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Prasidėjo Francijos- 
Anglijos konferencija
Deryboms j Londoną atvyko pats Franci- 
jos premjeras ir užsienio reik, ministeris

-r——
LONDONAS, vas. 1. — šian

die Anglijos premiero rūmuose 
prasidėjo Anglijos ir Franci
jos konferencija. Tai reikš
minga konferencija, nes vakar 
derybas su Anglija vesti atva
žiavo pats Francijos premieras 
Flandin ir užsienio reikalų mi
nisteris Lavai.

šioj konferencijoj bus svars
tomi daugiausia abelni Europos 
reikalai ir suderinimas politi
kos tarp abiejų šalių.

Skirtumai tarp abiejų šalių 
nusistatymų yra labai dideli ir 
dar nežinia ar šiai konferen
cijai pasiseks juos išlyginti.

Franci ja nori sau didesnio 
saugumo nuo Vokietijos. Bet 
Anglija nori visuotino saugu
mo. Tai yra ne tik saugumo 
Franci j ai nuo Vokietijos, bet

ir Vokietijai nuo Francijos.
Anglija‘norėtų visuotinos Eu

ropos saugumo sutarties. To
dėl Anglija nenori rašytis ry
tų saugumo sutarties, jei tos 
sutarties nesirašys Vokietija. 
Vokietija vien rytų sutarčiai 
yra priešinga ir sutinka rašy
tis visuotinų saugumo sutartį, 
bet tik su sąlyga, kad Vokie
tijai bus pripažinta ginklavi
mosi lygybe.

Kokius pasiūlymus atsivežė 
Flandin ir Lavai, niekas neži
no. To nežino net ir patys 
Francijos korespondentai.

Tik tiek žinoma, kad ši kon
ferencija turės išspręsti dau
gelį svarbių tarptautines poli
tikos klausimų. Ar jai tai pa
siseks ir ar pasiseks suderinti 
priešingus interesus, tai tik 
ateitis parodys.
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Senatorius Huey (Kingfish) Long, kuris diktatoriškai valdo Louisiana valstiją, su žmona 
kaires) ir dukteria.

(iš
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Sako, kad ne Haupt 
mann rašė Lindberg 

hams laiškus

Suėmė buv. šerifo 
pagelbininkus už 

hai-džekinimą
FLEMINGTON, N. J., vas. 1. 

—šiandie veik visą dieną liu-
CHICAGO.— Policija suėmė 

Sam Lucas ir Joseph Cantella,

Rusijos komisarai 
smerkia Hitlerį ir 

nacių valdžią
Sako, kad Rusi jžCneis j jokią 

sąjungą su Vokietija. Numa
to Rusijai pavojų iš Vokie
tijos ir Lenkijos pusės

sutartis buk ir reiškianti mi- 
litarnię sąjungą ir kad Vokie
tijai tą sutartį pasirašius vė
liau tektų ginti Rusiją ir teik
ti jai karinę paramą. Todėl tai 
Ordžinikidze sakė, kad Hitle
riui apie karinę sąjungą nėra 
ko rūpintis, nes Rusija tokios 
sutarties ir hepągeįdauja.)

Darbo Federacija 
priešinasi prailgini
mui autom, kodekso
Kodeksas nė kiek nepadidino 

darbininkų samdos, sako Wm. 
Green

“Vaikų farmos” sa 
vininkai areštuoti

MASKVA, vas. 1. — Bolše
vikų vadai išnaujo pradėjo kal
bėti apie pavojų Rusijai iš va
karų pusės. Apie tai daug 
kalbama ir dabar laikomam vi
sos Rusijos sovietų kongrese.

Pradžią davė sunkiosios in
dustrijos komisaras Ordžoni
kidze, kuris pradėjo pulti Hit
lerį dėl pastarojo pasakymo, 
kad “sovietų Rusija yra kaip 
silpnas žmogus, kuris eidamas 
per pelkę pasiremia ant stip
raus žmogaus—kapitalistinės 
Europos“.

Komisaras taipjau pareiškė, 
kad Hitleriui nėra ko rūpintis 
apie karinę sąjungą su Rusija.

“Matyt, Hitleris neturi su
pratimo apie Europos ekono
minį išsivystymą ir ypač apie 
ekonominį išsivystymą sovietų 
Rusijos“, pareiškė Ordžonikid
ze kalbėdamas apie Hitlerio 
išsitarimą, jog Rusija neturi 
nė vienos automobilių dirbtu
vės ir kad Vokietijai tektų pa
rūpinti automobilius, jei tektų 
užmegsti karinę sąjungą.

“Sovietų Rusija neturi jokio 
noro rašytis karinę sąjungą su 
Vokietija ir tegul Hitleris apie 
tai nesirūpina“, tęsė Ordžoni
kidze. “Jam neteks 
nė vieno automobilio 
raudonąja! armijai. 
Rusija remia taiką, 
kapitalistinių šalių
tik stiprieji yra gerbiami; silp
nieji gi yra sumušami.“

(Hitleris kalbėjo 
sąjungą su Rusija 
rytų Locarno sutartį,

parūpinti 
ar troko

Sovietų 
bet sulig 
įstatymų,

Papildydamas karo vice-komi- 
caro TukaČevski pranešimą, kad 
Rusijos armija pereitais me
tais liko padidinta dar 400,000 
kareivių, Ordžonikidze pranešė, 
kad ir sunkioji industarija per 
pastaruosius 4 metus padidino 
karo reikmenų gamybą 4 ar 5 
sykius.

Dar griežčiau prieš Vokieti
ją ir Lenkiją pasisakė Ukrai
nos premieras Liubčenko. Jis 
atvirai pareiškė, kad “Vokieti
jos fašistai ir Lenkijos dvari
ninkai” taikosi pasigrobti dalį 
Rusijos teritorijos. Net ir uk
rainiečių baltgvardiečių vadas 
Petlura su savo šalininkais 
esą randasi Berlyne, kur jie yra 
užlaikomi Vokietijos nacių.

Bet sakė komisarai, vokiečiai 
sykį jau turėjo bėgti iš Uk
rainos po 7 mėn. okupacijos; 
dabar gi jiems nepasisektų nė 
Rusijos sieną pasiekti.

Lenkija, pasak komisarų, ir
gi prisideda prie suokalbio prieš 
Rusiją, nes ji leidusi Lvove 
atlaikyti suvažiavimą Ukrainos 
nacionalistams, kurie siekiasi 
nepriklausomos Ukrainos.

Pasekant komisarų kalbas so
vietų kongrese, visa sovietų 
spauda irgi labai daug kalba 
apie gręsiantį Rusijai pavojų iš 
vakarų—iŠ Vokietijos ir Len
kijos pusės. Jų pasiryžimą pul
ti Rusiją parodęs ir Vokietijos 
su Lenkija atsisakydamas ra
šytis Litvinov-Barthou pasiūly
tą rytų Europos bendros pa- 
gelbos paktą, kuris užtikrintų 
taiką rytų Europoj.

VVASHINGTON, v. 1.—Ame
rikos Darbo Federacijos pre
zidentas William Green paskel
bė, , kad ęrganiąuoti. darbinin
kai nepriims /’autombbilių ko
dekso prailginimo. Tą kodeksą 
prezidentas Rooseveltas prail
gino iki birželio 16 d.

Tą pareiškimą Wm. Green 
padarė senato teisiniam sub-( 
komitetui, kuris svarsto Black 
80 vai. darbo savaitės bilių.

Wm. Green pareiškė:
“Mes protestuojame prieš tą 

kodeksą. Mes nepriimsime jį, 
mes nepripažįstame jo ir ne- 
nusileisime jam“.

Green sako, kad tam kodek
sui visai nepasisekė padidinti 
darbininkų samdą plačiau pa- 
skaidant' darbus, nes automo
bilių fabrikantai savo nuožiūra 
verčia darbininkus dirbti ne- 
rybotas darbo valandas.

Darbininkai esą jau kelis sy
kius bandė papildyti tą kodek
są, bet kiekvieną kartą kodek
sas buvo prailgintas be jokių 
papildymų. Tad dabar darbi
ninkai nutarę, kad bus geriau, 
jei nebus jokio kodekso.

Balsavimuose keliose dirbtu
vėse pasirodė, kad kol kas tik 
nedidelė dalis automobilių dar
bininkų priklauso Amerikos 
Darbo Federacijos unijoms.

BEULAH, Mich., vas. 1. — 
Kun. Brooks ir jo žmona, kd- 
rie čia turi “vaikų farmą“, ta
po areštuoti sulig Illinois rei
kalavimo išduoti juos už ope- 
ravimą be leidimo Chicago j e 
Beulah Maternity ligonines dėl 
nevedusių mergaičių.

Dabar yra tyriama ir Chi
cagos ligoninės veikimas, sura-
dus jų farmoj slaptą kapiny
ną, kuriame buvo laidojami pą- 
vainikiai kūdikiai.

Areštavo senatoriaus 
Long piešininkų 

vadą
BATON ’ROUGE, La., vas. 1. 

—Ernest J. Bourgeois, prezi
dentas Scpiare Deal Assn., ku
ri visomis priemonėmis kovoja 
senatorių Long ir tariamą jo 
diktatūrą valstijoje, tapo areš* 
tuotas draugijos raštinėje.

Pats senatorius Long šiandie 
sugryžo iš Washingtono ir 
teismas atnaujino tyrinėjimą 
suokalbio nužudysi senatorių.

Pačiame mieste yra įvestas 
griežtas karo stovis ir visą 
tvarką prižiūri valstijos mili
cija, kuri stropiausia saugo 
valstijos kapitelių.

11 žuvo lėktuvo ka
tastrofoj Vokietijoj

Miršta po 18 dienų 
žaksėjimo

BERLYINAS, v. 1. — Aštuo- 
ni pasažieriai ir trys lakūnai 
liko užmušti reguliariam Mask- 
vos-Berlyno pasažieriniam lėk
tuvui susidaužius ties Stettin, 
Pomeranijoj. «

Goering aplanke Pi! 
sudskį; baigė viešė

jimą Lenkijoj
Visokie spėliojimai dėl Hitlerio 

pagelbininko misijos Varša- 
voje. Gal tarėsi su Pilsuds
kiu ir dėl Lietuvos

VARŠAVA, vas. 1. — Prūsi
jos premieras ir Vokietijos avia-

karvedžiai ir se-

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

Apsiniaukę, nedidelė permai
na temperatūroj.

Saulė teka 7:04, leidžiasi 5:-

.ta...

PHILADELPHIA, Pa., v. 1. 
Doolres Delaney, 19 m., gang
sterio Alvin Karpis meilužė, 
kurią jis paliko policijos naguo
se, kai jis atsišaudydamas pa
bėgo iš Atlantic City, N. J., 
Šiandie pagimdė 7 svarų, 4 unc. 
sūnų. Ji yra policijos žinioj.

CHICAGO. —Elizabeth War- 
ner, 19 m., Wheaton kolegijos 
studentė, yra visai arti mirties 
po 18 dienų nepasiliaujančio 
žaksėjimo. Ji negali nė mie
goti, nė valgyti.

Ji siekėsi chemijos daktaro 
laipsnio. Pernai turėjo skubią 
operaciją ir kad pasivyti moks
le labai daug dirbo. Spėjama, 
kad delei persidirbimo pakriko 
jos nervai ir delei to sausio 15 
d. prasidėjo nuolatinis žaksė- 
jimas. Jokios pastangos su
stabdyti žaksėjimą nedavė pa
sekmių ir ji dabar žaksi apje 
20 kartų į minutę.

Juokavo iki budelis 
užnėrė kilpą

TEANECK, N.;J., v. 1. - 
Vienoj ligoninėj per pastarą
sias kelias, savaitei nuo paslap
tingos ligos pasimirė jau 9 
naujagimiai kūdikiai. ; * !

LA PAZ, Bolivijoj, v. 1.— 
Penki žmonės žuvo ir penki li
ko sužeisti potvyniuose, kurie 
kilo dėlėj; Mnarkių liūčių® 
A Lt L.1A

NEW ORLEANS, La., v. 1. 
—šiandie kalėjime liko pakar
tas Louis Kenneth Neu, kuris 
laike plėšimo nužudė žmogų. 
Jis buvo įtariamas pužudęs ir 
kitą žmogų, bet jis teisme at
sikirto, kad jį gaHma tik vieną 
kartą pakarti.

Iki pat savo mirties Neu bu
vo nepaprastai linksmas. Visą 
rytą dainavo ir meldėsi, taip
gi juokavo su laikraštininkais. 
Atvestas prie kartuvių jis net 
pašoko, anot jo, savo “kartu
vių šokį”.

Taip juokaudamas jis ir mi- 
, rė. a

■ uL '■ •'j’*.
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dytojo kėdėje praleido rašto'kurie dar tik nesenai buvo še- 
ekspertas John T. Trendley iš 
East St. Louis, III,, kuris nu
neigė valstijos ekspertų liudi
jimus ir liudijo, kad visi laiš
kai, kurie buvo rašyti Lind- 
berghams reikalaujant išpirki
mo už kūdikio sugrąžinimą, nė
ra rašyti teisiamojo Bruno 
Hauptmann. Esą tie laiškai 
rašyti kairiarankio žmogaus ir 
kad juos rašant buvo bandyta 
paslėpti rašysena.

Kaltinamoji pusė ketina pa
šaukti dar tris rašto ekspertus, 
kurie irgi liudys ,kad laiškai 
nėra Hauptmanno rašyti.

Po jo liudijo tūlas Sommer. 
Jis liudijo, kad jis matęs išgro
bimo naktį keturius žmones su 
kūdikiu, kurie važiavo Hudson 
upes keltuvu. Jis manąs, kad 
tai buvo Lindbergho kūdikis ir 
kad jie buvo kūdikio grobikai. 
Bet jis buvo menkas liudytojas, 
savo parodymuose pradėjo pai
niotis ir prieštarauti ir iš jo 
liudijimo nieko neišėjo.

Hauptmanno advokatas Reil- 
ly vakar laikraštininkams pa
siskundė, kad kokie tai du 
žmonės apsilankė pas septy-
nius jo liudytojus ir varde New 
Jersey valstijos prigrūmojo
jiems, kad jie neitų liudyti 
Hauptmanno byloj. 

- . "II ri~ <1 — •' F - 4

rifo pagelbininkais, priskirtais 
prie vieškelių policijos. Ieško
ma trečias pagelbininkas, ku
ris šiuo laiku esąs Springfiel- 
de.

Jie yra kaltinami ėmę kyšius 
iš hai-džekerių, kurių yra pilni 
Chicagos apielinkės keliai, taip
gi ėmė kyšius ir iš prekių ga
bentojų, prižadėdami jiems ap
saugą nuo bai-džekerių.

Teikimas apsaugos prieš hai- 
džekerius dabar yra labai išsi
platinęs raketas, nes trokų sa
vininkai noriai moka pinigus, 
kad tik išsipirkti nuo hai-dže
kerių, kurie ant kelių užpuola 
trokus ir atima trokais gabe
namas prekes.

Vilniaus krašte ne 
leidžia lietuviš

kų vakarėlių

Skirti bedarbių pa 
šelpom ištekliai 

jau baigiasi

kėši pas’Pilsudskį ir tūrėjo il
gą pasikalbėjimą su Lenkijos 
diktatorių. Tamę pasikalbėji
me dalyvavo ir Lenkijos užsie
nio reikalų ministeris Bėck.

Trumpas oficialis praneši
mas sako, kad tai buvęs “man
dagumo vizitas“.

Vokietijos ambasada vakar 
buvo surengusi bankietą, ku
riame be paties Goeringo da
lyvavo visi žymesnieji Lenkijos 
ministeriai
nato prezidentas Raczkiewicz.

Išbuvęs Lenkijoj penkias die
nas Goering šiandie išvyko at
gal į Berlyną.

Dabar politiniuose rateliuo
se daug kalbama apie tikslus 
šios Goęringo kelionės Varšu
von. Niekas nemano, kad jis 
atvažiavo vien tik “medžioti“.

Vieni mano, kad Goering at
važiavo suruošti Pilsudskio ir 
Hitlerio pasimatymą pavasary 
Lenki j os-V okieti j os pasieny.

Kiti mano, kad Goering at
sivežė planą sudarymui naujo 
pro-vokiško valstybių bloko, į 
kurį, Vokietijai ir Lenkijai va
dovaujant, įeitų dar Rumunija, 
Vengrija ir Pabaltijo valstybės 
ir kuris užimtų vietą išnyku- 
sios po karo “mittel Europa” 
—Vokietijos ir Austro-Vengri
jos sąjungos.

Dar kiti mano, kad kalbėtą- 
si vien apie Lietuvą.’Esą buvo 
tartąsi kaip bendromis jėgomis 
suvaldyti mažąją Lietuvą^ ku
rį nepasiduoda nė Vokietijai, 
nė Lenkijai;

Kiti gi dar spėja, kad Go
ering savo nepaprastai, ilgu kai 
dėl diplortiatų' viešėjimu Len
kijoj norėjo parodyti didelį 
Lenkijos ir Vokietijos draugin
gumą ir tą parodyti pačiose iš
vakarėse Francijos ir Anglijos 
konferencijos Londone.

