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Vokietijoje Susekė Fašistu Rengiamą Putčą
_ __   ( ............... -   Į   —          - ____________________ - -

Hitleris Jau Buvo
Prisirengęs Užpulti

Vokietijos Miestus
Fašistu centruose v
rasta žemėlapiaiir putčo planai

Norėjo paimti Vokietijos cent
rus į savo rankas

Vokie-

SS Didelė Socialistų 
Pergalė Milwaukee 
MiestoNominacijose

100,000 kiniečių
armijos maršuoja 

užimti Mukdeną
Mandžurijos valdžios pamatai 

jau pradėjo drebėti

Shanghai, kovo 18—(rytų lai- 
Kuomin (kinų) žinių

Berlynas, kovo 17.
tijos vidaus reikalų ministeris ku) 
patyrė, kad Hitleris pralaimė- agentūra pranešė, kad iš trijų 
jęs rinkimus, visuose didesniuo- ■ Mandžurijos kraštų į Mukdeną 
se Vokietijos miestuose turėjo I maršuoja 100,000 laisvanorių ar-

■ ’ ’ fašistų, imija, visuose miestuose ir kai-
paimti muose pakely nudraskydama 

puolimui naujas Mandžurijos vėliavas ir

« A. Photo]

Kinai ir Japonai 
negali susitarti 

taikos klausiniu
Japonų kabinetas paskyrė 
$22,000,000 karo išlaidoms

Socialistas Hoan 
per 16 m. majoru,

• vėl laimėjo vietą _ _ Ju
Socialistų įtaka Wisconsin 

valstijoje vis didėja

suorganizavęs gaujas 
. pulti miestus ir juos

kontrolėn. Signalas j - -
turėjo ateiti iš paties Hitlerio, i jų vietoj iškeldami Kinjjos ve-
Gavę nuo jo telegramą “Mano ! liavas.
bobutė mirė” jie turėjo pradėti 
m u ši u s.

Pasiremdamas tomis žiniomis, 
ministeris tuojau įsakė policijai 
padaryti kratas visuose hitle
rininkų centruose: Hamburge, 
Berlyne, Koelne,**KaraHallčiuje,

Sužinoję apie ruošiamą puo
limą, Mukdeno japonų armijos 
garnizonas apsaugojo miesto pa
kraščius sunkiąją artilerija ir
laukia. *

Mukdeno kiniečiai prisiuntė 
Lordui Lyttonui, Tautų Sąjun-

zoTuiCiją, kunoje nurodo, kad 
30,000,000 kiniečių Mandžurijoj 
geriau sutiktų pasiduoti Kini
jos globai ir dalytis jos likimu, 
negu gyventi po japonų vėlia
va .

Chhr.gchun, Maudžurija, kovo 
17.—Kinų sukilėlių armija už- 

Laike kratų, į policijos ran-Įėmė Fu-fu miestą, apie 100 my
kąs papuolė hitlerininkų suki-piu nuo Barbino.
limo planai, žemėlapiai ir kiti Į Tokio, kovo 18. — Iš Japo- 
svarbųs dokumentai.
šistų armija priskaitė

Savo gaujų mobilizavimą, Hit- • 
leris aiškino prisirengimu prieš 
komunistų riaušes, bet valdžia 
sužinojusi jo tikrus planus, už
draudė tolimesnį jo ar kitos pa- ■ 
našios armijos organizavimą.

Viso fa- nijos praneša, kad naujos Man- 
500,000 džurijos valdžios pamatai jau 

apsiginklavusių, kurie beto tu- -pridėjo drebėti ir diktatorius 
rojo motociklių ir automobilių I Pu-Y’i puls nuo sosto vėliau ar 

anksčiau.skvadromis.
Slaptoji Vokietijos policija il

gai sekdama Hitlerio darbus, 
surado jo amunicijos ir ginklų 
sandelius, kurie dabar buvo kon
fiskuoti .

Hitlerininkai, tačiau, paskel
bė, kad tie valdžios žinksniai 
jų nenuslopins ir jie ginklų dar 
nenuleis, iki savo neatsieks.

Kidnaperiai i kalė 
jimą visam amžiui

[Acme-P.

Laivas U. S. S. Tavlor, kuris dėl Iddų atsidūrė nesmagioj padėtyj.

Darbininkii unijosLenkijoje paskelbė
generalini streiką

[baigę profesionalai, Dr. F. Wal-
Lenkijcs seimas bus uždai y tas pra(įgj0 įihrintis badu. Ne-

badu protes-Marinami 
tįsodamas prieš bedarbę

\\ ashingtoi ,1). C kovo 17. 
visuome- 

, kaip gjhena universitetus 
[baigę profesįchala’i, Dr. F. Wal-

Estijoje nusižudė 
degtukų monopolio

galva M. Margus
neapribobam laikui

178 užsinuodijo nuo 
blogo maisto

Tacorna. Wash., kovo 17. — 
Eagles draugijos bankiete da
lyvavę 178 svečiai visi užsinuo
dijo nuo pagedusio maisto.

Warren, ()., kovo 17. —Do
geli Hargraves, kidnaperis, pa
grobęs vietinio kontraktoriaus 
sūnų, nuteistas visam amžiui j 
kalėjimą .

Los Angeles, kovo 17. —Trys 
kidnaperiai teismo nuteisti į 
kalėjimą irgi visam amžiui. New 
Yorke teismas nuteisė vieną 
žmonių grobiką 50 metų į ka
lėjimą.

Varšuvą, kavų 17, -- Bronės 
tuodames prieš seimo nauj 
praleistus darbo įstatymus, 
Lenkijos darbininkų unijos pa
skelbė generali streiką. Daly
vauja 26,000 darbininku.

Streikui prasidėjus, ‘valdžia 
tuojau uždare kelių miestų so
cialistų laikraščius ir uždrau
dė susirinkimus. Visoje valsty
bėje vyrauja suirutė.

Keliose vietose streikininkai 
susidūrė su policija. Mūšiuose 
2 darbininkai užmušti ir labai 
didelis skaičius sužeistų. ’

Varšuva, kovo 17. — Spaudos 
pranešimai, seimui praleidus 
ąprendimą, įgalioti prezidentą 
Mosčioki, maršalo Pilsudskio į- 
rankį, skelbei administracinius 
ir įstatymų dekretus, abudu 
seimo rūmai bus uždaryti neri
botam laikui.

| bevalgė jau i štuonioliką dienų.
—... -į—...............

Mėlynbarzdis apeliuos į 
Aukščiausi teismą

Moundsville, W. Va., kovo 17’. 
—Mėlynbarzdis, H. Powers, ku
ris kaltinamas daugelio mote
rų nužudymu apeliuos į aukš- 
čiausį Amerikos teismą. Vietinis 
teismas nuteisė jį mirti ant 
kartuvių.

.Vatikano mieste 994 gyventojai Skuba į pagelbą degan- 
, čiam laivui

Mirties priežastis—finansiniai 
sunkumai

Shanghai, kovo 18.—Dastanr 
gos užbaigti paliaubų sutartį 
tarp japonų ir kinų susidarė su 
dideliais sunkumais ir neaišku
mais. Anglijos ministeris Sir 
Milės Laugdon įteikė Nankingo 
ir Tokio valdžioms trijų punktų 
planą taikai atsiekti ir jame 
numato, kad kinai laike pasita
rimų dėl taikos, paliktų dabar
tinėse pozicijose, bet kad japo
nai savo kariuomenę sutrauktų 
į tarptautinę Shanghajaus da
li. Abiejų pusių komisija su 
neutrinų valstybių atstovais 
observatoriais prižiūrės eva
kuacijai.

Milwaukee, Wis., kovo 17.— 
Per šešiolika metų išbuvęs Mil- 
vvaukee miesto majoru, socialis
tas Daniel W. Ikra’n, gavęs 10,- 
000 balsų daugiau už visus ki
tus kandidatus paėmus kartu, 
vėl laimėjo miesto nominacijas. 
Hoan gavo 75,178 balsus, Car- 

i ney, bepartyvis—37,636 balsus, 
Westfahl— 23,576, \Verkmeis- 
ter 2,858 ir komunistų kandi
datas Bassett—Blair tik 1,757

Be Hoan nominacijose praėjo 
20 socialistų kandidatų į alder- 
manus, Dr. John W. Mudroeli 
į miesto iždininkus (54,863 
bal.); John Banachowicz į mies- 
to--kontrolieriusk (46,041 bal.);

tmdbergnn sunaus
grobikams kelias 

paliktas atviras
e pavojaus grąžinti 
tėvams kūdiki

New York, kovo 17. — Po 
šešiolikos dienų pavogto kūdi
kio ieškojimo, apsivylę ir nu
liūdę tėvai Lindbergh’ai nutarė 
kantriai laukti. Kelias kidna- 
periams yra atviras. Jie 
be pavojaus susižinoti su 
kio tėvais ir jį grąžinti 
nerizikuodami.

Vien dėl to policija ir
Lindbergh’ai atsisakė spaudai 
duoti tolimesnių informacijų. 
Kuomet dalykas bus kiek vi
suomenės primirštas ,kidnape
riai greičiausiai išdrįs kūdikį 
sugrąžinti įf atsiimt rekalauja- 
mus savo vaduotpinigius 
000, jeigu ne daugiau).

gali 
kudi- 
nieko

patys

pranešė, kad ten dėl finansinių 
sunkumų pasikorė M. Margus, 
Krueger’io valdomo Estonijos 
degtukų monopolio viršininkas.

Helsinki, Suomija, kovo 17.— 
Vėliausiomis žiniomis, M. Mar
gus, Revelyje nusižudęs dėl 
finansinių sunkumų, buvo sa
vininku degtukų dirbtuvės Es
tijoje, bet vėliau ją perėmė 
Krueger’io & Toli korporacija. 
Ji įsteigė monopolį. Margus ga
vo dalį Šerų ir buvo paskirtas 
monopolio viršininku.

Paryžius, kovo- 17. — šian
dien, nusižudžiusio I. Krueger’o 
kūnas buvo nugabentas į Šve
diją. Ant jo grabo eilė diplo
matų ir draugų sudėjo vainikus.

tarp kinų ir japonų nebus at
siektas susitarimas.

Kinijos valdžia tuo japonų 
pataisymu yra nepatenkinta ir 
greičiausiai nieko konkretaus 
visos pasaugos taikai neduos.

Tokio, kovo, 17. Japonijos ka
binetas paskyrė $22,000,000 to
limesnėms karo išlaidoms Man- 
džiurijoje ir Kinijoje.

($50,-

Amerika nemažins 
glijos skolų

An-

Fanatiškas pastorius 
nušovė žmogų

Kuboje komunistai už
puolė Fordo agentūrą
Havana^ Cuba, kovo 17. — 

Būrys vyrų demonstruodami su 
raudonomis vėliavomis ir plaka
tais, užpuolė Fordo agentūrą 
Havanoje ir išdaužė visus lan
gus.

Rymas, Italija, kovo 17. — 
Mažiausioje pasaulyje valstybė
lėje, popiežiaus Vatikano mies
te yra 994 gyventojai.

Norfolk, Va 
turiasdešimts 
to, Atlantiko 
degė laivas, 
laivai ir kiti
skuba’ degančiam 
galbą.

., kovo 17. —Ke- 
mylių nuo kran- 
vandenyne užsi- 

Krantų apsaugos 
keleiviniai laivai 

laivui į pa-

Airijoje apšaudė šv. Pa
triko iškilmių parodą
Belfast, Airija, kovo 17.—Ne

žinomi asmenys paleido kelias 
kulkas į paroduojančius airius, 
kurie šventė šv. Patriko dieną. 
Trys sužeisti.

Washington, D. C., kovo 17. 
—Melionui išvykus į Angliją 
pasklindo paskalos ,kad Ame
rika mažins Anglijos "skolas, 
bet i tame nėra tiesos, pareiškė 
senatorius Reed iš Pennsylva- 
nijos valstijos.

Palatka, Fla., kovo 17. Vietos 
teismas apkaltino pastorių E. 
McGiaha, kuris vietoj laikyti 
pamaldas bažnyčioje važinėjo su 
policija ir prohibicijos agentais 
darydamas kratas. Bekratant 
tūlo J. Malone namus, pasto
rius išsitraukė revolverį ir mir 
tinai Malone nušovė, žmogžu
džio pastoriaus lankia mirties 
bausme.

Lloyd George Anglijos 
parlamente

PROGRAMAS
Sekmadieny,

Paskendo 28 Rusijos ju
rininkų ORFI

Etnos ugniakalnis grą- 
sina išsiveržimu

Rymas ,Italija, kovo 17. — 
Garsus Sicilijos salos ugniakal
nis Etna vėl pradėjo veikti ir 
grūmoti išsiveržimu.

Lexington, Tenn., kovo 17.— 
James Dovonan gavo nuo mi
rusio patėvio, gyvenusio Wis- 
consin valstijoje, $75,000, bet 
išvyko juos atsiimti “hiteh- 
hike’indamas” (pakelyje lauk
damas, kad kas jį pavėžytų.)

Majoras D. W. Hoan lai
mėjo visuose miesto warduose, 
išskyrus 4-tą, kurį pralaimėjo 
negavęs tik keliatą, laimėjimui 
reikalingų balsų. Hoan yra 
vienintelis Mihvaukee mieste 
majoras, kuris gavo tiek daug 
balsų bet kuriose majoro nomi
nacijose.

Ypatingai svarbus apsireiš
kimas buvo daug didesnis balsų 
skaičius, kuriuos gavo socialistų 
partijos kandidatai. 1928 metų 
rinkimuose socialistų kandida
tai tik gavo pusę balsų, gautų 
šiose nominacijose. Tie socialis
tų balsai atėjo ne vien iš dist- 
riklų, kurie buvo nuo senai 
skaitomi socialistiniai, bet visų 
miesto dalių.

'Dekuodamas balsuotojams už 
jam suteiktą laimėjimą, majo
ras Hoan pareiškė, kad gavęs 
tarybą, kurioje vyrauja koope
ruojantis socialistinis elemen
tas ir bendradarbiaudamas su 
kitais socialistų partijos miesto 
viršininkais, stengsis padaryti . 
Mihvaukee apskritį vienu ge
riausiai Amerikoje stovinčių 
municipalinių .apskričių. Toliau 
Hoan pastebėjo, kad socialistų 
laimėjimai West Allįs ir Racine 
parodo socializmo augančią 
svarbą Wisconsino valstijos po
litikoje ir toli nueis priversda
mas • Wall street’o plutokratus 
imtis darbo.

Rusija neduoda darbo 
ateiviams

Maskva, kovo 17. —Svetimų 
šalių bedarbiai atvykę į Rusiją 
ieškoti užsiėmimo negalės gau
ti darbo, nes valdžia išleido 
draudžiančius įstatymus.

London, Anglija ,kovo 17. — 
D. Lloyd George, buvęs libera
lų partijos vadas, po ilgos ligos 
grįžo į Anglijos parliamenlo at
stovų rumus.

Vyras perdaug skaito s 
rašto—nori divorso

švento

Kovo 20 dieną
Iš Stoties
WGES

1360 kilocykles

6 vai. vakaro

Maskva, kovo 17. — šiaurės 
vandenyne sudužo rusų žvėjų 
laivas, žuvo 25 jurininkai.

Rymas, Italija, kovo 17.— 
Italijos ministerių kabinetas iš
leido nauji įstatymą, kuris vers

Chicagai ir apylinkei federa 
Įis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, vidutiniai šiaurės 
vėjai.
. Vakar terpperatura buvo 28*-

3 butlegeriy mūšių 
kos

au

įvairias įmones ir prekybos j 
staiga's sudaryti trustus.

