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Smarkus mūšiai 
Graikijoj

Valdžia skelbia, kad ji nugalėjusi sukilė
lius. Venizelos buk bėgąs i Egyptą. Tur

kija stiprina kariuomenę pasieny
ATHENAI, Graikijoj, kovo 5. — Karo ministeris gen. Kon

dylis iš lėktuvų išmėtė tarp sukilėlių lapelius, duodančius jiems 
24 valandas pasiduoti valdžiai, kitaip jie busią sutriuškinti.

Fsą nežiūrint smarkių liūčių įvykusiuose smarkiuose mū
šiuose Makedonijoj sukilėliai likę nugalėti ir bėga j kalnus prie 
Turkijos ir Bulgarijos sienų.

ATHENAI, Graikijoj, kovo 
5. — čia eina gandai, kad bu
vęs Garikijos premieras Veni
zelos, kuris dabar vadovaująs 
Graikijos sukilėliams, bandąs 
pabėgti iš Graikijos j Alexand- 
ria, Egypte.

Graikijos atstovai Alexand- 
rijoj užklausę Graikijos val
džios ką jie turi daryti, jei 
Venizelos bandytų ieškoti prie
glaudos Egypte. Susižinojimas 
su Crete sala, kurioj gyvena 
Venizelos, yra nutrauktas.

Tuo pačiu laiku karo minis
teris gen. Kondylis paskelbė 
sukilėliams ultimatumą:

galėtų įplaukti sukilėlių karo 
laivąi ir ateiti pagelbon sukilė
lių armijai. f

Bulgarija stiprina sargybą 
prie Graikijos sienos '

VIENNA, kovo 5. — čia gau 
ta neramios žinios, kad Turki
ja, koncentruoja kariuomenę 
palei Graikijos sieną iš prie
žasties sukilimo Graikijoj ,

Tos pačios žinios sako, kad 
dėl tos pačios priežasties Bul
garija irgi stiprina pasienio 
sargybą palei Graikijos Make
doniją, kur eina smarkus mū
šiai tarp sukilėlių ir Graikijos

Trenton, N. J. — Bruno Hauptmanno byla kainavo $1,000,000 su viršum. Federalė valdžia, val
stija ir miestas išleido apie $630,000. New Yorlęo policijos departamentas išleido apie $300,000 
ieškojimui kidnaperio. Dirbo apie 300 detektyvų. Vien tik bylos vedimui išleista maždaug $150,- 
000. Laikraščiams bylos eigos aprašymas kainavo daugiau nei $500,000. Paveiksle parodomo 
Hauptmanno teismo kambarys laike bylos svarstymo ir didžiausi krūva bylos dokumentų.

Audra įzaliavo dalį 
Minnesota ir Wiscon- 

sino valstijų
šlapdraba, kuri viską padengė 

ledu, nutraukė vielas ir su
stabdė visokį susižinojimą. 
Neveikia ir radio

ST. PAUL, Minn., k. 5. — 
Dviems amatoriams radio ope
ratoriams pasisekė susižinoti 
per radio su izoliuotu Duluth 
miestu, bet dar nespėta gauti 
platesnių iš jų žinių.

ST. PAUL, Minn. kovo 5.— 
Visokis St. Paul susisiekimas 
su Duluth, Minn ir Superior, 
Wis. yra visai nutrauktas 
ir abu miestai yra izoliuoti. 
Negalima su jais susižinoti ne 
tik telegrafu, ar telefonu, bet 
ir per radio. Nepaprasta šlap
draba (lijundra), kuri viską 
padengė storu ledo sluogsniu, 
nutraukė visas vielas, taip kad 
negali veikti net ir radio sto
tys, nes neturi elektros.

Tokios šlapdrabos nebuvo jatf 
per danelį metų ir ji izoliavo 
ne tik tuos du miestus, bet ir 
didelę dalį Minnesota, taipjau 
dalį Wisęonsino valstijos, iki 
pat Rhinelander.

Policijos kapitonas 
užmuštas, 3 sužeisti 

muštynėse teisme
Muštynės municipaliniame teis

me sukėlė negrai fanatikai, 
kurių 50 liko suimta ir kal
tinami už žmogžudystę

CHICAGO. — Vakar 11 ir 
State gatvių policijos stoties 
moterų teisme ištiko smarkus 
susirėmimas su religiniais fa
natikais negrais, laike kurio 
policijos kapitonas Joseph Pal- 
czynski liko užmuštas, teismo 
bailiff Brankin ir du negrai 
sunkiai sužeisti ir keli teismo 
prižiūrėtojai, taipjau ir dauge
lis negrų liko lengviau sužeis
ti.

50 negrų, jų tarpe 31 mo
teris, liko areštuoti ir bus ap
kaltinti už Žmogžudystę.

Negrai priklausė mahometo
nų sektai, Temple of Islam, 
3347 S. State St. Jų vado Has- 
san moteris susimušė gatveka- 
ry su kita negre ir atėjo į teis
mą išgauti warrantą jos arešta
vimui. Teisėjas Scheffler iš
klausęs skundą atsisakė išduo
ti warrantą, pertraukė posėdį ir 
nuėjo į savo kambarį.

“Pasiduokite, arba busite su
triuškinti!”

Jis skelbia, kad valdžia nu
galėjusi sukilėlius Makedoni
joj ir jie buk traukiasi. Val
džia tikisi, kad jie pasiduos Už 
poros dienų.

Valdžia sustabdė—skraidymą 
lėktuvų visoje šalyje, išėmus 
karo lėktuvus. Užsienio lėk
tuvams uždrausta nusileisti 
Graikijoj. Tuo valdžia tikisi 
užkirsti kelią pabėgimui iš Šo- 
lonikų sukilėlių vadui gen. Cam- 
menos.

Gen. Plastiras, kuris yra vie
ną dieną diktatoriavęs Graiki
joj, esąs Brindisi, Italijoj, kur 
laukia žinių apie sukilimo pasi
sekimą, pirm negu vykti į Grai- 
kiją ir atvirai prisidėti prie su
kilėlių.

Smarkios liūtys Salonika 
apylinkėj sutrukdė valdžios 
kar romėnės stūmimą sukilė
liu, let vistięk kariuomene: pa
siekė pereiti Strumą upę ir at
mušti sukilėlius. Smarkus mū
šiai tebesitęsia.

Valdžia pranešė savo legaci- 
joms užsieny, kad ji yra pilnai 
įsitikinusi, jog jai pasiseks su
triuškinti sukilimą ir kad to 
pasiekti, ji stveriasi visų prie
monių.

Valdžia neskelbia kiek karei
vių žuvo mūšiuose, bet tas skai
čius turėjo būti gana didelis, 
nes ji pati pripažysta, kad mū
šiai su sukilėliais buvo labai 
smarkus.

Delei audrų Makedonijoj val
džia negali prieš sukilėlius nau
doti karo lėktuvus.

Gen. Kondylis giriasi, kad 
jis bando sukilėlius suvaryti j 
saiurą trikampį tarp Bulgari
jos ir Turkijos sienų, kur jie 
butų priversti pasiduoti, arba 
bėgti į užsienį.

Valdžia minomis uždarė Sa
lonikų uostą, kad į uostą ne-

kariuomenė.
Į Petrič, Bulgarijos Makedo

nijoj, jau atvyko pabėgėlių iŠ 
Graikijos.

Rezignavo NRA ad- 
ministratyvis galva 

Clay Williams
WASHINGTON, kovo 5. —S. 

Clay Williams, NRA adminis- 
tratyvis galva, rezignaVo iš sa
vo vietos ir jo rezignacija pre
zidentas Rooševeltas priėmė.

Manoma, kad rezignuos ir 
kiti NRA tarybos nariai: Ar- 
thur D. Whiteside, Walton Ha- 
milton ir Sidney Hillman, siu
vėjų unijos prezidentas.

Eina gandų, kad prezidentas 
nebandys užpildyti jų vietas, 
bet paves vienam darbščiam 
žmogui vadovauti NRA, kaip 
buvo gen. Johnson laikais.

Vokietijos ministeris 
Schacht reikalaują 

kolonijų
BERLYNAS, k. 5. — Vokie

tijos ekonomijos ministeris, 
Hjalmar Schacht, Vokietijos 
ekonominio gyvenimo diktato
rius, kalbėdamas Leipzigo pa
rodoj pareiškė, kad Vokietija, 
kaipo augštai industrializuota 
šalis, turi turėti savo kolonijas, 
kurios parūpintų jai žaliavą, 
kitaip ji negali mokėti užsie
niui savo skolų.

Jis labai pesimistiškai atsi
liepė apie Vokietijos prekybą 
su užsieniu, kuri yra nepalan
ki Vokietijai/

y ». •

Hitleris prašo Simon 
atidėti kelionę 

Berlynan

Italija ir Abysinija 
sutarė dėl neutra

lus zonos
Bet Italija tuo dar nesitenkina 

ir sako, kad dabar turės bū
ti išspręsti kiti klausimai

RYMĄS,. kovo 5. —Abysini
ja ir Italija susitaikė dėl ne- 
utralės zonos palei Samoli že
mės sieną, Abysinijai priėmus 
besąlyginiai visas Italijos są
lygas, sako Italijos oficialis 
pranešimas. 1,

Tuo pačiu laiku valdžios at
stovai nurodo, kad nors tame 
klausime Abysinija parodė norą 
taikintis, tečiaus tai yra tik 
pradžia diplomatinių 
kurios turės 
kitų svarbių 
negu Italija 
Abysinijos 
baigtą.

Dabartinis
rys nieko bendro su svarbiau
siu Italijos reikalavimu —-kad 
Abysinija pakeistų savo nusi
statymą ir prisiimtų ant savęs 
kaltę už visus ikišiol įvykusius 
kruvinus susirėmimus ir nesu
sipratimus. •

derybų, 
išspręsti daugelį 
klausimų, pirm 

sutiks skaityti 
incidentą pilnai

susitarimas netu

Du nusižudė
JOLIET, III., kovo 5. —Wil- 

liam Elm^vood, 62 m., prezi
dentas Union Mačhinery Co., 
kuri gamindavo mašinas duo
nos kepimui ir jo žmona, 61 
m„ užsidarė savo garažiuje, su
sėdo į automobilių ir f paleido 
motorą. Kada policijai ir kai
mynai įsilaužė į garažą, abu 
buvo nutroškę nuo dujų.

Papa smerkia nu 
dizmą

VATIKANAS, k. 5/ — Kal
bėdamas - Rypįo gavėnios pa
mokslininkams/ papa Pius ašt
riai pasmerkė ;nudizmą (nuo
gumą), nes tai esąs grynas pa- 
gonizmas.

Trys 18 gat. apielin- 
kes jaunuoliai apkal- 
tintį .<įnogžudyste
Grand jury apkaltino Petrą Sin

kų, Juozą žvirblį ir Raymond 
Halverson už nužudymą lai
ke plėšimo moteries

Holmes miršta
WASHINGTON, k. 5.WASHINGTON, k. 5. —Bu

vęs augščiausiojo teismo teisė
jas Oliver Węridell Holmes, 94 
m., kuris kėlios dienos atgal 
susirgo plaučių uždegimu4, pra? 
dėjo merdėti ir manoma, kad jis 
mirs už kelių valandų. '

Jį aplankė tarp įeitų, ir Ame
rikos Darbo Federacijos pre
zidentas Wm. Green.

LA PAZ, žemojoj Californi- 
joj, k. 4.',-—?’ ’■ “Netolimoj Santa 
Margarita saloj rasta geležinė 
skrynia su keliais milionais 
auksinių pesų. Spėjama, kad 
pinigai buvo paslėpti 17-to 
šimtmečio Ispanijos piratų. Pa
siųsta komisiją radinį ištirti.

Teisme pasiliko tik patar
nautojai ir kapitonas Palczyns- 
ki. Teisme buvo didelis būrys 
negrų, kurie pakilo eiti ir bai
liff as priėjo prie jų parodyti 
duri&K Bet užpykę, kad jų va
do "žmona negavo warranto,

\ i’-* * 4 ... nė. L ..Jlr.

hk A D H 04
Chicagai ir apielinkd federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, daug šalčiau.
Saulė teka 6:18, leidžiasi 5:- 

45.

BERLYNAS, k. 5. — Vokie
tijos valdžia paprašė Anglijos 
užsienio ręikąlų ministerį Si- 
mon atidėti neaprybotam lai* 
kųi savo projektuojamą kelionę 
J ^erlyną, kadangi Hitleris 
sunkiai susirgo šalčiu ir gerk
lės skaudėjimu.

Federalinis maršalas ruošiasi 
sunaikinti Clyde Products Co. 
dirbtuvę, kurioj buvo gamina-į 
mas neva uksusąs, bet ištiktųjų 
buvo’ verdamas munšąinas. Įdo
miausia tai, kad pati valdžia, 
per Rekprištrucijos Finansų 
Korp., yra tai dirbtuvei pasko
linusi $25,000.

Finansų

CHICAGO. — Vakar grand 
jury apkaltino tris 18 gatvės 
apielinkės jaunuolius, jų tarpe 
du lietuvius, už žmogžudystę.

Apkaltinti yra Petras Sin
kus, 20 m., 1816 Ruble St., 
Juozas žvirblis, 17 m., 2018 
Canalport Avė. ir Raymond 
Halverson, 15 m., W. 21 St. 
Jie liko apkaltinti už užmuši
mą Mrs. Marie Schmitt, laike 
plėšimo jos vyro kepyklos, 
7745 S. Halsted St. Tame plė
šime jie ‘‘pelne” $11.

WASHINGTON, k. 5. —• Ma
noma, kad senatas 
balsavime parems prezidentą 
Roseveltą klausime algų prie 
viešųjų darbų.

Mount Vernon, Va
■■ f ’t1 " ///'- ■'< (A- , . .. , .

Washingtono kapo, ant kurio jis uždėjo vainiką

naujame

Prezidentas Roosevelt prie George

Su šlapdrabos paliestomis 
apielinkėmis nesiseka susižinoti 
net ir su radio amatoriais, nes 
ir jų aparatai neveikia, nutru
kus elektros vieloms.

< Viso® * tedegrafo * Mielos yra 
nutrauktos. Neveikia ir gėlė- 
žinkelių/telegrafas. Iš čia siun-|Yiėgr81 įftiol£ fnįšti bailiffą. Pu
čiama skubi pagelba geležinke- 
liAis. * ' '■ T :•

Audros paliestas plotas api
ma nuo Carlton, 25 mylios į 
šiaurę nuo Duluth, visą šiau
rinio Michigano pusiausalį ii 
šiaurinę dalį Wisconsino iki 
Rhinelander.

Visame šiame plote miestai 
ir miesteliai yra izoliuoti ir su
sižinojimas su jais yra negali
mas.

Išrinko jury antrai
Samuel Insull bylai
Senis Insultas šį kartą yra tei

simas kriminaliniame teisme 
už išeikvojimą $66,000.

gelbon užpultam '* bailiffui at- 
skupėjp kapt. Palczynski, bet 
nežinomas negras kirto kietu 
įnagiu į galvą ir kapitonas kri
to negyvas. Atbėgo daugiau 
bailiffų ir policijos, kuri 
smarkių muštynių negrus 
valdė, nors keli bailiffai ir 
bai skaudžiai liko sumušti.

