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Streiko balsavimas au 
tomobilių pramonėj

Am. Darbo Federacija daro streiko baisa 
vimą automobilių pramonėj protestui prieš 

automobilių darbo tarybos veikimų
DETROIT, Mich., kovo 1. — 

Amerikos Darbo Federacijos 
organizatorius Francis J. Dillon 
paskelbė, kad dabar yra daro
mas streiko balsavimas tarp vi
sų 176 automobilių darbininkų 
lokalų. Balsavimas yra daro
mas protestui prieš nacionales 
automobilių industrijos darbo 
tarybos procedūrą. Taryba gi 
šiuo laiku renka atstovus kolek- 
tyvėms deryboms su samdyto
jais.

Dillon atsisakė pasakyti kiek 
žmonių gali streikas paliesti, 
bet jis sako, kad unijos narys
tė nuolatos didėja.

Nesenai Federacijos preziden
tas Green paskelbė, kad auto
mobilių darbininkų unija turi 
apie 20,000 pilnai užsimokėju-

šių narių ir apie kitų tiek atsi
likusių su duoklėmis narių.

Darbo tarybos pravedamuose 
rinkimuose pasirde, 
unijos pastatytus 
balsuoja tik apie 4 
bininkų.

Dillon sako, kad i 
savimas paskelbtas 17-koj vals
tijų. Didžiumos balsavimas Už 
streiką yra nereikalingas, nes 
kiekivenas lokalas gali paskelb
ti streikų atskirai, jei už strei
ką balsuoja trys ketvirtadaliai 
narių.

Streiko balsavimas bus pada
rytas visai netikėati, nes dar 
pereitą savajtę /Federacijos pre
zidentas Wm. Green paskelbė, 
kad unija rūpinasi tik taikos iš
laikymu ir apie jokį streiką 
negalvoja.

kad už 
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Per pereitus metus buvo sulaikyta apie 20,000 žmonių, kurie šmugelio keliu bandė įsigauti
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No.

Badas Chiniįoj
Kubos opozicija vie
nijasi prieš Mendieta

HAVANA, kovo 1. — Trys 
politinės partijos —ABC, Au- 
tentikai (Revoliucinė Kubos 
partija) ir Menocalistai (buv. 
prezidento Menocal šalininkai, 
kurie kovojo prezidentų Macha- 
do)—kurios ikišiol aitriai tarp 
savęs kovoja, dabar netikėtai 
susivienijo bendrai kovai su 
prezidento Mendieta valdžia ir 
už įsteigimą “pusiau-parlamen- 
tarinės” valdžios.

Tikimųsi, kad Mendieta, iš 
kurio kabineto jau penki minis- 
teriai rezignavo greitu laiku 
pasitrauks iš valdžios, tad opo
zicija yra numačiusi ir naują 
“nepartinį” prezidentų, prof. 
Dr. Jose A. Presno.

Fikimąsi susitaikymo 
dėl viešųjų darbų 

biliaus

Diktatorius Hitleris 
lankėsi atgauta
me Saar krašte

Ko dabar vokiečiai atvėsis — 
ar kad atgauti Klaipėdą?

SAARBRUCKEN, kovo 1 d. 
—Kaip tik Saar kraštas forma
liai tapo perduotas Vokietijai 
ir patapo Vokietijos dalimi, į 
Saar atvyko pats Vokietijos dik
tatorius Hitleris, lydimas savo 

’ žymiausių ministerių. Jis atvy
ko pakelti gyventojų ūpų.

Laisvės dienos užsibaigė

Saar kraštas, būdamas tautų 
sąjungos globoj, turėjo pilnų 
laisvę. Bet tų pačių valandų, 
kaip kraštas liko perduotas Vo
kietijai, Saar gyventojų lais
vės išnyko. Jie nebeturės lais
vės susirinkimų, spaudos, žo
džio, galės būti be mažiausios 
priežasties kratomi ir terorizuo
jami, be teisės kams nors pasi
skųsti, nes nebeturės ir beša
liškų teismų.

Kas laukta politinius 
priešininkus? i

Kas dabar laukia Saar kraš
te pasilikusius nacių priešinin
kus? Iš jų gal tik 4,000 pa
čių žymiausių priešininkų, ku
riems tikrai gręsė mirtis, pa
bėgo į Francijų, galbūt badau
ti ištrėmime. Apie 45,000 prie
šininkų betgi pasiliko Saar 
krašte. Kų su jais naciai da
rys? Jei naciai juos terori
zuos, tai tik pagiežai, nes jie 
lengvai terorų gali sustabdyti.

Kas bus ir su žydais, kurių 
Saar krašte nemažai pasiliko, 
irgi niekas nežino. *

Kas bus toliau?
Vokietija atgavo Saar kraštą.

vr>n
Chicagai ir apielinkėi federa- 

lic oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Dalinai apsiniaukę, maža 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:25, leidžiasi 5:- 
40

i Talkininkai pro pirštus žiuri į 
Vokietijos atsiginklavimą ir Ameriką iš Kanados ir Meksikos. Apskaičiuojama, kad Amerikoj randasi maždaug 200,000 ne- 
galbut neužilgo atsiginklavimą 
formaliai pripažins. Visos oku
pacinės armijos jau senai yra 
pasitraukusois iš Vokietijos. 
Demilitarizuota zona Pareiny 
veikiausia neužilgo irgi bus pa
naikinta.

Iš Versallės sutarties pasi
liko tik nepaliestos sienos.

Ką dabar vokiečiai darys? 
Visi spėja, kad jie dabar pra
dės smarkių kampanijų už at
gavimą prarastų žemių, ypač 
Klaipėdos ir Eupen ir Malmedy 
(nedideli valsčiai, kurie liko 
priskirti Belgijai). Jei pasiek
tų tuos kraštus atgauti, vokie
čiai tada, žinoma, bandys at
gauti ir iš savo bičiulės Lenki
jos Danzigų ir jo koridorių.

Hitleris maldauja Francijos 
draugiškumo

SAARBRUCKEN, k. .1. — 
Hitleris kalbėdamas apie Saar 
sugryžimą Vokietijai išreiškė 
viltį, kad iš priežasties plebis
cito, dabar žymiai pagerės Fran
cijos ir Vokietijos santykiai.

“Mes manome, kad musų di
džioji kaimyninė tauta taip pat 
ieško taikos, kaip ir mes. Ir 
turi būti galimybė dviems di
delėms tautoms pasiduoti ran
kas”, sakė Hitleris.

Esą, netik visa Vokietija 
džiaugiasi dėl Saar sugryžimo 
prie Vokietijos, bet gal ir visa 
Europa. Kraujas, girdi, yra 
stipresnis, negu popieros doku
mentas ir negalima išplėšti da
lį tautos.

(Bet juk ir pati Vokietija 
grobėsi kiek galėjo. Ji buvo pa
sigrobusi didelius Lenkijos plo
tus, dalį Lietuvos, dalį Fram 
ei jos, o net ir dabar patys na
ciai tyko pasigrobti visas Pa
baltijo valstybes ir dalį Rusi
jos, o su laiku siekias! pasi
grobti visų čentralinę Europą, 
Balkanus, Lenkiją, Skandinavi
jos šalis, kad užkariauti dides
nę dalį Europos ir sudaryti mil
žinišką Vokietijos imperiją, — 
kaip kad savo laiku svajojo 
Francijos Napoleonas).

legaliai įvažiavusių žmonių. Iš to skaičiaus 20,000 buvo deportuota pernai. Daniel W. MacCor- 
mack, imigracijos biuro viršininkas, reikalauja įstatymų pakeitimo, kad butų galima deportuoti 
ateivius kriminalistus, nors jie į šių šalį ir legaliai yra įvažiavę.

Žymus politikierius 
apkaltinas dėl 
pašto vagystės

Kartu su juo apkaltinti ir 
kiti žmonės už turėjimų 
pašto išplėštų bonų

39 
iš

8 žuvo audroj
.. ■?„. -V——.

HONOLULU, Jlavvaii, k. L 
—Per Oagu salų perėjo smar
ki audra su debesio pratruki- 
mu ir ledo kruša, pridariusi 
milžiniškų nuostolių.. 8 žmonės 
žuvo, 6 gi pasigendama.

Taiko apkrauti tak
sais, visus Illinois 

. % * ‘ ' ■ 

gyventojus

•y

3,000,000 žmonių grę 
šia bado mirtis 

Chinijoje
Badas iškilo Anhweil provinci

joj dėl sausros, visi maisto 
' ištekli:ii suvalgyti ir jau daug 

žmonių mirė badu

•WASHINGTON, kovo 1. — 
Tikimųsi, kad kivirčiai, kurie 
iškilo dėl viešųjų darbų algų, 
dėl kurių $4,880,000,000 viešųjų 
darbų, bilius užkliuvo senate, 
neužilgo bus išspręsti, veikiau
sia abipusiu kompromisu*.

Senatas pravedė pataisą, kad 
prie viešųjų darbų butų moka* /

miršta kasdien.
kilo dėl nepaprastos, 

kuri vargino veik visų 
pereitų vasarą.

CHICAGO.—Federalinis grand 
jUry apkaltino žymų politikie
rių John J. (“Boss”) McLaugii-| 
lįn, buvusį valstijos atstovą ir 
39 kitus žmones už turėjimų ir 
bandymų paskleisti vogtų bo
nų, kurie buyo atmiti nuo paš
to pasiuntinio Chicagoj 1932 m.

Pasiutinį apiplėšė keturi ne
žinomi žmonės, kurie atėmė iš 
jo bonų už $237,000. Kaltina
ma, kad tie plėšikai ir susitarė 
su apkaltintais asmenimis pa
skleisti tuos bonus.

Iš bonų skleidėjų trys jau 
yra negyvi. Apkaltintieji yra 
ne tik chicagiečiai, bet ir kitų 
miestų gyventojai, jų tarpe ir 
keli advokatai.

Politikierius McLaUghlin jau 
ne pirmų kartą yrą apkaltintas 
dėl panašių dalykų. Jis taipjau 
yra apkaltintas ir bankieriaus 
Bremer išvogimo byloje, nes 

už to 
sumo-

4 žmonės žuvo ir 13 
sužeista gaso 

eksplozijoj

Taksus turės mokėti ne tik san- 
krovininkai, bet ir visi profe
sionalai

jis bandė paskleisti ir 
bankieriaus paliuosavimą 
kėtus pnigus

WILKES BARBE, Pa., kovo 
1.—Keturi žmonės liko užmušti 
ir 13 žmonių sužeista gaso eks
plozijoj, kuri sugriovė du gy
venamuosius namus netolima
me Edwardsville miestelyje.

Tik už kelių valandų po tos 
nelaimės gaso kompanija sura
do pratrukusių gaso pervadų ne
toli sugriautųjų namų.

(Edwardsville miestelyj gy 
vena daug lietuvių, žuvusių ir 
nukentėjusių pavardžių žinia 
betgi nepaduoda, taip kad' ne
galima žinoti, ar ir taip nuken
tėjusių yra lietuvių).

Francijos moterys 
pralaimėjo par

lamente o
PARYŽIUS, kovo 1. — Rim

tame susikirtime dėl suteikimo 
moteriais balsavimo teisių, mo
terys pralaimėjo parlamente.

Z

Prieš moterų balsavimo tei
sę balsavo ir radikalai, kurie 
prisibijo/ kad jgyjusios balsa
vimo teisę moterys balsuos su 
klerikalais ir kitais atgalei- 

Tečiaus moterys neke-

SPRINGFIELD, III., kovo 1. 
—Demokrato gubernatoriaus 
Horner valdžia, sulig’ pasiūlytais 
Valstijos legislaturai biliais, tai
ko apkrauti specialiais “sales 
tax” ne tik pirkėjus sankrovo
se, bet ir visus profesionalus.

✓
Prekių taksai (sales tax) 

tais biliais pakeliami iki 3 
nuoš., vieton dabartinių 2 nuoš. 
Bet juos turės mokėti ne tik 
sankrovininkai, ir 
sankrovose bet ir 
imantys kokiu nors 
vystoviu darbu.

Pav., tuos taksus turės mo
kėti visi laikraščių rašytojai, 
daržų puošėjai, kornų gydyto
jai, burtininkės, visokie nepra- 
patai, psichoanalistai,. fizikote- 
rapai, barzdaskučiai, sanitariu- 
mai, siockbrokeriai, priyątiniai 
detektyvai, patarnautojos res- 
torąnUose ir t.t. ir t.t., žodžiu 
bus taksuojami visi užsiėmimai. 
Nė vienas valstijoj gyventojas 
negalės ištrukti nuo tų taksų.

•y t,

Tais taksais neva norima su
kelti pinigus bedarbių šelpimui, 
bet tikriausia—naujam politi
kierių ; graftui, kad “užsitarna
vę” politikieriai gautų daugiau, 
džiabų ir turėtų naujų neišse
miamą grafto šaltipį.

Be to norima užkariauti iri 
didesnius taksus gasolinui.

perkantys 
visi užsi- 
laisvu sa-

CHICAGO.— Pašte prasidėjo 
pardavinėjųimas “baby bonds” 
— mažomis sumomis išleistų 
valdžios paskolos bonų, kad juos viais. TeČįaus moterys nėke- 
galėtų pirkti ir neturtingi žmo- tina paliauti kovų už įgijimą

* « • • .A * • i A
nės. ..... lygių politinių teisių.

Matsutaro Shoriki

Matsutaro Shoriki, žymus ja
ponų laikraščių leidėjas, kuris 
atsikvietė į Japoniją pagarsė
jusius Amerikos beisbolo jauk
tus. Dėliai to jis susilaukė ^aš
trios kritikos ir net tapo kito 
savo konkurento peiliu sužeis
tas

Inos .esančios toje apielinkėje
<

prie tų darbų pastatytiems be
darbiams butų mokama tik apie 
$50 į mėnesį. Pažangieji se
natoriai nenori nusileisti algų 
klausimu. Prezidentas irgi ne
nori atvirai susikirsti su Ame
rikos Darbo Federacija, kuri 
remia pažangiuosius senatorius. 
Tad bus bandoma surasti to
kių formalų, kuri patenkintų 
abi puses. Manoma, kad tai 
pasiseks padaryti už poros die
nų ir tada išnaujo kongresas 
pradės svarstyti užkliuvusį bi- 
lių.

WUH!U,-Chinijoj, kovo 1.— 
3,000,000 gyventojų didelėj An- 
hwei provincijoj kuri apima 
6,000 ketv. mylių plotų, gręsia 
bado mirtis. Tokio badmečio 
Chinija nėra turėjusi šiais at 
menamais laikais.

Misionieriai praneša, kad jau 
daug žmonių mirė ir kad dar 
daugiau

Badas 
sausros, 
Chiniją

Misionieriai praneša baisių 
dalykų apie bado padėtį. Du 
trečdaliai gyventojų nebeturi 
maisto, o ir visų kitų maisto 
ištekliai baigiasi. Jau suval
gyti yra ir dygstantys pasėliai, 
taip kad badas tęsis ir ateinan
čių vasarų. Mirtingumas yra 
laba ididelis.
ChinieČių komunistų teroras ir 

plėšimai
“‘■ŠtAN, Chinijoj, ik. 1. Per

vincijos perėjo besitraukianti 
25,000 Chinijos komuniustų ar
mija, skleisdama didžiausį te
rorų, žudydama beginklius 
žmones ir plėšdama miestus.

Siamo karalius abdi 
kavo, bet laukia 

pašaukimo

Kaltina, kad Hoove 
ris užslėpė bedar

bių skaičių
CHICAGO.— A vykęs į Chi- 

cago federalinis šelpimo admi
nistratorius Hopkins viešai ap
kaltino, kad prezidento Hoove- 
rio administracija visų laiką slė
pė tikrąją padėtį ir bedarbių 
skaičių. Ji be to nieko nedarė 
bedarbių būklės pagerinimui. 
Todėl Roosevelto administraci
jai teko rūpintis ne tik kova su 
nedarbu, bet ir visų bedarbių 
šelpimu. v

Pasak Hopkins, nedarbas ir 
bedarbių šelpimas jau praėję 
čiukurų ir dabar padėtis nuo
latos gerės. Jis

CRANLEICH, Anglijoj, kovo 
1.—Siamo karalius Prajadhipok 
paskelbė per savo privatinį sek
retorių, kad jis abdikavo iš ka
raliaus vietos.

Karalius jau* senai grūmojo 
abdikuoti delei jo administraci
jos pastangų susiaurinti kara
liaus teises. Jis ypač reikala
vo teisės spręsti apie savo pa
valdinių gyvybę ar mirtį.

Siamo parlamentas karaliaus 
reikalavimus atmetė ir jam nie
ko kito neliko, kaip, palaikymui 
fanaberijos, abdikuoti.

Tečiaus nors karalius ir ab
dikavo, jis vistiek dar tikisi, 
kad žmonės jį pašauks atgal į 
sostų. Todėl jis nesiruošia ap
leisti Angliją, kad bųtų leng
vesnis susisiekimas tolimes
nėms deryboms.

riria turtuoles mirti
tikisi, kad

kongresas priims $4,880,000,- 
000 viešųjų darbų programų ir 
valdžia apsirūpins bedarbiais, 
nes jau nebus gryžimo prie se
nosios sistemos, kada: niekas 
nesirūpindavo bedarbiais.

Hopkins atvyko pasitarti su 
Illinois h* stf Wisconsino bedar
bių šelpimo komisijomis.

Darbai pas kriaučius 
gerėja

......................  IRU |l I Ri >

Vakar nieku*CHICAGO.
riose vyrų drabužiu siuvyklose 
liko iškabinėti pranešimai, kad 
jos puo pirmadienio pradės 
dirbti po 40 vai. savaitėj— po 
8 vai. per 5 dienas vieton da
bar dirbtų 86 vai. savaitėj.

PARYŽIUS, kovo 1. — At
stovų butas griežtai atsisakė, 
svarstyti pasiūlymą nuginkluoti 
karo veteranus ir kitus fašisti
nius “kareivius”.,

RYMAS, kovo 1
ma, kad Abysinija koncentruo
janti kariuomenę savo pasieny, 
rengdamos! karui su Italija.

— .Skelbia-

PINEHURST, N. C., kovo 1. 
—Koronerio jury tiria mirties 
priežastį plaukikės Mrs. H. 
Bradley / Davidson, įpėdinės 
Statier hotelio milionų. Jis tik 
du mėnesiai atgal kaip vedė ir 
buvo rasta negyva garažiuje.

Tirimai patvirtino, kad ji nu- 
troŠko nuo perdegusio gasolino 
dujų. Bet ieškoma ir kitų 
•priežasčių. Laboratorijos irgi 
daro nuodugnius tyrinėjimus, 
bet raportų paruošti dar ne-/ 
spėjo.

