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Prez.Rooseveltas Prašo Kongresą Prailginti NRA
Siūlo Prailginti NRA 

Dviems Metams
Apie pataisymą NRA prezidentas palieka 

pačiam kongresui svarstyti ir spręsti
WASHINGTON, vas. 20. — 

Prezidentas Rooseveltas šiandie 
prisiuntė kongresui specialį 
pranešimą, prašantį kongresą 
prailginti NRA aktą dar dviem 
metam. Jis savo pranešime 
nurodo, kad NRA, kuris nustos 
veikti birželio 16 d., jei iki tos 
dienos nebus prailgintas, visgi 
atnešė šaliai daug naudos. Jis 
buvo didžiausias faktorius padi
dinime samdos, delei ko 4,000,- 
000 žmonių gavo darbą. Bet 
laimėjo ir pati industrija, nes 
NRA nors dalinai pašalino ža
lingą ir neteisingai vedamą 
kompeticiją. Ta kom peticija 
gi daugiausia ir susidėjo iš vie
nos dirbtuves mokėjimo nesvie
tiškai žemų algų ir vertimo 
dirbti nerybotas valandas, kad 
tuo galėjus konkuruoti kitą 
dirbtuvę, kuri mokėjo žmoniš
kesnes algas. Taipgi buvo-nau
dojamos ir kitos nedoros prie
monės kompetilęijoj, kurias 
NRA nors dalinai sustabdė.

Prezidentas nedavė jokių re
komendacijų apie pakeitimus 
NRA tvarkoje. Tą paliko pa
čiam kongresui svarstyti ir 
spręsti.

Tik tiek prezidentas prisimi
nė, kad turėtų būti kodeksai 
koordinuoti^ pati kodeksų vyki- 
nimo sistema padaryta papras
tesnė. Bet kaip tą padaryti,

Didelis miško skan 
dalas Jugoslavijoj; 

108 areštuoti
BELGRADAS, Jugoslavijoj, 

vas. 20.—Mikola Nikič, buvęs 
karo ministeris, tapo areštuotas 
sąryšy su dideliu Jugoslavijos 
miškų skandalu, kuris lyginasi 
prieš kelis metus kilusiam 
Jungt. Valstijose Teapot Dome 
aliejaus skandalui.

Jau pirmiau* sąryšy su tuo 
skandalu buvo areštuoti 107 
žymus parlamento ir valdžios 
nariai. Nikič gi yra kaltina
mas nelegaliai kirtęs Mašicą 
mišką savo asmeniškam pelnui.

Jau daugiau kaip 1,000 liu
dytojų liko apklausinėta. Jie į- 
pynė į skandalą daugelį žy
miausių Jugoslavijos žmonių.

WASHINGTON, v. 20.— Au- 
gšto George Washington monu
mento valymas užsibaigė. Dar
bas truko 7 mėnesius. Nė vie
nas darbininkas neliko sužeis
tas.

y *

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

Giedra, biskį šilčiau po piet.
Saulė teka 6:39, leidžiasi 5:- 

29.

palikta pačiam kongresui spręs
ti.

Bet kartu prezidentas pabrė
žė, kad turi pasilikti vaikų dar
bo panaikinimas; taipgi turi 
pasilikti minimum algos ir 
maximum darbo valandos, nes 
tai yra praktiškas ir reikalin
gas dalykas. Be to turi būti 
pilnai išlaikytos kolektyvės de
rybos, turi būti labiau pritai
kinti prieštrustiniai įstatymai 
ir turi būti neleidžiama pačioms 
industrijoms, susitarimu, nusta
tinėti kainas.

Tirs NRA.
Prezidento Roosevelto prane

šimas atėjo tuoj po to kaip 
senato finansų komitetas užgy- 
rė rezoliuciją, kuri siūlo pada
ryti plačius NRA tyrinėjimus. 
Komitetas sako, kad jis ne
svarstys prezidento prašymo 
prailginti NRA iki bus praves
ti patys tyrinėjfrhai, jei tokius 
tyrinėjimus senatas nutars da
ryti.

‘Senato komitetas, jei sena
tas rezoliuciją priims, tirs kal
tinimus, kad NRA smaugia ma
žuosius biznius; kad tankiai ne
prisilaiko nustatytų algų ir ig
noruoja darbininkų teises; kad 
daugely atsitikimų kodekso vy
kintojai yra dominuojami tam 
tikrų elementų ir kad kainos 
yra nustatomos nelegaliai.

Škotijos miestas at 
sisakė švęsti kara

liaus jubiliejų
LONDONAS, vas. 20. —Kuo

met visa Anglija gegužės 6 d. 
iškilmingai švęs karaliaus Jur
gio sidabrinį jubiliejų, tai 79,000 
gyventojų Škotijos laivų staty
bos centras, Greenock, visai to
je šventėje nedalyvaus.

Greenock miesto taryba 15 
balsais prieš nutarė karaliaus 
jubiliejų ignoruoti. Socialistai 
aldermanai, kurie sudaro di
džiumą miesto tarybos, nesuti
ko prisidėti prie didelių, daug 
kainuojančių iškilmių, kuomet 
pats miestas labai daug kenčia 
nuo nedarbo.

Belgija uždraudė de 
monstracijas

BRIUSELIS, vas. 20. —Pre
mjero Theunis bankierių val
džia uždraudė darbininkamš 
ruošti ateinantį sekmadienį de
monstracijas ir susirinkimus.

Tas klausimas buvo iškeltas 
ir parlhmente, bet valdžia lai
mėjo 89 balsais prieš 73.

Kaltina konsulą
DETROIT, Mich. vas. 2(p 

Daug žymių italų pasiuntė 
skundą Washingtonan, kad vie
tos Italijos konsulas Ungarelli 
užsiitna skleidimu fašizmo šioje 
šalyje.
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♦įįi Lily Pont 
jįį $4,000 •

Glady* Svvarthout 
$1,500

Brangiaušihi’ aprKįbkami. operos dainininkai, kurie ddinųoja per radio. čia itelpa jų paveikslai ir 
sumos pitilglį, kltriuos jie gauna už vieno programo išpildymą. Tokiu biidti Ljly Pons ir Layrr 
rence Tibbett už kiekvieną išpildytą programą gąuna po $4,000.

$15,000,000 praplėti
mui Gary gele

žies liejiklų
CHICAGO. —Plieno trutatąs,. 

United States Steel Corp., pa 
skyrė $47,0000,000 pagerini
mui ir praplėtimui savo dirb
tuvių įvairiose šalies dalyse.

Iš tų pinigų, apie $15,000,000 
bus sunaudota praplėtimui ir 
pagerinimui dirbtuvių Gary 
apielinkėje. Daugiausia pinigų 
bus išleista pagerinimui ir pra
plėtimui American Sheet and 
Tin Plate Co. dirbtuvių, nes ta 
kompanija priklauso plieno 
trustui. 
statymui 
000.

Plieno 
veikimą delei pagerėjimo auto^- 
mobilių biznio, kuris sunaudoja 
daug geležies ir plieno.

Naujos dirbtuvės pa
bus išleista $6,000,-

trustas plečia savo

Anglija teis admirolą
LONDONAS, vas. 20. —Rear 

admirolas Robert Bailey, buvęs 
laivyno atašė Washingtone, li
ko atiduotas viešam karo teis
mui dėl susidūrimo jo koman
duojamo kruizerio su kitu kh- 
ro laivu.

Jis bus pirmas augštas kari
ninkas teistas karo teismo po 
karo. Nuo 1856 m. išviso buvo 
teisti tik 4 admirolai, bet visi 
buvo išteisinti.

677,000MASKVA, v. 20.
sovietų Rusijoj civilių žmonių 
gavo atžymėjimiis kaipo geri 
šauliai. Taipgi 460,000 žmo
nių liko išlavinta šokti parašiu
tais iš bokštų irz lėktuvų.

SANORA, Tex., v. 20. —Ne
įstengdamas pasikelti lėktuvą# 
nutupč ant traukinio vagono; 
Nors lėktuvas ir sugadintas, 
bet du pasažierihi ir lakūnas ...... ...... .
išliko sveiki.

Lawrence Tibbett 
$4,000

4 žuvo gaisre Argen- 
riiioje

. ROSARIO, Argentinoj ,vas. 
20.—Keturi-darbininkai liko už
mušti ir 53 sužeisti gaisre ir 
eksplozijoj La Plata grudų 
kompanijos svirne. Nuostoliai) 
siekia $560,000.

(šiame nemažame Argenti
nos industriniame ir prekybos 
mieste, kuris randasi ne taip 
toli nuo Buenos Aires, gyvena 
nemažai ir lietuvių išeivių, ku
rių gal daugelis dirbo ir šiai 
kompanijai).

Dar nėra taikos New 
Yorko dangoraižiuos

NEW YORK, vas. 20.—Nors 
merui La Guardia ir pasisekė 
laikinai sutaikinti gręsusj strei
ką dangoraižių darbininkų, bet 
tikros taikos nėra, nes tarp 
darbininkų atsirado daugelis 
nepatenkintų tuo susitaikymu 
ir jie bando skelbti atskirus 
streikus. .

Kai kur ir patys dangoraižių 
savininkai ‘bando parodyti sa
vo smarkumą, pašalinant iš dar
bo organizuotus darbininkus ir 
jų vieton pastatant streiklau
žius.

Ištisos miestb dalys, kąij> 
Harlem ir Brohx, nori atsimes
ti nuo centtalinėš unijos it 
veikti savystoviai, paskelbiant 
streikus atskirose miesto da
lyse.

■i., ii,... ..
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Vermont pritaria 
vaikų darbui

BOSTON, Mass., vas. 20. — 
Bostono policijos komisionie- 
rius Leonard režignavo rfėišbu- 
vęs toje viėtojė nė dviejų mė
nesių, nes gtrbehiatorius vis* 
tiek jį ruošėsi pašalinti iš vie- 
tos, . ' v . ... S

• JmL 41’

Grace Moore 
$3,500

Rota Ponaelle 
$3,500

Mellon spekuliavo 
biržoje būdamas 
iždo sekretorium

PITTSBURGH, Pa., vas. 20. 
—Svarstymuose federalinės val- 

1 džios reikalavimo, kad buvęs 
iždo sekretorius 
Mellon sumokėtų 
000 pajamų taksų 
išėjo aikštėn, kad 
ėmė spekuliacija biržoje būda
mas ir iždo sekretorium, ką į- 
statymai draudžia. Jo paties 
privatinis sekretorius paliudijo, 
kad Mellon spekuliavo visai ne- 
pirkdamas Šerų ir vienu kartu 
yra nemažai pelnęs parduoda
mas “short” Šerus, kurių jis 
neturėjo.

Andrew W. 
dar $3,000,- 
už 1931 m., 
Mellon užsi-

MONTEPELIER, Vt., vas. 20. 
Vermont atstovų butas 229 bal
sais prieš 6 atsisakė ratifikuo
ti pataisą prie federalinės kon- 
sttiucijos, kuri uždraudžia vai
kų darbą. 

■’ "" ...... ........

MADISČN, III., vas. 20. — 
Čia sudegė Western grudų svir
nas, kuriame buvo 20,000 bu
šelių kviečių. Nuostoliai siekia 
$25,000.

SIOUX CITY, la., 
-—Edgar W. 
nusišovė netekęs darbo groserių 
firmoj, kurioj jis buvo išdirbęs 
20 metų.

vas.
Candor, 63

20. 
m.,

WASfllNGTON, vas. 20. —Iš 
ištikimų Šaltinių sužinota, kad 
administracija sušvelnino savb 
patvarkymus ir leido valdžios 
įstaigoms pirkti Fordo auto
mobilius.

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

PANA, III., v. 20.-— 70 bom
bų liko išsprogdinta Bence far- 
moj JShelby paviete, kurios už
mušė apie 20,000 varnų.

■ ■

Dar du naciai laukia 
mirties už šnipi

nėjimą
BERLYNAS, vas. 20. — Be 

jau nužudytų už šnipinėjimą 
Lenkijos naudai baronesos Be
nita von Berg ir Renate von 
Natzmer, tame pačiame kalėji
me mirties laukia dar du na
ciai. Jie taipjau yra pasmerkti 
mirčiai už šnipinėjimą. Bet jie 
buvo pasmerkti mirčiai prieš 
kiek laiko paprasto teismo, taip 
kad mirties bausmė jiems bus 
įvykinta už trijų mėnesių po 
teismo nuosprendžio. Jų vardai 
neskelbiami.

Lenkijos gi šnipes teisė visų 
nekenčiamas “liaudies teis
mas”, kurio nuosprendžiai vy
kinami už 48 valandų. Jie sėdi 
baisią j ame Ploetzense kalėji
me, kurio tradicija yra, kad 
dar niekas nėra iš jo išėjęs gy
vas ir laisvas.

Chinijos-Japonijos 
mušis demilitari

zuotoj zonoj
SHAJfGiHAI, vas. 20. Kuomet 

ChinijosUr Japopijęs valdžios 
kalba apie taiką, tuo pačiu lai
ku demilitarizuotoj zonoj į šiau
rę nuo Tientsin įvyko smarkus 
mušis, kuriame užmušta ir Su
žeista virš 100 kareivių.

Pats iš sayo tėvo rei
kalavo išpirkimo

CRAWFORDSVILLE, Ind., 
vas. 20. —Federaliniai agentai 
čia arštavo Allen Co. Bomber- 
ger, 21 m., jaunuolį, baigusį 
Wabash kolegiją, sūnų pasitu
rinčio Hammond, Ind., advoka
to. Jis prieš kiek laiko buvęs 
pastvertas žmogvagių, atgaben
tas į Indianapolis ir priverstas 
parašyti savo tėvui laiškus, 
reikalaujančius išpirkimo. Pas
kui jis buvęs nuvežtas į Chi- 
cago ir paleistas. Dabar jis 
buk prisipažinęs agentams, kad 
visą tai buvo melas ir kad jis 
pats sugalvoję pasaką apie pa
grobimą, kad išprašyti iš tėvo 
daugiau pinigų.

