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Prezidentas Rooseveltas tuos 
pinigus pavedė karo laivynui 
be viešųjų darbų administra
toriaus pritarimo

Bet jį j Paryžių Franci jos val
džia turėjo įšmugeliuoti
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Jaunam Kennamer iš Tulsa, 
Okla., gręsia kalėjimas nuo 
4 iki 99 metų

Rusijos atstovas nusiginklavi
mo konferencijoj/reikalauja. 
kad butų kontroliuojama ir 
privatinė amunicijos pramo
nė

V okieti ja pergyvena ,
krizį ir Hitlerio dekretu ga
lės pasiimti visus atlieka
mus žmonių pinigus

paskėlbėlokautą

B
sW<:
įSg

darbininkų 
galimą

MEXIC0 CITY, vas. 21. — 
Penki armijos lėktuvai išblaš
kė sukilėlių likučius Durango 
kalnuose. Keli sukilėliai liko 
užmušti ir sužeisti.
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Pinigų Konskripciją 
Vokietijoj

Hitleris paskebė Vo 
kieti jos pinigų 

konskripciją

BERLYNAS, vas. 22.
kietija pergvena tokį sunkų fi
nansinį krizį, kad “reicho va
das” Hitleris buvo priverstas 
paskelbti pinigų konskripciją. 
O pinigai Vokietijos naciams 
yra reikalingi, kad jie galėtų 
pirkti žaliavą ir nors kiek 
simoketi skolas.

Hitlerio dekretas leidžia 
nansų ministeriui pasiimti
žmonių ir firmų visus nulieka
mus pinigus, kurie nėra jiems 
tai dienai reikalingi.

Einant tuo dekretu valdžia 
gali pareikalauti iš bankų di
džiausių paskolų, taipgi pasi
imti iš firmų visus pinigus, ku
rie nėra budinai rekalingi grei
tai bizno apyvarta.

Kiekvienas vokietis, jie jis
pinigų' nori išvengti didelių pabaudų, 

turi užregistruoti visus pas jį 
esančius užsienio bonus ir kre
ditus. Taigi ministeris gali iš 
visų vokiečių išreikalauti jų 
padėtas bankuose sutaupąs.

Hitlerio įsakymas finansų 
ministeriui yra tolygus įsaky
mui: “Surask pinigus kur tik 
gali”. O Hitleriui pinigai yra 
reikalingi viešiems darbams ir 
išlaikymi/i didelių rudmarškinių 
armijų.

Pranašaujama, kad delei to
kių Hitlerio patvarkymų veik 
visi bankai ir firmos atsidurs 
dideliuose finansiniuose keblu
muose.

Tik vieni ginkų fab
rikantai turėjo pelnų 

laike depresijos

GENEVA. vas. 22. —Rusi
jos delegatas nusiginklavimo 
konferencijoje, Vencov, pareiš
kė, kad ekonominės depresijos 
laiku tiktai vieni privatiniai 
ginklų ir amunicijos fabrikai 
susilaukė pelno.

Tai pareiškęs jis pasiūlė pa
taisą prie Amerikos ginklų su
tarties, kad ne tik valstybės 
amunicijos gamyba butų kon
troliuojama, bet kad lygiai bu
tų kontroliuojamos ir privatinės 
industrijos. Ir ne tik jos turi 
bi.*ti kontroliuojamos, bet turi 
būti žinoma ir kiek jos gali 
pagaminti.

“Mes turime žinoti kas deda
si už uždarytų durų”, sakė jis.

Vencov sakė, kad jei norima 
karui užduoti mirtiną smūgį, 
tai pasaulis turi žinoti viską 
apie karo industrijas—investuo
tus kapitalus, dirbtuvių įrengi
mą, padidėjimą
samdos ir didžiausią 
dirbtuvės gamybą.

Neims taksų už nau 
jus namus

CONCORD, N. H., v. 22—New 
Hampshire senatas priėmė bi- 
lių, kuris panaikina visus tak
sus penkiems metams visiems 
namams, kurie šiuo laiku bus 
pastatyti. Tuo panaikinimu 
taksų norima atgaivinti namų 
statybą.

OlRH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lic oio biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, bisk] Šilčiau į 
vakarų.

Saulė teka 6:36, leidžiasi 
31.

Visos Kubos moky 
tojai ir mokiniai 

streikuoja
HAVANA, vas. 22. — Valdžia 

bandydama sulaužyti mokytojų 
ir mokinių streiką, Havanos pro- 
vincijoj areštavo 20 mokytojų.

Nežiūrint 'valdžios ** pradėtų 
derybų su trokštančiais išveng
ti kraujo praliejimo mokyto
jais, greitos taikos nesitikima. 
Streikas virsta grynai politi
niu ir siekiasi pašalinti dabar
tinį Kubos prezidentą Mendie-

Dabar mokytojų ir mokinių 
streikas apima visą Kubą, nes 
prie jo nutarė prisidėti ir San
ta Clara provincija. Ji yra pos- 
kutinė iš šių šešių Kubos pro
vincijų prisidėjusi prie streiko.

Nelaimės dirbtuvėse 
žymiai padidėjo 

dėl paskubos
CHICAGO.—Chicagos Saugu

mo Taryba praneša, kad pasta
ruoju laiku nelaimės dirbtuvėse 
padidėjo net 16 nuoš. Kitur 
padidėjimas yra dar didesnis.

Nelaimės padidėjo delei įve
dimo didelės paskubos siste
mos—kad su kiek galima ma
žiausiu skaičių darbininkų pa
gaminti kuodaugiausia prekių. 
Delei didelio paskubumo ir į- 
vyksta daug nelaimių.

LOS ANGELES, v. 22. — 
Wiley Post, kuris norėjo su
mušti visus transkontinentalius 
rekordus, nuskrisdamas stra- 
tosferioje iš Los Angeles J New 
Yorką ,buvo priverstas nusi
leisti Majove tyruose.

■ .......... — ii.mh..............

WASHINGTON, v. 22. —Iš
rodo, kad $4,880,000,000 viešų
jų darbų bilius nebus priimtas 
šiame kongreso posėdyje, įvy
kus užsikirtimui senate.

VVASHINGTON, vas. 22. — 
Du republikonai kongrese įne
šė bilių, kad valdžia atmokėtų 
savo paskolos bonus auksu.
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• Sir Malcolm Campbell ' ' ' ' The Bluabird
Daytona Beach, Fla. — Sir Malcolm Campbell, anglų greito važiavimo čempionas. Viršuj jo au
tomobilis “Bluebird”. Prieš dvejetą metų su ruo automobiliu jis sumušė greitumo rekordą, pa
darydamas 272 mylias su viršum. Neužilgo jis bandys tą rekordą sumušti, — pasiekti 300 my
lių per valandą.

Karo laivynas pasi
ėmė$238,000,000 iš 
viešųjų darbų fondo

WASHINGT0N, vas. 22. — 
Viešųjų darbų administratorius 
ir vidaus reikalų sekretorius 
Ickes liudijo senato amunici-! 
jos komitetui, kad iš pernai' 
paskirt $3,300,000,000 viešųjų 
darbų fondo karo laivynas pa
siėmė $238,000,000 naujų ka
ro laivų statymui visai be jo 
žinios ir pritarimo, vien pasi
remdamas prezidento įsakymu

Tas vešųjų darbų fondas bu
vo paskirtas padidinimui visoje 
šalyje darbininkų samdos, te- 
čiaus pasak Ickes, karo laivų 
statymas davė darbo nedide
liam skaičiui darbininkų, daug 
mažesniam, negu butų davę už 
tuos pinigus atlikti kiti viešie
ji darbai. > , ’ !

Atstovų butas almė
siąs algų pataisą

Teisėjo sūnūs rastas 
kaltas už žmog

žudystę

Lietuva dirbs 
dievus Indi ja i

Cukr^ kompanijaiAustrijos diktatorius 
pas ® autą Schuschnigg svečiuo

jasi Francijoje

KAUNAS.— šiomis dienomis 
Lietuvos vyriausybė yra gavusi 
iš Indijos žymesnės tikybinės 
staigos laišką, kuriuo prašoma 
jai pristatyti žymias partijas 
ietuviškų ąžuolų, nes lietuviš
kas ąžuolas yra labai vertingas 
kaip joks kitas pasauly pagal 
Indijoj jau padarytus bandymus 
pasirodė labiausiai tinkamas di
deliems Budos stabams gamin
ti.

Tačiau, turint galvoje labai 
didelį atstumą tarp Lietuvos ir 
Indijos, ąžuolų rąstų transpor
tas atseitų labai brangiai ir to
dėl Lietuvos vyriausybė labai 
prašoma malonėti duoti reika
lingą leidimą, kad Lietuvoje bu
tų pastatytas specialus stabų 
fabrikas, kuris paskui išveš In
dijon jau gatavus stabus. Lie
tuvos vyriausybė atsakė netu
rinti nieko prieš tai, taip kad 
laukiama atvykstant į Kauną 
Ihdijos technikų ir dvasiškių, 
kurie iš pradžių rūpinsis fabri
ko pastatymu ir paskui stabų 
gaminimu*. Be ^Indijos specia
listų, kurie atvyks Kaunan, bus 
reikalingi vietiniai darbininkai.

Ta proga Romos laikraštis 
“Messaggero” rašo, kad dabar, 
pradėjus gaminti stabus (die
vaičius) serijomis moderniškiau
siai įrengtuose (šiaurės kraš
to) fabrikuose lyg kokius auto-

CROGKETT, Gal., = vas. 22— 
Iškilus nesusipratimams su 
darbininkais, Galifornia and 
Hawaiian Sugar Refining Co., 
viena iš didžiausių cukraus re- 
finerijų pasauly, paskelbė lo
kautą, Uždarė dirbtuves ir iš
metė iš darbo apie 1,500 dar-

WASHINGTON, vas. 22. — > 
Pirmininkas Byrns išreiškė sa-; 
vo “asmenišką nuomonę”, kad; 
atstovų butas atmes senato pri
imtą pataisą^ nustatančią esan- 
čiaą toje apielinkėje algas prie 
naujųjų viešųjų darbu sulig 
$4,880,000, biliąus. Reiškia, jis 
tikisi, kad atstovų butas parems, 
prezidento pasiūlymą, kad prie 
tų darbų butų mokama bedar
biams tik $50 į mėnesį.

WASHINGTON, vas. 22. — 
Nors senatorius Long ir labai 
aštriai* puola pašto viršininką 
Farley, paštas' vistiek akylai da-

Gen. Wood-patarė- 
jas prie išdalinimo 

viešųjų darbų
WA'SHINGTON, vas. 22. — 

Kąįp tik $4,880,000,000 viešųjų 
darbų bilius bus priimtas, gen. 
Robert E. Woods, prezidentas 
Sears, Roebuck & Co., liks 
paskirtas pirmininku pataria
mosios komisijos, kuri teiks 
prezidentui Rooseveltui patari
mus apie tų pinigų ir viešųjų 
darbų išdalinimą valstijoms.

Surado trukumų su- 
budavojime diriža- 

belio Macon

PARYŽIUS, vas. 22. — Pri
sibijodama neprielankių komu
nistų ir socialistų demonstraci
jų, Franci jos valdžia slapta i- 
šmugeliavo į Paryžių Austrijos 
diktatorių Schuschnigg, kuris 
atvyko į Franci ją pasitarti su 
Francijos valdžios viršūnėmis. 
Kartu su diktatorium atvyko ir 
Austrijos užsienio reikalų mi- 
nisteris.

Jie atvyko į Franci ją vyriau
sia pasitarti dėl Dunojaus su
tarties, taipjau gauti Franci
jos ekonominę ir politinę para
mą Austrijos nepriklausomybei.

Vokiečiai nepatenkinti
BERLYNAS, vas. 22.— Vo

kiečiai yra labai nepatenkinti 
Austrijos
chingggo apsilankymu Pary
žiuje ir oficialiuiose rateliuose 
atvirai kalbama, kad dabar žy
miai sumažėjo viltis Vokieti
jos prisidėjimo prie Francijos 
ir Italijos sutarties, kurix ga
rantuoja Austrijai nepriklau
somybė.

SAN FRANCISCO, Cal., vas. 
22.—Laivyno taryba, kuri ty
rinėjo nelaimę su dirižabeliu 
Macon, neįstengė nustatyti ko
dėl ta nelaimė ištiko ir kodėl 
dirižabelis paskendo gana ra
miame ore. Bet ji visgi pripa
žino, kad pats dirižabelio su- 
budavojimas turėjo daug tru
kumų ir silpnumų ir “silpni rė
mai” neatlaikė staigaus smar
kesnio vėjo pūstelėjimo. Ir jei 
dabar esą priseitų statytis kitą 
dirižabelį, tai panašių klaidų 
subudavojime neįvyktų ir dabar 
butų galimą pastatyti daug ge
resnį ir tvirtesnį orlaivį.

—------------r——•

WASHINGTON, vas. 22. —

PAWNEE, Okla., vas. 22.— 
Phil Kennamer, 19 m., sūnūs 
federalinio teisėjo, Tulsa, Okla., 
liko rastas kaltas už žmogžu
dystę ir jam gręsia kalėjimas 
nuo 4 metų iki 99 metų. Kalė
jimą jam paskirs savo nuožiū
ra teisėjas Hurst. Prokuroras 
reikalausiąs 50 metų kalėjimo.

Jaunasis Kennamer džiaugia
si išsigelbėjęs nuo mirties baus
mės. Jis yra užmušęs Dėkos 
dieną savo draugą John F. 
Gorrell, Jr., 28 m., žymaus Tul
sa gydytojo sūnų, kuris tuo lai
ku buvo sugryžęs šventėms iš 
dentisterijos kolegijos.

Gorrell, kaip buvo paliudyta 
teisme, rašinėjo grūmojančius 
laiškus Virginia Wilcox tėvams 
ir net tarėsi merginą pastver
ti, kad išreikalauti išpirkimą. 
Kennamer gi tą merginą mylė
jo ir tokiam planui pasipini
gauti iš jo mylimos merginos 
tėvų pasipriešino. Tad tarp jo 
ir Gorrell įvyko kivirčiai, ku
riuose Gorrell liko nušautas jo 
paties revolveriu.

Neužilgo po suėmimo Kennš- 
mer, rastas nušautas savo aiH hidMHus, dievų Kali ir Višnu 
tomobily jaunas Bidnęy Boj-n, 
kolegijose profesoriaus sunuči/ 
artimas Kennamer draugas. Po
licija nusprendė, kad jis pats 
nusižudė, bet Kennamer spėja, 
kad jis buvo nužudytas.

Buvo plačiai • pasklydusios 
kalbos apie jaunų Tulsa tub 
tuolių piktadarių šaiką. Polici
ja sakėsi surinkusi daug įrody
mų ,bet tas dalykas teisme vi
sai nebuvo keliamas.

Teisėjas Kennamer yra pa
sižymėjęs savo aštriomis baus
mėmis; ypač jis smarkiai baus
davo nusikaltėlius prohibicijai. 
Bet teisme išėjo aikštėn, kad jo 
paties sūnūs buvo nemažas gir
tuoklis ir kad apie tai žinojd1 
tėvas.

Tėvas darė visas pastangas 
savo šunų išgelbėti, net apsi
verkė liudydamas už sūnų. Bet 
ir tai neišgelbėjo jį nuo kalė
jimo.

Kennamer advokatai sako, 
kad jie reikalausią nuo j o bylos 
nagrinėjimo, o jei tas reikala
vimas butų atmestas, tai jie 
apeliuosią į augštesnį teismą.

Teisėjas bausmę jaunąjam 
Kennamer paskirs rytoj ir gal 
sutiks jį paliuosuttti už kauciją.

Naujas transkonti 
nentalio gretu- 

mo rekordas
NEW YORK, vas. 22. —Pa

dedamas palankaus vėjo, lakū
nas Leland S. Andrews nusta
tė naują transkonti nen tai į re
kordą, atskrisdamas iš Los An
geles į New Yorką į 11 vai. 21 
min., arba 37 min. 59 sek. grei
čiau, negu tą patį kelią padarė 
kiek laiko kitas lakūnas, jo 
švogeris maj, Doolittle. Abu jie 
vartojo tą patį lėktuvą.

Hauptmanno jury 
nesirodys teatruose

boja, kad senatorius negautų. Tugwell nuginčijo gandttjs,kad

Anglija yra susirūpi
nusi dėl Italijos- 
Ethiopia kivirčių
LONDONAS, vas, 22, —An

glija yra rimtai susirupinusi 
dėl Italijos ir Ethiopia kivirčių, 
kurie tęsiasi jau 11 savaičių. 
Tą dalyką jau du sykius svars
tė ir Anglijos kabinetas.

Anglija pataria Ethiopijai 
taikintis su Italija, nes ji nie* 
ko negalinti laimėti tautų są
jungoj. ;

i) v :■

LAKE CHARLES, La., v. 22. 
—Samuel McLauglin, 76 m., 
mirdamas paliko $l,P00 užlaiky
mui savo penkių Šunų.

•r-

Japonai sulaikė ame 
rikiečių laivą

daugiau siuntinių su bombomis. 
Visi siuntiniai senatoriui Long 
yra egzaminuojami su X-spin- 
duliais.

jis mano pasitraukti iš agri
kultūros sekretoriaus pagelbi- 
ninko vietos. Bet gandai vis- 
tiek nepasiliatija.