Kapt. Palczynski už poros 
mėnesių butų baigęs 50 metų 
tarnybą policijoje ir buvo ant
ras seniausias tarnyba policis- 
tas Chicago j e.
kirtis į galvą iššaukė širdies 
ataką ir delei to jis taip stai
giai mirė.

Visi suimtieji negrai dėjosi 
esą mahometonai ir buvo pasi
vadinę turkiškais vardais, iš
ėmus tik vieną, kuris pasivadi
no G)6orge Washington.

CHICAGO.—Vakar krimina
liniame teisme jau tapo'išrink
tas jury nagrinėti bylą Samuel 
Insull ir šiandie ryte prasidės 
liudijimai.

Samuel Insull, kuris buvo 
valdonas milžiniškos finansinės 
imperijos ir skaitė savo turtą 
šimtais milionų dol., dabar yra 
teisiamas už išeikvojimą $66,-' 
000 vienos jo valdomų kompą-i 
nijų. Gerais laikais tiek siek
davo jo vienos valandos biznio 
apyvarta.

Bet jis tikisi šią bylą laimė
ti, kaip laimėjo dėl lygiai pa
našaus kaltinimo jo brolis Mar
tin Insull.

ši byla yra antra Samuel In
sull byla dėl susmukusios jo 
finansinės imperijos.

CHATHAM, III., k. 5. — Po 
ilgos kovos su šerifu ir jo pa
dėjėjais liko nušautas laukų 
darbininkas Charles Advvell, $0 
m., kuris buvo gaudomas už 
nušovimą geležinkelio detekty
vo. Adwell '* 
ūkyje ir susirėmime

buvo užsidarę*

varstytas keliolikos kulkosvai 
džių kulkų.

Po 
su- 
la-

Spėjama, kad

Georgia vėl siunčia 
. miliciją prieš 

streikierius
Milicija siunčiama prieš sustrei

kavusius medvilnės audinyčių 
darbininkus

LAGRAMGE, Ga., kovo 5.— 
Georgia sumobilizavo septynias 
rinktines kuopas milicijos, ge
rai patyrusius laužyme strei
kų, kad jos pagelbėtų sulaužyti 
streiką Callaway medvilnės au
dinyčių darbininkų, kurie su
streikavo kompanijai įvedus 
paskubos sistemą ir nukapo
jus darbininkams algas. Ka
dangi dalis darbininkų pasiliko 
dirbti, tai apsaugojimui tų 
streiklaužių valstija ir siun
čia miliciją.

Didžiūnas apsivogė

STOCKHOLM, Švedijoj, k. 5. 
—Švedijos didžiūnų buto sek 
retorius Leuhusen liko areštuo
tas už išeikvojimą 78,000 kro- 

kurie butui buvo padova
noti pereitą rudenį.
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Vokietija leido milijonus Klaipėdos nacių agitacijai
’ >« -v •<<’■» ,*•< t ( .

Naciai grasina užmušti liudininkus byloje
kvt-i ; ■

KAUNAS, -n-. Per . tolimesnį 
liudininkų apklausinėjimą val
stybės išdavimo byloje Lietu
vos kariuomenės teisme buvo 
nušviesta bendra t Klaipėdos 
krašto politinė būklė. , Liudi
ninkai parode, kad Klaipėdos 
krašte yra ir visiškai lojalių 
Lietuvos valstybei vokiečių, bet 
jie yra užguiti ir žymesnio 
vaidmens nevaidina, ’tųo tarpu 
plačiai yra įsigalėję vokietinin
kai, Vokietijos palaikomi ir re- 
miąmi. Jie krašte pradėjo veik
ti 1925 metais, kai buvo įsteig
tos vokiškosioš partijos. Joms 
Vokietijos konsulatas Klaipėdo
je duodavo nurodymų, kaip 
reikia veikti, ir iš Vokietijos 
buvo siutačiami pinigai. Klaipė
dos krašto ūkininkai per tas 
partijas yra gavę iipie 40 mi
lijonų litų paskolų, o pats Klai
pėdos miestas — du milijonu 
litų. Taip pat pasižymėjusiems 
vokiška vęikia vaidininkams 
buvo duodamos “beprocėii'tinėš 
paskolos”, kurios buvo politinis 
papirkinėjifnas. Vokietija “be- 
procentines paskolas” taip mė
gino aiškinti, lyg tai butų ga
lutinis atsiskaitymas su buvu
siais Prūsijos yaldiriinkais, kad 
jie paskui iŠ Vokietijos nerei
kalautų pensijų. Bet pasirodo, 
kad tokios atsiskaitymo sumos 
yra gavę ir toki krašto valdi
ninkai, kurie niekad nebuvo nė 
Vokietijos, nė Prūsijos valdi
ninkais, tuo tarpu, kai tikrai 
buvę Prūsijos valdininkki, bet 
nepasižymėję vokiška veikla^ 
toks pinigų pylimas įš Vokieti
jos j Klaipėdos kraštą sudaręš 
patogias sąlygas nacionalsocia- 
listiškam veikimui.

“Priedai” mokytojams
Be to, teisme galutinai iš

aiškinta iš Vokietijos mpk^tą 
Klaipėdos krašto mokytojams 
ir valdininkams “priedų” klau
simas ir apskritai Švietimo 
būklė Klaipėdos krašte. Klai
pėdos krašte aukštesniose mo
kyklose ligi 1925 metų lietu
vių kalba visai nebuvo dėsto
ma. Klaipėdos mokytojų semi
narija buvo virtusi politinės 
kovos arena. Tik Reižgio ir da
bartinė Bruvelaičio direktorijos 
pagaliau jau aptvarkė ir semi
narijos mokslą. Klaipėdos kraš
te mokytojų rūmuose šeiminin
kavo vokiškoji mokytojų sąjun
ga, per kurią buvo mokomos 
Klaipėdos krašto mokytojams 
“beprocentinčs paskolos” iš Vo
kietijos. Mokytojai, kurie vo
kietinime nedalyvavo, 'tų pasko
lų negaudavo. .. Mokoma buvo 
po 100—500 litų kas mėnuo, 
atsižvelgiant į nuopelnus.

Liudininkų baimė
Teisme nemažą susidomėjįmį 

sukėlė liudininko Juozo Obe- 
raičio pareiškimas. Pradėdamas 
liudyti, jis pasakė: “Už netei
singą parodymą po priesaika 
man gresia sunkiųjų darbų ka
lėjimas, o už teisybės parody
mą mano gyvybei gresia pavo
jus iš neumanninkų”. Nekartą 
neumanninkai jam grąsinę, kad 
jeigu jų darbelius Obėraitis 
praries policijai, tai busiąs nu
žudytas. Vis dėl to teisme Obe- 
raitis J papasakojo visą teisybę 
apie neumanninkų ruošimąsi 
ginkluotam sukilimui.

Teismas liudininkus dar klau
sinės ligi kovo 21 d. Paskui 
prasidės prokurorų ir gybėjį 
kalbos, kUrios užtruks apie sa
vaitę. Tilo būdu, teismo spren
dimo valstybės išdavimo byloje 
galima laukti kovo pabaigoje ar 
balandžio pradžioje. —Tf?b.

Prfešcheųunė apsauga yra 
svarbus reikalas ne tik Klaipė
dos krašte, bet ir Lietuvoje. 
Čia mes Amerikoje nei neži
nom, kas t ai prieŠ-chėmi nė ap
lama. Tai apsauga priėš ctae-

O W nuo
dingus gažu?,* kuriai^ bus dau
giausia kariaujami, kada įvyks 

karas.

Kaune dabar yra vaidinama 
viena iš rusiškiausių operų 
“Kniaz Igor”. 

» » »
Katino laikraščiai labai rim

tai svarsto "Holivudo žvaigž
džių kategorijas”. Kažin ar ir 
Kauno lalkraščia/hs Holywo6d’o 
firmos duoda pinigų 
fleity”? n

» S 8
Šiauliuose penki 

pripažinti netikusiais 
ta juos uždaryti. 

» » »
Alytuje broliai Juozaičiai pa

sodinti šešiems mėnesiams ka
lėjimai! už nemokėjimą mokės-

vils. Jis pirmas iškėlė Žuvų 
produktams gaminti įm'ti’ŪČs 
klausimą Klaipėdoje, žuvų eks
porto į did. Lietuvą ir kitus 
žvejams svarbius reikalus. Da
bar žvejai pradėta burti j ne
politinę organizaciją. Darbas 
eina gana sėkmingai ir žvejai 
jį pemia. ši žvejų organizacija, 
kiek jaū dabar galima spręsti, 
bus viena svarbiausią Šios sri
ties organizacijų. Ji apims Kur
šių marių, ir juros Žvejus. Vos 
darbą pradėjus, jau pasiekta 
neblogų balsių: surasta naują 
žuvims rinkų, o sąryšy su tuo 
žuvų įairios pškilo net dvigu
bai. Manoma, kad dar t’ihka- 
miau šutyarkius žuvų gamybą 
ir eksportą, jų kainos — (tar 
pakils. —Tsb.

SI

šioline nenorm'ali pūdčtisi reikia 
pAtkišyiti.' MAntimū, kAd šis Pa
baltijo valstybių reikalavimas 
bus patenkintas, ypač dabar, 
kai pasirašyta Pabaltijo valsty
bių santarve įr, kai Pabaltijo 
blokas Rytų Europoje vAidiha 
Žymų vaidmenį. —Tsb.

čiAū tauvęš puikus, turtingas 
kW'ąė, dWrt Tigataas įeturi 
Vės keletą 'gyyėntpjų. Dėugu- 

iiihų, Šalto, ėšą negyve
nami. U‘L. A.”)

i ( Mi v

“AMERIKONIŠKI REKOR
DAI”

Anglas Džonas Valka iš kar
to šuvaigė 60 kietai išvirtų 
kiaušinių ir liko sveikas. An- 
Jglaš ArtŪYąs Binns čiuožė 204 
valandas. Jis buvo apdovano- 
įttfš sidabrinė t Aure. Vienas vo
kietis parašė 50,000 meiles 

jfeiškų ir gavo kelias dešimtis

už “pub-

vieŠtuČiai
ir nūtar-

» » #
Žinomas amerikiečiams kaipti 

"dramos tėvas” J. Vaičkus ne- 
iiro • • • <• a -m

seniai buvo gavęs pensijos 200 
litų, o dabar prezidentas pen
siją jam padidino iki 250 litų į 
mėnesį. 

w »
i., ». ....
Mikki Maus taip pat popule- 

rus Lietuvoje, kaip ir Ameri- 
k°jc-

Maišiogalos valsčiuje lenkų 
užimtoj Lietuvoj lenkų karei* 
yis nudurė lietuvį Juozą Juod
ką, kada tas gynė savo moterį. 

' 8 « »
Lietuvos laikraščiai i . “ » »* t L* ’ *

džiaugiasi ping-pongo 
m u Londoną. V > 

» » »
Lietuvos (Zvierevo) 

turėjo pradėt šokti 
vasario 18 d. Gal jau
Bet nieko apie tai nebuvo gir
dėt.

labai 
laimėj i-

baletaš 
Londone 
ir šoko.

Iš Londono į kauną maiunspar- 
niu lėktuvu

Ligšlol Lietuvoje ihaiunspar- 
nių (autogyrinių) lėktuvų ne
būdavo. Gi dabar tokį lėktuvą 
jau įsigijo Lietuvos Aero klu
bas už 40,000 litų. Lėktuvas 
dar yra Londone, neš Lietuvo
je juo dar niekas nemoka 
skraidyti. Už tai vasario vidu
ry iš katino į Londoną vyksta 
atsargos aviacijos majoras Ka
rolis, kjįrįs tam tikroje mokyk
loje mokusis skraidyti malūii- 
sparniu’ lėktuvu.

Ats. majoras Garolis yra, vie
nas geriausių Lietuvos civilines 
aviacijos lakūnų. Jis turi dau
giau kaip 1505 valandų ..skrai
dymo ore. Kai pabšigs autogy- 
tų mokyklą, Garolis naujuoju 
malūnsparniu lėktuvu atskris 
tiesiai iš Londono į Kauną. 
Pats lakūnas mano, kad jei ne
atsitiks nenumatytų klinčių, tai 
jis šių metą kovo-balaiidžib 
rnėn. pakils malūnsparniu Tėtatul 
vu iš netoli Londono esančio 
aerodromo ir skris į Kauną, 

,1700 kilometrų kelionė tęstųsi 
apie 10—12 valandų.... kadangi 
toksai lėktuvas gali, nusileisti 
mažoje vietoje, tai, atskridęs 
iš Londono Garolis galės nusi
leisti bet kuridję(didcsnėje Kau
no aikštėje. — T&b.

BdWš Krūviu keršto

. ■ BELGEADAS. — Lai k rast i s 
“Politiką” rdŠo, kŪd Ąlbanfjdš 
ka!įme pė^ paskufiniuš 
vienerius metus biivo išžudyta 
52 gyveh^pjūl : kru^iUbjo
keršto aūĖoš. Mąt. Tiįšine kai
mas jAu senas jailcas vaidija
si su gretimu sodžium. “Poli
tika” pasakoja, kad, lig tik kas1 
būdavo hŪŽūdytąš tame sod
žiuje, tuoj ir Tigaho keli gy
ventojai '&Wavd galą. A'nks-

■ . ■' o ♦ / C / , A . . . C .

Dr. A. J. Marokas 
GYDYTOJAS IR ČHiRŪRGAS 

, Ofisas h Rezidencija r . 4 
.., 2519 West 43fd St. 
VALANDOS:. Nuo 9. iki 10 ryto, nųp 
Ilki.3 po piet, nuo 6 iki 8:30 yak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p.
r/n f

~ AKUŠERES
Mirs.

tūkstančių atsakymų, iš kurių 
pusė buvo teigiami. Amerikie
tis Boker 48 valandas vaikščio
jo iškišęs liežuvį. AmerikiėtS 
Bekerš per valandą pasibučia
vo 4,000 kartų.

PAI’tGA DAINUOJA OPEROS 

ARIJAS

Londone zoologijos sode yra 
papūga “Polly Boy”, turinti di- 
deiius mūzikališkus gabumus, 
bėrai nusiteikusi papūga ndritii 
dainuoja ariją iš operos “Aida“. 
Be to, “Polly Boy” gerai pa-

mėgdžioja įvairius žmonių bal
sus ir policininkų švilpimą.

r'yrrfF /7-srrr r f r < » v, . j

GUiCKLY

® TIREO 
wREDDENED 
T EYES

RECOM M E N Of 0 
: LOK 40 Yf ARS

i -

GARSTNKITĖS 
NAUJIENOSE

<jypytdjAi Ir dentistai

? Physlepi Therapy 
>< hrid Mfdvri&

6109 S. Albany
i Hemlock 9252

* 7 i
patarnaują Kprį 
gimdymo namop 

;se, ar ligonines^ 
duodu massagė 

i electrlc treatį- 
| mept jirj mągn&- 

tic blankėts ir tt 
i j Moterims ir jūerj-

..■„.t.a <inr<i,T'w,r';,,.r ■

ADVOKATAI

LIETIMAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai
* ■ . ’ » ‘ t . •

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory -2343 

Dr. Bertash
,756 West 35th St.

iCėK of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos puo IrS nuo 6:80-8:80 

Nedėliomis pagal sutarti.

