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Bilius siūlo visiems ateiviams, kurie neturi 
ne pirmiį popierų, atimti darbus ir pašel- 
pas, taipgi taiko įvesti jų registraciją

SPRINGFIELD, III., kovo 11. siėmė antrų popierų bėgyje 
—Illinois legislaturoje kelios penkių metų nuo išsiėmimo pir- 

Sinnett mų popierų, ir kris gyvena Illi- 
drastišką bilių nois valstijoje, *turi registruo- 

Illinois valstijoje tis kas 90 dienų, išėmus kal- 
svetimšalius.

yra žinomas kaipo
No. 429”.

at- 
kad 
vie- 
pa-

dienos atgal atstovas 
pasiūlė labai 
prieš visus 
gyvenančius 

Tas bilius 
“Ilouse Bill

šis Sinnett bilius prieš 
eivius yra tiek drastiškas, 
turbūt tokis bilius dar nė 
no j e legislaturoj e nebuvo 
siūlytas.

Jis siūlo:
1. Kad visi ateiviai, už 10 

dienų po priėmimo biliaus, ku
rie gyvena Illinois valstijoje ir 
kurie nėra išsiėmę pirmų pilie
tybės popierų, ar bėgyje pen
kių metų po išsiėmimo pirmų 
popierų, nėra įsigiję pilną pilie
tybę, t. y. nėra išsiėmę antrą
sias popieras, kad visi tokie at
eiviai turėtų užsiregistruoti pas 
savo pavieto šerifą, paduodant 
savo vardų, amžių, * užsiėmimą 
ir savo gyvenimo vietą. Išimtis 
daroma tik mažamečiams ir ak
redituotiems svetimų valstybių 
atstovams.

2. Kiekvienas mažametis, ku
ris nėra pilietis, jei jis nori 
pasilikti valstijoje, per atatin
kamus žmones—tėvus, globėjus 
ir k., turi atsikreipti į teismą 
ir išgauti leidimą gyventi vals
tijoje. Teismas tokiam maža
mečiui gali paskirti globėją, ar
gą bąli jį deportuoti, jei to pa
reikalautų bile du piliečiai.

3. Jokis ateivis, kuris neturi 
nė pirmų popierų, arba nėra iš
siėmęs antrų popierų bėgyje 
penkių metų nuo išsiėmimo pir
mų popierų, negali dirbti už 
algą Illinois valstijoje kitaip, 
kaip išgavus specialį leidimą iŠ 
Illinois valstijos darbo depar
tamento, kuris nustatys ir ko
kį darbą tas ateivis gali dirbti. 
Tokie leidimai betgi tegali būti 
išduoti tik ypatinguose atsiti
kimuose ir tiktai prie tokių vie
šųjų ir privatinių* darbų, kur 
tuos darbus atlikti negalima 
gauti piliečių.

4. Kiekvienas ateivis, netu
rintis nė pirmų popierų, kuris 
kreipiasi ir ieško pašelpos, turi 
būti skaitomas nusikaltėliu 
prieš įstatymus ir kaipo tokis 
teismo turi būti atiduotas fede- 
ralinei valdžiai deportavimui.

5. Kiekvienas suaugęs at
eivis/kurie neturi nė pirmų pi
lietybės popierų, ar kuris neiš-

bėtojus, muzikus, kunigus ar 
ateivį; kuris turi savo šalies pa
są, leidžiantį jam gyventi Ame
rikoje tam tikrą laiką. Tokie 
turi registruotis tik vieną kar
tą, jei gyvena toj pačioj vietoj 
ir jei prieš juos nėra padavę 
skundą du piliečiai.

6. Visi nepildantys šio akto 
turi būti skaitomi nusikaltė
liais ir st/lig to baudžiami.

Atstovas Sinnett reikalauja, 
kad jo bilius butų pripažintas 
skubotu ir todėl įeinančiu įga
lią tuoj aus po jo priėmimo le*- 
gislaturoj. Bet tokiame atsi
tikime bilius turi gauti daugiau 
kaip du trečdaliu balsų.

Ką turi daryti tie ateiviai, 
kurie dėl įypirių klįuįių negali 
gauti pilietybės, bilius nepasa
ko.

Bilius tapo perduotas atsto
vų buto teisiniam komitetui 
svarstyti. * / .

Septyni biliai prieš komunistus
Bet ne vienas tokis drakoniš

kas bilius yra pasiūlytas, šiame 
legislaturos posėdyje, kuriame 
jau pasiūlyta apkrauti valstijos 
gyventojus įvairiais naujais 
taksais, yra įnešti ir septyni 
biliai prieš komunistus. , Tais 
biliais taikoma uždrausti ko
munistams statyti savo kandi
datus rinkimuose, bausti tas 
mokyklas, kuriose buk skelbia
mas komunizmas ir nori už
drausti renduoti sales tokiems 
susirinkimams, kuriuose yra 
kurstoma prie revoliucijos, 

y

Ehutherios Venizelos C«nterl ©f Revolt Premier Tsaldaris

Eleutherios Venizelos (po kairei), kurį Graikijos sukilėliai norėjo grąžinti valdžion. Premjeras 
Tsaldaris (po dešinei) stvėrėsi visų priemonių, kad sutriuškinti sukilimą, žemelapyj (3) parodo
ma Krito (Crete) sala, kur gyveno Venizelos ir kur buvo suplanuotas sukilimas.
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Rusija pasirašė su-
■ ?

tartį dėl pardavimo
Chinijos geležinkelio

f ? A,’’i '

Geležinkelis liko parduotas Man- 
Chtikuo Valstybei. Tž jį Ru
sija gaus $39,200,000

Kiek dar trūksta? Graikijos valdžia

ORSta
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oio biuras šiai dienai prana- 
, Sauja:

Veikiausia sniegas, kuris ga
li pavirsti į pūgą; maža pėr- 
maina temperatūroje; stiprus 
šiaurės vėjas.

Saulė teka 6:08, leidžiasi 3:*

Vėl atsinaujino na
cių kova su bažnyčia

BERLYNAS, kovo 1J.— Na
cių slaptoji policija išnaujo 
pradėjo pulti protestonų ir ka
talikų kunigus.

Mažiausia trys protestonų 
kunigai liko areštuoti Pomera
nijoj už perskaitymą iš sakyklų 
bažnyčios manifesto, kuris ašt
riai pasmerkia nacių skelbiamą 
pagonizmą. Daugelis kunigų su
silaikė nuo skaitymo manifesto, 
bet manoma, kad jie tai pada
rys vėliau, jei nacių policija 
juos nesutrukdys.

Hamburge liko uždaryta ne
priklausoma parapija, kuri at
simetė nuo senosios, nenorėda
ma priimti nacių protestoniz- 
mo/

Katalikų kunigai yra bau
džiami už jų nepalankumą na
ciams.

TOKIO, Japonijoj, kovo 11. 
—Rusija, Manchukuo ir Japo
nija pasirašė sutartį apie per
vedimą .Chinijos Rytų geležini 
kelio išimtinon Manchukuo 
kontrolį^n.

Tąs> geležinkelis ėjo per se-? 
nąją Manžuriją, kuri dabar yra 
rybosę ? Manchukuo valstybės; 
Pusė to geležinkelio priklausė 
Rusijai, o kita pusė Chinijai.

Einant sutartimi, už savo 
pusę geležinkelio Rusija gaus 
$39,200,000.

Varde Rusijos sutartį para
favo (padėjo savo inicialus) jos 
ambasadorius Jurenev; Užsienio 
reikalų ministeris Koki Hirota 
pasirašė sutartį už Japoniją. 
Trečias pasirašęs sutartį buvo 
Manchukuo atstovas.

Sutartis dabar eina galuti
nam trijų valstybių valdžių^pa
tvirtinimui.

Kadangi Manchukuo yra kon
trolių© j anla Japonijos, tąi ir de
rybas dėl to geležinkelio išpir
kimo su Rusįja vedė ne Man
chukuo, bet vien Japonija.

, Trans-atlantinio skridimo fi
nansavimui užbaigti turi būti 
sukelta .... ..................... $4,750

Kiek įplaukė:
? Auka nuo,VVMter C. Lu-^ ' f 
kaus; 3206 S. Halšted Str., 
Chicago .............................. 2.00

Auka nuo Stanley Pet
rauskas, 2616 W. 69th 
štreet, Chicago ........ i........... 2.00

VISO $4.00
Dar trūksta       $4,746 

. Walter C. Lukaus yra savi
ninkas Mildos valgyklos, Brid- 
geporte, aukščiau paduotu ad
resu. Jis pirmiau užlaikė val
gyklą 18-toje apielinkėje, bet 
tą miesto dalį apleido, kad pert 
sikelti tirščiau lietuvių apgy
ventam Bridgeportan. 

f

Stanley Petrauskas; jau ir 
pirmiau aukavęs “Lituanicai II” 
yra kepėjas, užlaikąs vieną ke
pyklą Marųuette Parke, ir ki
tą adresu, 1721 S; Union avė. 
Jis yra žinomas kaipo “keksų 
ir latviškos duonos specialis
tas”.

Ačiū abiem auktojams!
ALTASS.

sa
ko sutriuškinusi su
kilėlius Makedonijoj

Streikieriai uždarė 
skerdyklas

DĖS MOINES, la., k. 1}.- 
Valstijos legislaturoje pasiūly
tas bilius, uždraudžiantis dą*, 
linti atstovams nemokamus bK 
lietvfe j bankietus, teatrus kr 
kitas pramogas.

SIOUX FALLS, la., k. 11.— 
Streikas John Morrell gyvulių 
skerdykloje privertė skerdyklas 
uždaryti, kadangi nė vienas 
streiklaužių neįstengė pereiti 
per pikietuotojų eiles,

Streikieriai išpradžių buvo 
užsidarę skerdyklose, bet atvy
kusi milicija juos iš ten išvijo. 
Tečiaus jie pikietuoja visus ke
lius į skerdyklas ir nieko į jas 
negeidžia, nė iš jų neišleidžia. 
O skerdyklose dar yra pasilikę 
apie 100 sargų, foremanų ir ki- 
tokių .viršininkėlių.

Visoje streiko apielinkėje gu
bernatorius paskelbė karo sto* 
vį. " ' ' '

X C ’ i
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Apkaltino Septynis Lietu 
vius dėl Kelly Palikimo

Kit<& žinioš skelbia, *kad. 4,000
Žmonių krito mūšiuose. Vai-Q nnn.... Šiandien prieš pietus.džia giriasi suėmusi 3,000 su
kilėlių •

■ Gauto-

ATHENAI, Graikijoj, k. 11. 
-^-Graikijos valdžia skelbia, kad 
ji smarkiame mūšyje nugalėjo 
sukilėlius ir suėmė 3,000 suki
lėlių. Sukilimas Makedonijoj 
esąs veik visai sutriuškintas.

VIBNNA, k. 11
mis žiniomis, smarkus mūšiai 
siaučia Makedonijoj, kuriuose iš 
abejų pusių krito apie 4,000 
kareivių. Tečiaus sukilėliai lai
kosi, nors ir buvo priversti ap
leisti nekurias savo pozicijas. 
Jie apsikasė naujose pozicijose 
ir yrą pasiruošę atmušti val
džios kariuomenę.

Komunistų sukurs
tyta minia apnyko 

Minn. kapitelių
st. PAUL, Minn., kovo 11. 

—Komunistų sukurstyta 4,000 
žmonių minia šiandie apnyko 
valstijos kapitelių ir legislatu- 
rai įteikė eilę reikalavimų neva 
bedarbių naudai,

Palaikymui tvarkos prie ka- 
pitoliaus buvo pastatyta dau
giau policijos, bet jokių sumi
šimų nebuvo ir įteikus reika
lavimus, minia išsiskirstė. . Tik 
komunistai pasilikę grūmoti pi- 
kietuoti legislaturų, jei jų rei
kalavimai bebus išpildyti. O 
apie jų reikalavimu^ “bedarbių 
naudai”’ galima numanyti iš 
plakatų : “Mes reikalaujame ne-

priežiūros”.
mokamos dantų ir medikalės 
priežiūros”, “Organizuokitės

5 žmonės prigėrė au
tomobily ledui įlu- 

žus ežere

Juos kaltina už suokalbį pasisavinti turtą 
ir už suklastavimą testamento

' i.     ii ■ i       ;

CHICAGO.—Grand jury vakar apkaltino septynis lietuvius 
—vieną moteriškę ir šešis vyrus dėl suokalbio pasisavinti tur
tingo pabastos, James Thomas Kelly palikimą. Beveik tuo pa
čiu laiku paaikėjo, kad to pabastos palikimas siekia $150,000 
ar daugiau, kuomet pirma buvo skelbiama, kad jis buvo apie 
$100,000 vertės.

Pirmiau šiame skandale figūravo tik šeši asmenys, bet va
kar prisidėjo dar vienas. Grand jury apkaltino Bella Butmanie- 
nę, kurios namuose Kelly mirė; jos sūnų Thomas Butman, adv. 
Julių P. Waitches, kuris parašė testamentą; graborių J. J. Bag
doną, kuris palaidojo Kelly $98 grabe ir pridavė už tą grabą 
ir kitas laidotuvių išlaidas $4,500 sąskaitą; graboriaus padėjėją 
Nikodemą Radį; neprigulmingųjų kunigą Paul Zalenką ir darbi
ninką J. Dailydę.
Bando paliuosuoti adv. Waitches

Visiems septyniems buvo nu
statyta po $20,000 kaucija, bet 
nei vienas jos nesudėjo. Vakar, 
tačiau buvo bandoma paliuosuo
ti advokatą Waitches. Apkaltin
tąjį atstovaująs adv. Frank Mc- 
Donnell padavė kriminalio teis
mo vyriausiam teisėjui Sųllivan 
reikalavimą paliuosuoti Wftit- 

1ches.„„Pra^B)4 Irstys. kaip

O pabastos Kelly turtas pa
šoko aukštyn, kai palikimų teis
mo investigatorius. Jack Ru- 
bens atidarė velionio dėžutę, 
kurią jis turėjo Security Safety 
Deposit Box bedrovės saugio
joje kasoje, 159 N. State Street. 
Jie ten rado apie $27,000 ver
tės valstybės paskolos bonų; 
39,500 morgičiais; $20,000 Chi
cago gatviakarių linijos bonais; 
$3,000 Bolivijos bonais ir ke
lius tuktančius dolerių vertus 
brangenybių ir senų pinigų. Iš 
viso, dėžutėje rastas turtas sie
kė apie $100,000. Bankuose-gi 
Kelly turėjo, kiek žinoma, apie

$50,000 pinigais. O kadangi kai 
kurių bonų kuponai nebuvo se
niai kirpti, tai tas tik padidi
na pačių bonų vertę.

Tyrinėja iš visų pusių
Tyrinėjimas ir naujų faktų 

ieškojimas šiame skandale eina 
iš visų pusių. Investigacijas ve
da atskirai ir bendromis jėgo
mis, Chicagos koroneris, paliki
mų teismas, federaliai agentai, 
policija, prokuratūra, ir pasku
tiniu laiku, įsimaišė ir apdrau- 
dos bendrovės, kurios jaučia, 
kad garsioji Butmanienė juos 
“apmovė”.

Jau kelias dienas atgal buvo 
prisaikinta koronerio džiure, 
kuri laukia Kelly pomirtinio 
skrodimo davinių. Atkasus Kel
ly kūną iš Tautiškų kapinių, 
Justice Parke, ir padarius pa
viršutiniškų inspekcijų, pasiro- 
rė, kad Kelly mirė ne nuo vėžio 
kaip raportavo Butmanienė ir 
jos daktaras, vienas Dr. HuY- 
witz.

(Tęsinys 6-tame pusi.)

Priešinasi griežtam 
nusistatymui algų 

pramonėje

Generolai išteisino 
nacių nužudytus 

generolus

WASHINGTON ISLANDS, 
Wis., kovo 11. — Pereitą naktį 
automobilius su 6 žmonėmis iš
važiavo ledu per Sturgeon į- 
lankos Death’s Door sąsiaurį. 
Tuo norėta sutaupinti keliomis 
mulomis kelią. Važinėjimas 
ledu žiemą toje įlankoje yra 
paprastas dalykas, bet šj kartą 
važiavusiųjų nebesulaukta. Jų 
nesulaukus išvyko lėktuvai ir 
būriai žmonių jų ieškoti.