Tėvas tam netiki, nes jis gau
davęs užtektinai pinigų.

Havanoj sustreikavo 
visi mokytojai ir 

mokiniai
HAVANA, Kuboj, vas. 20.- 

švietimo darbas Havanoj liko 
suparaližuotas, sustreikavus 
daugiau kaip 125,000 viešųjų 
mokyklų mokiniams ir 3,000 
mokytojų. t

Prie jų streiko prisidėjo taip
jau visi studentai ir gimnazijų 
mokiniai. Streikieriai sudarė 
komitetus, kurių pareiga bus 
iššaukti mokinių streikus vi
soje šalyje.

Pradinių mokyklų streikie
riai reikalauja pakelti algas mo
kytojams, kad valdžia parūpintų 
mokyklų reikmenis ir kad butų 
pagerinti pusryčiai neturtin
giems vaikams.

Streikuojantys studentai ir 
dugštesnių mokyklų mokiniai 
reikalauja demilitarizuoti poli
ciją, suspenduoti karinę juris
dikciją ant civilių reikalų, at- 
steigti visas civilines laisves ir 
pašalinti švietimo ir prekybos 
ministerius, kurie taipjau yra 
universiteto profesoriais. Stu
dentai reikalauja, kad jei jie 
nenori pasitraukti iš valdžios, 
taj kad pasitrauktų iš univer- 
sitfeto.
i....f -

7 Jugoslavijos ūki
ninkai užmušti 

žandarų
BROD, Jugoslavijoj, vas. 20. 

—Septyni žmonės liko užmušti 
ir 6 sunkiai sužeisti žandarams 
ir ūkininkams susirėmus neto
limam Sibinži miestely.

Ūkininkai susirinko prie po-“ 
licijos stoties reikalauti paliuo- 
siioti 6 suimtus ūkininkus. žan-‘ 
darai bandė’ minią išvaikyti ir 
ištiko susirėmimas. žandarai 
panaudojo ginklus ir vietoj už
mušė 7 ūkininkus ir 3 sunkiai 
sužeidė.

Italija grūmoja grie
žtomis priemonėmis 

prieš Ethiopia
RYMAS, vas. 20. — Italija 

atmetė Ethiopia pasiūlymą į 
steigti pasieny neutralę zona, 
taip kad Abysinijos kariuome
nė negalėtų susidurti su Ita
lijos kariuomene Samoli žemėj. 
Dabar Italijos valdžia sako, 
kad ji busianti priversta stver
tis daug griežtesnių priemonių 
prieš Ethiopia (Abysniją). O 
tos griežtesnės priemonės te
gali būti tik karas.

Pritaria Jungt. Vals
tijų apsiginkla

vimui ore
WASHINGTON, vas. 20. — 

Atstovų buto militarinių rei
kalų komiteto pirmininkas 
McSwain išreiškė pritarimą ar- 
tnljos programui įsigyti 4,000 
kdro lėktuvų, 

r
CHATANOOGA, Tenn., vas. 

20.—Kuomet daktarai ruošėsi 
daryti operaciją negrui, kad iš
imti iš galvos kulką, jis urnai 
atsisėdo ir be jokios operacijos 
pats išsipiovė kulką. Jį buvo 
peršovusi 4* smilkinį jo pati. 
Sužeistasis pasveiksiąs. 

•... . ..
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$3,375 už pavyliojimą 
tarnaitės

LONDONAS, vas. 20. — 
Teismas^nusprendė, kad Frede- 
rick Sim turi užsimokėti $125 
pabaudos ir $1,250 pabaudos 
už pasiuntimą pažeminančios 
telegramos, taipgi visus bylos 
iškaščius, kurie siekia $2,000, 
už pavyliojimą iš savo kaimy
no, Strech, jo pavyzdingos tar- 
naitės. 

i

Teismas* nusprendė, kad pa- 
vyliojimas tarnaitės yra ne tik 
priešingas dešimtam prisaky
mui “negeisk svetimo tarno”, 
bet ir seniems Anglijos įstaty
mam:.

WASHINGT0N, ind., vas. 80. 
—Du mokyklos busai, pilni lin
kinių, susidūrė pasisukime. Vie
na mergaitė užmušta* 8 vaikai 
sužeisti.

..k-j , t, «J
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0HI0 LIETUVIŲ ŽINIOS
CLEVELANDO
MARGUMYNAI

Iškilmingas Lietuvos 
nepriklausomybės ap- 

vaikščiojimas
Vasario 10 d. Lietuvių Sve

tainėje įvyko Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimas. Pu
blikos susirinko labai daug. 
Kadangi buvo imama įžanga ir 
daroma biznis, tai ir pelno li
ko apie $60.

Tenka pažymėti, jog tose iš
kilmėse dalyvavo ir sklokinin- 
kai. Jų choras prisidėjo net 
prie programo išpildymo. Tie- 

t sa, vienas kitas skkikos vadas 
į žabus sulindo ir bijojo pa
sirodyti, tačiau dauguma jų at
vyko. Tai geras pavyzdys ir 
kitiems. Pirmiausiai mes visi 
esame lietuviai ir Lietuvos rei
kalai mums privalo rūpėti. Gy
venimas aiškiai rodo, jog siau
ras partyviškumas yra žalin
gas dalykas.

Apsiveda Ignas Visoc
kas.

Vasario 23 d. neteks “lais
vės” ir įstos į moterystės sto
ną p. Ignas Visockas, žinomas 
vietos 
jas.

P-as 
rikon 
gus.

jau- 
spė-

.. I.J...HI : ------------------------------------i

delį pastatą. Kas pagamins 
tam pastatui geriaUsj projek
tą, tas gaus pirmą dovaną. Bus, 
rodosi, ir daugiau dovanų. Vi
so dovanoms skiriama $21,- 
000.

Nemažas skaičius vietos ir 
kitų miestų architektų jau įsto
jo į kontestą. Tarp kontestan- 
tų randasi ir archltfektas Pet
ras černis (Cherniss), “Nau
jienų” bendradarbis.

Nors p. černis yra dar 
nas profesionalas, bet jau
jo pasižymėti. Pereitą rudenį 
įvyko jo pieštų paveikslų pa
roda, apie kurią anglų laikraš
čiai labai prielankiai atsiliepė. 
Šio skyriaus kitoje vietoje 
šiandien telpa jo padarytas na
mų projektas. Tokius namus 
p. J. Armonas planuoja pasi
statyti Lietuvoje.

Linkėtina musų gabiam 
tiečiui laimėti konkursą.

Įdomi operacija.
Šiomis dienomis Dr. Clau'de 

S. Beck Lak’eside ligoninėje pa
darė labai įdomią operaciją ant 
širdies, 
dinama 
Ta liga 
prastai
dėl sukietėjusios arterijos 
krikštą kraujo cirkuliacija.

Operacija, sakoma, nusisekė 
labai gerai ir ligonis greičiau
siai pasveiks.

Tai buvo pirma tos rųšies 
operacija. Jei ji pasirodys 
praktiška, tai ateityje tūkstan
čiams žmonių, sergantiems ta 
liga, nereikės mirti be laiko.

— Girdėjęs.
i • f'... .................

Americanilome ■ 
Architecture

tau-

Ligonis sirgo taip va- 
“angina pectoris” liga, 
yra pavojinga ir 

baigiasi mirtimi,
pa
neš
pa-

teatro meno darbuoto

ms Lie-

NAUJIENOS, Cbicago, III. 
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Ketvirtadienis, vas. 21, 1935

įauna

svei-

jis daug ge- 
neužilgo jis 
ir vėl stos

Visockas atvyko Ame- 
pasaulio karui pasibai- 

Pasirinko jis sau žmoną 
irgi gerą lietuvaitę, kuri nela
bai seniai yra atvykusi 
tuvos.

Kuo laimingiausios 
vedžiams kloties, i

Dr. J. T. Vitkus 
ksta.

Vasario 6 d. Dr. J. T. Vit
kus apleido ligoninę ir parvy
ko namo. Jaučiasi 
riau. Atrodo, kad 
visiškai pasveiks 
prie savo darbo.

Kaip jau anksčiau buvo mi
nėta, pas mus vieną gražią die
ną prasiplatino gandai, kad Dr. 
Vitkus jau “mirė”. Tie gandai 
prasiplatino iš mokyklos. Sese
rys nugirdo iš kokios tai da
vatkos, kad “daktaras mirė” ir 
tuoj užkamandavo vaikus klaup
tis ir melstis. Vaikai, žinoma, 
parėję riamo tuoj pradėjo pa
sakoti, kas atsitiko. Tokiu bu- 
du gandai prasiplatino visoje 
lietuvių kolonijoje.

Architektas Petras čer
nis dalyvaus konteste

G- E. kompanija šiomis die
nomis paskelbė kontestą. Mat, 
ji neužilgo rengiasi statyti di-

or 
of

If every home designed 
rcmodclled is a solution 
sonie fainily’s problem—ils 
exterior and interįor const- 
ruction a liveable answer to 
a fundamentai need, — that 
of shelter, then it is an im- 
pos'ibility to arrive at one 
Standard form of arčhitect- 
ure? Who wants a Standard 
form of architecture? Just 
pieture the ugliness of one city 
block carried to that extent. 
Just cast your eyes on our 
daily news items and >see for 
yourself \vhat a Standard ar
chitecture or mass produetion 
as I put it has done to many 
individuals. Due to this repe- 
titive type of architecture; 
homes are blown up, injuries 
inflieted upon innocent oc- 
cupanls of the home .merely 
because of the countless repli-

cas of one type of architect- 
ure carried to ex t rėmės.

Architecture from the start 
of time has been considered 
the gauge of man’s endeavor. 
By thcir works of architecture 
we know the people of the 
past, and cherish tbem as 
masterpieces. It is voty inter- 
esting to uote that the cycles 
of style in home moderniz- 
ation are as definite, as the 
cycles of depression years. 
Būt advjei; giveh to home 
owners fįfty years ago hap- 
pens to be the coinplete re
versai of the present day 
advice. This mainly due to 
the acceletation of a recog- 
nized preponderance of 
house building by speculative 
or building agenęips, oi’ repe- 
titive types of houses, in‘ 
neighborhood groups, even 
invading the higlier prtice dis- 
triets. Mass produetion in ėf- 
fect, with all of its deficicnces 
and few, if any, of its adv.an-

stangomis. Yra draugijų, ku
rios : įnešė į įlfenclifoyę pb $3,- 
Oęb. Tai stambiausi Aėriiiinkai. 
Tačiau1 daug esti ir pavienių 
šėrininkų.

Salės ;įtątymo darbas pra
dėta organizuoti 1912 m. Ta
čiau sdles nąiiias įsigyta tik; 
1920 metų pradžioje. Nuo ta
da salė ir pradėjo veikti. TaL 
gi šieųlet sukanka lygiai pen-į 
kiolika metų nuo to laiko, kai 
lietuviai pradėjo operuoti sa
vo salę.

Taja proga vasąrio 24 dl 
pačios sales patalpose yra 
rengiamas iškilmingas sukaki 
tuvių paminėjimas su gražiu 
programų. Programą (išpildys 
vietos jaunuoliai, — žinomi 
muzikantai ir dainininkai. Na, 
o po programo bus smagus 
šokiai ir vaišės.

Visos vietos lietuvių draugi-* 
jos yra prašomos iškilmėse 
dalyvauti. Ypač pageidauja
ma, kad atsilankytų tų drau
gijų pirmininkai ir pasakytų 
trumpas kalbas.

Parengimo pelnas eis apa
tines svetainės išpuošiimui.

'Per flaug metų loji svetaine 
nebuvo taisoma, tad Šiandien 
Ji pusėtinai įlbgai atrodo. Yra 
gyvas Reikalas ją išpuošti. Tai 
svarbu ir liš.. biznio atžvilgio. 
Kada svetainė ąpleista, tai ir 
išnuomoti ją stfnkiau.

‘Pėhkibiikos metų sukaktu
vių rengimu rūpinasi specia
liai išrinkta komisija. Laik
raštis “Dirva” nemokamai da- 
ro spaudos darbus ir garsina 
parengimą.

»

Yra vilties, kad sukaktuvių 
paminėjimas Nutrauks daug 
publikos ir liljs nemažai pel
no. Tokiame atvejyje puoši-

mo darbai bus galima baigti 
šią vasarą. Juo labiau, kad 
tam tikslui ir anksčiau buvo 
sukelta pinigų. Būtent, puo
šimo naudai,, surengta vaka
ras spalių 7 d. pereitais hie- 

li ko
ras spalių 7 d. pereitais 
tais. Pelno iš to vakaro 
$140 su viršum.

Per penkioliką metų 
daug pasitarnavo visokiam 
lietuvių kultūriniam judėji
mui, todėl ji užsitarnauja vi
sų paramos. Esame įsitikinę, 
kad tos paramos ir susilauk-■ ■ v 
sime.

—S U kak t uvių K o m is ija.

sale

Buy gloves with whcrt
4** » ** 1 1 '• '/■ M '■

it savęs
HAra reikalo esoKAtt Me ar 
daurlan. kad jrantt gem daatg 
kdMle. .r4Bteri*e Tooth Pašte, 
didelis tnt»M parsiduoda «i 
86o ii valo, ir apsaugo <UM« 
tls Be to galite sutaupiau 
ta. u t kurtuos gallto ■o.tplrk 

piriUaaltes ar k* kita 
oasabert Pkamacal Oo.