Saule teka 5:58; leidžiasi 5

Denver, Colo., kovo 17. — 
čia' prasidėjo naujas karas tarp 
dviejų butlegerių grupių. Mū
šiuose vienas žuvo ir 
sunkiai sužeisti.

du buvo

Eva'nsville, Ind
Viena laikraščių pardavėja pa
siskundė teismui, kad jai bedir 
bau t pragyvenmui, jos vyra* 
dar pusryčių nesuvalgęs, grie 
biasi šv. raštų skaityti ir taij 
praleidžia visų dieną. Nori di- 
vorso.

17

jos vyras 
grie- 

ir taip 
Nori di-

VELYKOMS
Pasveikinti savuosius Lietuvoje.
Geriausia pasiunčiant pinigus paštu arba 

telegrama per

i, 1739 So. Halsted St.
/ ’ *■ v ’■■■’ V

/ Ofisas atdaras nuo 8 iki 8.
šventadieniais nuo 9 iki 1 vai.
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Penktadienis,

KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich

man

Amherstburg, Ont

het vveight

Mira

INVESTUOK
NAMIE

mokančius $ I metus

arba didele nuolaida už jūsų seną radio

MODEL 31-H 
SUPER-HETERODYNE

Other models from 
$43-50 to $139-50 
complete with tubes.

KŪDIKIAI EINA SVARUMON 
ŠIUO PAPRASTU RUDU

DYKAI su kiekvienu BOSCH 
radio ... .... .... .........

HOOVER Elektrikinis Dulkių
Valytojas vertės .......... .....

dienų.
pute 

miniu 
Fordo

Ar galės atsirasti toks t
žmogus, kuris galėtų 
sakyti, kad dabar pas 
Budriką nėra dviguba 

vertė Bosch Radio

Capital Stock 
pagrindinius serus

ŠIANDIE jus turite nepaprastų pro 
įfą investuoti 

rus—capital stock 
teikia jums 
Dabarliiiėmi 
žemiausiomis per 
Commonvveallh Edison 
Šerai 
lūs.

1120 kiloeycles, lietuvių radio progra 

mai kas ketvergę nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

j pagrindinius šė- 
■ kompanijos, kuri 

elektros šviesą ir pajėgą, 
s marketo kainomis 

daugelį pietų.— 
Pagrindiniai 

mokės jums toli virš 8% į 'me-

Daktarai sako, kad rūgstan
čios atmatos kūdikių virškina
muose kanaluose paprastai bū
na priežastim, kad kūdikiai^ tin
kamai neina svarumon. Ir ge
riausias to įrodymas yra tai, 
kad neramus, silpni, menki kū
dikiai greitai pagerėja kaip tik 
išvalai ir sdtvarkai j.ų skilvį ir* 
vidurius su keliomis dozomis 
grynai augalų, skania Fletches’s 
Castoria. šis švelnus, nekenks
mingas preparatas yra pirmoji 
daktarų mintis, kad pagelbėti 
kūdikių ir vaikų ligas, kaip 
dieglius, gasų, konstipacjjų, vi
duriavimų, šalčius ir t. t. Apsi- 
žiurėkit, kad gautumėt tikrų 
Castoria bonkutėj, ant kurios 
yra Fletcher parašas.

’ Palteusiemsl Muskulams
Niekas nesuteikia tokio greito 

palengvinimo kaip

PAIN-EXPELLER

Kovo 7 (L įvykiai 
judino detroįliečįus. 
na tyrinėjimą! ir 
riaušių kiiltįnipkai, 
liudyti, žinoma, 
Jacob Spolansky 
departamento investiga torius 
Kuo visa tai pasibaigs, — ko) 
kas sunky pasakyti-

--  J (lalį/IHIPCS.

Darymas vieno 
|<r» piulnro 
<• k h p '• r 1 ai 
tai )«itų 
medžio, 
mn* 
ninkai 
Blue 
kito 
malta 
Ž.’iKti“ 
kokybė*

Wherever you goz you 
£ind this malt of g 
superior qualityA įpatraukė Wood

Taį didžioji Del
Visas judėjimą:

n ei a u

įsa minia 
pradėjo kartoti tuos 
r šaukė tol, kol tie

budu taupinti ir saugiai investuoti. 
Jus gausite palūkanų po 5$ į metus 
ant sumokėtų pinigų. Jus galite savo 
Šerus greitai parduoti, jeigu jums bu
tų reikalas, nes jie yra padėti Chiea- 
go Stock Excbange biržoje ir kasdien 
jais pirkliaujama.

Būtinas Biznis

j nokti. “Naujienų” apysakų 
ir pasakų skyrius visuomet 
duoda įdomius žymesnių rašy
tojų kurinius. “Apie įvairius 
dalykus” 
įdomus i
Chicagos žinios irgi įdomios. 
Kanados lietuviai labai pagei
dauja žinių iš Kanados, - aš 
tikiu “Naujienos” patenkins jų 
norų. Visa lietuvių visuomene 
turi tarti dėkingumo žodį ger
biamiems daktarams, kurie 
talpina straipsnius apie svei-labai su-

Dabar ci- 
ieškmna 

šaukiama 
poliemonai ir

Pasiuskit Kuponą Dabai
Sužinokite visus faktus apie šių 
paprastų investmento progų. Išpildy 
kitę ir prisiųškite kuponų dabar - 
arba atsineškite jį į musų ofisų. Pa 
(irkite kaip lengvų 
pastovias pajamas iš jūsų investmen 
to biznyje parupihimo Chicagai švie 
uos į r pajėgos.

Vanęouvcr 
Columbijos 

. Be to, “Naujie- 
niano keletas įvai- 
iclių apie įvairius 

dalykus. Esu gilįaį dėkingas 
“Nųųjįgnoms” už leidinių 
išreikšti viešai mano nuomo
nes apie gyvenimų. Turiu ge
rų norų daug ką parašyti, bet 
sunkus gyvenimas neleidžia, 
ypač šiais ekonominės depre
sijos metais, nes reikia inten
syviai veikti, kad užtikrinus 
pragyvenimo minimumų.

Kalbant apie dienraščio 
“Naujienų” turinį,^turi paste
bėti, jogei “Naujienos” pirma
me puslapyje visuomcl talpina 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio, 
Vėliaus 
labai įdomių korespondencijų 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo, 
ypač įdomios iš Chicagos lie
tuvių gyvenimo. Apžvalgos 
skyrius visuomet smagu skai
tyti. Padaužų filosofija visuo
met malonu skaityti ir pasi-

Kadangi Commoųwealtb Edison Com
pany parūpina visiems būtinų patar
navimų, biznis yra nepaprastai pasto
vus ir nuolatos augantis. 1931 m. — 
depresijos metais — ji tik viena puse 
vjeno nuošimčio nepasiekė visų lai
kų rekordo gryno pelno, padaryto 
1930 m.

Laidotuves nušautųjų be
darbių įvyko šeštadienį. Apie 
12 vai. aš buvau prie svetainės. 
Radau jau susirinkusių did
žiausia minių žmonių. Per ko
kius du bloku tiesiog nebuvo 
galima praeiti. Kur tik nepa
žiūri, — visur pilna žmonių. 
Kai kurie įsilipę į telegrafo 
stulpus. Matėsi žmonių ir ant 
stogų. Reporteriai su savo apa
ratais pasilipę kicl 
lik ima paveikslus, 
dar nesimatė 
rodė 
ryti. Pasirodė 
juodi vežimai 
liavos taip ir

vėjas putė tuja kryptimi, kuria 
marša vo minia. Todėl dujų te
ko paragauti pačiai policijai. 
Tos žiaurios priemonės baisiai 
sujudino maršuo tojus, kurie 
akmenimis bei plytgaliais ėmė 
vaišinti tvarkos dabotojus.

įtūžę bedarbiai, kaip bema
tant, atsidūrė prie Fordo ofi
so. Čia kova pasidarė karštes
nė. Tuo laiku važiavo vienas 
Fordo dirbtuvės tūzų, Bcnnet. 
Sakoma, kad jis kare turėjęs 
ašarinių bombų. Kai jis išlipo 
iš automobilio, tai kažkas jam 
kietu daiktu užvažiavo į kak
tą ir jis sudribo ant žemės. 
Pasigirdo ir šūviai. .Tai Fordo 
detektyvai šaudė į minią. Be
darbiai naudojo vien tik su
šalusius žemės krumplius ir 
akmenis, jokių šalinamų 
ginklų neturėjo. Tuo pačiu lai
ku pasisekė policijai užeiti iš 
užpakalio ir paleisti pavėjui 
ašarines bombas. Minia pasi
traukė, palikdama prie Fordo 
dirbtuvės keturis lavonus ir 
kelis desetkus sužeistų. Kai s»t- 
sirėmimas' pasibaigė, jau bu
vo 5 vai. vakaro.

Tai lokiu budu bedarbių 
krauju tapo aplaistytas For
do naujos mados aštuonių ci- 
linderiu automobilius...

kartu ir iš Lietuvos. 
‘Naujienose” randame

Bertaininiai Dividendai
O

Per 42 metus Kompanija mokėjo re
guliarius bertaiųinius dividendus. 
Kas 90 dienų paštininkas, atneša Edi
son šerininkams jų dividendus. Kom
panija dabar turi virš 87,0Ų0 šeriniu- 
kų, didžiuma kurių gyvena čia pat 
Chicagoje. Tųs esate dabar kviečiami 
prisidėti prie jų — saugioj, stiprioj 
Kompanijoj.

$10 Pradės Jus
Kad patapti šėrininku jus galite pra
dėti su tiktai $10 įitiokejimu ant kiek
vieno Šero; tada mokėkite tiktai po 
$10 už serų į menesį. Daugelis musų 
koslumerių pasinaudoja šiuo lengviu

pašaukus, 
balsas, kad 
duoti. Tuoj 
da grūstis, 
griuvo ant 
via i 
su žmonėmis, 
užbarikaduota, 
gali nei praeiti 
Ii. Pasidarė 
mas. Policijos 
girdisi “bu-bu-bu.”

Nebesulaukęs pabaigos, aš 
nutraukiau namo. Turiu pri
minti, jog tada buvo dalinami 
lapeliai, kviečiantys bedarbius 
susirinkti g kovo 7 dienų ir 
maršuoti prie Fordo dirbtuves.

Prisiartino ir kovo 7 
Oras buvo šaltas ir 
šiurpus vejas. Tačiau 
visvien maršavo prie 
demonstruoti. Aš nesijaučiau 
gerai ir gulėjau lovoj. Mane 
aplanke Dr. Jonikaitis. Jis 
man pranešė, kad keli tūkstan
čiai bedarbių apleido Detroitu 
ir policijos lydimi numaršavo 
į Dearbornų, kur randasi 
Fordo dirbtuvė.

Apie tolimesnius įvykius te
ko patirti iš žmonių, kurie 
patys dalyvavo tame maršavi- 
ine. Kai minia prisiartino prie 
Dearborno, tai to miesto poli
cija ir Fordo detektyvai pa- 
stojirjai kelių ir nenorėjo lei
sti pereiti per siaurų tiltų. 
Tačiau besiveržiančios minios 
policija neįstengė sulaikyti,— 
ji priversta buvo pasitraukti. 
Kad sulaikyti marša vinių, po
licija pradėjo mesti ’ ašarų 
bombas. Pasitaikė taip, kad

skyrius yra labai 
jį visi noriai seka.

žinios irgi

aukščiau 
Policijos 

Bet vėliau pasi- 
Pradėjo tvarkų da- 

ir keturi dideli 
. O raudonos vė- 
plevėsuoja visur.

s mus nedarbas 
O dčliai to žmo- 

vargsta ir skursta. Nieko 
kad šu- 

grie-

njįirędau dienraščio “Naujie
nų” veptę dąrbo žmonių vi
suomenės fyjirpe. Re to, kiek 
man leido sunkus gyvenimas 
visuomet su 'malonum u rašiau 
į.yaįrlųs korespondencijas, lik
siu pąsidabnti mano gyvenimo 
įspūdžiais su mano brangiais 
draugais — darbo žmonėmis. 
Mano korespondencijos tilpo 
‘‘Naujienose 
AVindsor, 
Lcaminglon, Paųuette Station 
Toronto ir Amherslbųrg mies 
tų, Ontario provincijoje ir ii 
Sumnrnrland ii 
miestų, Brįtish 
provincijoje 
nosc” tilpo

Šių melų kpvo mėnesyje su
kanka lygiai penki melai nuo 
dienos, kai prfldėjau skaityti 
dienraštį “Nųyjjępas”, kurį 
man rekomendavo ir užprenu
meravo mųno brolis, reale- 
state biznierius Mr. F. (i. Yurk, 
9971 Slrathnioor, Detroit.

Per šiuos pepkis metus be
skaitydamas dįcnraštį “Nau
jienas” taip glaudžiai suaugau 
su “Naujienų” skelbiama ideo-r 
logija, jogei ne lik aš pats 
dienraštį “Naujienas” skaitau, 
bet kiekvienai progai esant 
visuomet savo pažįstamiems

Iš liesų | 
yra didelis 
nes 
tad nėra stebėtino 
vargę ir išbadėję žmonės 
biasi. kaip yra sakoma, 
šiaudo. Jei kų išgirsta naujo, 
tai tuoj ir bėga, nes tikisi ar 
tai darbo gauti, ar tai susi
laukti kokios nors pagalbos, 
’l'uo, suprantama, nepraleid
žia progos pasinaudoti komu
nistai. Prie tokių aplinkybių 
jiems nėra sunku sutraukti 
žmonių minias. Tatai aiškiai 
parodo, kad ir kovo 7 dienos 
ivvkiai.

Prie parkų procesi
ja turėjo p^i^igti. Tokia ta
vo p.adaryla su įpicslo valdžia 
sutartis. Iš Čia, kas norėjo, ga
lėjo su aiitomobįlinis važiuoti 
į kapines. jKoj prie parko vįsj 
lydėtojai susirinko, tai jau 
buvo 5 valandų. Paskui žmo
nės, kurių buvo susirinkę tuks- 
laijčjai, pradėjo skiLslylįs.’ Vis
kas užsibaigė rupliai.

..... ............. .................. . . ....... .
Prįe syetain.es iš kuy lai atsi
rado še$i Fordo polįcistai ir 
ijprėjo; neįleisti žnpjnių į sve
tainę. Kažkas sušuko: “Get 
out, murderers! 
sujudo ir 
žodžius.
policininkai nepasišalino. Pat
rulio policija pasiliko, — jos 
niekas nekliudė.
^pie 2:30 vai. po pietų pra

dėjo nešti grabus į vežimus. 
Sujudimas pasįdarė dar dides
nis. Vyrai nusiėmė kepures, 
priešakyje eina Jaunų Koi.'iU- 
ni'slų Lygos ūmiai su benu ir 
nešu didelį užrašą. “Smash 
Ford-Murphy Police Terror.” 
Visokių vėliavų ir užrašų sbu
vo ligi .30,0.

