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Graikijoj sukilo 
karo laivynas

i  /n |,

Karo lėktuvai bombarduoja laivus.
sukilėlių prisidėjo ir Venizelos

■ ............................l"'~ ' ' ■ : :

SUKILIMAS GRAIKIJOJE PLEČIASI

Prie

Sukilimas prieš atgaleivišką premie-ATHENAI, kovo 3. 
ro Tsaldaris valdžių persimetė į svarbias Graikijos provincijas 
—Trakija ir Makedoniją.

Crete sala jau yra i.’žimta sukilėlių.
Valdžios karo lėktuvai vėl bombardavo karo laivus, bet ne

įstengė priversti juos pasiduoti.
Atplaukusiems į Graikiją turistams, jų tarpe daugeliui 

amerikiečių, nebuvo leista išlipti Athenuose, pasiremiant karo 
stoviu.-

Sukilimas Graikijoje darosi vis rimtesnis ir apima vis nau
jus plotus, ko valdžia pirmiau niekad nenorėjo pripažinti.

ATHENAI, Graikijoj, kovo 3. 
—Užvakar netikėtai prasidėjo 
Graikijos karo laivyno sukili
mas. Visos sukilimo apysto- 
vos ir eiga, delei paskelbto At
henuose karo stovio ir įvestos 
labai griežtos cenzūros išsiun
čiamoms žinioms, yra nežino
mos. Tik tiek yra žinoma, 
kad sukilimui vadovauja du bu
vę admirolai, Demestichas ir 
Kollialexi kurie ir pirmiau suo- 
kalbiavę prieš valdžią.

Kalbama, kad sukilimų pra
dėję šalininkai gen. Plastiras 
kuris dikt. Graikijoj tik vie
nų dienų. Bet pats gen. Plas
tiras šiuo laiku gyvena Can- 
nes, Franci joj. jfc yra "fašis
tas ir karinės dikta&iros šali
ninkas.

Sukilimas prasidėjo bandymu 
paimti valdžios arsenalų ir už
imti karininkų kolegijų. Kaęla 
sukilėliams nepasisekė tai pa
daryti, jie susėdo į karo laivus.

Premieras Tsaldaris tuojaus 
paskelbė Athenuose griežtų ka
ro stovį, uždarė visus opozici
jos laikraščius, pradėjo areš
tuoti žinomus Venizelos šalinin
kus ir kitus demokratinio nusi
statymo vadus.

Tarp areštuotųjų yra darbie- 
čių vadas, buvęs premieras Pa- 
panastasio, taipjau 
buvęs demokratinis 
gen. Papoulas.

Kovoti sukilėlius 
siuntė pasilikusius 
mus karo lakūnus,

sukilėlių laivai, galbūt pasiimti 
savo vadų Venizelos ir vežtis jį 
į Graikjią.

Kad skubiai sutriuškinti ka
ro laivyno sukilimą, dabartinė 
atgaleiviška premiero Tsaldaris 
valdžia paskelbė mobilizaciją 
1932 ir 1933 m. m. atsarginių.

Daug kariuomenės gabenama 
į Athenus ir iš kitų miestų.

Spėjama, kad prie sukilimo 
prisidėjo aštuoni karo laivai ir 
keturios submarinos. Kadangi 
submarinoms nėra progos ko
voti su valdžios kariuomene, tai 
jos tapo sugadintos, o viena 
buk sugryžusi į portą ir pasi
davusi valdžiai.

Gautomis žiniomis, apie ruo
šiamą sukilimą žinojo ir princas 
Lascaris, pretendentas į 
kijos sostų, kuris šiuo 
gyvena Ispanijoj.

Grai- 
laiku

Suteikė pardbną nu
žudžiusiai nesveiką 

sūnų motinai

suimtas ir 
premieras

valdžia pa
jai ištiki 

kurie karo 
lėktuvais ėmė mėtyti bombas
ant sukilėlių laivų. Keli laivai 
esu pažeisti. Bet kruizeris Ave- 
roff atsakė j tai bombarduoda
mas Athenus ir daugelį namų 
sugriaudamas.

Valdžia pasiūliusi sukilė
liams taikų ir jie dabar ta pa
siūlymų svarsto.

Venizelos su sukilėliais
Prie sukilimo prisidėjo buvęs 

premieras Venizelos, žymiausias 
asmuo audringoje Graikijos po
litikoje. Jis šiuo laiku gyveno 
savo gimtojoj Crete saloj.

Visuotino sukilimo visoje 
lyje iššaukti nepasisekė, 
čiaus prisibijoma, kad prie
kilėlių gali prisidėti visa Crete 
sala, o tada sukilimas gali per? 
simesti ir į pačių Graikiją.

Į Crete jau atplaukė keturi

MANCHESTER, Anglijoj, ko
vo 3.—Mrs. May Brownhill, 62 
m. senutė, kuri prisibijoma, 
kad jai mirus, jos visai palie
gęs ir protiniai nesveikas su
pus pasiliks be jokios priežiū
ros, jį numarino migdančiais 
vaistais, liko paliuosuota iš ka
lėjimo.

Ji išpradžių buvo pasmerkta 
mirčiai, bet vėliau mirtis liko 
pakeista kalėjimu. Tečiaus iš
sėdėjus kalėjime 13 savaičių, ji 
gavo pilną pardonų ir liko 
kalėjimo paliuosuota.

3 vaikai prigėrė 
įlužus ledui

iš

ĘILLSIDE, N. J., kovo 3. - 
Trys vaikai prigėrė netoli nuo 
čia kai tirpstantis ledas jų ne
atlaikė ir visi jie sukrito j Eli- 
zabeth upę. Du lavonai jau iš
griebti.

ša- 
Te- 
su-

Audra Ispanijoj
SAN SEBASTIAN, Ispanijoj, 

k. 3. — Smarki audra perėjo 
šiaury tiniu Ispanijos pakraščui, 
pridarydama didelių nuostolių.

Spėja, kad žvejų laivas Be- 
duria paskendo ir kad kartu su 
juo galbūt žuvo 12 žmonių įgu
los.

te

Chicagai ir apielinkei tederą? 
lic oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia lietus; gal biskj 
šilčiam

Saulė teka 6:22, leidžiasi 5:? 
42.

M

20 ŽMONIŲ ŽUVO AUDROJ

Chicago, III., Pirmadienis, Kovo-March 4 d., 1935

Adolf Hitler, Vokietijos diktatorius, savo namuose Bavarijos kalnuose, kur jis susitinka ir 
šina kaimynus.

Samuel Insull bus 
teisiamas už išeikvo

jimą $66,000
Bylos nagrinėjimas prasidėsiąs 

šiandie valstijos teisme

CHICAGO.—šiandie krimina
liniame teisms, prieš teisėja 
Harrington, prasidės nagrinėji 
mas bylos Samuel Insull, kuris 
yra kaltinamas išeikvojime savo 
kompanijos $66,000 pinigų.

Tai bus antra Samuel Insull 
byla dėl susmukimo jo milži 
niškos finansinės imperijos.

Pirmoje byloje Samuel In- 
sl‘11, dėl naudojimo pašto pri- 
gavingiems tikslams, liko iš
teisintas. Taipjau tapo ištei
sintas ir jo brolis Martin In
sull dėl lygiai tokio pat kalti
nimo, už kurį dabar ir bus tei
siamas senis Samuel.

Ieško likusių Lind 
bergho pinigų

vai-

Italija reikalauja 
mainų prekybos 

su Amerika
Mussolini grūmoja kitoms ša

lims pavesti Italijos užsaky
mus

RYMAS, kovo 3. — Diktato- * . - '4 f* - '
rius Musšolini pareiškė Ameri
kos prekybos atstovams, kad 
Jungt. Valstijos turi padaryti 
su Italija prekių mainų sutar
tį ir pirkti iš Italijos lygiai tiek 
prekių, kiek Italija perka iš 
Jungt.
nyktų 
kybos 
turės 
Jungt. 
versti
mus toms šalims, 
ims Italijos prekybos sąlygas.

Valstijų, taip kad iš- 
I talijai nepalankuts pre- 
balansas. Kitaip Italija 
paliauti prekiauti su 
Valstijomis ir bus pri- 
atiduoti savo užsaky- 

kurios pri-

Pasitraukė iš prezi
dento sargybos

WASHINGTON, k. 3. — Ri- 
chard Jarvis, prezidento sargy
bos viršininkas, kuris tas par
eigas ėjo 25 metus, pradedant 
nuo prez. Taft, dabar iš tų par
eigų pasitraukė išl perėjo į pa
prastų federalinę žvalgybų. Jis 
daugiausia rašys savo atsimi
nimus.

Jo vietų užėmė jo pagelbi- 
ninkas per 15 metų, Edward F. 
Starling.

Paliko 7 vaikus, 
rado 10

ASM FORK, Ariz. k.' 3 
Cicilio Gutierez ryte išeidamas 
į darbų paliko 7 vaikus. Bet va
kare sugryžęs iš darbo rado 
jau 10 vaikų, nes dienos laiku
jo žmona pagimdė trejukus — 
du sūnūs ir dukterį.

Peru ginkluojąs
LIMA, Peru, 

kongresas leido 
džiai $2,400,000 
apginklavimui.

k. 3. — Peru 
užtraukti val- 
paskola šalies

Legalizavo pardavi 
nejiiiią. svaigalų 

indėnams
OLYMPIA, Wash., k. 3. — 

Valstijos legislatura atšaukė 
labai senus įstatymus, kurie 
drausdavo svaigalų pardavinėji
mų indėnams. Dabar indėnai 
galės pirktis svaigalus lygio
mis su baltaodžiais.

Ateina sunkios die
nos policistams

CHICAGO. —Policijos virši
ninkas Allman uždraudė poli
cistams, einant savo pareigas, 
lankyti smukles, jei bent išim
tinuose atsitikimuose, kada jų 
tiesioginės pareigos reikalauja 
užeiti į smuklę.

Italija siunčia dar 
daugiau kareivių • 

Į Afriką
Dar du laivai stovi paruošti 

išgabenimui kareivių ir amu
nicijos

RYMAS, kovą 3. — Du di- 
delb>laivai stovi paruošti? Nea*" 
poly išplaukimui su kareiviais 
ir amunicija į Rytų Afriką.

Dar daugiau kareivių yra pa
ruošta išplaukimui, tik laukia] 
laivų.

Ne veltui kolonijų ministeris, 
sako, kad šie metai bus “isto
riški Italijos Afrikos kolonijų 
gyvenime. Ir jis su pasididžia
vimu skelbia, kad jau daug ka
reivių yra pasiųsta į Afriką 
“ginti savo tėvynės garbę, kai
po didelės valstybės’.

WASHINGTON, k. 3.—Prieš 
kelias dienas’ sunkiai susirgo 
pasižymėjęs buvęs augščiausio- 
jo teismo teisėjas Oliver Wen- 
dell Holmes. Jis yra 93 m. am
žiaus ir nesitikima, kad jis ga
lės ligų atlaikyti.

TAMPICO, Meksikoj, k. 3 — 
Streikuojantys Standard Oil Co 
darbininkai pareikalavo, kad 
valdžia išvarytų iš Meksikos du 
tos kompanijos viršininkus, kai
po 'godžius svetimšalius”.

CĄSABLANCA, Francijos 
Morokko, k. 8.— 14 žmonių pri- 
gėrė apsivertus laike audros 
žvejų valčiai.

Kitose vietose audroj žuvo dar 
6 žmonės.

T0R0NT0N, Ont., k. 3. - 
Mėras Šimpson paskelbė, kad 
policija atšaukė gręsusj streiką 
ir kad dabar bandoma išlygin
ti visus miesto nesusipratimus 
su palicija.

-
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Mr. and Mr«. Davld T. Wilentx
David T. Wilentz, prokuroras Hauptmanno byloj, kartu 

savo žmona atostogauja Miami, Fla.
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Chaco karas gali į- 
traukti sukuriu visa 

Pietų Ameriką 
» ---------------- -

čili prezidentas sako, kad visų 
Pietų Amerikos didžiųjų re- 
publikų taika yra pavojuje

NEW YORK, k. 3. — Poli
cija ir federaliniai agentai ieš
ko likusios dalies $50,000 ku
riuos Lindberghas sumokėjo už 
savo pagrobto kūdikio sugrą
žinimų.

IkiŠiol surasta tik $19,715, iš 
kurių $14,500 buvo rasta pas 
pasmerktąjį mirčiai Bruno 
Hauptmann. Nieko nežinoma 
apie likusios $30,285. Niekas 
nežino, ar tie pinigai perėjo per 
bankus ir liko sunaikinti, ar vis 
cįar cirkuliuoja tąrp įmonių; ar 
gal yra kur paslėpti. Patys fe
deraliniai agentai pripažysta, 
kad yra negalimas dalykas, jog 
tie pinigai butų perėję nepa
stebėti per bankus ir paskui 
butų likę valdžios iškeisti ir su
naikinti kaipo susinešioję pini
gai.

SANTIAGO, čili, kovo 3. — 
Čili prezidentas Alessandri pa
sikalbėjime su vienu rašytoji? 
išreiškė baimę, kad besitęsiąs 
Paraguay ir Bolivijos karas už 
Gran Chaco raistus ilgainiui į 
to karo sukurį gali įtraukti ir 
visas kitas didžiąsias Pietų 
Amerikos valstybes.

Kiekviena valstybė vis turi 
nesusipratimų su savo kaimy
nais, kurie kartais gali išsi- 
liepsnoti į karų.

Todėl Čili prezidentas nors ir 
pritariąs “principe” Argentinos 
prezidento pasiūlymui sušaukti 
visų Pietų Amerikos republikos 
prezidentų suvažiavimų, kad su
taikinti kariaujančias šalis, bet 
jis tame suvažiavime nedaly
vausiąs kol nebus išspręsti či
li kivirčiai su Argentina, nes 
tokis suvažiavimas galėtų tik 
tuos kivirčius dar labiau pa
aštrinti.

Yra .dar ir kita priežastis: 
šiame kare čili remia Boliviją, 
o Argentina—Paraguay.
Paraguay įsiveržė į Boliviją

ASUNCION, Paraguay, k. 3. 
•^-.Oficialiai paskelbta, kad Pa- 
raguay kariuomenė perėjo Pa- 
rapiti upę ir įsiveržė į tikrąją 
Boliviją.

