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Rooseveltas priešinasi sta
bilizavimui dolerio

VVASHINGTON, kovo 6. — Prezidento Roosevelto nuomo
ne, dar neatėjo laikas stabilizuoti Amerikos dolerį.

Amerikos prekių kainos, nors dabar yra žymiai augštesnės, 
negu buvo metai ar du atgal, visgi dar nepasiekė normalės augš- 
tumos, kur jos galėtų susilyginti su nacionalėmis skolomis. To
dėl nors dolerio devah.‘acija ir kainų kilimas gelbėjo sumažinti 
skolų naštų, visgi dar pasilieka didelis skirtumas tarp kainų ir 
skolų, kad galima butų stabilizuoti pinigus.

Daro naują ‘Landing 
Gear’ Liiuanicai II

Pasimirė buvęs augš- 
čiausiojo teismo 
teisėjas Holmes

Buvo pa^kilbęs savo liberališ
komis pažiūromis ir savo ma
žumos nuosprendžiais. Bus 
palaidotas su karinėmis iš
kilmėmis

VVASIIINGTON, kovo 6. — 
Pereitą naktį neparastai rą- 
mia mirtimi pasimirė nuo plau
čių uždegimo paskilbęs augs-' 
čiausiojo teismo teisėjas Oliver 
Wendell Holmes, 94 m. am
žiaus.

Jis bus palaidotas su karinė
mis iškilmėmis tautinėse Arling- 
ton kapinėse, nes jis buvo ci
vilio karo veteranas ir buvo du 
sykiu* sužeistas tame kare.

Jis gimė 1841 m. Boston, 
Mass. Baigęs pradinę mokyklą 
įstojo į Harvahl universitetą. 
Baigiant mokyklą iškilo civilis 
karas ir jis tuojaus savanoriu 
įstojo į kariuomenę su pirmo 
leitenanto laipsniu. Kare buvo 
du sykiu sunkiai sužeistas, bet 
tas, matyt, nepakenkė jo svei
katai ir jis išėjęs iš kariuome
nės su pulkininko laipsniu gry- 
žo atgal į Harvard universite
tą ir baigė teisių mokslus. Iš- 
pradžių užsiėmė advokatūra, 
bet 1882 m. tapo paskirtas Mass. 
augčiausiojo teismo nariu. Nuo 
to laiko teisėjo pareigas jis ėjo 
per beveik 50 metų. Išpradžių 
valstijos, paskui federaliniuose 
teismuose, o 1902 m. preziden
tas Theodore Roosevelt pasky
rė jį augščiausio teismo nariu. 
Iš teismo jis pasitraukė 1932 
m. delei senatvės, nes jau buvo 
91 m. amžiaus.

Būdamas augščiausiame teis
me jis pasižymėjo savo libera
liškomis pažiūromis ir savo ma
žumos nuosprendžiais, nes jis 
retai prisidėdavo prie atgalei- 
viškos teismo didžiumos ir vi
suomet stojo su liberališka ma
žuma.

Bet visgi jam teko sulaukti 
laiko, kada jo mažumos nuomo
nės tame pačiame teisme vir
to didžiumos nuomonėmis.

Prieš kelias dienas jis persi
šaldė, iš to išsivystė plaučių už
degimas. Bet visą laiką ligonis 
jautėsi gerai, nors ir laipsniš
kai silpnėjo. Miegodamas jis ir 
mirė— ramiai, be skausmų ir 
kančių.

COPENHAGEN, Danijoj, k. 
6.—Aštuoni žmonės, jų tarpe 
du amerikiečiai, liko areštuoti 
už turėjimą falsifikuotų pasų.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lic, oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt sniegas; šalčiau.
•Saulė teka 6:17, leidžiasi 5:- 
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Prezidentas Roose- 
vetas nori dar augs- 

tesnių kainų
Mano, kad dar neatėjo laikas 

. stabilizuoti dolerį

WASHINGTON, kovo 6. — 
Pasikalbėjime su laikraštinin
kais, prezidentas Rooseveltas 
pareiškė, kad jo nuomone/reik
menų kainos dar nėra tiek pa
kilusios, kad administracija ga
lėtų pradėti rūpintis sumažini
mu skolų. Jis atsisakė pasisaky
ti dėl tolimesnio dolerio pigi 
nimo, bet nemano, kad jau atėjo 
laikas stabilizuoti prekių kainas, 
stabilizuojant patį dolerį. Jis 
sako, kad skolų našta liko žy
miai sumažinta, bet vistiek dar 
toli iki užtektino laipsnio.

Paklaustas apie abipusio pa
lankumo prekybos sutartis su 
kitomis valstybėmis, preziden
tas atsakė, kad ima daug lai
ko tokias sutartis padaryti, bet 
visgi yra padarytas progresas 
toje linkmėje.

Administracija svarsto apie 
suteikimą internacionalinės pa- 
gelbos Chinijai, bet jis dar ne
žinąs kas tuo klausimu yra pa
siekta.

Anglijoj apiplėšė 
airportą; paėmė 

$97,000
LONDONAS, kovo 6. — P16- 

šikai pavogė iŠ Croydon airpor- 
to tris skrynias su auksu, ku
riose buvo aukso už $97,000. 
Auksas buvo paruoštas išgabe
nimui lėktuvu į Paryžių. Dar 
nenustatyta kaip tas auksas li
ko išvagtas.

11 metų vaikas liko 
Siamo karalium

BANGKOK, Siame, k. 6. — 
Princas Anada, 11 metų vai
kas, priėmė pakivetimą užimti 
Siamo sostą vieton rezignavu
sio jo dėdės, buv. karaliaus 
Prajadhipok. Vaikas dabar gy
vena Šveicarijoj, kur jis lanko 
privatinę mokyklą.

Išvaikė Vengrijos 
parliamentą

BUDAPEŠTAS, k. 6. —- Pre
mjeras Julius Gomboes, kuris 
reorganizavo savo kabinetą, pa
leido Vengrijos parliamentą, 
kadagį kabinetas liko sudary
tas iŠ vienos partijos, kuri yra 
didelėj mažumoj parliamente.

WASHINGTON, k. 5. —Ang
liakasių unija prigrūmojo pa
skelbti streiką, jei iki balan
džio 1 d.nebus padaryta nauja 
sutartis su kasyklų savinin
kais.

Scenet tvuical of the famou* Mareli Gra* carnival.

New Orleans, Lcuisiana. — Kiekvienais metais New Orleans laiko iškilmingą ir triukšmingą 
Mardi Gras karnivalą, kurio pažiūrėti suvažiuoja tūkstančiai žmonių. Karnivalas nuo sausio 6 d. 
tęsiasi ligi Užgavėnių. Išleidžiama tūkstančiai dolerių, šiame paveiksle parodoma (tipiškos sce
nos iš karnivalo.

Lijundra sustojo, bet 
miestai tebėra 

izoliuoti
Duluth, Minn. ir kiti miestai 

yra be elektros ir be susi
siekimo

t t r- -r- s /

ST. PAUL, Miiin., k. 6. — 
Duluth; Minn. i^nėtdiihihs’ Su- 
perior, Wis., tebėra izoliuoti po 
smarkios lijundros (apšalo, -f- 
šąlančio lietaus, kuris viską pa
dengia storu sluogsniu ledo). 
Lijundra jau sustojo, bet su
sisiekimas vis dar negalimas.

Tik vienas, kitas žmogus at
vyko iš tų miestų ir pranešė 
kas ten dedasi. Ledas storai 
padengė viską, taip kad gatvės 
pasidarė neišvažiuojamos. Vi
sokia komunikacija sustojo, nes 
ledas nutraukė vielas, išvartė 
stulpus, išlauže medžius. Ang
lių negalima pristatyti, tad 
žmonės kapoja išvartytas stul
pus ir juos kūrena. Radio ne
veikia, nes nėra elektros. Mies
tai paskendę giliausioj tamsoj 
Pasak vieno žmogaus, viskas 
atrodo, kad tarsi viskas butų 
likę pamerkta į sutirpintą stik
lą. Del nutrauktų vielų kilo 
daug gaisrų. Gatvės užverstos 
išvartytais stulpais ir sulaužy
tais medžiais.

Lijundros audra perėjo per 
dalį Minnesotos, šiaurinę Mi- 
čhigano pusiausalį ir dalį Wis- 
consino valstijų iki Rhineląn- 
der. Toliau į vakarus padėtis 
nėra geresne, bet kad ten nė
ra didelių miestų, tai ne taip 
viskas žymu. Apskaitoma, kad 
nuostoliai siekia virš $1,000,- 
000.

Traukiniai tik pamaži te- 
vaikšto, kadangi svičiai ir sig
nalai • neveikia, o ir keliai yra 
užversti laužų. Jais gabenami 
darbininkai j lijundros palies
tą apielinkę.

OPERACIJA BELGIJOS : 
KARALIUI

- - — - -

FOLKSTONE, Anglijoj, k. 
4.—-Atsigavęs nuo žando ope
racijos, kuri buvo padaryta 
pereitą šeštadienį, Belgijos ka
ralius Leopoldas III ruošiasi 
gryšti j Belgiją.

Kadangi jis su karaliene bu
vo atvykę slapta, tai buvo pa
ėjęs visokiausių gandų, jų tar
pe ir tai, kad jis buk susirgęs 
tropikų liga, taipjau kad buvo 
padaryta nedidelė operacija.

Ar. Henderson pasi
trauks iš nusiginkla
vimo konferencijos?

LONDONAS, kovo 6. — Dai
ly Express pranašauja, kad 
Anglijos darbiečių vadas Ar- 
thur Hendersfcn . neužilgo re
zignuosiąs c iš nusiginklavimo 
konferencijos pirmininko vie
tos.

Jis apie savo rezignaciją pra
nešiąs atstovų butui ateinantį 
pirmadienį ir pareiškiąs, kad 
jo darbas yra bereikalingas, jei 
visas pasaulis didina ginklavi
mąsi. .

Pikietuoja Ogden 
Mills namus

NEW YORK, k. 6. — Strei
kuojančios National Biscuit Co. 
darbininkė, ^nešdamos Ameri
kos vėliavą, šiandie pikietavo 
namus buvusio iždo sekreto
riaus Ogden Mills, kuris yra 
skaitomas stambiausiu tos kom
panijos akcionierium.

Wendell Holmfes, buvusia Jdng-
tinių Valstijų Aukščiausiojo 
Teismo teisėjas, kuris pasimirė 
vakar. Jis turėjo arti 94 metus. 
Holmes buvo žihomas, kaipo 
vienas liberališkiausių teisėjų.

Graikijos armija tę 
šia kovą su su- 
z kiteliais

Sukilėliai supami iš trijų pu
sių, bet cenzūra nepraleidžia 
tikslesnių žinių

ATHENAI, kovo 6. — Trys 
Graikijos armijos^ divizijoj ei
damos iš trijų pusių, bando ap
supti sukilėlius Makedonijoj ir 
privaryti juos prie juros.

Kovą su4 sukilėliais labai ap
sunkina smarkios liūtys, kurios 
padarė kelius neišvažiuojamus.

Kiek kareivių žuvo kovose su 
sukilėliais, cenzūra neleidžia 
skelbti.. Abelnai nepraleidžia
ma ir šiaip tikslesnių žinių 
apie sukilimą. Bet yra žinoma, 
kad sukilėlių rankose yra visa 
Makedonija už Struma klonio.

Sukilimas Graikijoje atsilie- 
pį ir į kitas šalis. Turkija jau 
didina Jkariuomenę prie Graiki
jos sienos. Bulgarija irgi sir- 
stiprino pasienio sargybą. Fran 
ei j a jau pasiuntė karo laivą į 
Athenus apsaugoti Franci jos 
piliečių interesus. Busią pasiųs
ta ir poras kitų karo laivų. Ka
ro laivus siunčia ir Anglija.

Illinois nori Įvesti 
ateivių registraciją

f — -I

SPRINGFIELD, 111., k. 6.— 
Atstovas Sinnett iš Rock Island 
įnešė valstijos legislaturoj bi- 
lių, kuris siūlo įvesti registra
ciją visų Illinois valstijoje gy
venančių svetimšalių, kurie ne
turi ne pirmų pilietybės popie- 
rų. . • < .

BERLYNAS, k. 6. — Nacių 
vadai įspėjo plienšalmius, kad 
jie susilauks aštrių bausmių, 
jei skleis gandute ir kurstys ne
pasitenkinimą tarp nacių rud- 
marškinių.
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HALIFAX, N. S., k. 6. — 
čia pasimirė Mrs. Veronica 
Birkley, 38 m., turėjusi 20 vai
kų. Ji vedė būdama 15 m. am
žiaus. Su pirmu vyru* turėjo 
8 vaiku ir 12 vaikų su antru 
vyru. IŠ jų tik 9 tegyvena.

CLEVELAND, Miss., k. 5.— 
Linksmai besišypsantis šįryt li
ko pakartas kalėjime milžinas 
negras Alonzo Robinson, 40 m,, 
kapų vagis, nužudęs laike plė
šimo vyrą ir moterį.
'........... _■ e-. „

Turės pakelti 8,000 
svarų.

Lakūnas F. Vaitkus rašo iš 
Kohler, Wis., kad jisai jau už- 
sakė padangas (tires) naujiems 
“Lituanicos H” ratams, ir kar
tu su inžinierium A. Brotz’u, 
nuėmė jos senąsias “kojas”. Da
bar inžinierius Brotz daro ap
skaičiavimus ir užsakinėja ma- 
teriolą naujai “Landing Gear”.

Tai yra paskutinė stambioji 
lėktuvo įtaisa, kuri turės būt 
padaryta.

Penai metais nauja “landing 
gear” (“kojos” arba “važiuok
lė”) buvo gauta iš Lockheed 
korporacijos, bet pasirodė, kad 
ji buvo netinkamai padaryta
(buvo per plonos ašys ratams), 
ir ji reikėjo kompanijai grą
žinti.

ši įtaisa nutarta pakeisti dėl 
didesnio saugumo. Tą važiuok

labai didelę pagelbą, kylant lėk
tuvui nuo žemės, suteiks ne tik 
naujas, daug galingesnis mo
toras, bet ir speciąlis, reguliuo
jamai propellerfs—Sntith Va- 
riable*Pitch Propeller.
, Pirmiau, kada “Lituanica II” 
turėjo seną motorą ir paprastą 
propcllerį, tai jai reikėdavo 800 
pėdų įsibėgėti; o jeigu kabai ne
šk landi žemė, tai ir 1,000 pėdų. 
Bet įdėjus naują Wasp S1D1 
modelio motorą ir specialį pro- 
pellerį, ji pakyla, pabėgėjus vos 
apie 200, pėdų. Iš tolo žiūrint, 
atrodo—vos pradėjo ratai ristis, 
kaip lėktuvas jau ore!

Vėl nori užslėpti di
džiųjų turtuolių

pajamas

lė, kurią turi “Lituanica II” yra 
pakaukiamai stipri pakelti lėk
tuvą it pailotą su šešiais pasa- 
žieriais. Bet yra abejotina, ar 
ji atlaikytų tą svorį, kurį “Li
tuanica II” turės, kuomet bus 
pripilti gasolinu visi jos tankai.

Į juos, tilps 700 galionų. Kiek 
vienas galionas gazolino sveria 
6 svarus. Todėl vien tik lėktų- 
vo kuras svers 4,200 svarų — 
daužau, kaip dvi tonas! O vis
kas kartu— lėktuvas, instru
mentai, gasolinas, alyva tankų 
metalas ir žmogus, kuris lėk
tuvą valdys—apie 8,000 svarų, 
t. y. KETURIAS TONAS.

—x—
Tą svorį lėktuvo propelleris 

ir sparnai turės pakelti nuo že
mės ir iškelti oru tarp 1Q,OOO 
ir 12,000 pėdų į aukštį, nes to
kioje aukštumoje Įeit. Vaitkus 
skris per okeaną. Juo labiaus 
jisai artinsis prie Europos kran
tų, juos “Lituanicos II” svoris 
darysis mąžesnis, nes kiekvie
ną valandą jos motoras sude
gins apie 20 galionų gasolino. 
Pasiekus Kauną, ji svers kokius
3.500 'ar 4,000 svarų (žiūrint, 
pavėjui,, ar prieš vėją jai teks 
daugumą kelio skristi) mažiau, 
ir jai nutūpti nebus sunku.

