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Atkasė lavoną tur 
tingojo pabastos

Palikęs $100,000 pabasta rastas palaidotas 
pigiame karste. Nustatyta, kad jo “testa
mentas” rašytas Bagdono mašinėle

CHICAGO.—Vakar palikimų teisėjo O’Connell įsakymu Lie
tuvių Tautinėse kapinėse liko atkastas lavonas pabastos James 
Thomas Kelly, kuris mirdamas paliko apie $100,000 turto. La
vonas atiduotas skrodimui, kad nustatyti tikrąją mirties prie
žastį. Iki tai bus nustatyta, truks gal kelios dienos.

Atkasus lavoną rasta, kad jis buvo palaidotas $98 karste, 
vieton $3,500 sidabrinio karsto, kaip rodė J. J. Bagdono sąskai
ta. Taipgi jis buvo palaidotas pigiausioj vietoj kapinėse, nors 
Mrs. Bell a Butman, kuriai buvo paliktas veik visas pabastos 
turtas, tikrino, kad ji pastatysianti $2,500 paminklą.

Palaidotas Kelly buvo dagi BE ČEVERYKŲ.
Atiduoti grandy jury tyrimams

Ar turtingas pabasta James 
Thomas Kelly, kuris paliko 
$100,000, mirė naturališka mir-4'f',“''®v‘*“\z5į“v‘7*7’ “T 
timi? Ar jis buvo nužudytas? '

Koronerio daktarai vakaf 
ieškojo atsakymo į tą klausi
mą, darydami Kelly ku’no skro
dimą.

O palikimų teismo (Probate 
Court) teisėjas "Johir F. O’Con
nell, tuo tarpu, perdavė į grand 
džiury jurisdikciją šešis lietu
vius, už suklastavimą mirusio 
Kelly testamento ir už suokal
bį pasisavinti jo turtą.

Suimtieji ir grand džiurei 
perduoti lietuviai yra adv. Ju
lius P. Waitches, 2 East 103rd 
Place; Bella Butman, 42 m.,

testamento formą, kuri vėliau 
buvo išpildyta po jo mirties.

2. Policijos seržantas Frank 
Donoghue patyrė, kad Bagdo-
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Jonas J. Bagdonas, graborius, 
2506 West 63rd street; Niko
demas Radis, 10743 S. Michi- 
gan avė., graboriaus Bagdono 
asistentas ir šoferis; kun. Po
vilas P. Zalink, 2206 N. Clark 
st., nezaležnikų pralotas, ir Jo
nas Dailydė, 1101 West lOlst 
Place, paprastas darbininkas.

Perdavęs suimtuosius grand 
džiurei, teisėjas, nustatė kiek
vienam po $10,000 kaucijos pi
nigais ir atidavė juos į šerifo 
rankas. Be to visi šeši jau yra 
nubausti vieniems metams ka
lėjimo už teismo paniekinimą.

Vakarykščiai išsivystymai pa^ 
rodė pirmiausiai, kad
“Testamentas” buvo parašytas 

Kelly jau mirus
1. Mirusio James Thomas 

Kelly testamentas buvo parašy
tas graboriaus J. J. Bagdono 
ofise, ir ant Bagdono rašomo
sios mašinėlės. Tuo laiku1, kai 
testamentas buvo rašomas, Kel
ly gulėjo negyvas grabe. Bag
donas, pasodintas liudininkų 
suole, iš pradžių gynėsi, tvir
tino nieko nežinąs, bet vėliau 
prisipažino. Jis tačiau iki galo 
tvirtino, kad vėlionis Kelly pa' 
rašas ant testamento buvo tei
singas. Kelly pasirašė tuščią

iORHtes
Chicagai ir apielinkei tedera* 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus ar sniegas, bis- 
kį šilčiau.

Saulė teka 6:18, leidžiasi
48

me Kelly buvo palaidotas, $98,- 
00 su’ “sales tax”. Gi pirmiau 
Bagdonas tvirtino, kad už gra
bą buvo užmokėta $3,500, kad 
jis buvo sidabrinis. Toliau pa
aiškėjo, kad Kelly buvo palai
dotas pigiausiame Lietuvių Tau
tiškų kąpinių lote: ;Už jo palai
dojimą Bagdonas pristastė pa
likimų teisėjui $4,500 sąskai
tą, dėl kurios ir prasidėjo visa 
investigacija įvėlusi į nesmagų 
skandalą šešis Chicagos lietu
vius.

3. Velionio James Thomas 
Kelly kūnas buvo iškastas iš 
duobės ir tuojau nugabentas į 
Gook apskričio lavoninę, kur 
koronerio asistentas Victor 
Schlagcr ir Dr. Jerome Keams 
pradėjo pomirtinį skrodimą. Jie 
nori nustatyti tikrą mirties 
priežastį: ar Kelly mirė nuo 
vėžio, kaip rodo velionio mir
ties certifikatas, ar kantais jis 
nebuvo nunuodytas.

Dr. Ben L. Hurwitz, 7070 N. 
Clark street, kuris pasirašė 
mirties certifikatą liudijo štai 
ką. Kelias dienas prieš vėlionio 
Kelly mirtį, (vas. 26 d.) jis bu
vo pašauktas jį apžiūrėti. Ap
žiūrėjęs ligonį, daktaras rado, 
kad jis sirgo vėžiu, ir kad jis 
rekomendavo Kelly nugabenti j 
ligoninę. Už kelių dienų Kelly 
mirė ir tada jis, Dr. Hurwitz, 
pasirašė mirties certifikatą vė
lionio nematęs.

Teisėjo paklaustas, ar jis ne
mano, kad vėlionis Kelly galė
jo būti nunuodytas, Dr. Hur- 
witz atsakė, kad tai galimas 
dalykas.

Nuomonės, kad Kelly buvo 
nužudytas, griežtai laikosi pali
kimo teismo investigatorius 
Jack Rubens. Padaręs prelimi
narią investigaclją, investiga- 
torius Rubens pareikalavo tei
sėjo visus šešis lietuvius sulai
kyti ir išduoti įsakymą atkasti 
vėlionio kūną.

Teisėjas O’Connell tuojau nu
teisė visus šešis į kalėjimą vie
niems metams už teismo panie
kinimą, o detektyvams įsakė 
toliau knistis į misteriją. Va
kar* suimtųjų advokatai reika
lavo teisėjo panaikinti vienų 
metų bausmę už teismo panie
kinimą, bet tas atsisakė tai pą* 
daryti.

Mažiausiai investigacijoje fi-
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VIETON $3,500 KARSTO -- TIK $98 KARSTAS

Lietuvių Tautinėse Kapinėse atkastas karstas su turtingo pabastos James Thomas Kelly palai
kais. Vieton $3,500 karsto rado tik pigų $98* karstą, palaidotą pigiausioj vietoj kapinėse, nors už 
laidotuves buvo paduota $4,500 sąskaita. Dabar daromas skrodimas, kad nustatyti tikrąją Kelly 
mirties priežastį. Tuo tarpu šeši lietuviai sėĮdi kalėjime ir liko atiduoti grand jury-dėl suokal
bio pasisavinti tp pabąsitos turtą. (Kiti ' paveiks lai toje įdomioje byloje randasi 4-tam pusi.) 
...... ..... “T

guravę paprastas darbininkas

Jonas Dailydę ir Povilas P. Zu
link po trumpų išsisukinėjimų 

\ 

prisipažino teismui, kad jie pa
sirašė Kelly testamentą, kaipo 
liudininkai, jau tada, kada Ke
lly gulėjo negyvas grabe. Jie 
toliau liudijo, kad Nikodemas 
Radis, Bagodno asistentas juos 
prikalbinęs tai padaryti, priža
dėdamas kiekvienam po $100.00 
atlyginimo;

Pasodintas liudininkų kėdėje 
Bagdonas iš pradžių gynėsi kaip 
liūtas. “Apsukrusis graborius”, 
kaip jį pavadino teisme, tvirti
no nieko nežinojęs apie testa
mentą. Tik vėliau, po atkartd- 
tinų kvotimų, ir kad* jam buvo 
pasakyta, kad jo žmona Bagdo
nienė prisipažinusi prie visko, 
Bagdonas pradėjo kalbėti. Jis 
pasakė, kad testamentas buvo 
parašytas po to, kai Kelly mi
rė. Kelly gulėjo pašarvotas vie
name kambaryje jo įstaigoje, o 
kitame kambaryje ant jo ma
šinėlės buvo rašomas testamen
tas.

Bagdonienė gi liudijo, kad 
testamento blanka buvo tuščia, 
tik su Kelly parašu. Tą blanką 
pripildė adv. Julius Waitches, 
naudodamas tam tikslui jų, 
Bagdonų, mašinėlę. Visa tai at
sitikę jų, Bagdonų namuose.

Adv. Waitches tai griežtai 
užginčijo, ir liudijo, kad Bagdo
nas jam tvirtinęs, jog Kelly ma- 
tęs testamentą ir jį perskaitęs 
prieš mirtį.

Kritiškam momente į liudi
ninkus buvo pašauktas Nikode
mas Radis, Bagdono partneris. 
Paklaustas, kas liudijo teisin
gai, Bagdonas, ar Waitches, 
Radis pareiškė, kad Bagdonas 
sako teisybę. Tada teisėjas nie
ko nelaukdamas sušuko, kad 
“visi susirinkę esate melagiai, 
dalyviai nežmoniško, biauraus 
suokalbio” ir paskyrė visus še
šis suimtuosius grand džiurei. 
Bagdono žmona, Bagdonienė, 
nėra suimta.

Valstija buvo pasišaukusi j 
liudininkus Rudolph SolOmoną.

rankraščio ir rašomųjų mašinė
lių šrifto ekspertą. Jis savo lai
ku liudijo Loeb ir Leopoldo by
loje už žmogžudystę. Eksper
tas Solomono liudijo, kad tes
tamentas buvo parašytas ant 
Bagdono rašomos mašinėlės, 
bet jis užginčijo, kad parašas 
ant testamento buvo vėlionio 
Kelly. Jis tvirtino, kad ir 
rašas ant testamento buvo 
klastuotas.

LIGONIŲ KNYGA
Pas graborių J. J. Bagdoną 

rasta knyga, kurioj buvo sura
šyti visi jam žinomieji sergan
tieji žmonės — numatomi 
gintieji jo “kostumieriai”.

(Tęsinys 4-am pusi.)

Graikijos sukilėliai 
turi 100,000 kareiviu

pa- 
su-

bu-

Areštuotas Meksi 
kos bažnyčios gal 

va Diaz
MEXICO CITY, k. 8. —Va

kar tapo areštuotas arcivysku- 
pas Pascual, Rymo katalikų 
bažnyčios primatas Meksikoje.

Dar nežinoma, ar jis bus ati
duotas teismui už šalies išda
vystę, ar bus tik deportuotas į 
užsienį.

turtinga

D. Richberg ragina 
kongresą prailginti 
NRA dviems metams

butų pa- 
algos ir

WASHINGTON, kovo 8. — 
NRA koordinatorius Donald R. 
Richberg jau antrą dieną liu
dijo senato finansų komitetui, 
ragindamas kongresą kuogei- 
čiausia prailginti NRA dar 
dviems metams, nes netikru
mas dėl NRA kenkia bizniui ir 
industrijai.

Jis taipjau ragino pakeisti 
NRA taip, kad apimtų tik tarp- 
valstijinę prekybą ir kad ne
liestų mažojo biznio.

Pasak Richberg, jei 
naikintos dabartinės
dabartinės kainos, tai taš su
laikytų davimą užsakymų, nuo 
ko nukentėtų industrijos.

Spiriamas senatoriaus La Fol- 
lette, Richberg pripažino, kad 
niekurius kodeksus padiktavo 
pačios industrijos ir kad jos 
neprileido kodeksus pataisyti. 
Tečiaus bus dedamos pastangos 
ateityje kodeksus gerinti.

La 'Folfette taipgi nurodė, 
kad/ NRA labai mažai padidi
no samdą ir labai mažai pri
sidėjo prie padidinimo darbi 
ninku perkamosios jėgos.

F. Vaitkaus navigaci
jos planas patikrin
tas ir patvirtintas

SOFIJA, Bulgarijoj, k. 8.— 
Sukilėliai bombarduoja Saloni
kus iš juros ir iš oro. Tūks
tančiai žmonių liko užmušta ir 
sužeista smarkiuose mūšiuose 
Makedonijoj.

Manoma, kad dabar sukilėliai 
turi 100,000 kareivių.

Tečiaus Athenai skelbia visai 
kitokias žinias. Jie skelbia, kad 
sukilėliai yra nugalėti ir kad 
sužeistas Venizelos bėgąs į 
Egyptą.

• ATHENAI, k. 8. —Del pot
vynių Struma klony kariuo
menei negalint veikti, tad su
kilėlius bombarduoti iš oro yra 

| siunčiami karo lėktuvai.
Valdžia tikrina, kad tarp pa

čių sukilėlių iškilo nesutikimai. 
Paprasti kareiviai reikalaują, 
kad vadovybė butų perduota 
žemesniems karininkams. Augš- 
tieji gi karininkai numato pra
laimėjimą ir norėtų kapituliuo
ti valdžiai.

Chinijoje pradėjo 
siausti keista juo

doji karštligė
Daugelio miestų gyventojai bai

gia išmirti nuo tos ligos. 
5,000,000 chiniečių gyvastys 
pavojuje

k. 8. — 
(“Baby 

pagarsė-

Mirė skurdė buvusi 
gražuolė 

LEADVILLE, Cal.,
Elizabeth McCourt 
Doe”) Tabor, bu’vusi
jusi gražuolė, bet dabar 75 me
tų senutė, rasta sušalusi savo 
pašiūrėj prie geriausios Match- 
less sidabro kasyklos, kurią ji 
stropiai saugojo nuo pat vyro 
mirties apie 40 metų atgal. Spė
jama, kad ji mirė apie vasario 
20 d.

Iš buvusių milionų pas ją 
rasta tik $2. Visus pinigus Ta
borai pražudė 1893 m. panikoj.

• ... -4 , ,1
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MArZATTAN, Meksikoj, k. 8. 
—Laike kamivalo 18 pavojingų 
kalinių pabėgo iŠ mietus kalėji
mo.

Anglijos rašytojas H 
G. Wells atvyko į 

Ameriką

HAICH0W, Kiangsu prov., 
Chinijoj, k. 8. — šioje pajū
rio provincijoje pradėjo siausti 
keista juodoji karštligė, kuri 
baigia išmarinti ištisus mieste
lius. Niekas nežino iš kur li
ga atsiranda, bet jau tūkstan
čiai žmonių mirė.

Liga betgi yra išgydoma, jei 
laiku ir moksliniai pradedama 
ją gydyti. Ji dabar siaučia 
25,000 ketv. mylių plote ir gra
sina išmarinti apie 5,000,000 
chiniečių.

Šią ligą dabar kovoja 
amerikiečiai misionieriai, 
jų jėgos yra nedidelės. I . , ,

tik 
bet

Kubai gręsia naujas 
generalinis streikas

NEW YORK, k. 8. — Gar
sus Anglijos rašytojais H. G. 
Wells šiandie atvyko j Jungt. 
Valstijas arčiau susipažinti su 
Amerika ir, ištolo žiūrint, ge
riau pažinti pačią Angliją.

Amerikoje jis išbus apie tris 
savaites laiko, daugiausia\Wa- 
shingtone ir pašvęs laiką rašy
mui straipsnių Amerikos žur
nalams.

Jis laikosi savo pirmesnio 
nusistatymo, kad karas Euro
poj yrą neišvengtinas ir kad jis 
gali kilti greitu laiku. Tas ką
rąs busiąs tiek baisus, kad ga
lėsiąs sunaikinti visą civiliza-

Jungtinių Valstjių ekspertai 
peržiurėjo lakūno Felikso Vait
kaus užsibrėžtą skridimo ke- 
ią, patikrino jo apskaičiavi

mus ir surado viską geriausio
je tvarkoje.

Tokia žinia atėjo iš Kohler, 
WiS.

Prieš keletą savaičių “Nau
jienose” buvo įdėtas didelis že
mėlapis, kuriame stora juoda 
linija rodė, kaip Įeit. Vaitkus 
gkris savo didžiojoje kelionėje 
iš New Yorko į Kauną. Tą oro 
celionėts planą lakūnas padarė 
po ilgų kruopščių apskaičiavi 
mų.

Paprastai šitokį darbą atlie
ta lakūnams navigacijos specia
listai. Bet jį atliko pats Felik
sas Vaitkus, nuodugniai išstu
dijavęs žemėlapį, surinkęs ži
nias apie atmosferos sąlygas 
virš šiaurinio Atlantiko ir Eu
ropos kontinentu ir apskaičia
vęs planuojamo kelio poziciją 
linkui radio stočių, kurių sig
nalais jam teks vadovautis le- 
ki&it.

Tačiau, kad lakūnas butų tik
ras, jogei jisai savo palnuose 
nepadarė klaidos, tai jisai nu
tarė kreiptis į autoritetingą val
džios įstaigą, idant ji juos pa
tikrintų. šituo tikslu jisai bu
vo atvykęs į Jungtinių Valsti
jų Hydrografišką Biurą Chica- 
goje.