Fe-WASHINGTON, v. 1 
deralinis bedarbių šelpimo ad
ministratorius Hopkins paskel
bė, kad bedarbių šelpimui pa
skirti pinigai baigia išsisemti. 
Jis baigia dalinti jau paskuti
nius $50,000,000 ir po vasario 
10 d. pinigų nebegalės gauti 
jokios šelpimo įstaigos, jei iki 
to laiko kongresas nepaskirs 
naujas bedarbių šelpimui pini
gų sumas.

■.. y..... ,
MATANAZ, Kuboj, v. 1. - 

Nežinomi puolikai užmušė En- 
rique Barreto, 
partijos vadą ir artimą prezi
dento Mendieta draugą. Spė
jama, kad žmogžudystė psųpil-

nacionalistų

jlyta politiniais sumetimais.

■ Chi-
u^puolė Cliina

HONG KONG, v. 1. 
nijos piratai
Navigation Co. laivą Tung- 
chow, kuriuo plaukė 75 ame
rikiečių, anglų ir skandinavų 
mokyklų vaikai. Ištikusiame su
sirėmime du rusai sargai liko 
užmušti ir anglas inžinierius 
sužeistas, bet visi vaikai liko 
išgelbėti.

FederalinisCHICAGO
grand jury apkaltino tris cuk
raus kompanijas ir vieną real- 
estątininką sąryšy su munšaino 
dirbtuve. Real estatininko kal
tinamas todėl, kad jo nuosa
vybėj rasta dirbtuvė. O cuk
raus kompanijos pardavinėju
stos cukrų tiems munšaino ga
mintojams.

BUENOS AIRES, v. 1.
Gautomis žiniomis,, smarkus 
mušis eina tarp valdžios ka
riuomenės ir Uruguay sukilė
lių.

HUNTSVILLE, Tex., v. L— 
Vietos kalėjime elektros kėdėj 
liko nužudytas Carl Dobbins, 
85 m. už savo uošvės užmuši
mą.

KLAIPĖDĄ.-— Pereitais me
tais iš Lietuvos per Klaipėdos 
uostą išvežta bekonų į Angli
ją 4r, kitus kraštus už maž
daug 80 mil. litų
;■» '■

VILNIUS.—Vilniaus Rytojus 
praneša, kad Lydos storastija 
ėmėsi uždarinėti draugijas ir 
organizacijas, kurios nerodan
čios jokio veikimo. Bet iš 
tikrųjų, tai Lydos storastija su
daro tokias aplinkybes, kad 
organizacijos negalėtų veikti ir 
pe*-kiek laiko skaito jas nevei
kiančiomis. Lydos storastijoj, 
pavM Plikiuose, Stražunuose, 
StaniŠiuose vietos šv. Kazimie
ro draugijos skyriai pernai no
rėjo surengti lietuviškus vaka
rėlius, bet Lydos Storasta ne
davė leidimo nė vieną kartą. 
Tie skyriai vėliau kreipėsi į 
centrą Vilniuje, prašydami, kad 
tasai padarytų žygių Lydos 
storastijoje, kad butų leista su
ruošti nors vienas vakaras, šv. 
Kazimiero draugija prašė at
skirai nuo savęs Lydos Storas
tą garantuodama už visą tvar
ką ir imdama sau visą atsa- 
kdmybę. Deja, dėl kiekvieno 
šio prašymo liet. Šv. Kazimiero 
draugija gavo vis neigiamus 
atsakymus, kur Lydos Storas
ta sakosi, jog “dėl saugumo ra
mybės ir viešosois tvarkos“ jis 
leidimo vakarėliams rengti ne
duoda.

Lietuviški vakarėliai Vilniaus 
krašto lietuviškuose* kaimuose 
paprastai pareina labai ramiai ir 
tvarkingai ir ramybės niekam 
nesudrumsčia.

Taip visus metus neleidus 
jokių paskaitų, jokių susirin
kimų ar vakarėlių— aišku, ga
lima sakyti, jog draugija ir or
ganizacija yra neveikli. Bet juk 
reikia žmoniškumo.

Uždaryta 100 draugijų
Lenkų spauda rašo, kad Gar

dino apygardoje šiomis dieno
mis uždaryta apie 100 įvairių 
organizacijų, kurios per perei
tus metus neparodė jokio vei
kimo. Kokios tai draugijos ar 
organizacijos, lenkų spauda ne
nurodo.

M. šikšnio neleido į Lietuvą
Kalėdų šventėms Vilniaus 

lietuvių Vytauto Didžiojo gim
nazijos direktorius Marcelinas 
šikšnys norėjo atvykti į ne- 
prikl. Lietuvą giminių atlankyti, 
bet lenkų vyriausybė nedavė 
jam leidimo. Tenka pažymėti, 
kad lėnkai bendrai skelbia vi
sur, jog judėjimas per adminis
tracinę liniją esąs labai didelis 
ir kad yra daug vykstančių at
lankyti Lietuvą, vis dėlto Vil
niaus krašto žymesniems lietu
viams to neleidžia.

-
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Norwood, Mass.
Trumpos žinutės

Lietuviškoje aptiekoje pas p. 
Bružą dirba vienas vyras, ku
ris yra atvykęs iš Worcester, 
Mass. Jo brolis yra kunigas. 
Kai Litvinovas atnaujino san
tykius su Roosevelto valdžia, 
tai tas kunigas tuoj išvyko į 
Maskvą su misijomis. Mato
mai, bandys ten komisarus j 
šventą katalikišką “vierą” at
versti.

» « »
Sausio 20 d. Amerikos Lie

tuvių Piliečių Bendrove buvo 
surengusi paskaitas. Paskaitą 
laike St. Michelsonas, “Kelei
vio” redaktorius. Jo tema bu
vo — “Krikščionybe ar lais- 
vamanybė”.

Tenka pasakyti, jog drg. Mi
chelsonas yra labai geras pre
legentas ir klausytojams jis 
patiko. Susirinkusieji vienbal
siai nutarė, kad “Keleivio” re
daktorius dar kartą atvažiuo
tų su paskaita.

Sandariečiai politiniais sume
timais paskaitą boikotavo. Bim
bos parapijonų irgi atsilankė 
visai mažai. Jiems Michelsonas 
nepatiko, nes nesilaikė Lenino- 
Stalino linijos. Vienas fanati
kėms nusiskundžia, kad men
ševikas nieko nepasakęs apie 
marksizmą! Priegtam tavorš- 
čiui Grybui buvę šalta svetai
nėje sėdėti.

liavatkos visuomet pasilieka 
davatkomis: kokius poterius 
jie nekalbėtų, o užbaigti vis 
turi su “Amen”. Taip yra ir 
su muši) bolševikais, — apie 
ką jie nekalbėtų, o Stalinas ir 
komunizmas turi būti paminė
ti. Be to bolševikiški “pote
riai” neturi reikšmės, —, .išei
na, kaip sriuba be druskos.

» S »
Sausio 24 d. kalbėjo L. Pru- 

seika, “Naujosios Gadynės” re
daktorius. Diena pasitaikė la
bai bloga, — smarkiai snigo,

prakalbų pasiklausyti. Kiti, ma
tomai, sėdėjo namie, nes jie 
numanė, kad gali išgirsti daug 
karčios teisybės. Na, o teisy
bė bolševikams labai skaudžiai 
akis duria.

Vienas ščyrųjų uždavė labai 
kvailą klausimą: girdi, ar ne
tiesa, kad New Yorke, Madison 
Sųuare Gardens, socialistai su
daužė 120 kėdžių j “Worker’» 
io” redaktoriaus galvą.

Tikrai stebuklinga galva, jei
gu net 120 kėdžių galima j ja 
sudaužyti. Apie kai kuriuos 
žmones sakoma, kad jie turi 
meilines galvas. Bet atrodo, jog 
komunistų redaktorius turi 
plieninę galvą, jeigu tiek daug 
kėdžių gali atlaikyti. ,

Beikia pripažinti, .kad Pru- 
seika žymiai surimtėjo. Kalba 
kur kas geriau nei praeityje, 
nes skaitosi su faktais.

— Marksistas.

Kenosha, Wis.
Didelis sujudimas

Šios savaitės musų kolonijos 
naujienos yra tokios: kur tik 
pasisuki, tai visi tik ir kalba 
apie SLA. 212 kuopos metinį 
parengimą, kuris Įvyks vasario 
3 d. German-American svetai
nėje. Tiesa, tuo parengimu yra 
kuo ir susidomėti. Programe 
dalyvauja geriausios musų jė
gos, kaip tai: p-ia M. Balčai- 
tis, p-lė G. Klevickaitė, p. Alex 
Weston ir kiti. Pasirodys ir 
Dailės Ratelio choras su pa
rinktomis dainomis. Bus pa
statyta ir labai juokinga kome
dija “Jaunystės karštis”. Or
kestras gros amerikoniškus ir 
lietuviškus šokius. Turėsime ir 
.visokių importuotų gėrimų.

Čia noriu atitaisyti vieną 
klaidą, kuri įsiskverbė į gar
sinimų programą. Ten pasaky
ta, jog P. J. Gottlieb, Hotel 
Dayton vedėjas, dažnai aplan
ko Lietuvą. Tai neatatinka tie-

o vakare pradėjo labai šalti. 
Dėliai to į prakalbas ir žmo
nių nedaug teatsilankė.

Pirmu atveju kalbėjo apie 
viso pasaulio politiką. Pasakė, 
kad ir sovietų Rusija pradėju
si keisti savo politiką, įstoda
ma į Tautų Sąjungą. Prisipa
žino, kad padaręs praeityje 
klaidą, perdaug niekindamas 
socialistus.

Antru atveju kalbėdamas, jis 
pusėtinai vanojo bolševikus, 
Bimbos parapijonus. Suminėjo 
net 21 smertelną grieką, ku
riuos papildė Bimba ir jo ša
lininkai.

Tik keli bimbiniai atvyko

■.ISTERINE
re/ieves

SORE THROAT
Lbteiine beveik moine (alfai 
užmuša turinčias bendiumo 
Itt paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jurų 
gerklę, kada bakterijos j< so- 
skaudina. Ir Ltetcrine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
ptileidimt Šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 214 žiemos minėsiu pa- 
rodč. kad tie. kurie plauna 
gerklf su Ltoterine tiktai % 
ctsirgo šalčiais, turtjo H 
trumpesnius ir U lengvesnius 
UŽ cuoe, kurie nesiplovi. 
Lambert Pharmaeal Co.. St.
Louis. Mo. i

Reduces COLDS
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Edward L. Brooks. J r. Edward L. Brooks, Sr.

Edvvard L. Brooks ir jo tovas Edward L. Brooks, Sr., ku
rie operavo “vaikų farmą” prie Beulah, Mich. Farmoj yra “pri- 
vatiškos kapinės”, kur palaidota 25 vaikai. Tai daugumoj pa
vainikių vaikai.

Dabar tyrinėjama, kodėl toj farmoj tiek daug vaikų mirė.

są: p. Gottlieb nuo atvykimo 
į Ameriką nei kartą nėra ap
lankęs Lietuvą. Tačiau jis yra 
geras lietuvių draugas ir jo 
tėvai gyvena Slabadoje.

» » »
Vienas musų pilietis Plauš- 

kinas patyrė, kad teismabuty- 
je neužsimoka karščiuotis. Jis 
gavo tokią pamoką, kurią ilgai 
prisimins. Dalykas buvo toks: 
Plauškinas turėjo stoti prieš 
teisėją ir pasiaiškinti dėl savo 
žmonos mušimo. Jis atvyko Į 
teismo kambarį ir laukė by
los. Atvyko ir jo žmona. Jis 
ant žmonos būvą tiek , įtūžęs, 
kad be jokių ceremonijų spy
rė jai. Teisėjas*” pSsHaitė tai 
teismo paniekinimu ir pasiun
tė pilietį 90 dienų į šaltąją, 
kad ten atvėstų.

Plauškino bėdos tuo dar ne
užsibaigs, — atlikęs bausmę už

teismo paniekinimą, jis vis- 
vien turės stoti prieš teisėją 
ir aiškintis dėl žmonos muši
mo.

» » »
šiomis dienomis po sunkios 

ligos pasimirė senas musų ko-*

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therap} 
and Midwife

. 6109 S. Albanj 
Hemlock 9262

Patarnauju prie 
gimdymo namuv 
še ar ligoninėse, 
duodu massage 
eiectric treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari 
mai dovanai.

ADVOKATAI

Peoples Rakandų Krautuvės
SIULIA

DIDELIUS BARGENUS
VASARIO MĖNESI

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvvell St 
Tel. Republic 9723

AKIŲ SPECIALISTAI

lonijos gyventojas, Jonas šagž- 
da. X

» 8 »
Jonas Martin, miesto tary

bos narys, dar kartą parodė, 
jog jis visuomet yra pasiren
gęs patarnauti savo tautie
čiams. Dalykas buvo toks: p. 
Nekrošius išgyveno Amerikoje 
apie 30 metų. Jis dirbo, taupė 
pinigus ir siuntė juos į Lietu
vą žmonai ir vaikams. Pasta
rieji įsitaisė sau gražų ūkį ir 
neblogai verčiasi.

Viskas klojosi gerai, kol ne
užklupo depresija. Kai prasi-

šiui teko pavargti. Neteko dar
bo, o laikui bėgant ir pinigų. 
Nėra iŠ ko gyventi, žmona ir 
vaikai kviečia grįžti j Lietu
vą, bet nėra dolerių nei kelio
nei.

Nekrošiaus reikalą pradėjo 
tvarkyti p. Martin. Ačiū jo pa
sidarbavimui, Nekrošiui buvo 
išgauta nemokama kelionė į 
Lietuvą. Dabar jis galės va
žiuoti į tėvynę ir ten ramiai 
baigti savo gyvenimo dienas 
tarp savųjų. — Narys.

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
žmonfta, kurie dėl eenalvėa arba kltokloa 

priežasties jaukiasi silpai ir nesveikus, at
rauna savo Piras, sveikata ir pasidaro stip- 

po to kaip h® vartoja

NUGA-TONE yra pastebėtinas vaistas dėl 
moterų ii* vyrų, kurie susilankė senatvės. 
Jis padaro juos sveikesniais, -Tvirtesniais ir 
priduoda jiems naujų spėkų darbui. Jeigu 
jus esate senas arba silpnas, pamėginkite 
NUGA-TONE. Po keletą dienų jus pastebė
site dideli pagerinimą.

NUGA-TONE parduodamas visose vaistiny- 
ėiose. No priimkite pamėgdžiojimų. Niekas 
kitas jums nepagelbės taip kaip NUGA-> 
TONE.

Nuo užkietėjimo imkit — UGA-SOL — 
Idealų vidurių Liuosuotoja 26c ir 6<)e.

dėjo nedarbas, tai ir Nekro- GARSMITES “NAUJIENOSE”

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 6913
Rez. Tel. Vlctory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Ccr. of 36th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80

NedCliomie pagal sutartį.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St. 
' Tel. Boulevard 1401

9

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8

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

Telefonas Republic 7868

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Kenwood 5107 ' 
VALANDOS: > •

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutartį

Dr. V. E. Stedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 36 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
10?4 W. 18th St„ netoli Morgan Si 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. C. K, KLIAUGA
Dentistas

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

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street
, Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

”1)

Dr. Charles Segal
OFISAS .

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
j OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12,.va), ryto, nup 2 iki 4 
vak po pietų nuor7 iki 8:Š0 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vat. Nedčl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

Šie grąžys, nauji Parlor Setai apdengti su augštbs ry
šius Tapeslry—2 šmotai tiktai už

$32.50
Tokie pat setai apdengti su. augštos ryšies Mohair 

arba Frieze tik 

$44.50
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI .

Gera nuolaida už senus rakandus mainant ant naujų.

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400 

CHICAGO, ILL.

LIETUVIS 
Optometricdlly Akių Specialistas. 
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo* nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreipiant i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.

i; ' 4 . •
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
Lietuvis

Tel. Yards 1829 >
Pritaiko Akinius 

; Kreivas Akis 
X " Ištaiso.

' Ofisas it Akinftį Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St. 
Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedčliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

AKIŲ SPECIALISTAS
27 METU PATYRIMO ' 

Pritaiko akinius dėl visokiu, akių

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phįitf Cdnal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki’T2 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vąkaro. Nedalioms nuo 
9:00 iki 12;G0 Kalbame lietuviškai

Dr. Pulsuckis
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
' Tel. Hemlock 6699

Valandos :l-4 po pietų. 7-10 vai. vak. 
Rezidencija: 

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronišku ligų*

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street.

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

dieną.

GRABORIAI

’l

Visi Telefonai: 
Yards 1741- 

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulance Patarna
vimas Diena ir Nak
tį. Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

J. F. EUDEIKIS 
Lhidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

'. Skyrius
4447 S. Fairfield Avė.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMU0T0JA9 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. Monro. 8377

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

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

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

N. RADIS Ch.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMU0TOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkšje 

lėlė ir graži 
4yČia dykai 
ARCHER AV.

ANTANAS PETKUS 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct 

Tel. Cicero 2109 
_________ CICERO. ILL.__________  

ATĖJUS LIUDĖSIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis> • ir

ievas
Laidotuvių Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patamav ja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Cartal 2515 arba 251 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero.
TeL Ciearo 5927

A. MASALSKIS 
GRABORIUS* 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139 I

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

,3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO* ILL.

