiais dokumentais. Bet tie 
dokumehlai yra tiek neaiškus, 
kad sunku yra tikrai pašdkyti, 
kam tų teritorijų ispanai Sky
rė. Paragvajui ar Bolivijai.

Per kelis desėtktis metų bu
vo bandoma geruoju tas klau
simas išspręsti, pet’nieko iš to 
neišėjo, Bepasiliko tik Viena 
išeitis: stvertis ginklo. Vadi
nasi, kas turi daugiau jėgos, 
to pusėje privalo būti ir tei-

labai

vasario

Dabartinis karias tarp Boli
vijos ir Paragvajaus fhktinai 
prasidėjo prieš septynis me
tus. Tiesa, jis nebuvo nuo
lat vedamas, bet kruvinų Susi
rėmimų ghha ddŽnhi pasitai
kydavo. Stisirėmimai bkigda- 
vosi tai vienos, t a t i kitos val
stybes ntuidai. Tdčiati prieš 
kliok laiko Phragvdjus pasiryžo 
rimtai pradėt karų ir savo 
priešų suvaryti į ožio ragų. It 
atfo^o, khd tai pašišėkš. Liti- 
krašėiid • pirdriešUi jbg BSliviJa 
jdu tapo ^ridpiria įfiė Siėhdš 
ir jbš artiiija faddhsi pavb- 
jnje.

To vargti kas galėjo tikėtis. 
Ttio Ibbidii, kad Bolivija yfa 
nepalyginamai didesnė valsty
bė. , Gyventojų ji ttir apie 
3,000,000, 6 PhWdjiis Vbš 'tlk 
apie 850,000. Bet, matomai, 
•par ag va j iečiai buvo labiairpri- 
sirengę karui, vnežitiriM to, 
kad Bolivijos armijų organiza
vo ir reorganizavo vokiečių 
karininkai. Vienu laiku vo
kiečių generolas tai armija 
net vadovavo.

Labai gulima, kad ncužilgci 
karas pdsibaigs Paragvdjaius 
naudai. - Bet ar jis išsiiręš 
CUaco teritorijos klausinių, tai 
sunku pasakyti. Mat, daly
kas'tas, khd prieš kelis metus 
21) Amerikos valstybės griežtd 
pareiškė, įjog jos jokiu budi 
Ueskditys Chaco teritorijoš 
kihušimų išspęsti, ’ jrigti tai 
bils padaryta su ginklo pagel- 
baj

Jcigli taiip atsitiks, tai isto
rija ir Vėl įrašys į savo lapus. 
Vienų karį, kuris pražudė 
daug gyvasčių, bet nieko neiš-

X

Dalyvavo daug žrtionių.
— Ponas redaktorius 
nesiteikė atvykti. — 
Senoviški ir moder- 

’• niški - stabmeldžiai.
Programas. — 
riai” pūblikai 
patiko.
BINGIIAMTON, N. 

Musų miesto lietuviai
16 d. apvaikščiojo- 17-kos me
tų Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį. Į Lietuvių Salę susi
rinko gana skaitlingas žmonių 
būrys. Mat, visi norėjo išgir
sti, kas dedasi gimtajame kra
šte. Juo labiau, kad buvo gar
sinta, jog busiąs kalbėtojas net 
iš CbicagOs. BUtėnt, redakto
rius šimutis. Bet kaip visuo
met, taip ir šieniet tie itiušų 
redaktoriai iš katalikiškų ir 
tautiškų laikraščių hepasirodė 
r publika turėjo pasitenkinti 

tik pažadais.
Bet bitfghattitonieėihi apsiėjo 

ir be tų pdnų redaktorių, — 
patys išpildė; programų. VISU 
pirma šv. junzdpo patdpijos 
čherds shdainaVo Amefikbs ir 
Lietuvos himnus Bei kelias 
liaudies daiheleš. Pbtšm Dr. Ji 
Breivis pasakė trumpų kalbų, 
rdgindathaš birighamtbhieėiuš 
palaikyti ŪėtiiVybę.

Antfhš khlBėtdjhs BiiVo Vie
tos klebonas, ktfn. Skrypka. Jis 
trumpai perbėgo Lietuvos isto
rijų. Bereiškė, kad ta istorija 
esanti neaiški ir todėl nieko 
daug lifegalima pasakyti; Girdi, 
senovės lietuviai buvę stabmeb 
džiai ir dar kitokie.

Na, ir kas čia tokio? Man 
atrodo, jog kunigėliai nei kiek 
nėra paliuosavę lietuvius nuo 
stabmeldystės: juk ir dabar 
nemažas skaičius lietuvių' tebe
garbina visokius stabus, Jeigu 
yra kokis skirtumas, tai tik 
tas, kad tie stabai gražiau at
rodo, dailiau yrd padaryti? Va
dinasi, jie yra mOderiiiškėsni 
ir labiau pritaikyti mirtsų lai
kams, Mat, reikia sekti ma
dą,

jeigu senovės - ’ lietuviai gar
bindavo miškų ir medžius, tai 
tik todėl, kad jiė^nesugebėjo
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juk ir dabar

pasistatyti šventovių su viso
kiomis statulomis.

žodžiu, toj srityje padaryta 
nekažkiek progreso. Todėl ku
nigėliai mažiausiai teturi tei
sės šaipytis iš senovės lietu
vių papročių. Juo labiau, kad 
ir jų bažnyčiose dar daug kas 
pasiliko iš stabmeldystės lai
kų.

Po khlbų sekė muzikalis pro
gramas. P-lė O. Kazlauskaitė 
sudainavb porą daihelių, ku
rios buvo pritaikytos tai die
nai, o p-lė Regina Rakaifskai- 
tė paskambino pianų. P-lė J; 
Petrauskaitė, kuri neseniai yra 
atvykai iš Lietuvos, padekla- 
mAVb šavb parašytą eilėraštį. 
Arit galo, aštUbnių jatinų vyį 
rų grupė, kilrl yra žihoma kai
po “Ušorlai”, sudainavo kelias 
dainas. “Ūsoriai” publikai ge
riausiai patiko, nes jie buvo 
riet keturis kartus iššaukti. Jie 
vyriausiai dainuoja komiškas 
dainas, kurios Žmonėms labai 
patinka.

’Phiiirita buvo ir rezoliucija 
prieš vokiečių gruobonišką pa- 
Simojimą Sht Lietuvos, o ypač 
Klaipėdos krhštd.

PrbgrarfiUi pašibaigUs, Sekė 
Šokiai, kurie tęsėsi ligi vėlu
mos. Šokiams grojo smagus p. 
j. Gudihavičiaus orkestras.

— Korespondentas.

Detroit, Mich

LSS. 116 kuopos susi
rinkimas. — Lietuvių 
Dailės Choras.

Phs draugus Kablaičius įvy
ko LSS. 116 kuopos susirin
kimas. Sušlriilkimiį vedė Orga
nizatorius C. Cėšbhis. Tvarka 
buvo gera. PirmihUšiai pet- 
skaityta ir priimta iš praeito 
šUširitikimo protokolas. Vėliau 
nemažai buvo svarstyta įvai
rus organizacijos reikalai.

kddhrigi thi bhVo metinis su
sirinkimas, tai rinkta valdyba 
šiems metams. Visa valdyba 
pasiliko senoji. Būtent, C. Ce- 
šonis orgahizatorium, J. Kolie- 
sius sekretorium, P. &adula iž
dininku.

Pernai vasaros pabaigoje 
kuopa biivo surengusi draugiš
ką išvažiavimą į ponų Ozefer 
vičių farmų. Išvažiavimas pa
vyko gana gerai. Visi tikėjo
si, jog liks gerokai pelno. Ta
čiau išėjo nei šis, nei tas.

M-

Išvažiavimo rengimu rūpino
si L. Senkute, kuris tuo laiku 
ėjo sekretoriaus pareigas. Jis 
viską taip sumaišė, jog dar ir 
šiandien tikros atskaitos nega
lima padaryti. Vietoje pelno, 
kuopai pasidarė nuostolių. Kai 
iš SėnkaUs buvo pareikalauta 
tikslios atskaitos, tai jis visus 
iškbliojo ir numetęs knygas su- 
sirinkimą apleido.