Kiekviename didmiestyje J. 
V. laivynas turi savo Hydro
grafišką Biurą, kuris padeda 
rtavigatoriamis išdirbti planus 
arba juos patikrina ir duoda sa
vo patarimus. Jeigu šitokį pa
tarnavimą norėtum gauti iš 
privatinio asmens (kaip, pa v. 
garsaus navigacijos ekspertą, 
Clarence Williams), tai reikė
tų jam riebiai užmokėti. Bet 
federalinė įstaiga teikia savo 
patarnavimus nemokamai.

Hydrografijos Biuras Chica- 
goje, paėmęs Įeit. Vaitkaus pla
nus, peržiurėjo juos ir rado, 
kad jie yra padaryti kuogeriau- 
siai. Taigi dabar lakūnui ne
bus abejonės, kad tame kelio 
braižinyje, kurį isai turi pasi
gaminęs skraidimui į Lietuvą, 
nėra klaidos.

Netrukus bus paskelbtas F. 
Vaitkaus aprašymas, kaip jisai 
tą svąarbų navigacijos darbą 
atliko.

HAVANA, kovo 8. —Iš au
toritetingų šaltinių patirta, kad 
darbininkų unijos tariasi apie 
paskelbimą generalinio streiko; 
kad jo pagelba nuversti dabar
tinę valdžią. Vadai esą susi
rinko slaptame susirinkime ir 
nutarė paskelbti streiką bėgyje 
ateinančių 24 valandų.

Prie streiko nutarė prisidėti 
ir elektros darbininkai.

Telegrafo ir pašto darbinin
kai jau dabar streikuoja.

- '* t * v
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NEW YORK, k. 8. 4. New 
Yorko birža išbraukė iš savo 
sąrašų Argentinos ir Suomijos 
paskolos bonus.

Palaidojo Holmes
WASHINGTON, k. 8. —šian

die didelėmis iškilmėmis liko 
palaidotas Arlington tautinėse 
kapinėse, kaipo civilio karo ve
teranas, buvęs augščiau’siojo 
teismo teisėjas Oliver Wendell 
Holmes.

Garbės grabnešiais buvo teis
mo nariai, karstą nešė buvę tei
sėjo sekretoriai. Į kapines at
vyko ir pats prezidentas Roo- 
ševeltas.

INDIANAPOLIS, Ind., k. 8. 
^-Valstijos senatas priėmė at
stovas Robertą Nicholson bilių, 
uždraudžiantį Indiana teismuo
se įnešti skundus dėl neištesė- 
jimo prižado vesti. Bilius tapo 
pasiųstas atstovų butui pa
tvirtinti niekurias pataisas. I

t i ,



KITATAUČIAI

akušerės

ADVOKATAI

AKIŲ SPECIALISTAI

i H*&

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

padėtis esanti gana

(abu

Visi Telefonai;

rn ALAUS 2<keS. 149

aafei

NEREIKIA DEPOZITO UŽ BUTELIUS IR KEISĄ
California Vynas gal. $1.39

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuve 

756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

ir viena

NEW DEAL LIQUOR 
STORE

3450 S. Halsted Street
Tel. Boulevard 6767

DYKAI

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tel Monro* 8877

VEDYBOS, SIRGIMAI
IR MIRIMAI

Susipešė ir nutilo.—Ap
sivedė p-lė Bronė Di- 
miuskaitė ir išvažiavo 
i saulėtą Kaliforniją. 
— Sunkiai serga An
tanas Tugaudis ir 
Alice Poškiutė. — Mi
rė Antanas Baltrušai
tis ir Karolina Rakau
skienė. — Iškilmingi 
aludžių atidarymai.

jis randasi kritingoje padėtyj: 
guli ligoninėje.

P-as Tugaudis yra pasiturin
tis biznieriui. Per ilgus metus 
musų kolonijoje jis laiko val
gomų daiktų krautuvę.

Prieš kiek laiko su p-le Alice 
Poškiutė, 16 metų amžiaus 
mergina, įvyko nelaimė. Bekur- 
dama kerosininę krosnį, ji 
smarkiai apsidegino. Ji tapo 
nuvežta į St. Catharine ligo
ninę. Jos 
rimta.

NAUJIENOS, CJtdcago, IM. šeštadienis, kovo 9 d., 1935
Tačiau* mano atsitikime to 

posakio negalima pritaikyti 
Kai mane ištiko nelaimė ir te
ko sunkiai susirgti, tai vietos 
draugai nuolat mane aplanko 
ir suramina. Neužmiršta ma
nęs nei buvusieji milwaukie- 
čiai, kurie dabartiniu laiku gy
vena kituose miestuose. Pavyz-

INDIANA HARBOR, Imi.— 
Prieš porą savaičių du musų 
kolonijos korespondentai “susi- 
faitavo” ir vienas antram ant 
korno užmynė. Pirmasis rašė, 
bet neparašė, kaip reikėjo. Ta
tai gal įvyko dėl apsileidimo, 
o gal dėl pamiršimo. Antrasis 
korespondentas pataisė pirmo
jo raštij ir dadėjo, kas bu‘vc 
praleista.

Po tų “mūšių” jie nurimo ir, 
matomai, žiuri pro pirštus į 
viską, kas dedasi musų kolo
nijoje. O dedasi tikrai daug 
visokių dalykų.

OI
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Pirmiausiai negalima pralei
sti vieną labai svarbų įvykį. 
Būtent, p-lės Bronės Dimius- 
kaitūs apsivedimą. Tai buvo 
viena šauniausių ir inteligen
tiškiausių merginų musų kolo
nijoje. Per desėtką metų dir
bo jinai East Chicago miesto 
rotušėje kaipo stenografistė. 
Apie ją, matomai, kokiu tai 
būdų patyrė Ed. Katchikas iš 
Los Angeles. Atvažiavo 
musų miestą ir paviliojo 
nę.

Jie paėmė civilį šliirbą
iš pat mažens nepriklauso jo
kiai religinei sektai), pasisve
čiavo dar kiek laiko pas gimi
nes ir išvažiavo į saulėtą Ka
liforniją, kur p. Katchikas tu
ri savo dirbtuvėlę 
teatrą.

Beje, Bronė turi 
brolį, kuris taip pat
jo savo gabumais. Nes p. Vin
cas Dimiuška Cudahy Packing 
kompanijoje, rodos, eina vice
prezidento pareigas.

—o—
Labai sunkiai susirgo p. An

tanas Tugaudis. Kiek girdėjau.

—o—
Šiomis dienomis pasimirė An

tanas Baltrušaitis. Palyginamai 
buvo dar nesenas žmogus, — 
galėjo turėti truputį daugiau 
nei 50 metų.

Velionis šioje šalyje išgyve
no apie 35 metus. Dirbo dau
giausiai plieno liejyklose. Ame
rikoje paliko su‘nų Joną ir 
lį Povilą, o Lietuvoje seną 
tutę.

Velionis priklausė SLA. 
kuopai ir Lietuvių Baltos
žės Kliubui. Abi organizacijos 
nupirko gyvų gelių vainikus, o 
kliubo nariai buvo grabnešiais. 
Laidotuves buvo gana didokos. 
Nulydėtas tapo į šv. Kazimie
ro kapines.

—o—
Apleido šį pasaulį ir Karo

lina Bakauskienė, kuri irgi ne
buvo labai sena. Sirgo ji gana 
ilgai. .Ji buvo našlė. Kai vyras 
mirė, ji pasiliko su‘ trimis ma
žamečiais sūneliais. Visus juos 
ji gražiai išauklėjo. Du jau

B
Pulkininkas Thomas Taylor 

ir Frank N. Belgrano, Ameri
kos legijoninkų komendantas, 
kurie rūpinasi karo veteranams 
išgauti bonusus.

yra vedę, o trečiasis gyveno 
su motina.

Velionė priklausė bažnyti
nėms draugijoms, kurios ir rū
pinosi jos laidotuvėmis. Palai
dota liko Šv. Kazimiero kapi
nėse su bažnytinėmis apeigo
mis.

jis j
Bro-

PERMANENTS 
Special atpiginta 

RINGLETS 
$2.50 IR $3.50 

Special su aliejaus soliucija 
(SHIRLEY TEMPLE) 

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

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

SPECIALYBĖ
Rąžyti ir baltin
ti permanents 

< Puikiausi plau
kų stiliai.

dar vieną 
pasižymė- Jeigu atsinešit ši apskelbimą 

nuleisim $1 už Permanent 
virš $2.50.

Su kiekvienu $5 permament duo
da $1 skrynutė Rosepetal 

Pauderio
ROSE PETAL

BEAUTY SHOPPE
Perkelta 3133 S. Halsted St.

(Auditorija) Tel. Victory 3137

Šlifuoti AKiniai
Sustiprins regėjimą

Puikus
Zylo-Shell 
rėmai pagra
žina veidą 
nuovargi ir galvos skaudėjimą.

Pritaikinti jūsų akims 
nužemintomis kainomis
Apsaugok regėjimų, pri
žiūrėk gerai akis, o ne
reikės niekuomet gailėtis
Prarastąjį regėjimą, silpnas ir kreivas 
akis galima dažnai atitaisyti su naujai 
išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.
Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akiu 
Jus galėsite su jais skaityti mažas rai

des, siūti ir aiškiai toli ir’arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

Norėdami gauti 
GERIAUSIO, BET NEBRANGIAI

VYNO ir DEGTINES
■ Eikite į vieną iš musą sandėlių savo . 
.m apielinkėje

BRIGHTON WINE AND 
L1QUOR STORE 

4221 Archer Avenue 
Prie Brighton Teatro 
Tel. Lafayette 5231

Pristatom

Pąs mus labai įėjo į madą 
iškilmingi aludžių atidarymai, 
kurie paprastai yra žinomi kai
po “grand openingai”. Mato
mai, sunku yra kitokiu buklu 
sutraukti kostumerius su pini
gais. Kai kurie tiesiog perio
diškai rengia tuos savo “ati
darymus”. . Praeina kokie šeši 
mėnesiai ir, žiūrėk, jau atida- džiui, ponai Beržai iš Madison, 
rymas, žinau vieną biznierių. | Wis., negalėdami asmeniškai 
kuris laiko aludę-toje pat vie-.mane aplankyti, parašė man 
toje jau per paskutinius dve-.laišką, kuriame jie reiškia man 
jetą metų, bet atidarymui jis 
nuolat rengia. Mat, vis šiek 
tiek daugiau kostumerių pasi
seka sutraukti.

Tačiau kiti aludininkai jokių 
atidarymų nerengia, o biznį 
varo gerą. Vadinasi, vieni ir 
be specialaus masinimo pri
traukia kostumerius, o kitiems 
ir masinimas negelbsti. Toks 
jau giliukis.

— Žilas Senelis.

simpatijos dėl ligos ir linki 
kaip galima greičiau pilnai pa
sveikti.

Panašų laišką gavau ir iš

Milwaiikee, Wis
Vieša padėka draugams

Nors ir sakoma, kad kol 
žmogus esi sveikas ir turi pi
nigų, tai daug ir draugų atsi
randa; na, o kai nelaimė ištin
ka, tai ir draugai pamiršta.

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

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

Tel. LAFAYETTE 3051.

Buffalo, N. Y. 
ir gražių dova-

skaitlingą bure-
ir simpatingų

ponų White, kurie dabartiniu 
laiku gyvena 
Jie prisiuntė 
nų.

. Turint tokį 
lį nuoširdžių
draugų tiek šiame, tiek kituo
se miestuose man yra daug 
lengviau kovoti su liga ir pa
kęsti didelius skausmus.

Tad šiuo. visiems savo drau
gams reiškiu širdingiautsj pa
dėką ir prie pirmutinės progos 
sutikęs paspausiu dešinę.

Linkėdamas jums, mieli 
draugai, kad niekuomet jūsų 
gyvenimą nelaimė nesudrum

stų, aš pasilieku jums dėkin- » . 
gumo kupinas. -

— Wm. Staupickas

NUGA-TONE SUSTIPKI 
, NA ORGANUS

Jcijii jtinų organai *ilpni ir jų* 'jauaatė* 
senu.’t priimkite NUGA-TONE—t« pa«te- 
bėtiną vaisia, kuriu padarė stebuklu* dėl 
milijonų moterų ir vyrų per paskutiniu* 46 
metu*. NUGA-TONE priduoda naujo* *vei- 
kato* ir HUHtiprina nų*jipnėju*iu*, organu*.

NUGA-TONE yra vai*Uw, kurj kiekviena* 
nuHiipnėję* arba ligui*ta* a*nnio turėtų var
toti. Jie padarys kiekvienų sveiku ir tvirtu. 
Parsiduoda visose vaistinydiose. Nepriim
kite pavaduotojų, nes jok* kita* vaistas ne- 
pavaduos NUGA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkite — VGA-SOL— 
Idealų vidurių Liuosuotojų 25e ir ftOe.

*

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor, of 85th ąnd Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti.

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 193U

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Bark 8395

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

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

Phone Canal 6122

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

Seredomls ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868
- '■ .............................. .. ... .... —— ......... .. .

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6109 S. Albany 

Hemlock 9252 
i -;i

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
ele.ętric treat- 
m<t jy magne- 
tic^blankets ir tt.
Moterims ir mer

ginomis patari
mai dovanai.

JOSEPH J. i GRISK 
Lietuvis Adypkatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell SU 
Tel. Republic 9723

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrieally Akių!, Specialistas. 
Palengvins akių 'įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudejimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuatu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar, Speęialė atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki £ v, Ne
dėlioj nuo 10 iki 12. ?

į i V

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pirmiau*

4712 South Ashland A v
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS • . . .

Tel. Vardą |829
' Pritaiką Akinius 

Kreivas Akis 
\ Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

AKIŲ SPECIALISTAS
27 METU PATYRIMO 

Prlfniko akinius dėl viRokiųakių

Dr, John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St Phonė Canąl 0523 
Valandos nuo 9:30 iki f2‘ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. ; Mylioms nuo 
9:00 iki 12:00 Kalbame lietuviškai

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

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

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. Z; Zalatoris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Margeris
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 8483

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. ;• 
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 Jki 12 yab ryto., nuo 2 iki 4
Wd:WA*Į

valandai dieną.
Phon^ MIDWAY '2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

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

Rez. Telephone Plaza 2400

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401

9

NAUJOJ VIETOJ

Dr. J. A. Paukštis
DENTISTAS

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

pagal sutarti.
Res. Virginia 0767

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. N<r 
dėliomis ir šventadieniais 10—1£ 

dieną.

J.J.Bagdonas
Laidojame ant lengvų išmokėjimų

Rep. 3100 arba Pul. 4151 
2506 West 63rd St. — 

10734 S. Michigan Avė.
N. RADIS Ch.

Tel. Lafayette 8572
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER A V.

ANTANAS PETKUS
Graborius

KOPLYČIA DYKAI
1410 South 49 Ct

Tel. Cicero 2109
___CICERO. ILL.__________  

ATĖJUS LIUDĖŠIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis
ir

Tavas
Laidotuvių Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnavja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct-rCicero, III.
TeL Cfcaro 6927

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139 

. • ’ ' ' * ■ ’
. ............... ..................... ■ "■1 . _ . ........................................................ ........* 

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika 
lama. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

J F.RADZIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 dr augščiau. 
Moderniška koplyčia dykai.

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

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8418

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



PADAUŽŲ FILOSOFIJA

SPARNAI

GAVĖNIA
vaina

VYKTI

Garsinki tęs Naujienose

APFYI N_/X
Pranešimų neškit, duokit tur

WE ARI CO-OPERATI

Marijoniška agitacija

{stojimo mokėti

invest- 
per U<

Todėl mes sakome, kad Die 
vas pasirūpino, kad butų kor

Ri’lime Čia 
kad jie el-

reikia
para-

PADAUŽŲ RAPOR
TAS APIE SPAUDA

DAR VIENAS 
TURLIU

Veskit, veskit, veseliokit

Geras, geras vakarėlis, turliu! 
Slaunirs mano programėlis, tur-

Šeštadienis, kovo 9 d., 1935

visokiausių mažmožių.
reikia presų arba

BOfflED FOR 

INTERKAHONALWINbUQUORCO 
CHICAGO. U. L

Pas 
Bus 
Bus 
Turliu

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS   muim 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD iSl
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

svrimminK pool. 
Rusiika ir turkiška pirtis 

Moterims seredųmlę iki 7 v. v.

Vienatinis Lietuvių 
DEGTINĖS 
SANDELIS

Aš jums dainą padainuosiu 
Pranešimų apščtai duosiu: 
Tai dar paklausykit 
Ir ausytes pastatykit, 
Turliu, turliu, bum!

tikresni busime

Pamatykite demonstruojant kožnų dienų 
BUDRIKO KRAUTUVĖJE.

ANT 
PIRMŲ 
MORGICIŲ 
1-8-3-JŲ 
PAGYVR. 
NIMŲ.