J. F. RADZIUS
LIETUVIU GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
Modemiška koplyčia dykai. 

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

2516

J, III.

T T<!'• JuLzJLiIr
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai
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Indiana Harbor, Ind.
Y --------------- -

Visi eisime, valgyti va
karienės

Tas pasakymas gal kam at
rodys juokingas. Mes juk vi
si valgome ne tik vakarienę, 
bet ir pietus bei pusryčius. Tai 
kas čia tokio.

štai kame dalykas: mes val
gome vakarienę paskirai, kiek
vienas sau. Pareiname namo ir 
valgome, ką mums pagamina, 
— vieni dešras su kopūstais, 
kiti kopūstus su kauliukais ir 
t.t. Bet vasario 3 d. mes tu
rėsime bendrų vakarienę. Ką 
valgysime, tikrai nežinau. Bet 
iš kalno galiu pasakyti, jog va
karienė bus gera, nes ją ga
mins musų geriausios gaspa- 
dinės po vadovyste ponios 
Onos Valavičienės.

Tai bus SLA. 185 kuopos 
rengiama vakarienė Ywanowo 
svetainėje. Vakarienė prasidės 
7:30 vai. vakaro. Taigi vasa
rio 3 d. nevalgykite vakarie
nę namie, bet atvykite į Ywa- 
nowo svetainę, kur turėsime 
ne tik gerą vakarienę, bet ir 
šiaip smagiai laiką praleisime.

— Kreivažandis.

Toronto, Kanada
Mano pastabos

Šiais metais ir praeitais iš 
Toronto ‘‘Naujienose” visai 
mažai pasirodo korespondenci
jų. Skaitytojams atrodo, kad 
Toronte ne tik lietuviškas vei
kimas numirė, bet ir korespon
dentai letargo miegu užmigo. 
Tikrumoje yra taip: organiza
cinis lietuvių veikimas, nors 
depresijos trukdomas, slenka 
savo vaga ir lietuviai nėra dar 
mirę: o korespondentai, depre
sijos spaudžiami, turėtų dau
giau rašinėti, — bet nieko ne
rašo. Nors ir aš skaitausi ta
me korespondentų skaičiuje, 
bet dėl manęs vieno neturėtų 
būti tokia didelė spraga.- Tie
sa, aš turiu prisipažint, kad 
paskutiniu laiku labai sutin
gau, apsileidau. Pasiteisinimo 
neturiu — kaltas. Taipgi kal
tinu savo “šonkaulį”, kuris 
pirmais metais paėmė mano 
dalį liuoso laiko. Nuo šios die
nos prisižadu tinginį padžiaut 
ant pečiaus ir kaip tik turė
siu laiko parašyt ką nors 
“Naujienoms”.

Stop
Itching

§

H Nebesirūpinkite dėl I odos niežėjimo, Plai 
Į| skanų, Išb ėrimij, 

----------- Dėmių ir kitų odos 
erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugia ir patikėtina priemone 
niežėjimui pašalinti. Lengvh var
toti visuomet. Visose aptiekose

___________________________________ NAUJIENOS, Chicago, Ilk

Flemington, N. J. — Prie teismo rūmų, kur yra nagrinėjama Bruno Hauplmanno byla. Kiekvie
ną dieną ten susirenka didele žmonių minia, kuri nori įsigauti į vidų.

Aš visuomet skaitau ir la
bai įvertinu Dr. A. Montvido 
raštus, bet aš nesitikėjau, kad 
jis tokių rimtų straipsnių ra
šytojas gali kartais ir pašpo- 
saut (mat, asmens charakterį 
spėji sulig jo raštais). Daleis- 
kim, kad ir iš paskutinio jo 
aprašymo “Po Linkolno kraš
tą”. Aprašymas nėra koks pa
prastas, bet liečiantis organi
zacines pareigas. Jis taip vy
kusiai aprašo savo pareigas, 
kad malonu pasiskaityt. Bet 
aš vis laukiu, kada pasirodys 
vieša “padėka” p. Čeponio už 
išgarsintą jo apetitą! Taipgi 
įdomu, kaip paveikė p. A. 
Montvido vaistai gubernato
riui ?

Nors neseniai susiorganiza
vus, bet SLA. 236 kp. jau tu
rėjo du savo parengimus. Pa
skutinis parengimas pavyko 
gerai; gauta nemažai pelno. 
Buvo suvaidinta “Motinų šir
dis”, Parengimas įvyko sausio 
26 d.

Kuopos susirinkimai įvyksta 
antrą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio Lietuvių parap. salė
je, 2 vai. p. p.

IŠ LIETUVOS
Rengiamos arklių lenk

tynės

Lavonas tarp šakų
SUBAČIUS. — šiomis dieno- 

mis Subačiaus valsč. valdi dai
ne Gi lenų gir.’ninkijos miške 
rastas kabantis tarp pušies ša
kų, visai apipuvęs, lavonas. Pra
vedąs kvotą paaiškėjo, kad tai 
esąs Jurgis Katelevičius, Pret- 
kunų dvaro, Subačiaus vaisė 
gyventojas, kuris buvęs psieni- 

iai nesveikas. L. Ž.

Kontrabanda
• I.1 ■«.«»ii.'- j

LENKIMAI (Kretingos nps.). 
čia iš Latvijos, kontrabandos 
budu, gabenamas cukrus, deg
tukai, šilkas ir k. prekes.

Kontrabandininkai nuo vieno 
cukraus maišo uždirbą apie 50 
litų. L. ž. 1

PERSERGĖJIMAS 
NAUJIENŲ

SKAITYTOJAMS 
“FLU” JAU ČIA

IR PNEUMONIA 
VEJASI PASKUI!
Pamatinis dalykas, kuri Sveikatos 

Denartamentas .nuolat kartoja yra: į 
’ n k* k savo vidurius tvarkoje’ Už-' 
kietejusiais viduriais žmogus negali' 
ats.spir i nuo peršalimo ir bukterS-, 
iu įtakos. Reikalingi viduriniai vais-i 
Lai, nes užsikrėtimą viduje nedali-į 
ma pagydyti su išlaukiniais taisiais.i 
TRINER’IO KARTU- I

SIS VYNAS
re'Kp!auiama gyduolė. Ji paliuo- 

suoja vidurius ir laiko juos apda
rais. Prašalina susikaupusia vidu
riuose medegą ir išvalo kaip tik ta i 
vietų, kur nuodingos bakterijos už
silaiko. Sušvelnins galvos skaudėji
mų. sureguliuos jūsų svstemų ir su- 
iprins jų nuo tolimesnių ligos atakų.

Jeigu jus turite karšti, bukite lo
voje ir pašaukite tuojaus gydytojų! 
I r ner’io Kartusis Vynas yra pla
čiai pagarsėjęs per 45 metus ir re
komenduojamas daugelio gydytojų 
todėl, kad jie žino jo įtalpos medi- 
kale ver.e. Jeigu jis nėra jūsų gvdy- 
tojui žinomas, patarkite jam mums 
parašyti ir mes su malonumu supa
žindinsime ji su musų formula ir 
pertikrinsime ii. Visi vaistininkai 
užlaiko. Jos. Triner Corp., 1333 So. 
Ashland Avė., Chicago. III.

/orECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Doub/e Tšsted!DouMcAdion!

KIJfe, POV/DER
Šame P/ke Today os 44 \&mAqo 

25 ouncės for 254
Full Pack »»» No Slack Fillin^

/MILLIOMS Of P0UHDS HAVE BEEN 
>VUSEC> BY OUR GOVERNMENT

i S . I _ i.___ 2_______ ___ ___ !___________ __________________

nem.nuMin irirma

Night and Mot-ning to kcep 
them Clcan, C lear and Healthy 

Write for Free "F ve Care” 
ar **Eye Bcauty” Book

Marine Co- Depe H. S..9 F. Obio SuCMcefe

Garsinkites “N-nose”

“Naujienų” sausio 29 d. pir
mame puslapy pažymėta, kad 
šiaur-vakarinėj daly Kanados 
nuo potvynio žuvo 27 žmonės. 
Nesinorėtų tikėt, nes dabarti
niu laiku Kanadoje siaučia di
deli šalčiai su sniegu, šiauri
nėj Ontario daly šaltis siekė 
virš 73 žemiau zero. Gal būt 
apie Alaską oras kitoks, nes 
neturiu žinių iš ten per ke
lias paskutines dienas.

Labai esu pasiilgęs p. Dr. 
Margėrio raštų. Reiškiu širdin
gą padėką Dr. Margeriui už 
jo tokius gražius raštus. No
rėčiau daugiau apibūdint jo ra
štų vertę, bet.;, negaliu. Pa
lieku gabesniems, kurie pasi
stengs įvertint ne tik jo raš
tus, bet ir patį autorių. Aš, 
kaipo eilinis “N” skaitytojas, 
pareiškiu, kad iš visų musų, 
lietuviškų rašytojų viens Dr. 
Margeris savo apysakose ne tik 
atvaizduoja varguolio gyveni
mą, bet įsibriauna net į jo šir
dies gelmes. Beveik visos jo 
apysakos yra imtos iš varguo
lio gyvenimo. Labai girtinas 
reiškinys. Laukiame daugiau 
panašių raštų!

— V. Dagilis.

DUSETOS, Zarasų apskr. Va
sario 2 d. ant Sartų ežero ren
giamos trečios lengvo tipo ark
lių lenktynės. Lenktynėms 
ruošti susidarė komitetas iš 
pirm. agr. V. Butkio, sekr. K. 
Kukankos, narių: J. Liesio ir J, 
Svilo. Tam reikalui žemės ūkio 
rūmai paskyrė 600 litų premi
joms išmokėti. Komitetas pre
mijoms dar skirs iš savo paja
mų.

Lenktynės bus daromos ra
tu, paleidžiant iš karto., tris ark
lius. Arkliai turi būti pakinkyti 
su lanku. L. ž. ė

Įdomus išradimas
.......... ■ ........ i, ■ ■

KAUNAS. —^Vienas Kauno 
elektromonteris išrado nedidelį 
prietaisėlį, kurį panaudojant 
galima “atsukti” elektros skai
tiklį. Išradimas išbandytas ir 
pasirodė, kad jis veikia.

Įdomu, ar tas išradimas netu
ri kokios nors moksliškos reikš
mes? L. ž.

Prie New Jersey kranto susidūrė laivas Mohawk su norvegų motoriniu laivu Talisman. Paveiksle 
parodoma išgelbėti jūreiviai. Vienas jų1 guli sužeistas.

Radios 
Skalbyklos 

Refrigeratoriai 
TH v. i» Pečiai 

Parlor Setai 
Nauji 1935 Modeliai

Tax Warantus ir Bonus 
priimam perkant už pilną 
vertę. Per trumpą laiką..

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 8167
CHICAGO. TLL

Leidėjai Lietuvių Programų 
WCFL, 970 K., Lietuvių Valanda. 
Nedėliomis nuo 1 iki 2 v. po piet. 
WHFC, 1420 K.. Ketvertais — 
jsitėmykite naują laiką: nuo 8 
iki 8:30 vakare, leidžiama Sud
riko Krautuvės.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■KIMEKaJ
i SUTAUPYSIT PINIGŲ s
: Pirkdami Čeverykus Pas Mus i

■ 1000 porų

Musų krautuvėje • visuomet ■ 
rasite didelį pasirinkimą £ 
spalvų, didumo, stylių ir ma- ' 
teriolo.

j Mes turime čeverykus vy- J 
rams, moterims ir vaikams. ■ 
Kaliošius užlaikome visokius 

rinkimui. O kainos nebrangios

SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai 

3337 SO. HALSTED STREET

DUODAME PASKOLAS ant MORGKIŲ
Lengvais išmokėjimais nuo 5 iki 20 m

Tavo turtas apsaugo
tas per C. S. C®wm- 
ment ištaigą, Federal 
Savings and Loan 
Insurance Corporation. 
Washlngton. D. C. dėl 
kiekvieno asmens Iki 
fS.OOO.OO.

■■■■■■■■■■

A ąplendid cheese 
food for children

lt spreads 
i sllces

toasts 
melts

I DIGESTIBLE 
AS MILE 
ITSELFK.

Rusiška ir Turkiška Pirtis!
DOUGLASBATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

r Moterims seredomis iki 7 v. v.________

^ĮĮand loan association 
OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PtiONE CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Rašt,

TAUPYMO SKYRIUS. Galima 
(Income shares). Galima padėti 
kiek nori mokėti. — (Optional).

Galima mokėti po 50c. i mėnesi

lederalSavings

padėti $100,00 arba daugiau-— 
$1.00, gauti knygelę ir kada

' t

arba daugiau. — (Installment 
thrift). Mes mokame už 
kiekviena doleri dividen
dų, pagal uždarbio. Pra
eity išmokėjom 5%.

Pirma Federal ir tvir
čiausia finansinė ištaigų.

Mums jokia depresija 
nekenkė ir nekenks. Nė
ra jokių iškaščių likti, 
musų organizacijos nariu.

35s. 60c, $1.00. ■
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Fiziologiškas žino 
gaus amžius

Entered aa Sacond Qass Matter 
Marei) 7th 1914 at the Post Office 
o* Chicago, III. onder the act of 
Marcb 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
•okmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted SL, Chicago. 
(11 Telefonas Ganai 8500.

UiMkymo kalw
Chicagoje — pa&tu:

Metama ___ _____________
Pusei metų
Trims mėnesiams______
Dviem menesiams--------
Vienam mfinesiui —-------

Chicago] per iinaiiotojus:
Viena kopija ...___ _——
Savaitei________________
Menesiui___—________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštui

Metams ............   87.00
Pusei metu_________ —3.50
Trims mėnesiams ........  1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui------------------- 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams 88.00
Pusei metų--------- ,--------------- 4.00
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pafito Monev

Orderiu kartu su užsakymu.

Jauni senįiai ir seni jaunuo
liai. — žmogus yra taip 
senas, kaip jis jaučiasi.— 
Kodėl vięnas žmogus pa
sveiksta greičiau nei ki
tas? — Fiziologiškas ir 
astronomiškas žmogaus 
amžius. — Laikas.

KOVĄ LOUISIANOJE

Louisianos valstijoje eina atkakli kova tarp sena
toriaus Huey Long ir jo oponentų. Senatorius Long, 
kurį jo priešai pravardžiuoja “Kingfish”, paėmė savo 
kontrolėn valstijos mašineriją, pasidarydamas, galima 
sakyti, diktatorium. Jo įsakymų klauso gubernatorius, 
o per gubernatorių jisai valdo valstijos miliciją.

Long’o šalininkai turi daugumą abejuose valstijos 
legislaturos rūmuose. Kokį įstatymo sumanymą sena
torius legislaturai pakiša, tokį ji priima. Jisai kontro
liuoja taip pat visą eilę miestų administracijų. Tokiu 
budu nėra teisėtos jėgos Louisianoje, kuri galėtų jam 
šiandie pasipriešinti.

Be£ jisai turį atkaklių priešų. Vieni jų sako, kad 
Huey Long esąs labai neteisingus ir kerštingas žmogus, 
ir jie neapkenčią jo sauvaliavimo. Kiti eina prieš jį dėl 
to, kad jisai jiems yra per kairus. Long yra vienas kai
riausiųjų senatorių Washingtone. Savo kalbose jisai 
nuolatos atakuoja Wąll-strjčio bankierius, kapitalisti
nius trustus, misionierius ir bendrai — “stambųjį biz
nį”. Dabar jisai ypatingu aitrumu puola Rockefellerius 
ir Standard Oil kompaniją.

Long priešai, negalėdami išplėšti iš jo kontrolės 
valdžią Louisianoje, ėmė prieš jį organizuotis ir gink
luotis. Jie pasivadino “Sąuare Deal Association”. Aną 
dieną jie susirinko valstijos sostinėje, Baton Ręuge - • 
mieste, ir bandė jėgą užimti šteito administracijos įs
taigas. Tuomet gubernatorius iššaukė miliciją ir pa
skelbė mieste karo stovį. Paskui senatoriaus priešai mė
gino padaryti prieš jį ginkluotą demonstraciją, bet ir 
ji buvo išvaikyta.

Dabar šteito vyriausybė, senatoriaus Longo skati
nama, pradėjo tuos “sąuare dealerius” areštuoti^ Jkaltin- 
dama juos, kad jie darę sąmokslą prieš Longo gyvybę.

Šitaip Louisianos valstijoje susidarė kone pilietinio 
ka/o sąlygos. /

Įdomų čia pastebėti, kad ir senatorius Long, ir jo 
prįešai priklauso tai pačiai demokratų partijai. Loui- 
sįana valstijoje, kaip ir kitose pietinėse valstijose, jo
kiai kitokiai politinei partijai iki šįol nebuvo vietos. Jie 
visi vadinasi “demokratais” ir kartu jie kovoja tarp 
savęs, kaip aršiausi priešai. Iš šitos kovos gali išeiti 
vienas geras dalykas: žmonių masės, kurios tenai iki 
šiol buvo visai pasyvės politikoje, gali būt įtrauktos į 
politinį judėjimą. Sakoma, kad seųatorius ‘Liong, juosė
damas savo galią sustiprinti, stengiasi jau suteikti bal
savimo teisę ir negrams, kurie Pietuose dar vis tebėra 
traktuojami, kaip vergai.