Kadangi tai buvo ne tik ne
gražus, bet ir labai nedraugiš
kas pasielgimas iš Senkaus pu
sės, thi susirinkimas nutarė j j 
iš ktiOpos pašalinti. Taip ir bu
vo padaryta. Sekretorium ta
po išrinktas drg. J. Koliesiute.

Metiniame susirinkime tapo 
prahešta, jog kovo 17 d. įvyks 
kuopos parengimas. Bus suvai
dinta komedija “šalaputris”, o 
Dailės Choras išpildys koilcer- 
tinę dalį; Paskui šokiai. Paren
gimas jvyks 
randasi prie 
24 ghtVės.

Dabar porą žodžių apie Lie
tuvių Dailės Chorų. Tai pažan
gus choras, kuris tačiau jokiai 
partijai nepriklauso. Jo nariai 
daugumoje yra jaunuoliai, — 
jauni vyrukai ir merginos. 
Prieš kiek laiko chore įvyko 
permainų, — pasikeitė moky
tojai. Naujausis mokytojas yra 
Vytatftas Dermaitis. Tai jau
nas ir inteligentiškas vyrukas, 
kuris chorvedystę studijavo 
Detroito konservatorijoje. Tad 
galima tikėtis, kad po jo Va
dovyste choras dar labiau su
stiprės. Juo labiau, kad jis yra 
visų delroitiečių mėgiamas.

Vasario 10 d. įvyko choro 
jubiliejinis koncertas. Piiblikos 
prisirinko pilntite Lietuvių Sve
tainė. Buvo duotas tikrai šau
nus programas. Pirmiaiisiai su
vaidinta “Dėdė atvažiavo”. Iš
ėjo labai vykusiai ir publika 
turėjo gardaus juoko. Po to 
išpildyta muzikalis programas. 
Buvo solistų, duetų ir kvarte
tų. Pavyko gerai. J. Stanevi
čius parodė nemažų talentą 
kaipo smuikininkas. Jam akom- 
pbilaVb jo jhtiriėšilysis brolis.’ 
Pats choras irgi sudainavo ke
lias dainas po vadovyste V. 
Dermaičio.

Tiesiog buvo malonu klausy
tis ih žiūrėti, kaip musų jau- 
tiirtias progresuoja. Jis visose 
tnužikos Srityse pradeda pasi- 
žyniėti?

svetainėje, kuri 
Michigan avė. ir

t iVir-tniU

- F. Budvidiėhė.
.. .r—. .............
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Trečiadieniu vas. 27, 1935 ----------------------------------

Iš Dženitoriii Judėjimo
■Ma

Vienas asmuo, nepaduodamas 
savo adreso, rašo ‘Naujienoms’, 
kad grupė lietuvių? susidedanti 
iš 31 Chičagos flat janitors’ 
unijos nario, nutarė “prisidėti 
su visais galimais budais” prie 
tos kovos, kurią veda “eiliniai 
nariai” prieš tos unijos virši
ninkus, reikalaudami:

‘ “Kad turi būti unijos vir
šininkai renkami iš pačių ja- 
nitorių tarpo; ir

“Kad butų įkurtas tikras 
unijizmas, o ne šiltos vietos 
tiktai tiems, kurie teroro ir 
raketo priemonėmis pasilaiko 
ant narių sprando ir visokiu 
gengsterizmu, kaip dabai 
esantys, kurie už mi.‘sų pini
gus pasisamdo gengsterius ir 
daužo mums patiems galvas”. 
Tas savo adreso nepadavęs 

asmuo, be to, rašo, kad jisai 
ir kiti asmens iš tos grupės (nei 
jų vardų, nei adresų jisai taip 
pat nepaduoda) nori, kad “Nau
jienose” butų dedami “eilinių 
narių komiteto” pareiškimai ir 
pranešimai apie jų susirinki
mus, kurie esą laikomi antra
dieniais.

Dėti žinias apie šitos jani- 
torių grupės veikimą “Naujie
nos”, suprantama; neatsisako, 
nes joms rupi, kad dienraščio 
skaitytojai butų painformuoti 
apie viską, kas dedasi pasauk 
lyje, o ypatingai apie darbo 

* žmonių reikalus. Tačiau agita
cija, kurią veda tas tariamas 
“eilinių narių komitetas”, yra 
kitas dalykas. Laikraštis ne
privalo remti vieną unijos na-

SOPHIE KAČAUSKIENe 
(do tėvais Grubiaitė)

Persiskyrė su šiuo’ pasauliu 
vasario 25 dieną, 6 vai. vak. 
1935 m., sulaukus 26 metų 
amžiaus, gimus Westville, 111. 
spalio 22, 1908.

Paliko dideliame nuliūdimą 
vyra Pranciškų, dukterį Lil- 
lian 3 m., mylimą motinėlę 
Petronėle (po tėvais Gečaitė)! 
patėvį Joną Pryšmontą, sese
rį Elena ir švogeri Joną Sa- 
vage. sesers dukterį Joaną, 

. uošviene Paulina Kačauskienę, 
-teta Ona Gečaite, dėdę Joną

Gečą ir giminės.
Gyveno jo num. 3527 South 

Lowc Avė., Yards 2278.
Kūnas pašarvotas randasi 

"Masalskio koplyčioj, 3307 Li« 
tuanica Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ni vasario 28 dieną, 8:30 vai. 
iš ryto iš koplvčios i Nativity, 

;■ parapijos bažnyčią. 37 ir Union 
Avė., kurioje atsibus gedulin- 

, gos pamaldos už velionės sie
la. o iš ten bus nulydėta i 
Šv. Kazimiero kapines.

? Visi a. a. Sophia Kačauskie- 
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą. •

, Nubudę liekame.
Vyras, Duktė, Motina, Patėvis, 
Sesuo, Uošvienė, švogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
A. Masalskis, tel. Blvd. 4139.

rių grupę prieš kitą, nes, taip 
elgdamasis, jisai ardytų uniją;

Dženitorių unija turi tūks
tančius narių. • O kiek dženi
torių pritaria tam “eilinių na
rių komitetui!’? Jeigu jie su
daro daugumą, tai jie turėtų 
nueiti į unijos mitingą ir tenai 
pareikalauti, kad jų reikalavi
mai butų priimti. O jeigu? jie 
yra mažumoje, • tai jie turėtų 
veikti unijoje- ir stengtis dau- 
giaus narių pakreipti į savo pu
sę ir tuomet jau bandyt paša
linti viršininkus, kurie jiems 
nepatinka.

Bet, vietoje to, Šita nepasi
tenkinusi grupė užvedė bylą 
teisme prieš unijos viršininkus 
ir nori juos pašalinti su pagel- 
ba teismo. Bylos vedimui rei
kia pinigų, todeb “eiliniai na
riai” yra prašomi aukoti. Iš to 
nau'da yra tik advokatams. 
Byla gali prasitęsti kelis me
tus ir ar “eliniai nariai” ją lai
mės, tai dar klausimas. Jų 
advokatai, žinoma, sako, kad 
laimės, bet ir unijos viršinin
kai turi advokatus; kurie taip 
pat pasitiki laimėjimu (o unijos 
viršininkams dagi nereikia ko- 
lektuoti pinigų bylos vedimui, 
nes jie kontroliuoja unijos iž
dą).

Tačiau, sakysime, kad “eili
niai nariai” paimtų viršų teis
me, tai ką jiems tokia pergalė 
duotų? Teismas neskirs naujų 
viršininkų unijai, ir butų pras
tas dalykas, jeigu jisai tai pa
darytų. Uniją privalo valdyti 
patys jos nariai. Daugiausia, 
ką gali teismas šitokioje byloje 
n spręsti, tai— kad butų su
šauktas unijos narių • mitingas 
ir kad butų atlikti nauji virši
ninkų rinkimai. Ar “eilinių na
rių komitetas” yra tikras, kad- 
tokiame atsitikime laimės jisai, 
o ne senieji viršininkai?

