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No. 59

Prokuroras niekuriems jų reika 
jauja mirties bausmės

Valdžia pradės so
dinti miškus Illinois 

valstijoje

Kitiems teisiamųjų reikalaujama ilgo ka 
Įėjimo. Vokietijos naciai dūksta ir labai 

piktai smerkia Lietuvos teismus
BERLYNAS, kovo 10. — Byla 126 Klaipėdos nacių, kurie 

suokalbiavo nuversti Lietuvos valdžią Klaipėdoje ir tą kraštą 
sugrąžinti Vokietijai ir už tą dabar yra teisiami Kaune Lietu
vos kariuomenės teismo, jau baigiama nagrinėti ir jau prasidėjo 
kaltinamosios prokurorų kalbos.

Prokurorai savo kalbose svarbiesiems suokalbininkų va
dams, ypač tiems, kurie teisioginiai prisidėjo prie Jesučio nužu
dymo, reikalauja mirties. Kitiems kaltinamiesiems rekalaują- 
ma ilgo kalėjimo, nes kaltė prieš visus teisinamuosius liko aiš
kiai įrodyta.

Delei Lietuvos prokurorų reikalavimo mirties bausmės nie- 
kuriems Klaipėdos naciams, o kitiems reikalavimo ilgo kalėji
mo, nepaprastu smarkumu dūksta Vokietijos nacių laikraščiai 
Jie su visu padūkimu smerkia Lietuvos teismus ir visi primygt- 
nai tvirtina, kad byla buk nesanti paremta šalies Įstatymais, bet 
esąs tik farsas, ar politinė demonstracija, kad pridengti Lietu
vos valdžios pastangas panaikinti Klaipėdos krašto autonomiją.

Vyriausias nacių laikraštis Der Angriff tiek toli nueina, kad 
Lietuvą vadina “Azijos avangardu”. ; - .

CHICAGO.— Valdžios giri 
ninku suvažiavime liko paskelb
tos smulkmenos valdžios plano 
sodinti miškus Illinois, Indiana, 
Iowa, Ohio ir Missouri valsti
jose.

Einant tais planais, Ohio 
valstijoje bus išpirkta 1,500,000 
akrų nualintos žemės; Iowa ir 
Ind.—po 800,000 akrų; Mo. vals. 
—3,300,000 akrų ir III. valsti
joj—850,000 akrų. Ikišiol jau 
120,000 akrų supirkta III. valst.

Illinois valstijoje už žeme 
mokama po $6 už akrą. Apso
dinimas ir prižiūrėjimas miško 
kainuos po $5 akrui per 20 me
tų. Ta žemė netinka dirbimui, 
bet ji bus paversta gražiais 
parkais 
tems ir 
dinimui 
šia tos
3,000 šeimynų gausią darbą per 
50 metų. Jos galėsią turėti 
mažus ukius ir dar užsidirbti 
miškuose po $400 į metus.

TURTINGAS parasta

čia bus apsodinta 850,000 ak
rų. Miškai bus sodinami ir 
kitose gretimos! valstijose

?

su ivetomis vasarvie- 
pramogoms. Miškų so- 
bus samdoma daugiau- 
apielinkes gyventojai.

1 . i' i ; ■ '' f.,,i■ i, . ,,i..i ' ' ■ ’ 1 i , r i . •

James Thomas Kelly, turtin
gas pabasta, kuris mirdamas 
paliko gal $100^000 turtą ir dėl 
kurio turto dabar yra Įkliuvę 
didelėn bėdon šeši Chicagos lie
tuviai. (Fotografija imta daug; 
motų atgal, kai Kelly buvo pa
kliuvęs kalėj iinan už žmogžu
dystę). :

Indiana uždraudža 
komunistams sta
tyti kandidatus

INDIANAPOLIS, Ind., kovo 
10. —Indiana senatas 26 bal
sais prieš 18 priėmė bilių, ku-* 
ris uždraudžia rinkimų tary
boms leisti komunistams statyti 
savo kandidatus valstijos rinki
muose ir Įtraukti į baliotus ko
munistų kandidatus.

Atstovų butas tą bylių pri
ėmė vienbalsiai ir dabar bilius 
pasiųstas gubernatoriui pasira
šyti.

Bilių pasiūlė ir pravedė Ame
rikos Legionas.

Transatlantiniam skrieti 
mui reikia $4,750

$2,000.00 
$390.00 
280.00 

80.00 
ir

230.00

Įtarią Butmanienę 
dėl 6 žm. mirties

Generali 
ir smaukąs mūšiai

Ręvanoj -

i streikas

Trijų valstybių karo 
laivai Athenuose

Šiandien Bagdonas, Waitches ir kiti prieš 
grand jury

CHICAGO.—šeši lietuviai, suimti turtingo pabastos James 
Thomas Kelly $100,000 palikimo aferoje, šiandien eina prieš 
grand jury. Prokuroro asistentas Julius Sher.win reikalaus 
džiurininkų.apkaltinti juos:

1. Suklastavimu testamento,
2. Suokalbiu suklastuoti testamentą, ir
3. Suokalbiu pasisavinti svetimą turtą.
šią žinią rašant visi suimtieji tebesėdi paslėpti policijos 

stotyse ir atskirti nuo vienas kito. Bet visi jau prisipažino prie 
prasižengimo ir, prokuratūros akimis žiūrint, nepaliko abejonės, 
kad “jie bandę “papildyti šlykščią, nežmonišką piktadarybę.”

Be to vakar padarius kratą Butmanienės namuose pas ją 
rasta bonkutė nuodų. •

Iš suimtųjų, kalčiausi, pro
kuratūros žiniomis, yra, Bella 
Butman, savininkė flophauzės 
ir kelių saliUnų ir moteriškė su 
dideliu policijos rekordu; adv. 
Julius P. Waitches, kuris pa
rašė testamentą ir graborius 
J. J. Bagdonas, kuris buvo vie
nas iš stambiausiųjų “suokalbi
ninkų”. I

Menkai byloje figūruoja Ni
kodemas Radis, graborius J. J. 
Bagdono asistentas, nepriklau
somųjų bažnyčios “pralotas”, 
Povilas P. Zalink ir paprastas 
darbininkas Jonas Dailidė, kurį 
N. Radis priprašė pasirašyti tes
tamentą.

Belaukdama grand jury ap
kaltinimo, prokuratūra ir pali
kimų teismo investigatoriai tę
sia toliau knisinėjimąsi į visų 
suimtųjų praeitį ir ieško Iro-

dymų, kurie patvirtintų jų spė
jimus, kad B. Butmanienė per 
ilgą laiką užsiėmusi panašiu 
bizniu. Investigatoriai priskai
tė net šešis žmones, kurie mirę 
Įtartinose aplinkybėse . Po jų 
mirčių Butmanienė be išimties 
“vis pratupėdavusi keliais šim
tais ar keliais tūkstančiais do
lerių”.

Policiją ypatingai suinteresa
vo mirtis vieno Charles Chris- 
ty, apie 45 metų amžiaus žmo
gaus. Kaip ir pabasta Kelly, 
ir Christy mirė Butmanienės 
namuose, 6743 North Irving 
avenue, pereitais metais.' Jis 
turėjęs “nemažai apdraudos”. 
Netrukus po jo mirties,. But
manienė deponavo viename ban
ke, prie Halsted gatvės, $3,500.

Be to tuo laiku, kai ji buvo 
areštuota, Butmanienė turėjo 
prie savęs valdžios Čekį sumo
ję $384, kuris atstovavo kieno 
tai karo apdraudę.

(Tęsinys 6-tam pusi.)

ATHENAI, Graikijoj, k. 10 
—Du Francijos ir vienas Ang
lį j os karo laivas stovi Phale- 
ron Įlankoj, prie Athenų. šian
die laukiama atplaukiant ir trU 
jų Italijos karo laivų. Delei to 
mažėja pavojus sukilėlių puo
limo Piraeus porto.

Valdžia skelbia apie naujus 
smarkius mušius su* sukilėliais, 
kuriuose ji buk sukilėlius nu
galėjo. Bet niekas nežino tik
rosios padėties, kadangi cen 
zura stropiai užslepia visas ži
bias. Leidžiama, tik skelbti, 
kad valdžia yra pergalėtoja šia
me sukilime, nors ir imsią daug 
laiko iki sukilimas bus galuti. 
nai numalšintas.
; Kitos valstybės, ypač Ang
lija, yra susirūpinusios dėl su
kilimo, nes jis lengvai gali pa
virsti Į visų Balkanų karą. Su
kilėlius esą remia Bulgarija 
kuri tyko pasigrobti Makedoni
ją. .

(Visai ką kitą skelbia iš kitur 
atėjusios žinios. Jos patvirti
na, kad eina smarkus mūšiai 
su sukilėliais, bet sako kad 
sukilėlių jėgos nuolatos stiprėja 
ir kad sukilimas apima vis di
desnį gyventojų skaičių.

Grete sala, kurioj gyvena su
kilėlių vadas Venizelos, pasi
skelbė nepriklausoma respubli
ka).

HAVANA, Kuboj, k. 10.,— 
Havana, kuri yra suparaližuota 
generalinio streiko, dabar per
gyvena tokius pat laikus, ko
kius pergyveno tais laikais, ka
da buvo nuversta prezidento 
Machado valdžia. ’

Valdžia sumobilizavo kariuo
menę ir su ginklo pagelba ko
voja sukilėlius. Smarkiausi mu- 
šiai*eina prie Prado aikštes. Ten 
baubia kanuolės iš fortų, zvim
bia kulkosvaidžių kulkos, spro
ginėja metamos bombos. / ;

Pereitą naktį prezidentas 
Mendieta per radio atsišaukė į 
revoliucinių partijų vadus, kad 
jie tuoj aus atvyktų į jo rumhs 
pasitarti su1 juo apie išvengimą 
civilio karo. Sakoma, kad to 
reikalavo Jungt. Valstijų am
basadorius Caffery.

20 žmonių suimta už 
suokalbį nuversti

Estijos valdžią
• .----------------------------- .

PARYŽIUS, kovo 10. —Laik- 
raščių gautomis iš Talino (Ra
velio), Estijos, žiniomis, ten 
tapo areštuota 20 žmonių už 
suokalbį nuversti Estijos vai-
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^ORHS,i
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Dalinai apsiniaukę, protar
piais gal lietus; šalčiau.'

Saulė teka 6:10, leidžiasi 5:- 
51.

Areštavo 91 strei 
kierių 

/ 1 . • ' 'i

KANSAS CITY, Mo., k. 10. 
38 moterys * ir 3 vyrai liko

S. Dakotos milicija 
prieš streikierius 

........................................................ . '■

SIOUX FALLS, S. Dak., k. 
10.-^- Keturios South Dakota 
milicijos kuopos liko pasiųstos 

panaikino nuteisimą visam am- prieš streikuojančius John Mor- 
X.-..: 1^1X44^— TA..4« gyvulių skerdyklų darbi

ninkų. Stręikaą paskelbtas 
protestui prieš projektuojama 
paleidimą iš dąrbo 108 darbi
ninkų

WICHITA, Kas.,;..k. 16.. 
Turtingame distrtkte. 150 boi- 
skontu surinko daugiau kaip 
75 svarus užn ' ' m«sos.

OKLAHOMA CITY, Okla., 
k. 10. — Apeliacijų teismas

žiui kalėj ima n Louis Draft, 
kuris Automobiliu užmušė kitą 
žmogų. Jis buvo nuteistas pa
siremiant tuo, kad jis buk gir
tas važiavęs, nors prokuroro 
liudytojas pripažino, kad jis 
buvo išgėręs j 8 valandas tik 
pusantros bopkos alaus. Ape
liacijų teismas nusprendė, kad 
nuo tiek alaus žmogus negalėjo ; jr |sa’KČ nauję by|Oj9.

t ............N m II w į •'I

Senatas už padidini
mą armijos iki 165,- 

006 kareivių
WASHINGTON, k. 10.—Se

natas 65 balsais prieš 15 pri
ėmė karo departamento pasiū
lytą bilių, kuTis padidina ar
miją dar 47,000 kareiviais — 
iki 165,000 kareivių. Taipgi pri- 
ėmė didžiausį šalies istorijoj 
taikos metu karę biudžetą — 
$378,000,000. Kartu armija ga
lės turėU-4MKKL karb lėktuvų;

Karo departamentas tikisi, 
kad bilių priims ir ^atstovų bu
tas.

Italija mobilizuoja 
“savanorius” karui 

Afrikoje
RYMAS, k 8. — 

rateliuose skelbiama,
Kariniuose 

kad jau 
100,000 sąvanorių pasisiūlė tar
nybai rytų Afrikos kare. Jie 
busią sudaryti j fašistų pulkus 
ir pasiųstr Į kolonijas. “Sa
vanoriais” imami sveiki vyrai 
nuo 24 iki 54 m. amžiaus.

Dar vienas teisėjas 
pasisakė prieš NRA.

■ —.11 ..I ■■..!■■■■ I .... H—

ST. LOUIS, Mo., k. 10. — 
Federalinis teisėjas Faris išne
šė nuosprendį, kad kongresas 
neturi teisės nustatinėti darbo 
valandas ir minimum algas dėl 
grynai valstijos viduje vedamo 
biznio.

Kansas atsteigia 
mirtiesbausmę

TOPĘKA, Kas., k. 10. — 
Valstijos legislatura priėmė bi
lių ,kuris atsteigia valstijoje 
mirties bausmę, kuri buvo pa
naikinta 60 metų atgal. •

GURJEV, Rusijoj, k. 10. - 
Didelė ledo lytis atitruko ir nu
nešė į Kaspijos jurą 31 žvėją.

gelbė-

325.00
250.00
75.00

170.00
400.00
500.00
50.00

$4,750.00

Apsvarsčiusi su lakunu Feliksu Vaitkum visas išlaidas, ku
rios pasidarys ir dar gali pasidaryti iki lakūnas bus išleistas Į 
Lietuvą, ALTASS Valdyba surado, kad galutinai užbaigti trans
atlantinio skridimo finansavimui, reikia viso sukelti $4,750. ši 
suma susidaro iš tokių skaitlinių:

Atmokėti paskolą .... .............. .......................
Landing Gear-Važiuoklė ..............................
Balansas už gazolino tankus ....................
Padangos (tires) ir baterija ...... ........ . .....
Gazolinas ir alyva bandomiems skraidymam 

nuvykimui j New Yorką ...................
Gazolinas, alyva ir kiti dalykai skridimui per 

okeaną ... ..................  :..................
Mechanikams ..............................................
Leit. Vaitkui nesugrąžintų išlaidų ...............
Hangarų nuomos (Kohleryje, N. Y,, kitur) 
F. Vaitkaus alga..........................................
Lakūno kelionei ir nenumatytiems reikalams 
Lėktuvo apsauga ................ .....................

VISO
šita suma turi būti siikelta per dvejetą mėnesių, jeigu no

rime, kad skridimas įvyktų be Sutrukdymo. Todėl visi ALTASS 
skyriai, kolonijų komitetai, draugijos ir veikėjai yra kviečiami 
pasidarbuoti.

Mes tikimės, kad Amerikos Lietuvių visuomenė, kuri iki
šiol nuuširdžiai rėmė transatlantinio skridimo sumanymą, ne
nuleis rankų dabar, kuomet darbas jau yra baigiamas.

ALTASS VALDYBA.
iliup.i ii ... —■

Ispanija pasmerkė 
1 mirčiai 10 anarch- 

istuM sukilimą
MADRIDAS, k. 10. — Augš- 

čiausias teismas patvirtino pa
smerkimą mirčiai dešimties 
sindikalistų, kurie dalyvavę su
kilime Alcaniz pereitų metų 
gruodžio mėn., laike kurio ci
vilis policistas liko užmuštas.

Dabar mirties bausmę gali 
pakeisti tik kabinetas.

15 kareivių, kurie buvo už
daryti militariniame kalėjime, 
pabėgo išsikasę 50 mąstų tu
nelį į srutų nuovadą.

Paklaustas apie galimybę kri- 
zio kabinete, šią savaitę, pre
mjeras Lerroux atsakė: “Jei 
krizis turi įvykti, aš norėčiau, 
kad jis įvyktų pirm negu aš 
busiu priverktas veikti dėl 
skaitlingų mirties nuospren
džių.”

Valdžia kels nuskur
dusius ūkininkus 

į Alaską
y’-*i.'i -.....—— - . • "■

WASHINGTON, k. 10. —Fe
deralinė šelpimo administracija 
planuoja 200 šeimynų ir 400 
pavienių vyrų iš nuo sausros 
nukentėjusių apielinkių—Minn., 
Mich. ir Wis. valstijų iškelti j 
ukius Alaskoje. Iškėlimas ir jų 
apgyvendinimas naujojo vietoj 
kainuosiąs apie $500,000. TiiOs 
pinigus jib turės sugrąžinti, kai 
jau bus ; prasigyvenę naujojoj 
vietoj.