Bet toks diktatorius, kaip Huey Long, gali pasida
ryti ir pavojingas, peš jisai nevengia smurto. Radika- 
liškos frazės ir smurtas yra tie, elementai, iš kurių tam 
tikrose apystovose susiformuoja fašizmas.

DVIDEŠIMT-ANTRA VALSTIJA

Užvakar Utah valstija ratifikavo (patvirtino) pa
taisą prįe Jungtiniu Valstijų kopstitųcijos, drlaud^iąn-’ 
čią mąžamečiams dirbti fabrikuose. Tai yra 22-ra val- 
stija, pritarusi šiam humaniškam įstatymui.

$et d?r peikia 14 yąlstim, kad tas federalinės 
stitucijos amendmentas įeiti^ j galią. Ąr bus tiek valsti
jų legisiaturų, iionnčių šitą amendmentą paremti, tai, 
dar klausimas. Prieč jį, mat> kovoja galingi ^ąįPįtahą- 
t-iški interesai, nępĄjąydąmi to, kad prezidentas Roęse- 
yeltas jau seniai yra pareiškęs jogei vaikų darbas pra
monėje turįs būti pašalintas. *

Kodėl federalinė
ino į valstijas, kad jos pasiskubintų su ratifikavimu?

Kaip senas yra žmogus?
Tai labai keistas klausimas. 

Kiekvienas pasakys, jog žmo
gus yra tiek senas, kiek jis tu
ri melų.

Skambą visai logiškai. Bet 
ar taip iš tjesų yra? Ar žmo
nės nesiąkjrią vieni nuo kitų?

žinoma, kad taip. Ir skiriasi 
jie ne tik savo išvaizda, ugiu, 
akių ir plaukų spalva, bet ir 
energija, gyvinpu.

Dažnai juk ąiums pasitaiko 
susitikti senyvus žmones, kurie 
elgiasi, kaiP Jaunuoliai. Pas 
juos tiek daug energijos, tiek 
daug • gyvumo! Ijj kitos pusės, 
randasi nemažai jaunuolių, ku
riuos galima pavadinti “jaunais 
seniais“. Išrūksta jiems jaunys
tės ugnies. Susenstą jie be lai
ko.

Ir iš viso tam tikruose atsi
likimuose gana sunku pasakyti 
žmogaus amžius. Dažnai pasi
taiko siurprizų. Sakysime, pir
mų kartų mes susipažįstame su 
kokiu nors Jonu ar Petru. Vy
ras atrodo pusėtinai jaunas. 
Spėjame, kad jis gali turėti 
apie 35 metus. Bet štai pasi
rodo, jog tas Jonas ar. Petras 
yra 45 metų amžiaus!

“Kas gi galėtų manyti, kad 
jis jau turi tiek metų!“ — sa
kome mes. '

Susitinkame' tef kitų žmogų. 
Susikūprinęs, jo veidai įdubę, 
kaktoje nemažai raukšlių. Ot, 
tikras senis, ir gana.

Spėjame “senįo“ amžių. Sa
kome, kad’ jam jųu/ arti penkių 
dešimčių metų. O tuo tarpu pa
sirodo, jog tas “senis“ dar ne
turi nei 35 metų!

Taigi, matome, kaip kartais 
sunku yra pasakyti žmogaus 
amžius.

Sakoma, kad priežodžiai ir 
patarlės yra žmogaus išminties 
perlai. Ir itaip ir ne. Laikui bė
gant kai kurios patarlės pasi
rodo klaidingos. Bet yra ir to
kių patarlių bei posakių, kurie 
slepia savyje daug teisybės.

Pavyzdžiui, 
sakoma, kad “žmogus yra taip 
senas, kaip jis jaučiasi“. Tai 
teisingas posakis, paremtas pa
tyrimais.

Ir ne vien tik patyrimais, bet 
ir grynais bei moksliškais fak
tais.

Pirmiausiai žmogaus amžiaus 
klausimų iškėlė Lecomte dų 
Nouy, garsus franeuzų moksli
ninkas iš Pasteur’p instituto. 
Per ilgus metus jis stebėjo ir 
studijavo žmones kai dėl jų 
amžiaus. Dar pasaulinio karo 
metu jis pastebėjo, kad sužeis
tieji kareiviai pasveiksta vieni 
greičiau,- o kiti lėčiau.

Kilo klausimas, kodėl taip 
yra? Kad jaunesnio mažiaus 
kareiviai pasveiksta A greičiau 
(Vadinąsi, jų žaizdos greičiau 
sugiją)\nei sopesnieji, tai.visai 
suprantamą. Tąs faktas buvo, 
žinomas ir senjau. Bet ko.^čl' 
pa&yeįkimas tarp vienodo am
žiaus kąreivių nesivysto vieno
dai: vieni pasyeiksta greičiau,' 
k.i,ti lėčiau, p irąti miršta?

Paprastai ąaįkoftia, jog tai 
pareina mio žmogutis ątyparu- 
jno.

Be,t kąs y,ra atsparumas?* 
žmogaus kūpąs yrą4 savo rųšięs 
mašina. Kadą tęs iieįmanpmai 
komplįkąotos'mašinos visos da-

nuo senų laikų

kų pakęsti ir nesugesti. Kitaip 
sakant, ji.turi gerų atsparų.

Bet tai dar nėra viskas. Ma
šina ne tik turi sklandžiai veik-1 
•ti, bet ir privalo būti padaryta 
iš geros medžiągos. žmogaus 
kūno ifaedžiaga, laikui bėgant, 
nusidėvi, susilpnėja. Bet tas 
nusidėvėjimas ir susilpnėjimas 
toli gražu nėra vienodas. Vieno 
žmogaus organizmas nusidėvi 
ir susilpnėja greičiau, negu ki
to. Na, o nuo to pareina ir 
žmogąus amžius, — fiziologiškas 
žmogaus amžius.

Fiziologišku atžvilgiu žmogus 
gali būti senesnis arba jaunes
nis nei tai rodo jo astronomiš
ki metai (metai, kuriuos paro
do kalendorius), štai kodėl mes 
turime “jaunų senių“ ir “senų

lys ir (tyleles sklandžiai v.cijkią, 
tai žmogus jaučiasi sveikas. 
JęigU (U mašina yra tikrai £?’. 
rame i

f

jaunuoliu“. Kodėl kai kurie 
žmonės be laiko pasensta? Čia 
vienų svarbiausių rolių lošia 
paveldėjimas. Po tam seka gy
venimo aplinkybės ir “jaunys
tės griekai“. Kas' degina gyve
nimo žvakę iš abiejų galų, tas, 
žinoma, greit nusidėvi, greit 
susenstą.

Pravartu bus čia pastebėti 
dar vienas dalykas. Būtent, 
kad astronomiški metai negali
ma suderinti su “fiziologiškais“. 
Vaikui
astronomiški 
metai 'turėtų reikšti tų pat, — 
tam tikrų laikotarpį? Bet taip 
nėra. Vaikui laikas bėga labai 
Jotai, — dažnai viena diena at
rodo Jyg amžinastis. Visai ki
taip yra su suaugusiu žmogu
mi, kuriam atrodo, jog metai 
tiesiog “risčia bėga“. Ir juo 
žmogus senesnis, tuo greičiau 
laikas bėga, tuo smarkiau jis 
artinasi prie grabo...—K. A.

ir suaugusiam žmogui 
(kalendoriaus)

Telegrafo ofisas Washingtono kapiteli u je. Paveiksle 
doma pundai telegramų, kurios buvo prisiųstos iš įvairių 
rikos dalių senatoriams. Vieni telegramų siuntėjai ragino se
natorius, kad jie balsuotų už Amerikos stojimų į tarptautinį 
teismų, o kiti, — kad priešintųsi itam sumanymui.

KĄ ŽMONES MANO

SMERKTINAS ŠMEI 
ŽIRU DARBAS

ir 
kad 
ten

jie 
ji- 
vi-

jo

paro-
Ame-

buvo kart- 
ir ta visuo- 
sudėjo au- 
yra paten- 
kad aukos 

ekonomiškai

Pastaruoju laiku Marijonų 
broliuku dienraštis “Draugas“ 
gavo didelį vidurių skaudėjimų 
dėl antro Lituanicos skridimo. 
Ir kai tik antro skridimo ko
misija padaro kokį pranešimų, 
tai “Draugas“ tuoj ir vėl gau
na skaudų diegulį į vidurius. 
Ir ne tik jis pats rėkia, kaip 
pakartas, bet ir savo viernus 
tarnus sukursto, kad 
rėktų. Ir tai vis kalba, 
sai tai daro dėl kokios 
suomenes reikalavimo. 

* J t

“Draugas“, kalba, kad tų 
visuomenė nepasitiki, neprita
ria antram -skridimui, ir per 
tai dabar reįkalauja atskaitų, 
lyg, rodos, kad ALTASS Ko
mitetas nebūtų atskaitų skel
bęs. Juk atskaitos 
kartėmis skelbtos, 
menės dalis, kuri 
kas, be abejonės, 
kinta, nes mate, 
buvo tinkamai ir 
suvartotos.

Daugiausiai “Draugas“ ir jo 
viemątyčiąi pyksta dėl tų, kad 
jie sųmąųė (ir sumanė ne jie, 
tik jie nori tų sumanymų pa
naudoti savo politikai.—Red.). 
Dariui ir Girėnui pastatyti pa
minklų Chicagoje, ir tas dar
bas jiems taip gerai nesisekė, 
kaip kad sumanytojams antro 
skridimo. Juk ir vienas suma
nymas įr antras yra geri ir 
remtini. Bet kad Amerikos lie
tuvių visuomenė pritarė dau
giau antram skridimui, tai tas 
pasirodė iš gausingo aukų su
dėjimo antram skridimui. Ki
taip sakant, Amerikos visuo
menė prįtąyė geriau pirma įvy
kinti ąntrų skridimų, o tik vė
liau pradėti vykinti pariui ir 
Gdreąui paminklo statymų. Ir 
dėlto šiuo tarpu paminklo sta
tymo, komitetas tegali pasigir
ti labai mizernomis aukomis, 
nes Amerikos lietuvių visuo
menė panorėjo pirma įvykinti 
antrų skridimų ir tik po to 
pradėti paminklo statymo dar
bų.

Kodėl “Draugas“ ir kiti an
tro skridimo priešai taip ne-, 
krikščioniškai šęlstą, koliojasi 
ir purvais drapsto ąnt antrų 
skridimo komiteto jiarių? Ar 
Darius ir Girėnas savų testa
mente nėra pasakę:
gu mums Ątląptas bus rustus; 
ir priglaus rąumis sąyo gelmė
se, tai musų Žuvimas ir mąsy 
tas žygis tegul bąną pąskąti- 
ųipiu Amerikos lietuvių jąųnų- 
jai jkįąrtyį, kųd '^^tylętytų rąn-, 
kų, ir pasiimtų musų prądė-’' 
Ja darbų dabaigtj ir įyykįn- 
4-i>»

Nors gal ąeyįsąi žodis žįęęiin

“Kad jei

sireiškimus, bet mintis ta pa
ti, kas ten yra pasakyta.

Tai dabar matote, gerbiami 
“Naujienų“ skaitytojai, kad 
ALTASS komitetas vykina tik
tai Dariaus ir Girėno testa
mente nužymėta- tikslų. Kad 
tų darbų pradėjo vykinti “Nau
jienos“, tai ar už tai t reikia 
pykti, koliotįs ir kaip bepro- 
čiams purvais drapstytis? Ma
tote, čionai pasirodo didesnis 
“Draugo“ pavydas ir už Kris
taus meilę, kuria jie taip skam
biai visada garsina, ne tiktai 
bažnyčiose, bet kur tiktai pa
sitaiko proga.

Juk Jėzus Kristus mokino, 
kad reikia mylėti ne tik savo 
draugus, bet ir nedraugus. Tai 
kodėj “Draugas“- Kristaus pri
sakymų nepildo? Kodėl jisai 
sau nepatinkamus žmones nie
kina, šmeižią, koliojasi, ir ko
dėl šitam musų didvyrių pra
dėto darbo užbaigimui nori vi
sokiais budais pakenkti?

Juk taip pat Jėzaus Kris
taus prisakymas yra, kad “Ne
daryki to kitam, ko nenori, kad 
kits tau darytų“. Ar tai čio
nai “Draugas“ irgi neprasižen
gia su

žmoniškumo prisakymais? Jei
gu “Draugas“ butų sumanęs 
įvykinti antrų skridimų, ir jei
gu taip “Naujienos“ butų už
puldinėjusios “Draugų“, kaip 
dabar kad “Draugas“ daro, tai 
ar tada nebūtų verksmo ir dan
tų griežimo? Aišku, kad tada 
“Naujienos“ butų juodesnės ir 
už velnių.

Juk “Naujienos“ ąiekur ne
buvo ir nėra priešingos Da
riaus ir Girėno paminklo sta
tymui. Tiktai jos pasiėmė an
trų skridirhų įvykinti pirma, ir 
tik tų padariusios rems pa
minklo statymo reikalų. Dėlto, 
jeigu “Draugas“ nenori būtį 
apšauktas lietuvybės slopinto
jų, tai turi nutilti ir daugiau 
jokių pletkų, šmeižtų ir nesą
monių neskleisti prieš ALTASS 
komitetų, ir visų antro skridi
mo darbų. Nes skridimas į- 
vyks, ir jeigu Dievas šitų žy
gį laimins, tai tikrai bus išpil
dytas musų garbingų didvyrių! 
Dariaus ir Girėno testamen
tas,—Atlantas nugalėtas spar
nuoto lietuvio, ir suteikta vi
sam pasaulyje lietuviams ir 
Lietuvai garbė; o Amerikos lie-

Kristaus nustatytais tuviams ir kartu “Naujienoms“

pagyrimas už to žygio įvyki- 
nimą, rėmimų kovojimų ir ap
gynimų ALTASS komisijos nuo 
gausybės priešų, pavyduolių ir 
lietuvybės idėjos niekintojų.

—Jonas Selickas.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščiu bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

5iai« laikais1 jokio biznio įmo
nė be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų skaičių.

Amerikos įmonės gerai su
pranta, kad be geros reklamos 
neapseisi. Kuo daugiau rek- 
lamuojiesi, tuo geriau sekasi.

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus Į laikraščius, 
visuomet apsimoka.

Kas garsinasi "Naujienose", 
tas visuomet turi naudus.

ŠI SAULĖ TURĖS BŪTI PUSĖTINAI ŠILTA

R.ETURNING 
COMFlbEMCE -<*»š

pataikiau pakartoti musų clict
stovyje, tai jį gali daug vyrių testamente pasakytus iš

Bnįw
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Stanley P. Mažeika’s Aces Meet Bnlaw Aces 
in Featured Game Tomorrow

J. F. Eudeikis Blue Ribbon Boosters Encounter 
The Red Roses At 4 P. M.

By J. į. Žukas

find these 
some

Kluch- 
strong- 
Mažei-

Tomorrow will 
four teams giving you 
real thrill and fine exhibitions 
of classy basketball. The Bulaw 
Aces is the only team left that 
has a chance to break the vvinn- 
ing streak of those Mažeika’s 
Aces. The Bulaw will be out 
there to stop that long-line of 
vietories and also fighting to 
get into the semi-finals. If 
they should win they will “sail” 
right into the semi-finals. Būt, 
then, if they lose they štili 
have a chance to probably play 
a tie-off for that 4th place.

The Bulaw line-up will pro
bably consist of Kuchin, “Al” 
Lauchiskas, Romonosky, Golden 
and Gudaitis. Kuchin will try 
to make that 6 points that has 
to make to get on top in the 
individual scoring column.

“Benny” Budrick, Jesen, Rai
nis, Laskey and “Joe” 
inskas will form the 
powerfuj team of the 
ka’s. PROMISES TO
GREAT GAME. DO NOT MISS 
IT.

\Vith 3 loses marked up 
against the J. F. Eudeikis Blue 
Ribbon Boosters and encoun- 
tering a fast team as the Red 
Roses tomorrovv they ought to 
present a fine basketball game 
for the spectators. The Eudei
kis have a fine chance to enter 
the semi-finals if they win 
from the Red Roses. Then on 
the other hand the Red Roses 
also have a chance to enter 
the semi-finals if they beąt 
Eudeikis team.

The Red Roses have shown 
the spectators that they have 
a mighty well balanced team 
in their lašt 5 games. The Red 
Roses will send Anoskis, Be- 
nish, Orban, Shvezda and Bal- 
shitis against the J. F’s. Watch- 
ing this boy Anoskis handle 
the bąli on the free-throw line 
is a sight for sore eyes.

I The old “five horse-men” will 
probably start for the J. 
They are Conrad, Watch, 
riek, Wanago and 
up
PECT A GREAT 
J. F. EUDEIKIS 
BON BOOSTERS. 
Banner’s A. C. to

Pat- 
em"push

Tony Lauraitis. WE 
GAME YOU 
BLUE RIB-

battle it eut 
for 5th place against 

IMPS at 2 P. M.
the

The Banner’s and the 
are tied for 5th place and 
they meet tomorrow at 2 P. M. 
they will be playing for 5th 
place. Both teams are evcnly 
matehed and ought to present 
a great game.