Iš keturių Statier augintinių 
tik vienas tėra gyvas. Viena 
mirė nuo plaučių uždegimo, ant
ras užsimušė automobilio ne
laimėj, trečia nutroško garaže. 
Ketvirtas auklėtinis gyvena An
glijoj.(•

k
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KENOSHOS LIETUVIU VEIKIMAS
“Valkata” scenoje. — 

Vaidinime pasižymėjo 
jaunuoliai. — Išleistu
vių vakaras Įeit Vait
kui.—“Kazimierų va
karienė”. — I super- 
vaizerius kandidatuo
ja lietuvis Sam Elijo- 
šius. — J. Martin vėl 
išrūpino lengvatų na
mų savininkams.

savo 
kiek

KENOSHA, WIS. — Vasario 
24 d. su savo prietelka suma
niau pasivaikščioti ir pakvė
puoti tyru oru. Diena pasitai
kė gana graži. Pasivaikščioję 
ilgoką laiką, užsukome ir į Šv. 
Petro parapijos svetainę, kur 
p. Lauraitis statė scenoje vei
kalą “Valkatą”.

žmonių svetainėje radome 
jau geroką būrį. Pirmiausiai 
pasirinkome patogią vietą, kad 
butų galima ne tik matyti, bet 
ir girdėti lošėjus. Apie 4:30 
vai. po pietų pasikėlė uždanga 
ir prasidėjo vaidinimas. Kadan
gi veikalas susidėjo iš keturių 
aktų, tai vaidinimas užsitęs? li
gi 8 vai. vakaro.

Vaidinimas man patiko. Vai
dino daugumoje čia gimę jau
nuoliai, — vyrukai ir merginos. 
Ypatingai gerą įspūdį darė p-lė 
Vamis, kuri vaidino turtingos 
mergaitė^ rolę. Ji buvo natūra
li tiek savo kalba, tiek savo 
gestais. Gera buvo ir p-lė Po
ciūtė tarnaitės rolėje. Nieko 
negalima primesti nei jaunuo
liams — Juzėnui ir Česnauskui. 
Jie savo roles atliko itin vyku
siai. L

Valkatos rolę išpildė pats p. 
A. Lauraitis. Be to, jis buvo ir 
režisieris. Apie jį galima trum
pai pasakyti: buvo geras. P-as 
Jankauskas vaidino turtingo ir 
seno pono rolę. Kai dėl vaidi
nimo jam nieko negalima pri
mesti. Jeigu buvo kokia ydą, 
tai tik ta, kad jią neatrodė se
nas. Vadinasi, nebuvo tinkamai 
užgrimiruotas. Bet tai mažmo
žis.

Bendrai imant, vaidinimas 
pavyko visai gerai. Didelis kre
ditas priklauso p. Lauraičiui už 
tai, kad jis rūpinasi įtraukti 
musų jaunimą į scenos darbą. 
Ir atrodo, kad tai jam labai se
kasi. Pas jaunuolius, matomai, 
yra talentingų 
— reikia tik 
įtraukti.

Žmonių buvo
nimui pasibaigus, prasidėjo šo
kiai, Šokiams grojo p. F. Stan
kaus orkestras.

Beje, buvo dar pakviestas 
musų senas veikėjas, p. Braze- 
Brazevičius, pratarti kelis žo
džius. Jis pasveikino visus su
sirinkusius ir perdavė keno- 
shiečiams linkėjimus nuo leite
nanto Vaitkaus, su kuriuo jis 
turėjo 
goję.

scenos mėgėjų, 
juos į darbų

nemažai. Vaidi-

progos susitikti Chica-

kęs į Chicago aplankyti 
tėvuką. Pastarasis buvo 
susirgęs, bet dabar jau baigiąs 
pasveikti.

Linkiu p. Jankauskui, kad jo 
tėvukas visiškai pasveiktų.

P-as Jankauskas yra geras 
naujienietis ir plačiai žinomas 
vietos lietuviams.

» »
Musų kolonijos lietuviai turi 

įvairių parengimų, štai kovo 8 
d. šv. Petro parapijos svetainė
je rengiama Kazimierų vakarie
nė ar programa. Prasidės, ro
dosi, 12:30 vai. po pietų. Bus 
vaišės ir Šokiai bei kitokios 
linksmybės.

Kadangi Kazimierų pas mus 
yra daug, tai, reikia manyti, 
jog parengimas bus pasekmin
gas.

» O B

Kazimierai gali links
ta! kodėl turėtų atsi-

Jeigu 
mintis, 
likti Kazimieros (Kaziunės) ?

Taip, jos ir neatsiliks. Kiek 
teko girdėti, ponai J. Poteliunas 
ir J. Baubonis rengia šaunų po
kyliuką p-iai Kazimierai Pote- 
liunienei.

Pokyliukas įvyks jų pačių 
laikomoje užeigoje (taverne), 
kuri randasi adresu 4518 — 
8th avė., priešais Union parką.

Reiškia, mes pagerbsime ne 
tik Kazimierus, bet ir Kazimie
ras.

jau keletas naujų narių SLA.1 
kuopon įstojo — geras paaksti- 
nimas, — dar kartą ačiū.

Morkys savo “draugiškame 
žody”, drabstė purvais visą S. 
L. A. organizaciją. Citavo iŠ 
laikraščių jos stambias išlai
das. Mes, girdi, dirbam 
ką, o jie ima algas ir 
Bagočiai 
užmiršo palygint S. L. 
sėtkus tūkstančių narių su Sū
nų ir Dukterų vos pora šimtų 
narių. Kad tokioje milžiniško
je organizacijoje be nuolatinių 
valdininkų jokiu. budu apsieit 
negalima, o jeigu žmonės dir
ba, tai jiems ir algos turi būt 
išmokėtos. Bet Morkiui tas ne-, 
svarbu, žinot, jam tik reikia 
apšmeišt ne tik vietines kuo
pos narius, išvadinant juos va
gimis ir kitokiais nusidėjėliais, 
bet ir Centrą, kad tik didesnis 
“baubas” prieš ‘S. L. A. atsi
stotų ir apsaugotų torontięčius 
nuo įstojimo į jį. Bet taip nė
ra ir nebus. Sąmoningi lietu
viai mato jūsų darbus ir pa
tys nusprendžia, kur jiems tin
ka stot.

Morkys žėrė karštais žod
žiais į dešinę ir kairią, įtikinė
damas, jog visai nereikalinga 
ta naujoji S. L. A. kuopa, jog 
yra dvi pašalpinės dr-jos ir jų 
užtenka. Girdi, ką vienas Fren- 
zelis buvo prašalintas iš S. irt 
D. dr-jos, tai dėl jo reikėjo 
naują kuopą tvert? Ne vienas

» « w
Pas mus, kaip ir kitur, šiais 

metais įvyksta miesto rinkimai. 
Tarp kitų kandidatų figūruoja 
ir vienas lietuvis. Būtent, p. 
Sam Elyash-Elijošius kandida
tuoja į kauntės supervaizerius 
6-j e vardoje.

Patartina lietuviams remti 
savo tautietį.

« W »
Aną dieną sutikau J. Marti

ną, miesto tarybos narį. Iš jo 
patyriau, kad miesto taryba 
laikė specialų posėdį. Tame po
sėdyje buvo svarstoma J. Mar
tino rezoliucija, kad suteikti 
namų savininkams lengvatų. 
Būtent, itie namų savininkai, 
kurie negali užsimokėti 1934 
metų taksus, gaus prailginimą 
ligi liepos 1 d. Jokios bausmės 
ligi to laiko nereikės mokėti. 
Norintieji gauti lengvatų, tu
rės pristatyti paliudijimą, kad 
jie tikrai negali taksus užsimo
kėti.

Martino rezoliucija buvo pri
imta vienbalsiai.

Reiškia, musų lietuvis alder- 
manas darbuojasi miesto gy
ventojų labui. Bravo!

Alizavietis.

DAR VIENAS KAU
LAS GERKLĖJ

Bolševikai sielojasi dėl 
{steigimo SLA. kuopos

socialistai.

už me
tai vis 
Bet jis 
A. de-

GARSINK1TES 
NAUJIENOSE

nelaidojami. Tai visai draugiš-Frenzelis buvo prašalintas, 
buvo tokių, kurių jus nepri-lkai, ar ne? Bet nesirūpinkit

kazoko nešoks. Btfvo taip pat 
daug ir tokių, kurie nepakęs- 
dami jūsų vedamos politikos, 
patys iš S. ir D. dr-jos išėjo. 
Kadangi čia ne Rusija ir Solo- 
vecko salų nėra, į kurias jūsų 
“čeką” butų galėjusi tuos pa
smerktuosius išsiųst ir izoliuot 
juos nuo bi kokių žmoniškų 
teisių, tai jie ir nutarė pri
klausyt vienai iš didžiausių pa
sauly lietuvių organizacijų, t. 
y. S. L. A., ir įsteigė Toronte 
jos kifopą!

Sprendžiant iš Morkio parei
škimo, atrodo, jog Frenzelis ir 
kiti jūsų tarpe “netinkami” as
meny s> ištikti ligos, ar kitos’ 
nelaimės, turi būti apleisti, be 
priežiūros ir pagalbos ir mirę 
• ... . i.-——. ........................... ................. ■■■..... .. ..i..........m .

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 

Ofisas ir Rezidencija:
2519 West 43ra St.

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
likis po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tel. LAFAYETTE 3051.

ėmėt, matydami, kad jie jūsų j “draugai”, mes sugebesim pa
tys apie save apsirūpint, ypač 
dėl to, kad mes apie jus visai 
nesirupinam.

S. L. A. 236 kuopos susirin
kimai skiriami išimtinai tik 
organizacijos bėgamiems reika
lams aptarti, o jos teatraliai 
parengimai, — vien tik kultū
riniu tikslu. Į S. L. A. paren
gimus atsilankę svečiai visi 
vienodai gerbiami, į jų asme
ninius ar organizacinius reika
lus nesikišamą. Pas jus gi at
virkščiai, — sėdi žmogus salė-

je ir manai: ir ko aš čia at
ėjau? Kad būti iškoliotu, pa
niekintu ir klausyt, kaip kitus 
tavo vienminčius kolioja? Taip 
beklausdamas pats savęs ir nu
sprendi: Na, paskutinis kartas, 
daugiau , tikrai neisiu! Taip, 
taip, iki šiol “K. Lietuvis” 
“Kultūros” dr-ja, tai vis buvo 
aštrus kaulai, kurių negalėjot 
praryt, bet dabar dar vienas 
įstrigo ir tikiu4 kad šis bus aš
triausias.

Lai gyvuoja S. L. A. orga
nizacija ir Toronto 236 kuo
pa! • i
— S. L. A. 236 kuopos narys.

AKUŠERES
Mrs. Anelia K. Jarusz

Didelis 
Išpardavimas 

GERIAUSIŲ 
' ’ S"DRABUŽI5J 

PLOVYKLI
KAINOS NUMAŽINTOS 

Nuo 25% iki 35%!

» « «
man žinoma, KenoshosKiek 

lietuviai rengiasi prie svarbaus 
vakaro. Jie yra pasiryžę su
rengti Įeit. Vaitkui išleistuvių 
vakarą. Mat, 
bar randasi 
joje ir iš čia 
dimo darbą į

Bravo, kenoshiečiai! Mes re
miame kiekvieną kilnų darbą, 
remsime ir skridimą ligi pat pa
baigos.

Įeit. Vaitkus da- 
Wisconsin valsti- 
pradės savo skri- 
Lietuvą.

Teko kalbėtis su p-ia Braze,, 
kuri grįžo iš Floridos, kur ji
nai atostogavo net tris mėne
sius. Sako, kad ji issilgusi sa
vo Kazio ir kitų kenoshiečių. 
Nors Floridoje ir šilčiau, bet 
Kcnošhoje gepau. Matomai, 
niekur geriau nėra, kaip na-* 
mie. ' :

Ponai Braze-Brazevičiai yra 
gerai žinomi vietos darbuotojai. 
Jie nemažai dirba tarp vištos 
lietuvių.

Turėjau progos sutikti p. F. 
Jankauskų, kuris buvo nuvy-

TORONTO, KANADA.— Va
sario 22 d. Toronto Liet. Sūnų 
ir Dukterų d-ja statė scenoje 
tragediją “žmogžudžiai”. Nors 
aš tai draugijai nepriklausau, 
bet laiko turėdamas (ypač kad 
veikalas man matytas Lietuvo
je), nutariau nueiti ir pasižiū
rėti, kaip jis bus suvaidintas. .

Kadangi minimą draugiją 
valdo tavorščiai, tai, kaip jau 
ir galima buvo tikėtis, jie pra
dėjo su “ovacijomis”; girti, 
augštinti save ir neigti kitus. 
Šį kartą ‘^draugišką žodį” tei
kėsi pasakyti “draugas” Mor
kys. Jo tema buvo: “Draugijos 
Vajus”. Bet jis tiek nukrypo 
nuo temos, kad pradėjo rekla
muoti neseniai Toronte susitvė
rusią SLA. 286 kuopą.

Pirmiausia turiu pasakyti 
ačiū Morkiui už reklamą, ku
rią turėjo progos išgirsti gana 
nemažas skaičius Toronto lietu-’ 
vių ir tas SLA. 236 kuopai ne
kainavo nė vieno cento! Be to, 
turiu garbės pranešti apie ge- 
ras pasekmes, — vadinasi, rek
lamos naudingumą, nes po to

Naujausios Mados Pilnai 
garantuotos BEE VAC 

PLOVYKLAS vertos $49.50, 
parsiduoda po 

•29.95
$80.00 Vertes MAYTAG Plo
vyklos su ketvirtainiu Alu- 
minum Tub, pilnai pernau- 
jintos. Didelis bargenas,

44.50
/

Didis pasirinkimas kitokių 
naujausių Plovyklių, už la
bai mažas kainas. Kaip tai:
THOR, 
BEE

WESTINGHOUSE
VAC, APEX, A. B. C. 

ir kitų tik po

49.50
Geros vartotos Plovyklas 

•10 ‘18 
Lengvus Išmokėjimai

Didelė nuolaida už senas 
plovyklos.

3224 So. Halsted St 
tel. Victory 4226 

Vedėjas J. KALEDINSKAS 
Duodame gražius aradio pra- 
gramus kas nedėlią U-tą 

vai. prieš pietus. _

JEIGU GALVA SVAIGS
TA SUSTABDYKIT SVAI

GULI SU NUGA-TONE
Nuodai, kurie susikaupia jusy organizmo 

paeina nuo to. kad jisai ganėtinai lieifisiva- 
io Ir todėl praplatina bakterijas* kurios už
krečia jus ligomis, susilpnina jūsų organiz
mų ir jus kenčiate nuo svaigulio, galvos 
skaudėjimo ir t. t.

NUGA-TONE iSvalo visus puodus 16 jūsų 
systenios. ’ Tra ’ milijonai moterų ir vyrų, 
kurie atgavo savo spėkas ir pataisč savo 
sveikatų su Kiuo pastebėtinu vaistu. Jeigu 
jus jaučiatės pavargus arba nesveikas, pamė
ginkite NUGA-TONE.

Reikalaukite tikro NUGA-TONE. Parduo
damas visose atsakomingose vaistlnyčiose.

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

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80 

Nedėliomis pagal sutarti.

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimų 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Naiųn Tel. Prospect 1930

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
mept ir magne* 
tie Mankete ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari* 
mat dovanai.

• Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7866

Tel. Ofice Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 8396

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

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

KITATAUČIAI

ADVOKATAI
JOSEPH J.GRISK 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Roękvvell Si. 

Tel. Republio«-9723

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

AKIŲ SPECIALISTAI
t W < •. ? ’* ■ X A j * T

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

7“------------ f*-——rf 

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

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Senedoj pagal sutarti.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviam? 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 Sz

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

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

"? T a?

DR. VAITUSH, OPT.
UETUVIŠ

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos Skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystą. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai-1 
dar. Speciali atyda atkreiptam | mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dSlioj nuo !0 iki !2. f 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v. I _
Phone Boulevard 7589 K

'' f ' »' I

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswičk 059.7

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 DaktaraL

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:’

Nuo 10 iki 12 -vąl. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų Jr nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. ‘ NedŠlioitois'' itUo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pietą
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Tejephone Plaza 2400

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

NAUJOJ VIETOJ

Dr. J. A. Paukštis
DENTISTAS

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

pagal sutarti.
Res. Virginia 0767

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Re?. Tel. Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronišku Ūku.

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

Valandos: 2—4; 7—9 vai. vak. Nb- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

JLJjKis \Xs mjoavjN JcijK I |
LIETUVIS ;

Tel. Yards 1829 J
Pritaiko Akinius 1 

\dBflSrai^ Kreivas Akis < ’ Ištaiso. H
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė J
756 West 35th St. •

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną. .

AKIŲ SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akiniusdėl visokių akių

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė. „ I 
Kampas 18 St. Phorie Canal 0523 
Valandos inuo 9:30 iki 12 it nuo 1:80 

.iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo 
9:00 iki 12:00 Kalbama lietuviškai

Dr. C. MICHEL, 0. D.
Kalba Lietuviškai

Kreivu akių specia- 
lietas. Vaikų kreivas A 
akis ištaiso be oue- 
racijos. Pigi o misi 
kainomis, lengvais I 
išmokėjimais. P r 
taikinimas akinių 
teisingas mažiems 
Ir dideliems. Pata
rimai dykai.

; 4654 So. Ashland Avė*
lubų.

‘■V--

prie 47tK St, antis
TėL BoulmnR

Rep. 3100 arba Put 4151 
2500 West 63rd St. — 

10734 S. Michigan Avė.
N. RADIS Ch.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

Visi Telefonai: •
Yards 1741- 

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

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

DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 S. Hermitage 
Avenue
Skyrius

4447 S. Fairfield Avė.

ANTANAS PETKUS
Graborius

KOPLYČIA DYKAI
1410 South 49 Ct.

Tel. Cicero 2199
CICERO. ILL.

A. M ASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

•> i- ' • •

GRABORIUS ir BĄLSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras Ir nebrangus

leL Mopim 8377

ATĖJUS LIŪDESIUI 
PASIRINKITE I!

Juozapas Eudeikls
ir

Tėvas
4' ' '

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika- 
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnavja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS;

1439 S. 49 Ct., Cicero, UI.
Tek Cicero 1927

J. F. RADZIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
Modemiška koplyčia dykai. 

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

SK YRIUS:

Tek

I. J. ZOLP
GRABQRIUS 

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

1327 So. 49th Ct
Cicero 8724. Koplyčia dykai
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LIKIMO IRONIJA
— Patriotai.

BENDRAS FRONTASto.
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IŠ KITU GAZIETŲ

Skridimo stabdymui
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PETER PEN

respublikoje

Dolerių maišų gavo A O 
Ir mergužėlę a-o-i-o.
Meili mergele a-o-i-o, 
O pasogėlė dėl jo, dėl jo.

da- 
ne- 
dy-

esa-
nu- 
bol-

kiekvieno reikalas, 
gimdyk, nenori
Iš kito taško žiūrint: 
maišytis prie gimdy-

bu- 
bu- 
pil- 
iš-

Tūkstančius varto jaunas A C 
Tūkstančiai tirpsta a-o-i-o. 
žiuri pačiutė a-o-i-o;
Skauda širdelė, ai ko, ai ko?

Jaunas bernelis vardu A. O, 
Vedė mergelę a-o-i-o.
Craži mergelė a-o-i-o
Ir pasogėlė prie to, prie

Su kiekvienu $5 permament duo
da $1 skrynutė Rosepetal 

Pauderio
ROSE PETAL

BEAUTY SHOPPE
Perkelta 3133 S. Halsted St. 