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

Ofiso vai.: Nuo 2 il^i 4. ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• -,. ( Ofisas ir Rezidencija , , 
3335 So. Halstėd St 

CHICAGO, ILL.
*■’ . Trr”

"'■•u *
į phone Canąl 6122 

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22hd Street 

..Valandos: mio 1—8 if 7—8 
Seredomia, ir nedėl. pagal sutartį

Rez. 6631, So. Califomiaj Avenue 
Telefonas Republic 7868

Tel, Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8896 

Dr. Susanna Slakis 
Motęnj ir. vaiku. ligų ėpecialtitt 
6900 So. Haisied SL 

Valandos 1—4 ,po pietų,, 7—8 vaLvak. 
iiskyrus sereUoniis.

KITATAUČIAI
* *•* * ' ,r 1 * ’* "Ii II, I' >■. J»|, ,4w !► • ~.v

AMEividonis, M.D.
4910 S,' Michigaii Avė.

■ » 1 ■"> Tel. kenwood 5107 
VALANDOS:... , • ... ,,

nuo 9 iki 11 valandai ryte

Dr. V. E. Siedlinskis
Gas ūentistas x-ray
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Ofiso Tek Lafayette ,3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. T. Dundulis
GYDYTOMS IR CHIRURGAS 

iiih ARCHER AVENUE 
, Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo,.2-4 i^ nuo 
6-8 v. V. Nedėtoj pagal sutarti

mUGA
.AV '

< • » 
A J V | C Ak « • «t

Atzymetmi įvykiai
Bėtyįhdje klebonas šavinoį cifžs 

šaulių namus. fiipii
a a #

VtSiidjė ieiilta plikti elekt
ros stotį. <

» « »
Pernai Pandėly buvo paga

minta daugiausia sviesto? 4,117 
statinių. Iš viso 1934 mėtais 
Lietuvoj buvo 234 pieninės, 
taurios pagamino 188,340 Stati
nių sviesto.

. » » •»
Kaune vis daugiau žmonių 

suserga sifiliu^ ir kitomis vene
rinėmis ligomis.

»
Ju^arke taigi^i jihr^dodh’mi 

namai. Sako už 10 ar 15 tūks
tančių litų galima nusipirkti 
gerus mūrinius namus. 

» 8 » . , » ■ • > « . 1 i ■ « z> • * «v
Advokatas B. Skipitis kovo 

mėnesy ketina vykti Amerikon 
ir vešti čia propagandą už pa
saulinį lietuvių kongresą. 

» « W
Chicagos šv. Kazimiero vie

nuolyno motina Marija, būda
ma Kaune, gavo dovanų 6000 
egzempliorių knygų Amerikos 
lietuvių mokykloms.

» « »
Kaūno operai vėl diriguos ita- 

lijonas Annovažzi.
» B »

Organizuojasi Lietuvos pajūrio 
žvejai

Lietuvos pajūrio žvejai ligi- 
šiol savo rimtų profesinių or
ganizacijų neturėjo. Jiė buvo 
visų Užmiršti ir užguiti. Tik 
Klaipėdos kfašto politinių par
tijų organizatoriai juos atsi
mindavo prieš kiekvienus kraš
to seimelio rinkimus, kai rei
kėdavo sužvejoti iŠ Žvėjy bal
sūs. Rimieštfieji žvėjki jdu 
kfikščia'tf hiimatė, itld jid šlyo 
nelengvą gyvehlnią gidėsr page
rinti, pet rimtas drgjanižfk- 
___i, kiirioš pirmiaū<W tūri 
riipiniis sunkia medžiagine žve
jų būklę.

* Rimtą ž ve j ų b^ni^ačįją pra
dėjo kurti veiklus Žvejys t)e-

Lietuvoje gerinamos nusausin
tos pievos

Lietuvoje yra daug pelkynų 
ir šlapįų yietų. Tai, dąc jielęą- 
nos iŠ tų laikų, kai Lietuva bu
vo apaugusi tankiomis girio
mis. Slapesni plotai dabar sau
sinami. Bet kol kas nusausin
tose pievose žolę auga t ne taip 
smarkiai ir pašarui mažiau tin
kama. Už tai ne visi ūkininkai 

' ’ • I > * , ’ I V. i ' ■ • \ . K " I . '
įsteigė nusausintus plotus pa
gerinti, juos paversti ganyklo
mis, arba apsėti pašarinėmis Ro
lėmis. Dabar ūkininkams pagel- 
bon ateina žemės ūkio rūmai. 
Jie nusausintų plotų savinin
kams duos tam tikras pašalpas 
natūra, daugiausia, pievų . sėk
lomis. Šį pavasarį, pievų sėklo
mis jau bus užsėta apie 1000 
ha nusausinto ploto. Be pašai-, 
pų, ūkininkai dar gaus šiemet 
paramos pievų žolių seklbins 
auginti. —fsb.

Pabaltijo valstybes reikalauja’ 
platesnio atstovavimo Tanių 
i,.-.. Sąjungoje ...
Pabaltijo valstybės — Lietu- 

va,^ Latvija ir Estija ligišiol 
Tautų Sąjungos orgabibsė bu
vo nepakankamai ątMovąta^- 
mos. Kitos valstybės, taūrioš 
lautų Sąjungai moka žymiai 
mažesnius mokesnius, atstovą-

resnėje padėtyje. Kai kuriose 
Tautų Šįjdngos komisijose P&- 
baltijo valstybių atstovų "nebti- 
vo. . ■ ... ?.. .....

vušn pirmoji Lieiūvoš, įiiiYijoš 
i,- Estijos užsienių reikalų mi- 
nisierjį konfefęnctja. Jį radti, 
kad i$ tfeų Pabaltijo vaistys 
bes itiri būti plačiau atstovau- 
jamos ir kad su jomįs Tautų 
Sąjungos organai turi daugiau 
skaitytis, šiais sūfn'etiiūąis Lie-

JOSĘPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South . Ashland Avė.

....

DR. VAITUSH, OPT.
QptoiąeU|eąllyv.Akiu Sp^Ulista*
Palengvina akių , įtempimą, kuįs 

!esti..piježastiinį galvos. skaųdSjimo,

trumparegyste.Jr tęlitegyątę. Priren
gia t teising-jd,akinius.,. Visuose. Atšilę 
kimuošė egzaminaVnhąs 4ąronids su 
elektra,, parodančią mažiausias klai-

somos, . Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėliojnuo 10 iki 12. i

? Atitaiso* 4<OB pliiau, 
irmiau. *
S8WAy.

1

iniuš
* Ėre^lisbki8 

M®

Nedėtomis nuo 10
•T*

......(

r.-fiovl Pv«

&8iw 12“o«va

Stfttąklu

iWnd Avė.

hėtana
0523
Lt?0

MtuvilkaJ

, . .. Valandos nuo 9-9 . .. i

artį, yVesterp Ąye. Hemlock 782Š
. .................. ...................................... ......................... M.................... ■ »

, A. Montvid, M. D.
Wąsf Towh Štate Bank BlJg.

. 240'0 West Madišon Street
Vai. 1 iki - 8j po pietų. 6 L iki 8 vak.

, .Tęi. Seeley 733Ū
Namu telefonas Brunšwick 0597

Dr. V; A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valąndoš . nuo .2 iW 4 ir nuo 7 iki 9 
valš>*®8 &12

Tel, Boulevard 1401

t.-.. Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezel’is 

Dehtištas
4645 SO. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal, sutarti.
' 4 " 1 ' "

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659

Ofiso Tel. Canal 0257*

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR ČftlRURGAŠ 

1821 So. Halsted Street 
_________ CHICAGO. ILL._________  
Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margėris 
3325 So. Halsted St. 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 Po pietų
■ įr. nuo 6 iki 8 vakaro.
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Dr
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 36 
mętus 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.
..t Ofisas ir Laboratorija^:,.
1034 W. ,18th SL, netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai: - 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr, Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos u

. CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS: . c 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki A 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. . ■...

• Phone MIDWAY 2880 .

h.* C* - 0*1 ęerzman

s

' j m

•j—!

— Visi -Telefonai: 
Yards 1741- 

1742
LAIDOJAM PIGIAU

; NEGU KITI
Ambulance. Patąrna-

• vimas Dieną ir Nak
tį. . Moderniška ,Kop

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

1. F, EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metu

4605-07 ą, Jftęrmitage 
Avenue
Skyrius

4447 S. Fairfiėld Avė.

GkJt * Ji.

’m 
ai

SimonM. Skudats
o’. . '--M A.. ,

;G^ąqRm,fr.1PALSAMWOTOJAė 
Patarnavimas geras ir nebrangus

7iš W. 18th St.
Tel. Monro 8877

NAUJOJ VIETOJ ,

Dr. J. A. Paukštis
DĖNTIŠTAS

4204 ARCHER AVĖ. Tel. Laf. 312?
Vai. nuo 10 iki 9. Ned. ir Sčredoj 

pagal, patartį..
Res. Virginia 0767

Telefonas Yards 0994 -
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue x
t. • z Ofiso valandos: . .

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

Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyriškų, Vaiku ir vilą 
Ofisas 3W2niSo? Hateted St.

arti 31st Street.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne

dėtomis ir Šventadieniais 10—12 
dieną.

Laidojame ant lengvu išmokėjimu

J.J.Bagdonas
Rėj). 31&o arba Pul. 4151

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

... N. RADIS Ch.
_a -■*>-2____________ ._____ *_____ a..i

ANTANAS PETKUS
Grabbrius

KOPLYČIA DYKAL
1410 South 49 Ct.

Tel. Cicero 2109 
CICERO, ILL.

ATĖJUS LIUDfiSIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eodeikis
ir

Tėvas
REPtibHč 8340

5340 Si>. Kėdzie Avenue
I" ........................ I ..... I. I. .1 III ... I Į , I.................. .

Laehavich ir Simus 
METUVIS tigAmO 

Patarnavja laidoraVSSp .Vuįplfldauslai 
Reikale meldžiame atsišaukti, d ttnl- 
isrfl »&iT»&<i 

Tel Canal 2615 arba 2516 
cuąn '1- -i-SKYRIUS f'-’ 
1439 S. 49 Cti Cicero, BĮ.

Td. Oimto »27

Syette 3572 
evičius

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didęlė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHĘR AV.

A. MASALSKIS 
GRABtiRlUS 

3307 Lituariica AVė. 
Tel. Boulevard 4139

Telefonas Yards 1138 .

Stanley R Mažeika
Graboritis ir 

Balzaiūuotojas
, Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reiki-

CHICAGO, iuL

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 Ir aiigš&aii. 
. Moderniška koplyčia dykai.

668 W. 18th St. TeL Canal 6174

1 J. ZOLP

Tel. Boulevard 5203 ir 8413 
1327 So. 49th Ct

Cicero 8724. Koplyčia dykai
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MUSŲ SKAITYTOJAI
Raitai skiriami | ii skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 

**Mu8U Skaitytojams” būtinai pridėdami savo vardų ir pavardę.

Patarnavimo Man
dagumas

Per ilgę laiką buvo sakoma, 
kad lietuvis eitų pas lietuvį sa
vo pirkinių reikalais ir parem
tų savo tautietį. Butų gerai 
savo tautietį remti, bet ką da
ryti šitokiame atvejyje?

Nesenai pirkau radio. Atve
žė jį į namus, sustatė, jšvad- 
žiojo antenos dratus. Darbą 
kad atliko, tai aš pats nemo
kėdamas biriau galėjęs geriau 
padaryti. Nuėjau į krautuvę 
pasakyti, kad dratai nėra ge
rai išvadžioti.

Savininkas, išgirdęs mano 
skundą, išvijo mane laukan, 
sakydamas, kokį tu biznį turi 
čia ateiti ir mus “baderiuoti ?” 
Dėl to. kad jau radio nupir
kau ir užmokėjau pinigus, tai, 
tu chame, neateik čia laiką 
gaišinti...

Ne tik iš šio, bet ir iš pra
eities patyrimų man atrodo, 
kad svetimtaučiai biznieriai yra 
dau'g mandagesni ir daugiau 
apsišvietę, negu kai kurie mu
sų tautiečiai. Į tai atsižvelgus, 
aš manau, reikia daugiau do
mės kreipti į tai, kur prekės 
geresnės ir patarnavimas man
dagesnis, o ne į tai ar biznie
rius yra lietuvis ar kitos tau
tos žmogus. Pirkėjas.

Dar dėl Cicero Im-
provement Kliubo
“Naujienų” No. 46 tilpo ži

nia apie Cicero Improvement 
Kliubą, kurioje “P. B.” rašo,* 
kad, kliubas pradeda irti, ir, 
pirmininką A. F. > Pocių vadina 
dideliu visuomenės veikėju.

Labai gaila, kad P. B. nenu
rodo jo darbų, kurie Cicero 
gyventojams visai nėra žinomi. 
Jis sako, kad p. Pociui pirmi
ninkaujant kliubas buvo paki
lęs. Bet kokią vertę tas paki
limas galėjo turėti, jei p. Po
cius savo pastangomis bandė 
kliubą išardyti? Jis bandė su
rasti ne tiek gudrių, kai jis 
pats, bet kai susitiko su kliu
bo veikliųjų narių opozicija, 
kurie jį “pažabojo”, tai jis 
ėmė juos terlioti laikraščiuose, 
vadindamas “triukšmadariais”, 
“Fourhorsemenais” ir visokiais 
kitokiais pseudonimais.

P. B. rašo, kad p. Pocius 
nepasidavė diktatūrai. Jis bu
tų pasakęs teisybę, pažymėjęs 
žinioje, kad p. Pocius norėjo 
palikti diktatorium, bet nariai 
nepasidavė. Kodėl jis priešino
si sausio 31 d., ekstra susirin
kimui?

Apie tai, kad p. Pocius ir 
“rimtesnieji nariai” apleidę re- 
guliarj, mėnesinį susirinkimą, 
galima tiek pasakyti. Tiems 
nariams, ne “rimtesniems”, bet 
— triukšmadariams, kaip jie 
turėtų būti pavadinti, kito is-
ėjimo nebuvo. Veikiančiojo 
kliubo komisija turėjo rezoliu
ciją, kurioje reikalavo pirmi
ninko p. Pociaus rezignacijos.

\\»fsDentu 
u r r i l* t-

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Chapman and Co., Ine.
120 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

GERB. Naujienų įkaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Bet jis, p. Pocius, nelaukda 
mas tos rezoliucijos priėmimo, 
pats rezignavo ir prasišalino iš 
susirinkimo. Jo vietą užėmė 
pagelbininkas J. F. Kimbarkas, 
kuris vedė toliau susirinkimą 
tvarkingai ir ramiai. C.

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

Būdamas dar jaunas vyru
kas, turėjau apleisti savo gim
tąjį kraštą. Kodėl aš turėjau 
apleisti, manau, skaitytojui, 
nesvarbu. Anais laikais, tuk- 
stantimis žmonių keliaudavo iš 
vienos šalies j kitą. Tų kelio
nių tikslas — laimės ieškoji
mas. Aš irgi keliavau laimės 
ieškoti.

Tuomet aš turėjau amžiaus 
lygiai dvidešimtis vienus me
tus. Buvau šešių pėdų augščio. 
Kiek svėriau, neatsimenu. Ma
no akys buvo mėlynos, kaio 
giedras dangus. Turėjau gel
tonus plaukus. Neblogai išrod
žiau. Pastebėdavau kai kada 
merginas skersomis j mane be
žiūrinčias.