Blinstrub of the Imps who 
has scored 59 points in 8 games 
will be trying his best to boosl 
that totai up to 71 points, the 
totai held by the highest scorer 
Art Pikas. Stanaitis, Yanuška, 
Nutowc and Kuchin will fili in 
the ręst of the line-up.

Banners are to have “Sol” 
Rice, Mc Givney, Mc Cabe and 
the “seraping” Johnson bro- 
thers. In their lašt encounter 
the Mažeika’s they played a 
fine game and in the lašt few 
minutes of play almost beat 
them. If they can hold down 
Blinstrub of the Imps they wiŲ 
turn oirt winners. *

Belskis Bosters to meet the 
Atlantic' Villagers

The Belskis Boosters will try 
and make it tough for the> 
Villagers to enter the semi- 
finals. If the Villagers beat the 
pelskis they enter the semi- 
finais without a doubt. Ttye 
Belskis Boosters have lošt 
many of elose games and the’re 
due for a vietory. Capt Yuška 

. tvill aiajrt iluat flhuiin H

Imps 
when

Belskis, Raginis and Vitkus.
The Atlantic Villagers will 

present that powerful scoring 
machine consisting of Lucid, 
Sullivan and Hollender. Joe 
Boyle will be at guard playing 
hjs great defensiv.e game along 
with Joe Lackawitch former 
Saint Pat’s star.

This gamę will start at 3 P. 
M. and will be played at Fuller 
Park located at 45 th and 
Princeton Avenue.

SCHEDULE FOR TOMOR- 
ROW’S GAMĖS

♦ ■ * ■ . •

M. Banner A. C. play2 P. 
Imps.

3 P. M. Atlantic Villagers 
play Belskis Boosters.

4 P. M. J. F. Eudeikis 
Ribbon Boosters play Red 
Roses.

5 P. M. Stanley P. Mažeika’s 
play Bulaw Aces.

Red Birds receive a “bye”.
Washington A. C. receive a 

“bye”.
GAMĖS PLAYED AT FIL- 

LER PARK LOCATED AT 
45th AND PRINCETON AVĖ. 
TIME: First game 2 P. M. Lašt 
game 5 P. M.

SEE YOU ALL TOMORROW

Laivas “President Jackson” prie japonų tavorinio laivo 
“Hokuman Maru”, su kuriuo įvyko nelaime Ramiajame van
denyne. Amerikiečiai išgelbėjo 45 japonų jūreivius.

Blue

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

kur nors pieno ir 
jūsų dukteriai. Jis

saloje liko tik dvi

Aš, nuvažiavusi pas mote
ris, — kurios gauna pienų, — 
aiškinau, kad vienas kūdikis 
serga, jam reikalingas pienas, 
— jei ne, — jis mirs. Prašiau 
tik porų šaukštukų nuo kiek
vienos kvortos. Moterys sujti- 
kb. Aš prikolektavau užtekti
nai pieno, kad išmaitinus ser
gantį kūdikį. Už kelių dienų 
kūdikis pasveiko.

— Tas sergantis kūdikis bu
vo štai ši mergaite, — mano 
duktė. — Paaiškino man pa
žįstamoji moteris...

Dailės paroda Mar 
shair Field ga

lerijose
ši p^ro<jlia yra Indianos daili- 

ninikų, vįtdinąsi: Hoosier 
Salon of Indiana.

4 ■

Praeitų pirmadienį atsidarė 
metine Indianos dąilininkų 
draugijos, įoosier Salon oi’ In
diana, dailės pagoda. Paroda 
yra labai jdpmi ir įvairi gra
žiais ek,spona,tais. Eksponatai 
didžiumoje yra Realistinio po
būdžio; labai mažai tesirąnda 
taip vadinamų “modernistinių” 
ekspoųatų. ši.oję parodoje In
dianos Sand Dunes ežero mau-

i , , • s . . ' • I

dyklių ląndšąftai, piešti Frank

Dudley, yra labai įdomus. 
Taipgi čia randasi keletas ge
rų portretų Wyman Adams ir 
Mary G»oth pieštų.

Paroda tęsis keletą savaičių. 
Įžanga dykai. Paroda randasi 
Marshall Field galerijose, ap-

trame aukšte, prie Washiųg- 
ton ir Wabash gatvių kąmpo.

Žvalgas.

GARSINKITŠS 
NAUJIENOSE

Ąfyda Namų Savininkams
Galit pasiskolinti $100 iki $2,000 pataisymui savo 
namo. Paskolą atmokėsite lengvais išmokėjimais 
nuo 1 iki 5 metų.

Ateikite ir pasikalbėkite su mumis.

HALSTED HCHANGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted St

BRIDAL SHOPPE
Musų specialybe—^šliūbinės suknios 
ir velionai, gatavos arba užsaky
tos. Turime dideli pasirinkimą ir 
kitokių ’ įvairių dresių.

1516 MILYVAU^EE AVĖ. 
įPJione Armitage 2189.

UŽKVIETIMASjJOMABKĄ ''

GRANO OPĘNING
Vasarip-February 2 d., 1935 m.

GRABNYČIŲ DIENOJ, 
Kviečiu visus Kriukiečius, Pašvintiniečius, Joniškiečius, 

ir visus Ex-Kareivius ir Legionierius ir kitus draugus 
. mus. Turesiihe skanių valgių, net dideli parš? iš pat 

Skanaus Kvaso ir Blatz Alaus. 
Užprašo savininkai: JULIUS J. BALCHUNAS ir LEO

ža ganiečius 
ir pažįsta- 
Joniškio jr

____________ .________ . - Z. LITWI-
NAS—-SPEEDWAY TAVERN, 4618 So. Western Avenue.

Mrs. Hąrrison, — pasiturin
ti moteris. Savo gyvenime iš
moko šešias skirtingas kalbas 
IiLteligentiška. Su savo vyru 
apvažinėjo beveik visų pasau
lį. Matė visko. Gyvenimas tur
tingas ir įvairus. Moteris da
bar jau nebejauna. Ji pasako
jo savo atsiminimus. — Koks 
svarbiausias įvykis buvo jos 
gyvenime?

Važinėdami su vyru po pa
saulį, ji sustojo mažoje sulo
je, netoli nuo Floridos. Teų 
buvo viso tik du šimtai gyven
toji^. Bet oras kuo puikiausias. 
Klimatas maloniausias. Gyve
nimas — kaip legendariniame 
rojuje! Ten jie apsistojo ilges
niam laikui.

Begyvenant toje saloje, už
puolė uodai. Tokie baisus uo
dai, kokių jie nebuvo matę ple
kui- kitur. PakeĮeiyiąi pagali 
jų pakęsti. Turi bėgti iš tos 
salos. Blogai žmonėrhs; — gy
vuliams dar blogiau. Išdvėsė 
vjsos karvės. Palijo ,be pieno. 
Q laivas atplaukia tik sykį į 
dešimtį dienų. Kas bus? Kuy 
maži vaikai gaus deno?...

Chicagos pasaulinėj parodoj 
1934 m. Mrs. Hąrrison buvo 
svečių priėmėja. Tokį jj turė
jo ęlarbą. Vieną dieną atsjląn-i 
ke į jos ofisą moteris, apie ke
turių dešimčių penkių metų 
amžiaus. Su savjųi apsivedė la
bai gražią mergaitę. Ta mer
gaitė, kaip iš pieno plaukusi: 
mėlynos akys, kaip giedras 
dangus, geltoni plaukai; auk
šta, tiesi, kaip nendrė. Raudo
ni skruostai; sveika; šypsosi.

— Labą dieną. Ar tamsta 
esi ponia Hąrrison ?

— Taip. Atsakė ji.
— Aš, su savo ,dukteria, ąt- 

vąžįavau j Ohicagos pasaulinę 
parodą. Bet svarbiausia; atva
žiavau padėkoti tamstai už iš
gelbėjimą mano dukters.

— Kaip tai? Ką aš jąj pa
dariau gero? Kada aš ją jšgel- 
bėjau e^erp? Aš niety ne
atsimenu. Ką tamstą kalbi ? Už 
ką tamsta man dėkoj i? Tur 
būt, tamsta turi klaidą ? /

» » o
< Ar atsimeni tamsta, kad 
1919 metais tamsta su savo 

sHto irt Mžab. jste-.

j e. Ten užpuolė nuodingi uo
dai. Nuo tų uodų išdvėsė vi
sos saloje karves. M.es netu
rėjome pieno. Mano mergaitė 
sirgo. Aš atbėgau pas jus, pra
šiau gauti kur nors mano mer
gaitei pieno...

Taip, tiesa, dąbar atsime
nu... Aš nubėgau pas pieninin
kų, maldavau jo, kad jis būti
nai gautų 
pristatytų 
atsakė:

— šioje
karvės. Aš turiu savo kostu- 
merius; jei tamsta mokėtumei 
ir 'penkis dolerius už kvorta 
piejio, aš negalėčiau tamstai 
galuoti. ' •

Aš jam pasakiau: aš važiuo
siu su jtamąta jsykiu, kaip iš- 
vąžinęsi pieną., ,Aš bandysiu 
išaiškinti moterims, kad jos 
duotų man nors biskutį pie
no.

— Gerai. Gali tamsta su 
manim važiuoti.

— Aš žiurėjau į tų maloųių 
ir gražių mergajtę, o per ma
no skruostus džjaugspio aša
kos riedėjo. — Tai buvo Ai
džiausia laime ir džiaugsmas 
piano gyvenime.

Skelbimai Naujienose 
duoda naud$ dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

PILĖS
Be peilio, deginimo arba skausmt 
MfiALINfiS VOTIS, 8PRAOAS, KRAUJI
NI TUMKRIAI, FISSURES, FISTULAS, 
l’RURITIS (NlcžnnčIoH Pilės), PROS- 
T R AT 18 Ir kiton niėAlinėH ligos gydoinon 
muilų Švelniu Ir nenkaudžlu VARICUR 
Metodu.
Mes ypatingai kviečiame tuos, kurie yra 
netekę vilties būti pagydytais. Yra sta- 
člok nuoHtabu kaip tos rūsčios, be vilties 
l’gos greit utsillepla i fi| trcatmenti).

VARIUOSE
GYSLOS IR VOTYS

Greit Ir be Skausmo Panaikinamos. 
Daugelis žmonių mano, kad Jie kenčia 
nuo RIIKUMATIZMO, NEURITI8, NKU- 
DALGIA, ARTHRITIS, NERVIŠKUMO, 
PUSI,ES, AR INKSTŲ LIGOS, kuomet 
Jų liga tikrai paeina niio VARIUOSE 
GYSLŲ, VOČIŲ, SUTINUSIŲ BLAUZDŲ 
arba MASINES LIGŲ.
BE IŠLIKIMO IS DARBO

ARBA IŠ NAMŲ
The VARICUR padarč tūkstančius links
mais — KODĖL NE JUS?' ' ’ 

REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELES 
v 1 r DYKAI. ’

DYKAI EGZAMINACUA IR PATARIMAS 
Offso valaMdos’: I) llil 8 ^ascllen, AnVrad. 
ir Pcnktad. tiktai nuo O iki 6.—Neda
liomis niio 0 iki 1 po piet.

VARIGUR 
INSTITUTE

St VEST RANDO.LFB ST. 
4-tos lubos Garrlck Theatre Bldg.

DU DIDELI MAIŠAI PILNI JUOKU 
Lietuvių Baltos Žvaigždės Pašaipiais Klubas Rengia Didelį

Balloon Šoki
*

. — kuris įvyks —f z

Subatoj, Vasario-Feb. 2 d., 1935 m.
WEST SIDE SVETAINĖJE

Muzika bus 1934 metų pasaulinės parodos Orkestras.
Pradžia 8 valandą vakarė. įžanga 25 centai

(Buvusioj Meldažio) 2242 West 23rd Place.

VS........... ■■■ .....-.....  .............................. . . ii

KRIAUČIŲ BAU1US 
Šeštadienį, Vasario 2 d., 1935 m. 
Amalgąmated Clothing Workers of 

America Local 269 
AMALGAMEITŲ SVĘTAINęJE

: į 333 So. Ashland j Avenue
Pradžia 7:30 vai. vakaro.

Visi kriaučjai ir jų draugai kviečiami atsilankyti. ’

Šlifuoti AKiniąi
Sustiprins regėjimą

B Pritaikinti jūsų akims
F nužemintomis kainomis

I X

Apsaugok regėjimą, pri- 
žiūrėk gerai akis, o 
reikės niekuomet gailėtis1®4^
Prarastąjį regėjimą, silpnas ir 
akis galima dažnai

i, silpnas ir kreivąs, 
__ __ atitaisyti su naujai 

išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. '
_ ' Jie ausaugos jūsų akis, pašalins a^ų

nuoVergi ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais skaityti mažas rai-

Pulkus V
Zylo-Shell X 
rėmai paura 
£iną veidą

dės/siūti ir aiškiai toTi”ir*’arti’ matyti."Išbandyk Šiuos nuostabius akiniu?.

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th Street — Telefonas Yards 18219

SKELBIMAS VERTAS $1.50
Prie musų reguliaraus $5.00 Ringio and Permunent Wave. 

TIKTAI TRUMPAM LAIKUI.
Visokios RųSies l’ERMANENTUI kainos yru nuo

*1.95 lk‘ *2.45~*3.45 "“*5.00'”7.50
FINGER WAVE — 25^ l’enkt. ir šefttad.

SHAMPOO FINGER — I’ęnktad. ir -tyštad.—EDA
WAWrRlNSK ■ • ........

Penktadieni Ir—
MARCEL ........   pefttadieny

LY ANN BEAUTY SHOPPE 
6234 So. Western Avė.

Telepiione PROSPECT 0818

‘ ' IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
AUBURN PARK TAVERNO

Kurio saviųinku yra visiems žinomas Draugijų veikėjas 
ANT. ZALAGENAS 

Atidarymąs įvyksta

Subatoje, Vasario 2 d., 1935
7134 So. Racjjie Avenue

Bus labai skanių ’ užkandžių, piuzika ir daug kitokių 
smagumų veltui.—Kviečia visus savo draugus lir pažysta? 
mus atsilankyti. A. ZALAGENAS

Spaudo
Pydąromę Vitfemę Greitai ir Pigiai

artus

BIZNIERIAMS
> ■'. -jureAi ii-.ir., j jir;
Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

D R Ą U G I J O
/ . ' » /■ •*. K , '

' •■*** ■■

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vėdaruos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos yecįamos, su specįalėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Į7> $outh Halsted Street,
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Iš Draugijų Veikimo

Ir įdomių dalykų

RADIOPolitiKa skausmų
Budriko Valanda

sekmadie

Sausio

Trečias kalbėjo republikoni

Gerkit ir Reikalaukit

Mat

MFTINIC III ■■ I I II IW
PARLŪR SETAI

SEKMADIENY

Rengs prelekcijas

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 SOUTH HALSTED STREET

PRADŽIA 3:30 VAL. PO PIETŲ

Vatiniai matrasai

PROGRAME DALYVAUJA 250 ARTISTŲ

ši organizacija gale* 
tų daug ką padaryti

Taipgi kiti Roselando 
kliubiečių nutarimai

NATHAN 
KANTER

SIttKHT KENTIKKI
BOURBON ■

riam dalyvaus keletas žymiu 
dainininkų, muzikų ir kalbėto
jų. Bus ir kitokių įdomių da
lykų. Todėl, nepamirškite pa
siklausyti. XX.

kalbėjo Leslie

‘Tiesos” incidento

Už alaus bačką bus 
republikonais

Pašalpos Kliubą. Na 
ir du delegatus įrašė 
S. Narkj ir J. Baltuš

Keistučių kliubo jėgos yra di 
dėlės ir skaitlingos

Koncertui užsibaigus—linksmus 
šokiai iki vidurnakčiui

likt
eiti

Chicagos Lietuvių Symfonijos 
Orkestras

Stasys Rimkus, baritonas
Anelė Steponavičienė, sopranoM. P. Jovarauękas ir J. P. Bertulis, Savininkai 

2310 WEST ROOSEVELT ROAD 
Tel. Seeley 8760 
CHICAGO, ILL.

ROSELAND
d. Suvienytas Lietuvių Politiš 
kas kliubas turėjo savo meti
nį susirinkimų.

Po formalumų ir raportu at 
ėjo politikos klausimai. Skai

Atsilankę aukų rinkėjai su
rinko <$9.60 dėl minusios Gai- 
delienės,

Buvo svarstyta konstitucija. 
Buvo du projektai angliškas ir 
lietuviškas. Lietuviškas buvo 
mažesnės vertės, pilnas baus
mių, bet p. Barčekas jį užgy- 
rė svarstymui. Jis, mat, turi

Ryt dienų, 
nj, Chicagos ir kitų miestų 
lietuviai gėrėsis puikiu radio 
programų iš stoties WCFL, nuo 
1 iki 2 vai. po pietų, kuriame 
dalyvaus musų žymus daininin-

Rytoj, nedėldienį, 11-tų va
landą prieš piet per stotį 
W.G.E.S. reguliariai eis Nedėk 
dienio lietuviškas programas, 
kurį savo lėšomis ir pastango
mis leidžia Progress Furniture 
Company Krautuvė, 3224 So. 
Halsted Street. Programui va
dovauja šios įstaigos bendra
darbis bei žymus dainininkas 
Jonas Romanas. Teko patirti, 
kad ryt dienos programas, ku-

Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn 
Birutės Choras
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras
Aldona Malelo, šokėja

(.EŪUOR COMt’ANY

VISI
per

nebuvo išpildytas. Nuro- 
kad lietuviai neturi atsi- 
mio progreso politikoje ir 
su prezidentu Roosevel-

RO OSEVELT
FURNITURE CO. Ine.

savo
Apsvarstyta puse. • '

Kada pasibaigė susirinkimas 
pradėjom gerti republikonišką 
byru, už kurį vėliaus reiks gan 
brangiai užmokėti.