Lėktuvai skrenda juos 
ti.

■ t. -----------------------------0,---------------

Automobilis nukrito 75 pėdas, 
2 lengvai sužeisti

NEW YORK, k. 10. — Au
tomobilius su dviem žmonėmis 
nušoko nuo Menhatan tilto ir 
nukrito gatvėn 75 pėdaę. Nors 
jis apsivertė kirliu orė, tečiaus 

_ ... .i-. A........ .

nės
le

Missouri prieš pa 
naikinimą vaikų 

darbo
JEFFERSON CITY, Mo., k. 

8.—Legislaturos komitetas at
metė pasiūlymą ratirfikuoti pa
taisą prie federalinės konstitu
cijos, kuri uždraudžia vaikų 
darbą.

Meksikos arcivyskupas paliuo- 
guotas

MEXIC0 CITY, kovo 10. — 
Arcivyskupas Diaz, Meksikos 
katalikų bažnyčios galva, liko 
paliuosuotas sumokėjus pabau
dą už peržengimą religinių {sta
tymų.

Laimėjo $25,000

Vokietijos naciai no 
ri merginas siųsti 

Į kaimus
BERLYNAS, k. 8.— Kadan

gi miestuose yra merginų per
viršis, o kaimuose jų trūksta, 
tai naciai pradėjo agitaciją už 
miesto merginų siuntimą į kai- 
mę, kad ten jos daugintų “vo
kiečių tautą”.

CROYDON, Anglijoj, k. 10. 
--Sąryšy su pavogimu iš aero
dromo $97,000 vertes aukso, 
kuris buvo paruoštas išgabeni
mui J Paryžių, tapo areštuotas 
artistas Cecil Swanland, 47 m.

NEW YORK, k. 10. — Mrs. 
Vilma Gould, kuri buvo patrau
kusi teisman savo vyro brolį 
advokatą ir detektyvų agentū
rą, reikalaudama $500,000 at
lyginimo, laimėjo $25,000. Ji 
kaltiną, kad vyro brolis su ad
vokatu detektyvais susitarė 
ją diskredituoti ir pasisamdė 
tūlą “princą”, kuris ją apsvai
gino vaistais, nusivežė j savo 
kambarį, ją nurėdė ir pakaukė 
detektyvus.

SAULTSTE MARIĘ, Mich., 
k. 7. — čia pasimirė Ojibway 
indėnas Charles Paąuette, 107 
metų amžiaus.

LONDONAS, k. 10. —Sava
norių stojimas Į Anglijos ar
miją žymiai sumažėjo. Delei to 
kaltinimą pacifistų propagan- 
du. ’ :

^WASHINGTON, kovo 8. - 
Amerikos Darbo Federacija ap- 
skiįčiuoja, kad šiemet sausio 
mėn. dirbo 682,000 žmonių dau
gikli, negu tą patį mėnesį me- 
tai at<al.

areštuoti piketuojant medvil- :but| girtas ir 
nės rūbų siuvyklų. nagrinėjimą.

ant ratų ir abu žmo- 
tik neužsimušė, bet tik 

f susižeidi.

/JTh i; t
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neži

Paspaudžia ranką

Puikiausiu žmogum

GYDYTOJAI DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI

KITATAUČIAI

Phone Bouievard 7042

Pirmutine ir Didžiausia

Ofiso Tel. Calumėt 6898

EKSKURSIJA
LIETUVON

ROS

Ofisas

9:00 iki 12 Tat Cicero 8724.

4204
Vai.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Optomėtrlcally Aki1 

esti priežastį,rpi galvos 
'i . ;■
mo, skaudamą aki . 
trumparegystę ir toliregystę. Priren-

Apie tuos buvusius turtino 
liūs galima sekamą dainą pa 
dainuoti:

Laivu “GRIPSHOLM

Dr* T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

.Ofiso valandos nuo 2-4 ir, ntfo 
6-8 v; v. Nedalioj pagal sutarti

BYLA DEL SUŽALO 
TOS ŠIRDIES

Bet štai prasidėjo depresi
ja. Namų vertė ir visokie in- 
vestmėiitai ėmė smukti. Buvu
siųjų turtuolių doleriai išgara
vo, kaip kamparas be pipirų. 
JUos pradėjo spausti tie patys 
vargai, kaip ir visus kitus 
Tarsi juos kas nubaudė už tai 
kad jie pirma tyčiojosi iš ki-

LaldolUvhj Sąlygos 
Lengvais Išihokejimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Kas tik manote šiais metais at
lankyti Lietuvą, važiuokite su 
šia Ekskursija kartu su visais 
Chicagos ir visos Amerikos lie
tuviais.
Ekskursija yra užgirta Lietuviu 
Laivakorčių Agentų Sąjungos,— 
ją lydės keletas patyrusių paly
dovų.
Šiuo laivu su maža išimčia va
žiuos beveik vieni lietuviai, todėl 
apie smagumą kelionėje nereikia 
nė abėjoti.

& metu Patyrimo 
tdkdakiniuš dčl vjaoklųakių

Tel. Lafayette 3572 
J, Liulevičius

GRABORIUS IR 
BĄLSAMUOTOJAS 
Patamriuja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

Phone Canal 6122
Dr. S; Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: n\io 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. ,6681 So. Califomia Avėnue

Telefonas Republic 7868

Ofiso valandos:
2 iki 8 po pietą

* * — - - -į

Plaza 2400

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 lel.: Bouievard 782U 
Namą Aėl. PrOspect lUbU

Kalbėjo adv. F. J. Ba- 
gočius.—Lietuviai ne
privalo nusilenkti ai
riams, sakė jis.—Lei
tenantas - guberna
torius Hayes prana
šavo, jog jaunoji kar
ta pasižymės. — Mie
sto meras kalbėjo apie 
paprastus žmones.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Ate 
TeL Bouievard 4139

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
TeL Monrdt 8377

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St 
'ei.; Bouievard 5203 Ir.8418

Romantiški reikalai tei 
sme. —Gyvenk ir juo 
kis. — Dėl blogų lai 
kų daugeliui fanabe 
rija išgaravo. — Sa 
ko, kad dabar mes vi 
ši lygus.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nūo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare, 

Apart Šventadienio ir ketvirtadienio

SLA. 11 kuopos i 
kilmingas paren 

girnas

. Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moterišką, Vyriškų, Vaiką ir visą 

chroniškų ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

arti 81 St Street.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne

dėliotais ir Šventadieniais 10—12 
dieną. i

oeneral Chiantf Kai Shek
Generolas Ching Kai Shek, 

Kinijos nacionalės valdžios va
das. Sakoma, kad jis padaręs 
sutartį su japonais. Sulig ta su
tartimi, japonai gaus Kinijoj 
kai kurių koncesijų ir paliaus 
karišku veikimą.

Oi, varge, varge, mano vargeli 
Pinigas, doleris tai

Jei pinigų turi,

Jei kam nesisekdavo, 
tai į tą jie su panieka žiūrė
davo: girdi, durnas 
no, kaip galima pinigų užditb

Dažnai man prisimena seni 
geri laikai. Visai ne dėl to, kad 
jie butų buvę man labai geri. 
Ne! Atsimenu juos, kai sutin
ku “buvusius turtuolius“, ku
rie didelę “fanaberiją“ rodė.

'tais laikais viskas konku- 
liavo. Bizniai kilo, kaip ant 
miėlių, Ra, kai kuriems žmo- 
.heliafhs vienokiu ar kitokiu bu- 
du pasisekė įsigyti daugiau do
lerių, negu proto. Su jais ta
da tiesiog nebuvo galima susi-

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenue

Nuo 10 iki 12 dieni ,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo ,10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

automobilių prie miško, o pa
tys susėdę po medžiu. Karšti 
bučkiai, pažadai viens 'antra 
mylėti ligi grabo lentos ir ki
ti dalykai.

Viską, kaip atsitiko 
met ji nesitikėjusi 
meilužis bu4s 
tokį jai baisų

Nelaukiau, 
baigs. Koktu 
miau teko panašios rųšies by
las stebėti. Jos labai jau ša
bloniškos. Daugumoje atsitikų 
“sužalotų širdžių“ byiės susi
veda prie dulerių. Tai savo rų
šies biziiis.

Ofiso Tėl. Bouievard .5918 
Rez. Tel., Victory 2348
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 85th and Halsted Stš. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 
Nedaliomis pagal sutarti.

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 889b 

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 no pietą, 7—8 vai. vak. 
išskyrus sereuomis.

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

ekonomišku atžvilgiu. Tačiau 
pastaruoju laiku pradeda pa
sireikšti ir šioks toks atgiji 
mas. Reiškia, atsiranda ir op
timistų. Jei neklystu, daugiau 
šiai optimizmo pagimdo gaivi
nantis skyštiriiėlis. žmdnčs ge
ria susitikę, geria atsisveikin
dami, geria iš džiaugsmo, ge
ria iš nubudimo. Tokiu budu 
visuomet yra progų išsigerti. 
Na, o kai išsigeria, tai vargai 
pasidaro mažesni ir rūpesčiai 
menkesni.

Gal tai ir gerai. Sakorfia, kad 
reikia gyventi ir juoktis. IŠ 
tiesų gal taip ir geriau,- nėgul 
visą anhŽelj vaikščioti su4 su
raukta kakta.

Kalbant apie gėrimus, ten
ka priminti, jog; musų mieste 
randasi Apiė dvyliką, talip sa
kant, grynai liettiviškųt glūd
žių. Kaip ir kiėkviehėme biz
nyje, nevisiems vfėriodAi Seka
si : viehi gerai gyvena ir nesi
skundžia, o kiti vės prasimai
tina.

Iš lietuviškų bižniėrių ypa
tingai tenka pažymėti p. Ali- 
nauską, kurio uiėigh randasi 
adrėsu 822 s. Maih st. Ta!i ne 
tik yra aludė, bet kariu ir reš- 
tofanaš. Vieta labai švari, o 
šeimininkai draugiški ir sve
tingi. P-as Alinauškas spėčiau

WATERBURY, Conn. — Va
sario 24 d. SLA. 11 kuopa sir- 
rengė iškilmingą vakarienę 
Venta svetainėje. Svečių atsi
lankė apie 250. F. J. Bagočius. 
Susivienijimo prezidentas, pa
sakė gana įdomią kalbą. Pir
miausiai jis\ pabrėžė tą mintį, 
jog mes visi esame ateiviai, 
nežiūrint, iš kokios tautos ne
būtume kilę. Tikrieji ameriko
nai, pareiškė jis, buvo indijo- 
nai, kuriuos Kolumbusas atra
do šioje šalyje. Tik jie ir te
gali tikrųjų amerikonų titulą 
savintis. O jeigu taip, tai lie
tuviai neprivalo nusilenkti ai
riams. Jokios teisės airiai, vo
kiečiai ir kiti neturi vadinti 
lietuviui “grinoriais“, kuomet 
jie patys yra grinoriai.

Į parengimą buvo atsilankęs 
ir leitenantas - gubernatorius 
Frank Hayes., Jis kalbėjo apie 
busimą kartą. Jo manymu, 
ateinanti karta bus geresne ir 
nuveiks didesnius darbus nei 
mes. Miesto mėras Hayes pa
lietė partijas. Girdi, šiandien 
visos politiškos partijos yra su
sirūpinusios 
čiais. 
šalies 
liečiai 
siems

ANTANAS PETKUS 
Graborius

KOPLYČIA DYKAI
1410 South 49 Ct

Tel. Cicero 2109
CICERO. ILL.

čiai. Vėliau sekė 
laike maršo buvo 
įvairios dainos, 
“Skrisk sakalėli“, 
lėlė“ ir kitos.

Rengimo komisija susidėjo 
iš ponų Matų, J. žemantausko, 
p-ios Senkus, J. Mikėno, Wm 
Kenausko, p-ios Krugelienės ir 
p-lės Radauskaitės.

Vietos anglų laikraščiai pa
šventė pusėtinai daug vietos 
to parengimo aprašymui.

ADVOKATAI
j

JOSEl’ll .I. GRlSll
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
. Tel. Bouievard 2800 , 

Rez. 6515 So. Rockvrell St 
Tel. Reriublic 9723

KOCKFOttD, III. — Aną Jie- 
ną netikėtai pasitaikė užsuk
ti į apskričio teisinę, 'teismo 
kambarys pilnas prisikimšęs 
smalsuoliu. Visi kaklus patem
pę ir stt didžiausiu susidomė
jimu klausosi bylos eigos. Man 
irgi pasidarė įdomu patirti, ka
me dalykas.

Pirmiausiai pastebėjau mote
riškę liudininkų kėdėje. Savo 
kaimyno paklausiau apie by
los pobūdį. Atsake, kad mer
gina užvedusi bylą prieš savo 
buvusį meilužį. Vadinasi, už 
pažado nepildymą patraukė at
sakomybėn. Kitaip sakant, mer
gužėles širdis tapo sužalota ir 
dabar ji reikalauja, “balzamo“ 
širdžiai gydyti. Ir visuose to
kiuose atsitikimuose geriausi 
vaistai yra doleriai. Doleria1’ 
visus meiliškus “sužeidimus ir 
sužalavimus“ pagydo.

Mergina sėdi krėsle, o ad
vokatas ją kamantiiiėja. Klau
sia, kaip viskas atsitiko. Mer
gina liuosai pasakoja, kaip ji
nai susipažinusi su berneliu, 
kaip jie kartą linksmai laiką 
leidę, kaip ji buvusi įsimylė
jusi ir t. t.

Viskas eina sklandžiai. Bet 
štai prieinama prie mėnesienos 
nakties ir pasakojimas nutrūk
sta. Advokatas ragina viską 
atvirai pasakyti. Pasakoja. Iš
važiavusi jinai su savo meilu
žiu į laukus pasivažinėti. Nak
tis buvusi graži, šilta, švietęs 
skaistus mėnulis. Sustabdę jie

Dr. John J. Smetana
, OpTOMETRISTAS

- 1801 So, Ashland Avė, J 
Kanihau 18 St. Phonė Canal 0528

Mergina rausta, prakaitas 
pasirodo jos kaktoje, bet pa
sakoja. Pasakoja viską atvi
rai, neslėpdama smulkmenų.

Niekuo- 
kad jos 

toks balamutaš, 
smūgį užduos, 
kol byla pasi- 

pasidarė. Ir pir-

J. F. RADZHJS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoją už $25.00 Ir augrščiau. 
Modternička koplyčia dykai. 

668 W. 18th St. Tel. Canal 617l 
CHICAGO. ILL.

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAV
4143 Archėr ay.. kamp. Francis*) av.

Ofiso Tel. Lafayette 365U
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
Nuol0?^v^D^2iM4 

vai. po pietą ir nuo 7 "iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

DR.G.SERNEK
^LIETUVIS 

— Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akinių DhbtdVČ

Lachavich ir Sunūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patamavja laidotuvise kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23r<l PI., Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS •

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
t»i aivr

Dr. A. J. Mariikas 
GYDYTOJAS \fit CHIRURGAS

2519 We£t 43rd St
VALANDOS; Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 3 po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nekėliomis nuo Ii iki 1 p.p. 

Tel. LAFAYETTE 3051.

Kalbėjo dar Dr. Stanislovai- 
tis, adv. Albert J. Broiisky, J. 
W. .fanušaitis, J. Tarėiia ir 
kiti. Toštmeisterio pareigas ėjo 
Tarnas Matas, kuopos pirmi
ninkas.

Po vakarienės prasidėjo mar
šas, kuriame dalyvavo visi sve- 

šokiai. Beje, 
dainuojamos 

kaip tai: 
“Tekėjo sau-

Gyvenimas dar pusėtinai
sunkus, šugveręg. Sūgveręs

viską gali, 
tave visi 
[mato, — 

ir dar pa- 
[krato.

skaito pa
saulis, 

Nors tu butum žioplas ir tuš- 
[Čiagalvis.

— žvalgas.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9-9 
2420 W. Mafduettė Rd. 
afti Western Avė. HemlOck 7828

paprastais pilie- 
Nuo jų priklauso visos 
gerove. Kai paprasti pi- 
bus aprūpinti, tai ir vi- 
bus gerai.

♦ k 3

Meras 4aL pareiškė tą nuo
monę, jog šelpimas' bedflYbių 
yra budinai reikalingas. Esą 
kai kurie sako, jog šelpimas 
tik sugadina žmones. Tačiau 
tikrumoje nieko panašaus nė-

Dėl platesniu informadjij titojaitfs 
kreipkitės į 

NAUJIENAS 
1739 SOUTH HALSTED STRĖĖt 

CHICAGO, ILL.
Telefonas CANal 8500

Viši Telefonai:
Yatcfe 1741- 

1742
tAlbbJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulance, Patarna
vimas Dieną ir Nak
tį Moderniška Kop

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

J. F. EUBEI KIS
Laidotuvių Direkto
rius per 80 Metų

4605-07 Š. Hermitage 
Avenue

JBkyrįutr .