Per ištisų menesį komunis
tai plačiai varė agitaciją, kad 
prie Fordo dirbtuvės reikia 
rengti demonstracijas. Vasa
rio 22 d. prie Fordo dirbtuvės 
man pasitaikė progos matyti 
1,000 bedarbiu minia. Polici- 
ja varinėja bedarbius ir liepia 
jiems (iii namo, sakydama, 
kad šiandien naujų darbinin
kų nebus priimama. Iš minios 
pasigirsta balsų, kad jie na
mų neturi, tai kur jiems eiti? 
Tuo tarpu atsiranda žmogus, 
kuris pradeda bedarbiams da
linti lapelius. Policija bando 
surasti dalintoją, bet negali. 
Mat. tasai lapelius traukia iš 
kišenės ir dalina. Gavau ir aš 
vieną tų lapelių ir pradėjau 
skaityti. Prieina policistas ir 
klausia, kur aš jį gavau. At
sakiau, jog man nepažįstamas 
žmogus padavė. Žiūriu, poli
cistas rankoj laiko jau ketu
ris tokius lapelius. Kuriam lai
kui praėjus policistas pasiga
vo vieną žmogų ir pradėjo jį 
tempti į kitą gatvės pusę. Mi
nia sujudo ir užstojo kelių po- 
licmonui. Pastarasis turėjo pa
leisti suimtų žmogų. Policija 
jaučiasi, kaip muilų nurijusi, 
o minioj tik ir girdisi: “bu-

AMERICAN BOSCH 
.Ccdest modeL , ASU PE R - H E TE RODYN EJĮV4LF B VF

Iš kažkur pasipil 
hipelių. Minioj didži; 
judimas i 
ta daugiai 
sigla tulžia 
gali prieit 
tojų. Vi

a šimtai 
uisias su

šaukimas. Atvyks- 
policijos. Minia su- 
ir poliemonai nc- 
prie lapelių dalin- 
lok pasirodo, kad 

Fordo detektyvas tėmija, kas 
: ipclius dalina, ir nurodo du. 
i'olicmonai juos paima ir eina 

kad “patrolkų” 
Minioj pasigirsta 
reikia juos išva- 
visa minia prade- 

Policnųjuas par- 
žemės, o “belais- 

paspruko ir susimaišė 
Gatvė tapo tiek 
jog niekas ne- 

i, ųei pravažiuo- 
didžiausias ler- 

adresu lik ir

Procesija 
\voFi(į Ąve. 
roi.lo gųtyč 
buvų suslab.dyfų 
toųiobiliųi nei gatvekariai ne
važiavo, Policijų ėjo pirma ir 
darę t y,arkų. An t kiekvieno 
kampo mafėsi poliemonų, ku
rie žiurėjo, kad kas neatsitik
tų. Žmonės .ėjo 'eiJemis, — po 
18 kiekvienoj* Kai priėjo For
do gąrąžų, lai visi ^pradėjo 
šaukti: “Mųrderer!” Murder- 
er!” Tąi tęsėsi apie 2(1 minu
čių. Tai dar labiau patraukė 
žmonių dėmesį. Minia vis di
dėjo ir didėjo. Procesija tęsėsi 
apie 29 blokų. Susigrūdimas 
buvo toks didelis, kad tiesiog 
vieni kitiems ant kulnų lipo.

Ant galo, procesija prisiarti
no Grant Čirens parkų. Polici
jos atsirado dar daugiau. Mat, 
buvo prisibijoma, kad kas ne-

Bodrik^
3417-21 South Halsted Street v

Tol. Boulevard 8167 ir 4705

dnly- 
žrnonM

11. .ar 
kirlinirt* 
ramini- 

lyklt- 
. kurie raniiim 
HiblMHi. nieko 

neramina, vien 
— viena priė
jo

Apie tą kruvina įvykį žinios 
prasiplatino žaibo greitumu. 
Visi laikraščiai buvo pilni ap
rašymų. Ta proga pasinaudojo 
ir mūsiškiai komunistai. Kovo 
10 dieną Lietuvių Svetainėje 
jau buvo surengtos prakalbos. 
Kalbėli atvyko Chicagos komi
saras Andrulis. Žmonių susi
rinko 'daug ir visų ūpas buvo 
pakilęs. Tačiau iš Andrulio 
kalbos išėjo tikras “piš”. Jis 
pradėjo susirinkusius raminti, 
jog tai visai niekis. Girdi, dar 
ir daugiau žūsiu žmonių. Pu
siau švepluodamas, jis ėmė net 
juokus krėsti. Visi tikėjosi 
karštos prakalbos, o išėjo nei 
šis nei tas. Tik Jonikienė pa
taisė situaciją ir kiek sujudi- 

susirinkusius. Jai pasisekė 
apie $50 surinkti. Bet tai 
nuopelnas, o ne chicagiš- 
komisaro.

Utility Securities Company
230 South La Šalie Street, Chicago 

. t • , • • •

Utility Securities Company, 230 South JLa Šalie Street, Chicago

katą. Aš beveik visais tilpu
siais “Naujienose” daktarų 
sveikatos patarimais esu pasi
naudojęs su geromis pasek
mėmis. “Naujienų” redakci
jos straipsniai visuomet yra 
rimti ir logiški visai atatin- 
kunlieji darbo žmonių sieki
mams.' Galutinoje išvadoje 
“Naujienas” aš randu rimčiau
siu šių dienų darbo žmonių 
ši a i k ra šei u Am ori k o j c.

— (i. J. Yurk.

I COMMONWEALTH
EDISON COMPANY

'Av-.

KERE

COMPLETE
WITH TUBES

syetain.es


Penktadienis, kovo 18, 1932

YKAIBiznis katėmis

savai

Roseland

svečiai

10504 S

KAVAMILKAS
VESTSĮOa

SLYVOS

KORNAI “Del Maiz” Niblets
SUGAR CORN kenas

COOKIES

VELYKOMS CEVERYKAI SOAP CHIPS

OBUOLIAI
SITNKISt” ORANŽIAI

PASTABA

1W

vkk; n ho n m><} it stoniis

IN OIJR OFFICE

admit

Midsvest” 
APYNIAI

svaro 
maiš.

GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSE

ir siais
«. • vne is

gražaus

lingo

Plymouth” . ąr 
Swcet William

vežimo
Dari i n g

SVARŲ ■ 
MARŠAS 

svarų 
maišas

M4UOE TUERF.
LkUGUlMfe
CAN’T NOU IŽEfcb 
"V’tANV HOTICJE'

“Fairplay” su mušrarda 
v -f r

Kur galima “Naujienas” gauti 
H oseland o a pi et i n k,ej.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS 

1514 16 W 
arti St. Lou

Vanos

Visa kas čia paro 
dyta

Tarp Ghioagos 
Lietuvių

Ši žinute tapo suvėluota' to
dėl, kad buvo apsiėmęs apie 
tai parašyti kitas asmuo. O ka
dangi jis to nepadarė, tai da
bar parašau aš.

Jenas Rusteika, Institution, 
Ward 52, Oak Forėst, III.

Davė Maiero-Goorge Nichcls 
bokso rungtynės

paskutinių 
ląimėjo

Kilos 
iš žymių 
džiui
Jimmy Braddock, Frankie Bat- 
taglia su Ben Jeby, l(arry Eb- 
bets su lioscoe Mannmg ir Buck 
Ka’mmen su Jerry Grano.—N.

Šalčiai krutinėję ar gerktSJp gali 
pasidaryti rinitus, Palengvinkit 
juos | 5 minutes su ‘‘Musterole’’, 
— “coiinter-irrltaiit’’t Uždedamas 
karta | valanda. Jis turi sutelkti 
pareita). Mibontj vartojamas per 
20 meti). Rekomenduojamas (lak
inei) ir šiaurių.

Be tų visų viršminėtų daly
kų, kas buvo atliekama kliube, 
dabar dar bus gaminamas val
gis, kaip tai, pietus ir vakarie
nė, ir tam panašiai. Taigi 
North Sidės nekaltiems ir 
jauniems berneliams, taipgi ir 
kai kuriems vedusioms linksma 
žinia, kad užėję Morning Star 
Kliuban galės skaniai pavalgy
ti. North Sidėj kitos lietuviš
kos valgyklos nėra.

north sidlečiams
Stalgaitis yra 

kuris per kelis 
valgyklą šalia 
dirbęs didelėse 
dabar Morning 

lietuviškus

lempa. bus duo

dami DYKAI 

su pirkimu šio 

naujos mados

nkymas pas 
Kipšą

Emma Cessarskaja, žvaigždė vėliausio
je sąvietų tonfilmoj. “Dono Kazokai“, 
kuri dabar yra rodoma Plinch K Judy 
teatre.

Gerbiamieji skaitytojai, ne
supraskite mane klaidingai. Ma
no apsilankymas buvo ne pas 
tą, kipšą, kuris veda žmones i 
piktą pagundą ir rašo jų grie- 
kus ant jaučio skuros, bet pas 
Kazį Kipšą, kuris turi moder
niškai Įrengtą batsiuvio dirb
tuvę po numeriu 748 W. 33rd 
St. ir kuris jaučio skūrą sunau
doja puspadžiams, o ne žmonių 
nuodėmėms rašyti.

Kazys Kipšas chicagiečiams 
yra jau nuo senų laikų žino
mas kaip buvęs dainininkas, 
lošėjas ir uolus apšvietos pla
tintojas. Bet kadangi dabarti
niu laiku jis yra biznyje, tai, 
žinoma, aplinkybės nebepaveli- 
ja jam užsiimti visuomenišku 
darbu,

Chicagiečiai jau žino, kad 
musų Kazys apie keturios mė
nesius atgal apsivedė. Pereitą 
sekmadieni nusitariau būtinai 
naujavedžius aplankyti ir pa
žiūrėti kaip jie gyvena. Nuste-j 
bau pamatęs! Abudu gerokai 
sudiktėję, kas liudija, kad jiem1 
dviem ženybinis gyvenimas ei
na į sveikatą.

Matyt, kad jo draugą yra 
pavyzdinga šeimininkė, nes vis
kas stuboje švaru ir tvarkoje. 
O jau valgių gaminime tai eks-

ši vakarą Chįcagos Stadiumo 
Įvyks paskutinės tuinaincnto 
rungtynes už pusiau sunkiojo 
svorio pasaulio čempionatą. Su
sitiks geriausi to svorio boksi
ninkai—Davė Maier iš Milwąii- 
kee su George Nichols iš Buf- 
i'alo. Pirmasis yra vokietis, o 
antrasis italas. Abu yra' kai
riarankiai. Bet ir jų kairės 
rankos turi, taip sakant, ‘‘di
namito”. Apie tai galima spręs
ti iš to, kad Malei’ iš dvylikos 

rungtynių septynias 
“knock-out'u”.
poros taip pat susidės 

boksininkų. Pavyz- 
usitik's Baxter Calmęs su

pertas: kad pridarė visokių 
/algių vakarienei* tai ka tik 
ausų nonusidraskėm bevalgyda
mi. Laimingas esi, Kazy, turė
damas tokią puikią pačiutę.

Visi Bridgeporto batsiuviai 
nusiskundžia, kad darbo nesą, 
o Kazys,vos apsidirba su dviem 
pagelbininkais. Jam1 darbo atve
ža net ir iš kitų miestų. O dėl
to, kad jis gerai darbą atlieka. 
Pavasarį Knz 
parduoti ir išvažiuoti į Lietuvą

Viso labo Kazhnierui.
Reibinictis.

fe sis gražus

Frieze krėslas su

benčiuku i r

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSLSENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spcciališkai gydo ligas pilvo plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo. odos ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyk ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki I vai. 
4 200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Tai yra niekuomet ne*- 
girdėta proga įsigyti šį ra- 
dio už pusią kainos ir 
gauti dykai rakandų ku
rie yra verti be radio tos 
kainos.

kaip visiems 
yra žinoma, J 
patyręs virėjas, 
metus užlaikė 
kliubo ir yra 
valgyklose. Gi 
Star Kliube gamin 
valgius. Tddel patartina ne tik 
northsidiečiams, bet ir visiem 
Chicagos lietuviams, kuriems 
prisieis atsilankyti j North 
Sidę, nepamiršti atsilankyti i 
Morning Star Kliubą, 1652 N. 
Damen avė., nes čia sužino: 
apie North Sidės lietuvius ir, 
jei norės, galės skaniai užkąsti.

Visiems yra žinoma, kad 
North Sidėj seniai ir sėkmin
gai gyvuoja Morning Star Kliu- 
bas, kuris užlaiko savo kamba
rius 1652 North Damen avė., 
kur northsidiečių buvo kaip 
centras suėjimui visokiems pa
sitarimams, pasikalbėjimams ir 
tam panašiai. Prižiūrėtojai kliu
bo kambarių buvo J. Neff ir J. 
Gumauskas. Dabar kliubo kam
barių prižiūrėjimas perėjo Į ki
tas rankas, tai yra į J. Stalgai-

’Midivcst“ Fanęy 
Goldcn Santos

VISAI ŠEIMYNAI
Velykoms nupirkit visai šeimynai naujus čevery- 
kus. Mes už.laikome puikius čeverykus ir turime 

didelį pasirinkimą. Pas musJgifeįk CSS. niekdami. sutaupysite pinigų 1^^

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Kampdt Rtchmond gatvei Kampai Mapteivood gatvei

Lafayecte 3171 Hemlock 84 00
CHICAGO. ILL.

Buchinski, bučerne, 11853 
Michigan Avenue.

Ivanauskas, grosernū, 122 
Kensington Avė.

C. Kiscr, barberne, 
Michigan Avė.

J. Bass, laikraščių 
113-th and Michigan

Zidor laikraščių 
115th ir Michigan A v

Anderson laikraščių' pasta
tas, 115th ir Front St.

Schocnwalls laikraščių pa
statas, 1111h ir Michigan Avė.

Haustman laikraščių pasta
tas, 103rd ir Michigan Avė.

Newman laikraščių pastatas 
737 E. 91st Place.

Noi 
noriu 
mus, 
lietuviu 
sario 2;

Jie buvo 
ty, ir visą 
na rengimo, 
lietuviams šioj prieglaudoje. Vi 
si gavome po 20 centų.

Tai buvo labai kilnus pasi 
darbavimas naudai vargšų, ku 
"ie randasi nrieglaudoie 
sunkiais laikais negali 
niekur pagelbos tikėtis.

O dar tiems, kuriuos 
nužiūrėjo kaip labiau suvargu
sius, Neregiams davė po dau
giau.

Rungčios ir sumanytoios bu
vo pp. Barbora Marilinnionė 
Biruta Gečiutė, Uršule Mažo
nienė. O 25vd. vasario atlankė 
mus šie gerb. lietuviai: B. Ma- 
sibunienė, B. Gečiutė, N. Wi- 
lait’s J. Maženis su A. Masiliū
nas, K. Mažeikiene, K. Petkus, 
J. ‘Piaulokas.

Mes visi prieglaudoj esą lie
tuviai tariame širdingą ačiū 
Bunco Party rengejams-aukau- 
tojams ir visiems, kurie mus 
atlankė, už gerą širdį ir užuo
jautą.

DEL MONTE” KAVA pakuota

Chicagos piliečiai ir pilietės, 
kačių mylėtojai ir mylėtojos, 
pastaruoju 'laiku pradėjo pasi
gesti kačių.' Kažin kur joą 
dingdavo.

Tročiadeiiiio vakare klausimas 
išsirišes. Policininkas Flanagan e, ’ . ?
išgirdo kačių niovimą alėjoj ties 
namais 3433 West 1 
sai užtiko vežimą 
maišuose.

Nugabenti stotin 
vininkai, William 
James Lavery, paaiškino, kad 
jie mokėdavo vaikams po 25 
centus už katę, o patys gauda
vę laboratorijose po $1 už vie-

TAI NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS 
NEPAPRASTA PROGA!

