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Prašymai Valdžioms Del Vaitkaus Skridimo Jau įteikti
. I

SU KANADA, DANIJA, NORVEGIJA, ŠVE 
DIJA IR VOKIETIJA NĖRA KLIŪČIŲ ! - Afe

Samuel Insull byla 
sukliuvo jau pačią 

pirma dieną

Lito vertė nebus
mažinama

Laukiama atsakymo dar iš kelių šalių

Prekybos Departa- 
Washingtone, gavęs 
valdybos pranešima, 
Vaitkaus
pavasarį, kreipėsi j

Departamentų, kad

skridimas

ir 
pra
yra

Pre- 
pre-

Pasiruošimai Felikso Vait
kaus žygiui virš Atlantiko pro
gresuoja, 
mentas 
ALTASS 
kad Įeit, 
įvyks šį 
Valstybės
jisai parūpintų diplomatinius 
leidimus iš tų šalių, per kurias 
keliaus oru* “Lituanica II 
jau gavo iš jo žihių, kad 
šymai tų šalių valdžioms 
įteikti.

Vakar atėjo laiškas iš 
kybos Departamento oro
kybos biuro, kad su penkiomis 
valstybėmis jokių kliūčių nėra, 
nes per jų diplomatinius atsto
vus patirta, jogbi joms nerei? 
kia duoti prašymo iš anksto 
dėl specialio Vidimo, skrendant 
per tas šalis. Tos šalys tai 
—Kanada, Danija, Norvegija, 
Švedija ir Vokietija.

Per Kanadą galima skristi be 
specialiu leidimo, jeigu lakū
nas neturi savo aeroplane ka
meros fotografijoms imti. Da
nija, Norvegija, Švedija ir Vo
kietija nestato nė šitos sąly
gos.

Taigi belieka gauti atsakymai 
tik iš New Foundlando, Airijos 
ir Britanijos, idant kelias, ku
riuo Amerikos lietuvių lakūnas 
skris, butų atviras iki Kaimo.
Laukiama leidimų iš 5 šalių

Dėl atsargos, ALTASS pra
šė vyriausybės Washingtone, 
kad ji išrūpintų leidimus da ir 
iš Francijos ir Lenkijos, nors 
sulig planu, kurį yra užsibrie- 
žęs Įeit. Vaitkus, tų kraštų ji
sai nesieks. Tečiaus audra kar
tais gali nunešti lėktuvų į šalį 
arba gali priversti lakūnų pa
sukti iš kelio ir lėkti aplinkui, 
idant butų jos išvengta.

šituo sumetimu yra taip pat 
įdėta į sąrašų valstybių, kurių 
atsiklauti buvo prašytas Vals
tybės Departamentas, ir Vokie
tija, nors ji irgi neguli ant ke
lio, kurį pasirinko lakūnas.

Pagalios, yra pridėta Rusija 
ir palikta Washingtono nuožiū
rai spręsti, ar jisai kreipsis 
taip pat į Latviją, Estiją ir 
Suomiją, nes, nuskridęs į Lie
tuvą, Feliksas Vaitkus ketina 
per tas šalis atlikti “geros va
lios” skridimų maršrutų.

Jei leidimų gavimas iš šitų 
šabų užtruktų, tai jais galėtų 
vėliaus pasirūpinti Lietuva, 
kuomet lakūnas jau bus Kau
ne.

žemiaus paduodame turinį 
laiško, kurį vakar gavo iš Wa- 
shingtono ALTASS valdyba.

Oro Prekybos Biuro laiškas
Laiškas turi vasario 28 d. 

datų, buvo išsiųstas iŠ Wash- 
ingtono kovo mėn. 1 dienų, yra 
adresuotas Amerikos Lietuvių 
Trans-Atlantinio Skridimo Są
jungos sekretoriui ir skamba 
taip:

“Brangus Tamsta:
“Turime pranešimą iš Vals

tybės Departamento, kad 
prašymai dėl leidimo įkristi 
yra įteikti per atatinkamas 
diplomatines įstaigas.

“Jokių leidimų gauti iš an
ksto nereikia skridimui virš 
Kanados (jeigu lėktuve nėra 
aparato fotografijoms imti), 
Danijos Norvegijos, Švedijos 
ir Vokietijos.

“ši įstaiga duos reikiamą 
autorizaciją, kai tik bus gau
ti visi leidimai.”
Po laišku pasirišo Denis 

Mulligan, Reguliacijų vykinimo 
sekcijos viršjriinkas.
AVIACIJOS DIENA GEGU

ŽĖS 5-TĄ

Gegužės mėnesio pradžioje 
Feliksas Vaitkus paskutinį kar
tą prieš išskrendant Lietuvon 
atsilankys su “Lituhnica II” 
Chicagon. šituo tikslu jam bus 
surengta iškilminga aviacijos 
diena Lansing-Ford airporte, j 
kurią atsilankys ne tik Chica- 
gos ir apielinkių lietuviai, bet 
taip pat ir Chičagos miesto ir 
Illinois valstijos atstovai.

Nuo šiandie iki tos iškilmės 
belieka tiktai du menesiu. Visi 
komitetai ir veikėjai Chicagoje 
ir kitose kolonijose yra kvie
čiami sukrusti, kad iki to lai
ko butų sukelta pakankamai pi
nigų lakūnui išrengti j kelionę.

Insulto advokatai iškėlė protes
tų prieš visą Cook pavieto ju- 
ry sistemų ir* bylų prisiėjo 
atidėti vienai dienai

' f JLeit. rjSJLlnSAS •VAITKUS.
kuris- jad? gąvd^idiihtis iš i daugumos šalių, per kurias jis 

ruošiasi skristi į Lietuvą.

Anglija siunčia karo 
laivus j Graiki

jos vandenis
LONDONAS, k. 4. — Anglp 

jos valdžia pasiuntė septynius 
karo , laivus iš Malta į Vidurže
mio jurų sąryšy su Graikijos 
sukilimu. Ji nori apsaugoti sa
vo Cyprus salų, kuri yra gre
ta Crete salos. Cyprus saloj 
gyvena daug Venizelos šalinin
kų ir porų metų atgal jie buvo 
sukilę prieš Anglijos valdžių.

Gimimai sumažėjo, 
Mussolini bara 

italus
RYjMAS, k. 4. —Nežiūrint 

Mussolini kampanijos už dide
les šeimynas ir vedybas, gimi
mai Italijoje žymiai sumažėjo. 
Delei to Italijos gyventojai su
silaukė aštraus Mussolini pa
barimo, kam jie nenori klau
syti jo įsakymų ir gimdyti dau
giau vaikų.

Prezidentas Roose 
veltas jau ištarna

vo du metus
VVASHINGTON, kovo 4___

šiandie suėjo lygiai du metai 
kaip prezidentas Rooseveltas 
užėmė savo vietų. Per tų laikų 
jis pravedė tiek daug reformų 
ir tiek daug darbo atliko; kiek 
nebuvo atlikęs jokia kitas pre
zidentas. j.

Tik dabar jis kiek susikirto 
su kongresu ,bet tikimųsi, kad 
nesusipratimai bus greitai 
išlyginti ir kongresas vėl pra
dės veikti visu smarkumu1.

Prezidento sveikata Šiuo lai
ku yra gera.

SALT LAKE, Utah., k. 4.— 
60 žmonių liko pasamdyta iš
naikinti nuo 300,000 iki 700,- 
00 žiurkių. Bet jie vylios jas 
ne pasakiškomis dūdelėmis, bet 
siųstais ir pustrečio tono mė
sos, prie kurios yra primaišy
ta pusė tono nuodų.

NEW YORK, k. 4. — Apleis
tame ūkyje ties Goshen, N. Y., 
federaliniai agentai suėmė tris 
žmones, kurie padirbo ir palei
do apyvarton apie už $250,000 
netikrų penktukų. Farmoj ras
ta ir gerai įrengta pinigų dirb
tuvė. .

CHICAGO.— Vakar krimina- 
inime teisme prieš teisėją Har- 
*ington turėjo prasidėti nagri
nėjimas bylos Samuel Insull, 
maitinamo dėl išeikvojimo $66.- 
000 jo vienos valdomų kompa
nijų.

Bet bylos nagrinėjimas nė 
neprasidėjo, nes teisiamojo ad
vokatas Thompson tuoj užpro
testavo prieš visų Cook pavieto 
jury rinkimų sistemų. Jis nuro
dė, kad visa jury sistema Cook 
paviete yra neteisėta,, neteisė
ti yra ir jury rinkimai. Pati 
sistema yra pasenusi, nepritai
koma gyvenime ir jury renkant 
net neprisilaikoma ir ^nustatytos 
neteisėtos tvarkos.

Iškelti kaltinimai buvo visai 
nauji ir netikėtai užklupti pro
kurorai nežinojo ką ir sakyti, 
tad jie paprašė teisėjo bylų 
atidėti iki šiandie po piet, kad 
jie galėtų sužiūrėti visus įsta
tymus ir atsakyti į Insulto 
advokato užmetimus.

Pats Samuel Insull dabar iš
rodo sveikesnis, linksmesnis, 
pilnas pasitikėjimo ir šių bylų 
laiipėti, nes jos brolis, Martin 
Inąull, visai panašia bylų jau 
laimėjo.

■> .. 
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Jau trečias pasisiūlė 
mirti už Hauptmann

PHILADELPHIA, Pa., k. 4. 
—Jau trys žmones pasisiūlė 
mirti elektros kėdėj vieton pa
smerktojo mirčiai Bruno Haupt- 
manno.

Trečiuoju pasiūliusiu savo 
gyvastį yra Philadelphijos be
darbis Anthony Cerrone, 33 m., 
tėvas trijų vaikų. Jis siūlosi 
mirti vietoje Hauptmanno už 
$3,000—lygiai už pusę tos su
mos, kurios pareikalavo Stanley 
Prystup iš Brooklyn. Tasis

WASHINGTON, D. C., kovo 
mėn, 2 d.-— Vienur-kitur spau
doje pasirodė žinių esą Lietu
vos Vyriausybė svarstanti lito 
vertės sumažinimo klausima, 
šiuo reikalu Pasiuntinybė yra 
įgaliota pareikšti, kad tos ži
nios yra Lietuvos priešų gry
nas prasimanymas.

—Lietuvos Pasiuntiitybė 
Washingtone.

Visos valstybės gin
kluojasi, neatsiliks 

ir Anglija

Prystup iš Brooklyn. 
reikalavo $6,000.

Už Hatfptmannų mirti pasi
siūlė ir viena moteris iš Rock- 
ville, Conn., kuri norėtų tuo 
aprūpinti savo dvi dukteris.

Bet jų, pasiūlymai įleturi 
svarbos, nes įstatymai tokio 
pakėitimo : nenumato ir turi 
mirti pats pasmerktasis mir
čiai, o ne kokis pavaduotojas.

5 žuvo kalnuose

Gręsia laivų iškrovė 
jų streikas

VALTOURNANCHE, Italijoj, 
Trys studentai ir du 

vadai, kurie lipo į kalnų, žuvo 
kai žemės nuslinkimas nunešė 
juos j gilų Gervino klonį. Du 
kiti studentai liko sužeisti.

Anglijos val- 
pasiuliusi 
nuo 1927 
siekiantį 

išleido

Graikijos valdžia vi
somis priemonėmis 

malšina sukilimą
Lėktuvai bombardavo Venize- 

los namus Crete saloj. Smar
kus mūšiai eina su sukilė
liais Makedonijoj

Krau-

jokiu

siau-

kovo

LONDONAS, 
džia prieš kiek laiko 
parlamentui didžiausį 
m. karo biudžetų, 
$227,750,000, dabar
“baltųjų pc(pierų”—pareiškimų, 
kuriame ji nurodo, kad šiuo lai
ku didina ginklavimųsi visos 
valstybės—Vokietija, Japonija, 
Ju*ngt. Valstijos, sovietų Rusi; 
ja ir t.t., tad ir Anglija iwgali 
nuo jų atsilikti ir todėl privalė

Trakijoj 
dar nėra 

sektųsi

mų.

Palestinos žydai 
emigruoja i Pa- 

lestiną
BERLYNAS, k. 4. — 20JX)0 

Vokietijos žydų emigravo į Pa
lestinų pereitais metais. Tiki- 
mųsi, kad šiemet j ten išvyks 
15,000 žydų. Jų kelionės lėšos 
daugiausia buvo padengtos au
komis iš Jungt. Valstijų,

Vengrijos kabinetas 
rezignavo

BUDAPEŠTAS, k. 4. —Ūki
ninkų spaudžiamas šiandie re
zignavo Vengrijos kabinetas. 
Tečiaus premieras Gomboes, 
kuris išgavo svetimų valstybių 
pagelbų ir tuo pagelbėjo šaliai 
pergyventi depresijų, pasiliks ir 
toliau savo vietoje. NAitfasis 
kabinetas bus suorganizuotas iš 
vienos partijos, o ne iš buvusios 
dešiniųjų partijų koalicijos.

Vyras ir žmona mirė 
pokily

SOUTH ORANGE, N. J., k. 
4.—Laike pokilio Mrš. Marcus 
A. Douglas susmuko nuo Sii< 
dies ligos ir veikiai pasimirė. 
Už kelių miunčių jos vyras ėmė
skųstis skaudėjimu širdies ir 
irgi už valandėlės pasimirė.

ATHENAI, kovo 4. 
jas liejasi Graikijoj mūšiuose 
tarp sukilėlių ir valdžios jėgų. 
Bet tikrosios padėties negalima 
žinoti delei labai griežtos cen
zūros, kuri nepraleidžia 
tikresnių žinių.

Ypač smarkus mūšiai 
čik Makedonijoj.

ATHENAI, Graikijoj,
4.— Iš dviejų pusių sukilėlių 
spaudžiama Graikijos vaidila 
stvėrėsi kariuomenės, artileri
jos ir lėktuvų, kad nugalėti su
kilėlius Makedonijoj, 
ir Crete saloj. Bet 
žymių, kad valdžiai 
malšinti sukilimų.

22 karo lėktuvai išskrido į 
jurų bombaduoti prie sukilimo 
prisidėjusius karo laivus.

Ištikimieji valdžiai lakūnai 
prSpešė, kad jie bombardavę ir 
sugriovę sukilėlių vado, buvu
sio premjero Venizelos, dvarų

Ištikima valdžiai kariuomenė 
eina linkui Drama, netoli Salo
nikų.

Iš Jugoslavijos gauta žinių, 
kad ten pasieny buvo girdimi 
smarkus mūšiai Makedonijoj. 
Abi pusės, išrodo, naudojo ar
tilerijų ir kaip iš garso galima 
buvo suprasti, ten įvyko tikrai 
didelis mušis. Bet kas jį lai
mėjo, jugoslavai nežino.

Prieš sukilėlius vesti kam
panijų išvyko pats karo m mis
teris gen. Kondylis. Tečiaus ir 
ministerijoje nėra visai ramu, 
nes jau trys ministeriai, jų 
tarpe užsienio reikalų ministe- 
ris, pasitraukė iš savo vietų.

A t henuose gyvenimas yra ne
paprastai suvaržytas. Visos ra- 
dio stotys liko uždarytos. Pri- 
vatiniems automobiliams už
drausta rodytis gatvėse. Opo
zicijos laikraščiai sustabdyti. 
Birža uždaryta ir prekyba veik 
visai apsistojo.

Valdžia paskelbė, kad rytoj 
pradės veikti karo teismai ir 
kad suimti sukilėliai bus tei
siami vien karininkų teismo.

Valdžia paskelbė atsarginių 
kareivių mobilizacijų. Lėktuvai 
ir oro mėto kaimuose pašauki
mus kariuomenėn.

Valdžia ruošiasi prieš sukilė
lius pasiųsti ir pasilikusius jai 
ištikimus karo laivus. Jie buvo 
sukilėlių sugadinti, bet valdžto 
skubiai juos laikinai pasitaisė 
ir siunčia jūron.

3 nutroško

m , —y—

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

Galbūt lietus su sniegu ir 
daug šalčiau.