NAUJOJ VIĘTOJ

Dr. J. A. Paukštis
DENTISTAS

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

pagal sutartį.,
Res. Virginia 0767

Fanaberija pas juos jau pra
nyko. Kai susitinki su jais 
jie jau visai kitaip kalba. Sa 
ko, mus visus vargas vieno 
dai spaudžia.

lizuojasi maistu, pagamintu iš kalbėti 
žuvies, tai Vienintelė tos rų 
Šies įstaiga visame mieste.

P-as Alinai/skas yra pažan 
gus žmogus, senas “Naujienų’ 
skaitytojas ir uolus rėmėjas.

Pref erred ity miliions 
to mayonridke..

moklinto <i«iys 
tupia k tos iki 
Švelnaus Bmetu-Į 
nuoto miAi- z- 
nio K r a f t 
Mlracle Wbip 
motinoje. iRąąVM n

i

Gegužės-May 25 d
(TIESIAI Į KLAIPĖDĄ)

Telefonas Yafcds 1138 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

Mrš. Anelia K. Jarusz
>,... t t,. PhvsicaLTherabv 

MHigMlaM . apd Midvdfę 
/ 6109 S. Albarty

||! Hemlock 9252
.4 Patarnauju prie
'ĮPo. gimdymo hamiip

■RB “Se 
: eleętric , treat-

meht ** ma^e* 
tie blankets ir tt

7 B \ Moterims ir mer-
girioms patari- 

) 3 mai dovanai.

ATĖJUS LIUDfiSIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eiideikis

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

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

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

A. Montvid, M. D.
Wėšt T6^h State Bank Bldg. 

,24p0 West Madison Street 
Vai. 1 ikv.8 pq pietų, ė jki 8 vak.

Tel. S^eley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

l)r. V. A. Šimkus
GtDtTbJAS IR CHIRURGAS

Valandos nud 2 iki 4 ir mio 7 iki 9 
vai.,. Nedėįiomis nūo 10 iki 12 

3343 South Halstėd St.
Tėl. Bouievard 1461

LIETUVIAI
Amerikds Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsfėd Street 
_________ CHICAGO, ILL._________
Kiti Lietuviai Daktarai._____

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St. 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Bouievard 8483

ORTVAltUSH/OPT.
^..i IdĖTOTlŠ . ... 
Optomėtrlcally Akių SpedialUtah; 
Palengyiriš akių, įtempimą, kuris

J 
svaigimo, akių aptemimo, riėrvuatu- 

karštį, atitaiso

gia teisingai akinius. 'Visuose atsiti-

somos. Valandos ri'uo 10 iki 8 v.iNe- 
dčlfdj nrio 10 iki 12. I
Daugely atsitikimą akys atitaiso

mos be akinių.. Kainos pigiau 
kėip plfiniaU.

4712 South Ashland AV.
Phone bouievard 7589

TIRED SML A.

EYES
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Pirmadienis, kovo 11, 1935

Mano Pastabos

VIS

Įj Sheriff McDonald Į

mokėti

ne

apie

ir rieda sau j pa

KLAUSYKITĖS
KUR OLD GOLD YRA AUGŠTAI VERTINAMAS

PASAKYKITE KITIEMS

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

PAGYVE
NIMŲ.

invest- 
per U.

ANT 
PIRMŲ 
MORGICIŲ

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

8:30 valandą ryto iš stoties 
WGES, 1360 kilocycles.

Sako, išpultų kaikam 
prisipažinti, “mea

34 Metus Vidurmiestyje 
Mes specializuojamės padaryme 

Platės.

Vaikščiojau 
mąsčiau; kai] 
kitą upes krantą 
lipti 
nuplyšo 
galėjau, 
kalno, 
kino...

namų savininkai

OLLYWOOD yra skirtingas, 
pavadino ji didelio proto

BOTTLED FOR 
INTHNAnONMW1NULIQUORCO 

ILL

Gold Crowns, X-Ray.
Prieinamos Kainos.

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

i paupiu, 
didelę me- 
žievė buvo 

Pradėjau ją 
ar negali-

Vienatinis Lietuvių 
DEGTINES 
SANDĖLIS

čekų, nes čia yra jų nauja ka
ralija. Butų neprošalį lietu 
vinnis pasimokyti iš čekų.

“N.” Rašė jas.

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

Cicero j e ir apielinkėse.

nežinau. Paklysiu, 
bus? šiurpuliai eina

Šiandien pasibaigs 
sianti Samuel. 
Insulto byla

Pagerbė vietos policijos virši
ninką

Pagerbimui vietos policijos 
viršininko, p. Soįor, .šeštadienį 
Olympic Ballroofyje buvo 
surengtas iškilmingas bankietas 
Garbės svečiui buvo įteikta dei
mantinė žvaigždė, už jo stropų 
darbavimasi 4r tvarkymą poli
cijos departamento. Kas galėjo 
užsimokėti $2*50, tas galėjo da
lyvauti bankiete. Buvo įvairių 
tautų žmonių, ypatingai daug

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 
Kalb, Geneva, Harvey, Hammond, East Chicago, 
Indiana Harbor, Joliet,, Kenosha, Lemont, Maywood, 
Melrose Park, Michigan City, Milwaukee, North 
Chicago, Racine, Rockdale, Riverside, Summit ir 
Waukegan.

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

MJi

šiandien spėjama, pasibaigs 
byla prieš Samuel Insullą, ku
rią apskritis užvedė krimina
liame teisme, už išeikvojimą 
$66,000 iš Middle West Utili
ties Company. Insi llas savo 
laiku tą bendrovę kontroliavo, 
bet ji, kaip ir kitos jo bendro
vės, subankrotayo.

Insullas prisipažino sunaudo
jęs pinigus apmokėjimui neda- 
tekliaus savo brolio, Martin 
Insulto, biržos spekuliacijose.

Iš anksto spėjama, kad In
sultas buriąs išteisintas.

Jus galite girdėt vėliausias 
naujienas per savo RADIO 
lietuvių kalboj

KAS ANTRĄ RYTĄ

SLA. kuopa ruošiasi vakarui
SLA. 301 kuopa turės savo 

mėnesinį susirinkimą šį pirma
dienį, kovo 11 d., J. šemetų 
svetainėje, 1500 S. 49th avė. 
Visi nariai yra raginami būti 
taiku, ypatingai tie, kurie dar 
neužsimokėjo duoklių šiais me
tais. Kai kuriems jau gręsia 
suspendavimo pavojus.

Šiame suvirinkime bus pra
nešta apie pasekmes kuopos va
karo ir bus pradėta rengtis prie 
šios vasaros. *

CICERO.— Visi pageidauja 
žinių apie musų kolonijos įvy
kius. Tai visiems svarbu. Bet 
jie apie tą patį dalyką yra 
rašoma be paliovos, tai iš to nei 
šis nei tas.

Jau keliolika kartų “Naujie
nose” buvo rašoma apie Lie
tuvių Improvement Kliirbą. Ro
dosi, kad tas kliubas butų la
bai nepaprastas ir butų ką nors 
stebuklingo nuveikęs.

Kliubas, tiesa, rengiasi prie 
30 metų sukaktuvių. Vietos 
gyventojai tą gerai žino, tad

Išaušo 
toks buvo gražus, 
sigerėti negalima 
dėjo spindėti 
sidabrines uotas. Nuo tų uolų 
ėjo įvairių įvairiausi spindu
liai. žibėjo, kaip žemčiūgai. O 
tų spalvų įvairumas ir puiku
mas, sunku ir aprašyti.

Aš atsistojau ir nenorėjau 
pasitraukti nuo tokio puikaus 
reginio. Vienok stovėti ilgai 
negalėjau; reikėjo kur nors ei
ti: į vieną ar į kitą pusę. Nu
tariau eiti toliau už kalno. Sa
vo arklio neradau*. Jis nubėgo 
paskui Cibuko. Susidėjau daik
tus į ryšulį, užsidėjau ant kup
ros ir pasileidau į kelionę. Sun
ki buvo kelionė. Vis turėjau 
lipti į kalną. O kalnas buvo 
apie tukstantis pėdų aukščio 
nuo juros paviršio. Į tokį kal
ną įlipti, tai nejUokai. Suši
lęs, suplukęs lipau į tą kaina. 
Pavakarop pavyko dasikasti į 
kalno viršūnę.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <T|
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902 Mil
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

ivrimming pooL 
Rusiika ir turkiška pirtis 

Moterims seredomig iki 7 v. V.

pat pavakarį dasiga- 
upės. Upė sriauni: 
taip smarkiai bėga

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

(Naujoji Zelandija)
Aš negalėjau pasivyti Cibu

ko. Likau* vienas. Užmigti dau
giau nebegalėjau. Kiek įvairių 
minčių per mano galvą perbė
go? Kas jas ir suskaitys? Kas 
toliau daryti? Ar grįžti namo? 
Bet kelio 
Kas tada 
per kūną.

TrU. llM. U. t l'U. O« ’

Nuo Neuralgiškų 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPEtLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

MIKE DZIMIDAS
PRISTATO VISIEMS
BISMARK BEER
DIENĄ IR NAKTJ. PAŠAUKITE TELEFONU

Lafayette 0401, 4138 ARCHER AVENUE

OLD GOLD yra padaryti iš puikiausio 
Turkiško ir Namie auginto tabako. Tik 
atplėškite vieną. Pastebėsite gražią auk
sinę lapelių spalvą. It ilgi, šilkini plauke
liai. Be Šiurkštumų, dulkių ir be trumpų 
ir storų šmotukų.

OLD GOLD yra grynas, švelnus kvaps- 
nys puikiausio Turkiško ir Namie auginto 
tabako, atsargiai sumaišytas ir prireng
tas ,.. Gamtos paskanintas... be jokio 
dirbtinio paskaninimo.

Tikras smagumas, jūsų šeimai ir drau
gams taipgi ir jums rūkyti naturališkai 
paskanintus, grynos tabokos Old Golds, 
nes jie duoda jums geresni rūkymą be 
jokio nesmagaus skonio burnoje. Nusipir
kite pakeli šiandien ir persitikrinsite.

paupiais ir 
čia dasigauli į 

Į kalną 
negalėjau; — debatai 

Paupiu toli eiti ne
neš upė bėgo prie pat 
Rūpestis mane kan-

tvirtinimai, kad kliubas pasi
žymėjo tik per porą paskuti
nių metų, neturi daug vertės.

Nereikėtų rašyti apie kokius 
ten didelius nuopelnus p. A. F. 
Pociau. Tiesą pasakius, tas 
žmogus neturi daug išsilavini
mo organizaciniame veikime, o 
tik taip sau darbuojasi ir ieš
ko garbės. Man kliubas yra 
žinomas per daugelį metų ir jo 
veikėjai 
buvo ir nėra siauro nusistaty
mo ir niekas nėra susiorgani
zavęs prieš pirmininką. Tai tik 
tušti žodžiai.

Jei kliube kito triukšmas, tai 
už tai reikia padėkoti pirminin
ko gabumams. Visų vardu kal
bėti, veikti, ir rezoliucijas ra
šyti nėra geriausias veikimo 
būdas.

Butų gerai, kad kas patartų 
“nuskriaustiems didvyriams’ 
pakelti rankas ir prisipažinti, 
kad “mea culpa, mea maxima 
culpa...”

—Senas Kliubo Narys.

Nieko nelaukdamas, susiku- 
riau ugnį. Apdžiovinau savo 
rubus. Užsikandau sausainių. 
Atsiguliau netoli ugnies ir už
migau. Atsibudęs iš ryto pa
mačiau, kad kitoje pusėje kal
no, matyti upė bėga. Kaip prie 
tos upės dasigauti? Vėl dide
lis klausimas. Tas kalnas ma
žai žolėmis apaugęs; beveik 
pliki akmenys riogso. Ir tie 
akmenys liuosi. Kaip pajudini 
su koja 
,kalnę.

Reikėjo leistis į pakalnę. Ant 
kalno juk negyvensi. Užsidė
jau savo naštą ant kupros ir 
pradėjau keliauti. Sunku buvo. 
Bijojau nuslysti ir nuriedėti 
stačia galva. Laikiausi, kaip 
įmanydamas. Vis slinkau ir 
slinkau pamažu į tą pakalnę. 
Atėjo ir vakaras. Pradėjau žiū
rinėti, ar nerasiu kur nors ly
gesnės vietos, kad galėčiau 
kaip nors pernakvoti. Pavyko 
Suradau lygesnę vietą ir dar 
samanų. Prisipešiau tų sama
nų, pasiklojau*. Ir minkštose 
samanose išmiegojau per visą 
naktį.

Prieš 
vau iki 
vanduo 
kad perplaukti jokiu budu ne
galima, kad ir geras plauki 
kas butum. Pradėjo temti

Ryto metą pradėjo saulė 
skaisčiai šviesti tiesiai man į 
akis. Pabudau; pašokau, 
žiuri u, kur aš esu. Pama
čiau, kad upė, rodosi, jau ne 
iaip labai toli. Užsikandau 
ir vėl leidausi į kelionę. Einu 
žemyn tais akmenimis, o ma
no kojos gelti gelia. Mat, to
kios ilgos kelionės dar niekuo
met nebuvau turėjęs. Žiuriu, 
mano batai prakiuro. Kas 
bus, jei basam reikės per tuos 
akmenis eiti? Dar bus blo
giau. Bet kenčiu. Ką dau
giau darysi į bėdą įkliuvęs.

IederalSavings
AND LOAN ASSOC1ATION

OP CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

Pradėjus aušti, 
Pabudęs vis 

perplauksiu

man reikėjo ieškoti vietos, kur 
naktį praleisti. Paupyj, žoly
ne, suradau tinkamą vietą. Su
sikūriau ugnį, apsišildžinu, 
dar turėjau maisto, užsikan
dau, atsiguliau prie ugnies ir 
užmigau.

Upė bėgdama ūžė; medžių 
šakos šlamėjo, o aš, kaip zui
kis, miegojau. Nuvargęs bu
vau. Pradėjus aušti, aš pa
budau. Pabudęs vis galvo
jau; kaip aš 
upę?

'Senas narys” paaiškina
Improvement Kliubo ginčus

♦ * ' . ' * t • «

Bourbon Degtinė, 3 mėnesių se
numo, 90 prof. Mfi 7 K 

keisas .................... I V- I W
My Old PaL 8 mėnesių 

senumo, 90 pr. 0 £ f) 
keisas .................. IO.UU

Kentucky Colt, 1 metų 
senumo, 100 pr. $ 
keisas ..................

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

INTERNATIONAL
WHOLESALE

1VINES& LIQUORS
4611 S. Ashland Avė.

Pitone Boulevard 0470

Kas nors 
valstija.

Kuomet valdžia sugriebė visą auksą, Hob 
lyvvood visvien nenusigando. Iki šiol algos 
krutamųjų paveikslų artistų ir artisčių 
pasilieka virš normalės ratos—jie daugiau 
uždirba negu jų duonos ir sviesto pareik 
kalavimams užtenka. Bet su Old Gold 
Cigaretais yra dar kitoniška pasaka. Pa- 
radavimas su pakeliu Old Gold cigaretų 
tarp krutamųjų paveikslų žvaigždžių yra 
skaitoma—geru supratimu apie cigaretus. 
Patyrusių ir nepaityrusių žvaigždžių tar
pe Hollywoodo jsigyveno naujas standar
tas, būtent—Old Gold Standartas.

ŠEIMYNIŠKAS VAKARĖLIS * * 
— Rengia 

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

HOLLYWOOD SVETAINĖJE 
2417-19 West 43rd Street.

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

Kviečia visus atsilankyti RENGIMO KOMISIJA.

'Bevaikščiodamas 
netyčia suradau 
džo žievę. Ta 
tinkama valčiai. 1 
varyti ir galvoti, 
ma pasidaryti iš jos valtį ir 
kaip nors perplaukti į kitą pu
sę upės?

Pradėjau ieškoti daugiau 
tinkamos medžiagos valčiai. 
Suradau plonų medukų, pa
našių į karklus. Tokie lank
stus. Pradėjau juos lanksty
ti ir mėginti pinti apie tą di
delę ževę.

Bėda visko išmokina, 
nebuvau valčių dirbėjus; 
šį sykį pavyko pasidirbti 
blogą valtį.

Susikroviau visą savo man
tą į tą valtį, susiradau ilgą 
kartį ir pasileidau plaukti 
skersai upės.

rytas. Ir tas rytas 
kad nei at- 
Saulė pra- 

atsimušdama i

Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo

5 iki 20 metų
TAUPYKIT PINIGUS MUSŲ DRAUGIJOJ

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

išmokėjome 4%.
Musų draugija yra viena iš tvirčiau- 

šių finansinių įstaigų po Federal Val- 
diios Priežiūra.