Ši sencacine vertybe pertikrins kiekvieną, kad tik 
Peoplės krautuvių didi pirkimai ir pardavimai, o ma
žos prekybos vedimo išlaidos gali tą padaryti ir duoti 
savo rėmėjams tokį radio bargeną kokio negalimą rasti 
niekur kitur!
Todėl veikite tuojaus! įsigykite šį radio pusdykiai ar
ija už $67.50 ir sykiu gaukite šį gražų Freizc krėslą, 
benčiuką ir lempą DYKAI.
Krautuvės atviros antradienio, ketvirtadienio ir šešta
dienio vakarais ir 
p<> pienį.'‘‘’

W1SSIG
Specialistas iš 

Rusijos

SALMONAI Puikus Red Sockeve ? Aukštas kenas

25c

is (N "TI-II5 
T200M , V=>N’1

HE* _

ROOSEVELT ROAD 
Avė. Tol. Kcdzie 8902 

lietaus ir druskos vanos. 
switnmiiip pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
. scredomis iki 7 v. v.

s suvėlinta žinute, . bet 
visuomenei pranešti, kad 
Oak Forest prieglaudos 

Įnamius, atlankė va- 
svečiai iš Chicagos. 
surengę Bunco Par- 
pelną, kuris liko iš 
atvežė ir išdalino

Daktaras 
i

Kapitonas
Pasauliniame kare

if... ’

Morning Star Kliubas turi 
linksma žinia

NOTICE
HANP V0UR 
CARO TO 

feOV
AT T«e 
t ATE-

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai 

3265 So. Halsted St. Tel. Victory 6576

MI LT AI ž“.“

ĮMEST
277

’' ‘.■■•“f

NAU.TIENOŠ, Chicag
■ ■■■■■■■ m < ■ Į. ——!■» , I ■■ l I ■ I,

“Eau Claire“
tirštame syrupc

Q A T>TYiriV!7’Q Importuotos Norvegijos “Airship
IjO tvranic oiive. ali-iuie

lk/ITTYVVI7,CJrir'J’ Noodles 5 uncijų pakelis 
iVll Ll VV JI Spagetai ar Makaronai 1 sv. pak

Maišyti “Sunshinc“
Ma^hmallosv

ForThe homeS

Kokybės ■ Prekės-Žemiausios Kainos 
"MIDWEST STORES" SANKROVOSE 

PetnvčioT' Ir KOVO 18 ir 19

svajas ■ o w
P & G Baltas Naphtha MUILAS 10 27 C

ANNTHINCr

“SWEETHEART“ $ 'J
Dide’is 5 svaru nakel's “i? S w

YORK PUIKIEJI jff
TT.T.INnis sv. S « to

neglect 
Colds

CONTEST

'AY( THE CHICAGO 

HERALDandEXAMIlVER

Dauguma “Nidtve^t Stores" turi ir mėsos skyrius, kur jus 
galite pirkit gerą mėsą, paukštieną ir ti. už žemiausias kainas!

• t
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BALSAVIMAI MILWAUKEE’JE

dėkas. “Jei ten ateitų į valdžių komunistai, tai Pa
baltijo valstybių buržuazinei tvarkai butų galas. 
Negalima manyti, kad mažos buferinės valstybės 
išsilaikytų tarp dviejų didžiųjų komunistų valsty
bių.”.
Tos didžiosios komunistiškos valstybės turėsiančios 

panaikinti “buferius”, kurie pastoja kelių jų “federa
cijai’’.

Radekas, be abejonės, žino sovietų valdžios nusista
tymų, kurio ji nė pati atvifai neskelbia. Jo žodžius, be 
to, patvirtina ir žinomi pasauliui faktai. Juk bolševikai 
sutrempė mažų “buferinę” Gruzijos respublikų, sulau
žydami net savo pasirašytų su ja taikos ir draugingu
mo sutartį. Bolševikų “raudonoji” armija buvo įsilau
žus! į Lietuvų ir Latvijų. į

Bolševikai, kaip matome, nėra mažųjų tautų ne
priklausomybės šalininkai. Jie smerkia kapitalistiškus 
imperialistus, kurie laiko pavergime silpnesnes tautas, 
bet jie patys yra toki pat imperialistai.

pavojinga. Vartok paprasto me
daus arba šutintų fygų sunkos. 
Nakčia, vidurį nosies aptepk 
vazelinu ir uždek šaltą kompre
są arba nestiprią muštardos 
priekaitą ant kaklo ir krutinės. 
Klausk gydytojo apie kosulio 
priežastį ir sek jo patarimus.

Ką daryti, kuomet, kūdikis 
verkia?

Sergantis kūdikis garsiai ne-

jis dejuoja ir kartais varto gal
ią nuo. vienos pusės į kitą. Ver
giantis kūdikis paprastai valgy
ti nori. Piktai verkiantis kūdi
kis gal miego nori arba nege
rai paguldytas. Neramus kūdi
kis garsiai verkia. Kuomet ver
kia su ašaromis akutėse ir už
gniaužtomis rankutėmis, tai ką 
nors ar kur nors skauda. Kiek
viena motina turi pažinti savo

verkia. Kuomet kūdikis serga, kūdikio verkimą. [PLIS]

BRAM STOKER

GRAFAS
^•rmurioii Dcubledav

Verti A. Vaivada

DRAKULA
Doran 8 Cn

Antradienį įvyko Milwaukee’je ir kituose Wiscon- 
sino miestuose kandidatų nominacijos į įvairias vieti
nių valdžių vietas. Tose nominacijose turėjo nepapras
tai didelio pasisekimo socialistų kandidatai. Milwau- 
kee’je meras Daniel W. Hoan gavo iš 140,000 visų pa
duotų balsų 75,178 balsus, t. y. absoliučių dauguma. 
Skaičius balsų, paduotų už Hoan’ą, kuris jau šešioliką 
metų išbuvo miesto galva, viršija 10,000 balsus, paduo
tus už visus kitus kandidatus į mero urėdų.

Mihvaukee’je tapo nominuota taip pat ir 20 socia- 
• listų kandidatų j aldermanus. Miesto taryba tenai su
sideda iš 27 aldermanų. Iki šiol taryboje buvo tik 6 so
cialistai aldermanai. Dabar, per nominacijas 14-je 

- ward’ų socialistų kandidatai gavo daugumas balsų ir Į 
per rinkimus balandžio mėnesyje jų vardai bus pirmo
se vietose ant balotų. Dar šešiose kitose ward’ose so
cialistų kandidatai užėmė antras vietas.

Tapo nominuota taip pat 14 socialistų kandidatų į 
supervisorius Mihvaukee kauntėje ir trys kandidatai į 
bendruosius miesto urėdus: į miesto iždininkus, į kon
trolierius ir į miesto gynėjus (advokatus).

Nominacijų balsavimuose dalyvavo didesnis skai
čius piliečių, negu kada nors Milwaukee’s . istorijoje. 
Socialistų pasisekimas leidžia tikėtis, kad per rinkimus 
balandžio mėnesyje laimės ne tik meras Hoan, apie 
kurio išrinkimų beveik nėra abejonės, bet ir toks skai
čius kandidatų j aldermanus, kad socialistai užkariaus 
daugumų miesto taryboje.

Didelį pasisekimų socialistai turėjo taip pat Racine 
mieste, kuris yra antras savo didumu miestas Wiscon- 
sino valstijoje, ir West Allis’e. Racine iš 7 ward’ų; so
cialistų kandidattai laimėjo pirmas vietas penkiose 
ward’ose. West Allis’e socialistų kandidatas į merus 
sumušė “nepartinį” (republikoniškai-demokratiškų) kan
didatų.

Šitie faktai rodo, kad Wisconsino valstijoje' socia
listų jėgos eina didyn. Jie turėjo toje valstijoje progos 
įrodyti žmonėms, kad socialistai moka teisingai ir ga
biai vesti miestų reikalus ir kad tenai, kur valdo socia
listai, nėra grafto ir valdžios pinigų eikvojimo.

EKONOMINŽ? DEPRESIJA 
LIETUVOJE

Pasikalbėjimas ’su Lietuvos So 
cialdemokmtų Partijos lydė 
riu inž. St. Kairiu.

atsilaikyti, jei jis turėtų pro
gos visoj pilnumoj pareikšti 
savo iniciatyvą. [‘‘L. ž.”J

11 l>ll IIH IMI——.   II UlrtM ■! II—■! Ii .■»!»«» ' M. ^1*1—»i>l—.'IBI « ii ■■Ii.   .HM I IH.I

Sveikatos Dalykai

[Acmc P. U A. Photo 1

Luis M, Sanehez Cerro, Pe
ru respublikos prezidentas, ku
ris tapo pašautas bažnyčioj.

gydytojo. Jis ,gal ras, kad ade- 
noidai arba tonsilai blogame 
padėjime.

Ar žinai ką daryti viduriams 
užkietėjus?

Beveik visuose atvejuose tie
sioginė priežastis yra bude, ku
riuo kūdikio maistas yra pa- 

! ruošiamas. Tinkamas nustaty
mas maisto, kad jis sutiktų su 

b kūdikio norais ir reikalavimais, 
‘ l dažniausia užkietėjimą prašali- 
’l na. Gal valgyje nėra užtekti

nai riebumo? Gal perdaug ar- 
Gal 

| ----- i negana kūdikis vhlgo vaisių ir
ne sezoninio pobūdžio, o reikia | syclytoją ir laukiant jo atvyki-daržoviu? Gal vaikui rei. 
manyt,, kad pavasari ir vasarų kuditao padėj.mų Ria gerti daugjhu vande.ns?

. Gyduolės labai negudru yra 
naudoti, jei gydytojas to nepa
taria. Kad atitaisius šiuos da-

—Dabartinis ekonominių k'.’i- 
zis, — sako p. Kairys, — jau 
yra palietęs visus visuomenes 
sluoksnius. Kaip smulkiųjų ūki
ninkų taip darbininkų, t. y. 
silpnesniųjų būklė yraztragin- 
gesnė. Jei labiau pasiturinčių 
grupių krizis liečia turtą, tai 
mažiau pasiturintieji atsako pa- 
skutihiaisf savo ištekliais ir

Pirma pagalba kū
dikiams

---- •
Jau pirmiau buvo Suv. Vai. 

^Sveikatos Biuro išdėstyta, kaip 
kūdikius sveikus užlaikyti, mo
tinoms paaiškinta apie įvairias 
kūdikių ligas. Šitam straipsųyj 
veikatos Biuras nori motinoms

svęikata. Darbininkų būkle da-1 paaiškinti, ką daryti kūdikiu 
bar ypač sunki. Nėra bedarbių susirgus. Visų pirmiausia Ii'bai- ypač sunki. Nėra bedarbių susirgu3. 
registracijos, bet bedarbių yra, goms arba nelaimėms pasiro-

niekam nepaslaptis. džius, Sveikatos Biuras pataria, nellžtektinai cllkraus?
kad visuomet reikia pasaukti l

daug. Tai 
Blogiausia, kad tas nedarbas

LIETUVOS “MILIONIERIUS” NUSIGYVENO

Lietuvos spauda praneša, kad šių metų kovo mėn. 
5 d. turėjo būti Tirkliškių dvare, Garliavos valsčiuje, 
Kauno apskrityje, parduodamas iŠ varžytinių (licitaci- 
jos) p. Yčų — Martyno ir Hipatijos — kilnojamas tur- 
’tas už skolų.

Martynas Yčas yra gerai žinomas amerikiečiams 
“visuomenės ir politikos darbuotojas”. Jisai prieš didįjį 
karų važinėjo po Amerikos lietuvių kolonijas su Dr. J. 
Basanavičium, rinkdamas aukas Mokslo Draugijos na
mams Vilniuje. Karo metu p. Yčas buvo vyriausias 
įvairių labdarybės ir švietimo komitetų bei įstaigų va
das ir pasidarė turtingas. Po karo jisai buvo Kaune 
įsteigęs Prekybos ir Pramdnės bankų, kurio turtas 
sparčiai augo ost-markės infliacijos laikais. Vienu tar
pu Martynas Yčas lenktyniavo su kun. Vailokaičiu dėl 
“garbės”, kuris iš jų esųs didesnis milionierius.

Yčo žmona Hipatija yra buvusio amerikiečio Dr. 
J. šliupo duktė.

To “milionieriaus” turtai, matyt, nebuvo pastatyti 
ant tvirto pagrindo, jeigu jisai dabar yra taip nusigy
venęs, jogei valdžia turi iš licitacijos pardavinėti jo 
daiktus. *

LIETUVOS “DRAUGAI”

Latvių dienraštis “Jaunakas Žinąs” įdėjo, anot “L. 
žinių”, savo korespondento pasikalbėjimų su Rusijos 
bolševikų komisaru Radeku apie Pabaltijo valstybes. 
Tas komisaras yra laikomas geriausiu bolševikų žino
vu užsienių politikos srityje. Ir štai kų jisai pareiškė 
laivių laikraščio atstovui:

Pabaltijo valstybių, t. y. Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos, nepriklausomybė tai — tik laikinas reiškinys. Jos 
gali savarankiškai gyvuoti tiktai toj, kol valdžia Vo
kietijoje nepateko į komunistų rankas.

“Viskas priklauso nuo Vokietijos”, pasakė Ra-

bus aiškus musų gyvenimo reiš-1 palengvinti, 
kinys. Del bendros stagnacijos 
ir valstybės ir privatus ūkis 
dar labiau mažins savo ekono
minį veiklumą- ir neduos darbo. 
Statybai miestuose ir., žemės 
ūky darbininkų pareikalavimas 
dar labiau sumažės. Nesant ne
darbo draudimo darbininkas tu
rės atsakyti savo kailiu.

Krizio perspektyvos
—-Ėkonoininis krizis Lietuvoj 

yra bendro krizio išvestinė. 
Kaip vietinis reiškinys jis galė
tų silpnėti, jei pas mus galėtų 
atsigauti žemės ūkis iš viso, 
žemes ukiui atsigriebti galimy
bes priklauso nuo galimumo 
žemės ukio gaminius parduoti 
įmanomomis kainomis. O ima- 
nomesnės kainos užsienio rin
koje musų žemės ųkio gami
niams gali būti tada, kada di
delis pareikalavimas. Tačiau 
masinis pareikalavimas pri
klauso nuo plačiųjų darbo ma
sių uždarbiavimo -sąlygų, dėlto 
bendrai, pagerėjimas galimas 
tik plačiu mastu atsigaunant 
pramonei ir prekybai. Preky
bos ir pramonės atsigavimo ga
limumai atrodo liūdnai.

Nepaprastas technikos pato- 
bulėjimas, vadinama, techniš
koji revoliucija, įvykusi po Di
džiojo karo, labai žymiai pakė
lė darbo našumą ir milijonus 
darbininkų ir tarnautojų iš 
fabrikų išstūmė j gatvę bedar
biais.

Tolesnėj krizio evoliucijoj —- 
didėja nedarbas, didėja sunku- 
mas gauti rinkų gaminiams 
parduoti. Krizis kredito srity 
dar labiau didina ekonominę 
suirutę.

—Netoli ijio j ateity gal ir 
įvyks laikino pagerėjimo, bet 
žiūrint iš > esmės, atrodo, kad 
tėra viena priemone krizį nu
galėti — eiti prie planingo 
ukio, t. y. ukio pačios visuome
nes vedamo; jau gyvenimas, vi
su griežtumu stumia ta kryp
timi. Tos mizernos pastangos 
kovoj su ekoilominiu krisiu lai
kinai vaduotis piniginėmis in
fliacijomis ir sindikalzuotomis 
organizacijomis yra tik nevykę 
paliatyvam kurie iš esmės būk
lės pakeisti negali.