REIKIA MUŠTI 
LAIKA

Broliukai netinka j 
spaustuvę

Komisija betyrinėdama įvai
rias spaustuves užėjo ir pas 
marijonus, čia pasirodė navat- 
nas dalykas: prie visų darbų 
pastatyti zokoninkai arba bro
liukai! Kiek giliaus patyrinė-

Sesės, broliai ratavokit, turliu! 
Rengkit puotas, vinčiavokit, 

[turliu!
Jei į talką visi stosit, 
Kas ką galit dovanosit: 
Kas kumpį, kas kiaušinių, 
O kas miltų avižinių, 
Turliu. turliu, bum!

BRIDAL SHOPPE
Musų specialybe—šliubinčs suknios 
ir Velionai, gatavos arba užsaky
tos. Turime dideli pasirinkimą ir 
kitokių jvairių dresių.

1516 MILWAUKEE AVĖ. 
Phone Armitage 2189.

Amerikos Socialistų Partijoj 
vėl atsirado kairiasparnių 

“j partijoj 
kairysis ;r 

Respublikonai, de- 
komunistai, progre- 
vieni

tas. Antra 
darbininkų, 
spaustuvninkų. Trečia 
kia raidžių, raidėms rinkti ma
šinų (tik dėl spartumo), akme 
ninių ar metalinių stalų ir dau 
gybės 
Ketvirta 
spausdinamųjų mašinų. Penkta 
— reikia popieros, juodylos ir 
•dar šio to. Visiems tiems daik
tams reikia patalpos arba vie
tos. Pagaliau reikia elektros 
'šviesai ir kiek stipresnės jėgai. 
Reikia gazo metalų tirpinimui 
[ir tt.

Tiesa, komisija užtiko vieną 
kitą spaustuvę, kur dar rams
čiai yra naudojami, bet tai yra 
spaustuvės jau senai atgyve
nusios savo dienas.

HALSTED EICHANGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted St.

Jeigu visi žmonės pradėtų 
savarankiai protauti, jie jokiu 
budu nesusitartų. Turime vos 
keletą veikėjų, kuriuos išleido
me arba kuriems bent leidžia
me svieto problemas išrišti, ir 
jie didžiausią alasą vienas prieš 
kitą kelia. Kas butų, jeigu v> 
si dalyvautume tų problemų 
rišime ?

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

JOSEPH V. MOCKUS
MERCHANT TAILOR 

įstaiga nuo 4906 metų.
3316 So. Morgan Street

Naujus siutus pasiuvam nuo $25 ir augščiau.
VALOME. PROSINAME ir TAISOME KAILINIUS.

komisija 
nereikia
ar ram-numirsit, pagiedosiu; 

Dievulį jus užstosiu, 
pėdė, bus skatikų, 
ir binzų, bus žirnikų 

turliu, rai!
- Poetas Padauža

kokią tolimą kelionę, o lank
styti po visą orų ir išbaidyti 
visus paukščius iš jo. Paskui 
jis turi nukristi ir užsimušti, 
kad galėtume jį vadinti did
vyriu.

Aukų šitokiam skridimui ne
reikia, nes juo prastesnis lėk
tuvas, tuo 
kad jis nukris.

-- Pomnikų statytojai

Padaužos, taip sakant, maž
daug yra linkę transportacijos 
progresą pastūmėti į priešakį’ 
jie ir važiuoja, ir joja, ir plau
kia, ir naviguoja, ir avijuoja 
ir freitais keliauja, ir pėkšti 
klampuoja.

Kada svietas * pradėjo viso
kias štukas’daryti ore ir paukš
čiai turėjo sulysti į krumus, 
pas mus irgi atsirado noras 
padaryti kokį nors skridimą. 
Musų lakūnas turės skristi ne

spaudą, kurios nėra, yra ne- 
nuoširdi. Tenai aiškiausiai ky
šo pavydas. Čia labai tinka 
marijonams šie Jėzaus žodžiai: 
“Akli vadai, jus surijote ver- 
bliudą ir dabar uodus norite 
išžįsti”. (Mato XXIII — 24).

— Padaužų žvalgunas.

tino spauda. Vadinasi tokia, 
kurioje yra perdaug nedaimkų 
ir trukumų. Kategorija III — 
murzina spauda. Tai yra tokia, 
kuri iš pirmo žvilgsnio prastai 
atrodo. Tos trys kategorijos 
ir sudaro visą spaudą.

Katalikiškos spaudos 
visai nėra

Iš kitos pusės imant, spau
da yra mechaniška 
ras žmogaus proto ir rankų, 

i Padaužų komisija surado, kad 
| tomis pat raidėmis ir mašino- 
• mis galima spausdinti visokio 
turinio raštus, kaip tai: K'un. 
Dembskio ir tėvų marijonų; 

t Bibliją ir Basanavičiaus pasa- 
jkas; Dr. šliupo raštus ir vy- 
įskupo Baranausko poezijas; 
!drg. Bimbos ir drg. šimučio 
!raštus; Padaužų filozofijas ir 
“Draugo” editorialus; švento 
Pranciškaus ir visų šventųjų 
gyvenimo padavimus ir Cvir
kos Frankas Krukas. Jokių to
kių “katalikiškų” spaustuvių, 
“katalikiškų” raidžių ir maši
nų nėra. Visa spauda yra ne 
katalikiška, bet, kaip sakėme, 
mechaniška.

jus pasirodė, kad vyriausioji tų 
broliukų pereiga yra garbini
mas Dievo ir kankinimas savo 
kūno visokiomis pakutomis ir 
susiturėjimais. Darbas, atsida
vimas darbui, yra priešingi jų 
pašaukimui. O darbas be atsi
davimo, ypatingai spaustuvėje, 
yra niekai, yra tiktai gadini
mas. Ir jie tenai gadina!...

Tokiu budu Padaužų komi
sija priėjo išvadą, kad .broliu
kai į spaustuvę netinka. Gal 
būt dėl to tėvai marijonai taip 
ir erzinasi; ir ieško visokių 
niekam nereikalingų ramsčių.

Nevykęs spaudos globė
jo paskyrimas

Minėtas marijonas sako, kad 
Vatikanas paskyręs spaudos 
globėju šv. Pranciškų. Sako, 
matote, kad ir šv. Tėvas rūpi
nasi “katalikiška” spauda.

Padaužos įsigilino ir į šį da
lyką. Betyrinėjant pasirodė, 
kad šv. Pranciškus apie spau
dą visai nieko nežinojo. Jis 
nebuvo spaustuvninkas. Savo 
gyvenime jis buvo didis gera
širdis: “Ką įgijo, vis ubagams 
išdalijo”. Ir jis pats buvo uba
gas — paliegęs, žaizdotas. Jis 
savo gyvenime spaustuvės nė 
matyte nematė. Ir dabar pa
vedama jam globoti spauda! 
Jis, žinoma, būdamas paklus
nus paskyrimą priima, bet kas 
iš to? Spauda sau globėjo kaip 
ir neturi!

Jeigu Vatikanas butų atsi
klausęs Padaužų, tai mes bū
tume rekomendavę tinkamesni 
žmogų. Padaužoms rodosi, kad 
jeigu vaduotasi sentimento su
metimais, tai spaudos globėju 
reikėjo skirti spaudos išradė
ją, Joną Gutenbergą arba chi- 
cagietį p. žemaitį, žemaitis, 
kaip žinote, buvo maždaug mo
derniškas spaustuvninkas. Jis, 
kaip žinote, savo spaustuvę Vy
čiams perleido, o paskui iš su
sikrimtimo sau galą pasidarė.

Padaužos mano, kad tinka
mas spaudos globėjas butų ge
rai turėti.

Vienas marijonas agituoja 
remti tiktai “katalikišką” spau
dą, o šalintis ir net bijoti kito
kios. Sako: kas rems kitokią 
spaudą, neturės išganymo dū
šios. Tokis įsakymas, sako, 
esąs ’ įrašytas bažnyčios kano
nuose. Rėmimas nekatalikiškos 
spaudos, sako, esąs prasižengi
mas prieš Dievo prisakymą — 
“Neturėsi svetimų dievų prieš 
mane”. Vadinasi, sulig tuo ma
rijonu išeina šitaip: “katalikiš
koji” spauda tai — Dievas; o 
nekatalikiškoji — tai svetimas 
dievas.

Iš to yra aišku, kad mari
jonas juokų nekrečia, nes tai 
draudžia sekamas Dievo prisa
kymas — “Neminėsi vardo 
Dievo be reikalo”. Supranta 
mas dalykas, kad marijonas 
apgalvojo visus iš eilės Dievo 
prisakymus, pirmiau negu ra
šė tokią agitaciją. Iš viso ko 
yra aišku, kad marijonas agi
tuoja: iš viso proto savo, iš 
visos sylos savo.

Padaužų tyrinėjimas ir 
atradimai

Dėliai tos agitacijos, Padau
žos pravedė plačius tyrinėji
mus. Ekspertų komisija paėmė 
keletą tūkstančių spausdintų 
sampelių arba pavyzdžių iš 
įvairių spaustuvių ir spaudos 
biurų. Visi tie sampeliai buvo 
atidžiai ištirti ir išnagrinėti. 
Komisija surado visokios rų- 
šies nedateklių, klaidų, truku
mų, nešvarumų ir visokiausių 
nedaimkų; o jokio tokio daly
ko, kaip “katalikiška” spauda 
beužtiko.

Visą spaudą komisija sugru
pavo į tris kategorijas. Kate
gorija I — gera spauda, čia 
įeina spauda, kuri gerai ap
dirbta, gražiai atrodanti, be 
didelių klaidų ir gerai atspaus
dinta. Kategorija II — vidų-

“Jus surijote verbliudą, 
dabar uodus norit 

iščiulpti
Pagaliau, Padaužų komisija 

surado, kad išviso marijono 
agitacija už neva “katalikišką”

lEDERALbAVlNGS
AND LOAN ASIOCIATION

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1879
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

Kiekvienoj politinėj 
yra du sparnu 
dešinysis, 
mok ratai 
systai — 
kiti kairesni. Du sparnu tu
rint, galima lėkti, nes pasida- i 
ro lygsvara. Mes dar nematė-’ 
me, kad viensparnis paukštis tai ne madoj 
arba viensparnė partija gale 
tų toli nulėkti.

Bourbon Degtinė, 3 mėnesių se
numo, 90 prof. $1 A 7E 

keisas ► "
My Old Pal. 8 menesiu 

senumo, 90 pr. Cft
keisas ......................... I O.UU

Kentucky Colt, 1 metu 
senumo, 100 pr. $17 RH 
keisas ..................... ■ ■

Parduodam visokia degtine, ko
kia , tik randasi ant marketo ir 
ko iusu širdelė pageidauja.

INTERNATIONAL 
miOLESALE

WINES & LKĮUORS
4611 S. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470

Ątyda Namų Savininkams
Galit pasiskolinti $100 iki $2,000 pataisymui savo 
namo. Paskolą atmokėsite lengvais išmokėjimais 
nuo 1 iki 5 metu.

Ateikite ir pasikalbėkite su mumis.

DARYK TAIP 
KAIP KINIEČIAI 

DARO!
Mes sakome “Kaip jums einasi?” 

bet kiniečiai yra daug gudresni. Jie 
sako “Ar iusu viduriai gerai vei
kia?” Jie žino, kad

GERI VIDURIAI REIŠKIA
GERĄ SVEIKATĄ

ir todėl tokia saliucija parodo gerą 
supratimą gyvenimo. Kiniečiai eina 
dar toliau: Jie moka savo gydyto- 

yra dešinesni, .iams už tai. kad jie juos palaiko 
geroj sveikatoj, o ne už patarnavi
me laike lign«.

MES NEGALIME 
KINIJON 
j. bet mes 

vietoj taip elgtis, kaip, 
giasi. Mes galime užmokėti už 
TRINER’IO KARTŲJĮ 

VYNĄ
kuris palaikys musu vidurius geroj 
tvarkoj ir apsaugos mus nuo skaus
mu. kurie paeina nuo vidurių ne
tvarkingumo, tokiu kaip, užkietėji
mas, blogas apetitas, galvos skaudė
jimas, nemiegas, odos iritacijos ir 
stoka energijos. Kodėl kentėti ir 
ieškti gyduolių? daug išmintingiau 
apsisaugoti nuo ligų, vartojant Tri- 
ner’io Kartųjj Vyną, rekomenduoja
ma daugelio gydytojų? Suprantama, 
prie kroniškų ligų pasitark su savo 
gydytoju. Kiekvienas geresnis vais
tininkas užlaiko Triner’io Kartųjj 
Vyną ir gali jums patarnauti. Jos. 
Triner Corp., 1338 So. Ashland Avė., 
Chicago. III.

Lietuviški 
fiZ Konfitūrai 

(jam)
SIyvŲ’ Pine*PPl®» 
aviečių ir «Pvi-

• ^■W***r kotų konfitūrai 
(Prune, Pineapple, Raspberry 

and Apricot Jams)
Lietuvių duonkepiam 

VISOJ AMERIKOJ
Pristatėm žemomis kainomis. Po
nai duonkepiai, vartokit šiuos ge
resnius konfitūrus. Pavyzdžius at

siųsim dykai. Tik parašykite 
mums karir šiandien.

KORINEK BAKERS 
Supply Company 

4880 W. 25th St., Cicero, III. 
Induose nuo 15 iki 650 svaini.

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

Spaudai nereikia jokių 
ramsčių

Toliaus. Padaužų 
surado, kad spaudai 
jokių tokių ramsčių, 
stytojų.

Spaudai visų pirma 
rašto. Raštas gali būti 
sytas, nukopijuotas ar iškirp-

• reikia tinkamų 
gerai išlavintų

rei-

Vadinasi, prasidėjo 
prieš silkes ir kitas žuvis, žu
vies ir gyvulio mėsa, nors ir 
skiriasi skoniu, vienok yra 
mėsa. Bet mes mučelninkai sa
kome, kad žuvis mėsos neturi 
ir pilvą prikimšę, sakome, kad 
pasninkaujame. Jeigu jau gy
vulio mėsa yra tokis griešnas 

Jack Camp- daiktas, tai jos niekad nerei-

Kadangi Chicagos Lietuvių tų, arielkos, alaus, šokių ir ki- 
Draugija taip sparčiai auga ir i tokių zbytkų žmonėms bovytis 
taip pavyzdingai tvarkosi, ji 
neturėtų drovėtis pakviesti vi
sus lietuvių susivienijimus į ją 
prisidėti.

Mažas, kudas margutėlis..
[Turliu

Sopa, skauda man pilvelis
[turliu.

Jau ir žmonės nebemiršta;
Pranešimų nėra tiršta;
Nėr pėdės, nėr skatikų, 
Nėra binzų nė žirnikų, 
Turliu. turliu, vai!

Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 

5 iki 20 metų
TAUPYKIT PINIGUS MUSŲ DRAUGIJOJ

^9*5^8^ Mes mokam 4% už kiekvieną dolerį 
g dividendų, pagal uždarbio. Praeityje

išmokėjome 4%.
Musų draugija yra viena iš tvfirčiaų- 

šių finansinių įstaigų po Federal Vai- 
džios Priežiūra,

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

Jack Campbell
Sayre, Okla 

bell, 14 metų berniukas, kuris ketų valgyti 
nužudė savo tėvą

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

Pašaukite telefonu Boulevard 4705 delei dykai demons 
travimo jūsų namuose.

Skalbiamos Mašinos ir Prosinimo Mašinos 
1935. Daug pagerintos ir palengvina plovi

mų ir prosinimų.
KAINOS NUO , 

$39.50] iki $99.50
PASKOLOS

ANT 
PATAISYMO

MODERNI. 
ZACUOS 

NAMŲ.

VYTAUTO
Building and Loan Ass’n.

V. P. PIEBZYNSKI. Seeretary

4559 So. Paulina, St 
Phoa* YARDS 0148

Nustosime ir šokti. Nors pa
tys šokius rengiame net baž
nytinėse svetainėse ir sakome, 

Į kad šokiuose nėra nieko pik
to, vienok gavėnios laike jie 
pasidaro smertelnas daiktas.

Sustosime ir ženytis, nes ši
tas didysai sakramentas gavė
nios laike pavirsta į grieką.

Bet arielka yra tokia Dievo 
dovana, kurią ir gavėnioj ga
lėsime gerti.

— Mučelninkas.
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KEIS AR NAIKINS NRA?

Naujosios Dalybos . direktorius, Donald R. Rich- 
berg, pasiūlė kongresui pataisyti NRA ir palikti ją ga
lioje dar dvejus metus. Svarbiausias jo patarimas yra 
tas, kad krašto gaivinimo įstatymas butų taikomas tik 
tarpvalstijinio biznio įmonėms, bet ne tiems bizniams, 
kurie veikia vieno šteito ribose arba dar mažesniame 
plote.

Šis pasiūlymas yra paremtas tuo, kad federalinė 
valdžia sulig konstitucija turi teisę reguliuoti tiktai pre
kybą tarpe valstijų ir šalių, bet neturi teisės kištis į 
vietinio biznio reikalus. Neprisitaikant prie šio kon
stitucijos patvarkymo, butų galima laukti, kad teismai, 
galų gale, užkirs kelią NRA vykinimui, kaip tai jau pa
rodė teismo sprendimas Weirton plieno kompanijos by
loje.