(.ISTERINE
TOOTH (PAŠTE 

25£

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
IMIISHIIII imi III ■ Į < II■>»»IHII    II I UI Ui—■■ . II ■■■■■ illl    MM

I.IETIVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Mrs

—Peter Cherniss, 
Archilect.f

AKUŠERĖS
Anelia K. Jarusz

Physical Therapy
^■Ūi and Midwife

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Ccr. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. Strikol’is 
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. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Lietuvių Salės 15-os 
metų iškilmė

Patarnauju prie 
gimdymo namiio 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat- 
ment ir magne- 
tie blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari-, 
tnai dovanai.

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hvde Park 3395

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

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

SaleVasario 24 d. Lietuvių 
minės savo 15-kos metų su
kaktuves. — Visos lietuvių 
draugijos ir šiaip visi lietu
viai yra kviečiami iškilmėse 
dalyvauti.

CLEVELĄND, O. — Clcvc- 
lando lietuviai turi vidutiniško 
didumo s ve t Ainį, kur per' pas- 
kųjiniiį^ p&lrkj^iį^įįetų daug 
įvairių įvairidusiij. parengimų 
įvyko. Svetainę kontroliuoja 
Glevelando Lietuvių Draugijų 
Sales Bendrove. O tai todėl, 
kad ji buvo pastatyta katali-

f
 || r*A NIEŽANČIOS 

k S KRAUJAIS TEKĄ 
Nereikia pfauti 

Žymiai Palengvintos su 
Rectade No 1 ar 2 žiūrint 

reikalingumo
.Didelė Tūba SuI>Uile 50cripe
Rectade ‘Laboratories
64 W. Randolph Št., Chicago, 

^Kamb. 402.
l'-,įfU J

už

PERKAME UŽ

“CASH”
DEFALTUOTUS MORTGECIUS
kurios mokų cash. Talp-gi ’ perlui ir 
GERUS MORTGECIUS už mažų 
nuolaidų. 1

Atsišaukite tuo,jaus pas
M. C. LAZUTKA

3251 S. HALSTED STREET

Architekto Petro černio (Cherniss) proponuojamo namo piešinys. Tokį namą clevelan 
dietis p. J. Armonas rengiasi pasistatyti Lietuvoje, čia telpa tik nuotrauka iš didelio paveik

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU

Lietuvis Advokatas į
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800
Rez. 6515 So. RockweU St.

Tel. Ęentibjic 9723

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

Tel. Kenwood 516? 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

KITATAUČIAI

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, QPT.
' ‘ ' ' "lUĖTUVfS ’ ■' •
Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins £kių Jtempimą, kuris 

esti priežaštinii galvos skaudėjimo, 
svaigimo,1 akių ąiitemimo, rierviiotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir tolii'egy'stę. ‘Priden
gia teisinai akiniits. Visuose atsiti
kimuose egząminayimas daromas Su 

'elektra, parodančią mažiausias kląi- 
dar. Speciali atyda atkrelpiam i mo
kyklos 'vaikus. Kreivos akys atitai- 

’sonlos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 40 iki 12. '
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be ąkiiiių.^ Kainos .pigiau 
kaip pirmiau. “ 1 s

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829 . >
Pritaiko Akinius įįfflk Kreivas 'Akis

v ■ -•■■■, z '•'

Ofisas ir Akintą Dirbtuvė
756 West 35th St

kampas Halštbd St.
Valandos uo ltK-4, nuo 6 iki 8 

.Nekėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

AKIU SPECIALISTAS
Ž7 MĖTŲ PATYRIMO

Prjtąfko akinius dėl visokių akiu

J ■
Dr. John J. Smetana

OPTOMETRISTAS > 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 St. Phbhe Cttnal 0528 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir riuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. N e (lėlio m s nūo 
9:00 iki 12:00 Kalbamo HėtUvfškai
—---------------- -------- _.............  tiiuUĮ

D.Dr.C.MICHELO
* Kalba Lietuviškai

Kreivu akiu specia- 
listas. Vaikų krėiVag 
akis ištaiso be ope- /įįį" 
racijos. Pig i o m i 8 /SgąaaafflO 
kainomis. lengvais 
•išmokėjimais. P r i- 
t a i kinimas akinių x 
teisingą^ ’■ mažiems 
ir dideliems. Pata- 
rimtti^ykat

uieus p. j. Armonas rengiasi pasiaiutyui raeiuvoje. čia teipa uk nuouraunu uiucuu puvenv • . ' ’ , . .
slo, kurį p. černis nupiešė spalvotais dažais. Be to, tai tik bendra išvaizda; smulkmenišką 4654 So. -Ashland AV6«
namui projektą p. černis pagamins vėliau. PriT«L7^dmrd I242bu‘

i? <' I e' 1 ■ ž

Dr. T. Dundulis ;
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandęs nUo 2-4 ir nuo 
6-8 v. y, Nedėlioj pagal sutarti

DR. C.JK. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9-9
-2420 ,W. Marąuette Rd.
‘Srti Wežtern Avė.' ’ Henilock 7828 

jjl .

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

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

Tek Seeley 7330
Namų telefonas BruhsSvick 0597

■ii U.Utf f r---------.•  i r ■

Dr. Y. A. Šimkus
GYDYTOJAS ĮR cįilRURGAS

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

3843 'South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Phone Boulevard 7042Dr. Č. Ž. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
‘ ' jį*! lįf r« i iartjL47th -Street. i

Valandos fino u iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir’ kitokiu* 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 16—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464
T 1 .J. -- T-~ .......- . -rl------------------------

Dr. Charles Segą!
’ OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
J OFISO VALANDOS:

Nuę 10 iki 12 vab ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki; 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

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 Kanu

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vat. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margelis 
-3325 So. Halsted St. 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po piety 
ir nuo 6 iki 8 vikaro.

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, Vaiky ir visų 
chroniškų ligų. ...

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

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

dieną.

h. -t -. , &

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

N. RADIS Ch.

....... g,— i.. .......................................

Tek Lafayette 3572J. Liulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Pątarnatija Chica- 
goje Ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

p y .;w
Viši Telefonai:

Ya'tds 1741-
1742

LAIDOJAM PIGIAU •’ 
NEGU KITI

Ambulance Patarna
vimas Diena ir Nak- 
tj. Moderniška Kop- , 
lyčia ir Vargonai , 

DYKAI!

J, f. EUDHKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605x07 3. Hermitage ( 
Avenue
'Skyrius4447 S. Fairfi^Id Avė.

ANTANAS PETKUS
Graborius

KOPLYČIA DYKAI I
1410 South 49 Ct.

Tel. Cicero 2109
_________ CICERO. ILL.__________

ATĖJUS LIŪDESIUI 
PASIRINKITE!!

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel Boulevard 4139

Juozapas Eudeikis
1 ir

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balžamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
' 1 CHICAGO, ILL. '

Laidotuvių Sąlygos 
Lehgvais Išmokėjimais

REPublic 8310
5340 Šo. Kedzie Avenue

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BAĘSAMUOTOJAS 

PataYnayimag geras ir nebraii^Us

718 W. 18th£t.
TeL Monrott 8877

Lachavich ir Simus 
lietuvis graborius 

Patarnarja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, b ihu- “ J—U.. -X 

J. F. RADZIUS
LIETUVIU GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
Moderniška koplyčia dykai.

668 W. 18th St. Tel. Cahal 6174 
' CHIČAGO. ILL. '

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

■’ ’TeL Canal 2515 arba Ž516
SKYRtUŠ:

1439 S. 49 Ct., Cicęrp, Dl.
TeL Ciettio 5927

T T ’ 7nT P <1 • lAJ jLjJl

1646 m St.
Tbl. BoulevaHl 5203 Ir AdlS

1327 So. 49th Ct
Tol. Cicero 8724. Koplyčia
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BIRUTE

NAUJIENŲ

168

TURNAMENTO

FINALAI!
ĮVYKSTArubus

39c

AGNĖS
800 PEOPLE TO WITNESS CHAMPIONSHIP

3916 ARCHER AVENUEG AME OF NAUJIENOS BASKETBALL MEET

PENKTADIENĮ,

Game

Washingtono Gimimo Dienoje

Po Lošimo Šokiai prie G. Stephens Orkestro
Curtain

MAŽEIKA’S ACES prieš J. F. EUDEI KIS BLUE RIBBON BOOSTERS

VIETOS

ATLANTIC VILLAGERS

SEE YOU ALL THERE!

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

game
Riser’

69c 
79c

PAKOL 83
IŠTEKS

$4.99
$7.85
$9.98

Motery ir 
Merginų 
žieminiai

there 
given

of Century
this the game of

Paskutinis
Pašaukimas

— šilkai — 
už y/z kainos

come
room 
būt most

- well, there 
enough for 

of you

Chicago Mail Order Bargenų Outleto Galuti 
nas Užbaigimas — Paskutinis Pašaukimas!

is out to win that third prize 
and will present his strongest 
team. The two Lackawitch 
brothers, Lutid, “Dead-eye” 
Boyle and 
sist of the

The two
Luteid, 
Hollender will con 
line-up.

the Mažeika’s rooters 
yelling you can’t hear 
self talk.

Suteikė antrą prizą 
Naujienų turna- 

mente

Celebrate Washington’s Birth- 
day by being present Febru- 
ary 22, 1935 at St. Agnės Au
ditorium, located at Archer 
and Rockwell Streets. TIME 
7 P. M.

By J. J. ŽUKAS
The tournament has been 

going on for 3 months and the 
interest created is something 
to marvel at. Judging from 
the crosvds we had at our pre- 
liminary games we expect at 
least 800 people to be present 
at the event of the year this 
Friday.

The teams played every Sun- 
day at Fuller Park located at 
45th and Princeton Avenue to 
see who is better fitted to play 
for the Championship. Hours 
of practise, sweating, harsh 
words from the coach were 
what those boys went through. 
And finally they got to the 
top and will play for the 
Championship. The team win- 
ning this single game will be 
considered the best Lithitan- 
ian team in the city. And who 
ever wins that title will really 
deserve it. The boys are all in 
perfect shape and will present 
a real basketball

5c.Surprizas!
Lisle pirštinės, 
Bare ts—šali
kai—Muilas— 
Toileto reik
menys.

There will be 
The first game 
tain riser” will be played be- 
tween the Bulaw Aces and the 
Atlantic Villagers. These two 
teams will be fighting it out 
for 3rd and 4th places. The 
game will start at 7 P. M.

The Bulaw line-up will con- 
sist of Romonoskyt Kucin, Gu
daitis, Golden and probably Al 
Lauchiskas. Mr. Frank Bulaw 
has presented a very fine team 
in this tournament and ought 
to feel very proud of his boys. 
On the other hand, the boys 
ought to feel the šame about 
Mr. Bulaw, because he is a 
regular guy and a fine man.

Mr. Stanley Pūkas the ma- 
nager of the Atlantic Villagers

Ateikite Anksti
Taupykit Pinigus 

Gražių Kaulų .........................
šiltų Kautų ........................
Geresnių Kautų ......... ...........

Mes turime pratuštinti savo žiemini staką

Hugh B. Connelly
Bridgeporte 11-toj wardoj 

demokratų vadovu yra Hugh 
B. Connelly, draugingas ir vi
siems prieinamas žmogus. Jis 
dabar yra taipgi kandidatu i 
aldermanus ir neturi jokios 
opozicijos, nes jis tik vienas 
kandidatuoja. Taigi jis yra taip 
kaip išrinktas.

Rodydamas savo draugingu
mą lietuviams, Hugh B. Con
nelly maloniai suteikė puikių 
dovaną Naujienų basketbolo lo
šėjams. Tai yra trofija, kuri 
bus duota kaipo antras prizas. 
Tymas, kurs praloš čampiona- 
to gėmj, gaus jo trofiją.

Ponas Connelly asmeniškai 
ketina būti Naujienų basket
bolo finaluose vasario 22 d. St. 
Agnės auditorijoj, 3916 Archer 
avė., ir po p. Zintako gal išmes 
antrą bolę. į

BARGENAI!
Dirbtuvių atkarpos 
Vilnoni — Rayons — 
Pirkite smulkmenas čionai ir tau 
pykit. 
Kūdikiams čebatukai 
mažų šaižų ..............
Mažulėliam sniego 
siutai .........................
Moterims vilnoni 
svederiai ....•............
Juodo šilko 
slipsai ......................
Moterims i’adi- 
kuliai ......................

Listen you! Fm telling you 
for the lašt time! I mean this 
is the lašt column 1*11 have out 
before our dance. Have you 
all got your tickets? If you 
haven’t got them, get ’em. Or 
i f you can’t get any, you’ll get 
in at the door for the šame 
price. Our artistic souls have 
planned and dreamed for so 
long to make this grand re- 
uuion dance a success. If every- 
one doesn’t 
won’t be 
everyone, 
come.

May I remind you that its 
this coming Saturday, Febru- 
ary 23, at the Viking Temple. 
The hall is located convenient- 
ly at 69th and Emerald Avė. 
The Halsted St. car line is a 
half block away, if you don’t 
drive down.

If any members are short 
of tickets, just see Pres. Stel- 
mok, or Vice Pres. Balanda, 

Did ’ja see Mrs. Miller and 
Mrs. Gapshis romping around 
likę a coupla school girls, lašt 
Thursday? Too bad they could- 
n’t find their skipping rope. 
And another thing — don’t 
you girls try to make fun of 
me, because I can get back 
at you with a literary bang.

Funny how you can’t think 
of a thing to write, ji.‘3t be
fore the deadline. I could do 
a few card tricks, būt I have
n’t any cards. And I can’t think 
of a joke.

By the way, I mušt gi ve 
Birutė another mention for 
imitating grapefruit again. 
(Yeah, in the public eye). Sun- 
day, at the Auditorium she 
done a neat piece of work.

1’11 see some of you at re- 
hearsal Thursday, and the ręst 
of you at the dance Saturday 
nite. Chief.

