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Graikijos sukilimas pasibaigė;Venizelos pabėgo
Kiti sukilimo vadai 
irgi pabėgo užsienin

Sukilėlių vadas Venizelos pabėgo į Italijos 
salą. Kiti sukilimo karvedžiai pabėgo Bul
garijon ir Turkijon. Karo laivai pasiduoda

12. —- Ele- 
71 m., žy- 
politikas ir

ATHENAI, kovo 
utherios Venizelos, 
miausias Graikijos 
vadas nesėkmingo sukilimo, 
kuriuo jis siekėsi nuversti Grai
kijos valdžią, sukilimui nepasi
sekus, buvo priverstas apleisti 
Crete salą ir ieškoti sau* prie
glaudos Italijos Dodecanęse sa
lose.

Nugalėtas sukilėlių vadas su 
visu savo štabu išplaukė iš 
Crete salos sukilėlių valdomu 
kruizeriu Averoff, palikdamas 
tris kitus mažesnius karo lai
vus Canea uoste.

Greit valdžia gavo žinių, kad 
jis išlipo Cassos saloj, 35 m. j 
rytus nuo Crete, Aegejaus^ ju
roj. Kririzeris gi Averoff gryš- 
ta linkui Graikijos, veikiausia 
pasiduoti valdžiai. Pasiduoda 
ir kiti sukilėlių karo laivai.

Pabėgimas Venizelos bent lai
kinai užbaigė jo vaizdingą po
litinę darbuotę. Gal užbaigė ir 
patį sukilimą prieš premiero 
Tsaldaris valdžią, nes ir kiti 
sukilimo karvedžiai taipjau iš
bėgiojo į užsienį, palikę suki
lėlius be vadovybės.

Graikijos valdžia jau parei
kalavo išduoti gen. Camenos.

kuris vadovavo sukilėlių armi
jai Makedonijoj ir kuris pabėgo 
į Bulgariją. Kiti sukilimo va
dai pabėgo į Turkiją.

Valdžia atsiėmė Crete ir tris 
kitas salas—Mytilene, Chios ir 
Šamos, kurias buvo užėmę su
kilėliai.

Leit-gen. Papoulas, sakoma, 
vyriausias sukilimo karvedys, 
liko areštuotas su visu štabu 
namuose Athenų priemiesty.

Traukinys, kuriame buvo 
pulk. Paleologos ir visi karinin
kai 51-pirmos sukilėlių divizi
jos, liko paimtas Xanthe, Tra
kijoj.

Kavalloj valdžia suėmė 1,800 
Crete salos gyventojų, kurie 
buvo pasiųsti pagelbon gen 
Camenos.

Kartu su Venizelos, senu 
“Crete liutu”, vienu iš įžymiau
sių asmenų Europos politikoj, 
pabėgo jo turtinga žmonų, sa
koma, vyriausia sukilimo rėmė
ja, taipgi apie 100 jo žymiau
sių sekėjų, kurie buk ir su
kurstę sukilimą.

Dalis sukilėlių laivų . koman- 
dn’otojų pabėgo submarina Kak 
sonis, kuri plaukia į dar neži
nomą prieglaudą. *

Jotiah W. Bailey .

Senatorius Huey P. Long paskelbė kovą senatoriams Robinson ir Bailey ir grūmoja sunaikinti 
juos politiškai. Robinson sako, jog Long labiausiai pasižymi “egotizmu, arogantiškumu ir igno- 
rancija”. > •-

Hu«y P. Long

*3

Joseph T. Robinson

Pasimirė išradėjas ir 
mokslininkas prof, 

Pupin

Per ke- 
ir kar- 
Uždar- 
Colum-

’rezidentas pasmer 
da elektros kompa 

nijų propaganda
Ragina kongresą priimti įsta

tymus prieš “holding” kom
panijas

Kubos valdžia gru 
moja mirtimi su

kilėliams

Hevia sako, kad jau apie 200 
žmonių užmušta mūšiuose Ha
vanoj nuo pereito šeštadienio).

HAVANA, Kirboj, k. 12. — 
Yra tikrai žinoma, kad kovose 
su valdžios kariuomene žuvo 
jau 12 žmonių Havanoj. Kadan
gi sukilimas vis dar plečiasi, 
tai prezidentas Mendieta pri
grūmojo mirtimi visiems suki
lėliams, kurie su ginklu rankoje 
kovos valdžios ginkluotas jė
gas.

Mendieta taipgi prigrūmojo 
valdininkams, kad jie nesidėtų 
prie generalio streiko, nes jie 
galės būti nuteisti kalėj iman 
nuo 2 iki 5 metų. Bet streikas 
vistiek plečiasi ir šiandie prie 
jo prisidėjo ir duonkepiai.

Uždarė darbininkų unijas
Prezidentas Mendieta, kuris 

tikrina, kad sukilimas esąs 
kurstomas mažumos, kuri nesi
tiki laimėti rinkimuose ir kad 
nė viena darbininkų organiza
cija to sukilimo neremia, šian
die išleido dekretą, kuris už
daro visas larbinipkų unijas, 
kurios remia sukilimą.

(Buvęs Kubos prezidentas

Kuba sušaudė 13 ką* 
reivių už gelbėjimą 

streikieriams
DuHAVANA, kovo 12. 

kapitonai, 3 leitenantai, 2 ser
žantai ir 6 kareiviai liko sušal
dyti Colombia stovykloj už gel
bėjimą streikieriams.

Arizona siųs “amba 
sadorių” į Wash- 

ingtoną
PHEONIX, Ariz., k. 12. — 

Gubernatorius pasirašė bilių, 
kuris autorizuoja, jį pasiųsti į 
Washingtoną specialj Arizonos 
atstovą ginti ten Arizonos rei
kalus. Tas Arizonos “ąmbąsą- 
dorius” gaus $7,500 algos į mo
tus ir išlaidas.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja: .

Nepastovus, gal lietus ar snie- 
gas, biskį šilčiau.

Gaulė teka 6:07, leidžiasi 5:-

Anglijos parlamen- u:QL Jflr friil/ofu? 
tas už padidinimą MUK Odl IIUnuld.

ginklavimosi
, LORDQNAŠ, .k. 12. - Kon- 

sėrvatoriiį''didžiuma nūgalėjd 
darbiečių ir liberalų pasiprieši
nimą ir priendė pasiūlymą padi
dinti Anglijos ginklavimąsi, tu*o 
tikslu prie ginklavimosi biudže
to pridedant dar $50,000,000. * 

Reikšmingą kalbą pasakė 
Chamberlain, kuris pareiškė, 
kad negalima atsidėti vien ant 
tautų sąjungos, nes ji negalinti 
apsaugoti nuo atkaklaus puoli
ko. Vienintelis būdas išvengti 
karo esąs taip apsiginkluoti, 
jog puolikas pamatytų, kad jis 
negali tikėtis laimėti karą. Jis 
taipgi pasisakė už jungimąsi 
su valstybių grupėmis.

Trans-atlantinio skridimo fi- 
J* Z } ' f

nansavimUi užbaigti turi būti 
sukelta _’Ljz:.....' $4,V50.00

Kiek įplaukė:
Vakar buvo paskelbta $4.00 
ALTASS Centro parengi.

mo pelnas ............... 71.55
Blanką su aukomis, pri

davė p-a Kemėšienė 10.30
VISO ........... -...... - 85.85

Dar trūksta.:;—.......... $4,664.15

GURJEV, Rusijoj, k. 11. — 
Iš 60 žvejų, kurie liko nunešti 
Kaspijaus jūron ant ledo ly
ties, lėktuvas išgelbėjo 16 žve
jų. Nesurandama 39 žvejų, ku
rių lytis atitruko nuo didžio
sios lyties ir juos nunešė jū
ron atskirtus nuo kitų žvejų.

Vokietija atvirai pra 
dėsianti atsigink- 

luoti ore
BERLYNAS, k. 12.

ei jos miriiSteris Goering pareiš
kė, kad Vokietija nuo balandžio 
1 d. pradės atvirai atsiginkluo- 
ti ore ir pasistatys toki karo 
laivyną, kad jis galėtų atmuš
ti kiekvieną, kas bandytų pulti 
Vokietiją iš oro.

Nors tas z pareiškimas buvo 
pakaitytas ^pasikalbėjime su 
Anglijos laikraštininku, tečiaus 
jis išrodo į Vokietijos oficialj 
pranešimą visam pasauliui.

Avia-

Hitleris “pasveiko”; 
kviečia į Berlyną 

Simon
Senatas svarsto tei 

kimų bedarbiams 
vien pašalpų

Se-WASHINGTON, k. 12. 
natas šiandie pradėjo svarstyti 
pasiūlymą, kad bedarbiams bV 
tų teikiamos vien pašelpos, o 
ne kad butų jie statomi prie 
viešųjų darbų. Esą tuo valdžia 
sutąupintų apie 3,000,000,000.

. SYRACUSE, N. Y., kvlL — 
Nesenai pasimirė Miss Estella 
Rich, per 35 metus buvusi Bo- 
rodino kaimo pašto viršininkė. 
Jos namuose dabar rasta $25,- 
000 pinigais ir kelios banko 
knygelės.

LONDONAS, k. 12. — Hit
leris jau pasveiko nuo diplo
matinio “šalčio” ir įsakė savo 
ministeriams išnaujo pakvies
ti atvykti į Berlyną Anglijos 
užsienio reikalų ministerį Si- 
mon.

HAMBURG, k. 11. — Max 
Schmeling kumštynėse tąip su
pliekė amerikietį Steve Ham- 
mas, kad kumštynes prisiėjo 
sustabdyti 9-tame susikirtime. 
Del šio laimėjimo Schmelingui 
vėl atsidaro kelias į čempiona
tą ir galbūt jis bandys dar sykį 
kumŠčiuotis su dabartiniu čem- 
pionu Max Baer, kuris jau kar
tą Schmelingą yra skaudžiai 
supliekęs.

vojua jau pratjęs.

ORMAND BEACH, Fla., k. 
11.—Aliejaus magnatas Jęhn D. 
Rockefeller, 95 m., prieš porą

N a u j a agitacijos 
prieš, žydus banga

Vokietijoje
BERLYNAS, k. 12.— Vokie

tijoje prasidėjo nauja agitaci
jos prieš žydus banga ir nacių
laikraščiai vėl pilni visokiausių 
prąsimanymų prieš žydus. Tas 
nuneigia nacių tikrinimą, kad 
bufc žydai nors ekonomijoj ta 
rį lygybę.

Dar du nauji šven
tieji

VATIKANAS, k. 12. ~ Ba* 
ląpdžįo 1 byą kanonizuoti du 
nauji šventieji, šį kartą ang
lai Sii* ’Thdmas More ir John 

______________ , ; Fiahėr, kttrię buvb nužudei Idi- 
dienų'W

S
ujo!

Ii

NEW YORK, kovo 12. —Po 
penkių savaičių sirguliavimo šir
dies ligos pasimirė prof. Mic- 
hael I. Pupin, 76 m., visame 
pasaulyje paskilbęs išradėjas ir 
Columbia universiteto moksli
ninkas.

Jis buvo kilęs iš neturtingų 
Vengrijos valstiečių. Į Ameri
ką atvyko būdamas 16 m. am
žiaus. Atvyko be skatiko kaip 
ir daugelis kitų ateivių, 
lis metus dirbo ūkiuose 
tu pradėjo mokintis, 
biaudamas jis baigė ir 
bia kolegiją 1883 m.

Jo išradimui visai pakeitė te
lefoną, bevielinį telegrafą ir 
fotografavimą X-spinduliais. 
“Pupin coil” naudojama teisiant 
telefonus ir telegrafą pb že
me davė, galimybės pratiesti 
telefono linijas dideliame atstu
me. Dėka jam tarime New 
York-San Francisco telefono li
niją, Boston-Washington pože
minį kabelį ir Anglijos-Holan- 
dijos kabelį.
/ Dėka jo išradimams dabar 
galima niZmti X-spindulių fo
tografiją į kelias sekundas, kuo
met pirmiau reikėdavo imti va
landą ar daugiau laiko.- - • - • •

Bet ypač iš jo išradimų pa
sinaudojo bevielinis telegrafas, 
kurie yra naudojami visame pa
saulyje.

prezidentas pridavė 
raportą jo paskirto 

kuris tyrinėjo elekt-

Susitaikiusi su Japo 
nija, Rusija pažiū

rėsianti į Europą

Hauptmanno žmona atvyksta 
rinkti pinigus bylai

•1
f n■|i|■■^0

fe

i Senator Royal $. Copetand Senator Bennett Clark

Senatorius Copeland ir Clark, kurie nori pravesti įstatymą 
kontroliavimui maisto iy vaistų. Jei tas įstatymas bus priim
tas, tai bus draudžiama garsinti humbugieriškus vaistus, kos-

■
' ' t į

* . *2 J,
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MASKVA, kovo 12. — So
vietų Rusija pardavusi savo 
geležinkelį Manžurijoj ir tuo 
nors laikinai užbaigusi savo ki- 
virčius su Japonija, dabar dau
giau domės galėsianti pašvęsti 
Europos reikalams, nes nebe
reikės taip akylai budėti Toli
muose Ryttfose.

Nors dar ir nėra tikros tai
kos su Japonija, bet visgi di
džiausias kivirčias liko pašalin
tas ir Maskva dabar susidomė
jusi laukia atvykstant Angli
jos specialio pasiuntinio kapt. 
Eden, kad su juo pasitarti dėl 
rytų Locarno sutarties ir kitų 
Europos reikalų.