Beje mAno korespondencijoj, 
kuri tilpo Naujienose gruodžio 
mėnesyj įsiskverbė dvi klai
dos: vietoj Carček turėjo bū
ti Barček, vietoj Camblauskas 
turėjo būti Bamblauskas.

Senas Antanas.

Lietuviškos 
Degtinis

komunistai sumanė po 
priedanga “bendro fronto” pa- 
seimavoti. O kad pasirodyti ne
visai tuščia bačka, reikalinga 
pašalinių draugijų. O jei juos 
nesiduoda užmauti ant bimbiš- 
ko ukučio, galima ir visai jų 
nesiklausti. Užrašei ir viskas.

naši nuo 
litikierius 
alaus.

Antras
Bec.k, demokratų kandidatas į 
aldermanus. Jo kalba buvo gan 
rimta. Jis nurodė, kad repub- 
likonų prižadai vėju pamušti. 
Pavyzdžiui jų pažadas praves
ti antrą gatvekarių linijų nie
kad

Po to nutarta parengti Lie
tuvos nepriklausomybes ap- 
vaikščiojimų vasario 16 dienų. 
Tam tikslui išrinkta komisija 
iš penkių. Kų jie nuveiks tai 
klausimas.

ganas num 
bė ilgą bolševikiškų draugijų 
sąrašų. Tame sąraše dar iš pat 
viršaus įterpė ir Lietuvių Keis
tučio 
priedui 
būtent

Apart valdybos, raportus su
sirinkime išdavė revizijos ko
misija, į kurią įeina p-lės Che- 
pas, Rudgalvis ir J. Eringis.

Valdyba išdavė raportus žo
džiu, apart pirmininkų. Pirmi
ninkas davė raštiškų raportą. 
Prie protokolų rašt. S. Narkio 
raporto iškilo pusėtinai karštų 
diskusijų. Brooklyno “Tiesa” 
Darbininkų Susivienijimo Or- 

1934, paskel-

Specialis išpardavimu* miegamųjų kambarių 
(BEDROOM) setų. 

Aukštos kokybės bedroom setą susidedantį iš trijų 
dalių dabar pas mus gausite 

tik už .................. .......... ................................

pasekėjų iš* republikonų.jkai: ponia Elena Rakauskienė, 
soprano; Kazys Pažerskas, ba
ritonas; Makalai ir Budriko 
radio muzikantai.

šie programai yra leidžiami 
Jos. F. Budriko radio ir ra
kandų krautuvės 3417 South 
Halsted st., kurioj dabar yra 
didelis pasirinkimas naujausių 
radio ir skalbyklų. P.

priimta laiškai nuo1 progresyvių kandidatas Sead. 
šis irgi nepasakė nieko naujo, 
tik pasigyrė, kad išėjęs uni
versitetus ir užimąs superin
tendento vietų Boston Store.

Išklausius kalbų, kliubiečiai 
indorsavo republikoiių alder- 
manų Lindel, nes šis davė bač
ka alaus.

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

MATRASAI! MATRASAI! MATRASAI!
Springsiniai matrasai ...... ............................

• Sekmadienį susirinkimas
Sekantis Kliubo susirinki 

mas įvyks sekmadienį, vas. 3 
d», naujoj vietoj, Hbllywood 
Inn, 2417 W. 43rd St. Laikas 
tas pats. — Narys.

tyta ir 
kongresmano A. J. Sabath, nuo 
majoro E. Kelly, nuo Pečiuke- 
vičiaus ir nuo A. Mitchelio.

Pakviestas buvo 'kalbėt 9-to 
wardo aldermonas Lindel, re- 
publikonas, kuris lietuvių la
bai neapkenčia, bet laike rin
kimų nori gauti ir lietuvių bal
sus. Todėl nesigailėjo kompli
mentų Lietuvai ir lietuviams, 
pripasakojo visokių nebūtų ir 
nebusiančių dalykų, kuriems 
galėtų patikėt tik mažas vai
kas. Jis žino, kad politikoj 
musų kliubiečiai nedaug . ski- 

vaikų. Jiems tas po- 
geras, kurs duoda

Visone Alinėse

Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Boųrbon

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St 

Tel. YARDS 0803

Apšvietos komisijų, prašant 
Dr. Dunduliui, nutarta padi
dinti iki 5-ių narių. Teko su
žinoti, kad Apšvietos komisija 
jau pradėjo darbą. Rengiasi 
duoti prelekcijas sekančiame 
Kliubo susirinkime. Prelekcija 
busianti sveikatos klausimu. 
Prelegentas Dr. Dundulis.

Biznio komisija irgi dirba. 
Teko matyti biznio komisijos 
bosų W. Buišą ir ve ką iš jo 
sužinojau. Kliubo piknikas bus 
16 d. birželio—Liepos darže. 
Prizais bus duota virš trijų 
šimtų dolerių vertės dovanų 
— daiktais ir cash. Tikietai 
jau esą atspausdinti. Visi na
riai turėtų gauti nemažiau 
kaip po vieną seriją, o dau
giau, jei galima.

Mačiau W. šarką, tai Keis
tučio Kliubo finansų “minis- 
teris”. Sako, kad sekančiame 
Kliubo susirinkime pradėsią# 
dirbti su visu štabu nuo 10 Vai. 
ryto. Reiškia, nariai galės su
simokėti dar prieš pietus.

Lietuvių Keistučio Pašalpos 
Kliubo metinis susirinkimas 
įvyko 6 d. sausio, Liberty 
Grove svetainėj, 4615 So. Mo- 
zart St. Susirinkimas buvo 
skaitlingas, tur būt, kad me
tinis, o kaipo tokis, užintere- 
suoja daugelį narių, o prie to 
dar “Vilnis” šaukė visus savo 
vernuosius susirinkti, mat 
jiems rūpėjo apginti bendro 
fronto politinį šmugelį, bet tas 
jiems nepavyko.

Kadangi Keistučio Kliubas 
nebuvo prisidėjęs prie jokių 
seimų šaukimo, tai, kad pa 
tirti kaip Kliubas pateko į sei
mo šaukėjus, S. Narkis buvo 
paprašytas paaiškinti dalyką. 
Narkis turėjo pripažinti, kad 
Kliubas nėra rinkęs tam sei
mui dejegatų ir, kad jo var
das panaudotas be jo žinios 
ir sutikimo. Apart to, S. Nar* 
kis, kiek man yra žinoma, ši
toje fabrikacijoje įtarė J. Siur- 
ba, “Tiesos” redaktorių. Ir iš- 
tikrųjų, Siurba dabar ir trina
si Chicagoje. Bėgyje diskusijų 
komunistų pritarėjai, negalė
dami pateisinti sauvališką nau
dojimą Kliubo vardo, bandė už
ginčyti, kad Kliubas, kaipo to
kis, nėra naudojamas, o daly
vauja tik nariai.

Bet pirmininkui perskaičius 
originalį ‘Tiesoje” tilpusį 
tą, jie turėjo sutikti ii 
balsavo už atšaukimą 
spaudą.

R’ ‘'

DON’T 
NEGLECT 
A COLD

t
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Lietuvių graboriai planuoja daug naujų 
reformų laidotuvių tvarkoj ir profesijoj
Jų pakeistas vardas oficialiai “LAIDOTUVIŲ DIREK

TORIAI”; Asociacija legaliai gyvuoja

Kaip jau buvo minėta pir- dėlę špaltą, pažymint tik var- 
miaus, Chicagos Laidotuvių Di
rektoriai susiorganizavo ir su
tvėrė Laidotuvių Asociaciją — 
tuo pačiu laiku pakeisdami 
“Graboriaus” vardą į “Laido
tuvių Direktorius”.

Taigi, Asociacija dabar ir le- 
gališkai gyvuoja. Sakau lega- 
liškai, nes mes jau turime 
“Charterį” ir Konstituciją, ku
rios įstatu visi nariai turės pri
silaikyti.

Tobulins profesiją
Tikslas šios Asociacijos yra: 

palaikyti draugiškus santykius 
tarp graborių, ir pakelti pro
fesiją į augštesnį laipsnį, kaip 
darbu, taip ir pasielgimu.

Antras tikslas šios organiza
cijos, duoti žmonėms geresnį 
patarnavimą, ypač tiems, ku
rie gyvena toliaus nuo lietu
viais apgyventų kolionijų — 
suteikiant koplyčias pas savo 
narius, ar, jeigu tokios ' arti 
nesiranda, bus parūpinta pas 
svetimtautį.

Taigi, pašaukus bile narį šios 
Asociacijos, nereikės patiems 
rūpintis 
kalu.

Narių 
jos bus

dą, pavardę, antrašą ir telefo
ną. Toji permaina, kaip “Gra- 
boriaus” vardo, taip ir apgar
sinimo, bus atlikta greitu lai
ku visuose laikraščiuose.

Reformos
Kas link garsinimų progra

muose, bei kitokiais budais, — 
nutarta visai negarsintis, nes 
tas sukelia tik kivirčus tarp 
narių, o antra, apleidus su ap
garsinimu vieną, ar kitą „drau
gystę, bei šiaip kokį parengi
mą — susidaro pasipiktinimas 
iš rengėjų pusės.

Taipgi, tarp kitko 
keltas klausimas kas 
statymo “Kvietkų
(door crepe) prie koplyčios du
rų, — ženklinant, kad koply
čioj randasi šermenys.

„Visi buvo tos nuomonės, kad 
“ženklas” prie koplyčios durų 
nėra geras paprotis, nes veik 
visos kitos tautos to nedaro, 
net pasityčioja iš musų 
pročių.

Žinoma, tą dalyką mes 
liksime spręsti visuomenei,
jeigu ji pageidaus to “ženklo”, 
tai ir toliaus bus pildomas jų 
noras.

buvo iš
lipk pa- 
ženklo”

pa-

pa-

su šiuo ar kitokiu rei-

vardai šios Asociaci- 
sugrupuoti j vieną di- J. Liulevičius.

Kas ką sako
gyvais klausimais

Naujienų landus reporteris 
Frank Bulaw kasdien netikė
tai atsiklausia įvairių žmoiuų 
apie įvairius mažos ir dideles 
svarbos dalykus, ir ką kas pa
sako, tą jis čia trumpai pa
duoda.

vė, tai man geriausia patinka 
kaimiečių dainos ir muzika.”

Bronis Butkus, 5417 South 
Hoyne Avė. — “Nežinau, ką 
čia ant greitųjų galėčiau at
sakyti. Man rodos, kad lietu
vių radio programai yra įvai
rus ir man visi labai patin
ka.”

Antanas Dabulskis, 4517 S. 
Rockwell St.
skirtumo. Patinka dainos, mu
zika ir kalbos, by tik 
žiai.”

“Man nedaro

gra-

Apie radio progra 
mus

A

Tai buvo klausimas ir 
maž-daug iš dailės srities: 
tamstai geriausia patinka 
tuvių radio programuose?

Ir štai ką atsake sekami 
ra i ir moterys:

Anna Dambrauskas, 1817 
34th St. —

vėl
Kas
lie-

vy-

w.
Aš mėgstu visus 

lietuvių programus, daugiausia 
tai dainas ir muziką. Makalų 
šeimynos pasikalbėjimai man 
irgi labai patinka. Aš nepra
leidžiu ndi vieno lietuvių pro- 
gramo. Visus išklausau.”

Ada Burba, 4134 S. Western 
Avė. — “Man geriausia patin
ka dainos. Iš dainininkų Sta
sys Rimkus ir Menkeleniutė. 
O ne iš dainų tai Makalų šei
mynos pasikalbėjimai. Tų Ma
kalų tai 
sytis.”

Anton 
Rockvvell
šia patinka armonikų muzika, 
solistų dainos ir Makalų šei
myna.”

Veronika Butkus, 4052 So. 
Brighton PI. — “Man viskas 
lietuvių programuose patinka, 
bet geriausia tai dainos ir 
zika. Bet negaliu peikti 
kitų programo numerių, 
jie reikalingi programui 
įvairinti.”

Auna Butkus, 2346 W.
St. — “Man viskas patinka.”

Morta Burkis, 7130 So. Ar- 
tesian Avė. 
turim radio.

Leonardas Bukauskas, 10831 
So. Michigan Avė. — “Aš nie
kad nesiklausau lietuvių radio 
programų.” '

Frances Burba, 6940 South 
Artesian Avė. — “Man geriau
sia patinka Makalai. Aš vis 
teiravausi, kur jie buvo prapuo
lę kad taip ilgai nepasirodė.”

Darata Dagia* 7851 East End 
St. — “Kadangi aš esu fctei-

ištiknjjy smagu klau-

Butchas, 4414 South 
St. — “Man geriau-

mu- 
nei 
nes 
pa-

21st

“Kad mes ne-

Jaunas vaikinas su 
imtas už nušovimą 

krautuvininkes
Paleidęs šūvį į kepyklos savi

ninkę laike apiplėšimo

19 metų vyrukas vakar buvo 
suimtas už nušovimą 37 metų 
kratuvininkės, kurios kepyklą 
su draugais jis bandęs apiplėšti.

Suimtas yra Petras Sehintus, 
gyvenąs adresu, 8256 Emerald 
avenue. Ar jis tikrai žmogžu
dystę papilde policija nežino, 
bet jis esąs taip panašus į tik
rąjį žmogžudį, kad ji turi ma
žai abejonių apie Vyruko kal
tybę.

Keli jauni vyrukai papildė 
plėšimą užvakar vakare, kai 
nušautoji, Mrs. Anna Schmitt, 
buvo kepykloje pati viena. Plė
šikai ją privertė atsigulti ant 
žemės. Jiems bekrausiant re- 
gisterį, ji pradėjo šaukti pa
galbos ir atsistojo. Tada, vie
nas iš vagilių paleido šūvį ir ją 
užmušė . vietoje. Kepykla ran
dasi adresu, 7745 S. Halsted 
Street.

Rado kelias dienas 
išgulėjusį mote

riškės lavoną
Apartmente adresu, 4117 g. 

Lake Park avenue, pčlicija va
kar rado lavoną moteriškės, ku
ri kaip atrodė, mirė kelioliką 
dienų atgal. Kūnas buvo žiau
riai sukoneveiktas, tad atrodo, 
kad moteriškė buvo nužudyta. 
Ji buvo Mabel Hackman, 34 m. 
bedarbe.

Daktaras pašovė 
jaunu banditu

du

Dr. EmiJ Miller, 6508 N, See- 
ley arenue, pašovė du Jaunu

Vytauto Beliajaus mokinys Moteriškės buvo ne Chicagos 
naktiniai paukščiai, bet policis- 
tės, kurios bando susekti ne
žinomą silpnaprotį' moterų už
puldinėtoj ą, kuris į trumpą lai
ką Bouthsidėje užpuolė ir ban
dė išgėdinti 14 moteriškių. Vie
ną 56 metų moteriškę, Rose 
Urbanek, 5136 S. Throop st., 

i jis ne vien išgėdino, bet ir nu
žudė ir jos kūną pametė St. 
John mokyklos kieme.

Policištės yra apsiginklavu
sios peiliais, o kiekvienas poli- 
cistas turi po revolverį ranko
se, pasiryžę tuoj šauti, kai tik 
pasirodys ieškomas pamišėlis.

Ieško visuomenės 
pagalbos kovoje už 
gimdymo kontrolę

Chicagoje platina peticijas, 
rias prašo pasirašyti

ku-

Žaksi 17-ka dienų; 
daktarai negali 

pagelbėti

Michelė Gamboni, gerai žino
mas tarp lietuvių delei savo ar
tistiškų gabumų loš vieną iš 
sunkiausių rolių Vytauto Belia
jaus Roselando šokių parengi
me. Jisai taipgi dalyvaus di
džiajame Beliajaus šokių -kon
certe, kuris įvyks kovo 3-čią, 
Studebaker teatre. Roselando 
parengimas atsibus Balčiūno 
svetainėje, 107 ir Indiana gat
vių, Vasario 3-čią, .sekmadienio 
vakare. Durys atsidaro ant 
šešių. Artistas Jonas 
kas, vedėjas “Birutės” 
šokėjams akomponuos. 
rengimo bus šokiai.

Chicagos priemiestyje Elm- 
hurste yra mergina Elizabeth 
Warner, kuri žaksi septynioli- 
ką dienų, ir atrodo, žaksčs dar 
ilgą laiką. Ją gabeno ir pas 
daktarus ir į ligoninę, bet nie
kas nepajėgė jai pagelbėti. •

Paskutinėmis dienomis Chi- 
cagoje atsinaujino agitacija už 
gimdymo kontrolę. Suintere
suotos organizacijos paskleidė 
peticijas, prašydamos piliečius 
jas pasirašyti. Peticijoje rei
kalaujama kongreso išleisti į- 
statymus, kurie legalizuotų gim
dymo kontrolės įnagių ir pro
pagandinės literatūros siuntinė
jimą paštų.