TOKIO, vas. 22. — Japonijos 
karo laivynas įsakė Amerikos: 
aliejaus laivui Kellogg pasiduo
ti griežtai egzaminacijai, kad 
nustatyti, ar jo įgula nėra kal
ta už šnipinėjimą svarbiųjų 
Japonijos fortifikacijų prie j- 
ėjimo j Tokio įlanką.

, Laivas yra japonų "pasamdy
tas, bet yra aptaranujamas 
amerikiečių. Veždamas iš Yoko- 
hama j Kobe neapdirbtą Cali- 
fonijos aliejų, laivas prie įėji
mo į įlanką užvažiavo ant sek
lumos ir įstrigo. Jis tikisi 
galėsiąs pasiliuosuoti kai van
duo pakils, bet niekam nepasi
tikintys japonai ėmė baidytis 
to, kad jis visą dieną praleido 
arti fortifikacijų ir pradėjo 
nužiūrėti šnipinėjimą.

kuris klausėsi Hauptmanno by
los ir pasmerkė jį mirčiai, ga
lutinai nutarė atmesti vienos 
kompanijos pasiūlymą pasiro
dyti teatruose. Jiems buvo pa
siūlyta po $3,500 j savaitę al
gos per 10 savaičių.
Mirties bausmė Hauptmannui 

atidėta
TRENTON, N. J., v. 22. — 

Teismas sutiko priimti Haupt
manno apeliaciją ir tuo mirties 
bausmė, kuri turėjo būti įvy
kinta po kovo 18 d., liko auto
matiškai atidėta iki 
apsvarstys apeliaciją, 
virš poros mėnesių.

JohnMACOB, III., v. 22.
Mursin, 32 m., vietos spulkos 
janitoriųs, kuris neturėjo žino
ti seifo kombinacijos, atsidarė 
seifą ir įėjo pasiimti pinigų. 
Bet vieton pinigų rado belau
kiantį policistą, kuris jį ir pa
čiupo. *

EDDYVILLE, Ky., vas. 22.— 
Negras Wiley Graves, 29 m., li
ko nužudytas elektros kėdėj ra
miai rūkant cigarą.
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Juodi debesys niaukias ant Lietuvos
... i„

Vokiečiai Ginkluojasi 
prieš Lietuvą

Sako, kad Lietuva 
gauna kariškus tan

kus iš Rusijos
Lietuvos kariuome
nės vadas užginčija 

vokiečių melus
KAUNAS, vasario 5 d. — Vi

sos Europos laikraščiai rašo 
apie Lietuvą.

Svarsto, kas bus Lietuvos 
draugu, jeigu vokiečiai užpuls.

Vokiečių laikraščiai platina 
melus apie Lietuvą. Sako, kad 
Klaipėdoj vokiečiai yra baisiai 
persekiojami.

Italijoj valdžios organas aiš
kiai sako, kad vokiečiai rengia
si užpulti Lietuvą. Rytų Prū
sija esanti smarkiai ginkluoja
ma.

Šveicarijoj Zuericho laikraš-; 
tis sako, kad bijodama Vokieti-! 
jos Lietuva pradės taikytis su 
Lenkija. Sako, kad netrukus į 
Kauną atvyksiąs Pilsudskio pa
siuntinys ir čia išdėstysiąs len
kų siūlymas.

Francijos laikraščiai vėl pa
žymi, kad vokiečių propaganda 
smarkėja ypač Klaipėdos kraš
te.

Rusija ginkluojanti Lietuvą

Prūsijos vokiečių laikraštis 
atspausdino skandalingą žįjaią' 
apie tai, kad buk Rusija gink
luojanti Lietuvą. To laikraščio 
korespondentas sako, kad jis 
tą sužinojęs iš tikrų šaltinių.

Lietuva esanti tiktai Rusijos 
provokatorių. Tai, sako, ištikrų- 
jų Rasijn nori užpulti Vokieti
ją. Su Japonija susitaikė, tai 
dabar ginkluojasi prieš Vokie
tiją. O Lietuvą tik panaudoja 
Vokietijos suerzinimui. Bolševi
kai, sako, bijo, kad naciai už
viešpataus visoj Europoj, todėl 
nori tą sustabdyti, užpuldami 
Vokietiją. Paskui jie ūžvesią 
bolševizmą visur.

Pagal to laikraščio, kaip pa
duoda Lietuvos žinios:

“Informuotuose politiniuose 
sluoksniuose vis labiau tvirtė
ja nuomone, kad Lietuvos elge
sys ir yra gerai apgalvotas Vo
kietijos provokavimas. Ir Lie
tuva čia sąmoningai ar nesą
moningai vaidina rusų provo
katoriaus rolę. Rytų Kinijos 
geležinkelio pardavimas Japoni
jai rodo, kad Sovietai be kovos 
apleido savo interesus Tolimuo
siuose Rytuose. Maskva tam 
reikalui turi svarbių priežas
čių; ir ne vien tik finansinį 
charakterį turi jos priežastys. 
Maskva, po to, kai konstatavo 
augančią nacijonalsocijalizmo 
įtaką Europoje, vėl visą savo 
dėmesį kreipia į Europos plėto
jimąsi.’’

Tankai siunčiami Lietuvon

Toliau laikraštis smarkiai 
pabrėžia šitokį posmą: *Su Ši
tokia pažiūra strtmka įvairus 
pranešimai, kurie pasakoja, kad 
Minske yra šimtai tankų su 
1‘etuviškaiš antrašais, laukian
čių išsiuntimo į Lietuvą. Tuo 
budu bolševikai tikisi Etfrdpo- 
je sukelti dhadsą, ktrriarilė jie 
norėtu pasiekti savo politinių 
tikslų.”

šaukiami atsarginiai krašto 
saugumui

Lietuvos kariuomenės vadas 
generalio Štabo pulkininkas 
Raštikis teČiaus vokiečių 21-

VOs Aidė atstovui jis štai ką 
pareiškė:

—Tikrai kaimyno Spaudoje 
paskutiniuoju laiku pasitaiko 
gana tendencingų žinių dėl ta
riamo musų kariuomenės kon
centravimo. Tos žinios neturi 
jokio pagrindo. Klaipėdos kraš
te yra tik normalus nuolat ten 
stovj pulkai, o jei į tūos pul
kus, kaip ir į kitus, pasiųsti 
1907 m. atsarginiai, tai to jo
kiu budu negalima laikyti kon-

centravifrm. Iš viso aukščiau 
pareikšto išvadoje turiu pasa
kyti, kad mes mokomėš, 

didiname krašto saugumą, 
budriai stovime Lietuvos sar
gyboje ir jokiems gandams 
nėpašiduodame. Kariuomenėj ė 
yra gera darbo nuotaika. No
riu pabrėžti, kad krašto saugu
mas yra ne tik kariuomenės, 
bot kiekvieno piliečio, o ypatin
gai lietuvio, reikalas.

—Bukime visi vieningi — pa
ragino baigdamas savo svar
bius pareiškimus kariuomenės 
vadas
drausmingi ir stiprus, o tada ir 
musų tėvynes saugumas bus 
užtikrintas.

darbštųs, drąsus

vaikščiojimai. Miške žaisdavb- 
me.

— Kas vadovavo tienls aŽai^ 
dimams”?

— Krauzas.
— Ar buvo vadų adjutan

tai?
— Taip, buvo.
— Ar buvo išdalinti žemė

lapiai, kur pažymėti krūmai, 
kalneliai, medžiai ir t. t.?

— Taip, ir patys darydavorh 
škicus.

— Ar per “žaidimus” 
puolimas, gynimas?

— Taip, vaidindavom 
kus ir policiją.

i — Ar turėjot ątškiras 
vas!

— Turėjom, baltas—rautio- 
naš.

— O kas buvb surašyta?
— Emblemos. ,
— Ir hakenkreucai ?
— Taip.

buvo

plėši-

vėlia-

Pabėgo iŠ Nacių Bylos, bet 
Buvo Sugauti

Liudininkai byloje arba viską užmiršta, 
arba meluoja

KAUNAS, Vasario 4 d.— 
šios dienos Klaipėdos nacių by
los posėdyje iškilo sensacija. 
Pasirodė, kad du naciai mėgi
no pabėgti iš Kauno į Vokie
tiją. Tai kaltinamasis H. Ber- 
nekeris ir liudininkai kareivis 
M. Burkandas.

Kaune jie piasisamdė taksi 
ir dūmė Vokietijos linkui.

Toliaus paaiškėjo, kad iš 
Klaipėdos krašto buvo atvykus 
į Kauną Burkando brolis Vi
lius. Jis matyt ir prigundė bėg
ti.

Jie visi trys įsisėdo į taksi 
ir paliepė šoferiui važiuoti Vil- 
j^iviškio linkui.

Išrodo, kad jie norėjo ap
lenkti Vilkaviškį, bet paklydo. 
Vilkavišky jie visi pakliuvo į 
policijos rankas. Policija tuo
jau Višus tris pristatė KaUnan 
ir prieš pat teismo posėdį kal
tinamąjį atlydėjo į teismą.

Bėglys areštuotas
Prokuroras pareikalavo, kad 

Bertrekėris butų areštuotas, ir 
Bemekeris buvo pasodintas su 
kitais areštuotais kaltinamai; 
siais.

Bernekeris yra jaunas Vyru
os. Turėdamas 12 metų, jis 
įstojęs į Zaso jaunų vyrų fė- 
reiną. 1933 metais birželio mė
nesy įstojęs į ‘‘Stammes Kreis”. 
Vėliau aktingai dalyvavo hit
leriškos jaunuomenės darbe.

Kariški prisirengimai
Toliau klaiiSiafhi liudininkai. 
Franc Briedis iš Viešvilės, 

pirklys, kalba lietuviškai. Pir
ma b’i.Vęs Žaso partijoj, bet 
Vėliau perėjęs į Neumano par
tiją, nes netimahirtkai jį kaip 
zasinfriką boikotavę. Prašo sta
tyti klausimos.

Prok. gen. Vytftėris: -
— Ar Lošė turėjo kokį bū

rį?
— Taip, turėjo.
AdV. Erigferis;
— Ką darydavo tas Lošęs 

būrys ?
— Jie manevruodavo. Tai 

bUVO jatihi vyrukai. Vakarais 
Ateidavo pas Lošę ir ilgai pas: 
jį btfdUvo.

Ėrtrno Mejeriš iš Vilkyškių:
— Girdėjau, kad Viešvilės 

Apylinkės nėumaninkų vadu bu-- 
vo Fricas Lošė, kuris tarėjo 
savo burlus ir darė visokias 
maiikštas.

Adv. StaitkėviČius:
— Ar buvai Viehgėnoššeri-i 

sdhaft'o darys?
— NėbuvUu. Tik ŽihaU, kad 

gyvulius Mtdavo iš Netifna'nė 
partijos Įtarių,

arba iš tų, kurie buvo be par
tijos. Iš zasinlnkų gyvttlitj ne- 
ifnddvo.

Hėftfcutas Kiurtas (kuehn) iš 
nias apie Lietuvos ginklavimą- šiluti, nesenai baigęs Herde- 

skaito melaghtgomis. Lietu- rio gimnaziją Šilutėje. Papa-

šakojo, kaip gimnazijoj buvo 
penkios grupės, kurios turėjo 
savo atskirus vadus.

Prok. MėiistavičiUš: >
— Ar jūsų grupė vaikščio

davo j mišką?
— Taip, buvo daromi pasi-

Peoples
Rakandų
Dirbtuvė' z

Apdengs Tamstų 
Parlor Setą

Su gražiu viršum už

*19.95
kuris ir vėl atrodys ir dėvė
sią kaip naujas.
Dėl pasiteiravimo pašaukite

Hemlock 8100

LABAI APSIMOKA PIRKTI 
'PARLOR SETĄ '

Tiesiog nuo Išdirbėjų, nes 
galite įsigyti geresnį sėtą už 

mažiau pinigų.
Naujos Mados, Parlor Setai 

dengti su tapestry po 

33.50
Dengti su Mohair arba

Kiti

na
y mų Frieze po

48.75
nuo $35.00 iki $175.00

■Lengvus Ism okėjimai.
Imame senus rakandus 

mainus ant naujų.

2536-40 W. 63r<J St.
Corner Maplewood Avė.

Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė.
Cornef Riclimohd Street

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Thefrapy 

and Midwife
6109 S. Albany 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu mašsage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

■Am

ADVOKATAI

Adv. Stankevičius;
— Kiek tada metų turė

jai?
— Septyniolika. Laucius 

vyniolika.
—. Kur dabar Laucius?
— Vokietijoj. Pereitais 

tais pabėgo.
Adv. Toliušis:

(le

me-

kad— Ar Laucius kalbėjo, 
reikia išauginti kareivius?

— Taip, jis f/lan tai sakė.

Lietuvis Advokatas
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800
Rez. 6515» So. Rockwell St.

Tel. Republic 9723
ii Ali b ■ ^..,*■...1.11 >■■■ a d isj.... ..M.Įiti ii .  ................

AKIŲ SPECIALISTAI

— Ar ir uniformas turėjo
te?

— Taip, buvo vienodi rū
bai.

Adv. Engleris:
— O visų grupių susirinki

mai ar buvo?
— Taip buvo bendroje gim

nazijos salėje.
(Bus daugiau)

JUOKAI
Blizgantis pavyzdys

—Aš noriu pradėti smarkų 
vajų prieš kosmetiką. Supran-

tarnas daiktas, nuo dabar aš 
visai nebevartosiu pudros (mil
telių).

—Vadinasi, tamsta nori bū
ti blizgančiu pavyzdžiu.

NUGA-TONE SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEI

KATĄ
■ ' r

NUGA-TONE mitvirtlna viHokiu. organini 
žmogau* Myntemoje. pataiko. apetitą, eurefu- 
liuoja virlkinlmo aparėta ir vidurius. Su
teikia nauju «p6ku raumenim*, nervų «y*- 
temai ir padaro Ja tvirtesne. Pagelbsti kur 
kiti vaistai nepagelbėjo, panekmė* tų gerų 
vaistu pasirodys tiktai f keletą dienų po 
vartojimui.

NUOA-TONE parduodamas visose vaisti- 
nyčlosc. Žiūrėkite kad gautumėte tikrą 
NUGA-TONE. nenrllmkito pavaduotojų.:

Nuo užkietėjimo imkit — UGA-SOL — 
Idealų vidurių Lluosuoloją 25c ir 50c.

GYDYTOJAI IR DENT1STAI
LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijps Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2848

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal nutarti.

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 sutarimų 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 2žnd Street
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8395

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

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

KITATAUČIAI

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

TeL Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedalioj pkgal sutarti

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 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 ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietą ir, 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skhūdėjitao, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias kiai- 
dar. Spdciųlė atida atkrbipiam | mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų; akys atitaiso- i 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau. # 

4712 South Ashland Av.
Phone Bdūlevard 7589

r'.' M*.!...' '

DR. C. K" KLIAUGA
Dentistas

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

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

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

Tet Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597 
——ii—;------------------- -

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3843 South Halsted St.
Tel, Boulevard 1401

9

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. 

Kiti Lietuviai Daktarai. ■■■;. • ; ... - i_________________ . .......

Dr. Margelis
3325 So? Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: .

Nito 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki Į 
vaL po pietų if nud‘7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo, .10 iki 12 
valandai dienų. ■ <

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Mailnce Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso vaįandos:

Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

NAUJOJ VIETOJ

Dr. J. A, Paukštis
DENTISTAS

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

pagal sutartį.
Res. Virginia 0767

Ofiso Tel. Calutaėt 6898 
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 81 st Street.

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

dienų.

DR. G* SERNER 
LIĖ$tyW 

Tėl. Yards 1829
Priteikė AkiriiUS 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas it Akintų Dirbtuvš
756 Wdst 35th St

kaWaš Halsted St. .
... Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliotais nuo 10 iki 12 vai. dienų.!

AKIU SOCIALISTAS 
27 metų Patyrimo 

Pritaikei akinius dėl Visokių akių 
. u/"' "X: X;

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 8572
J. Liulevicius >

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica
go je ir apielinkėje 

Didelė ir graži , 
koplyčia dykai

4092 ARCHER AV. • ui
į. *. r*.! .*. Lu , fui mitk ’**

Vitfi Telefonai:
Yards 1741

1742

Dr. John j* Šmetana 
OPTrdMETillSTAS 

1801 Š,o. Ashland Avė. ..
Kampas IŠ St. Phcthė Ceriai 0523 
VSlalridos nud 9:30 iki 12 ir ntfo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedelioms .nuo 
9:00 iki 12:00 KdThhme lidtuvillėal 
.L. t....: —; : ' ■'   „J,;

Dr. C. MICHEL, O. D
Kalba Lietuviškai 

kreivu akių specia- 
IfetaA Vtiiktį kreiva* 
akis ištaišb be dpe- 
racijas. Pigiomis 
kainomis. lengvais 
išmokėjimais. Piri
tą į kinimas akinių 
tėigirtga* mažiams 
ir dideliems. Pata
rimai dykai. z

4654 SO* Ashland
prie 47th’ St. Wtt 2 Iubti.

Tel. Boulevard 1242

Avė.