Direktorius Richberg siūlė da ir visą eilę kitų, ma
žesnės vertės pataisų prie krašto gaivinimo įstatymo. 
Tačiau kongrese dabar eina smarki agitacija, kad NRA 
butų visai panaikinta. įdomus reiškinys, kad konserva
torių nusistatymas šiame klausime yra toks pat, kai.p 
ir daugelio vadinamųjų radikalų. Sunku butų pasakyti, 
kas pikčiau atakuoja NRA, stambiojo kapitalo atsto
vai kongrese ar “turto pasidalinimo”’ apaštalas Huey 
Long (nekalbant jau apie komunistus, kurie atstovų 
neturi).

Todėl NRA ateitis šioje valandoje yra neaiški. Ji 
gali būti pakeista arba visai panaikinta. * > ' ‘

Panaikinimas NRA reikštų, kad darbininkų algų 
ir darbo valandų klausime kapitalistai gali daryti ką 
jie nori. Su NRA išnyktų ir įstatymiškas pripažinimas 
darbininkams teisės rinkti savo įgaliotinius, darant su
tartis su darbdaviais, būtent, garsioji to įstatymo sek
cija 7—A. Daugiausia dėl šitos sekcijos kapitalistų kle- 
sa stoja prieš NRA piestu.

Apžvalga
SKUNDĖ SUSIVIENIJIMĄ, 

BET NIEKO NEPEŠĖ

“Keleivis“ rašo, kad pp. Ka
marauskas, Raginskas ir kiti 
“šimtaprocentiniai patriotai” 
buvo apskundę Wilkes-Barre’je 
Susivienijimą Lietuvių Ameri
koje dėl čarterio pakeitimo. Del 
to skundo pats SLA. preziden
tas, F. J. Bagočius, turėjo ke
liauti į Wilkes-Barrę ir ginti 
Susivienijimą. Skundikai pra
kišo.

“Pereitą savaitę”, skaito
me toje “Keleivio” žinioje, 
“Wilkes-Barriuose buvo SLA 
byla dėl čarterio pakeitimo, 
čarterj keisti yra nutaręs 
pereitas seimas Detroite. Ka
dangi tautininkai seime ne
galėjo tam pasipriešinti, tai 
dabar iš keršto jie patraukė 
teisman visą Susivienijimą. 
Byla užvesta Wilkes-Barriuo- 
se, kur gyvena adv. Lopatto. 
Teisme prieš Susivienijimą 
stojo buvusia vice-preziden- 
tas Kamarauskas, Raginskas 
(buvęs iždo globėjas. — “N.” 
Red.) ir kiti ‘100 procenti
niai’ tautininkai.

“Adv. Bagočius, dabartinis 
SLA. prezidentas, turėjo va
žiuoti ginti organizaciją nuo 
užpuolikų. Ir jis ją apgynė, 
čarteris bus pakeistas taip, 
kaip seimas nutarė, kad SLA 
viršininkai butų renkami vi
suotinu balsavimu. Taigi tau
tininkai gava per nos|. Bet 
nuostolių organizacijai jie 
visgi pridarė* .

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

Užsakymo kalnas
Chicagoje — paštu:

Metama
Pusei metų
Trims mėnesiams ...____
Dviem menesiams _ ......
Vienam mėnesiui .....___

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu;

Metams _ _______ _____  87.00
Pusei metų _______________ 3.50
Trims mėnesiams —____   1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui •••••••••••••75c

Lietuvon ir kitur užsieniuos* 
(Atpiginu)

Metams 88.00
Pusei metų --------- ---------------- 4.00
/rims mėnesiams _____ _ — 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Na, tai ve, kaip tautininkai 
darbuojasi Susivienijimo “la
bui”. Skundžia jį teisme ir da
ro jam bereikalingas išlaidas!

O tuo tarpu toks ponas Ra- 
ginskas “Tėvynėje” neseniai 
rašė, kad jam baisiai rupi SLA 
gerovė, ir jisai peikė tuos, ku
rie pakritikuoja organizacijos 
ydas.

Kova tarp juros ir sausže- 
mio eina be paliovos. Tai lėta, 
bet neatiaidi kova. Kur 
dien yra sausžemis, ten 
tūkstančius metų buvo 
Štai kodėl labai dažnai 
žemyje iškasama liekanos ju
ros gyvūnų. Dar nelabai seniai 
tai buvo tikra misterija, žmo
nės negalėdavo sau išaiškinti,, 
kokiu budu tie gyvūnai galė
jo atsirasti šimtus mylių nuo 
juros, šiandien tai jokios pa
slapties nesudaro.

Yra vietų, kur jura nuolat 
atakuoja sausžemį. Ji veržia
si pirmyn. Labai dėtai, labai 
nežymiai. Bet praeina desėt- 
kai ar šimtai metų ir, žiūrėk, 
jura pasistumia tolyn, užka
riauja kelioliką colių žemės.

Miestai, kurie prieš kelis 
šimtus metų buvo tolokai nuo 
juros,, šiandien stovi prie pat 
kranto. Daugelyje atsitikimų 
tie miestai stiprina krantus, 
kad vanduo negalėtų įsiveržti 
toliau, negalėtų užlieti mies
tus.
' Dai* įdomesnių dalykų yra 
atsitikę su kai kuriomis sak> 
mis. šiandien pasigendama ke^' 
lių salų, kurios prieš kelis šim
tus metų buvo gerai žinomos, 
jūreiviams. Jos yra net pažy
mėtos senovės žemėlapiuose, 
šiandien tose vietose ūžia ir 
banguoja jura.

Kas-gi atsitiko? Kur tos sa
los dingo?

Jas prarijo jura. Pamažu 
vanduo graužė ir naikino salų 
įrantus. Salos mažėjo, nyko, 
Pagalios, ir visiškai tapo vau- 

T__ _ dens apsemtos.
padaryta su Centro darbinių-1 Per paskutinius kelioliką me- 

itų daug buvo kalbama ®pie iš
nykusį Attatis žemyną-tkoa.’

SLA. KARPO SAVO IŠLAIDAS

Jau buvo minėta “Naujieno
se”, kad SLA. Pildomoji Tary
ba savo posėdyje, kuris įvyko 
pirmose kovo mėn. dienose, nu
tarė pakeisti “Tėvynės” for
matą ir “tabloid” (tokio dy
džio, kaip sulenkus ją per pu
sę), leidžiant 12 puslapių, ir su
mažinti darbininkų skaičių re
dakcijoje bei spaustuvėje. Tuo 
budu tikimasi sutaupyti orga
nizacijai apię ketvertą tūkstan
čių dolerių per metus.

SLA. organas dabar praneša 
apie kitus Pild. Tarybos pa
tvarkymus ekonomijos tikslais. 
Jisai rašo:

“Toliaus, kol ekonominė 
padėtis pagerės, nutarta su
laikyti išmokėjimus iš ‘Tė
vynės’ Bendradarbių ir Svei
katos Skyriaus Fondų. Pildo
mosios Tarybos nariai savą 
valia sutiko- nusimažinti už 
sugaištą laiką dienpinigius 
iki $6 į dieną, kartu reika
laujant, kad ir SLA. Pasto
viųjų Komisijų nariai tokį 
atlyginimą imtų. Taipgi nu
tarta sumažinti dešimtu nuo
šimčiu skiriamą atlyginimą 
Prezidento ir Iždininko rašti
nių tarnautojoms, kaip tatai

kių algomis. Instruktuotas

Ūmiausioje ateityje, kuomet 
aplinkybės ir pertvarkyto 
darbo sąlygos Centro rašti
nėje leis, sumažinti ir šios 
raštinės štabą.” 
šituos Pild. Tarybos nutari

mus SLA. nariai priims su pa
sitenkinimu. Visi supranta, kad 
algų kapojimas arba tarnauto
jų štabo mažinimas nėra malo
nus dalykas organizacijos virši
ninkams, nes darbo žmonės ko
voja už būvio pagerinimą ir 
darbo naštos palengvinimą; o 
čia atrodo, kad viršininkai el
giasi, kaip “išnaudotojai”. Bet 
organizacijos gerovė stovi aukš
čiau, negu atskirų žmonių' nau
da.

Sumažindami atlyginimą sau 
už sugaištą laiką, Pild. Tary
bos nariai davė pavyzdį, kad 
reikia pasiaukoti.

Tačiau, kaip dabar suprasti 
pasielgimą tų neva veikėjų, ku
rie drįsta Susivienijimą be pa
mato skųsti teismui, kaip tai 
padarė pp. Kamarauskas su 
Raginsku Wilkes-Barre’je? Kuo
met Pildomoji Taryba deda vi
sas pastangas sumažinti orga
nizacijos išlaidas, tai tie vyrai 
tyčia traukia ją į bereikalingus 
nuostolius.

IR JIE SU SAVO DVYLEKIU

Brooklyno stalinčų laikraštis 
skundžiasi, kad ir bolševikai bu
vę “skriaudžiami”, nes, kai jie 
pradėję steigti savo “darbinin
kišką” susivienijimą, tai prieš

: Apie įvairius Dalykus j

KOVA SU JURA
Jura nuolat atakuoja 

sausžemj. — Juros 
krantų kitėjimas. — 
Atlantis. —Salos, ku
rias prarijo jura. — 
Naujų salų atsiradi
mas. — Olandai “tve
ria” sau žemę. — Zui- 
der juros sausinimas. 
— Nusausinta jura 
galės pramaitinti 3,- 
000,000 žmonių.

šian- 
prieš 
jura, 
saus-

juos buvę skundų, o ‘‘Naujie
nos”, girdi, tylėjusios.

Tačiau Mizaros ir Bimbos 
“užmiršta” publikai priminti tą 
faktą, kad jie patys pirmutiniai 
Susivienijimą skundė. Laike 
Chicagos seimo jie bandė teis
me • gauti “indžonkšiną” prieš 
seimą. Paskui jie užvedė bylą, 
reikalaudami turto iš Susivie
nijimo. Tie jų skundai buvo to
ki tušti, kad teismas juos griež
tai atmetė, \ ir bolševikai gavo 
“ilgą nosį”.

Tad, jeigu komunistai nesi- 
sarmatijo bėgti į “buržuazišką” 
teismą ir skųsti organizaciją, 
kurios nariai jie tuomet dar 
buvo, tai kodėl jie nepripažįsta 
teisės savo oponentams kovoti 
prieš juos tokiu pat budu?

Labai juokingai butų pasiro
džiusios “Naujienos”, jeigu jos 
butų gynusios bolševikus nuo 
to, ką jie patys pirmutiniai 
pradėjo daryti. Tai butų vis- 
tiek, kaip kad protestuoti prieš 
tai, kad peštukas, pradėjęs peš
tynes, gavo pramuti galvą.

Bimbininkai be reikalo čia 
kiša savo, dvylekį. Kada spauda 
smerkia skundikus, tai ji reiš
kia kulturihgos visuomenės pa
sipiktinimą tokiais nedorais gai
valais. O pas komunistus jokių 
padorumo principų nėra. Jie 
net idėjinėje kovoje nesisarma- 
tija vartoti gengsterių priemo
nes: “blekdžekį”, kumščią ir tt. 
Todėl kalbėti su jais apie tai, 
kas padoru, o kas ne, butų tuš
čias burnos aušinimas.

žinoma.

tinentą). Nemažai net knyjn 
apie tai parašyta. Spėjama, 
kad tas žemynas buvo kažkur 
Atlantiko vandenyne. Buvęs 
jis gal tokio dydžio, kaip Eu
ropa.

Ar kada toks žemynas iš 
tiėsų buvo, tikrai negalima pa
sakyti. Tikslių įrodymų nėra. 
Nors senovės' filosofai (vy
riausiai Plato) savo raštuose 
ir mini Atlantis.

Iš kitos pusės, yra 
ir priešingų reiškinių. Būtent 
vietų, kur jura atslūgsta ir už
leidžia vietą Sausžemiui. žino
ma taip pat ir salų, kurių se
novėje nebuvo. Jos tarsi išdy
go iš juros.

Ligi šiol žmogus į tą kovą 
nesikišo. Jis I- buvo pasyvus 
gamtos jėgų veikmės liudinin
kas. Jis buvo bejėgis kovoti 
su juta, sulaikyti jos besiver- 
žymą.

1 Ir ką jis, menkas vabalas, 
galėjo padalyti banguojančiai 
įr rūsčiai jurai? Jis turėjo nu^ 
silenkti ir pasiduoti jos malo
nei.

Bet žmogus nestovėjo vieto
je: jis progresavo, tobulino 
mašinas, tobulino kovos įran
kius. Rezultate jis šiandien 
siekiasi ir jurai uždėti apinas- 
rį, sulaikyti ją nuę tolimesnio 
besiveržymo. ’

Pirmas bandymas daroma 
Olandijoje. Ir tai labai įdomus 
.bandymas. Tas kraštas, kaip 
žinia, yra labai tirštai apgy
ventas. Gyventojams sunku iš
simaitinti, nes trūksta žemės. 
Olandai tad sumanė atkariau
ti žemę nuo juros., Ir tai jiems 
sekasi.

Prieš kelis šimtus metų ju
ra pradėjo olandams daryti 
nemalonumų, — paveržti iš jų 
žemę. Jų teritorijoje susidarė 
taip vadinama Zuider jura 
(Zuider Zee), kurios plotas yra 
maždaug toks, kaip Rhode 

’lsland valstijos. Tą jurą olan
dai ir sumanė nusausinti.

‘ Vienas sąmojingas franeuzas 
kartą pasakė: “Dievas sutvėrė 
žemę visoms tautoms, išėmus 
olandus: pastarieji patys sau 
tveria žemę”.

Olandai 
“tveria”

Tai labąi vykęs pasakymas. Zuider jura*, kaip
andai iš tiesy pa ys sauį^ . 15s mai.

.veria” žemę, paverždami ją t ‘'L . ,
iš juros. Jau Ąą^ąr olandai tu* j tinti 3,000,000 žmonių .
vi daugiau ssų^Mio, negu jie . .....

Rašomųjų mašinėlių ekspertai lygina adv. Waitches ir graboriaus Bagdono rašomąsias mašinė
les. Jie nustatė, kad pabastos Kelly “testamentas” buvo parašytas J-. J. Bagdono mašinėle.

turėjo prieš penkioliką metų.
Sumanymas nusausinti Zui

der Zee kilo prieš kelis desėt- 
kus metų. Nors faktinai dar 
septynioliktame šimtmetyje 
matematikas Simon Stevin iš
reiškė nuomonę, kad tai gali
ma padaryti. Praeito šimtme
čio pabaigoje susikūrė moks
liška orgąnizaciją, ktfri juros 
nujsausinįifto klausimą pradėjo 
rimtai*, studijuoti? Organizaciją 
pakvietė Dr. Cornelis Lėly, pa
garsėjusį inžinierių, ir pavedė 
jam išdirbti planą.

Per penkis metus Dr. Lėly 
pagamino smulkmenišką planą 
juros nusausinimui. Jo apskai
čiavimu, išlaidos turėjo siekti 
$100,000,000. Sukelti tokią mil
žinišką sumą pinigų Olandijai, 
žinoma, buvo labai sunku. Tad 
per 24 metu's nieko nebuvo da
roma. Tuo labiau, kad prasi
dėjo. pasaulinis karas, kuris 
pagimdė Europoje didžiausią 
suirutę. /

Bet kai tik karas pasibaigė, 
olandai" ir vėl ėmė galvoti apie 
juros nusausinimą. Tuo laikų 
mįnisterių kabinete jau buvo 
Dr. Lėly.

Prasidėjo rimtas darbas. 
Sunkus ir daug ištvermės rei
kalaujantis darbas. Nedideliais 
sklypais ZiVider jura yra sau
sinama. Ji, taip sakant, yra už
tveriama, užtvenkiama , ir nu
sausinama. Reikalingos ' yra 
milžiniškos tvankos ir didelės 
pumpavimo stotys, kurios dir
ba dieną ir naktį. Vienojo tik 
vietoje dvi stotys per dieną 
išpumpuoja 4,500,000 tonų van
dens! Ir tai vyksta diena po 
dienos, mėnesis po mėnesio, 
metai po metų.

Ligi šiol olandai jau nusau
sino kelioliką tūkstančių akrų 
juros. Bet tai tik maža dalis. 
Zuider juros plotas sudaro 867 
ketvirtainiškas mylias. Tad 
ims dar daug metų, kol visa 
jura bus nusausinta 
užbaigtas.

Olandijoje žemė 
brangi. Dar nelabai 
vieną akrą buvo mokama' ke
turi šimtai su viršum dolerių. 
Nestebėtina todėį, kad olandai 
taip atkakliai kovoja už kiek
vieną žemės sklypą. Juoba, kad

ir darbas

yra labai 
seniai už

MRS. BELLA BUTMAN.

kurios namuose turtingas pa
basta Kelly mirė ir kuriai “tes
tamentu” buvo paliktas veik 
visas, jo turtas. Ji, y ra alinės ir 
“flaphouse” savininkė, 651 W. 
Madison St., pasižymėjusi ne 
vienu skandalu. Jos sūnūs yra 
policijos nušautas už pasiprie
šinimą laike arešto.