Už penukių mylių nuo kran
to liko surastas lede didelė sky
lė, prie jos permirkusi kepurė 
ir pora .pirštinių. Krantai ake>- 
tės buvo apdraskyti. Aišku bu
vo, kad toje vietoje automobi
lis įlūžo. Važiavę juo dar ban
dė gelbėtis, kabintis už ledo 
krašto, bet nė vienas išsigel
bėti neįstengė.

Išgriebti lavonus nepasisekė, 
nes toje vietoje ežero gilumas 

pėdų, žiemą ledas

WASHINGTON, k. 11. — 
NRA koordinatorius Richberg 
liudydamas senato finansų ko
mitetui pareiškė administracijos 
priešinimąsi griežtam nustaty
mui darbo valandų ir algų in
dustrijoje. Todėl jis priešinasi 
ir senatoriaus Black įneštam 
biliui, kuris siekiasi visoje ša
lyje įvesti 80 valandų darbo 
savaitę.

4 sudegė namuose
GALETTA, Ont., k. 11. — 

Mrs. Gideon Mason ir trys jos 
vaikai, 12, 10 ir 1 metų am
žiaus žuvo gaisre, kuris sunai
kino jų medinį namelį King- 
dom Minės miestely.

, . . ■ ■ ‘ i t
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Pamišėlis nužudė 9
BEYROUTH, Syrijoj, k. 11. 

—Staigiai pamišęs kareivis nu
žudė 9 įmones ir du sužeidė.

, ... ................ „U....i...i ' i, i

BORDEAUX, Francijoj, k. 
7.—Keturi žmonės liko 
ir 21 sužeistas suMdauž 
kihiUi tiės St; Loubes.

IĮ;IfelS*11!!:.;ti-! I, ’
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BERLYNAS, kovo 11. —Me
tiniame Vokietijos generolų ban- 
kiete, kuriame pirmininkavo 
gen. yon Mackensen, liko ištei
sinti gen. Kurt von Schleicher, 
jo žmona ir gen. von Bredow, 
kuriuos naciai nušovė kaipo 
“šalies išdavikus” pereitais me
tais laike kruvinojo nacių par
tijos valymo.

Generolai nusprendė, kad jie 
žuvo kaipo karininkai, o ne 
kaipo išdavikai , ir išgėrė tostų 
jų garbei ir atmintai.

S k ei b i a generalį 
streiką Jeruzolime
JERUZOLIMAS, Palestinoj, 

k. 11. čia yra skelbiamas gene
ralinis pirklių, amatninkų ir 
darbininkų streikas, kuris turi 
prasidėti šį trečiadienį. Strei
kas skelbiamas protestui prieš 
augštas nuomas.

Streikieriai, kurie sudaro 
veik visus Jeruzolimo gyvento
jus reikalauja, kad valdžia re
guliuotų nuomas.

liuosuokit Tom MoOriey”'„(kuris
laibai 

itlaikė
..
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Ar Krebs taip
20,000 radio setų

Jau galutina

Pas vokietį dvarininką rasta dinamito
j Bygą

pralobo. Sruoga

Nepriklausomybės šventė Lietuvoj
nuo

GYDYTOJAI DENTISTAI
LIETUVIAILIETUVIAI

CHICAGO. ILL

KITATAUČIAI

Phone Boulevard 7042

ADVOKATAI

,w//z

Visi Telefoi

apylin

;gra

Koplyčia dykai

neslė- 
ir kiti

kaltinamojo 
pašto ženk- 
užsiiminejo

akys atitaiso- 
ainos- pigiau

Kaune prasidėjo pa 
šio ženklų aferos

taip uoliai gynęs Viehvenver- 
tungsgenessenschaft b-vę.)

Monstavičhis: Ar Krebs, ver

kra-
n uo

artilerijos atsargos 
žinoma, taip pat 

Sovogo narys. Jo 
ne tiek dėl Bertu-

buvo pa- 
Kareivis. 
Lietuvos 

vaini-

BEAUTY SHOPPE
Perkelta 3133 S. Halsted St. 

(Auditorija) Tek Victory 8137

kaimuose, 
detektoriniai radio

artile-
Tiesa, kad

Skambėjo laisvės varpas už ge 
resnę Lietuvos ateitį

KAUNAS 
paaiškėjo, kad šiuo metu vi
soje Lietuvoje yra arti 20,000 
radio abonentų. Daugiausia ra
dio abonentų yra Kaune. Lie
tuvos kaimuose, daugiausia, 
vartojami 
aparatai.

Chicagoje lietuviai irgi tur 
būt turi arti 20,000 radio se
tų. Budrikas sakosi yra parda
vęs 12,000).

Latvijos, Estijos, Čekoslova
kijos, Italijos ir kt. valstybių 
radijofonai jau išvakarėse da-

Ofiso Tėl, Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
7SS We«t 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos Huo 1-8 nuo 6:30-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted SL 
Tek Boulevard 1401

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

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

Vasario 18 d. Kauno apygar
dos teisme prasidėjo milijoni
nė pašto ženklų aferos byla. 
Joje kaltinamaisiais patraukti 
buvęs paštų direktorius Adol
fas Sruoga, buv. Klaipėdos pa
što viršininkas Augimas, buv. 
to pašto valdininkai Jurkšaitis 
ir Šimanskis ir buv. Kauno cen- 
tralinio pašto kasininkas Vasi
liauskas. Jie kaltinami Lietu
vos pašto ženklų padirbinėji
mais, jų neteisėtu pardavinė
jimu ir už tai valstybei pada-

TeL Lafayette 3572 
J. Liulevičius, 

GRAfiORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chtea- 
goje ir apielinkžje 

Didelė ir graši 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

apdrausti. Lietuvoje Šia byla 
gana didelis susidomėjimas, 
nes kiek ankščiau tik apie pa
što ženklų aferą žmonės ir kal
bėjo. Tsb.Vokietijai prasiskolino Klaipėdos darbi 

mnkai ir stambieji ūkininkai

Jau nuo 1919 metų lietuviai 
švenčia savo tautos didžiąją 
šventę Vasario šešioliktąją. Jau 
lygiai 17 metų, kai musų kra
štas ir valstybė laisva, nepri
klausoma. Kaip kasmet, taip ir 
šiemet ta šventė buvo iškilmin
gai paminėta ne tik pas mu*s 
Lietuvoje, bet ir tose valsty
bėse, kuriose mes jau įsigijo
me simpatijų ir pritarimo^

Vasario 16 d. rytą musų lai
kinosios Kauno ir visos Lietu
vos namai buvo papuošti tau
tinėmis vėliavomis. Miestuose 
bei miesteliuos, kur yra susi
būrę j ♦ organizacijas žmonės, 
įvyko iškilmingi ir bendri vė
liavų pakėlimai eikštėse, prie 
paminklų ir kitose žymesnėse 
vietose.

pritaikintas ir kt. Musų arti
mųjų kaimynų — latvių ir es
tų sostinių namai buvo papuo
šti musų tautinėmis vėliavo
mis. Į šias dvi valstybes buvo 
nuvykę tuo ląiku specijaliai da
lyvauti Vasario 16 d. iškilmė
se du musų ministeriai: vidaus 
reikalų ministeris 
ir susisiekimo ministeris — j 
Taliną.

Apskritai, ši Vasario 16-toji 
buvo paminėta, kur kas plak
čiau, negu prieš keletą metų. 
Tą dieną Lietuvos vardas 
skambėjo po visą pasaulį radi
jo bangomis,

Su tokiomis, maždaug, iškil
mėmis, musų buvo įžengta į 
18-uosiv.s nepriklausomybės me
tus. (Verslas.)

Su kiekvienu $5 permament duo
da $1 skrynutė Rosepetal 

Pauderio.

Huftdsdoerffer: Jeigu kas bu
tų paklausęs manęs, kiek aš tu
riu ginklų, tokį aš bučiau ati
davęs j pamišėlių namus...

Prokuroras MuisUvičfas: 
Kas T. užverbavo į Sovogą?

Hundsdoerffer: Mane užver
bavo Krebs. Jis man sakė, kad 
aš partijai reikalingas dėl to, 
kad aš'Viaoje apyUn-ke- 
je plačiai žinomas. 
Krebs tai užvakarykštis toi* 
šiam. <jr. Neumanno liudytojas,

Dinamitas vokiečio 
dvare

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Neaeiioj pagal Sutarimą 

Ofiso ieL; Boulevard 7azu 
Namu lei. Prospect 1V3U

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisai ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St 

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 3 po piet, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedėliotais nuo 11 iki 1 p.p. 

Tel. LAFAYETTE 3051.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

NUo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vaL Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORHJS

Patamavja laidotuvėse kuopigiauslai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

su darbu busite užganėdinti.

Jeigu atsincšit ši apskelbimą 
nuleisim $1 už Permanent. 

virš $2.50;

rytais 2,860,000 litų nuosto
liais. Bylai svarstyti teisme 
paskirta 10 dienų. Ji pasibaigs 
pačioje vasario pabaigoje. Lie
tuvos susisiekimo ministerija 
teisiamiesiems patiekė 2,860,000 
litų civilinį ieškinį. Sruogą ir 
kitus jo bendrininkus gina žy
mus advokatai.

Kaip aiškėja iš 
akto, tai Sruoga 
lų padirminėjimu 
nuo 1923 ligi 1933 metų. Pel 
tą laiką jis ir jo bendrininkai 
nepaprastai
buvo kelių Kauno įmonių savi
ninku ar stambiu akcininku. 
Dabar tų įmonių turtui uždė
tas draudimas susisiekimo mi
nisterijos civiliniam ieškiniui

Tel. Ofice \Ventworth 6380 
Rez. Hyde Bark 8395 

Dr. Sušauna Siakis
Moterų ir vaikų ligų specialiste 
(5900 So. Halsted St. 

Valandos 1—4 po pietų, 7—3 vaL vak. 
išskyrus sereuonus.

ANTANAS PETKUS 
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct

Tel. Cicero 2109
CICERO. ILL

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija

Jonas Jurgaus paliudijo, kad 
Karaliaučiuje buvo susirinkę 
100,000 smogikų, kurie gyveno 
kareivinėse, paskirstyti į S. A. 
burius. Jie buvo prirengti žy
giuoti į Klaipėdos kraštą.

Liudininkas Reizgys parode, 
kad sukilimas buvo organizuo
jamas iš Vokietijos* o plianų 
vykdytojai buvo Klaipėdos vo 
kiečiai. Viską apmokėjusi Vb- 
kietijos valdžia. Net už dabar
tinę bylą moka Vokietija. By
los išlaidoms jau atsiųsta 
95,000 litų.

Nacių vadas Klaipėdos 
šte Neumanas negaudavo 
savo partijos narių mokesčiu, 
bet pinigus gaudavo iš Vokie
tijos. Į savo partiją traukė na
rius grasinimais.

Vokiečiai turėjo įsteigę Klai
pėdoje skolinimo įstaigą Agra- 
ria, kuri gaudavo pinigus *š 
Karaliaučiaus banko ir skolin
davo ūkininkams bei dvarinin
kams.

Agraria Klaipėdos krašto ūki
ninkams paskolino 1,196,814 
vok. markių, dvarininkams 4- 
446,825 litų.

Klaipėdos krašto ūkininkai ir 
dvarininkai yra prasiskolinę 
Karaliaučiaus bankui.

Prasidėjo ginybos (kaltina
mųjų pusės) liudininkų staty
mas.

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel, Boulevard1 2800. 

Rez. 6515 So. RockweR SU 
Tel; RepubHo 9723

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 36 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai f

Hyde Park 6755 ar Central 7464

1.1 ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West. 46th St. 
M Boulevard: 5203 Ir 8418

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

4712 South Ashland A v.
Phone BouleyArd 7589

ORIUS ir BAtSAMUOTOJAS 
mavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th Št 
Tai. Monron 8877

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Litiianica Avenue 
CHICAGO, ILL.

KIŲ SPECIALISTAS
27 -METO FATfflMMO 

Pįlaįko^kiniu.;

Kauno namij langai ir vit
rinos buvo papuošti Vyties, dr. 
Basanavičiaus, Valstybės Pre
zidento ir kitais paveikslais. Jau 
šventės išvakarėse skendo na
mai iliuminacijose. Kaune iš 
ryto, prie Vytauto Didžiojo mu
ziejaus buvo iškilmingai pakeL 
ta tautinė ir valstybės vėlia
vos. Vakare ten pat įvyko šven
tės iškilmingoji dalis. Su tam 
tiaromis apeigomis 
gerbtas Nežinomas 
Prie žuvusioms už 
laisvę paminklo padojč 
kus kariuomenės vadas gen. št. 
,plk. Raštikis, kariai savanoriai 
ir daugel kitų organizacijų. Po 
to gen. št. pulk. Raštikis par| 
sake šventės proga kalbą. Jis’ 
.paminėjo tų karių nuopelnus, i 
kurie krito ir savo gyvybę par 
dėjo ant tėvynės laisvės aukitf- 
;ro. Toliau jis ragino visus būti .

tek. Cana^51^arba 2516

1439 S. 49 Ct, Cicero. BĮ.
TU. 5927

Dentistas
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal jautartj.

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

Tel. Kemvood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Physlcal Therapy 
and Midvdfe

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massąge 
eiėctric . treat- 
taont ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patart
inai dovanai.

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Bęz. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų. Vaikų, ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 8102 So. Halsted St. 
arti 81st Street.

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

dieną.

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPttbfic8340
5340 So. Kedzie Avenue

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos’ nuo "2-4 ir nuo 
6>-8 v. v* Nedėlioj pagal sųtąrti

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

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

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6681 So. Califomia Avenue

Telefonas Repablic 7868

PERMANENTS 
Special atpiginta 

RINGLETS 
$2.S0 IR $3;50

Special su aliejaus soliucija 
(SHIRLEY TEMPLE) 

$4.00, $S.OO IR $®.50 
Permanents dėl kūdikių $4 QQ 

tiktai ............... . . 1

MUSU 
SPECIALYBĖ

SMAlV dažyti ir^altin- 
XI i w t ii permanents

Puikiausi plau- 
J kų stiliai.

Adv. Tornau (Bertuleičio gy
nėjas iš susitarimo: Tamsta 
juk jau buvai sunaikinęs tą 
sprogstamą j ą medžiagą ?

Hun(Woerffer (per vertėją): 
Buvau i.'žkasęs į žemę. Liepiau 
užkasti po to, kai mana veži
kas buvo apie tą medžiagą pra
nešęs policijai. Nenorėjau, kad 
ją sprogdintų pas mane. Pri
sipažįstu, šiek tiek bijojau. Aš 
pats nemokėjau ir apsieiti su 
ta medžiaga. (Ir tai 
rijos karininkas 
reikėjo dinamitą užkasti į že 
mę, jo vis dėlto žinota)

Tornau: Tamsta juk 
pei tos medžiagos — 
žibo j o, kad T. ją laikei?

Hundsdoerffer: Visa 
kė žinojo/ kad aš turėjau daug 
sprogstamosios medžiagos.

Tornau: O Sovogo. biure ar 
neįregistravo, kiek T; turi gin-

pasirengusiais savo tėvynę 
užpuolikų ginti. Tose iškilmė
se dalyvavo vietos kariuome
nes dalys, atsargos kariai, sa
vanoriai, šauliai ir šiaip orga
nizacijos. Maždaug tų paminė
tų organizacijų .vardu kalbėjo 
įvairus jų veikėjai, bei vadai. 
Naujai pastatytas Vytauto D. 
muziejus skendo šviesoje. Iš
kilminguoju momentu, kada 
bi.'vo dedama vainikai ir kada 
grojo tautos himną, skambino 
“Laisvės varpas” už geresnę 
Lietuvos ateitį. Tą vakarą val- 
stybės/teatre įvyko iškilmingas 
koncertas su pritaikinta tai die
nai programa.

Nemažesniu iškilmingumu 
buvo šventė švenčiama ir ki
tose Lietuvos vietose.

Musų valstybes radijofonas 
transliavo specijaliai pritaikin
tą programą.