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

Pinehurst, N. C. — Elva Statler Davidson, milionieriaus 
duktė, kuri misteriškai mirė. Jos kūnas buvo surastas garaže, 
žemai daktaras, prokuroras ir šerifas, kurie veda tyrinėjimą.

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

Collateral Paskolas.

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

Tel. Franklin 0576

M0DEBN1- 
ZACUO8 
NAMŲ.

VYTAUTO 
Building and Loan Aas’n, 

v. r. PDEBZYN8KL SecretMy 

4559 So. Paulina St.
Phone YABM

PASKOLOS
ANT 

g’ SA PATAISYMO

^SI)ENT44



Pirmadienis, kovo 11, 1935

Mano Pastabos

paupiais

Sheriff McDonaldFĮ

mokėti

ne

ir rieda sau j pa

KLAUSYKITĖS
KUR OLD GOLD YRA AUGŠTAI VERTINAMAS

13.50
17.50

Sako, išpultų kaikam 
prisipažinti, “mea

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

invest- 
per U<

ANT 
pibmų 
MORGICIŲ 
1-2-3-JV 
PAOYVK* 
nimų.

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

8:30 valandą ryto iš stoties 
WGES, 1360 kilocycles.

INTERNATIONAL W1NE«LK)OORCO
CHICAGO ILL

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS vUMK

Šiandien pasibaigs 
sianti Samuel 
Insulto byla

| Opposite Davis Store, 2d Floor

Senas narys” paaiškina apie 
Improvement Kliubo ginčus

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 
Kalb, Geneva, Harvey, Hammond, East Chicago, 
Indiana Harbor, Joliet,, Kenosha, Lemont, Maywood, 
Melrose Park, Michigan City, Milwaukee, North 
Chicago, Racine, Rockdale, Riverside, Summit ir 
Waukegan.

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

Vienatinis Lietuvių 
DEGTINES 
SANDELIS

34 Metus Vidurmiestyje
Mes specializuojames padaryme 

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

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

nežinau. Paklysiu, 
bus? šiurpuliai eina

pat pavakarį dasiga- 
upes. Upe sriauni; 
taip smarkiai bėga

OLD GOLD yra padaryti iš puikiausio 
Turkiško ir Namie auginto tabako. Tik 
atpleškite vieno. Pastebėsite gražią auk
sinę lapelių spalvą. It ilgi, šilkini plauke
liai. Be šiurkštumų, dulkių ir be trumpų 
ir storų šmotukų.

OLD GOLD yra grynas, švelnus kvaps- 
nys puikiausio Turkiško ir Namie auginto 
tabako, atsargiai sumaišytas ir prireng- 

jokio

čekų, nes čia yra jų nauja ka 
rali j a. Butų neprošalį lietu 
v ir. m s pasimokyti iŠ čekų.

“N.” Rašėjas.

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

Cicero j e ir apielinkčse.

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

Jus galite girdėt vėliausias 
naujienas per savo RADIO 
lietuvių kalboj

KAS ANTRĄ RYTĄ

CICERO.— Visi pageidauja 
žinių apie musų kolonijos įvy
kius. Tai visiems svarbu. Bet 
jie apie tą patį dalyką yra 
rašoma be paliovos, tai iš to nei 
šis nei tas.

Jau keliolika kartų “Naujie
nose” buvo rašoma apie Lie
tuvių Improvement Klitfbą. Ro
dosi, kad tas kliubas butų la
bai nepaprastas ir butų ką nors 
stebuklingo nuveikęs.

Kliubas, tiesa, rengiasi prie 
30 metų sukaktuvių. Vietos 
gyventojai tą gerai žino, tac|

T¥OLLYWOOD yra skirtingas. Kas no?s 
pavadino jj didelio proto valstija. 

Kuomet valdžia sugriebė visą auksą, HoL 
lywood visvien nenusigando. Iki šiol algos 
krutamųjų paveikslų artistų ir artisčių 
pasilieka virš normalės ratos—jie daugiau 
uždirba negu jų duonos ir sviesto parei
kalavimams užtenka. Bet su Old Gold 
Cigare tais yra dar kitoniška pasaka. Pa- 
radavimas su pakeliu Old Gold cigaretų 
tarp krutamųjų paveikslų žvaigždžių yra 
skaitoma—geru supratimu apie cigaretus. 
Patyrusių ir nepatyrusių žvaigždžių tar
pe Jiollywoodo įsigyveno naujas standar
tas, būtent—Old Gold Standartas.

arti St.Louis Av. Tel. Kedzie 8902 
Vanos, lietaus ir druskos vanos, 

ivdmming pool. 
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v. v.

SLA. kuopa ruošiasi vakarui
SLA. 301 kuopa turės savo 

mėnesinį susirinkimą šį pirma
dienį, kovo 11 d., šemetų 
svetainėje, 1500 S. 49th avė. 
Visi nariai yra raginami būti 
laiku, ypatingai tie, kurie dar 
neužsimokėjo duoklių šiais me
tais. Kai kuriems jau gręsia 
suspendavimo pavojus.

šiame suvirinkime bus pra
nešta apie pasekmes kuopos va
karo ir bus pradėta rengtis prie 
šios vasaros.?
Pagerbė vietos policijos virši

ninką
Pagerbimui vietos policijos 

viršininko, p. Solor, šeštadienį 
Olympic Ballroofyje buvo 
surengtas iškilmingas bankietas 
Garbės svečiui buvo įteikta dei
mantinė žvaigždė, už jo stropų 
darbavimasi Jr tvarkymą poli
cijos departamento. Kas galėjo 
užsimokėti $2*50, tas galėjo da
lyvauti bankiete. Buvo įvairiu 
tautų žmonių, ypatingai daug

gams taipgi ir jums rūkyti naturaliŠkai 
paskanintus, grynos 
nes jie duoda jums geresni
jokio nesmagaus skonio burnoje. Nusipir
kite pakeli šiandien ir persitikrinsite.

(Naujoji Zelandija)
Aš negalėjau pasivyti Cibu- 

ko. Likai? vienas. Užmigti dau
giau nebegalėjau. Kiek įvairių 
minčių per mano galvą perbė
go? Kas jas ir suskaitys? Kas 
toliau daryti? Ar grįžti namo? 
Bet kelio 
Kas tada 
per kūną.

šiandien spėjama, pasibaigs 
byla prieš Samuel Insullą, ku
rią apskritis užvedė krimina
liame teisme, už išeikvojimą 
$66,000 iš Middle West Utili
ties Company. Instllas savo 
laiku tą bendrovę kontroliavo, 
bet ji, kaip ir kitos jo bendro
vės, subankrotayo.

Insullas prisipažino sunaudo
jęs pinigus apmokėjimui neda- 
tekliaus savo brolio, Martin 
Insullo, biržos spekuliacijose.

Iš anksto spėjama, kad In
sultus busiąs išteisintas.

MIKE DZIMIDAS
PRISTATO VISIEMS
BISMARK BEER
DIENA IR NAKTĮ. PAŠAUKITE TELEFONU

Lafayette 0401, 4138 ARCHER AVENUE

man reikėjo ieškoti vietos, kur 
naktį praleisti. Paupyj, žoly
ne, suradau tinkamą vietą. Su
sikūriau ugnį, apsišildžiau, 
dar turėjau maisto, užsikan
dau, atsiguliau prie ugnies ir 
užmigau.

Upė bėgdama ūžė; medžių 
šakos šlamėjo, o aš, kaip zui
kis, miegojau. Nuvargęs bu
vau. Pradėjus aušti, aš pa
budau. Pabudęs vis galvo
jau; kaip aš 
upę?

Nieko nelaukdamas, susiku- 
riau ugnį. Apdžiovinau savo 
rubus. Užsikandau sausainių. 
Atsiguliau netoli ugnies ir už
migau. Atsibudęs iš ryto pa
mačiau, kad kitoje pusėje kal
no, matyti upė bėga. Kaip prie 
tos upės dasigauti? Vėl dide
lis klausimas. Tas kalnas ma
žai žolėmis apaugęs; beveik 
pliki akmenys riogso. Ir tie 
akmenys liuosi. Kaip pajudini 
su koja, 
kalnę.

Reikėjo leistis į pakalnę. Ant 
kalno juk negyvensi. Užsidė
jau savo naštą ant kupros ir 
pradėjau keliauti. Sunku buvo. 
Bijojau nuslysti ir nuriedėti 
stačia galva. Laikiausi, kaip 
įmanydamas. Vis slinkau ir 
slinkau pamažu į tą pakalnę. 
Atėjo ir vakaras. Pradėjau žiū
rinėti, ar nerasiu kur nors ly
gesnės vietos, kad galėčiau 
kaip nors pernakvoti. Pavyko 
Suradau lygesnę vietą ir dar 
samanų. Prisipešiau tų sama
nų, pasiklojau4. Ir minkštose 
samanose išmiegojau per visą 
naktį.

tvirtinimai, kad kliubas pasi
žymėjo tik per porą paskuti
nių metų, neturi daug vertės.

Nereikėtų rašyti apie kokius 
ten didelius nuopelnus p. A. F. 
Pociau. Tiesą pasakius, tas 
žmogirs neturi daug išsilavini
mo organizaciniame veikime, o 
tik taip sau darbuojasi ir ieš
ko garbės. Man kliubas yra 
žinomas per daugelį metų ir jo 
veikėjai—namų savininkai ne
buvo ir nėra siauro nusistaty
mo ir niekas nėra susiorgani
zavęs prieš pirmininką. Tai tik 
tušti žodžiai.

Jei kliube kilo triukšmas, tai 
už tai reikia padėkoti pirminin
ko gabumams. Visų vardu kal
bėti, veikti, ir rezoliucijas ra
šyti nėra geriausias veikimo 
būdas.

Butų gerai, kad kas patartų 
“nuskriaustiems didvyriams’ 
pakelti rankas ir prisipažinti, 
kad “mea culpa, mea maxima 
culpa...”

—Senas Kliubo Narys.

Prieš 
vau iki 
vanduo 
kad perplaukti jokiu budu ne
galima, kad ir geras plauki 
kas butum. Pradėjo temti

Išaušo rytas. Ir tas rytas 
toks buvo gražus, kad nei at
sigerėti negalima. Saulė pra
dėjo spindėti, atsimušdama i 
sidabrines uolas. Nuo tų uolų 
ėjo įvairių įvairiausi spindu
liai. žibėjo, kaip žemčiūgai. O 
tų spalvų įvairumas ir puiku
mas, sunku ir aprašyti.

Aš atsistojau ir nenorėjau 
pasitraukti nuo tokio puikaus 
reginio. Vienok stovėti ilgai 
negalėjau; reikėjo kur nors ei
ti: į vieną ar į kiti} pusę. Nu
tariau eiti toliau už kalno. Sa
vo arklio neradau*. Jis nubėgo 
paskui Cibuko. Susidėjau daik
tus į ryšulį, užsidėjau ant kup
ros ir pasileidau į kelionę. Sun
ki buvo kelionė. Vis turėjau 
lipti į kalną. O kalnas buvo 
apie tūkstantis pėdų aukščio 
nuo juros paviršio. į tokį kal
ną įlipti, tai nej(tokai. Suši
lęs, suplukęs lipau į tą kaina. 
Pavakarop pavyko dasikasti į 
kalno viršūnę.

Tr«U Rm. U. *• I4«U Otf 1

Nuo Neuralgižkę 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

iederalSavings
AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

Ryto metą pradėjo saulė 
skaisčiai šviesti tiesiai man į 
akis. Pabudau; pašokau, 
žiuriu, kur aš esu. Pama
čiau, kad upė, rodosi, jau ne 
taip labai toli. Užsikandau 
ir vėl leidausi į kelionę. Einu 
žemyn tais akmenimis, o ma
no kojos gelti gelia. Mat, to
kios ilgos kelionės dar niekuo
met nebuvau turėjęs. Žiuriu, 
mano batai prakiuro. Kas 
bus, jei basam reikės per tuos 
akmenis eiti? Dar bus blo
giau. Bet kenčiu. Ką dau
giau darysi į bedą įkliuvęs.

Pradėjus aušti, 
Pabudęs vis 

perplauksiu

MODERNI* 
ZACUOS 

NAMŲ.

VYTAUTO
Building and Loan Ass’n. 

v. P. PIERZYN8KI. Seeretary 

4559 So. Paulina St.
PtMNM TABM •!«

Pinehurst, N. C. — EI va Statlcr Davidson, milionieriaus 
duktė, kuri misteriškai mirė. Jos kūnas buvo surastas garaže. 
Žemai daktaras, prokuroras ir šerifas, kurie veda tyrinėjimą.

Bourbon Degtine, 3 mėnesių se
numo, 90 prof. $1ft 7 K 

keisas ...................
My Old Pal. 8 mėnesių 

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

Kentucky Colt, 1 metų 
senumo, 100 pr. $ 
keisas ..................

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

INTERNATIONAL
WHOLESALE

WINES & LIQUORS
4611 S. Ashland Avė.

Pitone Boulevard 0470

Vaikščiojau 
mąsčiau; kaip* čia dasigauti į 
kitą upes krantą? I kalną 
lipti negalėjau; — čebatai 
nuplyšo. Paupiu toli eiti ne
galėjau, nes upė bėgu prie pat 
kalno 
kino...

ŠEIMYNIŠKAS VAKARĖLIS 
' — Rengia —

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Kliubas
Šeštadieny j, 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.

Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 

5 iki 20 metų
TAUPYKIT PINIGUS MUSŲ DRAUGIJOJ 
t Mes mokam 4% už kiekvieną dolerį 

dividendų, pagal uždarbio. Praeityje 
išmokėjome 4%.

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

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

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

Collateral Paskolas.

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

Tel. Franklin 0576

^Bevaikščiodamas paupiu, 
netyčia suradau didelę me- 
džo žievę. Ta žievė buvo 
tinkama valčiai. Pradėjau ją 
varyti ir galvoti, ar negali
ma pasidaryti iš jos valtį ir 
kaip nors perplaukti į kitą pu
sę upes?

Pradėjau ieškoti daugiau 
tinkamos medžiagos valčiai. 
Suradau plonų medukų, pa
našių į karklus. Tokie lank
stus. Pradėjau juos lanksty
ti ir mėginti pinti apie tą di
delę ževę.

Beda visko išmokina, 
nebuvau valčių dirbėjus; 
šį sykį pavyko pasidirbti 
blogą valtį.

Susikroviau visą savo man
tą į tą valtį, susiradau ilgą 
kartį ir pasileidau plaukti 
skersai upės.

PASKOLOS
ANT 

’ PATAISYMO

arage where body wa.

tas.,. Gamtos paskanintas 
dirbtinio paskaninimo.

Tikras smagumas, jūsų šeimai ir drau

tabokos Old Golds, 
rūkymą be

\\WESj)ENT4t

found
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The Lithnanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
Ibe Uthuanian News Pub.» Co.» Ine.

1789 South Hahrted Street
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratas:
88.00 per year in Canada
87.00 per year outslde of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second C3ass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
I1L Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina t
Chicago je — paštu:

Metams ooe«eeeeeaeeoot*ieeCMMMM»«eeoeeeeeMoe 88.00 
Pusei metų ••••••••■•e•••••••••••••»••••••« 4.00 
Trims mėnesiams __ 2.00
Dviem menesiams 1.50
Vienam mėnesiui ...........—— .75

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

Suvienytose Valstijose! ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ___ ___________   87.00
Pusei metų ......... w..3.50
Trims mėnesiams ..—-.... . 1.75
Dviem mėnesiams ............ — 1.25
Vienam mėnesiui __1—---------75c.

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
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Metams 88.00
Pusei metų —— 4.00;

i Trims menesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monęy 

Orderiu kartu su užsakymu.

tos priežasties nėra patapę piliečiais. Todėl kliubai, 
draugijos ir pavieniai turėtų sukrusti ir kelti protestus, 
kol nevėlu. > i

Apžvalga;
.................................  i

“SOCIALFAŠISTAS”

SUIRUTE BALKANUOSE — BAIMĖ EUROPOJE

Sukilimas Graikijoje prieš Tsaldario vyriausybę, 
kuris pradžioje atrodė panašus į nevykusį “pučą”, iš
šaukė sumišimą Balkanuose ir nemažą nervų įtempimą 
visoje pietų Europoje. Maištininkai per ištisą savaitę 
kovojo prieš ginkluotas valdžios jėgas ir da iki šiol nė
ra aišku, kuri pusė paims viršų. Tuo tarpu Graikijos 
kaimynai mobilizuoja savo armijas ir siunčia kits kitam 
grasinančius protestus.