Klausimas ir vėl susiveda 
prie to, kurioje pusėje yra na
rių dauguma. Jeigu “eiliniai 
nariai” turi daugumą, tai ir 
be teismo' jie gali nugalėti se
nuosius viršininkus; tik jie tu
ri dalyvauti u*nijos mitinguose 
ir imti balsą unijos reikalų 
svarstyme. O jeigu -jie daugu
mos neturi, tai nė teismas 
jiems nepagelbės. Bėsiprovoda- 
mi tarp’ savęs, darbininkai dar 
niekuomet savo būvio nepageri
no. Bet pralaimėję bylą, tie, 
kurie ją užvedė, paprastaf gau
na skaudžiai nukėnteti?

Nepasitenkinusiai ■ organizaci
jos mažumai' vargiai gali pagfcl- 
bėti ir viršininkų koliojimas 
arba* prikaišiojimas jiems 
“gengsterizmo” ir “raketo”.

NAUJIENOS, CHCagO, ffl, '
L..H.ULLIII iimuir r ■ ■ • ~ - '■ - - - , . .

kaip kad daro savo laiškė au-1 pasirodė žemyn riedančios snie- 
kščiaus paminėtos grupės at- guoles. Toliau į vakarUs pra
stovas, kuris rašo? kad džėhi- 
torių įAiijdS viršininkai “už 
musų* pinigus' pasisamdo gengs
terius ir- daužo mums patiems 
galvas”. Juk'tai yra biaurus, 
net kriminališkAS kaltinimas.
Ar laiško autorius galėtų j j į- 
rodytU teisme, jeigu tie uni
jos viršininkai Jį :už tai apskųs
tų?

O betgi jisai ir jo draugai 
nori, kad “Naujienos” šitokius 
ir panašius “eilinių narių komi
teto” pareiškimus talpintų ir 
imtų už‘ juos atsakomybę. Kaip 
gi tai * galima, kuomet nė* vie
nas žmogus dar nėra girdėjęs; 
kad tie viršininkai butų buvę 
už “raketą”, “gengsterizmą” 
arba “galvų daužymą” nutėisu 
ti? Nežiūrint, ar ta unija mums 
patinka, ar ne, bet tokių ne
pamatuotų priekaištų' ir užsi
puldinėjimų ant jos viršininkų 
mes remti negalime, nes tai bu
tų šmeižto rėmimas.

dėjo snigti daug vėliau, nes kai 
visa Chicago jau baltavo, prie
miesčiuose dar saulė švietė.
1 Pranašaujama, kad šiandien 
temperatūra nupuls iki 5 lai
psnių* virš žero.

Spulkos perims namu 
paskolas laikomas 
uždarytųjų banku

Svarbils H. O. L, C. praneši
mas statybų ir paskolų yru- 

penis ir visuomenei.

Chičagos Federalio Namų 
Paskolos Banko (H. O. L. C.) 
Prezidentas, A. R. Gardncrtis, 
šių savaitę pasakė, kad staty
bos ir paskolų draugijos, vei-

inuk Trečias pasirinkimas 
butų tas, ktff (irkugija norėtų 
paskolinti 70 ar 75 nuošimčius 
perkamosios kainos, norin
čiam pirkti vienai, dviem ar 
trims šeimoms pagyvenamus 
namus laikomus uždarytųjų 
bankų.

Yra tikimasi,* kad progra
mas bus pravestas Illinois ir 
Wisconsino valstijose šį mėne
sį? tuo budu paskubinant nus
tatymą rezidencinių nuosavy
bių ir įkaitų laikomų šitų už
darytųjų ir suvaržytųjų ban
kų. Kadangi Finansų Atstaty
mo Korporacijos pinigai 
bus teikiami tik pripažintoms 
įstaigoms panaudojimui gelb
stint uždarytuosius bankus, tai 
visas rcikaliilgas 
yra padarytas.

saugumas

J. Eivald.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO' TVARKOJE

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

AUTO Patarnavimas
AUTO SERVICE

Pasiklansyklt Kas Pirmadieni 8 vai 
vak. iš Stotie* WLS girdėsit 
Sinclair Minstrels 
Ir atvažiuokit bile kada dėl 
SINCLAIR PATARNAVIMO 

pas

KALEMBA

Taxi ratas užmušė 
bridgeportietę Vic- 
torijąGuzauskienę

Buvo sužeista, šeštadienį; mirė 
vakar- S t. Paul ligoninėje

BRIDGEPORT.— Keista 
laimė,' kurioje figūravo ne 
tomobilis, bet automobilio 
tas, atėmė gyvybę nuo 36 
tų bridgeportietės, Viktorijos! 
Gudauskienės, 701 West 31 str.

Ji mirė vakhr rytą St. Paul 
ligoninėje ,nub vidujinių žaiz
dų ,kurias panešė nelaimėje, 
pereitą šeštadienį.

Velionė ėjo Union avenue 
gatvė, tarp 31-mos ir 32-tros. 
Tuo laiku pro šalį važiavo ta- 
xikėbas. Nežinia kaip, bet vie
nas užpakalinių taxi ratų atsi- 
liūosavo, ir palikęs automobili 
išspruko visu smarkumu • iš po 
fenderio. Užsirito ratas ant ša
ligatvio ir trenkė į einančią 
GuZaUskiėllę. Partrenkta, Gu- 
zauskienė ‘ neteko sąmonės. Ji 
jiepanešė išorinių žaizdų, bet bu
vo' skaudžiai sužalota' viduji
niai?

Autėmobilio šoferis buvo Pe- 
ter Janitas,-25 meti); 3604 Eme- 
rald avenue.

Chicagoje šįrtiėt nuo aiito- 
mbbiliiį' žuvb '113 žitionių.

----------------------- - - v.--.

Siunčiame Gėles Telegramų'' i viso 
pasaulio dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir - 

nagrabams.
3316 S. Halsted St

Phone BonleVard 7314.* ChiCago.Hl.

ne- 
au- 
r&- 

me-

ledarinio čarterių, perims 
paskolas ant namų, laikomas 
bankų' tir finansų įstaigų, ku
rių nuosavybių pardavimą 
kontroliuoja bdnkai. Jis paaiš
kino, kad tai programas yra 
vykinamas H. O. L. C. susi
siekimuose su daugiau kaip 
350 statybos ir paskolų drau
gijų Wisconsine ir Illinojuje.

Pasak jo, Namų Paskolos 
Banko Taryba ir Atstatymo 
Korporacija bendrai gelbsti 
šeimoms šitame sumanyme 
skolintis iš uždarytųjų bankų 
ir tuoini ])atinr žygiu paliuo- 
suoti bankų išteklius. Ponas 
Gardncris pasakė, kad Namų 
Paskolos Bankas suteiks At
statymo Tinansų Korporacijos 
skolų vedėjams įvairiose ben
druomenėse pilni 
draugijų, kurioms 
teikti pinigus1 už 
paimtinių s paskėlij; 
organai savo keliu
mų Paskolos Bankui sąrašus 
uždarytų ar 'suvaržytų komer
cijos bankų, kurie turi įkaitais 
naihus ir ' nejudinamą turtą 
tarp savo užstatytų dvigubų 
užtikrinimų.’ 1 '

■ f. • ' l? -!
Kaip patvarkymai veiks.
Draugija* gali paimti įkaitą' 

(Morgičių) laikomą banko, 
jei nuosavybe yra įvertinta 
suiiibj užtektinai aukštesnėj 
įkaito; arba jdi nuosavybė’ ne
išneša tiek, kad' užtikHntų 'fi
nansavimo atnaujinimą da2-’ 
bartine įkaito-* verte. Draugi
ja gali teikti skolinančiam 
mažesnę.' suiiiĄ*, • kurią banki
nių įstaigų reikalų vedėjai- ga
li sutikti' priimti pinigų gavi-

I — v. -r? ■ » r. .. ................-.„i

Apskričio ligoninėje 
mirė 600 svarus sve

rianti moteriškė
Cook apskričio ligoninėje mi

rė 600 svarų sverianti moteriš
ke, Victoria Heriiandez. Ji bu
vo' apie 67 metų amžiaus ir per 
paskutinius aštuonis metu-s nei 
karto nebuvo išėjusi iš namų, 
nes negalėdavo prasisprausti 
per duris?