WASHINGTON, kovo 12. — 
’rezidentas Rooseveltas specia- 
iame pranešime kongresui pa
ragino kongresą priimti jau 
pirmiau pasiūlytus aštrius įsta
tymus reguliavimui “holding” 
kompanijų, kurios kontroliuoja 
r valdo elektros kompanijas.

Prezidentas pasmerkė tų kom
panijų vedamą propagandą prieš 
tą bilių ir pareiškia, kad tas 
bilius nė kiek nesumažins ver
tės inVestmentų į tikras elekt
ros kompanijas, bet dar jų ver
tę padidins, nes bus pašalinta 
žalinga “holding” kompanijų j- 
taka.

Kartu 
kongresui 
komiteto,
ros ir “holding” kompanijų vei
kimą ir kuris paruošė tą bilių.

“Holding” kompanijos yra 
savotiški perkupčiai. Jos super
ka dalį elektros kompanijų Še
rų ir paskui tas kompanijas 
koptroliuoja, kartu spekuliuoda- 
tnos tų kompanijų Šerais ir su
darydamos • ištisą*r tinklą, kon
troliuoja elektros ir gamybos 
kainas. Geriausiu tokių “hold
ing” kompanijų pavyzdžiu buvo 
jau susmukusi Insulto finansi
nė imperija. Nors Insulto “im
perija”, kontroliavusi daugybę 
elektros kompanijų, ir susmu
ko, bet delei to nė viena elekt
ros kompanija nebankrutijo. 
Tas tik parodė, kad tokios 
“holding” kompanijos yra, ne
reikalingos—bereikalinga našta 
elektros pramonei.

Bilius ir siekiasi tokių “hold
ing” kompanijų žalingą veikimą 
pašaliti.

Richberg sako, kad 
galima panaikinti 

17 kodeksų

Serga Kanados pre 
mieras

OTTAWA, Ont., k. 12. —Ei
nantis premiero pareigas Perjey 
paskelbė atstovų bute, kad su
sirgo premjeras Bennett. Jis 
nors ir jaučiasi dabar kiek ge
riau, bet gal tik už mėnesio 
laiko galės sugryšti prie parei
gų ėjimo, 
stengiamąsi parliamente pra
vesti visas premiero pasiūlytas 
sociales reformas. x

WASHINGTON, k. 12. — 
NRA koordinatoriu‘3 Richberg 
liudydamas senato komitetui 
pripažino, kad galima butų ir 
dagi vertėtų panaikinti 17 ko
deksų, kurie liečia 3,000,000 
darbininkų, dirbančių lokaliuose 
bizniuose. Bet tuoj jis pats 
pripažino, kad daugelis tų ko
deksų panaikinimui pasiprie
šintų, nes jie apima menkiau
siai apmokamus darbininkus. 
Daugelis tų kodeksų jau ir da
bar yra nevykinami .

Iki to laiko bus 9 studentai žuvo kai 
no nuslinkime

VIENNA, k. 12. — 9 Vien- 
nos studentai ir 3 studentes 
žuvo kalno nuslinkime ties 
Sęhladming, Styri joj.

NEW YORK, k. 12.— Bru
no Hauptmanno žmona neužil
go ketina atvykti į didžąsias 
vokiečių kolonijas centralinėse 
valstijose—Chicago, Milwaukee, 
Detroit ir k., rinkti aukas sąv 
vo vyro apeliacijai. Rinkimas 
aukų New Yorke liko sustabe 
dytas.

WASHINGTON, k. 11. —At
stovų butas priėmė pasiūlymą, 
kuris išnaujo uždraudžia skelb
ti taksų mokėtojų pajamas.

NEW YORK, k. 8. — Su- 
rinktomis žiniomis, automobilių 
gamyba pereitą mėnesį žymiai 
padidėjo
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LIETUVIS PRIĖMĖ 
ŽYDU TIKĖJIMĄ

Joe Kol! apsivedė su iy- 
delkaite ir priėmė žy
dų tikėjimą. — Cere 
monijos. — Kazimie
rų pokylis.

“Nau-

žydiškas.

KENOSHA, Wis.
jienų” No. 31 (vasario 6 d.) 
tilpo korespondencija apie tai, 
jog vietinis siuvėjas Joe Kol! 
(Juozas Kulešius) apsivedė su 
žydelkaite p-le Kaplan, 19 įner
tų amžiaus, ir šliubą ėmė Wau- 
kegan, III.

Apsivedė, tai apsivedė. Nie
ko tame nėra nepaprasto. Bet 
štai p. Koll jau virto žydu. Ki
taip sakant, jaunoji žmonelė 
prikalbėjo jį priimti žydų ti
kėjimą. Krikštynų ceremonijos 
įvyko žydų sinagogoje kovo 1 
d.

Ceremonijų pažiūrėti nuvyko 
ponai W. Popall bei C. K. Braze. 
8 vai. vakaro prasidėjo pamal
dos. Kiekvienam, kuris ėjo j 
sinagogą, buvo duota knyga. 
Kairiojoje pusėje angliškas tek
stas, o dešinėje

Sinagoga labai gražiai išpuo
šta. Vietoje, kur randasi 10 
Maižiešiui prisakymų, dega rau
donos lemputės. Sėdynės geros. 
Visi susirinkusieji be kepurių. 
Pamaldos laikoma anglų kalba. 
Yra ir vargonai. Kadangi elek
tra buvo sugadinta, tai vargo
nais negrojo.

Pamaldoms besibaigiant, pa
šaukiama mergina (tur būt, 
kunigO, o potam ir Joe Koll. 
Abu priėjo prie taip vadina
mo altoriaus. Ten stovėjo rabi
nas su kepure ir balta stula. 
Jis buvo be barzdos ir atrodė 
lyg katalikų kunigas.

Kabinas pradėjo duoti įvai
rius klausimus. Daugiausiai 
apie katalikų tikėjimo išsiža
dėjimą. Matomai, viskas iš Bal
no buvo sudaryta jr . susinu 
kyta, nes viskas ėjo labai sklan
džiai. Pagalios, rabinas pareiš
kia, jog Koll iš Romos atvyko 
į sinagogą. Duodama instruk
cijos pildyti žydų šventes ir vi
sus žydų tikėjimo dėsnius.

Abu paprašoma prieiti dar 
arčiai.'. Rabinas, stovėdamas 
tarp žvakių, ištiesė rankas ir 
palaimino abu. Prie altoriaus 
matėsi žydų balta su juodais 
ruožais vėliava. Buvo taip pat 
ir amerikoniška vėliava.

Kai ceremonijos 
tai rabinas paprašė 
sveikinti ir rankas 
duoti. Dainuojama 
himnas.

Beje, rabinas pasakė ir kal
bą. Priminė, kad Paryžiuje ka
talikų arkivyskupas priėmė žy
dų tikėjimą ir dabar eina ra
bino pareigas. Berlyhe viena 
žydelkaitė apsivedė su labai žy
miu kataliku. Pastarasis per
ėjęs į žydų tikėjimą, žydai, sa
kė rabinas, savo tikėjimą nie
kam nebando antmesti arba 
įpiršti. Jie nevartoja tokių prie
monių, kaip kitos religiškos 
sektos.

Tapo įteikti ir tam tikri do
kumentai merginai, p. Koll ir 
komitetui. Matomai, tai buvo 
krikšto paliudijimai.
. žmonės apie tą įvykį dabar 
labai daug kalba ir daro viso
kį irs komentarus. Girdi, lietu
vis tapo žydu!

» w u
Kovo 3 d. šv. Petro parapi

jos svetainėje buvo surengta 
Kazimierams pietus ir šokiai. 
Tuo parengimu daugiausiai rū
pinosi Kazimieras šarauskas ir 
Kazimieras Lukauskas. žmonių 
susirinko apie porą šimtų. Pie
tus buvo geri. Netruko Ir vi
sokių gėrimų bei pyragaičių.

Pietums besibaigiant, p. 
Druktenis pristatė kuti. Urbo
navičių kalbėti. Pastarasis pa
sveikino Kazimierus ir visus 
susirinkusitik svečius,
buvo pakviesti kalbėti K.\ Sul- 
gailis, K. Labanauskas ir jau
nasis Sulgaitis. Pastarasis yra j 
Amerikoje gimęs ir Amerikoje .

pasibaigė, 
visų abu 

jiems pa- 
Amerikos

Paskui

augęs jaunuolis, bet lietuviškai
labai gražiai kalba. Už. tai jį visai nekaip stovi. Nelabai te- 
tikrai tenka pagirti. Kalbėjo 
dar p. Popall ir kiti. Ant galo, 
pristatoma kalbėti p. C. K. 
Braze. Jis linki Kazimierams 
ilgiausių metų ir visokiausių 
laimių. Aukų buvo surinkta 
virš $80.

» » »
Kovo 4 d. apie 2 vai. po pie

tų iš šiaurių į pietus skrido 
didelis būrys juodųjų varnų. 
Jų galėjo būti apie 200.

Tokiu laiku niekuomet nete
ko jų tiek daug matyti, žmo
nės daro savotiškas išvadas. 
Sako, tur būt bus vaina.

Su darbais pas mus Reikalai

galima tikėtis, kad ateityje su
silauksime didelio pagerėjimo.

— Giriškietis.

DAILĖS RATELIO 
BIRUTES BAN-

KIETAS

Kovo 4 d. Šv. Petro parapi- 
jos svetainėje buvo rodomi ju- 
džiąi iš Lietuvos, žinoma, man 
irgi buvo jdotriu juos pamaty
ti. žmonių prisirinko pilna sve
tainė. Parodė, kaip Smetona ir 
kunigai šventino Kudirkos pa
minklų. Tos ceremonijos dide
lio entuziazmo nesukėlė.

p. J. Martinui, 
ir keliems ki-

P-

žemutiniame kambaryje bu
vo vakarienė 
Povilanskiams 
tiems. Laike , vakarienės
Mandraveckas pasakė gražią 
kalbą apie p. Martiną (Marcin
kevičių).

Nors aš nesu p. Martino par
tijos žmogus, tačiau jį labai 
gerbiu. Kai aš sirgau, tai p 
Martin atvyko pas mane ir vis
kuo aprūpino. Jis visiems yra 
pasirengęs padėti ir su visais 
palaikyti kuogeriausius santy
kius. O todėl jam sekasi ne tik 
biznyje, bet ir politikoje.

« B «
Kovo 3 d. SLA. 212 kuopa 

savo laikytame susirinkime iš
sirinko komitetą surengimui 
Įeit. Vaitkui išleistuvių. I ko
mitetą įėjo pp. A. Kvedaras ir 
F. Povilanskas. Jie rūpinsis 
pritraukti kitas organizacijas 
kad bendromis jėgomis suren
gus išleistuves.

Kai kurių jaunuolių ne
gražus pasielgimas.— 
Tostmeisteriui klauno 
rolė netinka. — Vis
kas savo laiku ir savo 
vietoje.

BINGHAMTON, N. Y.—Ko
vo 2 d. Hotel Bennett, viduž
miestyje, įvyko “D. R. Biru
tės” vienų metų gyvavimo su
kaktuvių bankietas.

Kadangi ratelis daugumoj su
sideda iš čia augusio lietuvių 
jaunimo, tai ir bankiete dau
giausiai dalyvavo jaunuoliai.

Ratelio tikslas, kaip to ra
telio vadovaujančių asmenų bu
vo pareikšta, esąs suburti vie
tos priaugantį lietuvių jauni
mą į šią organizaciją, kad pa
laikius juose lietuviškumą, pra- 
lavinus lietuvių kalboj ir su
pažindinus su lietuvių tautos 
istorija.

Kad visą tai atsiekus, rate
lis rengia viešus lietuvių vaka
rus, kuriuose patys išpildo pro- 
gramus lietuvių kalba; šaukia 
savo barių susiriiikimus, ren
gia bankietus, ekskursijas ir 
t. p.

Tad ir šis bankietas buvo 
surengtas tam, kad atžymėjus 
vienų metų sukaktuves savo 
darbuotes. s

Vakarą atidarė ratelio pir
mininkas p. Adolfas Bučinskas. 
Pirmiausiai pakvietė p-lę Anna 
Kazlauskaitę paskambinti pia
nu Lietuvos ir Arųerilęos him-

......

nūs, o visus dalyvius tuos him
nus dainuoti.

Po to seke pirmininko kal
ba apie ratelio atsiradimą it 
jojo darbuotę. Užbaigęs kąlbą, 
perdavė vakaro vedimą Htost- 
mėisteriui”. ■

Sekanti kalbėjo ratelio raš
tininkė p-lė Knizikevičiutė, ku
ri gražioje ir nuosakioje kal
boje paaiškino tos Organizaci
jos užsibrėžtus tikslus ir kaip 
darbas ėjo iki šiol. P-lė Knizi 
kevičiutė, kuri dar neseniai 
baigė “aukštąją mokyklą”, tie
siog padarė “siurprizą” savo 
spyčiumi, nes dar niekas jos 
nebuVo girdėjęs kalbant, o be 
to dar lietuviškai. Lietuviškai 
kalbėjo pusėtinai! gerai.