LA PAZ, Bolivijoj, k. 3. — 
50,000 boliviečių surengė de
monstracijų už tai, kad dabar
tinis prezidentas Sorzano pasi- 
lyiktų savo vietoj iki bus lai
mingai baigtas Gran Chaco ka
ras.

c.

Karnivalasa Bra
zilijoje

RIO DE JANEIRO, k. 3.— 
Vakar prasidėjo milžiniškas 
“Carnival Carloca”, kuris tęsis 
keturias dienas ir kuriame da
lyvaus, manoma, 1,000,000 žmo
nių. Visose aikštėse bus šo
kiai ir viskas bus leistina laike 
šio karnivalo. Kadangi namai 
bus tušti ,tai kad kas jų ne
apvogtų, policija iškalno išgau
dė visus žinomus vagilius ir 
piktadarius ir laikys juos kalė
jime iki po karnivalo.

PARYŽIUS, k. 3.------- Ang
lijos užsienio reikalų ministe- 
ris Simon atvyko į Paryžių pa
sitarti Europos taikos reika
lais su Francijos užsienio mi- 
nisteriu Lavai.

PIERRE, S. D., k. 3. —South 
Dakota atstovų butas 63 bal
sais prieš 31 priėmė rezoliucijų, 
raginančių Jungt. Valstijų kon
gresų paremti Townsend senat
vės pensijų bilių, kuris siūlo 
$200 į mėnesį pensijų.

su

17 hitlerininkų pa 
smerkta mirčiai 

Austrijoj
SALZBURG, Ai/strijoj, k. 3. 

—Teismas iš 20 teistų Austri
jos nacių, 17 pasmerkė mir
čiai už turėjimų pas save eks- 
ploduojančių medžiagų.

Teismo rateliuose kalbama, 
kad mirties bausmė jiems nie
kad nebus jvykinta, nes prezi
dentas Miklas paprastai mirties 
bausmę pakeičia kalėjimu.

Kalėjimas užleido 
vietą mokyklai

MEYERSDALE, Pa., k. 3^- 
Kadangi mokyklai reikėjo dau
giau vietos, tai buvo paprašytas 
meistas nukelti savo kalėjimų. 
Miestas su tuo noriai sutiko, nes 
tai buvo labai lengvas darbas, 
kadangi jau du mėnesiai kaip 
miestelio kalėjime nėra buvę 
kalinio.

Streikas Dubline
DUBLINAS, Airijoj, k. 3. - 

s mieste 
apsistojo, sustreikavus gatve- 
karių ir busų darbininkams.

Gali apsistoti ir traukinių 
vąigščiojimas visoje Airijoje, 
nes niek'urių linijų darbininkai 
jau paskelbė streiką.

jGatvekarių ir busų darbinin
kų streikas prasidėjo dėl paša 
linimo vieno darbininko. Gele
žinkeliečiai pradėjo streiką dėl 
pašalinimo vieno inžinieriaus.

LOS ANGELES, Cal., k.3. —-
Paul Gastelum liko apkaltintas j Transportaci j a šiame 
už užmušė j ystę, nes jis suver-’ 
tęs paintę degtinės, Cepriano 
Marines. Neužilgo po to tasis 
ir ^pasimirė smuklėj nuo šir 
dies ligos.

HUGO, Okla., k. 3. — pu 
negrai vaikai buvo viekai nu
plakti už mėtimų akmenimis į 
būrį baltų vaikų prie mokyk
los.

»
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Moterų movas
rci

liberal arts

LIETUVIAILIETUVIAI

KITATAUČIAI

ADVOKATAI

atsa

Ofiso tet. Calumet 6893

Tel. Lafayette 3572

James J. Walker,

teisingas

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

2 TūVu 
1242

PASIŽYMĖJO EU
GENIJA GURSKIS

tenka sprę- 
netekti tur- 
ar išsižadėti 

sudarė jos

Mažosios Olandijos 
dideli rūpesčiai

WAUKEGAN
Eugenija Gurskis, kuri paeina

kolonijas 
— suda- 
Celebeso, 
mažesnės 
Kolonijos

Tel. Canal 6174 
<30. ILL.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Viėtory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:

J. F. RADZIUS
LIETUVIU GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir atfgš&au. 
. Modemiška koplyčia dykai.

668 W. 18 ‘ “ - - - -

iš šio miesto, dabartiniu laiku 
lanko Illinois universitetą. Prieš 
kiek laiko universitete pasibai
gė pirmas semestras if tapo pa
skelbtas raportas. Iš to raporto 
matyt, kad iš pirmamečių stu
dentų pasižymėjo 89. Jų skai
čiuje randasi ir p-le Eugenija 
Gurskis, kuri pasižymėjo savo 
mokslingumu. Ji gavo aukščiau
sius pažymėjimus.

P-le Gurskis studijuoja bend
rąjį mokslą

Dr. Margeris 
3325 SOį Halsted ŠL 

Valandos: nuo, 10 r. iki 2 pb pietų 
.. ir nuo 6 iki 8 vakaro, 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 84S3

Kreivos akys atitai 
0 iki 8 V. Ne

politinę ir ekdno-
— verčia imtis

šalele tarp kariaujančių
— Anglijos, Prancuzi- 

ir Vokietijos, —

kiek ncmenkiau 
mergaite. Musų 
laikais moterims 
keliai atviri.
žinoma! — su-

nud 6 iki 8
12 Vai. dieną.

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkSje 

DidelS ir graži

Valandos tio 10- 
NedSliomis nuo 16

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
likiS po piet, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedeliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tel. LAFAYETTE 3051.

GRABORIUS IV BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tek Monro# 8377

Dr. T. Dundulis 
GYDYT'OJAŠ tfc CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

8343 South Halsted Št.
Tel; Boulevard 1401

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

4654 Sb. Ashland Avė
prie št. j®

Tel. Boulevan

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 782U 
Namų Tel. Prospect 1980

šūkis “Azija—azi jo
jau yra palietęs ne tik

NAUJIENOS, Cbicago, IB.

sipriėšintų japonamš, nenorėda
mi neitraliteto išsižadėti, val
giai ar Singapūro ir AustrAlb 
jos valdovė Anglija galėtų ra
miai žiūrėti j japonų įtakos 
veržimo&i Vis tolinti į Vakarus? 
Jei japonai įsigalėtų Sumatroj, 
paskutinis anglų atramos pun
ktas Indijos vandenyne, Singa
pūras, negalėtų bu*ti išlaikytas. 
Nesenoji laivyno konferencija 
Singapūre, anglų olandų pasi
tarimai kalba Aiškią kalbą. 
Nors Londone ir atšaukiama 
žinia apie slaptą sutartį tarp 
Anglijos ir Olandijos Ramiojo] 
vandenynd klausimu; tačiau ne
abejotina, kad abi valstybes 
turi bendrų interesų tais klau
simais ir šių valstybių Euro
pos santykiose nėra kas truk
dytų jų bendrumui pasireikš-

— pasa
is balsu, 

dabar 
departa-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI

L J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49th CL
Tat Cicero 8724. Koplyčia dykai

Mrs. Anelia K. Jarusz 
_ Physical Therapy 

HHŪMOl and Midwife 
6109 S. Albany

Hemlock 9252
\ Patarnauju prie

-AraĮo gimdymo namtiv
. feŽr- se ar ligoninėse,
' duodu massage

ėle'ėtric trėat-
H ment ir magne-

tie blankets ir tt \ IMįĮBMB Moterims ir iner- 
ginoms patari
mai dovanai.

—nodel ilgesys ir vienuma? 
—paklausė nustebęs daktaras, 
juk kiek aš žinau, prieš dve
jus metus išvažiavusi į pro
vinciją, tamsta ištekėjote.

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

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

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

Ofisas ir LaboratorijO:
1684 W. 18th St., netoli Morgan Št 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai, vakarė.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Jei ir neliepti japonų — 
amerikonų fltoblemo dėl Fili
pinų priklausomybės ir žiūrė
ti tik į pačią Niderlandų Indi
jos padėtį, lieka taip pat rim
tų klausini u. Negalima nepa
stebėti japonų įtakos didėjimo 
Siame, kur tautos partija (su 
Tokio parama) nugali princų 
partiją, kuri priešinasi šiai įta
kai. kalbama net, kad Japoni
ja jau yra išgavusi koncesiją 
kanalui iškasti per Istmo są
smauką, kuri jungia Siamą sti 
Malakos pusiasaliu. Jei tas pro
jektas butų įvykdytas, Angli
jos ir Olandijos padėtis Ramio-

, Telefonas Yards 0994
Dr. Maunce Kahn

4631 South Ashland Avenue
• Ofiso valandos:

Nuo 16 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

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.

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hvde Park 3895 

Dr. Šusanna Siakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė 
6900 So. Halsted St 

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

A. Moiitvid, M. D.
Wėsl ,Towh Štate Bank Bldg.

2460 West Mėdisėh Street
Vai. 1 iki .8 po pietų; ..6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7830 
Naihh telefone Brunswick

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vežei is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė,.
Kambas 18 St. , Phone Cahal 0523 
Valandos nuo 9:36 iki 12 ir huo 1:30 
Iki 8:00 va, vakaro., Nedčlidttis nuo 
9:00 iki 12:06 Kalbama lietuviškai

‘, argi tamsta 
aš buvau prie 

prisirišusi?
kartų girdžiu, — 

sumišęs senasis

DR. VAltUSH, OPT.
LiETuVlŠ , 

Optomfetrically Akių SfrėciaHstas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius; Vistrosfe atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus.
somos. Valandos nuo 
dėlioj nuo 16 iki 12.•
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be z akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

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. 

Atfart šventadienio ir ketvirtadienio.

Rusės Gydytojas it Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chronišku
Ofisas 8102 So. Halsted St. 

arti 81 st Street.
Valandos: 2—4, 7—9 vai vhk. Ne- 

dėlioiUis ir šventadieniais 10—12 
dieną.

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6031 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

buvusis sportiškiausias New Yorko mies
to majoras, kuris Anglijoj turi daug trobelių. Kreditoriai rei
kalauja pinigų ir net tampo po teismus.

Walker sako, jog jis esąs “broke” ir gyvenąs iš savo da
bartinės žmonos (viršuj) malonės. Tilo pačiu laiku jis kaltina 

. . I _ . ’v . ’V ■
savo 1

NAUJOJ VIETOJ

Dr. J. A. Paukštis
Dentistas

42b4 ARCHER AVĖ. tel. Laf. 31Ž2
Vai. nuo 10 iki 9. Ned. ir Seredoj 

pagal sutartį.
Res. Virgiėia 0767

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

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

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

N. RADIS Ch.

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

—Matote, mano buvo tiesa. 
Dabar ir tamstos sveikata pui
kiausia, ir turite savo vaiką... 
ne paprastų kūdikį, bet ber
niuką.

—Kaip gi, berniukas, puikus
— pasididžiuoja- 
patvirtino vyras.

rado reikalo pašte-

AKIU SPECIALISTAS
27 METU PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl visokių akių

—Kodėl gi tamsta anuo
met man to nepasakėte???

—Moteriai juk nepatogu; 
mes su vyru dažnai tamstą 
prisimindavome. Aš ir vėl no
rėčiau Įsikurti arčiau tamstos.

Poniute pakilo nuo krėslo, 
prisiartino prie susmukusio 
kėdėje daktaro ir pataisė jam 
kaklaryšį.

—Dąktare, mielas, duokit 
man rekomendaciją pas...—jį 
prašnibždėjo jaih į ausį įta
kingo žmogaus pavardę—... 
juk jis jūsų senas prietelius.

—Taip, mes su juo draugai, 
—patvirtino daktaras, — bet...

—Be jokio “bet.” Duokit 
man rekomenduojantį raštelį, 
o vėliau jau aš viską padary
siu pati. Juk mes, moterys, 
tokios bejėgės...

Daktaras dar mėgino kaž
ką pasakyti, bet poniutė prisi
glaudė savo krutinę prie jo 
skruosto.

—Nereikią klausinėti, bet 
reikia štai kaip rašyti: “Ma
no mielas drauge, rekomen
duoju tamstai mane įsimylė-

Dr. Charles Segal
t A OFISAS . 

4729 S6. Ashland Avė.
2 lubos.

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS: 

tfuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vaL po pietų įr ndo 7 iki 8:30 vai 
Vakaro. , Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880 ,

Plaučiai ir širdis veikia pui
kiausiai.

—Tamstos žmona visiškai 
sveika, — pasakė daktaras 
stovėjusiam prie jo stalo po
nui.

—Esu labai laimingas, — 
atsakė ponios vytas, o dakta
ras, kreipdamasis į ponią,

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika- 
laihs. Kaiha prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

VMahdos nud 9-9
2420 W. Marąuette Rd.
arti Wėstėrh Avė. Hemlock 7828

Dr. C. MICHEL, 0. D
Kalba Lietuviškai

Kreivų akiu specia- 
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope- 
racijos. Pig i o m i s i MMIOi 
kainomis, lengvais ' O
išmokėjimais. P r i- $ -ffl pff/ 
t a i kinimas akinių gi 
teisingas mažiems 
ir dldėnemš. FAta- ,

, Visi Telefonai: 
Yards 174b 

1742
LAfDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambttlance Patarna
vimas Dieną ir Nak
tį. Moderniška Kop

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

J. F. EUOEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07.S, Hermitage 
AVtmtie
Skyrius 

4447 S. Fairfield Avė.

—-He, hc, he, faktinai mes 
visuomet jaučiame, kada jos 
meluoja, šiuo atveju aš pui
kus moterų žinovas,—pridėjo 
nusikvatodamas daktaras.’”

Kabinetan įėjo sekanti paci- 
jentė.

-—A! labai malonu! 
kė daktaras ir pabučiavo bal
tą gražios moters ranką.

—Aš taip džiaugiuosi vėl 
patekusi pas tamstą! — pasa
kė lyg varžydamosi ir iš susi
jaudinimo dusdama jaunoji 
viešnia, o labiausiai džiau
giuosi matydama tamstą... Ne
visai gerai jaučiuosi. Ilgesys. 
Vienuma. Kai kada jaučiu 
•skausmus prie širdies.

—Nieko nėra, tamsta visiš
kai sveika. — Bet raminan
tieji daktaro žodžiai jos ne tik 
nenuramino, bet priešingai, 
lyg suerzino.