Kai ji susirgo, tai reikėjo pa
šaukti ugniagesius iškapoti du
ris, kad ligonę butų galima iš
nešti.

susirasit 
ko

jums reikia

ANGLIS
COAL

Diena ir Nakti Atdara
Te). Lafayette 3391

Mes maloniai suteiksime krėditą
Archer ir Kedzie Avė.

(šiaur-Rytinis kampas) 
Nauji ir Vartoti- Kariai.

BOILERIU Taisymas
BOILER REPA1RING

Jeigu norit’ 
pigunio, Kero darbo 

ir patenkinimo
Boilerių taisymą ir nitavimą 
sekanti syki paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S? Wabash Avė.

Telefonas dieną Calumet 6884' 
nakti Lakview 5490

Keista audra vakar 
palaidojo Chicago 

sniege

sąrašą 
jie galės 
paėmimą 

Skolinimo 
teiks Na-

Daužo rublį valymo 
krautuvių langus

Nežinomi piktadariai vakar 
išdaužė langus dviejų Peacock 
Cleaners and Dyers krautuvių, 
1012 Lawrence avenue ir 4647 
N. Western avenue.

Tikrai geros anglys
iš šiaųr. Illinois .

Furnace Lump .............. $5.60
Nut ...........  —• $5.35
Mine Run ......................  $5.25

perkant nemažiau 4 tonų.

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

Telefonas Republic 5900
taipgi

3721 E. 100 St.
Telefonas Sag. -4900 

įsteigta' 1913 mėtais.

BATHS
MAUDYNĖS

A !■■■■■

A. F. C H ES N A, 1657 W. 45th St. 
Boulevard 4552. Vyrams kasdien; 
moterims antradieniais.

KNYGOS
BOOKS

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

RAKANDŲ Bargenai
FŪRNITŪRE BARGAINS-Grane Coal Co.

5332 So. Long Avė.

TEL* REPtlBLIC 8402

PERKAME Už

“CASH”
DEFALTUOTI S MORTGECIUS hž 
kurios mokų ęasli.-, Taip-gi perku ir 
GEltUS MORTGECIUS už mažą 
nuolaidą.
.r Ateišauki£& tuo jaus pa»

M, C. LAZUTKA 
3251 S. HALSTED STREET. . .

Pristatom kad ir toliausia
Aštuoni anglių silos. Kiemas viso 

bloko didumo. Teisingas svoris. 
Geriausios anglys.

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

Perkant vežimais.1 Perkant po 
nedaug- truputi brangiau.

Atvažiuokit arba šaukit telefonu.

Airųort Coal Co. 
5851? Archer Avė. 

Prospect: 4422’.

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai’ ___  $25.00
$300 kaurai ....._____ ___ ...... $35.00
Parlor, mįegkambario ar val
gomojo kamb.. rakandai .... $30.00

' Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE*

5746 So. Ashland Avė.--------- ;---------- -—; ;—u—; ■ . ,
W? SCHAULER’Š STORAGE 

4644 N. Western‘Ave.,t 
Dėtališ rakandu skyrius, $450 varto
tas tikras kiniškas divdtias. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25? 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

t'.................... .... ■ • * ' ■ ■ ' - ; - ---------------- --- ■ ■ •- -

ANGLIS!’ Tūkstančiai namų var
toja- ekonomiškas, be suodžių Tro- 
picair anglis—Garantuotas svarumas 
ir šiluma. Sčrėenirig — $4.75; Mine 
rutr — $5.75: Lump1 arba egg — 
$6.00.

NORTHERN COAL CO..
3 telefonai

Republic- 0600 — Lawndale 7366—- 
MerrimaC 2524

Keista pūga, kurt vakar už
suko j Michigan ežero* pakraš
tį, palaidojo Chičagos miestą 4 
coliuose sniego:

Paežeryje* ir' miesto centre 
ome snigti apie 7 valandą ry
to. Bet Marųuette • parkiečiai, 
nOsužinoj o, - kad’ sninga • iki- - ko
kių 8:30, nes ten tik tum laiku

BISMARCK BEER
“WITH THAT GOOD OLD FLAVOR” 

4138 Archer Avenue. ■ Tel.- Lafayette 0401 
.'MIKE dzimidas, pristatytojas: chicago, ILL.

J ■ . ,

Radiatoriai if1' Katilai 
radiators&boiLers

■■ ■ ' i ' -------------- 1-----------'■’■! 'f-” '-^i ■•■■”*

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 25> 1KI35%\ 

Lengvi išmokėjimai, nuo 12 iki 24 
menesių. • Kreipkitės visuomet j 

LEVINTHAL PLUMBING
SUPfLY CO. , 

16SJS W; Divteiėtf St1 
kampaS Marshfield*

...........-.... -........... g . - • . •

M

ir ir Reikalaukifc

8:30 vaL ryto 
iRadio Stotis
WCES
1360 kilocycles

RADIO TAISYMAS
RADIO REPAIRS

-- - ‘ ............... - — '

Pataisymui radio su ga
rantija pašaukit 

Lafayette 48931
Garsiakalbius išrenduojam mitin- 
gaYnš; koncertams, šokiams pi įeina
ma1 kainą.

LUC1JA VARK ALIS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

vasario 24 dieną, 5:10 valandą 
vakare, 1935 m., sulaukus 54 
metu amžiaus, gimus Gamėnų 
kaime, Papilės parap., Šiaulių 

•: apskr.
-c Amerikoj išgyveno 24 metusi 
•>visa laiką Chicagoje.

Paliko dideliame nubudimą1 
vyra Anuprą, 2 dukteris Mari
joną I^angdan- ir jų dukteris 
Lucija ir Elena, seseri Sophią* 
ir jos vyrą, Lietuvoje 3 seseris 
Marijoną, Barbora ir Evą, 2 
brolius Juozapa Rupšj, Joną, 
Matą ir daug giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
:6106 So. Washtenaw Avė., 
Marouette Parke/

Laidotuvės įvyks vasario 28' 
diena, 8:30 vai. ryte iš namų 

.i Gimimo Panelės šv, parapi
jos bažnyčią^ kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už- velio
nės sielą, o iŠ ten bus nulydė* 
ta i šv. Kazimiero kapinės.

Visi a. a. Lucijus Varkalie* 
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi- 
ma ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras,- Dukterys 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius J. J. Bagdonas, Telefo- 
;nas Republic 3100.'

- A«
JUOZAPAS K1BARTAS

Persiskyrė *, su šiuo pasauliu 
vasario 25 dieną, 11:80 valan
dą* vakaro a 1935 m., sulaukęs 
pusės- amžiaus, gimęs ■ Rasei
nių apskr. ir parap., Naukaimio 
kaimas;

Amerikoj išgyveno 30 mėtą.’
Paliko dideliame nuliūdima 

moterį Uršulę po tėvais Rum-'* 
šaitė, 3 sunuš Kostantą, Juo
zapą ir Steponą , 2 dukteris 
Helena Macaitis ir Berthą Sa» 
vage ir brolį Adomą Kibartą, 
du žentu Joną Macaiti ir Ado
ma Savagę, 6 anukus ir 2 mar
čias Helen ir Elsie.

Kūnas pašarvotas randasi • 
fl0405 Avenue F. East Side.