Agitacijai Vadovauja Marga- 
ret Sanger.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORV

KASDIENINIS BIZNIO SĄRASAS
ALFABETO TVARKOJE

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

KAILIAI
FURS

VASARIO IŠPARDAVIMAS ’ 
Pasinaudokit atpigintomis kainomis. 
Prisidėkit prie musų kailinių kliubo. 
Nei nepajausit kaip nupirksite kaili
nius. Tiktai džiaugsitės čia daryda
mos bizni. Kailiniai valomi, taisomi, 
persiuvami ir naujai pamušami. 

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigtas 1906 metais 
6510 So. Halsted Normai 5150

Byans- 
choro, 

Po pa-

Du nubausti už fal
sifikavimą rinkimuos

Apeliacinis teismas vakar pa
tvirtino žemesnės instancijos 
sprendimą prieš du rinkimų 
valdininku. * Joseph De Guilio 
ir Daniel H.» Leopold, 21-mo 
wardo republikonai, turės at
sėdėti pusmetinius terminus ka
lėjime už falsifikavimą balsų 
1930 metų rinkamuose.

Didelis
Išpardavimas

GERIAUSIU
DRABUŽIAMS
PLOVIKLIU

Čia 
susirasit
ko
tik
jums reikia

ANGLIS
COAL

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

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

Detalio rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

vagiliu, kurie vakar bandė api
plėšti jo afišą, šūviai buvo taip 
tikslus, kad dabar vaikinai kan
kinasi Bridewell ligoninėje ir 
greičiausiai mirs. Jie yra, Ho- 
ward Galkins, 21, 2118 N. Kil- 
bourne avenue, ir William Frie- 
tag, 19, 2156 N. Kilbourne avė.

i '

Skerdyklą distrikte 
ieško silpnapročio 

moterų užpuoliko

Garsinkitės “N-nose”
Siunčiame Gėles Telegramų j viso 

pasaulio dalis.

kviet&ininkas

Gėlės vestUVėrtiŠ, bankietams ir 
pągfąbams.

3316~

alsted St.
Phone Boulevard 7314. Chicago, 111.

KAINOS NUMAŽINTOS 
Nuo 25% iki 35%!

Per kelias paskutines savaites 
užpuolė 14 jaunų merginų ir 
moterų; vieną nužudė

Per kelias paskutines dienas 
stok jardų distrikte* slankiojo 
nežinomos, keistos moteriškės, 
o kelias dešimts pėdų nuo jų 
tykojo po policininką.

Jaunas artistas dalyvauja 
V. Beliajaus šokiuose

LEO BASILEUSKAS
Persiskyrė sųtfriMho pasauliu 

Sausio 31 dieną,' 11:30 'valant 
da ryte 1935 nl.. sulaukės pu
ses amžiaus, jritnęs Lietuvoje,

Buvo narys Bithuanian Whita 
Star B. C. Lodge.

Paliko dideliame nuliūdima 
moterį Marle podukrą Eliza- 
beth Costello, seserį A. Kont- 
rėmo.

Kūnas pašarvotas Poterek 
koplyčioj 5753 Fullerton Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
vasario 4 dieną, 2 vai. po piet 
'iš koplyčios i Tautiškas kapi
nes.

Visi a. a. Leo Basileuskio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Ppdukra ir Sesuo.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boriUs A. Poterek, Telefonas 
Berkshire 6400.

Naujausios Mados Pilnai 
garantuotos BEE VAC 

PLOVYKLAS vertos $60.00, 
parsiduoda po 

33.00
$95.00 Vertės MAYTAG 
Plovyklės su ketvirtainiu 

Aluminum Tub, pilnai per- 
naujintas. Didelis bargenas, 

tik

44.50

vartotos Plovyklos

DidelG nuolaida už senas 
plovyklos.

$10-$18
Lengvus išmokėjimai

Didis pasirinkimas kitokių 
naujausių Plovyklių, už la
bai mažas kainas. Kaip tai:
THOR, WESTINGHOUSE 
BEE VAC, APEX, A. B. C. 

ir kitų tik po

49.50

Kazys Dulinskas, plačiai at- 
kaipo 
daly- 
šokių 
kuris

sižymėjęs tarp lietuvių 
gabus jaunuolis-šokėjas, 
vaus Vytauto Beliajaus 
parengime Roselande, 
įvyks sekmadienio vakare, va
sario 3-čią, Balčiūno saloje, 
kampas, 107-tos ir Indiana gat
vių. Dalyvaus taipgi daugelis 
mums gerai žinomų lietuvių ar- 
tistų-šokėjų. ši yra labai gera 
proga vietiniams roselandie- 
čiams ir taipgi kitiems apielin- 
kėje gyvenantiems pamatyti šį 
Vytauto Beliajaus parengimą 
už tokią žemą kainą, tai y|’a— 
35 centus. Nekurie dalyviai šio 
parengimo itaipgi dalyvaus di
džiam jame Studebaker teatre 
kovo 3-čią. Po parengimo įvyks 
šokiai, LYS orkestrą gros. ‘

JONAS WALANTINAS
Mirė sausio 80, 1935 nu 

8:55 vai. ryto, sulaukės 51 m. 
amžiaus. Kilo iš Kauno rėd., 
Telšių apskr., Luokės parap., 
KinčiuliU kaimo.

Amerikoj išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Barbora, po tėvais Pa- 
noraitė, 8 dukteris Emiliją, Flo- 
rentiną ir Ireną, sūnų Elma* 
rą, žentą William > Jonaitis, 
anūke Therese, seserį Oną, 
švogeri Juozą ir jų šeimyną, o 
Lietuvoj motiną Oną, 2 sese
ris Marijoną* ir Julijoną, broli 
Juozapa ir giminės.

Kūnas pašarvotas 2558 W. 
69th St. Prospecb 4814,

Laidotuvės jvyks pirmadieni, 
vasario 4 dieną. Iš namų 
8:30 vai. bus atlydėtas i Gi
mimo Panelės ,Šv. Mar. parap. Į 
bažnyčią, kurioj ivyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
i šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliude.
Moteris, Dukterys, Sūnūs 
ir Giminės.

* Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius BuMs4M Canal 8161.

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

NORTHERN COAL CO„ 
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
Merrimac 2524

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

Atdara vakarais ir nedalioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Tikrai geros anglys 
iš šiaur. Illinois 

Fumace Lump 
Nut ............ '....

Mine Run, .....
perkant nemažiau 4 tonų.

■ • '•

De Koker Coal Co.
Telefonas Republic 5900 

taipgi
3721 E. 100 St..

Telefonas Sag. 4900
Įsteigta 1913 metais.

JHlIN I vrUo 
BOOKS

$5.60
..  $5.35

$5.25

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS
RADIATORIAI IR BOILERIAI 

Kainos dabar numažintos 
25<y iki 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet į

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

STOGAI
ROOFING
—..

THEi BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti Mes 
taipgi darome visokį blėkorystės 
c1ht*L)$.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

Senu ir nauju lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 Stn Halsted St.. Chicacro. 111.
—1    IU.I IM ■ ■ ■■ ■■Ii III IHB .1.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

' Chicago. IU.

TEL. REPUBLIC 8402

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis
WGES
1360 kilocycles

3224 So. Halsted St.
Tel. Victory 4226 

Vedėjas J. KALEDINSKAS

Duodame gražius radio pro
gramas kas nedėlią 11-tą 

vai. prieš pietus.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves^, kurios skelbiasi 
Naujienoje.

^■iii>ii i iiii.ii .11111111

t

Šituo laiku ir iŠ šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedėlį 
Seredą ir 
Pėtnyčią

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

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

■f

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

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

m yj a
3140 S. Halsted

VASARIO 1 ir 2 
“THE WESTERN”

su Tim MeCoy 
taipgi komedija ir 
AKTŲ VODEVILIUS

VASARIO 3 ir 4 
“LIMEHOUSE; BLUES” 

su George Raft
. VASARIO 5 d.

“WHAT EVERY W0MAN 
“KNOWS” 

su Helen Hayes
• taipgi komedija

VASARIO 6 ir 7 
“JEALOUSY” 

su Nanpy Carrolt 
taipgi komedija 

Abi dienas DYKAI indai 
moterims.

5

RAMOVA
I 1TEATRASO

35 ir S. Halsted SI
6 ■■

VASARIO 1 ir 2 
“CARAVAN“ 

taipgi komedija.
Penktad. vak, DYKAI indai 

moterims.
VASARIO 3, 4 ir 5 
“BRIGHT EYES”
su Shirley Temple 

taipgi komedija 
Antradienį DYKAI indai 

moterims.
VASARIO 6 ir 7 

“I*VE BEEN AROUND”
su Chester Morris 

taipgi komedija 
Trečiadieni DYKAI indai 

moterims.
Kasdien Matine© iki 6:80 tik 20c 
Nedalioj Matinee iki 5:00 — 30c.



VISU NEKANTRIAI LAUKIAMAS NAUJIE 
NU METINIS KONCERTAS JAU NEBETO

LI, VASARIO 10 DIENĄ
A

; šeštadienis, vasario 2, 1935

PRANEŠIMAI

va- Personai 
Asmenų Ieško

1 IBL'S malonu pasižiurrti 
r(ŠOKANT ŠIOS JAUNOS PA- 

iNELftS NAUJIENŲ METI
NIAME KONCERTE, vasario

10 d., Lietuvių Auditorijoj.

Naujienas rengia per me- yra užtektinai geri. Gal dar 
tus vieną koncertą. Tas geresni ir už kitų tautų me- 
koncertas visada buna jvai- no jėgas.
rus, gražus įspūdingas. To- j jaunimas turi
ia*UI?auCtu‘V11"™ re,ketų; dabar užtektinai progos la- 

uaug.au tureli. ivintis dainavime, muzikojeNauj ęnų koncertucse at- arba šoki Mo’kytojų ir< 
rpndi^lietuvių me ras, kul- netruksta> Naujie.rų kon- 
tl.’ra: J say *s.,va.z' ccrte mes turėsime progos
cin.i 2o0 a ;jstų, UI,e da-|pasj?erjįj į0R,j3 musų me- 
lyvaus Naujienų koncerte. į 
Juk tai yra didelė meno j ė- J s
ga. Reikia pasidžiaugti, kad! Aš jau nekantriai laukiu
Naujenos sutrauki! tek 
daug meno jėgų išpildymui 
sa\o koncerto. Ir skolintis 
iš kitų tautų jau nebėra rei
kalo. Lietuvių chorai, soks- 
iai, šokėjai ir muzikantai

se.imachenio, vasario desim
tos dienos. Mano draugai 
taip pat laukia. Mes visi bu
sime Nau. ienų koncerte, 
Lietuvių Auditorijoj, Brid- 
geporte. —X. Y. Z.

NAUJIENOS, Chięago, Iii,
............................   , I I

CLASSIFIE D ADS
.I...- ..................................................J

JAMES-JANUŠAUS 
KAS TEISME NIE

KO NEPEŠĖ
Visus jo reikalavimus teisėjas 

atmetė

gale, 
kurių

po pietų, galų 
“garsioji” byla, 
ALTASS lakūnas už-

Ii liepti, kad James skristų, jei-; 
gu jie («t. y. ALTASS) jo ne
pageidauja?”

Taip ėjo ginčas tarpe James’o 
advokatų ir teisėjo kokį pusva
landį, o tuo tarpu ALTASS ad
vokatas, p. Irrmann, ramiai at
sisėdęs prie stalelio, rašė or
derį, kurį teismas patvirtino; 
ir tuo viskas pasibaigė.

Lietuvių buvo teismo salėje 
septyni ar aštuoni. Kita publi-’ 
ka susidėjo iš amerikonų, ku- 1 
rie vargiai ir besuprato, apie ką 
čia ginčijamasi.

ALDONA MALELA 
Balcrina-šokęja, kuri gražiai 

pašoks Naujienų koncerte.

dar nepervelu tai padaryti. 
Aukas reikia priduoti p. Gri- 
gonienei, augščiau paduotu ad
resu.

.................................................... . ' '' .

Sensacingas Išpardavimas
NAUJAI ĮGYTŲ

AUTOMOBILIŲ CH1CAGOJ
Sutaupysite $100.00 iki $300.00

The G. M. DISCOUNT CORPORATION išparduos savo stako pervirši, 
virš 100 naujai |gytŲ automobilių tiesiog be perkupčių žmonėms.
Pasinaudokite £a nepaprasta proga ir PIRKITE DABAR.
Kiekvienas karas yra atidžiai musų ekspertų mekanikų inspektuotas ir 
mes garantuojame, kad jie yra kaip nauji.
Kiekvienam karui duodame 90 dienų rašybą garantiją taipgi 5 dienų iš- 
mėguuno pasivužfngjimą.
Jūsų -eną karą priimsime mainais, balansą ’galfisite mokSti tinkamo
mis jums sąlygomis.
PONTIAC, paskiausia 1934, Sedan 

nupirktas mažiau kaip 90 die
nu atgal. Garan.uotas kaip 
naujas. Kamavo virš $1050. 
Musų kaina ‘ $450

OLDSMOBILE 6 —; 1934 DeLuxe 
Sedan. Važ.uotas mažiau kaip 
300 mylių. ’l'uri naujo karo 
garantiją. , Su šešiais ratais, 
jbudavotas tronkas, ir t. t. 
parsiduoda tiktai $395

CHRYSLER Naujausia 1933 De- 
Luxe Sedan beveik nevartotas. 
Šeši dratiniai ratai, išbaigtas 
vidus, i? beveik nau- 
jas motoras. Tiktai w I w 

BUICK Paskiausis 1933 DeLuxe 
Sedan. Taip geras kaip die
ną kai apleido dirb- 
tuve. Tiktai ... ......

DeSOTO 1934 Sedan. Ne turi jo
kios dėmės. Parsiduo- SACH 
da už tiktai ...... .

AUBURN 8 — 1933 DeLuxe Sedan.
TŠin,,UJr:........... $295

STUDEBAKER 6 — 1933 Sedan.
Garan.uotas kaip 
nau jas. 'Piktai ......t “ I **

$265REO 1932 Kaip 
naujas. Tiktai .

ESSEX Terraplane Sedan. Paskiau- 
sis 1933 a.iduosim 
už tiktai ..........

NASH 1933 Sedan. šeši dratiniai 
ratai, didelis tronkas. Gražus 
karas, reikia pamatyti, kad 
jvertinli.
Tiktai .....................

BUICK 1930 Sedan. Puikus visais 
atžvilgiąis. $1RR

Tiktai .................... .
• PACKARD 1981 Sedan. Kaip nau-

.....Tik:........... *295
GRABAM DeLUXE Sedan, Kaip 

naujas. Tik- $195
PONTIAC DeLUXE Sedan, 1932. 

Paaukausime už 
tiktai .............. ^'3

I TAUTIŠKOS PARAPIJOS Rengia
mas Pasilinksminimo Vakaras Nedė- 
lioj, Vasario-February 3 dieną, 1935 
m., Parapijos svetainėj, 3501 South 
Union Avenue. Pradžia 7 vai. 
kare.

! Kviečia
Kun. S. Linkus ir 
Parapijos Komitetas,

Simano Daukanto praugija laikys 
mėnesini susirinkimą sekmadieni va
sario 3 d. 1935 m. 12 vai. dieną Chi- 
lagos Lietuvių Auditorijos svet., 3133 
So. Halsted St. šiuomi nariai bū
tinai kviečiami pribūti nes turime 
svarbių reikalų apsvarstyti, taipjau 
turime svarbiu raportų išklausyti 
reikale sergančių draugijos narių. 
Todėl svaibu kiekvienam išgirsti ir 
apsvarstyti. Taipgi kurie nariai 
esate pasilikę su mokestim, būtinai 
nep; mirškite apsimokėti, kad nelik- 
tumėt suspenduoti. P. K. sekr.

Kriaučių unijos 269 lokalo balius 
ivyksta šeštadieni, vasario 2 d. 1935 
Kriaučių unijos svetainėje, 333 So. 
Ashland Avė.

Kruopiškių Progres. Kliubo mė
nesio.s susirinkimas įvyks sekma
dieni vasario 3 1935, 10 vai. ryto. 
Morning Star Kliubo buveinėj, 1654 
N. Damen Avė. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti nes turime svarbių tari
niu aptilti, V. čepulevičius.

j Chiragos Lietuvių Vyrų Choro 
dainų pamokos atsibus nedėlioj, va
sario 3 1935 Barausko (Meldažio) 

, svetainėje, 10 vai. ryte, taigi visi 
. choro nariai malonėkite . susirinkti 
' laiku taipgi kviečia atsilankyti visu ; 
i lietuvius kurie mylėtų dainuoti, be 
.skirtumo ar tai butų pliki ar žili.tai butų pliki ar žili.

Valdyba.
šv. Petronėlės susirin- 
nedėlioj vasario 3, 1935

PAIEŠKAU Barboros Birgelienės 
oo antru vyrų Prakurotas. Girdė
jau. kad gyvena Gary, Indiana. Ji 
pati ar kas žino malonėkite praneš
ti, nes yra svarbus reikalas.

WM. RUPŠIS, 
6736 So. Campbell Avė. 

Chicago, III.