—Man provincijoje labai 
bloga, o svarbiausia... gal 
būt..., gerai, kad aš tada išva
žiavau... Jei bučiau pasilikusi 

| tamstos klinikoje, greičiausia 
bučiau pridariusi daug kvai
lybių..

—Štai kaip! — nustebo dak
taras.

—E, daktare 
nejautėte, kad 
tamstos labai

—Pirmą
atsakė kiek 
viengungis.

—Todėl aš ir ištekėjau! — 
Poniutė nuleido akutes. Ti 
akimirką ji buvo labai mote

jusią meilutę ponią... Prašau 
ją priimti ir t. t.

Senasis vienguhgis shvo bu
vusią gailestingąją sesutę ap
kabino. Ji pabučiavo jį.

—Gerai, diktuokite, — pa
sakė tyliai daktaras ir paėmė 
lapą popieriaus.

Už ketvirčio valandos po
niute išsinešė iš daktaro 
kiamą rekomendaciją, 
kampo jos laukė vyras.

—Viskas tvarkoje, - 
kė pbniutė nugalėtojo 
aš įsitikinusi, jog tu 
gausi tarnybą prie 
mento.

Meiliai šypsodama ponia 
paėmė savo vyrą po ranka.

O senasis daktaras, — pui
kusis moterų žinovas, — pa
silikęs vienas iki vėlybos nak
ties apie kažką mąstė ir sva
jojo-

—Argi provincijos daktaras 
gali mane pralinksminti po to, 
kai aš dirbau gailestingąją 
sesute prie tokio įdomaus ir 
pasižymėjusio žmogaus, kaip 
tamsta, daktare... Rodėl man 
skauda aplink širdį?

—Malonėkite nusirengti, pa
žiūrėsim.

Gražioji moteris, kiek dirb
tinai varžydamas!, apnuogino 
krutinę. Širdis pasirodė visiš
kai sveika. Daktaras aplamai 
nieko patologiško nerado. Jis 
tiktai surado, jog ji labai gra-

JOSEPH J; GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashląnjd Avė.
Tel. Boulevard 2806

Rez. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Republic 9723

.....  ii»i > m      41nr> tiiii Bu į iii

AKIU SPECIALISTAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

.^frjJTel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius jnmin Kreivas Akis 

v Ištafs’o. 
Ofisas. įr Akintų Dirbtuvė

Laiddtiivlų Sąlygos 
, Lėngvals . Išmokėjimais 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

Lachavich ir Sumiš 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauslal 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2516 arta 2516 
OtfVRTtY't!.

1439 S. 49 Ct., CicetO, III.
TeL Ckaro 5927

ANTANAS PETKUS 
Graborius

KOPLYČIA DYKAI
1410 South 49 Ct.

Tel. Cicero 2199
CICERO. ILL

ATĖJUS LIŪDESIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis

Rėš. 6600 South Artesian Avenue.
Phone ProSpect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 

Dr. P. Z. Žala toris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Štreet 
_________ CHICAGO, ILL._________  
Kiti Lietuviai Daktarai.

berniukas! 
mu balsu 
Bet ponia 
būti:

—Aš nė 
džiaugiuosi 
kultūringais 
taip pat visi

—Žinoma, 
tartinai nusileido vyras ir 
daktaras, bet kada ponia iš 
kabineto jau buvo išėjusi, o 
vyras pasiliko, kad atsilygintų 
daktarui, šis plačiai šypsoda
masis pastebėjo:
' —O, tos moterys. Jos apie 

save kur kas blogesnės nuo
monės, negu mes vyrai; jos 
puikiai jaučia, kad vyrai vi
same kame turi pirmenybę.

—Žinote, daktare, — pa
stebėjo pašnibždomis vyras, 
prisilenkęs prie daktaro au
sies ir atsisveikinimui spaus
damas ranką,—net tame, ka
me moterys save laiko tobu
lesnėmis ir vikresnėmis... ap
gaudinėjimuose, apsimetimuo
se — mes vyrai už jas vikres-

Kadaise turėjusi triukšmingą 
istoriją, Olandija jau apie 100 
metų, nuo Belgijos atsiskyrimo, 
gyvena taikoj. Neit pasaulinia
me kare Olandija, būdama ma
žute 
kraštų 
jos, Belgijos 
išlaikė savo neitralitetą. Nuo 
to laiko manoma, kad tas ma
žas, bet turtingas kraštas am
žinai galės gyventi nuošaliai 
nuo pasaulines istorijos įvykių, 
Anglijos ir kitų Europos galy
bių garantuotu nei'tralitetu pa
sikliaudamas. Juk Olandija tu
ri dideles ir vertingas koloni
jas, kurias išlaikė po sunkių 
kovų su ispanais, prancūzais ir 
anglais. Olandų kolonijos apie 
šešiasdešimt kartų didesnės už 
pačią Olandiją, turinčią tik 34,- 
000 ketv. kilometrų ir 8 mili
jonus gyventojų. Jos kolonijose 
gyventojų apie 54 milijonus, 
taigi vienam olandui tenka be
veik po 7 spalvuotuosius kolo
nijų gyventojus. Tas 
— Niderlandų Indiją 
ro Sumatros, Javos, 
Borneo salos ir 39 
Zundo salyno salelės.
duoda žaliavų . Olandų pramo
nei, aktyvų prekybos balansą 
ir darbą bei tuntą jos gyvento
jams.

Tačiau tos didžiosios koloni
jos sudaro didelį rūpestį maža
jai Olandijai. Ja: 
sti klausimą, ar 
tingų jų kolonijų, 
neitraliteto, kurs 
taikaus ir ramaus gyvenimo 
pagrindą. Norėdama kolonijas 
išlaikyti, Olandija negali išlik
ti didžiosios politikos nuosta
tų nepaliesta. Jos Niderlandų 
Indija yra tarp Singapūro ir 
Australijos, kaip tik pačiame 
Ramiojo vandenyno problemų 
susikirtimo kryžkely. žinomoji 
problema — japonų gyventojų 
perteklius ir jų pastangos iš
plėsti savo 
minę galybę 
žygių ir olandų dėl kolonijų 
likimo 
tams” 
Japoniją, Kinus, Siamą ir In
diją, bet turi didelį pasiseki
mą ir Javoj bei Sumatroj, kur 
neramieji malajiečiai vis la
biau jungiasi į rasinį frontą 
prieš olandiė'čius. Prisimintina
sis malajiečių jurininkų 
limas olandiečių karo 
“Seven Provincen” bbvo 
kus perspėjimo ženklas.
kas dar Japonija tebeperka 
olandų kolonijų produktus — 
alyvą, geležį, sierą', gumą, ta
čiau ir ta prekyba pasidaro 
abėjotinos vertes, jei japoniš
kas dviratis Javoj parduoda
mas už 30 litų, tuo tarpu kai 
olandai tik už *savika’iną par- 
duodami turi keletą kartų bran
giau imti. Ne tik japonai, bet 
ir patys Javos valstiečiai kon
kuruoja olandams, galėdami 
savo vyžiaus derlių pasiūlyti už 
dvigubai žemesnę kainą^ negu 
moderniški plantatoriai su bal- 

buviisią žmoną (jos paveikslas žemai) dėl užtraukimo sko- taisiais vaidininkais.
Jei olandai čia nusileistų, ne-

i.imviAi
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

_________________________Pirmadienis, kovo 4, 1935 
jo vandenyno išeigose susvy
ruotų. Jei dar prisiminsim Ne
senuosius dramatinius įvykius 
— komunistinius neramumus 
Roterdame ir Amsterdame — 
aišku1 darosi, kad Olandijos po^ 
litika vargiai ar galės išsilai
kyti savo pamatuose ir ji bus 
priversta, neitraliteto ramybės 
išsižadėjusi, patekti į didžio
sios politikos įvykių sukurj.



NAUJIENOS, Chieago, ID.

Mano Fasiabcs

na

Ramoškų

BRĄN
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Lietuva Monte Car

kiečiu ir juodveidžiu

Į Opposite Davis Store, 2d Floor |

KULS PAIN

yra Wm

mokėti

Dėl vieno mėnesio!

PETER’ PEN

ang PETBK PEM P

FULLPACK

NOSLACK 
FILLING

Uždirbdavo po $3,000 į metus, 
bet imdavo pašalpą iš valdžios

invest- 
per U.

Pasiryžę ginti Town 
of Lake nuo nieksi-

CAKT YOU 
RBMEAABER.

namu savininkai ko 
už savo distriktą

(SOODBYE, X
FFUBNDS/

JUST ŠOU M O
THE KUOCKEK
OKI THE GATĖS
AMb SEE V/HAT 

HAPPENS. >

ir jitod 
suvaržy

Išeikvojo $800 nini 
gų; aldermonas pra 

še jo pasigailėti

kad 
mėtis 
iki 21 metų

HrthuE 
R Al N 

PROPMAN 
HAS PUT 
OUT 

THE F|RE.

Teismo išvakarėse 
“Daktaras” ban

dė nusižudyti

TH E PAS S

Lietuviai
voja

Žada atšaukti Stude 
baker korporaci

jos receiverį

A MORTALj 
A CAT, AMb 
YOUR. HUAABLE 
SBRVAMT _ 
PETEK F»Ebl.

garbingą opiniją 
vakar vėl pasižy-

Nelaukia kol išmes 
pats rezignuoja

- sekretorius; F 
iždininkas ir p 
finansų raštiniu

(Sp.)

Teisėjas Finnegan panaikino 
šliubą, kuris surišo į porą chi- 
cagietę Henrietta Deemer, 3821 
Pine Grove avenue ir John N, 
Crough, Yonkers, N. Y. polici
jos viršininko sūnų. Pasirodė,

an 
loa mano 
Jis pa a ė 

a.s ilc,- 
u su i-

OF LAKE. — Kaip 
Town of Lake lietu-

Griauna Pasaulinės Pa 
rodos “Skyride”

Prie 18-tos ir
275

’IOME 
OMf 
PETER 
PEN, 

' HAVE 
YOU 

FORGOTTEH 
THE, 

PASS J 
WoR.D*

Eina kalbos, kad netolimoje 
ateityje bus atšauktas receive- 
ris paskirtas didžiulei automo
bilių firmai, Studebaker Kor
poracijai. Bendrovę baigiama 
reorganizuoti ir ji dabar tvir
tai sustovinti. Dirbtuvės ran
dasi South Bende.

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

34 Metus Vidurmiestyje
Mes specializuojamės padaryme 

Platės, Gold Crowns. X-Ray. 
Prieinamos Kainos.

Valandos: 8:30 iki 8:30 v. v.
Tel. HARRISON 0751

Vienatinis Lietuviu 
DEGTINES 
SANDELIS

WESTSIDE
Damen gatvių yra didelė 
pėdų gilumo ir visą bloką 
imanti duobė. Pirmiau ten 
vo akmenyčia, bet vėliau ji 
vo apleista.

Keletą dienų atgal kas 
įmetė šunį j duobę. Per tris 
ras policija ir ugniagesiai suko 
galvas, kaip šunį išgelbėti, bet 
jie nieko negalėjo išgalvoti. O 
šuo tuo tarpu badavo, čypė, 
kankinosi. Nerasdami kitos iš-• 
eities, policistai numetė j duo
bę užnuodytos mėsos, kurią šuo 
suėdė ir netrukus nudvėse.

loj, o Monte Carlo 
Chicagoje

Zarasiškių kliubo susirinkimas 
įvyks kovo 8 d.

Vakar Chicagos pasaulinės 
parodos griovėjai ėmė drasky
ti garsiuosius du bokštus, “’Sky- 
ride”. Griovimo procesas už
truks ilgą laiką, nes darbas 
labai keblus.

Sime "Price lodau 
A s 4A Yiars Aqo 
25 ouncesfor25^

tamsuoliai 
u.iai) ne b 

:> i.ontroici

Su didelėmis ceremonijomis 
ir iškilmėmis t.Dariaus ir Girė
no Legiono Moterų Auxiliary 
rengiasi priimti į savo tarpą 
vėliausias atejunes — naujas 
nares.

Pirmadienį vakare ktfopos 
narės susirinks Hollywood Inn 
svetainėje, 2417 West 43rd St., 
kaip 8 P. MŽ Po atlikimo re
guliarių formalumų, prasidės 
ceremonijos, kurios vėliau pa
sibaigs linksma pare.

Į iškilmes ’ legionierės kvie
čia visas eks-kareivių giminai
tes, Dariaus ir Girėno legiono 
posto narius ir šiaip suintere
suotus žmones. (Sp.)

The funnel-shaped dark eloud, left, is a striking photo of a tornado 
v/hich -struck with greatest force near Wichita, Kas. At tho vortex 
of thc twister the terrific pressuro destroyed buildings and injured 
seores of persons. Two families of nine people living in the wrecked 
home, at the right, escaped serious injury when the tornado stručiu

rūpinsis meksikiečių 
veidžių “imigracijos’ 
mo reikalais.

Kliubo pirmininku
J. Kareiva, 4644 S. Paulina st
J. Sereikis
La viekas - 
Karklelis - 
kas.

Rengia naujų narių 
priėmimo cere

monijas

Borneo m
INTERMAnONALKILULOtC ICD

Tris dienas badavęs 
275 pėdų duobėj 

šuo nudvėse

Tuo pačiu laiku kai Lietu
vos Valstybės belotas linksmi
no Rivieros montecarliečius, 
Monte Carlo baletas pasekmin
gai linksmino amerikiečius.

Penktadienį, kovo 8 d., gar
susis Monte Carlo Ballet Rus- 
se antru kartu šį sezoną atsi
lankys Chicagos. Angažuotas 
trim dienom, baletas, kaip ir 
ankščiau, pasirodys Chicagos 
publikai Auditorium Teatro 
salėje, prie Wabash ir Harri- 
.son gatvių.

Baletas atliks penkis progra
mos, vieną penktadienį vaka
re, du šeštadienį, ir du sek
madienį, kovo 10 d . Jžanga 
nuo 83c, iki $2.75.