Laidotuvės ■ i vyks ketvirta* ■ 
diehf vasario 28 dieną. 8 vai? ■ 

į' rytė iš namų i Sv. Juozapo
* pa ra pi jo h bažnyčią, -So; Chica*' 
go. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos* už velioni# sielą, o 
iš teri buš nulydėtas i šv.’Ka-

izimier kapines.
• i/ Visi a. a. Juozapo KibaHo1' 
įgiminės,'' draugai’ ir pažystami
esat nuoširdžiai kvfečfanit- da* 

Jyvauti laidotuvėse ir suteikti** 
jam paskutini natąrnavimą ir

Į atsisveikinimą; Ndliude' liekame 
Moteris;' Sunati Dukterys, 
Brolis, Žentai, Marčios 
Anukdi ir Giminės.

' Laidotuvėse patarnauji: grik- 
Uborius J. F. Eudėlkis, Telefo* 
į”has Yards -474J... ________ __

ANTANAS BARNOTAS 
i; Persiskyrė ■ su šiuo pasauliu’ 
'Vašarid 24 'diena, 3:38 valandą 

3.po’” pietų, 1935( m.i sulaukęė 
pusės amžiaus, gimęs Lietuvoj( 
Šilalės par., Norvainių kaime,

* j Tauragės apskr.
Paliko dideliame nuliūdima 

seserį Izabelę Sakalauskienę, 
viena sūnų Antaną ir dukterį 
Pauliną, švogerį Mateušą Sa- 

rikalaūska ir ’ sęsers sunu Ma-' 
iteušą;'3 brolio'dukteris’ Mari*- ' 
joną, Agnės ir Francus ir bro
lienė Prancišką Berndtienė, 
seserį Gervinienę' Lietuvėj ir 
daugeli giminių ir pažįstamų. „

Ku.nas pašarvotas, randami J.
J. Bagdono koplyčioj 2506 W.* 

H 63' St.
_» ba14otUvėj( įvyks vasari b 28 
,'diena, 2:00 yal. pę pietų iš 
^koplyčios1 i Tautiškas* kapines.' 
j Visi *a. • a. Antatno Barnoto 

giminės, draugai ir pažistami 
?esa#i nuoširdžiai kviečiami* da- 
„Jyvauti laidotuvėse ir ■ suteikti* 
,’jam paskutini patard’avimą ir 

atšišVėlkiftimąl
Nuliūdę- liekahie,

Stiittis?'Duktė Giminės 
ir • Pažistami.

Laidotuvėse pataranuja gra-

ir
<>■

"borius j. J. Bagdonas, Telefo
nas Republic 3100. • >

Visose Alinfcfiė 
Mutual Trijii 

žvaigždžių.
Kentucky

>
Bonrbdn- L

irt 
Lietuviškoj
Degtinis1

nathA 
KANTE

MutualLiijuorCo
4707 Ši Halsted St.-

Tel.1 YARDS 0803

i ftusisKa ir iufkisk; 
Į; DOUGLAŠ BATHS 
1^514-16 W. ROOŠEVELT ROAD CT 
Išarti1 St. Lduis Av. Tel. Kedžiė 890Ž*l| 
■." Vanos;’lietaUs ir druskob vanosi-
I swimminir‘■‘poolv ’I- Rusilkh’ X ’ tiiridlka ’ pirtis
ii Moterims 8eredoWtik^7 v..lv.

Šituo1 laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Pancdėljn 
Seredąir 

' PŠtniyčią
diibht1 eina Naujienų' 
rytitilai ‘ radio progra
mai, kurtuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš Chičagos ir viso’pfi- 
sallliO;

ir. vaL“ vakare 
išstčties WSBC

kiekvieną seredą 
NAUJIĖNŲ 
MUŽIKALIS' 
PROGRAMAS.

-L—

įsteigta*
1925 m.—

4083 Arčhėt AVe.
tarp California' ir Mbzart
i........................■■■■■... ii m... ......i . <niiiton.A-—

STOGAI
ROOFTNG’

-------------- ■— ....... ..... . ..... .11. . .....................■■■■..................... ■

TriE briDgeport roofing co. 
į Ar jūsų stogas reikalauja patai
symo? - Pašaukite'* muš1 ir įneš pasa
kysime kiek kaštuos pataisyt}. Mes* 
taipgi'* datoinė visokf blėkorystės 
darba.

■ H f ifil'ii iiir.iii’i^i a ;»Uiiu;h i h

TABAKO Krautuvės1
TOBACCO STORES’

' iiiiiAA.i .PI,. i'' > 'i" ’ J
MAX KOHN. Turim Rusišką ir Tur
kiška tabaką, 1728 S. Halsted St, 
Canal 9345.

VALGYKLA
REŠTAURANT'

MRS. MARY BARTKUS 
lllth and Falrfifeld Avė. 

Gaminame lietuviškus - valgius.

GARSINK1TES 
NAUJIENOSE



STOKJARDŲ DARBININKŲ IR DARBININ 
KIU MITINGAS KETVIRTADIENY

Kalbės Meat Cutters unijos darbuotojai John 
Slobawsky, Alex Nieliubowsky, tarptautinis uni
jos auditorius John T. Joyce, generalis organi

zatorius George Tate. Lietuviškai kalbės 
V. Poška

“Mamai šalta”-tai 4
X i ' J.

m. berniukas išėjo su 
kirviu malkų kapoti
Kūdikis paklydo — ar žinoti kaa 

yra jo mama?

NAUJIENOS, Chicago, UI.

VAKAR //fl RADIO
ŠIA NDIEN Šiandien naujų dai

nų! patieks Kai
miečiai

•"V**

■R
Trečiadienis, vas. 27, 1935

Gaisras padangų san
dėlyje padarė $75,000 

nuostolio
CLASSIFIED ftDS Į

šis slokjnrdų darbininkų tokią rolę, kokią lošia ten, 
mitingas įvyks Columbia sve- kur veikia tvirtos organiza- 
tainėje, kuri randasi prie 48 cijos.
ir Paulina gatvių, Town of| Ir ot dabar Ainalgamatcd 
Lake apiclinkėj. Jis įvyks Meat Cutters and 
ketvirtadienį, vasario 28 d., ir Workers of North 

vakaro, .unija priklausantį 
nereikės ir. Darbo Federacijai, 

čiausias pastangas 
stok jardų ■ gavimui Amerikos 

darbininkų. Tvirta 
kų organizacija šioj 
nėj reikš

Butchcr 
America, 

Amerikos 
deda rim- 
suorgani- 
sto-k jardų 
darbinin- 

praino- 
ne tik stokjardų 

darbininkų ir jų šeimų būties 
pagerinimą.

Ji reikš daug daugiau. Su
organizavimas darbininkų 
pramonėj, kurioj dirba vyrai 

baltveddžjai ir 
juodveidžiai, kurioj dirba 
žmonės įvairių tautų, tikybų 
įsitikinimų, kurioj dirba aukš
tai kvalifikuoti 
ir paprasčiausi 
suorganizavimas 
pramonės darbininkų ir dar
bininkių reikš pastumčjimą, 
reikš akstiną visos plačiosios 
Amerikos darbininkams orga
nizuotis; reikš pavyzdį, kad 
ir visus Amerikos darbinin
kus galima suorganizuoti, o 
ne vien amatninkus, kaip kad 

lošti darbininkų interesuose ’ nekurie asmenys mano. X.

prasidės nuo 8 vai.
Įžangos mokėti 
jokių aukų niekas nerinks.

Žodis kitas apie 
darbininkų organizavimo rei
kšmę :

Jungtinėse Valstijose yra ge
rai organizuoti kriahčiai, ze- 
ceriai, statybos darbininkai, 
anglėkasiai, įvairių darbo ša
kų mekanikai ir kitokie aniat- 
ninkai. Organizuoto šios ša
lies darbininkų judėjimo silp-Įir moterys, 
noji pusė pasireiškia tame, 
kad, palyginti, itin silpnas or
ganizacijas darbininkai turi 
tokiose pramonėse, kaip sker
dyklos, plieno arba automo
bilių išdirbystės, arba tokios 
milžiniškos dirbtuvės, kaip 

. AVestern Electric, Internatio
nal Harvcster ir kitos.