(Auditorija) Jot 'Jfictoriy 8137

JOSEPH V. MOCKUS
’ MERCHANT TAILOR 

jstaiga nuo 1906 metų.
. 3316 So. Morgan Street

Naujus siutus pasiuvam nuo $25 ir augščiau.
VALOME. PROSINAME ir TAISOME KAILINIUS.Sutirpo turtas; liūdi A O, 

Liūdi pačiutė a-o-i-o. 
Vargeliai spaudžia a-o-i-o; 
Dingo laimužė, dėl ko, dėl ko

— Poetas Padaužų

Jeigu atsinešit ši apskelbimą 
nuleisim $1 už Permanent 

virš $2.50.

šeštadienis, kovo 2, 1935

Štai kaip buvo sudarytas 
bendras frontas.

Kai Lietuviui Auditorijon bu
vo atvežta 16 pusbaČkių - In
dianos vandenėlio, keli vežimai

GRAND OPENING
MIKE’S FORESTINN

Įvyksta šeštadieny ir Sekmadieny,
Kovo-March 2 ir 3 dd.

Kviečiu visus draugus ir pažįstamus atsilankyti į musų naujos road- 
auzes atidarymas. Bus skanus užkandžiai, gera muzika. Linksminsi- 
mės per 48 valandas. KVIEČIA SAVININKAS: , _

MIKE BIAGO, Kean Avė. and 83rd St;
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Po to kaip mirė 
Kapsukas...

Vos tik pasiekė šį kraštų 
ta liūdna naujiena, tuojaus pa
kilo triukšmas, riksmas ir 
protestai; garbinimas ir pasi- 
koliojimas.

“Tave, Kapsukai, mes gar
binam

Ir tavo vierą išpažįstami”
Gieda Bimba, Andrulis ir ta- 

vorščiai. Draugas šimutis sa
vo marijonišku baritonu tura- 
voja:

“Kapsukas geras buvo vyras, 
Tiktai pas Dievų neščyras. 
Užtai Dievas jį pakorojo, 
Į rankas šėtonui palieciavo- 

j°”
O padaužos, kurių respubli

kai Kapsukas priklausė, atida
vė jam tinkama pagarbų be jo
kio triukšmo ir alaso. Padau
žos pasielgė, kaip pridera elg
tis prie mirusio.

Kapsukas, galima sakyti, 
vo eilinis musų pilietis. Jis 
vo gabus, talentingas, bet 
nas visokių nukrypimų ir
krypimų. Tie visokie iškrypi
mai neleido jain užimti pas 
mus bent kokių valdiška vie
tų. Liūdna!

Dėl gimdymų kontrolės
Tėvas marijonas, ar jo pa- 

gelbininkas, kuris sakosi auk
lėjas vaikus, užsigeidė pasigin
čyti su “žemaičiu” dėl gimdy
mų kontrolės. Padaužos mano, 
kad tas ginčas iš marijono pu
sės buvo bereikalingas. Prie 
šios progos mes norime pain
formuoti visus užinteresuotus 
apie musų, tifo klausimu, nu
sistatymų. Jei kam patiks, ga
li laikytis to nusistatymo, o 
jei ne, tegul eina savo keliais.

Padaužos nuo senų senovės 
į gimdymus nesikiša. Gimdy
mas, kaip ir religija, yra pri- 
vatiškas 
Nori — 
gimdyk, 
vyrams
mų, rodos, lyg neapvažu ir ne
padoru. Padaužos pavedė tų rei
kalą daktarams ir akušerėm#.

Tolinus. Musų respublikos 
kunigams ir visokių brostvų 
zokoninkams yra grieštai drau
džiama kištis prie gimdymų. 
Bet užtai kunigų gaspadinės, 
pas mus turi visokias teises 
prie gimdymų kontrolės. Jos 
tame reikale turi gerą patyri
mą. Jos, galima sakyti, yra vie
nintelės musų
gimdymo kontrolės specialia 
tės.

Ir mirusieji veikia
Vienas Žymus publicistas 

rašydamas apie nesenai praėju 
šią sniego, lietaus ir, ledų au
drą, sako;

“Dėl to, važinėjimas gatvė
mis pasidaro pavojingas. Tų 
liudija keturi žmonės, kurie 
dėl slidumo vakar ir užvakar 
naktį buvo užmušti.”

Kada gyvi liudija, tai pa
prastas dalykas, bet kuomet; 
mirusieji pradeda liudyti, tai 
jau padėtis yra rimta.

Tečiau‘3 tam publicistui ga
na dažnai mirusieji iškrečia 
kokių nors navatnų šposų. Pa
vyzdžiui: negyvi plėšikai norė
jo apiplėšti lietuvių butų; ne
gyvų lietuvį suvažinėjo stryt- 
karis; negyvas bedirbdamas 
krito lietuvis ir daug, daug frontus, 
kitokių šlukų padarė negyvi!

Tai nedžiuginantįs apsireiš
kimai. Jeigu negyvėliai nepa
liaus veikę, depresija niekad 
nepasibaigs.

Visada kovoja, nepa
miršta, nesustoja!

dženitorka ra- 
ir prie pe- 

kovos.” šluo- 
kovoja, kepa 
plauna over-

Viena kovinga 
šo: “Dženitorkos 
čiaus nepamiršta 
ja beismentų — 
porčapų—kovoja,
auzes — kovoja. Ypatingai ko
va pasidaro karšta, * kuomet 
dženitorka, traukdama iš pe
čiaus karštus klinkerius, sau
kia: “šalin raketieriai! šalin 
gengsteriai!”

— Padaužų žvalgunas.

Moterys ir vyrai! Mes turi
me susijungti ir pusėtinai pa- 
prociavoti, jeigu norime, kad 
kas nors iš musų darbo išei
tų.

Musų tikslas yra trukdyti 
Lituanicos II skridimų Lietu
von. Reikia kalbėti ir rašyti, 
kad jis nereikalingas, neturi 
reikšmės, kad jis gali neįvyk
ti, kad orlaivis gali nukristi, 
žodžiu, reikia publikai įkalbė
ti, kad ji skridimo neremtų.

Iš vienos pusės, mums šitas 
planas nepavyko, nes publika į 
miAių neklausė ir pinigų sudė
jo tiek daug, kad visai mažai 
jų bereikia. Norėjome teismo 
pagelba juos atgal publikai! 
grąžinti, bet teisėjas priešina
si ir leidžia dar daugiau 
koti.

Išrodo, broliai, kad mes 
me prakišę. Bet nereikia 
siminti. Klerikalai, fašistai,
ševikai ir nekurie sandariečiai 
privalo taip susijungti, kaip 
jie dar niekad nesijungė. Vie-' 
ni meldausime, kad Poodžius 
nustumtų orlaivį žemyn ir la-! 
kūnas užsimuštų. Kurie vierų 
esame pametę, tie nekantriai 
tykosime, kad kas nors maši-' 
noj sugestų arba kad oras kU 
lionėj susidarkytų. Tokie daly-' 
kai kartais įvyksta ir su ge
riausiomis mašinomis ir ga- 
biausiams lakūnams. Kiek tuo-

met džiaugsmo mes turėtume! 
Sakytume, kad ir mašina buvo 
negera ir lakūnas netikęs. Mes 
jam nestatysiiiie paminklo, o 
visaip niekintume ir kaltinsi
me skridimo rėmėjus.

Kaip matote, musų tikslas 
labai kilnus: nenorime, kad lie
tuvis iš pat Amerikos nulėktų 
j Lietuvą. Tai yra patriotiškas 
geidimas. Mes norime, kad jis 
nukristų.

Kas sako, kad bendro fron
to nesą galima sudaryti? Vis
kas yra galima, tik reikia ži
noti kaip. Pavyzdžiui, draugas 
Šarkis išrado naują būdų su
darymui bendro fronto. Jis ži
no, kaip ir su bile kokio plau
ko tipais gali sudaryti bendrus

PERMANENTS 
Special atpiginta 

RINGLETS 
$2.50 IB $3.50

Special su aliejaus soliucija 
(SHIRLEY TEMPLE) 

$4.00, $5.00 IR $6.50 
Permanents dėl kūdikių $4 QO 

tiktai ... .............. . I »vO
MUSU 

SPECIALYBĖ 
dažyti ir baltin
ti permanents
Puikiausi plau

kų stiliai.

įsakymo James Vasum- 
pauro 

Vietoje adresu
1701-03-05 W. 18th St.

prasidės
Panedėly, Kovo 4 d.

11 valandą ryto 
ir tęsis kol bus parduota visa 

nuosavybė iš 
LICITACIJOS arba AUKCIJONO 
atskirais šmotais tam kurs dau- 

giaušia pasiūlys.
VISAS TAVORAS IR 

ĮRENGIMAI 
kurie randasi paminetoj vietoj 

Trisdešimt penkių tūkstančių do
lerių vertės, iš sekančių dalykų: 

Skardiniai tavorai, Malevos, 
švino daiktai, 
Elektros prietaisos, 
Namų įrengimai, 
Sporto tavorai. 
Peiliai ir šakutės, 
Rakandai, 
200 pečių, 
200 matracų, 
3,000 vardu grindžių apdangalu, 
Rakandai parteriams, valgo

miems kambariams ir tt.
Norėdami apie tai daugiau patir
ti, galite pašaukti telefonu

MONROE 6262 ir 
MONROE 6263.

ZAZOVE & BR0WN 
Commercial Auctioneers

Monroe 6262 Monroe 6263

kumpių, ir kilbasų ir kitokių 
; buržuaziškų” skanumynų, tai 
subėgo apie 500 visokių žmo
nių. Subėgo ir visi “iežednev- 
nos gazietos” tavorščiai. šitam 
posėdyje dalyvavo karčiam n i li
kai, biznieriai, “ščyrieji” ta
vorščiai ir paprasti pieškos.

Kadangi visas šitas malones 
draugas Šarkis patiekė visiems 
dykai, tai, aišku, kad “bendras 
frontas” susidarė automatiškai, 
čia nebuvo išnaudojimo. Drau
gas Šarkis žino tezį: “kur ly
gybė, ten brolybė”. Ir jis 
vė visiems, tavorščiams ir 
orieteliams, gert ir valgyt
kai, nė cento už tai neimda
mas.

Visi valgė, gėrė ir giedojo—

Draugui Šarkiui dekavojo, 
Kad sudarė ‘bendrų frontą” 
Tarp Rozlando ir Bričporto. 
Vadinasi, “bendras frontas” 

pilnai nusisekė. Dabar, gal būt, 
nereikės nė centro biurui skų
stis dėl Šarkio oportunistiško 
iškrypimo iš “tiesiosios linijos”.

— Don Pilotas.

..... ........................—......... ......... .....................

dalijami myniškoms, vargoni
ninkams, žvalgybininkams ir 
nubankrutavusiems bankie- 
riams. Duotume ir padoriems 
žmonėms, bet bijome, kad jie 
atsisakys priimti ir tuomi iš- 

k raštui.

KAS NORI MEDĄ
LIO?

Padaužų Kespublikoj įsistei
gė medalių fabrikas. Jis nema
ža prisidės prie industrijos at
gaivinimo. Bus dirbimi Keistu
čio, Mindaugio, Gedimino, Vy
tauto ir Jegellos medaliai ir

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS
Viskas patogiai naujai įtaisyta.

MOTERIMS: Ketvergais po pietų.
VYRAMS: Subatomis visą dieną.

JOKŪBO PLAUSKOS ALUDE 
Mandagus patarnavimas, įvairus gėrimai. 
3318 South Morgan Street

AUKSINIS BALIUS
Rengia ŠVENTOS PETRONĖLĖS DRAUGIJA

Kovo-March 5 d., 1935 m.
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

3133 South Halsted Street
Kiekvienai špatai atsilankiusiai j balių aukso dovana veltui. 

Kviečia visus j Užgavėnių balių užsigavėti linksmai pasišokant.
KVIEČIA RENGIMO KOMISIJA

DOVANOS! J A . L L DOVANOS!

GRAŽUS KEPURINIS BALIUS
Rengia Draugija “LIETUVOS ŪKININKAS”

Subatoj, Kovo-March 2 d., 1935 m
P-no BARAUSKO SVETAINĖJE—<2242 W. 23rd Place

Pradžia 7:80 valandą vakaro. Įžanga 25 Centai
•vGrieš “NIGHTHAWKS” ORCHESTRA.

Bus daug dovanų..Kiekvienas atsilankęs su jdomia ir gražia kepure 
ęaus brangią dovaną. O kas turės aukščiausią kepurę (arti lubų) 
gaus $5.00 cash. Kviečiame senus ir jaunus atsilankyti šiame paren
gime. Užtikriname visiems smagų ir linksmą laiką praleiti.

Valdyba ir Rengimo Komisija.

UŽGAVĖNIŲ PARE 
Subatoj, Kovo-March 2 d., 1935 m 

K. ir K. Tavern 
. » . . ''

1902 South Western Avenue
Visi seni ir jauni esate kviečiami atsilankyti ir smagiai laiką pralei 
sti. Gera muzika, geriausi ir gardžiausi gėrimai—kepti kalakutai, 
paršiukai ir viščiukai veltui.
7 vai. vakaro. Kviečia A. KAULINAS IR ANTHONY KIRBY

LOOKf

PKT - PAT
THE R Al M

MOV/
vye'RE

rtU-

kirs svinstvą musų 
Vargomistrų, davatkų, visokių 
bendrovių organizatorių, kurios 
nunešė žmonių pinigus, ban- 
kierių, nušlavusių žmonių pini
gus, šnipų, skundusių lietuvius

karo laike ir kitokių tykotojų 
svetimo turto yra tiek daug, 
kad medalių industrijai manke
tas numatomas labai platus.

Prašome visus šelmius atsi
šaukti, kad laiku galėtume ap
rūpinti pageidaujamu ta voru.

— Padaužų industrialistai.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

DIDŽIOJI =.E
VYNĄ, ALŲ, DEGTINĘ
Pristatome į Namus
Tik pašaukit LAFAYETTE 3482

ARCHER LIOUOR STORE
4200 ARCHER AVENUE

Kampas Sacramento Avenue
BRIGHTON PARKO DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAU-

ŠIA GfeRIMŲ KRAUTUVE

APfX

NAUJOS SKALBYKLOS
1935 Metų Modeliai

Su daugeliu pagerinimų. Kainos nuo

$49-0?
ir aukščiau.

DYKAI demonstravimas jūsų namuose.

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417-21 So. Halstėd St

Pašaukite telefonu Boulevard 4705 delei dykai demons 
travimo jūsų namuose,

VdBUL.FOUKS,
L.OOKS LIKĘ

TIME

GOBS FOR.
SM>IB AHO
A\E, TOO

ttffllItiHUjj

s^ay, 
things 
B EGI N 

TO 
look 
better 
AG Al N.

VVET )
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
Ihe Lithuanian News Pub., Co., Ine.

1739 South Haisted Street
Telephone CANal 8500

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
88.00 per year in -Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

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

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

Užsakymo kaina t
Čhlcagoje — paštu:

Metams
Pusei metų •••••••• ••••••••••••••••<
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija e——••••••••• 3c
Savaitei 18o
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams _________   $7.00
Pusei metų _ _____  3.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui 75c

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta>

Metams ••••••••••»♦•••••••••••••••••••••••< $8.00
Pusei metų _____ _ 4.00
Trims mėnesiams  __________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

CHAOSAS

Nacionalinės politikos stovis Jungtinėse Valstijose 
šiandie gali būti tinkamiausiai apibudintas žodžiu: 
“chaosas”. Sumišimas.

Kas atsitiks su Amerikos doleriu? Ar jisai bus sta
bilizuotas, ar jo auksinė vertė dar labiau nupuls, ar 
bus infliacija? Niekas nežino.

Ką valdžia darys su bedarbiais, kurių da ir šiandie 
tebėra apie 11 milionų? Ar ji tik šelps juos, ar taip’ pat 
ir parūpins jiems darbų? Niekas nežino.

Nuo to laiko, kada senatas atsisakė pritarti admi
nistracijos sumanymui viešųjų darbų algų klausime, 
susidarė tokia padėtis, kad nei valdžia, nei kongresas 
dabar nebežino, ką su tuo viešųjų darbų programų da
ryti. '

Toks pat neaiškumas viešpatauja NRA klausime. 
O kai apie Amerikos užsienių politiką, tai Rooseveltas 
nė nebandė jai nustatyti kokią nors aiškią liniją.

Šitoks neaiškumo stovis blogai atsiliepia į ekono
minį krašto gyvenimą. Bankai turi pinigų daugiau, ne
gu turėjo kada nors, bet jie neduoda paskolų, laukda
mi, iki paaiškės, kas gali atsitikti su doleriu. Pramonė 
taip pat nesiskubina plėsti savo veikimą, kol nėra iš
spręstas klausimas, kiek pinigų leis valdžia darbams.

Galimas daiktas, kad šis sumišimas yra tik laiki
nis, prieš prasidėsiant geresniems laikams. Bet jeigu 
jisai prasitęs ilgiau, tai depresija gali vėl paaštrėti.

ti>

tijoje pati visuomenė gali ko
voti prieš valdininkų suktybes, 
o diktatūroje visuomenė balso 
neturi, todėl vagiantį valdinin
kų gali sučiupti tiktai kitas, ir 
tai aukštesnis už jį, valdininkas. 
Pačių aukštųjų valdininkų dik
tatūroje niekas negali nubaus- 

kol jie nesusipeša. Saky
sime, artimiausieji Stalino pa- 
gelbininkai galėtų kad ir po iš
tisų gubernijų pasivogti, bet 
kol jie bus “viemi” diktatoriui, 
tol jiems nė plaukus nuo gal
vos nenukris.

Ko Pruseika neatsimena?
Dalykai, kuriuos mes aukš- 

čiaus išdėstėme, yra taip pa
prasti, kaip ABC, politinėje li
teratūroje. Kitąsyk ir Prusei
ka juos visai gerai suprasdavo, 
— kada dar jisai tikėjo į de
mokratinio socializmo princi
pus. Jisai gynė juos per ilgus 
metus ir, kaip jisai pats pasi
pasakoja “Nauj,. Gadynėje”, ji
sai už juos ir kalėjime Sėdėjo, 
ir į Sibirą buvo ištremtas. JL- 
sai rašo:

“1909 melų rudenį ir ma-

ne atgabeno į Suvalkų kalė
jimų... |

“Praėjo ir 1910 metai. Tų 
metų rudenį mane nuteisė 
ištremti Sibiran iki gyvos i 
galvos už priklausymą Social
demokratų Partijai...”
Paskui dar Amerikoje Pru

seika per eilę metų veikė, kai
po socialdemokratas ir buvo 
net oficialia Lietuvos Socialde
mokratų Partijos atstovas, oi 
šiandie užsimink jam apie de-; 
mokratiją, tai jisai tau spiaus 
į akis. Jam nė j galvą neatei
na, kad šitaip elgdamasis, jisai 
spiauja į savo praeitį, kada ji
sai buvo pramokęs politiškai 
protauti.

Ir į ką jisai demokratinio so
cializmo idėją išmainė? Ko ji
sai išmoko?

Jisai išmoko garbinti tų des
potizmą, kuris šaudo ne tik so
cialdemokratus, benet ir opo
zicinius komunistų partijos na
rius — panašius į Pruseikų, tik 
gal kiek už jį “kairesnius”! Ši
tokio “progreso” mes jam tik
rai nepavydime.