Inžinieriai su dideliu pasidi
džiavimu kalba apie gerą veiki
mą moderniškų mašinų. Bet 
dar nei vienos mašinos nebuvo 
išrastos tokio tobulumo ir taip 
gerai subudavotos, kaip žmo
gaus kūnas, žmogaus anatomi
ja. Jus niekur negalite rasti to
kios pumpos, kaip žmogaus šir
dis. Jei tik žmogus užsilaiko 
tinkamai, jo širdis gali veikti 
šešis šimtus tūkstančių valan
dų. širdis plaka keturis tūks
tančius tris šimtus ir dvide
šimtį sykių per valandą ir 
pumpuoja penkioliką galionų į 
valandą. Niekur negalite rasti 
tokio telegrafo mechanizmo, 
kaip yra žmogaus nervų siste
ma. Nėra nei vieno radio, kad 
turėtų tokį balsą, kaip žmogus. 
Nėra nei vienos kameros taip 
tobulos, kaip žmogaus akis. Nė
ra nei vienos tokios ventiliaci
jos, kaip žmogaus nosis, plau
čiai ir oda. Nėra nei vieno elekt
ros aparato (switchboard), ku
ris galėtų susilyginti su nugar
kauliu. Ar tai neverta tokį pui
kų mechanizmą pagerbti ir jį 
tinkamai prižiurėti ir užlaikyti? 
Verta!

Lietuviai turi patarlę: “Svei
kame kūne, sveikas ir protas”. 
Užtai užlaikykime savo kūną 
sveiku ir gražiu.

jis laimėjo rin- 
jais naują termi- 

: — tad reikėjo

Saugumas jūsų 
mentų apdraustas
S. Government ištaigą— 
Federai Savin gs and Loan 
Insurance Corpora t i o n, 
VVashington, D. C.

Federales valdžios įsteigta 
Federai Ilousing Administra
cija, kuri rūpinasi teikimu 
kredito namų savininkams, 
įrengs Chicagoje dviejų milio- 
nų doleri vertės kambarį. 
Darbas jau dabar vykinamas.

Kambarys puošiamas ir įren
giamas parodai, kuri atsida
rys kovo 15 d., ir tęsis iki ge
gužės 15 d. Tikslas yra pa ro
dyti namų savininkams kokie 
yra nauji stiliai kambarių 
įrengimui ir kokie yra vėliau
si patogumai.

di:k e;
brauskie 
street, 
ir Bronislovą Gintautienę, 1919 
South Harding avė., ir sun i, 
Jo. ą Ramošką, 6(38 S. Praii ie 
avenue.

WESTSIDE — Kaip vakar 
municipialiame teisme turėjo 
įvykti svarstymas bylos prieš 
Frank Vicek, 38 metų “dakta
ro”, kuris praktikavo mediciną 
be leidimo. Užvakar naktį jis 
bandė nusinuodyti atsukęs ga- 
są, bet policija pasiskubino j j 
Išgelbėti bylai. • ■

Spaudoje jau buvo pasiro
džiusi žinutė, kad buvo su
tvertas Zarasiškių kliubas. 
Taip, kliubas jau gyvuoja. Prie 
kliubo prisirašė nemažas bu4- 
relis draugų zarasiškių. Bet

rašytoju 
nepaiko, 
neku.turingą 

nerčt i labi
j a/.'nti su gimdymų kon ro’.e, 
patarčiau perskaityti nors šias 
ii is knygas angių kalboje. Pa
matysite, kad net kfZ.au kai (tik, 

no m a, ne toxie
kaip “Draugo" h: o 
sipric. ina gimdj'l 
Šiai los knygos:

1. The Rhythm of Steriiit. 
and Fertility in Women, by Le> 
J. Latz, M. D. (užgirta katali 
kų dvasiškijos).

2. The Sterile Period in Fa
mily Life, by the Very Reve- 
rend Valere J. Coucke and 
James J. Walsh, M. D. (užgir
dą kardinolo Hayes).

3. Legitimate Birth Control, 
According to Nature’s Law, in 
llarmony vvith Catholic Moral- 
ity, by the Reverend John A. 
(FBrien, Chaplain of Catholic 
Students, University of Illinčis, 
with an introduetion by Bishop 
John Francis Noll of Indiana.

VVishita, Kas. — Tornado (didele viesulą), kuris siautė Kansas valstijoj. Daug1 namų tapo apgriauta ir nemažas skaičius žmo 
nių sužeista.

jaunasis” buvo nepilna-
— truko vieno menesio

SderalSavings
AND LOAN AUOCIATION

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1S79
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

Sykį savo prs» abose 
Lp.e gimdymų kunlra.ę.
* Įkali',o 
pa labos

Lietuvos buvo gauta ži- 
kad Radviliškyjė vasario 
mirė Ona Ramoškienė, mo- 

cagiečių pp. 
ė turėjo t ii 
, pp. Si lėmėją D m 
s. ę, 4635 S. Richmond
Viktoriją Gombragienę

Joliet ir Slateville kalėjimų 
viršininkas Frank D. Whipp 
paskelbė netrukus rezignuo
siąs. Išbuvęs kalėjimų “warde- 
no” vietoje per du metus, jis 
nugirdo, kad dabartinė admi
nistracija žadanti jį pakeisti, 
tad jis nelauksiąs kol jį išmes...

T0WN 
apsaugoti 
vių distriktą nuo meksikiečių 
ir negrų atsikraustymą? Kaip 
apvalyti gatvių kampus nuo 
jaunų bomukų? Kaip pagerin
ti lietuvių apgyventas vietas?

Tais ir kitais panašiais klau
simais dabartiniu laiku yra su
sirūpinę Town of Lake lietu
viai namų savininkai. Ketvir
tadienį vakare įvyko skaitlin
gas Town o f Lake Property 
Ovvnerp ąųsjripkimas . vietinės 
parapijos svetainėje, kur susi
rinkę nutarė imtis griežtų prie
monių reikalų pataisymui.

Kreipsis į policiją
Jie paskyrė komisiją, iš pp. 

Wm. J. Kareivos ir J. Serei- 
kio, kreiptis j policiją ir parei
kalauti, kad ji apvalytų visus 
kampus nuo jaunų bomų-brę- 
stančių piktadarių ir neleistų 
jiems kelti triukšmus naktimis.

Dviejų mihonų dole- 
Irių vertės kambarys

daugelis draugų zarasiškių dar 
nepriklauso prie kliubo.

Taigi, gerbiamieji, kurie ma
note prisirašyti prie kliubo, 
ateikite į sekantį kliubo susi
rinkimą, kovo 8 d., 8 vai. vak., 
p. žūkausko svetainėn, adresu 
2126 So. Halsted Street.

Del platesnių informacijų 
galima kreiptis j kliubo valdy
bą sekamai:

M. J. Šileikis, pirm., 
1739 So. Halsted St.

Alex Saikus, užr. rast., 
2126 So. Halsted St.

U. Žukauskienė, ižd.
2126 So. Halsted St.

Botirbon Degtinė, 3 mėnesių se
numo, 90 prof. $4 A "7 E 

keisas .......   .1 U. I □
My Okl Pa). 8 mėnesių

senumo, 90 pr. $1 O E A 
keisas ..................  ■ O.UU

Kentucky Co!t, 1 metų
senumo, 100 pr. $1 7 EA 
keisas .... .........  ■ ■ U

Parduodam visokia degtine, ko
kia tik randasi ant marketo ir 
ko jūsų širdelė pageidauta.

INTERNATIONAL
WHOLESALE

WINES & LIQUORS
4611 S. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470

Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 

5 iki 20 metų
TAUPYKIT PINIGUS MUSŲ DRAUGIJOJ

t
 Mes mokam 4% už kiekvieną dolerį 
dividendų, pagal uždarbio. Praeityje 
išmokėjome 4%.

Musų draugija yra viena iš tvirčiau
sių finansinių įstaigų po Federai Val
džios Priežiūra.

Mums depresija visai nepakenkė. 
Reikalaudami visada galite gauti savo 
sutaupytus pinigus. Įstojimo 
nereikia.

PKIN-EXPELLERB
T*«h Mark *«. U.a* PM. <X

Visokiems muskulų 
skausmams palengvinti

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERJ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus^fT

34-to wardo aldermonas Matt 
Porten, kuris taryboje laimėjo 
sau nelabai 
pas kolegas, 
mėjo.

Antradienį 
kimus ir su . 
ną tarnyboje 
“pasirodyti”.

Į teismo rankas pakliuvo vie
nas pilietis iš 34-to wardo, Wil- 
liam Schumacher, 2624 Homer 
st. Per paskutinius du* metu 
Schumacher išgavo prigavystė- 
mis $895.00 neva pragyveni
mui. Tuo tarpu paaiškėjo, kad 
jis ir kiti šeimynos nariai dir
bo ir 4 metus pelnydavo apie 
$3,100.00.

šelpimo įstaiga, Illinois Em- 
ergency Relief Commission pa
traukė “bedarbį atsakomybėn, 
štai, dabar buvo proga Porte- 
nui. Nuėjo pas teisėją ir ko
legiškai jam pakuždėjo, kad, 
“well, žinai kaip yra...”

Teisėjas nusprendė, kad 
Schumacheriui išpultų į metus 
laiko skolą šelpimo įstaigai su
gražinti, o kam čia dar gerą 
žmogų į kalėjimą kišti!...

NOW TO 
OPEM 
THE 

GATĖS 
To THE 
LAHDOF 
JUST 

SUPPOSIN

Lietuvoje mirė chi 
cagiečių pp. Ra
moškų motina

DON’T
NEGLECT

DRI^

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

RF.COMMCNDFD
40 YFARS

ALWAVS UNIFORM 
DEPENDABLE

OUICKLY '

TIRED 
i REDDENED.

EYES
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PAŠALPOS JAU NE BAISIOS

MOTERŲ TEISĖS FRAKCIJOJE

Amerikos kapitalistai dabar bombarduoja preziden
tą ir kongresą, kad bedarbiams butų duodamos pašal
pos, bet kad tik nebūtų skiriama pinigų viešųjų darbų 
programui.

O kaip čia seniai tie patys elementai šaukte šaukę 
prieš “dole”. Kapitalistų kontroliuojamoje spaudoje bu
vo diena iš dienos aiškinama, kad pašalpos “demorali
zuoja” bedarbius, kad jas ‘teikti esą priešinga “ameri
koniškai dvasiai”, ir t. tt.

Tie argumentai pasirodė tušti. Patys jų autoriai 
jais nebetiki. Nes gyvenimas privertė darbdavių klasę 
pripažinti, kad ekonominio krizio metu visuomenė turi 
rūpintis tais darbininkais, kurie negauna darbo. Jeigu 
visuomenė jais nesirūpintų, tai darbininkai pakeltų 
prieš ją maištą.

Beveik visose šalyse moters jau turi balsavimo tei
sę, tik Francijoje dar ne. Sakoma, kad franeuzai esą 
labai mandagus kavalieriai santykiuose su moterimis. 
Bet mandagumas, matyt, yra vienas dalykas, o teisių 
pripažinimas — kitas. \

Moterų balsavimui Francijoje priešinasi liberalai, 
kurie tenai dar tebėra stiprus. Jie bijo, kad moters bal
suos taip, kaip joms padiktuos katalikų bažnyčia. O kle
rikalai yra priešingi moterų balsavimui “iš .principo”. 
Tokiu budu jos ir negauna tos teisės.

Tačiau, stiprėjant Francijos parlamente socialistų 
įtakai, moterų balsavimo šalininkę skaičius auga. Aną 
dieną atstovų butas jau priėmė įstatymo sumanymą, 
kuris tą teisę suteikia moterims. Bet kažin ar jį praleis 
senatas? r

Francijos parlamentus — taip, kaip ir Amerikos 
kongresas, susideda iš dvejų rūmų. Kiekvieną sumany
mą turi priimti atstovų būtas ir senatas, pirma negu 
jisai pavirsta įstatymu. Senatą tenai šiuo laiku kontro
liuoja vadinamųjų “socialistų radikalų” partija, kuri 
tikrumoje yra niekas kita, kaip liberalai su laisvama
niška spalva.

Apžvalga
MIRĖ BAGOCIENĖS MOTINA

“Tėvynė” praneša, kad vasa
rio 25 d. mirė SLA. preziden
to, F. J. Bagočiaus, * žmonos 
motina, Ona Kazlauskienė, gy
venusi ūkyje nėtoli 'Pittsbur- 
gho.

“Naujienos” reiškia savo 
užuojautą velionės artimiesiems 
ir giminėms.

VIDURINIAI SLUOKSNIAI IR 
DARBININKAI

Lietuvos socialdemokratų iš
eivių leidžiama Paryžiuje “Ko
va” rašo:

"...įsigalėjimas fašizmo ei
lėj šalių parodė, kokios ‘di
delės reikšmės turi taip va
dinami ^viduriniai sluoksniai’- 
—- ūkininkai, amatininkai,’ 
tarnautojai, Smulkieji Ipirk- 
liai, vdldininkai, — kuriuos 
marksizmas skaitė nykstan
čia (bet -ne tarnautojus ir 
valdininkus. —— ‘*N.” ’Red.), 
tarpine klase. Gyvenimas ro
do, kad * ‘vidurinieji sluoks
niai’ visai nenyksta, o tar-
nautojų skaičius paskutiniais pavyzdys, pramoningose šalyse 
metais, imaiit nuošimčiais, 
didėja net greičiau, ‘kaip dar
bininkų skaičius. Socialistai
turi Ieškoti 'bendro fronto’ tiris “vargiai gdli kn gero duotizfnos. Susidaro įvairiausių -dujų

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

Višaky mo kalni t
Chicagoje — paštu:

Vidams
Pusei metų —--------
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui ~______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 3c
Savaitei 18c
Menesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams •••••••••••••••••••••••*•••♦•••••••• $7.00
Pusei metų ....._____— 3.50
Trims menesiams.................  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.

su viduriniais sluoksniais, 
nes kitaip yra 'pavojus, kad 
ir bendrai su komunistais 
fronto neatlaikys. Mes abe
jojame, kad susidėjimas su 
komunistais palengvins su
rasti bendrą kalbą su vidu
riniais sluoksniais ir, pavyz
džiui, socialistai Skandinavi
jos šalyse, Anglijoj, čechoslo- 
vakijoj, nenorėdami savo po
zicijų silpniriti, su komunis
tais susitarimo neieško.”