LAIDOJAM PIGIAU 
NEGU KITI 

Atabulance Patarna
vimas Diena ir Nak
tį. Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų 

4605-07 S. Hėrmitage 
Avende 
Skyrius 

4447 S. Fairfield Avė.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
TeL Monroa 8877

ANTANAS PETKUS 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct. 

Tel. Cicero 2109 
CICERO, ILL. ________

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituąnica Avė.
Tel. Boulevard 4139 !

ATĖJUS LIUDėSIŪI 
PASIRINKITE!! '

Juozapas Eudeikis
ir

Tėvas
Laidotuvių Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais 
REPublic 8340

5340 Sb. Kedzie Avenue

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 
. .. su darbu busite užganėdinti. 
2314 W. 23rd PI., Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS •

1439 S. 49 Ct., Cicero, III. 
TU. CWo 1927

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamudtojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tariu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. BADŽIUS
LIETUVIU GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. f 
Modemiška koplyčia dykai.

668 W. 18th St. Tel. Canal 6174
CHICAGO. ILL. 1

L J. ZOLP
GRABORIUS n

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

1327 So. 49th Ct 
KoplyčiaTeL Cicero 8724. dykąjį
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA

UZ DYKA!

lemos

sven

WE ARI COOPIRATING

HALSTED EICHANGE NATIONAL BANK
bedarbe

Komunistų tikietas

Išrinkime

Leslie V. Beck
IŠDIRBA

uždėti “ant bosų ba-

Rinkimai Antradieny Vasario 26
young

UŽTIKRINKIME ATEITIES 
PROGRESĄ 9-ME WARDE

Rūgsta rau*galėlis, 
Varva spiritėlis. 
Spiritėlį visi traukia 
Doleriai ten plaukia

ra-ra 
ra-lio 
ra-ra

Namų parklozavo — 
Barbute negavo
Nė centelio varinelio 
Nė gero Žodelio!

ra-lio, 
ra-lio. 
ra-ra,

Verkia Barborėlė, 
Skauda jos širdelė;
Dingsta Jonas ir drauge-

Spiritų jis gėrė, 
Kol akis panėrė, ' 
Kol atšalo jo kojelės, 
Veidas ir rankelės.

Jis yra gabus, patyręs ir tin
kamiausias tai vietai. Jį remia 
kiekvienas augštas valdininkas 
Chicagoje.

me 
tom ės 
Ar ne?

Turime keletą Parlor Setą, truputį vartotą ir 
Sample

TREKIUI x 
HARCERSTUVUI 
SKAUTAMS ' 
MUZIKANTAMS

vargai, vargeliai!
- Poetas Padauža

spekuliavo:
namų daug didesnį 
kart pelningesnį.

Ir atėjo Jonas,
Ne koksai ten ponas, 
Tiktai žmogus darbininkas, 
Geras amatninkas.

Dolerių ten buvo,
Barborytei kliuvo:
Naujas autas ir mūrinis
Namas modeminis.

Buvo Barborėlė,
Gera moterėlė,
Raugė, raugė raugalėlj 
Varė spiritėlį.

Dolerių turėjo, 
Barbutę mylėjo
Ir su savo kraitužėliu
Prie jos prisidėjo.

| ALDERMANUS 
9-TO WARD0

Skelbimai Naujienose 
itioua naudų dėlto, 
Kad pačios Naujienom 
yra naudingos.

Padaužos mano, kad toks

Leslie V. Beck laikosi užvis ge
riausios ir progresiviškiausios 
platformos, kokia buvo pateik
ta 9-to wardo balsuotojams, ir 
jos pamatais nori būti išrink-

; žod- 
negei- 

vis tiek į bus. 
komunistai 

Girdi, 
, kaip

Ruvo toksai Maikis, 
Geras, tvirtas vaikis 
Jis mylėjo Barborėlę 
Gerų moterėlę.

nekilnojamo turto visai 
sviete. Zeceriai gali iš- 
tavo drukarnę į storečių 
vėl gali parsivežti, jei pi- 
turėtum.

ežerai

LINKSMA - LIUD 
NA PRAEITIS

Fluor
kuriuos atiduodame už labai mažą kainą.

Pardavėjai Harwood bezbolo ir indoorballs.
Rašykite mums prašydami atsiųsti jums veltui musų trofijų ir me 
dalių katalogų.

Su kiekvienu 3 dalių Bedroom Setu 
“BEDROOM” KARPETAS

Šaudys, bet dar 
negreit

Mes išdirbame visokio tipo džeketus,. vėliavukes ir vėliavas kliubams ir draugijom 
PIRKITE TIESIAI Iš DIRBTUVĖS.

žinomų priežasčių išlėkti su ki
tais paukščiais. Bet dėlto tik
ras yra smagumas, kada pa
matai golfinų pirmų kartų pa 
/asarį po laukus bolių ieškan 
tį. Tada, jau tikrai, kaip šaky 
,e tau sako, kad jau payasa 
ris.

Neseniai laikraščiai pranešė 
kad kas tai jau matęs golfi

kaip
su po-

SOUTH SIDE
" TOWN OF LAKE KRAUTUVĖ
4536-38 South Ashland Avenue

Tel. Yards 3416

Atėjo
Jonelis ir Barbė
Neparduoda spiritėlio, 
Nebėr dolerėlio...

ją į bolševikiškų, klo- 
rikališkų, sociallstiškų, tuomet 
nukcn.etų kitų srovių laikraš
čiai, o atkustų tautiškieji.

Užpakalinių reikalų ministe
rija šituo reikalu turėtų savo 
didelį halsų pakelti.

PILNAS PASIRINKIMAS

ATLETIKOS IR SKAUTŲ ĮRENGIMŲ

UNIFORMAS BEZBOLUI
UNIFORMAS BASKETBOLUI
UNIFORMAS TENISUI
UNIFORMAS GIMNASTIKAI
UNIFORMAS
UNIFORMAS
UNIFORMAS
UNIFORMAS
UNIFORMAS LENKŲ SAKALAMS
UNIFORMAS MOTERŲ LEGIJONUI

O juodu planavo
Gerai
Pirko
Daug

Komunistų “Dumblynė“ iŠ- 
drukavojo šitokį griežtų atsi
šaukimų : “Uždėkime komunis
tų tikietų ant bosų baloto.“ 
Tai reiškia kų? Kad jums ne
reikėtų klampoti po dumblynę 
ir ieškoti aiškesnių faktų ir 
pričynų, tai čia paduosime to 
atsišaukimo turinį, štai kaip ir 
dėlko tų reikia padaryti:

“Tegul kiekvienas (susipra
tęs tavorščius) renka parašus 
savo šapoj, bredlainėje, pašal
pos stotyse ir flophauzėse.“ Va
dinasi, tik tokiose keistose vie
tose reikia rinkti parašus. O 
tų, šiokių tokių parašų, reikia 
nei daugiau, nei mažiau kaip 
90,000.

Kada tiek parašų bus, kaip 
minėjome, surinkta, tada ko
munistai, tikisi, gauti tikietų. 
Su tuo tikietų jie ne į muvis 
nori eiti ir ne į Maskvą važiuo
ti, bet 
loto“!

Gal manote, kad iŠ to bus 
kam nors, kokia nors nauda? 
Ne! Atsišaukime sakoma, kad 
vienintelė priČyna uždėjimo ko
munistų tikieto ant bosų ba
loto yra tik ta, kad: plieno lie
jyklų savininkai, gelžkelių ma
gnatai ir štokerdų bosai nega
lėtų džiaugtis ir linksmintis. 
Vadinasi: iškirsti bosams špo-

tik tada pradėdavo aušti 
pasirodydavo vieversys arba vy
turys. Jis parlėkęs ir paskelb
davo pavasarį ateinant 
•ikoj, kaip žinome, 
Airių, kaip Lietuvoj

dar nereiškia, kad čia nė- 
a kitokių paukščių, kurie pa- 

. asarį paskelbtų.
Visi šiltų kraštų paukščiai 

rudeniui artinantis lekia j šil
kus kraštus žiemavoti. Jie grįž
ta pas mus tik pavasarį. To
dėl mes tuos paukščius pama
tę ir sakome, kad jau pavasa* 
ris artinasi. Vieni iš tų ank
styvųjų paukščių, kurie šiemet 
jau spėjo pasirodyti ankščiau 
visų kitų paukščių, yra golfi- 
jai. šitie paukščiai irgi žiemai 
atėjus pranyksta. Kai kurie jų 
šlekią i Floridų ar į Kalifor- 
djų žiemavoti. Bet kaip ste
bėtina, kaip pamatai

Kad pavasaris j#u netoli, tai 
jau ir ženklai pradeda rody
tis. žinote, Lietuvoj pavasaris

Judinamas ir neju 
dinamas turtas

Konkurentas
‘Tėvynė“ nuo pat savo at

siradimo iki šiol yra tautinin
kų, ypač sandariečių, srovės 
laikraštis. Ar reikia tad stebė
tis, kad kitiems tautininkų 
laikraščiams nesiseka ?

Jeigu galima butų “Tėvy
nės” leidimų sustabdyti arba

mis parlėkusius į Chicagą. O 
gal jie čia žiemavojo arba, ki
taip sakant, hibernavo. Kaip 
ten nebūtų — hibernavo ar 
parlėkė iš kitur tie paukščiai 
visvien reiškia, kad pavasari® 
jau čia pat.

• - F idaužu Prtierv. DepL

Paukščiai lietuvių 
gyvenime

Pas lietuvius nuo senų lai
kų darbuojasi visokie paukš- 
č ai. Dar nuo ‘Aušros” laikų 
turėjome' Višteliu J. .ką, ' Višli- 
tiauskų, kuris vėliau išvirto j 
Vistalį ir mirė. Turėjome Laz
dynų Pelėdų, Apuokų ir Tilvi
kų. Vienas Paukštis leido “Vie
nybę Lietuvninkų”, kitas Pauk
štis buvo S. L. A. iždininku ir 
Jar vienas Paukštis dirbo bol
ševikiškų darbų. Ar teisingiau 
sakyti gegužė ar gegužis, mes 
ležinome, nes vieni sako “ge
gužės menuo”, kiti “gegužio 
mėnuo“, vienok tai yra paukš
čių' veislė. Vienas Gegužis lei
džia ar bent leido “Keleivį”, 
kitas Gegužis buvo S. L. A. 
prezidentu. Galų gale atsirado 
Vanagaitis arba Vanagas. Dar 
vėliau Lituanica II, kuri šių 
vasarų skris j Lietuvą, pradė
ta vadinti baltaja gulbe.

Visokių paukščių pas mus 
daug, bet giedančiųjų nesigir
di ir nesimato.

Ne toje vietoj
Vienų sykį vienas Padauža 

važiavo pas vienų savo drau
gų, kuris Indianos valstijoj 
prie Michigan ežero buvo pa
sisamdęs namelį ir pavadinęs 
“Birutė Vilią”, Sustabdė pra
eivį ir klausia;

“Please tell me where 
rutė vilią?”.

“You are all wrong,

NORTH-WEST

SPORTING GOODS MANUFACTURING 00

(Bedroom setus parduodame Eft
nuo ...................................... VVivU aukštyn)

Su 7 dalių DINING ROOM SETŲ — už dykų: ant stalo 
7 pastatoma lempa.

(DINING ROOM SETŲ KAINOS $QQ
nuo ................................................. WW«vU.aukštyn)

Pirkdami skalbiamųjų mašinų—gausite Prosinimo 
,• mašinų veltui.

LINOLEUMAI Už DYKĄ su kiekvienu GESINIU PE
ČIUM, kurie parsiduoda už K

jų tikroji vertė $69.00............    VVivU
Rankinis, $11.00 vertės, valytuvas dovanai su kiekvienu

VACUUM GLEANER už.................. . Ef|
Daug kitų bargenų.

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.

NORTH SIDE '
KRAUTUVĖ IR DIRBTUVĖ 

1628-30-32 Milwaukee Avenue 
Tel. Humboldt 9179

i Vienas komunistas, vardu 
Ormanas, pusėtinai diskusijose 
’kaitęs pasakė: Kai ateis Ame
rikoje komunizmas, kai užvieš- 

ipataus rojus ir lygybė, tai ne
geistinus elementus šaudys, 
kaip šunis.

Vadinasi, bus visko pilna, 
visi sotus ir patenkinti 
žiu, nieko netruks, bet ‘ 
st’nų elementų 
Tokiu*; biaurybes 
esą šaudys, kaip šunis, 
jie ir esą niekas daugiau 
tik šunes...

Jeigu jau taip, tai- aš 
j u geriau nesulaukti tokio 
jaus”, kur žmones šaudys, 
šunis. Senovės karaliai 
piežiais išskerdė milijonus ne
kaltų žmonių, vadinamų ere- 

Mes gi, rodosi, gyvena- 
20-tame amžiuke ir skai- 

kultūringais žmonėmis
— Padauža.

šposas gal ir turės šiokių to
kių pasekmių. Daleiskim: bo- 
,as gerame upe dr.a balsuoti, 
luokaudamas pasiima savo ba- 
otų. žiuri nustebęs ir savo 

akims netiki — ant baloto už
tepta! Užtepta kas toks lyg 
spjaudalas!

Sviete yra, taip sakant, iš 
vienos pusės judinamas arba 
kilnojamas turtas, iš kitos pu
sės nejudinamas arba nekilno
jamas. Yra ištirta, kad ir vie
no ir antrojo didesnė dalis pri
klauso vyrams.

Tečiaus Padaužų sandaros 
fizikai ištyrė, kad nejudinamo 
arba 
nėra 
vežti 
ir tu 
nigų

Juros, ežerai, upės ir šalti
niai nuolatos juda. Vanduo tai 
pakyla, tai nuslingsta, kas rei
škia, kad jis kilnojasi. Saky
site, kad tai yra stovintis tur
tas, nes juros ir ežerai iš vie
tos vieton nevaikščioja. Te
čiaus geografai ir geologai su
randa, kad ir vandenynai nė
ra visuomet buvę tose vieto
se, kur dabar randasi. Juk vi
si daiktai stovi savo vietoj il
gesnį ar trumpesnį laiką, vie
nok tai nereiškia, kad jie ka
da nors neišsijudins, nepasikil
nos arba kas nors juos neper
kels arba nepajudins.

Namus žmonės stato, ardo, 
padegia ir veža’ ant kito že
mės sklypo. Tai yra judinamas 
arba kilnojamas turtas.

žemė tūlose vietose dreba, 
—- tai yra — juda arba kilno
jasi, vienur pakyla, kitur įdum
ba. Kas gali sakyti, kad žemė 
yra stovintis, nejudantis, nesi- 
kilnojantis turtas?

Padaužos ištyrė, kad visas 
turtas yra judinamas ir kilno
jamas. Vienų turtų pajudinti 
ir pakilnoti užtenka mažos jė
gos, kitam reikalinga kelių ar
klių, garo ar ko kito. Bet yra 
nemaža daiktų, kurie patys ju
da ir kilnojasi, pav., juros, upės, 
žmonės, kiaulės ir kt.

Nuo šio laiko iki pat mir
ties bus draudžiama ir skaity
sis nepadoru kalbėti ir rašyti 
apie kilnojamų ir nekilnojama, 
arba judinamų ir nejudinamą 
turtų.

-- Pinionzų ministeris.

Smagiausias 
Užkietėjimo 

Reguliatorius
“Cicero, III. Sausio 15.—Aš jau- 

*’pus nusilpęs ir nerviškas, kas rei
škia rimta pavojų mano užsiėmime. 
Mano draugas man rekomendavo 
TRINER’IO KARTŲJĮ

VYNĄ
ir aš atradau ii ne tik labai veikliu, 
bet taipgi maloniu priimti. Aš ii vi
suomet laikvsiu. Su pagarba, P.” 
Triner’io Kartusis Vynas yra ge
riausias vaistas sureguliavimui vi
durių ir kitų nesveikumų surištų su 
viduriais, kaip tai gasai, blogas ape
titas, nevirškinimas, galvos skaudė
jimas, nemiegas, nerviškumas, ir 
abelnas nuovargis. Laike flu pirmas 
dalykas kuri jus turite padaryti, tai 
laikyti vidurius liuosai. Visi vaisti
ninkai užlaiko. Jos. Triiier Corp., 
1333 So. Ashland Avė., Chicago, III.

RO OSEVE.LT 
FURNITURE CO. Ine.

M. P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, Savininkai 
2310 WEST ROOSEVELT ROAD 

Tel. Seeley 8760 
CHICAGO, ILL.

kai motų golfinų vaikščiojantį, kaip 
garnį, Chicagos apylinkėse. Tik
rai juokas ima, ir net tiesiog 

Ame- gaila, kad jis negalėjo dėl ne
teikiu vy- 
nėra. Bet

“20,000 vokiečių raliuo
ja popiežiui”

Kaip ten tie vokiečiai ralia
vo, smulkmenų žinia nepaduo
da. Tai nė nereikia. . Baliavi- 
mas turi tik vienų prasmę ir 
maž-daug vienokių formą. Va
dinasi, anot tos gazietos “20,- 
000 vokiečių suvyko į sportų 
stadijonų” ir maž-daug taip ra
liavo:

Ra-lio, ra-lio popiežiau 
tas!