DK. G. SERNER
LIETUVIS

Y«rdm, 1829
Akinius jMĮBg’į Krelvaa Akis 

Htaiso.
OfftJL fr Akinių DirbtuvS

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 42’vaL ryto, nuo 2 iki 4 
▼ai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. __

Phone MIDWAY 2880

Vasario 22 d. 46-tam bylos 
posėdy pasirodė kad pas vo
kietį dvarininką buvo paslėpta 
trys centneriai dinamito suki
limo reikalams. To dvarinin
ko vardas Max Hundsdoerffer;

Bertuleičio liudytoju buvo 
Karališkių dvaro savininkas 
Max Hundsdoerffer, kurio dva
re rasta paslėpta trys centne
riai dinamito, dėl ko jo bylą 
netrukus spręs apeliaciniai rur 
mai (iki teismo jis laisvas už 
užstatą). Tai yra “hakenkrei?- 
zų” ypatingu mėgimu (net 
vandenyje prie savo dvaro bu
vo didelį hakenkreuzą pasidirb
dinęs) pasižymėjęs vokiečių ka
riuomenės 
karininkas, 
yra buvęs 
klausinėta 
leičio, kiek dėl jo paties by

buodamas T. į Sovogą, žinojo, 
kad T. esi atsargos karinin
kas?

Hundsdoerffer: Be abejo, ži
nojo.

Monstavičius
pat žinojo, kad T* laikei sprog
stamąją medžiagą?

Hundsoderffer: Tur būt. 
Krebs yra mano kaimynas. Kai 
buvo daromi sprogdinimai, tu
rėjo girdėti ir Krebs. (Vadi
nasi, visai aišku, dėl ko Hunds- 
doerffer buvo reikalingas So- 
vogui).

ohn J. Smetana
.........tfc

12 te ntlo 1:80

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. TeL Virginia 0669

kėmųaš Halhted St.
Valandos' uo 10—4, s 6 M 8

Nedaliomis, nuą iki vai, dieni' 
..... n,

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulancč Patarna
vimas Dięną ir Nak
tį. Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

J. F. EUDEIIIS
Laidotuvių Direkto
rius fcer 80 Metų

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Pranešimas Vykstantiems j Lietuvą 
“NAUJIENŲ” DIDELĖ EKSKURSIJA

TIESIOG | KLAIPĖDĄ
Moderniškuoju baltu motorlaiviu

J. F. BADŽIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už 825.00 ir augščiau. 
Moderniška koplyčia dykat 

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

“GRIPSHOLM”
Ilgio, 576 p6dų: pločio 74 pCilų: 15,000 re». tonų tonažas: Įtalpos 23,000 tonų.

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA •
Išplaukia iš New Yorko

GEGUŽES 25 D., 1935 M.
ši ekskursija yra užgirta Lietuvių Lai v. Agentų Sąjungos Am.

Malonu yra vykti J Lietuvą bd persalimo. IhOUuh j laivą New Yorko it išlipus 
KJuipfcloj! “Naujienų" ekskursijos palydovas K. AukusU Naujienų redakcijos na- 
nyri. paJydfis keleivius iš Chicatros iki Klaipėdos. Laivo fiikial, inuzil^allal kon
certai. ir dfinio sportas. Bus rodomos Šviesogai'HinSs filtnos. ■

Laivas nepaprastai švarus, dideli kambariai, gera ventiliacija, moderniškai 
įrengtas, švedų vlrtuvfi plačiai išgarsėjusi valgių raclonališkuinu ir gausumu.

Visais kelionės reikalais mal inėklte kreiptis žemiau paduotu adresu, arba į 
bet kuri, vietini laivakorčių agentą, informacijas ir brošiūrėle apie ekskursiją 
teikta voltui.

NEWS PUBUSHIN CO», 
IENŲ” EKSKURSIJA 
, Chicago, - Illinois

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika

MIKE DZIMIDAS
PRISTATO VISIEMS.
BISMARKBEER
DIENA IR NAKlf, PAJAUKITE TELEFONU

Lafayette 0401, 4138 ARCHER AVENUE

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
METUVIS 

OptometrlcaUy Akių Specialistas. 
Palengvins akių ftempitną, kurte; 

esti; priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, neryuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teiąinrri akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavitaas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
dai*. SpeęialS at'yda atkreipiant i mo-. 
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos, nuo 10 iki 8 v. Ne
rišlioj nuo 10 iki 
Daugely a^itl 

mos- be aki

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

1.05. W. Monroa Sft,. Orie Čterk 
TelofonaH Stato 7(100; Valandos 0—5 

W. Side: 2291 W. 22 St. (Cerjnak Rd.) 
Pnnedolio, Sorcdos ir Pėtnyčtoa vak, 0 iki 0 

Telefonas C&hal 6122
Namai: 6459 S. Rocfcweil

Utarninko. Ketvergo ir Subatos vak. 7 iki 0 
Telefonas Republio 0000

ATĖJUS LIŪDESIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis

NAUJOJ VIETOJ

Dr. J; A. Paukštis
DENTISTAS

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

pagal sutarti.
Res. Virginia 0767

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 ‘

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 SoA Halsted Street
CHICAGO, ILL_________

Kiti Lietuviai Daktarai._____

Dr. Markeris 
3325 So. Halsted St. 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

UETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Autorizuotu AffcnUi)*a

SWEDISH AMERICAN LINE

LlTHUANIAjN
°NAim, 

1739 South Halsted Street,

■u,,,.......  I.... .......
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Antradienis, kovo 12, 1935
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NAUJIENOS, Chicago, IE.
—     —..... ............................ ........ ifA>'iU'-*—

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA 
VALDYBA: P. MILLER, finansų sekretorius

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vice-prezidentas P. GALSK1S, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠAUSKAS, trustisas. *

chic/igos

Henry Kasputis.
Kazys Batutjs.
Vincas Jacevičius.

Mirę Draugijos nariai šitais 
metais:

•Stefanija šimkuniene, Cice
ro, III.

Jonas Valantinas, Chicago, 
ai.

Gustas Kavišas, Chicago, III.
Draugijos narių skaičius sulig 

skyriais:
1- mas 800 narių,
2- ras 771 narių,
3- čias 153 narių.

Skyrius
Skyrius
Skyrius

Viso narių 1,724.

Mirė Jonas Shimkus
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos ^Auditorius. 
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas savaitėje —panedėliMs ir ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti įstoti Chicagos L'eluvių Draugijon, malonėkite pribūti i Draugijos ofisą 

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

-) KONKURSO KVA- i Musų naujas narys
KARĖSE

Sekamą antradienį pradėsi
me Chicagos Lietuvių Draugi
jos Jubiliejinį Konkursą. Ne
abejoju, kad darbas eis sėk
mingai. Daug nuoširdžių musų 
darbuotojų yra davę pasižadė
jimą stropiai imtis darbo, o dar 
iš kai kurių kitų laukiame žod
žio, kad darbuotojų eilės pa
daugintų.

» » »
štai musų senoji gvardija 

iš Northsidės, kuri pirmiausiai 
atėjo su pasižadėjimu darbuo
tis konkurse: Agnės Grakaus
kienė, nemažai veikusi pirmes- 
niuose Draugijos kontestuose, 
dabar vėl stos į darbą; Ona 
Mittskienė, sena musų darbuo
toja, davė garbės žodį, kad šia
me konkurse tikrai darbuosis; 
Ona Vilienė, kita musų darbš
tuolė, sakosi turinti prospektų 
visą kapą. Na, o musų Juozas 
Jankus savo našiu darbu visą 
Northside išjudins.

S » »
. Kalbant apie Northsidę, rei
kia neužmiršti ir Soirthsidės. 
Mes čia turime būrį darbščių 
vyrų ir moterų, kurie, be abe
jo, šiame konkurse tinkamai 
išmėgins savo jėgas ir paro
dys ką southsidiečiai gali, štai 
musų darbštuolis Louis Anta
navičius sakosi jau pustuzinį 
prospektų turįs, vien laukiąs, 
kada konkursas prasidės. Tą 
pat galima pasakyti ir apie ki
tus: P. Razgų, O. Simonaitie- 
nę, V. Orenčienę, P. šliužienę, 
J. Sholtman, P. Martinaitį, A. 
Ambrose, F. Bulaw ir kai ku
riuos kitus. Jie visi priklauso 
prie darbščiųjų kategorijos.

a » »
Musų darbštus draugai iš 

Springfieldo irgi stropiai ren
giasi prie konkurso darbo. Trys 
Draugijos nariai, būtent: A. 
Krasauskas, A. Skrelevičius ir 
Juozas Poderis davė pasižadė
jimą darbuotis Draugijos Ju
biliejiniame Konkurse. Drg. A. 
Krasauskas rašo: “Skubiai pri- 
siųskite glėbį Draugijos apb’- 
kacijų. Aš jau rankoves rai
tausi, — kad dirbsiu 
siu”. Gerai, Antanai, 
dirbsi, tai ir 
dės.

Arthur Montvidas

bus paskutinis. Bus lyg ir at
sisveikinimo programas. Nuo 
šito susirinkimo pradės pro- 
gramus susirinkimuose duoti 
“Pirmyn” choro nariai po va
dovystę K. Steponavičiaus.

Chicagos Lietuvių draugijos 
narys Jonas Shimkus mirė ko
vo 9 d. po sunkios operacijos. 
Kūnas randasi pašarvotas 2431 
W. 47th PI.

Jono Shimkaus' laidotuvės 
bus trečiadienio rytą, 10 vai. j 
Tautiškas kapines. Patarnauja 
grab. S. M.'Skudas. Draugai ir 
pažįstami turėtų suteikti pa
skutinį patarnavimą mirusiam 
nariui.
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Kas iš musų nepažįsta jau
nojo Montvido? Tai kipšų tė
vas (futbolo Imps jaukto or
ganizatorius), kuris su savo 
jauktu turėjo daug sėkmingų 
mūšių praeitais metais. Jauna
sis Montvid&s įstojo Chicagos 
Lietuvių Draugijon vien tiro 
sumetimu, kad darbuotis Chi
cagos . Lietuvių Draugijos Ju
biliejiniame Konkurse jaunuo
lių eilėse, prirašant juos Chi
cagos Lietuvių Draugijon.

Arthur Montvidas yra sūnūs 
Draugijos seno darbuotojo Dr. 
A. Montvido. Smagu tai pažy
mėti, kad Draugija susilaukė 
jaunų jėgų savo darbuotojų 
skaičiuje — jaunasis Montvi
das yra mums visiems geru 
pavyzdžiu.

Jubiliejinis Konkursas butų tik
rai sėkmingas. Dar yra stoka 
konkursantų, ypač iš Marquette, 
Brighton Park, Cicero ir Rose- 
land. čia mažai turim pasida
žė jusiu darbuotis. Minėtų ko
lonijų draugai ir draugės esate 
kviečiami į darbą, — registruo
kitės į konkursą. Laukiame jū
sų pasidarbavimo.

Galite atvykti į Draugijos 
ofisą asmeniškai pirmadienio 
arba ketvirtadienio vakare ar
ba apie savo sutikimą praneš
kite telefonu: Canal 0117. Ga
vę žinią, psisiųsime reikalingas 
informacijas.

Chicagos Lietuvių Draugija.

Sergantys Draugijos 
Nariai:

Hart,

Cice-

Katrė Budrevičienė,
Mich.

Antanina Būdvytienė,
ro, III.

Andrius Bložys, Springfield,
III.

Mary Chepulis, Springfield,
III.

Juozas. Tamošauskas, Thorn- 
ton, III.

Stephen Stephenson, Detroit, 
Mich.

Stanley Balčiulis, Jackson- 
ville, Ohio.

Vincas Briedis, Astoria, N.

Bernice Stikles, Chicago, III, 
Alex Mališauskas, Chicago, 

III.
Vincas ■ -Stankevičius, Chica

go, III. • ’
Valerija Martišius, Chicago.

III. ’ 1'
Veronika Viešienė, Chicago, 

III.
Sofija Villis, Chicago, III.
Nellie Bertulis, 
Ona Juočiunas, 
Juozas Ascilla, 
John Stanaitis, 
Juozas. Blažys,
Petras Beržinskas, Chicago

III.
Juozas Baktys, Chicago, III 
Adelė Gediminas.
Antanas Balčiūnas.

Chicago, 
Chicago, 
Chicago, 
Chicago, 
Chicago,

III. 
III. 
III
III.
III.

Vienatinis Lietuviu 
DEGTINES 
SANDELIS

Chicagos Lietuvių 
Draugijos komite
tai 1935 metams

Draugijos Gerovės Komitetas:
J. Kaulinas,
M. Kasparaitis,
V. Ambrose,
J. Bačiunas,

7 A. Juris.
Algų ir Budžeto Komitetas:

J. P. Varkala,
P. Prusis,
V. Pačkauskas.

Balsavimų Tvarkymo Komite
tas:

A. Vaiskia,
A. Ambrazevičius,
K. čiupuievičius.
Laidotuvių Komitetas:

s.ifi. ■ •«

J, Puišiu' ‘ ,
A. Maskaliunas,
J. Ascilla;
J. Jankus,
J. Gumauskas,
J. Milaševičius,
T. Kubilius,
M. Valiūnas,
G. Mittskus,

Kuprevičius,
J. šniaukšta,
J. Juškėnas.

. • 1 • • ■ .

Atstovas Springfieldui:
■_ ■ ' •*!

Vincas černauskas.
Atstovas Harvey:

Antanas L. Skirmontas.

Ątyda Namų Savininkams
Galit pasiskolinti $100 iki $2,000 pataisymui savo 
namo. Paskolą atmokėsite lengvais išmokėjimais

- nuo 1 iki 5 metu.
Ateikite ir pasikalbėkite su mumis.

vandens Šildytuvas

T

Padengimui nuoAlničIų ir kitų Klaidų tru
puti aiigAtennč kaina imama už daiktui! per- 
kamuH ant išmokėjimo. Prie paduotų apukei- 
blmuone kainų, taipgi kalnų paiymttų ant 
musų daiktų 27o prlskaitoma už taksų lMan.

RllFft NIEŽANČIOS ULES KRAUJAIS TEKĄ 
■F Nereikia piauti

Žymiai Palengvintos su 
Rectade No 1 ar 2 žiūrint 

reikalingumo.
Didelė Tūba “ 50c
Rectade Laboratories 
64 W. Randolph StM Chicago, 

Kamb. 402.

LENDAX
WASH

Rūbų Skalbimui
Didžiausias

MOTERŲ 
PRIETELIUS

Nereikia nei trinti nei virti.
Nereikia lazurko.
Išbaltina rubus i 25 minutes 
skalbykloj.
Naujausias stebėtinas išradimas. 
Išmėginkite tuojau. Parsiduoda 
kvortomis grosemėse. Jeigu jūsų 
groseris neturi, tai tegul pašau
kia

Pullman 8011

Užbaigk savo vargus ir rūpesčius dėl 
vandens sušildymo

GASO

SI ĮMOKEI
12 mėnesių išmokėjimui

• Jus žinote kaip nepatogu yra gauti karšto 
vandens kaip jis jums yra reikalingas, jeigu 
jus jį gaunate iš abclno šildymo plento. Jus 
gerai žinote, kaip nepatogu ir kaip sunku 
sušildyti vandenį su senoviška šildymo siste
ma. Jus lengvai galite turėti tiek vandens, 
kiek jums reikalinga įsitaisydami nebran
gų gaso vandens šildytuvą.

Jūsų artima Public Service Krautuvė įtai
sys j tisų namuose gaso vandens šildytuvą 
už tiktai $1 įmokant, likusius mokėsite per 
metus laiko mažomis ratomis kartu su gaso 
sąskaita. Atsilankykite į artimiausią Public 
Service Krautuvę šiandien. Klauskit apie 
musų liberališką planą.

Mm kooperuojame nu

Public‘Service Company
> OF NORTHERN ILLINOIS

Wt ARI COOPERATiNG

V

HAISTED EKCHANGE NATIONAL BANK
19th Place aridHalsted St.

Dievas

mokėti
draugas iš Har-

šitas programas

invest- 
per U.

tai dirb- 
kai pats 
tau pa-

Draugijos Jubiliejinis Kon
kursas prasidės sekamą antra
dienį — reikia kuo daugiau- 
šia darbuotojų, kad 25 Metų

šiandien dainuoja Chicagos Lie
tuvių Draugijos susirinkime.