I 

Laikraštis, be to, nurodo, kad 
Saaro dištrikte “bendras fron
tas” su komunistais neapsaugo-: 
jo nuo “visiško pralaimėjimo”.! 
Greičiaus reikėtų pasakyti, kad 
jisai prisidėjo prie pralaimėji
mo.

Mes manome, kad “Kova” 
teisingai pabrėžė “vidurinių 
sluoksnių” svarbą kovoje su 
fašizmu. Kai kuriose šalyse 
vieni-ūkininkai‘dar sudaro dau
gumą gyventojų (pav.> Lietuvo
je). Kitur /gyventojų 'dauguma 
susideda iš ūkininkų ir smul- 
kh/jų Ibizniėfių (pav. Francijo
je). Be to, visur sparčiai auga 
tarnautojų (valstybės, pramo
nės ir t. t.) skaičius. Todėl aiš- 
'kti, kad vien tik pramonės pro
letariatu remtis negalima.

Pagalios, kaip rodo Anglijos 

ir patys darbininkai, nėra ko
munizmo draugai. Todėl ta idė
ja "bendro fronto” su komunis-

LIETUVIS APSKUNDĖ

Juozas Tysliava “Vienybėje” 
rašo apie Šlykštų vieno 'pavy
duolio pasielgimą, užsimaniusio 
paveržti valdišką darbą p. 
Strumskiui. Sako:

"Musų korporacijos direk
torius, žinomas visuomenės 
veikėjas, X. Strumskis, tar
nauja Brooklyno miešto val
dyboje. Tai Idbai gerai. Ro
dos, lietuvis turėtų džiaugtis, 
kad įjo brolis turi valdiško 
darbo gabalą. Bet kur tau! i

"Atsirado koks nors... ku
ris užsimanė tos vietos. Bet 
kaip atimti? Reikia skųsti. 
Keikia pasakyti, kad p. 
Strumskis ima kyšius... O ar 
tai tiesa, tai nęj..., nei jo 
draugų sąžinei svarbu. Juk 
tikslas pateisina priemones.

"Tai kaip dabar gali pava
dinti tokį žmogų, kuris, pats 
būdamas lietuviu, taip pik
tai skriaudžia savo brolį, taip 
pat lietuvį?” 
Tysliava sako, kad

daugiau tokių nenaudėlių, kaip 
tas skundikas. Už jo pečių, gir
di, slepiasi “visa ištisa kompa
nija”, kurios dalyvių vardus 
rašytojas žada išvilkti į aikštę.

Tokios rųšies nenaudėliai, iš 
tiesų, tai — kaip piktžolės dir
voje, kurias reikia- išrauti su 
šaknims.

Deja, tenka pasakyti, kad ši
tokio "brudo” pas lietuvius ne
trūksta. Pavydo pas juos daug, 
o kerštingumas dažnai pereina 
visas ribas. Pavyzdžiui, pašau-
- -- - ‘    ........................... — - - 1 -  - ■■   

yra ir

: Apie Įvairius Dalykus į

GAISRO PAVOJUS
Nuodingos dujos suda

ro dideli pavojų. — 
Profesoriaus Olsen 
eksperimentai. —Nuo 
dingų dujų ryšys. — 
Nuo gaisrų Ameriko
je per metus netenka 
gyvasties 10,000 žmo
nių. — šiurpulingos 
gaisrų tragedijos. — 
Kaip gelbėtis nuo gai
sro.

Kodėl gaisras yra jlabai pa
vojingas?

Tai gana keistas klausimas. 
Juk mes visi žinome gaisro pa
vojų. tinome, kad ugnis yra 
toks daiktas, su kuriuo nega
lima žaisti ir šposus krėsti. 
Kas tik patenka j ugnį, tas 
tampa sunaikintas. Nedaug tė
ra tokių daiktų, kurių neįvei
kia ugnis.

Tai šventa tiesa. Tačiau lai
ke gaisro žmogaus gyvastei di- 
džiausj pavojų sudaro ne ug
nis, bet dujos (gazai). Jeigu 
mes kiek toliau esame nuo 
gaisro, tai ugnis ųegali mus 
pasiekti, neguli mus sunaikin
ti. Visai kitaip yra su nuodin
gomis dujomis. 'Jos dažnai pu
sėtinai toli šiokia ir smarkiai 
veikia.

Dr. John C. Olsen, Chemijos 
profesorius, per daugelį metų 
studijavo gaisrą ir jo pasėkas. 
New Jersey valstijoje jis tu
ri savotišką laboratoriją, kur 
daro eksperimentus. Ta labo
ratorija susideda iš -trobesio., 
padalyto iš nedegamos medžia-( 
gos. Todėl tas trobesys yra 
nuolat deginamas, jame nuolat 
įvykšta gaisrai.

‘Profesorius Olsen šimtus tų: 
gaisrų yra išstudijavęs. Ka-’ 
dangi pdts trobesys nedega, 
tai j jo vidų sudedama įvairus 
daiktai, kurie paprastai randa
si namuose. Medžio daiktai, vi-> 
sokios rųšies drabužiai, sudė
vėti kilimai, popiergaliai ir t.t.

Kada Visa tai Uždegama, tai 
įvyksta toks pat gaisras, ‘kaip 
ir bile namams degant. Pro 
langus veržiasi dūmai ir lieps-

lio karo metu “Naujienas” nuo
latos melagingai skųsdavo val
džiai tam tikri “geri tautiečiai”, 
ir vienu tarpu valdžia, tais 
skundais patikėjusi, jau rengė
si musų dienraštį uždaryti! Tik 
kai buvo (rodyta, kad skundi
kai buvo melagingai išvertę 
“Naujienų” straipsnius, kuriais 
jie savo skundus rėmė, tai val
džia davė mums ramybę, nes ji 
įsitikino, kad jos “informuoto- 
jai” yra niekšai.

Prie progos galima pastebėti, 
kad ir tos purvinos atakos, ku
riomis tam tikri gaivalai sten
gėsi diskredituoti lakūną Vait
kų ir ALTASS valdybą, buvo to 
paties pavydo ir begėdiško 
kerštingumo vaisius. Tūlas gai
valas bėgo net į teismą valdy- 

‘bą skųsti, o kiti tokios pat rų- 
šies pavyduoliai ir kerštinčiai 
jį kurstė ir drąsino. Eik, girdi, 
trauk juos į teismą, o mes tau 
padėsime! Ir atsirado durnių, 
kurie nesisarmatijo net savo pa
vardes pridėti prie humbugiško 
skundo. Mclrose Parke keli de- 
sėtkai žmonių šitaip apsiskan- 
dalino. Ir ką jie laimėjo? Nie
ko, apart gėdos, — nes teisė
jas tą visą idiotišką skundą at
metė su panieka ir dar pasity
čiojo iŠ tų, kurie pradžioje duo
da dolerį savo "patriotizmui” 
parodyti, o paskui bėga skųstis.

Taigi ne vien Brooklyne yra 
lokių “piktžolių”. Jos turi būti 
išnaikintos, nes, anot Tysliavos, 
“jeigu mes patys savo dirvos 
neravūsim, tai ilgainiui visi 
piktžolėmis virsim!”

anglies viendegio, kas, žinoma, 
veda prie greitesnės mirties.

čia bus pravartu pažymėti 
tas faktas, jog ir gazolino ga
rai yra pavojingi. Tad reikia 
vengti tų vietų, kur daug ran
dasi gazolino garų.

Kiekvienais metais Ameriko
je niro gaisrų Žūna apie 10,000 
žmonių. Daugumoje atsitikimų 
jie yra ne ugnies, bet aukš
čiau suminėtų nuodingų dujų 
aukos. Iš degančių namų jiems 
nepasiseka pabėgti vyriausiai 
dėl to, kad dėl tų dujų jie ne
tenka sąmonės ir sudega ug
nyje.

Viena didžiausių tragedijų 
vyko prieš kelis metus Cleve- 
ande, kur sudegė ligoninė. Li

goninės skiepe buvo sukrautos 
X-spindtdių filmos. Filmos už
sidegė ir pagamino nuodingas 
dujas. Rezultate žuvo 125 žmo
nės.

MARCAS RAUKAS

(Tęsinys)
Romanas butų buvęs trumpes
nis ir šklandesnis, jei auto
rius butų paleidęs savo hero
jų tiesiai pas dėdę tam ma
žam miestuke už Naujorko ir 
paskui tik keliais žodžiais, 
praeidamas, užsiminęs Prano 
tėvus, sodžių ir vaiko dienas. 
O iš viso, Cvirkai nereikėjo 
savo herojų eksportuoti į tokį 
nežinomą kraštą, kaip U. S. A. 
Manau, butų daug gražiau išė
ję, jei»jis butų įbrukęs jį į 
kulkosvaidį ir nušovęs ant 
Marso. Tos planetos gyveni
mo, papročių ir tvarkos nieks 
iš musų nežinome. Ten Kru- 
kas butų galėjęs ir karalium 
pastoti ir tai mes nebūtumėm 
gdlėję pasakyti: “Tai negali
ma. Netiesa.”

Paskui "romanas” neturi 
fabulos. Niekas peužsimezga. 
Vienas skyrius neveda, nCtrau 
kia skaitytoją į kitą Skyrių. 
Neateina j galvą: “Kas toliau 
bus?” Tai iš lopų sudurstyta 
sermėga, tai “člul-dul-dudelc”, 
kur ar ką pridėsi, ar atimsi, 
vistick, bus ta pati “dul-dul- 
dudclė”. Jau čia pat bėda, o 
kas bus toliau? Atrodo, kad 
autorius pirmiausia turėjo pa
rašęs bent tris noveles: vieną,

kurios pripildo trobesį, o vė
liau1 išsiblaško po orą.

Tos dujos 'kaip tik ir sudaro 
rimčiausį pavojų.

Pavojingiausių jdujų susida
ro, kai dega kilimai (karpetai), 
vilnoniai ir šilkiniai drabužiai 
Jie pagamina prūsinės rakš
ties ir vandenilio sieros (hydro- 
cyanic ir hydrogen sulphide) 
dujas. Tai nuodingiausios du
jos, kokios tik 'yra žinomos. 
Pakanka vieną kartą įtraukti 
tų dujų, kad atsiskirti su šiuo 
pasauliu. Kai kuriose valstijo
se prūsinės rukšties dujos pa
vaduoja elektros 'kėdę. Vadina
si, tomis dujomis yra galabi
jami kriminalistai. Tos dujos 
neturi jokio kvapsnio. Tad nė
ra galimybės pastebėti, ar jų 
randasi ore, ar ne.

Kitoks reikalas esti su van
denilio sieros dujomis. Tos du
jos turi nepaprastai biaurų ir 
nemalonų kvapą, — smirdi, 
kaip užperėtas kiaušinis.

Pažiūrėkime dabar, kokių 
dujų pagamina kiti degantys 
daiktai. Pavyzdžiui, medis, 
dirbtinis šilkas, medvilnė ir po
pierius. Kai tie daiktai dega, 
tai paprastai atsiranda anglies 
viendegio ir dvidegio dujų 
(carbon monoxidę ir carbon 
dioxide). Tiek vienos, tiek ki
tos dujos yra pavojingos. La
biausiai, žinoma, anglies vien
degio dujos. Del jų įvyksta la
bai daug nelaimių. Sakysime, 
laikraščiuose gana dažnai tel
pa žinių apie nelaimingus įvy
kius garažuose. Paleidžia žmo
gus automobilio motorą ir su
kniumba negyvas prie rato* 
Tai atsitinka todėl, kad vęU 
kiantis motoras gamina ang
lies 'viendegio dujas. Kadang 
garaže oro nedaug 'tėra, tai tų 
dujų prisirenka toks kiekis, jog! 
užmuša -žmogų.

Anglies viendegio dujos tu-< 
ri tą savybę, kad sulaiko de
guonį (oksigeną), — neleidžia 
kraujui jį išnešioti po Visą or
ganizmą. Padarinyje žmogus 
labai greit miršta. O jeigu ran
dasi angliūs dvidegio, tai mir-! 
tis įvyksta dar greičiau. Aug-. 
lies dvidegio dujos dusina žmo
gų -ir verčia jį smarkiau kvė
puoti. O juo smarkiau jis kvė
puoja, tuo daugiau įtraukia ' i ■■

Kita baisi tragedija įvyko 
Columbus kalėjime, kur žuvo 
320 žmonių. Dėl susidariusių 
dujų kaliniai savo kameruose 
nusilpo ir nebepajėgė pabėgti, 
kai kamerų durys buvo atra
kintos.

Paprastai manoma, jog gais
rui atsitikus reikia pulti ant 
grindų ir šliaužti. Girdi, prie 
grindų mažiau nuodingų dujų 
tėra. Tačiau toks manymas yra 
klaidingas. Profesoriaus Olsen 
tyrinėjimai rodo, jog ta vieta 
kaip tik yra pavojingiausia. 
Mažiausiai nuodingų dujų su
sidaro palubėje. Bet kadangi 
palubėmis mes šliaužti negali
me, tai tenka padaryti kitą ge
riausių pasirinkimų. Būtent, 
bėgti kiek pasilenkus. Mat, tarp 
keturių ir penkių pėdų aukš 
tumoje nuo grindų randasi pa
lyginamai liuesas nuo nuodin
gų dujų oro sluoksnis.

Autorius supliuško prie Am. arklio
kitą, kur Levinskis tampa 
Kruko konkurentas, ir trečią, 
Aspkrities miestas. Iš tų vietų 
išeitų nieko sau novelės. Pas
kui Cvirka pradėjo durst i tas 
tris noveles ir durstė jas sku
bėdamas. Na, ir pasekmėje jis 
gavo iš to viso nei velnią, nei 
gegutę.