MARCAS RAUKAS

si Autorius supliuško prie Am. arklio
Keisti Karolio Vairo 

straipsniai.

uz

KLAIDOS PASEKMĖ

Vak^r Hitleris iškilmingais paradais pažymėjo Sa- 
aro distrikto grįžimą prie Vokietijos. Jisai jautėsi, kaip 
laimėjęs didelę pergalę.

Dabartinis “nacių” triumfas tai — tiesioginė pa
sekmė tos stambios klaidos, kurią padarė pasaulio ka
ro laimėtojai, rašydami Versalės taikos sutartį. Reikė
jo neskirti Saaro nuo Vokietijos, nuo kurios jisai vis- 
tiek negalėjo būti galutinai atplėštas.

Kaip tyčia, Santarvės diplomatai dar nustatė, kad 
Saaro gyventojai turi balsuoti, ar jie nori su Vokietija 
jungtis, ar ne. Iš to bereikalingo balsavimo Hitleris pa
sidarė sau politinio kapitalo.

Apžvalga
“PAŠALINĖ SPAUDA”

Buvęs SLA. ifdo globėjas M. 
A. Raginskas “Tėvynėje” puo
la “senosios gvardijos” priešus, 
primesdamas jiems visokių fak
tais neparemtų dalykų. Tarp 
kitko jisai reiškia didelio nepa
sitenkinimo tuo, kad nepalan
kių žinių apie finansinį SLA. 
stovį pasirodo “pašalinėje spau
doje”. Reiškia, jeigu jos tilptų 
“Tėvynėje”, tai butų viskas

vai suvarę į ožio ragų visų gar
bingą sandariečių ir tautinin
kų “senąją gvardiją”, bet ir 
pats Susivienijimas seniai butų 
patekęs į bimbininkų kontrolę.

Tuos dalykus Raginskas ig
noruoja, nors jisai turėtų la
bai gerai žinoti, kad be “paša
linės spaudos” pagelbos nei ji
sai, nei dabartiniai jo vienmin
čiai nebūtų turėję garbės sto
rėti prie SLA. vairo. Taja pa
rama, kurią spauda teikė Susi
vienijimui, ji užsipelnė bent 
teisės pakritikuoti tai, ką ji 
mato organizacijoje negeistino.

tvarkoje.
Juokingas žmogus. Juk jei

gu tie dalykai tilps SLA. orga
ne, tai “pašalinė spauda” vi
suomet gali juos pakartoti jr 
publika apie juos patirs.

Ir iš viso yra nesąmonė, ka
da jis skundžiasi tariamu “pa
šalinės spaudos” blogumu Su
sivienijimui. Raginskas užmirš
ta, kiek, pavyzdžiui, “Naujie
nos” yra padėjusios Susivieni
jimui, kuomet jisai gynėsi nuo 
bolševikiškų “užkariautojų”. 
Buvo laikas, kada komunistai 
visuotinuose balsavimuose, ren
kant viršininkus, gaudavo apie 
40 nuošimčių visų balsų ir SLA. 
seimuose kontroliuodavo kone 
pusę delegaitų.

Jeigu “Naujienos” tuomet 
butų Susivienijimų atakavusios, 
tai bolševikai ne tik butų leng-

KAS DAUG IŠMOKO IR 
NIEKO NEUŽMIRŠO

va-
bu-

Kažin kodėl sklokininkų 
das jaučiasi, lyg kad jisai 
tų asmeniškai užgautas, kuo
met “Naujienos” pakedena te
roristinę sovietų diktatūrų. So
vietų Rusija yra taip toli nuo 
Amerikos, kad šioje šalyje gy
venąs žmogus galėtų, rodos, iš
klausyti be pasikarščiavimo* 
kas apie ją būna pasakoma ar
ba parašoma, 
karščiuojasi.
girsta 
reikštų 
“rojų”, 
bartis,

štai,
buvo paminėta faktas, kad Ju
goslavijoje . iškilo didelis graf- 
to skandalas, į kurį yra įvelti 
nabašninko karaliaus Aleksand-

Bet Pruseika 
Kai tik jisai iŠ- 

ne sulig jo skoniu i& 
nuomonę apie Stalino 
tai jisai tuojaus ima 

koliotis ir spiaudy tis. 
aną dieną “Naujienose”

ro ministeriai ir kitoki jo dik* 
taturos šulai. Prie tos progos 
“Naujienos” pastebėjo, kad 
valdininkų korupcija (vagystės, 
kyšių ėmimas ir t. t.) yra pa
prastas dalykas diktatūrose ir 
kad šituo atžvilgiu bolševikiška 
diktatūra nesiskiria nuo kitų 
diktatūrų. Už šitų musų pasta
bų Pruseika ne tik pasakė 
mums “stiprų” pamokslą, bet 
da ir išplūdo “Naujienų” re
daktorių. Girdi, — |

“Grigaitis, mat, pralenkė 
ir Bourbonus — viską užmir
šo ir nieko neišmoko.” 
Bourbonai tai — nuverstos 

franeuzų karalių dinastijos var
das, kuris politinėje literatūro
je yra vartojamas, kaipo bu
kaprotiškos reakcijos simbolis. 
Kur gi čia yra sensas šitokiais 
epitetais drapstytis musų adre
su ? Kada koks nors Grikštas 
arba subimbėjęs “ščyrojo” ko
munizmo atstovas šitaip bunio- 
jasi, tai nenuostabu; jie jau yra 
taip nutašyti. Bet Pruseika tu
ri literato pretenzijų ir nere
tai pats reiškia pasipiktinimą 
gremėzdiškais plūdimais, kurie 
yra vartojami polemikoje.

Demokratija ir diktatūra
Noras uždrožti Grigaičiui

bolševikiškos diktatūros “įžei
dimu” neleido “Nauj. Gadynės” 
redaktoriui net pagalvoti, ką 
jisai kalba. “Naujienose” buvo 
minėta ne vien sovietų valdžia, 
bet taip pat ir militarinė Jugo
slavijos diktatūra ir bendrai vi
sos diktatūros, neišskiriant ir 
fašistiškų. Apie jas visas dien
raštis pasakė, kad —

“Visose diktatūrose valdi
ninkai vagia, nes kai žodžio 
ir spaudos laisvė panaikinlla, 
tai nėra kas iškelia vagių dar
bus į viršų.” 
O Pruseika visa tai mėgina 

nuneigti! Jisai primena įvai
rias suktybes, kurios buvo su
sektos Amerikoje ir Frau ei joj e, 
ir sako, kad “Naujienos” už- 
miršusios apie visuomenės tur
to plėšimus ir graftų tese ša
lyse “kur žodžio laisvė yra”. 
Kokia iš to išvada? Nu-gi to
kia, kad žodžio ir, spaudos lais
vė visai neapsaugoja visuome
nės nuo valdžios puvimo. De
mokratija, kurioje žmonės gali 
laisvai kalbėti ir kritikuoti sa
vo valdžią, anot Pruseikos, nė
ra nieko geresnė, kaip diktatū
ra, kurioje visi turi laikyti lie
žuvį už dantų, o kad ne, tai 
gauna pauostyti visagalinčio 
policininko kumščių arba ką 
nors dar blogesnio.

Vadinasi, šoko Leonas ginti 
“įžeistą” bolševikiško despotiz
mo “garbę”, o nepasijuto, kai 
atsidūrė Hitlerio, Mussolinio ir 
visų kitų fašistiškų rakalių gy
nėjo rolėje! Ir da jisai vyras 
klausia:

“Argi čia protas suderina
mas su logika?”
Pas Pruseiką — šiur, kad ne. 

Ponia logika su jo protu seniai 
yra “divorsą” paėmusi. Jeigu 
to nebūtų, tai kaip gi jisai bu
tų galėjęs nepasisaugoti, kad 
jo argumentai už sovietus ne
skambėtų, kaip ištraukom italų 
“diučės” arba vokiečių Goeb- 
belso kalbų apie “demokratijos 
supuvimą” ?

Pagalios, jeigu vadovaujamės 
logika, tai kyla klausimas, ko
kiu budu Pruseikos pavyzdžiai 
apie S taviškio skandalų Fran
ci joj e ir apie Alberto Fall alie
jaus vagystę Amerikoje gali 
pateisinti nurodytus “Naujieno
se” korupcijos faktus diktato
riškose šalyse? Argi ne tiesia, 
kad iš sovietų Rusijos nuolatos 
ateina žinios apie suktybes val
stybės įstaigose, ir kad tenai* 
tas piktas yra taip paplitęs, 
jogei valdžia, kovodama 'prieš 
jį, vartoja net mirties bausmę?

Pruseika* negali to užginčyti. 
O jeigu yra tiesa tai, kas “Nau
jienose” buvo parašyta, tai ko 
čia pykti ir koliotis?
' Mes labai gerai žinome, kad 

valdininkai apsivagia ir demo
kratinėse šalyse. Tačiau, paly
ginant jas su diktatūromis, ten- būdas pagaminti tokių glyceri- 
ka vi Ras phstfebeti. Dėniokra- nųMiokią šiaridfen. mes perka’

Neeikvočiau laiko, jei butų 
vienas “Frank Krukas”. Yra 
Cvirka. Jis jaunas vyras ir ne 
plunksnos kazelekas. Turi 
daug laiko pasimokyti, svietų 
pamatyti ir paskui parašyti 
romanų. Taigi, visa kas čia 
bus, tegu bus Cvirkos naudai, 
kaip Dievui ant garbės. Be to 
ir musų Karolis Vairas gundo 
mane šį tų parašyti šiuo rei
kalu.

Pasirodžius to surūgusio jo
valo antram tomui ponios ir 
ponai papildų smagių temų. 
Pirma jie džiaugės, juokės ir 
stebėjosi, kad jų brangus tau
tietis, iš užmirštos provinci
jos, tikras laidokas ir muži
kas, nuvažiavo į Anierikų ir 
pastojo beveik karaliukas. Ve
da Salvalion Army, verbuoja 
kareivius, parduoda namus, 
ant galo, laidoja milijonierių 
žmonas, senatorius ar rengiasi 
statyti savo kandidatūrų į A- 
inerikos Prezidentų. Tai matai 
Amerika. “Amerikoj galvos 
nereikia.” Kad taip Kaune, tai 
Krukelio nė nesigirdėtų. Da
bar džiaugiasi, kad su tuom 
manclriu amerikantu Lietuvo
je apsidirbo čedakai ir jou- 
kundarbsai. Nereikėjo nė 
Kauno čempijonų Statyti prieš 
tų Amerikos čempijonų.

Andrejevas kadaise atsiuntė 
į Anierikų šėtonų. Amerikos 
milijonieriai tuojau numovė 
jam ir kelnes. Cvirka nusiun
tė į Anierikų sodžiaus laidokų, 
kuris pasiekė čia beveik Pre- 

’ ridento garbės. Krukas nedur- 
Į nas buvo Amerikoje. Visokių 
s gudrybių išmoko. Bet kai su

grįžo Lietuvon, tai Rusų kul- 
, taros liekanos numovė jam 
. kelnes. Sudėję tas dvi kelnes, 

mes gauname Andrejevo išvir
kščias kelnes. Tik bėda tame, 
kad išvirkščios kelnės sudaro 
žmonėse blogas mintis apie 
kelnių savininkų.

Ir tas nelaimingas negras. 
Pasitraukęs nuo negro, Cvirka 
paliko, kaip vaikas ištrukęs 
iš mamos rankų. Kiša rankas 
į ugnį. Dar nežino, kad nu
degs rankas. Žinoma ir aišku, 
kad Cvirka nežino nieko apie 
Amerikos gyvenimų ir pulsų, 
bet tenka labai stebėtis, kad 
jis dar nežino ir kasdienių 
tiesų, kurios yra tos pačios 
Amerikoje, Lietuvoje ir kitur. 
Mėgsta jis karikatūras. Bet ir 
karikatūra turi savo pamatų, 
kurio romano autorius įaip 
pat nežino. Svetimos jam ele
mentarinės psichologijos, so- 
cialogijos, gamtos ir fizikos 
tiesos. Nežino jis, kad asilas 
yra visur asilas. Nežino jis 
nė to, kad toks nekaltas vai
kas, kaip jis dar yra, negali 
romano parašyti ir neprivalo.

Tiesa, jo “romane” pasilai
ko ir gražių puokštelių. Bet ir 
jovale pasitaiko geresnis kųs- 
nclis. Tačiau jovalas pasilie
ka jovalu. Kur šešpudis išsi- 
deria kiaulę, graži vietelė. 
Kur Krukas pasimato su, kle
bonu, kad tas padėtų jam ko
voti prieš naujų graborių Le- 
vinskį, taip pat maloni, nors 
ir su žymiomis klaidomis. Ir 
Apskrities mieste yra vienas 
ar du puikus dalykėliai. Bet 
kas iš tų kelių grudų, kada 
daugiau visas klojimas pelai?

Skaitykimės su žodžiais, ei
name prie dalyko.

Herojaus tėvai galėjo visiš
kai neateiti į “romanų,” nors 
ir turėjo į svietų ateiti. Jiedu 
tokios biednos pilkos musės. 
Užlakė ant stalo ir vėl dingo, 
nespejusios nė ant sviesto 
atsistoti. Nereikėjo ir Šcšpud- 
žio, nors jis ir išėjo biškį di
desnis už musę. Be reikalo 
autorius sugaišo arti šimto 
puslapių su tais žmonėmis ir 
augindamas Pranų 
.i ’•

Jau senas laikas, kai 
talpina keistus Karolio Vairo, arba ( 
slapukų Karolio Vairo bėdas ginan- . 
čius straipsnius. Visi tie straipsniai ; 
buvo keisti, vaikiškai atviros pagie
žos iššaukti,—niekuo neparemti kal
tinimai Lietuvai. Karolis Vairas gal 
turi suvesti 'sąskaitą su Lietuvos val
džia ir už tai plusta visą Lietuvą, 
nuo Klaipėdos iki Vilniaus. Bet ką 
'“Tėvynė” turi tame reikale? Ar 
gražu SLA. organui galvą guldyti 
už tuos buvusius Lietuvos diploma
tus, kurie neatsargiai jkišo savo kai
lį? Jr dar tokia sumaišyta prasme? 
Sapalioti, buk Lietuva suėdus ame
rikiečių sukautas bendroves, buk 
Lietuvoje esama pilna vagią, tų vir
šūnėse vagią ir» paskui trukšmauti, 
kai vieną tų paukštelių valdžia pa
čiumpa už uodegos ? Kur logika ir 
padorumas ? Ant galo, jei amerikie
čiai sukišo nemažai pinigų į bend
roves, tai ir pats Karolis Vairas yra 
ne paskutinis kaltinamųjų suole. Ko 
jis tylėjo, kaip avinas, kai tos ben
drovės rijo amerikiečių centus ir kai 

I jo žodis buvo svaresnis? Iš kurios 
pusės amerikietis lietuvis neturi 
progos Lietuvoje ? Ar iš pp. Vitaičio 
ir Karolio Vairo yra tokie pigus 
patriotai, kurie už asmeninio pobūd
žio dvylekį atiduoda savo patriotiz
mą ir kartu murzina Lietuvos var
dą ?

Paskutinis Karolio Vairo straips
ny s, tilpęs “Tėvynės” 8 num., dar 
toliau siekia—jis ieško durnių mu
myse, kaip ieškojo jų, tverdamas 
bendroves. Jis tvirtina, buk Pranas 
Krukelis esąs “reabilituotas” Lietu
voje. Bet ir čia jis dar kartą grie
bia Lietuvai už kojos. Jis rašo:

“Amerikietis,, pasiskaitęs ‘Franką 
Kruką’, patikėjęs autorium, nusivils 
savo tėvyne, dėl kurios vardo ne 
vieną meilės ašarą yra nubraukęs 
nuo veido, pamos ranka ir užsidarys, 

visgi yra tas, jog dinamitas Tokios tėvynės, tokių jos veikėjų, 
„ _____ tokio joje gyvenimo nepanorės ne tikpramonėje vaidina nepaprastai Šiaip paprastas eilinis amerikietis, 

svarbią rolę, ypač anglių ka- bet ir gudruolis, kurs tariasi esąs 
syklose. apsukresnis už ‘senojo kontrio’ bro

lius.
Na, O tiek dinamitui, tiek “Užpernai buvau paskelbęs New 

nitroglycerinai pagrindų suda- \orko “lęvynėje’ visą edę straiPs- 
i . . nių, kuriuose bandžiau nušviesti

ro glycerina. amerikiečių pergyvenimus ir įspu-
Glycerinft"^a, Uip. sakant,fe

šalutinis muilo gamybos pro-LFrank{Į Kruką.” 
dūktas. Gaunama skystis, ku- Karolis Vairas baigia savo straips- 
ris turi apie 5 ar 10 nuošim- ni šiais žodžiais:
čių glycerinos. Iš to skysčio LUudedaniM dėl 
, ... . .v\ tėvynės būkles ir dėl ‘markatno’ ga-
tam tikru chemisklĮ procesu |0, kurin jstumė amerikietį Franką 
išimama glycerina. Laike pa- Kruką lietuviškieji ‘krukai,’ gali 
saulinio karo vokiečiai išrado pakratyti autoriui ranką ir tarti bi- 
budų tiesiog iš cukraus glyce- člulišką: ‘w®n do«e’”

. ... Sarmata, kad visas Karolio Vairo
Finą gaminu. brudas suteka į “Tėvynės” skiltis.

Medicinoje glycerina yra la-1 
bai plačiai naudojama. Iš jos 
gaminama visokiausi antisepti
kai (vaistai, kurie apsaugoja 
žaizdas nuo apsikretimo). Ji 
naudojama visokiems kremams 
(cold creams) ir tepalams. O 
tai todėl, kad glycerina sumink
ština odų ir apsaugoja ją nuo* 
aižėjimo.

* Maisto gamyboje taip pat 
nemažai naudojama glycerinos. 
Pirmiausiai glycerina apsaugo
ja maistų nuo gedimų, o taip 
pat palaiko jame drėgmę. Ka
dangi glycerina turi saldų sko
nį, tai kuriuose atsitikimuose 
ji pavaduoja cukrų.

žiemos metu automobilistai 
turi nemažai nemalonumų, o 
kartais ir nuostolių. Del suša
lusio vandens plyšta radiato
riai. Kad to neatsitiktų, su 
vandeniu maišoma alkoholis ar
ba* glycerinos skiedinys. Beje, 
prie progos reikia pažymėti, 
kad alkoholis ir glycerina yra 
giminingi chemikai;

Pramonėje glycerina yra ne
paprastai plačiai vartojama. 
'Dirbtinio šilko, klijų, gumų,, 
dantims valyti pastų dirbtuvė
se daug sunaudojama glyeeri- 
nos. Net tabako apdirbimas be 
jos neapsieina. Sunku čia ir 
suminėti visus tuos daiktus, ku
rie yra padaromi su pagelba 
glycerinos, — susidarytų per
daug ilga litanija.