PAIEŠKAU Vincento Linko ir jo 
sūnų Benediktą. Turiu svarbų rei
kalą jums pranešti. Viktoria Vaš- 
kes, 1425 So. Sangamon Avenue, 
Chiccgo, UI.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGA vyrų 25 metų iki 
C0 — dirbti pas Life Insurance Co. 
2400 W. Madison St. Kambarys 332.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA —
Moteris ar mergina prie 

abelno namų darbo.
3105 W. 39 PI.

MERGINA, patyrusi prie abelno 
namu darbo, $7 i savaite — be skal- 
bimb ir virimo. Mrs. Fisher, 6413 
Glenwood Avė.

Vakar 
įvyko ta 
1 uvusis 
vedė lapkričio mėnesį, reikalau
damas receiverio trans-atlanti- 
nio skridimo sąjungai, atskaitų, 
o labiausia tai — kad Janušaus
ko kontrolei butų pavesta “Li
tuanica II”. Bylų nagrinėjo Su- 
perior teismo teisėjas Harry J. 
Lewis.

Ji pasibaigė, vos prasidėjus. 
Po kelių sakinių iš vienos ir ki
tos pusės advokatų, kada tei
sėjas ėmė teirautis, dėl ko čia 
eina ginčas, ALTASS advoka
tas, John A. Irrmann/ pasakė, 
jogei bus geriausia pačiam tei
sėjui perskaityti James’o skun
dų, o tuomet jisai pamatys, kad 
šita byla neturi jokio pagrindo.

Teisėjas pasiėmė ilgų Janu
šausko advokatų pagamintų 
raštų su visokiomis nebūtomis 
istorijomis apie ALTASS, apie 
“Naujienas”, apie atskirus AL
TASS valdybos narius; atidžiai 
perskaitė jį ir sako: “Bet kad 
čia yra aiškus kontrakto klau
simas. James turėjo kontraktų. 
Jeigu jisai jaučiasi, kad kon
traktas tapo sulaužytas, tai te
gul jisai ieško nuostolių (da- 
mages) atlyginimo. Aš perkel
siu šitą bylų į “law” (legalių 
bylų) pusę, bet teisingumo teis
me skundėjas negali nieko gau
ti.” “No, no”, sako skundiko 
advokatas, “mes to nenorime”.

Toliaus James’o advokatas 
pareiškė, kad jisai norįs pakeis
ti savo skundų, pridėdamas 
vardus tų aukotojų (keliolika 
melrose-parkiečių), kurie reika
lauja atgal pinigų. Teisėjas pa
žiurėjo į surašą ir sako, kad 
tokio dalyko daryti negalima. 
Jų reikalas, paaiškino jisai, ne
turi nieko bendro su skundiko 
reikalavimu. Kaip čia dabar at
rodo? Vienas žmogus aukavo 
dolerį, kitas — gaį būt, dešim
tį dolerių, ir dabar jie nori sa
vo pinigus atsiimti atgal. Kaip 
tokį dalykų teismas gali spręs
ti? Ir ką tai turi bendro sii 
James’u, kuris buvo ne aukoto
jas, bet dirbo už algų?

James’o advokatai (jų buvo 
du) sako: “Mes reikalaujame 
receiverio”. Teisėjas jiems at
kerta: “Denied” (atmesta). Jie 
ginčijasi su juo ir paskui vėl 
sako: “Mes reikalaujame in- 
džonkšino, kad ALTASS nega
lėtų rinkti aukų.” Teisėjas at
sako: “Denied” (atmesta). Pa
galios, jie pareiškia: visa, kas 
mums rupi, tai — kad skristų 
James. Todėl mes prašome, kad 
teismas duotų tokį įsakymą. Le
gali ško j e terminologijoje tai 
vadinasi “speciflc performance”. 
Bet teisėjas parodė nusistebė
jimą, išgirdęs tokį reikalavimą, 
ir sako: “Ne, teismas tokio įsa- ...  ..... ................. . „ .......
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Garsus pianistas 
Ossip Gabrilowitsch 

Chicagoje
-Rytoj po pietų Orchestra 

Hali salėje įvyks koncertas 
pasauliniai garsaus pianisto ir 
Detroito simfonijos orkestro 
vedėjo — Ossip Gabrilovvitsch. 
Gimęs Peterburge, Rusijoje, 
1878, jis mokėsi muzikos pas 
žymius mokytojus, kaip Ru- 
binsteinų, Leschctizky ir ki
tus.

1909 metais atvykęs Ameri
kon jis vedė garsaus rašytojo 
Mark Twain dukterį, Clara 
Clemcns.

Koncertas prasidės 3:30 
pietų ir į jį įeis išimtinai 
mano ir Šopeno kuriniai.

po 
šu-

Ryt chicagiečiai pa 
matys daliną sau

lės užtemimą
Jei ryt bus palankus oras, 

Chicagoje bus galima pama
tyti dalinu saulės užtemimų, 
užtems tik 55% saulės nuo 
9:06 vai. ryto iki 11:20 ryto.

Ryt “Lietuvos Dūk 
terys” važiuoja į 

Oak Forestą 
' 4

Grand jury išnešiau 
ti apkaltinimą prieš 
lietuvę-burtininkę
Chicago felony teismo teisė

jas Hartigan vakar atidavė 
lietuvę burtininkę, V. Mitchel- 
lienę, Cook apskričio 
jury formaliam

Ji buvo suimta 
iš lietuvės Onos 
Baužienės $2,000
va už pagalbų meiliškuose da
lykuose. Skundėjų atstovavo 
adv. A. A. Slakis.

grand 
apkaltinimui.
už išgavimų
Radvilienės- 
pinigais nc-

Miestas persergsti 
aludininkus ir mo
toristus dėl laisnių
Miesto kontrolierius R. W. 

Upham išleido persergėjimą alu- 
dininkams ir motoristams dėl 
1935 metų laisnių. Jis pareiš
kė, kad nei suvėlavę aludinin- 
kai, nei motoristai neturėtų 
nustebti, jei pas juos atsilan
kys policistas ir aludės duris 
uždarys, o motoristus areš
tuos. Jis ragina ir aludinin
kus ir motoristus kuo arti
miausioje ateityje laisnius įsi- 
gyti.

Lietuvos Dukterų Draugija 
rytoj rengia ekskursijų į Oak 
Forestų. Kiek laiko atgal su
rengusios parengimų, draugi
jos narės pasiryžo pelnytus pi
nigus sunaudoti pavaišinimui 
prieglaudos senelių — ir todėl 
ši ekskursija.

1 vai., po pietų lietuviams 
seneliams prieglaudoje bus su
teikti pietus, kuriuos paseks 
muzikalis programas. Jame 
bus ir dainų, ir šokių, ir mu- 
zikod ir viską išpildys visų 
mėgiami dainininkai, kaip Al
dona Grigonis, Naujos Gady
nės choras, p. A. Zabukienė 
ir t. t.

Tie, kurie, nori važiuoti j 
prieglaudą, yra prašomi susi
rinkti prie 3322 So. Union1 
avenue, 9:30 iŠ ryto. Ten vi-1 
sų lauks du grab. A. Masals
kio, du Mažeikos ir du Ja J. 
Bagdono automobiliai. Bučą-| 
ris p. Beinerauskas suteikė di-' 
delį troką, tad, leaip atrodo,' 
visiems bus pakankamai vie
tos. |

O tiems, kurie neaukavo Kimon Georgieff’o (jo paveiks

Bulgarijos karalius Borisas 
[, kuris pašalino premjero

Ir daugelis kitų. Pasinaudokite šia pastebėtina proga ir PIRKITE DA
BAR. Su kiekvienu karu duodame musų neaprybuotą garantiją. Mes 
priimsime jūsų sehą karą kaipo jmokėjimą. Likusi tinkamomis jums 
sąlygomis. ■ ’

ATDARA KAS VAKARĄ IR NEDĖLIOJ IKI 9 VAL. VAK.

G. M. DISCOUNT CORPORATION
4750 Washington Blvd., prie Cicero Avė.

Iš Lietuvos grįžo 
chicagietis A. D.

Kaulakis
• I

Ketvirtadienį i rytų Chicagon 
grįžo A. D. Įiaulakis, kuris 
praleido Lietuvoje, apiie aštuo
nis mėnesius laiko. Beviešė
damas senąjame krašte, Kau
ne įsigijo krautuvę, kurių dar 
ir dabar prižiūri p. Kaulakie
nė.
Amerikon, rodyą Lukšio trau
ktus filmus Lietuvoje, “Jauno
sios Lietuvos Gyvenimas”. Fil
mai yra garsiniai.

Ryt Garsaus Vardo Lietu
vių D-jos susirinkimas

Gi p. Kaiilakis, grįžęs

T0WN OF LAKE — 1-mų 
valandų po piet ryt, sekmadie
nį, įvyks mėnesinis susirinki
mas Garsaus Vardo Lietuvių 
D-jos. ■ * 4 ; , ; '

Kariai susirinks į česnos sve
tainę adresu 4501 So. Paulina 
Street.

ši draugija yra veikli ir tur 
būt nėra tdkių visuomeninių 
darbų, kurių ji neremia. Ji pa
aukavo “Lituanicos II” skridi
mui .$53.65. (Sp.)

Pirmadienį Auxiliary 
susirinkimas
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Am. Legion Moterų skyriaus 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, vas. 4 d. 8 vai. vak. 
J Yuškos svet., 2417 W. 43rd 
St.

Butų neprošalj paminėti, kad 
viršminėtas moterų skyrius ren
gia taip vadinamų “Hard Times 
Dance” vasario 24 d., taipgi J. 
Yuškos svet., 6:30 vai. vak. Vi
sos narės ir publika yra kvie
čiami paremti šių organizacijų.

. K i

Visos kareivių moterys, mo
tinos ir seserys yra kviečiamos 
įstoti musų draugijom '

Susirinkimai įvyksta kas pir
mų panedėlį kiekvieno mėnesio.

t Koresp.

ANGLIS geriausios rūšies: Black 
Band $9.25; Illinois Lump §7.00; 
Egg $6.75; JPęcahontas Mine Run 
$7.40. 3303 Cermak Road. Tel.
Rockwell 2243.

DAUG ŠILUMOS, MAŽAI PELENŲ. 
Pirkite dabar: Geras pavaduotojas 
dėl Pocahontas; Black Gold, lump 
arba egg, $6.00; Mine run, $5.75; 
Screenings, $4.75. Grundy Mining 
Co.. Cedercrest 1131.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Knygvedystės 
Stenografijos

(Gregg System)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo ’9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 
nuo 7 iki 9 vai vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III.
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SB AVytauto Building <5 
Loan Association

4559 South Paulina Street 
CHICAGO, ILL.

naipųSkoliname pinigus ant pirmų morgičių ant 
mio vienų iki tnjų pagyvenimų.

Del daugiau informacijų meldžiame kreiptis į 
raštynę, 4559 S, Paulina Street.

1 V. P. PIERZYNSKI,
Sekretorius

Narys Federal Home Loan Bank

musų

Draugijos 
kimus jvyks 
m., 1 vai. po pietų, šv. Jurgio parap. 
svet. Narės malonėkite atsilankyti, 
yra daug svarbių reikalų dėl svars
tymo. O. Kliučinskaitė rašt.

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliu
bo mėnesinis susirinkimas ivyks ne- 
dėlioj vasario 3 d. J. Yuškos Holly- 
wood svetainėj 2417 W. 43 St. (ne
toli Westem Avė). Susirinkimas 
prasidės 12 vai. dieną. Visi na- 
riai-ės prašomi esate skaitlingai at
silankyti, nes bus svarbių raportų ir 
tarimu. St. Narkis sekretorius.

CLASSIFIEDADS

Business Service
Biznio Patarnavimas

OKSAS EXPRESS, Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Special. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.35). Pristatom vi
sokių kitų rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambarių rakandus 
— nuo pirmų lubų iki. pirmų lubų, 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra. 
šaukite John Oksas, 2649 W. 43rd St. 
Tel. LAFAYETTE 8980.

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St. 

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

na-

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixturea

1900 S. State St. CALumet 5269

PARDAVIMUI grosernės barai ge
rame stovyje. Parduosiu pigiai. 

3201 Lituanica Avė.

PARDAVIMUI grosernės ir bu- 
čemės fixturiai, mažai vartoti, la
bai pigiai. 5363 Shields Avė.

Musical Instruments

SMUIKOS PARDAVIMUI Hen- 
reich Th. Hebėrlein, Antonio Love- 
ri, Basa Violin, Mellophone, ekspertų 
pataisymas. 740 N. Damen Avė.

Miscellaneous
įvairus

IŠRADIMAI užpatentuojami — fi- 
pansuojami — parduodami. įsteig
ta 80 metu. SAUNDERS, 6430 
Evans Avė.; Tel. Fairfax 0614.

Personai
Asmenų Ieško

For Rent
ANT RENDOS Tavern su ice box ir 
barais. Labai gera vieta 4500 South 
Paulina St. Atsišaukite Anton Nor- 
but, 6159 S. Albany Avė.

RENDON 6 Šviesus kambariai ant 
2 lubų. Renda $16.00. 3807 South 
Albany Avė. Tel. Virginia 0757.

RENDON Storas geras dėl Ta
vern ir gėrimu biznio 2646 W. 63 St. 
Atsiklauskite pas Žydukų. 4707 So. 
Halsted St. Tel. Yards 0803.

Furnished Rooms
RENDON apšildomas kambarys ~ 

Pavieniam arba ženotai porai, prie 
mažos šeimynos.

. 7042 So. Campbell Avė.

ANT RENDOS kambarys vyrui, 
su valgiu ir visais parankumais. — 
Kas nori nebrangiai i 
4859 So. Maplewood Avė 
bos.

pragyventi. 
>., 2ros lu-

KAMBARYS ant rendos su ar be 
valgio — vienam žmogui.

4402 So. Artesian Avė.

ANT RENDOS furnišiuotas kam
barys dėl vaikino, apšildomas su vi
sais patogumais, Maruuette Park 
apielinkėje. 6159 S. Whipple St. 1 
augštas.

Business Chances
Pardavimui Bizniai_______

PASIRENDUOJA du bizniai, dide
lė roadauzė su fikčeriais ir stendas 
prieš kapiniu vartų. Vietos išdirb
tos per daug metu. Willow Springs 
83th and Kean Avė.

STEVE SVILAINIS, 
3428 So. Halsted St.

TAVERN PARDAVIMUI prieina
ma kaina.

4314 So. Ashland Avė.

TAVERN nardavimui, puiki vieta, 
6 kambarių flatas vietoje, labai ne
brangiai, karšto vandeniu apšildomas. 

2703 Ogden Avė.

PARSIDUODA puse Tavern biz
niaus, išdirbtas gerai, randasi ant 
bizniavos gatvės.

10653 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA garage su praper- 
te arba vienas garadžiaus biznis. 
Biznis išdirbtas per 17 metų, taipgi 
parsiduoda 6 kambarių rakandai, 
priežastis pardavimo savininkas tari 
du biznius.

1843 So. Halsted St

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė — Priežastis, partnerių nesutiki
mas. 3435 So. Wallace St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė. su namu ar be namo, 1314 So. 
49th Ct. Cicero, III.

Exchange—Mainai
KAS ką turite parduoti ar mai

nyti arba norite pigiai pirkti, na
mus, farmas, visokius biznius; ra
šykite arba vpatiškai kreinkitės pas 

C. P. SUROMSKIS
4038 Archer Avė. Tel. Laf. 6719 

vakarais 6280 So. Racine Avė.
Tel. Englewood 1179

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

MORGIČIŲ LAIKYTOJUI reikia 
. — 6 kambariu mūrinis bunga-

Aš, BRONISLOVAS GOTAUTAS, 
paieškau savo sesers Sofijos ir jos 
sunaus Pranciškaus Ivinskų, kurie 
apleido Chicagą apie 24 metai atgal. 
Jos vyras, Jonas Ivinskis, apleido --- 
ši pasauli sausio 24, 1934. Paskuti- cash. 
nėję darbo vietoje kur dirbo per iL|low, aržuolo baigtas — 2 karu my
gus metus Jackson Parke, Chicago- riniš garadžius taipgi 5 kambarių 
ie, mirdamas paliko našlės pensiją, mūrinis modem škas bungalow. Kaž
kurios be jos ar be jos sunaus nie- tu vendeniu šildomas. Lotas 30x 
kas negali paimti. Keli metai at>1125, 6 metų senas. — $4500, Mar
gai girdėjau kad buvo numatyti ke-' nuetteJyanor.^ a
llonėse rytiniuose miestuose bei val-‘ 
stybėsė, būtent? Ohio, Boston, Mass., 
Phila.,' Pa., . ir kitur. Jeigu kas apie 
juodu žinote arba galite man su
teikti kokią nors tikrą žinią, gau
site $50 atlyginimo. ,

BRONISLOVAS GOTAUTAS 
4819 So. Wood St.

WM. T. FLEMING & CO..
6322 So. Western Avė., 

Tel. Republic 2800—2801

žinią, sau- 2 AUGšTŲ NAMAS pardavimui, 
rATTTAc< 1 rendos, 3 karų garadžius. mūrinis.

1 Ab Parduosiu už barbena $4500. Geo.
Chicago, UI. Rukllch, 1931 So. Fisk St.

uaug.au