Kaip krizį palengvinti
P. Kairys sako, -kad ir šiuo 

slinkiu ekonominio krizio mo
mentu kraštas geriau galėtų

Ar žinai ką daryti kūdikiui 
apsideginus?

Kūdikiui apsideginus pašauk lykus iki šeštam menesiui ga- 
gydytoją, nes jeigu labai apsi
deginęs, tai gali sunkiai, net 
mirtingai apsirgti. Kuomet tik 
lengvai apsideginęs, kuogrei- 
čiausia nu vilk nuo kūno drapa
nas. Nevartok Suterštų aliejų 
arba tepalų. Tafįf darant kūdi
kį galima kokia* liga užkrėsti. 
Ant išdegintos \ žaizdos 
uždėk

Įima vartoti oatmeal vandenį 
prirengiant maistą. Po šešto 
menesio galima kūdikiui duoti 
oatmeal košeles su pienu ir vai
sių sunkos, ypatingai apelsinos 
sunkos. Vėliau galima jam duo
ti keptą obuolį • slyvų sūn* 
kos< Svarbu yra pamokinti ku

tuoj' dikį prie reguliariško judėjimo 
šmotus minkšto čysto vidurių. Jeigu būtinai reikalin- 

sktiduro. Skuduras 
pamerktas į vandenį, 
įdėta, “bicarbonAte of 
Neprileisk oro .prie 
Kuomet skaudėjimas truputį 
apsistoja, reikia uždėti “zinc 
oxide” ir aprišti. \

Ar žinai ką daryti, kuomet 
kūdikis sloga apserga?

> Paguldyk lovoj ir ten jį lai
kyk, kol karštis pranyks. Duo|< 
mažai valgyti, bet daug van
dens gerti. Vartok kokį gerą 
aliejų viduriams \ x
Dėk kelis lašelius vazaiįno į' jo valgant netinkamą valgį, tai 
nosį kas kelias valandas. Jeigu greitai duok kūdikiui ką nors 
gerklę skauda, p'atartina į pu- vidurius iščystyti ir priversti 
sę puoduko įpilti kelis lašelius vėmimą. Laikyk kūdikį lovoj, 
“listerine” ir šaukštuką “bicar- kol pereis. Vėl neužmiršk pa- 
bonate of soda” ir gerklę plau- šaukti gydytoją.
ti. Jeigu sloga neapleidžia ku- Ar žiųai ką daryti kosuliui?

Neduok kosulio sirapų. Yra
lwlLLanxi-aiii -nu -Į 1.1 imu     — mr -r ~n mini -~ v ~ ~ ‘

turi būti 
kuriame 

soda”.
žaizdos..

ga kūdikiui duoti''vidurių liuo- 
suojančus vaistus, tai galima 
vartoti “mllk of magnešia” ar
ba prašykite patarimų riuo gy
dytojo.

Ar žinai ką daryti, kuomet 
kūdikis konvulsijų suimta®?

Tuoj niio
vilk, įdek jį i ceberį ant ma
žiausia dešimts minutų. Van
duo turi būti 98 laipsnių Fah- 
renheit. Uždek šaltą skilJurą 
ant kūdikio galvos ir kaklo. Jei-

jo drapanas nu

v nimi Įįvi <į | du u nuiuniu gcuvuo 11 ncuuv* uęr 

• paliuosuoti. į gu žinai, kad konvulsijos ūžė

dikį arba vaiką, kreipkis prie

Už ką balsuoti
SLA. Vakarų Veikėjų Komitetas ir taip pat Pittsburgho, 

Brooklyno, Massachusetts ir Connccticut pažangieji SLA. vei
kėjai pataria, balsuojant, dėti ant Baloto kryželius taip, kaip 
nurodyta-žemiaus — ties Bagdiiaas, Gugio, Bakano, Stungio 
it Btonuso vaidais.

No. 1 
Ant Pre> 

zidento

No. 2
Ant Vke 

Prez.

No. 3 
Ant Sek- 
retoriaus

No.x 4 
Ant Iždi

ninko
: I V f 1 j ’

No. 5-6
Ant

F. J. Bagočius, S. Boston. Mass 
S. Gegužis, Mahanoy City Pa. . 
J. J. Bachuhas, Sodus. Mich. .

A. Mikalauskas, Brooklyn, N. Y. ....
J* Vokietaitis, New Haven, Corin,

M. Mockevičius, Maltby, Pa..............
<■» .............. —... »■■■ ■■■—....... .
P. Jurgeliutė, New York, N. Y. .... 
J. Miliauskas, McKees Rocks, Pa. .... 
V, M. Čekanauskas, Hartford, Čonn. 
-„■?n ii - r'--
K. P. Gugis. Chilagp. 111. ...... 
J. Tareila, Walerbury, Cbnn. .. 
P. Mažeika, Wilkes 'Barte, Pa. .. 
-- ---------------- i------------—---------  
J. JanuškeviČia, HaHfbrd, Coųn. 
S. Bakanas, Pittsburgb, Fa. ...... 
G. Ji Stungis, Chicago, iii. ..... 

M. A. Ragiriskas, Plymoutb, Pa 

j Xus’h.X®7c0^“
|(. ?

Dr. I. B. Bronušas. Baltimore, Md. . 
Dr. E. G. Klimas Philadclphia. Pa 
Dh j. S. Stancslov/I Watcrbury, Ct. I. . 1"

^jžįUfe«a-i '.ir ..i, -r: a;-?i.į..ii.iiii į. ■»

Bahuok 
už du

...................

No. ,7 - 
Ant Dak- 
tr.-Kvot.

, ■ . J.'.. V' ■ I .

h > .... f
j ..1

■I ....................... .

t
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(Tęsinys)
“Ar gali man pasakyti, ko

dėl želviai gyvena ilgiau už 
kelias žmonių gentkartes; ko-j

į susipažinome su mažomis tie- 
, įsomis. Gerai! Mes jas ge- 

kodel papūga nemiršta raį įkainuojame ir įvertiname;
išskyrus nuo šunies ar katės vjellok lllcs neturime užsikrė- 
įkandimo?” '

“Ar gali nian pasakyti, ko-!11^11^^8 tiesos pasaulyje, 
dėl žmones visuomet ir visur 
tikėjo, kad jų tarpe yra iš
skirtieji, kurie gali be palio
vos gyventi ir gyventi; kad 
yra .vyrai ir moterys, kurie 
niekuomet negali numirti? Mes 
visi žinome -- mokslas tuos 
faktus patvirtino, kad kai ku
riuose uolose per tūkstančius 
metų išgyveno rupūžės, užda
rytos mažame įdubime ir te
buvo bene nuo pasaulio pra
sidėjimo. Ar gali man pasa
kyti, kokiu budu Indijos faki- 
rai (Indijos, Mahometo tikėji
mo vienuoliai, ubagai 
pagarsėjo įvairiais 
lais,* pav. sėdėjimu ant vinių, 
kepimu į dangų ore pakabin
ta virve ir tam panašiai. V(.) 
miršta, būna palaidoti, jo gra
bas užverstas žemėmis ir ant 
kapo užaugina kukurūzus, įaUg blogiau.
juos nupiauna, vėl pasodina ir Dievo, profesoriau Van 
vėl nupiaiina, d vėliau’žriones fielsinge,' ką iu saitai?” sušu- 
aitdaro grabą ir randa fakirą kau nustebęs.
gyvą, ir jis kartu su jais vaikš- Skausmo pagriebtas Van 
čioja, valgo ir

dėl drambliai gyvena, iki jie 
sulaukia savo anūkų anūkų anū
kus; kodėl papūga nemiršta

atvirą protą, ir neleisime tru
pučiui tiesos užstoti kelią be- 

Į ribei tiesai, kaip kad mažas 
akmuo, užstoja kelią visam 

Pirmiausiai mes

sti nuomone, kad jos yra vic-
»

“Profesoriau, jus norite, kad 
mano protas nebūtų atbukin
tas pirmesnių įsitikinimų at
virai priimti jūsų išvedžioji
mus apie kokį tai labai keis
tą reiškinį, ar ne taip?”

“Taip Jonai, (u vis dar esi 
mano geriausias mokinys. Ta
ve apsimoka ir mokinti, 
bar, IZikltl”

’ ten1 norls suprasti dalyką, pa
darei pirmą žingsnį priešakiu. 
Tu manai, kad tos mažos žaiz
dos vaikų kakluose buvo pa- 

butybės, 
kuri jas padarė ir Lucijui?”

“Aš bent taip tikiu.” Profe
sorius atsistojęs, pridėjo visu 
griežtumu:

“Tu klysti. Kad tik taip 
butų, kaip tu šakai, bet, deja, 

Ištikrųjų, yra daug,

Da-
kuomet, aiškiai pasisa-

darytos tos pačios
, kurie 
“stebuk-

pervėhi.

darbuojasi?”, Helsingas puolė į kėdę, atsirė- 
Toj vietoj profesoriui pertrau- m£s alkūnėmis į stalą užden- 

Suhiišau, negalėjau jo gė veidą delnais ir tarė:kiau.
sekti; jis tiek užplūdo mano 
protą gamtos ekscentriškumo Lucijos! 
(keistų reiškinių) pavyzdžiais,! 
galimomis negalimybėmis, kad----------
mano vaizduotė šuoliais šok
dama pitnlyn, pradėjo Jr ma
ne svaiginti, neštis su savimi. 
TurėjaU neaiškų supratimą, 
kad profesorius norėjo duoti 
man paiiiolčą, kaip jis kartais 
darydavo praeityje, savo labo
ratorijose, Amsterdame; tuo
met, betgi, jis man pasakyda
vo kame buvo dalykas, kad 
galėčiau jį užlaikyti omenyje, j vių leidžiamas ^laikraštis

Jos buvo padarytos panelės

(Bus daugiau)

GAUTA “Kultūra” No. 2. 
Galima gauti Naujienose.

Naujas\ No. 22 “Kovos” 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
klauskite Naujienose

pakol jis man aiškino toliau. 
Bet dabar to palengvinimo jis 
man nesuteikė; vienok ( norė
jau jo mintį sekti, todėl pa
klausiau :

“Profesoriau, pavelyk man 
ir vėl būti jušų mbkiniiL Pa
sakyk man tezę, kad galėčiau 
tuojau panaudoti tavo suteik
tas informacijas ir jas tezei 
pritaikinti; Dabar aš mėtau-

“NAUJOJI BANGA” 
Atėjo _

i Uruguay pažangiųjų ‘ lietu- 
I viii leidžiamas laikraštis 
Galima gauti “Naujienose” 
Kaina tik 5 centai.

pirmas numeris

pritaikinti:
si iš vieno šono į kitų, kaip be
protis, it jokiu būdu negaliu 
suprasti kam visus tuos savo 
pavyzdžiu^ taikai. Jaučiuosi 
lyg naujokas, bėsigrabaliojąs 
ūkanoje, šokinėdamas nuo vie
no kupsto ant kito, nežinoda
mas, kur nei ko, tik jausda
mas, kad judu ir turiu judėti?^

“Geras pavyzdys,” atsakė

Jaučiuosi

Reikalaukite “N A (L 
TTENAS” ant bile’kam
po, kur parduodami lai- 
khiščiai. Pardavėjas lai- 

rnščiu bus gatavas 
"•vs patarnauti. Jisai 

n:*i Htovi ne savo sma- 
” mh. bet Jusu pato- 

nui, delet

profesorius. “Gerai, pasaky
siu. Manu teze yra štai ko
kia: noriu kad tu tikėtum.”

“Tikėti kam?”
“Tikėti reiškinidms, kuriems 

ikišiol netikėjai. Leisk man 
pavattoti pavyzdį: Teko man 
išgirsti vienas amerikietis, ku
ris štai kąip apibudino tikėji
mą : - “ypatybė, Huri duoda 
mums galimybę tikėti į reiš- 
kinills, feittįe,' mes žinome, yra 
negalihii.” Apie save tegaliu 
;j)ašiikyti, kad seku to žmogaus 
tikėjimo (ij)ibudinimą. Jis no
rėjo pasakyti, Į<ad mes turime

ii
laba.Burin. n lanj 

bintu kiįvgef? tiems k u 
rie nori tapti' Uos ia’ie- 
piliečiais Pimnl intm» 
«pu Uo» ialles fvark 
ipii ros vitUnioko n r 
kimu* <i viską kas reik. 
Hn«a ptit ėmimo -eta 
meno rasite Jioi knvv-tr 
‘.rriivti) t, mg*l> l -I*- 
<nh turMvfa

' kaina rtii CPNTI

NAUJIENOS
1739 So. Ralsted St 

CHICAGO iii
Siųskite mocey onterj *rba krato.

ienfcltiior
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CHICAGOS 
ŽINIOS

I čiausia įsigys “army goods sto-1 
re”.

Kai kas apie Chicagą
(Pabaiga)

Kūno pasotinimas.

Paunšapė.
Paunšapės didžiumoj išsiblaš

kiusios yra už ribų tų apielin- 
kių, kur pabastos spiečias, sa-' 
ve gerbiančių ir jau nuslinku- 
sių žemyn piliečių tarpe.

Pabastai tenka gan dažnai 
atsidurti be skaitiko. Pabasta, 
tiesą pasakius, mažai patronuo
ja paunšapės. Ne todėl, kad jis 
gailėtųsi palikti jose ką turė
damas. Bėda greičiau ta, kad 
jis neturi ko palikti.

Visgi 
nešioja 
sunkioj 
turtas,
paunšapcj.

Mūvės ir burleska.

atsiranda tokių, kurie 
laikrodėlį ar žiedą. Ir / 
pabastai valandoj šis 
be abejonės, atsidurs

Hobo, trampas ir Domas turi 
valgyti. Nes valgyti ir veistis 
akstinai, pasak žinovų, esą stip
riausi ne tik žmoguj, bet ir ki
tuose gyviuose..

Ir tam tikslui West Madison 
, gatvėj ir abelnai vietose, kur 

pabastos spiečiasi, ne stoka vai-, 
gyklų. Valgis čia pigus. Kai ka- (
da tereikia mokėti už jį tik pu-. Yra krutamujų paveikslų te
sėjo gal ir trečdalis tos sumos, aįril> kurie taikosi pabustų sko- 

. kuri imama kitokios rūšies vai- njuj4 o ypač kišenei. Burleska 
gyklose. Sulyg kaina betgi ir ta- taipjau šliejasi arčiau tų vietų, 
veras. Todėl lengva suprasti, klH. pabasto 
kad maistas duodamas šiose 
valgyklose yra ne aukščiausios 
kokybės.

Pabasta darbe nepastovus, 
yra perėjęs šimtus darbų. Ne
pastovus jis nė valgyklų patrona
vime, ir kaip išmėgina visokius 
darbus, taip išmėgina valgyklas

Pirm negu eis į kurią valgyk
lą, jis veikiausia permaršv.os vi
są gatvę, taip sakyti, “on a 
window shoping tour”. Jisai iš
skaitys užrašus kreida languo- 

gardumynai šiandie 
valgyk-

sukinėjasi. Ir pa- 
bastas masina tokios iškabos, 
kaip “Classy Girls”, “Bathing 
Beauties”, ir tp.

Abelnai tečiau imant, pabas
tos ne labai godus muvėnis, nė 
burleskai. Ir neretai užeina Į 
teatrą tur būt tik todėl, kad 
ramiai
Teatrų savininkai supranta tai, 
ir kai 
kviečia:
Likę”. Žiemos laiku tai yra
masinantis pakvietimas.