Ba-ra-ra-ra-ra, 
šventasis tėve, 
Ba-lia-lia-lia-lia

— Padaužų žvalgunas

Jąs įjdlit reikalaut aldermaną baloto, nepasisakant 
kokiai partijai priklausote.

PILĖS
Be peilio, deginimo arba skausm, 
MESLIN'KS VOTIS, 
NI TIIMERTAI 
PUIRITIS (Niežun čion 
TKATIS ir kiton mfSlinčs IIror gyilonioH 
milu u Švelniu 
Metodu.
Mes ypatingai 
netekę vilties 
člok nuostabu __ r __  _______ __ _____
ilgos greit atsiliepia T 6| treatmentų.

VAĘJCOSE
GYSLOS IR VOTYS

Oreit ir be Skausmo Panaikinamos. 
Daugelis žmonių mano, kad jie kenčia 
nuo RHEUMATIZMO, NKURITIS, NKU- 
RAIiGIA, AKTIIKITIS, NERVIŠKUMO, 
PŪSLES, AR INKSTŲ T.IGOS, kuomet 
ji| Ilga tikrai paeina nuo VARIUOSE 
GYSLŲ, VOČIŲ, SUTINUSIŲ BLAUZDŲ 
arba MĖSINĖS LIGŲ.
BE IŠLIKIMO IŠ DARBO 

ARBA IŠ NAMŲ
The VARICUR padar« tūkstančius links
mais — KODĖL NE JUS?

REIKALAUKITE MUSŲ KNYGELES 
DYKAI.

DYKAI EGZAMINACIJA IR PATARIMAS
Ofiso valandos: O iki 8 kasdien, Antrad, 
Ir Penktad, tiktai nuo 0 Iki 0.—Neda
liomis nuo 9 iki 1 po piet,

VARICUR 
INSTITUTE

64 WEST RANDOLPH ST
4-tos lubos Garrlck Theatre Rldg.

Su kiekvienu PARLOR SETU — dovanai: Grindinė 
Lempa. (Parlor setai inusų pačių padirbti; pilnai 
garantuoti .................................. Efl ,r

aukščiau) 
dovanai:

man. This is Lake Michigan paversti 
not the Baltic sea

SPRAGAS, KRAUJI
FIS8URES, FISTULAS, 

Pilės), PRO8

neskaudžių VARICUR 

kviečiame tuos, kurie yra 
būti pagydytais. Yra sta- 
kaip tos rūsčios, be vilties

----------------- ---------------------- ------------- ----------- v
-------------- .——S,..  jii ....................................................y,.,|...............

OSEVE.LT


Editor P. GRIGAITIS
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Miego misterija

KAIRIEJI IR DEŠINIEJI SENATORIAI

KELEIVIS” EINA 30 METUS

ŠUBANKROTAVUSI diktatūra

bu-

tingumą
Vikrus 

suvaldy- 
pakaušio

<
< 
<

$8.00
4.00
2.00
1.50

.75

botagas paveikė, 
galų gale, nusi- 
komitetui (t. y.

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

praeities 
patarimų

veid- 
vei- 
par- 

tai 
par-

Apie Įvairius Dalykus iSubscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year oitfside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

kviesimė 
ir

ANGARIETIS PRIEŠ 
KAPSUKĄ

ALDERMANAS STEIGS KINt 
JOS SOVIETUS!

gyvatę
jų už 
jų bejėge. Daž- 
gaūdyti padaro-
kur padedamas

arba duoti 
ateičiai.

“Podraug
visus savo

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nėws 

Pnblishcd Daily Except Sunday by 
1 be Lithuanian Nėws Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. Telefonas Canal 8500.

Banginis. — Miego

----------------

I
►
I

Aiicia Parį*

Alice Parla, Kubos šokėja, 
kuri sako gavusi iš Londono pa
kvietimų mokyti Vali jos princų 
Šokti. t

Neseniai Rooseveltas pralaimėjo Jungtinių Valsti
jų senate pasaulio teismo klausime. Dabar ta pati įstai
ga sudavė jam dar skaudesnį smūgį, priimdama patai
są prie 4 biliontj dolerių viešųjų darbų projekto. Sulig 
ta pataisa, bedarbiams, samdomiems prie viešųjų dar
bų, turi būt mokama tokios pat algos, kokias atatinka
mų industrijų darbininkai gauna privatinėse įmonėse.

Prezidentas dėjb visas pastangas, kad tokia patai
sa nepraeitų, ir pranešė savo šalininkams senate, kad 
jeigu ji bus priimta, tai jisai “vetuos” (atmes) visą 
viešųjų darbų sumanymą. O betgi dauguma senatorių 
jo nepaklausė. 44 balsais prieš 4Š pataisa buvo priimta.

Už ją balsavo beveik visi republikonai, apie trečda- 
lys demokratų, vienas farmerių-darbininkų partijos at
stovas ir vienas progresistas. Tai — gana mišri kom
panija. Kairiausieji senato nariai ėjo ranka už rankos 
su pačiais dešiniausiaisiūis tikslu sumušti administra
ciją. Ir jie laimėjo. Jeigu, skaitytojai atsimena, tai visai 
tokia pat kombinacija buvo susidariusi Apries Roosevel- 
tą ir pasaulio teismo klausimu.

Prezidentas bando eiti “auksinio vidurio” keliu. Var
giai jisai, šitaip eidamas, toli nueis. Bet su kuria puse 
jisiai gali dėtis? Jeigu jisai pasuktų labiau i dešinę, tai 
jisai netektų liberalų paramos; o jeigu į kairę, tai jį 
imtų dar smarkiau atakuoti atžagareiviai. Milžiniška 
Roosevelto pergalė rinkimuose gali pasirodyti, galų ga
le, visai bergždžia.

Vokietijos kancleris .Hitleris įsakė savo finansų 
ministeriui surasti,. kad ir čia dar taip, pinigų, kad Vo
kietija turėtų kuo pirkti užsieniuose žaliavų savo pra
monei ir mokėti nuošimčius už valstybės bonus. Finan
sų ministeriui duota teisė kreiptis į bankus, biznio 
kompanijas ir privatinius asmenis ir reikalauti, kad 
jie valdžiai “paskolintų”. Jisai gali net konfiskuoti biz
nio įstaigų arba atskirų žmonių kapitalus, investmen- 
tus arba sutaupąs.

Šitokia finansinė politika galėjo būti padiktuota tik 
desperacijos. Hitlerio valdžia, matyt, yra subankrota- 
vusi. Treji metai rudosios diktatūros Vokietiją taip nu- 
gyvendino, kad ji nebeturi kuo nusipirkti medžiagų 
savo fabrikams. Vokietija yra aukštai išvystytos pra
monės šalis ir ji yra priversta nuolatos importuoti bo- 
velną, šilką, vilnas, medį ir daugybę kitokių medžiagų, 
kurias vartoja jos dirbtuvės. Be tų medžiagų jos pra
monė sustotų ir visas ekonominis krašto gyvenimas 
pradėtų merdėti.

Kol Vokietija stengėsi taikiai gyventi su kitomis 
šalimis, tai ji parduodavo savo industrijos produktus 
užsieniuose ir už tuos pinigus nusipirkdavo tenai kas 
jai reikia. Bet nuo to laiko, kai valdžia pateko į “na
cių” nagus, Vokietija sukėlė prieš save visą pasaulį, ir 
jos prekes kitos šalys ėmė boikotuoti. Todėl tolyn jai 
darosi vis riesčiaū.

Ar dar ilgai kažin Vokietijos žmonės tą vargą kęs?

Apžvalga
H- f

dabartiniai Kapsuko 
(garbintojai

Bimbiniai ir mizariniai, ku
rie dabai* rrfegina paversti na- 
bašninkų V. Kapsukų šventuo
ju, visai kitaip apie j j kalbėjo 
keletas metų atgal. Apie tai ra
šo L. Pruseika:

“Kuomet 1930 metais Suė
jo 50 rrtetų hito V. Kapsuko 
gimimo, aš daviau apie j j 
tris ilgus straipsnius. Miza- 
ra su Buknfu fnariė tuomet 
smarkiai barė. ‘Kam tu jį 
garbini, juk jis dabar yra

Užsakymo kalnai
Čhicagoje ~ paštu:

Metams •••«*••••••••••••«
Pusei metų .......... ................. .
Trims mėnesiams _______
Dviem mSnesiams ..........
Vienam mėnesiui _______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija •••••••••••••••••••••••••••■•••a 3c
Savaitei .................    18c
Menesiui  ...........   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ____________________  $7.00
Pusei metų ------  3.50
Trims menesiams ___________  1.75
Dviem menesiams ....______  1.25
Vienam menesiui ______   75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams ...._________  $8.00
Pusei metų ..................................   4.00
Trims menesiams ....................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

“Aš tudmet jiem atsakiau: 
daleiskim, kad vienu ar kitu 
klausimu mes su juo hesutin- 
kam, bet Kapsukas turi savo 
stambių vietų musų* istorijoj 
ir butų Žiopla badytis Špygo
mis...”

Anų dienų “Naujienose 
vo paminėta, kad, būdamas so
vietų Rusijoje, Kapsukas nuo
latos ėsdavosi su Aleksa-An- 
gariėčiu. Angarietfs yra bui
tiškesnis ir atkaklesnis žmogus, 
negu Mickevičius-Kapsukas, ir 
jis bolševikiškos sniurto dikta
torės atmėsfečdje jautėsi todėl 
geriau, negu pastarasis. Todėl 

tų dviejų didžiųjų komunizmo 
gaidžių, Angarietis paprastai 
paimdavo viršų. Jisai kalbėda
vo “partijos centro komiteto’* 
vardu ir be ceremonijų apskal- 
dydavo Kapsukui antausius.

“Naūj. Gadynėje” Pruseika 
paduoda keletu pavyzdžių, kaip 
Angarietis atakuodavo Kapsu
kų. 1926 metais Angarietis ši
taip rašė “Komunisto” 4-am 
numery: •

“V. Kapsukas išstojo prieš 
visų musų partijos Centro 
Komitetų... Partija nesutiks 
priimti kapsukizmo, kuris ne 
tik praeity nesutiko šu bol
ševizmu, bet ir dabar nesu
tinka, kuris ne tik seniau 
buvo pilnas prieštaravimų, 
bet ir dabar jais turtingas. 
Toliaus tas pats neklaidingas 

(“be prieštaravimų”) lietuviš
kų komunistų vždas drožia 
taip:

“Jei dabar Kapsukas kalti
na musų partijų ir ypatingai 
jos Centro Komitetų įvairio
se klaidose, jėi dasįkalba iki 
to, kad da?o partijos Centro 
Komitetui išmetinėjimų 
mainiavime, žalingame 
kime, vedančiame prie 
tijos kompromitacijos, 
tik šmeižtas aht musų 
tijos.” 
Angariečio 

ir Kapsukas, 
lenkė centro 
Angariečiui).

Kada įvyko skilimas tarpe 
Amerikos lietuvių komunistų 
ir iš partijos buvo išjoti Pru
seika su Butkum, tai'šiuos “re
negatus’’ jau pliekė sutartinai 
Angarietis ir Kapsukas, nors 
pastarasis pats buvo priešingas 
tokiai taktikai, kokios laikosi 
bimbiniai.

Reikalui esant, Kapsukas mo
kėdavo laikyti nosį pavėjuj.

Jjl ‘ ' ‘H * ’

Populeriškiausias Amerikos 
lietuvių savaitraštis “Keleivis” 
jau eina 30 metus. Todėl jisai 
kviečia savo skaitytojus' ir 
draugus padaryti šiuos metus 
jubilėjaus metais. Sako:

“Per šį jubilėjų mes pra
šysime visų savo draugi) rai
žyti atsiminimų iš 

gerų

meš 
skaitytojus 

draugus daugiau platinti ‘Ke
leivį*. Tegul kiekvienas nusi
statė būtinai prikalbinti nors 
po viertų naujų skaitytoj^ 
per šį vajų.

“Už šitų pasidarbavimų 
‘Keleivis’ visiėms duos dova
nų.”
Mes neabejojame, kad į šitų 

paraginimų atsilieps tūkstan
čiai žmonių, nes “Keleivis” tu
ri labai daug gėrų draugų.

“Naujienos” linki “Keleivio” 
jubilėjiniam vajui didžiausio 
pasisekimo.

Komdnistai Čhicagoje stato 
kandidatus kai kuriose wardo- 
Sc į miesto tarybų ir dabar, be
siartinant balsavimams-, jie pla
tina savo literatūrų. Mums *į 
rankas pateko lapelis, kuriame 
yra įdėtas komėnistų kandida-’ 
to 21-je wardoję- (miesto diš- 
trikte) atvaizdas kartu su 
“bendro fronto kdhferencijos” 
platforma.

Vienuoliktame sitėš platfor
mos punkte skaitome:

“Prieš fašizmų ir imperia
listų karų. “Už a^gyniihą So
vietų Sajėhg’oš ir Kiiiijos So
vietus. Už atšaukimų Jung
tinių Valstijų Arnų jos it* 
Laivyno iš visų kolonijų. Už 
paramų Kubos žmonėms 
prieš Amerikos imperializ
mų.” ;
Vadinasi, koMuništai tikisi, 

kad jeigu jų kandidatas į alder- 
litantiis bus Išrinktas, tai jisai 
kfistabdys imperialistini karų 
(tai, tur būt, tų, kurį Musso- 
lifti • daBi-' 1-ėfcgiėM x pradėti

NAUJIENAS, Ctetcago, tSt

Abysinijojc), atšauks Ameri
kos armijų ir laivynų iš kolo
nijų (iš kurių?) ir paliuosūos 
Kubos gyventojus nuo ameri
koniško imperializmo. O ma
garyčioms tasai aldermanas

Kodėl
Kudi-

žmogus, kuris nemiegojo 
šešiolikų metų, 
mes miegame?
kis miega beveik visą lai 
ką.
liga. — Miego centras. - 
Eksperimentai su hiber 
nuo jaučiais gyvūnais. — 
Bromo horihonas.
Prieš porų mėtų Vienoje Bu

dapešto ligoninių, Viėngrioje, 
fnirė žmogus, kuris per kelioli
ka metų negalėjo miegoti. Lai
ke pasaulihio karo jis buvo su
žeistas j galvų ir per šešiolikų 
metų, ligi pat savo mirties, jis 
negalėjo fniegoti. Tiesa, laikas 
nuo laiko jį užmigdydavo viso
kiais narkotiškais vaistais, bet 
tai buvo dirbtinis, o ne natūra
lūs miegas.

Tik kai atsitinka kas nors 
nepaprasto, tai tik tašyk itics 
atkreipiame savo dėmesį j kas
dieninius reiškinius. Pas mus 
visus yra toks supratimas, kad 
be miego žmonės negali gyven
ti. Dienų mes dirbame, o naktį 
turime ilsėtis, miegoti. Tai toks 
jau gamtos dėsnis, sakome mes. 
Tačiau pasirodo, jog tas dėsnis 
turi išimčių. Tų išimtį sudarė 
ir vengrų karo veteranas.

Vengro patyrimas parodo, 
jog tani tikruose atsitikimuose 
žmogus gali net keliolikų me
tų be miego apsieiti. Na, o tai 
reiškia, kad miegas nėra tiek 
svarbus, kaip, sakysime, kvėpa
vimas arba širdies plakimas.

Kodėl mes miegame? Ligi 
Šiol vienas labiausiai papuliariš- 
kų aiškinimų buda’vo tas, kad 
Smegenyse susidaro tam tikrų 
nuodų, kurie miegant yra pa
šalinami iš musų organizmo. 
Yra gerai žinoma, kad laikė 
sunkaus darbo raumenyse atsi
randa tam tikri chemiški jun
giniai. Tie junginiai paraližtfo- 
ja raumenų veikimų ir žmogus 
jaučiasi nuvargęs. Buvo mano-, 
ma, kad lyginai toks pat daly
kas atsitinka ir su smegenimis.

Tačiau vėlesnieji mokslinin
kų tyrimai ir stebėjimai rodo, 
jog miegojimų negalima išaiš
kinti nuovargiu. Kūdikis miega 
ir dienų ir naktį, nors jis ne
turi progos nuvargti. Mokslinin
kų manymu, per pirmas šešias 
savaites kūdikio sinegėnys be-’ 
veik neveikia. Tokiu budti apie 
Smegenų nuovargį Čia nėgali 
būti nei kalbos. Reiškia,, jeigu 
miegas yra nuovargio pasėka, 
tai kūdikis privalėtų visiškai 
nemiegoti. Bet’ mes gerai žino
me, jog taip nėra: tikrumoje 
kūdikis miegą bevėik visų lai
kų.

Taigi nuovargiu miegų nega
lima išaiškinti. kad yrA 
žinoma ir kitų faktų, kurie s ū 
ta teorija nesutinka. Imkime, 
pavyzdžiui, banginį (vilidrybų). 
Banginis per keliolika diėiių ir 
fiaktų seka paskui laivų be su
stojimo. Jis visų laikų yra bud
rus. Nėra abejonės, kad jis la
bai nuvargsta, bet Visgi išsilai
ko nemiegojęs.