Kada chemikas Scheele sura
do glyceriną, tai jis vargu ii 
sapnuote sapnavo, kad tas ne- 

i kaltai atrodantis ' chemiškas 
junginys galės žmonių gyve
nime tokią svarbių rolę ’vaidin- 

'tj,.;- —• K.‘ A»

upie Jvainus Dalykus !

GLYCERINA
FaradayMokslininko 

pranašingas (atsaky
mas. — Glycerinos at
radimas. — Sprogsta
mos medžiagos.—Gly- 
eerina medicinoje. — 
Su glycerinos pagelba 
pagaminama šimtai 
įvairiausiu daiktų.
Devynioliktam^ šimtmetyje 

Anglijoje gyveno Michael Fa
raday,* garsus mokslininkas ir 
išradėjas. Jis Raizgiausiai pri
sidėjo prie elektros mokslo iš
vystymo. Jis pirmas pastebėjo 
labai įdomų reiškinį. Būtent, 
kad vielos lankelyj atsiranda 
elektros srovė, kuomet jis yra 
judinamas prie magneto.

Kai Faraday tų savo išradi
mų paskelbė viešai, tai, sako
ma, vienas ministerių kabine
to narių paklausęs jo: “Na, o 
kokia nauda bus iš to išradi
mo?”

Faraday atsakęs sekamai: 
“šiuo momentu negaliu pasa
kyti. Bet visai nesistebėsiu, jei 

i vyriausybė turės progos atei
tyje tų išradimų apkrauti mo
kesčiais”.

Tie mokslininko žodžiai iš
sipildė. Ant Faraday išradimo 
šiandien yra paremta visa elek
tros jėgos gamyba. Ir ta ga
myba yra apkrauta mokesčiais 
ne tik Anglijoje, bet ir visose 
kitose šalyse.

Panašiai atsitinka ir su ki
tais išradimais. Pradžioje jie 
atrodo visai menkos vertės. 
Bet laikui bėgant pasirodo, kad 
jie yra labai naudingi.

Imkime, pavyzdžiui, glyceri- 
ną, Visi tą chenpkalų pažįsta, 
visi turėjo progos vienokiam 
ar kitokiam reikalui naudoti.

Glycerinų atrado švedų che
mikas Scheele 1779 m. Tiesų* 
sakant, tas tirštas skystis ir 
pirma buvo žinomas, bet^ į jį 
niekas nekreipė dėmesio. Da
lykas tas, kad darant muilą 
paprastai pasidaro ir tam tik
ras kiekis glycerinos. Tačiau 
ta glycerina nėra tyra, —- ji 
turi visokiausių priemaišų. 

į Scheele atskyrė tuos prie- 
‘ maišus ir gavo tirštą, saldaus 
skonio ir
skystį, kurį jis pavadino gly
cerina.

Dar ir po to rinkoje negreit 
tepasirodė glycerina. Vyriau
siai dėl to, kad žmonės tais lai
kais nemokėjo pagaminti tyrą 
glycerinų. Antras dalykas, jie 
nežinojo, kam glycerina yra rei
kalinga.

Tik 1850 m. buvo surastas

me aptiekose. Ir štai jau 1865 
m. Alfred Nobel, švedų che
mikas ir inžinierius, išrado ni- 
troglyceriną, dinamitų ir kitas 
sprogstamas medžiagas, kurios 
padarė didžiausį perversmą 
pramonėje. Tiesa, tos sprog
stamos medžiagos prisidėjo ir 
prie to, kad karai pasidarė 
daug pražūtingesni. Bet faktas

“Tėvynė”

pasiskaityti

ir ne patriotą. Nežinai ko jis ieško 
—ar nori iš juodveidžio padaryti 
baltveidį, ar iš baltveidžio juodveįdį. 
SusiteŠlavo rankas ir Įlenda į SLA. 
organą jas nusiplauti. Ant galo, net 
pradėjo brukti mums tą knygpalai
kę, kurioje pargabentas j Lietuvą 
vienas amerikietis išjuokiamas iki 
žiopliausių ribų. Na, pažiūrėkime.

—Marcas Raukas.

Lietuvoje prie arklių, kiau
lių ir karvių užaugęs bernas, 
išėjęs į svietų supliuško puri 
Amerikos arklio. Kas? Petras 
Cvirka, autorius “Frank 
Kruk” romano. Sakau prie ar
klio dėlto, kad tas keturkojis 
privalėtų būti geriausia žino
mas šiam autoriui. Amerikoje 
Cvirka kur nėštume Pranų 
Krukelį ten supliuško. Kai 
kurie žmonės turi sarmatos 
ir savigarbos. Ir literatai tu
rėtų neužmiršti tų dviejų savo 
sesučių.

Spaudos veteranas ' Karolis 
Vairas pasakoja “Literatū
ros Naujienose”, buk Kauno 
ponios ir ponai 
laukę “Frank Kruko 
tomo, buk pirmasai tomas bu
vęs maloni kalbų tema Kauno 
saliUonuose. Stebiuos, kur din
go Kalino salonų nosys? Juk 
“Frank

nekantriai
” antro

vandeninės spalvos

Krukas” turi kvapą 
Užkutinį kvapų. Jo autorius, 
kaip neišmokslintas saliono ka
čiukas, kur puolė, ten paliko. 
Romanas ir prasideda su 
kvapu. Piršliai važiuoja pas 
mergų. Vienas jų arklys su
riečia uodegų ir supliuška. 
Cvirka lengvai apsidirbo su 
tuo Čigono pačiupinėtu ark
liu, bet kai jis užkabino Ame
rikos risokų, tai pats supliuš
ko. Sako, nežinomo neužka
bink, gal.jis plytų kišenėje ne
šiojasi. *

Krukelį.
(Bus daugiau)
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Šoks Studebaker Teatre, Sekmadienį

HALSTED

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

Didelis Šurum Burum

savo

arba devynias valan-

JsMjlimo

invest-.
per V.

Važiuos Lietuvon 
muziką studijuotivien šokiai 

vien dėl i 
rytoj eiti 
koncertą.

Puikus XX 
Z y lo-Shell V 
rėmai pagra
žina veidą

Jaunas pia- 
tas Andrius

Turime keletą Parlor Setų, truputį vartotų 
Samples

Dėliai informacijų kreipkitės 
prie jos valdybos:

BASKETBOLUI 
TENISUI 
GIMNASTIKAI 
TREKIUI 
HARCERSTUVUI
SKAUTAMS 
MUZIKANTAMS

žmones
, negu
Miegas yra prastas pa-
— sakydavo' Edisonas.

North Side Krautuvė ir Dirbtuvė.
1628-30-32 Mihvaukee Avė

Telefonas Humboldt 9179

Musu specialybė 
ir velionai, gatavos arba užsaky
tos. Turime dideli pasirinkimo ir 
kitokių įvairių dresių.

1516 MILWAUKEE AVĖ.
1 Phone Armitage 2189.

Su kiekvienu PARLOR SETU 
Lempai (Parlor 
garantuoti .......

aukštyn)
už dykų: ant stalo

žmogus labai mėgda- 
. Ir kuomet 
išlošti pinigų,

BRIDGEPORT 
nistas ir akordįi. _ 
Narbutas, 734 Węąt 35 th str, 
netolimoj ateityje., žada važiuo
ti į Lietuvą. Ten Master Nar
butas lankys Kauno konservą-

Man iš netyčių teko sužino
ti, kad p-Pk Klupšai šeštadienio 
vakare rengia Grand Openingą 
Lowe Avė., Tavern, 3600 Lowe 
Avė. ? .

Frank Klų^ftSi sako-: “Aš 
per 11 metų turėjau bučemę 
ir grosemę, maitinau žmones 
kiek galėdamas. Dabar suma-

Wl ARI CO OPERATINC

Stasys Rimkus dar 
nuos Keistučio 
Kliubo nariams

■ STAR ★
BRIDAL SHOPPE

šliubinės suknios
Cicero Kareivių D-ja įtraukia į 

darbą jaunuolius

Su kiekvienu 3 dalių Bedroom Setu 
“BEDROOM” KARPETAS

Ploor 
kuriuos atiduodame už labai mažą kainą.

Rytoj Beliajaus 
šokių koncertas 

EIKIME!

NAUJIENŲ”
DIDELE EKSKURSIJA
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
Išplaukia iš New Yorko moderniškuoju baltu

Grand Opening “Mike’s 
Forest Inn”

torrjų, siekdamas bakalaureato 
laipsnio^

Dabartiniu laiku jiis yra “Pir
myn” choro nariu. Pasaulinėj 
Parodoj laimėjo antrą vietą, 
kaipo akordinistas.

Ši draugija perduo
da vadžias jaunajai 

kartai

Kiek valandų j parą žmogus 
turi miegoti? Tikrai nustatyti 
negalima. Yra teorija, kad rei
kia 8 valandas dirbti, 8 valan
das miegoti ir 8 valandas turė
ti liuoso laiko. Suprantama, tą 
liuesą laiką suvartoti skaity
mui, pasilinksminimui, pasima
tymui su draugais, nusipirki
mui reikalingų daiktų gyveni
mui.-

Vienas 
vo lošti kortomis 
iam sekdavosi 
jis neidavo miegoti per kelias 
naktis iš eilės. Bet kuomet pra
lošdavo, tai parėjęs namo mie
godavo po dvyliką ir daugiau 
valandų į parą.

Šiandien ir ryto įvyks “Mike’s 
Forest Inu”, naujos alinės ati
darymas, prie Kean ir 83-čios 
gatvių kampo. Tai senoji S. 
įSvjlainio vieta, kurią išnuoma- 
■vo Mike Biago, savininkas Ca- 
lifornia Inn., 4358 S. California 
avenue. Jis yra senas Brighton 
Parko gyventojas.

Sako, atidarymo^ puota tęsis 
per 48 valandas be sustojimo 

, ir veltui bus duodami užkan
džiai, paukštiena. Mat, Willow 
Springs miškuose esą daug pau
kščių.

Svečių palinksminimui bus ir 
gera šokių muzika.

—Senas Petras.

Yra daug biznierių, kurie 
dirba sunkiau ir ilgesnes va-

Valdyba
Pirmininkas—K. Laudanckas, 

1440 S. 48 Court, vice-pirmi- 
ninkas—S. Šileikis, 1525 S. 49 
avenue, finansų raštininkas^— 
B. Tumavičius, 1227 S. 50 avė., 
ir protokolų raštininkas— K. P. 
Deveikis, 1518 S. 48 Court.

Pastaruoju laiku draugija 
turi tik vieną ligonį, p. J. Pral 
gauskas. šiaip viskas tvarkoje.

širdingą ačių dienralčiui 
“Naujienoms” už prielankumą 
draugijos reikalams.

landas, negu jų samdyti dar
bininkai, bet jie nesijaučia nu
vargę, jei biznis sekasi. Miega 
tik po kelias valandas i parą. 
Bet jei nesiseka, tuoj jaučiasi 
nuvargę.

Ar tas reiškia, kad juo žmo
gus daugiau dirba, tuo jis tu
ri mažiau miegoti? Kiti tvirti
na, kad tokia teorija yrą tei
singa. Žmogų, kuris negali mie
goti, reikia gydyti ne tam, kad 
jis galėtų miegoti, bet kad jis 
išmoktų kaip būti ilgiau be mie
go. Suprantama, tokiam žmo
gui reikia surasti tokį užsiėmi
mą, kad jis iš to turėtų užga- 
nėdinimą.

Napoleonas, kaip žinia, bu
vo didelis kariauninkas; — no
rėjo užkariauti visą pasaulį. Ir 
kuomet jam sekėsi karo lauke, 
jis nemiegodavo daugiau, kaip 
kelurias arba penkias valandas 
i parą. Bet kuomet pralaimėjo 
pirmą mūšį, karo lauke, parva
žiavęs namo atsigulė ir be per
traukos išmiegojo trisdešimt 
šešias valandas. Vėliau, kuomet 
jis liko ištremtas į salą, jis 
miegodavo kiekvieną parą as
tuonias 
das.

NORTHSIDE.—Broliai J. ir 
M. Dauniai atidarė alinę, “Co- 
žy Tavern”, 2877 Claybom 
aveniu, šiaurinėj Chicagos da-

Raudon-rožiečiai 
darbuojasi

Raudonos Rožės Kliubas tai 
vienas iš didžiausių pašelpos ir 
sporto kliubų visoj valstijoj. 
Parengimams čia nėra vietos. 
Liuosybės svetainė permaža.

Jau pradėta rengtis prie Ve
lykų iškilmių. Komisijos prie
šakyje stovįs B. Tumaviče jau 
daro planus kaip vistm paten
kinti. Aš tikiu, kad jis išgalvos 
ką nors nepaprasto.

“Junitorių” kliubas taipgi ne
snaudžia. Rengiasi prie ko nors 
didelio, didelio. Bet jiems tai 
niekas, nes savo tarpe turi daug 
gražių, gabių talentų. Tik ne
reikia duoti rudyt arba dabo
ti, kad svetimi nepaviliotų. O 
tas tai paprasta, “savi tai nie
kis, svetimi tai kas kita”.

“N.” Rašėjas.

Trys iš svarbiausių dalyvių Vytauto Beliajaus šokių paren
gime — Michele Gamboni, Rūta Bružas ir Vytautas Beliąjus. 
Šie gabus artistai jus palinksmins smagiais lietuviškais ir orien- 
tališkais šokiais. Visi kviečiami atsilankyti — Sekmadienį, 
Kovo 3-čią, 3:30 P. M., Studebaker teatre, , 410 S. Michigan 
Blvd. Įžanga 83c iki $2.20.

CICERO.—Draugystė Lietu
vos Kareivių—tai viena iš di
džiausių vietos draugijų. Pir
ma po Raudonos Rožės Kliu
bo, kaip skaičių narių, taip ir 
turtu.

Gražiausiai kelia draugijos 
vardą Uniformos skyrius ir 
yra planuojama tą skyrių pa
vesti čia augusiems jaunuo
liams. Kaip visos kitos drau
gijos taip ir Kareivių buvo ir 
tebėra kontrolėje ateivių. Per 
keletą metų vado pareigas ėjo 
p. M. Marcinkus; tai Rusijos 
kareivis. Pastaruoju laiku nuo
širdžiai darbuojasi p. Juozas 
Klimas ir keletas kitų. Bet vi
sų sutikta pasitraukti ir už
leisti vietas jaunuoliams.

Tad kareiviai Pakasius ir 
Virbickas turėtų pasistengti su
organizuoti savo amžiaus vy
rus, o jų čia yra užtektinai. 
Bet Už vis svarbiausia tai kad 
tėvai turėtų atvesti savo sū
nūs, nes jiems kaip tik ir tin
ka užimti tėvų vietas.

Dabar pradėjo narių vają

Dėlei visų palengvinimų n iš
tarta nuo pirmos d. Kovo va
ryti naujų narių vajų. Kandi
datams nuo 16 iki 25 metų į- 
stojimas veltui, nuo 25 iki 49 
$1,00, nuo 40 iki 45, $2.50.

Vyrai, subruskitet Reikalau
kite aplikacijos pas draugijos 
narius arba atsilankykite į su- 
sirinkimą trečią nedėidieuį, 
kiekvieno- mėnesio, pirmą va
landą po pietų, Lietuvių Liiut- 
sybės svetainėje, 14 Street ir 49 
Court.

nų ir kitokios mėsos. Bus taip, 
kad neišleisim nė vieno alkano, 
o prie to ir prie geros muzi
kos galės šokti kaip kas mo
kės ir kiek tik norės.

“Nu, jeigu jau* šitaipos, tai 
‘gud by’ iki šeštadienio.”

A. G.

niau ištroškusius pagirdyti. 
“Viskas O. K.”. Sakau, “Frank. 
bet ką tu duosi žmonėms šeš
tadienio vakare?”

Atsiliepė ponia Klupšienė. 
“Vaigi, štai, mano mamytė at
siuntė iš Lietuvos 25 yardus 
dešrų, o prie tam sūrių, krie-

Dainininkas Stasys Rimkus 
rytoj po pietų linksmins dai
nomis keistutiečius, kurie su
sirinks į savo draugijos susi
rinkimą. Keistučio kliubo mė
nesinis mitingas įvyks 12 vai. 
dieną, Hollywood Inn svetainėj, 
2417 West 43rd Street.— (Sp.)

Thomas Edison buvo vienas 
t>ų žmonių, kuris mažai miego
jo. Jis sakydavo: žmogus, ku
ris miega perilgai, kenčia nuo 
to iš daugelio atžvilgių, žmo
gus, kuris miega kiekvieną pa
rą astuonias arba devynias va
landas, visuomet yra prislėgtas. 
Ateity žmones daug mažiau 
miegos, negu dabartinė gėnt- 
kartė. 
protys,

Saugumas jūsų 
—meniu: apdraustas

& 'Government įstaigą— 
Federal Savinas and Loan tVf Insurance Corpora t i o n,

Rytoj po piet kas tik gali te
gul eina į Vytauto Z. Beliajaus 
lietuviškų šokių koncertą.

Viena, kad Vytautas Beliąjus 
labai daug gera atlieka musų 
gyvenime Chicagoje, ir jį mums 
privalu paremti, ypač tokiam 
svarbiam reikale, kaip jo ryto
jaus pasirodymas.

Antra, kad rytoj bus lietu*- 
viškų šokių parodymas ameri
koniškai publikai. Ta publika 
tur būt nepripildys teatro, ir 
bus keista, jeigu publikoje ne
bus lietuvių.

Taigi būtinai reikia eiti.
Tai bus Studebaker teatre, 

410 S. Michigan av. Pradžia 
3 vai. po piet.

Reikia pastebėti, kad Vytau
tas Beliąjus rytoj pasirodys 
dviejuose šokiuose, kurių dar 
niekas nematė. O tai bus labai 
ypatingai orientališki šokiai.

Vytautas Beliajtftj iš savo 
“skramnumo” pirmą vietą pa
vedė savo mokiniams ir su jais 
šoks daugelį šokių, šituose šo
kiuose ne tiek jis pats, kiek 
jo šokėjos atkreips į save do
mesį.

Bus daug grupinių ir solo 
šokių. Kone visi grupiniai šo
kiai yra lietuviški—Miko Pet
rausko ir paties V. Beliajaus 
kompozicijos.

Neabejotinai, tai bus labai la
bai malonus koncertas, nepa
prastas koncertas, kuriame dai
nų vietą užims

Taigi ištikro 
smagumo reikia 
Beliajaus šokių

3 vai. po piet.
Studebaker teatre.
410 S. Michigan av
Įžanga prieinama.
Eikime.—S.

(Bedroom setus parduodame $gg 50
Su 7 dalių DINING ROOM SETŲ - 

pastatoma lempa
(DINING ROOM SETŲ KAINOS $QQ
nuo ......................... . Vaukštyn)

Pirkdami skalbiamąją mašiną—gausite Prosirtimo 
* mašiną veltui.

LINOLEUMAI Už DYKĄ su kiekvienu GESINIU PE
ČIUM, kurte parsiduoda už 

jų tikroji verte $69.00. ................  vU
Rankinis, $11.00 vertes, valytuvas dovanai su kiekvienu

VACUUM CLEANER už ..........................  $AQ Efi
Daug kitų bargenų.

Ąlyda Namų Savininkams
Galit pasiskolinti $100 iki $2,000 pataisymui saro 
namo. Paskolą atmokėsite lengvais išmokėjimais 
nuo 1 iki 5 metą.