Saulė teka

SAN DIEGO, Cali, k. 4. — 
Laivų iškrovėjų stręikas, kuris 
pereitų vasarų buvo sutrukdęs 
laivų plaukiojimų, gali vėl atsi
naujinti, laivų kompanijoms vėl 
pradėjus naudoti diskriminaci
jų prieš organizuotus darbinin
kus.

Preoident Rootevelt Volnoy P. Mooney

FALL RIVER, Mass., k. 4.— 
Šiandie 10 metų mergaitei Alyce 
Jame McHenry, kuri buvo at
vežta iš Omahos, buvo padaryta 
labai pavojinga operacija. Jos 
skilvis yra apsivertęs, delei ko 
susisukė ir užsikimšo žarnos. 
Pirmiausia bus bandoma paša
linti žarnų užsikimšimas, o tik

Siamo karalius tik 
rai abdikavo

DĖS MOINES, la., k. 4. — 
Viename mažame apartmente 
rasti trys žmonės nutroškę nuo 
gaso dujų.

Del tos priežasties čia 
j&U stovi neiškrautas laivas 
Yale. ,

Prezidentas Rooseveltas laiko konferencijų su Volney P.
Mooney, nacionaliu paliegusių veteranų komendantu, iSrno-1 t^del" bus reikalinga pdra"opii 

,,s .racijų. ...JJ
kėjimo bonusų

■■

tis Anglijoje Siamo karalius 
Prajadhipok formaliai abdika- 
vo—pasitraukė nuo sosto ir pa
siliko tik paprastu princu Suk- 
hodaya. Jiš abdikuodamas ne
paskyrė savo įpėdinio.

Ex-karalius ir toliau pasilik- 
siųs Anglijoj.

STURGIS, S. D., k. Susirė- 
ttiime su dviem policistais, vie
nas gangsterių, kuris buvo at
vykęs taksikabU iš Topeka, 
Kas., liko nušautas, bet nors 
ib sužeistas, kitas pabėgo. Tak
si šoferis gal mirtinai Ūko su
žeistas. Lengvai sužeisti ir abu 
policistai. ’
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Vanagat važiavo autompbiliu,kuriame užmušė Jesutį
Vanagačiui karšta diena

Rengdamies prie sukilimo, naciai darė 
manevrus, kasė iapkasMS

KAUNAS, vasario 15. — 
Klaipėdos nacių byloj liudinin
kai patvirtino tą faktą, kad kal
tinamasis Vanagatis vežė auto
mobiliu negyvą Jesųčio kūną, 
kad automobilius buvo rastas 
sugriuvęs ir sukruvintas. Jesu- 
tis buvo gyvas, kada jį įsodino 
j tą automobilių. Kaip jau ži
noma, Tilžės nacių vadas Mo
zeris užmokėjo Vanagačiui už 
“gerą darbą” 2000 litų ir davė 
dar 500 litų priedo. Mozeris dar 
buvo prižadėjęs 5000 litų Preik- 
šaičiui ir Langei.

Užmuštą Jesutį Vanagatis su 
kitais žmogžudžiais įsidėjo į 
laivelį ir paplaukę kiek laiveliu 
imete į Juros upę.

Vanagatis iŠ pradžių prisipa
žino važiavęs automobiliu ir 
laiveliu, o paskui užsigynė.

Vanagačio prisipažini
mas patvirtintas

Liudininkas Kenstavičius, bu
vęs prie Vanagačio prisipažini
mo, patvirtino, kad Vanagatis 
viską prisipažino.

.Adv. Toliušis ,(ciy. iešk,): Ar 
neteko liudytojui būti drauge, 
kai buvo tardomas Pągėgįųose 
teisiamasis Vanagat?

Kenstavičius: Taip, mano ka
binete Pagėgių geležinkelių /sto
tyje ir prie manęs Vanągatą 
tardė. ..

Toliušis: Ar jis pats prisipa
žino?

Kenstavičius: Taip, Vanagat 
pats viską prisipažino, pats no
riai viską papasakojo, pats sa
vo ranka ir braižė žemėlapyje, 
nurodydamas visus kelius, kuT 
riais jis vežė iš Klaipėdos Je
sutį. Vanagat prisjpažiųo po 
rkystatos su Bolliu. Vąnagat 
gerai kalba lietuviškai.

Toliušis: Ar ir daugiau žmo
nių buvo, kai tardė Vanągatą?

Kenstavičius: Dalyvavo nę 
tik tardytojas, bet dar pasienio 
policijos vadas Staniulis, dar

* ■ I ' I

vienas pasienio policijos valdi
ninkas, vienas raštininkas, ge
rai vokiškai mokąs vertėjas ir, 
rodos, dar ir ypatingiems rei
kalams tardytojas NęzabUąus7 
kis.

Toliušis: Kam buvę vertėjas^ 
jeigu Vanagat gerai lietuviškai 
kąlba?

Kenstavičius: Dėl visa ko bu- . v .
vo vertėjas, kad gali kartaįs ko Liudijo pasHUtO .LoopSQ,

Adv. Z. Toliušis (civ. iešk.): 
Kokio nusistatymo buvo teisia
masis Vanagat?
! Švandtas: Grynai vokiško. Jis 
pats sakydavo, kad- dirbęs, dir
bąs ir dirbsiąs„ dėl Vokietijos. 
Ir tikrai, 11)33 m. Vanagat bu-, 
vo rimtai įtariamas, kad teik
davo už atlyginimą Tilžės poli
cijai žinių apie įvykius Klaipė
dos krašte. Pats esu nustatęs, 
kad Vanagat tada lankydavosi 
Tilžėje pas Vokietijos politinės 
policijos valdininką Blockų ir 
pasimatydavo su Mozeriu. Kar
tą akis į akį perspėjau Vanaga- 
tą d-ėl žinių teikimo Tilžės po
licijai ir aiškiai pamačiau, kad 
jo sąžinė buvo negryna.

i Toliušis; Gal Ji ūdytojas daly
vavo, kai Vanagat buvo tardo
mą? dėl Jąsučįo nužudymo?

švandtas: Taip, dalyvavau 
pat jo tardymo pradžioje. Jis 
tada dar buvo tardomas tik įta
riamuoju ir dar nebuvo prisipa
žinęs. Vanagat tada atsisakė 
pasakyti, kur buvo išvykęs 
1934 m. kovo 22 ir 23 d., saky
damas, kad jam reikėtų išduo
ti kitus asmenis Jcsučio nužu
dymo byloje.

Tolįąšis.; Gal liudytojas žino, 
kada atsitiko Kiąukos automo
bilio katastrofą,( važiųęjant juo 
Vapagatui?
. .Švandtas: Aš pirmas tai ir 

.sužinojau, Tai buyo 1934 m, 
kovo 25 d. rytą. Tą dieną labai 
gerai atsimenu. Tai buvo Ver
bų sekmadienis ir aš anksti ry
tą vąžiavau į Jurbarku. 5 vai, 
ryto už Pagėgių ties Bubliškių 
dvaru radau prie medžio palik
tą sugadintu mąšinų ir šiek tiek 
kraujo. Pasižymėjau mašinos 
nuąąęrį, o grįžę? sužinojau, kad 
tą i butą Riaukęs mąšinps' ir 
kąd katastrofos metu, ja Vąna- 
gąčio valiuotą.

(Tuo budu galutinai atkritę 
Vanagato aiškinimasis teisme, 
kad toji katastrofa įvykus prieš 
kovo 22 d. ir kad vien dėl to 
Vanagat negalėjęs ta Kiaukos 
mąšipą važinėti koyę 22 ,d. į 
Klaipėdą ,ir, kęyo 23 d. su Je- 
sučio lavonu iš Klaipėdos. Tie
sa, dar du liudytojai — pats 
Kiauka ir pagčgįškis Ringies 
yra parodę, kad tą auto kata- 
stręfa jvyko kovo 24 d. naktį).

(Telieps) iš 
lietuvių uki- 
pirminįnkas,

nesuprasti. Kurie , nęmękūdavę 
lietuviškai, tiems visada duoda
vę vertėją,.

Adv. Lįčjiteflšteįnąs. (gynėjas 
iš susitarimo): Ar liudytojas 
viską girdėjo, ką Variagai buvę 
parodęs?

Kenstavičius: Kaip tik daly
vavau prie jo parodymo galo 
ir prie niąnęs buyo perskąity- 
<tas jo viso pąrędymo protoko
lą^, kur j Vąna^at. lal^ti noriai' 
pasirašė.

Teisiam. Vanagat nepapras: 
tai iškaito, bet iškart nei pats 
neklausinėjo liudytojo, nei teis
mui nįęko nęsiąi^kiąo; tik pę 
priešpiečių pertraukos, kurio? 
metu j j buvo apspitę kiti tei
siamieji, Vanagat pąrejškę teis
mui, kad nebuy.ęjo akystaitęs 
su Bolliu ir kad visai nepažįs
tąs y pat., reik, tardytojo Neza- 
bitauąkįo — ir .tik. tįa^.t'.

Kas per paukštis buvo tas 
Vanagat,' daugiau paliudijo liu
dininkas V« švandtas, valstijos 
saugumo policijos. Pagėgių virį-
___ _— _____j 

t
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šininkas.

> ■ tėvas
t

Kąjp jau žinoma,, Šilutės, ap
skrityje naciai bandė nužudyti 
Vilįų Lęępsą. Jį perkovę, bet 
nenuŠoyę., Šovikas buvo vienas 
iš Valatų brolių, nacių suokal
bininkų.
• » • ♦ f ✓ *f . * » «

Pašauto vaikino tėvas Jonas 
Loops iš Grabui gražiai lie- 
.tuviškai papasakojo dalyvavęs 
liežuvių ūkininkų draugijos po
sėdyje, kurį užpuolė naciai.

Manstavičius: Kokį ryšį tu«- 
rėjo Tamstos sūnūs su neuma- 
nnininkų jaupimu?

Loops: Jis užeidavo pas Jo
ną Vallaią. Ten būdavo neu- 
mannininkų susiėjimai, kuę 
kabėta, kajpj man,$u^uą yra sa
kęs, apie rengimą žy^ių prieš 
vyriausybę.

Monstavičius: Ar nedrausda
vo Tamstos sunui tai išpasa
koti? . 1

» Loops: Taip, drausdavo. Vė
liau jo nebeįsileisdavo į tokius* 
susiėjimus.

Adv. Šleževičius (civ. iešk.): 
Ar ne Jonas Valiai kurstydavę 
ardyti lietuviškus susirinkir 
mus ?

Loops: Taip, buvo taip kai-

—mm —iii b—
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bama. Johanu Vallat buvo vi- 
sątt vądąsi
i Sleževičius: Ar nebuvo iš Jo
no Vallato pusės grasinta Tam
stos sunui?

Loops; Taip, pyko, kad ma
no sūnūs pasijuokdavo iš jų 
svaičiojimo atimti iš Lietuvos 
vyriausybės valdžią. Be to, py
ko, kad jis kartų, pasienio po
licijos prašomas, padėjo polici
jai , išpešti per kratas 4. pąs vie
tos neumannininkus rastus šau
tuvus.

Sleževičius: Ar neteko liudy 
tojui konkrečiai girdėti, kaip 
rengėsi sukilti ?

Loopą; Teko girdėti kalbąnt,| 
kad daromi slapti susirinki-) 
mai; teko. girdėti apie 
“Schwere Gruppe”, “Jugend-j 
Gruppe” ir apie tai, kad jau-, 
nimas mokomas kariškų dųly- 
ku-
“Žemaičiai Raus”, “Heil 

Hitler”
Apie tų Valačių ar Valaičių 

veikimą daugiau liudininkų da
vė parodymus.

Vilius Telyps 
Gnibalių ( kaimo, 
ninku draugijos
pasakojo, kaip jiems darant .su
sirinkimą šovę pro langą.

— Kodėl jus taip persekio
jo?

— Kad mes nebuvom hitle
rininkai, o jie už Hitlerį dir
bo.

Hermanas žemaitaitis, jaunąs 
20 metų vyrukas, aktingas Va
laičio grupės narys.

— Ką ten pridirbai pas Ga
vėnus? *

— Mes gėrėm, paskiau nu
ėjom j susirinkimą. Aš šaukiau 
“Heil Hitler” ir sakiau 
maičiai . raus”.

— Kąs įrašė į partijų?
— Jonas Valaitis.
— Ar pasakojo apie parti

jos reikalus?
— .Sake narių surinkti. Sa

kė nori padaryti, naują grupę, 
kuri turėjo eiti prieš valdžių, 
M.ums sake eiti ir sakyti, kacį 
reikia sukilimą padaryti.

— Ar sakė turįs ryšių. su Vo
kietija?

— Jis sakė dažnai važinė
jęs į Tilžę,

Toliau Vilius Grušas, Vilius 
Vaškevičius, Povilas Degutis' 
papasakojo, kaip buvusios var
žytynės dėl pievų išnuomavi
mo. Varžytynėse dalyvavo ir 
kalt. Smėlingas. Smėlingas ne
gavęs pievų. Einant: namo vi7 
sa laiką Smėlingas baręsis, sa
kęs nereiksią ju‘ms tų pievų 
vežti, ,neą
po . 2-r-3 savaičių atvyks 

leris
ir visiems lietuviams bus 
gai.

Kaltinamasis Smėlingas 
sipažįsta, kad jie ėję ir
bėję. Bet ar grasinęs Hitleriu 
neatsimenąs, nes buvęs šven
tadienio vakaras ir buvęs gir
tas.

Kristupas Grikraitis ir Ar
turas Grikraitis teyas ir sū
nūs) taip pat girdėję, kaip 
Smėlingas grąsinęs pakarti 
juos, nes Arturas buvęs šau 
lyą. čia vėl Smėlingas atsisto 
jo ir graudžiai ėmė teisintis, 
kad gal ir grąsinęs, bet buvęs 
girtas, o be to, jo nervai esą 
nę tvarkę j, / „

Nacjąi vąikė jiętuvių 
chęi;us

Policijos kapitonas A. Rim- 
džius paliudijo, kad

Įsigalėju‘3 Vokietijoj
ciams, prasidėjo sambrūzdi? 
prieš lietuvius. Buvo 
trukdomas lietuviškų organiza

cijų veikimas.
Pa v. Pėžaičiuose giedotojų 
draugijos .choras susirinko dai7 
nuoti. Jį užpuolė Hako grupė? 
smogikai ir chorą išvaikė. 
'Grįžtant choristams namo jie 
buvo pakeliui užpulti,

Pa v. gubernatoriui Gyli iri va
žiuojant automobiliu, jį apsto-

in- r.[ inim- ■ IT -- ------------- ----------------- ------------------- ------------------------
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jo jauni vyrai ir šaukė “Heil ti pasinaudodami tankiu miš 
Hitlęr”. Mąp teko^kartų su, ką-, 
mendantu ir daugiau karinin
kų važiuoti Nemunu motoriniu 
laiveliu. Susitikom keletą bai
darių, iš kurių Šąirke “Hęįl Hit- 
*ier”.

Naciai darė manevrus, 
ką^ėapkąsus

Pas. polic, vachmistras t J./ 
Nąvickis pąpąąąkojo, kaip su-, 
sekti šie apkasai.

— Turėjom žinių, kad miš
ke smogikai daro kariškus pra
timus. 1933 m. rugsėjo 23 d.. 
važiuodamas dviračiu pąstebe? 
jau, kad 
Strehl, atvykęs iš

smogiką orgąnįi^torius, 
nuvažiavo dyiračiu. Viešvilės 
miško link. Aš,, jį pasekiau 
Strehl nuėjo į mi^kp aikptg, 
kur buvo susirinkęjayiĮJJ. vy? 
rų, kurių dalis tu'rčjo lopptas 
Priėjau arčiau ir sųąkąičiąu,, 
kad buyo viso 28 suaugę ir pe^?, 
ki vaikai. Dešimt. buvo f unifor
muoti. Priėjęs Strehl | pąsisvei-; 
kino “Hęil Hitler”, išrikiavo ir 
aplinkui pastatė sargybas. Aš 
pranešiau apie tai yąchm,. Stan
kevičiui ir atvykome pąsiėmę 
dar vaclim. KayęĮį į mi^ką.