Tatai nereiškia, kad kalba
mose pramonėse ir dirbtuvė
se visai nebūtų organizuotų 
darbininkų. Yra ir čia jų or
ganizacijos, tik jos nepajėgia 

/IO 1 T11 n * 1 i '

amatnintkai 
leiberiai, —

s tok j ardų

NORTH SIDE — Su dideliu 
maišu ir mažu kirvuku ranko
se vakar anksti rytą po North 
side klaidžiojo mažas berniu
kas, apie 4 ar 5 metų amžiaus.

Policija jį užtiko prie Bel
monte ir Robey gatvių. Paklau
stas, kodėl jis ne namie ir ne
miega, berniukas atsakė, “Ma
mai šalta, labai šalta”, tad jis 
išėjo malkų paieškoti, kad už
kurti pečių ir ją sušildyti.

Berniukas negalėjo pasakyti 
kur jis gyveno. Paklaustas, 
koks jo vardas, jis negalėjo 
aiškiai atsakyti, bet skambėjo, 
lyg “Jumoras Mačeskis-Mačiau- 
skas” ar tam panašiai.

Sheffield stoties policistai pri
sibijodami, kad kūdikio motina 
gal labai serga ir gali, mirtinai 
sušalti apėjo visą apielinkę, bet 
negalėjo nieko patirti. Vai
ko motina pati atsišaukė j po
liciją vakar po pietų. Ji yra 
Anna Majewski, 3006 Belmont 
avenue).

Draugo pašautas 
berniukas mirė; iš
teisino kaltininką

Motinai mirus-mirė Reikalaus aukščiau 
jos kanarka, o kartu 
su tėvu mirė jo šuo

šio teismo persvars 
tyti Baino byla

Vien keistas supuolimas, ar 
koks ženklas?

Šiam

Prokuroras Countney ruošia 
peticiją Illinois aukŠčiaūsiam 
teismui, kurioje reikalaują per
svarstyti bankieriaus Baino by- 
11).

John Bain ir jo trys gimi
naičiai buvo nubausti 5 me
tams kalėjimo ir po $1,000 pi
niginės pabaudos už depozito- 
rių apgaudinėjimą. Bet Aukš
čiausias teismas nubaustuosius 
atleido nuo bausmės, pareiškęs, 
kad nesą įrodymų, jog jie pra
sikaltę. Courtney dabar reika
laus teismo savo nuomonę at
kaukti.

Nunešė depozitorių $13,000,000 
• Baino 12 bankų užsidarė 1931 
metais, nunešdami depozitorių 
14 milionų dolerių.

BRIGHTON PARK — Perei- 
tą sekmadienj 17 metų Walter 
Buckowski, 4636 S. Francisco 
avenue, buvo mirtinai sužeistas 
revolverio šūvio. Jis su drau
gu, Edward Lech, 19, 4616 S. 
Francisco avenue, egzaminavo 
revolverj. Ginklas šovė.

Koronerio jury užvakar ty
rinėjusi Įvykį Lechą išteisino.

CHICAGO LAVVN 
dien yra laidojamas Juozas 
Pajauskas, 69 metų amžiais 
“Naujienų” linotipisto, A. Pa- 

. jausko tėvas. Iš namų, 5827
S. Saint Louis avenue, kūnas 
bus išgabentas į šv. Kazimie
ro kapines.

Su velionio ir su jo žmonos 
mirtimis supuolė du keisti 
įvykiai, kurie gal neturi reikš-' 
mės, bet tuo pačiu laiku duo
da daug pamato visokioms 
sentimentabškoms kalboms.

Velionio Juozo Pa jausko 
žmona, Ona Pajauskienė mirė 
lapkričio 25 d., pereitais me
tais. Ji turėjo nusipirkusi ka- 
narką, kurią labai mėgo. Ir 
tą dieną, kai ji mirė, kanar- 
ka buvo rasta negyva klėtke- 
lėje.

šeštadienį mirė J. Pajaus- 
kas. Namuose buvo mažas 
šuo, kurį vėlionis labai mėgo. 
O šuo mėgo velionį, nes nuo
lat glamonėjosi ir meilinosi 
prie “šeimininko”. Penkta
dienį vakare, mirties išvaka
rėse, šuniukas praleido beveik 
visą vakarą prie jo, tai “slu- 
žydamas”, tai prisiglausda- 
mas, tai žiūrėdamas į jį liūd
nomis akutėmis.

Lyg butų žinojęs...
Sekantį rytą šuniuko šeimi

ninkas buvo negyvas.
Už kelių valandų po mir

ties, šuniukas išbėgo iš namų 
į kiemą. Iškišo savo galvu
tę pro tvoros vartus pasidai
ryti. Kaip tik tuo laiku ten 
buvo kitas didelis Šuo, kuris 
griebė mažyčiam šuniukui už 
gerklės ir jį pasmaugė.

Tą pačią dieną, kai mirė
vėloj n is, ir šuniukas pas j) nu-1 Keturi į kalčjimą už

Susikompromitavęs 
rezignavo šelpimo 
stočių viršininkas
Allan R. Carpcnter, Cook 

apskričio šelpimo stočių (vi
so 22) viršininkas, įteikė Illi
nois Emergency Relief komi
sijai savo rezignaciją.

Jis nutarė rezignuoti po to, 
kai paaiškėjo, kad stotys bu
vo netinkamai, tvarkomos, kad 
bedarbiams skirtas maistas 
būdavo pro šalį pardavinėja
mas ir, kad jis naudojęs be
darbius saviems, tikslams, 
kaip, pav., savo namų patai
symui.
. Carpenter prisipažino , prie 
^nusikaltimų.

t

ėjo. ' “netrezvą” važiavimą
Keturi Vyrai buvo nubausti 

pp 10 dienų į kalėjimą už va- 
Žįavimą autęmobiliais, kai buvo 
pasigėrę. Nubaustieji yra: lie
tuvis J, Brosius, 7945 S. Lin
coln st., mechanikas J." Bug- 
W % Evanstono, A. Black Ii 
Wilk>w Springs įr Henry Decke,

“Pavojingiausias Chica
gos kampas”

IŠ skaičiaus užmuštų ir su
žeistu žmonių, pasirodė kad pa
vojingiausias gatvių kampąs 
Chicagoje yra susikirtimas 
Roosevelt įr Western . gatvių,

* Pernai ten žuvo keturi žmonės, 
o sužeistų buvo—-16 1823 Fremont st

. --------- - 4 t f

Dėjo revolveri į “po 
ketbuką”; buvo 

nušauta
WASHINGTON HEIGHTS — 

Mrs. Eugenia Borsch, 39 me
tų, 8545 Vincennes avenue, no
rėjo nusipirkti naują automo
bilį. Tad apsirėdė, kad nueiti į 
banką pasiimti pinigų. Bijoda
ma užpuolimo, ji pasiėmė re
volverį ir dėjo jį į savo “po- 
ketbuką”. Į maišelį • kišamas 
ginklas staigiai šovė. Kulka pa
taikė moteriškei j krutinę ir už 
kelių valandų ji mirė.

SPORTAS
MALKOV VĖL SUSIKIBS 

DUSETTE
su

Pagalios, promoteriui Fred 
Kohler pasisekė suvesti į krūvą 
Zack Malkovą su George Du- 
sette iš Bostono.

Šį vakarą Marigold Gardens 
svetainėje jie susirems antru 
kartu. Pirmas susirėmimas pa
sibaigė Malkovo naudai. Ta
čiau daugelis mapo, jog Mal- 
kovui nebūtų pasisekė ristynes 
laimėti, jeigu Dusette nebūtų 
prisitrenkęs. Jis stačia galva 
krito ant grindų ir daugiau ne
begalėjo ristis. Ligi to laiko jis 
ėmė viršų ant Malkovo.

Kaip ir paprastai, risis dar 
keturios poros gerų ristikų.

LONDOS RISIS SU MAR- 
SHALL

Rytoj Chicagos Stadiume 
vyks ristynės už pasaulio čem
pionatą. čempionas susikibs 
su Marshall’u.