Bet pirma, negu lėktuvas pa
kils nuo žemės, jisai turės tarp
1.500 ir 2,000 pėdų tolio va
žiuoti žeme, iki įsibėgės. Tai 
tęsis gal porą minutų laiko, bet 
per tą trumpą laiką visas ke
turių tonų svoris spaus į va
žiuoklę. Gali kiekvienas nu
manyti, ką tai reiškia, pažiū
rėjęs į keturių tonų pilnai pri
krautą troką ir įsivaizdavęs, kad 
tą sunkenybę turi atlaikyti po
ra ratųj kada ji eina didesniu 
smarkumu, negu sparčiausias 
trokas, prieš pakilsianti nuo 
žemės. r

Jeigu lėktuvui bėgant že
me jo važiuoklėje kas nors nu
lūžtų, ratui patekus į kelio įdu
bimą arba užgavus kokį nely
gumą, tai galėtų įvykti kata- 
strofia. Ne vienas tolimas Skri
dimas šitokiu budu pasibaigė, 
neprasidėjęs. Todėl, saugumo 
dėlei bus įtaisyti “Lituanica! 
II” stipresnė “landing gear”. 
negu ta, kurią ji turi dabar.

Kiek ims pilnai prikrautam 
lėktuvui įsibėgėti, kolkas dar 
tiksliai nežino nė pats lakūnas. 
Jisai tai patirs, padaręs kelis 
bandymus Floyd Bennet lauke, 
New Yorke prieš išskrendant 
Lietuvon.

Galima čia pastebėti tiek, kad

WASHINGTON, kovo 6. — 
Pereitas kongresas buvo pri
ėmęs pataisą, leidžiančią val
džiai skelbti mokančių pajamų 
taksus pajamas. Tuo tikslu 
mokantieji taksus turėjo išpil
dyti atskirą pareiškimą, su pa
žymėjimu kokis jų bu*vo uždar
bis ar pelnas. Ta pataisa liko 
priimta po to, kai išėjo aikš
tėn, kad stambiausi Amerikos 
bankieriai, kaip J. P. Morgan 
ir kiti jokių taksų nemoka.

Tačiaus dabąrtiniame kongre
se dedama pastangų tą pa
taisą atšaukti, kad vėl butų ga
lima užslėpti turtuolių pajamas 
ir kiek taksų jie moka.

Paskyrė $90,000,000 
paskoloms Kanados 

ūkininkams
OTTAVVA, Ont., k. 6. — Par- 

liamentas paskyrė dar $90,000,- 
000 paskoloms nuskurdusiems 
ūkininkams. Pernai valdžia 
jiems išskolino $40,000,000.

Tirs Morgano ir kitu 
bankierių karo 

vekimą
WASHINGTON, kovo 6. — 

Senato amunicijos komitetas, 
kuris tiria ginklų fabrikantų 
veikimą, ruošiasi tirti ir John 
P. Morgan ir kitų stambiųjų 
bankierių veikimą karo metu, 
kaip jie skolino valstybėms pi
nigus ir kiek pelno pasiėmė 
sau. Busiąs pašauktas liudyti 
ir pats Morganas.

Karininkų diktatūra 
Bulgarijoj pasi

liksianti
SOFIJA, kovo 6. — Bulga- 

rijos premjeras gen. Petko Zla- 
tev pasikalbėjime su laikrašti
ninkais pareiškė, kad valdžia 
niekad neleis atgimti Bulgarijos 
politinėms partijoms ir kad ka
rininkai niekad nepanaikins 
diktatūros iki bu*s visai aišku, 
kad Bulgarijos žmonės yra jau 
tiek apsišvietę, kad jie patys 
gali tinkamai valdytis. Iki at
eis tas laikas, karininkai nie
kad nepaleis valdžios iš savo 
rankų. Bet kas nuspręs, kad 
jau atėjo tas laikas?

MUENCHEN, k. 6. — Ba
varijos nacių kultūros ministe- 
ris Hans Schemm liko mirtinai 
sužeistas lėktuvo katastrofoj. 
Jis pasimirė Bayreuth ligoninėj.
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Kas girdėt Kaune ir Lietuvos miesteliuose
Serga St Kairys

KAUNAS. .— šiuo metu sun
kiai serga Steponas Kairys, 
Kauno miesto savivaldybes ka
nalizacijos skyriaus vedėjas, 
buvęs socialdemokratų veikė
jas. Jis guli Kauno miesto li
goninėje.

Lietuvos blogai pa 
dėčiai nerandama 

vaistų

vau ja kaip slaptos policijos 
agentės, skiriant stambesnius 
nusikaltimus. Kai kuriose vals
tybėse moterims policistėms pa
vedama net viešos tvarkos prie
žiūra.

Lietuvoje moterų policijos 
klausimas dar visai naujas. 
Naujai steigiamai moterų poli
cijai Lietuvoje bus pavedamos 
šios pareigos: kova su moterų 
prekyba, kova su prostitucija, 
užkabįnėjimai gatvėse. Vaikų 
ir jaunuomenės apsauga, dvasi
niai nusikaltimai ir alkoholiz
mas. —Tsb.

•e - 
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bet dabar ycl pradeda įsigalęti. 
Gyventojai į rinkų suvežą dau
giausia linų, kuriuos atvažiavę 
iš Kamajų pirkliai noriai supir
kinėja.

Marijampolėje nuteisė 
žmogžudį

Už švogerio užmušimų 12 me
tų sunkiųjų darbų kalėjimo

100 vagonų kiaulienos j SSSR.

Iškeltas lito nuvertinimo 
klausimas, bet nutarta li
to nenuvertinti.

KAUNAS. — Vasario
Kaune įvyko Lietuvos Banko 
akcininkų metinis susirinkimas, 
kuriame Banko valdytojas p. 
Stašinskas pasakė didelę kalbų 
ir palietė musų ekonominės 
būklės opiuosius klausimus.

Pasak jo, krizės sunkumo 
našta pereitais metais Lietuvo
je nepalengvėjo. Bendrai pa
sauly pereitais metais buvo žy
mu palinkimo į pagerėjimų.

Ekonominės būklės pablogė- 
jTfiui pereitais metais galėjo nu
siskųsti tik 4—5 kraštai, jų 
tarpe Europoje toki kraštai bu
vo tik Prancūzija ir Lietuva.

Bet bendrai imant, didelių 
pagerėjimų dar nėra ir tarptau
tinių ekonominių santykių at
statymo kelias dar ilgas.

Apie skolų sumažinimų p. 
Stašinskis išsitarė neigiamai. 
Jo nuomone skolininkams pa
lengvinti tikriausias kelias bu
tų skolų išdėstymas ilgiems 
terminams.

Lito nuvertinimas iš esmės 
nieko gėrę neduotu ir iš sųp- 
kumų išbristi nepadėtų. Todėl 
lito nuvertinti ir nemanoma.

[L. U.]

9 <1.

Pastaruoju metu nemaža 
kiaulių iš Lietuvos išvežama į 
Sovietų Rusiją. Teko patirti, 
kad dabar Sovietai iš “Maisto” 
pirko 100 vagonų kiaulienos, 
kuri vežama geležinkeliais j 
SSSR specialiuose vagonuose— 
ledainėse. [L. U.]

Rinka Lietuvos 
miškui

firmos perka LetuvojeBelgų 
didelį kiekį miško medžiagos 

110,000 ktm.

apdirbama 
išplaunami 
bolius. Ap- 
gabenamas

Lietuvos universiteto 
sukaktuvės

.KAUNAS. — Tenka patirti, 
kad belgų firmos Lietuvoje per
ka didelj kiekį miško medžia
gos — 110,000 ktm. rųstų. Miš
ko medžiaga bus 
vietoje: rustai bus 
į lentas, brusus ir 
dirbtas miškas bus
į užsienį. Miškui apdirbti fir
mos yra pastačiusios eilę kilno
jamų lentpjūvių. Miško medžia
ga bus plaunama vietos darbi
ninkų jėgomis Zarasų ir Saldu
tiškio rajonuose. Apie 800 ūki
ninkų galės gauti darbo miško 
.medžiagų išvežant jr. apie tiek 
pat darbininkų miško medžiagų 
apdirbant įvairiais sortimen- 
•tais. Parduodamos belgams miš
ko medžiagos' (110,000 ktm.) 
vertė sudaro apie 1,320,000 lt.

[L. U.]

MARIJAMPOLĖ, Vasario 
4 d. Marijampolės Apygardos 
teismas sprendė Stanaičio Jono 
46 m. amžiaus bylų už švoge- 
rio užmušimų. Bylos smulkme* 
uos tokios: Plokščių valsč. Tum- 
šių kaimo gyventojas Jonas 
Stanaitis vedė .Onų Mureikaitę 
iš Lukšių valsč. Beduonės kai
mo, ir apsigyveno žmonos tėvo 
•įkyje. Ten pat gyveno ir Onos 
brolis Vincas Mureika. Jauna
vedžiams tėvas užrašė savo 22 
ha ūkį su sąlyga, kad Stanaitis 
išmokėtų jo sunui 10,500 litų 
dalies. Bet Stanaitis jam sumo
kėjo tik 500 lt. 1934 m. Vincas 
Mureika sumanė vestis ir pa
prašė Stanaičio parūpinti nors 
4,000 litų. Stanaitis, norėdamas 
išvengti mokėti dalį, sumanė 
atsikratyti Mureikos. Lapkri
čio 12 d. Mureika pranešė Sta- 
naičiams, kad rytojaus dienų 
važiuos į šakius pirkti vestu
vėms rūbų ir prašė duoti pini
gų. Tų pati vakarų Stanaitis 
paprašo Mureikos ateiti į kloji
mų padėti jam atversti maši
nų. Netrukus Mureika atėjo: 
Stanaitis ten jo jau laukė. Kai 
Mureika atėjo ir pasilenkė pa
šluoti klojimų, Stanaitis iš už
pakalio kirto kirviu 4 kartus 
Mureikai į galvų. Nuo smagenų 
sužalojimo Mureika mirė.

Jonas Stanaitis kaltu prisi
pažino. Teismas jį nubaudė 12 
metų sunkiųjų darbų kalėjimo.

tos klebonas atsisako juos su
tuokti. Reikalauja iš jaunikio 
šimto litų, nes Ūk jaunikis ne
turi metrikų. B,et tas vyras tu
ri vidaus pasų, kuriame yra 
pažymėtas amžius ir net ka
riuomenės prievolė atlikta. Bet 
su tokiu dokumeptu netuokia, 
o sugy venti vaikai pravardžiuo
jami benkarčiukais, devyniatė- 
viais ir t. t. Ar ne laikas butų 
susirūpinti civilinę metrikacijų 
įvesti? [L. U.]

-... n. .......................... į---------

Jau paduotas ir atitinkamas 
prašymas. [L. U.] 

t

Kas daryt su kiaulėm?

Vieni* džiaugiasi dėl bekonų su- 
kontingentavimo, o kilti rūpinasi

SKAISGIRIS, Šiaulių apsk.— 
Kai kurie ūkininkai dabar la
bai patenkinti dėl bekonų su- 
kontingentavimo, o kiti rūpina
si, kur reikės; dėti likusius be
konus, nes iš laikraščių patyrė, 
kad tik trečia dalis auginamų 
bekonų tebus priimami. Tie, 
kurie turi po vienų, po du be-

konus, tiems dar geriau, o ku
rie turi po 8 ir daugiau, tie ir 
rūpinasi daugiausia, nes savo 
reikalams turi užsiauginę, o li
kusių pusdykiai vietinių mies
tų rinkose parduoti nenori. 
Daugiausia bekonų augina tie, 
kurie yra įsiskolinę Žemės ban
kui. Jei jų visų bekonų nepri
ims, tai ir pavasarinę skolos 
ratų vargu ar įstengs sumokėti.

[L. U.]
"r"......  ..........

Be kraičių nėr vestuvių

JŪŽINTAI. — Nors šiemet 
ir ilgas “mesiedis”, bet iš šios

d.KAUNAS. — Vasario 16 
Vytauto Didžiojo universitetas 
minėjo savo gyvavimo 13 me
tų sukaktuves. Šia proga buvo 
iškilmingas universiteto senato 
posėdis, kuriame padaryta 13 
motų darbų apžvalga. Dabar 
yra apie 4500 studentų, o prieš 
13 metų jų buvo tiktai 725.

Tsb.

Jūžintuose daugiau turgų

Be

Lietuvoje svarstomas vidaus 
[iiskcCou klausimas

KAUNAS. — Jau senokai 
Lietuvoje kalbama, kad butų 
labai pravartu užtraukti vi
daus paskolų. Ji butų suvarto
ta vidaus gyvenimo gerinimui: 
naujų kelių tiesimui, plentų, 
geležinkelių statybai, mokyk
loms ir kitiems krašto kultūros 
bei ekonominio gerbūvio reika
lams. Paskolų Lietuva galėtų 
nesunkiai išpirkti, nes ji, paly
ginti su kitomis valstybėmis, 
turi mažiausiai skolų.

Paskutiniuoju metu vidaus 
paskolos klausimas darosi vis 
aktualesnis. Jį rimtai svarsto 
Lietuvos ekonominiai sluoks
niai. Tuo tarpu dar nežinoma, 
kokio didumo ir kaip vidaus 
paskola manoma užtraukti. Kal
bama, kad artimiausiu laiku vi
daus paskolos klausimų svars
tys ministerių kabinetas. Pa
skolai užtraukti Ilgšio! jau su
daryti keli projektai. —Ttb.

Lietuvoje steigiama moterų 
policija

Iš klebono malonės gal 
įsteigs mokyklų

RAGELIAI, Rokiškio vals.— 
Jau antri metai kaip ginčijama
si dėl vietos' mokyklai statyti. 
Keletas asmenų nori, kad pra
džios mokykla butų iškelta jš 
bažnytkaimio ir pastatytą laur 
ke prie kapinių netinkamoj vie
toj. švietimo koihisija irgi bu
vo palaikiusi keleto asmenų pu
sę, nes pačiame bažnytkaimyje 
neatsirado pirkti tinkamos vie
tos. Dabar reikalas pakrypo j 
gerųjų pusę, nes naujasis kle
bonas Jurgis šimonėlis sutinka 
duoti parapijos žemėje sklypelį.

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

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir K Rezidencija:
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 3 po piet, nuo 6 iki 8:30- vak. 
kasdien. Nedčliomis nuo 11 iki 1 p.p.

Tel. LAFAYETTE 305L

AKUŠERES”
Mrs, Anelia K. Jarusz

bažnytinių metrikų vis 
dar neduoda šliubo

Pivašiūnų parapijoje, Junčio- 
nių km. neturtingų ūkininkų 
vaikai apio penki metai kai ve
da meilės ryšius. Sugyvenę yra 
dvejetų vaikų. Abu nori vesti, 
bet nesuranda bažnytinių gimi-JŪŽINTAI. — šiame mieste

lyje ilg<l laikų turgų nebūdavo, mo-krišto metrikų. Dėl to vie-

Kovas Yra
Nepastovus
M Ui 4*^

Net ir Oro Pranašas savo pirštus kry

žinais sudeda kai jam prisieina įspėti orą

Kovos mėnesy.

Bet nėra jokios abejonės, kad jums

reikės daugiau anglių idant palaikyti jūsų

namus šiltai ir smagiai per šias drė-

gnas ankstybas pavasario

Kodėl nepatelefonuoti jūsų orderį
■*

apylinkės jaunuolių labai ma
žai kas sueina į porų. Mat, da
bar vienų merginų be piniginių 
kraičių niekas nenori imti, o 
vekseliui dabar “išėjo iš ma
dos”. O kuriai jau merginai iš 
namų skiriamas nemažas pini
ginis kraitis, tai toji labai ilgai 
“brokija” kavalierius. [L. U.]