Barbe rių kolegijos.

valandą kitą praleisti

kurių iš jų užrašai 
Stay A s Long As You 

gan

vie-
žino šią 
kreidos

se, kokie 
patiekiami toj ar kitoj 
loj ir kiek jie kaštuoja.

Valgyklų perdėtiniai 
pabustų ypatybę, todėl
nesigaili. Kai kurie langai iš
marginti užrašais taip, kad su- 
bytis bet kurios dailės galerejos 
sieną arba laikraščio garsinimų 
lapą. Be to, maistas įdedama į 
langus,o ir virimas su kepimu 
dažnai atliekama prie lango— 
tur būt, kad išjudinti praeivio 
apetitą.

Užrašai esti kartais labai pa
traukiantys, tikrai verti geriau
sių skelbimams rašyti eksperto 
gabumų, štai vienas, kuris tur 
būt nereti;i randa atbalsio pa
bastos širdy: “Doughnuts Li
kę Yguc Mother Used To Ma-

Nemažai šposų krėsta iš 
no lietuviškų komisarų gazie- 
tos redaktoriaus, kad jis baigęs 
barberių kolegiją. Bet kaip sau 
norite, o aš turiu pasakyti, kad 
ne visi piliečiai nori savo veidą 
ir savo plaukus pavesti dabin
ti nemokšoms. Taigi reikalin
gos yra barberiams mokyklos, 
reikalinga praktika. Ir ot pa
bastos šitokibs praktikos tur 
būt daugiausia suteikia barbe
rių mokiniams. Kad ir nekaip 
nukirpti jo plaukai, kad ir pa
liko britva 
bet pabasta 
jos darbu, 
kaštavo.

keletą ruožų veide, 
patenkintas kolegi- 
ba operacija pigiai

..  -r. ji1", .  —

Airišiai' ■ minėjo šv.
Patriką

Vakar Chicagos airišiai mi
nėjo šv. Patriko dieną, tiks
liau pasakius, 4,500 metų su
kaktuves nuo to laiko, kai Ai- 
rijon atvyko šv. Patrikas. Mi
nėdami Šv. Patriko iškilmes kai 
kurie airišių buvo pasipuošę ža
liomis kaklaraiščmis ir skrybė
lėmis., O politikieriai turėjo 
parsikvietę iš Wąshingtono ka
ro ministerf Patrick J. Hurley. 
Jisai buvo vyriausias kalbėtojas 
airių-kliubų susivienijimo ban- 
kiete Palmer viešbuty.

Vui, kai jis, teisėjo Feinbergio 
manybiu, pasakys teisybę apie 
savo turto Stovį ir apie gali
mybę sugrąžinti bankui skolą“.

Lietuviai Gydytojai t Jotu viaf Gydyto jai

Rosdandietis areštuo
tas

aluje

Teisėjas Feinberg laikinai 
areštavo Hjalmarą Erięksoną, 
702 West 115 Street, kuris yra 
skolingas užsidariusiam Rose- 
land State bankui $13,000. 
Erickson sulaikytas iki tam lai -

Pavejkslas rodo senatorių 
Brookliartą, kuris debatuos šu 
kongresmanu Fish klausimą —

Ar turi būti Sovietų Rusija 
pripažinta?

Debatai rengiami pirmadienį, 
kovo 21 d., Orchestra
3mith W. Brookhart, Suv. Val
stijų senato narys iš Iowa val
stijos, įrodinės, kad reikia Ru
siją pripažinti, o Hamilton 
Fišh, Suv. Valstijų kongreso 
narys iš New Yorko, argumen
tuos už tai,

Pilnai
skamba taip:

“Resolved: That the Diplo- 
matic Rėcognition of the Union 
cf Soviet Socialist 
the United States 
Constructive Stop 
storation of \Vor!d

kad nereikia.
išreikšta debatų tema

Republic by 
Would be a 
Toward Re- 
Prosperity”.

Senatorius Brookhart ir kon- 
gresmanas Pish pastaruoju lai
ka debatavo tą temą prieš pub
liką susidaiiusią iš šešių tūks
tančių žmonių Clevelande.

Bomba dėl pardavinėji
mo pieno pigiai

Martin Polakovv mėgino par
davinėti pieną už 7 centus kvor
tai. Savaitės laiko bėgiu prie 
jo pieninės (73X Fulton street) 
sprogo dvi bohibos; Paskutinio
ji bomba sprogo trečiadienį, ir 
padare žslos $1,500.'

Graboriai

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJA’ 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718W.-18St. 
Tel Rooseveh 75 3 2

Uraboriai

Peter Cohrąd
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų pa 
muose arba studijoj

730 W. 62 St. 
Tel. kEnglewood 58*0

IGN; J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chimeroj

1646 W 46tb St

Telefonai

Boulevard 5203

Bouleva/d 8413

1327 So. 49th Ct 

Telefonas 

Cicero 3724

V-

Lietuvės Akušerės

JARUSH

Lachavich ir Simus

PHYS1CAL 
THERAPY

U M1DWIFE

6109 South
Albany A v.

Phone
Hetnlock 925 2

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
ntio 6 iki 9 valandos vakare

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: 1 — 3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti- 
Rezidencija 66 28 So Richmond Street

Telefonas Republic 7868

DR. MARGERIS
Valandos nuo / fO rvto ikt 2 po piety 

• t nuo 6-30 iki 8-30 vakare Sek 
madieniais nuo 10 iki 12.

3121 So. Halsted St
Phone Boulevard 8*8 3

i Cor of

Ofiso ir Rez Tel Boulevard 591 ' 

DR. BERTASU 
756 W. 35th St. 

15th t4 Halsted Sts I
Ofiso valandos nuo 13 nuo 6 10-8 

pagal sutarti

Ofiso h Rez T d! Boulevard 5 9 I •

- DR. NA1KEI.IS
756 W. 35th St.

(Cor o< Lhb W Halsted Sis 
Ofiso valandos nuo 2-4 nuo '7-0 

Nedėldiemai* pagal sutarti

N.<1čldieniai»
iO

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarntnkais Ketvergais ir Subatoms 
24 20 W Marguette Rd- arti Western Av 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais. Seredomis ir Pėtnyčio .» 

1821 So Halsted Street " i

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas,

1645 So. Ashland Avė.
. arti 4 7tb Street

Dr. Vincent C. Steel? 
Dentistas 

11X0 Archer Avenue

I' ttinP Gydyfojąj

D R. HERZMAN
- [§ RUSUOS -

Getai lietuviams žinomas per 25 <ne 
u& kaipo patyręs gydytojas chirurgą* 

o įkušens •
Gvdo staigias ir chroniškas ligas vy 

rų. moterų <t vaikų pagal naujausia* 
metodus X-Rav ir kitokius elektra* 
prietaisus

Ofisas it Laboratorija 
ii)25 W I Kth St

Valandos nuo 10-
'iu6 6 iki 7 ■ 10

Tel Canal
Rezidencijos

ftyd. Pat" 6 755 <n

netoli Morgan St 
i 2 pietų ir 

vai vakaro 
3110 

telefonai
Rtindtilpt r»Xtl«

Pietų laiku pabustų patronuo
jamos valgyklos prisigrūdusios 
kostumerių. (Patronai triukšmin
gi, reikalauja juo greičiausio 
patarnautojų domesio, orderius 
užsako balsiai. O veiteriai turi 
šaukti visa gerkle, kad perrėk
ti užimą, užsakymus Rūkoriams. 
“Malūnas” sukasi pilnu smarku
mu.

Keturi ar penki vyrai vienos j 
valandos bėgiu patarnauja šim-l 
tui ar daugiau žmonių. Jie dir
ba lyg proto netekę. Per Tą 

- valandą veiteris taip sutaukuo- 
ja ir pienu ar kava taip aptaš
ko savo maršką, kad ji atrodo 
skuduru čeverykams šveisti ar
ba skepeta grindims vaškuoti.

Bet kaip žiuri kostumeris j 
valgi ir patarnavimą? Pabusta 
žino, kad hamburgeris yra mai
šytas su bulvėmis, kad duona 
pasenėjusi ir pienas dažnai su
rūgęs. Ale sąprotauja daug- 

' maž taip: kol aš nematau kas 
iš ko padaryta, tol imu už tą, 
kukiu vardu vadinama. Del pa
tarnavimo, tai, pabustos nuomo
ne, esama pakvaišusių žmonių, 
kurie savo gyvenimą bėga gal
votrūkčiais, nors visų kelionės 
galas tas pats.

Pabustos garderobas.
Pabostos drabužiai, abelnai 

imant, nepasižymi ne puošnu
mu, ne madnumu. Ir jeigu pa
busta įsitaiso ponišką “porą”, 
tai jau galima manyti, kad jis 
rengiasi pakilti iš savo sluok- 
nio. • ' ,

Vienok ir jo drabužiai nusidė
vi. Naujiems įsigyti jisai su
randa antrarankio tavoro krau
tuves, kurios kostumerį aprėdo 
stebėtinai pigiai. Bet, žinoma, 
drabužiai būva arba dėvėti, ar
ba sužaloti.

. Cebutus pabasta gal būt grei-

...

l litho

Dr. Suzana A. Slakis
Sf»-ctalist( Moterų n Vaikų f.iav 

1145 Archer Avė.
Vai ii) iki 12 rvto 4 ik» 6 po pietų 
(Vakarais Uiarn u Ketv iki 8 vai > 
Seredomis n nedaliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel Lafayette ‘ 73 37 
Rez Tel Hvde Park 3395

))R ( MARLES SEG \ 
P-j k n kuoja 20 <T»eta< 

OFISAS
♦ 7/u South Anhland Avė 

CHICAGO ILL
SPECIALISTAS' DŽIOVOS 

vioįvnškų Vyriškų ar Vjik<, 
OFISO VALANDOS 
iki I 2 vai rvte nuo l d 
pietų H nuo ' iki H L< 

Nedėl nuo 10 iki 12 » 
Pbone Midwav 2880

2314
Nuo1439

127
8

Lafayette 4146

ryto

Lietuviai Gydytojai Namų Tel Hvde Pa r k H 95

O
T

9
9, Antradieni

r. cn#.-

0706 
9

2-4 
h

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visų akių

DR, T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archet Avenue

Valandos 11 ryto iki I po pietų. 2 iki
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

iki 12 dieną. .
Telepbonai dieną ir naktį Virginia 0036

■

A. M0NTVID, M. D.
Węst Town State Bank Bldg. 

2400 IV. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunsvvick 0597

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W Washington St
ROom 1502 Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Kctv. ir Subatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė TeL Lafayette 7337

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 Wes( 22nd Street 
Arti Leavici St.

r eletonas Canal 255 2 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R

JOHN B. BORDEN 
(John Baudžiu nas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 IV Adams St., Room 21.7 
.Telepbone Randolpb 6727

Vaftardii 2151 W 12nd St. nuo 4-9 
Telepbonr Rooseveh 9090

Nainį* 8-9 ryt* Tel Republi< 9600

-9, Antradieni it 
pagal tuaitarimą.

.   — , —... .        
Rez. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospeci 6659 ‘ 
Ofiso Tel. Canal 0Ž57

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYPYT0JAS IR CHIRURGAS 
2420 Marquette Road

Valandos: 9—-12, 7- 
Kemuadienį vakarais

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso valandos:

9 iki 12 I iki 3 d ir 6:30 iki 9-30 v

4608 South Ashland Avė 
Netoli 46tb St. Chkago III

LIETUVIS GRABORIUb
Patarnauja laidotuvėse , kuopigiausia 

Reikale meldžiame atsišaukti, o muso 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooseveh 2515 arba 2516

W. 23rd PI., ChicagD
SKYRIUS:

S. Court, Cicero, III.
Tel Cicero 5927 .

MII WiiM—H—I nPSVCMMt* ll*MWIMN|R|aN<MMWMIWNWH«WiiaMN|i>iil

Akių Gydytojai

A. L. Davidonis, M.D.
1910 So. Michigan Avenue

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted Street 
Ofiso’Tel. Victor/ 7188 
Rez. Tel. Hemlocit 2615 ‘

DR. A. J. GUSSEN
. LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto, iki 9 vakaro, 
nedėliomis. pagal sutartį.
4847 West !4tb Street, 

CICERO. ILL.
X-Ray....Phone Cicero 1260

A. K. Rutkauskas, M. D
/ 4442 South Western Avenue

\ Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
■ Graborius ir 
Balzamuotojas 

ir’” ’ •
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems teika- 
f . • lams. . /K^ųa prisinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
*6 3 1 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
10 iki 12 dieną. 2 iki 1 po pie«

iki 8 vai. Nedėl nuo 10 iki 12
Rez Telepbone Plaza 1200DR. VAITUSH, OPT. 

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Sugryžo iš Lietuvos

Palengvins akių, įtempimą, kuris esti 
priežastinii galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo. skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS’ AKlS ’ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsįtikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Te). Drexel 0101 

DR. A. A. R0TH, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 So. Halsted St. 
arti 3 Ist Street 

CHICAGO ILL
Valandos: 10-11, tyto, 2 iki 4 po piet. 

1 iki 9 vakarę. Nedėliomis ir 
fr * Šventadieniais 10-12 dieną F ' *

- ................................... ■ .......- ............................ .. .......... ................. ..  .................................. . ......

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmctte 195

Ralph C. Cupler, M. D
CHIRURGAS

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utarninkc 
1-4, Pėtnyčioj 1-7

Advokatai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas ląi- 
dotuvėse/ ir“ kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas i? nebrangus to
dėl. kad neturime' iš
laidų užlaikymui sky
rių. -

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.Ra-

18>

ko-
2 -vai. po pietų 
nulydėtas j Tau-

Dominiką ir

?•

ko- 
ryte 
am-

. . ............. 1'4
du 

Petrą, 
ir gi-

3313 
2232.

Daktaras V. A. Šimkus 
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išjiputusias 

blauzdų gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 Soutl? Ifalstcd Street 

Tel., Ęoųlcvard 1401

Tenka pasakyti, jog pabus
tos rodo didesnės kantrybes, 
nei kurie kiti piliečiai, ir tam, 
kad jo' veidą čiupinėja ir apie 
jo nosį britva šliaužioja mote
riškos rankos diriguojama. Pa
bustos yva vieni iš tų piliečių, 
kurie “nesgordija” ladies bar- 
ber shops lankyti.

—čik.agietis.

Ekspliozijoj apdegė mo
teris

Kilo ekspliozija aprtmente ad
resu 1046 Lavvrenee avenue 
trečiadienį, kovo 16. Apdegė 
moteris, p-nia Mathilda Vau 
Dučsen, 67 m., ir pasimirė li
goninėje. Jos sesuo, p-nia Cla- 
la, Scherber, taipjau sunkiai ap
degė

JONAS GULBIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ■ ko-'- 
vo 14 dieną. 1 93 2 -m., sulaukęs 
49 metų amžiaus, gimęs Rigoj.

Paliko dideliame nubudime 
draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas, randasi 
džiaus koplyčioje, 668 . W.
St.- . . . ■ . -

Laidotuvės įvyks •subatoje, 
vo 19 dieną, 
iš koplyčios bu 
t iškas kapines.

Vigf a. a. Jono- Gufbio giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuošir
džiai kviečiami “dalyVatltj laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą?

Nuliūdę liekame, '
. Draugai ir Pažįstami.