Jugoslavija įtaria, kad prie to sukilimo yra prikišęs 
savo nagus Mussolini. Jisai norįs atitraukti Graikiją 
nuo keturių Balkanų valstybių — Rumanijos, Jugosla
vijos, Graikijos ir Turkijos — pakto, kuriuo šios val
stybės pasižadėjo viena kitai, pavojaus atsitikime, pa
dėti apginti dabartines savo sienas. Šitos sutarties tiks
las yra izoliuoti Bulgariją ir neleisti į Balkanų reikalus 
kištis Italijai.

Taigi jugoslavai spėja, kad Mussolini nori pastatyti 
Graikijos priešakyje tokią valdžią, kuri atsimestų nuo 
Jugoslavijos, Rumanijos ir Turkijos ir susidėtų su Bul
garija. Kadangi Italijos fašizmas jau turi savo kontro
lėje Albaniją ir Austriją, tai, paėmęs savo “įtakos sfe
ron” bulgarus ir graikus, jisai pasidarytų Balkanų pu- 
siausalyje labai galingas. Vengrija, ,beje, taip pat yra 
drauginga Italijai. Tojau budu pietinė Europa patektų 
po Mussolinio vadovybe. Jisai tuomet galėtų pradėti 
spausti Mažąją Antantę (Rumaniją, Čekoslovakiją ir 
Jugoslaviją).

Bet Mažoji Antantė yra Francijos kūrinys. Kuomet 
Mussolini skverbiasi į Balkanus, tai ir Prancūzai ima 
nervintis. Tokiu budu tas vidaus karas Graikijoje kelia 
nerimą didžiųjų Europos valstybių politikos sluoksniuo- 
se. Jeigu jisai prasitęs dar ilgiau,, tai susidarys rimtas* 
pavojus tarptautinei taikai. Dėl to, kad ministeris pir-į 
mininkas Tsaldaris negalėjo susitaikyti su buvusiu mi- 
nisteriu pirmininku Venizelosu, tai visai Europai tenka1 
bijotis karo.

Šitokia pavojinga padėtis Europoje pareina nuo 
to, kad tenai dabar yra tiek daug privisę tų diktatūrų. 
Kiekvienas diktatorius prieš ką nors intriguoja. Visi 
jie kits kito bijosi ir nuolatos daro “skymus” savo po
zicijai sustiprinti ir savo priešams pakišti koją. Prin
cipų pas juos nėra jokių, o vien tik troškimas įgyti 
daugiau jėgos ir garbės, kad jiems nedrįstų pasiprie
šinti žmonės, kuriuos jie yra pavergę. Ypatingai despe
ratiškai blaškosi Vokietijos Hitleris ir Italijos Musso
lini. Matyt, jiem dirba sprūsta iš po kojų.

B. S. rašo “Nauj. Gadynėje”:
“Beje, ‘Daily Workery’ jau 

nematyt seniau labai mėgia
mo žodžio ‘socialfašistas’. Bet 
‘Laisvė’ juomi vėl svaidosi. 
Gal dar negavo įsakymo, kad 
padaryta naujas pasisukimas.

“žodį ‘socialfašistas’ pa
gimdė dešimtasis plenumas 
Komunistų Internacionalo. 
Pirmiau to žodžio niekas ne
žinojo. O ką jis reiškia, ka- 
zionieji redaktoriai nežino 
nei dabar.

“Kas yra fašistas? Jis yra 
priešas parlamentinės tvar
kos. Jis stoja už neribotą ga
lią savo partijos vado, už dik
tatūrą.

“Kas yra socialistas? Jis 
stoja už parlamentinę tvar- 
ką.

“Kokiu tad budu socialis
tas gali būt ir fašistas arba- 
‘socialfašistas’ ? r

“Socialfašizmo terminą iš
galvojo — mandagiai sakant. 
— .politiniai analfabetai.”
Tai, žinoma, tiesa. Bet ka-, 

dangi tą bukaprotišką “social
fašizmo” terminą pagimdė de
šimtasis Komunistų Intemacio-: 
nalo plenumas, tai ,išeina, kad 
kominter.no vadovybė susideda 
iš politinių analfabetų — arba, 
atidėjus mandagumą j šalį, iš 
politinių šarlatanų.

ir ims kariauti. Į jų kovą įsi-; 
kiš kitos šalys, ir greitai karo 
liepsna apims visą pasaulį.

Didis anglų rašytojas mano, 
kad vienintelis 
nuo karo tai — 
bės įsteįgimas.

Jisai yrą socialistas, bet ne 
partinis.

n
išsigelbėjimas 

pasaulio valsty-

LENKIJOS SMURTAS PRIEŠ
VILNIŲ į

Vilniaus Vadavimo Sąjunga 
Lietuvoje išleido anglų kalba 
brošiūrėlę apie Vilnių — “The 
Outrage 4>f Vilnius”, kurioje 
yra trumpai išdėstyti faktai,į

>

KLERIKALIŠKAS BESAR 
MATIS

tura'voja ir

SandarieČių begėdžiui, kuris 
pakartojo seną J. O. Sirvydo 
melą, buk soęialistai sakę “Lie
tuvai nei cento”
Marijonų organo redaktorius, 
šimutis. Todėl tenka pareikšti, 
kad šis klerikališkas besarma
tis yra toks pat melagis 
šmeižikas, kaip Vaidyla.

TRUMPAI IR AIŠKIAI

ir;

liečiu ginčą tarpe Lietuvos iir 
Lenkijos dėl Vilniaus. Ji bai-' 
giasi išreiškimu vilties, kad ap/ 
linkybės* keičiasi Lietuvos nau
dai ir kąd Lenkija bus anksčiau' 
ar vėliau priversta spgrąžinti; 
Vilnių “teisėtam jo savininkui”.

ABSURDAS i -
Clevelando fašistų šlamštelis, 

prasimano, kad ALTASS yaldy< 
ba įdėjusi savo atsišaukimą į 
“Naujienas”, kaipo mokamą 
skelbimą. Už jokius raštus, til
pusius šiame dienraštyje, apie; 
trans-ątlantinį skridimą — ar 
tai fprmpje straipsidą, ,ąr prą-; 
nešimų, ar skelbimų, nebuvo pa-, 
imta M v.ięno cento. “Naujie
nos” tam reikalui davė savo? 
Špaltose ąpie 15,000 colių be jo
kio nemokesnio.

mitingai, kad atsteigus pasiti
kėjimą tulpėmis. .Nieko iš to 
neišėjo. Kai žmogtfs nupliko lu
pas karštu pienu, tai jis ir j 
vandenį pradeda pusti. Taip 
atsitiko ir su olandais.

Po to prasidėjo bylinėjimą
si. Nukentėję spekuliantai ban
dė savo pinigus atgauti ir kė
lė bylas tięms, kurie -iš speku
liacijos pasidarė didelius tur
tus.

Teisėjai atsisakė skundikų, 
pusę palaikyti. Jie patvarkė, 
jog kas spekuliuoja, tas turi' 
skaitytis įr su pasėkomis. To
kiu* budu iš spekuliacijos pra-' 
turte ję žmonės buvo palikti' 
ramybėje.

Kaip matote, tulpės olandų 
istorijoje yra sulojusios labai; 
liūdną rolę. tO visgi, nežiūrint) 
to, tos gėles dar ir šiandien 
olandų yra labai mėgiamos!! 
Tik su jumis, žinoma, niekas 
Aiebespekuliupja. Pamoka, taip 
sakant, nepraėjo dykai. )

TULPIŲJIANIJA
Kaip olandai užsikrėtė 

tulpių manija. —'Už 
vienų tulpės įbumburų 
buvo mokama tūk
stantis ir daugiau do
lerių. — Jūreivis, ku
ris suvalgė <$1,400 ver
tės “svogūną”.—Spe
kuliacija, dėl kurios 
nukentėjo tūkstančiai 
žmonių. — Krachas ir 
jo pasėkos.

BILIUS PRIEŠ ATEIVIUS
o

Springfielde atstovas Sinnett įnešė į legislaturą įs
tatymo .sumanymą, kuriuo reikalaujama, kad visi atei
viai, kurie nėra pareiškę noro patapti šios šalies pilie
čiais (t. yt neišsiėmė pilietinių popierų) arba po pareiš
kimo per penkerius metus nėra išsiėmę antrųjų popie
rų, registruotųsi pas pavieto šerifą.

Tas įstatymo sumanymas yra žinomas, kaipo 
“House Bill No. 429”.

Tarp įvairių jo drastiškų patvarkymų yra štai 
koks: ateivis, kuris neturi pirmųjų popierų arba kuris 
per penkerius metus po garimo pirmųjų popierų nėra 
patapęs piliečiu, negali be valdžios leidimo užsiimti jo
kiu bizniu arba turėti apmokamą darbą, ir tas leidimas 
nebus duodamas, jeigu yra pakankamai darbininkų pi
liečių, kurie tinka tam darbui.

Žmogus, kuris neužsiregistruos, kaip reikalauja tas 
bilius, -negalės .gauti .pašalpos, kaipo bedarbis, ir jeigu 
jisai prašys pašalpos, tai bus baudžiamas ir gailės būt 
deportuotas.

Pagalios, biliaus autorius siūlo, kad jo sumąnyiųas 
įeitų j galią tuojaus, kaįpp “kėdos priemonė”, ir Įkąd 
jau už 10 dienų po įstatymo priėmimo ateiviai turėtų 
užsiregistruoti, o paskui registruotis iš naujo kas trys 
mėnesiai.

Už j&itą sumanymą stoja labiausia Amerikos Legio
nas, ir yra pavojus, kad jo pastangomis bilius gali pra
eiti legislaturoje. Nėra kalbos, kad tai butų skaudus 
smūgis tūkstančiams žmonių, kurią .dėl vienus Mba O

• r ' *

i
Kilus spaudoje diskusijom^ 

apie Petro Cvirkos tariamą ro
maną “Frank Kruk”, kurio he
rojus “matė” net augančias 
Bręoklyne bananas, (trumpai 
pareiškė savo nuomonę ir poe
tas Juozas Tysliava. Jisai sa
ko:

“Petras Cvirka, rašydamas’ 
savo Frank Kruk, matyt, ’la-į 
bai daug skaitė apie Ameri
ką, bet, nelaimei, nežinojo; 
kur itą ‘.medžiagą’ dėtį. Gir-į 
dėjo skambinant, bet nežino-j 
jo kur...

“Cvirka padare nędovano- 
tįną klaidą, siųsdamas savo’ 
Frank Kruk j Ameriką, ku-: 
rioje jis pats pįekados nėra 
buvęs.

“štai dėl ko Frank Kruk
— literatinis crcok.”
Bot Karolis Vairas — .žmogus; 

su ^literato vardu ir gyvenęs il-? 
gus metus Ameboje, kažin ko-* 
dėl tą literatįnį bumbųgą girią 
ir (rekomenduoja publikai. į

■- w ............ ... |

BUSIĄS BAISUS KĄRĄS
W0 ‘METAIS 5

Atvykęs J Nąw Yorką ,garsus 
rašytojas JIerbent .G. Abelis pa
sikalbėjime su Uikraščių repor
teriai pareiškė, kąd tper ,Pą$ku> 
tiniųs yienupliką Spėsiu fpą-* 
saulis smarkiai ^pažengęs link 
“naujo jr dąr hąUąąrio karo, 
kuris ateis ,1940 metąis”.

Wellsas jau sęniąi tvirtina, 
kad dąr dienas pasaulio karas 
yra neišvengiamas, kadangi šių 
dienų valdžios veda atokią be
protišką politiką, jogai 
kurie nuolatos .iškyla tarpe /įvai-* 
rių Šalių, įgalės būti išspręsti 
taikiu budu. Kada pprs 4vi 
styrės susikirs —• gąi būt, dėl 
kokio palyginti menko dalyko,

įdomių dalykų yra įvykę .pra
eityje. įdomių ir keistų. Kar
tais tiesiog nesinori tikėti, kadi 
senovėje žmonės taip mažai te-’ 
galvojo. ' ...

Vienas įdomiausių reiškinių 
buvo taip vadinamą “tulpių 
manija”, kuri siautė Olandijo
je nuo 1634 ligi 1636 metų. :

Į Olandiją tulpės -buvo im
portuotos iš Turkijos 1559 m. 
Iš karto olandai tas gėles la
bai pamėgo. Jie pradėjo jas 
auginti. Tačiau paklausa tul
pėms buvo tpkia didelė, jog 
jų visur truko.^Na, o juo pa-1 
klausa arba pareikalavimas yra 
didesnis, tuo kąinos labiau ky
la. Juo mažiau kokių daiktų 
tora, tuo brangiau už juos rei
kia mokėti. Toks jau ekonomi
jos mokslo dėsnis.

»

Kadangi tulpių augiąipias 
pasidarė labai pelningas, tai 
visi šoko jas auginti, tikėdą- 
miesi .milžiniškų .pelnų. Lide-. 

’lės BiVmos pinigų' buvo moka-) 
mos už vieną tulpės 'buniburą. 
1635 m. už keturias dešimtis; 
bumburų buvo užmokėta 100,-' 
000 florinų!

Kokia tai milžiniška suma 
pinigų, bus -nuomanu iš to, jog; 
tų laikų florino vertė maždaug) 
lyginpsi Amerikos pusdoleriui.^

Tulpių bumbu’raį parsidąvi-i 
nėjo pp 
penkis 
Viename atsitikime buvo su
mokėta net 5,500 florinų.

Svetimšaliams, kurie .tuo ma
nijos laikotarpiu aplankė (Olan
diją, kąrtaįs tekdavo su dide
liais nemalonumais susidurti?> , . '

Į /bėdą papuldavo dėl nežino
jimo dalykų padėties. Pasako-J 
jama sekamas ■ątsitikiiiias ąpięc 
•vieną jūreivį, jūreivis nunešė 
turtingam olandų .pirklip*! .pųtb 
dą kažkokių prekių. Pirklys 
jam davė didelę ėųl$ pusry
čiams. Besidaiiįįrdąmas l$rąųtų? 
Vėje, jurėivis paptelėjo mažą 
svogūną. Jam bent taip ^tro; 
de. Be didelių’ ceremonijų jis' 
tą svogūną įsidėjo j kišenę, 
kad PKįe progos suvalgyti. į

Kai jūreivis apleido krantu- 
;P^kiye pastebėją, jog jd 

brangiausias tulpės bumburąs: 
.pavogta. Jis tuoj sukėlė yį^ 
ppliciją ąnt kojų. , Prasidėjo 
įurėiyių gaudymas ir kratymas? 
(Pagalios, ^ste .tąpo suimtas 
kaltininkes, tkurįš jau bąįįgė 

f Mlgyti Msyoguną”.
f Pasirodė, tulpės bum-

būro vertė buvo 2,300 florinų 
(Amerikos pinigais $L400)! Jo- 
kis tų laikų karalius tokių 
brangių pietų nevalgė.

Tulpių manija siautė per po-, 
rą įmetu. Atsirado visokių spe-. 
kuliąptų. Lyginai taip, kaip 
New Yorko biržoje prieš .1929 
m.

Spekuliavo visi, kas tik tu
rėjo kiek pinigų, žmpnės step>- 
gėsi parduoti savo namus,; 
ukius ir kitus daiktus. Gautus 
pinigus jie investavo j tulpes 
Tulpes pirko didžiūnai, valdi- 

(ninkai, jūreiviai, .pirkliai, ūki
ninkai įr visi kiti .piliečiai. Net 
svetimų (šalių žmpnės užsikrė
tė ta keista manija. Olandai 
buvo bepradedą manyti, jog vi4 
sos iEurppos tuntai susikon
centruos jų šalyj ę, kad tulpės 
yra brangiausias dalykas .pa
saulyj ę.

Bet, ant galo, toko tas, /kas 
(neišvęngiamai turėjo įvykti. 
Kainos /tulpėms .aliarmingąii 
ėmė kristi. Iš pradžių buvo 
manyta, jog tai /tik laikinas 
^reiškinys. Tačiau juo tolyn, tuo 
darėsi blogiau, žmones .apėmė 
■panika. Visi stengėsi kaip gą-t 
Įima greičiau atsikratyti jiuo‘ 
tuląiy nQrs dalį savo inves-’ 
tuotų pinigų išgelbėt).

Tas krachas jvyko 1636 >m.' 
Tūkstančiai .žmonių pražudė 
viską, ką tik turėjo. Pasiliko 
su tulpėmis, kurių niekas nę-’ 
norėjo pirkti.

Visoje šalyje buvo laikorpi

M ŽMONĖS MANO
Lietuva Ištautinama

_ v

Kabkam atrodo negalimas 
.dąįktąs, kad tautininkams 
valdant, Lietuva ištautptų.' 
Mat, tautininkai, nors patys 
tiek lietuvybės Jaįkosi kįek gyJ 
vuliąi ėdžių, bet ,gi patys nuo
lat šaukiagiriasi esą dideliais 
tėvynainiais1 — tautos vadais; 
Vytauto > ainiais, ir Jkt. garsiais 
vardais, o tai daroma grei
čiau tpdel, rkad nukreipti do4 
mę nuo rūsčios tikrovės.