Ateikite ir pasikalbėkite su mumis.

J. ir M. Dauniai atida 
re “Cray Tavern”

EKCHANGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted St.

T; UNIFORMAS BĘZBOLUI 
UNIFORMAS 
UNIFORMAS 
UNIFORMAS

■ n/ W UNIFORMAS
U JKf ■ . UNIFORMAS
IrCe ■ UNIFORMAS

T W UNIFORMASN» 1/ W UNIFORMAS LENKŲ SAKALAMS
f 9 UNIFORMAS MOTERŲ LEGIJONUI.

PARDAVĖJAI HARWOOD BEZBOLO IR 1NDDOR.BALLS
Rašykite mums prašydami atsiųsti jUms veltui musų trofijų ir meda
lių katalogą. Mes išdirbame visokio tipo džeketus,. vSliavukes ir vėlia
vas kliubams ir draugijoms. PIRKITE. TIESIAI Iš. DIRBTUVĖS^

Pirmiau pp. Dauniai gyveno 
Clearinge, kur taipgi buvo ta
vernų biznyje. Senam Petrui 
atsilankius, jie tuojau užsira
šė “Naujienas” ir užrašė dien
raštį giminėms, Lietuvoje.

Jų “Cozy Tavern” yra gra
žiai išpuošta ir daro gerą bizni 

—Senas Petras.

RO OSEVEL1
FURNITURE CO. Ine

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

Tel. Seeley 8760 
CHICAGO, ILL.

dovanai: Grindinė 
setai musų pačių padirbti; pilnai 

39m50. aukščiau)
V 

dovanai:

‘.'7 NORTH-WEST 
Sporting Goods Maniifacturing Co.

Pilnas Pasirinkimas Atletikos ir Skautų' įrengimu
South Side Town of Lake Kraut.
4536-38 S. Ashland Avė.

Telefonas Yards 3416

IŠDIRBA:

MOTORAMSAIuvo 
PERPUS HlVvfl 
PIGIAU 1 11J 1 “
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

Duodam Paskolas Ant Morgičią
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo

5 iki 20 metu
TAUPYKIT PINIGUS MUSŲ DRAUGIJOJ

I ’ . ,
Mes mokam 4% už kiekvieną dolerį 
dividendus pagal uždarbio. Praeityje 
išmokėjome 4%.

Musui draugija yra viena iš tvirčiau- 
šią finansinių įstaigų po kedenai Vab 
džibs Priežiūra.

Mum* depresija visai nepakenkė. 
Reikalaudami visada galite gauti savo 
suilaupytu!* pinigus* 
nereikia.Pritaikinti jūsų akims //

nužemintomis kainomis . i
Apsaugok regėjimą, pri- 
žiūrėk gerai akis, o ne-— 
reikės niekuomet gailėtis*^
Prarastąjį regėjimą, silpnas ir kreivas 
akis galima dažnai atitaisyti su naujai 
išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.
Jiė apsaugos jūsų akis, pašalins akiu

BHuvune! M—> - -u r- Jus galėsite su jais skaityti mažas iri
des, siutą ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Ofisas ir Aliuliu Dirbtuvė <■ i

756 We»t 35th Street — Telefonas Yards 1829

lEDERAL
ANO LOAN AMOCIATION WMhitwtlon, Dį C

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.
HELEN KUCHINSKAS, Bylininkas 

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

K fre A L

MMSa 
kb 'į ■ ggyjįjŽffirv ^9

y F ffl|H

MOTORLAIVIU GRIPSHOLM
Gegužės 25 dieną, 1935 m.

Ši ekskursija yra užgirta Lietuvių Laivakorčių Agentų Są-gos Am. 
Visiems yra žinoma, kad “Naujienos” kiekvienais metais rengia eks
kursijas j Lietuvą įvairiais laivais, šiais metais rengiama Švedų 
Amerikos Linija, populiariu motorlaiviu “GRIPSHOLM”, kuris ir 
šiais metais kaip ir praeitais plauks iš New Yorko tiesiom į Klai
pėdą, per Gothenburgą. Keleiviai bus lydimi ir prižiūrimi kelionėje 
atatinkamo “Naujienų” skirto palydovo, kuris rūpinsis visais ke
lionėje reikalais. Reikalaukite ekskursijos brošiūrėlės!
Prirengimui reikalingų dokumentų kelionei, užsakymo laive vietos 
ir laivakortės, malonėkite kreiptis į “Naujienų” Laivakorčių Sky
rių, arba į bet kurį vietinį agentą. Anksčiau užsisakydamas laiva
kortę, gali pasirinkti geresnį kambarį ir turėsi patogesnę kelionę.

LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO., 
“NAUJIENŲ” EKSKURSIJA 

1739 So. Halsted St., Chicago. III. 
Autorizuota Agentūra

SWEDISH AMERICAN LINE
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Gaisras, kuris Padarė $1,000,000 Nuostolių — Nelaimingiausias Vaikas

(high

DR

ĮĮ^g

Mri. Belle Daiche*
Irving Weitznian

važinėtis po visa pasauli ir rodyti

Panama

Yor- 
Kri- 
jog 

nebė-

Mussolini

KAPITONAS HAROLD D 
žemūlapj 
be sustojimo iš Washington, D. G

SMITU STUDIJUOJA
Mat, neužilgo Amerikos armijos lakūnai skris

Mine. Nozimova .
NAZIMOVA. 

garsi rusų artis
tė, kuri dabar 
žavėja New Yor- 
ko publikų.

BELLE DAICHES REIKALAUJA 
iškolektavo skelbimo 
vyras buvo nužudy- 
j VVeitzman tapo pa- 
Teismas surado, kad

Dr. laaiah Bowman 
BALTIMORE, MD. - 
Isaiah Bowman, naujasis 
Johns Hopkins universite
to prezidentas./'

CHICAGO
$317,000 savo vyro apdraudą, kurią 
kompanija. Dėl tos apdraudos jos 
tas. Ryšium su tuo nužudymu Irvin 
siųstas į kalėjimą visam gyvenimui, 
jis pasamdė žmogžudžius.

Smack 
voja su mirtimi 
kartą sirgo plaučių uždegimu 
?inęs, nusilaužęs kaklą ir 
lai tikrai nelaimingiausias

LOTERIJOS PRIETĄISAI, KURIE NAUDOJAMA 
Vokietijoj ir Meksikoj. Tomis loterijomis iš Amerikos 
žmonių per metus išviliojama apie $10,000,000. Blogiau
sias dalykas yra tas, kad pardavinėjama netikri bilietai.

Federalė vyriausybe dės visas pastangas, kad su
stabdyti loterijos bilietų įvežimą j šią šalį.

APIE ŠIMTAS AUTOMOBI 
Vietomis shie

Richard Charles Smack
MUSKEGON, M1CH. — RICHARD CHARLES 

18 mėnesių vaikas, kuris jau penktą kartą ko- 
serga plaučių uždegimu. Jis jau 

buvo smarkiai apside- 
pavojingai sutrenkęs galvą, 
vaikas.

RADIO MIESTAS NEW YORKE, KUR DABAR 
daroma įvairus eksperimentai televizijos įvedimui. An
glijoj televizija jau pradėta plačiai naudoti. Tad ir Ame
rika nenori atsilikti. William A. Brady, plačiai žinomas 
teatrininkas, pranašauja, kad už kelių metų telivizijos 
imtuvai bus tiek jau populiarus, kaip ir radio. Tokiu bu- 
du mes ne tik girdėsime balsą, bet ir matysime daininin
kui, kalbėtojus bei aktorius.

PASĖKOS 
kelio esančiuose namuose

Colleen Moore
COLLEEN MOORE, GARSI FILMŲ ARTISTĖ, 

stovi prie miniatiūriško (mažyčio) palociaus. Tas pa
lovius jai kainavo $435,000. Jis yra padarytas iš alu- 
minuino, slonio 'kaulo, vario ir brangių metalų. Jis la
bai artistiškai atrodo.

Moore rengiasi 
savo nalocių.

Lincoln Ellsvvorth

LINCOLN ELLSWORTH, 
žymus antarktikos tyrinė
tojas. Jis ieško finansinės 
paramos tolimesniam Ant
arktikos tyrinėjimui. •

BLAIRSVILLE. PA. — SNIEGO AUDROS 
listų turėjo nakvoti automobiliuose arba prie 
gas siekė 10 pėdu gilumo.

HYDE PARK, N. Y. — PREZIDENTAS ROOSEVELT VAŽIUOJA ROGĖ 
mis. Šalia sėdi jo duktė, o užpakalyj žentas, John Boettinger.

DETROIT, MICH. - 
school). Apskaičiuojama 

Gaisras, sakoma

L O R E T T A 
Young, žymi 
garsinių filmų 
aktore. Eina gan
dai, kad neužil
go rengiasi ap
sivesti.

BENJTO MUSSOLINI, ITALIJOS DIKTATORIUS, SAKO KALBĄ KAREI 
■ ■•■viams, kurie yra vežami j Ąfyįką kariauti su Abysinija.

GVERT DU BOIS, AME- 
rikos konsulas Italijoj, ku
rio dvi dukterys nusižudė 
Anglijoj, iššokdamos iš 
lėktuvo.

žemai telpa jo dukters, 
Jane, paveikslas, imtas 
prieš kelis metus.

DEGA WESTERN AUKŠTESNIOJI MOKYKLA 
kad gaisro nuostoliai sieks $1,000,000.

kilęs dėl sugedusių elektros vielų.

Bernard Shaw
BERNARO 

Shaw, kurio ko
medija “ T h e 
Simpletcn” 
tomą New 
ko teatre, 
tikai sako, 
Shaw jau 
ra tas. kas jis 
buvo virina,—jo 
paskutinė kome
dija esanti gana 

.silpna.

•Ui i
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Šeštadienis, kovo 2, 1935

VAKAR IR 
ŠIANDIEN

Grįžo iš kelionių; pa 
siryžęs patarnauti 

visiems

Newporte, Kentucky, buvo 
nušautas Chicagos gengsteris, 
John Hosen, 35 m., 601 Diversy 
Parkway.

Kelyj iš Crown P?int, Ind., į 
Chicago, po šliubo, auto nelai
mėj, buvo sužeista Hazel Gfcass 
Cleveland. Reikėjo j veidą su
dėti 30 “stičių“.

Chicagos autobusų bendrovė 
netrukus paleis apyvarton nau
jo tipo “streamlined” busus. 
Vakar juos demonstravo.

Illinois Bell Telephone Com
pany sumokėjo miestui $814,- 
162.83 mokesčiai už įplaukas 
per paskutinį 1934 metų ber
tam}. Tos sumos kaip tik už
tenka apmokėti valdininkams 
vienos savaitės algas

Už poronografijos, negrų kny
gų pardavinėjimą buvo areš
tuotas knygininkas, Edward De- 
koven, 6 N. Halsted Street.

Chicagoje buvo suimtas plė
šikas, John Thompson, 29 me
tų juodveidis, kuris sunkiai pa
šovė ir apiplėšė gazolino par
davėją prie Michigan City, vas.

Fabrikantas Lloyd Skinner 
daugiau nebeveš. Keturis kar
tus vedė, bet vis pasibaigdavo 
niekais. Ir ketvirtoji žmona 
vakar padavė divorso bylą, kal
tindama jį žiaurumu. Keturių 
sykių gana...

Viena Florence Kellog užvedė 
bylą prieš buvusio vyro žmoną, 
Ruth Ritze Kellogg reikalauda
ma $50,000 už “meilės pavogi
mą“. * t ? į

"George E. Pinson buvo suim
tas už savo restauranto pade
gimą, 238 W. 59th st.

Bevažiuodania gatviakariu 
prie Adams ir CHnton gatvių 
širdies liga mirė, Martha Wol- 
ter, 50 m., 4942 Bany avė.

ruoštis 
šventi-

Elgin miestas pradėjo 
100 metų sukaktuvių 
mui. Iškilmės įvyks pradedant 
birželio 16 d.

Vakar apskričio i asesorius 
Ą/lark išsiuntinėjo kai kurioms 

Southsides dalims 1934 metų 
mokesčių sąskaitas.

Nusiplikinusi 
vos, Burnside 
70 metų Miss 
Burnsidietė.

su puodu ka- 
ligoninėje mirė

Jane Christie,

Pajauskų šeimyna 
dėkoja giminėms 

ir draugams

Pajauskų šeimyna dėkavoja 
visiems giminėms, pažysta
miems ir draugams už dalyva
vimą jų tėvo Juozapo Pajaur- 
ko laidotuvėse.

Taipgi dėkavoja giminėms, 
pažįstamiems ir draugams už 
užpirktas šventas mišias. Šir
dingai ačiū.—Pajauskai.

Užgavėnių Parė

lie-Ponas J. Namon, žymus 
tuvys biznierius, savininkas J. 
Namon Finance & Real Estate 
Company kuri randasi 6755 
S. Western Avenue, Chicago, 
jau sugrįžo iš Floridos, kur 
praleido apie du mėnesiu lai
ko.

Ponas J. Namon išvyko iš 
Chicagos Liepos 15, 1934 me
tais ir beveik visą laiką vis 
važinėjo. Jis aplankė ncku- 
rias Europos šalis, taipgi ir 
nekuribs šios šalies valstijas. 
Jo tikslas, sako, buvo persi
tikrinti apie kitų šalių ir val
stijų biznį, kad ateityj galima 
butų geriau patarti savo kos- 
tumieriams su kokiais invesl- 
mentais geriausia
kas geriausia pirkt, kad 
būt atsargioj pusėj/

Dabar ponas Namon 
kad jis yra pasirengęs 
patarimus ir informacijas vel
tui kas link finansinių, ir real 
estate reikalų. Prašome tė- 
myt J. Namon & Company 
skelbimus.

Re porteris S p.

kenkti. Be organizacijos nie
ko negalima padaryti, o mano 
organizacija, kaip lik ir buvo 
labai apribota.

“Daug balsų nuo manęs at
ėmė kandidatas Petka, kurį 
valdančioji mašina tyčia išsta
tė man pakenkti, “pareiškė p. 
Pietkiewicz. “Daugelis žmo
nių buvo suklaidinti pavar
džių panašumu ir kai balsavo 
už jį, manė, kad jie balsuoja 
už mane.

“Nežiūrint nepasisekimo aš 
džiaugiuosi parama kurią ga
vau ir akių nuo politikos ne- 
beatimsiu. Ir toliau dirbsiu 
politikoje.

“šią proga aš noriu padė
koti, kurie už mane darbavosi 
ir už mane balsavo. Aš esu 
širdingai dėkingas savo drau
gams už darbą mano naudai,” 
baigė p. Pielkievviez.

su kitais 
daininin-

ir rakandų krautuvė adresu 
3417 S. Halsted st. >

Programe dalyvaus daininin
kas Justas Kudirka 
rinktiniais savo choro
kais, taipgi Makalų šeimyna ir 
Budriko radio muzikantai. Ka
dangi Budriko duodami progra
mai visados pasižymi savo gra
žumu ir įvairumu, taiz nepra- 
eiskite ir šio programo. —K.

Smagus Moterų Pi
liečių Lygos vakaras

verstis ir 
turtas

sako, 
chtoti

Aldermonystčs sie
kęs B. R. Pietkiewicz 
“patenkintas rezul

tatais^
)rie dabartinių aplinkybių 
nebuvo galima daugiau ti
kėtis"; "be organizacijos 
nieko nepadarysi”.

BRIGHTON PARK — Lietu
vis kandidatas į 12-to wardo 
aldermonus, Barney R. Piet- 
kievvicz pareiškė, esąs paten
kintas antradienio balsavi
mais, atsižvelgęs į visas aplin
kybes.

Jis gavo 1,800 balsų nuo sa
vo wardo piliečių. “Nors ne
laimėjau, bet esu pilnai paten
kintas rezultatais. Prieš mane 
buvo išėjusi mašina, kuri vi
sokiais budais bandė man

A. Kaulinas ir Anthony Kar
bauskas, 1902 So. Westem 
Avė., savininkai “K. and K. 
Tavern”, si/batoje, Kovo 2, ren
gia Užgavėnių parą. Bus gera 
muzika, užkandžiai, bus keptų 
kalakutų, viščiukų ir paršiu
kų. Savininkai užtikrina, kad, 
kurie atsilankys, tie i bus pilnai 
patenkinti vaišėmis, kurias jie 
rengia ir kviečia savo draugus 
ir kitus visus lietuvius.

limesnių bej vietos svečių, žo
džiu sakant, įrengė jaukią už
eigą dėl ciceriečių.

Klajoklis.

PERKAME UŽ

“CASH”
DEFALTUOTUS MORTGEČIUS už 
kurios mokų cash. Taip-gi perku ir 
GERUS MORTGECIUS už mažų 
nuolaidų.

Atsišaukite tuojaus pas
M. C. LAZUTKA

3251 S. HALSTED STREET

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 x -• ** **—” - - **—- •-
klauskite Biznio 
jų bus galima

Patarėjo.
pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 

čia jus gausite informaciją, jeigu tik

BOILERIŲ Taisymas
BOILER REPA1RING

RADIO

Rytoj vakare bus smagi va
karienė su Šokiais Moterų Pi
liečių Lygos, Wodmano svet., 
3253 S. Lime st. Pradžia 6 vai. 
vakaro. Įžanga tiktai 50 centų.

Visiems yra žinoma šios Ly
gos darbuotė ir ji užsipelno pa
ramos iš visuomenės. Bė. skir
tumo pažiūrų ir. įsitikinimų at
silankykime ir paremkime šią 
moterų organizaciją. -—Moteris.

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis
WGES
1360 kilocycles

Gražu ir įdomu pasi
klausyti

Progress Furniture 
Krautuvės reguliaris 
nio radio programas 
toj, 11-tą valandą prieš piet iš 
stoties W.G.E.S.

Programo išpildyme daly
vaus keletas žymių ypatų, ku
rios ir ktfrie pateiks gražių 
dainų, muzikos ir įdomių kal
bų bei svarbių pranešimų iš 
draugijinio gyvenimo bei iš 
prekybos srities. Kiekvienam 
bus gražu ir įdomu pasiklau
syti. (Sp.)

Company 
Nedčldie- 
įvyks ry-

Budriko programas
Ryt dieną, t. y. sekmadieny, 

Chicagos ir kitų kolonijų lie
tuviai girdės pusę valandos pui- 

| kų radio programą iš stoties 
WCFL nuo 1 vai. po pietų, ku
rį duos Jos. F. Budriko radio

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

pagrabams.
3316 S. Halsted St

Phone Boulevard 7314. Chicago, III.

FLORENCE STASIŪNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 28 diena. 3:80 valanda 
po pietų 1935 m., sulaukus 3 
metu 5 mėn. amžiaus, gimus 
Chicagoj, III.

Paliko dideliame nubudime 
motina Ona po tėvais Mikšai- 
tė, tėvą Justina, 2 pusseseres 
Antose Jokantienę ir Elzbietą 
Grigai, tetas ir dėdės Grigo- 
nius ir Liepus, krikšto motiną 
Elzbietą Misevičienę, krikšto 
tėvą Antanų Dish ir daug ki« 
tu giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
7006 So. Rockwell St.