' Laidotuvėse patarnauja grabo-' 
rius J. F. Radžius, Tel. Canal 
61 7,4

J. F. RADZIUS
V ; : 7 ■

PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CH1CAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088 
’~r

I MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoją virš 20 m.
4649 S Ashland Avė.
Tel. Boulevard* 6487

DR. JOHN SMETANA 
' OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo‘akių ir pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avenue

Platt Blg.. kamp. 18 St. 2 aukštas 
Pastebėkite mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 vaka
ro. Room 8. Phone Canal 0523.

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

1645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare 

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospcct 1930

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearbom St., Room 1113 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą išskyrus ketvergą 
Nedėlipj nuo 9 iki 12 rvto

JONAS SŲKOWICZ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vo 16 dieną, 2:00 valandą 
1932 tn., sulaukęs 35 metų 
žiaus. gimęs Kauno apskr.. Čekiš
ki© parapijos ir mieste. Amerikoj 
išgyveno 15 metų.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Josephine, po tėvais Smigels- 
kaitę, dukterį Oną, sūnų Vincen
tą. žentą Juozapą Komarą, c_ 
brolius 
švogerką Julijoną Rimkienę 
minės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
W. .38 Placc. Tel. Virginia

Laidotuvės įvyks subatoj. kovo 
19 dieną. 2:00 vai. po pietų iš 
namų bu$z nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Jono Sukovičiaus gi
minės, draugai ir pažįstami esat' 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Duktė, Sūnūs, • 
Žentas. Broliai, Švogerka 
ir Gimines.

Laidųtuvėše patarnauja grabo
rius Budrikis, Tel. Yards 1741.

M* ’!«••*» »J.,
<«WW.

AMliUbANCE PATAB^AVIMAS DIENĄ IK NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą simpatingą ir ramų 
pątarnavianą^ Jiuoiųet jis yru labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO
• 4 / 1 ’ t ‘

JŪSŲ GRABORIAI
Didysis Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonai-. YARDS 1741 ir 1742

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR • CHIRURGAS 

2403 ,W. 63rd St, Suite C 
Te). Prospect 1028

Rez. 2359 So. Leavitt St. Canal 
Ofiso valąndos: 2 iki 4. 7 iki 

Nedėlioj l^a8a^ suarti

DR. A. L. YUSKA 
2422 Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas GroVehilI J595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų 

nedalioms pagal susitarime

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
• Tel Boulevard 2800

Rez. 6315 So Rpcksoell St.
T<1. Rcpnblic 9723

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

155 N. Clark St., Room 909
Tejephone Franklin 5745

Namai: 3117 S. Union Avė.
Telepbone Victory 2213
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Tarp Chicagos
Lietuvių

tarpu neturiu laiko rašyti. Ge
rinti kitą kartą.:—Jūsų Nosius.

Iš Chicagos Dailės 
Instituto parodos

riau sakyk kaip Velykas pralei 
si.

—Aš apie
Laiškai Pašte

Ką sako klausytojai 
apie “Naujienų” ra

di© programus
Gerb. Naujienos,—

Mes visi nuoširdžiai prašome, 
kad jūsų programas butų visa
dos ,o labiausia mums patinka 
tai Makalų šeimyna. Lauksime 
ir toliau jūsų programo per orą.

Mes visi keturi tariame ačiū 
už šiuos programus.

—Pranas žemaitis ir šeimyna.

Gerbiamieji,—
Mes labai norėtumėm, kad 

tamstos sugrąžintUmet atgal 
Makalų šeimyną per radio. Ji 
mums visiems labai patinka.

—Bitte šeimyna.

Gerb. Naujienos,—
Mes labai branginame jūsų ra

dio programą todėl, kad jis yra 
gražiausias ir įdomiausais lietu
vių rsdio programas Amerikoj.

Tat, gerb. Naujienos, mes 
jums busime dėkingi, jei nesu
stosite leidę tą programą ir 
Makalų šeimyną.

Net ir maži vaikučiai mėgs
ta Makalų šeimyną, nekantriai 
laukia sekmadienio, o sulaukę 
visi klausosi gražaus Naujienų 
programo ir jdomios Makalų 
šeimynos.

Su pagarba.
Naujienų skaitytojas.

Rytoj, šeštadienį, pasibaigia 
piešinių ir tapybos paroda Chi
cagos Dailės 
parodoje tarp kitų paveikslų 
yra kūrinys ir lietuvio dailinin
ko ,M. šileikio, pavadintas “The 
Hdusekeeper”.

šis paveikslas susilaukė prie
lankių kritikų komentarų, ir da
bar p. M. Šileikis gavo laišką iš i 
Michigan universiteto arkitek- 
turos skyriaus, prašantį, kad Ši
leikis leistų nugabenti jo pa-J 
veikslą Ann Arbor, Mich., kur 
universitetas randasi ,ir kur 
Ann Arbor Dailės Asociacija 
rengia parodą nuo kovo 28 d. 
iki balandžio 18.

Norėtųsi patarti Chicagos lie
tuviams atlankyti parodą nors 
paskutinėmis dienomis, pirm ne
gu ji užsidarys, ir tarp kitų 
kurinių pamatyti taipgi lietuvio 
p. šileikio darbą.—V. P.

Institute. Toje

Padėka
Au-
Va-

North Side
Iš Bijūnėlio pastogės

te-

jas nesirūpinu. 
Pereitais metais buvo surengti 
pietus lietuvių bedarbių naudai, 
tai esu šur, kad ir per šias Ve
lykas teks gardžiai ir sočiai pa
valgyti. Geros valios žmonės 
negali pamiršti pagalbos reika
laujančių žmonių.

—Teisybę kalbi. Bet ar tu ga
li užtikrinti man, kad šiur bus 
pietus bedaYbiams? -

—Nugi kaip^ Aš. Antanai, 
turiu gėrą uoslę. Pirm savai
tės laiko užuodžiau kur kopūs
tai verda.

šie laiškai yra atėjo 1S Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausįjį paštą (Claik ir Adam* 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti pn« 
lungelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Wind. w” lobėj nuo Adams gat 
ves, pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad šiame sąraše pažymėta. Laišku* 
paštas laiko tam tikrą laiką, o 
kui sunaikina.

503
519

523
527
565
566
571

Ptlb

Balilovic Leonis 
Intas Antonas 
Kalinauskas Paul 
Kipnis F
Krajuovis Nikolą*
Szaputeni Petroneli 
Sukis (Schucis) /Petras 
Varinauskis Johes J

members ai’e cordi/dly inviled. 
The price of admission is 50c. 
and a cheery aspect. Tn return, 
there will be dancing and food. 
Ali who expect to come, kindly 
majte your reservations with 
Miss Adcline Gilason, 8121 
Drexel Avė. Tel. Radcliffe 5756.

—Entertainment Committee.

*

CLASSIFIED ADS
ei:.".

Business Service 
Biznio Patarnavimas

SUTAISAU namų rakandus — pia
nus ir viską kas yra iš medžio padirbta. 

$ seno padarau naują už mažą atlygi
ntą. Galiu ateiti. į namus arba priimsiu 
pas save. A. ^Virbickas, 2017 S. Union 
Avė., Tel. Canal 7095.

PRANEŠIMAI Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

—Tu, Petrai, perdaug savi
mi pasitiki. Gal, jus, visi vie
ną kiaulės uodegą pagraužę tu
rėsit sotus būti/

y —Tu apie tai nesuk sau galvoš. 
Sutvarkyk savo rubus, kad 
kiaurom kelnėm nereiktų prie 

. stalo sėstis. Ir tėmyk “Nau
jienas”. Jose, vieną gražią dieną 
pamatysi labdarių vardus, ku
rie aukaus pinigais, maistu 
rūbais.

' Dabar še tau mano dešinę 
sudiev.—EKS.

Lithunian University 
Club

ir

ir

Lithuanian UniversityThe
Club will hold a sočiai Friday, 
March 18, 7 P. M. at 'the Uni- 
versal Club, 33rd and Halsted 
St. Ali members and prospective

Lietuvių Tautiškos parapijos Švento 
Kryžiaus Auburn Avė. ir 31 PI., pa
maldos prasidės 11:30 v. ryto. Po pa
maldų, kaip 7:30 vakare bus laikomas 
mišparas. ,Po mišparo. kas norės galės 
eit išpažinties. Del jaunų išpažintis 
bus klausoma iš spaviednyčios, o dėl su
augusiu bus visuotina. Ir pirmadieni 
kaip 9 v. r. bus dalinama Šv. Sakramen
tas. Šiuomi kviečiami visi lietuvii, ku
rie lanko tautiškas bažnyčias atsilankyti 
kuo skaitlingiausia, nes bus laikomos 
gražios lietuviškos pamaldos. Kviečia

Klebonas Alauskas ir Komitetas.

PARSIDUODA labai gražus paukstu- 
cai vadinami “Chopper Canary”, nuo 
$5.00 ir aukščiau. 1742 W. 18 Place, 
2 lubos užpakaly.

■ Furniture & Fixtures

PARDAVIMUI pigiai šaldoma masi
na dėl bučernės ir šaldomas kaunteris. 
3331 S. Halsted St., Tel. Yards 5742.

Jau gerokas laikas, kaip 
ko aplankyti northsidės jaunuo
lius dainininkus-Bijunėlj. Tat 
praėjusio šeštadienio popietį nu
žingsniavau į Almina' Simons 
svetainę, 1640 N. Hajicop^ 
kad patirti, kas naujo Bijūnė
lio pastogėje.

Neapsivyliau. Radau moky
toją, p. Steponavičienę, bedali- 
nant dainininkams knygutes— 
roles muzikalio veikalo “Links
mos Dienos”. Patyriau, jog Bi
jūnėlis rengiasi prie užbaigos 
sezono, kuris turės įvyk
ti 17 dieną balandžio 
Almira Simons didžiojoj svetai
nėj. Nors Bijūnėlio buvo reng
tasi prie bendro vakaro, su bu
vusiais nariais, kaip 20 d. ko
vo, bet susidėjus neišvengti- 
nom aplinkybėm turėjo to išsi
žadėti ir vietoje to dabar yra 
rengiamasi bendrai prie balan
džio 17 d. vakaro. »

Su tėvais ir komisijos nariais 
bešnekučiuojant, štai ateina 
Mankus su glėbiu šluotų. N'a, 
sakau, brolau, ar jau šluotas 
pardavineji? Visai ne, atsilie
pė jis, tai yra šluotos Bijūnėlio 
chorui. Matote, 19 dieną ko
vo, t.y. šeštadienį po pietų, Bi
jūnėlis turės dainuoti Chicagos 
Lietuvių Moterų Kliubo rengia 
mame programe neturtingiems 
vaikučaims, ir jis dainuos šluo
tų dainą, tat ir parūpinau šluo
tų.

Bijūnėlio, choras perdainavo 
kelioliką dainų ir mokytoja pa
reiškė kad visi nariai daininin
kai susirinktų sekantį šeštadie
nį, kovo 19 . d., Lietuvių Audi
torijoje ne vėliau kaip apie 
1:15 vai. po pietų, nes ten tu
rės dar pasipraktikuoti, pirm 
negu eis estradon. , .

Tuo pat laiku štai ateina 
Petras Sarpalius ir būrys lie
tuviško jaunimo—jau nebe vai
kų, bet jaunų vaikinų 'ir pane
lių, vos keletas man pažįstamų. 
Patyriau, kad tai esama’ senųjų 
Bijūnėlio narių, kurie dainavo 
prie. Bijūnėlio kokie 5 ar dau
giau metų atgal. Kadangi yra 
rengiamasi prie bendro vakaro 
su dabartiniu Bijūnėliu, tai jie 
renkasi pasipraktikavimui, pri
siruošimui prie programo. Čia 
tai buvo man tikras “surprise”.

Apie šiuos dainininkus

Kovo 11 dieną Lietuvių 
ditorijoj buvo duotas p-lės 
lerijos čepukaitės koncertas.

Programą paruošė ir priėjė
jus jam išpildyti užsikvietė pa
ti p-lė čėpukaitė .

Bet tekninkinį koncerto ren
gimo darbą atliko grupė chi- 
cagiečių, susidariusi iš šių as
menų: Dr. A. L. GraiČuno, J. 
Butaučio, V. Poškos, A. Rypke- 
vičiaus, N. Gugienės, A. Gilason, 
J. Gūros, X. saikaus ir J. Paš- 
ksusko, p. Jokantienės, J. Če
ponio, R. šnuko, M. Dundulie
nės, J. Žymantienės, A. Mišči- 
kaitienės ir kitų.

Artimiausios užuojautos šiam 
darbui rengėjai ir rengėjos su
silaukė iš pp. Steponavičių, abel- 
nai iš northsidiečių, iš Lietuvos 
konsulo p. A. Kalvaičio, iš kon
sulato sekretorės p-lės Gaižai- 
tes, iš pp. Dudonienčs ir Mi
lerienės ' (Draugijos Lietuvos 
Dukterų darbuotojų), iš Lietu
vių Draugijos Savitarpinės Pa
šalpos, iš Lietuvių Studentų 
Kliubo, kurio nariai ir narės 
platino bilietus ir atsilankė kap 
grupė j koncertą; iš brighton- 
parkiečio A. Juso ir iš eilės 
kitų lietuvių ir lietuvaičių, ku
rių visų vardus negalime čia iš
skaičiuoti.

Rengėjai ir rengėjos dėkoja 
rėmėjams ir pritarėjams ir visai 
publikai už atsilankymą. Jie 
mano, kad publikos nesuvylė. 
nes šis koncertas buvo vienas 
gražiausių, švariausių ir aukš 
čiausių meno žvilksniu parengi
mų, kokius Lietuvių Auditori
ja yra kada mačiusi, o pati p-le 
čėpukaitė pasirodė kaip pirma 
eilė smuikininkė, kokių jos am
žiuje nedaug tesiranda.

Biznio komisija: Dr. A. L. 
Graičunas, A. Rypkevičia, Ade- 
line Gilason, J. Žymantienė, A. 
Miščikaitienė.

[Acme-P. U A. Photo]

Billings, Mont. ■—
Coos, indijonų vadas, kuris pa
simirė būdamas 85 metų am
žiaus. Jis buvo pasižymėjęs kai
po geras diplomatas. Indi jonai 
jį visuomet siųsdavo vedimui 
derybų su valdžios atstovais.

Plenty Brighton Park
Pavojinga gatvė

Drąsa ir Pasitikeji 
mas

Marųuette Park. South Side Lietu
vių Demokratų Kliubo susirinkimas įvyks 
kovo 18 d., kaip 7:30 v. v., K. J. 
Macke ofise, 6812 S. Wcstęrn Avė. 
Kviečiam narius ir norinčius prisirašyti 
prie kliubo atsilankyti į kalbamą susi
rinkimą. Šis susirinkimas bus svarbus, 
nes bus aptarti planai kad laimėtų įsta
tyti demokratiški kandidatai ateinančius 
balsavimus, į skirtingas valdžios vietas.

— Kliubo Valdyba.

Kun, M. X. Mockus Rodys paveikslus 
aiškins jų turinį, paveikslai spalvuoti 
kitoki, surinkti iš Gyvenimo Dievų 
ženklyvų žmonių. Caro „kareivis

Įvyks Bridgeporte, Lietuvių Audi- 
nedėlioj. kovo 

Kviečia visus 
Komitetas.

Personai
" .Asmeny, ___________

PAIEŠKAU savo sesers Palionijos 
Gurskyčios. Paeina iš Lietuvos, iš Žaga
rės parapijos. Gražaičių kaimo. Ji pir
miau gyveno Pittsburghe, o dabar neži- * 
nan, jau kokia dvidešimt penki metai 
kaip nesu matęs. Jeigu dar tebesi gy
va, prašau atsišaukti, o jei kas apie 
ją žinot prašau pranešti. Turiu svarbų 
reikalą. Steponas Gurskis. 2014 So. 
Union Avė., Chicago, III.