IK

Musų geras 
vey, Aleksandras Lemešis, sa
kosi sujudinsiąs Harvey žemę; 
naujų narių Draugijai busią 
tarsi grybų po lietaus. Gerai 
kalbi, Aleksai, tegul tavo žod
žiai eina tiesiai į Dievo ausį.

Mt. Greenwood irgi Konkur
so žemėlapyje. Draugas Anta
nas Mikshys, senas šitos ko
lonijos darbuotojas, ✓ stojo į 
konkurso darbą. Pasekmės ne
abejotinos. Lauksime.

REIKIA DAUGIAU 
DARBININKŲ

“BIRUTĖS” KVAR 
TETAS

Visi draugijos nariai prašo
mi nepamiršti, kad šiandie su
sirinkimas lygiai 7:30 vakaro 
Masonic Temple svetainėje, 
1547 N. Leavitt St. Susirinki
me dainuos “Birutės” kvarte
tas, susidedąs iŠ sekamų dai
nininkų : A. Kaminskas, A. 
Stelmokas, A. Nakrošius ir J. 
Balanda. Pianu akampanuos 
“Birutės” choro vedėjas Jonas 
Byanskas. Šitą įdomų programą 
bus verta visiems išgirsti.

Pravartu priminti, kad “Bi
rutė” visą pusmetį, kiekvieną 
Draugijos susįrinkimą, davė 
įdomius, malonius pasiklausyti 
programas

Bourbon Degtinė, 3 mėnesių se
numo, 90 prof. MA 7 R 

keisas ............... ....... I V« I w
My Old Pal. 8 mėnesiu

senumo, 90 pr. $40 EH
keisas ........  .... I v.UU

Kentucky Colt, 1 metų
senumo, 100 pr. $17 Kft 
keisas B s

Parduodam visokią degtine, ko
kia tik randasi ant marketo ir 
ko jūsų širdelė pageidauja.

INTERNATIONAL
WHOLESALE

AVINES & LIQUORS
4611 S. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470

Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 

5 iki 20 metų
TAUPYKIT PINIGUS MUSŲ DRAUGIJOJ

Mes mokam 4% už kiekvieną dolerį 
dividendų, pagal uždarbio. Praeityje 
išmokėjome '4%.

Musų draugija yra viena iš tvirčiau
sių finansinių įstaigų po Federai Val
džios PHeilurd.

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

EDERALoAVINGS
AND^LOAN AU0CIAT10N 

OF CHICAGO '

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

2324 So. Leavitt Street 
PHONE CANAL 1679 

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas. 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

Rusiška ir Turkiška Pirtis1 
DOUGLAS BATUS ■ & 

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

»wimming ppol. 
Rusiška Ir turkiška pirtis 

Moterims aeredomis iki 7 v. v. GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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NAUJIENOS
The Lilhuanian Daily News 

Publlshed Daily Except Sunday by 
lbo Lithuanian New» Pub., Co., Ine, 

1789 Soath Halsted Street 
Talephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

Subscriptiou Ratas:
88.00 per year ia Canada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c Per copy.

Entered as Second Olass Matter 
Mareh 7th 1914 at the Post Office

Mareli 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
DL Telefonas Ganai 8500.

Užsakymo kaina:
Chlcagoje — paštu:

Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem menesiams _____
Vienam menesiui_______

Chicagoį per išnešiotojus:
Viena kopija ...........    3c
Savaitei ..... .......... ................... . 18c
Mėnesiui ••••••••••••e••••««••••••••*•••••••• 75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj, 
paštai

Metams $7.00
Pusei metų 3.50
Trims menesiams ------  1.75
Dviem menesiams __ --—1.25
Vienam menesiui_____________ 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams _____ _______ _______ $8.00
Pusei metų ________________ — 4.00
Trims mCneslams ___________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

FAŠIZMO ŠMĖKLA?

Laikraščiai daug rašo apie Louisianos senatorių 
Huey Long, kuris formaliai priklauso demokratų parti
jai, bet atakuoja Roosevelto administraciją smarkiau, 
negu republikonai. Daugelis vadina jį “klaunu” ir “de
magogu”. Kai kurie net pranašauja, kad jisai busiąs 
Amerikos fašizmo vadas. Bet jo populerumo priežastys 
iki šio) nėra išaiškintos.

Pasakymas, kad Huey Long organizuojąs fašizmą 
Amerikoje, yra be prasmės, šioje šalyje galima butų 
surasti nemažai ambitiškų žmonių, kurie mielu noru ap
siimtų suvaidinti Mussolinio arba Hitlerio rolę, bet jie 
neturi pasisekimo. Minios kažin kodėl jų neklauso. O 
senatoriaus Longo pritarėjų skaičius auga.

Reikia dar pastebėti, kad didieji fašizmo šulai Eu
ropoje laimėjo ne vien savo mokėjimu mulkinti publiką 
demagogiškomis frazėmis. Mussolini pasidarė galingas 
dėl to, kad jo ginkluotas gaujas šelpdavo stambieji Ita
lijos kapitalistai, kuriuos buvo nugąsdinę “revoliuci
niai” fabrikų užgrobimai Milane ir kituose pramonės 
centruose. Jisai, galų gale, įėjo į valdžią, kai jo “ultima
tumą” karaliui parėmė armijos generalinis štabas.

Visai panašiu budu laimėjo ir Hitleris Vokietijoje. 
Jį finansavo pramonininkai, kurie norėjo sulaužyti dar
bininkų profesines sąjungas (unijas), turėjusias respub
likoje gana plačias teises. Kapitalistų pinigais Hitleris 
maitindavo ir ginkluodavo savo rudmarškinių padaužų 
gaujas, o jos tolyn darėsi vis drąsesnės ir drąsesnės, 
iki priėjo prie to, kad Vokietijos miestuose negalėdavo 
įvykti nė Avienas masinis darbininkų susirinkimas arba 
demonstracija gatvėje, kad Hitlerio “naciai” jų neuž
pultų.

Paskui Hitleriui pavedė kanclerio vietą nabašnin- 
kas gen. Von Hindenburgas, pasidavęs “reichswehro” 
(armijos) vadų spaudimui.

Be kapitalistų pinigų ir karo vadovybės pagelbos 
fašizmas kažin ar butų laimėjęs bent vienoje šalyje. 
Taigi vargiai galėtų kitokiu budu įsteigti Amerikoje 
fašizmą ir senatorius Huey Long. Bet iki šiol nebuvo 
matyt, kad jisaį organizuotų ginkluotas gaujas arba 
kad jį finansiškai remtų stambieji bankininkai, fabri
kantai ir pirkliai Greičiau atrodo, kad kapitalistai jo 
bijo ir neapkenčia. Todėl sunku įsivaizduoti, kaip jisai 
galėtų sudaryti pakankamai stiprią jėgą įvykinti Ame
rikoje valstybės perversmą.

Liežuviu dar niekas nėra* padaręs revoliuciją arba 
kontr-revoliuciją. Tokiam žygiui reikia pinigo ir ginklo 
— lygiai, kaip, ir kiekvienam sėkmingam karo žygiui. 
Kas, bijo Louisianos senatoriaus liežuvio, tas pats ne
turi jėgų.

naujiena. Pirmasis buvo iš mo
tinos, kuri rašė nebenorinti 
bažnyčios lankyti, nei klausyti 
kunigo žodžių. Rašiau atgal 
klausdama to priežasties, bet 
kol iš jos gavau atsakymą, tuo 
laiku dar gavau kelis laiškus iš 
įvairių asmenų, kurie visi biau- 
rėjosi vienu ir <tuo pat dalyku.

“Čia pacituosiu žodžius iš mo
tinos laiško.

“ ‘Brangi dukryt, tu klausi 
kokia to priežastis. Negalėčiau 
aš tau to pasakyti gyvu žodžiu, 
persunku butų mano lupoms 
tarti tai, bet laišku bandysiu 
tau paaiškinti. Kiekvienas žodis 
yra tiesa. Nors aš manau, kad 
tu tai matei laikraščiuose, bet 
žinau tau sunku tikėti, Ameri
koj laisva šalis, taigi ten gal 
niekas neslepiama, bet pas mus, 
tai tik vadinamieji socialistų 
laikraščiai terašė. Bet klausyk 
apie dalyką- Pameni Biržų kle
boną, tą, kuris jau dekanu bu
vo virtęs, kuris jau buvo virš 
60 metų? Tai tas pats, kuris, 
sakei, tave kartą kvietęs imti 
knygas iš jo pasiskaityti. Jis 

stambiomis- raidėmis pabrėžta Įmenąs buvo, visų labai gerbia-

Apžvalga

mas. Jis labai mylėjo mažas 
mergytes, sakydavo, jam jos 
angeliukus primenančios. Pa
skutiniu laiku jis Biržų G. duk
rytę pats rengė prie pirmosios 
komunijos. Tėvai, kaip žinai, 
labai dievoti, taigi jiems buvo 
didelis pasididžiavimas, kad jų 
dukterj rengia prie tokio svar
baus žygio pats dekanas. Ji jau 
buvo besimokinanti antrą mė
nesį, kuomet motina pamatė, 
kad su jos vienuolikos metų 
dukrele kas tai negerai. Nemi
nimose viešai vietose kokios tai 
žaizdos atsidariusios. Nuveda 
pas gydytoją Mikelėną ir tas 
pasako, kad yra užkrėsta bai
sia lytine liga; pasako dar, kad 
jos duktė gyvenusi su vyru il
gą laiką. Paklausta mergytė 
atviriausiai papasakojo, kad 
klebonas sakęs su tokiomis 
mergytėmis pats Dievas lei
džiąs' žaisti, tik ji turinti tylėti 
apie tai, o būti linksmai, pata
ręs ir dažnai pas jį lankytis. 
Duodavęs jai saldainių ir ką 
tai labai skanaus gerti. Motina 
su dukryte tuojau pas kleboną. 
Tas puolė ant kelių iškėlęs ran
kas į lubas ir prašė jo pasigai
lėti, neskusti policijai. Motinai 
padavė 1,000 litų ir dar 3,000 
žadėjo rytojaus dieną duoti. 
Susitaikė, reiškia. Bet nakčia 
jis išvažiavo | Panevėžj prašyti 
vyskupo leidimo važiuoti j už
sienius gydytis. Leidimą gavęs, 
bet kuomet telefonu prašęs Bir
žų savivaldybę liudijimo reika
lingo išgauti užsienio pasui, ta 
buvo girdėjus apie mieste eina
mus gandus ir nesiuntė liudiji
mo. Bet jis negrįžo, o kaip tai 
su kito kunigo pagelba apgau
lingu budu įvažiavęs Latvijon, 
iš kur, sakoma, traukė j Lenki
ją. Kur jis dabar — nėra ži
nios. Toji mergytė guli Kauno 
vienoj ligoninėj baisiose žaizdo
se.

“ ‘Kiek man senai buvo skau
smo, kuomet tiek daug negra
žių kalbų buvo apie pralotą Ol
šauską! Aš tada maniau, kad 
piktų žmonių pramanymas? bet 
dabar abejonės nŠb’eftiHcu Bai
sus mums nusiminimas, kad 
musų doros mokytojai, tie, ku
rie sako mus veda į išganymą 
— patys tokias baisias nuodė
mės pildo. Kiti kunigai per pa
mokslus davė poterius kalbėti, 
kad jam sugrąžinti šventąją 
dvasią, jie verkdami sakė, kad 
tai pirmas toks atsitikimas 
esąs...’

“Kadangi tiek ten susijaudi
nimo kilo dėl šią žiemą Biržų 
dekano pasielgimo su 11 metų 
mergyte, manau, turėtų tas būt 
paminėta ir musų spaudoje. 
Tiesa, kai kurie laikraščiai pa
minėjo ir faktu pasibiaurejo, 
taigi manau ir “Tėvynė” matys 
reikalą atspausdinti kaipo retai 
išeinantį dalyką į aikštę. Gal 
tas bus kam persergėjimu, nes 
ir čia nemaža yra tėvų, kurie 
didžiuotųsi gal, jei pats kunigas 
pradėtų duoti jų dukrelėms pri
vačias tikėjimo pamokas.”

6:30 vai. vakaro. Įžanga tik 
25 centai.

Bus pastatyta scenoje viena 
juokingiausiu komedijų, kokia 
kaįla nors buvo suvaidinta 
Detroite. Juokų bus iki valiai. 
Kitą programo dalį išpildys 
musų gabiausi meno mėgėjai. 
Po visų juokų ir linksmybių 
šokiai tęsis ligi vėlumos. Šo
kiams gros šaunus orkestras.

žinoma, turėsime užkandžių 
ir gėrimų. Patarnavimas bus 
malonus ir draugiškas.

Beje, mes užprašėme į ba
lių Maikį su Tėvu, kurie papa
sakos įdomių dalykų apie tai, 
kas dedasi musų kolonijoje.

Štai prieš kiek laiko “Ke
leivyje” buvo parašyta apie 
“katastrofą”, kuri įvyko Šv. 
Jurgio bažnyčioje. Dievulis su 
tinka aplamdė kai kurias 
šventųjų statulas. Kadangi 
šventas raštas sako, jog dėl 
vieno šmertelno griešninko 
yra baudžiama net 10 nekaltų, 
lai parapijonai privalėtų pra
vesti kvotą. Vadinasi, surasti 
tikrąjį kaltininką, kad visiems 
nereikėtų be reikalo kentėti 
Kad kokios, kaltinamųjų suo
le atsidurtų gal 
asabos.

Kuopos vakare 
kortų išviražys,
džiauta tokios koropės.

Kalbant apie parapijomis, 
tenka pasakyti, jog jie menkai 
teprogresuoja: kalba vis tuos 
pačius poterius. Del įvairumo 
reikėtų ką nors naujo sugal
voti. Vokietijos dvasiškiai jau 
tai padarė. Prieš kiek laiko 
laikraščiuose teko pastebėti 
vyskupo H. Nasauskio sugal
votą maldelę, kurią dabar 
kalba vokiečiai. Toji maldalė 
skamba sekamai: “Aukščiau
sias Viešpatie, mes specialiai 
pristatome savo vadą ir kanc
lerį Hitlerį,—gelbėkite jam ir 
leiskite jam laimingai darbuo
tis vokiečių tautos naudai ir 
gerovei. Amen.”

Rusų dvasiškiai prieš revo
liuciją prašydavo Dievo ap
saugoti carą,, šiandien vo
kiečių dvasiškiai maldauja va
dui Hitleriui galybes, kad jis 
galėtų su savo! priešais apsi
dirbti ir jiems galvas nukapo
ti.

Tiek to su tais poteriais. 
Dvasiškiai visuomet linkę tar
nauti tam, kas yra galingesnis.

— Efęs-paitapijoncuf.

sikuria SLA. kuopa, štai tau 
joba ir devintines! Nario žo- 
džiais tariant, trečias kaulas 
patenka rėksnių gerklėm Tas 
caulas nėra paprastas,—j iš 
yra didesnis už buvusius. Pir
miau jie galėdavo varyti agi
taciją prieš parengimus, kad 
niekas neitų, daryt visokias 
trukdymus veikimui. Dabar 
, au kur kas sunkiau tas yis- 
cas atsiekti, nes prįeš pašai- 
jinę organizaciją kovot ir jai 
cenkti, ypač kada Jungt. Vals
tijos yra tos stiprios pašaipi- 
nes organizacijos kamienas— 
neįmanoma. Galima net da- 
eisti, kad jiems pavyks at

kalbėti publiką nuo SLA. kuo
pos parengimų ir kuopa netu
rės visai, pajamų iš parengimų,

ji visvien nemirs, nes už jos vo adjutantą. Šis fašistinis są- 
pečių stovi Centrą? su šimtais judis, kuris iki šiolei svyravo 
kuopų. Jeigu medžio kandę- tarp Romos ir Berlyno, dabar 
nas sveikas ir stiprus, tai ša- pradeda, regis, savo meilę Hit- 
kos kas kart dauginasi ir bu- toriui pamiršti, nes šis jam at
joja

A. Morkiui, kuris yra ištiki-1 Musolinį pavyzdys jam atrodo 
inas Bimbos klapčiukas, dar vertesnis sekti, 
ir dabar seilė teka per barzdą 
prisiminus Jaunimo Šą-gos Rumunijos “Gegužinė 
pinigus, kurie laike S-gos ski- Gvardija”
Ūmo pateko jo “prieiams” į Vien(w MwkatM Mot 

St Pr& sz Hfratstovavo- rt- 
smūgį. Dabar taip skaudu ”«os. ‘Ge-
matyti, kai “socialfašistal”,|lež,ne Gvard9a •,Sl ^amza- 
anot jo, perka narips j SLA.Į®'^. 
kuopą už tuos pinigus. Taip, 
krūvelė pinigų butų buvusi 
skanus kąsnelis, bet jis pas
pruko! —Varnėnas.

rodo per daug... demokratiškas!

i

Fašizmas -- Eksportine Preke

labai vožnios

Maikis ant 
kodęl užlei-

“Fašizmas nėra eksportuoja
mas dalykas”, iškilmingai pa
reiškė 1928 m. kovo mėn. Mus
solini. Bet dviem mėnesiams 
praslinkus Italijos “tautos va
das” nemažiau iškilmingai pa
skelbė savo prakalboje senate 
“fašizmo pasaulinę misiją”, mi
siją, nuo kurios, anot jo, parei
nąs “viso pasaulio likimas”.