Laidotuvės Įvyks panedČly, 
kovo 4 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų i Gimimo Panelės šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
veliones sielą, o iš ten bus nu
lydėta i Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Florence Stasiūnas 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
•atsisveikinimą. Nuliūdę liekame,

Tėvai, Pusseseres, Tetos, 
Dėdės, Krikšto Tėvai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S .P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138,

Charles Užtupis persi 
kėlė į naują, vietą

CICERO. — Praeito mėne
sio pabaigoje Charles Užtupis 
perkėlė aludės biznį į naują 
vietą adresu, 1434 So. 49th 
Court.

Įrengė erdvią svetainę, — 
privatiškus kambarius dėl to-

LENDAX
WASH

< Rūbų Skalbimui > ’
Didžiausias

MOTERŲ 
PRIETELIUS

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

Pullman 8011

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

susirasit

Panedėlį 
Seredą ir 
Pėtnyčią

tik 
jums reikia

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boilerių taisymų ir nitavimą 
sekanti syki paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. W a baslį Avė.

. Telefonas diena Calumet 6884 
nakti Lakview 5490

BATHS
MAUDYNES

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

KNYGOS
BOOKS

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St.. Chicago, 111

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

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

ANGLIS
COAL

Tikrai geros anglys
$5.60
$5.35
$5.25

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

* ' -s '

9; vai. vakare
; iš stoties

WSBC
kiekvieną seredą

, / NAUJIENŲ 
MUZIKAMS^

TV PROGRAMAS.
■ ■ ęr__ _  ’ .. .■ . . ■

-------- į-------L__

iš šiaur. Illinois 
Fumace Lump ..................

Nut ....................................
Mine Run .....j.................... ...........

perkant neirtai jau 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.

Pristatom kad ir toliausia
< ' ii
Aštuoni anglių silos. -Kiemas viso

■ bloko didumo. * Teisi ngas'’ evoria.
■ Geriausios anglys, 

šiaurinio Illinois nut 
šiaurinio Illinois egg .......
šiaurinio Illinois lump ....
šiaur. Illinois mine run .....

Perkantį vežimais. Perkant po 
nedaug truputi brangiau.

Atvažiuokit arba šaukit telefonu.

Airport Coal Co.
5857 Archer Avė.

Prospect 4422.

$5.30
$5.60
$6.00
$5.25

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

Detalis rakandų skyrius, $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $16, $25, 
$85 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

GRAND OPENING 
Didėlis Iškilmingas Atidarymas 

LOWE AVENUE TAVERN
3600 LOWE AVENUE 

šeštadieny, Kovo-March 2 d. 
Kviečiami visus atsilankyti ir linksmai , laiką praleisti.

Kviečia Savininkai
.: • 'St,.'-

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25O”’*“'35%'~ 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO. 

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

RADIO TAISYMAS
RADIO REPAIRS

MR IR MRS. KLUPŠAI 
Tel. Boulevard 2151

BISMARCK BEER
“WITH THAT GOOD OLD FLAVOR”

4138 Archer Avenue. Tel. Lafayette 0401
MIKE DZIMIDAS, PRISTATYTOJAS. CHICAGO, ILU

Gerkit ir Reikalaukit

Spebialė kaina RELIEF pirkėjams 
$5.17 už toną 

Plūs 2% Illinois taksų
No. 1. Nut Illinois anglis, orindžio 
saizo, geriausia virimui šildimui ir tt. 

Nėra dulkių.

REINER COAL CO.
Augštos rūšies anglis per 25 metus. 

1804 W. 59th St. 
Grovehill 1000.

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

NORTHERN COAL CO., 
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
Merrimac 2524

AUTO Patarnavimas
AUTO SERVICE

Pataisymui radio su ga
rantija pašaukit 

Lafayette 4893
Garsiakalbius išrenduojam mitin
gams. koncertams, šokiams pi įeina
ma kaina.

Isteigta
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-

darbų.
» 8216 So. Halsted Street. 

Tel. VICtory 4965.

JURGIS MOCEVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 1 diena, 1:80 valandą ry
te 1935 m., sulaukęs apie 45 . 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj. 
Mariampolės apskr.. Skriau
džių par., Mikalajavų kąime.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliūdima 

moterį Prancišką (*po tėvais 
Jučaitė), dukterį Stanislavą, 3 
sūnūs Antaną, Zigmontą ir
Jurgi, seserį Oną ir Švogerl 
Pranciškų Kavaliauskius ir
šeimyną, broliene Kostanciją ii j 
šeimyną, ir giminės Amerikoj, 
o Lietuvoje, 2 brolius Antaną 
ir Vincenta. 2 seseris Kostan- 
cija ir Agniešką ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
3408 Lituanica Avė.

Laidotuvės ivyks antradieni 
kovo 5 diena, 8 vai. iš ryto iš 
namu i S-v. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionio 
sielą, o iŠ ten bus nulydėtas j . 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jurgio Mooevičiaus 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliude liekame, ’

Moteris, Duktė, Sunai, 
Sesuo, švogeris, 
Broliene ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefo- 
nas Boulevanl 1139.______ _

M ■'<’? v H®

JULIJONAS VITARTAS
Mirė kovo 1 d., 1935 m. 5:45 

vai. ryto, sulaukęs pusės am
žiaus. Kilo iš Panevėžio ap., 
Smilgių parap.

Amerikoj išgyveno apie 40 
metų.

Paliko dideliame nubudime 
materj Kazimierą, po tėvais II- 
gunaitė, 3 sunus.Joną, Steponą 
ir Julijoną, dukterį Oną Jan
kevičiene. pusbroli Juozą Mi- 
keliuną, švogerius Joną Skudą 
ir Juozapa Iljgųną, giminės ir, 
pažistamus.

Kūnas pašarvotas 3363 So. 
Lowę Avė.

Laidotuvės ivyks antradieni, 
kovo 5 d., iš namų 8:80 vai 
bus atlydėtas i šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioj ivyks 
gedulingos pamaldos už velto- 
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai Įšviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamųs-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliudfc:
Moteris, Sunai, Duktė, 
Pusbroliai, švogeriai 
ir Giminės. x :

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius j.. F. Radžius, Telefo
nas CANal 6174.;

Visose Alinėse 
Mutual Trijų > 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

Ir 
Lietuviškos 

Degtinis

NATHAN 
KĄNTER,

I

Pasiklausykit Kas Pirmadieni 8 vai. 
vak. iš Stoties WLS girdėsit 
Sinclair Minstrels 
Ir atvažiuokit bile kada dėl 
SINCLAIR PATARNAVIMO 

j '.pas.

KALEMBA
Dieną ir Nakti Atdara 

Tel. Lafayette 3391
Mes maloniai suteiksime kreditų

Archer ir Kedzie Avė.
(Šiaur-Rytinis kampas) 

Nauji ir Vartoti Karai.

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

GENERAL RADIO STORE 
Lietuviu Ęlektros Krautuvė. Pigiau 
parduodam lengvais išmokėjimais ir 
geriau’ pataisom elektros ledaunes- 
Šaldytuvus, ,skalbimui mašinas, mo
torus, Radios. Atvažiuokite pasitarti
— arba pašaukit Lafayette 6195, M. 
Shills atvažiuos pas jus. 8856 Archer 
Avenue. M. Shills, biznio vedėjas 
ir elektros inžinierius.
- . --------- -----—

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

Mutual LiąuorCo.
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

MAX KOHN. Turim Rusiškų ,ir Tur
kiškų tabakų, 1728 S. Halsted St.. 
Canal 9345.

iiRusiška ir Turkiški Pirtis i
DOUGLAS BATHS

■ 8814-16 W. ROOSEVBLT ROA!>.C*=ST^ 
arti St.Louis Ay. Tel. Kedzie 8902 ||L
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

ivrimming pool. » '
Rusiška it turkiška pirtis ‘ W

V'<:> \
ė -, jfe i. ■ ■ '.-A-

Buy gloves with what 
it savęs

VALGYKLA
RESTAURANT

MRS. MARY BARTKUS 
lllth and Fairfield Avė. 

Gaminame lietuviškus valgius.ar w a.
Lambia-t Pbamaca) Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

■ 25e
■

GERB. Jftuijieni] skaityto-' 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose?' ! '
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Rytoj Beliajaus šo 
kiai Studebaker

Theatye
pa- 

tan-

'kiai, mirties šokiai ir kiti.
i Rytoj, Studebaker Theatrc, 
prie Adams ir Michigan gatvių, 
musų žymiausias šokėjas, Vy
tautas Beliajus ir jo grupė pa
rodys mums tą tikrąjį, įspū
dingą meną. Dalyvaus šimtai 
svu-imtaučių, kurie gei čsis lie
tuvių šokiais; dalyvaukime ir 
n.es, kad pasigerėti ir paši

lai bus pirmutinis 
'oks įvykis, kad lietuvis taip pa
sižymėjo, kad impresurius ren
gia jam koncertą Jr garsina 
tarp svetimtaučių. Be Beliajaus 
dalyvaus jo pasižymėję studen
tai ir svečiai, kaip tai Michele 
Gamboni, Violet Stand, Birute

Lietuviai dainoje daro 
žangų; koncertai, operetes 
kiai rengiamos ir minių aplan«ų4žiaugti. 
komos. Svetimtaučiu i 
deda tėmyti lietuvių 
keletas lietuvių jau po 
tu su opera, šokiuose 
rikos lietuviai pasilikę užpaka
lyje kitų tautų. Tas menas lie
tuvių tarpe dar netoks populia
rus tik dėl to, kad jie negauna Kremianis, Riuta Bružas, Vene- 
tankies progos jį pamatyti,1 Grybas ir kiti. Tai pirmuti- 
juo pasigerėti. Mums tautiniai nis toks lietuvių įvykis! Daly

vaukime visi!
Jacqi:es Grandmesnil.

jau pra- 
muziką; 
kontrak- 
gi Ame-

tai atrodo pa- 
pamanėme kada 
kokie įspūdingi, 
šokiai ghli bu Ii

šokiai žinomi, 
prasti. Bet ar 
kaip gražus, 
reikšmingi tie
tikro artisto atlikti?

šokis tai poema be žodžių; 
muzika be gaidų; jis gali dau
giau išreikšti negu tomai kny
gų; jis gali atvaizduoti visus 
žmogaus jausmus, tautų istori
jų ir dvasių. Jeigu nori gerai 
susipažinti su tauta, pamatyk 
jos šokius. Jie tuojaus parodo 
charakterių, istorijų ir ateitį.

Ir dievus garbino šokiais
Menas yra įvairus, gražus, 

šokio menas tai gali būt seniau
sias. Musų protėviai garbino 
savo dievus ne žodžiais, bet šo
kiais; įvairius šokius išpildė 
įvairiems reikalams — lietaus 
šokiai, karo šokiai, vestuvių šo-

ŠĮ vakarų “Lietuvos 
Ūkininko’” kepurinis 

balius
p. Ba-, 
W. 23 

, “Lie-

Peoples
Rakandų
Dirbtuvė

Apdengs Tamstų 
Parlor Setą

Su gražiu viršum už

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

Hemlock 8400

LABAI APSIMOKA PIRKTI 
PARLOR SETĄ

Tiesiog nuo Išdirbėjų, nes 
galite įsigyti geresnį setą už 

mažiau pinigų.
Naujos Mados, Parlor Setai 

dengti su tapestry po

33.50
Dengti su Mohair arba na

mų Frieze po

48.75
Kiti nuo $35.00 iki. $175.00

Lengvus Išmokėjimai.
Imame senus rakandus 

mainus ant naujų.

KRAUTUVĖSE
2536-40 W. 63rd St
Corner Maplewood Avė.

Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė.
Corner Richmond Street

šį vakarą, kovo 2 d., : 
ruusko svetainėje, 2244 
PI., įvyks gražus Dr.-jos 
<tuvos Ūkininko” Kepurinis ba
lius. Griež gera orkestrą, įžan
ga tiktai 25 centai, pradžia 7:30 
vai. vakare.

Bus daug dovanų. Kiekvie
nas atsilankęs su gražia pa-' 
puošta kepure gaus dovaną. 
Tat, visi norintieji smagiai va
karą praleisti, kviečiami atsi
lankyti į balių.

Dargi noriu priminti Drau
gijos nariams, kad nepamirštų 
priduoti savo atvirutę prie sve
tainės bilietų langelio. Visi bu
kime, nes šis balius yra meti
nis Dr-jos vakaras.

Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.

Turtingas biznierius 
apkaltintas išsisuki
nėjimu iš mokesčių

Federalė grand jury vakar 
apkaltino Howardą W. Els- 
more išsisukinėjimu iš federa- 
linių mokesčių mokėjimo. Ne
pranešęs valdžiai apie $288,- 
811 įplaukų, kurias turėjo 
1929 ir 1933 metais, Elsmore 
išsisuko iš mokėjimo $50,000.

Apkaltintasis savo laiku bu
vo sanitarinio distrikto trus- 
tee ir stambus real-estatinin- 
kas su ofisu, adresu, 29 So. 
La Šalie Street.

Trijų vaikų motina 
nusižudė šokdama 

po traukiniu
Trijų vaikų motina, 38 me

tų Helen Schmaltz, 949 Sher- 
man st., Evanston, vakar rytų 
nusižudė šokdama po skubiai 
einančiu traukiniu. Kokie 
motyvai paskatino jų nusižu
dyti — policija nežino ir ne
galėjo patirti.

Nuo Auroros iki Ro 
seland, vis parės, 

parės, parės...
P p. Stumbrių Sidabrinės 

Vestuvės

AURORA — Trumpų laikų 
atgal pp. Stumbriai šventė si
dabrinių vestuvių sukaktuves. 
Daugelis chicagiečių ir vieti
nių lietuvių susirinko į vaka
rėlį, surengtų jų pagerbimui. 
P-s Pučkorius iš DoWner 
Growe nuėmė paveikslus, pp. 
Dovgin ir P. Purbnas padai
navo kelias daineles. O -p-ų 
Dovgin 6 metų dukrelė pa
šoko kelis akrobatiškus , šo
kius.

Reikia tikėtis, kad ši jauna 
gabi šokėja (ir muzikantė) už 
25 metų bus didelė žvaigždė 
ir vėl atsilankys pašokti pp. 
Stumbrių Auksinių Vestuvių 
sukaktuvėse. Senas Petrai.

f

Pranas Šeštokas šventė
» varduves

ROSELAND — Pranas šeš-

SENSACINGAS IŠPARDAVIMAS
NAUJAI ĮGYTŲ 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJ
Sutaupysite $100.00 iki $300.00

The G. M. DISCOUNT CORPORATION iSparduos Savo štoko pervirti, 
virš 100 naujai jgytų automobilių tiesiog be perkupčių žmonėms. 
Pasinaudokite šia nepaprasta proga ir PIRKlTEf DABAR.
Kiekvienas karas yra atidžiai musų ekspertų mekanikų inspektuotas ii 
mes garantuojame, kad jie yra kaip nauji; , į ' .
Kiekvienam karui duodame 9() dienų rašy:ų garantijų taipgi 5 dienų iš
mėginimo pasivažinėjimų.
Jūsų senų karų priimsime mainais, balansų galėsite mokėti tinkamo
mis jums sąlygomis,
PONTIAC Paskiausias 1934, Sedan 

nupirktus mažiau kaip 90 die
nu - atgal. Gaianluotas kaip 
naujas. Kainavo virš $1,250.
Musų kaina 1 *450

OLDSMOBILE — 1934 DeLuxe 
Sedan. Važiuotas mažiau kaip 
800 mylių, 
garantijų, 
jbudavotas tronkas, 
parsiduoda tiktai 
už ............ :.......

STUDEBAKER — 1933 Sedan 
Garantuotas kaip MJČ 

' naujas. Tiktai .   ■ w
$145

1934
Turi naujo karo 

Su šešiais ratais, 
ir t. t.
*475

Paskiausis
*225

S SIFIED
Business Service
Biznio Patarnavimas

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

—O—

UKSAS EXPRESS, Coal, Wood & 
Moving, Anglis —r Special. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.35). Pristatėm vi
sokių kitų rūšių anglių pigiai, ’rer- 
kraustom 4 ir 6 kambariu' rakandus 
— nuo pirmų lubų iki pirmų lubų 
už $4.00 iki $6.00. Planai $2.00 extra. 
Saukite John Oksas. 2649 W. 48rd St. 
Tel. LAFAYETTE 8980.

—o—

Personai
FAIEKOJIMAS. Kas žino apie 

Mykolą Sungailų. vadinosi slapyvar
džiu leter Dutis. Dešimts metų 
atgal apleido moterį. Kas dalyvavo 
jo laidotuvėse, ar graborius žino kur 
jis palaidotas? Prašome atsišaukti. 
Atlyginsiu.

MARIJONA SUNGAILIENfi 
Box 224,

1739 So. Halsted S,., Chicago, III.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

LIETUVOJ, 24 dešimtinių žemės, 
kambarių namas, su visais kitais5 1 _____  _ __________

budinkais, dešimtinės miško, 2 
arkliai, 6 karvės, 15 avių. Gera 
žemė, graži vieta Vegeruose, Mažei
kiu apskr. Savininkas

Tel. Midway 7843

l or Reni

HUPMOB1LE Naujausis 1932 De- 
Luxe Sedan beveik nevartotus, 
šeši dratiniai ratai, išbaigtas 
vidus, ir beveik nau- 
jas motoras. Tiktai

NASH Coupe kaip 
naujas. Tiktai j ---------- 1------- 1.....—— 

CHR i SLER Coupe 
.1932, atiduosi m 
už t:ktai ..... ...... .

NASH 1932 Sedan,. šeši dratiniai 
ratai, didelis tronkas. Gražus 
karas, reikia pamatyti, kad

........ . *285

FORD Paskiausis 1934 DeLuxe 
Sedan. Taip geras kaip die
nų kai apleido dirb- 
tuve. - Tiktai ... “IvU

BUICK 1931 Sedan. Puikus visais 
a žvilgiais. ' 
Tiktai .. v..........

PACKARD 1931 Sedšn. Kaip nau-
& ... *295

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis, 
Expertu patarimas visose narna savi
ninkų ir rendauni'nku reikaluose. Mes 
neturime, skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto ki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 rvto iki piet. įžymus 
nųmai originalio ir vienintelio na
mu savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St. 

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

PASIRENDUOJA daržas dėl pik- 
nikų veltui. Randasi Willow 
Springs, 6 blokai j vakarus nuo 
Kean Avė. Važiuojant i Willow 
Springs po kairei pusei ant kalno. 
Del daugiau informacijų šaukite

Willow Springs 62
' Sav. JONAS M1KNIS

urnishe^
PARENDUOJU labai pigiai di

deli, gražu, šviesų, apšildomų kam
barį dėl vyro prie mažos Šeimynos. 
'Kampinis namas. Labai patogu dėl 
gatvekarių. Buvusiam Universal 
Lankos name, šoninės duris.

MRS. GESKE 
812 VV. 33rd Si.

ŪKIŲ BARGENAS
40 akerių arti miesto ir cementi

nio kelio $800. 80 akerių ant ce
mentinio kelio, geri budinkai, mai
nysiu i narna. 40 akerių ant cemen
tinio kelio. Elekros šviesa, vanduo, 
kaimo mieste ant cementinio kelio 
ar i ežero, mainysiu i namukų be 
skolos.