Kaltinamieji šešilie 
tuviai atiduoti 

grand jury
(Tęsinys iš 1-mo pusi.)

Mrs, Bella Butman
Syarbiausį šioje byloje vaid

menį vaidina lietuvė Mrs. Bella 
Butman, pas kurią pabastas 
Kelly gyveno ir mirė ir kuriai 
jo “testamentu’^ buvo užrašytas 
veik visas jo turtas.

Ji su sunum ir dviem kitais 
žmonėmis gyvena 6743 Irving 
Bark. Blvd. Ji sakosi esanti 
turtinga ir turi alinę ir “flop- 
house” (pigiuosius kambarius) 
651 W. Madison St. Jos “flop- 
house” Kelly/ir buvo apsigy
venęs, išsiderėjęs sau pigjausį 
kambarėlį. Bet prieš mirti jis 
buvo perkeltas į jos namus ir 
ten jis mirė.

I *' '' ' /■ /L-, ■

Ji jau‘ ne pirmą sykį “pagar
sėjo”. Jos sūnūs Louis, 19 m. 
liko suimtas 1931 m., bet iš 
policijos stoties pabėgę. Poli
cija sako, kad jam pabėgti pa
gelbėjo motina. Tečiaus lais
vėje jis'neilgai buvo, kadangi 
už virš menesio laiko, spalio 

da nesidavė areštuojamas.
Kitą sykį ji pagarsėjo, kai 

dingo jos rūbuose paslėpti $2,- 
000. Tada buvo suimti lietuvis 
kriaučius, kuris jai pagelbėjo 
pinigus į drabužius įsiūti, vie
nas 18 gatvės apielinkės lietu
vis alinės savininkas, kurioj ji 
svečiavosi, taipjau keli kiti lie
tuviai. Bet iš to nieko neišėjo, 
nes kaltininkų surasti nepasi
sekė.

Aiškėja ir Kelty asmuo
Vis dar tebėra neaišku kas. 

yra tas paslaptingas miręs tur
tuolis pabasta James Thomas 
Kelly. Atkasus jo lavoną bus 
bandoma nustatyti ir jo asme
nybė.

Mrs. Butman sako, kad jis 
lietuvis Tarnas Kalys. Taip iš- 
pradžių ir buvo paskelbta, taip 
buvo manyta ir dabar. Tečiaus 
atsiranda žmonių, kurie jį pa
žino pirmiau*.

Jo pažystami sako, kad jis 
gimė Bostone, 62 m. atgal. Jo 
tėvas buvo Edward ir Elizabeth 
Dwyer Kelly. Manoma, kad jie 
palaidoti Chicagoje.

Kelly jaunystėj su tėvais per. 
sikėlė j Chicago ir dirbdavo už 
bartenderį. Kartą jis susimu
šė su kostumeriu, jį netyčiomis 
užmušė ir pateko 14 metų ka
lėj iman. Joliet kalėjiman jis 
liko pasodintas 1903 m., bet iš 
jo išėjo 1911 m. Nuo to laiko 
jis ir gyveno su pabastomis, 
nors turėjo savo puikius na
mus, kuriuos jam paliko tėvai.

Nors ir turtingas, jis gyve
no labai skurdžiai, buvo visuo
met apdriskęs, dirbo prie gele
žinkelio už supirkėją ir nuola
tos keliaudavo. Buvęs nevedęs. 
Prieš kelis metus jis buvo su
žeistas automobilio ir ilgai gu
lėjo ligoninėje. Po tos nelaimės 
pradėjo pasireikšti protinis pa
krikimas.

Kaip, jis susikrovė savo didelį 
turtą, niekas tikrai nežino. Spė
jama, kad jo. tėvai buvo turtin
gi, daug uždirbę su išradimais. 
Jie jam ir paliko nemažą turtą, 
taipgi kelis namus. Bet jis nie
kad pinigų su savim nesinešio- 
davo, nes, pasak jo, ten kur jis 
gyvenąs, negalys laikyti ir kvo- 
terj.

Tečiaus <tas skupuolis pereitą 
mėnesį buvo išsiėmęs iš banko 
$1,400. Prieš pat mirtį jis išsi
ėmė $700. Kam išleido tuos pi
nigus, niekas nežino.
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Automobilistai sau
gokitės, kondukto
riai ne jūsų draugai!

Zarazą patriotas sto
ja ginti savo kraštą
Dėl Zarasiškių kliubo suorga

nizavimo
Nenustebėkite jei gausite pa

kvietimą į policijos nuova
dą. Tai bus konduktorių dar-

Automobilistai, jei pamaty
site gatviakarį ir jame rustų 
konduktorių ir motormoną, 
minkite ant brekių kiek gy
vi.

Nuo šiandien jie nebe 
draugai.

Chicagoje dabartiniu 
yra varoma “Atsargumo

kurios tikslas yra su- 
automobilių nelaimių 
skaičių. Visiems gat- 
motormonams ir kon-

jūsų

laiku 
kam-

panija”, 
mažinti 
ir aukų 
viakarių
duktoriams buvo duotos tam 
tikros blankos, ant kurių jie 
turės išrašyti numerius tų au
tomobilių, kurie neatsargiai 
važiuoja ir laužo įstatymus.

Pav., jie užsirašys numerius 
automobilių, kurie nesustoja, 
kai gatviakaris išleidžia kelei
vius, arba kurie lenkia gatvia- 
karį iš kairės pusės, etc.

Taip nusidėję motoristai bus 
pašaukti į nuovadas “pamokai”, 
o du kart taip nusižengus, jie 
busią nubausti.

Taip bent sako kapitonas 
David Flynn, kuris yra trafi- 
ko biuro viršininkas.

Valdžios agentai lan 
ko alines; ieško nele

Iš 402 aplankytų alinių, tik 189 
buvo “neprasikaltusios”

50 federalių agentų ir kita 
tiek policistų dabartiniu laiku 
“daro vizitus” visoms Chicagos 
alinėms. Jie ieško, pirmiausiai, 
nelegalus degtinės, ir, antra, 
bando patirti, ar aludininkai 
prisilaiko įstatymų: moka ak- 
cyzus ir neklastuoja mokesčių 
ženklus ant butelių.

Agentai ikišiol aplankė 402 
alines ir atrado, kad iš to skai
čiaus tik 189 alinės prisilaikė 
įstatymų ir nešinkavo samogon- 
kos. Daugiau negu pusė alinių 
buvo “prasikaltosios”.

Tūlas laikas atgal “Vilnyje” 
tilpo žinutė, kurioje apgailes
taujama, kad susitverė Zara- 
siškių kliubas. Nors korespon
dentas nežinąs kokiais pama
tais tas kliubas sutvertas, vis
gi spėjąs, kad iš to kliubo nau
dos niekam nebusią.

Gerai, kad kai kas moka iš 
kalno atspėt, kad iš to kliubo 
niekam naudos nebus. Bet ran
dasi žmonių, kurie kitaip su
pranta kliubo reikšmę. Kliu
bas, jeigu jau ir neatneš dide
lės naudos iš karto, vienok ir 
blėdies niekam nepadarys. 
Kliubas buvo sutvertas demo
kratiniais pamatais, be skirtu
mo pažiūrų, bet tik' zarasiškis 
ar zarasiške* gali / priklausyt 
su visa šeima ir tai tik už vie
ną dešimtuką į mėnesį. Jie ga
lės gvildenti geriau jiem su
prantamus Lietuvių visuome
nės reikalus, o ypač Zarasiš- 
kių.
Zarasai — gražiausias Lietu

vos kampelis
Virš minėtas kliubas buvo 

suorganizuotas daugumoj dėl 
to, kad parodžius Lietuvių vi
suomenei, jog ir Zarasų kraš
tas randasi ant žemės kamuo
lio, nes iki šioliai tas musų 
gimtinis kampelis beveik buvo 
užmirštas. Ypač Lietuvių spau
doj retai pamatysi kad ir trum
pą žinutę apie Zarasų kraštą. 
O tuom tarpu, jau net svetim
šaliai, kurie lankėsi Lietuvoj, 
pripažino gražiausiu gamtos 
žvilgsniu kampelį Lietuvoj — 
Zarasų kraštą.

O taipgi, kaip Lietuvoj, taip 
ir Amerikoj turime gana auk
štą laipsnį pasiekusių Zarasiš- 
kių kultūros žvilgsnųi, .kuyie 
veikia visuomenės labui. Tik- 
tai susipažinkime su jais įr 
veikime iš vien, o laikui bė
gant gal ir labai naudingų dar
bų nuveiksime. Tai dėl ko mes 
turėtume atsilikt nuo kitų sa
vo tautiečių, kurie turi įsikū
rę savo kliubus, pavyzdžiui, 
Kupiškėnai, Zagariečiai, Kruo
piškiai ir t. t.?

Vajasiškietis.

mokratų partijos politinė maši
na pasirodė visoj sava galybėj, 
gaudama savo kandidatui 9409 
balsus, o likusieji kandidatai 
tesurinko 9576 balsus. Praeitis 
parodė ką politinė mašina su
geba padaryti—prižadais poli
tinių darbų, švaistymu pinigų 
precinktuose, kad gavus balsų 
Taip pat keli precinktai atsi
žymėjo klasta vime atskaitų.

Nepriklausomiems piliečiams, 
kurie aktyviai dalyvavo O. E. 
Northrup rinkimuose, tapo ati
darytos akys. Daugelis pirm to 
manė, kad tik pasakaitė yra., 
kad laikraščiai ir nevienas yra 
aprašęs apie suklastuotus bal
savimus. Piliečiai 19 wardoj 
subruzdo, organizuojasi atei
nantiems aldermanų rinkimams, 
ir mums lietuviams piliečiams 
tos wardos yra pravartu akty
viai dalyvauti aldermano O. E. 
Northrup kampanijoj. Todėl, 
tie, kurie norit prisidėti vieno
kiu bei kitokiu budu prie rin
kimų, praneškite, paduodami 
savo vardą ir pravardę, O. E. 
Northrup raštinei, 9244 Vincen- 
nes Avė. tel. Beverlly 6888.

Lietuviai, sudarykime savo 
veikiančią komisiją, taip kaip 
kitos tautos sudarė, ir veikime 
iš vieno.

—Vietinis ir Kaimynas.

vos, pribuvo i New Yorką ląivu 
‘Bremen”, kovo 8 d. ir šiaip 
dien, 5:30 vai. vakare pribuvo 
Čhicagon, Baltimore & Ohio 1D 
nijos traukiniu.

P-s Antanas Rubliauckas, 
malonėkite nuvažiuoti ją pasi
tikti.

Naujienų laivakorčių skyriaus 
vedėjas T. Rypkevicz.

Pąsiklausysite gražių musų 
liaudies dainelių ir muzikos, 
taipgi išgirsite kas dedasi Ma
kalų šeimynoje, kurioje nuola
tos būna žingeidžių momentų.

Taipgi bus visiem naudingų 
pranešimų apie įsigijimą iš 
Budriko krautuvės per atei
nančią savaitę plaunamų ir pre- 
sijimo mašinų specialęmis kai
nomis. Pasinaudokit. K.

nininkų ir muzikų, kurie iš-[bų ir svarbių pranešimų, bei 
pildys keletą gražių kompozi- kitokių įdomybių. Todėl ne
rijų bei liaudies dainelių. O pamirškite pasiklausyti.
tarp dainų bus muzikos, kai- — Rep. R. J.

UZ DYKA!

RADIO Bus gražių dainų, mu
zikos ir įdomių kalbų

77 metų tėvas išpėrė 
kailį 54 metų sunui

Rinkimų atgarsiai 
Roselando 9-tam ir 

19tam warduose

Šįryt p. Rubliauskie 
nė atvažiuoja 

Čhicagonh

Olga Rubliauskienė, iš Lietu-

1935
Metų Mados 

Populiariškiausius
ŠALDYTUVUS
General Motors

Frigidaires
Galima įsigyti

Pragress
KRAUTUVĖJE

Budriko Radio Pro
gramas

Sekmadienį nuo 1 vai. po 
pietų iš didžios WCFL radio 
stoties bus puikus radio pro
gramas, kurį patieks Jos. F. 
Budriko radio ir rakandų krau
tuvė, 3417 S. Halsted st.

Progresą Furniture Compa-. 
ny krautuves pastangomis, 
rytoj, nedūldienį, litą valandą 
prieš piet, per stotį W. G. E. 
S. oro bangomis eis regulia- 
lis radio programas.

Patirta, kad jo išpildymui 
susirinks keletas žymių dai-

MIKE DZIMIDAS i
PRISTATO VISIEMS
BISMARK BEER
DIENĄ IR NAKTĮ. PAŠAUKITE TELEFONU

Lafayette 0401, 4138 ARCHER AVENUE

ŠEIMYNIŠKAS VAKARĖLIS
— Rengia —

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

H0LLYW00D SVETAINĖJE
2417-19 West 43rd Street.

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

Kviečia visus atsilankyti RENGIMO KOMISIJA.

Su kiekvienu PARLOR SETU — dovanai:
Lempa. (Parlor setai musų pačių padirbti 
garantuoti ..................  R f) *r

VVhvU aukščiau)

Su kiekvienu 3 dalių Bedroom Setu — dovanai: 
“BEDROOM” KARPETAS.

(Bedroom setus parduodame Kft
nuo ................... .................. VW«wU aukštyn)

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

(DINING ROOM SETŲ KAINOS Eft
nuo ................................................. WV«W V aukštyn)

^Pirkdami skalbiamąją mašiną—gausite Prosinimo 
mašiną veltui.

LINOLEUMAI UŽ DYKĄ su kiekvienu GESINIU PE
ČIUM, kurie parsiduoda už f?

jų tikroji vertė $69.00.................................
Rankinis, $11.00 vertės, Valytuvas dovanai su kiekvienu
VACUUM CLEANER už .......................... Efl

Daug kitų bargenų. CvavU

Grindine

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS
Viskas patogiai naujai įtaisyta.

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

JOKŪBO PLAUSKOS ALUDE
Mąndagus pątarnavimas, įvairus gėrimai.
3318 South Morgan Street

Turime keletą Parlor Setų, truputi vartotų ir “Floor 
Samples”—kuriuos atiduodame už labai mažą^kainą.

Walter Witt pagalvojo, kad 
jis jau suaugęs ir gali daryti 
tą, kas jam patinka. Nuėjo 
jis j alinę, prisipildė skystimu 
ir grįžo namo pilnas linksmy
bės ir dainų.

“Eik gulti, tu girtas,” suba
rė jį tėvas, William Witt, 77 
metų senis, 1851 Fremont st.

“Aš manau, kad aš esu pil
nų metų ir darau kas man pa
tinka. O tau, tėve, štai,” sū
nūs palaidūnas drožė tėviri į

Tada tėvas parsivertė savo 
sūnų, kuris yra 54 metų am
žiaus, ant kelių ir išvanojo jam 
kailį. Incidentas užsibaigė Hud- 
son policijos nuovadoje, kur 
sūnūs gal dar ir dabar graud
žiai verkia.

Chicagoje suėmė dvi 
grandrapidietės pa

bėgusios iš namų
Chicagoje buvo surasto dvi 

mergaitės, kurios apie dvi sa
vaites atgal atbėgo čia iŠ Grand 
Rapids, Michigan.

Abi atvyko į “didelį miestą” 
“hičhaikindamos”. Abi tuojau 
gavo darbus. Viena, Geraldine 
Roorda, 16 m., buvo rasta dir
banti adresu, 3917 FTontier Northrup, 
(įvenue, o antra, Eloise Cahill, 
18 m., Clarendon Kilis priemies
tyje.

Nors 9-toj wardoj rinkimai 
į aldermonus užsibaigė sif va
sario 26 d. ir Arthur Lindell 
tapo išrinktas aldermanų, at
einantiems 4 metams, bet mu
sų piliečiai norėtų žinoti kaip 
tai atsitiko. Stipri 9 wardo 
demokratų organizacija, kurią 
rėmė Leslie V. Beck, pralaimė
jo nepaisant ir J. P.. Waitches 
atsišaukimo, o Lindell laimėjo 
su pagelta pakrikusios repub- 
Likonų organizacijos, ir kelių 
neužganėdintų demokratų, ku
rie praeityj kandidatavo į urė
dą ir pralaimėjo.

{ tą galima atsakyti, kad va
sario 26 kampanija rėmėsi vien 
tik ant pažadų. Tas, kurs dau
giau politinių «darbų pažadėjo 
—laimėjo rinkimus. Nors pa
žadai, užvis politinių darįų yra 
jau pasenusi politikierių meš
kerė, bet vis dar suranda tar
pe musų tokių paikų, kurie tam 
tiki. Mano apielinkėj mažai 
beliks tokių, kuriems šioks toks 
politinis darbas nebuvo paža
dėtas. Laimėtojams priklauso 
“manta” taip sako anglų pa
tarlė. Aš tik tiek galiu pasa
kyti, kad “Barnum was right”.

19tam Warde
19 ' wardos piliečiai balandžio 

2 iŠ naujo balsuos už alder- 
mauus— tarp, dviejų.— (k E.

dabartinio nepri
klausomo ir John J. Duffy, ku
rį remia demokratų {Partijos 
mašina. Vasario rinkimuose de-

RO OSEVELT
FURNITURE CO. Ine.