PAVASARINĖS. BO- 
VELNĮNES lhcEseS 

Koks pirkinys! ’ visos 
naujos, gražiai išmar
ginto niaterijolo, tvir
tos spalvos. Jose gra
žiai išrodysite. Didžio 
nuo 32 iki 38. Daugelis 
stylių jūsų pasirinkimui 
Sensacingai nu- 
pigintos už ...... wwU

DRESĖS DEL MOTE
RŲ IR MERGINU 

GRAŽIOS ŠILKINĖS 
Nauji, gražus styliai, 
kurie jus nustebins. Di
džio 14 iki 40. Specialiai 
šia nepatikėtmai n:- 
%kui:... >1.88

nas Užbaigimas

PratuStinimas!!!
KAUTAI

And follovving this 
will be a grand dance 
in honor of the teams who 
participated in the tournament. 
Georgie Stephens and his Pve- 
velers will furnish the music. 
The Revelers will consist of 
a 8 piece orchestra. Beer will 
be served downstairs in the 
bar room. All of this for only 
the small price of 40 cents. 
So, for FRIDAY night you 
have a date. A real date. Watch- 
ing two high class basketball 
games and dancing until..... ?
for only the small sum of 40 
cents.

Following 
the century will take place. 
Yowsah, Mažeika’s Aces and 
Eudeikis Boosters. Come pre- 
pared for a lot of excitement 
because you are really going 
to get it. These two teams are 
both evenly matched and they 
will be playing for a champion
ship. If you have any cotton 
bring that along, because when 

start 
your-

VYRAI TAUPYKIT!
Ant šių Didelių Bargenų

Visai nauji 3 šmotų Vyrams Siutai
......... *5.00

100 Marškinių Vyrams 
kiekvienas .........................
$1.75 Darbiniai $1 OC
čebatai ......................... 1 ■’***
25c. Kaklaraiščiai
dėl vyrų .............................
25c. geros škar- 
petkos .............. ..................
Nusipirkit savo darbinius 
Bargenų Outlete už žemas nupigin 
tas kainas.

DYKAI Saldai nes — NEBUS MO
, KYKLOS Penktadieni h

šeštadieni — Atsiveskite savo kūdikius.

two games 
or the “eur-

PASTABA: Nėra kiekvieno kauto kiekvie- 
M name styliuje ,bet atsiras kau

tas dėl kiekvienos
40 Merginoms Leatherette Avies
Kailių dengti Kautai — Specialiai........ fcsM'v
100 Gražių Kautų dėl Merginų — QQ
Turi būt tuojaus išparduoti ...... ..........

■1 ■' i • .<

CHICAGO MAIL ORDER 
B ARGAI N OUTLET 

sili South Paulina Slicrl —Marshfu-ld ”1.” and SMd.Cor to Door
Hours B to 6 — Thursday and {olurday Evcs. to 8:30 P. M
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BULAW ACES prieš
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gai jau prisikėlė iš numirusių” ir vaikščiojo sveikutėliai, be jokios žymės, kad jų “asaboms” butų buvę padaryta kas blogo.Taigi Ispanijos liaudis su neapykanta žiuri į savo dabartinius valdovus ir aiškiai rodo savo pritarimą radikalams, kurie steigė Ispanijoje respubliką. O, tuo tarpu atžagareiviai jau nesutinka vieni su kitais, ir jų valdžia kažin ar dar ilgai pasilaikys,
CENTRABIURIŲ PASAKA 

APIE KAPSUKĄ

vietų valdžia jau įstojo į Tautų Sąjungą^ kurią komunistų internacionalas per metų metus vadino “imperialistiškų plėšikų sąjunga”.O kai apie Kapsuko “politiniai sąmoningą gyvenimą”, tai visi žino, kad dide^pioji to gyvenimo dalis buvo pašvęsta visai ne komunizmui. Nuo 1905 iki 1917 metų Mickevičius-Kap- sukas vadino save socialdemokratu; tos partijos atstovu jisai save laikė ir būdamas Amerikoje, — todėl apie tai, veikiausia, yra girdėję ir toki politiški kūdikiai, kaip Bimba. O

KĄ ŽMONĖS MANO

“KULTURIN6UM0” 
PAVYZDYS

tyrinės nra

Jungtinių Valstijų senato finansų komisija nutarė 
padaryti Nacionalinio Gaivinimo Administracijos 
(NRA) tyrinėjimą, pasiremdama skundais, kuriuos įtei
kė senatoriai Nye, Borah ir kiti. Šitie sepątoriai kalti
na NRA, kad ji spaudžianti smulkiuosius biznius ir 
stiprinanti privatinius monopolius; kad ji nepaisanti 
įstatymo patvarkymų apie darbo valandas ir darbinin
kų teises ir neteisėtai kelianti kainas.

Toks tyrinęjimas butų labai geras dalykas, nes, iš 
tiesų, nusiskundimų prieš NRA yra daug, o kadangi 
kongresas atidavė visą galią prezidentui, tai jokios kon
greso priežiūros ant nacionalinio gaivinimo administra
cijos nėra. Kada senatas iškels aikštėn NRA ydas, tai 
jos galės būti pašalintos, prailginant NRA laiką. Kaip 
tik dabar prezidentas siūlo, kad NRA veikimas butų 
pratęstas dar dvejiems metams.

TENNESSEE NEPASIDUODA

Komunistų “centro biuras” prieš 1905 metus Kapsukas ku- (t. y. Bimba) išleido proklamaciją dėl V. Kapsuko mirties. Tarp ko kita tenai sakoma:“Draugas Mickevičius (Kapsukas) mirė, bet komunizmas, komunizmo idėjos, kurioms jis buvo paaukojęs visą savo politiniai sąmoningą gyvenimą, gyvuoja, maršuo- ja pirmyn.”Tai yra pasaka. Niekur komunizmas jau nebemaršuoja pirmyn. Net} pačioje Rusijoje komunistai (bolševikai) savo originales idėjas jau taip pakeitė, kad šiandie daro tą, ką pirma smerkė. Pavyzdžiui, so-

rj laiką buvo ne tai socialistas, ne tai liaudininkas, kas nors tokio panašaus j rusų kairiuosius es-erus.Dar anksčiau jisai buvo karštas Vinco Kudirkos-Kapso garbintojas (iš jo jisai pasiskolino ir jo pseudonimą, perdirbdamas “Kapsą” į “Kapsuką”). 1900 metustiesiog tautininkas, ir dagi šovinistas.Na, ar tai centro biuras sakys, kad Mickevičiaus-Kapsuko politiniai sąmoningas gyvenimas neprasidėjo iki 1917 metų — iki jisai nebuvo sulaukęs 38; metų amžiaus?

PriešMickevičius buvo

SVEIKATOS SKYRIUS
....  ........ .. - ■ • . v'n.

šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Anąmet Tennessee valstija pagarsėjo, kai vienas 
mokytojas buvo tenai patrauktas tieson už evoliucijos 
mokslo dėstymą, kuri draudžia tos valstijos įstatymas. 
Mokytoją kaltino demokratų vadas Wm. Jennings 
Bryan, o jį teisino paskilbęs advokatas Clarence Dar- 
row.

Dabar vienas jaunas atstovas, Cecil Anderson, 
Tennessee legislaturoje pasiūlė, kad tas evoliuciją drau
džiantis įstatymas butų atšauktas, nes jisai darąs gė
dą valstijai. Bet prieš tą jauną atstovą išėjo seniausias 
legislaturos narys, 76 metų amžiaus, ir, atsivežęs bibli
ją, perskaitė, ką “šventas raštas” sako apie žmogaus 
sutvėrimą. Po to atstovų butas 67 balsais prieš 20 nu
tarė tą “beždžionių įstatymą” palikti.

Tennessee nenori progresui pasiduoti, ir ką tu jai 
padarysi!

DIKTATŪROS UŽDANGALAS

Rašo DR. M. STRIKOLIS, i Chicago, III.

Jugoslavijoje iškilo didelis skandalas. Valdžią suė
mė buvusio karaliaus Aleksandro, karo ministerį ir 107 
kitus valdininkus ir seimo atstovus, apkaltintus tuo,, kad 

- jie kirtę ir sąvo naudai pardavinėję valdžios miškus 
Bosnijos provincijoje. Spėjama, kad tas ministeris Mi
kola Nikio, kartu su kitais suimtaisiais tuo budu pavo
gę valstybės turto, verto milžiniškus pinigus.

Kad jie vogė, tame nėra nieko nuostabaus. Visose 
diktatūrose valdininkai vagia, nes kai žodžio ir spaudos 
laisvė yra panaikinta, tai nėra kas iškelia vagių darbus 
į viršų. Štai, iš sovietų Rusijos kaip dažnai ateina ži
nios apie graftą, suktybes ir valstybinio, turto išeikvo
jimą įvairiuose valdžios departamentuose. Diktatūra 
yra geriausias uždangalas vagims.

Tik šiek-tiek nepaprasta yra tai, kad Jugoslavijoje 
palyginti greitai pradėjo kai kuriuos stambius vagis 
ąreštuoti. Tai, gal būt, pareina nuo to, kad po karaliaus 
Aleksandro mirties prie valstybės lovio prilindo kitą 
ąaika ir rado lovį aptuštintą.

' ...................................... «■■■»!■■■ '■<

Apžvalga
ISPANIJOS ŽMONĖS 

NEPATENKINTI

Buvęs Ispanijos ambasado
rius Meksikai, J. Alvarez dėl 
Vayo, rašo Londono laikrašty
je “Daily Herald’\ kad po spa
lių mėnesio sukilimo, kurį kle
rikalai su fašistais žiauriai su
triuškino, Ispanijos žmonės ne
nurimo, Jie vis daųgiąu ir dątv 
giau patiria apie pasibaisėtinus 
smurtų dygius, kųriups atliko 
valdžios policija ir kariuomene, 
ųr jų nepasitenkinimas auga.

Pilietinio karo įvykius labai

jos užsienių reikalų ministeris, 
prof. Fernando de 10s 
kurio brošiūra yra tūkstančiais 
ekzempliorių skleidžiama visa
me krašte. Brošiūros autorius 
turi labai gerą vardą tarpe 
žmonių, todėl jo rašinys pada
rė labai cjHdelį įspūdį j skaityto- # » t -• 1 f ?
JUS.

Ispanijos liaudis jaučiasi 
esanti apgauta, IA De los Rijos 
knygeles ir iŠ kitų panašių raš
tų jie patyrė, kad valdžia begė
diškai melavo sukilimo metu, 
siųsdama kareivius prieš suki
lėlius. Ji, pavyzdžiui, skelbė 
tuomet, kad revoliucįpnięriąį 
Asturias provincijoje vieną ku
nigą palaidojo gyyą, o kitą ku
nigą sukapojo į šmotus* ir par
davinėjo,
SS fe

kaipo kiaulieną1

Sulaužytų kaulų gydymasKadangi sulaužymas kaulų yra kasdieninis atsitikimas šioje greitos trai^sportacijos gadynėje ir kadangi šimtai žmonių nustoja rankų ar kojų, tūkstančiai jiį lieką kreivomis ar trumpomis kojomis ar rankomis su sustingusiais, nenormaliais sąnariais iš priežasties netinkamo gydymo per pasivadinusius “daktarais” šundaktarius, dėlto matau reikalo kalbėti apie rimtą gydymą sulaužytų kaulų.Pirmas iš svarbiausių žingsnių nulaužto kaulo atsitikime yra reikalas nejudinti ligonio iš vielos, jeigu pastarasis neguli pavojingose aplinkybėse, pakol jo kaulai nebus lentomis ar kitokiomis priemonėmis nejudinamai surišti, kad nulužę galai neišlįstų per odą. Nes sykį sulūžęs kaulas per odą išlindęs, sudaro, labai didelę ' galimybę savo užgautą dalį bakterijoms užkrekti, o {bakterijoms apkrėsta, j puJius pavirtusia kaulo žaizda, yra daug sykių sunkiau sugydyti, negu švari, neužkrėstu kaulo. žąUda.Apart kaulų išlindimą. per odą, 'kas teikia* didesnę galimybę juos; bakterijomis apkrekti, judančios nulaužto kaulo dalys bėgyje ligonioŲŽgąutiįi.r kitas kūno dalis; kaip tai: nulaužta ranka ar koja gali užgauti kraujo sudynėlius ar nervus; nulaužti šonkauliai gali uogauti plaučius ir kepenis; nulaužti tūli kiti kaulai gali užgauti pūslę, žarnas ir t. t./ Todėl; kada negulima kaulo nejudinamai- surišti, tada yra patartina nulaužto kūno dalis prie ambulanso lovos su diržais priveržti ir ligonį iš palengvą su ambųjansu į jo namus arba į ligoninę nuvežti.J,ei gi nujaustas kąųląs yra iš pradžios per odą 'išlindęs, tai odoje padarytą žaizdą reiklia švariais bandažais tuojau aprišti, idant sumažinti galimybę sulaužytą kaulą bakterijoms ąpkrėsti ir tada, kadu 'gąiiiw taipgi ii čiai su šipuliui# apsemti ir aprišti, kad pirm minėtų blogumų, ligonį bevežant nepadarytų.
MtaM M IMK

geistina dienoje,

arba į ligoninę, reikalinga yra jam duoti apsaugojimą nuo tetanus, vadinamos “lock jew”, ir nuo gangrenos ligų, katros po nulaužimo kaulų yra neretai gaunamos. Apsisaugojimas nuo jų, kuomet vartojama laiku, yra beveik visuomet sėkmingas.Išpildžius minėtus atsargumo žingsnius,' reikalinga perlaužtus kaulus ‘galutinai sustatyti ir juos štl tam tikrais įtaisais arba gipsu į nepajudinamąją padėtį paversti. Tą galima padaryti' bet kada, bėgyje kelių dienus po nusilau- žymo, nors dafnai pirmoje, ar antroje kaulus atitaisyti.Atitaisymas sulaužytų kaulų yra nevisuomet lengvas dalykas, ypatingai tuose atsitik kiniuose, ktir Juanio nulaužimas yra arti sąnario, suskilęs į dąug dalių, išlindus per odą arba užgavęs tylus vidujinius organus, 'kąs reikalauja ne tik žinojimu; kaip gydyti, bet ir kaip išgelbėti, ligonį nuo staigios uiirties,.Pirm ir po atitaisymo nu- lužusių kaulų, svąrba yra nu- imti X-spinduiių paveiksjus, kad sužinoti, kur ir kaip blogą! yrą kąuįąi S.uįąužyti, kor kios yra galimybės jų atitair symo ir kad. turėti tikręsnį į- rodymą PP9Š kaltininką teisine, kįas dažnaii |io tokių užgą- ’vimų įvyksta. •fTodėl, sulauktais kaulais ligoniai, kurie kreipiasi ne. prie daktarų medicinos ir chirurgijos, bet prie “kaulų su- bobelių ir jom#panašių šundaktarių, tegulį ^i- no, kad jie gali ne tik savo gyvastį be reikalo pražudyti, bet su kreivomis ar trumpomis rankomis ar kojomis Įlipti.Ar gi negalima musų lietuviams žinoti, kad šarlatanai* patys save pasivadinę “daktarais”, tik gali tuos sulaužytu^ kaulus sustatyti ir sugydyti, kurie nėra sulužę, kaip kad išgydo vėžį be peilio, be X-Rąy ir be radi tuno pagelbų, tik pas tuos ligonius, kurie vėžio niekuomet nėra turėję?Šis yra 20-tas šimtmetis. Jame yra daug gerų ir dorų, dąktarų. Taigi ar ųc laikas ųiums sųsiprasji ir nusisukti nup i^hpę$į(|iŽkų skriaudiku ir musų sveikatos ir piųigų ėdikų ir reikale ligų visuomet kreiptis tik prie-hicdiicinos ir