Vėliau, išeikvojęs visus šovi
nius prieš “universalinius prin
cipus” ir “gėdingą” socializmo 
jei... Tautų Sąjungos “ligą”, 
Mussolini ėmė kalbėti apie fa
šizmo “universalumą”; sutrem
pęs kojomis internacionalizmą 
— tikrąjį, marksistinį — jis 
savo sekėjams atvėrė aruodus 
fašistinio “internacionalizmo”.

Veikimo* komitetai
1929 m. lapkričio mėn. fa

šistų partijos parėdymu nuta
riama įkurti “Fašizmo drau
gų” organizacija, siekianti “už
megzti ryšius tarp fašistų ir jų 
draugų užsienyje”. Nereikalau
jama jokio nario mokesčio, už
tenka paduoti pareiškimą ir — 
visam gyvenimui lieki ..‘*fašiz- 

i mo drAugas’”^^t^" organizaci
ja sudarė daugiau nepatogumų, 
negu naudos ir tapo vėliau, 
1933 m. liepos mėn., pakeista 
“Veikimo
universalumui remtį”.

Tokių archeologinę kaukę už
simovęs Italijos fašizmas rek
rutavo keletą, senų profesorių, 
pav. Prancūzijoje Pierre de 
Nolhac ir Rumunijoje Nicolai 
Jorga, bet Komitetams to buvo 
per maža ir jie ėmė ieškoti ry
šių su atskirų šalių fašistinė
mis organizacijomis* Vadovauti 
“Romos universalumo komite
tams’* Mussolini pavedė fašis
tiniam partomento atstovui Co- 
selschi1, kuris savo laiku nusi
pelnė padedamas fašistų rašy
tojui D’Annunato atimti Fiu- 
mės miestą nuo “raudonųjų”. 
Coselsehi be to yra “Karo Sa
vanorių Organizacijos” valdžios 
komisaras ir vienas vadų “Dan
te AlighierF’ sąjungos, kuri'ir
gi tarnauja fašistų propagan
dai užsieniuose, Tas Coselsehi 
pereitų metų gruodžio 16 ir 17 
ck Italijos valdžios įgaliojimu ir 
lėšomis sukvietė Prancūzijoje 
(Montreux) viso pasaulio fa 
šistų konferenciją.

Fašistai valdžioje
Toje konferencijoje dalyvavo 

apie dvidešimts atstovų iš įvai
rių- šalių. Kai kurie jų tarpe 
atstovavo šalis, kuriose valdžia 
yra fašistų rankose. Taip antai
Lietuvos atstovauti' “tautos va-Į' 
Įdas.” pasiuntė savo dvaro fijo- 
,EOfą prof. Izidorių Tamošaįti. 
Austrijos “Heimwehro” organi--’ 
zaciją atstovavo parlamento 
stovas Rinaldipi, žinoųiąs, įci|pt 
Italijos interesų atstovas Aųsr 
tujoje, Ęca de Queiros repre
zentavo Portugalijos fašistų 
partijglę, kuri tėra jsikurųsi 
praeitų metų vasario- mėnesy 
ir tuo tarpu remja kariškąją 
Caunon^Sa^zur difets 
'jodama apie riebesnę 
tyje.
. Apie Italijos fašistus netenka

Italijos valdžia. Užsienių politi
kos atžvilgiu ji yra priešinga 
bet kokiai Versalio sutarties 
revizijai, ypačiai Vengrijos at
žvilgiu. Kuomet “Geležinei 
Gvardijai” užsimeni apie Ven
grijos teises j Transilvaniją, 
išgirsti tok j atsakymą: “Revizi
ja? Apie ją mes pakalbėsime 
po tūkstančio metų”. Todėl tur 
būt visai nepripuolamai vengrų 
fašistai kongrese nesirodė.

Kaip gi Musolinį suderina sa
vo triukšmingus pareiškimus 
Vengrijos revizionizmo naudai 
su parama, kurią jis teikia, ru
munų “Geležinei gvardijai”? 
Dalykas toks, kad toji organi- 

Įzacija yra ir prieš reviziją, ir 
prieš Titulesco politiką, kur j ji 
kaltina esant Prancūzijos ban
kininkų agentu? tokiu budu 
Musolinį naudojasi Rumunijos 

I fašistų organizacija manevruo

im-Įi j ■ n «i i —r— 
ypatingai kalbėti. Jie, taip sa^ 
kant, buvo šeimynos garbė. Pa
žymėtina, kad nebuvo Hitlerio 
atstovų.

Prancūzijos fašistai
Prancūzija, Belgija, romaniš

koji Šveicarija, Ispanija ir Ru
munija buvo pasiuntusios savo 
atstovus. Prancūzijos fašistinį 
sąjūdį (“francistuš”) atstovai 
vo pats “francistų” vadas Mar
cei Bucard^ Jo kalbos, lygiai 
kaip, ir visas Prancuzijds fa
šistų sąjūdis, pasižymėjo šah-Įdamas prieš Mažąją Santarvę 
tonišku, be jokios originalinės jr> vįso> prieš prancūzų jta- 
minties Italijos pavyzdžio ir jos Balkanuose. Net iki įtokio 
“dučės” garbinimu. “Francis- laipsnio, kad praeitų metų ko
tai” palaiko, glaudų kontaktą vo mėn. Italijos pasiuntinys 
su , Paryžiuje esančiu Italijos Bukarešte aktingai padėjo mar- 
fašistų skyriumi ir dalyvauja |šajui Averesco rengti pervers- 
kartu su juo net bendruose šau- mą^ tikėdamasis pakeipti Itali- 
dymo pratimuose, kas oficialia- jos naudai rumunų užsienių po- 
kai tito tarpu, aišku, stengiar jftiką. 
masi neigti. i

Kitų šalių fašizmas 
Belgija, Šveicarija, Ispaniją

keletas fašistų buvo atvykę 
Nuo Belgijos tyjvo atstovau- konferencijon atstovaudami 

jamos dvi fašistų grupės. Vto- mikroskopiškas, jokio vaidmens 
na jų vadinasi “Tautinis Lcgio- Belosiančias fašistų grupeles, 
nas’^ Flamandų fašistų grupe [Biivo čia Olandijos “Juodasis 
(“dinazaFJ nebuvo atstovauja- Frontas”;1 bkiiris 'skiriasi nuo 
ma, lygiai kaip ir viena skai't- “Olandijos

* m. •< ar A va A.* • ' . I

komitetais Romos

ma, lygiai kaip ir viena skait- “Olandijos nacional-socialistų 
lingu Šveicarijos fašistinių gru- partijos”, klausančios Hitlerio, 

“Froiitistai”. Tai aiški-[direktyvų. Rinkinį papildė du

Toronto, Oift
Iš musų kolonijos 

Veikimo

* KITAS “DOROS MOKYTOJAS” 
IR “SIELŲ GANYTOJAS”

Lietuvos dvasiškija prieš ke
letą metų labai apsiskandalino 
su pralotu K. Olšausku, kuris 
pasmaugė savo meilužę, našlę 
Ustjanauskienę, ir buvo už tai 
nuteistas j sunkiųjų darbų ka
lėjimą. Bet pasirodo, kad pana
šių išgverėlių, kurie, Dievo var
du prisidengę, paleistuvauja ir 
piktus darbus dirba, yra Lietu
voje ir daugiau.

Anot “Tėvynėje” tilpusiu 
laiško iš Lietuvos (“Moraliu 
Supuvimo Išdavos”), neseniai 
apsiskandalino senas Biržų kle
bonas, pavertęs savo ištvirki
mo įrankiu 11 metų mergaitę, 
kurią jisai dagi užkrėtė bjau
ria lytiška liga! SLA. organe 
apie tai rašo Pr. Lapienė:

nu iš Lietuvos su tąja pat

LSS. 116 kuopos 
veikimas

DETROJT, MICH. — LSS. 
116 kuopa per kelis melus 
ncsilenktyniavo su ^kitomis 
organizacijomis rengime pra
mogų. Ji ne tik niekam ne
bandė pakenkti, bet visuomet 
laikėsi to principo, jog vieny
bė yra geriausias dalykas. To
dėl kuopos nariai* su kitomis 
organizacijomis daugumoje 
atsitikimų kooperavo ir jų 
rengiamus parengimus rėmė.

Taip dalykams csaht, reikia 
tikėtis,, jog ir kitų srovių dar
bininkai bei profesionalai 
parems musų kuopos vakarą. 
Vadinasi, atsilankys pas mus.

Bet ar taip bus, aę ne, — 
tatai parodys netolima atetis. 
Ji parodys, kiek mes esame 
draugiški vieni antriems.

Kuopos parengimas įvyks 
kovo į7-<j. I. Ą. S. svetainėje. 
Programas prasidės

.. .■ / . ■

lygiai

Kovo mėn. 2 d. 236 SLA. 
kuopa turėjo parengimą su 
perstatymu. “Medicinos Dak? 
taras”. Parengimas visais at
žvilgiais pasisekė neblogai. 
Gauta virš $10.00 gryno pelno.

Taipgi ši kuopa turėjo šo
kių vakarą kovo 5 d., taip sa
kant, užgavcnįoms “Blynų 
Vakarą”, kur buvo išparduoti 
nemanau skanių blynų. Pel
nas dar nežinomas, nes nebu
vo atskaitos.

Nors Toronto 236 SLA. 
kuopa yra dar jaunutė, bet 
veikimu pasirodo labai gyva. 
Gal dėlto, kad turi darbščiu 
ir gabių narių, kaip tai: Jo- 
kubynas, Įndręjius, Frenzelis 
ir kitus, kurie savo darbštų* 
mu, tikimasi, išaugins šią 
kuopą gana didelę.

■ ■ /' ■■
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“Naujienų” 2 d. kovo laido
je 236 SLA. kuopos narys la
bai vietoje išsireiškė, kad Ta
rauto komunistams “Dar vie
nas kaulas gerklėje”. Laba 
teisingai 1 Faktai parodo, kad 
“Kanados Lietuvio”, vėĮiati 
^‘Kultūros” dr*jos gyvavimo 
laikais Toronto komunMa 
daug išliejo krokodibatis aša
rų ir prisikamavo besmeižda- 
mi ir griaudami 4*K. L.” leidė
jus ir “Kulturpa” d-r-ją. Kiek 
vėliau “Kulturbs”’ d-ja nepa
rodė kiek gyvesnio veikimo, 
tai Jie uianė, kąd jau jų ; tiks
ės atsiektas, “prięšas” atmušti 
tas ir tik reikia džiaugtis lai
mėjimais. Bet, štai ‘ netikėtad

’• • . • ■ 1 K

-

pių __ ^ roiniBiai . rai aisKi-1 direktyvų. Rinkinį papildė du 
narna tuo, kad tiedvi grupes t atstovai iš Danijos, Norvegų 
yra vokiečių hižlerhmo -įtako-[“Tautinė3 Unijos” vadas Quis- 

.ling, graikų nacional-socialistų 
partijos steigėjas Merkuris, ku
riam Musolinį suteikė audien
ciją pr. mt. birželio mėn., ir 
pagaliau Airijos “mėlinmarški- 
nių” yadas, generolas O’Duffy.

Mueolini ir Hitleris
F • «*

Konferencija pati savimi di
delės reikšmės neturėjo. Itali- 

[jos valdžia per savo pasiuntiny- 
tas joą pareiškimas sukėlė de- bes, konsulatus ir fašistų par- 
mokratinėje Šveicarijoje nema-ltįjog užsienio skyrius jau senai 
ža subruzdimo. ■. L

Jose-Antoitio Primo-de-Rive- |su mažne visomis
ra, Umtsio Ispanijos diktato- grupeK-mis, konferencijoje at
rišus sūnūs ir "Ispanijos ,Fa- sfovatttoB1ja- Tas ^r»t>“khs 
langos” vadas pats nedalyvavo. yra dar dkiesnis, nes jis apima 
bot pasiuntė sveikinimą ir sa- ‘aiP Jau vengrus, kroatus ir i i. -----

po

se. Pulkininkas TbnjaRaz, ku- 
rto organizacija kiek labiau yra 
išsiplėtusi romaniškoje ir ita
liškoje Šveicarijon dalyse, at
stovavo konferencijoje “Šveica
rijos fašistų federaciją,”. Kuo-

organizacijos delegacija, nuvy
kusi pasisemti įkvėpimo pas 
Musolinį, pareiškė pasiryžimą 
“tęsti jo darbą Svęicarijoje”,

palaiko tiesioginius santykius 
grupėmis-

&
M

l

!| M. ^osenberry

>, sva- 
atei-

Wfseonsin 
audriausiojo teismo -(teisėjas, 
kurioj neseniai išsprendė, jog 

‘priimtas • legislaturos “ga i vi ni- 
mo” įstatymas priešinasi1 kon
stitucijai. Tuo pačiu j is uždavė 
smūgį ir-“naujajai dalybai”.

I makedoniečius, kurie - 
daug susikompromitavę 

| atentato Marselyje toje kon- 
|fereneijoje nedalyvavo.

: Aačiau tas faktas, kad neat
vyko hitlerininkai ir kad iš 
visp, į kvietimą neatsiliepė 
grupės, esančios daugiau ar 
mažiau Berlyno įtakoje, rodo, 
kad Mussolini “internaciona
lizmas” atsimušė į Hitlerio 
“internacionalizmą” Kalbama, 
kad gruodžio pradžioje Vo
kietijoje buvo įvykusi kai ku
rių šalių fašistų konferencija, 
pirmininkaujant nacional-so
cialistų partijos užsienių sky

lėmis vedėjui Roscnbcrgui. Jei 
| ta informacija tikra, tai desėt- 
ko dienų tarpe įvyko dvi fa
šistinės konferencijos, kurių 
viena orientuojasi į Romą, o 
antroji —j Berlyną.

MussOlini ir Hitleris kiek
vienas sau mano, kad viena 
tųdviejų konferencijų buvo 
nereikalinga. Musų manymu, 
jos abi buvo nereikalingos.

Garsinkite “N-nose”
rf!

'»Ii



Paskutinėmis die-

susirasit
DA

jums reikia
Marshall

Galuti

O gal jis norėjo vam 
zdžius pravėdinti?

kiek laiko 
čempionu

Marshall ri- 
Londos. Tą

Lietuviškos 

Degtini*

Lietuvoje mirė Bella 
Butmanienės motina

Muz. Instrumentai 
MUSICAL INSTRUMENTS

Gatviakarių motor- 
menai geri sargai

AN1 
pirmu 
MOftGlCn) 
1-2-3-JV 
PAGYVE
NIMU.

8:30 vai* ryto 
Radio Stotis

Panedėlj 
Seredą ii 
Pėtnyčią

Nežinomi piktadariai laukė Bu* 
law’o ateinant j Joniškiečių 
vakarą

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAIN3

Šituo laikti ir iŠ Šitos 
radio stoties kiekvieną

KOHN. Turim RuslSką ir Tur
kiška tabaką. 1728 S. Halsted St 
Canal 9345.

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

Ir tai todėl, kad kas nors susi* 
Čiaudi; Dillingerio merginos 
vargai.