Pradėjome supti susirinku
sius miške iš trijtų pusių. Už
ėjai!4 sargybinį, kurs Pą<ĮWi 
šviesos signalu ir rękdąmas 
“polięija!” ėmė bėgti, Po to iš 
miško ir kiti sųsjrmkąąieji ėmė 
bėgli į visąs puses nękęeįpęią-^ 
mi dėmesio ne į pęyspejamųq } 
siųs šūvius. Aš suėmiau patį 
vądą Strę^lv o .Stankąyičįuą sų-į 
ėmė jo pąįėjėją1 fcršbęką, kį-, 
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ku pabėgį., čia ra?ta 5 Jopetęp. 
ir iškasti .dideli- grioviai.

Antanas. Stankevičius, Domas 
Avižinis ir Gustavas Elvys pa
rodė, kad Jie. rugsėjo 24 .d, ap
žiūrėję sukąstą miške aikštę.

Kalt. Hiršbekas btfvo pareiš
kęs, ką(| tas duobes kasą vąį- 
kai.j Kįąi dabar paaiškėjo, kad 
Vaidai tokių duobių iškast; ne- 
gąįi> tai, prisipažino, kad kasė 
dideli.

_________________________Antradienis, kovo 5, 1935

Aiškinami smogikų ma
nevrai ties Bajorais—

Kretingale
Valst. saug.' vald. J. • šakinis 

papasakojo apie tuos manev
rus, kuriuose, kaip pasirodė, 
dalyvavo Klaipėdos Sovogo na
riai.

Jonas Juozupaitis Kretinga
lės gelež. stoties virš, ir Juo
zas Pangonis Bajorų gelž. stot 
vir$. pąrodė, kad jie pastebė
jo sjnogikų burj, kurie išsiskir
stę žvąlgč, tyrinėjo geležinke
lį, apžiūrinėjo tiltus ir tarp 
savęs iš tolo susikalbėjo vėlia-

vėlėmis. Juodu, kaip tarnavę 
kariuomenėj žino, kad tai bu
vo, žvalgymo manevrai.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz
» • - *» * * • « v Ife. . A * į

Physical Therapy
and Midwife 

6109 S. Albany
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
86 ar ligcfainčse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
mept ir magne- 
tic blankets ir tt.

■ Moterims ir mer-
HHHHHHHHP ginoms patari

mai dovanai.

gydytojai ir dantistai

Dr,.Ąj,„ Jj. iMlN&t 
GYDYTŲJAS IR4 CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2519 West;.43rd:St.

VALANDOS: Nuo 9 Iki 10 ryto, nuo 
1 iki 3 po piet, nuo i6 »iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 11 iki 1 p.p.

Tel. LAFAYETTE* 3051. 1 '

ADVOKATAI <
V V j . M B.Į

Lietuvis Advokatas 
4631 South* Ashland Avė. 

Tel. Boulevard ,2860.';
Rez, 6515 So. RockweĮl SL, Tel,‘Bepublic^#72S u ™

AKIŲ SBEBJAUSTAl
■

■r & i.

LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Hit-

blo-

pn- 
kal-

na-

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai A . * t v

Ofiso Tel. Boulevard. 5918 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr, Bertash
[. 756West 35th St.

Cor., of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandoj nuo 1-3 nuo 6:80-8:80 
r ’ Nedaliomis pagal sutarti.

Phone Canal 6122 

į Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
220JL West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rm. 6631 So. CMifornia Avenue 

Re.ubUc 7868

Dr. Strikol’is
, Gydytojas ir Chirurgas

1 Ofisu 4645 So. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą
Ofiso Tel.: Boulevard 78ZU
Namu Tel. Prospect 193U

Tel, Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8896

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

Valandos 1—4 po piety, 7—8 vai. vak. 
* iiskyrus sęredomis.

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

‘ CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI

A.L.Davidoni8, M.D.
4?10 S. Mięhigan Aye.

TeL Kęnwood 5107 
VĄLĄHDOS:

h^o 9 iki 11 valandai ryte 
nuę ,6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

1 Dft W Dundulis į G7DYT9JAS IR CHIRURGAS

Ofiso valandos iiUo‘ 2-4 ir nuo 
.6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9-9
24J20, W. Mąrquette Rd.
arti ,Węstern .Avė. Hemlock 7828

y « • i r» • f

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

2400 West Madison Street
■Vąk. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 yak.

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. V. A. Šimkus 
! GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 : W., Nedaliomis nuo 10 iki 12 
, 3343 _ South . Halsted St.

T^t. Boulevatd 1401

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Phone Boulevard 7042Dr. č Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė,
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. Pi Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
...............CHICAGO, ILL. 

Kiti Lietuviai Daktarai. ............. i ---------- . i ,i ■ .

Dr. Margelis 
3325 So. Halsted St. 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phpne Boulevard 8483

NAUJOJ VIETOJ

Dr. J. A. Paukštis
DENTISTAS

4204 ARCHER AVĖ. Tel. Laf. 3122
Vai. nuo 10 iki 9. Ned. ir Seredoj 

pagal sutarti.
Rcs. Virginja 0767

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyrus gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligaa. 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Pairk 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

472& So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 jval. ryto, nuo 2 iki A 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandoj:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po p’etų
7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS :

Optometrically Aklų Specialistas.
Palengvins* akių\ itejnpima, kuris 

.esti prježastimi galvos skaudėjimo,, 
svaigimo,' akių7 aptėmiind, hervuoltti- 
mę, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegystę ir tohregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas' šu 

Kėlėfctra, parodančia nhažiausįas klai-, 
dar. Speęial^ atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. N®* dėlioj nuo.Wk12,.pr-'^ Z1 “

Daugely.. atsitikimų . akys atitaiso-

4712 South AšhlaųLid Ąy.,
Phone Boulevard 75§9

DR. G. SERNER
LIETUVIS -

įSfek PrKrriva8AAkkiaU?i 
istuist

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 'j 
Ned^liomį nuo 10 4ki l2 vai. .dieųg.
bbw—m—ibi I IR     T ■■ ■ — '
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Visi Telefonai:
Yards 1741- 

1742
' LAIDOJAM PIGIAU 
B NEGU KITI

Ambulahce Patarna
vimas Dieną ir Nak- 
tj. Moderniška Kop- 

? lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

J. F. EUOBKIS
;, Laidotuvių Direkto- 

[ rigs per 30 Metų
4605-07 S. Hęrmltage 

k Avenue
; a Skyrius 
| 4447 S. Fa ir f ield Ąv^ę.

Laidojame ant Jengvų išmokėjimų

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

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

N. RADIS Ch.

ANTANAS PETKUS 
Gibonus 

KOPLYČIA DYKAI
1410 South 49 Ct

Tel, Cicero 2109 
__________ CICERO. ILL.

ATĖJUS LIŪDESIUI 
PASIRINKITE U

Juozapas Eudeikis

TeL Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

A092 ARCHER AV.

A. MASAIMIS
, GRABORIUS
3307 Lituanica Avė

Tel. Boulevard 4139

aklą S

\ ' N Z
Dr. John s JiSmetana

Utį 8:00 va/vakaro. 
9:00 iki 12:00 Ka

•-r** • a’, •.

Nedalioms nuo 
ame lietuviškai

. ’■ - •> . • • ■ ' ■ -l.f ■" A

Simon M; Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

. Patarnavimas gerąs ir nebrangus

: 718 W. 18th .st.
TeL Monro* 8877

ir

Tlvas
Laidotuvių Sąlygos' 

Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

mi- r T-m-n n, -.nr  rm ų- -t 'T Jiur.      —g      
Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotnyBse kuopigiausiai 
Reikale Meldžiame atsišaukti, .o mu

su darbu busite užganddinti.
2314 1W. 23,^ . PI., Chicago

Tel. Čąnal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:'

1439 S. 49 Ct., Cicero, UI. 
TeL Ctaro 6927

Telefonas Yards 1188

Stanley P/ Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems rėika- 
lams. Kaina .paeinama.

3319 Lituąnka Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. KADŽIUS
LIETUVIU GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
Modemiška koplyčia dykai.

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

J. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49th Ct
Tai, Cicero 8724. Koplyčia dykai
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NAUJIENOS, Chicago, IB.
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CHIC/AGOfi

KULTŪROS DRAUGIJA
ALDYBA:

J. MICKEVIČIUS, prezidentas
K. KAIRIS, vice-prezidentas 
V. MANKUS, sekretorius

P. MILLĘR, finansų sekretorius
J. DEGUTIS, iždininkas
P. GALSKIS, trustisas
P. MILAŠAUSKAS, trustisas.

DR. MONTV1DAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas savaitėje —panedėliais ir ketvergais nuo 9 vai, ryto iki 8 vai. 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti įstoti Chicagos Letuvių Draugijon, malonėkite pribūti i Draugijos ofisą 

čia pažymėtu laiku.
Draugijos Ofisas: 1789 South Halsted Street, Telefonas Canal 0117

Musų Didelio Darbo Akivaizdoje
I.
mėnesių poilsio 

šiandie vėl pa- 
Chicagos

Po devynių 
(pertraukos), 
sirodo “Naujienose 
Lietuvių Draugijos reikalų sky
rius. Ačiū “Naujienoms”, mes 
vėl turime progos čia pasitar
ti organizacijos reikalais, teik
ti vieni antriems savo įgytus 
patyrimus dėl musų organiza
cijos budavojimo gerovės.

fcitas Draugijos reikalų sky
rius eis kiekvienų antradienį 
iki lapkričio 5 d. šių metų, ši
tie 1935 metai Draugijos isto
rijoje yra reikšmingi metai — 
sueina lygiai 25 metai nuo Chi
cagos Lietuvių Draugijos įsi
kūrimo. Tiksliam paminėjimui 
25 metų Draugijos gyvavimo 
yra rengiamas Draugijos Jubi
liejinis Konkursas gavimui nau
jų narių, • kad organizacijos jė
gas padauginus bent tūkstan
čiu naujų narių.

• Draugijos Jubiliejinis Kon
kursas prasidės 19 d. šio mė
nesio ir tęsis iki spalių 31 d 
š. m. Visi Chicagos Lietuvių 
Draugijos nariai nuoširdžiai 
yra kviečiami į bendrą darbų, 
kad sėkmingai didinus naujų 
narių skaičių musų organiza
cijoje.
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jų
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25

II.
Lapkričio 2 d., tai yra pir

mą šeštadienį po Draugijos Ju
biliejinio Konkurso, bus šaunus 
bankietas. šitame bankiete 
dėsime atatinkamų taškų 
biliejinio Konkurso darbui, 
darysime finalų Draugijos 
metų Jubiliejui.

Draugijos Jubiliejiniam ban- 
kietui yra paimta Lietuvių Au
ditorija — didžioji ir mažosios 
svetainės. Be abejo, bankiete 
surengimas kaštuos nemažą 
sumą pinigų, bet Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai, biznie
riai yra pasižadėję,* jei ne visų 
sumų, tai didesnę dalį minėto 
bankieto išlaidų padengti.

Bankieto bilieto kaina yra 
nustatyta du doleriai svečiams, 
bet visiems tiems Draugijos 
nariams, kurie bus gavę nors 
vienų naują narį Draugi j on lai 
ke šito Jubiliejinio Konkurso, 
įžangos bilietas bus suteiktas 
dykai. Reiškia, šitas bankietas 
yra rengiamas tam, kad užbai
gus sunkų Konkurso darbą pa
silinksminti.

žinoma, bankiete bute ne vien 
apsčiai valgių ir gėrimų, bet 
taipgi įdomus programas — 
muzika, dainos, kalbos, šokiai. 
Draugijos nariams yra verta 
pasidarbuoti, kad bendrai da
lyvavus Jubiliejiniame Draugi
jos bankiete.

III.
Su kovo 19 d. Draugija pra

deda septynių mėnesių sunkų, 
intensyvį darbų, — darbų, ku
ris iš musų, kaipo organizaci
jos narių, reikalauja paauka- 
vimo dalies jėgų, pasišventimo 
ir kilnių norų organizacijos la
bui. Chicagos Lietuvių Draugi
ja yra septyniolikos šimtų na
rių Šeimyna. Septyniolika fiim-

moterų — jaunų ir 
— yra šitos orga- 

nariai. Kitos tokios

tų vyrų, 
suaugusių 
nizacijos 
skaitlingos lietuvių organizaci
jos Chicagoje nėra ir istorija 
Chicagos lietuvių nerodo, kad 
kada nors tokia skaitlinga lie
tuvių organizacija Chicagoje 
yra bent kada gyvavusi. Bet 
tai musų Draugijos augimo tik 
pradžia, — mes po 25 metų 
amžiaus savo augimo šaknis 
pradėsime plėsti.

šito Draugijos Jubiliejinio 
Konkurso tikslas yra tas, kad 
Chicagos Lietuvių Draugijų pa
auginus iki trijų tūkstančių na
rių. Nuo musų darbo laike ši
to Konkurso priklausys kil
naus tikslo pasiekimas. Į dar
bą, draugai ir draugės! — pa
darykime Draugijos Jubiliejinį 
Konkursų sekmnigu.

IV. '
Kiekvienas žmogus savo gy

venime ko nors ieško, prie ko 
nors siekia. Vieni ieško turtų, 
kiti garbės, treti meilės, o dar 
kiti norų viešpatauti ant kitų 
sprando. Jei tokių siekių pas 
žmogų nėra, geriau pasakius, 
nei vieno čia paminėto siekio 
jis neturi, — toks žmogus yra 
g^vas numirėlis, gyvena ifž- 
pečkio gyvenimu. Valstybės ieš
ko būdų savo prekėms rinkų 
surasti, rubežius plėsti, šalį 
kultūriniai, ekonominiai ir sy
kiu militariai kelti. Jei pas val
stybę nei vieno šito tikslo nė
ra — valstybei dienos suskai
tytos, gyvena užpečkio gyve
nimu. Noras būt didžiu, galin
gu, stipriu ir tt. yra pas visus 
žmones ir valstybes. Panašus 
norai ir siekiai yra ir organi
zacijose.

Kiekvienos organizacijos tik
slas yra plėsti viešpatavimo 
ribas, įtraukiant vis daugiau 
ir daugiau naujų jėgų ^narių) 
j savo eiles, noras įgyti vis. di
desnę ir didesnę finansinę spė
kų. Nariais augti, turtu did
žiuotis — nėra galo. Organi
zacijos, kurios tokio tikslo ne
turi, gyvena užpečkio gyven
tojo gyvenimu — amžius jų 
trumpas, negarbingas. Chicagos 
Lietuvių Draugija stato sau 
tikslų — augti nariais, augti 
finansais, būti ne vien pašal
pos, bet ir lietuvių kultūros 
centru Chicagoj ir apylinkėse. 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
ateities saulutė vis šviesiau ir 
šviesiau spindi; Draugijos gy
venimo tikslas yra augti, aug
ti ir vis augti...

Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai gyvena keturios dešim
tys penkiuose miestuose ir 
miesteliuose, po visų plačią 
Ameriką, neskaitant Chicagos 
ir artimų apylinkių. Po Chi
cagos daugiausia Draugijos na
rių randasi Springfield, po 
Springfieldo — seka Harvey. 
Springfielde randasi gera da
lis musų organizacijos jėgų, 
apsčiai jaunimo, geras būrys 
rimtų darbuotojų. Springfieldo 
draugai pirmiausia atsiliepė į

musų pakvietimų Konkurso 
darbui. Neabejojama, kad 
springfieldiečiai tinkamai pasi
žymės šiame Konkurse.

Harvey irgi nebus apsnūdo 
si. čia yra geras skaičius mu
sų darbščių organizacijos na
rių. Jie šiame Konkurse pasi
darbuos, kad dar daugiau pa
dauginus musų organizacijos 
narių eilės. Kitų miestų ir mie
stelių musų Draugijos nariai 
irgi nebus snauduoliai.