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

Tel. Seeley 8760 
CHICAGO, ILL.

> NORTH-WEST
Sportirig Goods Manufacturing Co.

Pilnas Pasirinkimas Atletikos ir Skautų Įrengimų
North Side Krautuvė ir Dirbtuve. South Side Town of Lake Kraut.

1628-30-32 Milwaukee Avė. 4536-38 S. Ashland A ve.
Telefonas Humboldt 9179

KLAUSYKITĖS

PASAKYKITE KITIEMS

A

Nauji Frigidaire 
/ Pagerinti, 

Pagražinti ir 
Visom šeiininiiakčm

Patinka

PROGRESS
KRAUTUVĖJE

Nustatytos 
Labai Mažos 

Kainos 

’99^>
iv aukščiau.

Lengvus Išmokėjimai 
Pagal išgalę — 

Nuolaida už 
Senas ledaunes — 
Saugiausioji Vieta

PIRKITE ČIA DABAR 
TAUPYKITE PINIGUS

3224 So. Halsted St.
Tel. Victory 4226 

Vedėjas J. KALEDINSKAS 
; Duodame gražius radio pro- 
grainus kas uedėlią 11-tą 

vai. prieš pįetus.

........       „ II ..

Telefonas Yards 3416

IŠDIRBA:
UNIFORMAS BEZBOLUI
UNIFORMAS BASKĘTBOLUI
UNIFORMAS TENISUI
UNIFORMAS GIMNASTIKAI
UNIFORMAS TREKIUI
UNIFORMAS HARCERSTUVUI
UNIFORMAS SKAUTAMS
UNIFORMAS MUZIKANTAMS
UNIFORMAS LENKŲ SAKALAMS 
UNIFORMAS MOTERŲ LEGIJONUI.

HARWOQD BEZBOLO IR INDOORBALLSPARDAVĖJAI , ... , v
Rašykite mums prašydami atsiųsti jums veltui musų trofijų ir meda
lių katalogą. Mes išdirbame. visokio tipo džėketus, vėliavukes ir vėlia
vas kliubams ir’ draugijoms. PIRKITE TIESIAI Iš DIRBTUVĖS.

Jąs galite girdėt vėliausias 
naujienas per savo RADIO 
lietuvių kalboj

KAS ANTRĄ RYTĄ
8:30 valanda ryto iš stoties 
WGES, 1360 kilocycles.

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ
ŠVEDlĮrAMERIKOS UNIJA

Išplaukia iš New Yorko. moderniškuoju baltu

Panedėly, 8:30 vai. ryto, WGES.
Seredoj, 8:30 vai. ryto, WGES.
Pėtnyčioj, 8:30 vai. ryto, WGES.

čia jūsų didžiausias dienraštis Naujienos paduo
da oro bangomis žinias iš viso pasaulio, iš Lietu
vos, iš visos Amerikos ir iš Chicagos.

MOTORLAIVIU GRIPSHOLM
Gegužės 25 dieną, 1935 m

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

LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO., 
“NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

1739 So. Halsted St, Chicago. UI.
4 Autorizuota Agentūra

SWĘDISH AMERICAN LINE

Šitie žingeidus Naujienų pranešimai yra girdimi 
per radio visoj Chicagoj, o taipgi šiose lietuvių ko
lonijose: Argo, Aurora, Batavia, Berwyn, Blue Is- 
land, Calumet City, Chicago Heights Cicero, De 
K»lb, Gene va, Harvey, Hammond, East Chicago, 
Indiana Harbor, Joliet,, Kenosha, Lemont, Maywood, 
Melrose Park, Michigan City, MUwaukee, North 
Chicago, Racine, Rockdale, Riverside, Summit ir 
Waukegan.

Tuo laiku jau esate, visi sukilę. Taigi 
atsisukit savo radio ir klausykitės.

Seredos vakarais Naujienų radio programai duodami iš 
stoties WSBC 9 vai. vakaro. Yra girdimi tik Chicagoje, 

Ciccroje ir apielinkėse.
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Naujausias Mechaniškas Medvilnės Rinkėjas — Greitumo Rekordas

Andrew W. Mellon

John D. Rockefeller

Gen. Rudolpho Gražini

nes

Rev. Charles E. Coughlin

darbininkų. Tada bedarbių armijaren

Sir Malcolm Campbell

t*X****«**»>WiX*i" rįhWb

Ann Dvorak

ŽYMI KINO 
artiste.

MIAMI, FLA 
SICA Smith, 
gražuolių tapo 
“Miss Florida” 
eina iš Miami.

. — JES-, 
kuri 250 

išrinkta
’. Ji pa-

GEN. RUDOLPHO 
Gražini, italų ekspedici
nes armijos vadas. Jei
gu4 kartais kils karas su 
Abisinija, tai jis vado
vaus italų armijai.

KATHERINE NEWHAUS Iš HOUSTON, TEXAS 
ir Winthrop Rockefeller (paskilbusip Rockefellerio anū
kas), kurie neužilgo rengiasi apsivesti.

Senator Huey P. Long

GEN. HUGH S. JOHNSON, BUVUSIS NRA. AD 
ministratorius, kuris New Yorke griežtai pasmerkė kun 
Coughlin ir senatorių Long.

DAYTONA BEACH, FLA. — SIR MALCOLM CAMPBELL, ANGLŲ “GREI 
tumo karalius”, kuris su savo automobiliu “Bluebird” padare 276.8 mylių per va
landą. Tai naujas greitumo rekordas.

PINEHURST, N. C.— 
II. B. Davidson ir jos 
vyras. P-ia Davidson 
prieš kiek laiko miste
riškai pasimirė. Spėja
ma, kad ji galėjo būti 
nužudyta. Apsivedė ji 
tik prieš 2 mėnesiu.

CHICAGO. — JEAN VALERIE 'JOHNSON, KURI 
serga labai reta liga, “pneumococcic peritonitis”.

Ji laiko rankose iš prezidento Roosevelto gautą su
raminantį laišką.

MEMPHIS, TENN. — MECHANIŠKAS MEDVIL- 
rinkėjas, kuris per dieną gali surinkti daugiau? med

vilnės, negu vienas darbininkas per visą sezoną. Tą 
mašiną išrado broliai Rust.

Prie medvilnės rinkimo dirba apie 3,000,000 žmo
nių. Kai mašinos pavaduos rinkėjus, tai pakaks 60,000 

dar labiau padidės.

NETOLI ROMOS BAIGIAMA ATKASTI CIRCUS MAXIMUS (MILŽINIŠKAS 
cirkas), kur senovės romėnai susirinkdavo praleisti laiką. Cirko arenoj eidavo 
gladiatorių rungtynės, visokios lenktynės ir 1.1.

Kiekvienais metais nuo rugsėjo 15 ligi 20 d. cirkas sutraukdavo desėtkus tūk
stančių žmonių.

Apie 549 m. po Kristaus gimimo cirkas tapo panaikintas. Trobesiai ir aikštė 
liko žemėmis užnešta.

čia palydoma senovės artistų paveikslai, kuriais atvaizduojama cirkas.

Adelaide Meyer
NEW YORK. — ADELAIDE MEYER, PASIŽY 

mojusi akrobatė. Dienomis vienoj firmoj ji eina sekre
torės pareigas, o vakarais treniruojasi. 1936 m. ji 
giasi dalyvauti olimpiadoj.

WASHINGTON, D. C____SENATORIAI NORRIS IR LONG BANDYS PRA-
vesti įstatymus, kuriais einant butų galima išvengti susikoncentravimo milžiniš
kų turtų kelių rankose. To butų galima atsiekti, sako jie, dideliais mokesčiais, 
kuriuos turėtų mokėti milionieriai. \

čia telpa paveikslai žymiausių Amerikos multimilionierių, kuriuos labiausiai 
paliestų tie įstatymai.

DR. WALTER A. JES- 
SUP iš Carnegie Founda
tion, kuris sako, jog musų 
dienų studentai sunkiai 
dirba ir rimtai ruošiasi 
gyvenimui.

Multi-millionaire* in United State* who*e fortune* are threatened by taxation

jUauilce Čhevulier
MAURICE

Chevalier, ki
no žvaigždė,

1
1 V-

i i

t
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VAKAR IR
ŠIANDIEN

Floyd Overby gali būti ke
liose vietose vienu ir tuo pa
čiu laiku. Leavenworth fede- 
ralio kalėjimo rekordai rodo, 
kad jis ten sėdi už vagystes. 
Kankakee bepročių namų <• re
kordai rodo, kad j iš ten sėdi 
kaipo nepilnaprotis. O Chica
gos policija tuo tarpu sučiupo 
jį važinėjantį po miestą vog
tu automobiliu. Dabar bando
ma misteriją išaiškinti.

BRIGHTON P ARK. —- Kovo 
3 d. Hollywood svetainėj įvyko 
Lietuvių Keistučio Pašalpos 
Kliubo susirinkimas. Narių da
lyvavo gana, diktas skaičius. 
Pirmininkas Jakavičia atidarė 
susirinkimą ir pranešė, kad fi
nansų ministerija dirba jau 
nuo seniai. Sharkis, Rudgalviu- 
tė ir Chapiutė priiminėjo narių 
duokles.

Biznio komisija dėl rengimo 
pikniko taipgi nepasiliko. Bara
nauskas ir Kondroška dalino 
serijas prie mokesčių stalo ir 
yra numatoma, kad piknikas 
bus pasekmingas. Piknikas 
įvyks birželio 16 d. Liepos dar
že.

Pasiėmusi didelį “bučerio” 
peilį, vakar pasipiovė Mrs. Ed- 
na Kroeger, 32 metų, 7508 W. 
Harrison st., Forest Parko gy
ventoja.

Chicago Better 
Committee paskelbė, 
kantj penktadienį bus 
ta “Chicago Better

Dainavo St. Rimkus
Pirmininkas pranešė, kad ap- 

švietos komisija yra sudariusi 
šiam susirinkimui programą. 
Jis apleido savo vietą ir pave
dė draugei Rudgalviutei tvar
kyti programą. Ji perstatė dai-Housing 

kad se- 
atidary- 
Homes”

paroda, Straus rūmuose, 
Michigan ir Jackson 
Įžanga veltui.

prie 
Blvd.

Phoenis, Arizonoje, 
žymus Chicagos daktaras, Dr. 
F. H. Martin, 219 Lake Shore! 
Drive. Jis parašė daugelį me- 
dikalių knygų.

mirė

Vagiliai privertė bučerį, 
Harry Krichiver, 1339 North 
Damen avė., atsigulti ant grin
dy ir išėmė iš registerio, $45.

Roselande buvo rastas nuo »
šalčio miręs Farley McBeth. 
37 metų, 11239 Watt avenue. 
Jis dirbo už klerką Mddžios 
šelpimo įstaigoje.

Sanitarinis distriktas paskel
bė, kad kovo 13 d., išmokės 
9% ant bonų, kurie yra pa
dengti, 1932 metų mokesčiui fe

-Paaišikgjo, kad pirmadienį, 
Stevens viešbutyje prasidės 
National Wine and Liųuor 
konvencija. Joje dalyvaus iš
dirbėjai, urmininkai ir kiti 
svaiginamųjų gėrimų biznių at 
stovai.

JONAS LEKAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 7 dieną, 9:00 valandą iš 
ryto 1935 m., sulaukęs puses 
amžiaus, gimęs Lietuvoje, Bų* 
dėlių kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

moteri Antaniną, po tėvais 
Baubliutė, kuri kilo iš Perlo* 
jaus parap. ir miestelio. Du sū
nūs, Joną ir Raymond, 5 duk
teris, Adelę, Oną .Leonorą, So< 
fija ir Josepiną. pusbroli Jus
tina Lekavičių ir giminės, o 
Lietuvoje broli Antaną, dvi se
seris Adelę ir Uršulę ir gimi
nės.

Kūnas pašarvotas randasi 
12401 South Union Avė.

Laidotuvės ivyks pirmadienį, 
kovo 11 dieną, 8:30 vai. iš ry
to iš namų i šv. Petro ir Po
vilo parapijos bažnyčią, kurio
je, atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iiš ten 
bus nulydėtas i šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Jono Lekavičiaus 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,1!
Moteris, Supus, .Dukterys, 
Pusbrolis’ir Gifnlnfti. •

< Laidotuvėse patarnauja Lai
dotuvių Direktorius ,S. D. La- 

| chavich ir Sunai, Canal 2515.

James Campo, gėrimų san
dėlio savininkas, 4200 Archer 
avent.‘e įteikė bylą teismui, ku
rioje reikalauja draudimo prieš 
miestą, kad policija nestabdy
tų jo nuo biznio varymo.

Po metų laiko ieškojimo, po
licija suėmė Detroite, Matthew 
X. Breen, kuris nužudė chica- 
gietj Michael Regan, 8223 Hous- 
ton avė.

Iš Keistučio Kliubo 
susirinkimo ir 

darbuotės
Priėmė 6 naujus narius; ruošia

si prie pikniko ir baliaus

nuoti St. Rimkų. Jam akompo- 
navo A. šokiutė.

Stasys Rimkus dainavo ke
turias dainas: “Nauja Gadynė”, 
“Linksmas Pavasarėlis” ir ki
tas. Po programo vėį eita prie 
susirinkimo.

Sekr. St, Narkis pranešė, kad 
į Kliubą įstojo 6 nauji nariai, 
kurie tapo priimti vienbalsiai.

Buvo pranešta, kad paįvairi
nimui Kliubo susirinkimų Ap
švietus Komisija tę» darbą ir 
toliau iki oras atšils.

Vis rezignuoja
Vajaus komisija gavimui 

naujų narių, beveik nieko ne
veikė. Tik veik kas susirinki
mas, kas norsi iš komisijos pri
duoda rezignacijas. Taip vis 
tenka, darinkti j komisiją. Ta
po darinkta M. Buda ir S. Kli
mavičius.

Prie apšvietos komisijos da
rinkta Puida, Valiukiene ir Di- 
jokiene. Visi jie darbštus keis-

DOMINIKAS ANDRULIS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

kovo 7 dieną, 9:00 valandą ry
te 1935 m., sulaukės apie 49 
metų amžiaus, gimęs Vaigu 
vos parap. ir miestelio.

Amerikoj išgyveno 88 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moteri Petronėlę, dvi dukteris 
Marijona Klukicne ir Oną Rob- 
bins, podukrą Zofiją Jonikas ir 
jos vyras žentas Clarence liob- 
bins, du sunu Joną ir Domini
ką. dėde Antaną Andruli 
pusbrolius Joną, 
Vincentą Andrulius 
Navicki ir giminės.

Kūnas pašarvotas 
1646 W. 46 St. J, J. 
lyčioj.

Laidotuvės ivyks 
kovo 11 dieną. 8:00 
iš koplyčios į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Dominiko Andrulio’ 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nulipdę Jiekame,
Moteris, Dukterys, Sunai A 
ir Giminės. f'!\ • Y

Patarnauja Laidotuvių Direk
torius L J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

4 
Aleksandrą, 

ir Leoną 

randasi 
Zolp kop- 
panedėly, 
vai. ryte

tutiečiai.* Tikrai jie pagelbės 
Kliubui ateityje.

Buvo pakeltas klausimas apie 
rašymą korespondencijų į visus 
Chicagos dienraščius. Bus ra
šoma į “Naujienas” ir kelis ki
tus laikraščius apie Liet. Keis
tučio Kliubo veikimą.

Nutarta išmokėti pomirtines 
8 mirusių narių, kurie apleido 
Keistučio Kliubą ant visados.

Netolimoj ateityje Keistučio 
Kliubas turės balių. Balius 
įvyks Hollywood svetainėj, 2417 
W. 43rd Street. Diena bus pa
skelbta vėlinu.

Sekantis Kliubo susirinkimas 
įvyks balandžio 7-tą dieną, 12 
vai., Hollywood svetainėj.

Visų narių pareiga dalyvau
ti susirinkime. Atsiveskite ir 
naujų narių į susirinkimą, kad

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

pagrabams.
3316 S. Halsted St.

Phone Boulevard 7314. Chicago. 111

Kliubą išaugįntumėm didesniu.
” J. D. Bendokaitis,

Kliubo reporteris.

Šįmet sumokėjo dau
giau už automobilių 

laisnius
Valstijos sekretorius 

ward J. Hughes paskelbė, 
iki vasario pabaigos, už auto
mobilių laisnitfs buvo surink
ta $12,540,000. Tai yra apie 
pusketvirto miliono daugiau 
negu pereitais metais.

Ed- 
kad

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

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

Čia

Muz. Instrumentai
MUSICAL INSTRUMENTS

GAISRO IŠPARDAVIMAS 
eina visu smarkumu 

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

NUO Rheumatizmo
FOR RHEUMATISM

susirasit

TRIJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

rubus į 25 minutes

LENDAX
WASH

Rūbų Skalbimui
Didžiausias

MOTERŲ 
PRIETELIUS

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

Pullman 8011

ko
tik
jums reikia

ANGLIS
COAL

RHEUMATIZMU SERGANTI
Jei viskas, ka mėginote, jus apvylė
— DAR-ME-LA be abejo atneš pa
lengvinimą, nes ji laužo ir prąšajina 
paraliziu, kuris atakuoja kūno dalis
— palikdamas sustyrusias rankas, ko
ja, strėnas, atima kalbą, ir tt. Dide
li butelis — $2.00. f

DAR-ME-LA LABORATORY, 
1715 N. Hermitage Ave„ Chicago, III.