O štai kitas įdomus reiški
nys. Kaip visi žinbmė, apie ka
ro pabaigų pradėjo siausti in- 
fluenerja arba gripas (taip ta 
liga’buvo vadinama Europoje). 
Kai gripo liga atslūgo, tai žmo
nės pradėjo sirgti encėphalitis 
Mthargica arba europiška miego 
liga. Sergantieji ta liga visų 
Mikų fniėgdjč. Atrodė, jOg 
jiems niėktidmė't hera gana

Tos Ilgės priežastį surado 
profesorius Economo iš Vienos. 
Jis išegzaminavo ligos aukų 
B’niėgehis ir ^Viename alsi-

dar įsteigs ir kiniškus sovietus 
21-je wardoje!

Čia tai bent platforma. Var
giai gulima abejotiį kad kandi
datas su Šitokia platforma bus 
išrinktas vienbalsiai.

tikime surado, jog tani tikra 
Smegenų dalis yra sunaikinta. 
IŠ to jis padarė išvadų, kad 
smegenyse yra tam tikras mie
go centras, panašus į tų specia
lų centrų, kuris reguliuoja cuk
rų žmogaus organizme.

Claude Bernard, garsus frau- 
euzų fiziologas, surado, jog, 
Sunaikinant smegenyse cukrų 
reguliuojantį centrų, galima pa 
gimdyti cukrinę ligų (diabetes). 
Vienos gi psichiatrams pasise
kė pašalinti miegų sunaikinant 
smegenyse tų cehtrų, kuris kon
troliuoja miegų. Eksperimentus 
jie darė su kai kuriais gyvu
liais, kurie per žiemų miega 
(hiberfiudja). Visa operacija 
susivedė prie to, kad perdurti 
su adata miego centrų. Kai ku
rie gyvūnai neatlaikė operaci
jos jr žuvo. Bet tie, kurie pa
sveiko, peh žiebiu nebemiegojo.

Iš kitos pusės, su operacijos 
pagelba galima pagimdyti ir 
miego ligų. Jdomii pastebėti, 
kad ir šiame atvejyje daroma 
lyginai tokia pat operacija. Bū
tent, su adata perduriama sme
genyse- miego centras. Skirtu
mas tik tas, kad operacija da
roma ant hibernuoj ančių gyvū
nų. PO tokios operacijos gyvū
nai miegojo ne tik per žiemų, 
bėt ir pavasarį bei Vasarų.

Tie ekšpėrimėntai atidengė 
naujų dirvų. Pasirodė, kad ne
miga ,tam tikruose atsitikimuo
se yra niekas daugiau, kaip tik 
smegenų patrikimas. Kitais žo
džiais sakant, sugenda miego 
centras ir žmogus/ nebegali tin
kamai miegoti.

Bet gamta dar turi ir kitų 
būdų miego rėguliavimiii. žmo
gaus kraujuje ,randami brom'O 
(bromine). Tų chemikalų kon
troliuoja pituitariąė' liauka, ku
ri Randasi prie. smegenų. Pitui- 
tarinės liaukos funkcijos yra 
labai įvairios. Ji kontroliuoja 
žmogaus augimų, odos spalvų 
ir t. t. Na, o kartu su kitomis 
liaukomis reguliuoja metaboliz

mų ir vandens kiekį organizme.
Patiria, kad seno žmogaus 

kraujuje bromo kiekis yra ma
žesnis nei jauno. Taip pat yra 
žinoma, kad dažnai seni žmo
nes mažai temiega. Iš to pati 
savaime išteka išvada: miegas 
dalinai priklauso nuo bromo.

Eksperimentai tai patvirtina. 
Kada brOmo hormonas yra įlei
džiamas j kraujų, tai gyvulys 
tuoj užminga. Pituitarinė liau
ka ne tik reguliuoja bromo kie
kį, bet tuo pačiu laiku yra to 
chemikalo sandėlis, Kai žmogus 
Miegą, tai liauka tų chemikalų 
leidžia į smegenis. Pas nemie
gant]' žmogų bromo hormonas 
vėl Susirenka į liaukos sandėlį.

Vadinasi, vėliausieji tyrinėji
mai lyg sakyte sako, kad mie
gas yra tam tikrų chemikalų 
padaras? Tie chemikalai veikia 
nelyginant tokiu pat bildu, kaip 
migdantys vaistai. —K. A.

PIRMTAKUNŲ KELIAIS.
t O 2-0
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MARGUMYNAI

Kaip medžiojamos 
milžiniškos 

gyvatės

Apie gyvačių medžioklę kal
bama jau senojo Egipto istori
joj. Faraonas Ptolomėjus II 
buvęs aistringas medžiotojas. 
Kai jam vienų dienų papasako
jo apie 30 uolekčių ilgio gyva
tę, jis liepė jų pagauti dideliu 
žvejos tinklu ir gyvų atgaben
ti į Aleksandriją. Dabar gyva
tės medžiojamos ne tinklais, 
bet tai daroma įvairiai jas ap- 
gaunant. Kai gyvatė paėdusi, 
ji pasidaro labai tingi. Jei tada 

, pasiseka suspausti žnyplėmis 
gyvio galvų, jis* pasidaro visai 
bejėgis. Gyvačių medžiokle ver- 

| čiasi ne tik čiabuviai, kurie, pa
vyzdžiui, Indijoj keliauja su 
gyvais prijaukintais šliaužiais 
ir rodo įvairius fokusus. Pietų 
Amerikoj didžiulės gyvatės daž
nai laikomos kaipo “naminiai 
gyvuliai’ ir jas naktimis palei
džia laisvėn, kad jos gaudytų 
žiurkes ir peles, žvėrinčių pirk
liai bei gyvatynai siunčia net 
speciales ekspedicijas retes
niems gyvačių egzemplioriams 
pagauti. Daug gyvačių gaudo
ma mokslinių tyrinėjimų tiks
lams.

Gyvatėms , gaudyti vartoja
ma įvairių triukų. Jos gaudo
mos panaudojant jų 
paėdus, kaip minėta, 
čiabuviai gali 
ti nutverdami 
ir tuo padaro 
nai gyvatėms 
mas narvas?
gyvačių mėgstamas gyvulys. 
Alkana gyVątė lengvai įlenda 
i narvų, bet gyvulį prarijusi 
jau išlysti nebegali ir tada ji 
lengvai pagaunama.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savd sma
gumui, bet Jūsų jpato- 
gutrtd delei.
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V. Beliajus ir Venera Grybiutė

vakar

AUDRA GIEDROJE” IR KONCERTAS

SKALBIAMOS MASINOS
NAUJI MODELIAI

mechanikas

$49.50

ReikalaukitGerkit ir AUKŠČIAU

aukščiau

OžįSšįĮ

yra 
kas

palinks 
ligonių 

du šim

I’Ūikug V 
Zylo-Shell 
rėmai pagra 
žiną veidą

PERKAME UŽ

‘CASH’

Lietuviškos 
Degtinis

garažą, • Lūcille Sel- 
Commercial' avenue, 
vyrią ■ gulintį ant že

Budriko krautuvėje kasdieną demonstruojamos naujos 
APEX mašinos ir parduodamos lęngvais išmokėjimais 
po $1.00 į savaitę.

Vyras išėjo su kita 
moteriške ,tai žmona 

išoko per langą

Suprosina Drapanas į ponį 
darbo.

Įėjusį i 
mer, 8506 
rado savo

Šlifuoti Akiniai
Sustiprins regėjimą

Ragina visus lietu 
vius eks-kareivius 

įstoti į Legioną

APEX Prosinimo Mašina 
valandų vietoj visos dienos

Dariaus ir Girėno Postas nu- 
rodo organizacijos naudą ve
teranams; kviečia į narius.

Šią žinią perskaitę, 
abejosite artai 

teisybė

Kelyje į PeOria, 
Chicagoje Bustojo pašto virši
ninkas gen. J. Farley. Užklaus 
tas apie bizhio įtagerėjifno pro 
aptektus, jis atsakė, kad Aukš 
čiausiam tėisfnuj išnešus htto 
spfėndj aukso klausimu, pra 
nyko nepasitikėjimas ir abejo 
nė. Jis žiflri j ateitį optimis 
tiškai. *

mes negyvą. Jis, matomai, /dir
bo prie motoro. Iš automobilio; 
einančios nuodingos dujos j j5 
apsvaigino ir pagaliau, nunuo>

Visose Alinėse 
Mutual Trijų

Donrbon

Atėjo pas draugę ir 
nusinuodijo

(CU. x.

“spaudos atstovų”, kaip “V.” 
redaktorių V. Andriulį sų vi
sais savo reporteriais, S. Straz
dą iš “Naujos Gadynės” ir 
“Naujienų” reporterį, Seną 
Petrą, ir daugiau tokių sve
čių. Vakaras nusitęsė iki vė
lybos nakties.— (Sp.)

tokios 
gArbė 
vardą 
kaip American Legion? Perei
tam susirinkime, kuris buvo 
speciališkai sušauktas naujųjų 
narių iniciacijai, dalyvavo net 
septyniasdešimta aštuoni nau
ji nariai. Ne veltui Organiza
cijos Centras suteikė mums at- 
sižymėjimo dovaną.

“Taigi, gerbiamieji eks-ka- 
i'ėiviai, kurie dar nepriklauso
te prie musų posto, ♦pasisteng
site prisirašyti bent dabar, iki 
UtteifianČio susirinkimo, kuris 
jvyks plrmadienj vakare, vas:i-

Pritaikinti j ilsu akims J J
nužemintomis kainomis /J
Apsaugok regėjimą, pri- 
žiūrėk gerai akis, o 
reikės niekuomet gailėtis**^
Prarastąjį regėjimą, silpnas ir kreivas 
akis galima dažnai atitaisyti su naujai 
išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.

Venera Grybiutė, jauna graži lietuvaitė yra viena iš žy
driausių dalyvių Vytauto Beliajaus šokių koncerte, Ko
vo 3-čią, aštuoniose, Studebaker teatre. Panelė Grybiutė yra 
gerai žinoma lietuvių jaunuomenei, ji dainuoja “Pirmyn” cho
re. Jos draugiškas būdas yra jai įgijęs daugelį gerų draugų. 
Venera yra augštai išsilavinus muzikoje, dailėje ir baleto šo
kime; jinai taipgi lanko universitetą.

Apart panelės jGrybiutės, dalyvauja kiti žymus artistai ir 
artistės: Rūta Bružas, Violet Strandz ir Michelė Gamboni. Įžan
ga nuo 83c iki $2.20. Visi kviečiami atsilankyti. HSp.)

’Poličija Vakar sunkiai pašovė 
ir pagavo jauną automobilių 
Vagį, kai j iš bandė pasprukti 
SU svetimu karu.

Suimtasis pasirodė esąs 
James LuthmėVs, 19 metų sū
nūs advokato Albert A. Ldth- 
mers, 837 ĖAštwood Avenue 
Nors suimtasis teturi 19 me
tų, bet jis jau vedęs. Jo aš
tuoniolikos mėtų žmoha laukia 
kūdikio.

nuovargi ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais skaityti mažas rai
des, siūti.ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk Šiuos nuostabius akinius.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savinos Bank 

47th Street and Ashland Avenue 
Chicago

Bankinės Valandos: Kasdien nuo 9 v. ryto iki 8 v. po piet. 
. šeštadieniais: nuo 9 v. ryto iki 2 vai. po piet

.55 metų našlė, Nelliė Dupuis 
vąkar atėjo pas savo draugę, 
Mrs. Helga Johnson, 3024 Lin- 
der avenue, ir nusinuodijo. Ji 
išgėrė stiklą vandens, į kurį' 
įsipylė nuodingo skystimo.

JOSEPH V. MOCKUS
MERCK ANT - TAILOR 

įstaiga nuo 1906 mėtų.
3316 So. Morgan Strefet

Naujus siutus pasiuva m hito $25 ir aftgščiati. 
VALOME. PROSINAME ir TAISOME KAILINIUS.

Dariaus ir Girėno Amerikos 
Legiono kuopa, Chicagoje, iš
leido atsišaukimą į visus lie
tuvius eks-kareivius, kviesda
ma juos palikti nariais.

Nurodydamas didelę naudą, 
kurią eks-kareivis gauna, pri
klausydamas prie organizacijos, 
W. J. Kareiva, laikinasis ko- 
mandantas praneša, kad sekan
tis susirinkimas įvyks vas. 25 
d., kur naujieji hariai bus pri
imami.

Atsišaukime Dariaus ir Gi
rėno Postas sako:

“Jau mes ne vaikai ir paty
rimas miflns pasako, kad rei
kia aprūpinti ateitį iš kalno, 
tai yra neatidėlioti toliaus ir 
pasistengti prisirašyti prie*. 
‘American Lėgion Dariaus-Gi
rėno Posto, No. 271’. Tą pa
darę žinosit, kad savo reika
lais esate pilnai apsirūpinę, ir 
laike ligos, kokios nelaimės ar 
mirties bus kam apie jus rū
pintis.

“Ar visiems veteranams 
žinoma ką jie užsitarnavo, 
jiems priklauso, ir ką gali gau
ti jei tik reikalaus? žinoma, 
ne pavieniai, bet susikūrę į 
grupę? Laike ligos ambulansas 
yra siunčiamas veteranui ketu- 
riasdešimts mylių — veltui. 
Ligoninė, geriausi gydytojai, 
visas išlaikymas su patarna
vimu ligi ligonis pilnai pasveik
sta, tas visas irgi yra veltui. 
Taipgi namie palikta šeimyna 
rūpestingai prižiūrima.

Posdo darbai

rio 25 dieną, 8 vai., po antra
šu, 2417 W. 43rd St. Atlikus 
visus organizacinius reikalus 
bus užkandžiai su gėrimais ir 
kortų lošimu veltui. Nepamirš
kite atsilankyti, atsinešdami 
savo “discharge” popieras.

“Jeigu negalite ateiti į susi
rinkimą, tai galite kreiptis prie 
dabartinių narių, priduodami 
savo išpildytas aplikacijas ar
ba stačiai į musų Centrą aukš
čiau minėtu antrašu. Dėl pla
tesnių informacijų galite kreip- 

Acting-Commander, 
Kareiva, 4644 South 
St., tel. Boulevard

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 
k Ofisais ir Akinių Dirbtuvė ■
756 West 35th Street — Telefonas Yards 1829

Cook apskričio ligoninėj e va
kar mirė vienas E. Beliackas, 
47 metų amžiaus, vyras, gyve- 
nęš adresu, 20$ E. 37th strėet. 
Jis buvo rastas pašautas prie 
durų namo, adresu, 3506 So. 
State Street. Į galvą buvo su
varyta kulka. '

Bet, tikėkite ar ne, iš pa
vardės grynas. lietuvis, E. Bė- 
liackas pasirodę esąs—nėgras.

tis prie
Wm. J.
Paulina
1389.”

“PYRAGAIČIU BALIU”
H()LLYWOOD SVETAINĖJE, 2417 Wėst 43rd Street.

Subatoj, Vaš. (Feb.) 23 d., 1935 m.
PRADŽIA 7:80 VAL. VAKARO. ĮŽANGA TIK 25 CENTAI
Pyragaičiai bus duodami dykai. Visus kviečiam linksmai laiką pra
leisti prie geros—G. STEPONAVIČIAUS MUZIKOS.

Kviečia visus RENGIMO KOMISIJA,

Jauna, graži 24 metų Mrs. 
Margaret Young iššoko per,lan
gą iš 3-čio aukšto savo buto, 
adresu, 6806 Perry avenu’e. Pa
sirodė, kad jos vyras, Paul 
Young, buvo išėjęs su kita mo
teriške, Mrs. Minnie Murphy. 
Sužinojusi apie tai, žniona.'nu
sižudė.

DARYKITE BIZNĮ SU
THE DROVERS BANKU 
47tli Street ir Ashland Avenue

Be pertraukos per penkiasdešimts tris metus Drovers 
Bankas tarnavo Industrijai, Prekybai ir Darbininkams. 
Kostuineriai čia visuomet randa pasitikėtiną, draugingą 
ir sąžiningą patarnavimą, kuris atitinka jų reikalais. 

Atidarykite Savo Sąskaitą pas Mus.

Nuo automobilio du jų 
mirė

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

Atsišaukite tUojnus pas
M. C. LAZUTKA 

3251 Š. HALSTED STREET.

BRIDGEPORT.—Vas. 20 d., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
įvyko balius^ kurį surengė 
Centlivre Brewing Company iš 
Fort Wayne, Ind., ir jos agen- 
turą Chicagoje, Ritz Distribut- 
ing Co., 10411 So. Michigan 
avenue. Agentūros vedėju yra 
p. J. K. Sharkey-šarkiunas.

Pakvietimai į balių buvo iš
siuntinėti įvairiems biznie
riams, daigiausia aludinin- 
kams ir į salę susirinko jų ke
li šimtai. Visi buvo' vaišina
mi* alumi ir užkandžaiis, ir, jei 
norėjo, galėjo pasišokti.