Be šių dar kalbėjo inžinie
rius B. Čižauskas anglų kalba, 
J. M. Bučinskas,: Al. Varkulis 
ir dar keletas kitų. >

Tai vis girtini ir kultūringi 
vietos lietuvių jaunuomenės 
darbai. *

Bet tame pačiame bankiete 
vieho galo stale sėdėjo būrys 
ir nekultūringų jaunuolių, ku
rie atsižymėję savo ignoraii- 
tiškumu ir visą vakarą elgėsi, 
kaip laukiniai. Rodosi, kad ne 
lietuvių vaikai, nei ant tų pa
čių gatvių jie gyventų. Stau
gė, švilpė, kojomis trypė taip, 
kaip tikri Clinton stryto rus- 
niokai, kurie? žmones užkabinė
ja ant gatvės, t., y. pulruimių 
auklėtiniai. Ir tie-lietuvių jau
nuoliai, matyti, gerokai persi-

ėmę tąja vietos slaviška “kul
tūra”. .

O to Viso pasėkoje jie lietu
viams garbės nesuteikia. Tad 
ratelio ptereiga turėtų būti su- 
kulturint ir tūtos Clinton atry
to “kultūros” prisigėrusius lie
tuvių jaunuolius. Tai butų 
šventas ir girtinas darbas, ir 
kitame panašiame tarp kultū
ringų žmonių rengiamame su 
sirinkime — parengime tokiems 
triukšmadariams ' įsakyti, kad 
jie turi elgtis, kaip žmonės, 
arba visai į parengimą neįsi
leisti. Tai padarytų geresne 
žmonių opiniją apie parengi
mus. Ratelio vadovybė turi ži
noti, kad vienas neišmanėlisi

padaro nesmagumo šimtui rim
tų žmonių.

Be to, ir paties “tostmeiste- 
elgimasis nebuvo girtinas, 
jo “burlesko klouno” loši- 
visai neatitiko tam vaka- 
Ir tai jau ne pirmas sy- 
Viename to paties ratelio

rio” 
Tas 
mas 
rui. 
kis.
vakare jis buvo irgi vakaro ve
dėjas ir iškrėtė tokių vanagai- 
tiškų “riebių perlų”, kad net 
sėdinčiai publikoje prakaitas 
išmušė. Moteriški naktiniai 
marškiniai irgi visai neatitiko 
vakaro vedėjo kostiumui.

šių žodžių rašytojui yra la
bai nemalonu taip rašyti apie 
asmenį, kuris net vienus me
tus yra lankęs kolegiją, bet

reikalo verčiamas tai darau, 
nes gal bus pamoka, kad rim
tuose vietos lietuvių jaunuo
menės parengimuose, vadovau 
jaučiam asmeniui, “tostmeiste
riui” į burlesko klouno pasi
versti visai netinka.

Manau, kad kaltininkas leng
vai sugebės klaida ateityje pa
taisyti, ko ir visi vietos lietu
viai trokšta, o tik nedrįsta jam 
į akis tiesą pasakyti“

Po kalbų ir dainų sekė link
smoji vakaro dalis — Šokiai 
iki vėlumos. Ir linksmoje nuo
taikoje vakaras baigėsi.

— Dominus Refc.
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Garsinkitės Naujienose

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
. ....................■■'"■■I . .........A l ............................. i..................... I ■<! IIMIB l ■ -■ n i |

LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Ccr. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80

Nedaliomis pagal sutarti.

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
yak. N edeno j pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Brospect 1V3U

Tel. Boulevard 5914 Dieną it Naktį . 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. na. '

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija z
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

Pir mutinė ir Didžiausia

LIETUVON
Laivu “GRIPSHOLM”

Gegužės-May 25 d.
(TIESIAI I KLAIPĖDĄ)

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

Dėl platesnių informacijų tuojaus 
kreipkitės į 

NAUJIENAS 
1739 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.
Telefonas CANal 8500

Iki aJšl'

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedSl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel; Ofięe Wentworth 6380 
Rez. Hyde Bark 8395

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

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

KITATAUČIAI

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

* Ofisas ir Režiclehcija:
2519 West 43rd St.

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

Tel. LAFAYETTE 3051.
............ . -H, , Į,  ..........  j, , „

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

Ofiso Tel. Lafayette 865U
Rez. Tel. Virginia 0669

ADVOKATAI 
-------------------- ----------------------------- 

JOSEPH J. GRISH 
> Lietuvis Advokatas 
‘ ’’1 4631 South AšhMiįĮl Avė. 

Tel. Boulevard 2800 u 
Rez. 6515 So. Rocknell St 

Tel. RėpUblici 9723 
-------------- ---------------------- -----------

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W.> Monroė Sfi.. nrie Clar'k 
Telefonus Stato 7060: Valandos O—5

W. Slide: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd.)
PanedClio', Seredos ir PCtnyčios vak. 0 iki 0 

Telefonas Canal (1122
Namai: 6459 S- R«ckwcll Street 

Utarnlnko, Ketverto ir Suimtos vak. 7 iki 9 
' Telefonas Republic 9000

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS .

Optometrically Akių fSbecialistaš.
Palengvins akių įtempimą, kuris, 

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nėrvuotu- 
md, skaudamą akių karštį; atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas SU 
elektra, parodančią mažiausias klai* 
dar. Speciali atyda atkreipiam | mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų ąjkys atitaiso

mos be akinių. Karnos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

__Tek Yards 1829 
gM įjjjk Pritšiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaisb.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 Vai; dieną.

AKIU SPECIALISTAS 
27 METU PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl visokiu frkfa

Dr, John J. Smetana
M OPTOMETRISTAS 
feoi So?. Ashland Avė.

Kampas 18 ^St, PhortflĮt Canal 0525

9:00 iki 12:00 Kalbam#/Retoriškai

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVJ 
Telefonas Virginia

‘ Ofisd ‘ valandos l.d 2» ’ mų 
6-8 v, v. Ned«W“ag!ir sutarti

DR. CK. KLIAUGA
Dentistas

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

NUE
)36

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė,

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Bes. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospeot < 6659 •, » »

av,, j. Ofiso Tel. Canal 0257 . .,

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Kiti Lietuviai Daktarai.

A. Montvid, M. D.
Wėst Town Štate Bank Bldg.

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

8343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

NAUJOJ VIETOJ

Dr. J. A. Paukštis
DENTISTAS

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

pagal sutarti.
Res. Virginia 0767

Juozapas Eudelkis
Visi Telefonai: 

Yards 1741 
1742

LAIDOJAI! PIGIAU 
Lų'NEGU KITI

Ambulance Patarna
vimas Dieną ir Nak
tį. Moderniška Kop

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

I ‘ ■ ’’’• r. ■

Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

Į 4605-07 S. Herriiitage 
Avenue

x Skyrius 
4447 S, Fajrfield Avc

. Simon M. Skudaš 
^gABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas'Keras ir nebrangus

718 W. 18th St. .
. •>,>vTelrMonroų 8377

4 •’ f. - ir į

Tėvas
Laidotuvių Sąlygos

Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340• ■ u

5340 So. Kedzie Avenue

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORĮUS

Patamavja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

TėL Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:.

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tol Ci/sum S927

, .................................. ... irf! nm .1. i, .......................... ■■Si

.... r 
t .

I. J. ZOLP
GRABORĮUS 

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

.1327 So. 49th GL 
Tol. Cicero 8724. Koplyčia dyka!

Dr. Herzman
• Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 86 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tek Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Perk 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
, f lutos

CHICAGO. ILL.
VALANDOS: .

Nuo 10 iki 12 Vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaį 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. * JL *

, Phone MIDWAY 2Š80
—------------------------ •----------- —-i F— 

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kąhn

4631 South Ashland Avenue t
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vat. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų. * 

Ofisas 8102 So. Halsted SU 
arti 81st Street.

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

dieną.

ANTANAS PETKUS 
Graborius

> Koplyčia dykai
1410 South 49 Ct

Tel. Cicero 2H>9
. CICERO, ILL.

ATĖJUS LIŪDESIUI 
PASIRINKITE!!

. fiT 
■Tek Lafayette 3572
J. LiUlevičius

GRABORĮUS“ IR 
BAESAMUOiOJAS 
Patarnauja Chica-

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

A. MASALSKIS
GRABORĮUS * 

3307 Litiianica Ave,^ 
Tel. Boulevard 4139 'J

Telefonas Yards 1138

Grabonus ir # >.
Balzamuoto jas '^4 A*

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems feika-

LKaW prieinama., - 
3319 Lituanica Avenue

CHICAGO, ILL. ’• - '

t*“ ..i

••■jį tl ■*
___ \

LIETUVIŲ GRABORĮUS
Palaidoja už $25.00 <r augščiau. ‘'

Moderniška koplyčia dykai.“.-,
668 W. 18th StA; Tri, /Ganai eiti , 
•r 1 CHICAGO. ILL.'■'«*** *.*’*



MMHMMIi

NAUJIENOS, Chicago, IE,

Philadelphia, Pa
Padėkos Žodis

j visų Lietuvos

ATSISAUKIMAS
VISUOMENĘ

akompa

irgi

pas

1935

Wl ARI COOPIRATINC

MNEiltyUORCO

už pasa- 
metą tas 
kviečiami

prieš 
ji taip

Trečiadienis, kovo 13, 1935

BUUMCK
NOSUCK 
PILLING

MASS MEETING OF 
LITHUANIANS

Mankelevičius, 
pirmininkas.

Vaduoti Sąjungos

vokiečių nacių 
ir jų neteise- 
prie Lietuvos

na prie užbaigos. Skridimas turės įvykti šį pa
vasari. Prieš pabaigą gegužės mėnesio Įeit. Fe
liksas Vaitkus ketina jau būti New Yorko air- 
porte, iš kur jisai su “Lituanica II” pakils į orą, 
kai tik federalinis Oro Biuras praneš, kad at
mosferos sąlygos virš okeano yra patogios.

Taigi, laiko jau labai nedaug beliko iki mes 
išleisime Feliksą Vaitkų į tą pavojingą, kelionę, 
ir mes turime sukrusti visu smarkumu, jeigu no
rime, kad per tas kelias savaites butų pabaigtos 
mokėti visos išlaidos. Aišku, kad sąskaitos turi 
būti apmokėtos, pirma negu ateis skridimo 
diena.

Kadangi vokiečiai turi

Todėl, šiuo mes atsišaukiame į visus gerus 
valios lietuvius, kviesdami juos padėti musų šį 
didelį darbą sėkmingai užbaigti.. Prašome pa
vienius asmenis paaukoti šitam tikslui kiek kas 
gali ir parinkti aukų tarpe savo draugų ir pažį
stamų. Prašome draugijas ir didžiųjų organiza
cijų kuopas paskirti nors po keletą doleriu, iš sa
vo iždo. Prašome kur yra galima surengti balių, 
vakarėlį ar kokią kitą pramogą skridimo naudai.

Lakūnas yra išlaikęs visus kvotimus ir turi 
paliudymą iš valdžios, kad jisai yra kompeten- 
tiškas tokiam žygiui. Lėktuvas yra pripažintas 
tinkamai įrengtu. Dabar Washingtonas jau rū
pinasi gauti diplomatinius leidimus iš tų šalių, 
per kurias “Lituanica II”' skris.

Tropikų auka. Edwina Booth, 
kuri vaidino “Trader Horn” Al
moj. Ta filmą buvo padaryta 
Afrikoj.

Afrikos džiunglėse Booth ga
vo kažkokią keistą ligą, nuo ku
rios ji negali pasiliuosuoti, nors 
jau praėjo keli metai.

žemai jos paveikslas 
susirgimą, o aukštai, — 
atrodo dabar.

Vienatinis Lietuvių 
DEGTINES 
SANDELIS

Feliksas Vaitkus yra pasiryžęs “ATLIKTI 
SAVO DALI”, rizikuodamas gyvastim, idant pa
saulis įsitikintų, kaip mes. Amerikos lietuviai, 
branginame savo gimtąjį kraštą. Tad, pasiau
kokime šiek-tiek ir mes.

25 ounces for25*

AMERIKOS LIETUVIŲ TRANSATLANTINIO 
SKRIDIMO SĄJUNGA.

ladelphia, assembled at the 
Lithuanian Music Hali, Alle- 
gheny Avė., and Tilton Street. 
Philadelphia, Pennsylvania, on 
February 17th, 1935, to com-

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

HALSTED EICHANGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted St.

ANTANAS G. KARTANAS, Prezidentas 
PIŪS GRIGAITIS, Vice-prezidentaš. 
WM. J. KAREIVA, Vice-prezidentas. 
M. NARVID, Vice-prezidentas. 
ANTANAS S. VAIVADA, Sekretorius, 

1739 South Halsted Street, Chicago, III.
JUSTINAS MACKEVIČIUS, Iždininkas.

2324 South Leavitt Štfeet, Chicago,'III.
BRONE BITAUTIENE.
DR. A. L. DAVIDONIS.
ADV. A. A. DOBBS—Dubitkas.
J. HERTMANAVICIUS.
GEO. J. STUNGIS.

Vilniui
Skyriaus

J. V. Grinius,
pirmininkas

KINGDOM of GREAT BRI- 
TAIN, KINGDOM of ITALY

REPUBLIC of FRANCE, and 
the U. S. SOVIET RUSSIA, 
through their respective AM- 
BASSADORS at WASHING- 
TON, D. C. t

THE LITHUANIANS OF 
PHILADELPHIA, Pa.

By: M. Mankelevičius, 
Chairman.

ATTEST J. V. Grinius, 
Secretary.

Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 

5 iki 20 metų
TAUPYKIT PINIGUS MUSŲ DRAUGIJOJ

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

išmokėjome. 4%. /’
Musų draugija yra viena iš tvirčiaU- 

šių finansinių įstaigų po Federal Val- 
džios Priežiūra.

Mums depresija visai ; nepakenkė. 
Reikalaudami visųda galite gauti savo 
sutaupytus pinigus. įstojimo mokėti 
nereikia.