VI.
Chicagos Lietuvių Draugijos 

nariai, kur jus negyventumėt, 
prisiminkite, kad šitie metai 
yra jūsų organizacijos darbo 
metai, o podraug ir jūsų dar
bymetis. Konkursas prasidės 
už poros savaičių, — kviečiam 
rengktis stropiai Konkurso dar
bui. Turį daugiau liuoso laiko, 
registruokitės į Konkurso da
lyvius, o kurie užimti sunkiu 
kasdieniniu darbu ar painaus 
gyvenimo reikalais ir neturite 
ganėtinai laiko, tai pasirūpin
kite nors 
Draugi j on.

Prašome 
rių stoti į

Marė Kemėšis
šiuomis dienomis p-nia 

Kemėšis Draugijos Konkurso 
reikalais keliauja po sekamas 
kolonijas: WaUkegan, North 
Chicago, Batavia, Aurora, St. 
Charles, Joliet, Rockdale, Chi
cago Heights ir' kai kurias ki
tas vietas.

P-nia M. Kemėšis yra Chica
gos Lietuvių Draugijos darbuo
toja — pakviesta dirbti darbų 
organizacijos labuį. Reiškiam 
jai pasitikėjimų ir pilną koope- 
ravimų'jos darbui.

Chicagos Lietuvių Draugija.

M.

niekuomet nėra stovėjusi 
stipriai nei narių skaičin- 
nei piniginių turtą, kaip 
stovi dabar.

vienų narį įrašyti

visų Draugijos *na- 
Konkurso darbų.

J. Mickevičius, 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
Prezidentas.

KAS NUVEIKTA IR
KAS PLANUOJAMA

VEIKTI
Ištrauka iš Chicagos 

Lietuvių Draugijos 
Prezidento J. Micke
vičiaus raporto meti
niam narių susirinki
mui, sausio 8 d., Ma- 
sonic Temple svetai
nėje, 1547 N. Leavitt 
Street.

Draugai ir draugės:
Teikdamas Jums, draugai ir 

draugės, šitą metinį Chicagos 
Lietuvių Draugijos raportą, 
jaučiu vien malonumų ir pa
sitenkinimų, kad musų darbuo
tės istorija 1934 m. buvo Vi
sais atžvilgiais sėkminga. Pa
siekėm narių skaičių virš 1700, 
irkluojam piniginiu turtu ket
virtą desėtką tūkstančių.

Dėl musų organizacijos au
gimo tenka kreditas valdybai 
ir visiems Chicagos Lietuvių 
Draugijos nariams, kurie savo 
aktyviu darbu ir gerais pata
rimais prisidėjo prie organi 
zacijos ugdymo. Taipgi reikia 
tarti ačiū ir musų įvairių ko
misijų nariams, kurie ėjo sa
vo pareigas su geriausiais no
rais link organizacijos labo, o 
ypač Draugija yra dėkinga vi
siems tiems draugams ir drau
gėms, kurie nuoširdžiai darba
vosi gavime naujų narių Drau
gijai.

Praeitų metų turėjome de
šimtį mirčių, o apsirgimų aš
tuoniasdešimtis aštuonias. Iš
braukimo surašė stovi 38 na
riai, bet iš jų dalis sugrįš. Pil
nų narių skaičius yra 1724, pi
niginis turtas $35,000. Praeitą 
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ateityje Chicagos Lietuvių 
Draugija bus tas akstinas Chi
cagoje, apie kurią suksis vi
sos lietuvių meno ir sporto jė
gos. Reikia pasakyti atvirai, 
kad nenumatau k,itų organiza
cijų ateityje, kurios galėtų sėk
mingai ugdyti musų meno, mu
sų sporto jėgas, apart Chica
gos Lietuvių Draugijos.

Mes šiandie turime virš 1700 
narių, — greitu laiku turėsi
me daugiau dviejų tūkstančių, 
o gal ir visas tris. Tad kų reiš
kia šitokiai skaitlingai ir tur
tingai organizacijai, kokia yra 
Chicagos Lietuvių. Draugija, 
pašvęsti keliolikų šimtų dole
rių per metus musų jaunimo 
sporto ir meno sekcijoms prie 
Draugijos palaikyti.

Pravartu dar priminti ir tas, ; 
kad lai’, o 1934 metų Chicagos ; 
Lietuvių Draugijoje sugyveno- < 
me visi draugiškai. Tiesa, bu
vo kai kuriais klausimais pa
sireiškę maži nuomonių skirtu
mai, bet tai buvo gryna išda
va musų gerų nęrų organiza
cijos labui. Bendrai veikdami 
praeitais metais priauginome 
narių skaičių virš penkių šim
tų ir geru pluoštu piniginiu 
turtu. Bendrai veikdami orga
nizacijos labui, šiais 1935 m. 
paugdysime Draugijų dar dau
giau nariais ir pakelsime pini
giniu turtu. Iš vieningo 
darbo išplauks sėkmingo 
rezultatai 1935 metais, 
kviečiu visus Chicagos 
vių Draugijos narius j

musų 
darbo
Todėl

Liettf-

j bendrą darbų budavojime or
ganizacijos, kurioje mes patys 
esam nariai ir darbininkai.

— Maxim Lupus.

JUOKAI
—Mielas vaike, — sako vie

na poniutė savo naujai pažįs
tamai: — prieš tekėdama ge
rai apsigalvok. Neužmiršk, 
kad vedybos toks dalykas, 
kurs tęsiasi visų gyvenimų. 
Aš tai gerai žinau, nes pati 
tris kartus esu ištekėjusi.

Moterystės retežiai tokie 
įsunkus, kad jiems pakelti 

darbą, kartais reikia trijų.

DIDELES SUTAUPOS 
ant KELVINATORIŲ

Milžiniškas Kainų Nupigini mas Prieš-Sezoniniame 

Išpardavime—A prubežiuotas Šlakas—V eikit Tuo jaus!

metą Chicagos Lietuvių Drau
gija priaugo nariais 526 ir gry
nais pinigais arti $5,000. Pas 
mus visos ligos pašalpos kiek 
vieno mėnesio pabaigoje yra iš
mokamos iki centui, taipgi mi
rusių narių pomirtinės pavel
dėtojams išmokamos tuoj. Mu
sų Draugijos grynų pinigų ba
lansas banke yra didesnis, ne
gu kada nors yra buvęs Drau
gijos istorijoje. Draugija lai
ke savo 25-kių metų gyvavimo 
dar 
taip 
mi, 
kad

Kų atneš mums 1935 metai, 
— tai ateities klausimas. Bet 
reikia turėti pasitikėjimų savo 
darbo spėkoms; 1935 metai tu
ri būt musų darbe progresas, 
o ne regresas. Vienas svarbiau 
šių numatomų darbų šiais me
tais, tai 25-kių metų Draugi 
jos Jubiliejinis Konkursas. Esu 
tikras, kad į$35 metų konkur
sas bus nemažiau sėkmingas 
negu buvę konkursai praeity
je. Ypač 1935 metų konkurse 
dėsime visas pastangas, kad 
įtraukus kuodaugiausia jauni’ 
mo į musų • organizacijų. Tie
sa, mes ir {šiandie galime di
džiuotis: musų Draugijoje yra 
apie keturi .šimtai jaunų čia- 
gimių lietuvių.

Iki šiam laikui dar mes nie
ko paskatinančio musų jauni
mui nedavėm, apart to ką gau
na senieji nariai. Mes laukiam 
sugestijų iš pačių jaunuolių 
musų narių,' pageidaujam, kad 
jiems naudingi sumanymai iš 
jų pačių. išplauktų. Taipgi no
rime, kad jaunimo jėgos dar 
daugiau padidėtų pas mus.

Mes žinome, kad musų or
ganizacijos jaunime yra įvai
raus sporto ir meno entuzias
tų. Neabejoju, kad netolimoje

SPECIALIAI

I”

MODELIS V

Specialiai $99.50
Tai yra speciali kaina.-L-ne- 
palyginama šiandien. Pasi- 
dėjimui vietos virš aštuonias 
kvadratines pėdas. Sušaido 
keturias ir pusė svaro ledo 
išsyk. Turi daug naujų Kel- 
vinator ypatybių.

Klauskit 
lengvi) JAmokėjiinu pla- 
na. Mažas (mokėjimas, 
likusi kas mėnesi su 
.Elektros—Patarnavimo 
sąskaita. Padengimui 
nuošimčių ir kitų iš
laidų, truputi augštes- 
nė kaina bus imama 
už daiktus imamus ant 
išmokėjimo.

F E D E R

apie muša

P
INV"A NIEŽANČIOS ILES KRAUJAIS TEKA 

Nereikia plauti 
• žymiai . Palengvintos su 
Rectade No 1 ar 2 žiūrint 

reikalingumo
Didelė Tūba s“p™« 50c
Rectade ; Laboratories
64 W. Randolph St„ Chicago, 

Kamb. 402. 

PERMANENTS 
Special atpiginta 

RINGLETS 
$2.50 IR $3.50 

Special su ’ aliejaus soliucija 
/CUTDTVV TPMDTTM1SHIRLEY TEMPLE) 

$4.00, $5.00 IR1 $6-50 
Permanents dėl kūdikių $4 QO 

tiktai . u..... ..... .......
MUSU f \ 

SPECIALYBE' 
dažyti ir baltin
ti permanents 
Puikiausi plau

kų stiliai.

I

Jeigu atsinėšit ši apskelbimą 
nuleisim $1 už Permanent 

virš $2.50.

Su kiekvienu $5 permament duę* 
da $1 skrynutė Rosėpetal

ROSEUPETAL " 
BEAUTY SHOPPE 

Perkelta 3133 S. Halsted St. 
(Auditorija) Tel. Viotory 8187 

i i 11 mi ..  ,.... n
■ ; ' ■

’IO
IMOKĖT

Likusi bu Elek
tros Sąskaita

MObELIS SA

Sutaupyk $50 ant šio 
didelio Kelyinatorio

Pirmesnė kaina šio refrigerato- 
riaus buvo $199.50. Dabar tiktai 
$147, Virš dešimts kvadratinių pė
dų vietos pasidėjimui. Sušaldo 
dauiau negu penkius svarus ledo 
išsyk. Pakankamai didelė 
asmenų šeimos.

Prie kalnų paminėtų Siame apskelbime, Ir pažymėtų ant mumj 
prekių, 2% bus priskaltoma dėl specialių pridėtinių taksų.

dėl 6

ShopsEleętric
Dou>ntown~ 72W. Adams St.—132 ’S. Dearborn St.

Telephone RANdolph 1200, Local 155 
or your Httrest ELECTRIC SHOP

AL C O U P O N S

4562 Broadw«y 
2618 Milwaukėe Are. 
4835 Irvin* Park Blvd. 
4231 W. Madison St. 
4834 So. Ashland Avė. 
3460 So. State St.
852 W. 63rd St. 

2950 B.92nd St.
11116 S. Michigan Avė.

Vienatinis Lietuvių 
DEGTINES 
SANDELIS

Ątyda Namų Savininkams
Galit pasiskolinti $100 iki $2,000 pataisymui savo 
namo. Paskola atmokėsite lengvais išmokėjimais 
nuo 1 iki 5 mėty.

Ateikite ir pasikalbėkite su mumis.

HALSTED HCHANGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted St

imMunmum&umo) 
CHICAGO. ILL

Bourbon Degtine, 8 mėnesių se
numą, 90 prof. H!) 

keisas .... w
My Old Pal. 8 mėnesiu _ ___

senumo, 90 pr. 
keisas ...... ................

Kentucky Colt, 1 meti 
senumo, 100 pr. 
keisas ...................

Parduodam visokią degtinę, ko
kia tik , randasi ant marketo ir 
ko jūsų širdelė pągeidauja.

INTERNATIONAL
WHOLESALE

WINES & LIQUORS
4611 S. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470

*13.50
M

M 7.50

Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mažais Mėnesiniais* Išmokėjimais nuo 

5 iki 20 metų
PINIGUS MUSŲ DRAUGIJOJ
Mes mokam 4% už kiekvienų dolerį 
dividendų, pagal uždarbio. Praeityje 
išmokėjome 4%.

Musų draugija yra viena iš tvirčiau
sių finansinių įstaigų po Federal Val
džios Priežiūra.

Mums depresija visai nepakenkė. 
Reikalaudami visada galite gauti savo 
sutaupytus pinigus. įstojimo 
nereikia.

TAUPYKIT

mokėti

invesU 
per U.

FederalSavings
AND.LOAN ASSOCIATION

Saugumas jūsų 
menty apdraustas
S. Government ištaigą— 
Federal Savings and Loan 
Insurance Corpora t i o n, 
Washington, D. C.

Leavitt Street
PHONE CANAL M79

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas. 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas



ui-. w1

VALIUTŲ KARAS

pievą

MAIŠTAS GRAIKIJOJE

t (prie grįčios), 
kurini mum lnil<

STEINMETZ AS, LENINUI

< SERGA ST; KAIRYS

'«*Jfiį£U .trithPiškai«;...klausi-. inas .ĮuMašįnn
> ,. .n'-*' -•• ■ •}*\,' ‘•Ą; «•.'*' ' v" \ *••.'■ •£ »,.:•* />?***£ <

įJUg^į

atliko labai sėkmingai, taip kad 
laikinoji Lietuvos sostinė. susi- 
lygino sanitarinių sąlygų at
žvilgiu su Europos, didmiesčiais.

Entered as Second Class Matter 
. March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago; III. under the act of 
March 3rd 1879.

Subscription Kates: 
88.00 per year in Canada 
$7.00 per year outside of Chicago 

•88.00 per year in įChicago 
3q per eopy.

Naujiena* eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia' Naujienų Ben
drove, 1739 S»;Halated St., Chicago, 
111. Telefonas Canal 8500.

$8.00 
- 4.00 
M 2.00 
. 1.50 
. .75

Editor P. GRIGAITIS

Augiau)
Reikalaukite

ant feilę kur, jpąrduoda^

NAUJIENOS
The Lithuaniait Daily News 

Publiahed Daily £xcept Sunday by 
2 be Uthuanian Newa Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

-žmonių prie jo įstaigos susto^ 
jo šimtai. Sunku pasakytų 
kada jis grabęrium pastojo^

AMERIKOS; PARODA” 
CALIFORN1JOJE

i

Apžvalga
H . - ... . I. ' .Į - - . . ... -

kraščių . bus gatavas Jums pa«J 
ttoauth Jisai tenai stovi ne 
vo Jųsų

deleL < i iR' j

■■

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams

- Dviem mėnesiams _____
Vienam 'mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .........   3c
Savaitei 1118c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
4 paštai

Metams 87.00
Pusei metų 3.50
Trims mėnesiams .. ........  1.75
Dviem mėnesiams ..... ..  1.25
Vienam mėnesiui 75c

Lietuvon ir k|tur užsieniuose 
<Atpiginta>

. Metams 88.00
Pnsei metų •♦••••••••••••••»•«••••••••••••• 4.00

. Trims mėnesiams ___________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto' Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Amerika numušė auksinę vertę savo dolerio 41 
nuošimčiu, kadangi ji negalėjo atsilaikyti tarptautinė
se rinkose prieš nupigintą Anglijos svarą'sterlingų. Ta
čiau dabar sterlingų vertė vėl puolat Ką darys Jungti
nės Valstijos?

Jeigu jos norės atmušti anglų ataką prieš savo pre
kybą, tai Rooseveltui teks dar labiau nupiginti. doleri. 
Dabar doleris yra vertas 59 auksinius centus. Prezi
dentas turi teisę numušti jo vertę iki 50 centų.- Bet kas- 
gali tuomet, sustabdyti anglus vėl paleisti savo, valiutą 
(pinigus) ižemyn?

šitoks lenktyniavimas valiutų piginime yra pana
šus j “karą” tarpe pirklių, kurie muša savo prekių kai
nas, stengdamiesi,.5 nuo? kits kito paveržti pirkikus. To
kia kova paprastai' padaro daug nuostolių vienai ir ant
rai pusei, o kai kada priveda silpnesniąją pusę ir prie 
bankroto.

f s J •

Šis Anglijos ir Amerikos pinigų karas irgi daro 
nuostolių abiem pusėm. Jisai, be to, stato į pavojų ir 
kitas šalis* kurių. pinigai turi aukštesnę vertę, kaip ang
lų ir amerikonų. Taigi; jisai trukdo viso pasaulio eko
nominį atgijimą. Kodėl Washingtonas ir Londonas ne
nori to suprasti?