Verta priminti, kad balius 
turėjo ir keistą kombinaciją

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS

Š514-16 ROOŠĖVĖLT RbAfi
arti St. Louife Av. Tol. Kėdžiė 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

stfdmming pool. s
Rusiška < ir j turkiška pirtia

Moterims ^erėdoTnih Iki 7 v. v._______

MutualLiflUorCo
4767 S. Halsted Št 

tek VABBS

“Dariaus-Girėno Postas 
parūpinęs daugelį darbų savo 
nariams, kas ir toliau yra vyk
doma. Laike nario laidotuvių, 
suteikia gražinusį militarišką 
patarnavimą, kokį ‘nepriklau
santys nei už pinigus negali 
gauti’. Taipgi rūpinasi, kad 
atiduoti prigulinčią militarišką 
pagarbą palaidotiems karei
viams Kapų Dienoje (Decora- 

’tion Dieną).
Rūpinasi sukėlimo turto pa

laikymui nelaimingųjų, kurie 
yra palikę amžinais invalidais 
ir guli ligoninėse. Dariaus-Gi- 
rėno Postas savo išlaidomis, 
apart daug kitų įvykių, atlan
kė Hines Ligoninę, surengda- 
mos puikų programą 
minimui ten esančių 
tarp kurių yra net ir 
tai lietuvių.

Laimėjo dovaną už 
skaičių

“Musų Postas jau pralenkė 
nariais trisdešimts keturis sve
timtaučių postus ketvirtam 
Illinois Distrikte, ir stovi pir
moj vietoj su 184%, artimiau
sias postas, užimantis antrą 
vietą turi 123%. Cook County- 
je jau turim užėmę trečią vie
tą nuo aukščiausiojo laipsnio. 
Mes esame įsitikinę, kad atei
nančiame susirinkime ir čia pa
sieksim pirmą vietą. Tai tik 
gal reikės dar pasidarbuoti pri
rašant keletą desėtkų naujų 
narių, kad įsigijus pirmą vie
tą visoj Illinois Valstijoj.

“Ar tai ne garbė būti nariu 
organizacijos? Ar ne 
lietuviams turėti gerą 
didžiulėj organizacijoje,

Ft. Wayne, Ind., vai 
sės lietuviams 

biznieriams
LINKSMUMO VAKARAS

■ ’ .. u ■ > ■'J

» . įvyks

Šeštadienį, Vasarfo 23 d, 1S35 m.
ARCHER BUFFCT UŽEIGOJ 

4186 Avettue
šį; linkhmumo vakarėlį rengia C. VALANTAS ir K. KLIMAS naujos 
ARCHER BUFFET ALUDĖS ir VALGYKLOS savininkai. Ir kviečia 
visus savo draugus ir pažystamus atsilankyti ir smagiai laiką pralei
sti prie skanių užkandžių, gėrimų ir prie šaunios muzikos.

Kviečia visus C. VALANTIS ir K. KLIMAS.

JOS. F. SUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Pašaukite telefonu Boulevard 4705 delei dykai dcmons 
travimo jūsų namuose.

Liet. Liuosybės Namo Bendrovė

Nedėlioję, Vasario-Feb. 24 1934
Liuosybės Svetainėje

,<•1' . 14 St. it 49 Čt.,
( Cicero, III. , 1

Lošimas prasidės 4 vai. po pietų.:
Po lošimui Koncertas, kurį išpildys L. K. Choras

Po programai šokiai prie geros Orkfestros. ę - • t
Įžanga 45c., Šokiams 25c.

. Drabužių pasidejiniuš dykai.
' \ Kviečia Visus RENGIMO KdMlrI?ETAS.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DRAUGYSTĖ RŪTA No. 1
- — Ręngia £.

Pranešu visiems Chicagos ir apielinkūs lietuviams, kad naujas 
savininkas MIKE BIAGO išrendavojo antrą naują St. Svilaįnio vietą

_____/._____  _____ i L VI

83 and Kean Avenue.
kur pasirenduoja platforma dėl piknikij ir išvažiavimų ir svetainė 
dėl parių. — Kreipkitės i senąją vietą

MIKE BIAGO
4358 So. Califorhia Avė.

'■ ' ■ ' ■ I    'I. —-  ■ ' ' J................................................——
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Ohio Streikierių Susirėmimas Dirbtuvės Sargyb Aukso Ieškotoja

HONDŪRAS

N1GARAGUA
SOUTH

AMERIC

Michael O'Brien

RIB
■ŠŠŠ?

WILLOUGHBY

—.„imi., ^į/-...

S8ftį!į:^J8įw>-

ETHEI

M»«» Ethel Howard

Lillian Gibson

tai nepasisekė.Kai tuoj

I8.97.CR0P LAN D 
HA RV£S TED 359 MA

I4.2'.NON-Pt-CMABL
SPASTURE 270M.A.

sako jis, 
skaičius

>iannBuc6RAZiN6
V LAND 203 MA. X

CAMĄC

Lil McDovve

MICHAEL O’BRIEN, SAVAMOKSLIS ARTISTAS, 
piešia paveikslų. Jis yra 82 metų amžiaus, šiomis 
dienomis Denvero Artistų Gildą paskyrė jam pirmų 
dovanų už paveikslus.

Eugene G. Grace Charles M, Schvvab

EUGENE G. GRACE (po kairei), BETHLEHEM 
plieno korporacijos galva, ir Charles M. Schvvab iš 
Bėthlehem laivų statymo kompanijos. Abu turės sto
ti prieš senato komisijų, kuri tyrinėja amunicijos ga
mintojų veikimų šioje šalyj.

Mr*. G. A. Waters
GRANITE, OKLA.- 
pabėgo keli kaliniai,

P-ia G. A. Water« yra
jimo Jungtinėse Valstijose.

KURIOS LA- 
mėnesius. Spėjama, kad ji buvo 

(po dešinei) ir iMartin Quinn (po

Huey Long James A. Farley

VVASHINGTON, I). C.—JAMES A. FARLEY (po de 
šinei), generalis pašto viršininkas, ir Huey Long 
Louisianos senatorius. Pastaruoju laiku tarp jų dvie 
jų Įvyko aštrus susikirtimas, kuris sujudino visus po
litikierius.

Tų nesusipratimų vyriausia priežastis esanti ta 
kad Farley nesuteikiąs jokių malonių Long’o favori
tams.

Lillian Gibson National euard barricade courthouse

SHELBYVILLE, TENN.—KAREIVIAI UŽSIBARIKADAVO, 
grų E. K. Harris (po dešinei) nuo įdukusios minios.

Harris tapo nuteistas mirti dėl kriminališko užpuolimo 
metų mergaitės.

jtužusi minia bandė pasigrobti negrų ir nulinčiuoti jį. 
ji sudegino miesto rotužę.

E. K. Harris

KAD APSAUGOTI NE

USES OF LAND IN UNITED STATES AS OF 1930
_____ MA-MILUON ACRES

( ’ 'fCROPLAND ' f<<<]FOPEST AND MOODLAND Q
GRAŽINS LAND Į Į N0N-A6RICULTURAL, NON'FOREST

“C A T EYE ANNIE” ARBA 
Lil Mcl)owell, kuri išvežama iš 
Auburn kalėjimo New Yorke j 
Maryland valstijų, kur ji turės 
sėdėti 12 mėty kalėjime už pa
vogimu $20,000 vertės deiman
tu. Kitos valstijos yra turi prieš 
jų kaltinimų. Sakoma, kad įvai
riose vietose ji pavogusi $100,- 
000 vertės deimantų.

LEROY, ILL
Howard, mokytoja, ku
ri prieš kiek laiko nu
šovė savo brolį ir sese
rį, o tėvų ir sumenu su
žeidė. Po tos tragedijos 
ji pabėgos ir slapstėsi. 
Dabar ji tapo surasta 
negyva netoli savo na
mų. Mirė, matomai, nuo 
šalčio.

Manoma, kad pamiši
mas jų privedė prie tra
gedijos.

ALBANY, N. Y. — NEW 
Yorko valstijos legislaturos 
rūmai. Neužilgo legislatura 
svarstys visa eilę sumany
mų, kurie siekiasi pakeisti 
teismų procedūrų. Pirmiau
siai norima pakeisti patvar
kymas, kuris draudžia mo
terims eiti prisaikintojų po- 
sėdininkų pareigas. Valen
tine, New York o policijos 
komisionierius, stengiasi pra
vesti įstatymus, kurie su
varžytu ginklu pardavinėji
mu. Jeigu tokius įstatymus 
priimtu visa šalis, 
tai žmogžudysčių 

sumažėtų.

CLEVELAND, ().—RITA MARGARET LENT (viduryj). TRIJŲ METU MERGAITE 
vonas buvo surastas netoli Jefferson, O. Ji prapuolė prieš tris 
nunuodyta. Ryšium su tuo yra tardoma jos mo.ina Olive Lent 
kairei), farmos darbininkas.

Oklahoma statė reformatory
VALSTIJOS PATAISOS KALĖJIMAS, Iš KURIO ŠIOMIS DIENOMIS 
Prieš pabėgima jie nušovė bokšto sargų.

to kalėjimo prievaizda. Ji yra vienintelė moteris-prievaizda kalė-

^*l lf''ii Yh u n „ i,,v <• i'''1 Modern diving suit.

JUROSE YRA PASKENDĘ DAUGYBĖ LAIVŲ SU MILŽINIŠKAIS TURTAIS, — 
auksu ir sidabru. Ypač nemažai paskendusio aukso randasi prie Centralinčs Ame
rikos krantų.

Kairėj pusėj parodoma senovės ispanų laivai, kurie gabendavo iš Amerikos 
auksų ir sidabrų j Europų. Nemažas skaičius tų laivų dabar randasi juros dugne.

Dešinėj pi/sėj parodoma moderniškas narūno “siutas”, šį pavasarį yra ruo
šiama bent kelios ekspedicijos, kurios bandys iš juros ištraukti nuskendusį auksų.

OHIO RUBBER CO. STREIKIERIŲ SUSIRĖMIMAS SU DIR 
btuvės sargyba. Tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės nukentėjo nemažai žmonių. Sar
gyba prieš piketuotojus naudojo ašarines bombas.
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Šįvakar įvyksta Bi
rutės “Sugrįžtuvių 

Šokiai” _ _ _  *
Ir senieji ir jaunieji nariai su

sirinks bendrai vakarą pra
leisti.

Birutės Choras, visi žino, 
gali gražiai uždainuoti ir mo
ka gerai pavaišint savo šeimy
niškuose vakarėliuose. Bet šį
vakar parodys kaip gali pa
linksminti šokiuose, prie geros 
šokių orkestros.

Tai bus Birutės senųjų drau
gų susiėjimo balius, žada da
lyvauti visi senieji Birutės na
riai, draugai, ir koncertų lan
kytojai. Jie čia sutiks seniai 
nematytus pažįstamus, pasikal
bės, pašoks, o, jei kojos ne taip 
jau miklios kaip jaunystės die
nose, tai paloš kortomis, ku
riam tikslui bus parūpinta ir 
stalai ir kortos.

Konkurencija jauniems
Nors šokiuose paprastai da

lyvauja daugiausiai jaunimas, 
Birutės valdyba mano, kad šį 
kartų jaunieji vargiai pralenks 
senesnius dalyvaujančius. Pa
darykime visi pasiryžimus at
silankyti ir su* Birute links
mai praleisti laiką, ir parsi
nešti gražaus vakaro įspūd
žius.

Šokiai yra rengiami Viking 
South Side Temple, 726 West 
69th St. Bilietai tik po 40c, ir 
juos galima įsigyti nuo Biru
tės narių arba ant vietos.

E. V.

Siuntinėja 1934 me
tų mokesčių 

sąskaitas ' * 
f

Apskričio asesorius vakar 
pradėjo siuntinėti Chicagos ir 
priemiesčių gyventojams 1934 
metų mokesčių sąskaitas. Mies
to centras pirmiau gavo bilas, 
o dabar “liūdnas žinias“ išgirs 
ir mažieji biznieriai ir nuosa
vybių savininkai.

Dainuos Chicagos Rusų Koncerte „

“Audra Giedroje” ir 
Koncertas Cicero j
CICERO — Ciceriečiai rytoj 

po pietų turės progą pamatyti 
scenoje veikalą “Audra Giedro
je“ ir išgirsti gerą koncertą.

Vakarą rengia Lietuvių Liuo
sy bės Namo Bendrovė savo 
svetainėj prie 14th ir 49 Ct. 
gatvių kampo. įžanga 45c va
karui, o vien šokiams 25c. Pra
džia — 4 vai. po piet.

Suėmė tris berniu
kus už avių vogimą

T0WN OF LAKE — Vietos 
nuovadoje uždaryti yra trys 
jauni berniukai, kurie vogė 
avis nuo transporto trokų. Pa
kliuvę yra Antanas Skusevičius, 
18, Kazimieras Kasper, 21, ir 
John Lash, 18. Jie laike pavog
tas avis kieme, adresu 2312 
W. 47th St.

Kovo 17 įvyks Stepo
navičių Metinis 

Koncertas
Garsieji pp. Steponavičiai, 

pp. Anele Steponavičienė, Ka
zys Steponavičius ir Jurgis 
Steponavičius, kovo 17 d., ren
gia metinį koncertą. Jis įvyks 
Chicago Sokol Hali, 2343 S. 
Kedzie venue, kur kiek laiko 
atgal buvox pastatyti “Korne- 
vilio Varpai“.

Programe dalyvaus visas Ste
ponavičių “trio“, kurios narė 
yra soprano, “Kazys“—smuiki
ninkas ir “Jurgis“—pianistas. 
Be to, programe dalyvaus Chi
cagos Lietuvių Vyrų choras, 
Chicagos Lietuvių choras “Pir
myn“, Chicagos Lietuvių Sim
fonijos orkestrą ir Naujos Ga
dynės choras.

Mirė bedirbdamas 
spaustuvėje

Antanas Pikronas, 47 metų 
spaustuvninkas, 3424 N. Hoyne 
avenue, staigiai mirė širdies li
ga bedirbdamas Manz Engrav- 
ing Company, adresu, 4043 
Ravensvvood avenue.

Brightonparkiečiai Valan- 
tas ir Klimas praplėtė 

bizni * ' *

BRIGHTON PARK — C. Va- 
Jantas ir K. Klimas, savinin
kai valgyklos, Archer huffct, 
4180 Archer avenue, padidino 
savo biznio vietą ir įrengė jo
je didelį barą. Taigi, dabar tu
rės valgyklos ir alinės kombi
naciją.

Šį vakarą įvyksta pagerinto 
“Archer Bitffet“ “grand open- 
ingas“, kurio proga bus ir šo
kiai. —K. K.

Siunčiame Gėles Telegramų i 
_ pasaulio dalis.

viso

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

nagrabams.
3316 S. Halsted St.

Pbftne Boulevard 7314. Chicago. III.
■    .... Ii iii, i > ii .ifc i i.i .M ' I *■

Iššokusi per langą užsimu
šė turtuolio žmona

55 metų Mrs. M. R. Kelly, 
vakar po- pietų užsimušė iššo
kusi per langą nuo 11-to aukš
to Barry viešbučio, 3100 She- 
ridan Road. Ji buvo žmona tur
tingo savininko Hedstrom ang
lių sandėlio.

m r I' . ..................................     ———1,1, i, ■ 'Ii

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

■I ■■ ■■■ I. II....................u.-*.... e^Ui ,i II, I ' I-M . . - . .... -

NORA GUGIS

STAR
BRIDAL SHOPPE

Musu specialybė—šliubinės suknios 
ir velionai, gatavos arba užsaky
tos. Turime dideli pasirinkimą ir 
kitokių įvairių dresių.

1516 MILWAUKEE AVĖ. 
Phone Armitage 2189.

MOTORAMS A |uu n
Pirkit nuo manęs po 15 gal. mo
kėkit kainą kaip perkant bačko
mis
tik 9!4c. už kvortą

su taksomis.
STANDARD OIL
Pristatom i namus.

ALEX W. BYANSKAS, Jr. 
Telefonuokit AUStin 4682

"T“

Chi-P-a Nora Gugis buvo pakviesta rytoj vakare dainuoti 
cagos rusų kolonijos rengiamame koncerte, kuris įvyks Sons 
of Liberty svetainėje, 1044 North Damen Avenue.

Ji buvo pakviesta specialiai, sudainuoti dainą, “šiaurine 
žvaigžde“, apart kitų kurinių, kuriuos žada pildyti. Koncerte 
taipgi dalyvauja rusų artistai, xkaip Inna Georgievskaya, Maxim 
Kosteluk, B. Chmara, balalaikų orkestras, čigonų choras, etc.

Iš koncerto bus transliuojamas radio programas. Pradžia 
vai. vakare.

Parengimui vadovauja lietuviams gerai žinomas p. J. J.
Voronko.

6

RADIO
Dainuos P. Kriaučiū
nas, kalbės adv. Gugis, 
dalyvaus kitos 

ypatos.

tiems pam'arginimas. Progra
mas kiekvienam patiks, tad ne
užmirškite jo klausytis.

—Budriko pranešėjas.

žymios

11-tą va-Rytoj, nedėldienį, 
landą prieš pietus, radio klau
sytojai bus suįdominti su gra
žiu radio programų. Jo išpil
dyme dalyvauja svetis, žymus 
dainininkas, P. Kriaučiūnas, 
Naujosios Gadynės*Oioro dai* 
pinkai, J^^St^&navičiu&į J. 
Romanas. Kalbės *adv. K. Guo
gis ir kiti. Prie to, bus įdomių 
pranešimų ir visokių įvaireny
bių, 
ti.