Išrodo, kad už telpančius “SLA. Narių Tribūna” skyriuje raštus “Tėvynės” redakcija neatsako. Pastaraisiais laikais buvo girdėti nusiskun- mų, kad buk lai “Tėvynes” redakcijoj cenzūra galioja. Vienas rytinių valstijų veikėjas net pareiškė, kad nenorįs užkabinti “širšių lizdą”. Tuokart mums rodėsi, kad tokis užmetimas yra nepamatuotas. Bet kalip dabar pasirodo, tai minėtas veikėjas nusimanė ką kailius. Taigi tegul man bus leista pacituoti sekamus “perlus”, tilpusius “Tėvynės” No. 2 š. m., kur tūlas slapukas, pąsįsjėpęg po slapyvardžiu 
Buvęs žurnalistas, rašo:“Tūlas liguistos vaizduotės žmogelis verkšlena “Naujienose,” kąd SLA. organo “Tėvynės” niekas nenori skaityti. Esą jis. galėtų labai daug naudingų patarimų suteikti, tik nenorįs judinti ‘širšių lizdą’. Vadinasi, vietoje rimto argumento savo tikrinimui paremti, tai gramozdiškai tamsunė- lis pasikolioja.”Na, ar dar reikia puikesnio pasikoliojimo, kaip šitas? Kiek aš pamenu, tai minėtas yeikčjas visai nė neprisiminė apįc tai, kad jis galėtų labai daug naudingų patarimų suteikti. Jisai tik nurodė priežastį, dėlko jis kreipiasi į pašalinę spaudą. Argi gražu falsifikuoti svetimas mintis, brukant savus žodžius. Toliau sako:“Nė trupučio“ nesistebėčiau, jei tokio typo žmonės neskaito ‘Tėvynės’," kaip1 tas nelaimingas sutvėrimėlis. Ne kiekvienas siaurų protavimo ir neapšviestas žmogus gali suprasti ir įvertinti rimtus kultūrinius dalykus. Užtai pilkosios minios smerkti negalima, nes jie nekalti, kad neturėjo progos išslilavinti iki tokio laipsnio, kad kulturiii;?s grožybes suprasti. Bet kuomet tąmsunas pradedą laikraštininkus mokyti ir juos ko-

< -t •• - •Įloti, lai tofcis bęsarmatis užsitarnauja pasmerkimo.”Na, ką sakysit apie tokios “kultūrines grožybes”? Aš apvirai prisipažįstu, kad aš tų- kių “kultūrinių grožybių” nesuprantu. Toliau įsako:“Kiekvienas šviesesnis Lietuvos pilietis, kuris turėjo progos susipažinti su visais A- merikos lietuvių laikraščiais, SLA. organą ‘TeVynę* skaito rimčiausiu ir pavyzdingiau- šiai redaguojamu laikraščiu iš visų Amerikos lietuvių laikraščių. Net tokis žymus literatas, kaip ponas Girdvainis su pasigerėjimu kalbėjo apie ‘Tėvynę’ kaipo pavyzdių- giausį Savaitraštį. \ Bet ištai vargiai vardą prirašantis bemokslis ’ bando, nuosprendį teikti apie laikraščio redagavimą. Daugiau negu juokai, kuomet bemoksliai abskurantai pradedaprend.žius teikti apie žurnalistiką ir literatūrą.”Išrodo, kad šįtas “buvęs žurnalistas” skaito save aukščiausiu autoritetu žurnalistikos ir literatūros srity. O aš sakyčiau: gęrai, kad jis yra tik buvęs žurnalistas, o neLaiminga butų lietu- nuo nę- vie- (ir ku-

dvasiosnuos-

esąs, vių -spauda pasiliuosavus tokių žurnalistų. Bet ant laimės, jie dar vis randa tos tūluose laikraščiuose dar neva rimčiausiuose), riuose jie gali liuosai išlieti tulžį ir visokių srutų ant galvos žmogui, kuris išdrįso ištarti karčios teisybės žodį. Tai, matyti, pataikė į širšių įdomu butų žinoti, ką beųdvo turi su “Tėvynės” redakcija šitas nesuvaldomas straksėjiiuas, kad jis taip atkakliai gina “Tėvynės” redakcijos reikalus? Jeigu “Tėv.” redakcija jąučiąsi užgąuta, tai •H gali apsiginti. Nekartą tę^°„ Raityti pačioje “Tėvynėje” apie komunistų spaudos lišgverimą, bet pasakykit gnrbiąnuejį, kokis skirtumas yra tarp šito atsiprašant “literato” ir komunistu?Dct dar neviskas. Negana kad šitas patrakęs “apšvies- .tuna#” “Tėvyųės” redakcijoj jaučiasi kaip namie, bet jis dar bando savo cenzūrą ir

kiliems laikraščiams uždėti, paklausykite ką jis sako:“Sakau, stebiuosi ‘Naujienomis, kurios rimtu ir švariu dienraščių skaičiau, kad tokius šlamštus talpina. Nejaugi laikraštis yra lyg kokia išmatų duobė, į kurią galima visokį šlamštą versti. Tiesa, ‘Naujienų’ nemačiau per pastaruosius du metu ir tik tas jų numeris, ant nelaimės, man į rankas pateko dabar, kuriame pastebėjau tą šlamštą ‘Tėvynės* adresu. Nesmagu pasidarė, kad rimtas dienraštis nusmuko į tas žemumas, kuriose ne vienas Amerikos lietuvy laikraštis merdi. Gaila, kuomet šito priseina sulaukti.” aTaigi, taigi, kur nebus gaila. Gaila, kad čia ne Kaunas. Gaila, kad čia nėra karo komendanto, kuris žino, kaip tokius “žemai nusmukusius” laikraščius (su pagelba durtuvo) pakelti ir pastatyti ant “teisingo kelio.” Tuomet ne tik musų “100% literatas” butų užganėdintas, bet ir Lietuvos apšviestunija pasigerėtų. Pagalios, tiek to su tais “aukštais literatais,” kurie žurnalistikos ir literatūros sri- tyj yra net zecerio laipsnį pasiekę, ir todėl jie taip iš aukšto žiuri į eilinius narius, Ką- gi mes eiliniai nariai turime daryti, matydami, kaip tokie, atsiprašant, “literatai” teršia musų organą. Aš manau, kad mes, SLA. nariai,algas viršininkams, teisę ne tik išreikšti nuomonę musų organe, bet ir tarti vieną kitą žodį kas link organo turinio. Nekartą teko patėmy- ti “Tėvynės” redakcijos straip sųiuose, kad rimta konstruk- tyvė kritika gali būti naudinga. Taigi, nors aš ir abejoju, ar šitas mano rašinys tilps organe “Tėvynėje” vistiek siunčiu

mokėdami turime

ar ne, bet jį “Tėvynei” cjel išbandymo.Taigi šito rašinio kopija kelios savaitės atgal buvo pasiųsta “Tėvynei” su prašymu patalpinti “SLA. Narių Tri
būna” skyriuje, ir prie to, — buvo pąstaba: — Jei ne talpinsite, tai grąžinkit rankraštį atgal. Tam tikslui ir krasos ženkleli pridedu.Į<ą “Tėvynės” redakcija su tuo rašiniu ir su krasos ženkleliu padare, tai “XT~ 1 bjusiness.”!

KAM NAUDINGAS APSIGINKLAVIMAS

bT *

statytojų”

“No body’s
< Triškis.

# lįj,. Ki«« syndiu't. tau Gtwi Butam fmht*
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Vakar paskelbė IpjMK) tnedvilninią rubu
Darbininkų streiką *

Reikalauja pripa^iniipo, $16,00 .algos jr 15% al- 
gos padidinimo “eutteriams”

29 stambios medvilninių (bo- 23-$4 metų amžiaus. Mat, no-( 
‘ ’ ri, kati ętąvbimnjtąi butų miklus^

ir spėtų openio|i galvatrūkčiais 
einančias automatines mašinas.

—4Senas Petras. <

Pąsly do eidamas .per be- 
gęs ir žiivo po trau- < 

’ kiniu

samdęs gangsterių tą kruviną 
darbą atlikti.

f)aiches buvo nužudytas per
eitų metų kovo mėnesį. Užva
kar vienas Walter Murphy liu
dijo, kad Weitzmanas samdęs 
jį ir jo draugą Daiches pri
baigti.

ni Bridgeporto gyventojai ;ir 
turi nemanai -pažįstamų, kurie, 
beabejo,' :jų vietą Aplankys; 
ypač, kai ateis vasaros karš
čiai. Senas Petras.

Susekė degtinės varyk
lą {r konfiskavo | 

50,000 galionų

i r *

velnos) rūbų siuvyklos vakar 
turėjo užsidaryti, kai darbiniu 
kai išėjo streikuoti.

Streiką paskelbė Internatio
nal Ladies’ Garment Workers’ 
Union, kuri užvakar naktį už
baigė streiko planus savo ofi
suose, 30 North Wells stręet.

Darbininkai reikalauja uni
jos pripažinimo; reikalauja 
$16.00 minimum algos visiems 
darbininkams, išskyrus “eutte- 
rius”, kuriems reikalauja 15% 
pakėlimo. Jie taipgi reikalauja, 
kad užėjus apsistojimui darbe, 
likęs darbas butų padalintas 
tarp visų ir, kad ginčams spręs
ti butų įsteigta bešališka gru- 
pe.

Visos dirbtuvės nuo vakar 
ryto buvo pįkietuojamos. Dar
bininkai, kaip visuomet, atėjo į 
darbą 8 vai. iš ryto, bet tuo
jau apleido dirbtuves.

Samuel Glassman, unijos or
ganizatorius Chicagoje ir A. 
Plotkin, unijos atstovas iš New 
Yorko, paskelbė, kad streikui 
finansuoti turima $250,000.

Darbdavių atstovas, Julian 
H. Levi, advokatas Central Cot- 
ton Garment Manufacturers 
Association pareiškė, kad “gin
čas tarp unijos ir darbdavių 
eina vien dėl unijos pripažini- 
mo .

Streiko vadai spėja, kad 
walkoutas siekė beveik 100% 
kai kuriose didesnėse dirbtuvė
se.

50 metų gelžkelietis John-’ 
Reed, 5309 S. Paulina Street,

■ ' V '

Grand Trunk traukinių lini
jos svičmonas, žuvo po trauki
niu, kai paslydo eidamas per 
bėgės. Nelaimė įvyko prie Cent
ral Park avenue ir 51 St.

U. S. Steel praleisianti 
$15 miliotių 'Gary 

liejyklose
Skelbiama, kad United States 

Steel bendrovė praleisianti apie 
$15,000,000 pagėrinimiii ir re- 
monitavimui savo geležies lie
jyklų Gary mieste. Pagerini
mai busią padaryti American 
Sheet and Tin Plate Co. dirb
tuvėse.

Gatvėje rastas negyvas 
bedarbis

Ant šaligatvio, ties 1428 W. 
Adams Street, buvo rastas ne
gyvas, nuo bado Įniręs bedar
bis, John O’Erien, 46 metų am
žiaus, 37 N. Ogden avenue.

Kalbos apie eleveiterių 
operatorių streiką

Ryšy su eleveiterių operato-
< . • \ ’ I* •'*<"<< į .-J į j

rių streiku New Yorke, ir Chi- 
cagoje pradėjo eiti gandai, kad 
čia kils streikas. Užvakar va
kare įvyko Elevator Operators’ 
and Starters’ unijos mitingas, 
175 W. Washington st., bet ten 
nariai nutarę nesitreikuoti. Jie 
gauna po $75.00 j mėnesį, bet,1 
sako, norėtų pakelti algas iki 
$100.00.

Visa Chicagos policija 
sujudusi .dėl anglių .iš

vežiotoji} streiko
Visi Chicagos poiieistai ,vakar 

buvo ant kojų dėl anglių išve- 
žiotojų streiko, kuris kilo už
vakar. Policistų buvo visur: 
kiekviename anglių sandėlyje, 
trokuose, kurie išvežiojo anglis, 
gatvėse, kur kursavo «apie 100 
automobilių patrulių.