Senojo respublikos . vado Venizeios’o šalininkai 
Graikijoje sukilo prieš dabartinę jos vyriausybę. Suki-; 
lėliai pasigrobė penkis stambius karo laivus irr keletą 
submarinų. šitomis jėgomis -jie bandė paimti. sostinę 
Atėnus ir centralinį valdžioj, ginklų sandėlį Salamis 
mieste. Bet jiems nepasisekė.

Dabar sukilėlių rankose yra Gretos sala ir dvi šiau
rinės provincijos — Makedonija ir . Trakija. .Valdžia 
sumobilizayo prieš juos vigas savo jėgas, ir sukilimą ji 
veikiausia , numalšins.

Kodėl venizelistai padarė šitą maištą, aiškių žinių 
nėra. Bet, tur būt, dėl to, kad jie negauna tiek vietų 
valdžioje, kiek jų,turi valdančioji partija,. Kaip vienoje, 
taip ir antroje pusėje yra .daug generolų ir. laivyno , ka
rininkų, kurių apetitai dideli, o ambicijos dar didesnės.

- Šiaip tas vidujinis karas vargiai turi kiek didesnės 
politinės reikšmės. ’ r

Prie Pacifiko kranto, • San 
Diego mieste, šiemet .įvyks, di- 

u delė tarptautinė paroda, kuri 
prasidės gegužės mėn. 29 d. ir 

. tęsis iki lapkričio .11 d. , ,
Jos planas bus^panašus į bu

vusią Chicagoje “šimtmečio Pa
žangą”; bet joje bus pastatyta 
daug ispaniško stiliaus trobų.

Lietuvos laikraščiai rašo, kad 
• sunkiai serga Kauno miesto Hr 

• .goninėje Lietuvos socialdemo
kratų, vadas, inžinierius Stepo
nas Kairys. Jisai būti apfe 

, 57 metų amžiaus.
St. Kairys buvo vienas Lietu

vos Tarybos narių, kurie pasi
rašė po, Lietuvos Nepriklauso- 
mybes-Deklaracija 19m. Vil
niuje/ Paskui, jisai, buvo išrink- 

;ta» atstovu į Steigiamąjį Sei
mą ir į visus tris paprastuo
sius seimus.

Buvo veiklus St.. Kairys ir 
u savo profesijoje, kaipo inžinie

rius. Kauno miestas jam pave- 
.idė įtaisyti vandentiekio'ir ka* 

_ nalizaciins. sistema. _^ ka i alsai

Prieš.; keletą metų įniręs di
delis ... elektrikos ,, inžinierius 
Charles Steinmetz, kuris gyvej 
no Schenectady mieste, • N. Y.; 
ir dirbo milžiniškose General 
Electric laboratorijose, buvd; 
kaip žinoma, socialistas. Iki pat 
savo .mirties jisai priklausė So^' 
cialistų■. partijai irt keletą kartį; 
kaipo jos kandidatas, “runijd” 
į įvairias valdiškas viątas saVd 
mieste ir valstijoje.

Suprantamas : dalykas todėl, 
kad jisai laba į; interesavosi Ru
sijos revoliucija^. kurk)^ bolše
vikiška valdžia^pasigyrė steig
sianti ..Rusijoje “socializmą”. 
Inžinierius Steinmetz, . kaip , ty- 
piškas. amerikietis, pinažai nusi
vokdavo apie bolševizmą, o dar 
mažiau apie ekonominį , sięvj 
Rusijoje, ,■>matyt, buvo patikė
jęs tąja* bolševikiška reklama 
in 4022? m. > pasiuntė per vieną 
Maskvos agentą, Losevą, laiš
ką Lenimii, linkėdamas jąm 
“didžiausio pasisekimo” ir >pa- 
sisiulydamas jam padėti savo 
inžinieriškąią gabumais.

Steinmetz! rašė sovietų dikta
toriui:

Antradienis,; kovo 5, 1935
mais, o ypatingai elektrikos 

i. konstrukcijos darbuose, ga- 
■ lėčiau padėti Rusijai bile ku

riuo budu,(.patarimais, suges; 
rijoms ar instrukcijoms, aš 
visuomet ir . mieliausiu noru 
padarysiu visa, ką tik gale- 

- siu.”
“Nauj. Gadynė”,. kuri paskel

bė šitą susirašinėjimą tarpe 
Amerikos inžinieriaus ir Rusi
jos diktatoriaus, paduoda iš
trauką ir iš Lenino atsakymo 
Steinmetz’ui. Pasirodo, kad 
bolševikų vadas nebuvo nieko 
girdėjęs apie genialų elektrikos 
inžinierių, iki jam apie jį ne
papasakojo grįžusieji iš Ameri
kos sovietų agentai. Nudžiugęs, 
kad toks stambus mokslo vy
ras simpatizuoja komunistų 
planui paversti atsilikusią Ru
siją socializmo židiniu, Leninas 
jam dėkojo ir sakė:

“...Jus, kaipo elektro-jnži- 
nierijos atstovas, dirbdamas 
vienoj iš labiausia techniškai 
pažengusių šalių, veikiausia, 
įsitikinote, • kad kapitalizmą 
būtinai reikia pakeisti nau
ja socialine (socialiniai-eko-

nomine? — “N.”- Red.) san
tvarka, 3u,| planingai regu
liuojama ekonomija, kad tuo- 
mi bu;tų užtikrinta gerovė! 
plačiomsioms darbo minioms 
elektrifikacijos / (I '— “N.” 
Red.) pagrindu.” 
šiandie, skaitant tuos nabaš- 

ninko Lenino žodžius, dina juo
kas. Garsusis; bolševikų “teore
tikas” planavo,. įvesti naują vi-; 
suomenės santvarką Rusijoje! 
JtelektrWka€ijos” pagrindu!

Vadinasi, paėmei šalį, kurioje) 
daugumą gyventojų sudaro nu
skurdę ūkininkai, pristeigei, 
elektrikos gaminimo stočių, nu- 
tiesei nuo jų varines vielas 
skersai ir išilgai neišmatuoja
mų krašto plotų — ir .turi soį- 
cializmą!
.šita naiviška rusų dikitatok 

riaus idėja rodo, į kokį keblu-į 
mą jisai buvo pastatęs save iįv 
Rusiją savo, avantiūristiška po
litika. Jeigu Steinmetz butų bu-< 
vęs ne tik inžinierius, bet ir.' 
ekonomistas, tai jį tas Lenino- 
laiškas butų pusėtinai pralinks
minęs. Bet nežinia — gal būt, 
jisai ir nusijuokė?

MARCAS BAUKAS

Autorius supliuško prie Am. arklio
(Tęsinys)

Arklių; lenktynės: “...Išbėgo 
būrys ,raitelių į didelę žalią 
pievą.., Kaę, per arkliai I O kar
čiai, o sprandas, o uodegėlės.” 
(Gal kaip žemaitukų?) Arklių 
lenktynės čia-...eina, ne pievai 
Lenktynėse yra tik risokai ar
klai, kurie kaip tik ir nepasi
žymi tuo ‘‘o karčiai, o spran
das, o uodegėlės.” Pinigai ant 
laiminčio arklio tąip pat ne
dedami taip, kąiip Cvirka nu- 
paisto. Bent 65 nuoš. žiurovtj 
nededa daugiau kaip du dole
riu ant vieno arklio. Kada gi 
esti, šimtas ant kurio arklio 
uždėta, tai faktas pažymimas 
su kreida juodoj' ; lentoj. O 
grinorius. Krukelis kloja šim
tines ant vieno arklio. Bet 
pirma uždėsiant tokią pinigų 
sumą, jis nueina į stainią ap
žiūrėti arklio, kuris manoma 
laimės. Suduoda arkliui per 
strėnas, pakelia uodegą, pa
žiūri į i dantis, .ar tikrai tas 
arklys* laimės . lenktynes. Tę- 
kie Kvukeliai negauna progos 
nė proustainią kalbamų arklių 
praeiti. . Valkatų, kurie rinktų 
dešimtukus arklių lenktynės^, 
arba sakytų prakalbas, tai)) 
pat nėra."Nuvažiavimas ir į- 
žangos bilietas jų neįleidžia. 
Gal labai retai pasitaiko vie
nas kitas išimtinumas; bet ar 
apie .tai. norima kalbėti? Tę- 
liau, kada arkliai, bėgo, “bu
vo mątytjtik žokėjų baltds 
nugaros.” Tikrenybėje jų mi- 
garos buvo baltos, . raudonos, 
mėlynos, juodos, geltonos ir 
kitokios, kad palengvinti žiiį- 
rovams atskirti vieną nuo kito 
bėgančius arklius.

Geležies t liejykla (faudry) 
ir fizika. Geležies '.liejykloje 
sprogo, spyžiui . tirpinti t did- 
žiansias katilas, ištirpęs spy- 
zuis pasiliejo į dirbtuvę, .degė 
mašinų medinės dalys 9 lbosas 
nuvarė juoduką . užsukt kra
nus, kada . ugniagesiai . užge
sino ugnį, tai atrasta >> pegro 
balti kaulai. Paties autoriaus 
žodžiais: “žpržą (nęgrą) • iš
traukė tik po kelių valandų, 
kai ugnis buvo užgesinta. Jis 
juodomis, suanglėjus io m i:s 
rankomis laikė nusitvėręs gal* 
,pąj Rpsė Zoržo buvo suvirusi 
į metalą ir balti kaulai kyšoję 
iš,, sugulusios, ' dar v garuojaii* 
čios ^geležies), lapos.”, Ir dram
blio kaulų ir tų kaulų pelenų 
.neliktų, jei jis patektų tęri, 
kur žoržas pateko. < Garu i ir 
pelenais; Jąv liekanos, išlėktų $ 
orą. i Bppdras > liejyklos-vaiž- 
das tęip. pat kreivas/ liejyk
loj mažesnių /ir , didesnių ka- 
tilų.nę.rą?j ir. diUel^jė, liejykloje 
dažnai vapsįempmavsuyienu 
kątįlu-furnąsu.v Yra maži,, ka
bliukai, kūrimą moldęriai na* 
ša ištjrpjntą .gęježį pilti jfor-

[pat nėra. Liejykloje yra tik 
raudona geležis, durnai, žemė 
ir prakaitu permerktais nu I 
bais darbininkai. Jei iš tikro I 
butų “didžiausias katilas per-į I 
sprogęs,” tai butų ten žuvą I 
daugelis darbininkų, ne vie; I 
nas negras. Supratimas, kąij^ 
galima palikti milijonierium, 
taip pat kreivas. “Dešimtį pra-. 
ris katilai, ugnis, ištirpęs plie-. 
nas—vienas iš jų bus milijo
nierius.”' Iš tų, kurie liejyk-u 
lose dirba, deja, vargu blią 
vienas iš dešimt milijonų mi-' 
lijonierius. Jei taip lengva 
butų ten pralobti, tai iš tikro 
Amerika butų Amerika. Beje, 
pas mus sako: ^‘Netinginiauk, 
kaip nigeris.” (j pas autorių: 
“Pranas dirbo, kaip negras.”

Rezidencijos ir nekilnojamo 
turto agentas. Ztnonės prakiiP 
tę perkasi rezidencijas už 
miesto. Žinoma,Jte perka gra
sias vilas, puikioj aplinkoje! 
kur ... .. v. . • -5 1
niai 
kur 
bes,

.4
/‘dvidešimt,. penki vaisi- 
medžiai (prie grįčios) Ji 
“žemė, kurioj auga ..bul« 
bananai, apelsinai...” Tai 

tuojau už, Bruklino, ten tarp 
dviejų baltų .kelių, kur :stovi 
fabrikas, golfo laukas... Rašy
tojas, matoma, > galvojo ,apieH 
Lietuvos.) dvaro centrą, vaiz
duodamas,, amerikiečių ręzi-; 
denęijų sekcijas, čia -apie re*j 
zidenciją,. ar vilą, kaip tik i# 
nenorima vaisinių medžių ir, 
Kulbių. daržų. .Auginami čia* Į 
grožiniai medžiai ir , gerai prP 
žiūrima pieva, kurį kas antrųL 
ar , trečią dieną, nuplaunama. 
Paskui amerikietis greičiau 
patikėtų, jei kas sakytų, kad 
Cvirkai .ant pilvo, auga banali 
nai ir apelsinai,-negu kad jie< 
auga Rroklino užmiesty. Vaę 
Cvirkos- agentas: palieka kli-i 
jautus pusvalandį ir bėga į< 
krūmus lakštute pačiulbetij 
čia agentai kaja, kol geležiai 
karšta. Tokst agentas, kai# 
Cvirka jį nupiešia, ir cibulio! 
čia..neparduotų.

Graborigs. Bfank Kruk niė-j 
tesi iš ;vietos į iyiptąhJ<aip Šufc; 
va paplakusias,? ir iš naktie^ 
pastojo graborium ir tik 28$ 
puslapy. Taigi,, jis nebus nėj 
šimtą poslapių; graborium. t Iq 
koks tas, iš . nakties .atsiradę^ 
vgraborlus?. Pirmiausia “laidoj 
jimo. įmonės iškaba,. fkųri ka^ 
bojo su aliuniinijaus raidėj 
mis» peokiųi meįrų; ilgio”-ir isi^ 
apie užimto v žodžių užrašu^

Į VISUOMENĘT

ii

Antrojo transatlantinio skridimo darbas ei
na prie užbaigos. Skridimas turės įvykti šį pa
vasarį. Prieš pabaigą gegužės mėnesio; Įeit; Fe
liksas Vaitkus' ketina jau buti Newl.Yorko air- 
porte, iš kur jisai su “Lituanica lI” pakils į orą, 
kai tik federalinis Oro Biuras praneš, kad at
mosferos sąlygos virš okeano yra; patogios.

Lakūnas yra išlaikęs visus kvotimus ir turi 
paliudymą iš valdžios, kad jisai yra? kompęten- 
tiškas tokiam, žygiui. t Lėktuvas yra. pripažintas 

; tinkamai įrengtu. * Dabar AYashingtonas jau rū
pinasi; gauti diplomatinius leidimus iš1 tų* šalių, 

$ per? kurias “Lituaniea II” skris.
Taigi; laiko jau labai nedaug beliko iki?mes 

išleisime Feliksą Vaitkų įr.tą pavojingą kelionę, 
1 ir mes turime sukrusti visu smarkumu, jeigu no

rime, kad per tas kelias savaites hutų pabaigtos 
mokėti visos išlaidos. Aišku, kad. sąskaitos turi 
būti apmokėtos, pirma negu . atris skridimo 
diena.

Todėl, šiuo, mes atsišaukiame į visus gerus 
• valios lietuvius, kviesdami juos padėti musų šį 
didelį darbą sėkmingai užbaigti.. Prašomer pa
vienius asmenis paaukoti šitam tikslui kiek*kas 
gali ir parinkti auką tarpe savo draugą jr pažį
stamų.- Prašome draugijas ir didžiųjų organiza- 

i. cijųkuopas paškirtinorspohelętądoleriąiš^- 
vo iždo. Prašomo kur yra galima surengti halių, 
vakarėlį ar kokią kitą pramogą, skridimo naudai.

• Feliksas ^Vaitkus yra pasiryžęs ‘‘ATLIKTI 
SAVODALĮ”, rizikuodamasgyvastim, idantpa 
saulis įsitikintų, kaip: mes, Amerikost lietuviai 
branginame savo gimtąjį' kraštą. JTad,; pašiau 
kokimešiek-tiekirmes.

i

Atikas s prašome siųsti * iždininko, Justino 
Mackevičiaus, vardu.