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

y

GYDYTOJAI IR DANTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5.918 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. StrikoFis
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
yak. N ėdė H o j pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 782U 
Namu Tel. Frospect 198U

LIETUVIAI
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.

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėk pagal sutari! 
Rez, 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6880 
Rez. Hyde Bark 8895

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaiku ligų specialiste
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI

Physical Therapy 
and M-idwjfe 

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
'gimdymo namuo 

• se ar ligoninėse, 
„duodu mąssage 

Olectric freat- 
4nent ir magne- 
tic blanketa ii ttJ 
•Moterims ir mer- 

. ginoms patari- 
tnšl dovanai.

........III, .ii.....................

ADVOKATAI
' . į - v j , į, i '  ■

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Roekwell St.
Tel. ReptMic 9723

AKIŲ SPECIALISTAI

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia‘0036 

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

; , ~ -i '. --į. P '

DR. C. IL KLIAUGA
Dentistas

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

' H . I" < 1 ,1 .................. ............ ,

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

2400 West Madison Street
Val. l iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7380 
Namų telefonas Brunswick 0597

T ........... .....................

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaĮandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3348 South Halsted St.
Tel, Boulevard 1401

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margelis
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

NAUJOJ VIETOJ

Dr. J. A. Paukštis
DENTISTAS

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

pagal sutarti.
Res. Virginia 0767

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vak vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS ,

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo W iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. ‘Nedaliomis nuo110 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

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

Rąz. Telephone Plazą 2400

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Rez. Tek Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaiku ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street.

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

dieną.1

M

Simon M. Skudas

dyčia dykai
ARCHER A V.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja. Chica- 
goj'e ir apielinkėje

ANTANAS PETKUS 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct 

Tel. Cicero 2109 
CICERO. ILL.

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETRiSTAS

1801 S,o. Ashland Avė..
Kampas 18 £>t, ,:paUftl 0523
Valandos nuo 9:80ir pUO 1:80 
iki 8:00 va. vakarį Nodėlioms nuo 
9:0d iki 12:00 Kalame lietuviškai

A ’

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius w 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tyrių automobilius visokiems reika 
.Kaina prieinama.

3319 Lituaniea Avenue 
CHICAGO. ILL.

ATĖJUS LIŪDESIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis
ir

Tėvas
Laidotuvių Sąlygos 

. Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiąi 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

šu darbu busite užganėdinti. *• 
2314 W. 23rd PI, Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2616 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III. 
Td. Cl«ro 6927

J. F. KADŽIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
Modemiška koplyčia dykai.

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

I.J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St 
Tel. Boulevard. 5203 ir 8*113 

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

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patąrpavijnas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
TeL Monron 8877

DR. VAITUSH, DPT 
LIETUfe 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzapiinavųnas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda ątkreipiam | mo« 
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somas. Valandos nuo 10- Iki' 8 v. Me
delio j nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų ‘ akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pinrųau.

4712 South Ashland Av
Phone Boulevard 7689

Laidojame ant lengvu išmokėjimu 

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

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

N. RADIS Ch.

dienas
DR. G. SERNER

UEIUVIS 
„M Yards.

Pritaiko Akinius 
■Kreivus Akie 

Ištaiso.

dabar? Jus gausite augščiausios rųšięs ku

rą, stropų ir mandagų pristaty-

A MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituaniea Avė. 
TeL Boulevard 4139Visi Telefonai:

Yards 1741 
1742

LAIDO JAM PIGIAU 
NEGU KITI

Ambulhnce Patarna 
vimas Dieną ir Nak
tį Moderniška Kop< 
lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 
Skyrius

mą, ir gvarantiją užganėdinimo^

su kiekvienu tonuKAUNAS.— Užsieniuose mo
terų policijos klausimas jau ne 
naujas, nes daugelyje valsty
bių tokia policija jau yra. Vie
nur moterys kaip poHcistės at
lieka pareigas kovoję su pros- 
tituęija, teikia socialinę globų 
nuskriaustoms moterims, daly-

rs(§mpany; 
COAL-COKE- ICC 
BUILOING MATERIAL

kanapas Halsted 
Valandos Uo 10^—4, nuo 6 M 8 

Nedaliomis UU0 10 iki 12 vai. dieną.
Į.................... ■ . I .... . .............................-f I ", -

27 patyrimu
PrĮbnkoakinius visokitakHl
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E LIETUVOS
D. Poškos Ąžuolas 

Baublys

Įkalino tris Burnsi 
dės nuovados detek
tyvus už grafta

legislaturos, atstovus. Kuo gin
čai pasibaigs — nežinia. Repub- 
likonai šiuo klausimu laikosi 
nuošalyje. Mokesčiai, galų gale, 
bus uždėti.

Kalbės apie Sovietų 
Rusiją Chicagos* 

universitete

Lietuvoje yra daug vietų, su 
kuriomis susiėję žymus istori
jos įvykiai, kurios yra neby
liai musų didingos praeities 

•paminklai. Tos ♦vietos dai.’g kal
ba lietuvio širdžiai, gyvai nu
teikia ir iš praeities atkelia 
garsius žygius, didžius veiks 
mus.

Tauragės apskr., Skaudvilės 
valsč., Bijotų-Barzdžių dvare 
yra “žemaičių ir Lietuvos mu
žiko”, skurdo ir vargo dainiaus 
Dionizo Poškos medis Baub
lys. Paties Poškos žodžiais pa
sakoja Baublys savo garsiąją 
istoriją:

“Barzdžiuose
jau tinstantis

Parnešts iš
esmi padėtu.

Tikras vardas mano buvo 
Baublys,

Dievui garbints, 
Nuteriojus tėvynę

gau, sudžiūvau,
Ties manim Perkunasni de

gė avys, ožkos,
O dabar manyj gyvena 

Dionizas Poška.”

Paliuosuodavo suimtus vagis už 
kyšius; juos Išdavė vienas iš 
vagių.

kai užgimiau 
metų.
ąžuolyno čion

BURNSIDE. — Trys Burn 
sides nuovados detektyvai bu 
vo areštuoti ir įkalinti už ėmi 
mą kyšių ir “sufiksinimą” rei 
kalų vagims. Jie yra, Maishal 
Dubeck, William Masterson ir 
Murphy. Be to, įveltas į skan
dalą yra ir nuovados 
vų viršininkas, Michael 
phy.

Suimtuosius » išdavė 
vienas iš vagilių, 
buvo “sufiksinę” 
tam tikrą atlyginimą detekty
vai paliuosuodavo iš kalėjimo 
vagilius ir panaikindavo kaltini
mus prieš juos. Vienam atvejy
je detektyvai gavo iki $250.

tonparkietį ir 8 ki 
tus žmones .

greiti vagys, paskui ku- 
nei policija negalėjo pa- 
vakar anksti rytą apiplė-

detekty-
E. Mur-

policijai 
kuriam jie 
reikalą. Už

riuos
^pOti,
šė brightonparkietį, Fred Platt- 
ner, 4323 S. Talman avė., ir aš
tuonis kitus biznierius ir gat- 
viakarių konduktorius.

Prie 47-tos ir Western 
vių jie atėmė $15.00 nuo 
duktoriaus Joseph Vanes, 
S. Winchester avė.

Penktadienį po pietų Tatiana 
Tchemavin kalbės Chicago.i 
universitete apie sovietų Rusi
ją. Jos kalbos tema “intelektu
alų pozicija po Sovietais”.

Kalbėtoja yra autorė garsio
sios knygos, “Escape from the 
Soviets”, kurioje ji aprašo kaip 
pabėgo su* šeimyna nuo sovietų 
OGPU.

Reikalauja draudime 
prieš majorą Kelly

buvau, 
suvar- Nesusitaiko legisla 

turo j dėl mokesčių 
pašalpos tikslams

gat- 
kon- 
5002

Drąsus ugniagesiai 
išgelbėjo tris vaikus 

iš degančio namo

šis Baublys — tai didžiulis 
tuščiu viduriu, ąžuolas, kuria 
me dažnai sėdėdavo, rašydavo 
ir jame įsteigė vertingą mu- 
ziejuką XIX amžiaus pradžioj 
Lietuvos poetas D. Poška. 1932 
m. minėjome jo 100 metų mir
ties sukaktuves. Tsb.

Dabar Dionizo Poškos Baub
lys rūpestingos rankos tvarko 
mas, aplink jį 
gėlėmis apsodinta,
mirė Kaltinėnuose, 
laiduotas. Ant jo 
yra toks parašas:

“žinok Atejvi,
pas ira, Tykra ziemajeze ir 

< garbinga wira,. kurs kalbą 
musų ištajsiti troszka,

O pac wadinos Dionizas 
Poszka.

Norint kaip žmogų myrti 
atsytyko,

Bet szlowi ano, ant amžių 
palika.”
Dionizo Poškos baublys kas

met sutraukia burius ekskur 
šautų ir keliautojų pasižiūrė
ti didžiojo vargo poeto vertin
go palikimo. Tsb.

Pakvietė majorą Kelly pareikš
ti savo nuomones tuo klausimu

graži
Pats
Ten
kapo

aikštė 
Poška 
ir pa- 
dabar

jog tas ka-

Illinois legislaturoje tarp Chi- 
cagos ir provincijos demokratų 
atstovų eina ginčai dėl naujų 
mokesčių biliaus. Naujus mo
kesčius žadama uždėti, kad su
kelti 45 milionus dolerių bedar
bių šelpimui.

Legislaturai buvo įduotas bi- 
lius, kuriame’ siūloma pakelti 
gazolino ir sales tax mokesčius 
vienu centu, ir kolektuoti sales 
tax iš visuomenės aptarnavimo 
įmonių, kaip elektros ir gaso 
bendrovių.

žirfodami, kad tokius mokes
čius įvedus, chicagiečiai turės 
juos didžiumoje ir sumokėti, 
Chicagos atstovai tam biliui 
priešinasi. Nepalankus yra' ir 
majoras Kelly. O provincijos 
atstovai dėl tos priežasties kovo
ja už biliaus pravedimą.

Kad dalyką išrišus, legislatu- 
ra pakvietė majorą Kelly pa
reikšti savo nuomones mokes
čių klausimu, pasakant kalbą J

Tik per gaisrininkų drąsumą 
trys maži vaikai vakar buvo iš
gelbėti iš medinio namo, 3011 
N. Ashland avenue, kurį neti
kėtai apėmė liepsnos.

4, 6 ir 10 metų vienų Henne- 
manų vaikai' buvo namuose pa
tys vieni, nes tėvai išėjo savo 
reikalais. Liepsnoms apėmus 
kambarius ir užpildžius juos 
durnais, vaikai ėmė klykti iš 
baimės, bet išbėgti negalėjo. 
Tik atvykę ugniagesiai juos 
išgelbėjo. Begelbėdamas vaikus, 
sunkiai apdegė vienas iš gais
rininkų.

Morris Coal and Minning Co., 
operuojanti kasyklas Morris. 
III., ir kitose dalyse valstijos, 
reikalauja teisme indžionkšeno, 
draudžiančio majorą Kelly 'truk
dyti kasykloms varyti biznį.

Kasyklos parduodavo anglis 
tiesioginiai trokums, kurie jas 
gabendavo pirkėjams Chicago- 
je. Bet paskutiniu laiku mies 
tas ėmė areštuoti trokų šofe
rius ir neleisti anglis į mieštą 
įvežti.

Chicago

Cash

“Kaina

Mergaičių 
Kautai už 

$2.98

NAUJOS SKRYBĖLĖS
i

Pastebėtinas pasirinkimas ir kai
nomis, kurias jus norite mokėti 
— jūsų nauja skrybėlaitė už tiktai

ty VTf A T  graži pora juodų mesh V IlY/H pirštinių arba puikų šil
kini šaliką su (jepositu ant pirkinio, kau
to arba siuto, už $4.98 arba viršiaus — 
laike šio Prieš-Velykinio išpardavimo.

MUSŲ GVARANCIJA!
Jeigu kokiu nors laiku iki Velykų koks 
nors daiktas, kuri jus nusipirkote, bus 
nupigintas, mes sugrąžinsime skirtu
mą kainoje cash pinigais.

THE BARGAIN OUTLET

SIUTAI — KAUTAI 
dėl 

STORESNIU MOTERŲ

Mail Order Outletas parduoda 
už cash.

Kainos yra žemiausios kainos.
X X X

ant korčiukės yra Kaina, kurią 
jus mokate“.

CJITATrrVlftf Musų Sensacingą Pa- Al II ik .J siulijimą. Idant kiek
vienas turėtų Naujus Rubus Velykoms. 
Ateikit i musų Outletą ir klauskit apie 

‘ musų Speciali Lay-A-Way Planą.
“Tiktai palikite depositą, o mes atlik
sime viską kitą“.

CHICAGO MAIL ORDER BARGENŲ OUTLETO

PRIEŠ VELYKINIS IŠPARDAVIMAS!
Jūsų puikus atsiliepimns j musų siūlomą išpardavimą MAIL ORDER PERVIRŠIO, {rodo, kad jus ži
note tikras vertybes, šiame išpardavime mes jums siūlome didesnius bargenus negu kada nors pirmiau.

Dėl alimentų papjovė savo 
vaiką

VlžEICIAI, Rokiškio apsk.— 
Vasario mėn. 4 dieną dėl ali
mentų skolos Skėnų vk. ūkyje 
piliečio Lakucko įvyko varžyti
nės. Varžytinių metu minimas 
L. namuose palikęs varžytinių 
dalyvius ir savo tikrąją žmoną, 
nubėgo į gretimą Vižeičių vk. 
ir peiliu papiovė ieškovės A. 
Makūnaitės 4 metų kūdikį. Sun
kiai sužalotas vaikas nuvežtas 
Rokiškio apskr. savivaldybes li
goninėn.

Piktadarys Lakuckas polici
jos suimtas ir pasodintas kalė
jimam Kvota vedama. —Povą.

DIGESTIBLE 
AS MILK 
ITSELF1

Lietuvos filmos bus 
rodomos:

NAUJAUSIO STYLIAUS
GRAŽIAI IŠBAIGTI 

PAMUŠALU PERDĖM

SIUTAI - KAUTAI
DEL

MOTERŲ IR MERGINŲ 
KEMPY TVVEEDS
x GRAŽIŲ SPALVŲ

x ILGI SWAGER KAUTAI

Krito negyvas, be 
lošdamas baseball
20 metų Arturas Tresula, 

8019 S. Laflin street, krito ne
gyvas, beveik prie savo namų 
slenksčio,' kai staigiai susirgo 
belošdamas baseballą.

Maudynėje rastas negy 
vas dženitorius

77 metųNORTHSIDE.
dženitorius, Albert Holmstrom, 
3214 N. Racine avė., buvo ras
tas negyvas maudynėje, savo 
gyvenamam beismente. ’

Mikvaukee, Wis., ketverge, 
kovo 7 d., Lietuvių parapiji
nėje svetainėje, pradžia 7:30 
vai. vak.

Racine, Wis., pėtnyčioj, ko
vo 8 d., Lietuvių parapijinėje 
svetainėje.

Indiana Harbor, Ind., neda
lioj, kovo 10 d., Lietuvių pa
rapijinėje svetainėje, 3901 
str., Indiana Harbor, Ind.

Filmos • yra garsinės, 
kad galima viską matyt ir

Fir

taip 
gir

dėt, kas dedas Lietuvoj. Jas 
tik dabar atjvežė iš Lietuvos 
ir rodo Al. Kaųlakis.

• ..... . t . -‘Z.

Reikalauja $60,000 už auto
mobilio nelaimę

Trys chicagiečiai, Adams, 
Laura ir Ralph Trieschmann, 
712 Ingleside avė., Evanston, 
patraukė 'vieną John Dietz, iš 
Summit, N. J., j teismą. Jie rei
kalauja $60,000 už žaizdas, ku
rias panešė automobilio nelai
mėje. . . J . . I ■ J*rpi* I

PAVASARINI ČEBATUKAI 
dėl Moterų ir Merginų

GRYNOS SKUROS, kiekviena pora bar- 
genas rųšy ir kainoj.