Sako, streikieriai sužeidę 
James Duncan, šoferį Yarįs 
Coal Co., 441 W. 38rd streęt, 
kurio trokas buvo apverstas 
prie 2927 S. Canal street, o jis 
pats sužeistas. Dabar visus 
anglių trokus sekioja policijos 
skvadai. * - . • •

sužeidę■kJ1 _

Henry Ford . Aiitojpo- 
bilių dirbtuve dirbą 

getai

“Grand Opening 
naujos Midyvest 
krautuves Bri- 
ghton Parke

m

Morning Star kliu- 
bas rengia šokius

Kliubas savo buveinę perkėlė 
niaujon vieton

DięĮęlįame pr.ckių sandėlyje, 
978 Gullerton Street, policija 
užtiko slaptą degtinės varyklą. 
Ten buvo apie 50,000 ^galionų 
degtinės, kurią tuojau konfis
kavo.

Jakubauskai prisidėjo prie ko- 
opeijatyvės groserių organi
zacijos.

Rytoj'laidojama Gra
silda Šimkiene- 

Jezunaite
.<■»?> f ' t M

BRIDG^EPORT.—Rytoj rytą 
įvyks laidotuvės Grasildos Je- 
zunaitesršimkienės, kuri mirė 
vas. 19-tą dieną, sulaukusi apie 
40 metų amžiaus.

Ji buvo kilirsi iš Panevėžio1 
apskričio, Deikiškėš k^mo, Va
balninku parapijos, ji paliko gi
mines, dukrelę Adelę, seserį 
Apoloniją ir švogerį, Stanislo
vą Bąltadųonį. 1

Masalskiui patarnaujant kū
nas bus išlydėtas iš liaihų, ad
resu, 3122 S. Lowe avenue, kur 
jis dabar yra pašarvotas.

BRIGHTON PARK. — šio^ 
mis dienomis pp. Jacobs-Jaku<- 
bauskai, kurie jau keliolika 
metų turi meat market ir gro- 
cery krautuvę prie 4003 Ar
cher avė., prisidėjo prie Mid- 
west krautuvių organizacijos 
ir ateinantį šeštadienį, vasario 
23 d., turės Grand Opening. 
Aišku, kad tą dieną turės vi
sokių bargenų mėsai ir įvai
riems kitiems maisto produk
tams, ir šiaip šeimininkėms 
reikalingiems dalykams. Ka
dangi ši krautuvė randasi 
Brighton Parke, tai ypatingai 
šios kolonijos lietuviai turės 
progos pasinaudoti Grand Ope- 
ningo bargenais. Kokie bus 
bargenai — pamatysite iš skel
bimų “Naujienose”.

Pp. Jacobsai varo pasekmin
gai biznį šioj apieliųkėj, rodos 
jau apie 10 metų ir prisidėjo 
prie Midvvest dėlto, kad pasi
rodo anot p. Jacobs, jog pri
klausant šiai didelei organiza
cijai bitfs galima daug pigiau 
parduoti įvairias groserio pre
kes ir kitas prekės, negu kad 
varant pavieniai biznį. Kad 
MiHwest krautuvėse galima be
veik viską pirkti kiek pigiau, 
tai tą lietuviai jau patyrė ir to
dėl pati Midwest organizacija 
sparčiai augo ( nariais ir biz
niu.

Sveikiausia Chicągoj
Kalbant apie pp. Jacobsus 

noriu prisiminti, Jog jų duk
relė Lucija, kuri jau dąnkp 
Junior hįgh school, pereitais 
mętais Lietuvių Dienos kontes
te Pasaulinėj Parodoj buvę 
pripažinta, 'kaipo ‘sveikiausią 
lietuvių mergaitė Chįcagoj.

— Kaimynas.

NORTH SIDE. — Morning“ 
Star pasilinksminimo kliubaS 
rengia savo mėtinius šokius 
ateinantį šeštadienį, vasario 23‘ 
d. šokiai atsibus kadaise bu
vusioj 'kriaučių salėje “North 
Side Ha)l”, 1538 .N. .Damen avė, 
Pradžia 8 vai. vakaro. Bus 
šauni muzika. Morningstarie- 
čiai visuomet surengdavo ge
rus šokius.

Kliubaš taipgi persiKeiė naus 
jon vieton po numeriu 2001 
W. North Avė. antros lubos.. 
Čia bus nuolatine kliubo bu
veinė.

Buvęs Morning Star kliubo; 
manadžeris, p. Staugaitis už-; 
sidėjo biznį —i valgyklą po nu
meriu 1590 Milwaukee avė.

Northsidietis.

Du užmušti trokui ir 
keleiviam automobi

liui susidūrus
Isadore J. Goldman, advoka

tas, 10 North Clark, ir Jessej 
Siers, 8568 N. VVabansia avė.,’ 
buvo užmušti, kai jų automobi
lis susidūrė su troku prie Au
gusta Blvd. ir Hoyne avė.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

įis 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
šąli te susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
Jauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Mirė šuns {kastas ber-
O ‘ • jV/'..n r’ '.O . . : •mukas 1

6 mėtų berniukas, James 
Wosley, 4747 S. State street, 
mirė nuo pasiutimo. Apie sa
vaitę laik^ atgal jį įkando šuo.

BOILERIŲ Taisymas
BOILER REPAIRING

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo 
-Boileriu taisymą ir nitavimą 
sekanti syki paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. VVabash Avė.

Telefonas diena Calumet 6884 
naktį Lakview 5490_____

BATHS
MAUDYNES

Čia
A. F. CHESNA. 1657 W. 45th St. 
Boulevard 4552. Vyrams kasdien, 
moterims Antradieniais.

Tvirtina nesamdęs 
žmo 'n

t J
i

jUTU-r. I
-■ ■> III. ■■■'!!■

žmogžudyste .kdltliiimas ‘IN 
ving Weitzman, apgarsinimų 
firmos narys, tvirtina krimina
liame teisine, kad jis niekuo-’ 
met negalvojo apie partnerio 
Eli Daiches nužudymą' ii* ne-^

Su pradžia šių metų *H. For
do automobilių dirbtuvė įĮlrįa 
pilną laiką ir kai kurie depar
tamentai net dviejom permai
nom. karų gamyba esanti pa
kilusi iki 500 į dieną. Eina kal
bos, kad Fordas iiorėtų piikėl- 
ti tą skaičių iki 600, bet paga
minti tokių skaičių naujo 85 
mėtų modelio automobilių nėra 
užtektinai vietos.

Dirbtuvėse dirba apie 5,000 
darbininkų. Ar ilgai toks skai
čius turės darbus, Ateitis pa- 

' rodys.
Tūkstančiai bedarbių važiuo

jąs kas rytą prie dirbtuvių gau
ti darbus. Kai kurie išstovi per 
visą dieną. Pasamdomas tik 
labai mažas nuošinįtis, nes pa
geidaujama, kad darbininkas 
butų patyręs ir jaunais,’^ie

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

susirasit
ko
tik
jums reikia

K"MVflAQ jokJLN žuvo
BOOKS

Senų ir nauju lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St.. Chicago, 11L

Kalbamos F^ilmos iš.
Lietuvos ’

Chicagiečiai visose apielinkė- 
se dabar turi progos pamaty^ 
ti ir paklausyti kalbamų filmų 
iš Lietuvos, kurias atvežė Al. 
Kaulakis. Čia viską galima ma
tyt ir girdėt kas dabar deda
si Lietuvoj.

šiandien, ketverge, filmos 
bus rodomos “Ciceroj, Liberty 
Hali, 14th ir 49th Ct. Pradžia 
7:80 vai. vak. Tai jau bus pa-.

PERMANENTS
SpeciaI atpiginta

$2.50 ir $3.50
Spęcial su aliejaus soliucija

$4, 5, 6.50, 7.50 ir $10
MUSU 

SPECIALYBĖ
dažyti ir baltin
ti permanėnts 
Puikiausi plau

kų stiliai.

\ • •t>v7 Veli. vaK. i ai jai 
(skutinį kartą Cicero j.

Rytoj ir sukatoj Lietuvos 
filmas galės matyti 18-tos gat
vės apielinkėp. gyventojai para
pijinėj svetainėje prie 18-tos 
ir Union gatvių. Pradžia 7:89 
vai. vak.

i

- Jėigu atsineŠit ši apskelbimą 
: nuleisim $1 už Permarient *
’ virš $2.50.
Su kiekvienu $5 permament duo* 

da $1 skrynutė Rosepetal 
Pauderio

Rose Petal Beauty 
Shoppe

Perkelta 3133 S. Halsted St.
(Auditorija) Tel. Victory 3137 i

i į l„ lllfl IMT i M 1 l-r T-iimi,! . .inTi Iinb.il 
. ■ - ......u i vii r I • 1.1..

ANGLIS
COAL

Tikrai geros anglys
iš šiaur. Illinois

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

perkant nemažiau 4 tonų.

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

Telefonas Republic 5900
taipgi

3721 E. 100 St. 
Telefonas Sag. 4900 

įsteigta 1913 metais.

RAKANDŲ Bargenai
FURNTTURE BARGAINSĄ ♦ V •

STORAGE RAKANDŲ BAĘGENA1 
$200 importuoti kaurai___ _ $25.00
$300 kaurai _____ _________ 435.00
Parlor, miegkambario ar vai- • 
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlfoj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

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

Detalia rakandų skyrius, $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. • se
tas $98. Parlor sėt. $25—445. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

- ..  ? !7;.i!lj’ .'J’!!"'!" |   

WKA*tf<XK>»rit*flNG Alyda Namų Navininkams *
GalĮt pasiskolinti $1QO jki $2,000 pataisymui savo 
ndmo. ‘Paskolą 'atmokėsite lengvais išmokėjimais 

’Wuo l'4kf:5 mėtų.
Ateikite ir -pasikalbėkite su mumis.

Dambrauskai atidarė ;
‘‘Green Mijl” alinę

.Su pradžia šių metų W. ir* 
Onia f ‘Dambrauskai atidarė 
“Green tyill” alinę, 817 West 
84th Street. Saviniiikai yra se-
■-■•■i-r.'fa. .....  . .....................-...................................•: ■>

Siunčiame Gėles Telegramų j 
pasaulio dalis.

viso

Gėles vestuvėms, bankietams
• i nagrabams.

3316 S. Halsted St
Pbone Boulevard 7314. Chicago. III

*

PRANAS AUDENIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu | 

vasario 18 d. 10:30 vai. vakare 
1935 rin.» sulaukės 46 metų am
žiaus; gimęs Bajoru kaime, 

-Alantu valsč.. Utenos apskr. 
AmėHkoje išgyveno 28 metus. 
Paliko , dideliame nuliudime 

1 moteri Teodora po tėvais Vai- 
tekunaitė, o Lietuvoje 3 sese- 
tis.

.Kūnas pašarvotas randasi ' 
j? J.’ Bagdbno' Koplyčioj, 10734 
Sp. Mięhigan aye. Tel. Pull- 1 
man 4151.

Laidptuvės ivyks vasario 22 
diena," 1 vai. Po piet iš koply
čios bus nulydėtas i Tautiškas 

^kapines. ■v
Viąi a. a. Prano Audenio gi

mines, draugai ir -pažistami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
4"M8tW ir 
^Suliuabs lieku

v ,^eris.
■LUįdOtUvčsę 'pątatnauja gra- 

bdrfUs AL J? DdgŪoiias, telefo
nas Ttiflman 4151.

JUOZAPAS KANTRIMAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 19 Jiena. JO vai. ^ryte 
1935 m..' šUlaukes pusės am
žiaus, gimęs . Lietuvoj,< ^vingių 
parapijos, Pajūrių ’mieštbiyj. '

Prigulėjo prie Keistučio, drau
gijos ir Illindis Pašelpinio 
Kliubo.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moteri Eleonorą, po pirmų vy
ru ZupkiėbČ, dvi pddukras Bro- 
nislavą Mockienė, Anastaziją • 
Freeze, posūni Stanislovą 
ką. brolienė Konstanciją ir bru- / 
lio dukterį Irene, sfcįfcrs duktėti \ 
Ona Lingiene, vyra ir .šeima, 
Lietuvoje rseseri, draugus'1 Ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi J. 
LiulevičiaUs kdpbJčičjė;4 4092 
Archer Avė.

Laidotuvės ‘ivyks .‘subatoj 
vasario 23 diena. 10 vai. ryte 
iš koplyčios *4 Tautiškas kapi- < 
nes.

Visi a. a. Juozapo .Kaųtfimp 
giminės, draugai ir pažystami 
egat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteįkti

Nulipdė liekame, .
Moterito, Podukros,
PdOpits 'ir^BWf1fepi. 

boA^^v^reK 

nas Lafayette 3572.

Pristatėm kad ir toliausia
Aštuoni anglių silos. Kiemas viso 

‘bloko didumo. Teisingas svoris. , 
v ’Geriausios anglys.

šiaurinio Illinois <nut ........  $5.30
šiUurftiio Illinois egg .............. $5.60
Siaurinio 'Illinois lump .......  $6.00
Šiaur. Illinois mine run ........ $5,25

w . . i k ( a • 's f ' - - * * v <

Perkant vežimais. Perkant po 
nedaug truputi brangiau.

Atvažiuokit arba šadkit telefonu.
Airport Coal Co.

58&7 Archer Avė.;
Prospėčt 4422.

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 

35%
Lengvi' išmokėjimai nuo 12 iki 24 

'mėnesių. Kreipkitės visuomet i 
LEVINTHAL PljUMBING 

SUPPLY CO.
1635 W. Ditision St 

kampas Marshfield 
~ ■■ ■ ‘.......... ■■■-. X..*. ,

RADIO TAISYMAS
RADIO REPA’IRS

..................      ■Il.ll.l.l..... .. Ilii...........  ........

HMSTED gmin UTINMl BANK
19th Place and Halsted St.