AMERIKOS} LIETUVIŲ TRANSATLANTINIO !
............... -SKRIDIMO SĄJUNGA. 'MM

’ VvA L D ¥B A;

ANTANAS G.. KART ANAS, Prezidentas 
, PIUS GRIGAITIS, Vice-prezidentas. 
(,WM. J. KAREIVA, Vice-pręzidentas.
• MJN AR VIDį Vice-prezidentas.
•ANTANAS^ .& VAIVADA^ Sekretorius,

1 1739. South Halsied Street, Chicago, III.
‘ JUSTINAS' MACKEVIČIUS, Iždininkas

•'2324 South Leavitt Street, Gliicago?Ill.
BRONE BITAUTIENE. 

flDR,A.LDA¥H)ONlS. 
.• ADV. A. At DOBBS^-Dubickas. 
iJ.HERTMANAVIČIUS
GEO. J.STUNGIS

M®
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Antradienis, kovo 5, 1935,

MUSŲ SKAITYTOJAI wHh thąt of Bridge

susirasti

tik savo

žaislu kos?

PolitiKa

iO J.,© JT PulĮntąn 8011

va

Gerkit ir Reikalaukit

ward

rinkimais.

HmI

Lietuviškos 
Degtinis

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSE

. Mes
•rysUs

gero darbo 
patenkinimo

Ghicągos Fedoralią Rezervo 
Bankas paskelbė, kad šių.,me-i 
tų pradžioję algos buvo .paki
lusios 6%, palyginus su atlygi
nimų apie, metus .laiko atgal, 
ir, kad samdą padidėjusi apie

įsteigta
1925 m.

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvienų

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

BATHS 
MAUDYNES

STOGAI 
ROOFING

Radiatoriai ir K 
RADIATOBS & BOI

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI
$200 importuoti kaurai
$300 kaurai ...
Parlor.
gomojo kamb.

turėtų 
savo 
žmo-

ANGOS 
COAL

4083 Archer Avė.
tarp California ir Mozart

KNYGOS
BOOKS

vėl pasilieka 
Vietinis.

WGES 
1360 kilocycles

GYDUOLES 
MEDICINE

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGJNEERS

BOILERIŲ Taisymas
BOILER REPA1RING

, a. ■ . V j,. ». .» * • I ii-

successful: Mrs. Dulinskas 
M r. Byanskas

]or —- let us sec more cf it... We 
all .are proud of you! —Julia.

P. S. The meeting of the Brigh- 
ton Park brandi will be held in 
conj’ųnction 
port, this^Tuesday, at Bridgcport

ANT 
^1‘IRMV 
MORGIČIŲ 
1-3-3-JV 
l’AGYVE. 
MM U.

MAX KOHN. Turim Rusiškąir Tur
kiška tabaką, 1728 S. Halsted St. 
Canal 9345.

Susirinkijpui pasibaigus drau
giškuose pasikalbėjimuose 
ginčai baigti. Draugiškumas

pas kliubieėius 
kaip buvęs.

Šitam kliubui pata 
riama saugotis W. SCHAULER’S STORAGE 

4644 N. Western Avė.
Dętalis rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. 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-~445. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

Šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
danti Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausme. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumu. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

Algos pakilusios 6 
samda—-4%

9 vai. vakare 
iš stoties

; WSBC
* ■

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKAMS .
PROGRAMAS. >

Senu ir nauju lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St.. Chicago, I1L

Dar apie Roselando 
kliubo ginčus

Jeigu norit 
pigumo

ii ...... ,...._......  ,
Boilerių taisymą ir nitavimą 
sekanti syki paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. Wabash Avė. 

Telefonas dieną Calumet 6884 
nąkti Lakview 5490

RADIO TAISYMAS
RADIO REPAIRS

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

Visose Alinėse
Mutual Trijų 

žvaigždžių r 
Kentucky 
Bonrbon

Tūkstančiai namų var- 
__  i. be suodžių Tro- 
picair anglis—Garantuotas svarumas 

$4.75; Mine

PAGELBA INKSTAMS
Tai vaistas, kurs numalšina skausmą 
pečiuose, pagelbsti inkstams, geras 
nuo pūslės uždegimo, nuo skausmo 
strėnose, nuo skaudaus ar perdažno 
šlapi nimos.

Padarytas iš švariausių dalių.
Viena pilė prieš kiekviena valgi, 

dvi vandens stikle prieš gulsiant.
Kaina 60c., per paštą 65c.

Rezultatai garantuoti arba graži
name pinigus.

WALDEN DRUG CO.
336 E. 43rd St., > Chicago, III.giesim- 

tenkinasi lietuviškom 
— meliodijom: Kur 

Jie tuoj savo balso pa- 
iš italų operų arijas!

TABAKO Krautuvės 
TOBACCO STORES

Apie lietuvius kon 
traktorius

Kreipkitės ,vii 
iTINTHAL PLl 

SUPPLY CO. 
1635 W. Division St. 

kampas Marshfield

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
OCCZ IKI “

Garfield Parko Vyrų ir Mole 
rų kliubui gręęią “pavojus"

ROSELAND ~ Suvienytas 
lietuvių kliubo wardo susirin
kimas, įvykęs 
yasario 27 d 
thinjė, buv

Pavasaris jau nebe toli ir 
netrukus prasidės budavojimas 
ir remantavimas. žmonės pra
dės kontraktorių ieškoti, bet 
vargu juos bus galima suras
ti, nes jie laikraščiuose visai 
nesigarsina. Kur-gi tie kon- 
traktoriai dingo?

Musų kontraktoriai 
susiorganizuoti ir turėti 
centrų, į kurį, prireikus, 
nes galėtų kreiptis.

GĄRF1ĘJU) PAĘK — Lietu
vių Vyrų ir Moterių pašelpinis 
kliubas šeštadįenįo vakare ko
vo 2 d. turėjo parengęs ban- 
kietų McĖnerny svetainėj, 
4039 W. Madison SL

Bąnkictas, buvo, šaunus,ir 
publikos buvo atsilankę daug, 
ir ji linksminos iki taip sa
kant, “antrųjų gaidžių”.

Laikę vakarienes, kliubo, 
pirmininkas Jurgis Medęlins- 
kąs pakvietė keletu žymesnių 
svečių ir darbštęsnius kliubo 
darbuotojus pakalbėti, būtent 
pp. Zalagėnų, Juknį, Stanionį, 
Bagdonų, N. Radį, Dr. A. J. 
Gussen ir kitus. Jie, pasakė 
tinkamas kalbas, su gerais lin
kėjimais, kad kliųbąs įstengtų 
sutraukti visus lietuvius į sa
vo tarpų. Baigiantis vakarie
nei a į važąa vq “Kaimiečių 
Kvartetas“ ir buvo pąkviestas 
padąinuoti. Reiškia, vakarie
ne (baigta .su dainomis.

U^aigiant vųkąrjęnę Jdjpbo 
pirmininkus J. Medelinskas pa
kvietė visąs dalyvius Jcovo 10 
d. atsilankyti į kliudo susirin
kimų ir p^jsirašyti, nes tų die
nų nauji nariai busjų priįpia- 
mi mųpąžinta įs.lojjmo kaina,

GENERAL RADIO STORE 
Lietuvių Elektros Krautuvė. Pigiau 
parduodam lengvais išmokėjimais ir 
geriau pataisom elektros ledaunes- 
šaldytuvus, skalbimui mašinas, mo
torus. Radios. Atvažiuokite pasitarti 
— arba pašaukit Lafayette 6195, M. 
Shills atvažiuos pas jus. 3856 Archer 
Ąyeąue. M. Shills, biznio vedėjas 
ir elektros inžinierius.

K.VIĘT
Gėlės vestuvėms,. banketams , ir,, 

nagrabams.
3316 S. Halsted St,

Phone Boulevard 7314. Chicago^, III.

THE BRIDGĘPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo ? Pašaukite mus .ir mes pasa
kysime .Įdek k " 
taipgi darome

8216 So. Halsted Street.
Tel VICtory 4965.

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

Pataisymui radio su ga
rantija pašaukit' 

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

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

Kai-kas bando paneigt; ar 
bent išgint iš Radio progra
mų armonikas ir polkas, kai
po ne lietuviškų padarų. Toks 
lietuvybės gerbimas ir man 
ne svetimas, ir daugeliui apart 
manęs, tokios nuomones, kad 
lietuviams reik 
t u visko.

Bet kų duot 
kurių lietuviai 
savo

35%
Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės ,visuomet i-------------------- MBIN0

complish even more. We wish to 
extend oųr vvholehearted thanks 
to the individuals whose efforts 
were of importance in making this 
affair 
Ęrnęst Dulinskas, Mr. Byanskas, 
Genevieve Giedraitis, llelen Vespen-, 
der, Mr. Romanas, and othcrs. Our 
hearty thanks!

Bruno displaycd to us tliat he 
can make a good chairman, fine 
work, Brooksic, Old Boy!

One coniėly lass whose name is 
homonymoąs to thą most attractive 
month of the year, has dęvelopcd 
of late a habit of asking ųuestions.. 
Pertinent perhaps, būt nevertheless 
vėry inųch disconccrting to yours 
truly... Really J. Z. you put me iii 
at ease!

Sęme pcople make candy, and 
others bake cakes... I’m certain 
however thpt nothing inadc thus far, 
surpasses the enticjng aroma, deli- 
cious flavor and exccllent ųuality 
of apple pieš... Moulded and baked Į 
by the one and only, Helen Damb- 
rąs.

Through the cęurtesy of the re- 
nown Julia Zogas, the Bridgcport 
branęh has at lašt foupd a loca- 
tion for the prospcctiye sočiai... 
The date is, this Thursday... The 
placc... At the hotne of the above 
mentioned young lady.

Would it not be advisable for 
the certa|n few of us to assiune a 
conipromising attitude?.. This mat- 
ter is quite serious... It is readily 
ębvious. to everyone tljat in order 
to accomplish things of note, xve 
mušt act in a unit, forget, ignore j 
personai differeuces and strive to 
direct oyr efforts to the improve- 
ment of mutųal benefit. Reniember 
the old adage — for np truer 
words have been uttcred — “In 
unity there is strenght.’’

Dear Gracious Lady, won’t yoų 
please grace our meętings more 
freųųently xvith your desirable pre- 
sence?.. Please? —Tonuks.

Floyd, Yvere you dissapointed in 
your Jittle lady in blue?.. She put 
the scene on unite often Sunday. 
Lady in Blue! You better vvaten 
Floydie»a bit eloser, yours truly is 
interested!

Lucky Birdie, to ha ve such beau- 
. | tiful flowers from the boy friends. 

Beautiful flowęrs, wondeęful giri...
Didn’t our Birutė look wondcr- 

ful in xvhite? A very becoming co-

Specialė kaina RELIEF pirkėjams 
$5.17 už toną 

Plūs 2% Illinois taksu
No. 1. Nut Illinois anglis, orindžio 
saizo, geriausia virimui šildimui ir tt. 

Nėra dulkių.

REINER COAL CO.
Augštos rūšies anglis per 25 metus. 

1804 W. 59th St. 
Grovehill 1000.

AUTO Patarnavimas
ATPTA CK'UVrr'I? Aulu oUilvVlvlli

$25.00
$35.00

miegkambario ar val-
__ * rakandai .... $30.00 

Atdara vakarais ir nedalioj.
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

lietuviai turime nemaž, o ke
lias dešimt. Tik keletas šo
kių plačialiau težinomi. Tė
čiam abejotina ar per radio 
grojimas liętuviškų šmotelių, 
ypač nęgivdėtų, daugelį pa
tenkintų? Blogiau su muzi
kaliais įrankiais; netik skudu
čiai, rageliai, bet ir kiek pla-> 
čeliaų žinomos kaųkles, abe
joju, ar armonikų užvaduos.

Kųgi duot lietuviams vietoj 
polkų, armonikų?

Leiskime sau, kad tie kų 
ėmė peikt armonikas, polkas 
yra patis maž-dąug giesmi
ninkai — menininkai, gal ne
blogiausiais ir balsais. Jie 
geidžia būt samdomi dainuot; 
pąrodyt kų gali 
vienos 
viškojs

Pažiūrėkime, ar kiek prasi 
lavinę menininkai 
ninkai, 
dainom 
tau! 
rodymui 
lietuviškos lieka perprastos.

Tad, pasakykit, meldžiamie
ji kų-gi radio klausoyaųis 
duoti užuot, polkos — armoni- 

Arimantas.

J MODERNI. 
' ZACNOS 

NAMŲ.

VYTAUTO
Building and Loan Ass’n.

V. I’. l’IERZYNSKI, Secretory 

4559 So. Paulina St.
' Phone YARDS 014B

Pjanciškus Kibelis
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 3 dieną, litą valandą ryte 

1935, m., sulaukęs aųižiąus, gimęs Chicągo, III., rugpjū
čio Ž4, 1915 m.

didelįame nu^udųne motiną Opą (po tėvais Kazlausr 
kaitė);.tėvą Anįurrą, 2 jjeserią Emiliją ir ^Bropislavą, dėdės — An
taną ir ,Karoliną Kpzjauskips, Vladą šilkaitj, Bronislovą jr dėdyną 
ŠUkĄiiius, Adolfe ir kdW Bartkuj, Ju.oWpą ir dddyną Sutkaus- 
kiu0. tetą Opą šil^nskienę ir giminės Aplinkoj, Lietuvoj, 2 dėdes 
Stanislovą ir ..Vincentą Kązląuąkįus ir giminės.’rvr.r’ . v---- x_. —nn.. g St. Boulevard 7357.

kovo 7 dieną, 8 vai. iš ryto 
Žįhycią, kųrięje atsibus gedųlin,- 
iš ten bus nulydėtas i švento

Pranciškaus Ribelio giminės, draugai ir pažystami 
kviėciami dalyvaut laidotuvėse ir suteikti jam pas-

Dar ne pavasaris— 
šiandien pranašauja 

sniegą ir šalčius
Nork Chicago per keturias, 

paskutines dienas džiaugėsi 
tikrų ,pavasarišku oru, oro 
biuras persergsti chipagiečius, 
kąd nesidžiaugtų perdaug, nes, 
šiandicų greičiausiai bus snie
go ir šalčių. Iš pietvakarių 
ąr(tii)ąsi audra, kuri pusėtinai- 
nupaišysianti temperatūrų.

moka. Bet
dainos nors ir liętu-
— nusibostų.

Pąsiklausykit Kas Pirmadieni 8 vai. 
vak. iš Stoties WLS gird ėsi t 
Sinclair Minstrels 
Ir atvažiuokit bile kada dėl 
SINCLAIR PATARNAVIMO 

pas

KALĖMBA
Dieną ir Naktj Atdara 

Tel. Lafayette 3391 
Mes maloniai suteiksime kreditą 

Archer ir Kedzie Avė.
(Šiąur-Rytinis kampas) 
Nauji ir Vartoti Karai.

mote
rys. Tai kodėl ir kliubo var
de neturėtų būti moterų var
das pirmoje vietoje?

Brolį Mcdelinskai, apsižiū
rėk, kad kitame kliubo pa- 
repgime moterys nepaveržtų 
ir paskutinį darbų iš vyrų ir 
pasakytų, kad tai Moterų kliu
bas.

Garfieldparkiečių parengi
mas, buvo daug gyvesnis negu! 
kit^i aplielinkių lietuvių pąren-, 
gijnai. Matyt, Garficldparkie- 
čiai yra mažiaus dępręsijos 
paliesti, tai ir į pareųgimus 
atsilankę, daug smarkesnį.

Narb.

ANGLIS I
to ja ekonomiškas.r
ir šihųna. Sęreening
run — $5,75; Lump arba egg 
$6.00.

NORTHERN COAL CO., 
3 telefonai

Republic 0600 —i Lawndale 7366 
Merrjmąc 2524

o jaunimas iki 25 metų am
žiaus busiųs priimtas visai, 
veltui.

Siūlo permainą varde
Gįarfisldpąrkliečiai turetųį 

truputį ♦permainytL savo kliu
bo vardų. Kliubas vadina-į 
mas, Vyrų ir Moterų. Man 
atrodo turėtų vadintis Mo
terų ir Vyrų, nęs moterys 
daugiausiai darbuojasi. Pa-, 
vyzdžiui, kad ir kalbomoje va-( 
karionėj, išskyrus kliubo pir
mininkų, J. Medelinskų, kuris 
pirmininkavo laike švajkarie- 
nes, kiti visi darbininkai buvo 
moterys. Valgius gamino ir 
ant stalų dėjo — moterys.