Nepamirškite pasiklausy-
(Sp.)

Stankūnas, Makalai, 
etc., per WCFL.

Garsioji Makalų šeimyna, 
dain. Prano 'Stankūno dainos 
ir kiti muzikaliai 
hus transliuojami 
dio valandoj. Ji 
iš stoties WCFL,
les, nuo Imos iki 2-ros po pie
tų, sekmadieniais.

Visa valanda bus pašvęsta 
gerai muzikai, dainoms ir k i-

numeriai ryt 
Budrike ra- 
perduodama 
960 kilocyc-

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
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.

BOILERIŲ Taisymas
BOILER KEPAIRING

PERMANENTS 
Special atpiginta 

$2.50 ir $3.50 
Special su aliejaus soliu c i.i a 

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

Gįįįį$}F\ SPECIALYBĖ 
.BaS dažyti ir baltin- 

'CSnN&b y ti permanents
< Puikiausi plau- 

./ 7 z—J ku stiliai.

Jeigu atsinešit ši apskelbimą 
nuleisim $1 už Permanent 

virš $2.50.
Su kiekvienu $5 permament duo» 

da $1 skrynutė Rosepetal 
Pauderio

Rose Petal Beauty 
Shoppe

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

BISMARCK BEER
UWI^ THAT GOOD OLD FLAVOR” 

4138 Archer Avenue. ( Tel. Lafayette 0401 
MIKE DZIMJDAS, PRISTATYTOJAS. /CHICAGO, ILL.

> a c

___

kit pinigus
•-Vartotų kftnj kainos be abejonės pakils. Pirkit dabar ir taupy 

f - - • ... •<..

Įmokekit Tiktai $5.
12 iki 20 mėnesių ant išmokėjimo.

Kiekvienas karas yra atidžiai musų ekspertų peržiūrėtas 
garantuojame kad yra geram stovyj.
CHEVROLET, 1934 DoLuxe Se- 

"dan. pilnai aprūpintas, saugus 
stiklai, spotlights ir di<ųg 

kitokių $Rd4
extra ........... ............

EŠSEX, Challenger, 1931 4 du
rų Sedan šoninis tronkajss 
\vhipcord išmuštas, puikus . ma
žiukas karas, 
tiktai ......... ........

CHEVROLET, 1929 Sedan, pui
kiam stovy j, $QC
tiktai ....... ........... .

Buickai

ir mes

CHEVROLET 1933 Sedan kaip 
naujos, pilnai įrengtas ir ga
rantuotas, spotlights, dubelta- 
vas šildytojąs, horns, dubelta- 
va šviesa užpaka- $A9£} 
lyj, ir t. t. .............. aTfcW

BUICK, 1928 Standard coach, 
puikiam $QR

stovyj ...,............... ..... v v

FORD Sport coupe, 1929, rumble 
sėdynė, nauji $Q£

tairai ............................... ****
50 kitų karų pasirinkimui, kaip tai: Dodge, Plymoųth, Fordai, 

ir daugelis kitų karų pilnai garantuotų.
7 DIENŲ IŠMĖGINIMUI PASIVAŽINĖJIMAS.

• Atdara vakarais ir nedėlioj.
AUTO FINANCE OUTLE^S CO.

2235 So. Michigan Avė.

KAM MAINYTI?
Tegul jis tolinus tęsia gerą darbą

Rinkite vėl

Čia
susirasit

tik
jums reikia

ANGLIS
COAL

Jeigu norit x
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo 
Boilerių taisymą ir nitavimą 
sekanti syki paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas dieną Calumet 6884 
naktj Lakview 5490

BATHS
MAUDYNES

Tikrai geros anglys
$5.60 
$5.35 
$5.25

iš šiaur. Illinois 
Fumace Lump ........... «...
Nut ............... .....................
Mine Run .........................

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.

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

Pristatėm kad ir toliausia

Geriausios anglys.
šiaurinio Illinois nut __    $5.30
šiaurinio Illinois egg ............. $5.60
šiaurimo Illinois lump $6.00
šiaur. Illinois mine run ............ $5.25

Perkant vežimais. Perkant po 
nedaug truputi bfangiau.

Atvažiuokit arba šaukit telefonu.
Airpo^t Coal Co.

5857 Archer Avė.
Prospect 4422,

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 — Lavndale 7366 — 
Merrirtiac 2524

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

KNYGOS
BOOKS

Senu ir nauju lietuvišku knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted SU Chicago, III

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

STORAGE RAKANDU BARGENA! 
$200 importuoti kaurai-----$25.00
$300 kaurai .......______ _____ $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kanib., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

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

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

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 

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

LEVINTHAL plumbing 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

RADIO TAISYMAS
RADIO REPAIRS

Pataisymui radio su ga
rantija pašaukit 

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

įsteigta
1925 m.

4083 Archer Avė. 
tarp California ir Mozart

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street, 
Tel. VlCtory 4965.

A. t A.
LOUIS POCIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 21 dieną, 10:10 valan
dą ryto 1985 m., sulaukęs pu- 

* sės amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Tytavėnų parapijoj. 
Kibučiu kaime, Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 35 metus 
(Oglesby. III. išgyveno 21 m.)

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą moteri Julijona po tė
vais Komicaitė, 2 dukteris OI- 

ir Julią, sūnų Stanley, žen- 
> ta Tama McKay, broli Kazi

mierą, seserį Apoloniją Me- 
iHiauskiene ir švogerį William 
Medžiauskį ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
Eudeikio koplyčioj, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės jvyks panedėli 
.vasrfrio 25 diena, 7:30 vai. ry
to iš koplyčios i Užgimimo 
Pan; Šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionio siela, o iš 
ten bus nulydėtas j Spring 
Valley, III. kapines.

Visi a. a. Louis Pociaus gi* 
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

/jam paskutini patarnavimą ir 
•atsisveik ininią. Nuliudę liekame 

. Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
Brolis, Sesuo, žentas, 
Švogeris ir Giminės.

' Laidotuvėse patarnauja grab. 
^KEudęil^

ANTANAS BALTRUŠAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu. 

vasario 20 diena, 12:00 - valan
dą diena 1935 m., sulaukės 52 
metu amžiaus, gimęs šiluvotos 
kaime ir parapijoj. Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 83 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Joną, broli Povilą, 2 pus
brolius ir giminės, o Lietuvoj 
motinėle ir broli Praną ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 
Julius Pruseckio koplyčioj, 4891 
Main St., Indiana Harbor, Ind, 
Tel. Indiana Harbor »288.

Laidotuvės jvyks pahedėli 
vasario 25 dieną, 9:00 vai. ry
to iš koplyčios i šv. Pranciš
kaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už vėlionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas i Šv. Kazimiero 
kapines Chicagoj.

Visi a. a. Antano Baltrušai
čio giminės, draugai ir pa^ys- 
tami esat titloširdžiai kviečia
nti dalyvauti laidotuvėse ir Nu
teikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

\ z
Nuliūdę liekame.

Suhus, Brolis, Pusbroliai 
ir Giminės.

9-to Wardo Aldermanų 

®ARTHUR G. LINDELL 
. ; . :. \ ; • . .

bepartyvišką kandidatą į 9-to Wardo aldermanus

Balsuokit už Jį Vasario 26 d
Balsuojant neturit pasisakyt kokios partijos esate 

■ -...... ..... .. ......... ■;.... .....-_ -________ ___ —_____ _
LINDELL tarnavo wardui sąžiningai su 

aidėjimu.
Calu

met kanalo darbams. 1
LINDELL dirbo prie plianų prailginimui Stony 

Island Avė. per Doty Avė. ir tas bus 
užbaigta šiemet. * /

LINDELL išreikalavo 52 blokus naujo asfalta
vimo gatvių grindimo; atgavo 92 blo
kus gatvių ir plianuoja daugiau gatvių 
ištaisyti. *

»i*a iiMV...u

LINDELL dirbo praŠalinimui mirtinai pavojin
gos vietos prie 95-tos ir Stony Island 
Avenue. •

LINDELL atstovavo 9-tą wardą pilnai, ir tei
singai visuose miesto tarybos posė
džiuose ir komitetuose.

LINDELL yra gerbiamas visų aldermanų be 
partijs skirtumo.
Municipalė balsuotojų lyga giria Lin- 
dell’o rekordą.
Suvienytas Lietuvių Amerikiečių Poli
tiškas Kliubas indorSavo Lindell’o kan
didatūrą. i

fenAįtfiįiH irfim.feti Į Iniii Ar Į^lli >l i ill 1*1 ■ Į - m.i i i Hm 1.1

Šituo laiku, ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

MAX kOHhT, furim Rusišką ir Tur
kiška tabaką, 1728 S. Halsted St, 
Canal 9346.

Panedėlj
Seredą ir 
Pėtnycią

dabar eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš Chicagos ir viso pa 
šaulio. ■ / ■ •

9 vai. vakare 
iš stoties 
WSBC

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

VALGYKLA
REJSTAURANT

MRS. MARY BARTKUS 
lllth and Fairfield Avė.

Gaminame lietuviškus valgius,

Ciane Coal Co.
5332 So. Long A Ve.

TEL. REPUBLIC 8402

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Ibprašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos b ankai
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MUSŲ SKAITYTOJAI

Atsakymas “Zanavykui

balansą galėsite mokėti tinkamomainais

Skubino uždirbti 15 Stankūnas

DeLuxe

$285

$245

PolitikaDidelis nis

PRANEŠIMAI

Pietkiewicz yra

CLASSIFIEDADS
Automobiles

Paradas

817 W. 51

tono naujas
kuris

Lengvus Išmokėjimai

Tel. Triangle

Šiandien 6-tą

ttiATtttr

Personai
Asmenų Ieško

automobiliu prie 
ir Western gat-

3857 So. Kedzie Avė.
Tel. Laffayette 9150

STEBĖTINAS PASIŪLYMAS
Užbaigimui teismo reikalų parsi 

duoda namai už jūsų pasiūlytą kai

Farrns for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

metų
5436

Sedan
90 die-

kaip

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

6 cottages, 5 nuo 4 iki 10 flatų, 5 
bizniavi namai. Brighton Park apie- 
linkėje, Marųuette Park ir Chicago 
Lawn.

ROSELAND
valandą vakaro Roselande įvyks 
automobilių paradas. Jį rengia 
organizacijos remiančios Leslie

Priežastis pardavimo du 
Negaliu abiejų prižiūrėti, 

smulkmenas patirsite ant vie-

Educational
Mokyklos

centų, bet buvo už 
muštas traukinio

DAUG ŠILUMOS^ MAŽAI PELENŲ 
Pirkite dabar: 
dėl Pocahontas; 
arba egg, $6.00. 
Screenings, *$4.75. 
Co., Cedercrest 1131

Triukšmai Cicero Im 
provement Kliube

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė, geroj vietoj, arba mainysiu ant 
ūkės stako. 3157 So. Emerald Avc.

PARDAVIMUI 4 kambarių mūri 
nis namas naujai pastatytas, pavie 
nis garadžius. Kaina $2500. 

10821 S. Troy St.

PARSIDUODA mažai vartotas di
delis trokas,. tinkamas dėl vežimo 
freito, arba dėl kitokio biniaus. Par
duosiu pigiai. 817 W. 84 St.

Automobilių Paradas Rose 
lando Beck’o naudai

Geras pavaduotojas 
Black Gold, lump 

; Mine run, $5.75: 
Grundy Mining

Sedan
$275

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa, labai pigiai.

4456 So. Washtenaw Avė.

CHRYSLER DeLuxe Sėdan,_ 1932 
Paaukausime už 
tiktai .......

REIKALINGA mergina dėl namų 
darbo, pridaboti du vaikus, guolis 
ir valgis ant vietos, gera mokestis. 
7844 Drexel Avė., 
7091.

COTTAGE ir didelė barnė parsi
duoda, kad išparduoti palikimų — 
todėl gausite bargeną. Apžiūrėkite 
ir duokit savo pasiulijima. C. Nokės 
1118 North Parkside Avė. Telefonas 
Austin 1182.

ANT RENDOS 72 akerių farma 
Michigan valstijoj. Kreipkitės 3630 
So. Union Avė. Imos lubos iŠ už
pakalio. .

EXTRA. Už morgičių parduosiu 
naujos mados murini 5 kambarių, 
vandeniu apšildoma bungalow ir ga- 
radžiu ant plataus loto, naujoj apie- 
linkėj, gera transportacija. 3140 W. 
54 St. arti Kedzie.

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

tokio kandidato, kūtiuomi 
Barney R. PietkieWicz.

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

cagos automobilių 
katastrofose

sunkiai suvaži

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

Rytoj Įvyks brookly 
niečio F. Stankūno 

koncertas

SLA. 238 kuopos susirinkimas bus 
laikomas vasario 24 d. 2 vai. po 
pietų, kadangi priešmetinio nutari
mo vykdydami tai tas susirinkimas 
bus 3 šiuose metuose K. Gramonto 
svetainėje 4535 So. Rockwell St. 
Visų pareigos turi būti subendrintos 
atsilankyti, svarstyti kuopos reika
lus ir kurie dar 1935 metais nieko 
nemokėjot, pasirūpinkit nors dalį už
simokėti kad nebūtumėt suspenduoti.

Povilaitid rašt.

Preferred millions 
to mayonnaise..

CHAS ZEKAS
3647 Archer Avė., Virginia 0757

PAIEŠKAU darbo prie janito- 
riaus. esu unijistas, nevedes, paty
ręs prie to darbo. Praneškite 1683 
Jackson Blvd., klauskite janitoriaus 
J. S.

PARSIDUODA
trokas ir Dodge automobilius iš prie 
žasties sudegimo keptuvės.

1731 E. 92 PI.

AUTOMOBILIU 4 durų Sedan 
noriu pirkti, kas turi parduoti ma
žos išdirbystės kaip Plymouth, 
Chevrolet ar kitus, ne vėlesnius kaip 
1930 metų. Meldžiu pašaukti telefo
nu subatoj ar nedėlioj iki pietų ar
ba prisiųskit laišką.

------- STIRBIS,
Tel. Boulevard 9778

Bridgeporto Lietuvių Politikos 
Kliubo metinis vakaras įvyksta va
sario 23 d. “Sandaros” svet., 814 
W. 33 St. Pradžia 7:30 v. v. Bridge- 
portiečiai nuoširdžiai prašomi daly
vauti. B, J. J.

PAIEŠKAU moteries prie namų 
darbo. Patyrimas, nereikalingas. At
sišaukite 2452 W. 69 St.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė, geras biznis. Turi būt parduo
ta greitu laiku, pigiai. Pašaukite 

, Boulevard 7098

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

PAIEŠKAU pusininko bei pusinin- 
kės i Lunčh Room su $125. Biznis 
tiesiog aukso maina, — Persitikrin
site ant vietos. 2114 S. Halsted St.

CICERO — A. F. Pocius, 
Pirmininkas Lietuvių Improvc- 
ment Kliubo demonstratyviai 
apleido susirinkimą. Kilo dide
lis 'triukšmas. Tai vis politįkos 
pasekmės, o kliubui ir patiems 
namų savininkams tas ne ant 
gero.

Porą metų atgal kliubas ga
na smarkiai veikė ir pats pir
mininkas tada “daug veikė”. 
Kiti sakė, jog be p. Pociaus nie
kas negalėtų būti. Bet patarlė 
sako, kad “Iš didelio rašto, išė
jo iš krašto.” —“N.” Rašė jas.

Dar dėl kivirčų Improve- 
ment Kliube

NORIU greitu laiku parduot sa
vo pusę tavem biznyje. Išvažiuo
ju i kitą miestą. — Vera Skinkis, 
2540 W. 45.h Place, Tel. Virginia 
0843.

CICERO — Lietuvių Im- 
provement Klubas pradeda irti. 
Gerai ciceriečiams žinomas* biz
nierius ir visuomenes veikėjas 
A. F. Pocius, Lietuvių Im- 
provement Klubo pirmininkas, 
dėl triukšmo apleido klubo su
sirinkimą. A. F. Pociui pirmi
ninkaujant klubas buvo žymiai 
pakilęs ir gerą vardą išsidirbęs, 
bet keli lietuviai politikieriai 
(Fourhorsemen) norėjo A. F. 
Pocių Įpainioti j vienpusiška 
politiką.

Kada A. F. Pocius nepasida
vė diktatūrai už tai, jie mėne
sį prieš klubo susirinkimą, ku
ris įvyko vas. 19, vaikščiojo po 
namus šmeiždami pirmininką 
ir kitus veiklesniuosius narius. 
Atsivedė daug triukšmadarių į 
susirinkimą ir sukėlė didelį 
triukšmą.

Pirmininkas su . rimtesniai- 
siais nariais buvo manęs šaukti 
policiją sutvarkymui triukšma
darių, bet nenorėjo kitatau
čiams parodyti, kad tarp lietu
vių dar yra tokių necivilizuo
tų žmonių. Pirmininkas Pocius 
matydamas, kad (tvarkos nega
lima įvykinti, apleido susirinki
mą. Kai kurie klubo nariai pa
sekė pirmininką. PaliKo triukš
madarius. —B.