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

ANGLIS 
COAL

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos

KNYGOS 
BOOKS

RADIO INŽINIERIAI 
RADIO ENGINEERS

Gerkit ir Reikalaukit

Tai gyvenimas *-iž 
vieno kalėjimo išei 

na, tuoj į kitą

Risis 
su Mehmet

Visose Alinis© 
Mutual Trijų 

Žvaigždžių 
Kėntuekr 
Bourbou

WGES 
1360 kilocycles

Išėjo iš vieno kalėjimo, tai 
tuoj pateko j kitą. “Kai tik kas 
susičiaudi, tuoj mane ir tempia 
j ‘kalabuzę’ ”, ji verkšleno, “ir 
vien todėl, kad aš pažinojau Di- 
Hingerf.”

oj išgyveno 36 metus, 
nuliūdime 

po tėvais Ži* 
azimeirą, pus*

I 

randasi
ketverge,

mą j Ameriką jis laimėjo Cen- 
tralinės Europos čempionatą 
Amerikoje jo dar nei vienas 
ristikas neįveikė, nors jis jau 
ritasi čia apie šešis mėnesius.

Tose ristynėse dalyvaus ir 
gerai lietuviams žinomas Louis 
Mingėla (Lou TuCker). Per 
paskutinius kelis metus Mingė
la pusėtinai pasižymėjo. Prieš 
kiek laiko jis net lėktuvu tu
rėjo skristi j KanšaS City riš
tis. O tai reiškia, jog promo
toriai skaito jį tikrai geru ris- 
tiku, jeigtf jį net lėktuvu kvie
čia skubiai atvykti.

Dalyvaus tą vakarą ir dau
giau pasižymėjusių ristikų. GAISRO IŠPARDAVIMAS 

eina visu smarkumu 
GOLDSTEIN MUSIC SHOP 

Galite Nusipirkti, Parduoti, Pataisyti 
arba Išmainyti savo Instrumentus, Bū
gnus, Būgnų reikmenas, Smuikas, Kon
certinas, Trumpėta, Klarnetus, Sak- 
safonus, Gitaras, Akordijonus ir 1000 
kitu instrumentų. 914 W. Maxwell 
St. arti Sangamon St. CANal 6114.

“Dar kas įkris ir užsimuš”, 
piliečiai aiškino nustebusiam 
seržantui, kuris negalėjo tuo
jau dalyko suprasti. Koks tai 
gudruolis nakties laiku pavogė 
dangčius nuo 26 kanalizacijos 
vamzdžių išėjimų į gatves ir 
juos pašlėpė. Kas šposą iškir
to—heŽiiiia.

DUSETTE RISIS SU 
WILLIAMS

Ir suplyšusios kelnės 
gali padaryti 
pragyvenimą

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingom

vai. po/ pio* 
<a3 kapines. 
Najulio gi- 

,i ir pažystami

GYDUOLES 
MEDICINŲ

Ne apiplėšimo tikslu 
piktadariai sumušė 

F. Bulaw

Yra tokia mergina, Jean Bur- 
ke, kuri pažinojo garsųjį John 
Dillingerį- Ji priklausė prie jo 
gaujos.

Bet kai buvo sunaikinta Dil
lingerio grupė, tai mergina 
kaip tai išliko gyva ir dabar po
licija ją persekioja. Ji taip 
skundžiasi.

COLISEUME RISTYNĖSE 
LYVAUJA LOUIS MINGĖLA

BOILERIŲ Taisymas 
BOILER REPA1RING

Vieni “išeina”, kiti 
“įeina”; permainos 

Ciceroj

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

Detalia rakandų 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—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

Kelias dienas atgal buvo pa
skelbta* kad Chicagos gatvia
karių motormonams įsakyta 
raportuoti policijai visus auto
mobilistus, kurie laužo trafiko 
įstatymus.

Nuo to laiko, džiaugiasi po-

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
TeL VICtory 4965.

Tai pavasariu,, tai žiema, tai 
pavasaris, tai vėl žiemei. Erzi
nantis oras dar negreit ketina 
nusiraminti, spėjant iŠ oro biu
ro pranešimų. Biuras sako, kad 
anksti šįryt susilauksime snie
go, kurį vėjai atsineša iš piet
vakarių pusės. Audra busianti 
lengva.

RHEUMATIZMU SERGANTI
Jei viskas, ka mėginote, jus apvylė
— DAR-ME-LA be abejo atneš pa
lengvinime, nes ji laužo ir prašalina 
paralizių, kuris atakuoja kūno dalis
— palikdamas sustyrusias rankas, ko
ja. strėnas, atima kalbą, ir tt. Dide
li butelis — $2.00.

DAR-ME-LA LABORATORY, 
1715 N. Hermitage Ave„ Chicago, 111.

VLADIŠLAVA KATAUSKAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 11 diena, 9:20 valanda 
ryto 1935 m.,, sulaukus 16 me* 
tų amžiaus, gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nuliūdima 
motina Marcijoną po tėvais 
Pečiulaitė, tfyą Juozapa, broli 
Juozapa 10 metų, 2 dėdes. Mi
kola ir Aleksandra Pečiulius, 
teta Marijona Adomaitiene,, 
krikšto motipa Dora Pečiulis, 
krikšto tėvą Antana Bartkų, 
dirmavonės motina Uršule 
Maciene, pussesere Michaliną* 
pusbroli Leoną Pečiuliais, ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
2551 W. 45th St. Telefonas 
Lafayette 7048.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj 
kovo. 15 diena, 8:00 vat, ryto 
iš namu i Nekalto Prasidėjimo: 
Pan-. šv- parapijos bažnyčia,, 
kurioje atsibus gedulingos pa-' 
maldos už. velionės siela, o iš 
ten bus nulydėta i šv. ’ Kazi
miera kapines.

Visi a, a, Vladislavos Ka- 
tauskaitės giminės, draugai ir 
pažystami ėsat nuoširdžiai kyie*." 
čiami dalyvauti laidotuvės^ ir 
suteikti jaiv paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Brolis, Dėdės, Teta., ’ 
Krikšto MOtiha, Krikšto Tėvas, 
Dirmavonės Motina* Pusseseres,. 
Pusbroliai iv Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

NUO Rheumatizmo
FOR RHEUMATISM

Čia buv6 gauta žinia, kad 
Lietuvoje vasario 15 d. mirė 
dabar pagarsėjusios Bella But
manienės motina, Barbora Rim- 
džiene.

Velionė turėjo Amerikoje, 
apart garsiosios dukters, dar 
tris kitas dukteris, Olgą Ado
maitienę, 3738 S. Halsted st., 
Adolfiną Bugauskienę ir Bro- 
nislavą Skirmantienę.

Senas Petras.

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

A. F. CHESNA, 1CS7 V. 45th St. 
Boulevard 4552. Vyrams kasdien* 
moterims antradieniais.

iTAIPGI

‘9 vai. vakare
i iŠ stoties

WSBC
kiekvieną seredą 
Naujienų 
MUŽIKAMS 
PROGRAMAS.

CA RL BROOKS 
(Brukevičius>

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 11 dieną, 5:48 valandą 
ryto 1935 m,, sulaukęs pusė* 
amžiaus, gimęs Daukšių pat., 
AmalviŠl ‘ 
lės apsk

Ameril .......
Paliko dideliame 

moteri Domicei 
braičiutė, sūnų, 
brolius, pusseseres ir gimines.

Kūnas pašarvotas 
5312 So. Einerald Avė.

Laidotuvės ivyks .. . 
kovo 14 dieną, 9:00 vai. ryto 
iš namų i Visiiation parapijos 
bažnyčią, 55th ir Peorid* ku
rioje atsibus gedulingos Pa
maldos už velionio sietą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kuzi* 
mier kapines.

Visi a. a. Carl Bro 
nės, draugai ir pažys 
nuoširdi

BRIGHTON PARK 
nai teko patirti, kad Frank Bu- 
law buvo piktadarių sumuštas 
ne apiplėšimo tikslus, kai jis 
ėjo į Joniškiečių rengiamą va
karų, kovo 9 d., Hollyvvood sve
tainėj.

Nekurie Joniškiečių vakaro 
rengimo komisijos nariai tvir
tina, kad jie matę kai vakare 
atėję penki vyrukai ir trys vi
są laiką stovėję lauko pusėje, 
prie durų, o du koridoriuje.

Praėjus kuriam laikui vienas 
jų užsimokėję įžangą ir pasa
kęs, kad norįs matyti savo 
draugą. Jis svetainėje neilgai 
buvęs,— išėjęs į koridorių ir 
pasakęs savo draugams, “jo čia 
nėra”.

Apie 9:30 vakare kai Bulaw 
atvykęs ėjo į svetainę, trys sto
vėjusieji lauko pusėj užklausė, 
“Ar turi pinigų?” Bulaw atsi
grįžo pažiūrėti, kam reikalingi 
pinigai, o tuo tarpu vienas jų 
smogė jam kelis kartu į vei
dą metaliniais krumpliais. Kai 
Bulaw įbėgo į koridorių, čia jį 
pasitiko kiti du ir vėl ėmė dau
žyti jo veidų.

Joniškiečiai turbut nepaste
bėjo piktadarių užpuolimo, ir 
nepažino ką į savo rankas pik
tadariai pasigriebė, dėlto ir ne
siskubino į pagelbą,—leido pik
tadariams pasprukt.

Galutina Dr. T. Dundulio eg- 
zaminacija parodo, kad sužalo
tam Bulaw’o veide nepaliks jo
kių žymių.

Vakar Bulaw atvyko j “Nau
jienų” ofisą ir pranešė, kad jis 
ir toliau tęs kontesto darbą, šis 
smūgis, matyt, jam nieko ne
kenks ir nesutrukdys jo darbo.

MOTIEJUS ŽADEIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 9 dien^< 1:30 valandą- )»o 
pietų 1935 m. .sulaukęs puses, 
amžiaus, gimęs Daugelių kai* 
me,. Užvenčio parap., Šiaulių, 
apskr,

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliūdime* 

brolį. Tamošių, pusseserę Marb 
joną žimkienę ir švogerį Kazi
mierą žimku ir giminės, o Lie
tuvoj seserį Agotą Stankienę* 
ir giminės.

Kūnas . pašarvotas raudasi/ 
5340 S. Kedzie Avė.

Laidotuvės ivyks trečiadieni 
kovo 13 dieną. 2:00 vai. po 
pietų iš namų j Tautiškas ka> 
pines.

Visi a, a. Motiejaus žadėk 
kio giminės, draugai ir pažys*. 
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik*' 
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Brolis, Pussesere 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Juozapas Eudėikis ir Tė
vas, Tek Republic 8340.

Vakar 3-čią vai. ryto polici
ja ją suėmė ir patupdė į kalė
jimą. Už skandalinimą, triukš
mo kėlimą ir policijos panieki
nimą. Nugabeno ją vėliau į mo
terų teismą, pas teisėją Scheff- 
Jerį. Teisėjas merginą paleido, 
nes nebuvo įrodymų.

Bet vos spėjo ji išeiti iš sa
lės, kai pripuolė prie merginos 
kiti du policistai ir nusivedė su 
savim, šį kantą neva už vagys-

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

Atdara vakarais ir nedčHoj. 
RAPP STORAGE 

5746 Sb. Ashland Ava.

ANGLIS! Tūkstančiai namu var
toja ekonomiškas, be suodžių Tro- 
picair anglis—Garantuotas svarumas 
ir Šiluma. Screening — $4.75; Mine 
run — $5.75; Lump arba egg — 
$6.00.

NORTHERN COAL CO.. 
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
___Merrimac 2524________

VERONA ANGLIS duoda augštą ši
lumą, mažai pelenų, Lump arba 
egg — $6. Mine Run arba Range 
— $5,75. Screenings ar stoker — 
$4.75, 50c. extra už vieno tono už
sakymus.

GUTTENDORF COAL CO. 
4257 W. Cermak Rd„ 

Lawndale 4949

Rytoj Marigold Gardens sve
tainėje įvyks susirėmimas tarp 
Dusette ir Williams. Pereitą 

; trečiadienį Williams iškirto tik
rą siurprizą, nugalėdamas Mal- 
ikovą. Tikrai niekas nesitikėjo, 
kad Winiams galės paguldyti 
Malkovų. Tačiau taip atsitiko. 
Ačiū’ tai pergalei, šiandien Wil- 
liams tarp pusiau sunkiojo svo
rių ristikų nepaprastai pakilo. 
Ir jeigu jis rytoj įveiks Du- 
sette’ą, tai jam bus atidaras 
kelias į čempiohatą.

Kaip iY paprastai, risis dar 
keturios geriausių ristikų po
ros.

SOUTH CHICAGO.—/Iš visų 
kampų southsidiečiai vakar 
rytą ėmė šaukti nuovadas ir 
piktai barti policistus už apsi
leidimą.

PIENINE
D AIRY JLTbii K JLw JL

LEM0NT DAIRY CO.
840 W. 31 St

Olselio ir retail pardavimas, 
Telefono orderius pristatome 
Tel. Victory 1143-1144

Kovo 14 d. Coliseume įvyks 
labai svarbios ristynės 
Everėtt 
Yousif.

Prieš 
tosi su 
sesi jiedu pusantros valandos 
ir išėjo lygiomis. Londos nieko 
negalėjo padaryti savo oponen
tui. Tokiu budu Marshall yra 
lyg ir pusiau čempionas.

Turko Yousif rekordas irgi 
yra pavydėtinas. Prieš atvyki-

KAZIMIERAS KIŽAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo ii dieną, M:20 valandą 
ryto 1935 m., sulaukęs 79 me
tu amžiaus* gimęs šermukšnių 
kaime. Pušalotas parap., Pane
vėžio apskr.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nubudime 

sūnų advokatą, Leoną Kižą, 
Viktorą ir giminės, o Lietuvoj,, 
broliene ir giminės.

Del informacijų šaukite L, 
Kižas Cicero 55131.

Kūnas pašarvotas fandasi 
1344 S. 50th Avė., Cicerai

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ni kovo 14 dieną, 8^39 vai. ryto 
iš namą į šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionib. šie-* 
lą, o iš ten bus nulydėtas i šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a, a. Kazimiero Kižo gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. 
Sūnus ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius Ch. Syrevicze, Telefonas 
Cicero 294.

MutualLiąuorCo 
m? S. Halsted St

nh^.1 a aoao

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musą skaitytojams su** 
sirasti, kur galima nusipirkti (vairią paprastą ir nepaprastą 
daiktą, intaisą ir reikmeną* Jeigu id telpančią čia skelbimą ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, CanaI 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jąs gausite informaciją, jeigu tik 
ją bus galima gauti.

Tikrai geros anglys
$5.60

30 metų Harry Grahani, 4026 
Keystone avenue, sugalvojo 
naują pragyvenimo būdą. Užsi* 
maudavo jis praplyšusias kel
nes, skylę sukabindavo ir įsi- 
sėsdavo j traukinį ar gatviaka- 
rį. Niekam nežiūrint jis iš- 
traudavo siūlę ir piktai rody
damas į skylę eidavo skųstis 
pas konduktorių, “Ką jus ma
note vyrai, prikalate vistfr vi
nių, kad žmogus negali nei at
sisėsti nepraplėšęs kelnių. $10 
jos man kainavo ir tiek jus 
man skolingi.”

Nenorėdamos pasileisti į be
reikalingus ginčus su nusiskun- 
džiančiu, ir gatviakarių bend
rovės ir gelžkeliai jam mokėjo 
už tas kelnes.

Bet kai kelnės ėmė per daž
nai plyšti, bendrovės suuodė, 
kad kas nors negerai ir Grah- 
mą suėmė. Vakar jis buvo nu
baustas policijos teisme vie
niems metams kalėjimo. “CASH”

DEFALTUOTUS MORTGEČIUS už 
kurios mokų cash. Taip gi perku ir 
GERUS MORTGEČIUS už mažą 
nuolaidą.

Atsišaukite tuojaus pas
,M. C. LAZUTKA

3251 S. HALSTED STREET

CICERO 
nomis čia tarp tavernų valdy
tojų pasireiškf keletas permai
nų. Vienos tavernos užsidarė, 
kitos atsidarė. Naujųjų tarpe 
progresuoja pp. Tamošaičiai, 
1409 South 49th avenue. Jie 
yra seni vietos gyventojai. P-s 
Tamošaitis Lietuvos Kareivių 
Draugijos narys, ramaus budo 
žmogus. Jų partneris, J. Mičiti- 
lis taipgi yra apsukrus ir gy
vas. Tikiu, kad jiems geriau 
seksis.