PUMPS, TIES, *CUT OUTS, NAUJOVIŠ
KI, AUGŠTOM IR ŽEMOM KULNIM.

49
Vertes 

iki 
$3

P
INIGĄ NIEŽANČIOS
II ES KRAUJAIS TEKĄ
■ Niką V Nereikia piauti 

Žymiai Palengvintos suRectade No 1 ar 2 žiūrint 
reikalingumo

Didelė Tūba s“Pile 50cf Pipe
Rectade Laboratories 
64 W. Randolph St., Chicago, 

■ • Kamb. 402.

Valandos kasdien nuo 8 iki 6 — Ketverge ir Subatoj vak. iki 8:30

KREPOS, ŠIAUDINĖS, NAUJOS 
SPALVOS, NAUJI STYLIAI, 
“TAUPYKIT DOLERI“. .

B AR G A I N OUTLET
511 South Paulina Street--Marshfield "L and Street Gar to CJoor

KKSSSSSSSSKBBSaBSS 
Wl ARI COOMRATINC Ątyda Namų Savininkams

Galit pasiskolinti $100 iki $2,000 pataisymui savo 
namo. Paskolą atmokėsite lengvais išmokėjimais 
nuo 1 iki 5 metų.

Ateikite ir pasikalbėkite su mumis.

99c
Storesniom 

Moterim 
Dresės 

Margos ir 
naujoviš
ko mkte- 

rijolo.

CnICA

Saugumas jūsų 
mentu apdraustas
S. Government ištaiga— 
Federal Savings and Loan 
Insurance Corpora t i o n. 
Washington, D. C.

Bourbon Degtinė, 3 mėnesių se
numo, 90 prof. $1

keisas  ................ J V- I U
My Old Pal. 8 mėnesių _ _ _ 

senumo, 90 pr. 
keisas .... ..............

Kentucky Colt, 1 meti 
senumo, 100 pr. 
keisas .................. .

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

INTERNATIONAL
TOOLESALE

W1NES & LIQUORS 
4611 S. Ashland Avė. 

Phone Boulevard 0470

Itu

. ILL

HALSTED EKCHANGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted St

Vienatinis Lietuvių 
DEGTINES 
SANDELIS BISMARCK BEER

“WITH THAT GOOD OLD FLAVOR”
4138 Archer Avenue. Tel. Lafayette 0401
MIKE DZIMIDAS, PRISTATYTOJAS. CHICAGO, ILL.

NESIREGISTRAVUSIEMS CHICAGOS MIESTO BALSUOTOJAMS, 
KURIE NORI BALSUOTI MAJORO IR KITU VALDININKŲ RIN 
RIMUOSE ANTRADIENY, BALANDŽIO 2, 1935.

Jeigu jus dar nesate užsiregistravę Precinkte, kuriame gyvenate Antradięny, Balandžio 2, 1935, JUS 
GALITE UŽSIREGISTRUOTI OFISE BOARD OF ELECTION COMMISSIONERS, KAMBARYS 308, CITY 
HALL, CHICAGO, Kovo 6 dieną ir iki Kovo 12, 193|>, nuo 9 vai. ryte iki 5 vai. vakaro, kasdien, išskiriant Ne
dalioj. Pirmadieny ir Antradieny, Kovo 11 ir 12, valandos bus nuo 9 vai. ryte iki 9 vai. vakare; arba jus ga
lite užsiregistruoti tarp 9 vai. ryto ir 9 vai. vakaro Penktadieny, Kovo 8 d. arba Šeštadieny, Kovo 9 d. BILE 
KURIOSE Registracijos Vietose, kurios tapo įsteigtos per Board of Election Commissioners, 

Registracijos ir Persikėlimo Registracijos vietos yra kaip seka:
WARD ADRESAS

Board 26 1126 N. Ashland Avė 
114 N. Curtis St. 
3138 W. Lake St. 

29 4000 Wilcox Avė. 
304602 

. 31 1623 
32 1625 
88 2756 
34.8517
35 2629
36 .1642 _ ___ _ ____ __
37 439 N. Waller Avė. 
88 4911 Belmont Avė.
39 4017 N. Tripp Avė.
40 4428 N. Kedžie Avė.
41 4835 Lipps Avenue
42 Room 308 City Hali 

1613 Hųdson Avė. 
2742 Sheffield Avė. 
1529 Belmont Avė. 
1052 Waveland Avė. 
2100 Eastwood Avė. 
1219 Lafayette Avė. 
1545 Rosemont Avė. 
5714 Ridge Avė. 
5638 N. Western Avė.

WARD ADRESAS
Room 308 City Hali 
454 E. 35th Street 
4802 
4602 
1405 
6858 
7313

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 834 East 75th Street 

200 East 115th St. 
9321 
3509 
3002 
3500 
4788 
6041 
6244 
6345 
8120 
1700 
1128 
1702 
2358 
4122 
4001 
2258

Wabash 
Cottage 
E. 62nd 
Indiana 

Kingston

Avė.
Grove Avė.
Place
Avė.
Avė.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

South Chicago Avė. 
Lowe Avė.
West 42nd St.
West 60th St.
S. Halsted St.
S. Westem Avė.
Laflin St. 
Wentworth Avė. 
S. Ashland Avė. 
West 95th St.
Roosevelt Road 

W. 21st Place 
S. Whipple St. 
Ogden Avė. 
Fillmore St.s 

13th St.

Office of Election 
Police Station 
Police Station 
Fire 
Fire 
Fire 
Fire 
Police Station 
Police Sįtation 
Fire Station 
Fire 
Fire 
Fire 
Fire 
Fire 
Fire 
Fire 
Fire 
Fire 
Fire 
Fire 
Fire 
Ward Office 
Police Station 
Fire Station

Station 
Station 
Station 
Station

Station 
Station 
Station 
Station 
Station 
Station 
Station 
Station 
Station 
Station 
Station 
Station

w.

A splendid cheese 
food fonchildren

It spr«ads

toasts

27
28

43
44
45
46
47
48
49 
50 
51

West End Avė. 
Monticello Avė. 
N. Damen Avė. 
N. Fairfield Avė.
Cortland St.
N. Cicero Avė. 
N. Kostner Avė.

Fire 
Fire 
Fire 
Fire 
Ward Office 
Ward Off. of34th 
Fire Station ♦ 
Fire Station 
Fire Station 
Ward Office 
Fire 
Fire 
Fire 
Fire 
Fire 
Fire Station 
Office of Election Board 
Fire Station 
Police Station 
Fire 
Fire 
Fire 
Fire 
Fire 
Fire 
Ward

Station 
Station 
Station 
Station

Station 
Station 
Station 
Station 
Station

Station 
Station 
Station 
Station 
Station 
Station 

Office

H 3.50 
*17.50

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
sių finansinių įstaigų po Federal Val
džios Priežiūra,

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

mokėti

inveaU 
per U.

Klasos asmenų, kuriems BUS LEISTA UŽSIREGISTRUOTI idant jie butų kvalifikuoti balsuoti yra 
sekami z y1 1' ų

1. Tie asmenjs, kurie kitaip gali balsuoti, bet kurie persikėlė iš vieno precinkto i kitą ir NĖRA UŽ
SIREGISTRAVĘ naujame precinkte. v , , ,

2. Tie asmenįs, kurie liko pilnamečiais nuo paskutinios progos užsiregistravimo arba kurie bus pil*
nų metų prieš Balandžio 2, 1985. ........... .... w

3. Tie neužsiregistravę asmenys, kurie tapo Suvienytų Valstijų piliečiais nuo paskutinios progos už
siregistruoti arba kurie paliks piliečiais prieš BalandžioJL JL935. t

4. Tie asmenys kitaip galinti balsuoti, kurie NĖF ‘ *
vens Balandžio 2, 1985.

UŽSIREGISTRAVĘ BALSUOTOJAI, kurie persikėlė iš vieno precinkto t kitą precinktą ir randasi 
jurisdikcijoj Board of Election Commissioners ir kurte gyveno Paviete ir precinkte savo naujoj vietoj ne
mažiau devyniasdešimta ir trisdešimts dienų sulvgmiai, GALI TRANSFERUOTI savo registraciją, atsilanky
dami i Boardo ofisą nuo Kovos 6 d. iki Kovos 16 d. iškaitant, išskiriant Nedėlioj, tuo pačiu laiku kaip pažy
mėta dėl UŽSIREGISTRAVIMO, tame pačiame Boardo ofise: arba gali atsilankyti i BILE KURIĄ įsteigtą 
Registracijos Vietą Penktadieny, Kovo 8 d. arba šeštadieny, Kovo 9 d. tarp 9 vai. ryto ir 9 vai. vakaro.

FRED V. MAGUIRĘ,
MABEL 6. REINECKE,
HARRY A. UPSKY,

Board of Election Commissidners
JOHN S. RUSCH, Chief Clerk.

; ĖDWARD F, DiUNNE, Attomey.
m*--------------- i , ■ . ............................./

asmenįs, kurie kitaip gali balsuoti, bet kurie persikėlė iš vieno precinkto i kitą ir NĖRA Už 
ūmu 
o pilnamečiais nuo paskutinios progos užsiregistravimo arba kurie bus pil-

e NĖRA UŽSIREGISTRAVĘ precinkte, kuriame įie gy-

PATVIRTINTA

EDMUND K. JARECKI
COUNTY JUDOE.

—~

r

f’/*.. - __ ...
GBRB. Naujienų įkaity to- 
Job Ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

✓

yr.1»1

ederalSavings
AND<LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

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

« ■ 't ' ■ ■ 1 " 4 3'J'' j*1- • v į įį '
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian New* Pub„ Ca, Ine.

1739 South Balatad Street
Telephone CANal 8500

Užsakymo kalni t
Chicagoje — paštu:

Metams ••«••••• llllllllllll WS 33.00
Putei metu 4.00
Trims menesiams 2.00
Dviem mėnesiams ooe**Muo *ed**ede 1.50
Vienam mėnesiui .75

Editor P. GRIGAITIS

Subseription. Rates:
88.00 per year in Gonada
87.00 per year outside of Chicago'
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Ctasa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
Of Chicago, 111. under the act of 
March 3rd 1879.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

Chicagoj per, išnešiotojus:
Viena kopija ......... 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

paštą:
_____ -____ _ _____  17.00

Trims mėnesiams .______  1.75
Dviem mėnesiams „_____ 1.25
Vienam mėnesiui ______ 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .......................   88.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
JH. Telefonas Canal 8500.
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WISCONSINO TEISMAS PRIEŠ WRA.

Wisconsino valstijos vyriausias teismas nusprendė, 
kad pramonės kodeksai; kurie toje valstijoje veikia nuo 
pereitų metų, yra priešingi konstitucijai.

Minėtieji pramonės kodeksai nustato darbo valan
das ir darbininkų atlyginimų keturiose dešimtyse tūks
tančių įmonių, kurios daro kasmet po 163 milionus do
lerių apyvartos. Juos pagamino patys pramonininkai, 
pasiremdami legislaturos priimtu pramonės gaivinimo 
aktu — WRA.

Wisconsino vyriausias teismas, panaikindamas tų 
įstatymų, pareiškė, kad šis aktas esųs priešingas kon
stitucijai, kadangi jisai pavedus įstatymų (kodeksų) da
rymo galių pramonininkams, kuomet pagal konstitucijų 
ta galia priklauso išimtinai legislaturai.

Reikia pastebėti, kad Wisconsino pramonės gaivini
mo aktas skiriasi nuo federalinio pramonės gaivinimo 
akto (NIRA). Tačiau šis valstijos įstatymas buvo iš
leistas, kaipo papildymas prie NRA. Todėl teismas, jį 
atakuodamas, sudavė smūgį ir pačiai “naujajai daly
bai”.

Pastaruoju laiku Amerikos teismai vis dažniau ir 
dažniau puola ekonominę Roosevelto politikų. Jei val
džia tų atakų neatrems, tai jos reformų kelias bus vi
sai užblokuotas.

“Nacių” valdžia užsigavo, kad Anglijos ministerįs 
pirmininkas MacDonaldas viešai apkaltino Vokietiją ne
teisėtai didinant savo ginklavimąsi. Nors šitų ginkla
vimosi faktų žino Visas pasaulis, bet Hitleris mano, kad 
jį viešai minėt netinka, nes jisai nori vaidinti taikos 
angelo, rolę.

Hitleriui butų labai patikę, jeigu ministeris Simo
nas butų atvykęs į Berlyną, paviešėjęs tenai kelias die-. 
nas ir paskui, grįždamas namo, butų pareiškęs, kad jo
kio militarizmo Vokietijoje jisai nematė ir kad “nacių” 
diktatūra tai —- taikingiausia valdžia, kokią tik galima 
pasaulyje surasti. Už šitokį žymaus svečio paliudymą 
Berlynas butų sutikęs kažin kiek užmokėti.

Bet kuomet MacDonaldas išleido “baltąją knygą”, 
kurioje prikišama Vokietijai ginklų didinimas, tai aiš
ku, kad ministeris Simonas nebegali tokioje “nacių” ko
medijoje dalyvauti, ir iš jo atsilankymo Berlyne Hitle
ris nebesitiki turėti naudos. Todėl jisai “pagavo šaltį”.

SVEIKATOS SKYRIUS
SJ Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARĖ DRAUGIJA
jau

Suliesėjimo Proble 
mos

Rašo DR. S. BIEŽIS, 
gydytojas ir chirurgas, 

Chicago, III.

klausomybės atgavimų; prisi- tėfi pasidarytų skaitlingos ir iš- d. p. J. žuronas surengė kon- 
minti, kad pasaulio tautų tar- kilmingos. certų lietuvių radio programų
pe plevėsuoja ir Lietuvos vė
liava. Tiek Lietuvos gyvento
jai, tiek mes išeiviai jaučiame 
pasitenkinimą, kad Lietuva 
tapo nepriklausoma ir lais
va.

Laisva? Ar tas žodis tinka

Pagalvokime apie tai.
— A. J. Viznis.

LIETUVIŲ RADIO
PROGRAMAI

palaikymui. Koncertas buvo pa
sekmingas ir žmonių atsilan
kė daug. Pelno liko apie 120 
dolerių. Dėl to pelno vyriausiai 
ir kilo nesusipratimai. Daini
ninkai tuoj pareikalavo, kad 
pinigai butų jiems atiduoti. Gir-

“DEMOKRATIŠKA JKARO DIKTATŪRA”
> «.• » *.—.................—

Kuomet Graikijoje eina aštri kova tarpe valdžios 
jėgų ir sukilėlių, tai gen. Nikolas Plastiras sėdi Brindi- 
si hotelyje, Italijoje, ir laukia, kuo, ji pasibaigs. Jeigu 
sukilėliai laimėtų, tai jisai grįžtų į Graikiją ir bandytų 
paimti valstybės vairų į savo rankas.

Apie dvejetas metų atgal gen. Plastiras jau buvo 
padaręs perversmų Graikijoje ir per 24 valandas tų 
kraštų valdė, kaipo diktatorius. Nuo to laiko jisai gy
vena užsieniuose.

Vienas spaudos atstovas jo paklausė, kokių tvarkų 
jisai norėtų įvesti Graikijoje, idant tenai pasiliautų pi
lietinis karas. Jisai atsakė: “Demokratiškų karo dikta
tūrų”.

Vadinasi, butų dar viena “demokratijos” rųšis.
Ta demokratija, kurių žmonės paprastai turi gal

voje, kada eina kalba apie demokratijų, yra tokia, ku
rioje žmonės, lygaus, slapto, tiesioginio ir visuotino bal
savimo keliu, laisvai renka valdžių, šitų demokratijų 
bolševikiški komunistai, anarchistai ir kiti “ekstra re
voliucionieriai” praminė “buržuaziška” ir sako, kad ji 
negera. . ;

Maskva įsteigė kitokių “demokratijų”, kuri dažnai 
yra tituluojama “proletariato diktatūra”. Joje žmonės 
neturi jokių teisių. Proletariatas (t. y. darbininkai) yra 
neva garbinamas, bet valdžių ne jisai kontroliuoja, o 
valdžia kontroliuoja jį. Per 17 metų tos diktatoriškos 
“demokratijos” gyvavimo valdžia būdavo * “renkama” 
rankų pakėlimu. Dabar ji ketina jau įvesti slaptų bal
savimų, bet ar įves, ar ne, dar nežinia, kadangi tai pri
klauso nuo diktatūros, o ne nuo žmonių.