O dabar smulkmenos. Svar
bios ir jos. Fabula yra roma
no ar novelės skeletas, o 
smulkmenos, landšaftas, jo 
plunksnos. Taigi, jei žąsies 
plunksnomis apkaišysi vištą, 
ji bus labai keista višta. Keis
tas ir Cvirkos romanas —tai 
paprastas rinkos žvirblis, ap
krautas neteisingomis plunks
nomis, kurių jis nepaneša. 
Cvirka stumdė savo herojų po 
Ameriką, bet prieš akis ture-, 
jo Lietuvos sodžių ir Kauną. 
Kaip kur dvelkte dvelkia sod
žiaus tvartas. Sako, kad ir 
sapnuodamas žmogus teišsap- 
nuoja -tik arklį su katės ko
jomis, tik tai, ką jis kada nors 
matė ar pergyveno. George 
Sand kelis mėnesius studijuo
davo apielinkę ir trobesius, 
kur jis rengėsi nukraustyti 
busimą savo herojų. Tą patį 
darė ir daro ir kiti tsąžiningi 
romanų rašytojai. Sinclair 

kur Sešpudis išsideria kiaulę, Lewis, Upton Sinclair ir kiti.
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Cvirka neparodė rašytojo są
žinės ir pagarbos literatūrai. 
Na, pažiūrėkite, kas išėjo:

Laivas. “Trečios klasės ke
leivis užmigo savo siauroje, į 
grabą panašioje lovoje.” O 
kai Pranukas ne lovoje, tai 
besimaišo sau tarp biznierių, 
komercentų, net tir viena mili
jonierė viliojančiai žvilktcrė- 
jus į jį. Trečioj klasėj. Cvir
kai reikėjo užeiti nors į tą 
laivelį, kuris plauko Nemune 
prie Kauno.

Rrodvėjus. Iš laivo Pranas 
magiškai pateko tiesiai į Nau- 
jorką ieškoti savo dėdės, kuris 
gyvenęs mažam miestely kur 
nors už to didmiesčio, ir dvi 
dienas ir naktis vaikas klai
džiojęs Brodvėjų. Nežinia, ar 
su naginėmis, ar be, bet su 
čerkasiniu garniloriu ir su 
maišeliu ant nugaros. Iš to 
vieno išeina Brodvėjus. Bet 
šia daugiau Cvirkos "Brodvė
jaus”: "Jis pasiekė patį karš
čiausią gatvės centrą su par
kais ir fontanais, kur buvo 
“pilna plepių ir žindukų vai
kų.” Gegutės tai nesimatė.

Golfas. “Jaunų Vyrų ir 
Mergaičių draugija ruošė ne
kaltus šokius, pyragaičių val
gymo kontestus... ir golfo run
gtynes...”

Gamta. Pranas su Meri nu
vyko į pikniką. Penkioliką 
mylių ėjo pėsti, paskui trauki
niu važiavo, o piknike gėrė 
ir šoko polką, o kai palindo 
po medžių, “tai dideli ir stam
bus lašai krito iš lapuotų me
džių, užsilikę dar nuo ryto 
rasos.” Buvus saulėta diena, 
bet vakare, kai sutemo pradė
jo lyti ir Meri palindo po savo 
lietsargiu. Amerikoje žmonės 
nesiveža lietsargių į piknikus.

Piknikas. “Pirmas piknikas 
bus jos gyvenime.” O Meri 
yra užaugus, čiagimus mergi
na, lanko kolegiją, čia vaikai 
dar mamų rankose pradeda 
lankyti piknikus. Gal Meri ir 
buvo tokia keistuolė, kuri už
augo ir tik dabar su Franku 
pirmą kartą nuvyko į pikni
ką. Bet kam tas piknikas į- 
kištas į romaną? Ar ne tani, 
kad parodyti amerikiečių liuo- 
slaikio gyvenimą, pamėgimą, 
papročius? Paskui ir pats pik
nikas be veido, nežinai ar jis 
yra lietuvių, amerikonų, ar 
kitų kokių.

(Bus daugiau)
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MUSŲ SKAITYTOJAI
Raštai skiriami | S| Skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 

“Musų Skaitytojams” būtinai pridėdami Savo vardų Ir pavardę.

Dėl Cicero Improve 
ment Kliubo

porąCICERO — Dar nors 
žodžių apie Lietuvių Impro- 
vement Kliuvo Ardytojus. Lie
tuvių Improvement Kliubas 
pastaraisiais laikais byvo la
bai gražiai susiorganizavęs. 
Rinitai ir pavyzdingai veikda
mas, minėtas kliubas buvo 
daug lietuviams gero padaręs, 
ypač namų savininkams.

Ret prieš primary balsavi
mus šeši kliubo nariai — po
litiški triukšmadariai
rejo Kliubo pirm. A. F. Po
cių įtraukti į vienpusišką po-

no-

VAKAR IR 
ŠIANDIEN

litiką. Nepasisekus jiems tai 
padaryti, jie pradėjo pirminin
ką šmeižti, ardyti kliubą ir 
tokiu budu kenkti lietuvių ge
ram vardui.

Cicero yra virš 4000 lietuvių 
gyventojų. Didžiuma jų yra 
prasilavinę ir rimto budo žmo
nes, 
kiotų 
vyną, 
kad
juos sukilęs, tai jie ėmė me
luoti, manydami tuo budu iš
siteisinti. Bet daugiau su
pratimo turį, jiems netiki ir 
sako, nieko bendro su jais 
daugiau neturės, nes jie pa
darę užtektinai nesmagumo 
lietuviams. Juozapas,

Jie nenori, kad kas val- 
jų gerą vardą po pur- 

Ardytojai, matydami, 
lietuvių ūpas yra prieš

džiui, lietuvių apgyventame 30- 
me prečinkte Beck gavo 147 
balsus, o Lindell 118. Kituose 
lietuvių precinktuose irgi pa
našiai buvo.

Ant rytojaus po rinkimų bu^ 
vo vėl kliubo susirinkimas. Ir 
čia rėpUblikonai su komunis
tais sukėlė didžiausią jomarką 
ir atkreipė visas atakas prieš 
adv. J. P. Waitchių ir A. Ju
cių — kam jie darbavosi prieš 
republikonų kandidatą, o rėmė 
Becką. Vos vos nebuvo prieita 
prie muštynių, bet ačiū Brh‘- 
n ui barzdaskučiui ir S. Misiū
nui šiaip taip pasisekė ergel| 
numalšinti.

Na, 
tuviai 
veikti

ar su tokiu elgesiu Be
gali ką nors gero nu- 
politikoje?

— Kliubo Narys.

Sausra Chicagos po 
licijai! Negali lan

kyti saliunų

Per pirmus du šių metų mė
nesiu, Chicagos miestas surin
ko $3,258,393 už automobilių 
laisnius. Į tą sumą neįeina val
stijos kolektuojami mokesčiai.

Rosekindo policija suėmė Roy 
Cloutier ir jo žmoną Queen, 
638 E. 89th st., už sumušimą 
šelpimo Ištaigos darbininkės, 
Beatriče Meany.

Buvęs sanitarinio distrikto | 
viršininkas ir turtingas real- 
estatininkas HoVvard W. Els- 
more šiandien pasiduos federa- 
lės valdžios agentams už išsi
sukinėjimą iš income taksų mo
kėjimo.

Juodveidžių kunigas Wash- 
ington Wainwright nušovė va
gį, kuris įsibrovė j jo namus* 
3311 East 91st St.

Detektyvai New Yorke suė
mė piktadarį, Louis Wolfe, ku
ris gruodžio 6 d. 1932 m. api
plėšė paštą prie Adams ir Dear- 
born gatvių, Chicagoje. Vagies 
grobis siekė $237,000.

Evanstonietis Robert Leffing- 
well, 216 Lake St., patraukė į 
teismą Chicagos policiją “už su
mušimą ir įkalinimą”. Reikalau
ja $25,000.

Prie 51-mOs ir Artesian gat
vių vakar susidūrė didžiulis 
trokaš pilnas laikraščių ir gat- 
viakaris. Kilo gaisras, bet gais
rininkai gatviakarį 
Du buvo sužeisti.

Bežaizdamas su 
nusišovė 13 metų 
Miland Suess, 
avė.

Chicagos eleveitęrių bendro
vė žada įvesti dvi autobusų li
nijas sujungimui visų eleveite- 
rių linijų. Jų yra 6-ios.

Garfletd Parke atsidarė gėlių 
paroda, kuri tęsis per Visą ko
vo mėirėsj. Daržininkų naudai 
parodoje bus skaitomos paskai
tos apie gėlių auginimą, etc.

Ledui įlužus Michigan ežere 
paskendo 11 metų berniukas, 
Ilobert Morris, 708 Cornelia st.

Kadangi “jo galvoje viskas 
susimaišė”, fotografas Roland 
R. More hUsižUdė Mortison 
viešbutyje. Jis sirgęs, bet dak
tarai niekUomei tikrai nepaka
kę kas su juo yra.

išgelbėja.

revolveriu 
berniukas, 

1123 AShbury

NėžiniA, kaip ilgai, bet Chi- 
cagos policija turės pergyventi 
didelės sausros laikotarpį. Ko- 
misionierius James P. Allman 
išleido įsakymą, kuris draudžia 
policistams lankyti alines ir 
malšinti troškulį svaiginamais 
gėrimais. Jie galės įeiti į ali
nes tik savo pareigų pildymui.

“Auksinis Balius” 
Užgavėnių Dienoj
šįvakar šventos Petronėlės 

Draugija rengia “Auksinį Ba
lių”, Chicagos Lietuvių Audito
rijoje, 3133 S. Ilalsted St. .Į tą 
balių atsilankę svečiai bu3 ap
dovanoti auksinėmis dovanomis. 
Kaip jaunuoliai, taip ir senieji 
turės gerą progą lainksmai pra
leisti laiką šiame Užgavėnių 
Baliuje, pirm pradedant septy
nių savaičių pasniką.

Visi kviečiami atsilankyti.
-—Senas Petras.

Nukrito, nukrito, ką pa
darys? Negalima ne

miegoti
29 metų Martin Mendoza va

žiuodamas automobiliu Wauke- 
gane nukrito 55 pėdas nUO kelio 
į Ro'osėvelt parką. Nei kiek ne
susijaudinęs dėl įvykio jis su
sirietė automobilyje (kiek jo 
liko) ir užmigo. Už kiek laiko 
jį ten užtiko policija.

Politika

Politinės kartuvės ir 
egzekvijos Roselande
Skaitome apie politines 

skerdynes Vokietijoje ir Rusi
joje, bet tai mažniėkiai suly
ginus su Roselando lietuvių 
republikonų nuosprendžiu iš
naikinti visus Roselando lietu
vius demokratus. Tas nuos
prendis jau išneštas. Politi
nio korimo vyrvė jau sukama. 
Pryčeriai ir grabnešiai jau pa
skirti. Demokratų ekstermi- 
nacija, egzekvijos, laidotuves, 
ir republikonų “amžiną atil
sį” malda už jų demokratiš
kas sielas įvyks 26-je dienoje 
kovo, Balčiūno svetainėje.

Visa tai įvykdyta šitaip:
Roselando suvienytas lietu

vių politikierių kliubas susi
daro iš demokratų Ir keleto 
karštų republikonų^ Regulia
riuose kliubo susirinkimuose, 
demokratai viską kontroliuo
ja, net ir vienbalsiai indorsuo- 
ja “straight” demokratų tikie- 
tą, taip kaip atsitiko prieš 

| praeito lapkričio rinkimus. 
Šio mėnesio to kliubo susirin
kimas turėjo įvykti 26-je die
noje, bet dėlei įiolitnių rinki
mų, kliubo Valdyba pranešė, 
kad šusiTihkimą atidės ant 
vienok savaitės. Pamatę sau 
naudingą progą, tačiėus, kliu
bo TėpUblikonai sukvietė savo 
rėmėjus, narius ir nenariųs, ir 
laikė kiitfbd susirinkimą 27-je 
dienoje šio mėnesio. Na, ir 
davai kryžiavoti demokratus.

Prakusto rolėj...
Povilas Barčekas, kuris lai

ke Lindėliui masinį mitingelį 
kliubo vardu, bet be kliubo 
įgaliojim’o, lošė prokuroro ro
lę, ir reikalavo demėkratams 
skaudžios pabaudos Už tai, 
kad jie netcinė repUblikoho 
Lindellio į alderinanUs. Bet 
jo pagelbininkas fotografas 
NakrUšaš, tokia demokratams 
pabauda n'fepaSilenkinęs, gHež-

......n'—
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Siunčiame Gėtes Telėgramu i

tai pareikalavo jiems politinės 
mirties, ir lai, girdi, “Visagalis 
susimyli ant jų, jei gali, bet 
mes juos ant amžių amžinųjų 
palaidosim”. Senas Bruzgulis, 
■iš džiaugsmo, net iš kėdės iš
virto. Surepublikonėjęs de
mokratas Mikeničius pradėjo 
lankomis ploti. Republikono 
Michudos pasiuntinys, Mažei- 
kiukas, pradėjo Šokti. Stru
mila, visų draugas, verkė* o 
raštininkas Krištopaitis nu
džiugo, nusišypsojo, potam nu
balo, ir su drebančia ranka 
įrašė į protokolą, politinės de
mokratams minties nuospren
dį.

Prašė atsiklaupti ir persi
prašyti,.,

\ .

Stasys Misiūnas kvietė de
mokratus atsiklaupti ir persi
prašyti, ir prižadėti ateityje 
būti gerais vaikeliais ir remtti 
taip reptiblikonus, kaip ir de
mokratus, bet tie kietsprand- 
žiai demokratai, kurie ten bu
vo, nepersiprašė ir nepHžadė- 
jo, tir todėl Misiūnas pareikala
vo, kad grabnešiai butų tuo- 
jaus išrinkti .

Grabnešiais išrinkti Misiū
nas, Nakrusas, Draugelis ir 
Čiuželis, bet Draugelis ii* 
zelis yra demokratai, ir 
ma tikėti, kad jie į savo 
bus įkiš republikonus.

x Adv, J. P. Waitches atvyko 
t susirinkimą pervelai apginti 
demokratus, tai jis prisidėjo 
prie “farso” ir \ pareikalavo* 
kad kliubo valdyba pakviestų 
į sekantį demokratų kartuvių 
susirinkimą “pryčeri” Lindelį 
ir republikonų Michudą, kad 
šie du atgiedotų demokratams 
egzekvijas ir sukalbėtų jiems 
“amžiną atilsį”.

Tadgi, 26-je dienoje kovo, 
Balčiūno svetainėj e, ateikite 
visi su maldaknygėmis, rąžan
čiais ir žvakėmis. Atsineškite 
dideles skepetas ašaromis, ir

čiu* 
gali’ 
gra-

Suirutė Roselando lietu
vių politikoj

daug liauju republiikonų na
rių, kad galėtų užimti vietas 
“amžiną atilsį’* demokratų.

Ašaros.