Lietuviška kalba be atodai
ros darkoma; jei seniau lie- 
.tuyiškoj kalboj maišėsi kele
tas -žodžių kaimyniškų kalbų: 
rusų, lenkų, vojęių, .tai Jiunai 
šimtai angliškų, 'pranoutiškų 
žodžių .stumia ir varo užmary 
štili gražiausius Ketuviškus žo^ 
džius.

Po .kalbos .darkymo seka, 
“tarptautiški (nelietuviški) įs-’ 
taigi) užvardinimai. Kaune yra 
aštuonios judės moųies, kurias 
Lietuvoj i§ “aukšto” vadina^ 
pia kinais, ve kaip užvardy.li:, 
“Forųm”, ‘‘Mętrppoiitan”,1
“Kapriui”, *‘HriĮywood*’» 
vTriumf”, “Gloria”, “Lyra” Ir’

f

Lietuvos tautinė valdžia 
ėmėsi neva atlietuvint nelietu-’ 
yiškas, sulenkintas ir sukry- 
įžiok'įntas pavardes, tik rji tą 
dai»bą ?pr»dčjo ne iŠ viršaus, ne
• w • v ‘ w * * Jr

f"
1OJVV

tris, keturis ir net' 
tuksiančius florinų

ninku nelietuviškom pavar
dėm kaip tai Smetona, Lozo
raitis (šviet. ministeris), Sta- 
nišauskas (sus. min.), o iš 
apačios, nuo valdinių. Pradė
jo ir taip paliko nieko nepa
darius, ir kaip* tu čia versi pa
valdinius jų pavardes lietu- 
vint, kada patys, net ic aukšti 
valdininkai nesiima atlietu
vini savo nelietuviškų pavar
džių! Nūnai ir pavaldiniai 
daugiau į pavyzdžius, o ne į 
sausus prisakus ar įsakus žiu
ri.

•Pavardes netaip jau svar-‘ 
bu, yra kurkas svarbesnių da
lykų; kas svetima ir lietuvio 
garbę nekelia, o mažina.

Dabartiniu laiku apart Vil
nijos ir Klaipėdos kraštų, Lic: 
tuvoj yra 4811 nelietuviškų 
vietovardžių; Lietuvos “tau
tiška” valdžia nieku budu, 
nesiipia jas atlietuvint, ir lai 
kada kitų užimtos Lietuvos 
dąlys lenkinamos, voikinamos! 
Manau tuo reikalu ateity pla
čiau išsireikšti, dabar turiu 
omeny kaip dabartinė “tautiš
ka” Lietuvos valdžia gelbsti 
Lietuvą tarptautinant, o lietu
vybę slopinant.

Tarp apie tūkstančio viso
kių vienuolių nepriklausomoj 
Lietuvoj ve kokiom pavardėm 
daugelis Lietuvos vienuolynų 
perdėtinių vadinasi Johan 
Kipp, jėzuitų viršininkas Lie
tuvoj: Antonius Fenger, Leo 
Behlaii, Paul Biliteuski, Vii- 
helm Vreefrath, Conrad Ler- 
cb, Georg Sunder, Joseph 
Behr, Ghilianus Heim, Jozejplt 
Hoffe, Paulus Boegner, Franc 
Jiung, .Gerhard Siudhof, Peler 
Dreiserrerd, Walter Soika, Jo
seph Rielmeiser, Kari Fulst, 
Anton Albertus, Alfred Frit- 
zeu, Gerhard Schiuie, Haimo 
G-erarts, Paul jLoeslein, Otto 
^lellsteni, Maria Burghard, 
Maria Kten, Lillien Weiss, Ge- 
rarda Sembionatt, ^eresia 
Schmell, Walburg Lingenau 
Rhilipia Kavalski, . Mesalina 
tGlomm. iš pavardžių matom, 
kad tie vienuoliai, ne lietu- 
yjąi, p atĄjunat Lietuvoj, per 
mokyklas ir vienuolynus jie 

'skiepija Jietuviuosna juodąjį 
tarptąutizmą, p slopina neigia 
lietuvybę.

Lietuvos “tautinė” valdžia 
visa tai leidžia!

Teatįų, operos vadai irgi 
svetimtaučiai. Žaisląi, muzika 
—amerikoniški! ,Lietuva šuo
lių įštautinajna; galima laukt 

’ prirengs 
yietą tarp tautiškai yąldžiąi.

—Arimantas.

kad “tautininkai”

iš viršūnių, ne iš pačių valdi-
r-* SttttSOC
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Alinėse

TABAKO Krautu
TOBACCO STORES

1728 S. Halsted SL

Valstijos legislaturai įteikta ke
turios grupės bifių tuo reikalu

Lietuviškos
Degtini

Miestas planuoja pa 
statyti dvi naujas 
viešas mokyklas

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

įsteigta
1925 m.

Šituo Taikli ir iŠ Šitos 
radio stoties kiekvieną

ši j a toninio draugi- 
vienh iš svarbiausių

Panedėlj
Seredįii
Pėtnyčią

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

vienas 
kūrinto

apsi-

Reikalauja daugiau 
teisią, privilegijų 

Illinois moterims

šeštadienį, kovo 9 d., Cook 
County ligoninėje mirė MdtAs 
Žadeikis 1916 Cahalport avė.

ANGLIS 
COAL

4083 Archer Avė. 
tarp Califomia ir Mozart

MAK KOHN. Turim Rusišką tt TurSSa ■=- ~

Gerkit ir Reikalaukit

Pasamdė du jatinus behtiufciis 
iindghtdįjstės papildymui

daba? eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai,' kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš ęhieagos ir viso pa
saulio.

resu,
eago
atgal
laike
nese
ir mirė

355,350 automobilių 
vienų mėnesi

RADIO TAISYMAS 
RADIO REPAIRS

uvo nutarta pa- 
’ J.- -Kliu!, 

bas dar jaunas ir finansiškai

Garsiakalbius
V*. .. ...............gams

ma

Tikrai geros anglys
$5.60 
$5.35 
$5.25

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

Ieško gatviakario 
užmušto žmogaus 

giminių BOILERIŲ, ..Taisymas
. BOILER REPA1RING

Kliulib vaidyba j 
prisirašė daug naujų naritį

Tai bus paskutinis 
demonstravimas 

(Sp.).

Spiegel-May apyvarta 
pakilo 13%

Nusideginęs dirbtuvėje 
mirė jaunas darbi

ninkas

Corn Products bendro 
vės pelnė devynis 

milionus

Autorius Woollcott labai pa
garsėjo parašęs knygą, “While 
Rome Burns”.
Kalbės apie vdikų auklėjimų

D. Canfield Fislier, žymi no- 
velistė ir darbtootoja sOeialėje 
dirvoje, rytoj kalbės apie vai
kų auklėjimą, Chicagos Asso- 
ciation for Child Sludy and 
Parents Edueafion konferenci
joje. Ji įvyks Medinah Tem
ple rūmuose, 32 W. Randolph 
strcet.

sekanti 4ykL paveskite mums 
ACEWELD CO. .

, 1462 S. VVabash AVe.
Telefonas dieni Calumet 6884

,... ,,nakti Ėakview. 5490 .....

Corn Products Refining Co. 
(dirbtuvės, Argo, III.) per 
1931 metus turėjo gryno pel
no, $9,702,696. 1933 metais
bendrovė pelnė apie tris mi
lionus dolerių daugiau.

Alcatrag sala, kuri randasi netoli San Francisčo, Cal. Tai 
Amerikos “Velnio sala”, kur yra suvežti pavojingiausi krimina
listai. Ten yra nuvežtas ir Al Capone. Paveiksle parodoma sa
la ir kalėjimas.

Nusibodo gyvėnti 
tai du vienu laiku 

fttfsižudč

Apskričio ligoninėje mirė 
M. žadeikis

Lietuvos Garsiniai
Filmai Marųuėtte

Parke

Lietuvių Jaunimo Draūgija 
atidaro du naujus skyrius 

šią savaitę

Buvo skaitlingas ža- 
rasiškių susirinkimas

|Reikalausmir t iešn 111 nrrriii I ,

bausmės moteriškėj
už vyro nužudymą

Kakti Atdara 
fayette 3391 

__ _ suteiksime krt 
Archer ir Kedzie j

(Šiaur-Rytinis kampas). 
Nauji ir Vartoti Karai.

___  J vai
gird&ff

ANGLIS! 
toja ekoi——... _
pičair anglis—Garantuotas svarumąs 
ir . šiluma. Screening.— f*mr* 'rj“~ 
rūn — $5.75 
$M0.. -__ <

NORTHERN COĄL CO., 
,. ,j ,3 telefonai.:. „ .

Repdblic 0600 — LŠWnddle 7366
. . Merrimac 2524 ______

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

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

MARQUETTE PARK — šį
vakar, vietinės lietuvių para
pijos svetainėje, 68th ir Wash- 
tenaw gatvės, p. A. Kaulakis 
rodys garsinius filmus, nu
trauktus Lietuvoje, kuriuos jis 
atsivežė su savimi neseniai 
grįžęs Chlcagon iš Kauno.

Seansas prasidės 7:00 vai. 
vakare 
paveikslų 
Marįūette Parke

kitas laiškas ,jAivo nuo , Ku
piškio Kultūros atstovo Dr. A. 
L. Gtoaičiūib. Laiškas priim
tas, bet aukų dėl .kupiškėnų 
laisvų kapinių bei kultūros 
na’thų kliubas nepaskyrė, nes 
ižde nėra pinigų.

Reporteris.
A. F. CHESNA. 1657 ,W. 45th SL 
Bpulevąrd 4552. , Vyramą kasdien, 
moterims dhtradieniais.

St. James ligoninėje mirė 
jaunas, 21 metų darbininkas 
Angelo Saia. Jis gyveno ad- 

1581 Center avenue, Chi- 
Heights. Trumpą laiką 
jis smarkiai susidegino 
darbo, American Manga- 
Steel Co. Nuo tų žaizdų

Šį pirmadienį pusę po as
tuonių aštuonioliktoj apielin- 
kėj atsidaro kęfvirtašis Lietu
vių Jaunimo Draugijos, sky
rius panelės Aldonos Ambra- 
žiutės namuose; 1843 Š'. Hals- 
ted st. antram aukšte.
* O k’ėtVėi’gė, Šlbš įaė'io’s sa
vaitės skyrius atsidaro Mar- 
duėtte Pa^ke pp ahfrtfšų, 6910 
S. ’falnian. Širdingai kvie
čiant vi'SŪS jAUiitfoHūš, kūriė 
gyvena šiose apielįnkčse atsi
lankyti. ši jatoniirio draugi
ja bus 
jaunamo draugijų vfeojė'Ame 
rikote

iŠŠiaur. Illinois
Fumace Lump ............. —
Nut ••• •••••••••
Mine Run ............ -

perkant nemažiau 4 tonu.

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

Telefonas Republic 5900
taipgi

3721 E, 100 St.r , 
Telefonas Sag. 4900

Įsteigta 1913 rietais. ( 
pedale kainą RELIĖF pirkėjams

$5.17 už
tolus 2% Illinois taksų

N6. 1. Nut Illinois anglis, oritodžio 
saizo, geriausia virimui šildimui ir tt. 

Nėra dulkių.

REINĖR COAL CO.
Augštoš rūšies anglis per 25 metOs.

1304 W. 59th St.
(jrovehill 1000. . ,

PIENINE
DAIRY

LEMONT DAIRY CO.
840 W. 31 St

Olselio ir retail pardavimas. 
Telefono orderius pristatome. 
Tet Viėtory 1143-1144

Spiegel-May Steni Bendro
vės apyvarta pakilo 13.7%, 
kaip paaiškėjo iš bendrovės 
paskelbtų skaitlinių. Per va
sario mėnesį bendrovė parda
vė produktų Už $1,617,261, o 
pereitais metais per tą patį 
mėnesį turėjo įplaukų, $1,421,- 
816.

Spiegei Bendrovės apyvarta 
kilo per paskutinius 25 mene
sius. Jos dirbtuvėse dirba 
nemažas skaičius lietuvių.

PERKAME Už“CASH”
DEFALTUbTUS ftiORTCEČILŠ «ž 
kurios mokų cash. Taip-gi perku ir 
GERUS MORTGECIUS už mažų

-pečiuose, pagelbsti . inkstams, geras 
•nuo puslčs uždegimo, , nuo. skausmo 
strėnose, nuo skaiidauš ar perddžho 

jšlariįnųnos.1 ........ ■
dalių.

LENDAX
WASH

Rūbų Skalbimui 
Didžiausias

MOTERŲ
PRIETELIUS

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

Pullman 8011

Policija bando, patirti'ži
nių apie asmenybę vieno 50 
metų vyriškio, kurį gatvekaris 
užmušė prie 65-tos, ir State 
galvių kampo . Jis buvo apie 
5 pėdų, 9 colių aukščio, svėre 
185 svarus, turėjo • mėlynas 
akis, rudus plaukus ir rudus 
tisus.

rantija pašaukit 
Lafayette 4893 

k išrenduojam mitin 
koncertams, šokiams piieina 

kainą.

Barney R. Pietkiewicz lie
tuvis kadidatas į 12-to wardo 
Rldermohus, kiuris vasario 26 
d., rinkimuose gavo 1,800 bal
sų, nors vietos nelaimėje, pri
siuntė pareiškimą, kuriame 
reiškia padėką savo rėmė
jams.

Pareiškime p,. Pietkrewicž, 
tarp kito ko, sako, “Nors ne
buvau išrinktas, bet jaučiū, 
kad su spaudos ir geraširdžių 
žmonių pagalba per trumpą 
laiką atlikome milžinišką dar

Miesto taryba planuoja pra
dėti statybą dviejų naujų7 mo
kyklų kovo 18 d. Jps busian
čios, Oakenwald mokykla, prie 
41 st ir Lake gatvių, ir Leyden 
mokykla, prie Cornelia ir Os- 
ccola avė.

Kandidatas B. R. Pietkieivicž 
dėkoja savo rėmėjams

šiandien kriminaliame teis
me prasidės byla Šešių VRikų 
motinos, Mrs. Antoa ĖHcks'ėn. 
.ii yra kaltinama suplunavimiĮ 
ii1 pasatodyniu piktatoariiį į 
savo vyto niižiidymui. Valsti
ja reik Aitouš' j toto nfirtieš baus
mės. Jos Vyras, Gebrge Erick- 
s'on, užlaikęs alinę prie ėb-toš 

fflr Cfčėr6: toveriuc, buV6 nužu
dytas griiodžte 22 d., 1934, Ra’i 
ėjo iYtoni^ iš darbo. Tiėš ha- 
MtfK; 0221 ’S'?'Kedting avė., j!j 
įlŪšovS dtf pAsam'dyt’i berniii- 
kai, James Senese, 19 irietų, 
ir Ęlmer Kręuger, 22 metą.

Kad paskatinti berniukus 
[prie žmogžudystės, moteriškė 
[prižadėjo turėti su jais meiliš
kus santykius.

[ 4 Penktadienį, Milwa'u*kec, 
Wis.? nusižudė vienas iš Svar- 

įbių bylos, liudipinkų, 
.George Collard^ su 
LEricksonienė planavusi 
vesti.

Žymus autorius ir radio ko
mentatorius Chicago je

Rytoj Chicagon atvažiuoja 
žymus autorius — dramatur
gas ir radio komentatorius, 
Aįexandcr Woollcott. Jis 1skaitys paskaitą Northwestern 
universitete, apie, “Nemato
mąjį laikraštį”. Kitą paskaitą 
skaitys Chicagos universitete, 
kovo 20 d.

Valdžios šelpimo įstaiga, 
Illinois Emergehcy Rėlief 
Comnlission parūpino 1,118 
akrus žemės 8,000 Šeimynomis 
bedarbių, Čoėk apskrityje.

Ta žemė bus padalinta į 
mažus sklypus, kuriuose kiek
viena šeimyną, augins savo 
daržoves sunaudojimui vasarą 
frriidehj.

V»dse 
Mutual Trijų

ŽvaiHcHfoi 
KėhtUckjl 
Bouriion

Atsišaukite tuojaus pas
M. C. LAZUTKA 

3251 S. HALSTED STREET

Per vasario mėnesį Jungti
nėse Valstijose buvo pagamin
ta 355,350 automobilių. Tai 
yra apie 17% daugiau negu 
šių metų sausio mėnesį, ir 
48% daugiau negu vasario 
mėnesį, pereitais metais.