Aukas prašome siųsti iždininko, Justino 
Mackevičiaus, vardu.

nemorate the SEVENTEENTH 
ANNlVERSAY of the INDE- 
PENDENCE of Lithuania, and 
>o call upon the spirit of peace 
m d justice of the Lithuanians 
Ihroughout the land, and to 
awaken, protect and defend the 
National Independence of Lith
uania, as well as the peace and 
harmony of the’ World.

RESOLVE AS FOLLOWS: 
That the Nations of tjie World 
be reųi.'ested to exert, imme- 
diately, all proper influence 
upon the Germany to prevebl 
any aggresion or attack upon 
REPUBLIC of LITHUANIA) 
and

That a copy of this Resolu- 
tion be sent to the SECRET
ARY of STATES of the 
UNITED STATES of AMERI-

SIS 
tuvos 
žmones

Todėl 
testuoti 
minėtus 
tas priekabias 
krašto.

Atsišaukiame 
liaudį, dėti visas pastangas, tik
roj tautinėj vienybėj, budėti ir 
ginti Lietuvos laisvę ir nepri- 
gulmybę, nl?j visokių išlauki
nių ir vidujinių priešų.

Atsišaukiame į pasaulio tau
tas ir prašome, imtis griežtų 
priemonių sudrausti vokiečius 
ir neleisti pulti Lietuvą.

Mes Amerikos lietuviai šioj 
rimtoj valandoj už Lietuvos 
laisvę, už principus, pareikštus 
Lietuvos Neprigulmybės Dėklė- 
racijoj, už sau‘gumą ir pilnu
mą Lietuvos teritorijų, už mu
sų sostinę VILNIŲ, iškilmin
gai ir nuoširdžiai prižadame 
teikti višokią pagelbą.

Liet. Muz. Namo bendro
ves ir D. L. K. Gedemino 
kiubo

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

S and Midwife
6109 S. Albany 

Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuv 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric \ treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt

Moterims ir mer^ 
ginoms patari
mai dovanai.

Philadelphijos lietuvių 
pareiškimas.

Mes Philadelphijos ir apie- 
linkės lietuviai, vadovaujant 
Liet. Muz. Namo Bendrovei, D. 
L. K. Gedemino Kliubui ir *V. 
V. S. Skyriui, reprezentuojant 
suvirš dešimts tūkstančių žmo
nių, susirinkę Lietuvių Muzi- 
kalė Svetainė, Allegheny Avė. 
ir Tilton gatvių, vasario 17 die
ną 1935 m., švęsti 17 metų Lie
tuvos neprigulmybės sukaktu
ves, permatome kas seka:

Kadangi vokiečiai varo prieš
valstybinį darbą Klaipėdos kra-

Illl. III >11 lll 4*1 f. *1 .H,- .

koncentravę dideles karo pajė
gas Klaipėdos krašto pasieniuo

3 mėnesių se-
210.75

Pal. 8 mėnesių
13.50

_ _ 17.50
Parduodam visdkią degtine, ko
kia tik randasi ant marketo ir 
ko jūsų* širdelė pageidauja.

INTERNATIONAL
WHOLESALE

W1NES & UQ11ORS
4611 S. Ashland Avė.

Phąn^ Bdule^rd 0470

Rusiška ir Turkiška Pirtie
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. l ouip Av. Tel. Kedzie 8902
VanoB, lietaus ir druskos vanos .

svrimming po 
Rusiška ir turkitk 

Moterims seredomia ii

Bourbbh Deg 
numo, 90 pro: 

keisa
My Ok , _

senumo, 90 pr. 
keisas ,

Kentucky Colt 1

Kadangi toks vokiečių “na- 
žygis yrft aiškus rengimą- 

pulti Lietuvą, grobti Lie- 
teritoriją ir Lietuvo? 
terorizuoti.
nutarėm: griežtai pro- 
prieš 
žygius

Lithuanian Music Hali, 
Allegheny Avė., and Tilton 

Street, 
Philadelphia, Pa.

February' 17

KLAIPĖDA (MEMEL)
WHEREAS: Germany, has 

coricentrated ttoops and mo- 
bilized implėments of vvarfare 
at the bbrder of the Republįc 
cf Lithuania, and •

WHEREAS: This action, on 
the part of Germany, manifests 
an intention to movė troops in- 
to LithUdnia; to seize Memel 
and the suirounding territory; 
to cause war and unwarrant- 
ed bloodshed.

* WHEREAS: "tliis action, on 
the part of Germany, may re- 
sult in war with serious con- 
seųuences to the peace and In
dependence of Lithuania, and 
to other peaceful nations of 
Europe.
. We, the Lithuanians of Phi-

Buy gloves with whot 
it savęs 

reikale moMU BOe ar 
•flaurlau. kad fautt^nr* daais

šiuomi norime pareikšti pa
dėką visiems tiems, kurie pri
sidėjo prie 17 metų Lietuvos 
Neprigulmybės minėjimo.

Dėkojame p. Sutkaičiui už 
prisidėjimą su orkestru, kuris 
labai gražiai savo pareigas at
liko.

Taipgi “Dainos” chorui ir ve
dėjui p. Kastantinui, kuris ke
liais atvejais gražiai padaina
vo. Ypač šį metą jaunos lietu<- 
vaitės choristės gražiai atrodė 
lietuviškais rūbais pasipuošu
sios.

Taipgi “Liaudies” chorui ir 
vedėjui p. Siručiui už gražiai 
keleto dainų sudąinaviiną.

Jaunai smuikininkei panelei 
Rutkauskaitei, solistui p. že
maičiui, solistei panelei Putei- 
kaitei, o taipgi jaunuoliui K. 
Ramanauskui, kuris su akor- 
dina gražiai pasirodė. Akompa 
nistei panelei Ausevičiutei, ku
ri labai gražiai kuone visiems 
programo dalyviams 
navo.

Taipgi kalbėtojams 
kytas kalbas, nors šį 
pareigas atlikti buvo 
veik išimtinai jaunuoliai.

Taipgi dėkojame ir visai pu 
blikai už taip gausų susirinki
mą ir pavyzdingą užsilaikymą 
ir už vienbalsį rezoliucijų pri
ėmimą Lietuvos reikalais; 
už aukas lėšų padengimui

Turime pripažinti, jog 
mus Richmonde — Lietuvių 
Muzikalėj Svetainėj Lietuvos 
neprigulmybės šventė įsigyven- 
dino istorišką prasmę, ir kas 
metai žmonių vis skaitlingiau 
susirenka, kuo liudija, jog šį 
metą dalyvavo suvirš tūkstan
tis žmonių. Tai džiuginantis 
reiškinys.

Liet. Muz. Namo Bendrovė, 
D. L. K. Gedemino kliubas 
ir Vilniui Vadtfoti Sąjun
gos Skyrius.
šventei rengti raštininkas

J. V. Grinius.

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

Ateikite ir pasikalbėkite su mumis.

LENDAX 
WASH

Rūbų Skalbimui 
Didžiausias

MOTERŲ 
PRIETELIUS

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

Pullman 8011

Saugumas jūsų invesU 
mentų apdraustas per U. 
S. Government ištaigą— 

r-—-t——Federal Savings and Loan 
1 LVtKALdAVliNUa Insurance Corporation, 
AND LOAN ASSOCIATION Washington, D. C.

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street 

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

■ ’1 : - ' 1 . • .

» Be te salite euteupiatt 
«• irartaoe raUto auetali*- 

d pirMUudlM ar ką kita 
>4web«rt Pbanaaoal (ta.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

!ONS OF POUNDS HAVF 8FFN 
• !> B'r OUR GOVf RNMt. N F

^VAYS UNIFORM 
dependable
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1733 S. Halsted St, Chicago, 
11L Telefonas Canal 8500.

Uis&kymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams •••••M • •••• •••••«••••••«•<
Pusei metų •••••••••••••••••••■•••M**
Trims mėnesiams _______
Dviem mėnesiams ------- i.
Vienaip mėnesiui_____ _

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija —
Savaitei
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ______ ____ ______ $7.00
Pusei metų ____________ _ 3.50
Trims mėnesiams  1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui —-------------- 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Kietame $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00
4.00 
2.00 
1.50

.75

ne kartą atrodė, kad beblofuodami jie gali susipešti. 
Dabar to pavojaus nebebus. Tolimuose Rytuose bus ra
miau.

Bet šiandie yra aišku, kad tąsynėge su Japonija 
bolševikai pralaimėjo. Jie padarė didelę klaidą, atsisa
kydami pavesti geležinkelį Kinijai, kuomet Kinija dar 
nebuvo japonų prislėgta. Reikėjo tuomėt sovietų val
džiai iš Mandžurijos pasitraukti ir palikti kinus ramy
bėje.

Apžvalgą
ISTORINIAI BOLŠEVIZMO 

NUOPELNAI

yra visai

■ ■ .... .................... ■-——-———

DVIKOVA TARPE GEN. JOHNSONO IR 
KUN. COUGHLINO

Buvęs NRA direktorius gen. Hugh S. Johnson ne
seniai per radio “davė velnių” kunigui Coughlinui, ku
ris yra pagarsėjęs savo “radikališkais” radio pamoks
lais. Užvakar pastarasis jam atsakė, irgi per radio, ata
kuodamas jį, kaipo Wall-stryčio tarną. Tiek pat, kiek 
gen. Johnsonui, arba dar daugiau, kun. Coughlin kirto 
į kailį ir prezidento Roosevelto draugui, turtingam po
nui Baruch’ui, kurį jisai titulavo “veikiančiuoju prezi
dentu”.

Publiką, kuri tų ginčų klausosi, interesuoja, gal būt, 
daugiausia stiprus epitetai, kuriais generolas ir kunigas 
pamargina savo polemiškas kalbas. Bet ko juodu nori, 
tai nė vienas jų aiškiai nepasako. Kun. Coughlin smer
kia bankinjnkuą. Tąčiau, kada gen. Johnson buvo NRA 
galva, tai jisai juos irgi dažnai pakedendavo. Bet nepa
kanka bartis, reikia duoti planą arba programą, kaip pa
taisyti tai, kas dabąr yra bloga.

O programo jiem dviem kaip tik ir trūksta. Kun. 
Coughlin kalba apie “socialinį teisingumą”, apie “eko
nominę nepriklausomybę” ir t. t. Tai gražus obalsiai, 
tik neparodoma, kaip juos įvykinti ^gyvenime. Gen. 
Johnsonas taipgi buvo pilnas gražiai skambančių obal- 
sių, kada prezidentas Rooseyeltas buvo pavedęs jam 
Steigti Naują Dalybą. Jisai tuomet turėjo gerą progą 
išbandyti savo idėjas praktikoje, bet nieko ypatingo iš 
jo pastangų neišėjo.

‘ t * i -------r——7-.' '

SKANDALINGA BYLA
M.

Septyni lietuviai Chicagoje pateko į bėdą sąryšyje 
su palikimu šykštuolio, kuris prieš mirsiant gyveno be
turčių viešbutyje, nors jisai turėjo pasidėjęs įvairiuose 
bankuose ąpie pusantro šimto tukstąnčio dolerių pini
gais ir vertybėmis. Valstybė kaltina, kad advokatas, 
graborius su savo padėjėju, viešbučio savininkė, jos sū
nūs ir du darbjninlęai (vienas pasivadinęs “pralotu”) 
padarę sąmokslą su suklastuoto testameųto pagelba 
pasisavinti to žmogaus turtiį.

Kadangi dauguma kaltinamųjų prisipažino, kad jie 
dalyvavo tariamojo “testamento” daryme, tai aišku, 
kad nuo bausmes jie neišsisuks. Nusidėjimas, kurį jie 
atliko, yra nępateisinamąs. Tuo labiau jisai yra nepa
teisinamas tiems, kurie planavo pasigrobti seno, liguis
to žmogaus turt^, apsimesdami jo prieteliais. Bet jų 
neteisėtą darbą ^merkiant, reikia atsižvelgti į tai, kad 
jie jau yra nubausti, pirma negu jie spėj0 pasinąudoti 
savo sąmokslo vaisiais. Jie dabar gal neturės kuo pe 
apsiginti teisime.

O teismuose dažnai pralaimi ne tas, kuris yra kal
tas, bet tas, kuris neturi pinigų. Kas turi pinigų ąrbą 
turtingų draugų, tas ir iš giliausios pelkės kartais išli
pa sausas.

Tarpe apkaltintųjų dauguma yra biedni žjppRės, 
kurie veikiausia tik iš bėdos ir davėsi į tą nešvarią 
avantiūrą įvelti. Kai kurie jų turi šeimynas, mažus vai
kus —- kokia jų dabar padėtis? To nereikėtų užmirštį, 
kalbant apie šią skandalingą bylą.

Vienas Rusijos garbintojas 
“Laisvėje” rašo:

“Draugas Bucharinas, kal
bėdamas XVII Sovietų Su
važiavime, sakė, kad caro 
viešpatavimo metu visame 
pasaulyje buvo žinomi ketu
ri žodžiai: ‘Caras’, *Nagaika’, 
‘Vodka’ ir ‘Sibiras’. Visi ži
nojo, kas jie yra. Nagaika, 
vodka ir Sibiras tarnavo ca
rui.