PIENINE
DAIRY

Povilas Pilkis
Persiskyrė su šių pasauliu 

11 diena kovo mėn. 1932, m., 
sulaukęs puses amžiaus, gimęs 
Lietuvoje, Nemakščių parap., 
Raseinių apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą moteri Juzefą ir dvi 
dukteris Helen ir Christiną.

Liūdnai atrhinčiai musų bran
gaus Vyro ir Tėvelio bus lai
komos šv. Mišios Gim. Panelės 
švenčiausios Marųuette Parke 
bažnyčioje 11 d. kovo mėn.' 
1935 m. 7:00 vai. ryto. Kvie
čiame visus gimines, draugus 
ir pąžjstamus apsilankyti i pa
maldas.^

Mes Tave M 
Vyre ir Tėve J 
miršime. Tu uty

Lauk mus a
i

Nuliude lieka
Moteris

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

Atsišaukite tuojaus pas
M. C. LAZUTKA

3251 S. HALSTED STREET

Tikrai geros anglys
..... $5.60 

$5.35 
$5.25

ų brangiausjs 
kuoirtet neuž
ims? jau nebe-
Węisime. 

jna& J 
i 't- į 
ir Dukters.

šituo ląiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

alph R. Pacewicz
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 7 d. 12:40 vai. ryto 

1935 m. po ilgos ligos, sulaukęs 24 m. amžiaus; gimęs Chi
cago, III., 741 E. 92 PI. Paliko dideliame nuliudime tėvą, 
Paul, motiną Leoną Matson, seserį Sophia, brolį Edward 
ir tetą Sophia ir dėdę Stanley Pacewįcz ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi Thompson ir Zimmerman koplyčioj, 
9108—9110 Cottage Grove Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 11 d. 8 vai. ryto 
iš koplyčios Į šv. Juozapo, So. Chicago, parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į š'v. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Ralph R. Pacewicz giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Tėvas, Motina, Sesuo, Brolis, Tetą, 
Dėdė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja laidotuvių direktoriai; Thomp
son and Zimmerman, 9108—9110 Cottage Grove Avė. Tel. 
Triangle 1221.

TADEUŠAS GALKONTAS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

kovo 7 dieną, 12:50 valandą 
ryto 1935 m., sulaukęs 53 me
tų amžiaus, giftięs Telšių ap., 
Varnių pąr.. LaUsičių kaimas.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moteri Justiną, po tėvais Sta- 
sulaite ir giminės, o Lietuvoj 
seseri Marijoną ir giminės.

Kūnas pašarvotus randasi 
12515 Emerald ■ Avę.

Laidotuvės ivyks subatoj ko
vo 9 dieną, 8:00 Vai. ryto iš 
namų i Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos bažnyčią kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionio šilą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. A

Visi a. a. Tadeušo Galkonto 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą jr 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekanie, 
Moteris ir Giminės.

' ' ' ' ■ .■ S’i

Patarnauja Laidotuvių Di
rektoriai Juozapas Eudeikis ir 
tėvas, Tel. Boulevard 8340,

r ? ■

8:30 vai. ryto
•r *

Radio Stotis
WGES
1360 kilocycles

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

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

TAIPGI

9 vai. vakare
iš stoties
WŠBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKAMS 
PROGRAMAS.

iš šiaur. Illinois 
Furnace Lump ..............
Nut ................................—
Minę Run .........................

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 1918 metais.
Specialė kąina RELIEF pirkėjams

$5.17 už toną
Plūs 2% Illinois taksų

No. 1. Nut Illinois anglis, orindžio 
sąizo. geriausia viiTinuį šildimui ir tt.

REINER COAL CO.
Augštos rūšies anglis per 25 metus.

1804 W. 59th St.
Grovehill 1000.

LEMONT DAIRY CO.
840 W. 31 St

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

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

STORAGĘ RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai----- $25.00

$300 kaurai .....------------------ $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedalioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė,

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

Detąlįs taKtodų skyrius, $450 varto. 
dMnal. PIGIAI.

Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $350. 10 daik- vaįg. kamb.
sėt. ,.$98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt $25---$45. Cash 
ar išmok. Vakąrais iki 9, ned. iki 4.

Tūkstančiai namu var-ANGLIS! ........... .
toja ekonomiškas, be suodžių Tro- 
picair anglis*—Garantuotas svarumas 
ir šiluma. Screening — $4.75; Mine 
run —• $5.76; Lump arba egg — 
$6.00.

NORTHERN COAL CO., 
3 telefonai

Republic 0600 —* Lawndąlę 7366 •*— 
Merrimac 2524

1 1 . .............................................. ..... ................. «

AUTO Patarnavimas
AUTO SERVICE

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

BOILERIŲ Taisymas
BOILER REPALRING

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boilerių taisymą ir nitavimą 
sekantį sykį paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas dieną Calumet 6884 
naktį Lakview 5490

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 25" iki 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

RADIO TAISYMAS
RADIO REPAIRS

Pataisymui radio su ga
rantija pašaukit 

Lafayette 4893
Garsiakalbius išrenduojam mitin
gams, koncertams, šokiams pliekia
ma kąiną.

įsteigta
1925 m.

4083 Archer Avė.
tarp Califomia ir Mozart

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai* 

symo? Pašaukite mus ir mes paša*

JONAS LUKOŠIŪNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 7 dieną, 3:20 valanda 
vakare 1935 m., sulaukės 39 

t metų amžiaus, ginies Beržinių 
kaime, Klovainių parap., Pa- 

' nevėžio apskr.
Amerikoj išgyveno apie 27 

metus.
Paliko didelimae nuliudime 

duketerį Luciją, sūnų Albertą, 
Švogeri Jankulskį ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
• 6823 S. Western Avė. Pavlavi- 

čiaus ir Mitchell koplyčioj.
laidotuvės ivyks pirmadienį 

kovo 11 dieną, 9:30 vai. ryte 
iš koplyčios i Tautiškas kapi
nes.

Visi a. a. Jono Lukošiuno 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Sūnūs ir Giminės,

Patarnauja Laidotuvių Di
rektoriai Pavlavičius ir Mitchell 
and Co. Tel. Prospect 3242.

Jieva Dapkienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 8 d, 7:45 vai. čyto 

1935 m. sulaukus pusės amžiaus ; gimus Raseinių apskr., 
Girkalnio parap., Pelėdynės kaime. Prigulėjo prie Susivie
nijimo Rymo Katalikų, ApaŠtolystčs, Gyvojo Rožančiaus 
Akademijos Rėmėjų Draugijlį. Amerikoj išgyveno 64 me
tus. Paliko dideliame nuliudime dukterį Oną Kumpikienę, 
žentą Joną, 3 sūnūs, Stanislovas, Antanas, Teodoras ir 
marčią Marcelin, brolį Prančiškų, brolienę Marcijoną ir 
anūkės ir giminės. Kūnas pašarvotas randasi 4610 South 
Wells St.

Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 12 d. 8 vai. ryto, iš 
namų j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydė
ta Į šv. Kazimiero kapines. , t \ \ ,

Visi a. a, Jievos Dapkienės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ip 
suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Dukrterys, Sunai, Marti, Brolis, 
Brolienę ir Anūkai.

Laidotuvėse patarnauja laidotuvių direktorius Juozas 
Eudeikis ir Tėvas. .Tel; Republic 8340.

■w

■J

BATHS
MAUDYNĖS

darbą.
8216 So. Halsted Street.

Tel VICtory 4965.

iŠ-

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

GYDUOLES
MEDICINE

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

Padarytas iš švariausių dalių.
Viena pilė prieš kiekvieną valgi, 

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

Rezultatai garantuoti arba graži
name pinigus.

WALDEN DRUG CO.
336 E. 43rd St., Chicago, III.

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ĘNGINEERS

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

ir elektros inžinierius.___________

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

MAX KOHN. Turim Rusišką ir Tur
kišką tabaką, 1728 Š. Halsted SU 
Canal 9345.

KNYGOS
BOOKS

Senų įr naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St.. Chicago, 1U.

GARSINKITE
NAUJIENOSE

,Tjg



NAUJIENOS, Chicago, III šeštadienis, kovo 9 d., 1935

Vėliausi išsivystymai1 Areštuos automobi 
$100,000 palikimo listus su 1934 vals

tijos laisniaisaferoje
1. Mrs. Butman, grab. 

Bagdonas, adv. Waitches, 
N. Radis, J. Dailydė ir kun. 
P. Zalinck bus atduoti 
grand džiurei už suokalbį 
suklastuoti palikimą ir pa
sisavinti velionio James 
Thomas Kelly $106,000 tur
tą.

2. Coronerio daktarai da
ro kūno skrodimą, kad nu- ke valstijos policijos viršinin- 
statyti ar Kelly mirė natų- kas Taylor. “Dauginus , jų 
ralia mirtim, ar buvo nu- [neperspėsime, bet areštuosime 
nuodytas

3. Kelly buvo palaidotas1
grabe, kuris buvo verias mobiliai turi turėti naujus lais-i 
$98, o ne $3,500, kaip tvlr- nius sausio 1 d., bet pro pirŠ-, 
tino Bagdonas ir Butmanie- tus į tą įstatymą žiūrima iki! 
nė. | kovo 1-mos. Po kovo 1-mos po-

4. Buvo suimti Butmanie-; licija paprastai imasi griežtų 
rėš sūnūs Tom Butman it ’ priemonių.
vienas Satn Wistar. Kodėl, j jeigu jūsų automobilis dar 
policija atsisako paaiškinti.! neturi naujų laisnių, tai juos

5. Palikimų teismo teisė- ’ nusipirkite be atidėliojimo, ar
ba—nevažiuokite į gatvę, nes 
turėsite nemalonumų.

V

šj kartą valdžia grąsina ne juo
kais. Įsigykite naujus lais
čius, arba nevažiuokite

Valstijos ir Chicagos policija 
sujudo areštuoti visus automo
bilistus, kuTie dar neturi nau
jų valstijos laisnių. \

“Automobilių savininkai buvo 
perspėti kelis kartus”, pareiš-

be atodairos”.
Pagal įstatymus, visi auto

simntyti su savo- draugais ir 
su jais pabaliavot, nes turimu 
atsilankyti į Joniškiečių Lab
darybės ir Kultūros kliubo 
rengiamą šeimynišką vakarą.

šis Joniškcčių smagumo va
karas įvyks Ilollywood sve
tainėje, 2417 West 43rd st. 
Pradžia 7 vai. vakaro.

Jus visi gerai žinote, kad 
Joniškiečiai savo parengimuo
se yra labai draugingi. Ypač 
prie svečių pasirodo tikrais

džentclinounis^ Taigi, atsilan- 
kįus žagaripčiams, dzūkams, 
zanavykams, i rokiškėnams ir 
kitiems visi Irtis priimti ir sve
tingai vaišindmL. —F. Bidaiv.

■ —
Gręsia naujas karas 

tarp rūbų'/valytojų
■ -----------

Spėjama, t kad Chicagoje 
greičiausiai kils naujas karas 
tarp rūbų valymo įmonių. 
Signalas lokiam karui esąs 

-------------- ;--- į----- -------- -------

jas O’Connell atsisakė pa
naikinti vienu metų kalėji
mo bausmę visiems šešiems 
už teismo paniekinimų.

6. Bagdonas prisipažino, 
kad Keliy testamentas buvo 
parašytas tada, kada Kelly 
gulėjo negyvas grabe. Tes
tamentas buvo parašytas 
Bagdono ofise ir ant Bag
dono rašomos mašinėlės.

(Žiūrėk paveikslus ir pla- 
tesnias žinias).

Šiandien įvyks Joniš
kiečių klubo vakaras

Šiam Joniškiečių pasilinksmi
nimo uakare dalyvaukime 

visi ir visos

Norint smagiai šį vakarą 
praleisti, norint pasišokti, pa-

UKES PARSIDUODA IR NEKURIOS 
IŠSIMAINO ANT NAMŲ

M e s 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 ukė.s yra su gerais trobesiais, gera žeme ir transportaciįa—arti 
autobuso ir gatvekarių linijų. Apie 50 mylių nuo Chicagos. Lietuviai, kurie 
norite ateityj turėt 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 tunm daug bargenų, taipgi 
mes parduodam ir mainom namus, lotus, kurortus ir visokios rųšies biz
nius visuose miestuose ir valstijose, skolinant 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.4 ■ *

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

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

tik pagal sutarties.

SENSACINGAS IŠPARDAVIMAS
NAUJAI ĮGYTŲ

AUTOMOBILIŲ CH1CAGOJ
Sutaupysite $1CO.OO iki $300.00

The G. M. DISCOUNT CORPORATION išparduos savo stako perviršį, 
virš 100 naujai įgytų automobilių tiesiog be perkupčių žmonėms.
Pasinaudokite šia nepaprasta proga ir PIRKITE DABAR.
Kiekvienas karas yra atidžiai musų eksnertų mekanikų inspektuotas ii 
mes garantuojame, kad jie yra kaip nauji. , /
Kiekvienam karui duodame 
mėginimo pasivažinėjimą.
Jūsų seną karą priimsime 
mis jums sąlygomis.
DODGE Paskiausias 1934, 

nupirktas mažiau kaip 
nu atgal. Garantuotas 
naujas. Kainavo virš 
Musų kainą 
tiktai ..

PONTIAC — 1934 DeLuxe
Sedan. Važiuotas mažiau kaip 
300 mylių, 
garantiją, 
įbudavotas ______
parsiduoda t.ktai $450

90 dienų rašylą garantiją taipgi 5 dienų iŠ

mainais, balansą galėsite mokėti tjnkamo-

Sedan 
90 die- 

kaip 
$1,250. 

$295

Turi naujo karo 
Su šešiais ratais, 

tronkas, ir t. t.

CHRYSLER Naujausia 1933 De- 
Luxe Sedan beveik nevartotas, 
šeši dratiniai ratai, išbaigtas 
vidus, ir beveik nau- 
jas motoras. Tiktai www

FORD Paskiausia 1934 DeLuxe 
Sedan. Taip geras kaip die
ną kai apleido dirb- $4 7i% 
tuve. Tiktai ... "t I w

REO 1932 Sedan. Ne turi jo
kios dėmės. Parsiduo- $04 K 
da už tiktai .......

STUDEBAKER — 1933 Sedan
Garantuotas kaip SO7K 
naujas. Tiktai ....... f w

NASH Coupe kaip $141% 
naujas. Tiktai .... ■ ****

CHRYSLER Coupe Paskiausia 
1932, atiduosim $991? 

zuž tiktai .....   fcfcM
---------------- - — - - . - ■ - - —.................... ..............—

NASH 1932 Sedan. šeši dratiniai 
ratai, didelis tronkas. Gražus 
karas, reikia patvatyti, kad 
gZ:..........*285

BŲICK 1981 Sedan. Puikus visais 
atžvilgiais. $9ftl%
Tiktai ......................

PACKARD 1931 Sedan. Kaip nau-
S *295

GRABAM ' lį^3;OĄjUxe . Sedan.
Kaip nauja.s. Tik- $275

FORD DeLuxe Coupe,
$OQI% Paaukausime,"už

I tiktai 4 ........a «•■•••>•■*

1930

$65

sabotažas, pasireiškęs Poaeock 
'Cleancrs and Dyers dirbtuvė
se. Peacočk dirbtuvės yra ne
priklausomos ir prieš jas yra 
atkreipta daug atakų ir bom
bardavimų.

Paskutiniomis dienomis kas 
lai pridavė dirbtuvei išvaly
mui švarką. Tame švarke hu- 
vo įsiųta pavojingų chemika
lų, kurie sukelia gaisrą. Kar
tu su kitais rūbais tas švar
kas buvo įmestas į valymo 
mašiną, kur skystimas tuojau 
užsidegė. Nuostolių padaryta 
apie $1,300,

Be 10, trumpą klaiką atgal 
buvo išdaužtas langas vienos 
iš bendrovės krautuvių, 4551 
Sberidan Road.

....................u.. . ............... ..

PRANEŠIMAI
Clrcagos Lietuvių Choras “Pirmyn” 

/engia Koncertą ir šokius, šeštadie
ny, Kovo 9 dieną, Armitage Svetai
nėje, 3800 West Armitage Avė. Bus 

.turtingas ir ivairus programas, taip
gi ■-linksmus šokiai prie geros mu- 
: likos. Visi kviečiami atsilankyti.

— Choras.

Fclassified ads
Business Service
Biznio Patarnavimas

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

OKSAS EXPRESS, Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Svečiai. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton. lat 
vienas tonas $6.85). Pristatėm vi- 

;okių kitų rūšių anglių pigiai. Per- 
,raustom 4 ir 6 kambariu rakandus 
- nuo pirmų lubų iki pirmų lubų 
ii $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra. 

j įaukite John Oksas, 2649 W. 48rd St.
Tel. LAFAYETTE 8980.