P. D. ANDREKUS, 
Pentwater, Mich.

PARSIDUODA maža farma. tin
kama dėl vištų arba atidarymo ro- 
dauzės, 20 mylių nuo Chicagos. Na
mas yra gerame stovyje, randasi ant 
Ogden Avė.

6227 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 160 akerių farma 
Wisconsine su budinkais, gyvuliais, 
visoms mašinoms. Gera farma geri 
budinkai. 4550 So. Wallace St.

REO 1932 Sodan. Ne turi jo
kios dėmės. Parsiduo- 

, da už tiktai .........

GRAHAM 1933 LeLuxe $edan.
Kaip naujas. Tik- *275

Educational
Mokyklos

RENDON kambarys dėl 2 ar vie
nai ypatai. kambarys šviesus ir mo
derniškas. Atsišaukite ant pirmu 
lubu. 4234 So. Maplewood Avė.

AUBURN 8 — 1933 DeLuxe Sedan.1 CHRYSLER DeLuxe Sedan, 1932.
Kaip naujas. $OQ£. Paaukausime už ’ $04 C
Tiktai ..................... ) tiktai ........h.......... .

Ir daugelis kitų. Pasinaudokite šia pastebėtina proga ir PIRKITE DA
BAR. Su kiekvienu karu duodame musų neaprybuotą garantijų. Mes 
priimsime jūsų senų karų kaipo įmokėjimų. Likusi tinkamomis jums 
sųlygomis. ’ ' - v

ATDARA KAS VAKARĄ IR NEDĖLIOJ IKI 9 VAL. VAK.

G. M. D1SC0UNT CORPORATION
4750 Washington Blvd,, prie Cicero Avė.

tokus, 23 metų boselantietis iš 
stuomens ir iš liemenš, 10433 
Michigan avenue, nenorėjo 
švęsti vien varduves (daug kas 
jas švenčia). Jis sumanė pa
rodyti svietui ir Rūtą busimą 
p. Šeštokienę.

į vakarėlį susirinko smagus 
būrys draugų ir pažįstamų* 
kurie apdovanojo p. šeštoką 
ir busimąją p. Šeštokienę dau
geliu dovanų. Senas Petras.

Prano Pūkio gimimo diena
Trumpą laiką atgal jaunas

dainininkas ir pp. Pūkių SU’ Nprth Avė., kamp'šb Milwaukee Avė 
nūs, Pranas Pūkis, 7046 Euclid 
avenue šventė gimimo dienos 
sukaktuves. Ta> proga pp. 
Anelės ir Kazio Steponavičių 
namuose jam buvo surengta 
“suprise party”, kurioje da
lyvavo didelis būrys pirniynie- 
čių. z

Pranas yra vienas iš gar
saus Villagers Kvarteto narių.

PRANEŠIMAS —- šiuomi prane
šu draugams ir pažįstamiems, kad 
aš užlaikau “LUCKY TAVERN” ir 
kviečiu draugus1* bėi pažįstamus atsi
lankyti prie prdgbs.u čia yra gera 
vieta išsigerti gerų gėrimų ir pasi
šokti. Nepamirškite < Kotrinos 
Wirketis. 8139 S. Halsted St... ----4—

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliu- 
bo mėnesinis šusirihkimas |Vyks ne- 

idėlioj kovę 8JčiaH-d; Hollywood (J 
Yuškos) svetainšjf‘2417 W. 43rd St. 
12-tų vai. per pietus; u ;

Nariai-es mialdhėkitė> skaitlingai 
atsilankytiV'o IŠbidPsia tie kurie esa
te pasilikę ,su mokestimis.

— S. N. sekretorius.
-* "T- ■. ;

Kruopiškių Progres. Kliubo susi
rinkimas atsibus >’lsekmadien| 

13čia 1935, 10 "VaFfi‘rvto,
įcuj, kovo

2001 W

Pirkite bilietus Belia
jaus parengimui Stude
baker teatre — sekamo

se vietose:
Naujienos, 1739 So. Halsted 

Street.
J. Rakštis, Vaistynė, 1900 S. 

Halsted street.
Budrik, 3417 So. Halsted St.
Peoples Furniture Co., 

W. 63rd? strfeet.
Peoples Furniture Co., 

Archer Avenue.
Progress Furniture Co., 

So. Halsted street.
. Justin Mackiewich, 2324 So 
Leavitt street.'

Lietuvos Konsulate, 
Bellevue place.

SLA. Moterų kuopa, 
kauskienė, pirm.

Visos viršminėtos vietos tu
ri geras sėdynes. Visos vietos 
rezervuotos.

šis šokių vakaras įvyks ko
vo 3 d.

2536

4183

3222

p. Sat-

daug šilumos, mažai pelenų. 
Pirkite dabar; Geras pavaduotojas 
dėl Pocahontas; Black Gold, lump 
arba egg, $6.00; Mine run, $5.75? 
Screenlngs, $4.75. Grundy Mining 
Co.. Cedercrest 1181.

PRANEŠIMAI
TAUTIŠKOS PARAPIJOS REN

GIAMAS PASILINKSMINIMO VA, 
KARAS įvyks Nedėlioję, Kovo- 
March 8 dienų, 1985 m. Pradžia 7 
valandų _ .vakare, ^; Parapijos sve-

Kun. S. Linkus ir Komitetus.

VcIlUIlUty ValUUUj
tainėje. 8501 S. Unidn Ave.

Kviečia- W 1 ■

i>T;

REIKALINGA — Moterų mokin
tis grožies kultūros. Vyrų mokin
tis barbarystės. . Lengvai išmokti. 
Gerai apsimokanti profesija. Priei- 
riamos sąlygos. Ateikit — Rašykit 
arba Telefonuokit dėl smulkesnių in
formacijų. Moler System 59 East 
Monroe St. Central 6893.

RENDAI kambarys vaikinams — 
didelis, apšildomas, švarus — Pusė 
bloko nuo Kedzie Avenue gatveka- 
rių. 3139 W. 40 St. Pirmos lubos.

Real hstate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų na
mas su mažu bizniu, gerame sto- 
vyj. Parduosiu nebrangiai.

4610 S. Wood St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

Business Chances
pardavimui Bizniai

ANT RENDOS arba parsiduoda 
maža farmikė — Prie Robert's Road 
ir 92nd St. Tinkanti dėl Road 
House arba vištų farma — šokiam 
svetainė — kambariai pagyvenimui. 
M. Norkus. 5529 So. Neva Avė. 
Prospect 2559.

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

10821 S. Troy St.

TIKRAS BARGENAS muro namas 
su krautuve ir 5 kambariai pagyve
nimui, gera vieta ir pidai.

Grovehill 1965

Business Chances
Pardavimui Bizniai

2 PLATU po 5 kamb. muro na
mas parsiduoda tiktai už $2900, Tai
pogi cottage pigiai.

Grovehill 1965
Partneris

TAVERN pardavimui nebrangiai, 
puse įnešti, likusius ant išmokėjimo, 
renda $20. 449 W. 81st St.

FIKČERIAI, įrengimas, pataisy
mas, švino darbas, pertaisymas, de
koravimas Visokių krautuvių, o taip
gi duodame staką krautuvės atidary
mui už vienų Imokėjimų ant rankų.

Mes suieškome jums vietų, arba 
jus patys kalit‘turėt savo'Vietų.

pilnas aptarnavimas ir pagelbų 
pradedant naujų blznp Nauja da
lyba. ,

Mes perkame ir parduodame nau
jus ir vartotus įrengimus.

Pamatykit mus pirmiausia.
GREĖK AMERICAN STORE

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė labai pigia kainn_— Per puse 
originalės kainos, 
duota labai greitu 
kita bizni ir kitas 

4135 W. 
Lafayette 0780

Turi būt par- 
laiku, nes turiu 
priežastis.
47 St.

COTTAGE ir didelė barnė 2821 
So. Sields Avė. parsiduoda, kad iš
parduoti patikima — todėl gausite 
bargena., Apžiūrėkite ir duokit sa
vo pasr.Ijima. C. Nokės, 1118 N. 
Parkside Avė. Tel. Austi n 1182.

PINIGAI! PINIGAI!

Visi nariai kyiečiėthi atsilankyti, tu
rime keletu svarbią reikalų aptarti.

V. čepulevičius rašt.
, « • 11 1 - 1

— Bridgeportas — Simano Daukantą. 
Draugija laikys ,panėšint susirinki
mų sekmadieni kovo 8 d. 1935 m. 
12 vai. diena Chicakos Lietuvių Au-. 
ditorijos svet.t 3188 So. Hųjsted St. 
Susirinkiihas yra svarbus, todėl kiek
vienas draugas privalo atsilankyti, 
taipgi yra būtinas reikalas pasitarti 
kasling surengimo išvažiavimo se
kančių vasarų, nes komitetas išduos 
raportų iš savo darbuotės. Jeigu 
kurie nariai esa|e pasilikę su mė- 
kestimis būtinai pasirūpinkite apsi
mokėti. Atsiveskite naujų narių 
prisirašyti i draugijų nuo 18 iki 80 
metu, įstojimas be mokesčio.

P. K. sekr.

VIEŠAS LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS
Sandaros salėje, 814 W. 88rd St.. 

sekmadieny, kovo 3 d., 1935 m* 2-tfų 
vai. po pietų. Kalbės: — J. E. Arkiv. 
S. A. Geniotis ir gerb. kųn. Jonas 
W. Liūtas. • /

Ar tik komunistai darinpihkai — 
ir kuomi skiriasi draugas nuo pono?

Ar “bendras frontas” tautininkams 
su socialistais reikalingas?

Prie to bus pranešta apie Lietu
vos rimtų padėti: —vokiečių ir len
kų daromus žalingus žygius. , 

širdingai kviečiame visus i susi
rinkimų ateiti. įžanga nemokama

; Rengėjų Komitetas,
.T .. ..

Chicagos Lietuvių Moterų Draugi
jos “Apšyįetos” mėnesinis susirinki
mas ivyks antradieni kovo 5 dienų, 
1935, Sandaros svetainėje, 814 West 
33rd St.

Visos narės yra kviečiamos būti
nai dalyvauti. šiąmė susirinkime, nbs 
yra ~ daug svarbių dalyku aptarti.

Raštininke

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

;• -^-o— .

PARDAVIMUI valgomojo kambą 
rio setas ir lova. ’ > ? .

, 6752 , So. Artesian AVe.
■ -—o------ v \-

ANT PARDAVIMO drabužiams 
kabinama šėpa ir elektrikinS siuva
ma VPoyver” mašiha, ir kitokių daik
tu pigiai — Atsišaukite rytoj Ir ne- 
dėlioj iki pietų.

( 6839 So. Loomis Blvd.

CASH REGISTERIS parsiduoda 
pigiai, biski Vartotas, nub vieno cen
to iki $99.99. Kreipkitės John Gry
bas, 6142 So. Western Avė.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU pusininko arba pusi- 
ninkės | aludės bizni arti gatve- 
karim linijos prie pat teatro — Ge
roj vietoj. Atsišaukite | Naujienas 
Box 221, 1789 S. Halsted St.

PAIEŠKAU pusininko bei pusĮnin- 
kės | Lunch Koom su $125. Biznis 
tiesiog aukos maina. — Persitikrin
site ant vietos. 2114 S. Halsted St.

................ ..-—i iii u ' .......... i » iii m i i i'n»i

PAVIENIS vaikinas ieško partne
rio, vyro arbo moteries, j Taverno 
bizni . Biznis išdirbtas nuo alaus 
Sugryžimo. Vienam persunku apsi- 

irbti. Gera proga norinčiam įeiti 
p bizni. Kreipkitės antrašu: 

25|5 W. 59th St.
. • • ' ■ k • 5 ' ' > .T". ' .V •' , ’• . i ■?.Y- ' • t f

Asmenų Ieško

*

CLASSIFIED ADS
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Business Service

LOUIS MEITOŠ ROOFING
COMPANY

Visokios rūšies stogai pataisomi ir
SPECIALlierdepĄTARNAVIMAS

STOGU SULOPYMUI
' Laisniuotif ir užbandsuoti

stogdangiai
Me^ esame inŠUraVe savo darbininkus 

visokiais budais.'
Pašaukit, norėdami gauti veltui. , 

/ t -špskąi^ąyimą;'^^^ ■

3802 Sol ta:
■

PAIEŠKAU brolių Peter ir Frank 
šarkus, kurie išvažiavo i New Yor- 
kų 12 metų atgal. Prašome arba 
pati s atsišaukit arba žinanti praneš
kite apie juos. Turiu svarbių rei
kalų* Busiu dėkingas .

WALTER ŠARKUS, 
1247 W. 108rd St„ Chicago, III.

Beverly 7967 ■.

LAFOĘrfĘ5900 
mbBell Avė. 

JUNGTI ISMOKESCUI.

IEŠKOMI LIUDININKAI
Tie. kuri vasario 22 d. 5:45 vai. vak. 
matė kaip gatvekaris užgavo ir su
žeidė vyrų ant kampo Cermak Road 
ir Lincoln street, širdingai prašomi 
tuo jaus, susižinoti su sužeistojo žmo
gaus advokatu John H. Kay, 11 So. 
La Šalie St. Tel. Randolph 2904.

..... . llim'lMM IĮ l» IIRĮI—

PAIEŠKAU savo i dėdės Alekso 
Tųmulionio kurie gyvena Chicago- 
'e. Prašau io paties arbą kas apio

' -'-LON.< AŠ VIDUGIRIS 
595 Dundus St. W. 

Toronto. Cnt.
Canųda.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė, — nbrinįa parduoti i trumpų 
laikų. Pigi renda. Parduosiu pi
giai, nes savininkas apleidžia Chica- 
gų. 3808 So. Lowe Avė. Yards 3874.

PARDaViMUI grosernė ir bučer- 
nė, geras apielinkės biznis, 4350 So. 
Hermitage Avė./ Frederick Kauff- 
mann.

PARSIDUODA pigiai kriaučiaus 
Storas. Garų apšildomas, pigi ren
da. PrieŽasti patirsite ant vietos.

5957 So. Racirio Avė.

Farms for Sale
; Ūkiai Pardavimui

ŪKĖS PARSIDUODA IR 
NEKURTOS IŠSIMAINO 

. ANT NAMŲ
-----  

• *---------------------------------7

Mes .turime daug ūkių 
bargenų, 60 akerų didumo, 
80 akerų, 40 akerų, 120 ake
rų, 160 akerų ir didesnių; 
taipgi turim nuo 4 akerų 
iki 20 akerų. Beveik visos 
šios ūkės yra su gerais tro- 
besiais? gera žeme ir trans- 
portačija arti autobuso 
ir gatvekarių linijų. Apie 
50 mylių nuo Chicagos. Lie
tuviai, kurie norite ateityj 
turėt aprūpintą sau gyve
nimą ir sveikatą, taipgi būt 
ant savies ponu ir nebijot 
darbą prarast, dabar yra 
geriausias laikas įsigyti sau 
ūkį dėl to, kad kainos yra 
žemos ir mes turim daug 
bargenų, taipgi mes par
duodam ir mainom namus, 
lotus, kurortus ir visokios 
rųšies biznius visuose mies
tuose ir valstijose, skolinam 
pinigus, perkam, parduo
dam, mainom morgičius ir 
bonus, ir turim apdraudos 
departamentą. J. Namono 
apie 20 metų biznių patyri
mas ir teisingas patarnavi
mai bus jums naudingas.

kreipkitės asmeniškai ar
ba rašykite.
J. NAMON & COMPANY, 
6755 S. Western Avenue,

Chicago, Illinois j 
Telefonas — Grovehill 1038 

. Ofiso valandos nuo 10 ry
to iki 5 j)o piet Vakarais ir 
nedėliomis tik pagal sutar
tie^.

portacija

Paskolinsim pinigus nuo $1000 iki 
$8000 i pirmus mortgage ant mūri
nio namo geroj apielinkėj.

Mortgečių . savininkas skubiai 
išduoda 10 kambarių apšildomų na

mų, 2 karu ga radžiu ir 99x125 10- 
Randasi Beverly Kilis apielin

kėj prie Western Avė. Gera vieta 
gyventi arba “Road House” bizniui.

Biznio namas Marųuette Parke su 
groseme ir bučeme. Mainysime i 
bungalow Marųuette aoielinkėj.

Savininkai ligos verčiami skubiai 
parduodu 6 kamb. namų — Mar- 
ųuette apielinkėj.

Receiveris skubiai parduoda kele
tu gern namų ir už labai žemų kai
na. Tad naudokitės proga.

Kreipkitės pas
K. J. MACKE

V •’* V. ■ t ‘ J*

; ' 2346 W. 69th St.

napduoda 
rfe!J 1 *'L 
ta.

Tel. Prospcct 3140

PARSIDUODA FORECLOSERIA1 
— Soutsidėj ir Marųuette Park apie
linkėj — Moderniškas medinis cot- 
tage, cementuotas beismantas apšil
domas. 2 karų mūrinis garadžius. 
Kaina $2.350; Mūrinis bungalow 6 
kambarių^ karštu vandeniu apšildo
mas, 2 karų garadžius. Kaina $3,250; 
Mūrinis namas 6 flatai ant Bridge- 
porto. Kaina $5,000. Didelis nuo
šimtis ant investmento, geras rendas 
neša, 5 akrai su gražia auza arti 
Chicagos, labai pigiai. Kleringe 3 
pagyvenimų medinis namas pigiai — 
pirk už savo pasiulijimų. Jeigu pir- 
kikui truktų pinigų prirengsim nau
jų paskolų ir be jokių iškaščių. Pla
tesni aprašymų ant pereikalavimo— 
Kazys Urnikis. Adresuokite: Chas. 
Urnich, 56 W. Washington St., Room 
514, Chicago.

......■■■■——■■I ihsi I ■ M

PARSIDUODA bizniavęs namas 
gerame stovyje, nėra morgičių. Par
duosiu pigiai, pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

10851 So. Michigan Avė.

60 AKERIU su gyvuliais, maši
noms, 80 myliu . nuo Chicagos, kai
na $1700.

Našlė moteris parduoda 100 ake- 
riu su staku ir su visais įrengimais. 
Farma — 85 mylios nuo Chicagos. 
Su reikalais atsišaukite pas

. GRIGAS
6827 So. Rockwell St.

Tel. Prospect 3386

PARDAVIMUI 4 flatų medi
nis namas, 459 W. 45 St. $1000 
greitam pardavimui. Mažas 
{mokėjimas, likusi mėnesiniais 
išmokėjimais.

Už PUSE MORGICIO
Namai po $750 ir aukščiau. Par

mos, po $300 ir aukščiau. Turime 
dideli pasirinkimų visokių namų, 
biznių ir farmų, lengvais išmokėji
mais. Pritaikome visokius mainus. 
Padarome paskolas ant namų. Per
kame notas, bondsus ir morgičius. 
Pirm negu imsite arba atnaujinsite 
bile koki Insurance, pasitarkit su 
mumis, tas bus jums ant naudos. 
Mes esame biznyje per 25 metus. 
Jei neparanku atvažiuoti, tai rašykit.

J. SINKUS & CO.
1039 W. 69 St. Tel. Normai 4400

i £7 ...fe.su

fe.su