“Dabar gi pasaulis žino ki
tus keturis rusiškus žodžius, 
itai ‘Sovietai’, ‘Bolševikai’, 
‘Leninąs’ ir ‘Stalinas’. Bet 
kokia skirtinga jų reikšmė! 
Dabartinius keturis žodžius 
darbininkai taria su didžiau
siu džiaugsmu, o kapitalistai 
ir jų bernai sų neapykanta.” 
Tas Maskvos davatka be rei

kalo mažina istorinius bolševiz
mo nuopelnus. Nuo to laiko, 
kai Leninaj ir Trockis įvykino 
Rusijoje ginkluotą perversmą, 
pasaulis išmoko daug, daugiau, 
negu keturij rusiškus žodžius. 
Jisai žino “komisarą”, čeŲą”, 
“Ge-Pę-U”, “sovehozus”, “kol
chozus”, “revoliucinius tribuno
lus”, “kulokus”, “diktatūrą”, 
“lišencus”, “besprizornus”, “spe
kuliantus”, Kremlių”, “čistką”, 
“baltagvardiečius”, “raudonąją 
armiją”, “nępą”, “piatįlietką”, 
“industrializąciją’^uu . “pulemio- 
tus”, “bezbožnikus”, “komso- 
molus” ir t. t.

Mes labai abejojame,, ar dar
bininkai kame nors džiaugiasi, 
tardami tokius žodžius, kaip 
“komisaras”, “Čekistas” ir “dik
tatūra”.

TUŠČIA SOFISTIKA

pa-“Darbininkui” aną dieną 
stebėjome, kad “Naujienose

>

RUSAI PARDAVĖ CpLUZINKEI.Į JAVONATHS

Sovietų aipbasądorius Jureney uždėjo savo inicia
lus ant sutarties, kurią Maskva sutinka parduoti Map- 
čukuo valdžiai savo dalį Rytų Kinų geležinkelyje už 39 
nrilionus dolerių. Visi žino, kad tą Mąnčukuo vąldžia 
yra tik Japonijos agentūra. Taigi geležinkelį .faktinai 
nupirko japonai.

Užbaigus šią biznio tranzakrij^. išnyksta svarbiau
sia kivirčų priežastis tarpe sovietų Rusijos ir Japoni
jos. Nusikratę tos savo nuosavybės Mapdžurijęje, so
vietai pasiliuosuoja nuo didžiausios sunkenybe^ Ązijo- 
ję. Rytų Kinų geležinkelis jiems buvo pasidaręs berei
kalingas jau nuo to laiko, kai Japonija užkariavo Man- 
cįžuriją. Bet ambicija bolševikams neleido palikti jį be 
ginčo užkariautojų rankose.

Todėl Maskva ilgai derėjosi su japonais. Tų dery-
tal aUrttt feUYftblpi’ų Yimfe te antroje pusėje, te

skirtingu 
laikraštis

ėjo kalbų, ne apie religijos ver
tę, bet apie jos reikšmę arba 
rolę gyvenime. Daiktas gali tu
rėti didelę arba mažų vertę, bet 
jo reikšme gyvenime 
skirtingas dalykas.

Sumaišęs tuodu 
dalyku, So. Bostono
dabar bando neva “logingai iš-1 
vesti”, kad mes pasakę, jogei 
religijos vertės nė vienas pro
tingas žmogus neneigs”. “Nau
jienos” to, žinoma, niekuomet 
nesakė, nes tai butų gryna ne
sąmonė. Yra daug labai protin
gų žmonių, kurie religijai ne
pripažįsta jokios teigiamos 'ver
tės.

KŪDIKIŠKA “GINKLUOTO
SUKILIMO” LIGA

Savaitrąštis “The New: 
Leader” aštriai kritikuoja tuos 
neva ręvoliucinius socialistus, 
kurie kalba apie “kapitalizmo 
nuvertimą” ginkluoto sukilimo 
keliu. Jisai sako, kad tai yra 
nesubrendtįsio proto įsivaizda
vimas, ir pažymi 'tą faktą,, kad 
apie ginkluotą sukilimą šneka 
ne 'darbininkai iš fabrikų ir 
dirbtuvių, Ųct pamokslininkai, 
teologijos studentai ir kolegijų 
moksleiviai bei mokytojai, ku
riuos dąbartirtq depresija išmu
šė iš normalio gyvenimo vėžių.

“Toleruoti šitą jaunuolių 
žaismę socialistiniame judė
jime butų nusidėjimas prieš 
darbininką klasę”, sako laik
raštis. Jokio organizacijos ir 
švietimo darbo negalima 
sėkmingai vesti, kol bus lei
džiama rtai inteligentiškų po
naičių filosofijai mulkinti 
darbininkus.”
čia “The New Leader”, be 

abejonės, sako tiesą. Tie neva 
revoliucionieriai, kurie agituo
ja “už “ginkluotus sukilimus” 
ir panašias nesąmones, turėtų 
eiti į cirką arba į kinematogra
fą lošti, o ne į darbininkų or- 
ganizačijas.

Pradžioje tie fabrikai buvo r 
gana primityviški. Visas pro
cesas susivedė prie kaulų vi
rinimo. Tokiu budu kremzlės 
pąvirsdavo į klijus ir plu^u- 
rįodavo paviršium. Kalkių fos
fatas susėsdavo dugne.

Tas neracionalus procesas jau 
seniai nebenaudojama, šian
dien moderniškose dirbtuvės? 
viskas daroma su pągelba che- 
ręikalų ir garinių prielaidų. Tuo 
bpdu viskas padaroma ir grei
tai ir 'pigiai.

Be aukščiau suminėtų dąly- 
kų, iš kaulų dar gaunama že
latina, kuri nemažai yra nau
dojama pramonėje. Daugeliui 
tąko ragauti želatinos. Dažnai 
ąp tiekose jus gaunate Vaistų, 
kurie yra sudėti į kapsulės. Po 

į vieną, dvi ar tris kapsules ten
ka kas dieną nuryti. Tos kap
sules padaroma iš želatinos.

Iš kaulų pagaminama ir taip 
vadinama emulsinė želatina, ku
ri plačiai yra naudojama fęto- 
chemiškoje pramonėje: foto- 
grąfiškoms plokštelėms, f ii- 
moms ir t. ’t. Cukraus pramo
nėje naudojama kaulų anlis.

Čia suminėta tik maža da
lis tųx daiktų, kurie yra pada
romi iš kaulų. Bet jau ir iš 
to bus nuomanu, jog iš kaulų 
kiekvienais metais pagamina
ma desėtkai visokių produktų 
kurių vertė siekia milijonus 
dolerių. Į kaulų pramonę yra 
investuota stambios sumos pi
nigų.

Tačiau negalima pasakyti 
jog tą prąm.on.ę Amerikoje bu
tų labai jau išvystytą. Vokie
tija tuo atžvilgiu stovi aukš
čiau. Ten sunaudojama pramo 
nėję ąpįe 20 nuošimčių visų 
kaulų, kuomet Amerikoj? gą] 
tik apie 15 nuošimčiu.

IS LIETUVOS
r - " •(

Proteguoja prieš žy 
diską gyvulių sker

dimą Šiauliuos
Sako, kad Seilei ir Cha

ribdei labai kankina 
skerdžiamus gyvulius

KAUNAS. Kaip žinoma, 
žydai negali valgyti tos mėsos, 
kuri yra ne iš jų rabinų pa-

Kąip žinoma,

skerstų gyvulių. Jeigu rabinas 
nepapjaųna gyvulio, tai tokia 
mėsa yra ne košer.

Pasirodo, kad žydiškas gyvu
lių skerdimas yra senoviškas ir 
kankina gyvulius. Tai yra Sei
lei ir Charibdei.

Lietuvoj gyvulių mirties pa
lengvinimu rūpinasi Gyvulių 
Globos Draugiją.

Lietuvos biznierių laikraštis 
Verslas irgi tuo labai rūpina
si. Vasario mėnesio laidoj 
‘‘Verslas” griežtai klausia: “Ka
da bus galas skerdžiamų gyvu
lių kančioms?” Ir štai ką apie 
tai rašo:

Daug rašyta, kalbėta, tarta
si dėl gyvulių skerdimo ritua
liniu budu, bet klausimas stag 
nacijos ištiktas 
si. Paskutiniu metu “Versle 
gen. Nagevičiaus pasikalbėjime 
taip pat judintas šis opus rei
kalas. Kada gi bus galas tai 
Seilei ir Cliaribdei. štai kad ir, 
Šiauliuose, Gyvulių Globos 
Draugija tarėsi su žydų atsto
vais, bet rezultatų jokių. Mu
sų žodžiai atsimuša į juos (žy
dus), kaip žirniai į sienų. Ka
da gi pagaliau prieisime tiesos 
tarp vartotojų ir skerdžiamų 
gyvulių skaičiaus.

Šiauliuose žydų yra 6500 (23 
—25%), o skerdžiamų gyvulių 
ritualiniu budu 4877. Mėsos 
pardavyklų skaičius skiriant 
gyventojų skaičiui, taip pat 
viršija. Lietuvių 36, o žydų 20. 
Iš jų daugumas prekiauja tik 
kiauliena mėsą, tos 20 žydiškų 
pardavyklų parduoda 4 kart 
daugiau raguočių, skerstų ri
tualiniu budu, negu 36 lietu
viškos krautuvės. Kodėl tas di
delis skaičius nelaimingų ra
guočių? kurie skerdžiami ritua
liniu budu, nors pusiau nega
lėtų būti atleisti nuo tų kan
čių? Ąr ilgai dar kęsim tą ne
normalumų. Jei įstatymu baud- 
žiami gyvulių kankintojui, tai 
kpdėj nęgąli būti įstatymu ap
saugota didelę dalis gyvulių, 
kai slepiasi po ritualine prie
danga. Mes nenorim drausti ti- 
kybps laisvės, bet nęrim lygy
bės ir gyvuliams kančių ma
žinimo. Ar nepajųoka gyvulių 
svaiginimuį, kada apsvaiginta 
per 1934 ipt. 728, o ritualiniu 
budu 4877. Mėsos vartotojams, 
nežydams, neturi reikšmės, ar 
tas gyvulys skerstas ritualiniu 
budu, ar ne. žydai įstatymu 
leisti turi skersti tiek gyvu
lių, Įtiek jie suvartoja.

nepajudin- 
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Apię Įvairius Dalykus ;

GALVIJŲ KAULAI
Trys bilijonai svaru 

kaulų. — Sunaudoja
ma viskas, išėmus 
kiaulių žviegimą. — Is 
kaulų padaroma trą
šos, klijai, želatina ir 
kiti dalykai. — Vokie
tija ir Amerika.

Kiekvienais metais Ameriko
je paskerdžiama milžiniškas 
skaičius galvijų mėsai. y|si 
mes žinome, jog veršiukas, kar
vė ir bulius susideda ne vięi) 
tik iš mėsos, bet ir iš kau|ų. 
Vidutiniško buliaus kaulai sve
ria maždaug 120 svarų. Tojciu 
budi? per metus paskerdžiamų 
gąlyijų kaulai sudaro apie tris 
bilijonus’ svarų. Tais kaująis 
butų galima prikrauti apie 150,- 
000 vagonų.

Pats savaime dabar kylą 
klausimas: kur dedama tie 
kaulai? Kas iš jų daroma?

Daugelis gal mano, jog kįaųr 
lai neturi jokios vertės, k|cĮ 
iŠ jų nieko gėrę negalima pą- 
daryti. Toks samprotavimas yrą 
klaidingas. Iš kaulų daug vi
sokių naudingų dalykų galįma 
padaryti. Praeityje iš jų buvo 
daromi, (plunksnakočiai/ sagu
tės ir kitokie mažmožiai, šįąn?

sintetinės medžiagos. Jie gra
žiau atrodo ir. pigiau kainuo
ja. ' ... |

Tačiau yra svarbesnių daly-l 
kų, kurie išimtinai gaminama 
iš kaulų. Apie gyvulių sker
dyklas juokdariai sakę, jęg tęn 
yra junaudojaįma viskps, iš
ėmus kiaulių žviegimą.

Dalinai ‘taip iš tiesų yrą.
Jau senovėje žmones žino jo J 

jo^ sumalti kaulai padidiną že
mės derlingumą. Prieš daug 
šimtų ipetiį kiniečiai savo lau
kus apibarstydavo sumaltąją 
kąuląis. Europoje kaulai, kaipo 
trąšos, pradėta naudoti tik de
vyniolikto šimtmečio pradžioje. 
Jš tų faktų matyti, kad kau
lų naudingumą pįripiąusiai pa
stebėję žęmdir^įąi.

Prie ūkių atsirado savo pu
šies malūnai kaulams malti, 
parbas buvo atliekama primi
tyvišku budu. Vėliau pradėta 
statyti- dirbtuvės, kur kaulai Į 
buvo suskaldomi į pagrimjipąą 
dalis: kalkių fosfatą, kremz
les, kaulų riebalus ir t. t. Šmul- 
kiai ąpmąlM kalkių fosfatas 
pasidarė labiausiai žinoma trą
ša. Kremzlės yra virinamos tol, 
kol iš jų pasidaro klijai. Tie 
klijai plačiai naudojama prie 
medžio darbų. Iš kaulų rieba
lą gaminama stearinas, ^lyce- 
Irina ir t. t. Jie plačiai naudo
jama muilo ir visokių kosino- 
tišką preparatu gaminime.

7

Lietuvoj pradėta ga
minti žaislai

Biržuose Dovidonienė 
sumaniausia dirba 

įvairius žaislus.
Marijampolėje, p. Penčylos 

dirbtuvėse, amato mokytojo 
priežiūroje, keli amatininkai 
pradėjo gaminti žaislus.

Žaislai bus pardavinėjami 
Kauno ir kitų miestų žaislų 
krautuvėje.