IjI.įiĮį. ...'......... .. .....1.. iJMh

BĮSMARCK BEER
'‘^TH THAT GQOD OLD FLAVOR” ' 

4138 Archer Avenue. ! 
1MJKE DZIMIDAS, PRISTATYTOJAS 

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

--- U.
M.

X

1

y
-u-

vtn: m.rt
i i t MbtiUi ry,J Ki .j ir

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

FORT^EkN fCOAL CO., 

Republic 0600 — Lawndale 7366 
. Merrimac; 2524

Pataisymui radio su ga- 
rantija pašaukit 
Lafayette 4893

Garsiakalbius
gams, koncertams, 
ma kainą.

išrenduojam mitin-
Šokiams prieiria-

0*1

8:30 yąl. ryto 
Radio Stotis

■ ; * i ... '• ■ «• *

Ks,
1360 kilocyęles

!ir

0to—

Gerkit ir Reikalaukit
A

y * >

M

1.

Visose Alinėse v r
Mutual Trijų ’

Žvaigždžių i!
Kent tieky
BouTbon

ir (5 
x,Lietuy|škos

Degtinės . (

P I
( ‘ *

WSBG.-r., . a 4 . .. ,

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ ' '

■toŽtffiMLIS 
PROGRAMAS.

!'■ Ųi* y). " • B1 .

Šituo laiku į? iš šitos 
rndio stoties 'kiekvieną 

r . vr• n pu! fttvn ■' f” 1

NATHAN 
'KANTER

4707 'S. Halsted St.
4' Tel.'yARBIŠ 0803

įsteigta
1925 m.

4083 Archer Avė. 
tarp California ir Moząrt

STOGAI 
ROOFING 

’ • r

THE bRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai- 

s^trio ? ^Pašaukite mlis'ir mes pasa- 
kysime kiek ‘kaštuos pdtaišyti. Mes 
taipgi darome visokį blškoryfcUs

TABAKO Krautuvės
' TOiBACCO STORES

r • 1 . . ■ t %r

M AK KOHN. Turim Rusišką it Tur
kišką tabaką, 1728 S. Halsted 'St.. 
Canal J9345. ' ' ‘

........... ........ ■' ■ .i >i n i ■■ i« . .......................................

VAIXJ#KLA
RESTAURANT

-ikRS. MARY BARTKUS 
lllth dhd Fairfield Ate.

Gaminame lietuviškus valgius.
dabar eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš Ghįcagos ir viso pa
saulio.

CraneCpalCo.
45332 So. Lorig Avė.

Chicaffo. 111.

4SU R^HIJLIC ,W

4

9 vai. vakare SIUSKIT PER
NAUJIENAS
Pinigus Lietuvon

v;- . ■ v u.j ■ v v*

Teprašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

K

Iinb.il


. tJ o

NAUJIENOS, CMcago, UI
'I  un ij.i  ....................... ......................

Ketvirtadienis, vas. 21, 1935

Rytoj Paskutinis Didelis Susirėmimas Nuėjo į ligoninę ir 
krito negyvas

Visi Trokšta Pamatyti Smarkiausią
Mūšį Ir Pasveikint Campionus

St. Agnės auditorijoj smagumas ir links 
mybė laukia visų

Naujienų basketbolo t urna-

būtis, Adomaitis, Aberavi- 
čius, Anonimas, B. Urbo
nas^ Rudavičius, O. Ramoš- 
kiene, J. Jasper, P. Podzif- 
velis, Savakaitis, D. Yuška, 
Izdonįs—po A5 centi.’s,

viso .......      5.00
J. Plankis, Chicago ..............  20
F. Valaitis, Chicago .........;. 10
T. Kalvelis, Levviston, Maine 2.00 
J. Radzvila, Milwaukee ......  50
C. Norkus, Philadplphia,

Pa...... i....... ..... '....i......  5.75

kievvicz ir kitų tautinių grupių 
kalbėtojai. Taipgi bus gražus 
programas ir muzika.

Lietuviai kviečiami dalyvauti 
kaip automobilių parodoj taįp 
ir masiniame 'mitinge.

Paremkime savo kandidatą į 
aldermanus—Barney R. Piet- 
kievvicz, kurs turi real estate 
ofisą adresu 2608 W. 47th St. 
jau suvirš 14 metų.

—Motinos Sūnūs.

RADIO
. .ai.įi'iu,...u; i

Dvigubas kvartetas ir 
solistas P. Stankūnas

<1. Fullcr Parko svetainėje, ir 
baigsis rytoj, vasario 22 d. St. 
Agnės svetainėje su iškilmė
mis, linksmybe ir šokiais.

Daug įžymių žinomų bus 
rytoj Naujienų basketbolo fi
naluose, o tarp jų pirmoj vie
toj žymus turnamento rėmė
jai. kurie dovanojo brangias 
taures ir trofijas turnamento 
laimėtojams, būtent Superior 
teismo sekretorius Frank V. 
Zintak, kongresmanas A. J. 
Sabath, busimas 
Hugh B. Connelly 
Mackevičius.

Ketina taipgi
teisėjas J. Drucker, teisėjas E. 
Holland, adv. K. Gugis, adv. 
Ch. Kai, adv. A. Slakis, adv. J. 
AVaitches ir daugelis kitų.

Naujienų turnamento eiga 
atkreipė domę visų Chicagos 
lietuvių. Tai buvo pradžia lie
tuvių susidomėjimo sportu.
Kreditas turnamento vedėjui

J. Žukui.

a Mormonas
ir Justinas

alsilankvti

Už turnamento puikų su
tvarkymą ir gabų vedimą di
delė garbė priklauso musų 
jaunam sportininkui Juozui 
Žukui. Jis žino sporto taisyk
les, jis yra pilnas entuziazmo, 
kuriuo uždegė ir visą jauni
mą. Jis gerai pats lošia bas- 
ketbolą, ir yra pripažintu 
čampionu teniso lošitnc.

Daugiausia Juozo Žuko pa
raginimu susiorganizavo vie
nuolika basketbolo tymų, į 
kuriuos įėjo apie 150 geriau
sių jaunuolių. Daugelis iš jų 
pasirodė esą pirmaeiliai bas
ketbolo lošikai.

Puikus tymai.
| tymus yra įėję ir kitatau

čių, tečiaus yra aštriai prisi
laikoma taisyklės, kad visuo
met iš penkių lošikų trys bu
tų lietuviai. Jeigu kuri pusė 
neturėtų trijų lietuvių, tai ji 
automatiškai pralošia.

Stanislovui Mažeikai, J. F. 
Eudeikiui, F. Bulaw*ui, S. Pli
kiui ir W. Kasparui, Ciceros 
Raudonos Rožės kliubui pasi
sekė suorganizuoti geriausius 
tymus. Tečiaus smarkus buvo 
ir kiti tymai: Kipšų-Imps, Red 
Birds, Banner Atletikos kliu-

Wasliington Atletikos
kliubo, Belskio busteriai 
Sleepers Atletikos kliubo.

Turnamento eiga.
Pirmajame lošime gruodžio 

2 d. Mažeikos tymas sumušė 
Washington A. C., Red Birds 
sumušė Bamer A. C., Atlantic 
Villagers sumušė Raudonos 
Rožės kliubą ir Belskio Boos- 
teriai sumušė Sleepers.

Turnamentas ėjo taip, kad 
kiekvienas tymas kas sykį lo
šė prieš naują tymą. Kiek
vieną nedėldienį buvo po ke
letą gėmių. Po dešimties ne- 
dėldienių štai kaip 
įvairiems tymams:

Mažeikos tymas 
pralošė 1.

Eudeikio tymas 
pralošė 3.

Bulato Aces išlošė 
šė 2.

Atlantic Villagers 
pralošė 3.

Red Roses išlošė 6, pralošė 4

bas,

Pereitą nedėldienį Mažeikos
vyrai sumušė Atlantiko kai- N. Trumpikas, Akron, Ohio. 
m iečių s, o Eudeikio vyrai su
mušė Bulawo tuzus.

Pasižymėję loši kai.«
Kiekvienas tymas turėjo ga

bių ir vikrių lošikų. Iš pavie
nių lošikų šiame turnamente 
daugiausia pasižymėjo sekau-

(surinko) 5.00

$31.55

Rengia bankieta en

Labai malonią valandėlę pa
teikė Progress Furniture Krau
tuvė radio klausytojams pra
ėjusios nedėlios rytą. Buvo 
įdomių skelbimų, rimtų pata
rimų, ir labai gražių dainų, ku
rias išpildė Naujos Gadynės 
Maišytas Dvigubas Kvartetas,

Į apskričio ligoninę atėjo vie
nas senyvas žmogus ir pasi
skundė slaugei, kad jis serga, 
jaučiasi labai negerai. Belauk
damas daktaro ligonis staigiai 
krito ant grindų ir nebeatsi- 
kūlė. Jis mirė širdies liga. Tai 
buvo Daniel GJickman, 80 me
tų, 4244 W. Van Buren st.

Pirkite bilietus Belia- 
iaus parėngimui Stude- 
baker teatre—sekamo

se, vietose:

Bridgeport Draugystė Palairnntos 
Lietuvos extra susirinkimas ivyks 
penktadienį vasario 22 d., 6:30 vai. 
vak., Chicagos Lietuviu Auditorijoj. 
Bus Svarstoma kas link morgičių ir 
tam panašiai. Valdyba.

CLASSIFIED ADS
n ...................................■

Business Service
Biznio Patarnavimas

OKSAS EXPRESS, Coal, Wood & 
Moving. Anglis — Special. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton. lat. 
(vienas tonas $6.35). Pristatėm vi
sokiu kitų rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambarių rakandus 
— nuo pirmų lubų iki pirmų lubų, 
už $4.00 iki $6,00. Pianai $2.00 extra. 
Šaukite John Okąas. 2649 W. 48rd Su 
Tel. LAFAYĘTTE 8980.

• • i* . Iper gero mokytojo, Jurgio Ste-ergmgam darbut)l0* ponavičiaus pastangas, palikęs

Art Pikas iš Red Rirds ty
mo.

( J. Blinstrupas iš Impsų ty- 
i mo.

F. Kuchinas iš Bulaw tymo.
J. Lucid iš Atlantic Villagcrs 

tvino.
Juozas Kluchinskas iš Ma

žeikos tymo.
Tonv Lauraitis iš Eudeikio 

tymo.
A. Vcnskus iš Raudonos Ro

žės kliubo.
S. Stanaitis iš Impsų tymo.
Al. Lauchis'kas iš Bulaw ty

mo.
C. Conrad iš Eudeikiio tym. 
J. Blinstrupas iš Impsų tym.
T. Lapinskas iš Eudeikio 

tymo.
Vienas iš jų, kuris bus dau

giausia bolių į krepšį sumetęs 
per visą turnamentą, gaus 
asmeninę dovaną, gražią tro- 
fiją, kurią dovanojo Justinas 
Mackevičius.

Didelis susidomėjimas.
, { Naujienų basketbolo tur
namento lošimus vis daugiau 
ir daugiau ateidavo žmonių. 
Ne tik jauni, bet ir senesni 
žmonės rado didžiausią ma
lonumą besekdami jaunų vai
kinų vikrias imtynes su hole. 
Rytoj visi vėl sueis pamatyti 
svarbiausią ir smarkiausią 
lošimą visame turnamente. 
Po lošimo visi nori pasveikin
ti čempionus, pasilinksmint, 
pasišokti ir išsigerti.

Marąuette P a r k o 
plėšikai gailestingi; 
jie grąžina' pinigus

1

Norėjo pasisavinti 50 centų 
nuo indėno, bet nusprendė 
kad kiti ir taip daug nuo jų 
atėmė

MARQUETTE PARK.— Mar- 
ųuetteparkas gali paąigirsti vi
sokiomis geromis ypatybėmis, 
bet štai dar vienas pliusas jo 
naudai.. į .

Marųuette Parkas gali pasi
didžiuoti ‘ ir gailestingais plėši
kais, kurie apiplėšę žmogų jam 
ir pinigus sugražina, ir atsipra
šo, ir kilstelėję .kepures atsi
sveikina ir palinki visko ge
riausio.

Du jauni lietuviai užvakar 
naktį prie 63-čios ir Rockvvell 
kampo sulaikė gatve einantį in
dėną raudonveidį Vadą Robert 
Redwing. Iš Oklahomos atvy
ko Vadas Raudonsparnis Chi- 
cagoje laimės paieškoti.

“Rankas aiikštyn ir šen pi
nigus I“ Pakiltomis HMtidonspar- 
nis nesipriešindamas paklausė 
vagilių komandos ir atidavė 
jiems visą savo turtą, lygiai 
50 centų.

Bet vienas iš vagilių pakrai
pė galvą jr. atsigręžė į savo 
sėbrą, “žinai, jam greičiausiai 
pinigai labai reiklaingi. Kaip 
;en nebūtų, kiti baltveidžiai jį 
ir taip nualino. Sugražino jie 
indėnui 50 centų, atsiprašė ir 
nudūlino baltveidžių aukų ieš
koti.

Aukos “Lituanicai 
II” plaukia iš visu 

Amerikos kampų

8 metų mergaitė mi
rė nuo nuodingų sal
dainių; brolis miršta

ALTASS paskutiniu laiku ga
vo $31.55 Įeit. Felikso 
kaus skridiniui.

Vait-

pasisekė

išlošė 9,

išlošė 7,

8, pralo-

išloše 7,

Artinantis pavasariui 
rikos lietuviai jau ėmė 
sti dėl “Lituanicos II” 
mo, kuris įvyks šią vasarą.