Vieną gražų rytą atsisveiki
nau su visais namiškiais ir iš
važiavau į Naują Zelandiją.

NAUJIENOS, ChieaRO, III.

The Duchess

Pir mutinė ir Didžiausia

EKSKURSIJA
LIETUVON

SENOJI IEVYNE JUS LAUKIA

laukia

130 W. Randolph St., Chicago

mokėti

Telefonas Yards 1829

invest- 
per U.

Aplankykite Savo 
Gimtinį Kraštą

mažas ral
ius akinius

is visuomet galite 
albėti PER TELE-

Puikus V 
Zylo-Shell 
rėmai pagra 
žiną veidą
nuovargi

Nupigintos elevato 
rių kainos vaikų 

ekskursijoms

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Laivu “GRIPSHOLM

Šlifuoti Akiniai
■ i ,

Sustiprins regėjimą

Informacijų klauskite pas 
vietini agentą arba

Arba keliaukite populiariais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEWYORK

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležin

keliais iš Hamburgo

Kas tik manote šiais metais at
lankyti Lietuvą, važiuokite su 
šia Ekskursija kartu su visais 
Chicagos ir visos Amerikos lie
tuviais.

Vienatinis Lietuvių 
DEGTINES 
SANDELIS

Ekskursija yra užgirta Lietuvių 
Laivakorčių Agęntų, Sąjungos,— 
ją lydės keletas patyrusių paly
dovų. ,
Šiuo laivu su maža išimčia va
žiuos beveik vieni lietuviai, todėl 
apie smagumą kelionėje nereikia 
nė abejoti.

in the Naujienos Vajus Contest. If 
your neighborhood club is giving 
some sort of an affair, let Chuck 
handle the printing of tickets and 
programa. Any kind of printing job 
you want done well, you can put in 
his hands.

We give an exhibition of oursing-

Nežiurint kur jūsų motina ne 
gyventu, f 
su ja pas:
FONĄ! Ilgos Distancijos tele
fono patarnavimas nebrangus 
ir labai patogus susisiekimo 
būdas su toliaus gyvenančiais 
šeimynos nariais! Jūsų pasi
kalbėjimas yra. asmeninis ir jus 
galite aiškiai girdėti motutės 
balsų, o ji girdi jūsų balsų. Už

miesto pašaukimai yra taip pat 
aiškus ir greitus kaip ir vieti
niai Pašaukimai. Paimkite 
šiandien jūsų telefonų i rankas 
ir klauskite “Long Distance” 
operatorio kiek kainuoja pa
šaukimas patinkamon jums 
vieton ... Gali būti kad pašau
kimas, kuri jus norite padary
ti mažiau kainuoja negu kad 
jus manote.

the ear-marks of a foul, 
be a home run — this 
first row of altas, the 
Row” by Mr. Stephens.

BOTTLEO FOR 
INTtRNATK)NALWINExUQUORCO 

CHICAGO, ILL

Every week we spendk most of our 
energy trying to think of a way, a 
new vvay to begin this column. Well, 
this week, the beginning is really 
going to be different. There just 
aren’t going to be any practice 
strikes—The first pitehed bąli is 
going to be either a ball-hit, a foul, 
or a home-run ...

Rumor has it that some big league 
dancing school has put Amelia Raz- 
mus under contract. Getting in shape 
for the strenous grind for the pic- 
nic season .

It has all 
būt it niay 
calling the 
“Murderer’s 
The ųuestion is, whom did he over- 
look—Lil Stupar, F rande and Stell 
Pūkis, or Onuks Skcver and Stell 
Rimkus...

Have always been a bit skeptical 
about the value of vitamins — būt 
now I’m convinced, they bring 
some good. Vitamin X has been a 
grand bait in our hunt for contri- 
butors. Only please don’t send cont- 
ribs to the Naujienos Office — send 
them direetly to my home...

A socond strike: She lives near to 
95th Street. He lives nearer to Ful- 
lerton. He takes her home from all

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus Ir druskos vanos. gĮjį

awimming pool. 'Rusiška ir turkiška pirtis <4^|||
Moterims setedomis iki 7

Rapid Transit bendrovė, ope
ruojanti Chicagos elevatorius- 
jaskelbė forų numažinimą, vai
kams, važiuojantiems grupė
mis. Forai bus nuo 6 iki 10 
centų dviems važiavimams, pri
klausant nuo linijos ir tolio.

of our affairs, (This Saturday is 
going to help you to believe me) 
He takes her out several times a 
week. Būt štili i’m called a bum re- 
feree when I laugh at that “just— 
friends” gag. Please, don’t forget 
that “tho love is blind, your neigh- 
bors and acąuaintances aren’t.”

Lopie Widguris has been training 
at home for just about a couple of 
weeks, and already he writes about 
this cdw who' has the “eutest little 
ealf”. ‘Member that desisive “farm- 
er” of so short a while ago...

A coloratura soprano Mrs. A. 
Stephens a n accmplished violinist 
Mr. K. Slephens and Georgie Step
hens whose piano playing we have 
never heard the eųnal of. What 
more is reųuired to give a concert 
that the Lithuanian people of Chi- 
cago won’t forget for a long time, 
A trio, a ųuartette 
them i n fact and there choruses

las imti savo globon. Kai ku
rie jų pasigrobė po šimtą ir 
tūkstantį akrų. Ir už keleto 
metų jau sunku buvo rasti 
sklypą žemės, kad koks nors 
europiętis nebūtų ją užėmęs.

BISMARCK BEER 
“WITH THAT GOOD OLD FLAVOR” 

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

Bourbon Degtinė, 8 mėnesių se
numo, 90 prof. $1 A
My Old Pal. 8 mėnesių 

senumo, 90 pr. Kfl
keisas ..................... ■

Kentucky Colt, 1 metų 
senumo, 100 pr. M7 iRfl 
keisas .................. ■ ■

Parduodam visokią degtinę, ko
kia tik randasi ant marketo ir 
ko jūsų širdelė pageidauja.

INTERNATIONAL
WHOLESALE

WINES & LKRJORS
4611 S. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470

ing prowess at the Armitage Hali, 
at 3800 Armitage — this Saturday. 
So you see, in order to bring up 
those batling averages, your pre- 
sence at rehearsal this Friday is es- 
sential.

See you then.

Dėl platesnių informacijų tuojaus 
kreipkitės į 

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas CANal 8500

' •••• • ** Jašą Motina 
NORI SU JUMIS PASIKALBĖTI

®
 Lietuviški
Konfitūrai 

(jam)
Slyvų, pineapple, 
aviečių ir apri- 
kotų konfitūrai 

(Prune, Pineapple, Raspberry 
and Apricot Jams)

Lietuvių duonkepiam 
VISOJ AMERIKOJ

Pristatom žemomis kainomis. Po
nai duonkepiai, vartokit šiuos ge
resnius konfitūrus. Pavyzdžius at

siųsim dykai. Tik parašykite 
mums karir šiandien. ‘ ,

KORINEK BAKERS 
Supply Company 

4830 W. 25th St., Cicero, III. 
Induose nuo 15 iki 650 svarų, 

čia gausite miltų ir visko, kas 
tik reikalinga duonos kepimui.

Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 

. 5 iki 20 metų
TAUPYKIT PINIGUS MUSŲ DRAUGIJOJ

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

Musų draugija yra viena iš tvirčiau- 
šių finansinių įstaigų po Federal Vai- 

< džios Priežiūra.
, Mums depresija visai nepakenkė. 
Reikalaudami visada galite gauti savo 
sutaupytus pinigus. įstojimo 
nereikia.

' Saugumas jūsų
~mentų apdraustas

^i, .’S JLnureD AJREM^/7 s. Government ištaigą— 
■ F RF D Al \A \ / IKI PC Federa* Savings and Loan 1 LDEKAL OAVlIlVuJ Insurance Corporation, 
AND LOAN ASSOCIATION Washington, D. C.

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

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

GREIČIAUSIA KELIONĖ 
I LIETUVĄ

BREMEN
EUROPA
Ekspresinis traukinys 
prie laivo Bremerhavene ir už

tikrina patogų nuvykimą i

Gegužės-May 25 d
(TIESIAI I KLAIPĖDĄ)

Pritaikinti jūsų akims J J
nužemintomis kainomis Zr
Apsaugok regčjimą, pri- 
žiurSk gerai akis, o ne-^g^^ 
reikės niekuomet gailėtis**^
Prarastąjį regėjimą, silpnas ir kreivas 
akis galima dažnai atitaisyti su naujai 
išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.
Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akių 

i _____ _ Jus galėsite su jais skaitytį
dės, siūti įr aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk Šiuos nuostab:

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akinių Dirbtuyi _____ . _
756 West 35th Street —

Georgie’s and Pirmyn and the men’s 
?horus. You’ll be missing a lot if 
you don’t attend the Stephens con
cert a t Sokol Hali the 17th*of this 
month.

Never was a guest of honor moro 
popular with the feminįne attend- 
ante than at a ccrtain party ląst| 
Saturday. Not Dizzy or Doffy Dean, 
būt Pete Kitchas—so it’s really 
small syonder...

Eddie Čepulis had better start the 
windrup of “Mano mergelė su kitu 
kalba” again, or if he^ prefers to 
just sue Joe Drajgelis for alienation 
of affections ...

Are your dues paid to date in the 
club? If you are more than three 
months behind you are no longer a 
member in good standing. Such 
members will in due time be siąspen- 
ded, and meanwhile are not entitled 

a couple of, to privileges accorded the others.
Charles Matekunas in fourth place

HAMBURC-AMERiCAN LINE 
NO R T H C E R M A N L LO Y D

* 
* ♦

Mano kelionė buvo ilga, nuo
bodi ir nelabai maloni. Nema
loni buvo todėl, kad aš dar pir
mą . sykį savo gyvenime išva
žiavau iš namų į taip tolimą 
ir nežinomą šalį. Bet pradėjęs 
keliauti, iš pusiaukelio nebeno
rėjau grįžti. . ,

Sankeleivių, kurie su manim 
važiuotų į Naująją Zelandiją, 
neturėjau. Važiavau vienui vie
nas. O vienam kelionėj visuo
met ilgu, nuobodu. Man irgi 
buvo ilgu ir nuobodu. Vienok 
kentėjau ir važiavau.

Kuomet dasiekiau Naujosios 
Zelandijos krantus, man kaip 
tai lengviau pasidarė ant šir
dies. šalis buvo giriomis apau
gusi ; bet ne perdidžiausiomis 
giriomis, žemė buvo tinkama 
agrikultūrai. Bet svarbiausia, 
čia buvo milionai akrų žemės 
apaugusios žalia žolia. O ta žo
lė taip minkšta ir taip sultin
ga, kad ji galėjo tikti gany
mui galvijų ir avių.

Klimatas čia buvo vidutinis, 
nei perdaug šiltas, nei perdaug 
šaltas. Visuomet čia buvo gry
nas ir sveikas oras. Nebuvo čia 
daug laukinių ir plėšrių žvė
rių. Vietiniai tos šalies gyven
tojai irgi nebuvo pavojingi.

*
♦ *

Reikia atsiminti dar ir tai, 
kad europiečiai kaip čia: pra
dėjo atkeliauti, jie kiek tik 
galėdami pradėjo tas ganyk-

34 Metus Vidurmiestyje . 
Mes specializuojamas padaryme 

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

Valandos: 8:30 iki 8:80 v. v.
Tel. HARRISON 0751

TOpposIte Davis Store, 2d Floor |

F PA1N • F.XPf 1.1 F R

Nuo Reumatiškų 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

k palengvina skausmus
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Kaip karę, taip i? pa^tįjų koyoje, perdaug didelę 
pergalė paprastai neina į sveikatą patiems pergalėto
jams. Kada Saiitai'vęs valstybės ir Amerika pasaulio, 
į^re taip prispaudė Vokietiją, kad ji buvo priversta 
bęsąlygiai pasiduoti, tai karo laimėtojai užmiršo viso
kį saiką, diktuodami taikos sutartį. Ir Vęrsalės taika 
buvo tokia vienpusiška, kad pasaulis iki šiol dėl jos ne
nurimsta.

Prieš tai, kai buyo patupdyta. aut kelių Vokietija, 
ji pati nėkiek ųe geriau pasielgę sų Bosija. Brest-Li- 
tpvske ji pakišo rusams pasirašyti kone ’ žiauresnes są
lygas, negu Vęrsalės. Nęt bolšęvikąi, kurie iki to laiko, 
skelbė obalsį “tą$a, nežiūrįs l^ojkią kaiųa,\ be galo nu- 
srniinė. Karo komisąras Trockis atsisakę priimti tas są
lygas ir bandė išsisukti iš keblumo, sugalvodamas nau
ją obalsj: “Nei taįką, nęi kąrąs” Q Leninas per savo* 
atstovus mėgino patirti, ar Santarvė rusams padėtų, 
jęigu jie tęstų kąrą. ?< •’

Bet Francijos militaristai atsisakė su bolševikais 
tąrtis, ir Leninas tuomet buvo prispirtas nusilenkti kai/ 
skėrio generolų valiai. Rusijos (ir bolšęyikų) laimė, ka(^ 
jos nugalėtojai paskiri buvo sumušti. Kįtaip^ tai Brest- 
Latovsko taiką butų pąyęrtųsi Rusiją gyynai Vokietijos 
provincija.

Politikoje per didelė vienos partijos pergalė irgį 
(tyoda blogų pasėkų, štai, ketveri metai atgal Anglijos 
konservatoriai visiškai sutriuškino darbiečius ir libera
lus, laimėdami jaugiau,;:kaip du trečdaliu vietų parla
mente. Bet ką jie tuo pasiekė? Dabartinė Anglijos val-j 
džia nestengia pravesti nė vieno stambesnio sumany/ 
n)o. Sterlingų stabilizacijos^ klaidintas tebėra neišspręs
tas; Indijos aųtopptyijos WĮąusiijrias; —- taip pat ne. Ko- 
yųje su ekęnomipju lįrizių YH^dzi^ neparodo jokios ini
ciatyvos, ir masių nepasitenkinimas tolyn..darosi vis di
desnis. Užsienių politikoje Anglija švyluoja tai į Japo
nijos, tai į Ainerikos pu^ę;.tąį.į Vpkiętiįos “ąącių”, taj 
į Francijos pusę; tai link Sąjungos, tai prieš ją.

Nuo ko pąręjną tojes svyrąvunąę?„Nup tp,-kad toje, 
partijoje, kuria valdžią ręjbUsi, yra susitelkę perdaug 
mišrus ęlenięntąį ir jį%ątęngia^| j^ps visus patenkinti.’ 
fcjforį visiems būti gerą, ir ne. vie/1^ grupei neįtinka. !

Panašią padėtį’ matome dabar ir Washingtone — 
p.9, W
Šlavė visą opoziciją. Demokratai turi daugiau, kaip 
dviejų trečdalių daugumą abejuose kongreso rūmuos^ 
— atstovų bute ir senate, bęt tas ko^ngręsąs nųp 
mėnesio piraazios į^f dąbar dar nestengė niękę

esąs nežjųomas asmuo. B$_apį? 
Qrlowskį jisąį pądųodą tokių 
Žinių:

°Orlowski siuntė komunis
tų kalbėtojus Mishawaka 
partijos skyriui. William.Ro- 

; gers tame mieste sugriovė 
partijos drganiząciją,- 'kuo- 
rriet 'jam nepavyko partijos 
nfttyp, kad jią sųdąrytų ko-- 

. mųnistų kuopą. Rogers ren
gė komunistų susirinkimus 
partijos raktinėje, neįsileis
damas partijos narių/ Odow- 
ski, Gale ir Rogers buvo bi- 
čįuoliai.”
Tas pats Orlowski 1933 me

tais šąkęš, kad j įsai pasitrauk
siąs, išĮ sobiąlisįųpartijos. ir/ąt- 
gaiyįnįįąs “Mėiynmarškinlų” 
(blue shirts) organizacijų.