, ---------O---------

H I 
tuo

Modernio gyvenimo 
galereja

benti į kambarį 27, adresu 540 
North Michigan avė., laiku tarp 
2 ir 6 valandos popiet. ■

šia paroda yra užinteresuob 
tokie asmens, kaip Miss Jane 
Addams, Dr. Robcrt M. Lovett, 
Chicago universiteto 
rius, Mrp. Tiffany 
Chicago Tribūne, ir 
ern universiteto 
James Yard.

profeso-
Blake iš

North wcst- 
profesorius

Jei norėtumėt 
informacijų, tai
The Gallery of Modern Life, 
540' N. Michigan ii Ve., laišku, 
ar telefonu: Delaware 8448.

gaut: daugiau 
kreipkitės į—

Dviejų bedarbių 
pasikalbėjimas

Moderninio gyvenimo galerija, 
nedaranti pelno apšvietos orga
nizacija, duos savo kambariuo
se, adresu 540 North Michigan 
avenue,, parodą, dailės ir ama 
to kurinių įvairių Chicagoj gy
venančių tautų* pradedant sek 
madieniu, kovo 27 diena.

Paroda susidarys iš pavyz
džių visokio siuvinėjimo ranko
mis, medžio drožinėjimų, meta
lo išdirbinių, piešinių, braižinių, 
etc., kurie buvo padaryti Chi
cagoj arba atgabenti Chicagon 
ateivių iš jų tėvynės. Galereja 
kviečia’ visus jūsų dienraščio 
skaitytojus patiekti dalykėlių 
šiai parodai. Iš suteikusių pa
rodai daiktus nebus imama už- 
mokesnis, nė reikalaujama užsi
mokėti įžangą iš atsilankiusių 
pažiūrėti parodos .Galereja no
riai sutiks parduoti bet kurį 
pavyzdį, jei jo savininkai no-1 mados knygą, 

rėš

—Alo, Petrai! Kur taip sku- 
binies, ir kas naujo pas tave?

—Žinai, Antanai, kad esu susi- 
rppinęs bederbių padūčia, tad 
vien apie tai ir tau tegaliu ką 
pasakyti.

—Labai malonu. Ar aš be be
darbis? Mes abu viename ve
žime sėdime. Tik teturi dau
giau kantrybės ir apie savo 
trubelius visiems nesipasakoji. 
Su manim tai kitaip, žiūrėk, 
mano pilvas jau prie nugaros 
priaugo ir drabužiai lyg nesavi 
atrodo.- Nuo binzų ir kavos 
žmona ir vaikučiai baigia į gil
tinę pavirsti. Ot, tau ir Ame- 
rikas! Ir sakyk, kas toliau bus, 
jei žmonelėms iš išmaldų reiks 
maitintis ir iš namų būti i.gat- 
vę varomiems .

-—Kam tau, Antanai, nusi
minti: juk jei čra' griekus atpa- 
kutavosime, tai po mirties ne
reiks pekloj degti.

—Bet tu, Petrai, žadėjai apie 
bedarbių reikalus kalbėti, o da
bar žemę su pekla maišai. Ge.-,

Daiktai

&

Archer gatvėje išardytas 
faltas ir niekas jo neprižiūri. 
Kada per tą,vietą važiuoja tre
kai, tai asfalto gabalai lekia iš 
po troko į šalis.

šitaip lekiantis visų smarku
mu asfalto šmoba’s sužeidė šio
mis dienomis vaiką ir išmušė 
Kalninio Motbr Sales storo du 
langus. - '

Miestas turėtų greičiau patai
syti tą vietą-’ ^arba pastatyti 
žmogų, kuris neleistų važiuoti 
par išardytą asfaltą.

> . —žvalgas.
■ • »

elektros

MADOS MADOS

Šiais moderninio mokslo ir 
laikais apielinkčs progresas priklauso nuo 
vystymesi \viešo aptarnavimo įtsaigų, iš 
kurių musų apielinkėje Commonvvealth 
Edison Co. yra reikalingiausia, svarbiau
sia ir turtingiausia. Ji išaugo iki virš 
87,000 ščrininkų ir per keturias dešimt 
dviejis metus nėra praleidusi nesumokė
jus savo bertaininių dividendų. Perei
tais metais Commonwea’.th Edison Co. 
uždirbo po $10:40 ant kiekvieno ščro ir 
dabar moka virš 8% šėrininkams.

Šie šėrąi yra didžiausias bargenas, ko
kis yra pasiūloma investmentų biznyje ir 
žmonės* su drąsa, kurie pasitiki musų 
šalini ir inusų įstaigomis, turi progos in
vestuoti į šiuos saugiausius Šerus, vieton 
kad laikyti pinigus paslėptus ten^ kur 
jie neatneša naudos, ir kur laikytojas ri
zikuoja būti apvogtas ir prakasti visas 
savo sutaupąs.

Edison kompanija daro lengvįu ir 
parankiu dalyku neturtingiems žmonėms 
ir mažiems investoriams 'įsigyti . šėrų. 
nes jie gali pirkti šėrus išmokėjimais po 
$ 10 i mėnesį. Kol išsimokės, pinigai 
neš 5% palūkanų ir kompanija sutin
ka* tuos šėrus laikvti dėl pirkėjo, nežiū
rint marketo. Tai yra tikras barge
nas mažiems investoriams, proga, kuria 
pirmiau galėjo naudotis tiktai turtin- 
«ie»i ir pasiturintieji.

Mnsu šircĮyse turi atgimti 'drąsą „ir 
nasirikėiimas musu finansinėmis 
dustrinėmis. orpanizacijomis pirm 
mfts galime tikėtis snerrižimo gerovės.

Nors n;*-kas neabeioia apie 
musu vaiM-Uos. bet, kaip išrodo, dauge
lis nepasitiki musu biznio jr ekonomi
nėmis israiflomis. ant kurių valdžia dau- 
gb”s;a ir remiasi.

T^k'oi šaly, kain musu.' žmonės yra 
it nies oat'me iš i«š gauti tik 

kiet- mes natvs i ja id-dam. Inves- 
tivimu; i sann<as jr tnrtiti/ras mdnstri- 

k-iin f'nmmr»n’Veal-'h Fr1:crtn Co. yra 
ir $tinrpmas vaUt-’^os. *

Slonimas ninian. ar tai d’^etėm-s s”- 
mnmis. ar mažomis. vra kenVcmino^,; 
inrnris »r oa>i atn'-*<*'i tikrai limitas ir

•Pa<J5r,ti van’r,ir»se ar 
neturi vertpę nė anie- 

Jie ttt’kdn gri- 
augimą ir

V,ir Vimr ninin^ 

nė Saliai,
ir sumažina

2713

2713 — Naujoviško styliaus sukne
le, pasiūta iš dviejų spalvų materijų — 
tamsesnes ir šviesesnes. , Galima siūdinti 
iš baltos bliuzką, o iš juodos likusią 
dalį suknelės. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per 
krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau 
yiršnurodytų pavyzdžių, prašome iŠ* 
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mietą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 16 centu, Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago III. <

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago.
čia Įdedu 16 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. 
Mieros ...........  per 1

• *
•1

fn- 
negu

tvirtuma

Ribl
PP AK AT TUK}

SU PAVRTT<^T,ATS
Temtfie “RESTITUCIJA”

Kalbės S. BENECKAS
Siihaihi. Knvn. 19 ’32 

McKINLEY PARKO' SVET. 
Arti So. Western Avė. ir 39 Št.

Pradžia 7:45 vai. vak.
Programas bus labai įdomųjį. 

Giedos choras, solo ir bus ro
domi grabus paveikslai. Prašom 
mc atsilankyti visi. ' v 

Įžanga .liupsa * 
Rinkliavos riebus.

Pavasarinė Madų Knyga. Tos, ku
rios nori susipažinti su vasarinėm ma
dom, patartina išsirašyti šią paskutines 

__ Jos kaiha tik 10 centų. 
Į Galima gauti Naujienose, 1739 Southkuli nt/vn Mauma gauti iNaujicnoscr turi būti atga- jfaiscc<i su Chicago, iil

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
* J ’ ♦

(Miestas ir valstiją)
■ ■i'. i'.i................................  r'..... Į,U. . .b, .'i-

ir 
ir 
ir 
papasakos akyvą atsitikimą iš karės lau
ko. -.........................‘
torijoj, žemutinėj svet., 
20 d., 7:30 Vai. vakare 
atsilankyti.

North West Lietuvių Moterų Kliubo 
susirinkimas įvyks pentkadieny, kovo 18 
dieną, Almiro Simons svėt., 1640 N. 
Hancock St.» 7 p. m. Narės būtinai 
malonėkite atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų. — Valdyba.

----- o-----
PAIEŠKAU draugo Antano Druniaus, 

paeina iš Raseinių apskr.. Barstyčių mie
stelio, keli metai dirbo Wis. miškuose, 
ir Kastanto Šidlaucko, Tverų para., Tau- 
kolidžio kaimo, gyveno kur tai apie 
Chicago. Žinantieji arba jie patys rašy
kite šiuo adresu: A. J. Gnizinskas, 
504 Lincoln Avė., Rockford. III.

' NAUJO BIZNIO
NAUJAI PERKĖLĖ SAVO BIZNĮ 

Žinomas siuvėjas T. KUZMASKIS per
kėlė savo biznį iš 2649 W. 43 St. į

4103 Archer Avė.
Kuzmarskis teiks visiems gerą patarna
vimą kaip valyme, taisyme ir naujų dra
bužių daryme. Darbas yra garantuotas.

F. Kuzmarskis
4103 Archer Avė.

------o------
PAIEŠKAU Mateušo Saročkos, apie 

13 metų atgal gyvenom Port Wasbing- 
ton. Aš Stella Bridikaitė tąsyk gyvenau 
pas jį penkis metus. Malonėkite atsi
liept arba kas žinote meldžiu pranešti, 
už ką busiu labai dėkinga. Stella Bri- 
dikaitė-Priebis, 6348 S. Artesian Avė., 
Chicago, III. Tel. Hemlock 7039.

PAIEŠKAU Jono Cercvičiaus, pir
miau gyveno Cicero. Paeina iš Prienų 
parap., Maciūnų kaimo. 1928 atvažia
vo iš Lietuvos. , Malonėkit atsiliepti ar
ba kas žinote meldžiu pranešt, nes turiu 
Svarbų reikalą. Agota Palauskiutė, 4449 
So. Fairficld Avė., Chicago, III., Tel. 
Virginia 0030.

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

DR. S. LINET
LIGŲ 

galvos 
galvos 
ir pa-

SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS

Mes išnaikiname pleiskanas, 
niežėjimą, sausumą ar riebumą 
odos, sustabdome plaukų slinkimą 
gelbstim plaukų augimui.

Gražus, švelnus galvos plaukai, yra 
patraukiančiu pagrąžinimu veidui ir visai 
žmogaus išvaizdai.

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. Roosevelt Road
Liberty Trust U Savings* Bank Bldg.

Room 204

N. E. kampas Roosevelt Rd. ir 
Kedžie Avė.

TEL. VAN BUREN 1200

Priėmimo valandos*, nuo 4 iki 8 v. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. diena.

‘ Kitą laiką pagal susitarimą.

PASKUTINĖS 5 DIENOS 
TRIUMFAS 1

Meilė — Dainos ~ Muzika, etc.

g £ U M g
Extral StaJino-Gorkio Pav. Žinios •DUBI PU ® Žemos kainosI UNvllCt35c 11 iki 1 v. d.

III H V Specialės kainosJUU i organizacijoms
VAN BUREN PRIE MICHIGAN

For Rent
PASIRENDUOJA pigiai Storas ir 5 

kambariai. Galima ir namą pirkti.
915 W. 32'St.

Help Vv’anted—Malė 
Darbininką Reikia

REIKALINGAS janitoriaus pagelbi- 
ninkas, unijistas, 3810 W. 14 St. base- 
mentas.

Business Chances
■PardavirnuiBiznjai

PARDAVIMUI delicatessen groseris, 
tabako ir kendžių kampinė krautuve 
5 kambarių flatas. Renda $34.00.

1101 W. 69 St.

PARDAVIMUI kriaučiška įstaiga 
— Cleaning. 5 ruimai, kampinis namas, 
priešais vokiečių bažnyčią. , Patogiausia 
Vieta bizniui. 2058 W. 22 Place.

PARDAVIMUI drabužių valymo ir 
siuvimo dirbtuvė 
Priežastį pardavimo patirsit vietoj. 

3120 S. Halsted St.

Tailor Shop.

EXTRA. Didelis Bargenas. Parsi
duoda duonkepykla, parduosiu prieina
ma kaina, yra lysas 8% metų, turiu va
žiuoti Lietuvon. Frank Daržinskis,, 
2616 W. 69 St.

PARDAVIMUI groserių ir cigarų što- 
riukas už pirmą pasiutimą. Priežastį 
pardavimo patirsit ant vietos.

730 W.. 17th St.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDUODU farmą,. 40 akerių, gera 
žemė ir geri budinkai. Michigano val
stijoj. K. Markus, 2049 Pierce Avė., 
Tel. Humboldt 6471, Chicago, III.

Biblijos Studentu 
PROGRAMA 
per Radio W C H I 

1490 kilocycles, Chicago

Nedčlioj, Kovo 20 d.
nuo 1 iki 2 vai. po piet

Programą išpildys Gary, Ind. 
susirinkimas. Programas su
sidės iŠ giesmių ir kalbų. Kal
bės A. STEPONAITIS apie Ve
lykas ir bus pasikalbėjimas 
varguolių šeimynos. Neuž
mirškite pasiklausyti, nes pro
gramas buš įdomus.

r..*■   w « hi,i» <■■■«»■» **•■'"'* ' "J '

■M———n*vr.i ■—n-iwi»i

CLASSIFIEB APS. Į
Educational

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Real Estate For Sale

MES PARDUODAME ir mainom na
mus. lotus, farmas ir visokius 
visur.

Norintieji greitai parduoti ar 
nyti savo bile kokią nuosavybę, 
tės asmeniškai ar laiškais pas 

Joseph Yusbkewitz,
3647 Archer Avė., Chicago. III.

biznius

išsimai- 
kreipki-

PARSIDUODA biznio namas. Labai 
numažinta kaina. Kas nori gali pirkti 
ir su bizniu. Saugiausia vieta įdėt pi
nigus kur niekuomet begali žūt. Savi
ninkas 6001 So. Carpenter St., Tel. 
Englcwod 2116.

Financial
Finansai-Paskolos

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

S •

SAUGUS INVEST- 
MENTAS

Reikalinga $5000 ant pirmo 
morgičiaus. Geras užtikrinta?* 
investmentas.
Naujienas, 
Box 1382.

ENGLEWOODE, pardavimui 6 kam
barių cottage, furpace šildoma, 2 karų 
mūrinis garadžius. Šaukite Vincennes 
2711 arba pamatykite. Ottenhoff, 7110 
So. Halsted St.

1739
Kreipkitės
S. Halsted St

PARDAVIMUI pigiai du po 4 kam
barius muro naujas namas. Savininką 
galima matyt vakarais.

2937 W. 39 St.

PARDAVIMUI pigiai namas su gro- 
serne. Mainysiu į privatiską 

3403 S. Wallace St.
namą.

■ Į