Alutį “servino” — moterys. 
Prie durų tikįętus pardavinė
jo ir į svetainę leido

iš .namų t J

Visi a. a. . 
esat nuoširdžiai------- , _ „ . ,
kutini patarnavimą ir atsisveikinimą. 

Nuliūdę liekame, *
Motina,* Tėvas, Seserys, Dėdės, Dėdynas, ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabodus A. Masalskis, Telefonas
Boulevard 4189. *' "

trečiadienyje 
Balcliuno sve- 

ganėtinai karštas, 
]5es tai buvo pirma diena po 
aldermono rinkimų. Lindell 
rėmėjai, rinkimus laimėję, ro
dė neapikanlos L. V. Beck’o 
šalininkams. Rinkimų kam
panija musų piliečius buvo 
didžiai išjudinusi. Lietuviai, 
labai aktiviai politikoje daly
vavo. Bet nevienokiai buvo 
nusistatę. Vieni dirbo už rc- 
publikonų Lindell, kili už de
mokratų Bcck. Suvienytas lie
tuvių kliubas 9 wardo buvo 
indorsavęs Lindell kandidatū
rų tai ir viskas. Kliubiečiai 
Lindell šalininkai, pasivadinę 
“Lindell boosters” buvo su
rengę masinį susirinkimų 
sario 21 d. Balcliuno svetainėj. 
Susirinkimas buvo skaitlįngas, 
reiškia rado pritarimo pas lie
tuvius. Gal dęlei to laimėję 
rinkimus Lindellio šalininkai 
•ir rodė nepasitenkinimo Be- 
cko rėmėjams, kam ir jie ne
rėmė Lindellio.

Susirinkime daryta daug 
užmetimų adv. J. P. Waitchui, 
kam jisa žadėjęs remti Lin
dell kandidatūrų, o vėliaus 
rėmęs Beckų. Adv. J. P. 
Waitches atsakė į jam prime
tamus nusikaltimus. Jisai bu
vęs išėjęs prieš Govierų, bet 
ne prieš partijų. Bet kada 
partija jam uždraudusi ręųiti 
kitos partijos kandidatų, tai 
jisai ir atisakęs dirbti už Lin? 
dell. Bojo J. P. Waitche$, pa
brėžė, kad jisai buvęs ir bu
siąs demokratas, o jo ginčas 
su Govieru kaipo 
coinmitlemanu buvęs laimė
tas, nes buvo išpildytas jo rei
kalavimas kad lietuviams bu
tų duota darbų.

St. Misiūnas susirinkime pa
sirodė daugiau pažystus poli
tikų. Nors LindeRo šalinin
kas, bet darė pastabas pama
tuotas ir kvietė kliubiečius 
ateityje vengti klaidų, kuriąs 
padarė pereitais 
Mat kliubo egzekutyvis komi
tetas dirbęs neąutartjpai, de 
lei kq dabar iškilę daug gin

Tikrai geros anglys
$5.60
$5.35
$5.25

PASKOLOS
ant 

FATAIHYMO

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

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

užuot polkų, 
pamėgo kaip

Tiesa, šokių
iš Šiaur. Illinois

Fumace Lump ..................
Nut ............................ ........
Mine Run ......... ...............

perkant nemažiau 4 toną.

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

Telefonas Republic 5900 
taipgi

3721 E. 100 St.
Telefonas Sag. 4900 

įsteigta 1913 metais.

Rusiška ir Turkiška, Pirtis 
DOUGLAS BATHS >

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
Rusia^M^ Pirtį., ‘ '

Moterims seredomis iki 7 v. v._______

For better or for vvorse; būt 
your šeribe is bąpk again — to 
amuse you, entertain you, and 
what have you.

The ..rąąyįts of the dinner dancc 
of( lasįt ,Fęb. ,24thn, in hoąor of jOur 
prcsidępt, Vyto Belikus, no noubtį 
ėxceeded somę of our, e^peętą- 
tions; hoyyever, with additięjual 
effort, I am sure that vve can ac-

Kągi duot vietoj armo 
nikos?

MutualLiquorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 98(13

LENDAX 
WASH

Rūbų Skalbimui 
Didžiausias

MOTERŲ 
PRIĘTELIUS

Nereikia nei trinti nei virti. .
Nereikia lazurko.
Išbaltina rublis i 25 minutes 
skalbykloj. .*
Naujausias stebėtinas išradimas. 
Išmėginkite tuojau. Parsiduoda 
kvortąmis grosernėse. Jeigu jūsų 
emeris neturi, tai tegul pašau-

BISMARCK BEER
: “WITH THAT GOOD OLD FLAVOR” 
4138 Archer Avenue. Tel. Lafayette 0401 
-MIKE DZIMIDAS, PRISTATYTOJAS. CHICAGO, ILL.

Raštai skiriami i ši skyrių neturi būti ilgesni 200 iodžių. Adresuokite 
“Musų Skaitytojams“ būtinai pridėdami savo vardą ir pavardę.

VALGYKLA
RĘSTAURĄNT

MRS. MARY BARTKŪS 
lllth and Fairfield Avė. 

Gaminame lietuviškus valgius

PERKAME UŽ

“CASH”
, - t- - s’ z-

DEFALTUOTUS MORTGEČICS už 
kurios mokų cash. Taip-gi perku ir 
GERUS MORTGEOIUS už mažą 
nuolaidą.

Atsišaukite iuojaus pas
Nh C. LAZUTKA

3251 S. HALSTED STREET

DON’T
NEGLECT 
ACOLD

• AcF t O AJ
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Apkaltino žmogžudyste du jaunus 
lietuvius ir jų draugą

Anglių trokų šofe
riams pakels algas 

iki $7.00 į dieną

mfiritoĮi ifajMviifitfriifam n ■■■■■ii

VAKAR IR
ŠIANDIEN

__________». . . »’<' * t d. Ji

“Norėję būti “Dillingeriais”—17 metų J 
Žvirblis, 20 metų—P. Sinkus ir 

15 metu—Halverson

Jauniausias iš suimtųjų bandė nusižudyti 
kalėjimo kameroje

Cook apskričio grand jury avenUe. Jis ir paleido pragaiš- 
•vakar išnešė apkaltinimus prieš tingų šūvį, nuo kurio krito mo
dų jaunus lietuvius ir jų 15 
metų sėbrų—už žmogži.’dystę. 
Laike apiplėšimo jie nušovė mo
teriškę, Anna Marie Schmitt, 
kuri užlaikė kepyklų adresu, 

South Halsted Street.7715
Norėję būti Dillinge-

api plėšime, 
Žvirbliu ir

jų prašiau, 
kai eis 

Jie prisiėmė mane, ir

Jie
riais”, pasakė 15-kos metų Ray- 
mond Halverson, 727 West 21 st 
street, kai policijos kvočiamas 
jis prisipažino dalyvavęs kruvi
nai pasibaigusiam 
kartu su lietuviais, 
Sinkum.

“Aš daug kartų
kad paimtų ir mane 
vogti.
štai kas atsitiko...” Iš didelio 
nusiminimo, jaunasis piktadaris 
bandė nusižudyti policijos nuo
vados kameroje, perpjaudamas 
rankų venas su stiklu.

“Lyderis”—J. žvirblis.
Jaunųjų piktadarių “lyderiu” 

buvo Juozapas Žvirblis, 17 me
tų sūnūs 18 apielinkės čeve- 
rykų taisytojo, 2016 Canalport

teriškė Schmittiene, kepyklos 
savininkė. Apie mėnesį laiko 
atgal jie įsibrovė į kepyklų, pa
guldė savininkę ant žemės, iš
ėmė iš registerio $10.00, $1.00 
atėmė nuo pirkėjo ir prieš pa
bėgdami šovė. “Ji perdaug triu
kšmavo”, jie paaiškino, pa
klausti, kodėl šovė.

Trečias gaujos narys, Pet
ras Sinkus, buvo vyriausias — 
20 metų amžiaus, ir gyveno ad
resu, 1816 Ruble Street. Per jį 
visi trys ir pakliuvo. Suimtas, 
kai bandė apiplėšti žmogų 18- 
toje Apielinkėje, Sinkus prisi
pažino prie didelio skaičiaus į- 
vairių apiplėšimų ir išdavė po
licijai savo draugus.

Kai kurie pasakoja, kad “kan
didatai į Dillingerius” labai mė
gę ‘pajus” ir “krympufus”, ir 
todėl dažniausiai apiplėšdavo 
kepyklas.

Suimtieji greičiausiai nebus 
paleisti po kaucija. Jų teismas 
prasidės už 6 savaičių, ar an
kščiau.

Chicago anglių trokų šofe
riai, kurie priklauso prie Coal 
Drivers Helpers and Handlers 
unijos, gaus 16 2/3% algų pa
kėlimų.

Unija, priklausanti prie 
Amerikos Darbo Federacijos, 
turėjo susirinkimų, kuriame 
nutarė pasirašyti naujų kont
raktų su samdytojais ir reika
lauti 75 centų į valandų, arba 
$7.00 į dienų, vietoj dabarti
nių $6. Sako, samdytojai 
naujas sųlygas priimu.

♦

V. Beliajaus gražus 
pasirodymas plačiai 
Chicagos publikai

šokių “kon-
vidurmies-

pereitų nė

daugiau tokių numeriu 
Išrodo, kac| jis yra 
drovus. Vieto, vkad 
daugiausia figūruoti

Sunkaus troko-gat- 
viakario nelaimėje 
sudegė 19 m. lietuvis

Maisto kainos pakilo 
15% palyginus su 
pereitais metais

Bridgeportietis P. Ribelis mirė 
Southtoįvn ligoninėje; drau
gas — troką pavogęs, pabė
go.

19 metų Bridgeportiečių pp. 
Ribelių, 3244 South Morgan st., 
sūnūs, Pranas, buvo mirtinai 
apdegintas, kai trokui ir gat- 
vekariui susidūrus, kilo gais
ras.

Nelaimė įvyko sekmadienio 
rytų, prie 51-mos ir Artesian 
gatvių. Trokas buvo pavog
tas nuo dienraščio “Tribūne” 
ekspedicijos platformos šešta
dienį vakare. Vagilis pasi
kvietė Ribelį su juo pavažinė
ti. Ribelis, nežinodamas, kad 
trokas buvo pavogtas, sutiko.

Sekmadienio rytų, trokas, 
kuris svėrė 6-is tonus, važia- 
va gana smarkiai Artesian gat
ve į šiaurę. Privažiavęs kryž
kelę, nesustojo, bet trenkė vi
su smarkumu į 51-mos gatvės 
gatvekarį. Išmetė gatviakarį 
iš bėgių, o pafs trokas atsimu
šė į stulpų. Tuo tarpu spro
go gazolino tankas ir liepsnos 
apėmė ir trokų ir gatviakarį, 
Troke suspaustas Pranas 
belis negalėjo pabėgti, tad 
gė, kol subėgusi minia ir 
niagesiai jį neištraukė,
skubiai nugabeno į Southtown 
ligoninę, 
mirė.

Darbo statistiko žinių biu
ras Wasliingtone, paskelbė, 
kad maisto kainos Chicagoje 
dabartiniu laiku yra apie 15% 
aukštesnės, negu kad buvo pe
reitais metais. Tarp 1930 me
tų ir šiemet yra apie 35% skir
tumas.

Iš visų valgio produktų, la
biausiai pabrangusi mėsa. Per
nai, pav., “porkČiopai” kaina
vo apie 16 centų svaras, o šie
met — 28 centus.

Biuras toliau sako, kad kai- 
kilsiančios apie 1% kas 
savaites dar per kurį lai-

nos 
dvi 
kų.

Rengiasi atvažiuoti 
iš Lietuvos

Ri- 
de- 
ug-

Gavome pranešimų iš musų 
atstovo Lietuvoje, kad Isabe- 
lės Urbutytės visi dokumentai 
buvo priduoti Amerikos kon
sului, kuris juos peržiūrėjęs, 
užtikrino, jog duos vizų va
žiuoti į Amerikų.

Keleivei reikia gauti reika
lingus dokumentus iŠ Lietuvos 
valdžios. Jai apie tai yra pra
nešta, ir, tikimės, kad neužil
go galės atvažiuoti.
Naujienų laivakorčių skyrius.

Vytautas F. Beliajus padėjo 
daug triūso savo 
certo” surengimui 
ty.

Jo pasirodymas
dėldienį buvo tikrai gražus ir 
malonus. Jis pats atsižymėjo 
siamiškam šoky, ir tik gaila, 
kad jis 
nedavė, 
perdaug 
pačiam
savo parengime, jis pirmon vie
ton statė savo mokinius.

Tiesa, mokiniai neužvylė.
Puikiausia buvo Michele Gam- 

boni Afrikos, Indijos ir Chini- 
jos šokių interpretacijose. Ypač 
visiems patiko jo indiškas šo-. 
kis. Gamboni yra augštai iš
silavinęs ir turi didelę ritmo 
jauslų.

Gana simpatinga buvo Violet 
Strand. Ji turi #rų$ų figūrų 
ir iš sudėties tinka orientališ- 
kiems šokiams. Daugiaus pa
dirbėjus, ji galės pasidaryti sa* 
vo stiliaus artistė.

Rūta Bružas, Venera Grybas 
ir Birutė Kremianis šoko duetus 
su’ Beliajum, ir visos trys la
bai puikiai pasirodė.

Grupiniai šokiai ir buvo gra
žus, ir juose pasižymėjo pane
les: Venus Tumosa, Harriet 
Pacniskas, Stella Mikašius, He
lena Kungis, Mildred Jakubka, 
Josephine Markus, o taipgi ir 
trys solistės Bružiutė, Gry- 
biutė ir Kremianiutė.

Pasirodyti viduripiesty gal 
būt buvo geras dalykas lietuvių 
vardo žvilgsniu*. Tečiaus šis pa
sirodymas tur būt bus pamo
kinimu, kad tais pašlovintais 
amerikiečių antreprenieriais ne
galima atsidėti.-—R.

Staiga apsirgo Mt.- 
greenwoodietė Bro- 
nislava Miestaus- 

kienė
k

Draugai raginami ligonę 
aplankyti

•kur neužilgo jis ir Iš Lietuvos atvažiuo
ja p. Rubliauskienė

Del

Valstijos prokuroras pradėjo 
investigacijų į darbuotų dakta
rų, kurie darė nelegalias ope
racijas. Vienas jau suimtas 
daktaras, Dr. Frank Braune, 
turėjęs iš tokių operacijų apie 
$125,000 įplaukų j metus.

I Prieš rusų-japonų karų aš 
hats girdėjau kalbant rusų ofi- 
eierius: “Japonai yra mažiu
kai žmones, bet su jais kariau
ti mi/ms bus sunku”... Taip 
ir buvo — rusai pralaimėjo. 
, • 7- * * '

* *

Japonai ir dabar vis dar 
giasi karui. Labai dažnai 
yra daromi kariuomenės
nievrai. Fabrikai sustoja išdir
binėti paprastas prekes, o vie
toj to, išdirbinė j a vien tik ka
rui reikalingas reikmenis.

Japonų tauta yra pavojinga 
kitoms tautoms.

ren- 
ten 
ma-

stangomis t rausiuos gražų ir 
įdomų radio programų, kuria
me bus daug gražių dainų, mu
zikos, juokų, 
gų kalbų.

Programo 
vaus žymus 
Kvartetas ir duetas, solistė V

rimtų ir naudin-

išpildyme daly-
Peoples Radio

nimos, kuris tik anksti sekma
dienio rytų išsiskirstė.
Išdaužė ‘Bendro Fronto” rašti

nės langus
Bendro fronto raštinėje, 9332 

Cottage Grove avė., prieš bal
savimus išmušta 2 dideli lan-

Nakrošnitė, A. čiapas, kalbėsit. kurie kainuoja pusėtinai

Policija suėmė du high school 
mokinius, kurie vadovavo auto
mobilių vagilių ir plėšikų gau
jai. Jie yra, Edward Devorak, 
18, 848 Lili avfe., ir Archie 
Quilfcn, 19, 821 Wrightwood

Dr. Bložis, D.D.S., dalyvaus 
juokdarys dalis Kepurė, ir ki
ti. Todėl, kas norite tikrai sma
gių valandėlę turėti, nepamir
škite pasiklausyti 'šio progra
mo. Rep. xxx.