O Shuįts, kaip praneša “T-hę 
New Leader”, veikė South 
Ben<į mieste, Ind. Jisai* tępai 
Orgazmo “patriotinį frpntą” 
prieš komunistus. “The South 
Benį Tabūne“ vasarių lųSty 
dieną jcĮejo Shults’o atsįšąuki- 
mą,’ po kuriuo jisai pasirašo, 
kaipo laikinas “Khaki Šhirts" 
pirdįimin^as. Tame at^iMme 
jisai prąneša, įęad jįo O^|viz^-, 
cija padėsianti jtyamon^. kom- 
■Pani.Ji?m kovoti ^,;nOę- 
rikoniską propagąiįidą .

i Taigi ątrodo, kad Shults yrą 
fąįįstąs, o Oriovvski — pusiaų- 
komųnistas, pusiau-fašistas. Ir 
štai tąki ąsmens, apsimetę “kai- 
rįais spęiąlįsthįš0, f>acląvė skun
dąprieš visą Indianos valstijos 
socialistų organizaciją partijos 
centro komitetai. Norman Tho- 
mas su Dąh Hoan jų paklausė 
ir pevyeyę centro komitete nu
tarimą, kad be tyrinėjimo bu
tų atšauktas Indianos socialis
tų čąrtoris,

“tbc tyęvr Leader“, be to, 
praneša, kad tą “revoliucinę” 
principų deklaraciją, kurią Sd- 
ėiąlislų ’ Partijos suvažiavimas 
priėmė Ąętrmto konvencijoję, 
buvo parašęs Lovestone, buvęs 
komunistų lyderis, o dabar 
“sklokininkas”. Beje, kitas iš
mestas iš partijos komunistų 
Šulas, Gitlevv, padayė aplikaci
ją įstoti į Socialistų partiją.

IŠ to visko ątrodo, kad Tho- 
mąs ir Hoąn nori surinkti j 
partiją visokias kp|ųųpistų at
skalas. O. kądangi rimtesnieji 
socialistų partijos veikėjai tąm

ros brankia iŠ P^ftijęs i^tįsąs 
soę.įąlistų orgąniząčijąs, kurio
se vadovauja jų oponentai.

S^or 
matyt, $Kta “kainaspanužką”

į J ‘ '

stijų ir asmenų likime pažy- tai, žinoma, tik pripuolamybė. 
mėtines pasikartojimas kurio Tačiau žmonių prietaringumas 
nors skaičiaus, kurs rodėsi pa- kai kuriems skaičiams pridavė, 
slaptingas ir reikšmingas. Bet mistiškų reikšmę.

Oro Keliais Lietuvon
*’ , * A . |

YWVWV

Apie Įvairiną I

SKAIČIUS SEP- 
TYNI

Priętąrjngytnas. — Sep
tynių m 
ję. — Chaiąejąi, žy
dai, graikai it romė
nai 7 skaičiui pridavė 
daug svarbos. — Istp- 
riškj įvykiui ir;^i kų7 
rie skaičiai.

$me senovę 
atdęjai, žy

TO?

ius Į

j^ngrąsąs nup sausio 
tepgę niękę žymes-

Demokratų kontroliuojamam kongrese demokratų 
administracija gauna vieną smūgį po kito. Ji prakišo, 
pąsaulįo teisino, klausime ir. viešųjų darbių pr.Q^ran^o 
klausime. Jai dabar grasina pavojus gau^į. antausį ir 
e)cs-kareivi.ų bonusų klausime.

opozic^ ^į.demę- 
kratai nesiblaskytų į vfiį^ą pusęs, nevargtų.Jytrig’ų 
vjęni..prįęg kitųą, veiį$ų sųįartįniau. Kuoipę^va^anči^ 
jąį partijai nėra nuosakios opozicijos iš ęję^’ ^.opozi
cija kyla viduje, bet ji yra neaiški, neorganizuota ir be 
principų. ' * ” > \ .

* Laimėjęs kone didžiausią pergalę pę^ųeję Ąmerj: 
kos iąiorijojįe,. pimentas.Rę^ey^ gaįi. paUigįfi 
antrąją savo tarnybos pusę, su tekiu pat mėn^ų re^oę?

mėnesio pra 
nio atlikti.

3 ." ' ’ *

Apžvalgą
kftYA UM.WNH» 

KĄIRIASPĄIMttJS" 3(KW 
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.. Prieš kiek laiko, kaip “Na 
liome:

Sočia savaitraštis • “The

M WW® rašyta, (ą 
8$#?. »JBĄ- 

Indianos socialistų 
partijos ’’' čarterį, nepadariusi
mMMB 

Nėw ’ Leįjder” ie&iktortaąį 

to skundė 
__ X Orlovvskk 

Qal0h>T’ įlįpanrdilKpaį

James 0 

autorius.

Prieš kiek, laiko išėjo knyga 
vardu “Do You Believe It”. Tai 
rinkinys, įvairiausių prietarų. 
Pasirodo, kad dar ir šiandien 
prietarais tilp gaųą apšyiesti 
žmęnės. Sąkysimą, daugelis 
mano, jog vienu degtu*kd už
degti tris cigaretus yra nege
ras daiktas. Čir.di, kas nors 
blogo galį at^itįkti.

Jfoo žjrįęnėą yrą pa^au ta* 
turingi, tuo jię labiau tiki prie
tarais. Ną, o’ senovėje prįęta- 
ringųn^ąą buvę dar djdęsni^ nęį 
šiądien.

Dąug visokių prietarų yra 
surikta su skaičiais.’ Pavyzdžiui, 
yra žmonių,' Kū^ię l^B b^osi 
13. Viešbučiuose kąų)bąW N?’ 
13 yra lyg užkeiktas, — mažai 
ka^ tenori jį nuomoti.

Dąug reikšųiėą priduodama 
i ir kįtiemą skąič^ms. Yiąose 
tautose įr viskis^ ląikhįs, rašo 
vienas laikytis, ąk^lcto 7 tu
rėjo didelį * prestižą. čali tai 
yrą surišta su senovės žmonių 
pažiūrą apie bųviųįą 7 pjaųe: 
tų ąrbą keliaujančių Žvaigž
džių, bįyb dievinamo8; 
irz kjirioms priskirdavo žmonįų 
likimo mistišką voik^. i’pą. 
septynios “planetos? buvo:
Saulė, Jupitęrįą, Mėnulis, Mer- 
kuras. Venera, MąWs ir Sa- 
turnąą. tųp “žvaigždės ba- 

teW:ŽW-.

se"W^e;x

■ Wa 'F 
il&j to ugnies 
į|^us, jį mai- 

' srovės, tepa 
—^r^..r žyniai; jam 
tarnauja 7 žirgši, kurių’ kiek- 
vienas'^ W
vas važinėja i ratų vežime, 7 
jaučių traukiamame.

Yft 
VĮv^s: M

. Z. ■ ■<

7 dienas; jis ruošėsi skelbti 
žmonijai savo mokslą 7 savai
tes. Buda turįs 7 lobius- Jo 
garbei statomi 7 aukštų pasta
tai' ir 1.1.

tijihijoje skaičius 7 vaidino 
paslaptingą vaidmenį dar prieš 
budizmą, bet jis ‘įgijo ypatin
gus reikšmės budizmui plin
tant. Tikėjimas 7 skaičiaus pa
slaptingumu iš Kinijos perėjo 
į 'kaimynines tautas.

Skaičiui 7 ypatingos reikš
mės turėjo chaldėjj^ms. Jie su
darė 7 dienų savaitę, jie statė 
7 aukštų bokštus jr t.t.

Tas pat buvo į ir senovės 
Egipte,. Ėgiptįečiaį tikėjo, kad 
pačioje pradžioje 4 jų ščilį val
dė dievų dinąstija, ir pirmiau
sia buvo 7 dievai. Lavonams 
balzamuoti vartodavo 7 aroma- ' •' .* \ V", ** • ' ■,
tiškasjjsencijas ir t. t.

Sęnbvėš žydams skaičius 7 
yaidipo vaidmenį ne tįk tiky
boje, bet ir, kasdieniniame gy
venime. Dievas sutverė pasau
lį per 7 dienas, septintoji die
na buvo poilsio diena. Dievų 
aukai užmušdavo 1 arba du
kart po 7 avis/ Jokųbas turė
jo tarnauti 7 mettt’s, kol gayo 
į žmonas Rachilę. Faraonas 
sapnavo sapnus 7 nakįis. Ve
lykų šventės tęsusi 7 dienas. 
Jeruzalės bažnyčios žvakide tu
rėjo 7 atsišakojimus/

Senoyėą graikai skaičiui 7 
taip pat skirdavo daug reikš
mes ir tikėdayo jį turint įta
kos žmonių likimui. Jązona^Jir 
Medėja turėjo 7 supus ir 7 
duktęrįs, 7 didvyrįai pradėjo 

- žygį. į Fivus. Iliadoj’ sakoma, 
kad Achilo skydas buvo pa
dirbdintas iš 7 odų. Įpykusiam 
Aęhitoi Agamemnonas, siūle. 7 
trikojus, septynias gražias mo
teris ir 7 gyvenamais miestus. 
Dėl Homero tėviškės ginčijosi 
7 miestai; 7 pasaulio stębųk- 
ląįf sęptyųi £^0^ 
čiąi... PitagorieČiamš skaičius 
7 turėjo ręi^ Wikos te-
'W> JT; «a!d9s s7- 
'tyniastygei Urai, 7 klimatu te-

Rašę Juozas J. Hertmąnavičiys

žmogus nu‘p seniai užvydėjo 
paukščiams skraidantiems oru. 
Yra padavimų, kad senais Grai- 
kijos ' ląikais tuląą Ikarus, sū
nūs Dedalo, pasidirbįs sau 
sparnus, pakilo oran ir dingo 
kritęs j jurą. Nuo to ląiko iki 
niusų ląikų mažai kas buvų pa
daryta skraidymo oru srity. 
Viduramžiais garsusis Leonar
do da Vinci mėgino atgaivinti 
skraidimo oru sumanymą. Jis 
darė braižiniu^ ir gal modelius 
lėktuvų, bet nepaisant jo ge
nijau, sumąųymaš tas nesida; 
vę( įgyvendinti.

Tiems nepasisekimams rim
tų priežasčių Leonardo da Vin
ci ląikais žinomos ir vartoja- 
mos buvo tik trys jėgos — gy- 
vuųų (Žmogaus m gyyuhų), 
vandens ir vėjo. Apie vandens 
jėgos vartojimą orę, supranta
ma, negali ' ‘ “ - ....
tad dvi kitos jėgos 
ir vėjo. Ikarus mėgino pavar
toti žmogaus jėgas, taip kaip 
paukščiai kad. vartoja savo. 
Jąip tai nepavyko, nes ir žmo
gaus jėgos yra silpnos, ir tech* 
nika tais laikais buvo netobu- 
įla. Koįcias jėgas mėgino var- 
į tęti Leonardų, mąą nėra žino
ma, tačiaus galima spėti, kad 

i tai buvo nd kokios kitos, kaip 
tik žmogau^ ir vėjo. Ir jo lai
kais technologija buvo dąr vy- 
stykvose, ir mėginimai nepa
vyko.

Pabaigoje aštuoniolikto am
žiaus tapo atkasta nauja jėga 
— garas, kuri netrukus užėmė 
vietą vandens ir vėjo jėgų pra
monėje. Bet garui , gaminti rei
kalinga yra ugnis, kuriai bu- 
vo paprastai įvartojateos' mal-’ 
kos ir akmeiinTeš".'eiiglis. Ga- 
inyba tad garo jėgos buvo grą- 
mozdišką ir oro ląivąųis nepri
taikoma. ----
naujas kuras — gązolina^ ir 
nauja jėgą — elektrįka. Tos 
dvi natfjąhybėą prądėtą vąrtb; 
ti pabaigoje devynioliktojo am
žiaus. Kada Djųžėl iŠVųdo. “įų; 
ternal cbmbustįon engine” pra-, 
švito naują gadynė tečhnologi- 
jųje. PągeHųimąi ir Pyitoj.ky- 
mai gazolino ir elė^ro^ jėgų 
sparčiai plėtojosi, ir štai pra
džioje dvidešimto amžiaus su-’ 
ęilųųyųie ^obuleąųių automo
bilių ir beveik tuo pačiu laiku 
orlaivių.

Broliąį W.rigbt PF^dėjo ga
minti aęrępjųVds>. įr. -^OS aij 
1904 metais, pakrantėje Michi- 
gan ežero, kur dabar yra 
ęrąnt Park, mątęme keletu 
aeroplanų, sėkmingai skrajo- 
janiSių 6W. Tie aeroplanai ne
buvo dąr tębuli, ir tėtę- ma- 
tytį kaip lakųpąs JJębnson kri- 
io su šavp o$to,ir dipg9 
ėžeire. Bet pagrindiniai dėsniai 
jau buvo sųrąsti, ir tolimesnis 
tobųjipimas lėktuvu liko 
yiniu tęchpoloęįjos.

Ina, negali būt kalbos. Pasiliko 
žmogaus

Pagalinus atsirado'
- g^zolina^ ir 
elektriką. Tos

gaį' į’eras, ’ teisingas, gailės 
gas ir vienąs. į 
kad pats Buda 
iš karto žengė 7

Ir!' prąikijft ir. ą9fna. sukai
tė į. laisvuosius Kvėpus,:, gra- 
JniatiU. '4ialeHtika, •; rė^rfe 
kĄtms^ą, ' lfę?R&Įfr, aptro- 
>“?♦ Cicerono
įtvirtinimu, s^ąi^tom 7 pagri
stas kiekvienas dailias. - S 

’ /Senovėje prisk^iųmojj tąųj 
^ai^ijŲiį pąsĮapt^ka j&fa per? 
ėjo ię i krikščioniškąjį pam- 
IįI Apokalipžid knįjrga'šu 7 ant-

tauta, kuri prieš Pasaulinį Ka
rą buvo pasaulio užmiršta, yra 
ne tik gyva, ir pažangi, bet 
drąsiuose civįlizacijoą žygiuose 
yra lygi ir galingiausioms' pa
saulio tautoms.
i Musų kaimynai lenkai, labai 
didžiuojasi žygiu brolių Ada- 
mavičių atliktu. Nors jie neat
liko kelionės be sustojimo, jie 
vištiek yrą skaitomi lenkų did
vyriais. Adamavi&ų žygis bu
vo nepalyginamai silpnesnis, 
negu Dariaus ir Girėno, bet 
visgi jis yra laikomas dideliu w X • • J ' —* tžygiu.

Amerikos Lietuvių Trans- 
Atlantinio Skridimo Sąjunga 
(ALTAŠS) deda visas pastan
gas, kad leitenanto Felikso 
Vaitkaus skridimas ateinantį 
pavasarį, butų iš visų pasek- 
mingiausis, ir kad jis pakeltų 
Amerikos Lietuvių garbę viso 
civilizuotojo pasaulio akyse.