Taigi bolševikai išrado diktatoriškų “demokratijų”, 
kurioje žmonės neturi balso. O graikų generolas Plas
tiras, nenorėdamas atsilikti nuo Lenino, sugalvojo mi- 
litariškų “demokratijų”.

Kaip ji atrodys, tuo tarpu dar nežinia. Bet, veikiau- 
siaį ji bus tokia, kad generolai valdys, o žmonės pildys 
jų įsakymus ir mokės mokesnius.

Kodėl tačiau gen. Plastiras mano, kad tokių gene
rolų diktatūrų reikia vadinu “demokratiška”? Tur būt, 
todėl, kad visi paprasti žmonės po generolu valdžia bus 
sulyginti: neturės jokių teisių.

HITLERIS GAVO “SLOGĄ”

Kaip šiandie, Britanijos užsienių reikalų ministeris 
Simon turėjo padaryti vizitų Hitleriui Berlyne. Bet 
dviem dienom prieš tai Vokietija pranešė Anglijai per 
savo pasiuntinį Londone, kad rudasis reicho vadas ap
sirgęs. Europos diplomatai mano, kad šita vokiečių 
“fiurerio” liga , yra politiška.

(Tąsa)
Suliesėjimas, arba 

mo pašalinimas, te j manomas 
tik tada, kada priežastis gerai 
žinoma ir patsai gydymas at
liekamas planingai. Kitaip gi 
įdėtas laikas, pastangos ir lė
šos veik visuomet liks be pa
sekmių.

Paimkime pirmiausiai mais
tą. Sakysime, /žmogus šiaip 
jau sveikas ir visuomet val
go kiek tik jam lenda. Ilgai-, 
niui jis pastebi, jog svoris pa
lengva didėja ir didėja. Taigi 
čia kaltas maisto peftifcšis, ku
rio nesumažinus tikslo negali
ma tikėtis pasiekti. Iš kitos 
pusės paėmus, yra labai ge
rai žinoma, kad kai kurie ne
mažiau valgydami, o visuomet 
pasilieka liesi ir net sudžiū
vę, nors užsiimimas vienokis 
ir šiaip jau gyvenimo aplin
kumos mažai kuomi skiriasi, 
šitokio griežto skirtumo prie7 
žastys gali būti net kelios. Ne 
tiek svarbu, kiek maisto žmo- 
gus suvalgo, bet didesnės svar
bos esti kiek to maisto kunaš 
sunaudoja. Jeigu, sakysime,: 
žmogus suvalgo mėsos svarų, 
o jo kūnas sunau’doja tik pu-- 
sę svaro, tai reikštų lygiai,} 
kad jis butų suvalgęs tik pu
sę, o ne visų svarų. Tai vie : 
na. Kitais atsitikimais esti dar- 
šitaip: kūnas suvirškina, asi-į 
miliuoja visų suvalgomų mais-. 
tų, kurio išvartojimas, pakei-l 
timas j energijų arba, moks-į 
liškai sakant, oksidavimas vy
ksta daug sparčiau, negu nor
maliai. Taigi ir šitokiuos žmo- 
nes maisto perviršis nenutu- 
kina. Yra nemažai atsitikimų,; 
kuriuose ši visa apikaita vei
kia kaip tik atbulai. Tai to
kiuose atvejuose nutukimas 
pasireiškia gana lengviau kad 
ir vartojant mažiau maisto. Į

Suvalgomo maisto kiekis- 
dar anaiptol ne viskų pasako,; 
neigi išriša klausimų, kuris tu
ri būti individualiai gvildiana-’ 
mas bei individualiai pritaiko* 
mas. Kitaip nieko gero nega-j

nutuki-

gaus aukščio ir jo amžiaus 
Tačiau, į tai reikia žiūrėti 
kaipo tik į sugestiją arba nu
rodymų, o ne absoliutų, ne
keičiamų maistų. Asmuo gali 
net gerokai sverti daugiau, 
negu svorio lentele nurodo, ir 
tuo tarpu neturėti viršsvorio 
ir priešingai. Jei žmogaus su- 
budavojimas yra didelis, tai 
jis turi sverti normaliai dau
giau už bendrą svorį, o jei 
jis visai čiupnu’čio sudėjimo, 
tai atitinkąs svoris sulig len
teles jau reikštų praktišką 
viršsvorį arba hutukimų. Pa
galios dar reikia pažymėti, 
kad keletas svarų į vieną ar 
antrų pusę nesudaro praktiš
kos reikšmės ir todėl į tai ne
reikia nė atsižvelgti: čia kal
bame apie svorio nukrypimų 
gerokai virš penkiolikos sva
rą*

žemiau paduodu svorio len
telę vyrams ir pioterims dė
vint čeverykus ir lengvus dra
bužius tarpe 40—44 metų am
žiaus, paimta iš Medikalių Di
rektorių Gyvybės Apdraudos 
Šųjungos, kuri yra skaitoma 
pilnu autoritetu ‘ šiuo klausi
mu.

VYRAI
Augštis

5 p. 0 c.
5 ‘p. 1 c.

. i^NM*

J

Svoris
132 sv.
134 sv.

5 p. 2 c. 136 sv.
3 p.' 3 c: « 4 • • 'N • • • d 4 * • • • • 139 SV.1
5 p. 4 c. «<•« Ju« « 142 sv.
5 p. 5 č. 146 sv.
5 p. 6 c. \ • 150 sv.
5 p. 7 c. —-.............4-- 154 sv.
5 p. 8 c. 159 sv.
5 p. 9 c. 164 sv.
5 p. 10 c. 169 sv.
5 p. H c.
6 p. 0 c.

175 sv.
181 sv.

MOTERYS
Augštis Svoris

5 p. 0 c. 4 •• « ««« • • * • 128 sv.
5 p. 1 c. 130 sv.
5 p. 2 c. 133 sv
5 p. 3 c. 136 sv.
5 p. 4 c. 139 sv.
5 p. 5 č. 143 sv.
5 p. 6 c. • •• •••••• • 147 sv.
5 p. 7 c. 151 sv.
5 p. 8 c. • • • • • • • ■ • w • • 4 • • • w • • • 155 sv.
5 p. 9 c. 159 sv;
5 p. 10 c. .y ........ ....... 162 sv.
5 p. 11 c. ....... —-.......... 166 sv.
6 p. 0 c. 169 sv.

mas bęi individualiai pritaiko 
mas. Kitaip nieko gero nega
lima tikėtis ir nusivilimas* bus, 
pasėka.

Kuomet nutukimas pareina 
dėl nenormalės funkcijos tūlų 
liaukų arba šiaip jau kokioj 
ligos, tai prdblema darosi dar 
painesnė ir reikalinga nuosek
laus ištyrimo, kurį tik kom- 
•petentiškas gydytojas gali tin
kamai atlikti. Mat čia susida
ro rimta padėtis reikalaujan
ti tolygiai rimtos studijos 
bei glaudžios kooperacijos. Ki
taip neverta nei leistis J šių 
painiavų, 4

Vidutinis svoris yra papra
stai nustatomas sulig/ žmb-!

. i i ..... I..U I i ii. .n,   ' i.M.    

VASARIO SEPTY
NIOLIKTA

i
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Lietuviams malonu, prisi- 
. minti Lietuvos nepriklau- 

somybes atgavimų. Tu* 
rime nepriklausomybę, bet 
dar neturime laisvėjs.
Amerikos lietuvių apvaik- 
ščiojimai, — Kaip brook- 
lyn^čiai paminėjo Lietu
vos nepriklausomybes su
kaktį. z

BHaOKLYN, N. Y.—Links
ma prisiminti Lįįtuvos nepri-V

minėti ryšium su Lietuva. Kad 
Lietuva yra 
tai faktas, 
esti su laisve.
lių mes priskaitome tik tas, 
kur piliečių nuomonės ir įsi
tikinimai nėra varžomi, kur 
žmonės turi teisę rinkti ir kri
tikuoti savo valdžių, 
sakant, kur gyvuoja demokra
tiška santvarka.

Lietuvoje dar pilnos laisvės 
nėra. Bet jau tas faktas, kad 
ji yra nepriklausoma, džiugina 
mus. Ir mes Amerikos lietuviai 
nepraleidžiame progos paminė
ti nepriklausomybės atgavimų. 
Kiekvienais metais rengiame 
apvaikščiojimus su muzika bei 
kalbomis.

Visa tai labai gerai. Su se
nąją tėvyne musų ryšiai nėra 
nutrukę ir, tur būt, dar ilgai 
nenutruks. Beveik kiekvienas 
musų palikome Lietuvoje kų 
nors, kas mums brangu. Pali
kome gimines, palikome' drau
gus. O jeigu jų neturime, tai 
visvien pas mus pasiliko atsi
minimai apie Lietuvų.

štai kodėl Lietuvos reikalai 
mums rupi; štai kodėl mums 
smagu, kad Lietuva nepriklau
somybę atgavo.

Šiais metais Brooklyno lietu
vių kolonija iškilmingai pami
nėjo Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktį vasario 17 d.

Gyvenu aš tolokai nuo lie
tuvių, tarp svetimtaučių. Suei
ti su savo tautiečiais nevisada 
teturiu progos. Bet juk dabar 
yra moderniškas amžius. Jeigu 
pasimatyti nevisuomet tegaliu, 
tai nėra kliūčių su jais pasi
kalbėti. Susisiekti telefonu vi
sad galima. ‘

Taigi vasario 17 d. isvaka- 
re j e kalbuosi telefonu su savo 
pažįstamu iš Brooklyno. Klau
siu, kas naujo girdėti ir ar yra 
kas nors rengiama rytoj. Mat, 
parengimų garsinimai manęs 
nepasiekia. Pažįstamasis atsa
ko, jog rengiama didelis Lie
tuvos nepriklausomybės ąp- 
vaikščiojimas. Busiųs koncer
tas ir kalbos. Paskui apgailes
tauja, jog jis negalėsiąs daly
vauti. Klausiu, dėl kokios ^prie
žasties jis nevažiuos J pami
nėjimų.

Pažįstamasis štai kų man po
sakė: esu, įžangos bus imama 
50 centų asmeniui. Dviem nu
važiavus, susidaro .vienas dole
ris. O kur transpbrtacija, dra
bužių pasidejimas? Reiškia, be 
dviejų dolerių neapsieisi, šiais 
laikais, kuomet ’ darbai gana 
silpnai eina, o pragyvenimas 
vis eina brangyn, sukrapštyti 
du doleriu sunku.

Mano tas pažįstamasis yra 
geras lietuvis. Tačiau įžangos 
brangumas jį sulaikė nuo da
lyvavimo apvaikščiojime. Mano 
atsitikime transportacija kai
nuoja bent du kartus daugiau? 
0 tai kišenę apsunkina dau
giau nei galima išgalėti.

Manau1, jog buvo šimtai ge
nį lietuvių, kurie panašiai jau
tėsi : neatvyko j apvaikščioji- 
mų dėl sunkios ekonominės pa
dėties. Jie priversti buvo pa
silikti namie, nors gal ir labai 
norėjo iškilmėse būti ir kartu 
su visais pasidžiaugti.

Ar nebūtų galima ateityje 
Lietuvos nepriklausomybės reh-' 
gimus sutvarkyti taip, kad jie 
neapsunkintų žmones? Vadina
si, imti kuo mažiausią jžangą, 
— tik tiek, kad padengus iš
laidas. Aš esu tikras> kad ir 
musų dainininkai bent Vienų 
kartų per metus sutiktų dykai' 
patarnauti, Taip sakant, pasi 
aukoti dėl Lietuvos labo.

Verta apie tai pagalvoti. 
Imant mažesnę įžangų, mes ga
lėtumėme kur kas daugiau žmo
nių sutraukti. Pripratintume-- 
me ir musų jaunimą lankyti, 
tautines šventes. O tos šven-

nepriklausoma, 
Kitoks reikalas 

Prie laisvų ša-

žodžiu

Oras. — Darbai. — Kodėl 
tarp programų vedėjo ir 
dainininkų kilo nesusipra
timai?
DETROIT, MICH. —Per kai 

kurį laikų pas mus buvo labai 
nepastovus oras. Daug prisni
go, o vėliau pradėjo šalti. Gat
vės pasidarė labai slidžios ir 
pavojingos. Dėliai to nemažai 
įvyko ir visokių nelaimių.

šiais laikais viena svarbiau
sių temų yra darbai. Visi apie 
darbus kalba ir tūkstančiai jų 
ieško.

Kaip dalykai su darbais ei
na musų mieste, negaliu daug 
kų pasakyti. Dirbu kepykloje, 
tad mažai laiko teturiu su? ki
tais darbininkais susitikti. Kiek 
teko patirti, tai pas Fordų jau 
pradėjo dirbti šešias dienas per 
savaitę. Kitose dirbtuvėse daug 
prasčiau, — pradėjo darbinin
kus atleidinėti. Na, o tai reiš
kia, jog darbai susimažino.

Patariu kitų miestų lietu
viams nevažiuoti į Detroitu, nes 
gauti koks darbas čia labai sun
ku.

koncerto 
valandas 
Tad ko- 
turi vis-

mesšeštadieniais po pietų 
turime radio programus. 
gramai prasideda 5 vai. po pie
tų ir tęsiasi tik peilkiolikų mi
nučių. Programas veda p. J. 
žuronas.

Programai pradėta duoti nuo 
spalių mėnesio. Prie programų 
davimo buvo prisidėję apie 10 
dainininkų. Pradžia buvo labai 
sunki. Reikėjo daug dirbti, daug 
bėginėti, kad sukelti pinigų 
stoties apmokėjimiM Na, o 
priegtam prasidėjo nesusiprati
mai ir su dainininkais.

Dalykas ve koks: sausio 20

di, reikia pinigus padalinti ir 
lietuvių radio programus likvi
duoti. *

Susilaukęs tokio ultimatumo, 
p. žuronas nežinojo nei kų da
ryti. Jis atvyko pas mane klau- 
stis patarimo. Aš jam atsakiau, 
kad patenkinti dainininkų rei
kalavimų negalima. Pavyzdžiui, 
p. Skudula ir aš pats visų lai
kų dirbome dėl lietuvių radio 
pasisekimo. Mes daug važinė
jome savo automobiliais ir de
ginome savo gazolinų radio rei
kalais. Tai sudarė mums ne
mažai išlaidų. Tačiau jokio at
lyginimo mes negavome ir ne
reikalavome. Be to, 
dienoje dirbome po 7 
be jokio atlyginimo, 
dėl dainininkai dabar
kų pasiimti? Pagalios, ir į kon
certų žmonės ėjo su tuo supra
timu, jog visas pelnas eis pro
gramų palaikymui. Kai kurie 
nesigailėjo praleisti ir po ke
lis dolerius.

Taip dalykams esant, sakau, 
duok dainininkams po du? ar 
tris dolerius, o kiti pinigai te
gul pasilieka ižde tolimesniam 
lietuvių radio programų finan 
gavimui.

P-as žuronas taip ir pada
rė. žinoma, dainininkams tai 
labai nepatiko: jie atsisakė to
liau dainuoti per radio. Tačiau 
lietuvių programai nenutruko. 
Pasiliko keli dainininkai, kurie 
padeda p. žuronui programus 
pildyti.

Tai tokiu budtf kilo tie ne
susipratimai, 
įvairiausių
smerkia p. žuronų ir primeta 
jam diktatūrų. Ar jis kaltas, 
ar nė, — i" .............

kurie pagimdė 
kalbų. Daugelis

tegul kiekvienas pa-( 
sidaro savo išvadų. Aš band
žiau viską aprašyti bešališkai, 
— taip, kaip iš tiesų buvo.