įve.

Mrs. Florence Kellog, kuri ap
skundė vienų Ruth Ritze už 
vyro paviliojimų - ir reikalavo 
$59,000, gavo iš teismo , tik $1.

Kriminaliniame., teisme prasi
dėjo byla prieš J. Donald Wal- 
ker, buvusį kalinį, kuris išvi
liojo iš turtuolėm Palos Parko 
Grace Fcrschner—$202,000.

Shedd Parko auditorijoje, 23 
ir Millard avenue, penktadieni 
vakare įvyks Jauhuolių konfe
rencija, kur bus diskusuojama 
Miesto Menadžeriaus ' plano 
naudingumas.

Jau kelintu kartu prie Mutual 
automobilių dalių krautuvės, 
2000 S. Wabash sprogo bomba. 
Padarė daug nuostolių.

Iš Joliet kalėjimo pabėgo ka
linys, John Drooms, nuteistas 
kalėti 20 metų.,, . . •

Samuel White, 35, 3136 Ver- 
non avenue, buyo sunkiai pa
šautas, kai susiginčijo su drau
gu belošiant kauliukais.

Keturi ginkluoti banditai api
plėšė City Service Oil Co., 3200 
S. Western, Gavo $799.

Mano Pastabos
■ ' I ,..... .

Rašo ŽEMAITIS

SLA. 208 kuopa švęs 
20-ties metų sukak

tuves
Tai pirmoji moterų kuopa Su

sivienijime; rengia iškilmes 
kovo 17 d. Del Prado vieš
butyje

kartu su kito- 
kulturingomis

šių svarbių su-

šių metų kovo pirmų dienų 
sukako lygiai 20 metų nuo 
dienos suorganizavimo 208-tos 
SLA. Moterų kuopos? ši kuopa 
buvo pati pirmutniė moterų 
kuopa Susivienijime. Kokius 
gražius, ideališkus ir naudingus 
darbus minėta kuopa yra už
rašiusi bėgyje savo 20 metų 
darbuotės yra žinoma ir įverti
nama visų tų lietuvių, kuriems 
tik rupi lietuvių gerovė, jų žen
gimas augštyn 
mis pasaulio 
tautomis.

Paminėjimui
kaktuvių, kuopa rengia ypatin
gas iškilmes, kurios įvyks sek
madienio vakare, kovo 17 d., 
Del Prado viešbutyje.

šio apvaikščiojimo rengimo 
komisija žada suteikti svečiams 
skanių vakarienę, įdomų pro
gramų ir linksmų pasiviešėji- 
mų prie ger8š HRižiįos. Visi 
tie, kurie lankė šios kuopos pa
rengimus praeityje, žino, kad 
šis nėra tiktai prižadu, bet kad 
visos 208-tos kuopos narės dės 
didelių pastangų, kad padaryti 
šį apvaikščiojimų vertingų pri
rašymu prie tų iš kurių jų 20 
metų darbuotė yra supinta.

-N-a.

Trumpos žinios iš 
Burnsidiečių gy

venimo
šventė sukaktuves

BURNSIDE. —J. Gunas 
Nellie Yasius, 735 E. 92nd PI., 
biznieriai šventė 23 metų ženy- 
binio gyvenimo sukaktuves. Da
bar išpuola ir p. Yasio gimi
mo diena. Jam sukanka 51 
metai. Ta proga surengta va
karėlis, į kurį atsilankė gana 
daug svečių. Pp. Yasis gavo 
daug dovanų nuo tų svečių, ku
rie palinkėjo jam ir ilgiausių 
metų.

ir

Nellie Mockus, 604 E. 90th 
Place, savo namuose turėjo la
bai gražių parę. Namas buvo 
labai gražiai iškaišytas. Buvo 
visokių lošimų.— Kas norėjo, 
tai šoko, kiti kitokiais budais 
linksminosi. Senųjų vos keli 
buvo daugiausiai dalyvavo jau-

PRANEŠIMAI

pinigų. Apsaugos neturėta, 
tad lentomis iš lauko užkalė ir 
lentos kandidato plakatais ir 
paveikslais aplipino, Klausi
mas kas savininkui atlygins 
už tuos langus, ba jis patsai 
yra bedarbis ir pinigų neturi. 
Mat, jis pritaria bendram fron
tui ir pavedė savo tuščių namų 
dėl raštinės ir susirinkimų lai
kymo.—D.

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

LOUIS MEITUS ROOFING 
COMPANY

Visokios rūšies stogai pataisomi ir 
perdengiami.

SPECIALIS PATARNAVIMAS 
STOGŲ SULOPYMUI 

Laisniuoti ir užbandsuoti 
stogdangiai

Mes esame inšurave savo darbininkus 
visokiais budais.

Pašaukit, norėdami gauti veltui 
apskaičiavime 

LAFAYETTE 5900
3802 So. Campbell Avė. 

LENGVI IšMOKESčIAI.

INŠIURTNAM NAMUS, Storų lan
gus, rakandus, biznius ir tt. i sau
giausias kompanijas. Reikale kreip
kitės pas Charles Zekas, 3647 Archer 
Avė., Tel. Virginia 0757.

Troko 
policijai 
mirtį, pabėgo iš nelaimės vie
tos. Kadangi jis irgi buvęs 
sužeistas, ir vaikščiojus su api- 
bandažuota ranka, tai policija 
tikisi jį netrukus suimti.

Nelaimėje sužeista mo
teriškė

Šioje nelaimėje buvo sužeis
ta ir 24 metų mergina, Mary 
Petkus, 5440 South Kildavę 
avenue, kuri važiavo gatviaka- 
riu.

P. Ribelio mirtis padidino 
šįmet Chicagoje užmuštų žmo
ni skaičių iki 119, o Cook 
apskrityje —• 146.

vagilis, kurio vardų 
išdavė Kibelis prieš

MT. GREENWOOD. 
oro dažnų permainų sunkiai su
sirgo p-ia Bronįslava Miestau- 
skienė, 10424 S. Trumbull St., 
Mt. Greenwood ir Chicagos lie
tuviams žinoma uoli veikėja 
kultūrinėse organizacijose.

Vietos gydytojai, kurie rū
pinasi ligonės likimu, tikisi, 
kad trumpoj ateityje visi ligų 
efektai bus prašalihti, Bet p-ia 
Miestauskienė netiki. /‘Aš ne
turiu vilties pasveikt”, 
vakar ji pesimistiškai pareiškė 
savo draugams, kurie buvo nu
vykę jų atlankyti.

Dabar p-ia B. Miestauskienė 
34 metų bedarbis William «uli s«vt> rezidencijoj po gydy- 

Davis, 2136 Ward street, nusi- toiu priežiūra. Pastebėję šią 
žudė, paleidęs kulką j savo ?‘n'4 2&1 ir daugiau draugų nu
kaktą. Jo kūnas, buvo rastas .vyks J4 atlankyti.
brolio Noel Davis namuose

Per “Naujienų” laivakorčių 
skyriaus, patarnavimų laivu 
“Bremen” atvažiuoja Olga Ru
bliauskienė. Į New Yorkų pri
bus apie 7 d. kovo, 1935. At
važiuoja pas Antanų Rubliau- 
skų, 1400 S. Crawford Avė., 
Chicago.
Naujienų laivakorčių skyrius.

Japonai yra labai dideli pa
triotai, — kaip vyrai, taip ir 
moterys. Mrs. C. Inouye su
žinojo, kad jos vyras, gydyto
jas, turi važiuoti su medikaliu 
korpusu į Manžurijų. Greitai 
nuėjo į savo kambarį, užsivilko 
šliubinę suknę (kimono) ir per
sipjovė sau gerklę. O vyrui pa
liko sekamo turinio laiškų:

“Mano myliniam Vyrui. — 
Mano širdis yra, pripildyta pil
na linksmybės. Aš nesurandu 
žodžių pasveikinimui tavęs. 
Pirm tavo išvažiavimo į fron
tų rytoj, — aš apleidžiu šį pa
saulį šiandien. Prašau nesirū
pinti daugiau apie savo namus, 
nes nieko nebeliko apie kų rus 
pintis. Nors bejėgė aš esu, vie
nok noriu prisidėti, kad tu ir 
tavo vyrai galėtu kariauti su 
visa širdžia ir sielą už tėvy
nę. Tai viskas ko aš linkiu, ir 
nieko daugiau. —- Tavo žmo
na”.

Jos vyras, gydytojas, išva
žiavo į Manžurijų ir kariavo 
tiek, kiek tik galėjo. Ir dar pa
sižymėjo. v

♦

RADIO
Florence Balsiutė ir 

Kaimiečiai

Chicagos Lietuvių Moterų Draugi
jos “Apšyietos” mėnesinis susirinki
mas įvyks antradieni kovo 5 dieną, 
1935, Sandaros svetainėje, 814 West 
33rd St.

Visos narės yra kviečiamos būti
nai dalyvauti šiame susirinkime, nes 
yra daug svarbių dalykų aptarti.

z . . < Raštininkė

Association of Lithuanian Property 
Owners of Bridgeport, laikys mėne
sini susirinkimą trečiadieny, kovo 6 
d„ 7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj 3183 S. Halsted St. Visi 
nariai, Namų Savininkai malonėkite 
laikų pribūti, nes randas daug svar
bių reikalų, kuriuos būtinai turime 
aptarti. Kurie dar šiais metais 
esate neužsiipokėję mokesčių, ant šio 
susirinkimo malonėkite apsimokėti.

S. Kunevičius sekr.

Draugyste Saldžiausios širdies 
Viešpaties Jėzaus laikys mėnesini 
susirinkimą kovo 5 d., 1935 m. 7:30 
vai. vakare, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj. 3133 S. Halsted St. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti i ši su
sirinkimą, nes randas daug svarbių 
dalyku aptarti dėl draugijos labo.

Valdyba.

OKSAS EXPRESS. Coal. Wood & 
Moving, Anglis — Svečiai. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton. Jat. 
(vienas tonas $6.85). Pristatėm vi
sokiu kitų rušiu anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambariu rakandus 
— nuo pirmu lubų iki pirmu lubu. 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra. 
šaukite John Oksas, 2649 W. 48rd St. 
Tel. LAFAYETTE 8980.

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St. 

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

už

sižymėjo.

Bedarbis nusižudė 
atėjęs į brolio namus

♦ *

Japonijoj kiekvienas oficiė- 
ris, mažesnis ar didesnis, ne
gali pasiduoti gyvas J nelais* 
vę, Paskutiniarųemūšy j e su ki
nais, tiktai vienas japonų ofi- 
cieris pakliuvo į nelaisvę, nes 
jis buvo sužeistas; Po kiek lai
ko atgavo savo sveikatų ir li
ko paliuosuotas.- Jis padėkojo 
savo priešams/' Grįžęs atgal 
prie savo pulko,; nusišovė.

Klajoklis.

Rytoj Naujienų radio pro
grame vėl dainuos viešnia 
dainininkė p-lė Florence Bal
siutė. Ji jau seniai buvo gir
dėta, ir todėl daugeliui bus 
vėl malopu jų išgirsti:

Kaimiečiai ir vėl žavės savo 
harmoningu dainavimu. . Pe
reitų sykį jie visiems be galo 
patiko. Jie dabar bus nuola
tiniai Naujienų radio artistai.

Rytoj Naujienų radio pro
gramas prasideda 9 vai. 
iš stoties WSBC, 1210 
cykles.

♦'■■"•v. >

Su, japonais kariauti, tai jau 
nej uokai. Jie gatavi* kad ir į 
ugnį pulti, bet nepasiduoti prie
šui. ■ —

VAISTAS NUU REUMATIZMO 
Francuzų Daktaro Bonneto 

VIENAS DOLERIS 
Aplaikes doleri, atsiųsiu paštu. 
BENEFACTOR LITHUANIAN 

284 Tremont St., 
Boston, Mass.

Išparduodame Baru Fikčerius, viso
kio didžio su Coil Baksais ir Sinkom. 
Taipgi Storu fikčerius dėl byle ku
rio biznio įskaitant 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

Stop
Įtcliing 

ilE3 Skin
vak. 
kilo-

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

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

Pilnas aptarnavimas ir pagelbą 
pradedant nauja biznį. Nauja da
lyba.

Mes perkame ir parduodame nau
jus ir vartotus įrengimus.

Pamatykit mus pirmiausia.
GREEK AMERICAN STORE 

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

Solistė V. Nakrošaitė 
Peoples programe

šiandie, 7-tų valandų vaka
re, per stotį W.G»EJS. Peoples 
Rakandų Krautuvės, savo pa-

Nebesirūpinkite dėl 
odos niežėjimo, Plai 
skanų, Išb ė r i m ų, 
Dėmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
85s, 69c, $1.00.žemo
F O R . S K 1M i R R i T M T I O N S

5%

UKES PARSIDUODA IR NEKURIOS 
IŠSIMAINO ANT NAMŲ

Mes turime daug ūkių bargenų, 60 akerų didumo, 80 akerų, 40 ake
rų, 120 akerų .160 akerų ir didesnių; taipgi turim nuo 4 akerų iki 
20 akerų. Beveik visos šios ūkės yra su gerais trobesiais, gera žeme 
ir transportacįja—arti autobuso ir gatvekarių linijų. Apie 50 mylių 
nuo Chicagos. Lietuviai,'kurie norite ateityj turėt aprūpinta sau 
gyvenimą ir sveikatą* taipgi būt ant savęs ponu ir nebijot darbą pra
rast, dabar yra geriausias laikas įsigyti .sau ūkį dėl to, kad kainos 
yra žemos ir mes turim daug bargenų, taipgi mes parduodam ir mai
nom namus, lotus, kurortus ir visokios rųšies biznius visuose mies
tuose ir valstijose, skolinąm pinigus, perkam, parduodam, mainom 
morgičius ir bonus, ir turim apdraudos departamentą. J. Namono 
apie 20 metų biznių patyrimas ir teisingas patarnavimas bus jums 
naudingas. Kreipkitės asmeniškai arba rašykite.

J. NAMON and COMPANY
6755 So. Western Avenue Chicago, III.

Telefonu — GROVEHILL 1038
Ofiso valanados nuo 10 ryto iki 5 po piet. Vakarais ir nedaliomis tik 

' pagal sutarties. /

• CASH REGISTERIS parsiduoda 
pigiai, biski valiotas, nuo vieno cen
to iki $99.99. Kreipkitės John Gry
bas, 6142 So. Western Avė.

Personai
PAIEŠKOJIMAS. Kas žino apie 

Mykolą Sungailą, gyveno Chicagoj, 
vadinosi slapyvardžiu Peter Dutis. 
Virš dešimties metų atgal apleido 
moterį. Girdėjau kad miręs. Kas 
dalyvavo jo laidotuvėse, ar graborius 
žino kur jis palaidotas? Prašome 
atsišaukti. Atlyginsiu.,

MARIJONA SUNGAILIENĖ 
Box 224,

1789 So. Halsted St., Chicago, III.
.....:...........1... r.... ......... -.....'

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA senyva moteris 
prie dabojimo mažo vaiko. Turi 
gyventi vietoje. Tipshus, 6902 W. 
Roosevelt Rd.

TARNAITĖ reikalinga, 
venti -vietoje. Skalbti ir 
reikia. Mrs. Fisher, 6413 
Avė., Rogers Park.

turi rv- 
virti ne- 
Glenwood

Fatms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA maža farma, tin
kama dėl vištų arba atidarymo ro- 
dauzės, 20 mylių nuo Chicagos. Na
mas yra gerame stovyje, randasi ant 
Ogden Avė.

6227 So. Ashland Avė.