Per pirmus du šių metų mė
nesius buvo pagaminta 658,- 
722 automobiliai, o pernai per 
tą patį laiką — 404,089.

“Tariu visiems širdingiau
sios padėkos^ žodžius, kaip 
dįenraščiąms, ‘Naujienoms* ir 
kitiems, 
tuvių Politiškam Kliūbui, kūli 
A. Btoiškai už suteikimą 
taineš, automobilių parado da
lyviams, priėčiiiktų darbuoto
jams, p-ai Piėžinei, P. Jakavi- 
Čitoi ir jo kvartetui, J. Kudir
kai, Lietuvos Lenui, Peoples 
Rakandų krautuvei ir visiems 
kitiems, kurie prisidėjo prie 
mano kainpąnijos ir balsavi-

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar juąu Stogas ..reikalauja patai

symo t Pašaukite mils ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti.. Mes 
taipgi darome visokį blėkorystte 
d&rbą^

8216 So. Hdlsted Street 
Tet VICtory 4965.

* * / u f,

TAIPGI,

0 vai. vakarė 
iš stoties 
wšBę

kiekvieną Seredą 
NAUJIENŲ 
MŲZIKALIS 
PROGRAMAS.

ĮM jt t M į. t , I

P-lei Joyce Oddo, 24 lįiėtų, 
2114 S. Wabash avenue ir 
Nathanieliui Cdhen 26, 1560 E. 
i64th' st., nusibodo gyventi.
. Jie nepasi’pft’žino, n’ėžinojo 
apie viens kito pasiryžimą nu
sižudyti. Viėiiok, abu.beVėik 
tuo pačiu laiku ir tokiu pat 
budė at'ėhiė sau gyvybę. Ir 
panelė ir vyriškis nusižudė 
perjiiaudtfniį su peiliu rankų 
ivėrfRs ir gėrklės. v

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iž telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko, jieškot, pašaukite Naujiei 
Klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite infi 
jų bus galima gauti.

. SdM.ir. naujų

AUTO Patarnavimas 
AUTO SERVICE

asiklailBykit Km BrmadiėnĮ.8 
Vak. iš Stoties WLS i.
Sinclair Minstrels
Ir atvažiuokit bile kada dėl 
SINCLAIR PATARNAVIMO 

pas

KaleMbA
Dieni

18 APIELINKĖ. — Kovo 8 
d. pp. Žukauskų namuose Za- 
rasiŠkių Kliubas laikė savo su1- > 
sirinkimą. Atsilankė apie pū
rą desėtkų naujų narių ir pri
sirašė prie kliubo. Pasirodo, F 
kad daugelis zarasiškių, iki 
šiol dar nežinojo, kad kliubas 
gyvuoja, o sužinoję tuoj atėjo 
ir prisirašė. Daugelis jų dūr 
vėliau prisirašys.

Pirmame kliubo siisirinkį- 
niė buVo išrinkta laikina Val
dyba. Pereitame S'uširinkin'ie 
buvo vienbalsiai nutarta pa
likti tą pačią valdybą, iki atei
nančių mėtinių valdybos rin
kimų.

Buvo išrinkti septyni' kolo
nijų orgtoūizatoi^itoi, kurie 
kvies draugūs zArasiškiiis pri
sirašyti prie kliubo.

Tarp naujai p'risirašiiriiį 
narių yra ir žymių draugijį 
veikėju, kaip vė p. Walter 
Slitorkū, Keištto'čio Kliūbo fi
nansų sėkrėtoritiš ir kel’ėtas 
kitų, kurie organizacijose yra 
arba buvę viršininkai.

Kliubas atliko labdarybės 
ddrbą

• * "A.

Buvo perskaityta daug la’iš- 
kų ir atsiša'U'kimų nuo įvairių 
organizacijų, tarp kurių vie
nas laiškas iš Oak Ėorest Se
nelių » prieglaudos. Vienas 
sergantis asmuo atsišaukė prie 
kliubo prašydamas pinigiškoš 
paramos 
siųsti jam vieną dolerį

Kodėl moterys negali būti 
teismo džiurių narės? Kodėl 
moterys negali būti precinktą 
ir wardų politiniai lyderiai? Ko
dėl moterims neturi būti nu
statyta minimum alga?

Prielankių atsakymų j tuos 
klausymus ieško energingi mo
terų teisių gynėjai Illinois le- 
gislaturoje. Kai kurie atstovai 
legislaturoje įteikė keturias 
grupes bilių, kuriuose reika
lauja,

1. Kad moterims, išskyrus 
nėščias ir turinčias mažus vai
kus, butų leista tarnauti teis
mų džiurėse;

2. Kad moterys butų renka
mos į precinktų, wardų ir se
natorių distriktų komitetų na
res;

3. Kad minimum algos įsta
tymas apimtų ir moteris, ir,

4. Kad moterims butų nusta
tyta 8-ių valandų darbo diena.

Mutual UąuBrCo
4707 S. Halstėd St.
,,, J.I. YARDS 080S

Siunčiame GĘlęs Telegramų I visi) 
pasaūĮlo dalis. •

LOVEIKIS
.KVfĖi'KINiNKĄS .

Ččtčs ^ėšluVSniš. bįnkfėtams ir 
įa^rahAms'. -

3316 jį Hąjsted St t
Pb&iV Boitevird 7314. Cilcaro. III.'

RADIO INŽINIERIAI 
RADIO ENCINEERŠ

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

W. SCHAŲLER’S STORAGE 
4644 NJ- Western Avė.

Detalia rakandu skyrius. $450 varto- 
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15. $25. 
$36 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt $98. Modern. 8 d. miegkamb, se
tas $98. Parlor sėt $26—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos , dabar numažintos 2g<w iki 35^ 

Lengvi iimokčjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet i.

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO. „ 

1635 W. Division St 
kampas Marshfield

RAKANDŲ Bargenai 
FURNITURE BARGAINS

STORAGE RAKANDU BARGĘNA1 
$200 importuoti kaurai 
$800 kadrai 
Parlor, miegkambario ar vai- j-., 
gomojo kamb., rakandai ov 

Atdara vakarais ir nedSlloj.
. RAPP STORAGE v 
5746 So. Ashland Avė.

Rezultatai garantuoti arba graži 
name pįnigūs. r ........

* itoe druw. m

Muz. Instrumentai 
MUSIČAL INSTRUMENTS

• * * - • «»

GAISRO išpArdaVimas 
eina visu smarkumu 

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

NUO Rheurtiatizmo 
FOR RHEUMATISM

TuksUnčiAi namu var- 
ąodžiu Tro

$4,75,; Mine
Lump arba egg —

f. . > irt*:-
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ŽVIRBLIAI, ŽVIRBLIAI, ŽVIRBLIAI... ČIA 
DALYKAS VISAI RIMTAS

Įsivaizduokite, kad jus būtumėte buvę 
■ ■ ? jų vietoj?!

MARQUETTE PARK —Kam 
nusibodo gyventi, lai tas nuei
na pas Joną Pudzevelj, 2650 W. 
69th Street, arba pas J. Mika
lauską, 2630 West 69th Street 
ir jų paklausia:

“Pasakykite man, kas dusyk 
gimsta ir dusyk miršta?” Arba,

“Ko nepermęsi per stogą ir 
ko nepaskar/dinsi vandenyje?”

Jeigu ieškomi rezultatai ne
bus atsiekti, tai lai paklausia,

“Pasakykite, ar žinote kas 
yra maža bačkutė, be šulų ir 
be lankų, kurios viduj yra dve
jopas pyvas?”

Garantuojame, kad pirm ne
gu gudruolis pabaigs su klau
simais, reikės ieškoti jo arti- 
miausį draugą graborių arba 
skubiai šaukti ambulansą.
Kodėl jie taip nemyli paukščių..

Mat, visi tie klausimai turi šį 
tą bendro su paukščiais, o apie 
paukščius, ypatingai žvirblius, 
nei Jonui Pudzeveliui, nei J. 
Mikalauskui neprisiminkit.

Gal dar ir dabar jie su Pud- 
zeveliene’ ir Mikalauskiene te- 
bešukuoja iš plaukų plunksnas, 
kurios, jei ir nepermėtamos 
per stogą, bet į plaukus moka 
kuo puikiausiai sulįsti.

Kaip ten nebūtų, bet ir Pud- 
zevelių krautuvėje ir Mikalaus
kų krautuvėje šiandien grei
čiausiai stovi pastatytas “ekst
ra zoposas” šluotų, kurios at
liks jei ne dvejopą, tai vieną 
pareigą, o jau jų savininkai 
prižiūrės, kad ta pareiga butų 
atlikta kuo pilniausiai.

Nebūtų kas nei rašyti, jei ne 
faktas, kad ir J. Pudzevelis ir 
J. Mikalauskas labai nemėgo 
“roller skatų”. Sugarmi vaikai 
su tais nelemtais ratukais sal
dainių arba paišiukų pasipirkti 
ir čiužinėjasi po krautuvę lyg 
butų 69-tos gatvės viduryje.

J. Pudzevelis labai protesta
vo. Bet kai protestai nieko ne
gelbėjo, tai jis ’ apsiginklavo 
šluota ir tykojo prie durų. Kai 
tik atsirado drąsuolis su roller 
skatais, kuriam protestai nieko 
nereiškė, tai Pudzevelis tuojau 
paleido savo ginklą į darbą.

Nuskriaustieji nutarė pa
skelbti karą. Sušaukė jie kon
ferenciją ir ėmė tartis kas da
ryti. Po ilgų diskusijų, jie pri
ėjo išvadų ir pasileido j darbą.

Ne, jie negalėjo būti keliose 
vietose vienu laiku

Jeigu kas penktadienį su nu
sistebėjimu pastebėjo, kad iš 
Marųuebte Parko pranyko visi 
žvirbliai — neapsiriko. Mat, 
ir žvirbliai negali būti keliose 
vietose vienu laiku. Jie buvo ir 
Pudzevelio ir Mikalausko krau
tuvėse.

Karą paskelbę rollerskatinin-' 
kai sugaudė visus apielinkės 
žvirblius, sukišo juos į krep
šius ir penktadienį vakare pa
darė vizitus abiem krautuvinin
kams. Tykiai pradarę duris, jie 
paliko krepšius prie slenksčių 
ir pasileido bėgti.

Bet reikėjo Pudzeveliui fr Mi
kalauskui pažiūrėti kas tuose 
krepšiuose buvo! Kai tik jie nu
kėlė viršiukus, tuoj pasileido 
visas spiečius žvirblių, kaip Są
rančių. Kibo jie j plaukus, lai
piojo sienomis, kabinėjosi į sal
dainius, į viską ką tik buvo ga
lima lesenti ir kas tik nebuvo 
kenuose.

“Skit, pošol, nu ar biesas juos Pinigų vagiliai neatėmė.

čią atnešė, giraut”, šaukė krau
tuvių savfinnkai, nežinodami 
nei už ko griebtis, ne ką da
ryti. Paleido šluotas į darbą, 
bet tos pasirodė bejėgės.

“Help, help, there are hund- 
reds of them, thousands of 
them”, pasigirdo uždusęs Pud- 
zevelio balsas Chicago Lawn 
policijos stotyje.

Ne, tai ne Dillingeris
įsivaizduodami viską, nuo že

mės drebėjimo iki Dillingerio 
gaujos skerdynių, policistai 
įpuolė į patrolkas ir pasileido 
kaip vėjas į Marųueitte Parką.

“Reikia atidaryti duris”, 
flegmatiškai patarė nusivylę po
licistai sutikę priešą nedidesni 
už žvirblį. “Reikia atidaryti du
ris, paimti šluotą ir viskas bus 
tvarkoje”.

Bet viskas nebuvo tvarkoje. 
Sekantį rytą, su užsimiegoju
siomis akimis, pasišiaušęs ir nu
sivylęs Pudzevelis dar tebedau
žė orą su šluota...

Rodos, kad tada žvirblių jau 
buvo kiek mažiau..

Incpme Taksų ra
portų įteikimui pas
kutinė diena-kovo 15

Kovo 15 d., pasibaigia lai
kas įteikimui federalei val
džiai “income taksų” raportų 
už praėjusius 1934 metus. Chi- 
cagiečiai turi įteikti raportus 
vietiniam mokesčių kolekto
riui, Carter Harrison, kurio 
ofisas randasi pašto rūmuose. 
Sukolektavo 25% daugiau ne

gu pernai
Kolektorius Harrison paskel

bė, kad iki kovo 9 d., chica- 
giečiai sumokėjo income tak
sų $7,724,265. Tai yra apie 
25% daugiau negu pernai. 
1934 metais iki kovo 9 d., bu
vo sukolektuota $6,165,604.

Kolektorius taipgi paskel
bė, kad federaliai agentai, pa
imti iš tarpo bedarbių, suko
lektavo $400,000 iŠ tų, kurie 
savo raportuose savinosi iš
imtis.

Bandė apiplėšti ir su- 
musų “N-nų” kon- 
testantą F. Bulaw

Penkiese užpuolė vajininką 
prie 43-ėios ir Western, šeš
tadienį vakare.

BRIGHTON PARK — Penki 
nepažįstami vaikėzai šeštadie
nio vakare bandė apiplėšti 
“Naujienų” kontestantą Frank 
Bulaw.

Apie 9:30 užpultasis ėjo į 
Joniškiečių Vakarą, kuris bu
vo rengiamas Hollywood Inn. 
svetainėje, 2417 W. 43rd st. 
Netoli kampo 43-čios, ir Wes- 
tern gatvių, prie jo puolė pir
miausiai tik 3 vyrukai ir pa
reikalavo pinigų. Nelaukda
mi atsakymo, ėmė F. Bulaw 
daužyti * kumštimis. Vėliau 
pripuolė dar du, kurie ant 
kumščių užsidėję metalinius 
krumplius, skaudžiai sužalo
jo užpultojo veidą.

Kai kurie salėje buvę žmo
nės subėgo Bulawui j pagel- 
bą, o vagiliai nieko nelaukda
mi sulindo į laukiantį automobi
lį ir nudumė. Vėliau, p J. 
Yuškos automobilių F. Bulaw 
buvo nuvežtas į Dr. Dundulio 
ofisą, kur jam buvo sutekta 
pirma pagalba. ‘

F, Bulaw dabar guli namuo
se, adresu, 3213 S. Parnell avė.

Kas daroma skri 
dimo naudai

Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubas rengia Iškilmingą Avi
acijos šokių Vakarą Balandžio 
27 d., Southmoor Viešbutyje, 
Stony Island ir 67-ta gatvė.

8• » B
Kenoshos ALTASS skyrius 

ruošia Atsisveiki.amo Iškilmes 
leitenantui Feliksui Vaitkui.

» « » 'N
ALTASS skyrius Bridgepor- 

te, Chicagoje rengia skridimo 
naudai bazarą. Tuo reikalu šau
kiamas mitingas ketvirtadien;, 
kovo 14 d.

» » »
Philadelphia, Pa., V. V. S. 

Skyrius rengia Atsisveikinimo 
Pikniką gegužės 26 .d. (Leite
nantas Vaitkus apie tą laiką 
jau bus New Yorke).

» » »
ALTASS Skyrius Northsidė- 

je, Chicagoje šauki# mitingą 
trečiadienį, kovo 13 d., pirmi
ninko K. čepuko namuose, 1534 
N. Oakley Blvd.

» » »
ALTASS skyrius Ciceroje 

šaukia susirinkimą pirmadienį, 
kovo 18 d. 

» » »
ALTASS Skyrius Pittsburgh, 

Pennsylvanijoje, ruošiasi pasi
tikti Įeit! Vaitkų su “Lituanica 
II” gegužės 12 d. 

W » »
ALTASS CENTRO VALDY

BA, DALYVAUJANT VISIEMS 
CHICAGOS IR APIELINKIŲ 
SKYRIAMS RENGIA PASKU
TINĘ IŠKILMINGĄ AVIACI
JOS DIENĄ LANSING-FORD 
AIRPORTE, SBT4MADIENĮ, 
GEGUŽĖS 5 D.

Bridgeporto ALTASS 
skyrius rengia Baza- 
ra skridimo naudai
Penktadienį vakare išrinko 

komisiją: kreipiasi į gera
širdžius lietuvius aukų.

BRIDGEPORT — Vietinis 
ALTASS skyrius nutarė reng
ti didžiulį bazarą “Lituanicos 
II” skridimo naudai.

Penktadienį vakare įvyko 
skyriaus susirinkimas, Univer
sal Kliubo patalpose, 812 W. 
33rd Street. Ten susirinkę na
riai išrinko komisija bazaro 
surengimui. į ją įeina, pp. 
Miščikaitienė, Stelįa Wodma- 
niutė, p. Norgailienė, p. Alek
synas, skyriaus iždininkas ir 
M. Kemešienė.