K. Nausėdas.

MARGAS RAUKAS

Autorius supliuško prie Am. arklio
(Tęsinys) 

Talip pat nežinau, kokiu mies
tu autoHus laiko Bruklinu. 
Abejoju, ar Brukline yra nors 
vienas septynių aukštą namas. 
Veikiausia iš viso tokio namo 
nėra. Juk Bruklinas yra maž 
daug ' kaip senasai Kaunas, 
pilnas laužų, šiukšlių ir skurd
žių, tai Naujorko priemiestis.

Ralzamatoimas. Balzamavi- 
mas nesudaro klausimo, kaip 
ilgai nabašninkas nepradės 
puti palaidotas. Balzamavi- 
mas yra valdžios j/atvarkytas, 
visi graboriai vartoja tą patį 
balzamavimui skystį,' kuris 
yra padarytas palei vieną for
mulę, Ir susideda iš formali
ne, glicerino, spirito ir eosino. 
Taigi, Krukas negalėjo varto
ti kokių ten žolelių prie bal- 
zamavimjo. Graborių koplyčios 
yra kuklios ir labai retai jų 
languose pamatysi ir vieną 
grabą. Graborius. nuperka 
grabą, kada klijentąs jį užsa
ko ir išsiskiria*. Niekas nelaiko 
koplyčios ant septinto aukšto. 
Tolis Cvirkai taip pat nesu
prantamas. Jam atrodo, kad iš 
'Čikagos į Naujorkų, arba 
Brukliną taip, kaip iŠ Kauno 
į Žaliąjį kalnų, o iŠ Kauno į 
Berlynu, kaip į menulį. Tik
renybėje, Čikaga yra beveik' 
tris sykius toliau nuo Naujor
ko, negu Kaunas nuo Berly
no. Nežinia, ką autorius no
rėjo iš Kruko padaryti, gra- 
bprių, ar grabų fabrikantą. 
Jis pradeda jį kaip grabų 
dirbėjų, o pabaigia kaip na- 
bašninkų laidotojų. Taip pat,: 
kaip dar grinorių Krukelį jis 
įkiša tarp amerikonų ir duoda 
suprasti, kad tas vyras pasi
darys karjerų pas jankius, o 
pabaigia j j lietuvius ir dar' NMMUNOMl

Brukline — senajam Kaune. 
Tikrinybėje, ateiviai žmonės 
visada pradeda karjerų tarpe 
savo tautiečių ir tik paskui kai 
kuris mėgina įsiveržti į platų
jį Amerikos gyvenimų. \

Suka jį kipšas. Ištaisyti’ vi
sas klaidas Cvirkos “romane” 
reikėtų kitos tokios pat kny
gos. Beje, Karolis Vairas no
ri pasakyti, buk Cvirka norė
jęs padaryti Krukų Amerikos 
lietuvių simboliu. Jis norėjo jį 
padaryti visos Amerikos sim
boliu, bet užmiršęs pradžių, pa
darė kų kitą. Iš tikrųjų, jis nie
ko iš Kruko nepadarė. Tik pats 
pasirodė, kad jis nėra buvęs 
toliau*, kaip už savo kūtės. Rei
kėjo jam užeiti nors j Vailo
kaičio apartamentų gyvenamus 
kambarius, iš ko butų išmokęs, 
kad kada moderniška troba sto
vi pastatyta, nebelaikes ieško
ti, kur vigį pastatyti, kuriam 
kambary virtuvę pasidaryti ir 
tt.

Kada vaikėzas, išmokęs ke
lis angliškus keiksmažodžius, 
drįsta iš jų parašyti'“romaną” 
ir paskui randa leidėją ir spau
dų “romanui”. išreklamuoti, tai 
matyti, kad yra kas nors pra
sta Lietuvos literatūros kate 
droje. Lietuvoje juokiamasi iš 
musų K. S. Karpavičiaus “ro
manų”, bet Cvirka davė mum 
geresnę progą pasijuokti iš jo 
“romano” ir kartu iš tų žmo
nių, kurie giria tą surugusį jo- 
vają. (Bus daugiau)

KULTŪRA NO. 1
Puikus Šių metu naujas ir įdomus 

numeris, kurio tu^nys yra sekamas:
Fašizmas ir imperializmas — Uk

rainos klausimas ir Lenkija. Komu
nistinės pedagogikos kritiška apžval
ga. Laiškas “Frank Kruko" autoriui 
ir daugelis kitu Įdomių straipsniu. 
78 pusi. KAINA TIKTAI 45 centai—
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Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS
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pradėjo visokiais balsais kauk
ti! Aš negalėjau suprasti, kaš 
jam darosi.

(Naujoji Zelandija)
Suprantama, nuvažiavęs į 

naują šalį, aš pradėjau žiūri
nėti ir teirautis, ar negaliu 
gauti kur nors ir kokį nors 
darbą. Be darbo juk nesėdėsi. 
Vienas, didelio būrio avių sa
vininkas, paskaitė mane kade
tu ir pasiūlė man darbą. Ma
no darbas — avių sargas. Ga
nyklos didelės, avių didelis bū
rys; reikia jas kasdien prižiū
rėti, kad nenueitų pertoli nuo 
namų arba dar blogiau, kad 
nesusimaišytų su kaimyno avi
mis. Tuomet tai 
da.

Ši žinia turėtų būti 
linksma northsi- 

diečiams
Taip sako “northsidietė” pra

nešanti apie didelį sekretą

jau tikra bė-

pasi imdavausavim
šunį, žiūroną, triu-

Aš su 
užkandžio, 
bą. Užlipdavau4 ant augštesnio 
kalno ir iš tolo' žiūrėdavau ir 
dabodavau tą didelį pulką avių. 
Keletą avių aš buvau gerai įsi
žiūrėjęs. Tos avys skyrėsi nuo 
kitų. Jos buvo kaip ir vadai. 
Kuomet aš jas matydavau bū
ryje, aš spręsdavau, kad ma
no avys yra visos. Aš pats kal
tais stebėdavausi, kaip galiu 
atskirti, kad nėra apie dvide
šimties avių, iš trijų šimtų. 
Mat, kasdien žiūrint į tą 
ką, akys taip pripranta, 
gali lengvai pasakyti, jog 
dešimties avių trūksta.

pul- 
kad 
dvi-

♦ *
Taip kaip dvaro dideliame 

svirne, kai įpranti, gali pasa
kyti, kiek randasi putlų kvie
čių dideliausiame aruode. Savo 
laiku aš lengvai galėdavau at
spėti. Bet dabar vargiai galė
čiau tai padaryti, 
aruodų 
ti.

Northsidiečiai, čia mums di
delė naujiena. Musų Chica
gos Lietuvių Choras “Pirmyn” 
pas mu4s ateinantį šeštadienį, 
kovo 9 d., Armitage svetainėj 
linksmins mus savo linksmio- 
mis dainelėmis ir lietuviškais 
šokiais. Sakau, mu4sų choras, 
nes iš musų northsidiečių pir
miausiai susiorganizavęs. O da
bar ir vėl pas mus į svečius at
važiuoja, nes mes jų norime 
mes juos kviečiame. Jau pasi
ilgome savo choro. .

O mes, gerbiamieji, northsi
diečiai, visus sutikime choristus 
ir jų vedėjus p.p. Steponavi
čius, pasirodykime, kad ir mes 
nemažiau gerbiame tą didžiulį 
Ch. chorą “Pirmyn” už south- 
saidiečiu's, westsaidiečius ir k 
Atsilankydami visi, seni, jauni 
ir visi kas gyvas į šį Pirmyn 
choro draugišką vakarėlį. Tai 
bus tikras suprizas visiems. Aš 
čia neminėsiu visų sekretų, nes 
man užginta. Aš irgi tik iš 
netyčių nugirdau kas ten bus 
per stebuklai, bet moterų ne
kantrumas išduoda viską. Tai 
ir aš šį kartą taip pasielgiau, 
pranešu savo gerbiamiems 
draugams, pažįstamiems ir ne
pažįstamiems įsitėmykite die
ną ir vietą, kovo 9 d., 8 v. v. 
Armitage svetainėj, 3800 W. 
Armitage Avė.—Northsidietė.

nes pilnų 
kviečių netenka maty-

Didžiausias Lietuviu 
Degtines Sandėlis

*

* ♦

avių sargu, neblogasBūti 
užsiėmimas, bet nuobodus. Per 
dienų dienas vis tas pats ir tas 
pats. Bet kuomet žmogus esi 
sveikas, tai nelabai paisai i4ft 
nuobodumo. Prižiūri avis, šo
kinėji sykiu su šu'niuku, švil
pauji, šildaisi prieš saulę. Taip 
dienos ir slenka.

♦
* v Į

Buvo ir daugiau darbininkų, 
kurie kirpdavo avis. Paskiau 
tų avių vilną surišdavo į didė
lius pundus, sukraudavo į san
dėlius ir laukdavo, kuomet at
plauks laivas 
į kitas šalis.

T0WN OF LAKE. — Nors 
visose apielinkėse dabar ran
dasi įvairių degtinės sandėlių, 
bet Town of Lake apielinkėj 
randasi vienatinis ir didžiau
sias lietuvių degtinės sandėlis 
(International Wholesale Wines 
and Liųuors, 4611 S. Ashland 
Ayenue). šiame degtinės san
dėlyje visada galima gauti vi
sokios degtinės, kokia tiktai 
randasi rinkoje.

Taipgi šiame 
da galite gauti 
tuotos degtinės 
lio kraštų.

Tėmykit “Naujienose”, jų 
skelbimą, kuris telpa kasdien. 
Kuomet jums reikės pirkti deg
tinės, pirkite lietuvių sandėly
je.

sandelyje visa- 
jvairios impor- 
iš visų pasau-

ir išgabens jas

*
Vieną sykį, 

toju, kuris dirbo prie to paties 
šeimininko, nuėjau į vilnų san
dėlį. Jis pašoko ant didelio 
pundo vilnų, atsisėdo ir kad

su
*
vietos gyven- Laiškai Pašte

Eu-šie laiškai yra atėję iš 
ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriausįjį paštų 
(Canal ir Van Buren streets)

langelio, kur padėta iškaba 
atsiimti. Reikia klausti 
“Advertised Window”.

2 Badon Frank
8 Baldauskis Mari
5 Bielsk Adoįf

18 Seskauskinei Josef
20 kvailina Anne S.

prie
your mihds and 
of former mem- 
remind you that 
automatically ex-

just to tęase. By tonight 1’11 
betcha its 10 above zero. Half 
the members will eome late and 
the reat will come later.

Tonight is Thursday —
hęarsal. Chief.

re-

Beethoven Conserva
tory Orchestra to 
' give first concert 

of year
The Beethoven Conseryatory 

Orchestra, under the direction 
of Lulu Raben Micevicz, was 
organized about 4 years ago 
in' Bridgeport.

At first, it consisted of stu
dentą from the conservatory, 
būt from year to year, mem- 
bership has branded out to in- 
clude any musically lelligible 
people in the community. To
day it represents a group of 
serious players interęsted in 
ensemble playing. There iszal- 
ways room and a welcome for 
new members who may desire 
admission to this group.

An April 14th—Palm Sunday 
night at Hull Hotfse, the or
chestra wiH appear in o concert, 
giving orchestrai numbers, as 
well as furnishing accompani- 
ments for soloists. The latter 
are well known personalities 
among th.e Lithuanian public 
—namely, Genevieve Gettling, 
and Birutė’š Malė Quartet.

This concert should prove an 
entertaining one and deserves 
the support of all music lovers.

dictionary with a lot of En 
glish words).

To refresh 
for the sake 
bers, let me 
a member is
pelled or dropped from the 
roster if: (1) Three rehears- 
als, ęonsecutive of course, are 
missed, or (2) Dues are not 
paid for three consecutive 
months.... To be reinstated, 
jthe former member mušt go 
through the routine of a new 
member. There y’ are! Don’t 

(say nobody told you. 
, v

Shorts and1 Smirks
It’s funny būt I can’t seem 

to' get Johnny’s mustache 
“offa” my lip-er-oh, mind! 

( I see Joe Putrimas is back 
to make a fresh start. Taking 
girls home in Packards isn’t 
the way to beęome a good 
sipger, Joe.

Come to think of it, Mr. 
Miller is a good marathoner, 
if I may coin such a phrase. 
He’s stuck with Birute ever 
since it was organized. 
' Incidentally
eign news. Friends of Dennis 
Blozis — alias Danny Winters, 
may be interested to know that 
he is wrestling in Cleveland, 
Ohip, in company with Kari 
Požėla after traveling around 
and about through the western 
statės, Canada and Hawaii.

Is it shadows playing tricks 
or is Tony Stelmok got a dirty 
lip. It couldn’t be- an infant 
mustache, could it?.

When I wrote this article 
the weather ftad the feel of 
spring; a taste is all we get., u

Dear Chief:
' I have read your column on 
Birute quite a few times and 
enjoyed reading about people 
who I seemed to know, būt 
whom I don’t really know. 
Now, I’d likę to meet every- 
one of them and the only way 
I can get acųuainte.d with them 
is by joining the Birutės 
Chorus. Is there any chance 
for a red-headęd female to 
join?' If so — where, when, 
and how ? 1’11 be waiting for 
you‘r answer in the column.

Yours truly,
“Toote”.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musą skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairią paprastą ir nepaprastą 
daiktą, intaisą ir reikmeną. Jeigu iš telpančią čia skelbimą ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jąs gausite informaciją, jeigu tik 
ją bus galima gauti.

KNYGOS
BOOKS

Senų ir naują lietuviškų knygą 
visuomet gausite Naujieną knygyne. 
1789 So. Halsted St. Chicago, 111.

a bit of for-

PASKOLOS
ant a&ĮĮ2&>,
MOROICIŲ 
1-2-3-JU ■■■■■■■
PAOYVA.
NIMŲ.

ANT 
PATAISYMO

J IB 
Fm' MODERNI.
jr' ZACIJO8

NAMV.

VYTAUTO
Building and Loan Ass’n.

V. P. PIERZYNSKI, Secretary

4559 So. Paulina St.
Phone YARDS O14S

ANT Čia 
susirasit 
ko 
tik 
jums reikia

Muz. Instrumentai
MUSIC A L INSTRUMENTS

GAISRO IŠPARDAVIMAS 
eina visu smarkumu 

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

BIRUTE
Birutė, toeing an intelligent 

as well as a talented group, 
plans things and does them 
well. Past performances tell 
the tale. Looking to the futuręh 
Birutė is already preparing for 
its operetta, which is to be 
held in April. More will be 
said later.

And hasn’t the chorus shaped 
up nicely this seašon? Really, 
I’m almos’ amazetd. We’ve a 
good, solid, regular attendaųce 
group (late on.ce a week) 
which has boosted ou4r morale 
tremendously. »(it was in the

PERMANENTS
Special atpiginta

RINČLETS
$2.50 IR $3.50

Special su aliejaus soliucija 
(SHIRLEY TEMPLE) 

$4.00, $5 00 IR $6.50
Permahents dė|;kūdikių $•! QQ 

tiktai .............. .. l»vO
MUSU

SPECIALYBĖ
I dažyti ir bąltin-

• y ti permanents
•< Puikiausi plau-

J kų stiliai.

Siunčiame Giles Telegramų i 
pasaulio dalis.

viso

Jeigu atsinešit ši apskelbimą 
nuleisim $1. už Permanent 

virš $2.5.0,
..................................................... ■ ,i į < .„..J-

Su kiekvienu $5. peimament duo« 
da $1 skrynutė Rosepetal

< Pauderio
ROSE PETAL

BEAUTY SHOPPE
Perkelta 3133 S. Halsted St. 

(Auditorija) Tel. Victory 8137
I I ...... ■ I ............... ............ .. ............

.............................'-r""r*....  - 1

KVIETKININKAS
Gėles vestuvėms. bankietams ir 

Dagrabams.
3316 S. Halsted St

Phone Boulevard 7314. Chicago, IŲ.