Leitenantas Vaitkus pasek
mingai išlaikė Amerikos vald
žios kvotimus. Jis tapo pripa
žintas tinkamu lakuriu atlikti i 1 ♦ * J f • • *' ‘ 1 * 1 • * »•*** • t •tokią tolimą kelionę.

Litiianica IT jau yra baigia
ma priruošti kelionei. Jį yrą 
išmėginta kompeteiitiškų inži
nierių ir valdžios pripažinta 
tinkamu lėktuvu tokiai kelio
nei. Valdžia užklausė ALTAIS 
apie keliones laiką, kad butu 
galima padaryti diplomatine^ 
sutartis su vyriausybėmis tų 
įšaliu, per kurias leitenantas 
Vaitkus skris, tfas laikas yra 
nustatytas tarp galo gegužės 
ir galo birželio mėnesio šių me
tų. Pasilieka tad vos kietos 
savaičių prieš išškrisįant Lėit. 
Feliksui Vaitkui iš Hoyd Ben- 
nett Field į Kauną.

Per tas kelias savaites ten
ka atįlik(i dar keletas, dalykų 
galutinam paruošimui Lituani
ka II kelionei, ir apmokėti tas 
išlaidas, kurios dar nėra apmo
kėtos. Amerikos lietuviai, ku
riems rupi, kad tas didelis su- 

i manymas pasisektų yra kvie
čiami prisidėti su aukomis.

i Yra Ą tai\ visuomeniškas dar
bas, d Thusų yisMOmenė, kada 
ką sumano, taUir praveda. Vi- 
suomenei yra nesunku tokius 
sumanymus pravest, nes kada 
deaėtkai tūkstančių žmonių duo- 
įda po dolerį arba po pusdolerį, 
susidaro reikalinga suma.

i Mes Ukįmes, kad Įeit. Vait
kus pasieks Lietuvą Oro Ke
liais ir kad jo žygis bus isto- 

- rinkas.

■žengė pirmyn, matęme iš ro
lės aeroplanų, suloštos pasau
linio karo metu. Oras tapo už
kariautas. žmogus pradėjo skra
joti oru, kaip Paukštis, ir pra
lenkė jį spartumif ir tolumu 
keliones, šiandien visas civili
zuotas pasaulis vartoja oro na
vigaciją militarėms, komercijos 
iy sporto tikslams. Kuri šalis 
draugiau išplėtos oro navigaci
ją, ta pus tvirtesnę. Todėl ši
toj srity šiandien eina lenk
tynės galingų šalių tarpe..
‘ ‘ Bei, nors Virš sausžemlo oru 
skraidymas jau yra’ paprastas 
dalybas, skraidymas virš pla
čių vandenynų ir tolimos ke
lionės be sustojimo yrą dar re
tenybė. Kada Lindberghas nu
skrido iš New Yorko į Pary
žių, jis tapo Amerikos didvy- 
tiu. Jis pirmas iŠdryso leistis 
į tokią tolimą kelįonę vienas.

Po Lindbergho kelionės at
sirado .keletas kitų drąsuolių, 
kurie perskrido Atlantiką, o jų 
tąrpę ir musų didvyriai, Da
rius ir Girėnas. Bet trągediją, 
kįiri ištiko Darių ir Girėnų Vo
kietijoj, neleido jiems pasiekti 
Lietuvą oro keliais. Jie, ią- 
Čiaus, kaip Lindberghas, buvo 
picini lietuvių tarpe, kurie at
liko tokį tolimą žygį — kurie 
pramynė oro kelius Lietuyon, 
ir už tai jiems pasiliko am
žina garbė.

Pažangos dvasia, tačiaus, rei
kalauja, kad lietuviai nepasi
tenkintų tų didvyrių atliktu 
žygiu, bet pravestų jų suma
nymą, ir išmėgintų visas gali- 
mybeš panaudojimo Oro Kelių 
Lietuvon.

i Pažanga davė mums jau ke
letą kompeteiitiškų lakūnų, ku
rie atlikimui tokios kelionės 
jyra pikiai pasiruošę. Lėktuvų 
nuolatinis tobulinimas, duoda 
vilties pasekmingo atlikimo to- 

’kio žygio. Amerikos lietuviai 
į parodę pageidavimą, kad kū-’ 
! ris nors amerikietis pasiektų 
Lietuvą oro keliais be susto- 
jjimo ir tuomi parodytų civili
zuotam pasauliui, kad musų

' ................................... • '

Mus simlittslfftiritAm. arklio

kurie

(Tęsinys) 
. ;l

Atrodp, kad po karo, nes ka
ro laikų jis yerbgvgs kąr.ei- 
ylius. Autorius baisiai, maišo 
ląįkų. Iš žo/jčįų, kariuos jis 
y ar (uja ir kp^įa^ butų gad
ina maž daug nuspėti laikų, 
jo romane nieko negalima pa- 
sakyti). B^ęt gi jau orlaiviai 
laksto, automobiliai ūžia ir tt. 
O Krukas atsidaręs tokią mo- 
dernįšką įmoųę, kurios vie‘ 
nąm Įaugo sudėtą, trylikį gra
bų ir vieną dar brangų beveik 
iik iri,s Šį/ntus dolerių ntili-jg-

Kąip sparčiai tąs tobulinimas riteriams (čia paprasti darbi-1

ninkai dažnai perka branges
nius grabus.), kuris elektra 
sukamas aplink. Krokas turi 
ir gėlių skyrių ir kitokių sky
rių ir Cvirkos nėsąinonių. At
rodo, kad pas jį ihrba daug 
darbiniųkų. Bet ;nabašninkūs 
laidoja karietomis. Nežinau, 
kokį langų autorius įsivaiz
duoja. Trylika grabų lange! 
Q kur Kruko koplyčia su tais 
trylika grabų lange? Nagi, ant 
septinto aukšto. Ant septinto 
aukoto, o jauna pora budatna 
gatvėje, skiriasi sati grabų.

(Bus daugiau)
___ _____________ __ ___ ' J,. - L d ■
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MADOS
dabar Ciba Naujienų
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Tv&ątabčial

BTrigh

Phone Boulevard 7314. cAieago. III.

zdžio

MAUD

moterim* anttadiėniAift;
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(Adresą)

Ven 
ene,

Lietuviškos
Degtinis

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

ti Atdara 
te 3391

įsteigta
1925 m.

Prezlidėntas Roose 
veltas ištiesė lietu

ant 
PWMV. 
mOrgicių 
14.3.JU 
pagyve
nimu.

M R S. MARY BARTKUS 
lllth and Fairfieid Avė. 

Gaminame lietuviškus valgius.

1YKLA
AURANT

RAKANDŲ Bargenfit 
FURNITURE BARGAINS

tusu kažta
M^it Trtj, 

žvaitždžią 
Kentucky 
Bonrbon

KNYGOS 
BOOKS

4683 Archer Ayė, 
tarp Califorhla ir Mo

‘‘Birutė” stato opefe 
"t| ^Čigbnhš” ba

landžio 28 d.

Gyduoles 
MtJDICINE

GECIUS už 
gi perku ir

Kastantas Žilinskas ] 
tenkintas Lietuva

ię rniestė, gtli Street Thėatrė. 
Tai bus pirmas "BiftftSš” pa
sirodymas opėteteje per ilgoką 
laiką.

Rytoj Sandaros svetainėje j- 
Vyksti choro fep^ticija, j ku
rią visi bariai yra prašomi bū
tinai Atsilankyti.

■Ii

gaideli 
Seredą n 
Pėtnyčią

visą teisybę patirti apie klubo 
veikimą yra prašomi atsilanky
ti kovo 9 dieną, 7 vai. vakare, 

H6Ilywood svetainę, 2417 W.
4&*d Str. Tert Vis’i višią tfeHtf 
ąųžinos apie, tai kas yra yei-

Jėlgū norit ,.
plguriio. gero,.darbą

BRIGHTON PARK 
ton Parko Moterą Klitfb&s įke
rai gyvuoja. Tūrėjo phkol kas 
tik du šusirihkimite, bet jau 
sifašė gražus bttryS‘naują na- 
rią, E. Vaiflavičiehė, M. Raike-

veikimo ir dąrbtiO^u^i kartu Su 
^y/e^iiprriis moterišketate.

R’ytoį’, koVo 7 d., {Vyks Štisi- 
rihkirhAs, adrėšti, 2605 Wes^ 
43rd štreęt.

pftiti. A. &Wien$.

e Marijoną 
yąinauskius, 
g n iešką Ki
nį Jjlarijoną 
? $areivienę,.fl 
Lovą, ir Juo-' 
rą.( y ainaus-,

- • — «««-Kasmaūjskįu, šeųnyną ir 
’"’i* iniu ^Amerikoj,

Jaligėli giminių. į

yJUl/ »»'*•» •»»Burnside
4523 ‘So. Talmah avė

, MARQUETTE PARK 
laiko atgal, „įš .Lietuvos .Chica- 
gpn grįžo Marquette Parko biž- 
pierius, K. Žilinskas, 2622 West 
69th Street. Jis praleido apie 
porą menesių seną jam krašte. 
Apvažinėjo daug vietų. Buvo ir 
Latvijoje.

Iš pasikalbėjimo teko patir
ti,’ kad p. Žilinskas buvo pa*

niaį ktįriubše paduo
dama v&HbLtisios žinios 
iš ęhicagbš ir viso pa
saulio. •

Skelbimai Naujienoje 
duoda naudą dėlto, 
kad pačioj Naujienos 
yra naudingos.

“Birūtės” choras Žada pfii-i 
Stoty ti S. Šimkaūs Operetę; “čP 
goiitfš”, balandžio 28 d. Choro

yra žemus ir mes turini daūgbargėnų, tai^g “ 
?pom namus,} lotus, kurortus ir visokios rus 
.tuose ir valstijose, skolinam pinigus, betW 
morgičiuš ir, bonus, ir turim apdraudos de 
apie, 20 metų biznių patyrimas ir teisingas 
naudingas. Krėiplptes ą^męniškai arba rašy]

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

.Joniškiečių L. K. Klufoas vėi- 
kia kaip ir vėikęš, bet atsiranda 
tokių žmonių, kurie primeta 
nedarbštumą kliubui ir komisi
joms. Tie žmbhės, idtiriė iidri

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

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

gps pamaldos ųž 
Kazimiero kapines 
esąĮ nuo^rdžlįi^ 
kutini patąrnayiim

Bendrai šu valdžios šelpimo 
įstaiga, Chitagos PhiveYsitėtaš 
atidarė specialius kifrsite, ku
riuose ruoš mokytojus ameri- 
konižAVimui šVetimtaiičių-riepL 
liečiu. Kirstis lahkys tik be
darbiai mokytojai, Infaė vėliau 
bus pasitikti prlrėhgirh’ui pilie
tybės kvotiniams 360,000 ne- 
piliečių Illinois valstijoje.

Kovo 15 d., tiė mokytojai 
pabaigs kursite ir tada pasileis 
į darbą.

IŠSIMAINO ANT NA 
Weš lunmė daug ūkių bargenų, 60 akerų didumu 
rų, 120 akerų ,160 akerų ir didesnių; taipgi tW 
20 akerų. Beveik visos šios uk§s yra su gerais ti 

, U- transportacija—arti;, autobuso ir < gatvekąrhl tW

pAGibBA Inkstais-
, v m numalšina skausmų 

)Sti inkstams, gęm 
nuo skati'srno 

s ar perdažho

TAISYMAS 
O REPAIRS

me visų iškamo i 
klubo vakarą, ba komisija no

’i žinqti kle 
ižkandžilį. ] _
;i pas sekančius nacius: V. Ka- 
zimieriėtis, 4030 So* Campbell 
av.; A. 'Baftien£, 7433 S. Clare- 
moht ave.j ’A. J. ftimd&ite 2542 
W. ^6»th HaįęZ Cicero; i!irs. 
Midcevičiehe, 6925 So. Arfesian 
avė.; J. Gasparaitis, 4610Ėock-

80. akėtą, 40, akeš

Įų. Apie mylją 
it . aprūpinta satf

Ruošia irtokytojtis 
svetimtaucių-nepihe- 

čių amerikonizd-

KVĮETKININKAS
Gėlės vestuvėms, hankietams ir 

' . .nagrabams.;,, /.

bus ateityje veikiama. Prašo-
• J įsigyti bilietus

.reikės parūpinti 
Sietus galite gau-

4AUAKO Krautuvės 
tobacco Stores

AX iČOHN. Turim Rusiška ir Tur-
Ška tabaku 1728 S. Halsted SL,

Pjrmąs kliupo parengiriteš 
jvyks kovo 24 dv.. ^IoTlywood 
Inn svetainėje, 2417 West 43r<J 
strėet. Tai bus “Buhco Par- 
ty”. šu šokiais. Dovanas , pa- 
rengimąį aukavo narės. Įžan
gą, tikz 25c. ‘

KJiu'bas planuoja rengti pa
skaitų seriją, ^bet Apie tai pra
neš vėliau. Tuo tarpu, svarbu 
žinoti, kad kliuban bus kvie- 
diarrios jatHioš merginos, kad

Sena ir nauju lietuvišku knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted SL. CMčatfo, 11L

4 jkuz., Instrumentai 
MUSICAL INSTRUMENTS

GAISRO IŠPARDAVIMAS 
.eina visu smarkumu,. .

GOtDSTEIN MŲŠIC SHOP 
Galite Nusipirkti, Parduoti, Pataisyti 
arba Išmainyti savo Instrumentus. Bū
gnus, Būgnų reikmenas, Smuikas, Kon
certinas, Trumpėta, Klarnetus, Sak- 
safonus, Gitaras, Akordijohus ir 1000 
kitu instrumentų. 914 W. Maxwell 
St. arti Sangamon St. CANal 6114.

Budriko ptaįįraftiais
Malonu yra pasiklausyti gra

žių dainų, ypatingai savo pri
gimtoje kalboje. Taip, pereitą 
sekmadienį* tą malonumą turė
jome pasidėkuojant radio pro
gramų pibirie,riui p. j. F. Bml- 
rikui, kuris šavo lėšomis jau 
šešti metai leidžia nuolatinius 
radi p programas iš galingos 
WCFL rądio stoties. .

Gražiai ir harmoningai dai
navo Brighton, Parko f parapi
jos choro rinktiniai daininin
kai, po vadovyste p. Justo Ku
dirkos. O Makalai tai ištikro 
pasirodė pilname saVč> gerume. 
Mes visi, jų nekantriai laukia
me. Radio muzikantai irgi ge
rai grojo.