Biržuose p. Dovidonienė jau 
keli metai gamina įvairius žais
liukus iš fanieros, ir pardavi
nėja Biržų, Šiaulių, Panevėžio 
ir kitų miestų žaislų krautuvė
se ir rinkose. Jos gaminti žai
slai tuose miestuose turi dide-

• t

lį pasisekimą. Pati p. Dovido- 
niepė labai sumaniai įvairius 
žaislus dirba.

žaiąlų gamyba gana gerai 
apmokama. Musų amatininkai 
turėtų labiau susiinteresuoli šia 
gamybos šaka. Jei žaislai bu
tų gaminami Lietuvoje, ir jei
gu jų pedagoginiai bei esteti
niai reikalavimai butų išlaiky
ti, b? abejojimo, turėty būti 
iš užsiępių žaislų įvežimas su
stabdytas. Krašte paliktų mili
jonai litų, o vietoj amatininkai 
turėtų nuolatinio darbo.

(Verslas).

Rastas Kražių skerdy
nių medalis.

Prieš 40 metų Kražių baž
nyčioje ir šventęriuję rusų ka
zokai Užpuolė beginklius žmo
nes ir daug jų kardais sukapo
jo ir užmušė. Po kelių metų 
leųkų skulptorius Zielinskis 
Krokuvoje sukurč tų skerdy
nių meda|į. Vienoje medalio pu
sėje buvo akis, o antroje—mi
niatiūriškai atvaizduotos Kražių 
skerdynės. Rusų žandarai gau
dydavo to medalio platintojus. 
Todėl žmonės juos labai slėp
davo. Kadangi to medalio bu
vo labai mažai atliedinta, tai 
Lietuvoje jį turėjo tik keli as
menys. Neseniai Lietuvoje Kra
žių skerdynių medalis buvo su
rastas. Manoma, kad tas retas 
radinys bus nupirktas iš jo 
savininko ir atgabentas į Kau
no Vytauto Didžiojo muziejų.

Tsb.

ŽIEMA DAR LAIKOSI ĮSIKIBUSI
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Atmetė anglių išvežio
tųjų unijos reikalavi- 

mus
Superior teismo teisėjas O’- 

Connor apeliaciniame teisme 
atmetė Coaf Drivers and I lelp- 
ers unijos reikalavimą išduoti 
indžionkšiną prieš prokurorą 
Courtney. Unija norėjo sustab
dyti prokurorą nuo ardymo 
unijos mitingų.

Kalbama unija nėra pripa
žinta. Tikroji unija esanti 
Brotherhood of Coal Team- 
sters, kuri priklauso prie Ame
rikos Darbo Federacijos.

Lietuvio bandito Al- 
vin Karpio gauja ve!

Organizuoja 124o 
wardo Dem. Fra- 

ternalį Kliubą
BRIGHTON PARK. — Man 

tel^o nugirsti, kad sekantį ket
virtadienį, kovo 14-tą d., 7:30 
vai. vakare, J. Yuškos (Holly- 
wood) svetainėj, 2417 W. 43rd 
St. yra šaukiamas susirinki 
mas.

Susirinkimo tikslas yra su
organizuoti 12-to wardo lietu
vius demokratus į Pašelpinį 
Kliubą. šito užmanymą inicia
toriais yra p. Saldukas ir J. 
Yuška.

Todėl, kurie brightonparkie- 
čiai mano, kad tokis kliubas 
butų reikalingas, tiems patar
tina atsilankyti.

— S. Nezaliežnikas.

Atsišaukia, Cicerie- 
čiai, pajudinkime, 

vyrai, žemę
figūruoja užmušime
Patyrė, kad jo piktadariai Chi- 

cagoj apiplėšė banką ir nu
šovė policistą

šaukia visus į svarbų susirin
kimą “Lituanicąs II” Kęilęa- 
lu.

Okląnd, Cal. — Louis Gosden su savo trimis žmpppmią ir. 
viena nięilųže. Dvi žmonos (viršuj iš kąires pusės ir žemąi iš 
dešinės pusės) misteriškai mirė. Nužiūrima, kad Gosden jas 
nunuodijo.

šio prakilnaus žygio prie gar- kurio 
bingo galo. .

Atsiminkime, kad musų vien
genčiai Lietuvoje jau seniai
laukia Baltosios Gulbės...

K. P. Deveikis.

Gąųnu ątHkyn?Jf Kąd nąątąį- 
sakąs nuą Węst Pullmano. bet 
su bizniu esą paraukiau už Chi
cagos ribą, daugiau lais
ves, kada porių tada atidarau, 
o, ųž^AU tii$ tą^įą, kąi miego 
i^riųV.

Iš St. Paul Minnesota poli
cija gavo žinių, kad lietuvio 

*Alvin (Albino) Karpio vadovau
jama piktadarių gauja papildė 
Chicagoje banko apiplėšimą ir 
nužudė policistą.

Tai įvyko rugsėjo 22 d., 1933 
metais. Trys kulkosvaidžiais 
apsiginklavę gaujos nariai už
puolė Chicagos Federalio Re
zervo banko kurjerus, kurie ga
beno apdraustą paštą iš pašto 
rūmų j banko patalpą.
|Laike to apiplėšimo piktada

riai nušovė policistą Milės Cu‘n- 
ningham ir sužeidė policistą 
Yeamaną. St. Paul prokuratū
ra tai patyrė suėmusi kulko
svaidį, su kuriuo polięistas bu
vo nušautas.

Karpio gaujos nariai dabar 
laukia teismo Minnesotoje 
už turtuolio Bremerio pagrobi 
mą. I pagrobimą yra įsivėlęs ir 
buvęs Chicagos p.ojitikierius, 
John J. McLauglin.

Karpis, tuo tarpu, yra 
Paskutiniu laiku jo 

Floridoje.

be

Dr.
Dr.

laisvas, 
ieškojo

Tėvas ięškojo sū
naus, bet nusiminė 

x kai jį atrado
“Jo sūnūs vagis, bandė baž
nyčia apiplėšti? Negali tikėti”

Per dvi dienas Ilarold Teune, 
1456 S. Ashland avenue rūpi
nosi apie sūnų. Niekur sunaus 
nei ženklo—per dvi dienas vi
sai nebuvo namie.

Nutarė tėvas nueiti į polici
ją ir pasiskųsti. Gal kaip nors 
suras. Išpasakojo jis seržan
tui savo vargus.

“O kaip atrodo tavo sūnūs?” 
paklausė tėvo nuovadoje. Teu’ne 
papasakojo. Pasiėmė policistas 
jį už rankos ir nusivedė į Bride- 
well kalėjimo ligoninę, kur pa
našus berniukas gulėjo, pašau
tas. 24 valandas atgal polici
ja jį sužeidė, kai berniukas ban
dė apiplėšti bažnyčią.

“Jokūbai”, nustebo tėvas, 
“tu vagis? Tu plėšikas? Jokū
bai, kaip galėjai? Nęgaliu tikė
ti...”
. Nesidžiaugė tėvas eidamas 
namo ir atradęs savo dingusį 
si.’nų.

Prelekcijos apie 
sveikatą

CICERO.—Neperseniai vietos 
dantų gydytojas, Dr. Gųssen 
skaitė seriją prelekcijų apię 
dantų sveikatą. Jos buvo pa
sekmingos. Visi, kurie atėjo, 
gavo patarimų kaip užlaikyti 
dantis. O dantis ir kitas kūno 
organus užlaikyti sveikus 
patarėjo nėra galima.

Matydamas to svarbą, 
Gussen pasikvietė talkon
S. Biežį, vaistininką Keserau- 
ską ir šio mėnesio 14 d., L. I . 
svetainėje vėl duos seriją pa
skaitų. Įžanga nebus imamą.

O kadangi sveikata tai visų 
brangiausias turtas, tai reikia 
tikėti, kad vietos lietuviai skait
lingai susirinks ketvirtadienio 
vakare paskaitas išklausyti.

Apie tai kalba visas 
pasaulis

Visas pasaulis kalba apie 
“Lituanicos II” skridimą ir vi
sų akys yra atkreiptos į tą di
delį užsimojimą. Skridimas mus 
užvis labiausiai paliečia, nes 
mes lietuviai, šiąpclięn turirųe 
drąsuolį Įeit. Feliksą Vaitkų, 
kuris yra pasiryžęs ątl.įkti drą
sų, herojišką darbą, kad nu
vežti musų pasveikinimus, mu
sų broliams ir seserims Lietu
voje. Tą galima padaryti ir 
per paprastą laišką, bet šio 
žygio svarba gludi tame, kad 
mes, maža, mažai žinomą, tau
ta, staigiai paliksime didžiu- 
mais. “Lituanicos II” skridimas 
tai vaizduoja lietuvių tautos 
pakilimą.

Kur tamsta, skaitytojąu, sto
vi? Ar nori kartu su didžiu
ma lietuvių kilti, ar su pikta 
mažuma merdėti vietoje, sta-

Vardo panašumas 
sudarė nesmagumą 
Brightonparkiečiui
BHIGIITON PARK — Brigh- 

ton Par^e, adresu 4020 South 
Sacrainento avenue gyvena vie
nas John Testą, 40 metų am
žiaus vyras. Trumpą laiką at
gal pas j j netikėtai atsilankė 
polięija ir užklausė kodėl jis 
nužudė 7 metų vail^ą Ypsilanti 
mieste, Michigane.

Testą išvertė akis. Ni,e^uo- 
męt ten nebuvo, tik ramiai sau 
vaikštinėjo po Brighiton Pa^rką, 
o svarbiausiai, apie Ypsilanti 
nieko niekuomet negirdėjo.

Netrukus policija atsiprašė 
užpultojo. Pasirodė, kad jį už
klupo per ‘klaidą, žmogžudys,

". .. . "■ ..............M r.". ............ .......... ....
dabar ieško, vadinasi 

“Tiesto”, gi brightonparkietis 
“Testą”. Pavardžių panašumo 
suklaidinti be pąmato užpuolė 
nekaltą žmogų.

r , * W •

Jis biznį uždaro, tik 
kai miego įsinori

WEST PULLMAN. — And
rius Statkus, senas West Pulk 
mano Draugijų veikėjas, kuris 
daug dirbo SLA 55 kuopoj ir 
pašelpiniame kliube, yra turė
jęs alines keliose vietose West 
Pullmane.

Dabar darbuojasi su Juozu 
Gaideliu, Royal Tavern alinėj, 
12304 S. Halstęd St. Tai gana 
puikiai Įrengtu ; lietuviška už
eiga, prię kurios yra i.r šo
kiams svet. Vieta yrą už Chi
cagos ribų, Calumęt Village.

Aną dieną netikętąį sųsitif 
kau Statkų ir klausiu, Vka$ ta- 
ve, Andriau, ar išvijo iš West 
Pullmano? Esi West Prdlmą- 
no patrijotasp o biznieriauji ki
tame mieste. z

[pirmyn
SHARPS and FLATS

>—■"""4.. .............. ...............
. V. ^..4.

My Dear Caroline:-
Not bęęam m wr» top tiredor 

lazy to come to r.ęh$ąrąal on Friday, 
and to our ąffair or Sątu^ąy. fttį the 
Armitage Hali, būt because I have, 
nothiug ėlse to do bešidės just sit- 
ting hert; ių thifi ęmpJoyment ageųcy 
^ic^, tyątį 1’11 cpnw)y W «- 
ųuesji to vyrjte, an<| tįe)Į you ą 
oi the things I obsprv^d tįhat ęvęų- 
ing. ........ ’♦

Even though free tickets were 
given out on Friday for the affair 
Saturday, there weren’t many more 
at rehearsal than usual—just thp 
šame loyal crowd.

You should have been there tįp 
hear a few of those silly altos who 
regard each Friday night as a tinip 
to review their kindergarten day, 
being called down.

And Saturday, — well, I was juąt 
one of the many who had a “swellf” 
time. The weather wasn’t very 
nice, as you will recall, and conse- 
ąuently we didn’t have much of ap 
audience—just ėnough outsiders to 
make it interesting. While dancing 
with Bruno Brooks, I rememberejfi 
remarks about his dancing. I can 
agree with you now, he is “smooth,.

Georgie had ųuite a few “robbei^* 
dances. Those are fun, aren’t they?

Our big oil man from Califomip 
(avenue) and Harriet G. seeined sp 
engrossed i n each other, that they 
weren’t disturbed even then.

Spring is štili several weeks ofiį, 
bųt a lot qf the.kids already are suiį- 
fering (?) frpm premature spring 
įęver, l^ary Joįęispn is raving about 
thę wonderfūl cakes and pieš he 
bakes—hę sjejys Mary Stefi
Rimkus has all of a sudden become 
a qųLęl ąort ą personą especially 
when the Illinois man, Chuck KateŪ

Įs Bemice Lukas is
beijig seen contstanly in the compą- 
my of pųj buVer, ?Pd man-

Ybu tęmember my telling yop 
about Charles“Matekūnas being ip 
that “Jiaųjįępos” Vajus Contestas”

—well, he’s advanced to third place 
if the chorus kidą ge^ ttyeir folks to 
give hijtą ą b.opjst, he.’ll bę oį top 
soon.

You should have seen oųr petite 
priącess, Mary Kątarzįs, oh, as lov
ely in a new light green dress trim- 
med in -sūme-glittery stuff.