Apie tas ristynes daug kal
bama ir rašoma. Tarp sporto 
mėgėjų jos sukėlė didelį sąjū
dį. Manoma, kad susirinks la
bai daug žmonių." Tuo labiau, 
kad dalyvaus ir kiti žymiausi 
ristikai.ristiKai. > <

Tikietų kainos labai prieina* 
mos.

.. * •. ■. .... . . ■
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Yellow Cab bendrovė paskel
bė pirksianti l,0()0 naujų taxi- 
kebų už $1,000,000.

Jonas Danį n sitis, 55, 8607 
Houston avenue,' plieno darbi
ninkas, įkrito į maudynę pilną 
karšto vandens* ir, taip smarkiai 
iiu.slplikina, kad mirė.

Circuit teismas nubaudė Chi
cagos turtingiausią grudų spe- 
kuliatorių Aithiir W. Cutten 
$10,00(1* už nestimokėjimą sko
los vienam darbininkui.

John Servinsky, 23, 2004 W.« 
18th st., gavo metus kalėjimo 
už bandymą pavogti automobilį.

Chicago AssoČiition of Com- 
merce pasisakė už -įvedimą lais- 
nių automobililį1 savininkams.

15 metų mergifta ’Susie Lati- 
more, 3240 Wenfworth avė., 
prisipažino nužudžiusi 17 metų 
dmugę Ruth Robinsen, 849 W. 
14th streci. *

Chicagos viešasis knygynas 
paskelbė, kad trūksta- apie 600,- 
000 knygų.

Alex Miller, 4^ 15 West Su- 
perior st., nubaustas 60 dienų 
kalėti už saipdymą mušeikos 
sumušimui žmonos*

Prokuratūra įkalino Theodore 
Prade, 36, 1432 N. LąSalle st., 
kuris nužudė 17 . metų rųotiną, 
Anna Solan, susiginčijęs su ja 
dėl “fėro”.

Bernard P. Maža, 68 m., 8922 
Claremont avė., ’ gavo 6 mėn. 
pataisos namuoše už gydymą 
žmonių, be daktačb laisnio.

Susiginčijęs su žmona Her- 
man Sparikn$£bėl|, 60 in., sar
gas, 2044' Addisttn st., ją nu
šovė ir 'pątš a‘tėtfiė -Savo gyvy
bę. Kaimynai? jų lavonus;

I '■■■’. i ,r

Policijas Arthfiir Vanderpoel 
iš Lavvndale niidVadoš išsimau
dė kai jo aiitohSobįMs paslydo 
ir nusiritęs mtoP gatvės įkrito 
į Chicagos upę. L ;

77 ; ‘metų AKistęnbroker,: 
120 S. Dės Plaltl^^ avenue, stai
giai mirė/ kai ėjo gatve įmesti 
laišką į ; pašto dėžę.

Chicagos viešas kny
gynas prašys iš val

džios $2,500,000
Chicagos viešojo knygyno ta

ryba nutarė kręįptią į federa- 
les valdžios Public Works Ad- 
ministration — viešųjų darbų 
administraciją, sii prašymu pa
skolinti $2,500,000. Knygynas 
sunaudotų tuos pinigus padidi
nimui centralįnio knygyno ir 
pastatymui 20 skyrių.
Kovo 1 d. IllinoU turi paruošti 

visus viešų darbų projektus
*

P. W. A. inžinierius paskir
tas Illinois valstijai, C. M. Os- 
born paskelbė, kg(Į Visos Chi
cagos ir Illinois yįęšos įstaigos, 
kurios turi kokius nors projek
tus, turi juos įteikti valdžiai iki 
kovo 1—mos dienos. Tie projek
tai, j ei tinkami, į traukti j
Roosevelto 4 bilidnų, aštuonių 
šimtų milionų viešų darbų pro
gramą, kuris rengiamas praša- 
linimui bedirbės/

----- --------------------- --- -

Mirė antra i Town of 
Lake tragedi jos auka

' ' ’r

T0WN OFLAKE.~-St. Ma- 
ry’s ligoninėje toitė Anna Salą, 
kurią šeštądienį Vakare ‘pašovė 
pamišęs vyras. įTragedija įvy
ko, kai Stąnjeį Sala*> imsikjim- 
tęs dėl dukters į^tęk^ĮPto Spiė 
gerti įr Sėš-
tadienj ji sugrįžo atgal vyrą ąą- 
drąusti, 
pašovė namo Savininkę; Anna 
Mitrus/ WHwe st.,

pats'mrtsįžĮ^. /:

Su naujomis dainomis ir 
nauju upu šiandien vakare 
sugryžta į orą Kaimiečių kvar
tetas.

Daugelis radio klausytojų 
pradėjo pasigesti Kaimiečių 
Naujienų radio programuose, 
ir pradėjo šauktis, kad jie su- 
gryžtų. Mat, kada žmogus ko 
gero netenka, tai lik tada tą 
pradeda vertinti.

Kaimiečiai, kadir buvo ap
leidę radio, visvien nuolat dai
navo, buvo pasirodę operetėse 
ir koncertuose, ir tur būt jų 
dainavimas dar gluotniau da
bar eis ir oro bangomis.

Kaimiečių kvartetą, kaip ži
noma, spdaro visuomet tie 
tys dainininkai, būtent:

Vytautas Tarutis,
Albina Trilikaite, _
Pranas Pūkis ir
Stela Rimkai te.
O Kaimiečių vadovė yra 

nia A. Steponavičienė.
Vakare kaip 9 vai. atsukite 

savo radio į stotį WSBC, 1210 
kilocycles.

WESTSIDE — Didžiuliame 
padangų (automobilių ‘tajerų’) 
sandėlyje, Continental Products 
Co., 1253 W. Roosevelt road 
kilo gaisras, kuris padarė apie 
$75,000 nuostolio. 30 gaisrinin
kų kompanijų kovojo su lieps
nomis.
Gaisras

Kitas
išmetė 
kurios

išardė moterų mitingą *
gaisras/ kilęs adresu 

5803 S. Paulina street,
į gatvę 12 moteriškių, 
buvo susirinkusios mitingui pas 
savininkę Mrs. Charles Schnei- 
der.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

LOU1S MEITUS ROOFING 
COMPANY

Visokios rūšies stogai pataisomi ir 
perdengiami.

SPECIALU PATARNAVIMAS 
STOGU SU LOPYMUI 

Laisniuoti ir užbandsuoti 
stogdangiai

Mes esame inšurave savo darbininkus 
visokiais budais.

Pašaukit, norėdami gauti veltui 
apskąičiavima

LAFAYETTE 5900
3802 So. Campbell Avė. 

LENGVI IŠMOKESČ1AI.

R

$

pa-

po-

Budrike valanda
Su tikru malonumu perei

tą sekmadienį teko klausytis 
radio programų iš stoties 
WCFL, nuo 1 iki 2 vai. po pie
tų, kurį davė Jos. F. Budniko 
radio ir rakandų krautuvė, 
adresu 3417 So. Halsted St. 
Programas pasižymėjo savo 
įvairumu, gražiomis daino
mis kvarteto, merginų trio ir 
solisto P. Stankūno svečio 
iš Brooklyno. O Makalai buvo 
ypatingai žingeidus. Budriko 
muzikantai, kaip visados, šau
niai grojo.*

Kitas puikus Budriko radio 
programas blitltt kotvergais, 
nito-*8-vai. vakare iš stoties 
,WHFC. Patartina pasiklau- 
syti Kaimynas

Išsprogdino bažny- 
, čios saugią kasą ir 

pavogė $600
; AUBŲRN PARK — Išsprog- 
dinę First Christian JReformed 
Bažnyčios, 848 W. 7Įsi st., sau
giąją kasą, piktadariai pasiėmė 
iš, jos $606. Jie įsigavo į baž
nyčią per langą skiepe, pinigai 
buvo surinkti sękmadienį laikė 
pamaldų.