Plačiau apie kitus “naujuo
sius” bus kitu kartu. Beje, J. 
Venckaus “Grand Opcning” bu
vo gana triukšmingas, net su 
kraujo praliejimu.

“N.” Rašėjas.

»imi- 
esat 

lai kviečiami dalyvauti 
!sę ir suteikti* jam pas

kutinį patarnavimą ir atsisvei* 
kinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moterių Sumiš, 
PVMMorėe, Pusbroliai 
fir* Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Ettdeiki's ir Tėvas, Tel. 
Republic 8846.

LOUIS NAJULIS
< Persiskyrė su šiuo pasauliu 

ko.vo 11 dieną, ,4:45 valandą 
ryto IDBS m., sulaukęs 52 mę* 
tų amžiaus, gimęs Parakauskių, 
kaime, LUokės pafap., Telšių 
apskr.

Amerikoj išgyveno 25 metus. 
Paliko dideliame nuliūdimą 

dukterį Domicėlę, sūnų Louis, 
Ė broli Aleksandrą, brolienę Ka* 

zlmierą Najulius ir gdmifcšsi o 
Lietuvoj; broli Antaną, seserį 
Jobasę ir dąuą kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
> 1932 S; Unięn Avė.

Laidotuvės iWks ketvirtadie
ni kovo 14. dieną. 1 

t tų iš namų i Tautišl 
Visi a. ft. Louisd 

’ minės, draugai ... 
esat nuoširdžiai' kviečiami da
lyvauti laidotuvėse' ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 

' atsisvėtRinima., z 
i 
į Nuliūdę liekame.

Duktė, Sunusj Brąlis, 
t Brolienė ir Gimtas*.
* Patarnauja laidotuvių direkr 

toritis Butkus and Co., Tel. 
; Canal 8161.

lU 32T Į Nebesirūpinkite dM 
įgl sĮpgĮja odos niežėjimo, 

skanų. Išb S r i m ų, 
Nk====s3 Dėmių ir kitiM ®doa 

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
85s. 66c* $1.09.

i MODHRNl. 
ŽAGUOS 

NAMŲ.

VYTAUTO
Building and Loan Ass’n.

V. P. PIBRZYNSKI, Secretory 

4559 So. Paulina St 
Phono TARPS 0148

iš šiaur. Illinois 
Furnace Lump 
Nut .........
Mine Run 

perkant nemažiau 4 tonų.

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

Telefonas Republic 5960 
taipgi 

3721 E. 100 St. 
Telefonas Sag. 4900

_____ Įsteigta 1913 metate._______
Specialė kaina RELIEF pirkėjams

$5.17 už toną
Plūs 2% Illinois taksų 

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. 

'  m...   i     —..ir a- į i

PASKOLOS
ė&jjS&č’ ANT

PATAISYMO

Siunčiame Gėles Telegramų 1 visd 
v pasaulio dalis. „

L O V EI K I S
KVIETKININKAS

Gėlės vestuvėms, bankietams ir 
pagrabams.

3316 S. Halsted St
Phone Boulevard 7314. Chieagm Iii.

licijos trafiko skyriaus vadas, 
kap. Flynn, automobilių prasi
žengimų skaičiūš stebėtinai su
mažėjęs. Motormonai pridavė 
keliasdešimts laisnių numerių, 
ir tiek pat šoferių buvo su
drausta. Po antro prasižengi
mo jie busią baudžiami.

.. .... i. ■*■■.»! — i

SPORTAS

VMKKafKKMSaSK'msMMiJ
PERKAME Už

..... ,, . ____

GERB« Naujienų skaityto- 
joa ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose;

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

Padarytas iŠ švariausių dalių.
, Viena pilė prieš kiekvieną valgi, 

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

Rezultatai garantuoti arba graži
name pinigus.

WALDEN DRUG CO.
336 E. 43rd St., Chtcago, III.

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 
Avenue. M. Shills, biznio vedėjas 
ir elektros, inžinierius.

TABAKO Krautuvės 
TOBACCO STORES

Jeigu horit
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boileriu taisymą ir nitavimą 
sekanti syki paveskite mums 

ACEWELD CO;
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas dieną Calumet 6884 
naktį Lakview 5496

BATHS
; MAUDYNES

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

. LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Dtvision St. 
kampas Bfershfield _ _

STOGAI 
ROOFING

Stop

Skin
* Įigjii

J-4

ii
fe®

■ -F> <
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ing park avenue, kuri gyvena 
kaimynijoje su Butmaniene. 

(Rytoj daugiau)

IMPS! Important 
meeting Thursday

Antradienis, kovo 12, 1985

Fumiture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

Bagdono koplyčioj užliko bravorą 
- munšaino sandėlį

Illinois ir Missouri valstijos pešasi dėl Kel 
ly palikimo1

Atsišaukimas i AL v
TASS skyrius ir skri 

dimo pritarėjus

Kas žino kur Kaspa 
ras Sebeckis? jo ieš 

ko giminės
Pražuvęs apie*meliis laiko at* 
y ai; gyvenęs Brighlon Parke

(Tęsinys iš 1-mo pusi.)
KELLY NEBUVO NUNUODYTAS

Tyrinėjant mirties priežastį, nustatyta, kad Kelly 
nėra nunuodytas. Bet ir tikrosios jo mirties priežasties 
irgi dar nepatirta. Tik jau tiek nustatyta, kad jis nėra 
nunuodytas ir taipjau nėra miręs ir nuo vėžio, kaip ro
dė daktaro pasirašytas mirties liudijimas.

Kad nustatyti tikrą mirties 
priežastį, koronerio nuodų spe
cialistai išėmė kai kurias ve
lionio vidurių dalis ir pradėjo 
jas analizuoti, ieškodami nuo
dų. Tikimasi, kad šiandien jie 
jau bus pasirengę raportuoti 
apie radinius džiurei. Džiurė 
nuspręs iš radinių, ar Kelly bu
vo nunuodytas, ar jis mirė nuo 
kokios ligos. Jeigu džiurė nu
spręs, kad Kelly mirė nuo' nuo
dų, tai visi suimtieji bus nau
jai traukiami prieš Cook ap
skričio grand džiurę, kuri juos 
apkaltins ir už žmogaus užmu
šimą. Dabartinis apkaltinimas 
yra už suklastavimą testamen
to ir už suokalbį suklastuoti 
testamentą ir pasisavinti Kelly 
turtą.
J. J. Bagdonas bootlegerystės 

biznyje

Padarius kratą graboriaus J. 
J. Bagdono koplyčiose pasirodė, 
kad Bagdonas ne vien užsiėmė 
laidojimu negyvųjų, bet taipgi 
operavo ir nelegalį munšaino 
sandėlį arba bravorą. Tuo susi
domėjo federaliai agentai, ku
rie daugiau pasiknisę atrado 
kai ką konkretaus. Iškratę kop
lyčią adresu 2506 W. Sixty 
Third Street, jie atrado didelę 
dėžę galioninių skardinių alko
holiui, penkis maišus dangčių 
toms skardinėms, pusiau pilną 
penkių galionų skardinę alkoho
lio ir vieną galioną mišinio, 
naudojamo munšaino nudažy- 
mui.

Koplyčios garaže jie surado 
apysenį keleivinį automobilį, 
kuriame buvo įrengta slapta 
vieta gabenimui degtinės.

Po to federaliai agentai, kaip 
pranešė lietuvis reporteris St. 
Pieža iš “Chicago American”, 
nuvyko į Bagdono žmonos mo
tinos namus, adresu, 7633 So. 
Campbell avenue. Ir ten gara- 
žiuje rado kitą automobilį, 
Fordą, kuriame «taipgi buvo 
įrengta slapta vieta skardinių 
gabenimui.

Roselando ofise, 10734 S. Mi- 
chigan avenue, agentai nieko 
nerado. Ofisas buvo užrakin
tas, bet iš kaimyno gavo rak
tą. Viduje buvo tuščia.
Išvežiodavęs degtinę apsirengęs 

kaip kunigas

Federaliai agentai iš praeities 
prisiminė, kad Bagdonas buvo 
kelis kartus suimtas dar prohi- 
bicijos laikais. Jis pristatydavo 
munšainą pirkėjams, apsirėdęs 
kaip kunigas. Kartais naudoda
vo specialiai įrengtus automo
bilius, bet kartais sukraudavo 
skystimą į karstą, kad suma
žinti policijos įtarimą.

Teko patirti, kad Bagdonienė 
užkalbinta apie visą skandalą, 
kuris sudarė taip daug nemalo
numų jos vyrui, ji atsakė, “La
bai apgailestauju, kad taip jvj^ 
ko, man labai nesmagu, bet ką 
dabar padarysi?” ir patraukė 
pečiais.

Adv. Waitches žmona gi, po
nia Marija Waitches dideliai 
nusiminusi, gal ne tiek dėl sa
vęs, kiek dėl savo mažų vaikų; 
ieško suraminimo maldoje ir at
sidavusi likimui laukia, kad vi-

sas dalykas pasibaigtų taip, 
kaip Dievas duos...

, ALTASS skyrius Bridgepor- 
tc nutarė rengti bazarą skridi
mo naudai balandžio mėnesio 
pradžioje.

Tad mes atsikreipiame į vi
sus ALTASS skyrius ir pavie
nius skridimo pritarėjus pra
šydami prisidėti prie šio sun
kaus darbo. Kviečiam ir drau
gijų atstovus dalyvauti musų 
susirinkimuose. Sekantis su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
kovo 14 d
812 W?st 33rd 
aukšte.

Dalyvaukite 
kas tik galite 
darbu ar dovanomis,
musų darbą butų galima kuo 
pasekmingiausiai atlikti.

Visais bazaro reikalais 
kreipkitės į skyriaus sekreto
rę, M. Kemešienę, 812 West 33 
strect, teleforras, VICtory 6406. 
šaukite po 6 vai., vakare, kas
dien. Valdyba.

_____________________________ _ ■ >

Šį sekmadienį įvyks 
Steponavičių Metinis 

Koncertas

Universal kliubc, 
strect, antram

visi ir visos, 
ir prisidėkite 

kad šį

I 'Ą.

Jack Rubens, palikimo 
investigatorius ir <to 
autorizuotas nuėjo į 

gatvės bendrovės ofisą, 
seife Kelly turėjo sau-

Ir valstijos pešasi dėl palikimo
Milžiniškas Kelly palikimas 

vakar davė pradžią naujoms 
komplikacijoms, kurios šiuo, 
kartu nebeįvėlė daugiau lietu
vių, bet Illinois ir Missouri val
stijas, 
teismo 
teismo 
State 
kurios
giąją dėžutę. Ten taipgi atėjo 
ir vienas advokatas, Joseph T. 
Harrington, kuris atstovavo St. 
Louis, Missouri miesto palikimų 
administratorių, Walter F. 
Sheehan.

Kai dėžutė buvo atidaryta ir 
liudininkų akys pamatė joje 
sukrautą turtą, advokatas Har
rington ėmė protestuoti ir ne
leisti, Rubensui dėžės įtalpą pa
imti. Kilo ginčas, kuris pasida
rė tiek aštrus, kad abu vos ne
susimušė. Advokatas Harring
ton šaukė, kad turtas priklau
so Missouri valstijai, nes jis 
prirodysiąs, jog Kelly namai 
buvo St. Louise, o ne Chicago
je.

Apie tai, kad Kelly savo lai
ku gyveno St. Louise liudija 
faktas, kad jis ten trijuose 
bankuose turėjo taupymo sąs
kaitas ir kelias saugias dėžu
tes. Ten išvyko Rubens asisten
tas, Milton Rohr, kuris turėjo 
tas dėžes atidaryti, bet ar jose 
ką rado, pakol kas nežinia. Vie
name St. Louis banke, Boat- 
men’s Bank, Kelly turėjo apie 
$1,500.

Knisasi giliau į Butmanienės 
reikalus

solistų, trys chorai irA part 
Simfonijos orkestras pildys 
turtingą programą

trys 
Jie

smui- 
“Chi- 
chorų 
Lietu-

in- 
dėl 
po-

Administratoriams ir jų 
vestigatoriams besiriejant 
turto, kitoje miesto dalyje 
licija riausėsi j Butmanienės
reikalus ir tebeieškojo daugiau 
įrodymų apie misteriškas mir
tis keliolikos žmonių, kurie gy
veno jos flophauzėje ar alinėse.

Padarę kratą Butmanienės 
namuose, policija užitiko mir
ties certifįkatą vieno Joseph 
Motus. Spėjama, kad Motus bu
vo Martinkus, Stasys Martin- 
kus, kuris gyveno adresu 1009 
W. 19th Street ir mirė pereitų 
metų lapkričio 14 d. Policijai 
buvo pranešta, kad Martinkus 
mirė nuo nuovargio ir širdies 
ligos beplaudamas Butmanienės 
alinės langus, 1707 S. Halsted 
Street. Ar tikrai nuo to Mar
tinkus mirė policija abejoja ir 
tikrina, kad po jo mirties But- 
manienė išsikolektavo apdrau
dę. «

Kita mirtis, iš kurios Butma- 
nienė tikėjusi pasipelnyti palie
te moteriškę. Jos alinėje, 18-je 
apielinkėje, apsigyveno Mrs. 
Edith Foss, Vieno daktaro duk
tė. Netrukus po to ji susirgo ir 
nuvežta apskričio ligoninėn mi
rė. Mirė nuo gangrenos. Būt- 
manienė bandė iškolektuoti ap
draudę už moteriškę, bet ar tas

- nežinia. Atsa
komybėn Butmanienę dabar 
rengiasi traukti mirusios sesuo, 
Mrs. James Burdlck, 6717 Irv-

jai pasisekė

. įtn '* ' JH .f

o aš pristatysiu minėtų pre
kių iš dirbtuvės į jūsų namus 

užrašysiu jums Naujienas.
— Ant ori Ražaitis, 

<3408 So. Halsted St.
Tol. Rockwcll 4295.

ir

RADIO

This Thursday, March 14, an 
Important meeting of the IMPS 
football team will be held at 
“Naujienos”, 1739 S. Halsted 
Street.

The matters to be discussed 
are very urgent and important. 
Ali members reųuested to turn 
out. —A. Montvid, Mgr.

BRIGHTON PARK — Brigh- 
tonparkiečiai pp. Alfonsas 
Dauneravičiai ieško giminai
čio Kasparo Scbcckis, kurįjf 
pražuvo apie metus laiko at
gal. Gyvenęs adresu, 29?? 
W. 38th Placei

Jis buvęs apie 50 metų am
žiaus, apie 5 pėdų, 9 colių auk
ščio, svėre apie 180 svarų. Tu
rėjęs mėlynas akis, rudus plun
kus ir rudus upus.

Panašaus dydžio, svorio ir 
plaukų spalvos žmogus buvo 
užmušas gatviakario prie 61 
ir State gatvių. Giminės ma
nė, kad gal tai jų ieškomas Se- 
beekis, bet vėliau pasirodė, 
kad jis buvo koks tai G. Fun
dator.

Daktaras nusižudė, 
nes negalėjo pa
kęsti skausmo

“Negaliu* ilginti pakęsti skaus
mo”.

Tokį raštelį paliko Dr. Otis 
B. Mallow, 59 metų, kuris bu
vo rastas negyvas mažame na
muke, prie Hines veteranų li
goninės, Maywoode.

Jis sirgo nošiesTliga. Nerasda
mas pagalbos Chicagoje, išvy
ko Floridon. Pabuvęs kiek lai
ko pietuose vėl grįžo Chicagon, 
manydamas kad pasveiko. Bet 
liga vėl atsikartojo, tad nieko 
nelaukdamas pasiėmė revolverį 
ir nusišovė ♦ '

PRANEŠIMAI
Bus įdomybių pro 

gramas
Šiandie 7-tą valandą vakare 

per stotį WGES bus transliuo
jamas gražus ir pilnas įdomy
bių radio programas. Patirta, 
kad po vadovyste muziko K. 
Steponavičiaus, grupe gabių 
dainininkų ir f dainininkių pa
dainuos daug žavinčių dainelių.