YOp’re goįng tp Goorgi.e’s dinner- 
dancę at the HoUywood Iną Sat- 
uzd^y nighl, aren't you? Gęorgie’s 
affąirs are -always so much fuh— 
Vou’ll have plenty of time to sleep 
before the Stephens’ concert thenext

day vr $ ®tuKts a^ R an4 
it won’t take long to get there — 
28rd and Kędzie isij’t fąr Irom yoiy 
home. That’s an ątfąte ypu.
misa. It’s so seldom that we can 
hear Mr. K. Stephens, ią ą Public 
performance, and hear Mrs. Stephęns 
sing, and Mr. ‘ Geo. Stephens all at 
the šame time. That, well, it’s 
going to be one of the big events 
of the ęeason. sinS therę toq, 
sę youre got to cpnje do>vą ‘o 
rehearsal this Frįdąy.

See you then. The IT.cheHs.
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MIKE DZIMIDAS
PRISTATO VISIEMS

L BISMARKBEB
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Pp. Daračiunai alų 
dės bizny — **►*****•

Geri “Naujienų” skaitytojai 
ir turintys plačią pažintį tarp 
(vairių žmonių, p.p. Daračiunai 
Įėjo į alųdėą buųjj, 4543 So. 
Wentwofth Avė.

Abu juodu yra draugiški, lin
ksmus ir vaisingi žmonės. Ręi- 

, kia tad tikutis, kad juodM«auS 
jam bizny turės gerą pasiseki- 
Iną.—--'Svęciagr ; .

mui? Be atidėliojimo Riekvie* 
nas turi pasisakyti.

Susirinkimas kovo 18 d.

šio mėnesio kovo 18 d., tai 
yrą pirmadienį vakare, p. še 
metų svetainėje, 1500 S. 49th 
avenue, yrą šąųjęiąr^ąs mUs.ų 
kolonijos susirinkimąs, kurp- 
me bus plačiai kalbamų apie 
skridimo prirengipiodarbo už
baigimą ir apie jo jvykinimą. 
Pajudinkime, vyrai, įernę, kad 
^Lituanica II” pasekmingai pa
siektų laikinąją Lietuvos* sosti
nę, Kauną. Nesvarbų, ą£ ęsj 
draugijos-kliubo ątstovas,. ar 
pavienis, ateik į susirinkimą 
ir prisidėk prie pastumėjimo

~ SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
..• i • t«»•.
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I 
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NEW STANDARD 
CHEVROLET

Žemiausios-kainos šešių Pąsąųly... 
duodąs puikiausi išpildymą ir didžiau
sią operavimo ekonomiją kada norą siū
lytą Chevrplet... duodant jums Visas 
šias puikias Chevrolet ypatybes: Fish- 
er Body (su No Draft Y^ntiliąęiją) ...
. ,.Extra Tvirtą X Fręipą...Pressuęe- 
S t e a m Alyvavimą ... Weatherprobf 
Cable-Controlled Stabdžius/

OLET
Aristokratas žemų-kąįnu karų... i 
nis, net didesnis, gražiai streainl 
. ■/. vidnintėl:’'

Jesnįs, ... .
Jlk. kąrąs, nežiūrint i' kalifą, 

kuris duoda jums sekamas rinktines 
pirmenybes: Turret-Top Body, išdirba-
mTAItoii' ,z

... Patobulintą Knee-Ąction 
nėjimą

i , Pasivažl- 
. Bliie-Flame Valve-in/Head iu Rręssųre-Steam Alivavimu 
įer-prooi Cable-Controlled Sta

bdžius ... Tikrą Shock-Proof Styriavl-

NAUJI CHEVROLETAI
sjulo puikias augštos rąšięs kombinacijas, žemas kainas

* . »• .. 1 • . ■ • ■ ■ - ■ > >

ir žemas operavimo išlaidas, kokias Chevrolet dar ule*
> •» . 4 «

kuomet pirmiau nėrą pasiūlęs Amerikos Visuomenei
• ’ . X • ■ • • 1 ■

THE NEW STANDARD COACH—$475

IR VIRS. I.lNto kalni* Naujo Standard Roads- 
ter Fllnf, ftleli. S4(W: Su bumpdUalH, ataklru 
trtlru' i*'fupyną’ llirfrt kaina yra 'daugiau.

i ęyjiV'Kirte

560 IR VIRS. LlHtn kalnu Manter De-Luxo Coupe 
* ’ leklru tai- 

r$«5 dau- 
įlbhno yrafe jKti"°įiiit ir guli būt HtinuiiiytOs be per< 

HpCjhno. Knee-Aotlon guli būt itafenae prūnp 
kSjtiH l|!30 estru. » 15 ■ ' •*

............ .... ■■ ... *

DEALĘĘ ĄUVIfRTlSEą^NT

^ai jus nusitaraitę pirkti 
sau naują karą, leis^itę mmns jums 

patarti, kad. jus pirmiau pamatytumęte ir pąsi- 
Yažįpėtum^įc 1945 ęjlevrolet. Tai įp jus tuomet 
taipgi persitikriųsjfę. Jus rasite, kad G^e.vrolęt 
savo tobulybėj PMtękĖ ąųgščiąųsio standarjo 
koki kada nors pirmiau turėjo. Gražus padary- 
mas ir .labai rūpestingas inzinienavimas matęim 
kiekvienoj linijoj ię kiękyięnoj (ląjy. Su pasek
me, kad šie nauji Chevrolet duodą jums daug 
daugiau naujų ypatybių, negu kad jus esate pra
tę gauti už Chevrolet mokamas kainas. Daug 
daugiau grožio—daugiau ištvarumo, ilgiau ir ger 
riąu tarnauti—ir daugiau išpildymo. Jų pradęji- 
mąs, ącceleracija ir abelnas veikimas yra taip 
puikus jr geri, kad dąr Chevrolet i^i šiol toju? 
produkto nėra turėjęs. O prie to, naujas Stapdr 
ard Chevrolet yra iemiausiųs^kųinos šešių pą? 
sąųly. Ir Master DeLuse Chevrolet taipgi siųlp- 
maą uį stebėtinai žemą kainą ųž tokį iškiliųipr 
gai grąžų karą. l|e tų, jj,e yra ekonomiškiausi 
Chevrolet kada nors pabudavoti, kas labai svaęT 
bu šioj gadynėj, kai ekonomija daug reiškia. 
Atsilankykitę šiandien. Pąmatykit ir pasivažinč- 
kit šiais naujais kąrais—ir pasirinkit Chevrolet 
dėl rųšięs ir žemps kainos.

’ ■ ■ l .

CHEVROLET MOTOp ęOMPANY, DETROIT, 
MICHIQAN.

Palyginkit Chevrolet’^ žemas pristatymo kainas ir Iena, 
var o. M; A. U sąlygas. Genferal MotoW'Vertyb«. 't

į
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IŠ DARBO
Organizuoja 12?to 
wardo Dem. Fra- 

ternalį Kliubą

Atmetė anglių išvežio
tųjų unijos reikalavi

mus
Superior teismo teisėjas O’- 

Connor apeliaciniame teisme 
atmetė Coal Drivers and Help- 
ers unijos reikalavimą išduoti 
indžionkšiną prieš prokurorą 
Courtney. Unija norėjo sustab
dyti prokurorą nuo ardymo 
unijos mitingų.

Kalbama unija nėra 
žinta. Tikroji unija 
Brotherhood of Coal
sters, kuri priklauso prie Ame
rikos Darbo Federacijos.

pripa- 
esanti 
Team-

BRIGHTON P ARK. — Man 
te^o nugirsti, kad sekantį ket
virtadienį, kovo 14-tą d., 7:30 
vai. vakare, J. Yuškos (Holly- 
wood) svetainėj, 2417 W. 48rd 
St. yra šaukiamas susirinki 
mas.

Susirinkimo tikslas yra su
organizuoti 12-to wardo lietu
vius demokratus j Pašelpinį 
Kliubą. šito užmanymų inicia
toriais yra p. Saldukas ir J. 
Yuška.

Todėl, kurie brightonparkie- 
čiai 
butų 
tina

mano, kad tokis kliubas 
reikalingas, tiems patar- 

atsilankyti.
—- S. Nezaliežnikas. UKiąnci, uai. — L<ouis Gųsden su savo trimis žmonomis 

yiena męjjųąe. Dvi žmonos (viršuj iš kąirės pusės ir žemąi 
dešinės puses) misteriškai mirė. Nužiūrima, kad Gosden jas 
nunuodijo.

sakąs West PdUmapo, bet 
su bizniu esą paraukiau už Chi
cagos rįbų, (Jąįįfiau lais
ves, kada noriu tada atidarau, 
o, tik įęįįą, kąi miego 
įsmprįąV.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

—well, he’s advanced to third place 
if the chorus kidą gelį ttyeir folks to 
give hįip ą bppjst, he’ll be op top 
soon.

You should have seen our petite 
priącess, Mary Kątarzis, oh, as lov
ely in a n'ew light green dress trim- 
mėd in some glittery stuff.

Ytyi’re going tp Georgie’s dinnęr- 
dancę at the HoUywood Iną Sat- 
ąrdąy night, aren’t you? Gęorgie’s 
arfąirs are always so mųch fun—. 
Ybu’U have plenty of time to sleep 
before the Stephens’ concert the next

day rr «^rts at P. M-, anj 
it won’t take long to get thėre — 
23rd and Kędzie isų’t fąr Irom yoiy 
home. That’s ąn affąid you ęgą’i 
misa. It’s so seldpm that we can 
hear Mr. K. Stephens, ii\ ą pjlblic 
performance, and heąr Mrs. Stephęns 
sing, and Mr. Geo. Stephens all z at 
the samę timę. That, well, it’s 
going to be one of the big events 
of thę season. sing therę too, 
sp youre got to cpiųe dnwą to 
rehearsal this Friday.

See you then. The Duchess.

ir
iš

I

Lietuvio bandito Al- 
vin Karpio gauja vėl 
figūruoja užmušime

Atsišaukia, Cicerie 
čiai, pajudinkime, 

vyrai, žemę

Patyrė, kad jo piktadariai Chi
cago j apiplėšė banką ir nu
šovė policistą

Šaukia visus į svarbų susirin 
kimą “Lituanicęs II” reil^a 
lu.

šio prakilnaus žygio prie gar- kurio 
bingo galo. ,

Atsiminkime, kad musų vien
genčiai Lietuvoje jau seniai 
laukia Baltosios Gulbės...

K. P. Deveikis.

"v11^   r —... ih.ii

dabar ieško, vadinasi 
“Tiesto”, gi brightonparkietis 
“Testą”. Pavardžių panašumo 
suklaidinti be pąmato užpuolė 
nekaltą žmogų.

Iš St. Paul Minnesota poli
cija gavo žinių, kad lietuvio 

*Alvin (Albino) Karpio vadovau
jama piktadarių gauja papildė 
Chicagoje banko apiplėšimą ir 
nužudė policistą.

Tai įvyko rugsėjo 22 d., 1933 
metais. Trys kulkosvaidžiais 
apsiginklavę gaujos nariai už
puolė Chicagos Federalio Re
zervo banko kurjerus, kurie ga
beno apdraustą paštą iš pašto 
rūmų j banko patalpą.

Laike to apiplėšimo piktada
riai nušovė policistą Milės Cu*n- 
ningham ir sužeidė policistą 
Yeamaną. St. Paul prokuratū
ra tai patyrė suėmusi kulko
svaidį, su kuriuo 
vo nušautas.

Karpio gaizjos 
laukia teismo
už turtuolio Bremerio pagrobi 
mą. Į pagrobimą yra įsivėlęs ir 
buvęs Chicagos politikierius, 
John J. McLauglin.

Karpis, tuo tarpu, yra 
Paskutiniu laiku jo 

Floridoje.

be

Dr.
Dr.

policjstas bu-

nariai dabar 
Minnesotoje

laisvas, 
ieškojo

Tėvas ięškojo ga
naus, bet nusiminė 

x kai jį atrado
“Jo sūnūs vagis, bandė baž
nyčia apiplėšti? Negali tikėti”

Per dvi dienas Harold Teune, 
1456 S. Ashland avenue rūpi
nosi apie sūnų. Niekur sunaus 
nei ženklo—per dvi dienas vi
sai nebuvo namie.

Nutarė tėvas nueiti į polici
ją ir pasiskųsti. Gal kaip nors 
suras. Išpasakojo jis seržan
tui savo vargus.

“O kaip atrodo tavo sūnūs?” 
paklausė tėvo nuovadoje. Teu’ne 
papasakojo. Pasiėmė policjstas 
jį už rankos ir nusivedė į Bride- 
well kalėjimo ligoninę, kur pa
našus berniukas gulėjo, pašau
tas. 24 valandas atgal polici
ja jį sužeidė, kai berniukas ban
dė apiplėšti bažnyčią.

“Jokūbai”, nustebo tėvas, 
“tu vagis? Tu plėšikas? Jokū
bai, kaip galėjai? Nęgalįu tikė
ti...”
. Nesidžiaugė tėvas eidamas 
namo ir atradęs ąayo dingusį 
su’nų.

Pp. Daračiųnai alų 
dės bizny

Prelekcijos apie 
sveikatą

CICERO.—Neperseniai vietos 
dantų gydytojas, Dr. Gusseų 
skaitė seriją prele|tcijų apię 
dantų sveikatą. Jos buvo pa
sekmingos. Visi, kurie atėjo, 
gavo patarimų kaip užlaikyti 
dantis. O dantis ir kitas kūno 
organus išlaikyti sveikus 
patarėjo nėra galima.

Matydamas to svarbą, 
Gussen pasikvietė talkon
S. Biežį, vaistininką Keserau- 
ską ir šio mėnesio 14 d., L. L. 
svetainėje vėl duos seriją pa
skaitų. Įžanga nebus imamą.