Skyrius kreipiasi į visus ge
raširdžius, lietuvius,' biznie
rius ir privatiškus žmones pra
šydamas ąukų savo parengi
mui, kaip rankdarbių, smul
kių daiktų, tinkamų pardavi
mui bazare, etc.

susirinkimas bazaro 
įvyks ketvirtadienį, 
d., Universal Kliube, 

visi suinteresuoti 
skyrių derbuotojai, 
atstovai, ete

Susirinkimas ketvirtadienį
Skyrius taipgi kvies ir kitų 

kolonijų ALTASS grupes atei
ti jam į talką šiame darbe. 
Sekantis 
reikalu 
kovo 14 
į kurį 
ALTASS 
draugijų 
prašomi atsilankyti.

Tarp asmenų ir firmų, ku
rios pasižadėjo aukoti bazarui 
yra Roosevelt Furniture Co., 
pp. Bertulis ir Jovarauskas, 
Central Furniture Co., M. J. 
Šileikis, ir kiti.

yra

Trečiadienį šaukia
Nbrthsidės ALTASS 

susirinkimą
NORTHSIDE — Trečiadienį 

vakare, kovo 13 d., įvyks svar
būs Northsidės ALTASS sky
riaus susirinkimas. Visi sky
riaus nariai, vietinių draugijų

. atstovai ir visi dąrbuotojai yra

NAUJIENOS, Chicago, UI

prašomi susirinkti pirmininko, 
p. K. Čepuko namuose, 
N. Oakley Boulevard.

Susirinkimas prasidės 
vai. vakare.

8:00

Įtaria Butmanienę 
dėl 6 žm. mirties

(Tęšinys m.’o 1-mO liulsl.)
Misteriškai miręs Butmanie- 

nės vyras. i

Misteriškose aplinkybėse mi
ręs ir Butmanienčs vyras ke- 
lioliką metų atgal. Jis išvy
kęs į California. Ten jis mi
ręs ir ten Butmaniene jį pa
laidojusi.

Gi saliune, kurį Butmaniene 
operavo 18-toje Apielinkėje, 
adresu, 1707 South Halsted st., 
misteriškai mirę penki žmo
nes — keturi vyrai ir viena 
moteriškė. Trumpai pagyve
nę prie saliųno, visi staigiai 
pasibaigė. Vienas iš jų bu
vęs tūlas Kazimieras Balčius. 
Pirm apsigyvenant pas But
manienę kalbamas Balčius tu
rėjęs apie $12,000. Į trumpą 
laiką jis tą turtą kažkur pra
žudęs, o netrukus miręs Cook 
apskričio ligohinėje nuo nuo
dų. Buvęs nunuodytas.

Atsižvelgiama į visus tuos 
faktus, policija ir investigato- 
riai tikisi, “nepaprastų radi
nių” ir žada visus numirusių 
kunus iškasti ir padaryti jų 
skrodimus. “Mės norime pa
tirti ar visi tie žmones buvo 
pasiųsti į kapus, kad kas nors 
galėtų iškolektuoti jų apdrau
dę”, pareiškė prokuroras J. 
Sherwin, kurio investigacijai 
vadovauja, /bunv

Anglų laikraščiai pasikelbė, 
kad Lietuvos konsulas, Anta
nas Kalvaitis pranešęs paliki
mų teismui, jog administraci
ja palikimų kekliolikos lietu
vių turėtų būtį tyrinėjama. 
Bet atsiklausta^ apie tai, p. 
Kalvaitis pareiškė, kad jis to
kio pareiškimo .-nėra padaręs, 
ir, kad į probate, teismą su jo 
kiais pranešimais; nesikreipęs. 
Jis. tą anglų spaudos praneši
mą užginčija, kaipo prasima
nymą.
Atkastą visus Bagdono palai- 
i dotus žmonės

Palikimų teismo investigato- 
rius Jack Rubenš iš savo pu
sės kreipėsi į koronerį reika
laudamas patirti kokiose ap
linkybėse ir kaip* mirė tie 
žmones, kuriuos, graborius J. 
J. Bagdonas palaidojo. Jeigu 
bus užtiktos kokios nors įtar
tinos aplinkybės, tai, visi pa- 
laidotiejie bus atkasti. Svei
katos departamentui-gi jau 
buvo paduotas reikalavimas 
tuojau uždaryti J. J. Bagdono 
koplyčią adresu, 2506 West 
63rd Street.

Pabustos James Thomas Kel
ly kūnas šeštadienį jau buvo 
sugrąžintas atgal į kapines, 
bet neužkastas į kapą. Ko
ronerio daktarai pasilaikė tam 
tikras kūno dalis! kurias ana
lizuoja, ieškodami nuodų.

Kelly numirė nuo vėžio.
Preiiminare egzaminacija, 

parodė, kad vėlioms Kelly ne
mirė nuo vėžio, kaip tvirtino 
Butmanienė ir Dr. Ben L. 
Hurwitz, Butmariienės kaimy
nas, kuris pasirašė mirties 
cetificatą. Dr. Hurwitz, kvo
čiamas, prisipažino, kad jis 
pasirašė mirties dokumentą 
nematęs Kelly kūno. Paklau
stas ar jo nuomoųė vėlonis 
galėjęs būti nunuodytas, dak
taras atsakė, “Taip”.

Bagdonas liepęs gauti Kelly 
parašų’

Suklastuoto testamento reika
lą žymiai nušvietė Butmanienčs 
sūnūs, 21 metų amžiaus Tarnas 
Butman. Areštuotas ir kvočia* 
mas, jis pasakė teismui, kad 
kelios dienos prieš Kaily mirti; 
ątvažiavo Bagdonas ir įdavė 

Hitams nau- 

žuvo nuo polici-

laiku paaiškėjo 
apie Kelly, dėl

dojaiJą blanką.Bagdonas ir 
Butmaniene jam įsakę gauti 
Kelly parašą ant dokumento. 
Per dvi dienas jis bandęs tai 
padaryti. Ir geruoju ir gąsdi
nimais kalbinęs Kelly tai pa
daryti. Jis tam ilgai priešinęsis, 
bet užtikrintas, kad viskas bus 
tvarkoje, Kelly ant blankos už
dėjęs savo parašą. Tuo laiku 
jis jau buvęs visai silpnas ir ar
ti mirties.

Kitas Butmanienčs sūnūs, 
Louis buvo nušautas pereitais 
metais. Pasodintas į kalėjimą 
jis pabėgo su savo motinos pa
galba. Vėliau surastas bandė 
pasislėpti, bet 
jos kulkų.

Paskutiniu 
keli faktai ir 
kurio $100,000 palikimo ir kilo 
risas nemalonus skandalas, įvė
lęs keletą getai žinomų lietu
vių.

Kelly buvęs apie 62 metų am
žiaus. Tūlą laiką, apie 40 metų 
atgal, jis gyvenęs su savo tė
vais, adresu 5750 Grove avenue, 
kuri pirmiau buvo žinoma var-| 
du, Armour avenue. 1899 jis 
buvo nuteistas vieniems me
tams į kalėjimą už menką va
gystę. 1903 metais užmušė žmo
gų, vieną Thonias Tully ir bu
vo pasodintas į Joliet kalėjimą. 
Jis nužudė tą žmogų saliune, 
prie Madison ir Halsted gatvių, 
kur tuo laiku dirbo. Jau tada 
Kelly turėjo pusėtinai turto, sa
vo ir turto, kurį jam paliko tė
vai.

Apleidęs kalėjimą, Kelly gy
veno tai St. Louise, tai Chica- 
goje. Kurį laiką dirbo John 
Grier bendrovei, kuri operavo 
Saldainių ir žurnalų koncesiją 
ant traukinių.

Ieško tikrojo testamento
George Lacey, real estata- 

tininkas, 5741 S. LaSallc st., 
pareiškė investigatorįams, kad 
Kelly turėjo keletą namų, iš 
kurių jis, agentas, kolektavęs 
nuomas. Apie du metu at
gal Kelly jam minėjęs apie 
testamentą. ,

Policija spėja, kad tas, tik
rasis testamentas, yra saugio
je dėžėje, Security Trust and 
Deposit. Company seife, 159 
North State Street, šiandien 
ta dėžė bus atidaryta. Tikisi 
joje surasti testamentą irdau* 
giau Kelly turto, ir pinigais ir 
brangenybėmis.

Kiek žinia, Kelly nebuvo ve
dęs ir neturėjęs vaikų, nors 
kai kurie skelbę, kad jis turė
jęs žmoną ir dvi dukteris St. 
Louise. Visą jo turtą pasiims 
valstijai

Tikrų žinių apie skrodimo 
rezultatus ir apie tai, ar Kelly 
buvo nunuodytas, ar mirė na
tūralia mirtim, koroneris ža
da paskelbti rytoj.

Penki sunkiai su 
žeisti auto nelaimė

je, Blue Islande

sužeisti

BLUE ISLAND — Penki 
žmonės, keturi iš jų greičiau
siai lietuviai, buvo 
sunkiau ir lengviau, automobi
lių nelaimėje, kuri įvyko Blue 
Islande. '

Sužeistieji yra, 18 metų Vik- 
toria Bachosey (?), 4308 So. 
Sacramento avė.; jos motina, 
p. J. Bachosey, Povilas Kiša, 
5919 S. Paulina avė.; Mrs. So- 
phie Lachovvicz, 5942 S. Ar- 
tesian avė.; Dr. James L. Ja
mes, Blueislandietis. _■■■■_ . . —-k.Povilas Kiša, buvo sųlaiky- gavo,

UKES PARSIDUODA IR NEKURIOS 
IŠSIMAINO ANT NAMŲ
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Mes turime daug ūkią bargenų, 60 akėtą didumo, 80 akerą, 40 akerą, 120 
‘akerą, 160 akerą ir didesnią: taipgi turim nuo 4 akerą iki 20 akerą. Beveik 
visos šios ūkės yra su gerais trobesiais, gera žeme ir transpbrtacija—arti 
autobuso ir gatvekarią liniją. Apie 50 ihylią nuo Chicagos. Lietuviai, kurie 
norite ateityj turėt aprūpintą sau gyvenimą ir sveikatą, taipgi būt ant 
savęs ponu fr nebijot darbą prarast, dabar yra geriausias laikas įsigyti 
sau ūkį dšl to, kad kainos yra žemos ir mės turim daug bargenų, taipgi 
mes parduodam ir mainom namus, lotus, kurortus ir visokios rųšies biz
nius visuose miestuose ir valstijose, skolinam pinigus, perkam, parduo
dam, mainom morgičiuš ir bonus ir turim apdraudos departamentą. J. Ną- 
mono apie 20 Inetą biznių patyrimus ir teisingas patarnavimas bus jums 
naudingas. Kreipkitės asmeniškai arba rašykite.

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

Telefonas—GROVEHILL 1038
Ofiso valandos nuo.1.0 ryto iki, 5 po piet. Vakarais ir nedėliomis 

tik pagal sutarties.
‘ . '■ • -j.: ' ” .■ ? /i :

: taipgi turii 
is trobesiais,

&

Roy Knabonshue

Roy Knabenshue, kuris sako, 
jog dirižablis Mncon galėjo žū
ti dėl sabotažo. Jis taip pat 
tvirtina, jog Amerikoj randasi 
500,000 ginkluotų japonų.

tas po $1,000 kaucija už neat
sargų važiavimą.

J. ir A. Miščikaičiai 
šventė sidabrinių 

vestuvių sukaktuves
žymus Bridgeporto kolonijoje; 

p-ia Miščikaitienė energinga 
draugijų darbuotoja.

ir
BRIDGEPORT — Pp. J. ir 

A. Miščikaičiai, populiarus 
mėgiami bridgeportiečiai, 3121 
South Morgan street, vakar va
kare šventė savo sidabrinių 
vestuvių sukaktuves.

25-tų metų jubiliejaus proga 
pp. Miščikaičių draugai susirin
ko į jų namus, kur įvyko pa- 
gerbtuvių vakarėlis, surengtas 
jubiliantams nežinant.

Daug laimės ir gražios atei
ties linkime pp. Miščikaičiams.

X. Saikus šventė “Sweet 
Sixteen”

NORTHSIDE — Trumpą lai
ką atgal, šeštadienį, gražus bu-1 
rys dusėtiškių susirinko pas X. 
Saikų adresu, 1907 Evergreen 
avenue, švęsti jo gimtadienį. 
Kiek teko sužinoti, tai drg. Sai
kus šventė “sweet sixteen” 
gimtadienį. O kelintą sykį še
šiolika, tai mes paliekam tik 
jam žinoti. Kitą kartą praneši
me 
kaip

kaip ten viskas išėjo ir 
smagiai laiką praleidome.

Northsidietė B. S.

Vakarėlis pp. Geruliams

BRIDGEPORT —■ Netolimo
je praeityje Wodmanų svetai
nėje, 3259 Lime st., buvo su
rengtas vakaręlis pagerbimui 
pp. Gegulių, buvusi p-lė Helen 
Petkus ir Aleksandras Gerulis. 
Apie vakarėlį plačių žinių pri
siuntė p. Anna Marąuardt.

Minėjo 25-tas sukaktuves

BURNSIDE — Seni vietos 
biznieriai, Marė ir Juozas Ma- 
čikevičiai, 1036 E. 93 St. minė
jo savo 25 metų ženybinio gy
venimo sukaktuves, į kurias 
buvo susikvietę daug svečių, 
kad padaryti tas sukaktuves at
mintinomis, kaipo svarbų įvykį 
jųjų gyvenime.

Svočių buvo atsilankę iš vi
sos plačiosios Chicagos, su ku
riais jie per daugelį metų drau- 
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Business Service 
Biznio Patarnavimas

LOUIS MEITUS ROOFING 
COMPANY

Visokios ruSies stogai pataisomi ir 
perdengiami.

SPECIALIS PATARNAVIMAS 
STOGU SULOPYMUI 

Laisniuoti ir užbandsuoti 
stogdangiai

Mes esame inšuravę savo darbininkus 
visokiais budais. *

Pašaukit, norėdami gauti veltui 
apskaičiavimo

LAFAYETTE 5900
3802 So. Campbell Avė. 

LENGVI ISMOKESČIAI.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Muku biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namu savi
ninku ir rendauninku reikaluose. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto ki 8 vai. vak. šventadie
niais. nuo 10 rvto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio na
mu savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF
* CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 VVest Divisoin St.
Tel. Armitage 2951

Mes esame ian šiuo adresu virš 50 met.

OKSAS EXPRESS. Coal, Wood & 
Moving. Anglis — Special. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton.v lat 
(vienas tonas $6.35). Pristatom vi
sokių kitu rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambariu rakandus 
— nuo pirmu lubų iki pirmų lubu. 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra. 
šaukite John Oksas. 2649 W. 48rd St 
TeL LAFAYETTE 8980.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixturės

1900 S. State St. CALumet 5269

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

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

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

Mes perkame ir parduodame nau
jus ir vartotus {rengimus.

Pamatykit mus pirmiausia.
GREEK AMERICAN STORE 

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

Personai
PAIEŠKAU savo dėdės Alekso 

Tamulionio kuris gyvena Chicago- 
je. Prašau jo paties atsišaukti arba 
žinantieji praneškite.

Busiu dėkingas.
LYONGINAS VIDUGIRIS 

595 Dundus St. W. 
Toronto, Ont.

Ganada.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

JANITORIUS nori mainyti dąrbą 
iš North Sidės i South Sidę. Atsi
šaukite Dorchester 8945. x

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

DEGTINĖS pardavinėtojai — už
dirbs gera alga pardavinėjant pa
garsėjusia degtine ir vynų . Apsau
gotas biznis. Alga ir geras komi
sas produceriams. Duosime adresus 
ir pilna kooperacija.

ROXY LIQUOR CORP.
810 West Madison St

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA arba moteris nuo 25— 
35 prie abelno namų darbo, gyventi 
vietoje. Virti nereikės. $4—45.

Van Buren 8672

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI arba mainysiu gro- 
semę — visokiu tautų apgyventa —• 
gera vieta. Pardavimo priežastis li
ga. 8512 So. Lowe Avė.

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

BARBERNĖ—geroje vietoje išnuo
mavimui arba pardavimui su arba be 
namo; arba mainui ant privatiško 
namo. Priežastis — liga, 2208 W. 
Cermak Rd., Canal 1689.

Farihs for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA FARMA
60 akeriu su visais namais. Sko

los visai nėra. Parduosiu už pigia 
kaina. Cash arba ant išmokėjimo. 
Noriu greitai parduoti, nes esu 
našlys. Savininkas v

1824 So. 49th Avė.
Cicero. III.

Real Estate For Sale 
Namai-ŽemėPardavimui

BUNGAL0W 6 kambariu 1% loto 
žemės, 2 karu garadžius, parduosiu 
nebrangiai. 2540 W. 45th PI., Tel. 
Virginia 0843.
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