ALTASS iždas paskutiniu 
laiku gavo kelioliką aukų iš 
įvairių Jungtinių Valstijų pa
kampių. Ęeikia tikėtis, kad vi
si lietuviai, kurie ikišiol nepri
sidėjo prie skridimo, tą pada
rys greitu laiku, nes skridi
mas jau nebetoli, o jo įvykini- 
mui dar trūksta pinigų.
Vėliausiu laiku prisiuntė au

kas sekami asmenys:

Isabelė Sakalauskienė, 7004
S. Talman avė., Chicago $5.00 

J. A. Sinkus, Chicago 2.00
A. Žilienė, 5852 North

Ashland avenue
B. Pudis, Chicago ..
S. Kuizinas, 4522 Mary

St*, Chicago ............ .
P-s PranckeviČius, 2124 W.

28 Place.... ..... ..........  50
P-s Ueppa, 6419 Troy st......50
P-s Petkunas, Chicago 50
P-s Smilga, Chicago ........... 50
J. Šileikis, Chicago 50

Atne
šu j u- 

skridi-

x. 2.00
1.00

Banner A. C. išlošė 6, pralo
šė 4.

Red Birds išlošė 6, praloši 4
Waihinglon A. C. i41qš8 4į J. In?,iur^, B;.Vi,lbart’T,K„Hr 

pralošė 6.
Belskio busteriai išlošė 3, 

pralošė 7.

nežis, M. Šimkus, R. Triš> 
ka, J. Meškauskas, A. Iva
nauskas, O. Kuizinas, Sei-

j * •' įvk < .f,* • J- . iL. į
O

WESTSIDE.—8 metų mergai
tė jau mirė, o jos ,5 metų bro- 
iukas kankinasi apskričio ligo
ninėje niuo nuodingų saldainių, 
guriuos abu suvalgė.

Vaikų tėvas, bedarbis Jonas 
Fudala, 1714 West 21st place, 
pasakojo investigatoriams, kad 
vaikai nupirko saldainius apie 
savaitė laiko atgal vienoje apie- 
linkės krautuvėje. Juos suval
giusi, mergaitė ėmė nykti ir j 
savaitę prarado 15 svarų. Vė
liau ėmė-vemti ir mirė. Ber
niukas irgi greičiausiai mirs. 
Saldainiuose buvo nuodingi da
žai—anilinas. (

Automobilių paroda 
už Pietkevičių

Ateinantį nedėldienį vasario 
24 d. yra rengiama didelė au
tomobilių parųda už lietuvių 
kandidatą J aldermanus 12-toj 
wardoj—Barney R. Pietkiewicz

Automobilių parodą prasidės 
kaip pirmą valandų po piet nuo 
Rokwell gatvės ir 47-tos. Visi 
kviečiami suvažiuoti ir daly- 
vaut parodoj.

Tą pačią dieną bus masinis 
susirinkimas Brighton Parko 
parapijinėje svetainėje kaip tre- 
či valandą, čia kalbės kandi
datas j miesto majorus New- 
ton Jenkins, musų kandidatas 

j aldermanus Barney R. Piet- 
į .y ’-.

. jSŽA L i. J.?.. Jfc

jui, šokėjui
i 'A r , v .

■■ u' jį---------

Lietuvių Jaunikio Draugija pa
gerbs pirmininką V. Beliajų

Pagerbimui savo įsteigėjo, 
pirmininko in energingiausio 
darbuotojo, Vytauto Beliajaus, 
Lietuvių Jaunimo. Draugija ren
gia bankietą šį sekmadienį, va
sario 24 d. > -

Lietuvių Jaunimo Draugija 
plečiasi; jau keletas skyrių įs
teigta Chicagoje ir manoma ki
tus atidaryti apielinkėje. Nie
kas taip nesidarbuoja, kaip p. 
Beliajus — visus susirinkimus 
aplanko ir draugijos Šakas aty- 
džiai globoja. Jo darbas kilnus 
ir mes lietuviai > turime jam 
duoti savo paramą, parodyti sa
vo dėkingumą. (

šokių vakams 8‘ludebaker 
teatre

. ■ -

Auga Vytauto Beliajaus gar
bė ir su ja auga 'Jaunimo Drau
gija*. štai, Bertha Ott, garsi 
svetimtautė šokįą bei koncertų 
rengėja, jo šokiiną sekė per 
kiek laiko, irr būvą taip užganė
dinta jo talentu, kad dabar 
duoda jam progos pagarsėti pa
saulio menojjSrijhyje, rengdama 
Beliajaus šokiiį /kohcertą Stu- 
debaker Theatęr, kovo mėne
syje. Pagarsės Beliajus, pagar
sės ir lietuviai, /turėdami savo 
tarpe šokėją,j>kiiyis bus pripa
žintas pirmaeiliu ąttistu. ;

Dėlto, visi galintieji lietuviai, 
paremkime p, Ėėliajų. Bankie- 
tas5 bus rengiamas Silver Room, 
Knickerboeker Motei, prie Wal- 
ton ir Michigah gatvią. Bilie
tai $1.50 asmeniui.

Programą išpildys lietuvių 
mėgiami artistai: p. šidiškiu- 
tė-Giedraitienė, kiM keletas sa
vaičių atgal laimėjo antrą vie
tą konteste, kuriame dalyvavo 
apie 1500 artistų; Elena Ves- 
pendęraitė, jauna lietuvių dai
nos žvaigždė; p. Romanas, ve
dėjas radio programų, ir Mi- 
chele Gamboni, > svetimtautis, 
bet lietuviams gęrai žinomas 
šokėjas.

Jacųues Grandmesnil.
■ ‘ ; 111 "r 1 • ■ ' i

Senas, visiems gerai 
pažįstamas biznie
rius atgal Bridge- 

porte
♦ ■ ’ . ; “"y1. į

Joseph V. Mockus atidarė
. ■ v-
BRIDGEPORT. — joseph V. 

Mockus, visiems gerUi žinomas 
siuyėjas, grįžo Algai į Bridge- 
porto koloniją iv čih. atidarė 
savo įstaigą adfesu, 3316 So. 
IVf ' >

labai populiariu tarpe daugu
mos Progress Furniture Krau
tuvės radio valandos klausyto
ji-

Dainavo ' ir svečias, Pranas 
Stankūnas, kuris duoda kon
certą ateinantį sekmadienį, bu
vusioj Meldažio svetainėj, West 
Sidėj. Prano Stankūno balsas 
per radio gana gerai skamba, 
tad nėra abejonės, kad jis ir 
savo koncerte patiks visiems.

Progress Furniture Krautu
vės bendradarbis, Antanas Rač
kys, pateikė keletą žinių iš biz
nio srities, o Adv. K. Gugis, 
kaip ir visada, įdomino visito 
su savo legaliais patarimais.

(Sp.)

Motina šoko į degan
tį butą gelbėti sūnų

Pagrįžusi iš miesto, Mrs. 
Anna Scruggs, 25, nustebo, kai 
pamate prie namų, 6617 Ken- 
wood avenue, didelį būrį gais
rininkų. Degė jos butas. Jis tuoj 
šoko j dūmais ir liepsnomis ap
imtus kambarius ir už kelių mi
nučių išėjo- nešindama rankose 
savo miegantį 2-jų metų sūnų.

Tymų epidemija 
Northsidė je

NORTHSIDĖ. 
departamentas paskelbė, 
Northsidėje, į šiaurę nuo Chi
cago avenue, pasireiškė tymų 
epidemija. (Tymai yra vaikų 
liga populiariai žinoma— kaipo 
measjes.)

Sveikatos 
kad

Naujienos,. 1739 So. 
Street.

J. Rakštii Vaistynė, 
Halstcd strfeet.

Budrik’s 
Street.

3417 So.

Halstcd

1900 S.

Halstcd

2536

4183

3222

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkanps reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertu patartinas 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 ortginalio ir vienintelio na
mų savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St. 

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

Pcoplcs Furniture Co.
W. 63rd stfcet.

Peoples Furniture Co.
Archer Avenue.

^Progress Furniture Co
So. Halstcd Street.

Justin Mackiewich, 2324 So. 
Leavitt streęt.

Lietuvos Jionsulate, 100 E. 
Bellevue place.

SLA. Moterų kuopa, p. Šat
kauskienė, pirm.

Visos virš minėtos vietos tu
ri geras sėdynes. Visos vietos 
rezervuotos.

PRANEŠIMAI
šiuomi pranešu, kad Am. Liet. 

Daktarų Dr-jos mėnesinis susirinki
mas ivyks vasario 22, 1935 m. 9:00 
vai. vakare, Masulio raštynėi po 
num. 6641 S. Westem Avė., Chica
go, III.

Bus skaitytas referatas temoje: 
"The treatinent of Gonorrhea”, skai
tys Dr. V. Nares, diskusavimas ati
darytas.

Valdyba tikisi, kad kolegos skait
lingai susirinkiman atsilankys.

Dr. J. J. Kowarskas, sekr.

Humboldt Park Lietuvių Politikos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas ivyks 
vasario f' 
Almira Simans svet., 
Hancock St. Chicagoje. Gerbi 
nariai nepamirškite būti ant šio 
sirinkimo, turime svarbių reikalų.

Valdyba.

21 d.,1 1985 m. 8 vai. vak. 
‘ , 1640 North

Gerbiami 
’ su-

SIUSKIT PEK
NAUJIENA*
PINIGUS LIETUVON 

Teprašo LietuvosŽmonėsr 
teį pataria Lietuvos banfar

Jus turėsite būti 
Teisėju

Kiekvienas tonas Consumers An- 
lies ir Kokso yra parduodamas 
su neapribuota garantija, kad 
yra augštos rūšies, teisingai nu
sverta
užg&nėdinimui

Educational
Mokyklos

REIKALINGA — Moterų mokin
tis grožies kultūros. Vyrų mokin
tis barberystės. _ Lengvai išmokti. 
Gerai apsimokanti profesija. Priei
namos sąlygos. Ateikit — Rašykit 
arba Telefonuokit dėl smulkesnių in
formacijų. Moler System 59 East 
Monroe St. Central 6393.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fiztures

1900 S. State St. CALumet 5269

SARO FIKČERIAI pardavimui, 
pilnas setas, taipgi stiklai. 615 West 
16 St. Canal 0394.

RESTAURANTO fikčeriai 
uodą. Bargenaš. _ 21 
alsted St. 1 lubos užpakalyj

parsi-
2721 South

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo broli, Petras 
Termenas, 30 metų atgal gyveno Chi
cagoje. Paėjo iš Lietuvos, Kauno red., 
Šiaulių pav., Trijiškių parap., Der- 
meikiu kaimo. Prašau- jo paties, 
arba kas apie ji žinotų pranešti, bu
siu dėkingas.

LEONAS TERMENAS 
28 N. Halsted St. Chicago. III.

Miscellaneous 
{vairus

IŠRADIMAI užpatentuojami — fi
nansuojami — parduodami. Įsteig
ta 80 metu. SAUNDERS, 6480 
Evans Avė., Tel. Fairfax 0614.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA teisingų vyrų ir 
gerų degtinės pardavinėto
jų, kurie gali investuoti po 
$5000 į gerai žinomų ir iš
dirbtų likerio biznj. Puiki 
ateitis teisingiems vyrams. 
Atsišaukit arba rašykit j 
Naujienas, Box 220, 1739 S. 
Halsted St, Chicago, III.

----------,—,—......... ..........................
REIKALINGAS barberys penkta

dieniais ir šeštadieniais.
8232 S. Halsted St.

Morgan ‘St./
Jis yra siuvėjas iš Lietu

vos. Atvažiavo Amerikon jau 
mokėdamas tą afaatą. Kam jis 
pasiuva siutą, tAs būna užga
nėdintas. Atkeliavo Amerikon 
1895 metais. Chfoagoj išgyve
no 35 metus. Augina 8 sunirs 
ir 1 dukterį. Vienai-Simus yra 
dentistas, o jkitAs advokatas. 
Reiškia, Joseph Mockus ne
sigailėjo pinigų- dėl’ mokslo sa- 
vę> junams* viąuo*
niet yra verti pagarbos.

Reikia linkėti ^ęsęph V. 
Mockui pasisekimo naujoj vie
toj* ^Kaimynas./

Reikia linkėti Jęsęph V

Kaimynas. ■

pilnam kostiumieriaus 
Jeigu nebusite 

pilnai patenkinti, mes maloniai 
atsiimsime anglis ir sugražinsi- 
me jums jūsų pinigus.
Tiktai absoliutiškas pasitikėji
mas musų organizacija ir musų 
geros rūšies kuru duoda mums 

< teisę duoti jums tokių garantijų.
Jus nerizikuojate, .kuomet per-

' Į •, > ’

kate Consumers anglis!
—• ■ • ■ -

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA apysenė moteris 
prižiūrėti 5 metų mergaitę ir apva
lyti stuba. Valgis ir guolis ant 
vietos ir mokestis. 2889 W. 68rd St.

SENA arba jauna mergina prie 
namu darbo ir prižiūrėjimo vieno 
vaiko. Valgis ir guolis ir mažas 
mokestis. 2419 W. 69 St.

. I I IĮ I I ■ ■ Į ■ l ■■ Įl I ■ ■ II ■ I—II     —................................. ..

REIKALINGA mergina namų dar
bui. J. Edelson, 8555 Castello, Tel. 
Spaulding 7052.

gnsi
■T'

pgrs (gmpany.

Business Chances
Pardąvimtti • Bizniai

PARSIDUODA Kotelis ir Tavern. 
biznis išdirbtas per daug metų* ran
dasi geroje vietoje. Biznis geras 
visados ir parduosiu pigiai.

' 1245 So. Michigan Avė.
.. .... ... .......... ........ .

PARSIDUODA mokyklos reikme
nų krautuvė Tilden Technical High 
School supply store, renda $80” i 
mėnesi. Už $500 greitai.

4724 S. Union Avė.

Real EstateT For~Sale

r.

COAL-COKE-ICE 
BUILDING MATERiAL BIZNI AVAS. muro namas, krautu

vė ir 5 kambariai pagyvenimui 
Marąuette Park anielinkėi parduosiu 
labai pildai. Grovehill 1965.