Atsukęs gasą nusi
nuodijo 45 metų 

bedarbis
George Futterer, 45 metų 

bedarbis, 5238 Nevada avenue, 
atsisėdo prie stalo ir* parašė 
trumpą raštelį. Jame pasa
kė, kad nusižudo. Neturi 
darbo, tokių metų darbinin
kų, kaip jis, nebenori dau
giau imti, — geriau viską pri
baigs ant syk.
; Jis atsuko dujų vamzdį, 
einantį į pečių ir atsigulė 
prie jo.

Rytmetį buvo rastas jo kiv 
nas.

jo dainuoti ir
prarijo • ■' • vinį

; W. ENGLEW00D — Praąi- 
žiojęs užtraukti dainą kartu ąu 
Hitais berniukais, Beąle pradi
nės mokyklos mokinys, 6131 
S. Sangamon street, prarijo vi
nį. Tą 8-ių metų dainininką 
Fred George, 6319 S. Sanga
mon street, tuojau nugabeno J 
Englewood ligoninę, kur dakta
rams pasįąekč vinj išimti. Mat 
mažas Fred turėjo vinį burnoje 
ir užsimiršo apie jį, kai pradė
jo dainuoti.

iv
1

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš 

ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriausi j į paštą 
(Canal ir Van Buren streets) 
langelio, kur padėta
atsiimti. Reikia klausti 
“Advertised Window”.

502 Beovich Blaz 
523 Navickus V.

Eu-

iškaba 
prie

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

se vietose:

2536

4183

3222

Naujienos, 1739 So. Halsted 
Street.

J. Rakštis, Vaistynė, 1900 S. 
Halsted street.

Budrik, 3417 So. Halsted St.
Peoples Furniture Co.,

W. 63rd Street.
Peoples Furniture Co., 

Archer Avenue.
Progresą Furniture Co.,

So. Halsted Street.
Justin Mackiewich, 2324 So. 

Leavitt street.
Lietuvos Konsulate, 100 E. 

Bellevue place.
SLA. Moterų khopa, p. Šat

kauskienė, pirm. ’
1 Visos viršminėtos vietos tu
ri geras sėdynes. Visos vietos 
rezervuotos.

šis šokių vakaras įvyks ko
vo 3 d.

PRANEŠIMAI
« • >

' Moterų Piliečių Lygos susirinki
mas Įvyks trečiadieni vasario 27 d., 
1935, Felowshią House, 831 W. 83 
pi„ 7:30 v. vak. Visos nares malo
nėkit neatbūtinai atsilankyti ir pasi
imti, tikietų dėl parengimo, kuris ne
užilgo ivyks.,
< Tėvų susirinkimas. — Jaunų Lie
tuvių Pulko, kuriuos mokina P. Sar- 
Silius, tėvai ir motinos kviečiami su

rinkti ketvirtadieni vasario 28 d.
V vai. vak. Mark White Sąuare 
Svetainėj prie Halsted ir 30 gatvių. 
Tėvai, būtinai atsilankykit. Svar
bus reikalas. Kviečia Valdyba.

Lietuviu Namų Savininkų Susivie
nijimas nuo Town of Lake (Lithua- 
nian Improvement Ass’n) laikys mė
nesini susirinkimą ketvirtadieni va
sario 28 d. • 1935, paprastoj svetai
ne, 8 vai. vak.

Visi, kurie turime savo pinigus 
ivestave šioj kolionijoj i prapertę 
turime ateiti i viršminėta susirin
kimą ir susipažinti su kliubo veiki
mu; Jeigu dar neprisjrašėte, vistiek 
ateikite^ o bus mums visiems ant 
baudos. Po susirinkimo turėsime 
alučio su užkandžiais.

John Sereika prot. rašt.

SIOSKITPEk 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON 

lopraso Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

CLASSIFIED ADS
B j • Automobiles

PARSIDUODA mažai vartotas di
delis trokąs, tinkamas dėl vežimo 
fręito* arba dėl-kitokio biniaus. Par
duosiu pigiai. 817 W. 84 St.

Business Service 
_ ____ Biznio Patarnavimas

INŠIŪRINAM NAMUS, Storų lan
gus, rakandus, .biznius ir tt. i sau
giausias kompanijas. Reikale kreip
kitės pas Charles Zekas, 8647 Archer 
Avė.* Tel* Virginia 0757.

L"' lik
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OKSAS EXPRESS. Coal. Wood & 
Moving, Anglis — Special. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton. lat 
(vienas tortas $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 Uksas. 2649 W. 43rd St. 
Tel. LAFAYETTE 8980.
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NAMŲ SAVININKU ATVDAI 
Muntj biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namu 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 driginalio 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.

Furniture & Fixtures 
Rakandal-Įtaisai

Išparduodame Baru FikČerius. viso
kio didžią su Coil Baksais ir Sinkom. , 
Taipgi Storu flkčerius dėl byle ku
rio biznio iškaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ice baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fiztures

1900 S. State St. CALumet 5269

FIKčERIAL įrengimas, pataisy
mas, Švino darbas* pertaisymas, de
koravimas visokiu krautuvių, o taip
gi duodame staka krautuvės atidary
mui už viena imokėjimą ant rankų.

Mes sųieškome jums vieta, arba 
jus patys galit turėt savo vietą.

Pilnas aptarnavimas ir paftelba 
pradedant pąuja bizni. Nauja da
lyba. ,

Mes perkame ir parduodame nau
jus ir vartotus {rengimus.

Pamatykit mus pirmiausia.
GREĖK AMERICAN STORE 

FIXTURE co.
14 N. Franklin St. 
Tel. Central 4561

Nauja da;

>

Miscellaneous 
Įvairus

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

Personai 
Asmenų Ieško

IEŠKOMI LIUDININKAI
Tie. kuri vasario 22 d. 5:45 vai. vak, 
matė kaip gatvekaris užgavo ir su
žeidė vyra ant kampo Cermak Road 
įr Lincoln Street, širdingai prašomi 
tuojaus susižifioti su sužeistojo žmo
gaus advokatu John H. Kay, 11 So. 
La Šalie St. Tel. Randolph 2904.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

DEGTINĖS pardavinėtojai — už
dirbs gera alga pardavinėjant pa
garsėjusia degtine ir vyną. Apsau
gotas biznis. Alga ir geras komi
sas producerlama. Duosime adręsus 
ir pūna kooperaciją.

R0XY LIOUOR CORP.
810 West Madison St.

REIKALINGAS vyras ant ūkės 
katras supranta ūkės darbus, $5 i 
mėnesi ir geras užlaikymas. Ra
šykit Box 223, 1739 S. Halstetd St. 
Chicago. III. \

Business Chances 
_______ Ęardąvipiui Bizniai

NORIU greitu laiku parduot sa
vo pusę tavern biznyje. Išvažiuo
ju i kita miestą. — Vera Skinkis, 
2540 W. 45th Place. Tel. Virginia 
0843.

GROSERNĖ ir bučemė parsiduo
da. Turiu paaukauti, nes savininkas 
randasi ligoninėje. Pašaukite Com- 
modpre 0848.

TAVERN pardavimui nebrangiai, 
puse inefiti, likusius ant išmokėjimo, 
renda $20. 449 W. 31st St.

PARSIDUODA Restaurantas ir 
Tavern sykiu. Vieta -gera, per daug 
metu išdirbtas biznis, priešais Šapų. 
Parduosiu nebrangiai su 1935 metų 
laisniais. • Priežastis pardavimo va
žiuoju Lietuvon. Antrašas 

8216 Vincennes Avė. 
Tel. Vincennes 1143 

Chicago, I1L
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TAVERN pardavimui nebrangiai. 
Renda $30 mėnesiui, gera vieta, 
Joe Slack, 4852 S. Ashland Avė.

■ ' ....... .......

PARSIDUODA bučernč ir groser- 
nė. Parduosiu už aukštesni pasiu- 
lijimą, 1334 S. 49 Ct. Cicero* i i