PERKAME UŽ

“CASH”
DEFALTUOTUS MORTGEOIUS už 
kurios mokų cash. Taip gi perku ir 
GERUS MORTGEČIUS už mažą 
nuolaidą.

Atsišaukite tuo,jaus pas
M. C. LAZUTKA

3251 S. HALSTED STREET

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis
WGES
1360 kilocycles

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedėlj
Seredą ir 
Pėtnyčią

ANGLIS
COAL

Tikrai geros anglys
iš šiaur. Illinois

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

perkant nemažiau 4 tonų.

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

• Telefonas Republic 5900
taipgi

3721 E. 100 St. 
Telefonas Sag. 4900

Įsteigta 1913 metais.

Speciale kaina RELIEF pirkėjams 
$5.17 už toną 

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

Nėra dulkiu.

REINER COAL CO.
Augutes rūšies anglis per 25 metus. 

1804 W. 59th St. 
Grovehill 1000.

PIENINE
DAIRY

LEMONT D AIR Y CO.
840 W. 31 St.

Olselio ir retail pardavimas.
Telefono orderius pristatome.
Tel. Victory 1143-1144

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

NORTHERN COAL CO., 
3 telefonai

Republic 0600 —- Lawndale 7366 <— 
Merrimac 2524

RAKANDŲ Bargenaį
FURNITURE BAKGAINS

STORAGE RAKANDU BARGENAĮ 
$200 importuoti kaurai----- $25.00
$800. kaurai --------------- —— $35.00
Parlor, miegkambarip ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėliok 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

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

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

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 

; 25<v ik! 35%
Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet į 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO. 

1635 W. DivUion St 
kampas Marshfield

PLUMBING

RADIO TAISYMAS
RADIO REPAIRS

SOFIJA PUPLIS
(Po tėvais Dobrovolskaitė)
Mirė kovo 5 d., 19.35 m„ 

2:10 vai. ryto, sulaukus 42 me
tu amžiaus. Kilo iš Telšių ap
skričio. žemaičių Kalvarijos pa
rap.. Rotenėnu kaimo. Ameri
koje išyveno 25 metus.

Paliko dideliame nubudime 
sūnų Andriejų, dukterį Elena, 
seseri Emilija ir švogeri Ste
poną. 3 pusseseres, 3 pusbro
lius ir daug kitu giminių;, p 
Lietuvoj sena tėveli, 3 brolius 
ir 2 seseris ir kitus gimines.

Kūnas pašarvotas 2214 West 
23rd Street. Laidotuvės ivyks 
šeštadieni, kovo 9 d., 1935, iš 
namu 8:30 vai. bus atlydėta I 
Aušros Vartų parapijos bažny
čia. kurioj ivyks gedulingos pa
maldos už velionės siela. Po 
pamaldų bus nulydėta i šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę:
Simus, Duktė, Sesuo, 
Pusseserės, Pusbroliai

TEODORAS PRANAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 5 dieną, 8:15 valandą po 
piety, 1935 m., sulaukės 89 me
tu amžiaus, gimęs Šiaulių ap
skričio. Viekšnių parap. Ame
rikoj iširyveno 21 metu. Pali
ko dideliame nulipdime mote
li Marijoną, po tėvais Zulciu- 
tė, du sūnūs Edward ir Theo- 
dore, broli Pranciškų, švojęąr- 
ką Ona ir šeimyną, daug gi
minių ir draugu, o Lietuvoj 2 
seseris, brolius ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi 10720 
So. Wabash Avė., Roseland.

laidotuvės ivvks šeštadieni 
kovo 9 diena, 8:30 vai. ryto 
iš namu i Visu Šventu para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus atlydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Teodoras Prąnau- 
skas giminės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam’ paskutini patarna-

• • A. • -~.il !-- ! —

thawic? ir Sujaus. Telefonas 
CANal 2515.

Nuliūdę liekame. 
Moteris, Sūnūs 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gri 
bodus J, E. Eudeikis, Tąlęfl 

ards 1741.nas

(po tėvais Kibelaitė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kpv.o 5, diena, 2:35 valanda ry
te 1935. m... sulaukus apie 44 
metu amžiaus, gimus Lietuvoj, 
Tauragės apskr., Kvėdarnos 
parap., Lomo kaime.

Amerikoj' išgyveno 25 metus; 
. Priklausė prie šv. Petronėlės 

Draugijos.
Paliko dideliame nuliūdimą 

vyrą Julijoną, 4 sUnus —-• Ig- 
1 narius, Benediktas, Albertas ir 

Algirdas, pussesere Marijoną 
ir švogeri Petrą VainauskiUs, 
pusbroli Petrą ir Agniešką Ki
belius, sesers dukteri Marijoną 
Rupšiene, Marijoną Kareivienę, 
sesers sūnūs Stanilovą ir Juo
zapą Raųlikus^ Petrą Vainaus- 
ki, Švpgeri Ąntaną Pauliką, gi
mines Kasraauskiu šeimyna ir 
daugeli kitu giminių Amerikoj, 
Lietuvoj taiPffi daugel; giminiu.

Kunąs pašarvotas raudasi 
3826 S. Union Avė.

Laidotuvės ivyks pentkadienl 
kovo. 8 diena,. 8 vai. iš ryto iš 
namų i šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos Už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Raulines Racevičie* 
nes giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir ęutęik- 
•ti jąi paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame, 

Vyras, Sunaj, Pusseserė, 
Pusbrolis, švogeriai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borlus A.' Masalskis, Telefonas 

oulevard 4169.

LENDAX
WASH

Rūbų Skalbimui
Didžiausias

MOTERŲ 
PRIETELIUS

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

Pullman 8011 ’

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

TAIJPGI

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

AUTO Patarnavimas
AUTO SERVICE

Pasiklausykit Kas Pirmadienį 8 vai. 
vak. iš Stoties WLS girdėsit
Sinclair Minstrels 

<r atvažiuokit bile kada dėl 
SINCLAIR PATARNAVIMO 

pas

KALEMBA
Dieną ir Naktį Atdara 

Tel. Lafayette 3391 
Mes maloniai suteiksime kreditą

Archer ir Kedzie Avė.
(Šiaur-Rytinis kampas) 

Nauji ir Vartoti Karai.

Pataisymui radio su ga
rantija pašaukit 

Lafayette 4893
Garsiakalbius išrenduojąm mitin
gams, koncertams, šokiams prieina
ma kaina.

įsteigta
1925 m.

4083 Archer Avą. 
tarp California ir Mozart

STOGAI
ROOFING

............. i,,

. ■>' l'.'l1 L -,1.1-1 h............ ’ ......................  i 1 i n .....

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

Ir 
Lietuviškos 
Degtinis

Mutual LiąuorCo
.4707'& Halsted St.

Tel. YARDS 0803

BOILERIŲ Taisymas
BOILER REPAIRING

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boilerių taisymą ir. nitavimą 
sekanti syki paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. Wąbash Avė.

Telefonas dieną Calumet 6884
________naktį Lakview 5490______

BATHS
MAUDYNES

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

GYDUOLES
MEDICINE

PAGELBA INKSTAMS
Tai vaistas, kurs numalšina skausmą 
pečiuose, pagelbsti inkstams, geras 
nuo pųslės 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 Ę. 48M St., Chicago, III.

Pirkite savo apietinkės 
krautuvėse

—J ■ ...

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų Stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tek VICtory 4965.

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

GENERAL RADIO STORE 
Lietuvių Elektros Krautuvė. Pigiau 
parduodam lengvais išmokėjimais ir 
geriau pataisom elektros ledaunes- 
šaldytuvus, skalbimui mašinas, mo
torus, Radios. Atvažiuokite pasitarti 
— arba pašaukit Lafayette 6195, M. 
Shills atvažiuos pas jus. 3856 Archer 
Avenue. M. Shills, biznio vedėjas 
ir elektros inžinierius.____________

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabaką, 1728 S. Hahted SU, 
Canal 9845.

VALGYKLA
RESTAURANT

MRS. MARY BARTKUS 
lllth and Fairfield Avė. 

Gaminami ...........e lietuviškus, valgius.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
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| CLASSIFIED ADS

COMPANY

CENTRAS VADINSIS “THE 
CHJCAGO FAIR”

perdengiami.
SPECIALIS PATARNAVIMAS 

STOGŲ SULOPYMUI 
Laisniuoti ir užbandsuoti 

stogdangiai
Mes esame inšurave savo darbininkus 

visokiais budais.
Pašaukit, norėdami gauti veltui 

apskaičiavimu
LAFAYETTE 5900

3802 So. Campbell Avė. 
LENGVI ISMOKESČIAI.

“Baby Bonds” jie vadinasi; ga
lima gauti pašto skyriuose

Business Service 
Biznio Patarnavimas

iri na i a...... t,. ,11......

Dvidešimts milionų dolerių Kultūros ir Pa ✓
silinksminimo Centras Chicagai

Planuoja įrengti teatrus, milžinišką konvencijų 
svetainę, pasilinksminimo parką, etc., Pa

saulinės Parodos žemėse.
* — -............- • '

“The Chicago Fair”.
Taip vadintųsi mi’žiniškas 

Centras, skintos chicagiečių pa
silinksminimui, smagiam ir nau
dingam laiko praleidimui, jei 
miestui siūlomi planai butų jvy- 
kinti. -ta-

Specialu majoro komisija, pa
skirta nusprendimui ar apsimo
ki  ̂tęsti Pasaulinę Parodų dar 
vieniems metams, pasiūlė štai 
kokį projektų:
Ji rekomendavo miestui įreng

ti didžiulį, dailės, žaidimo, kul
tūros centrą Pasaulinės Paro
dos žemėse. $20,000,000 kainuo
tų įrengti centrą, kokį komisi
ja numato planuose. Ten butų

didžiulė konvencijų salė, kuri 
apimtų šešis akrus žemės ir su
talpintų keletą tūkstančių žmo
nių.

Ten butų parkas su specia
liais įrengimais — kaip mau
dynėmis, Su teatru ir kinonia- 
tografu, su žaidimo įrankiais. 
Ten butų visokie patogumai, ku
rie užtikrintų kiekvienam chi- 
cagiečiui smagų ir naudingą 
laiko praleidimą.

“Bet tas nekainuos nei cen
tą mokesčių mokėtojams”, pa
reiškė majoras Kelly, kalbėda
mas apie projektą. Jo įvykini- 
mui tikimasi $20,000,000 pasko
los iš federalės valdžios viešų 
darbų administracijos. Ta pa
skola butų atmokėta iš įplaukų, 
kurias toks centras atneštų apie 
$1,800,000 į metus.

NAUJIENOS, Chicago, UI. 
...1 .■/ - ,į, ■, .... .,,..,„„.1,

Chicagoje parduoda' 
valstybės bonus ma 
žiems investoriams

Trumpą laiką atgal Chicagoje 
buvo pradėta pardavinėti nau
ją laidą valstybės bonų išleis
tų specialiai mažiems investo
riams. Jie buvo pakrikštyti 
“Baby Bonds”.

Bonai parsiduoda sumoms, 
kaip,* $25, $50, $100, etc. Jie 
subręs į dešimts metų. Už juos 
reikia mokėti $18.75, $37.50, 
$75.00, etc.

Platesnių informacijų apie 
tuos bonus galima gauti vieti
nėse pašto stotyse. 18-tos apie
linkės gyventojai informacijų 
dėlei turi- kreiptis į Pilsen sto-

Rytoj Auditorium Teatre

“Kada nors mes val
dysime pasaulį, bet 

kiaulienos neval-

Traukinys užmušė 
Roselando lietuvį 

Tada Pranauskį

Sutaupys apie $4,000 
SLA. organo “Tė

vynės” leidime
Pildomoji Taryba padariusi 

daug svarbių nutarimų; adv. 
Gugis jau grižo.

Užvažiavo su troku ant bėgių, 
nepamatęs traukinio

Už teismo riaušes suimti neg
rai paskelbė bado streiką; ti
kyba neleidžia valgyti kiau
lienos.

Religinių fanatikų — negrų 
sukeltos riaušės Chicagos po
licijos teisme, prie 11-tos ir 
State gatvių, pridarė visokių 
triubelių policijai.

Vakar teisėjo Sheffler kam
baryje prasidėjo investigacija 
į riaušių priežastis ir visas bū
rys negrų buvo atgabenta prieš 
teisėją. Ten jie bandė sukelti 
naujas riaušes, bet kadangi 
kiekvienam juodveidžiui buvo 
po kelis policistus, tai niekas 
neišėjo, tik įkaitintųjų skai
čius pasididino.

Keli aukštai 
vakar buvo pilni
bet policija neleido 
užlipti ant aštunto 
radosi teismo salė.

teismabutyje 
juodveidžių, 
nei vienam 
aukšto, kur

Niekis, jei kalėjime tenka 
pasėdėti...

Po riaušių, kurios kilo užva
kar, apie 50 buvo sumesti į ka
lėjimą. Visi buvo nariai ma
hometonų sektos, Allah Temple 
of Islam ir save raminosi, sė
dėdami už grotų. “Ateis lai
kas, kada mes valdysime pa
saulį. Jei tenka kalėjime pa
sėdėti tai niekis”. Bet polici
jai teko susidurti su nauju 
vargu.

Kaliniai paskelbė streiką. 
Prižiūrėtojai atnešė jiems kiau
lienos “sendvičių”, bet suimtie
ji atsisakė valgyti. Įvairiais bu
dais gąsdinami ir bauginami 
jie tačiau nepasidavė. Po ilgų 
ginčų ir kolionių pagaliau pa
aiškėjo, kad tikyba suimtiem- 
siems negrams neleidžia valgyti 
kiaulienos. Jie atsisakė valgyti 
ir duoną, nes joje buvo kiaulių 
taukų. “Nevalgysime mess ir 
tiek. Mes valdysime kada nors 
pasaulį ir mes galime pabadau
ti.”

Po teiravimosi paaiškėjo, kad 
laike riaušių miręs Joseph Pal- 
czynski, policijos kapitonas, mi
rė ne nuo sumušimo ar* pašovi- 
mo. Riaušėms kilus, jis tiek su
sijaudino, kad jo silpnoka šir
dis nebeišlaikė ir jis mirė. Kas 
pašovė antstolį Philip Brankin 
ir du negrus, nežinia, bet yra 
kalbama, kad ar tik kartais iš 
policistų ar teismo prižiūrėtojų 
apsigindamas, nepaleido kulką, 
kuri sužeidė Brankiną. Nei vie- 
nas iš salėje buvusių negrą ne
turėjo revolverio. Sužeistasis 
rimtoje padėtyje.

ROSELAND. — Tadas Pra- 
nauskis 39 metų Roselando lie
tuvis žuvo po traukiniu, kai su 
troku užvažiavo ant gelžkelio 
bėgių, prie 107-tos ir Sawyer 
gatvių.

Jis važiavo su troku, kuris 
priklausė Wozbito kepyklai, 
3548 Emerald avenue. Jam rei
kėjo pervažiuoti per Chicago ir 
Eastern Illinois traukinių bė
gės. Per jas važiavo, bet jis 
nepamatė, kad atvažiuoja ir 
traukinys. Traukinys trenkė j 
troką, sutriuškindamas jį į 
šmotelius ir užmušdamas šofe
rį vietoje.

Traukinys savo auką nunešė 
apie 300 pėdų pirma negu su
stojo. Inžinierius vėliau aiški
nosi, kad jis troko nematęs.

Velionis paliko žmoną, Ma- 
rion Pranauskienę ir du nepil
namečius sunūs, Edwardą ir Ta
dą. Laidotuvės įvyks šeštadienį 
ir jomis rūpinasi J. F. Eudei- 
kis. Kūnas pašarvotas namuose, 
iš kur bus išvežtas į Šv. Kazi
miero kapines.

T. Pranauskas gyveno adresu, 
10720 Wabash avenue.

Antradienį po pietų SLA. 
Centro iždininkas adv. K. P. 
Gugis grįžo iš New Yorko, kur 
dalyvavo Pildomosios Tarybos 
posėdyje. Jis paliko posėdį dar 
nepasibaigusį.