LENDAX
WASH

Rūbą Skalbimui
Didžiausias

MOTERŲ 
PRIEDELIUS

Nereikia nei trinti nei virti. 
Neteikia lažurko.
Išbaltiha tubils j 25 mthUtes 
skalbykloj. , ,
Naujausias stebėtinas išradimas. 
Išmėginkite tuojau. Parsiduoda 
kvortomis gmsternėsė. Jeigu .tusų 
groseris neturi, tai tegul pašau-

Ptlllman 8011

viso

Pirmus Moroicius

Defaulted ir Vndefaulted 
Perkame už Cash su Nėperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Chapman and Co.f Ine.
120 s. La Šalie St.

Tėl. Franklin 0576

PERKAME Už
“CASH”

DEFALTUOTUS MORTGEČRS už 
karišs mokų cash. Taipgi pėrku ir 
GERUS MORTGECIUS už mažą 
nuolaidą.

Atsišaukite tuojaUs pas
M. C. LAZUTKA

3251 S. HALSTED STREET

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

Šituo laiku 
radio stoties

ir iš šitos 
kiekvieną

Panedėlį 
Seredą ir 
Pėtnyčią

dabar eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš Chicdgos ir viso pa- rr liūlio.* ’ -

Taipgi

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą 
Naujienų 
muzikalis 
PROGRAMAS.
------- ............... ...

BISMARCK BEER
“WITH THAT GOOD OLD FLAVOR” 

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

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

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

■r a rrTięi
<*» JL JL JHL

MAUDYNES

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

GYDUOLES
MEDICINE

Čia
susirasit
ko
tik
jums reikia

ANGLIS
COAL

Tikrai geros anglys
iš šiaur. Illinois A

Furnace Lump .............. .
Nut ....................................... $5>«
Mine Run ..... ........   $5J

perkant nemažiau 4 tonų.

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

Telefonas RepUblįc 5900 
taipgi 

3721 E. 100 St.
Telefonas Sag. 4900 

įsteigta 1913 Metais.

PAGELBA INKSTAMS
Tai vaistas, kurs numalšina skausmą 
pečiuose, pagelbsti inkstams, geras 
>nuo pūslės uždegimo, nuo skausmo 
strėnose, nuo skaudaus ar perdažno 
šlapinimos.

Padarytas iš švariausių dalių.
Viena pilė prieš kiekvieną valgi, 

dvi vandens stikle prieš gulsiant.
Kaina 60c., per paštą 65c.

Rezultatai garantuoti arba graži
name pinigus.

WALDEN drug co.
336 E. 43rd St., Chicaffo, III.

Pristatom kad ir toliausia
I 

Aštuoni anglių silos. Kiemas viso 
bloko didumo. Teisingas svoris.

Geriausios anglys.
Šiaurinio Illinois nut ----------- $5.30
šiaurinio Illinois egg _______  $5.60
šiaurinio Illinois lump ............ $6.00
šiaur. Illinois mine run ........   $5.25

Perkant vežimais. Perkant po 
nedaug truputi brangiau.

Atvažiuokit arba šaukit telefonu.

Airport Coal Co. 
5857 Archer Avė. 

Prospėct 44Ž2.

KNYGOS
BOOKS

I ■!■■■! ■ iš tf ..4.......... 161 II.m'

Sehų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St.. Chicago, IU.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ___  $25.00
$300 kaurai _______________  $35.00
Parlot, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj.
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

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

Detalis rakandu skyrius, $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$85 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
šet. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

Radiatoriai ir Katilai
HADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25<* ,KI 35% 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

Prisiskaičiusi roma
nų apie indėnus pa
bėgo 14 m. mergaitė

Jaurta, Pėggy Jėan Combes, 
14 metų mergaitė, 354 W. 60th 
Place, labai mėgo romanus apie 
indėnus, apie cowboys ir tra
perius. Prisiskaičiusi daugybę 
visokių dalykų ji nutarė savo 
akimis viską pamatyti ir pra
žuvo. M savaitę laiko kaip 
pobcija vakarinėse valstijose 
ir Čhieagoje ieško jaunos aVan 
tiuristės.

Ro'seinhde gyvuoja “Unitėd 
Lithuanian American Political 
Club”, šitas k bubąs save va
dina bepriklausomu. Bėt ar iŠ- 
tiesų taip yra? Visai ne. Tarp 
narių čia nėra jokio susi tari
mo. O yra musų kliube tokių 
tamsuolių, kad jiė patys Vėži
no kas jie tokie yPA: kartais 
vadinasi ‘demokratais, kartais 
repUblilkėnais, 0 kartai ir ko
munistais.

Dar blogiau yra, kad kaiku- 
rie griebias visai nėfeistihų 
priemonių. Taip kaikūrie grie
bėsi temti republikdhų aidėt* 
maną Lindellį. >

Del kotesporidento parašymo 
apie bačką alaus tas kliubas 
nuo jo pareikalavo atitaisyti 
melą.

Korespondentas tik dėl man- 
dagumo parašė, kad 
gėrė republikdnfšką 
rųjų-gi kandidatas 
dvi bėnkas degtinės, 
buvo kliubo.

Na, rinkimai praėjo, ir lai
mėjo Lindell.

Bet lietuviai visai mažai už 
repUblikotfUs balššVO. Phvyz-1

kliubiečiai 
alų. Ištik- 
užfundijo 

o alus tai

KVIETKINlNKAS
Gėlės vestuvėms. bRhkietams 

nagrabams.
3316 S. Halsted St 

Pbone Boulevard 7314. Chicazo. III 
-i ------  ----------------------

- JUI v I r r r ,4.

ir

STANISLAVA MASENAS 
(po tėvais Brasihiutė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kdvo 1 diertą, 11:25 valandą 
vakare 1935 M).. sUlaufkus frtV 
sės amžiaus, gimus Lietuvoj, 
Vilhfauš valsčiaus, Musinkų pa
rapijai* Kainiinėlių kaime.

Amerikoj, išgyveno 24 metus, 
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Mykolą, siihu Bėnediktą, 
Alsko ir giminės AmeHkoj, 
Lietuvoje, 3 seseris Levusė.
Rbzalija ir FiliisS ii* gifnin'ės.

Kūnas pašarvotas randasi
randasi 3446 S. Wallace St.

Laidotuvės Įvyks antfadiėni, 
kovo 5 dieną, 9:30 vai, ryte iš 
naihU i bažnyčia Š5th ir Union 
Avė., kurtoje atsibus gedulin
gos pabaldos ttž VČliohės sie
lą, o iš ten bus nulydėta j 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Stanislavos Mase- 
nienės giminės, draugai ir pa- , 
žystami esat nuoširdžiai kvie* 

' čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sūnūs ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A, Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4189.

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bonrbon

Lietuviškos 
Degtinis

Mutual LiquorCo
4707 8. Halsted Št.

Tel. VARDS 6803

DOUGLAS BATHS 4* 
1514-16 W. ROOSEVELT ROAD <TB 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 « 
Vattds, lietaus ir druskos Vanos, 

. , . owimniing pobl, . ■
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomig iki 7 v. V.

Specialė kaina RELlEF 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 pfer 25 metds. 

1804 W. 59th St. 
Grovehill 1000.

-6J.1 I 11

ANGLIS! Tūkstančiai namų var
toja ekonomiškas, be suodžių Tto- 
picair anglis—Garantuotas svarumas 
ir šiluma. Screening — $4.76; Mine 
run — $5.75; Lump arba egg — 
$6.00.

NORTHERN COAL CO., 
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
Merrifoac 2524

AUTO Patarnavimas
AUTO SERVICE

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

pas

KALEMBA
Dieną ir Nakti Atdara 

Tel. Lafayette 3391
Mes maloniai suteiksime kreditą

Archer ir Kedzie Avė.
(šiaur-Rytinis kampas) 

Nahji ir Vartoti Karai.

BOILERIŲ Taisymas
BOILER REPAIRING

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir ' patenkinimo
Boilerių taisymą ir nitavimą 
sekantį syki paveskite mums 

ACEWRLD CO.
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas dieną Calumet 6884 
naktį Lakvietf 5490

.......................................III liįilii I 11 M6i>IiiWA

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.
-... - ' ...... .. .j

RADIO TAISYMAS
RADIO REPAIRS

. ................................... ............ .......................... .. ... .. ......... .....Ai.ii-...-....... ■■■■■į ....

Pataisymui radio su ga- 
- rantija pašaukit 

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

įsteigia
1925 m.

4083 Archer Avė.
tart* Cttlifomia ir Mozart

- ■ • - 1 —

STOGAI 
rooFing

■ ii ii i Ai

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mhs ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti Mes 
taipgi darome visokį blėkorystis 
darbą. ,

$216 So. Halsted Street.
Tėl. VICtOry 4965.

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

GENĖKAL RADIO STORĖ 
Lietuvių Elektros Krautuvė. Piginu 
parduodam lengvais išmokėjimais ir 
gėriai! pataisom elektros ledaunes- 
šaldytuvus, skalbimui mašinas, mo
torus. Radios. Atvažiuokite pasitarti 
— arba pašaukit Lafayette 6195, M. 
Shills atvažiuos pas jus. 3856 Archer 
Avenue. M. Shills, biznio vedėjas 
ir elektros inžinierius.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

y ■ - -< ■' A .•.f-i.-l iU,

MAX KOliN. Turim Rusišką ir Tur
kišką tabaką. 1728 S. Halsted St.,

____ —____
VALGYKLA

RESTAURANT

MRS. MARY BARTKUS 
lllth and Fairfield Avė.

Gaminame lietuviškus valgius.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE



NAUJIENOS, Chicago, UI
i ,| , ........... .. ........... ..

; Pirmadienis, kovo 4, 1935

{niršusi minia bandė nulinčiuoti 17 ir 20 metų lietuvius ChlcXtydldeJa ICLASSIFIEDADS
Suimti su draugu už nušovimą 

moteriškės apiplėšime

Per savaitę laiko, nuo vasa
rio 22 iki vaasrio 28 dd., Chi- 
cagoje buvo išduota kontrak
tų naujų namų statymui už 
$802,931.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Prisipažino policijai papildę apie 60 va 
gysčių; visi trys nepilnamečiai

ir
(žiūrėk paveikslus)

kulka atsimušė nuo sienos
• pataikė moteriškei j galvų.
mirė vietoje.

Nus’g.irdę berniukai pašilei- <Įn’ršusi minia šsštadienį po 
pietų vos nenu inčiavo du jau- (jo pggti ir pasiviję gatviak'irj1 

J sulindo į jį.
Sėbrus išdnvė Sinkus

Gal viskas ir butų tuo pas -
k 1

tę”, prisipažino prie piktada-, piktadarių“ — Sinkus.

FIKČERIA1, Įrengimas, pataisy- 
~ . .. , .. mas, švino darbas, pertaisymas, de-
I er tų patį laikų k ravimas visokių krautuvių, o taip- 

perpitais metais išduotų kont- įduodame ataka krautuvės atidary- 
. raktu suma sieke $124,o0(l. ; ^es suieškome jums vietą, arba

----- — -------- , . jus p. tys galit turėt savo vietą.
Pilnas aptai-naviinas ir pagelbą 

pradedant nauja bizni. Nauja da
lyba.

Mes perkame ir parduodame nau
jus ,r vartotus {rengimus.

Pa matyk, t mus pirmiausia.
GlOikK AMERICAN STORE 

F1XTURE CO. 
14 N. Franklin St. 
Tel. Central 4561

PRANEŠIMAI

n •, lietuvius ir jų 15 metų 
draugą, kurie buvo suimti už 
nužudymų moteriškės. j

ViJ trys žmogžudžiai, anot 
senių, “tik iš vystyklų išsin- baįgę( jeigu ne vyriausias iš 

. 18-toje 
Apielinkėje jis užpuolė žmogų. 
Tas ėmė šauktis pagalbos, 
šauksmą išgirdęs atbėgo ugnia
gesys, Peter Sterling, kuris 
Sinkų suėmė ir atidavė Max- 
well policijai. Jos tardomas, 
Sinkus išdavė savo d ir drau
gus, žvirblj ir Halversonų. Hal- 
versonas prisipažino su sėbrais 
papildęs apie 60 apiplėšimų ir 
dalyvavęs su jais Schmittienės 
užmušime. Jis ir papasakojo 
kaip visas dalykas įvyko.

Policija suėmė ir J. žvirblio 
brolį, Jurgį žvirblį, 15 metų, 
kuris bandydamas Juozų ati
traukti nuo tolimesnių apiplė
šimų, paslėpė jo revolverį la- 
vatorijoje. Ten revolveris ir 
buvo rastas.

šeštadienį po pietų visi trys 
berniukai buvo nugabenti j ke
pyklų, kur įvyko užmušimas. 
Ten susirinkusi minia buvo tiek 
įniršusi, kad, jeigu ne policijos 
apsauga, tai trys jaunuoliai bu
tu buvę nulinčiuoti. Jiems be- 
pasakojan.t kaip įvyko apiplėši
mas velionės Schmitienės vy
ras du kart bandė piktadarius 
nušauti, bet policijai jį nugink
lavo.

rybės. Jie yra, Petras Sinkus, 
20 metų, 6 pėdų ir 6 colių “mil- 
žinąH”yl860 Bubi e Street, Juo
zas žvirblis^ 17 metų, kurio tė
vas užlaiko čeverykų taisymo 
krautuvę adresu, 2016 Canal- 
port avenue, ir , Raymond Hal- 
verson, 15 metų berniukas, 727 
\Vest 21st Street.

Petras Sinkus R. Halverson Juozas žvirblis
trys berniukai buvo suimti ir įkalinti už nužudymų moteriškės Anna Schmitt, laike apiplė-

Chicagos Lietuvių Moterų Draugi
jos “AnŠvJeto. ” mėnesinis susirinki
mas įvyks antradieni kovo 5 diena, 
1935. Sandaros svetainėje, 814 West 
83r<! St.

Visos narės yra kviečiamos biti
nai dalyvauti šiame susirink:me. nes 
vra daug svarbių dalykų antarti.

Paštininkė

V/IFTAS NUO REUMATIZMO 
Frarnimi Dakr^o Bonneto 

. VIENAS DOLERIS 
/n,' ,k'’s d'leri. atsiusiu naštų. 
BENEFACTOR LITHUANIAN

284 Tremont St., 
Boston, Mass.

PARDAVIMUI valgomojo kamba
rio setus ir lova.