Reikia nepamiršti, kad kitas 
Budriko radio programas bus 
ketyęrgo vakare, iš stotiės 
WftFČ "11(10 8 iki Sf'45. ’P&t- 
klausykimė.—DžiiRaš.

graibė bėridi*bvė pa
darė suvirs milionąį 
'pėliid 1934 metais
Čr^he Bendrove, kurioje ciir - 

didelis stalčius lietuvių, pa
skelbė, kad 1934 metais tūrė
jo $i;021,543 gryno pelno. Iš
eina po $7.00 ant kiekvieno 
w^e/ėfręd° Šero.
. ‘ Iš ^opėraViMo bendrovė turėjo' 
$3,634,162 pelno bet iš tos su
mos atskaitė suvirš milioną už 
^nusidėvėjimą” ir atmokėjo kai 
kūria's obligacijas.

ifra, 2 , seseris Emiliją ir Bronislavą, dėdės — An- 
> Kazlauskjus,-Vladą šilkaiti, Bronislovą ir dė^yną 

‘lyną Bartkus, Juozapą ir dėdyną Satkaus- 
inę ir.giminės Amerikoj, Lietuvoj, 2 dėdes 

in^en’U;Karta^skius ir gimines.
tafr randaąį 3244 S. Morgan St. Boulevard 7357. 
k s katyitradieni, kovo 7 dieną, 8 vai. iš ryto 
•gio parapijęs bažnyčią, kurioje atsibus gedulin- 
vėllomo sielą, o iš ten bus nulydėtas i švento

uci&kaua > Ribejio giminės, draugai ir pažystami 
lečiaipl dąh«yąut laidotuvėse ir suteikti jam pąs- 
jaįr; atsisveikinimą.
sKame, i .

,, iiita, TŠvaš, Seserys, Dėdės,' Dėdynas ir Giminės. 
...Laidotuvėse pMUrnauja graborius A. Masalskis, Telefonas 
oulevard 4189.

tenkintas Lietuvos gyveriimū 
b\iile.

Jis užsirą$ė “Naujienas” 
liko piWu <4N.” palrabijonu 
Seno Petro rėmėju.

-^Sė’iias Pėtras.

wndale 7366 -
2524 ......... >

tnavimas

sekanti syki paveskite mums
, ACEWELD CO., s. wS»*h .

Telefonas dieną Calųmet 68Š4 
nakti Lkkview .5490

Vičienė, V. Liul^ičienė Čną 
KŽiigfnite “ ‘A” k
Novar,

Veli ą£r.; B. BarriiŠkis, 9424 
Burnsidė avė., ir Št. Gūrsfcis

B. B.

Lafayėtte 4893
Garsiakalbius išrenduojam .mitin 
gamą, koncertams. Šokiams piiėliia< 
ma kainą.

PIENINE 
DA1RY

LEMONT DAlfcY CO.
\ 840W.31St.

Olselio ir retail pardavimas 
Telefono orderius pristatofne 
Tel. Victoty 11434144

Viena Chicagos lietuvė jau
čiasi labai laiminga gavusi 
laišką nuo prezidento Roose- 
veito dėl jos mažyčio sunauš, 
sergančio vaitų paraližu.

Kiek laiko atgal, p. Jarskie- 
hė, 44 to 3outh Talmūn strėet, 
parašė Rooseveltui laišką, 
prašydama pagalbos savo sū
nui Francis, Jr.

Prezidentas RoosevėHas, sa
vo laiku sirgęs vaikų parali
žu ir žinodamas tos ligbs bai
sias pasekmes, riipihasi sutei
kimu pagalbos tokiems ligo
niams. Jis gldboja sanatoriją 
Warm Springs, Georgijoje, 
kur siunčia sergančius vaikus. 
Kiekvienais metais, sausio 30 
d., visoje šalyje yra rengiamos 
prezidento vąrduvių iškil
mės, kurių pelną skiria kovai 
su ta liga.

Nors ir užimtas valstybės 
reikalais, Prezidentas rado 
laiko atsakyti p. Jarskiehei, iš
reiškė jai iižudjaūtą dėl vai
ko ligos ir pasižadėjo netru
kite suteikti pagalbą. Laiškas 
tilps rytojaus “Naujienose.”

Pranciškus Ribelis
rersistyrė. su šiuo pasauliu kovo 3 dieną, litą valąndą ryte 

1935, m.» .sulaukęs 19 metų amžiaus, gimęs Chicago, III., rugpjū
čio 24,4915 mt . 3 .

; paliko dideliame nubudime motiną Oną (po tėvais Kazlaus- 
kal#). tavą AmįSą^ - — . . —
taną ir. Karoliną Kazlau.Slka^us,. Adolfą 4r^d
W, teU Oną šiląųskie
Stanislova ir..Vincentą.JK

šituo laiku ir iš Šitos 
rAdio stoties kiėkvieiią

Sis skyrius yra vedamas tikslu pageimu musą skaitytojams su« 
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ae- 
gMitė sdsirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klšusĖite Biznio Patarėjd. čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų btis galima gauti.

mi) var-
_____  žiu Tro- 

picair anglisr^GafantuOtas svarumas 
ir šiluma, Screenihg — ,$4.75; Mine 
run. — $5.75; Lump arba egg — 
$6.00. . • >______ ~ ■ •' y /

nortreRN^coAl co„
&ėfrūbiic O'

-X‘ i

Tai vaistas,.k 
pečiuose, pag( 
nuo pūslės ui 
strėnose, nuo skaildaii 
šlapinimos. u.

Padarytas iš švkib
Vip(na pilė prieš ki 

avi vandens stikle pri< 

name pinigus. ■ ‘ .
WALDEN DRUG CO.

336 E. 43rd St., Chicago, U!

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

■»», ■•■i*****'*'*ė* *•- « '***;■■ - ■ vzųr1.". •. »'■ ■ ■ •

&ENĖRAL iUillO STOŪfc , 
Lietuviu Elektros Krautuvė. Pigiau 
barduddam lengvais išmokėjimais ir 
geriau pataisom elektros ledaunes- 
šaldytuvūs, skalbimui mašinas, mo
torus, Radios. Atvažiuokite pasitarti 
—r ątba pašaukit Lafayette 6195, M. 
Sh|lls atVažiuos pas jus. 3856 Archer 
AVėnue. M« Shills, biznio vedėjas 
ir. elektros inžinierius.

TAIPGI

9 wl .
išstoties

kiekvieną šėrėją 
NAUJIENŲ 
SJKALIS 

GRAMAS.

PAULINA RA 
(po tėvais ]

Persiskyrė su šiuo, pasauĮ 
kovo 5 dieną, 2 <8.5 .vąlandą i\ 
te 1935 m., sulaukus ,aptęM' 
metu* amžiaus^ giiriUf **-*—-' 
Tauragės apskr.,,. ,,|._ 
parap., Lomo kaiuie.

Amerikoj išgyvęho' 
Priklausė prie Sv. 

Draugijos. ■
Paliko dideliame ,,,^‘ūHtfaimp 

vyrą Julijoną, 4 t sUnjte.^4 .Ig-. 
natius, Benedik^, 
Algirdas, pussešer< 
ir švogeri Petrą •’ 
pusbroli Petrą jjį ,A 
belius, sesers duktė 
Rupšiene. Marijona 
sesers sūnūs Stanil 
zapą Paulikus,. Pet 
kj. švogeri Antaną 
minės - * 
daugeli kitų įrėmini; 
Lietuvoj taipgi $

Kūnas pašarvota^ randasi 
3326 S. Union. Ave.,.^ ..

Laidotuvės Įvyks nentkadiėrii J 
kovo 8 dieną, 8,,y^I. iš( ryto iš j 
namų i šv. Jurgjoj .parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pąmaĮdds ū$,. ygiioųėsj 
sielą, o iš ten ^a^pmydeta 
šv. Kazimiero , kapines., ...... ;■. į

Visi a. a. P^ūĮihos BąėeyjČIe-4 
nes giminės. draŪgBi Ir. ūaŽfca-;•;? 
tąmi esat nuoširdžiai kviečiami į 
dalyvauti laidotuvėse jr sutėik-'® 

‘ ‘ ’ - -1 patajimayjmą. M
luliųdę,the|ąme,Ji! 
Mt.-J’Mėkeserė, | 
voveriai

Pažadėjo pagelbėt jo!
-• * • V < *''*"*'* * ■ • •**- * • • * *• *mažyčiam sunui, ser 
gančiam .vaiką para-

.. f*/!

STORAGE RAKANDU BARGENA1 
$200 importuoti kaurai — $25.00 
$300 kaurai ~— ----- -—— $35.00
Parlor, mieRkambario .ar vai- -- j 
gomojo kamb., rakandai . $30.00 

Atdara. vakaraįsvir ^nedėlioj. 
RAPP STORAGE . 

5746 So. Ashland Avė.

MutoalLiquorCo 
‘ 4707 S. Halsted St. 

Tel. YARDS 0803

ANGLIS 
COAL į

Tikrai geros anglys
. iš šiaur. Illinois ■

FŪrnaCė Lump ...........   $5>60
Nūt .............  $5.35
Mine Run ......... ..... — $S.25

perkant nemažiau 4 tonų.

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

Telefonas Republic 6900
taipgi 

3721 E. 100 St.
■Telefonas Sag.. ,(4900 
įsteigta 1913 metais.

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
2501 ,KI 35% 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet | 

LEVINTHAL < PLUMBING 
■ SUPPLY CO. - 

1635 W. Diyislon SL 
kampas Marshfield

.PRBtEĖttjS.
fefė^Ia. įfei ^rihfl ūei vfrtf. 
platoko.
>bąttiūą rūbiis i 25 ininūtėš

Naujausias stebėtinas išradimas. 
Išmėginkite tuojau. Parsiduoda 
kvortomis groseirnese. Jeigu jūsų 
groseris neturi, tai tegul pašau-

Wh&n Wi

PERKAME UŽ 

' “CASH” |
D^BA^TUOTtjS.M 
kurios mokų cash.
GERUS MORTGECIUS" už mažą 
nuolaidą.

Atsišaukite tuo jaus pas
M. C. LAZUTKA 

^251 S. HALSTED^TREET

J MODERNI- 
' ZjkOlJOS 

NAMŲ.

, VYTAUTO
Building and Loan Ass’h.

< ,V. ,P. PIERZYNSKI, Secretary

1559 Sb. Paulina St

I . mes parduodam ir mąi- 
ięs biznius ^visuose, mies- 

..parduodam, majntyft 
ipartąmęnta. J. Namoną 
, pat^rfiavimšis bus jums 

lite® i
V1 CKiėagd, Ui 

"Vakartis ir imliomis tik

Špecialė kaina RELIEF pirkėjams
$5.17 už toną ,

Plūs 2% Illinois taksų
No. 1. Nūt Illinois anglis, orindžio^ 
saizo, geriausią virimui sildimui ir tt.

‘ Nėfa dulkių.

REINER COAL CO.
Augštos rugiės anglis, ūer 25 metus.

1804 W, 59tfc, St.
Grovehill 1000.

PASKOLOS 
lajAdSSiįĄ, ANT

PATAISYMO

Serga Antanina Šidlau
skienė

4 • . ...

Jau ku?į laiką' serga Anta
nina šidtettskieriė, 4.549 Souili 
Wells štrėėt. Ji y/a gaha rim
toje padėtyje, viėn’ok buvo įkr- 
vežta namo iš ligdhlnčs. Ligonė 
yra žmona žihomo biznierio, 
Danio šidlšusko, 4559 S. Wal- 
lace streėt.—SėtiAs Petras.

741 — Ši suknelė yrą viena prak
tiškiausių, — ji tinka visur. Jeigu 
pasisiūdinsite ia iŠ sunkesnio šilko 
arba vilųoąės materijos, tai busite 
pilnai patenkinta. . Sukirptos mie- 
ros 16, 18, taipgi 36. 38. 40 42, 44 
ir 46 colių per krutinę. _

Norint gauti vienų kr dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti pfldttotų blan- 
kūtę arba priduoti pu 
numerį pažyfheti mierų ir aiš
kiai parašyti šavb vardų, pa* 
vardę ir adresų. Kiekvlėtio pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su ilžšaky- 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, patterri iJept., 1739 
Sb. Halsted St., Chicago, m.

NAUJIBnW Patum ’
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdeda 15 centą * ir pralad

atsiųsti man pavyzdį Nd.

Mieors ..—peš kratiof

''L1..;' JL»

tą m i esat nuo|i

ti jai paskutini 
atsisveikinimą. ?!l

Vyras, Sun.
Pusbrolis, Š 
ir Giminėj.

Laidotuvėse įpątąrnaųją gta- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139^;>į«^^Y«.x;)*Jtisfoj



Morning Star Kliubas laikys mė
nesini susirinkimą kovo 7 d. 1935 
m. 8 vai. vak. naujoj vietoj. Kliub- 
auzė yra perkelta 2001 North Avė. 
katnpas Milwaukee Avė. ant antrų 
lubų.

Visi draugai prašomi atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti ir atsiveskite naujų narių pri
rodyti. nes greitu laiku beisbol ty
mas baigiama rinkti, norintiejie da
lyvauti lošime prašomi ateiti i kliu- 
ba. M. Chepul rašt.

Cukrinio

CLASSIFIEDADS
Melrose

8980.

pne

Liggett & Myers Tobacco C6.
' • • f /• ? 7** f’

PRANEŠIMAI

Chesterfield

Pirmutinė šių metų 
ekskursija Lietuvonoperos 

žodžiai 
Lietu-

uAJKdlIN UI Ubo 
NAUJIENOSE

Kliubiečįąi turi daug planų 
daug sumanymų ir daug en 
•ergijos.

Ištraukos iš “Pikų 
Dama

Zarasiškių kliubas 
pradeda veikti

P-a Steponavičienė dainuos ari
ją iš retai girdimos Operos 
“La Favoritą”

Kareivio” Steponą 
vicių Koncerte

Kad tinkamai šiai kelionei 
prisirengti, reikia tuojaus pra-į 
dėti prirengti dokumentus, ypa
tingai, Lietuvos piliečiams, kiri 
rie norės gauti sugryžimui per-į 
mitus, neš kaip kada jų gavi-

frontą 
šliupas neišlaikęs 

nes pradžioje 
paskui virtęs 
— socialistu.

Trečiadienis, kovo 6, 1935

Apsau- 
Alga ir geras komi- 

Duosime adresus

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

MELROSE PARK
Parko Lietuvių Proviso Apy 
ganios Piliečių Kliubas yra dile 
tatoriaus rankose. Jį reikia gel

apieagaretus
lengviausią «
tabakas yraS^^Ui

bet tik šį 
i kun. Liūto 
kad komuniz- 

tikybine doktrina; to- 
kada komu-

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

patyrus prie abelno 
darbo, taipgi prižiūrėti kudi- 

Atsineškite pa- 
3314 Douglas

Išplauks tiesiai į Klaipėdą lai 
vu Gripsholm gegužės 25 d.

Naujienų Laivąkovčių Sky
rius yrą seniausia lietuvių lai- 
vąkprčių įstaiga Ghicagoje. 
Tūkstančius . lietuvių atkvietė 
iš Lietuvos ir kas metai su
rengia po kelias didesnes eks
kursijas į Lietuvą, t . • • * ■ . t ’ " 1 ■'

šiąis metais pirmutinė ir di- 
džiąusia ekskursija išplauks 
gegužės 26 d. Si ekskursija bus 
didelė ir smagi tuom, kad ją 
remiu visi lietuvių laivakorčių 
agentai Amerikoje. O svar
biausia, tai tas, kad švedų li
nijos laivas “Gripsholm” plauks 
tiesiai j Klaipėdą, be jokio per
sėdimo.

Padarė pervęrsnią Melrpse Par 
ko piliečių kjlųbe

Proviso kliubą nuo 
diktatorių

CASH REGISTERIS parsiduoda 
pigiai^ biskį vartotas, nuo vieno cen
to iki $99.9?. Kreipkitės John Gry
bas, 6142 So. Westem Avė.

vyks 
nėję, 
toje 
laiko 
operetę 
įžanga tik 50 centų asmeniui 
—perkant iš anksto.