Buvo padaryta daug svarbių 
nutarimų, pareiškė adv. Gugis. 
Tarp jų, nutarta pakeisti orga
no “Tėvynės” formatą — leisti 
jį “tabloid” formoje, sulenkto 
reguliario puslapio dydžio, ir 
12-kos puslapių, vietoje 8-ių.

Be to, ekonomijos dėlei' buvo 
atleisti du darbininkai iš redak
cijos ir spaustuvės. Buvo pada
rytos ir kitos ekonomijos, taip 
kad į metus laiko bus sutaupy
ta apie $4,000 — po $75.00 į 
savaitę.

Lietuvis ir 2 lenku 
kriminaliam teis
me už apiplėšimą

Buvo suimti už apvogimą Cice
ro Liberty Pharmacy apie 5 
savaites atgal.

vakar

A'.?

Užmuštas belipant iš 
viakario

gat-

Vienas Edward Day, 32, 1649 
West 68th Street, buvo užmuš
tas, kai jis lipo iš gatviakario 
prie 59th ir Paulina gatvių. Jj 
suvažinėjo Anthony Tačelin, 20 
metų šoferis, Tačelin duonos 
kepyklos, adresu, 6138 S. Ho- 
nore st.

Užmuštas traukinio
5 metų amžiaus berniukas, 

Edward Lewandowski, 3901 W 
Madison Street, Bellwood, žuvo 
po Rapid Transit linijos trau
kinio, kai žaidė atsisėdęs ant 
bėgių.

Paskutinės aukos pakėlė au
tomobilių ir traukinių užmuš
tų skaičių Chicagoje iki 123, o 
Cook pąskrityje iki 150. Su
žeistų buvo 2,451.

“Laisvoji Mintis

Per gerb. D-rą A. K. Rut
kauską užprenumeruota “Lais
voji 
nui

Mintis” 1985 m. Valenti- 
Rekaše gauta $2.00. Pini- 
pašiųsta Kaiman paštu.

Dr. A. L. Graičunas.

už apiplėšimą.
trys buvo suimti, kai 
apiplėšti Liberty Phar- 

Ciceroje, apie 5-ias sa- 
atgal.

Kriminaliame teisme 
buvo pradėta byla prieš vieną 
aštuonioliktos apielinkės lietu
vį Jakštavičių ir jo du sėbru — 
lenku,

Visi 
bandė 
mačy, 
vaites

Vakar buvo išrinkta džiury. 
Prasidėjo liudytojų tardymas, 
kuris bus tęsiamas šiandien.

Apie pietų laiką prasidės liu
dininkų tardymas. Bylos nagri
nėjimas neužtruks ilgai, nes du 
iš suimtųjų prisipažino prie pra
sikaltimo. Nagrinėjimas eina 
prieš teisėją Steffen.

Ne vien ištuštino re- 
gisterius, bet nu

movė ir kelnes

Mėlynasis Dunojus”
Ekspertės šokėjos, vikrus kaip žaibas šokėjai sudaro Ame

rikoje didelį pasisekimą turinčią “Monte Carlo Ballet Russe”, 
baleto 'trupę, kuri dabartiniu laiku gastraliuoja po Ameriką.

Chicagoje jau buvusi keletą mėnesių atgal, trupė grįžta ir 
»

rytoj vakare vėl pasirodys publikai. Kaip ir pirmu kartu, bale
tas atsidarys Auditorium Teatre, prie Harrison ir Wabash gat
vių, ir “koncertuos” tik tris dienas, penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį. Antrą ir paskutinę dieną bus po du seansu.

Baleto gastroles Chicagoje tvarko žinoma impresario Grace 
Denton. I

Atvaizde parodoma viena poza iš baleto, “Mėlynasis Du
nojus”, kurį trupė atliks penktadienį vakare.

... f . . ' ■
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PRANEŠIMAI |
Morning Star Kliubas laikys mS-1 

nešini susirinkimą kovo 7 d. 1935 
m. 8 vai. vak. naujoj vietoj. Kliub- 
auzS yra. perkelta 2001 North Avė. 
kampas Milvvąukee Avė. ant antrų 
lubų.

Visi draugai prašomi atsilankyti, LOUIS MEITUS ROOFING 
neš yra daug svarbių reikalų ap
tarti ir atsiveskite naujų narių pri-, 
rodyti, nes greitu laiku beisbol ty-. Visokios rūšies stogai pataisomi ir 
mas baigiama rinkti, norintiejie da
lyvauti lošime prašomi ateiti i kliu- 
bu. M. Chepul rašt,

Dr-jos šv. Petronėlės extra susi
rinkimas įvyks ketverge, kovo 7 
7:80 vai. vakare, šv. Jurgio Parap 
Svet., iš priežasties mirties narės 
Paulinos Racevičienės. Narės malo
nėkite susirinkti pėtnyčioje, kovo 8 
8 vai. ryto prie velionės namų, 332C 
So. Union Avė. dėl jos palaidojimo

Rašt.
Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of 

A, susirinkimas įvyks pėtnyčioj, ko
vo 8 d.. Amalgamated Centro na
me, 333 So. Ashland Blvd., 7:30 vai. 
vak. Malonėkite visi imti dalyvuiną.

Valdyba.
Chicagos Lietuviu Choras “Pirmyn” 

rengia Koncertą ir šokius, šeštadie
ny, Kovo 9 dieną, Armitage Svetai
nėje, 3800 West Armitage Avė. Bus 
turtingas ir įvairus programas, taip
gi linksmus šokiai prie geros mu
zikos. Visi kviečiami atsilankyti.

— Choras.
Prakalbos. — ši vakarą, kovo 7, 

1985, 7:30 vai., Lietuvių Auditorijoj, 
3183 So. Halsted St., kalbės S. Be- 
neckas. Ateikite pasiklausyti, išgir
site įdomu dalyku iš tikėjimo sri
ties ir tai veltui.

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

—O—

OKSAS EXPRESS, Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Special. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton. ]at 
(vienas tonas $6.35). Pristatom vi
sokiu kitų rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambariu rakandus 
— nuo pirmų lubų iki pirmų lubu. 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra. 
šaukite John Oksas, 2649 W. 43rd St 
Tel. LAFAYETJE 8980.

ti
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OUICKLY '
RECOMMENDED

S IOR 40 Yf ARS

S TIRED 
wREDDfNED
W EYES

REIKALINGA moteris dirbti ho- 
tely. Kambarys, užlaikymas ir $15.00 
j mėnesi. 2126 So. Halsted St.

SALESMONAI—Greit parsiduodan
ti degtinės ryžis Chicagoje. Musų 
kainos, tavoras ir supakiavimas ge
rai parsiduoda. Garantija sugražinti 
pinigus, padarys jums biznio. Atsi
gaukit prieš piet. 422 So. Wells St.

NAUJIENOMS 
ta W

Ii 

mėtų sukaktuvių proga.

TARNAITĖ reikalinga, turi gy
venti vietoje. Skalbti ir virti ne
reikia. Mrs. Fisher, 6418 Glenvvood 
Avė., Rogers Park.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. Valgis ir kambarys, su mo- 
keščiu susitaikysime. 4120 South 
Maplewood Avė.

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

KALDROMS AUDEKLAS
2 svarai (15 yardų) dideli šmo

tai, neblunkamų spalvų peikalius ir 
broadeloth tiktai 69c ir persiunti
mas. prisiunčiant C. O. D. Dykai 
braižiniai dėl išsiuvinėjimo su užsa
kymu. QUILT SHOP. Bcx 101, 
Riverside, III.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA reikalinga prie lengvo 
namu darbo. Mrs. Feldman, 1720 B. 
North Kedzie Avė. Albany 5075.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI arba mainysiu gro- 
serne — visokiu tautų apgyventa — 
gera vieta. Pardavimo priežastis li
ga. 3512 So. ,Lowe Avė.

RADIO
tlzgavėnių Radio Pro

gramas Linksmino 
Klausytojus

Praeitą antradienį, Užgavė
nių vakare, pripuolė eilinis ant
radienio radio programas, ku
riuos nuolatiniai jau šeštus 
metus leidžia Peoples Rakandų 
Krautuvės. Kadangi, šie progra
mai yra gero turinio ir jų išpil
dyme dalyvauja dauguma žy
mesnių dainininkų ir daininin
kių, taipgi ir kalbėtojai, todėl 
ir man tenka tarti vieną kitą 
pagyrimo žodį.

Praeitą antradienį visas pro
gramas buvo maž daug links- 
maus turinio, kaip tik atatinka
mas Užgavėnių ’yąkarui. Eilė 
dainų, kurias išpildė Peoples 
Radio maišytas tįho ir duetas 
labai tautinai skarhbėjo. Prie 
to, buvo labai £ražu girdėti 
naują radio dainininkę Verą 
Nakrošaitę, kuri dainavo solo 
angliškai ir vieną dainelę lietu
viškai, “Visur Tylu”, Gruodžio. 
Jos malonus ir švelnus balsas 
patiko klausytojams. Reikia ti
kėtis, kad vėl padainuos.

Daktaro Bložio, D. D. S., nau
dingi patarimai apie dantų hi
gieną buvo labai įdomus ir nau
dingi kiekvienam klausytoj ui. 
Programo vedėjo J. Kruko įdo
mus ir svarbus pranešimai iš 
draugijų veikimo bei prekybos 
srities prisidėjo prie sudarymo 
įdomaus ir gražaus programo. 
Yra malonu ir naudinga šių 
programų pasiklausyti kas ant
radienio vakare. L-Jieva.

‘ v.. ........................ ■ h iu ul.lt. ,1

Du ypatingi vagys vakar po 
pietų aplankė kelis skyrius te
legramų agentūros Westem 
Union. Pirm ištuštindami re- 
gisterius, jie numaudavo kel
nes nito vyriškių patarnautojų 
ir tik tada pąsiimdavo grobį 
bumaškomis. Merginų jie ne
liesdavo/

■ :

Vagys apiplėšė tris agentū
ros skyrius Northsidėje ir pelnė
apie $800.

Gali ramiai sėdėti ir 
klausytis

Praeitu nedėlią Progress 
Furniture Krautuves daininin
kai pateikė labai gražų pro
gramą. Buvo solo, duetai, ir 
trio.

Progress Furniture Krautu
vė gali didžiuotisį kad ji su
geba duoti tokius radio pro- 
gramus. Klausant gražaus dai
navimo gali žmogus ramiai sė-. 
dėt ir klausytis. Programo ve
dėjas papasakojo daug apie pa
vasarines namų reikmenis ir 
žymius įvykius Chicagos lietu
vių. * Jostra.

■* O?’ ' .

Klaidos atitaisymas 
w—,, ii4w»r ■

“Lituanicos lt” nuotrauka, 
kuri vakar tilpo ^Naujienose”, 
priklauso foto, j. P. Chvala, 
Chicago.

i. 4.i »Mintatatatatata
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Turės* aiškintis teis 
mui kodėl bandė 

nusižudyti
Teismui buvo sulaikytos dvi 

moteriškės, Joan Doris Kelleher- 
Schaffer, 463 St. James Placo 
ir jos drauge, Philla Knight. 
Bandydama nusižudyti, pirmo
ji moteriške įpiove sau kaklą ir 
rankų raiščius.

Jos gyvybę išgelbėjo, bet 
nei viena, nei antra moteriškė 
nenorėjo paaiškinti kodėl bandė 
nusižudyti, tai dabar turės sto- 

teisman.

Kadangi šiųplįs cĮįęnomis su
kako 21 metai kaip įsisteigė 
musų mylimos Naujienos, <tai 
ta ja proga noriu jas pasveikin
ti su žemiaus telpančiom eilu
tėm.

Daugelis džiaugsmu netvėrė, 
O kai kas tai ašaras bėrė, 
Kada artinosi dienos, 
Kuomet gimė mus Naujienos.
Tarp savų ir svetimųjų, 
Tarp rusvų ir tarp juodųjų, 
Daugel priešų jos turėjo, 
Bet visus jos nugalėjo.

Todėl džiaugiamės kiekvienas, 
Kuomet skaitome Naujienas. 
Mes Naujienas vis skaitykim, 
Mokslą, apšvietą įgykim.
Kas Naujienas įkainuoja, 
Ir jų raštus studijuoja, 
Tas pasaulio eigą mato, 
Fanatizmą nusikrato/
Kad kontestas pasisektų, 
Kad visi Naujienas sektų. 
Broliai dirbkime kiekvienas, 
Tegyvuoja mus Naujienos!

- J. Adomaitis.
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NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namu savi
ninkų ir rendauninkų reikaluose. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto ki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 rvto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio na
mu savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St. 

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Italsai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixturea

1900 S. State St. CALumet 5269
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REIKALINGAS anglies pardavė
jas salesman. Alga ir commission. 
Turi turėt gera patyrimą. Atsišau- 
kit laišku Box 225,. Naujienos, 1739 
So. Halsted St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

UKES PARSIDUODA IR NEKURIOS 
IŠSIMAINO ANT NAMŲ

Mes turime daug ūkių bargenų, 60 akerų didumo, 80 akerų, 40 akerų, 120 
akerų, 160 akerų ir didesnių; taipgi turim nuo 4 akerų iki 20 akerų. Beveik 
visos Šios ūkės yrą su gerais trobesiais, gera žeme ir transportacija—arti 
autobuso ir gatvekarlų linijų. Apie 50 mylių nuo Chicagos. Lietuviai, kurie 
norite ateityj turSt aprūpintą sau gyvenimą ir sveikatą, taipgi būt ant 
savęs ponu ir nebijot darbą prarast, dabar yra geriausias laikas įsigyti 
sau ūkį dėl to, kad kainos yra žemos ir mes turim daug bargenų, taipgi 
mes parduodam ir mainom namus, lotus, kurortus ir visokios rųšies biz
nius visuose miestuose ir valstijose, skolinam pinigus, perkam, parduo
dam, mainom morgičius ir bonus ir turim apdraudos departamentą. J. Na- 
mono apie 20 metų biznių patyrimas ir teisingas patarnavimas bus jums 
naudingas. Kreipkitės asmeniškai arba rašykite.

J. NAMON and COMPANY
6755 So. Western Avenue Chicago, III.

Telefonas—GROVEHILL 1038
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 5 po piet. Vakarais ir nedaliomis 

tik pagal sutarties.

ŠEIMYNIŠKAS VAKARĖLIS
v ~ Rengia —

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Kliubas 
šeštadienyj, Kovo 9 dienų, 1935 m. 

H0LLYW00D SVETAINĖJE
2417-19 West 48rd Street.

Pradžia 7 vai. vakaro. įžanga 40 Centų su Vakariene
BUS GERA MUZIKA.

Kviečia visus atsilankyti RENGIMO KOMISIJA.

FIKČERIAI, Įrengimas, pataisy
mas, Švino darbas, pertaisymas, de
koravimas visokiu krautuvių, o taip
gi duodamu staką krautuvės atidary
mui už vienų' įmokėjimą ant rankų.

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

Pilnas aptarnavimas ir pagelbą 
pradedant nauja biznį. Nauja da
lyba. •

Mes perkame ir parduodame nau
jus ir vartotus Įrengimus.

Pamatykit mus pirmiausia.
GREEK AMERICAN STORE 

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

PAIEŠKOJIMAS. Kas Žino apie 
Mykolą Sungaila, gyveno Chicagoj, 
vadinosi slapyvardžiu Peter Dutis. 
Virš dešimties metų atgal apleido 
moterį. Girdėjau kad miręs. Kas 
dalyvavo jo laidotuvėse, ar graborius 
žino kur jis palaidotas? Prašome 
atsišaukti. Atlyginsiu.

MARIJONA SUNGAIUENĖ 
Box 224,

1739 So. Halsted St, Chicago, III.

PARSIDŪODA mokyklos reikme
nų krautuvė Tilden Technical High 
School supply store, renda $30 i mė
nesi. Už $400.00 greitai. 

4724 So. Union Avė.