Bus gražios muzikos ir gerų 
kalbų. Kalbės ir Dr. J. Ka- 
varskis, M. D. Pagaliaus 
Peoples Krautuvės turi labai 
didelę įdomybę, kuri svarbi 
kiekvienam žinoti; apie ją bus 
pranešta šiame programe. To
dėl, reikia nepraleisti progos 
Šio programo pasiklausyti ir 
visa ką dažinoti.—Rep. xxx.

Sužinojo gatviakario 
užmušto žmogaus 

pavardę
Policija patyrė, kad 60 m. vy

riškis, gatviakario užmuštas 
prie 61-mos ię State gatvių, bu
vo Gividor Fundator, gyvenęs 
adresu, 6245 S. State Street. Jį 
pažino brolis, Domininkas Fun
dator, 8117 Normai Blvd.

šį sekmadienį, kovo 17 d., 
Chicago Sokol svetainėje, 2343 
South Kedzie avenu.e įvyks pp. 
Steponavičių Metinis Koncer
tas.

Dalyvaus jame visi 
garsieji Steponavičiai, 
yra:

Kazys Steponavičius, 
kininkas, “Pirmyn” ir 
cagos Lietuvių Vyrų” 
mokytojas ir Chicagos
vių Simfonijos dirigentas.

Anelė Steponavičienė, daini
ninkė, sopranas, ir mokytoja 
daugelio jaunųjų musų daini
ninkų ir Kaimiečių kvarteto.

Jurgis Steponavičius, mokyto
jas “Naujos Gadynės” choro ir 
vedėjas George Stephens Re- 
velers. Taipgi pianistas.

Be Steponavičių, turtingą 
koncerto programą pildys vi
si suminėti chorai, simfonijos 
orkestras, “Kaimiečių mišru
sis kvartetas, Kaimiečių vy
rų kvartetas ir chorų solistai.

Po koncerto , įvyks šokiai, 
kuriems muziką parūpins G. 
Steponavičiaus orkestras. Pra
džia 6 vai. vakare, o įžanga, 
perkant bilietus iš kalno — 
50 centų. Bilietus galite gauti 
pas visų trijų chorų narius.

Tiek nugąsdino, kad 
apalpo, o paskui

• : W M. Vapipiešė
Trys vagys įsigavo valgomų

jų daiktų krautuvėm kurią už
laiko Samuel Averbach, 801 S. 
Kedzie. Krautuvėje buvo jo 
žmona. Pamačiusi vagis, mo
teriškė taip išsigando, kad ap
alpo. Vagys ją , atgaivino, pa
klausė kur pinigai, pasiėmė 
$25.00 ir nuvažiavo,

. ----------------- - - -.....

Duos koncertus Chi
cagos parkuose

Vakar Sherman viešbutyje j- 
vyko Chicagos parkų atstovų 
konferencija, kurioje buvo nu
tarta rengti vasaros laiku mu
zikos šventes, operą ir šiaip

Baus du daktaru už 
nelegalią operaciją 

ir mirtį
Kaip šiandien "prieš krimina- 

lio teismo teisėją Harrington 
yra paskirta byla dviejų dak
tarų, kurie padarė nelegalią 
operaciją merginai. Nuo tos 
operacijos toji mergina, Miss 
Marie Dwyer, 26 m,, mirė.

Abu daktarai, Dr. Braune, 

Dale, kuris gelbėjo, buvo pa-
kuris operaciją darė, ir

leisti po $25,000 kaucija.

$1,000,000 i gėrimų, 
bet negalima gerti

Svaiginamųjų gėrimų biznio 
atstovai, susirinkę Stevens 
viešbutyje, yra kaip ištroškęs 
žmogus viduryje juros. Visur 
vanduo, vandito, bet nei lašo 
gerti. j

Jie dabar laiko konferenciją. 
Ta proga surengta ir gėrimų 
paroda, kurioje eksponatų ver
tė siekia $1,000,000. Bet nei 
vienas butelis neatidaromas ir 
nei vienas negaus nei . lašo įsi
gerti.

T..........*'■ 'I.....

Veterano biznis
■ "T ■ ' . ■ .

Prašau ' savo tautiečių pa
ramos bizny. Ve kaip galite 
mane paremti užsirašant, 
Naujienas. Taipgi taisau ge
rai laikrodėlius ir naujus par
duodu. Royal dulkių valytojas 
parduodu ir senus priimu 
į mainus, taipgi genį Vacuum 
Cleanerių dėl < janitOrių po 
$12.00 ir aukščiau. Spatton ra- 
dios, su kuriais galėsite gauti 
programas iš Paryžiaus ir iš 
Kauno, taipgi seną radio pri
imu į mainusi Kurie pirkaite 
Royal Vacuum > Cleanerį arba 
radio tam sutaisysiu laikrodė
lį už dyka. Jus viską galite į

TREČIADIENI ŠAUKIA NORTHSI- 
DĖS ALTASS SUSIRINKIMĄ

NORTHSIDE—Trečiadienį vakare, 
kovo 13 d., įvyks svarbus Northsidės 
ALTASS skyriaus susirinkimas. Visi 
'skyriaus nariai, vietinių draugijų at- 
tovai ir visi darbuotojai yra prašomi 
susirinkti pirmininko, p. K. čepuko 
namuose, 1534 N. Oakley Boulevard.

Susirinkimas prasidės 8:00 v. vak.
West Pullman. — Trečiadienį, vo- 

vo 13 d. 7 vai. vak., West Pullman 
Park svetainėje įvyks SLA. 55 kuo
pos susirinkimas. . Bus raportų, pra
nešimų ir bus svarstoma svarbus rei
kalai Susivienijimo labui. Visi na
riai ir narės būtinai atsilankykite it 
nepamirškite atsivesti bent po vieną 
naują narį prirašyti prie kuopos.

Korespondentas.

Tėvų Susirinkimas. — Jaunų Lie
tuvių Pulko Imas vaikučių organiza
cijos kuriuos mokina P. Sarpalius 
tėvai ir motinos kviečiami susirinkti 
ketvirtadieni, kovo 14 d. 7:00 vai. 
vak., Mark White Sųuare svetainėje 
prie Halsted ir 30 gatvių. Tėvai 
būtinai atsilankykite.

Kviečia Valdyba.

Bridgeport Darugystė Palaimintos 
Lietuvos susirinkimas įvyks. kovo 18 
d.. 8 vai. vak. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje. Malonėkite į laiką pri
būti ir atsivesti po vieną naują na
rį. Valdyba.

Išparduodame Barų Fik&rius, viso
kio didžio su Coil Baksais ir Sinkom. 
Taipgi štorų fikčerius dėl byle ku
rio bizhio iškaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ice baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

j 1900 S. State St. CALumet 5269

FIKČERIĄI, Įrengimas, pataisy
mas, švjno darbas, pertaisymas, de
koravimas visokių krautuvių, o taip
gi duodame staka krautuvės atidary
mui už viena įmokėjimų ant rankų.

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

Pilnas aptarnavimas ir pagelbą 
pradedant naują bizni. Nauja da
lyba.

Mes perkame ir parduodame nau
jus ir vartotus įrengimus.

Pamatyklt mus pirmiausia.
GREEK AMERICAN STORE 

FIXTURE CO.
14 N. Franklin St. 
Tel. Central 4661

KALDROMS AUDEKLAS
2 svarai (15 yardų) dideli šmo

tai, neblunkamų spalvų perkelius ir 
broadeloth tiktai 69c ir persiunti- 
aprisiunčihnt C. O. D. Dykei 

niei dėl išsiuvinėjimo su užsa
kymu. QUILT SHOP, Box 101, 
Riversidc, III.

už

Personai .
PAIEŠKAU draugės Alenos Pliop- 

liutės' o ix) vyru tai nežinau, paei
na iš Marijampolės apskričio, Igliau
kos parapijos, Petravinės kaimo, ži
nantieji praneškite, busiu dėkinga 
arba pati atsišaukite, nes yra svar
bus reikalas. Mrs. Adelina Gerulai
tis Inpakorienė. 713 W. 81st St., 
Chicago, III.

PAIEŠKOJIMAS NR. 66.
Šie asmenys gyvena Amerikoje 

yra ieškomi:
Avižienis. Antanas. Daratos sū

nūs. Atvykęs į Amerika prieš karą 
pas dėde, Mykolą čepanauską, Du- 
ųuesne, Pa., kuris prieš 20 metų at
vyko i Chicago.

Juozapavičius, Vaclovas. Kilęs iš 
Panevėžio vai. ir apskr. Gyvenas 
sulig adresu: 918 West 33rd Street. 
Chicago je.

Meškauskas. Stasys. Gyvenas 
lig adresu: 3752 South Wallace 
Chicago je.

Aukščiau išvardyti asmenys 
prašomi atsiliepti ir kiekvienas 
ka nors apie juos žinotų yra pra
šomas suteikti žinių. Bent kokia 
žinia bus brangiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,
100 East Bellevue Place, 

Chicago. Illinois, 
Sųperior 5619.

Czapskis, Juozas. Gyvenas Chi- 
cagoje.

Ignatovičius. Anastazija. Gyveną 
Chicagoje.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

su- 
St.,

yra 
kas

Courier
; 11 1

There was An Amateur Night at 
Bridgeport Tuesday, and what a 
wonderful time we all did have. I 
hope ęVerybody ęnjoyed themselves.

A dance was done by Vytės and 
Birdie. Stella M. played “Love In 
Bloom”. Estelle B. sang “I Never 
Had A Chance”, with Chucky. 
Brooks told us a funny-joke. Did 
we laugh or did we laugh.
' ,Wę have a song bird, none other 
than (little giri) Frances Dirmeikas 
who won the girls prize. Chucky got 
the boys prize. We never did realize 
how good he cąn handle the accord- 
ian, until we we heard him Tuesday. 
Many of the gals hearts where beat- 
ing fast when Chucky was singing.

How about everybody getting pre- 
pared for the coming amateur night ? 
We want more singers and dancers, 
don’t be shy.

Frances Dirmeikas was eleeted 
our new Sočiai Sėcretary. New 
Members: Chas Russėll, John Su- 
dentas, Frank Balucas, Johnny Ka- 
relicke, and Miss Mickey Adison.

What a good example Lillian Am- 
bert is setting for the club. She 
comes all the way from Harvey 'to 
the meetings. What beautiful pic- 
tures this young lady does paint... 
Venus Tumosa is another who has 
a distance to travel. Venus, all the 

’girls are envious of your 
cheeks.

The L. Y. S. expressess it’s sym- 
pathy to Iggy Rpgers. His mother 
passed away March 5, 1935.

LAŠT MINUTE NEWS:

Why did Don Carios Malonia stare

Had A

LIEKANOS 
Pasaulinės Parodos

Visas materijolas parsiduoda 
bargeno kainas. įskaitant dešimts
milionų pėdu plywood, plasterboard, 
celotex, grūdintas masonite, pilnas 
elektriškas įrengimas su flood švie
somis, svičiais, lempelem, dratais, 
conduct pipe, gatvių šviesos, ir t. t. 
Plumbingai, kaip tai toiletai su 
flush valves, lavatories, ir t. t. 
10,000 tonų budavojimui plieno, kaip 
tai beams, ir H. kolumnos iš ble- 
ties, decking, siding ir sub-flooring, 
stulpai vėliavoms, door checks ir 1.1. 
Visokio didžio lentos. Pardavėjus 
rasite vietoje.

Barker-Goldman-Lubin
MAIN OFFICE IR SALES OFFICE 

įėjimas į Pasaulinę Parodą iš 
31-mos gatvės 

CALUMET 7850.

IEŠKAU partnerio i Cleaning biz
nį, kad mokėtų naujas drapanas 
dirbti, su mažais pinigais, arba 
kriaušius su karu gali įeiti be pini
gų, singelis. Graži vieta išdirbta 
per vienus metus.

BLkS CLEANER
1054 W. 59 St.

PAIEŠKAU pusininko ar pusinin- 
kės i Lunch Room — Vienai -mote
riai persunki! apsidirbti. 5450 So. 
Princeton Avė. Boulevard 1282.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

JANITORIUS nori mainyti darbų 
iš North Sidės i South Sidę. Atsi
šaukite Dorchester 8945. ■

rosy

Into the eyes of some young lass, 
when singing, *‘I Neyer " 
Chance”... Was my face red.

Al Zelnis, since you have so 
much pride, how about paying up 
certain Individuals. Now A.l, I’mjust 
refering to your pride. Don’t gėt 
me wrong.

Tonuks, I bet you were feeling 
in the best of humor, when your 
gracious lady appeared at the meet
ing lašt week. What luck you do 
have with the females.

Little Heart Beat. 
anything to do with a certain indi
vidus! that' travels all the woy 
from Roseland?

I štili say Brooks eondueted the 
meeting very well. What we need 
ts power, and Tni sure Brooks has 
plenty of that.

The Pįlsen Park Brąiich, opened 
Vesterday at Aldona Ambrasas 

ų uz ayna. jus r home, and Marquette Park
sigyti. namie būdami ir $u- Brawh, .is openirig this Thursday. 
taupykite kąrferį laiką tik Sęe You Ali Tonight 
parašykite arba tėlėfanuokite, —Julia.
taupysite kąrferį laiką tik

4 r’

Has that

CUSSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

LOUIS MEITUS ROOFING 
COMPANY

Visokios rūšies stogai pataisomi ir 
perdengiami.

SPECIALIS PATARNAVIMAS 
STOGU SULOPYMUI 

Laisniuoti ir užbandsuoti 
stogdengiai

Mes esame inšuravę savo darbininkus 
visokiais budais.

Pašaukit, norėdami gauti veltui 
< apskaičiavimą 

LAFAYETTE 5900
3802 So. Campbell Avė. 

LENGVI ISMOKESČIAI.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu 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 origirialio Ir vienintelio na
mų savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St 

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

OKSAS EXPRESS, Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Special. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.85). Pristatom vi
sokiu kitų rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambariu rakandus 
— nuo pirmų lubų iki pirmų lubų, 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extr&. 
ffWWs'^w-4!,n,st

žemos kainos.Visokios lazdos., 
Darome anskaitllavimus.

STAR WIND0W SHADE CO.
X I. H. HRUBY. Prop.

2111 Sb. Crawford Avė.
Tel. LAWndale 6189, Chicago. III. 
Langams Uždangalus (Shftdes) pa* 
darome ant užsąkymo. Taipgi va- 
A lome; ir pataikome uždangalus.
......

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

PAREIKALAUJU senyvo žmogaus 
prie namų darbo — Valgis ir guo
lis ant vietos. 919 W. 35 St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

. PARDAVIMUI arba mainysiu gro- 
serne — visokiu tautų apgyventa — 
gera vieta. Pardavimo priežastis li
ga. 3512 So. Lowe Avė.

PARSIDUODA Tavem biznis Ke
ras išdirbtas biznis ir randasi geroj 
apielinkėje, 5959 S. Racine Avė.

For Rent
IEŠKAU parenduoti Stora su kam

bariais, dėl grosernės ant South 
Sidės. F. Skrabutėnas. 5348 South 
Halsted St., 2nd fl. rear.

Real Estete For Sale
NanįąLžemė Pardavimui

BUNGALOW 6 kambarių 1% loto 
žemės, 2 karų garadžius, parduosiu 
nebrangiai. 2540 W. 45th PI., Tel. 
Virginia 0843.

SAVININKAS apleidžia miestą — 
7 kambariai. 2 augštų mūrinė rezi
dencija, akmeninis frontas, 2 karų 
garadžius adresu 415 E. 60th St. 
priešais parką, $5,500. Išmokėjimais. 
Parodysiu tiktai susitarus.

Pašaukit
MR. JOHNSON, 
Beverly 5262-4965

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas. 2 po 6 kambarius ir dviejų 
karų ga rudžius. Parduosiu, pigiai 
arba mainysiu i cottage, arba biznį. 
4247 So. Sacramento Avė., savinin
kas J. Rutkauskas.

PARDUOSIU, išrenduosiu, 2 ake- 
rius su sodnu, 7—kambarių namas 
Tinka dėl Roadhaųzės. lengvos iš
lygos. ‘ Kreipkitės: Peter Cure 
Orland Park, prie 135th St 8500 
West.

■ ■ -       III«I.WHI«II*»I WI< III    * 

$2800 — 7 kambarių bunga- 
low, cemento blakų basemen- 
tas, naujas furnace. Lotas 
37^ pėdų. Baggott, 8914 So. 
Ada St. Beverly 9254.