“Jau girdėjau apie dvyliką 
kartų aiškinant komunizmą ir 
kas tas ‘draugas 
tryliktą kartą iš 
kalbos patyriau, 
mas tai 
dėl labai netikslu 
nistai kits kitą vadina ‘drau
gais’. Jie turėtų vadinti kits 
kitų komunistais—panašiai, kaip 
ir kitų tikybų sekėjai kad da-

Platus programas
Į programą įeis pirmiausiai, 

lietuvių liaudies dainos. Įeis lie
tuvių kompozitorių kuriamai. 
Įeis ir melodijos žymių pasau
linių kompozitorių.

P-a Steponavičienė, pav., su
dainuos ariją iš retai tegir-

Šiandien laidojamas 
turtingas Klaipėdos 

lietuvis, H. Mar- 
ųuardt

FIKČERIAI, įrengimas, pataisy
mas, švino darbas, pertaisymas, de
koravimas visokiu krautuvių, o taip
gi duodame staka krautuvės atidary
mui už viena įmokėjima ant rankų.

Meš suieškome jums vieta, arba 
jus patys galit turėt savo vieta.

Pilnas aptarnavimas ir pagelba 
pradedant nauja bizni. Nauja da
lyba. '

Mes perkame ir parduodame nau
jus ir vartotus Įrengimus.

Pamatykif mus pirmiausia.
GREEK AMERICAN STORE 

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

Savo laiku orgąnizacija turė
jo ąpie 200 nąrių. Didžiumos 
balsais St. Maliąąuskas buvo iš
rinktas pirmininkas šiems me
tams.

Bet pereitais metais iš kliu- 
bo atsimetė 28 žrpohės, (baž- 
nytiniaj), kurių vadu buvo Tony 
Jonča. Pabuvę kurį laiką at
skirti, atsimetėliai ėmė prašy
tis atgal ir nariai juos priėmė. 
Ir štai, jie pabarė kliube per
versmą. , į

“Perversmą lyderis”
Apie dvi savaite^ atgal su- 

šaukė ekstra mitingą. Tpny Jon
ča, perversmo lyderis, pats per
statė ir išrinko naują valdybą. 
Pranę Strzynęckį—į pirminin
kus, S. Malinauskį J yice-pirmi- 
ninkus, Petrą Metiką j iždi
ninkus, o kįtus iš “maištinin
kų” į komisijąs. »

Sekančiame susirinkime na
riai nori paklausti kaipgi ta 
valdyba buvo išrinkta. Jeigu 
musų prezidentas St. Malinaus
kas rezignavę, tai mes turime 
paskelbti naujus rinkimus, o ne 
pasiduoti kokiam tai diktato
rių perversmui. —Kliubjetis.

MERGINĄ 
namu 
kl, ' Gyventi vietoje, 
liudijimus, J;' Firk, 
BlVd.

OKSAS EXPRESS. Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Svečiai Franklin 
Coiinty • Egg — $5.85 — 4 ton. lat. 
(vienas tonas $6.85). Pristatėm .vi
sokių kitų rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambarių rakandus 
— nuo pirmų lubų iki pirmų lubų, 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra. 
šaukite John Oksas. 2649 W. 48rd St 
Tek LAĘAY -----------

REIKALINGA7 senyva 
prie dabojimo mažo vaiko ___
gyventi vietoje. Tipshus, 6902 W. 
Roosevelt Rd.

triotizma, Dievą 
€> 7 C

ir 1.1.

; MERGINA reikalinga prie lengvo 
naftų dktbo. Mrs. Feldman, 1720 B. 
North Kędzie Avę. Albany 5075. .

Kovo 17 d., įvyksta metinis 
Steponavičių Koncertas. Pp. 
Steponavičiai rengia tik viena 
koncertą į metus, tad papras
tai jam paruošia platų ir dide
lį programą, šiais metais pro
gramas bus ypatingai turtingas, 
nes dalyvauja ne vien pp. Ste
ponavičių “trio” dainininkė — 
Anelė, smuikininkas-Kazys, ir 
pianistas—Jurgis, bet ir visa 
eilė chorų ir simfonijos orkest
ras. Palydovu šios ekskursijos 

bus visiems gerai žinomas, kai
po linksmas, smagus ir teisin
gas biznierius J. J. Bagdonas, 
Jis žada prižiūrėti, kad ant 
laivo lietuviai turėtų visus pa-į 
togumus, ę dar dėl didesnio 
užganėdinimo, mano surengti 
ant laivo Keletą koncertų, kad 
visi galėtų susipažinti, pasi
linksminti įr< jaustis kaip vie-' 
nbs Šeimynos nariai. i
* •>'. A , » ■ • A ’• ' J ' ' >

Gegužės mėnesį yra sma
giausias laikas kelionei, nes ju
ra yrą ranjį, o oras šiltas. O 
kas nežino koks yra -smagu
mas gegužės mėnesį Lietuvo-

O arkivyskupas Geniotis aiš
kino bendra frontą ,nurodė 
kad Dr. 
vidurinės vagos, 
buvęs romiečiu, 
‘bedieviu’, toliau 
dar toliau—sandariečių vadu, o 
kai pagrįžęs į Lietuvą, tai pri
sišliejęs prie romiečių (?). Ar
kivyskupas, pagalios, kalbėjo 
apie patriotizmą ir sakė, kad 
sandariečių redaktoriui “žiuri 
į Dievą tik per pretzelį”, —žo
džiu išrėžė” labai įdomią kal-

šitaip rašo “Naujienoms” vie
nas Teisybės Mylėtojas, buvęs 
kun. Liūto ir arkivyskupo Ge- 
niočio prakalbose, kurios įvyko 
kovo 3-ią dieną, 3 vai. po pie
tų, Sandaros svetainėje.

Liūtas sakęs: “Draugas Ni
kolajevas nušovė draugą Kiro- 
vę, o draugas Stalinas sušaudė 
apie du šimtu draugų. Koks 
čia po paibelių draugiškumas 
šaudyti ir žudyti draugi/s! Tai 
tik absurdas.”

Dalyvaus programe “Pir
myn”, ‘ Naujos Gadynės” Cho
ras ir Chicagos Liet. Vyrų Cho
ras. Dalyvaus ir Chicagos 
Lietuvių Simfonijos orkestras.

Be to, numerius programe iš
pildys ir įvairios grupės ir tarp 
chorų dainininkų, kaip, Kaimie
čių mišrus kvartetas ir Kai
miečių Vyrų kvartetas, “Nau
jos Gadynės” choro dainininkų 
kombinacijos ir pavieniai solis-

t John/Kdnopski, ūkininkas iš 
La yin^;, yakar rytą iš- 
važiavo Chicagon aplankyti sa- 
yĄ>..sįihą, Feliksą, adresu 1511 
West Ęrie avenue. Jis važia
vo automobilyje su kaimynu 
Romanu Kiela. .
v-Šnekučiavo abu pamažu va
žiuodami,; tik artinantis prie 
Chicagos Konopski nutilo. Ma
nydamas, kad ’ jįs užmigo Kie- 
lą; neatkreipė. į tai domė, bet 
kai pasiekė sunaift namus, at
rado, kad Konopski buvo negy
vas. i :

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkafs. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų Ir tendaųninkų reikaluose. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto ki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 rvto iki piet. įžymus 
namai origtnajio ir vienintelio na
mų savininkų biuro Chicasroje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St. 

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

mos užtrunka po' kelis mene
sius laiko, .i

Todėl, nieko nelaukę kreip
kitės į “Naujienas” pasitarti 
apie dokumentus ir užsisakyti 
vietą ant laivo.

Naujienų Laivakorčių Skyrius
T. Rypkevich, vedėjas

dimos operos, “La Favoritą“, 
kurią sukurė Dpnizetti.

“Pirmyn” choras sudainuos 
ištraukas iš Čaikovskio 
“Pikų Dama”, kurioms 
bu/o nesenai gauti iš 
vos. \

‘ Naujos Gadynės”

Help Wąnted—Female 
Darbininkių reikia

moteris 
Turi

choras 
sudainuos kelis numerius iš me
lodingos operetės “Cukrinis Ka
reivis”.

“Pirmyn” sudainuos ir gra
žiąsias dalis iš operos “Bailu
sis Daktaras”, kurią parašė žy
mus muzikas Eichburgas.

Gi Chicagos Lietuvių Simfo
nijos orkestras sugros Jurgio 
Karnavičiaus garsiąją, “Lietu
vių Rapsodiją”.

“Koncertų Koncertas” j- 
Chicagos Sokolų svetai 
2343 Soi/th Kedzie avė., 
pačioje salėje, kjur kiek 
atgal “Pirmyn” pastatė 

Kornevilio Varpai”,

BELLW00D.—šiandien 3 v., 
po pietų bus iškilmingai palai
dotas Henry Marqu‘ardt, 119 
25th st., Klaipėdos krašto lie
tuvis, kuris mirė pereitą sek
madienį.

Iš namų, velionio kūnas bus 
nugabentas ir palaidotas į Ar- 
lington kapines. Vėlionis mirė 
nuo plaučių uždegimo, palikda
mas žmoną, M. Marųuardt, ir 
šešis vaikus, jau suaugusius. 
Du iš jų turį vaistines. Laido
tuvėms patarnaut Bagdonas.

totus t ir pinigus ku- 
____ __ i.

s 7:30 v., vak. 
(atbūtas, rašt.

? f H. kiippa laikys mėnesini
surihnkįftą .kove 6 d. *7:80 vai. vak. 
Chicagos' Lietuvių Auditorium, 8133 
ą. Halsted St prašau visu narių at
silankyti i susirinkimą, ba randasi 
.svarbių^ reikalų aptarti ir užsimokėti 
Užsilikusius mokestis. ’'

J. Balčiūnas rašt.

Roselafid.
nis susitink _____ L
,mer 'Parko svetainėje. Visi nariai 
prašomi dalyvauti susirinkime ir už- 
simokėtį mėnesius mokesčius. Susi- 
rinklme bus išduoti raportai iš kuo
pos buvusio koncerto dr .kitų komi- 
slb'js darini, Taipgi prašome sugrą- 
Šipti koncerto' tikietus. ir pinigus ku
rią /buvote pasiėmę dėl pardavimo. 
Susirinkimas prasi

į. V. 4<¥į ■ -A,

Zarasiškių kliubas yra dar 
jaunas kliubas, galima sakyti, 
tik praeitą mėnesį gimęs. Bet 
tik jauname kūne randasi en
ergiją.- Todėl ir Zarasiškių 
kliubas yra energingas, nors 
didžiuma jo narių nėra jau to- 
kįe jaunuoliai. Bet šio kliubo 
nariai, suėję į krūvą, jaučiasi, 
taip i‘jaųni”, kaip kadaise Lie
tuvoj tebuvome tarpe savųjų 
tarpe dtaugų-kaimynų.

Sakiau, kad veiksime-krutė- 
sime. .• žinoma, kad veiksime. 
Jau praeitame kliubo susirin
kime kai kurie draugai užsi
minė apie surengimą pikniko, 
“bunco party”, šokių.

Dėl laiko stokos, nebuvo ga
lima daug ko svarstyti, nes 
buvo tik pirmas susirinkimas. 
Reikėjo daug laiko praleisti 
svąrstai|t kliubo kūrimosi rei
kalus. Sekančiame kliubo susi
rinkime, penktadieny, kovo 8 
d. p.p. Žukauskų svetainėje, 
2125 S. Halsted St., galėsime 
apsvarstyti ir veikimo planus. 
Manoma, kad šis kliubo susi
rinkimas bus daug skaitlinges- 
nis, neg daug naujų narių ža
da ateiti prisirašyti.

Kas gali prisirašyti 
l Jcliubo?

Ogi tiktai zarasiškiai, tie. 
kurie Lietuvoj paėjo iš Zara
sų (Ežerėlių) apskričio. Įsto
jimo mokyčio nėra. Narys mo
ka tik 10c Į mėnesį, tai vis- 
•kas? S$- ■
- Politinių• (bei 'religinių įsiti
kinimų niekas čia nevaržo. Tai 
•nėra ' politinis ar pašalpinis 
kliubas, bet draugiškas Zara- 
sišlęhjkiiubas.

' Mikas Šileikis,
. !,i 7. kliubo pirm.

yra cigaretas, kuris feNsy 
Chesterfield yra cigaretąs, kuris turi

Atvažiavo pas sūnų- 
ir neatvažiavo

Moksliškos metodos ir lengvi nu- 
nokę tabakai padaro CheSterfięld 
lengvesnį geresnio skonio cigaretę.

Rakandai-Itaisai

Išparduodame' Barų.: FikČerius, viso
kio didžio su Coil Baksais ir Sinkom; 
Taipgi Storu. fikčerius dėl bvle ku
rio biznio įskaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ięe boksus. Cash arba 
ant išmokėjifno. Pamatykite mus 
pirm negu pirksite kitur.

' S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

Business Service 
Biznio Patarnavimas

LOUIS MEITUS ROOFING 
COMPANY

Visokios rūšies stogai pataisomi ir 
perdengiami.

SPECIALIS PATARNAVIMAS 
STOGU SULOPYMUI 

Laispiuoti ir užbandsuoti 
stogdangiai

Mes esame inšurave savo darbininkus 
visokiais budais.

Pašaukit, norėdami gauti veltui 
apskaičiavimų 

LAFAYETTE 5900
3802 So. Campbell Avė. 

LENGVI IšMOKESCIAl.

HM

personai
PAIEŠKOJIMAS. Kas žino apie 

Mykolą Sųngailą, gyveno Chicagoj, 
vadinosi slapyvardžiu Peter Du t i s. 
Virš dešimties metų atgal apleido 
moterį Girdėjau kad miręs. Kas 
dalyvavo jo laidotuvėse, ar graborius 
žino kur jis palaidotas? Prašome 
atsišaukti. Atlyginsiu.

MARIJONA SUNGAILIENE 
" ‘ Box 224,

173? ąo. Halsted St., Chicago, III

Help Wanted—Malė 
‘ Darbininkų reikia

DEGTINĖS pardavinėtojai — už 
dirbs gera aiva - pardavinėjant na 
garsėjusio degtinę ir vyną 
gotas biznis, 
sas produceriams. 
ir pilna kooperacija

ROXY LIOUOR CORP 
810 West Madison St

"■........     i

Bet publika buvusi neskaitlin-

bendrą frontą, pa-Sako, reikia gelbėti

ne? randas daug svari 
buriuos būtinai turime 
irie dar šiais metais

onėkite , apsimokėti

- Association of Lithuanian Property 
Owners of Bridgeport, laikys mėne
sini susirinkimą trečiadieny, kovo 6 
di. ‘7 530. vai vak. Chicagos Lietuviu 
Auditorijoj 8188 S. Halsted St Visi 
nariai; Namu Sąvinlnkai malonėkite Saiku' pr^ ^1----------
aptarei . ,___  ___
-esate peužsimokĄjų mokesčių, ant šio 

“ląlonėkite L apsimokėti..^. Kunevičius sekr.

SLA.189 kp. mėnesi- 
ią Įvyks j ----------

ętainėje.

m$nėsiųs mok

. . . - / ■

, ■ •