6752 So. Artesian Avė.
O -

CASH KEGISTERIS parsiduoda 
pigiai, biski vartotas, nuo vieno cen
to iki $99.99. Kreipkitės John Gry
bas, 6142 So. Westem Avė.

Personai

Už $11.00
Apie mėnesį laiko atgal jie 

apiplėšė vienų Schmittų, kepyk
lų, adresu, 7745 South Ualsted 
Street. Pirmiausiai į krautuvę 
įėjo Halversonukas, kuris pasi- 
pirko pyragaičių ir “apžiūrėjęs 
teritorijų“, davė signalų lauko 
laukiantiems lietuviams įeiti.

Sinkus ir žvirblis įėjo ir iš
sitraukę revolverį, privertė sa
vininkę Anna Schmitt ir pirkė
ją Jerry Dowd, 7832 Emerald 
avenue, atsigulti ant žemės prie 
registerio, ištuštino iš jo $10,- 
00 ir atėmė $1.00 nuo pirkėjo. 
Atlikę darbų, jie rengėsi eit’, 
bet pastebėjo, kad nuo žemės 
atsikelia Anna Schmitt. Ji no
rėjo duoti signalų vyrui neį
eiti į krautuvę.

Norėdami moteriškę nugąs
dinti, Žvirblis šovė j orą, bet

Šiandien švęsime ne 
vien Kazimierų ir 
Kaziunių varduves

Neleido dainininkei
Turska -Bandrows

kai įvažiuoti

šie
Šimo, kurį jie papildė apie mėnesį laiko atgal. Visi trys prisipažino dalyvavę tame kruviname 
apiplėšime. , .

Berniukai nužudė jos “Klaipėda — Parako 
statinė”rChi. spauda 

apie Kauno byla

13% Chicagos gyven 
tojų ima pašalpą

Šv. Kazimiero Dienoje 
gimė — Amerikos lietu
viu sostinė — Chicago

Atvyko koncertuoti 
Kauno, bet turėjo 

grįžti

iš

PAIEKOJJMAS. Kas žino apie 
Mykolą Sungaila. vadinosi slapyvar
džiu Peter Dutis. Dešimts metų 
atgal apleido moterį. Kas dalyvavo 
:o laidotuvėse, ar graborius žino kur 
;is palaidotas? Prašome atsišaukti. 
Atlyginsiu.

MARIJONA SUNGAIUENĖ 
Ęox 224,

1789 So. Halsted St., Chicago. III.

metais Chi- 
“Amerikos 

užgimė, pa- 
keturds me-

98 metus atgal, kada dabar
tiniai Kazimierai ir Kaziunės 
dar nebuvo gimę, ir tik jų tė
vukai Lietuvoje minėjo Lietu
vos patrono dienų, šitoje pu
sėje Atlantiko dėjosi dideli 
dalykai.

Kovo 4 d., 1837 
cago, vadinama 
Lietuvių sostinė”, 
liko miestu. Per
tus buvusi tik kuklus kaimas, 
Chicago nutarė palikti “did
miesčiu” ir šv. Kazimiero die
nų gavo miesto čarterį.

Įdomu pastebėti dar ir tas, 
kad dabartiniu laiku lietu
viams gerai žinomos arba jų 
apgyventos gatvės, sudarė tų 
laiku Chicagos rubežius. Mies
tui priklausė žemės sklypas 
tarp 22-tros (Cermak Road), 
Wood gatvių ir North avė., 
ir ežero.

Kiek laiko atgal Kauno Val
stybes teatre su pasisekimu 
koncertavo žymi Varšuvos 
operos dainininkė, Ieva Tur- 
ska-Bandrowska. Apleidusi 
Kaunu, solistė išplaukė Ame
rikon, bet pasiekusi New Yor- 
kų išgirdo nemalonių žinių iš 
emigracijos inspektorių, 
neleido įvažiuoti.

Pereito mėnesio pabaigoje 
p. Bandrowska turėjo dainuo
ti su Clevelando simfonijos 
orkestrą, bet koncerto negalė
jo išpildyti.

Įdomu tas, kad muzikos žur
nalas “Musical Courrier”, pra
nešdamas apie incidentų, pa
vadina solistę, “garsia Lietu
vos operos žvaigžde”. Ko
mentuodamas apie neįleidimų 
įvažiuoti, žurnalas klausia 
“Būt Why?...” — “Kodėl?”

Virginia Schmitt, 17 metų 
duktė Anna Schmittienės, ku
rią nužudė du jauni lietuviai, 
Petras Sinkus ir Juozas Žvirb
lis, 20 ir 17 metų amžiaus. Su 
jais dalyvavo sėbras, 15 metų 
Raymond Halverson.

Chicagos dieųraštis, Hearsto 
“Herald and Examiner” patal
pino Universaf Service kabelį 
iš Kauno, kuriame korespon
dentas Arno Dosch Fleyrot ra
šo apie neumąnininkų bylų.

Korespondentas Flcurot pa
vadino Klaipėdos kraštų — 
“Parako Statine”, o Klaipėdos 
išdavikų byla atrado, “drąsiu^ 
atviru pasipriešinimu Hitle
riui”.

• f ( ■’ I

Vienas iš Lietuvos viršinin
kų pareiškęs liorespondchtui 
Fleurot, kad “Męs, su 2,500,000 
gyventojų ir 23,000 ąrmija ‘ne 
tyčiomis erziname’ 65,000,000 
vokiečių. Klaipėdos krašte 
buvo dvi organizacijos, kurių 
tikslas buvo surengti ginkluo
tų j sukilimų pnięš Lietuvą ir 
prijungti Klaipėdos kraštų prie 
Vokietijos”.

Ištisa žinia parašyta prie
lankioje, užjaučiančioje dva
sioje, ir, priedų, prie žinios 
prikergtame žemlapyje, kores
pondentas priskiria Lietuvai 
Vilnių.

Bedarbių šelpimo įstaiga 
paskelbė, kad Chicagoje ir 
Cook apskrityje 13% gyven
tojų ima pašalpų, kitose Illi
nois valstijos dalyse skaičius 
šelpiamųjų' siekia 17%.

LISTERINE
reffe ves

SORE THROAT

Business Chances
________ Pardavimui Bizniai

TAVERN pardavimui nebrangiai, 
puse {nešti, likusius ant išmokėjimo, 
renda $20, 449 W. 31 st St.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

Jis bandė atkeršyti už 
žmoną

FRANK SCHMITT-

aMuveriai” numušė 
perkraustymų 

kainas
Chicagos “Muverių” Sąjun

ga paskelbė numušantl per- 
kraustymų kainas. Pirmiau 
už trokų ir du darbininku vie
nai valandai reikėjo mokėti 
$5.00. Dabar j^uą tik $4.00.

“Muveriai” tikisi, kad pava
sarį bus daug biznio.

MADOS

naujoviška apikąkle

Listerine beveik moine taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais žalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklf, kada bakterijos ,a' 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga n»- 
priltidimt žalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2 H žiemos minėsiu pa- 
rodi, kad tie. kurie plauna 
gerklę •“ Listerine tiktai % 
tesirgo žalčiais, turėjo 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovi. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis. MO.-,. I

Reduces COLDS

66%

ŪKĖS PARSIDUODA IR 
NEKURIOS IŠSIMAINO 

ANT NAMŲ

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- 
portacija — arti autobuso

Jos gimimo sukaktuves 
Kazimierų dieną

Jaunas lietuvis dai 
ninkas anglų 

scenoje

Anna Schmitt vyras, kuris ban
dė nušauti suimtuosius jaunuo
lius žvirblj, Sinkų ir Halverso- 
ną, už žmonos nužudymą. Poli
cija jį nuginklavo.

Rytoj SLA. 226 kp. su 
sirinkimas

Į CLASS1FIEŪ APS Į
■. Business Service

Biznio Patarnavimas

LOUIS MEITUS ROOFING
COMPANY

Visokios rūšies stogąi pataisomi ir 
perdengiami. -

SPECIALIS PATARNAVIMAS 
STOGU SULOPYMUI 

Laisniuoti ir užbandsuoti 
stogdangiai

Mes esame inšurave savo darbininkus 
visokiais budais.

Pašaukit, norėdami gauti veltui 
apskaičiavime 

LAFAYETTE 5900
3802 So. Campbell Avė. 

LENGVI IšMOKESčIAI.

ROSELAND — Tuo laiku, 
kai kiti švęs ir gers “į svei
katas” Kazimierų, p-a Sofija 
Balčiūnienė, 158 East 107th 
Street, švęs savo gimimo die
nos sukaktuves. Ji yra žmo
na Roselando gerai žinomo, p. 
Antano Balčiūno. Jos gimimo 
dienos sukaktuvės išpuola ko
vo 4.

Lietuvių meninės jėgos Chi- 
cagoje padidėjo dar vienu dai
nininku. Paaiškėjo, kad 
Northsidėje gyvena jaunas lie
tuvis solistas, žinomas vardu, 
Viktoras Benderis, 1701 North 
Hoyne avenue.

Lietuviams beveik visai ne
žinomas, p. Benderis yra po
puliarus tarp anglų. Kovo 8 
ir 9 dd., jis dainuos operetėj, 
“A Tale of a Hat”, kuri yra 
stątoma Overdier svetainėje, 
1545 Morse avėnue. 1

Ry to j, kovoNORTHSIDE.
5 d., Association House salėje, 
2150 W. North avenue, įvyks 
SLA. 226 kuopos mėnesinis su
sirinkimas. Į susirinkimą pra
šomi visi nariai — užsimokėti 
duokles, pasitarti organizaci
jos reikalais ir išgirsti eilę ra
portų, kurie bus išduoti susi
rinkimui. Pradžia 7:30 vaka
re. Raštininkas Ben. Ahizas.

Gimė tris iimėnesius 
pirm laiko; gyvena

Motinai Mrs. JFuliųs Volk, 
1122 Hyde Pąrk į’BIvd., gimė 
kūdikis — beiJgimė tris mė
nesius pirm laiko
mis svėrė tik L l __ _
uncijų. Nebūvi manoma, kad 
kūdikis gyvens, bet įdėtas į 
inkubatorių jis gtąžiai bujojo 
ir dabar, apie du niėnesiu po 
gimimo, sveria 5 svarus ir 12 
uncijų.

Naujagi- 
svarsį ir 10

Teis milioniąės ąferos 
kaltininkus

Vakar prie$ tąįsėją Frank- 
hauser prasidėjo rin^įipąs džiif* 
rėš nagrinėjimui bylos prieš 
grupę prigavikų, 'kurie išvilio* 
jo Š imonių LPMOOO dolerių 
su visokiomis 
mis.

šėrų meklerystė-

773
773 — Su l.__ _

su tunika suknelė — kuri dabar la
bai madoj. Gražiai atrodys, jeigu pa
sisiūdinsite iš naujos mados šilko ku
ris vadinasi “pebble erebe”. Sukirp
tos mieros.14. 16, 18, taipgi 86, 38 
ir 40 coliu per krutinę.

Norint gaut) vieną , ar dau
giau virš nurodytą pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
mą pasiųsti pinigui arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia/ adresuoti : 
Naujienos, Pattęrn Dept.. 1739 
So. Halsted SU Chicago, III.

ir

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

OKSAS EXPRESS. Coal, Wood & 
Moving, Anglis — SpeciaL Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton. lat 
(vienas, tonas $6.85). Pristatom vi
sokiu kitu rūšių anglių pigiai. Rer- 
kraustom 4 ir 6 kambariu rakandus 
— nuo pirmu lubų iki pirmų lubų, 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra. 
šaukite John Oksas. 2649 W. 43rd St.

portacija — arti autobuso 
ir gatvekarių linijų. Apiė 
50 mylių nuo Chicagos. Lie
tuviai, kurie norite ateityj 
turėt aprūpintų sau gyve
nimų ir sveikatų, taipgi būt 
ant savies ponu ir nebijot 
darbų 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 morgičįus ir 
bonus, ir turim apdraudos 
departamentų. J. Namono 
apie 20 metų biznių patyri
mas ir teisingas patarnavi
mas bus jums naudingas.

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

Chicago, Illinois
Telefonas — Grovehill 1038 

Ofiso valandos nuo 10 ry
to iki 5 po piet. Vakarais ir 
nedėliomis tik pagal sutar
ties.

NAUJIENOS Pattera Dept.
1739 S. Halsted Su Chicago, Iii.

čia (dedu 15 centų ir praiau 

atsiųsti man pavyzdį No • •••••••••••••••• 

Mieors per krutinf

NAMU SAVININKU ĄTYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus nbmų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namu savi
ninku ir rendaupinkų reikaluose. Mes 
neturime skyrių. Atdarą kasdien nuo 
8 vai. ryto ki 8 vai. vak. Šventadie
niais nuo 10 rvto iki piet. Įžymus 
namai' originallo ir vienintelio na
mu salininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St. 

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

LIETUVOJ, 24 dešimtiniu žemės, 
5 kambarių namas, su visais kitais 
budingais, 1 M dešimtinės miško, 2 
arkliai, 6 karvės, 15 avių. Gera 
žemė, graži vieta Vegeruose, Mažei
kiu apskr. Savininkas 

T»l. Midway 7843
—O—

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

6227 So. Ashland Avė.

*•. 1* įfi’ »*■

(Vardai ir pavardi)

* (Adresas)

(Miestas ir valstija)

— ,...... •.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Išparduodame Baru Fikčerius. viso
kio didžio su Coli Baksąis ir Sinkom 
Taipgi Storu fikčerius dėl hvle ku
rio biznio (skaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ice boksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

5 AKERIAI ŽEMES parsiduoda 
Leinont, III., namas, barnė, anglims 
vieta, vištininkas ir vaisiniai med
žiai. Nebrangiai. Rašykit angliš
kai. George Platz. Route 2. Box 
10, Lemont, Il|.

Rėal Estate For Sale r
NaĮuai-^emė Pardavimui

PARDAVIMUI 4 flatu medinis 
namas, ‘ 459 W. 45 St $1000 greitam 
pardavimui. Mažas {mokėjimas, li
kusi mėnesiniais išmokėjimais.
.. .BUCKLEY REAL ESTATE CO....

724 W. 47 St 
Yards 6737
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