GASO STOTIS pardavimui arba 
mainysiu. Pilnai irengta 1451 E. 
79th St. Beverly 3138.

LEAD HEAD — vinių darytojai 
reikalingi su ar be patyrimo. Atsi
šaukite Filshie Lead Head Nail Co., 
5801 So. State St. Tel. Wentworth 
5308.

LEAD HEAD — vinių darytojos 
reikalingos su ar be patyrimo. Atsi
šaukite Filshie Lead Head Nail Co., 
5801 So. State St. Tel. Wentworth 
5808.

Rinktinės dalyt 
lupia ktos iki 
tvelnaus smetoj 
nuoto miM- z- 
nio K r a f t - 
Mlracle Whlp^K. 
marinoje.

PAIEŠKAU pusininko arba pusi- 
ninkės i aludės bizni — -arti gatve- 
karių linijos prie pat teatro — Ge
roj vietoj. Atsišaukite į Naujienas 
Box 221, 1739 S. Halsted St.

Vakar po pietų mirė 107-tas 
žmogus*, praradęs savo gyvybę 
automobilio kolizijoje. Cook ap
skrityje jis buvo 129-tas.

Michael McNamara, 34 mė
tį, 7745 S. Wood Street, žuvo, 
kai pateko po 
kampo 79-tos

Situation Wanted 
Darbo Ieško

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

VERTĖS $10,000 Už $4200
Naujas. 6 kambarių su naujausiais 

įtaisymais, mūrinis bungalovv.
5 kambarių naujas bungalow $2750.
Turime dideli pasirinkimą namų 

nuo $700 ir aukščiau. Farmų nuo 
$800 ir aukščiau. Išmokėjimais ar
ba mainais. Pasiskubinkite pirkti, 
nes kainos ant visko jau kįlą. At
važiuokite arba rašykit.

J. SINKUS & CO. 
1039 W. 69 St.

Tel. Normai'4400

V. Beck’o kan,didąthrą į 9-to 
wardo aldęrmanup. Parade da
lyvauja ir daugelis vietinių lie
tuvių, kurie dirba Už Beck’ą 
rinkimų kampanijoje.

Kaimynas pasišaukė 11 
berniuką John Miller, 
Kenwood avenue ir prižadėjo 
jam 15 centų už suknelės nu
nešimą vienai pirkėjai.

Apsidžiaugęs, berniukas sku
bėjo. Kad kelią sutrumpinti, 
jis ėjo skersai. Illinois Central 
R. R. bėgės, čia užkliuvo ir 
pateko po traukiniu, po kuriuo 
ir žuvo.

Berniuko tėvas, James Miller 
yra bedarbis. Jis verkė kaip 
mažas vaikas, kai nugirdo apie 
tragingą sunaus mirtį.

STUDEBAKER — 1933 
Garantuotas kaip 

naujas. Tiktai ......

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.

KAINOS NUMAŽINTOS 
Nuo 25% iki 35%!

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

The Twelfth Ward Young 
Republican Organization.

Archie McLellan, Presidcnt.
Micheal J. Barry, Chr. Ex.

Comm.
Charles M. Fasan, Chairman.
Lithuanian Citizens'Club of 

Brighton Park. Rinkimų kam
panijos pirm. F. Jakavičia.

PAIEŠKAU brolių Peter ir Frank 
Šarkus, kurie išvažiavo i New Yor- 
ką 12 metų atgal. Prašome arba 
patis atsišaukit arba žinanti praneš
kite apie juos. Turiu svarbių rei
kalų. Busiu dėkingas.

WALTER ŠARKUS, 
1247 W. 103rd St. Beverly 7967

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė, — norima -parduoti j trumpą 
laiką. Pigi renda. Parduosiu pi
giai. nes savininkas apleidžia Chica- 
gą. 3808 So. Lowe Avė. Yards 3874.

PARDAVIMUI Tavern su namu. 
Biznis išdirbtas per ilgą laiką.

8427 So. Wallace St.Išparduodame Baru Fikčerius, viso
kio didžio su Coil Baksais ir Sinkom 
Taipgi Storų fikčerius dėl byle ku
rio biznio iškaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ice baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
oirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

FIKČERIAI, įrengimas, pataisy
mas, švino darbas, pertaisymas, de
koravimas visokių krautuvių, o taip
gi duodame staką krautuvės atidary
mui už vieną imokėjimą ant rankų. 

Mes sfiieškome jums vietą, arba 
jus patys galit turėt savo vietą.

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

Mes perkame ir parduodame nau
jus ir vartotus įrengimus.

Pamatykit mus pirmiausia.
GREEK AMERICAN STORE 

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

Išpardavimas
GERIAUSIU 

DRABUŽIAMS 
PLOVYKLIU

EXTRA! BARGENAS.
Parsiduoda pigiai ice creaminės 

visi rakandai, šokeisas, soda foun- 
tain ir kiti daiktai surišti su ice 
creamine, 
bizniai 
Kitas

NORTHSIDE — Kiek laiko 
algai Zanavykas rašydamas 
“Naujienų -.e” apie dviejų 
“Dzūkų vainą” tiesiog nesą
mones prirašė, nes tame jo ra
šinyje nei per nago juodumą 
i.ėra teisybės.

Automobilis
nėjo ir armijos kapitoną, Ed- 
ward J. Dunne, kai jis ėjo 
skersai gatvę iš 132 pėstininkų 
pulko ramovės, 2633 W. Madi- 
son Street.

Dr. Claude S. Beck
CLEVęLAND, O. — DR 
Claude S. Beck, chirur
gas, kuris pirmą, kartą pa 
darė operaciją žmogui 
sergančiam širdies ligi 
(augina pectoris). Sako 
ma, operacija pasisekė.

Rytoj vakare chicagiečhi 
gaus progą susipažinti Si.’ dai
nininku Pranu Stankūnu, kuris 
nesenai atvyko iš Brooklyno. 
Savo debiutą Skerdyklų Sosti
nėj jis padarys Westside Au
ditorijoje, 2242 West 23th PI.

Be svečio, konerte dalyvaus 
vietinės dainininkės, p. A. Ste
ponavičienė, p-lė Bernice Male- 
liūtė iš Waukegan6, ir “Nau
jos Gadynės” choras su įvai
riomis savo grupėmis, kaip trio, 
kvartetu, etc.

Naujos Gadynės chorui vado
vaus p. Jurgis Steponavičius, 
ki.‘ris taipgi parūpins muziką 
šokiams su savo Revelers or
kestrą.

Vakaro pradžia 6 P. M., o i- 
žanga 60 centų asmeniui. Pusė 
pelno eina p. Stankūnui, o ki
ta pusė “Naujos Gadynės” cho
ru i.—Senas Petras.

Ačiū redakcija už šių mano 
įaslabų Įdėjimą, ir tolinus ne
noriu užimti taip brangaus 
laikraščio vietos ir polemizuo
ti su tokiu žmogumi, kuris 
nei švilpia, nei kukuoja. To
rio žinių teikėjai, tai visiškai 
liekam nenaudingĮ.

Lei gali ugi o 1) z u kas.

Marųuette Park Liet. Am. Piilie- 
čfų Kliubo . mėnesinis susirinkimas 
įvyks vasario 24 d. 2 vai. po piet 
vietinės parapijos svetainėje Wash- 
tenaw ir 69 gat.

Visi nariai malonėkite atsilankyti 
i ši susirinkimą, bus renkama dar
bininkai i rengiamąja bunco ir card 
parte, dėl Dariaus-Girėno paminklo 
fondo. Taipgi bus komisijų rapor
tai. - Valdyba.

GROSERNĖ ir bučemė parsiduo
da. Turiu paaukauti, nes savininkas 
randasi ligoninėje. Pašaukite Com- 
modore 0Š43.

GRAHAM 1933 LeLuxe Sedan.
Kaip naujas. Tik- $275

ANT PARDAVIMO Tavern, pigiai 
cash arba maino. Geroj vietoj. Vi
sokių tautu apgyventa, ant didelės 
biznio gatvės.

4941 S. Ashland Avė.

Nedėlioję, vasarib 24 d., 1 
vai. po pietų, atvažiuokite su 
karu arba troku. Susilainuokite 
prie 47-tos gat. ir Rockwell. 
Mes tada iškilmingai paroduo- 
sim per 12 wardą ir trauksime 
j musų masinį mitingą, 
įvyks prie 44-tos ir California 
gat. 3 vai. po pietų.

Newton Jenkins, kAndidatas 
į chicagos majbruš, bus vienas 
iš kalbėtojų. Dalyvaiis ir įžy
mus lietuvių kalbėtojai, žinome, 
kad šis popietis SU užsiga- 
nėdinimu praleist!^.Bus labai 
įdomus programą^ Jus turėsL 
te progą išgirsti vieną iš čhi- 
cagiečių ir musų ’bąčiy jaunuo
lį Praną Jakavičiį, Grand Ope
ros dainininką, kuris irgi paei
na iš musų pačių wardo.

$80.00 Vertės MAYTAG Plo 
vyklės su ketvirtainiu Alų 
minimi Tub, pilnai peniau 
jintos. Didelis bargenas,

44.50

OKSAS EXPRESS, Coal, W<?od & 
Maving, Anglis — Spėriai. Franklin 
GSunty Egg $5.85 — 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.85). 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. LAFAYĘTTE 8980.

Pirmiausiai, ponas Zanavy
ke. priparodau, kad niekus ir 
neteisybę rasini sakydamas, 
kad turiu žmoną. Rsu singe- 
lis, nors butų neblogai gražią 
pačiutę turėti; antra, parėjau 
su “■kaulu”, “šušais” ir,kitokiu 
apsirengimu. Tą žino sulig 
jūsų išsireiškimo, Kurliandie- 
tis. Gi kad nebėgau, bet par
žingsniavau, tai aš duodu gar
bės žodį, nes jei nebėgau nuo 
karės lauko, kur gal ir pats 
supranti, buvo didesnis pavo
jus gyvybei, didesnė vaina, 
negu kad tavo aprašoma, tai 
nuo šios vainos tikrai nebuvo 
reikalo bėgli. Ir tau. Zana
vyke, galiu priparodyti, kad 
esu pergyvenęs Lietuvai atbun- 
dant tokių Įvykių, kurie ta
vo pliką galvą butų susprog
dinę. O kad visą tą patvirtin
ti, tai turiu garbės ženklus, 
drąsos požymius, kuriuos ir 
pats tikiuos:, matei.

Dėl Barney, R. Pietkiewicz 
kandidatūros ą. 

■■
štai ką sakę svetimtaučiai 

apie lietuvių kandidatą Barney 
R. Pietkiewicz į 12 Wardo al- 
dermonus:

“Mes 12 wardp, progresyvių 
republikonų organizacija nuta
riame pranešti ųiųsų draugams, 
kad mes remiame Lietuvių Pi
liečių Kliubą Brighton Parke, 
kuris stato į kandidatus musų 
draugą Barney R. Pietkiewicz 
i aldermanus 12-me warde.

Barney
40 metų amžiaus, yra vedęs ir 
užlaiko šeimyną. Yra išgyve
nęs šiame warde 14 metų ir 
biznyje per 13 metų pasekmin
gai patarnaudamas lietuviams, 
kaip real estate ir insurance 
brokeris, po antrašu 2608 West 
47-ta gatvė.

Jis yra Pasaulinio Karo vete
ranas, taipgi kamandantas Da
riaus-Girėno Post No. 271 a A- 
merikos Legijono. Jis suorga
nizavo ir šiandien yra veiklus 
taip vadinamoj “The West End 
Business Men’s Assbciation” ir 
veikia, kad ištobulinti šį 12-tą 
wardą. •*’ *

Lietuviai ir lenkai, šio tvar
do gyventojai, yra didžiumoje 
ir gali pasididžiuoti pastatymu 

yra

PARDUOSIU puse Tavern. Prie 
žastis svarbi.

7858 So. Halsted St

SENSACINGAS IŠPARDAVIMAS
NAUJAI ĮGYTŲ 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJ
Sutaupykite $100.00 iki $300.00

G. M. DISCOUNT CORPORATION iSpaiMuos savo stako pervirš], 
100 naujai įgytų automobilių tiesiog be perkupčių žmonėms.

PIRKITE DABAR.
eksnertų mekanikų inspektuotas ii 
nauji.
rašyią garantiją taipgi 5 dienų iš-

Tragingai mirė 11 metų be 
darbio sūnūs

PARDAVIMUI farma arba biznis. 
Biznis vadinasi Liberty Park; mo
derniškai įsteigta vieta: yra baras, 
šokiame salė; pardavinėjame viso
kius gėrimus ir užkandžius. Biz- 

su dideliais medžiais, 5 akrai 
. is, bėga upė. Vieta išdirbta 

per 10 metu.
V. JONIKAS.

135 ir Archer Avė., Rt. 48. 
Leniont, III.

Tel. I^emont 87—J 2.

3224 So. Halsted St.
Tel. Victory 4226 - 

Vedėjas J. KALEDINSKAS 
Duodame gražius radio pro- 
gramus kas nedėlią 11-tą 

vai. prieš pietus.

Didelė nuolaida už senas 
plovyklos. PARSIDUODA Forecloserei — 

mūrinis namas 2 flatai po 5 ir 6 
kambarius, kaina $1,200.

Mūrinis 6 flatų namas kaina 
$5000; medinis namas 6 flatų kai
na $2000;»moderhiška cottage kai
na $2000. Visi namai išrenduoti ir 
geras rendas neša.

Farma 80 akrų, gražiausi budin- 
kai, 2 sodnai prie miestelio, kaina 
$2000.

Platesnis aprašymas ant pareika
lavimo. Rašykit laišką.

CHAS. URNICH.
56 W« VVashington St.

Room 514.

Business Chances 
.Pardavimui Bizniai

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

1245 So. Michigan Avė.

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
Geros vartotos Plovyklės

30-11

Naujausios Mados Pilnai 
garantuotos BEE VAC 

PLOVYKLĖS vertos $19.50, 
parsiduoda po 

29.95

DODGE 1930 Kaip $14 C 
naujas. Tiktai ....

PONTIAC 1934 Sedan. Paskiau- 
sis 1934 atiduosim 
už tiktai ....... ...

The 
virš
Pasinaudokite š‘.n nepaprasta proga i
Kiekvienas keras yra Atidžiai musų 
mes garantuojame, kad jie yra kaip
Kiekvienam karui duodame 90 dienų 
mėginimo pasivažinėjimą.
Jūsų seną karą priimsime 
mis jums sąlygomis.
DODGE, Parkiausis 1933, 

nupirktas mažiau kaip 
nu atgal. Garantuotas 
naujas. Kainavo virš $1,250.
Musų kaina $375

CLDŠMOBILE — 1934
Sedan. Važiuotas mažiau kaip 
300 mylių. Turi naujo karo 
garantiją. Su šešiais ratais, 
ibudavotas tronkas, ir t. t. 
parsiduoda tiktai $475 NASH 1932 Sedan. šeši dratiniai 

ratai, didelis tronkas. Gražus 
karas, reikia pamatyti,__ kad
Įvertinti 
Tiktai

BUICK 1931 Sedan. Puikus visais 
atžvilgiais. $976

Tiktai ............................m I W
PACKARD 1931 Sedan. Kaip nau- 

S....Tik-............$295

HŲPMOBILE Naujausis 1932 De- 
Luxe Sedan beveik nevartotas, 
šeši dratiniai ratai, išbaigtas 
vidus, ir beveik nau- $OQK 
jas motoras. Tiktai tOv ...... .           b.

FORD Paskiausis 1934 DeLuxe 
Sedan. Taip geras kaip die
ną kai apleido dirb- 
tuve. l'iktai .. ..... . ̂ ©0

REO 1932 .Sedan. Ne .turi jo
kios dėmės. Parsiduo- $9AR 
da už tiktai .....

AUBURN 8 — 1933 DeLuxe Sedan.
......*295

Ir daugelis kitų. Pasinaudokite šia pastebėtina proga ir PIRKITE DA
BAR. Su kiekvienu karu duodame musų neaprybuotą garantiją. Mes 
priimsime jūsų seną karą kaipo Imokėjimą. Likusi tinkamomis jums 
sąlygomis, į . . .

ATDARA KAS VAKARĄ IR NEDĖLIOJ IKI 9 VAL. VAK.

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

Miscellaneous
.. lyĄirus__________

IŠRADIMAI užpatentuojami — fi
nansuojami — parduodami. įsteig
ta 30 metų. SAUNDERS, 6430 
Evans Avc.. Tel. Fairfax 0614.

CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 VVefct Divisoin St. 
Tel. Armitage 2951 

Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met.

( cląssified APS. ]
Business Service 
Biznio Patarnavimas

Furnished Rooms
KAMBARYS dėl vaikino Mar- 

ųuette Parke. Su valgiu arba be 
valgio. Mrs. Pazarackis, 6608 So. 
Sacramento Avė.

NAMU SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikaluose. Mes 
neįurime skyrių. Atdara kasdien nuc 
8 vai. ryto ki 8 vai. vak. šventadie
ninis nuo 10 rvto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio na
mų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF

For Rent
RENDON 6 kambariu flatas, pe

čium šildomas. 2 lubos — $15 i mė
nesi, 3655 Ferdinand St. Telefonas 
lensicolą 2913.