Financial
Finansai-Paskolos

TURIU pirmą morgičių sumoje 
*4500 ant prapertės GŠtos ir South 
Western, parduosiu už pirmą gerą 
lasiulijimą arba mainysiu ant bite 
ko. Mrs. K. Volis, 3219 Lituanica 
AVe. 3 lubos iš fronto.

REIKALAUJAM žmogaus prie 
šaitano apvalymo, su gerais paliudi- 

— Kad butų geras žmogus. 
Valgis ir guolis ant vietos ir pri- 
mokėjimns. 1986 Milwaukee Avė.

jimais.

Help Wanted—b'emale
Darbininkių reikia

REIKALINGOS 2 merginos arba 
moteris virėjos ir veiterkos gyventi 
ant vietos. 944 W. 37 PI .

For Rent
RENDON pigiai 5 kambarių, nau

jai dekoruotos flatas, 3 dideli mieg- 
ruimiai. 8310 Lituanica Avė. savi
ninkas štote.

AUBURN 8 — 1933 DeLuxę Sedan,
Kaip naujas.
Tiktai .........

Ir daugelis kitų. Pasinaudokite šia pastebėtina proga ir PIRKITE DA
BAR. Su kiekvienu karu duodame musų neaprybųotĄt garantiją. Mes 
priimsime jūsų seną kaTĄ kaipo įmokėjimą. Likusį ztihkjimęmis jums 
sąlygomis.

ATDARA K AŠ VAKARĄ IR NEDELIOJ I&I 9 AL. VAK.

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

MUSŲ VIEŠNAMIS ATIDENGĖ IENGVUMA-GERKLEI Gene Ahern
VYRAIS- AS RUKIAU JUSU J 

OLD GOLDS PER VISĄ SĄVAITg 1 
IR PRIVERSTAS ESU PAGIRTI 
JŪSŲ NUOSPRENDj/-<-PO ŠINVTS 
PYPKI U, JIE TOKI d LENGVUS IR 

ŠVELNUS MANO GERKLEI; AŠ 
-v RIMTAI MANAU I SNA U JO
S PRADĖTI KONCERTUOTI 

PASAULIUI, IR JI VĖL ŽAVESIU 
SAVO TURTINGU, MINKŠTU

BASI NU I BALSU į

y PAČIUPK IR KI^Ą 

PAKELĮ PONULI -
IR JEIGU TAU

C NEPASISEKS
F KONCERTUOTI, 
a tu VISUOMET 
(GALĖSI SUGRĮŽTI 
A ATGAL PRIE '

KIAULIŲ PAS^ 
^O\U KIMO//

AS TAIP h 
' IR MANIAU/ 
KAD JUS JUOS 
RU KOTE

NES ILGAI 
t NEBEGIRDĖJAU 
( JdS 
z kosejąnt/

! Biidgeport — Teisybės Mylėtojų 
Draugystės mėnesinis susirinkimas 
atsibus nddėlioj kovo 10 d. 12 vai, 
per pietus Chicagos Lietuvių Audi- 
rijoj .3133 Sq. Halsted St.' 

' Visi nanai-ės esate prašomi atsi
lankyti, o labiausia tįe kurie esatę 
pasilikę su mokestimis. Pagal Tei
sybės. Mylėtojų Draugystės konstitu
ciją, narės-ė neužsimokėjęs per du 
(2) mėnesius liekasi suspenduotu, o 
neužsimokėjęs per keturis (4) mėne
sius, liekasi išbrauktas' iš narių 
skaičiaus. — S. Narkis sekretorius.

S. L. A. 129 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį kovo 10 d. 1935 m. 
2 vai. po pietų G. Chernausko svet., 
1900 S. Union Avė. Visi nariai ma
lonėkit dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų dėl aptarimo. Taip
gi nepamirškit ir naujų narių pa
kalbinti prisirašyti prie S. L. A. 129 
kuopos. K. Batutis prot. rašt.

Lietuvių Keistučio Kliubo Narių 
Domei.

Visi Keistučio kliubo nariai-ės pri
valo tą žinoti kad: pagal kliubo nau
ją konstitucija už kiekvieną paragi
nimą mokesčiu reikale turėsite užsi
mokėti kliubui išlaidas.

Apart to lai bunie visiems nariams 
žinoma kad Lietuvių Keistučio Kliu
bo susirinkimai yra laikomi naujoj 

į vietoj , kas 1-mas nedėldienis kiek- 
, vieno mėnesio J. Yuškos (Holly- 
Ivvood) svetainėj 2417 W. 43rd Št. 

(arti Western Avė.).
■j Susirinkimai prasideda kaip 12-ta 
vai. dieną, bet finansų stalas priim- 
dinėja nakties duokles jau duo 10-tos 
vaį( ryto- — S. Narius sekretorius, 

, /' '• ’ ■ ’■--------------- ---— h-’/) <

Garfied Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašelpinio kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėldienį, kovo 
10* 1935 Lawler Hali, 3929 W. Madi-‘ 
Json St. 1 p. m. Visi nariai bū
tinai atsilankykit, nes yra daug kas 
naujo apsvarstymui. Taipgi drau
gai, kurie pasiėmėt aplikacijas iš
pildyti dėl įstojimo į kliubą prašomi 
{atsilankyti ant susirinkimo ir busite 
priimti už nužemintą kainą. Rašt.

-T*—--
Draugystės . L. Vėliava Amerikoj 

No. 1 laikys mėnesinį susirinkimą 
nedėlioj kovo 10, 4935 1 vai. po 
piet Antano česnos svetainėje, 4501 
S. Paulina St.. Draugai ir draugės 
malonėkite atsilankyti; nes yra daug 
svarbių dalykų apsvarstyti.

Joe: Dabulski sekretorius.
' KALDROMS AUDEKLAS

,2 svarai (15 yąrdų) dideli Smo* 
tąi. nebįunkamų spalvų perkaltas ir 
broadeloth tiktai 69c ir persiunti- 
niasį prisiunčiant C. O. D. Dykai 
braižiniai dėl išsiuvinėjimo su užsa
kymu. QŲILT SHOP, <Box 101, 
Riverside, 111.
DAUG ŽILUMOS, MAŽAI PELENŲ. 
Pirkite dabar: Geras pavaduotojas 
dėl Pocąhontas; Black Gold, lump 
arba . egg, $6.00; Mine run, $5.75: 
Screenings, $4.75. Grundy Mining 
Co.. Cedercrest 1181.

Furniture & Fixtures
Kakandai-įtaisal

išparduodame Baru Fikčerius, viso 
,io didžio su Coli Baksais ir Sinkom 

Taipgi Stoni fikčerius dėl byle ku 
io biznio įskaitant svarstykles, re- 
jsterius ir ice baksus. Cash arba 
nt išmokėjimo. Pamatykite rnus 
•irm negu pirkaite kitur.

8. E. SOSTHE1M A SONS 
Store Fiztures

1900 S. State St. CALumet 5269
—O—

FIKCERIAI, įrengimas, pataisy
mas, švino darbas, pertaisymas, de
koravimas visokiu krautuvių, o taip
gi duodame stoką krautuvės atidary
mui už vieną įmokėjimą ant rankų.

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

Pilnas aptarnavimas ir pagelbą 
pradedant nauja biznį.
lyba.

Mes perkame ir parduodame nau
jus ir vartotus įrengimus.

Pamatykit mus pirmiausia.
GREĖK AMERICAN STORE 

FIaTURE co.
14 N. Franklin St. 
Tel. Central 4561

Nauja da

PARSIDUODA pigiai. 12 pėdų 
aludės baras. 8 pėdų kaunteris, tinka 
bekernei arba grosernei, ir skėlos 
bučernės arba grosernės.

700 W. 31st St.

Miscellaneous
Įvairus

DUODU veltui daržą dėl piknikų. 
Randasi Willow Springs, 6 blokai 
West nuo Kean Ave„ ant Archer 
Avė. Savininkas Jonas Miknis. 
TeĮ. Willow Springs 62.

* ' * Personai
PAIEŠKAU . apsiv&iimui vaikino 

arba našlio, kuris mylėtų gražų šei- 
mininį gyvenimą. Aš esu našlė, vi
dutinio amžiaus, turiu nuosavą 
riį ir yra reikalingas vaikinas.

Box 226
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

biz-

PAIEŠKAU dėdės Domininko Po
ciaus, paeina iš Lietuvos, Tauragės 
apskričio, Kaltinėnų parapijos, Ručų 
kaimo. Girdėjau; kad gyveno Brook- 
lyne, N. Y. 35 metai atgal. Girdė
jau, kad ženotas su lenke. i 

JUOZAS KASMAUSKAS
3438 S. Halsted St. Chicago, III.

PAIEŠKAU savo dėdės Alekso 
Tamulionip kurie gyvena Chicago
je. Prašau jo paties atsišaukti arba 
žinąntieji praneškite.

i Busiu dėkingas, 
LEONGINAS VIDUGIRIS 

595 Dundus St. W.
Toronto, Ont.

Canada.

Partnere Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU pusininko bei pusinin- 
kės į Lunch Room su $125. Biznis 
tiesiog aukso mainą. ~ Persitikrin
site ant vietos. 2114 S. Halsted St.

6 ŠVIESUS, gražus kambariai su 
maudyne, pečium apšildomi $16.00. 
1534 S. Cehtral Park Avė.

STORAS ant rendos su kamba
riais. 
Tinka 
kery, 
vem. 
Renda

7446 Archer Avė., Summit. 
dėl Ice Cręam, Lunch, Ba- 
Cleanerio, Bcauty Parlor, Ta- 

Nėra tokio biznio aplinkui. 
$20.00.

MORKUS, 
J5529 So. Neva Avė.

Tel. Prospect 2559

Furnished Rooms
AMBARYS vyrams su valgiu ir 

visais patogumais, nebrangiai. 4359 
S. Maplewood Avė., 2ros lubos.

RENDON kambarys pavieniui ar
ba vedusiai porai. Apšildomas prie 
mažos šeimynos. 6830 S. Talman 
Avė.

6830 S. Talman 
2 lubos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARSIDUODA barsdaskutykla, biz
nis išdirbtas per daug metų.

1827 So. Halsted St.
.........  I« —  ............ —, I..................... . — —Į B1111 ■— !■ IIH I ■

PARSIDUODA Tavern biznis ge
ras išdirbtas biznis ir randasi geroj 
apiėlinkėje, 5959 S. Racine Avė.

TAVERN pardavimui nebrangiai. 
Renda $30 mėnesiui, gera vieta. 
Parduodu dėl svarbios priežasties. J. 
Slack, 4352 S. Ashland Avė.

GROSERNĖ it bučernė pardavi
mui, gera vieta. Greitom pardavi
mui, nes važiuoju i farmas.

3157 S. Emerald Avė.

rnu!. gera vieta.

PARDAVIMUI farma arba biznis. 
Biznis vadinasi Liberty Park; mo
demiškai įsteigto vieta: yra baras, 
šokiams salė; pardavinėjame viso
kius gėrimus ir užkandžius. Biz
nis su dideliais medžiais, 5 akrai 
ženiės, bėga upė. 
per 10 metų.

V. JONIKAS,
135 ir Archer Avė., Rt. 48. 

Lement, III.
Tel. Lemont 87—-J 2.

Vieta išdirbta

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
i«i., — horima parduoti i trumpą 
laiką. Pigi renda. Parduosiu pi
giai, bes savininkas apleidžia Chica- 
gą. 3808 So. Lowe Avė. Yards 3874.

riš.

Farms for Sale
Ūktai Pardavimui

PARSIDUODA FARMA
60 akerių su visais namais. Sko

los visai nėra. Parduosiu už pigią 
kainą. Cash arba ant išmokėjimo. 
Noriu greitai parduoti, nes esu 
našlys. Savininkas <

' 1324 So. 49th Avė.
Cicero, III.

CL ASSIFIED ADS
Automobiles

PAIEŠKAU pusininko arba pusi- 
ninkės i aludės bizni —» ant gatve- 
karių linijos prie pat teatro — Ge
roj vietoj. Atsišaukite

3318 So. Morgan St.

PONTIAC SEDANPONTIAC SEDAN ' 1928 geram 
stovy, mažai važiuotas $105.00.

Radcliff 7456

Business Service 
Biznio Patarnavimas 

LOUIS MEITUS ROOFING
\ COMPANY

Visokios rūšies stogai pataisomi ir
<•/ p

SPECIALIS ____.... . ..,
STOGU SULOPYMUI 

Laisniuoti ir užbandsuoti 
stogdangial

Mes esame inšurave savo darbininkus 
. . visokiais budais.

Pašaukit, norėdami gauti veltui 
apskaičiavim

PAVIENIS vaikinas ieško partne
rio. vyro arba moteries i Taverno 
bizni. Biznis išdirbtas nuo alaus 
sugryžimo. Vienam persunku apsi
dirbti. Gera proga norinčiam įeiti 
i bizni.

Kreipkitės antrašu:
■ .. v 2615 W. 59th St

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui _
Už PUSE MORGICIO

Namai po $750 ir aukščiau. Par
mos po $300 ir aukščiau. Turime 
dideli pasirinkimą visokių namų, biz
niu ir farmų, lengvais išmokėjimais. 
Pritaikome visokius mainus. Pada
rome paskolas ant namų. Perkame 
notas, bondsus ir morgičius. Pirm 
negu imsite arba atnaujinsite bile 
kokį insuranee, pasitarkit su mumis, 
tos bus jums ant naudos. Mes esa
me biznyje per 25 metus. Jei ne
paranku atvažiuoti, tai rašykit.

J. SINKUS & CO. 
1089 W. 69 St. Tel. Normai 4400

PATARNAVIMAS REIKALINGAS anglies pardavė
jas salesman. Alga ir commission, 
Turi turėt gerą patyrimą. Atsišau- 
kit laišku Box 225, Naujienos, 1739 
So. Halsted St.

BUNGALOW 6 kambariu 1% loto 
žemės, 2 karu garadžius, parduosiu 
nebrangiai. 2540 W. 45th PI., Tel. 
Virginia 0843.

DEGTINĖS pardavinėtojai

3802 So. Campbell Avė
LENGVI IŠMOKESČIAI.

[dirbs gerą alga pardavinėjant pa- 
\ ‘ _ J • Apsau-
Alga ir geras komi- 

Duosime adresus

Majoras Hoople poėmi žodžius tiesiog iš savo po
no balso! "Majoras yra svarbiausias duonos gavėjas visai Ahern 
šeimai—taigi, aš pritariu viskam, kas palaikys jo balsę geroj tvarkoj. 
Aš žinau, Old Gold tai padarys, nes aš juos pats rukau per sešius ar : 
daugiau metu, ir mano gerklė yra taip linksma, kaip Majoro šypsą,
kuomet jis girdi pašaukimu pietum

(PaMo) GENE AHERN

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža barine mokestis. 
Exnertu patarimas, visose namu savi
ninkų ir rendąuninkų reikaluose. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto ki 8 vai. vak. Šventadie
niais nuo 10 rvto iki piet. įžymus 
nantiai originali© ir vienintelio na- 
YnU savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF 
•r CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St.

Tej. Armitage 2951
adresu virš 50 met.

garsėjusią degtine ir vyną .
gotas bizni?.
sas produceriams,
ir pilną kooperad

ROXY ’LIQUOR CORP
810 West Madison St.

FORECLOSERIS 6 kambarių me
dinis cottoge muro fundamentas, 
beismantos arti Wieboldto ir Sears 
Roebuck 63-čios ir Halsted St. Sto
rų. Kainą tiktai $1,950. Taipgi 
pirk šią 70 akrų farmą ir džiaug
sies!, geriausi budinkai, gyvuliai, 
graži vieta ir gera žemė, kaina 
$2,450. Adresuokite Chas Umich, 
56 W. Washington St. Room 514.

8 vai. vak. šventadie- 
Ižymus

DEGTINES pardavinėtojai reika 
lingi. Mes 

pagarsėjusių ..______
pardavėjams su išdirbtų tavernų biz 
niu mes turime labai nepaprastą pa 
siulijimą. Avancas tiems, kurie bui 
tinkami.

DEARBORN DISTRIBUTING CO. 
58 West Maple S t 

11 North Dearborn Building

*arduodam tiesiose dėl 
dirbėjų. Patyrusioms

KETURIŲ flatų mūrinis namas, 2 
po 5, 2 po 6 kambarius. Geram pa- 
deėjime, South East Side. Greitam 
pardavimui už ėash kaina $1600. Dau
giau informacijų šaukit Canal 4847.

Mes esame jau šiuo

REIKALINGAS karpenteris, kuris 
galėtu dirbti už janitorių.

. 3738 S. Halsted St.

SAVININKAS apleidžia miestą — 
7 kambariai, 2 augštų murinę rezi
dencija. akmeninis frontas. 2 karų 
garadžius adresu 415 E. 60th St. 
priešais parką, $5,500. Išmokėjimais. 
Parodysiu tiktai susitarus.

Pašaukit
MR. JOHNSON, 
Beverly 5262-4965