O kadangi sveikata tai visų 
brangiausias turtas, tai reikia 
tikėti, kad vietos lietuviai skąit- 
lingai susirinks ketvirtadienio 
vakare paskaitas išklausyti.

Apie tai kalba visas 
pasaulis

Visas pasaulis kalba apie 
“Lituanicos 11” skridimą ir vi
sų akys yra atkreiptos į tą di
delį užsimojimą. Skridimas mus 
užvis labiausiai paliečia, nes 
mes lietuviai, šiandien turirųe 
drąsuolį Įeit. Feliksą Vaitkų, 
kurią yra pasiryžęs ątlikti 
sų, herojišką darbą, kad nu
vežti musų pasveikinimus mu
sų broliams ir seserims Lietu
voje. Tą galima padaryti ir 
per paprastą laišką, bet šio 
žygio svarba gludi tame, kad 
mes, maža, mažai žinoma tau
ta, staigiai paliksime didžiu- 
mais. “Lituanicos II” skridimas 
tai vaizduoja lietuvių tautos 
pakilimą.

Kur tamsta, skaitytojau, sto
vi? Ar nori kartu su didžiu
ma lietuvių kilti, ar su pikta 
mažuma merdėti vietoje, sta
tyti koją sumanymo x įvykiui- 
mui? Be atidėliojimo kiekvie
nas turi pasisakyti.

Susirinkimas kovo 18 d.
Šio mėnesio kovo 18 d., tai 

yrą pirmadienį vakare, p. še 
metų svetainėje, 1500 S. 49th 
avenue, yrą šąųjęiąipąą mUč.U 
kolonijos susiriąkjmąs, 
me bus pląčiąp kalbama apie 
skridimo pr ir engimo darbo už
baigimą ir apie jo įvykinimą. 
Pajudinkime, vyrąi, įemę, kad 
“Lituanica II” pasekmingai pa
siektų laikinąją Lietuvos sosti
nę, Kauną. Nesvarbų, ęsį 
draugijos-kliujoo ątstovas, ar 
pavienis, ateik į susirinkimą 
ir prisidėk prie pastumėjimo

Vardo panašumas 
sudarė nesmagumą 
Brightonparkiečiui
/BIUGHTON PAPK — Brigh- 

ton Parite, adresu 4020 South 
Sacranienito avenue gyvena vie
nas John Testą, 40 metų am
žiaus vyras. Trumpą laiką at
gal pas jį netikėtai atsilankė 
polięija ir užklausę kodėl jis 
nužudė 7 metų vatyą Ypsilanti 
meste, Michigane.

Testą išvertė akis. Nįekuo- 
męt ten pepuvo, tik ramiai sau 
vaikštinėjo po Brigh|ton Parką, 
o svarbiausiai, apie Ypsilanti 
nieko niekuomet negirdėjo.

Netrukus, polięija atsiprašė 
užpultojo. Pasirodė, kad jį už
klupo per ’klaidą. Žmogžudys,

Jis biznį uždaro, tik 
kai miego įsinori

WEST PULLMAN. — And- 
rius Statkus, senas West Pull- 
mano Draugijų veikėjas, kuris 
daug dirbo SLA 55 kuppoj ir 
pašelpiniame kliube, yra turė
jęs alines keliose vietose West 
Pullmane.

Dabar darbuojasi su Juozu 
Gaideliu, Royal Tąvern alinėj, 
12304 S. Halsted St. Tai gana 
puikiai j rengtą lietuviška už
eiga, prię kurios yra ir šo
kiams svet;. Vieta yrą už 'Olų? 
cagos ribų, Calumęt Village. 

1 Aną dieną netikętąį sųąiti; 
kau Statkų ir klausiu, ykąs ta
ve, Andriau, ar išvijo iŠ West 
Pullmano? Esi West Pullmą- 
no patrijotasp o biznieriau j i ki
tame mieste. z

My Dear Caroline: z

Not bęęąųsę ypu węrą too tired or 
lazy to come r§Į)$ąrąal on Friday, 
and to our ąffair on SJątu^tįąy. ąt the 
Armitage Hali, būt because I nave 
riothiug ėlse to do bešides just sit- 
ting kerę in Mite gipploymęnt agency 
of^, thątf Į’H cpnmjy yqur rą- 
ųuestį to xyrite. aną t$Į, you ą 
of the things I obsppvęd tįhat evęn- 
ing. .......*'

Even though free tickets were 
given out on Friday for the affair 
Saturday, there weren’t many more 

,ą.ti reheąrsal than usual—Just thę 
šame loyal crowd.

You should have been there tįo 
hear a few of those silly altos whp 
regard each Friday night as a timp 
to review their kindergarten day, 
being called down.

And Saturday, — well, I was juąt 
one of the many who had a “swell,” 
time. The weather wasn’t very 
nice, as you will recall, and consę- 
ųuently we didn’t have much of aą 
audience—just tenough outsiders to 
make it interesting. While dancing 
with Bruno Brooks, I rememberpd 
remarks about his dancing. I cap 
agree with you now, he is “smooth,.

Georgie had ųuite a few “robbei;’’ 
dances. Those are fun, aren’t they?

Our big oil man from Califomąi 
(avenue) and Harriet G. seemed sp 
engrossed in each other, that they 
weren’t disturbed even then.

Spring is štili several weeks of|Į, 
bąt a lot pf the.kids already are suiį- 
^ering (?■) frpnj premature spring 
feYer, Mary joąpspn is raving about 
thę wonderfūl cakes and pieš hp 
bąkęs—hę ąey/S Mary Ste|]
Rimkup has all of a sudden become 
ą (lU.ięJ; ęort of ą person-j especially 
when the Illinois man, Chuck Katės
ią is ąfound, Ąncį Bemice Lukas is 
being seen contstanly in the compą- 
my of our butter and egg man.

You'reniember'my telling yoų 
about Charles “Matekunas being ip 
that “Naujienos” Vajus Contestas”

EKSKUR
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NEW STANDARD 
CHEVROLET

Žemiausios-kainos šešių Pąsąųly... 
duodąs puikiausi išpildymą ir didžiau
sią operavimo ekonomiją kada norą siū
lytą Chevręlet... duodant ’ jums Visas 
šias puikias Chevrolet ypatybes: Fish- 
er Body (su No Drąft Ventiliacija) ...
. ..Extra Tvirtą X^ręnią.,.Pres>sui:e- 
S t e ą m Alyvavimą . I. Weatherį)roof 
Cablę-Controlled Stabdžius,

OLET

NAUJI CHEVROLETAI
sįulo puikias augštos pušies kombinacijas, žemas kainas

ir žemas operavimo išlaikąs, kokias Chevrolet dar

kuomet pirmiau nėrą pasiūlęs Amerikos Visuomenei
• ‘ * 1 ' .

THE NEW STANDARD COACH—$475

■B IR VIRŠ, l.lnto kalim, Naujo Standard Roada.
RRį ter FUnf, Mleb. !Ė4.<W; Su bump^lalv, atskiru 

titlru' Tr“ m»inar liHto kaina yra
permainyt oy prr-

„n, , m. .. ..............................  . . .... ...

dealęr ĄDyąRTiSEąęžĮT

Geri “Naujienų” skaitytojai 
ir turintys plačią pažintį tarp 
{vairių žmonių, p.p. Daračiųnai 
ėjo į aludeą buępj, 4548 So, 
Wentwofth Ąve.

Abu juodu yra draugiški, lin
ksmus ir vaisingi .žmones. Rei
kia tad Ukątią, kad, j wdų naik
iam bizn/ turės gerą pasiseki-

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Ąristokr&tąs žęmų-kąinų karų... ilgi
nis, rjęt didesnis, gražiai streamlineą 
... vidnijitėjia karas, bežiūrint 
kuris duoda jums sekamas rinktines 
pirmenybes: Turret-Top Body, išdirba- 
mąs Ęisher’io (au N?; ĮJraflį VentŲi^- 
cųa j.
... Patobulintą Knee-Ąction Pasivaži
nėjimą ..., Blue-Flame Valve-in-Head 
Inžiną su Pręępųre-Steam Alivavimu 
,.. Weather-proof Cable-Controlled Sta- 

Shock-Proof Styriavi-bdžius ... Tikrą 
mą.

THJ3 MASTER PĘ LĮJXE $580

IR VIRS. LlHtn kaina Mastei1 Dė;Luxe Couue £> O -"'i.-»

į^M| « I BM Kinų. Kainos pažymėtos Siame apskelbimo yra 
i W W !w' Anllg Jfttrt* 'tiint ir gali būt atmahfytbs be per* 
L J|y .Jy spėjimo. Knee-Actlon gali būt |taft>yCas prbnji-spėjimo. Knee-Actlon gali 

kfijiu $30 estro.
o®

sau naują karą, leiskite mums jums 
patarti, kad jus pirmiau paiiiatytųipęte ir pąsi- 
yažinėtumė^e 19^5 Ūievrolet. Tai į jus tuomet 
taipgi persitikriųsjĮę. Jus rasite, kad GIię.vroĮęt 
savo tobulybėj pasiekė ąųgščiąųąįo stąn.dftrdo 
kokį kada nors pirmiau turėjo. Gražus padary
mas ir labai rūpestingas inžinieriaviinas matąmi 
kiekvienoj linijoj ię kiekvienoj <|,ąly. Su pasek
me, kad šie nauji Chevrolet duoda jums daug 
daugiau naujų ypatybių, negu kad jus esate pra
tę gauti už Chevrolet mokamas kainas. Daug 
daugiau gražio—daugiau ištvarųmo, ilgiau ir ge
riat tarnauti—ir daugiau išpildymo. Jų pradęji- 
mas, acceleracija ir abelnaą veikimas yra taip 
puikus jr geri, kad dąr Chevrolet ijei Šiol tokio 
produkto nėra turėjęs. O prie to, naujas Standr 
ard Chevrolet yra ženuaiisias-kainos šešių pą? 
sųųly. Ir Master De Luxe Chevrolet taipgi siųlo- 
maą uį stebėtinai žemą kainą už tokį iškihipp- 
gai grąžų karą, lįe |q, ji,e yra ekonomiškiau^ 
Chevrolet kada nors pabudavoti, kas labai svar
bu šioj gadynėj, kai ekonomija daug reiškia. 
Atsilankykite šiandien, Pąmatykit ir pasivažinč- 
kit šiais naujais kąrais—ir pasirinkit Cheurolct 
cįel rųšięs ir žemps kainos.

CHEVROLET MOTOą COMPANY, DETROIT, 
MiCHięAN.

Palyginkit Che v role t’ų žemas pristatymu kainas ir lene? . var a M. A. a ftąlms. Geher^l MotoįVVertybė.
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Oak Forest viršinin
kas dėkoja Lietuvos 
Dukterų Draugijai

Džiaugiasi Draugijas sureng
tomis vaišėmis ir programų 
senelių prieglaudoje

Lietuvos 
surengė

Pereitų mėnesį 
Dukterų Draugija 
vaišes su programų Oak Fo
rest prieglaudoje, kur yra 
apie 200 lietuvių senelių.

Vaišių surengimui daugiau-* 
šiai darbavosi sekamos drau
gijos narės. Pp. P. Grigonh, A. 
Kukutienė ir O. Zalagėnienė.

P-a Grigonicne gavo padė
kos laiškų nuo prieglaudos 
viršininko, Frank Vanccek, 
kuriam jis širdingai dėkoja už 
padarytų vizitų ir džiaugiasi 
programų, kuris buvo ten pa
tiektas.

Laiške p. Vanccek sako:
Dear Mrs. Gregonis:

On behalf of thc Institution 
at Oak Forest and your Lith- 
uanian colony here I wish to 
tbank the Society of the 
Daugtbers of Lithuania for 
the splendid affair given to 
the<Eithuanian patients at Oak 
Forest lašt Sunday.

Mrs. Emma Miller as Chair- 
man deserves much crcdit, 
for sbe bas been untiring in 
her cfforts to make the party 
a success. I wisb I could 
vvrite to each individual wbo 
had any share in the splendid 
way your party was eonduet- 
ed. The entertainment was a 
treat, not only to the Lithua- 
nian patiens būt to our thou- 
sands of otbers who were 
fortunate enough to crowd 
into the big dining room.

Affairs of this kind help 
very much in keeping up the 
morale and spirits of our 
patiens. 
people will be looking i 
to the time whcn thcy 
again have a visit from 
group.

Very sincerely yours, 
Frank Venecek,

General Superintendent
Aukautojai

Aukomis Lietuvos Dukterų 
Draugijai į pagelbų atėjo šie 
biznieriai ir asmenys:
P. Dombrauckas, 858 W. 33rd

St. cukraus ..............  100
Mr. S. Mielinis, 3404 South

Union Avė. bulvių .... 1(M) 
C. Kasilauskas, 3361 So.

Halsted St.................... $1.00
Victoria Zaleska,, 4644 S.

Marshfield Avė............. 1.00
A. Dudonienėi 7917 Har-

vard Avė........................ 1.00
Justin Matkiewicz, 6915

S. Western Avė............. 1.00
Rapolas Duslis, 2553 W.

69th St.......... ................   1.00
Agnės Siniaučiene ..........  1.00 (
Alex Masalskį ...... r......... 4.00
Mrs. Zakarevičienė ..........  1.00
Mrs. Suzanė Kaktos .....  1.00
Mrs. Sade Benik, 2900 S.

Poplaf Avė..................... 1.00
Lovick, Florist .................. 2.00
S. Kančios .....................  1.00

Mrs. Jonaitienė pridavė 
surinktų pinigų ....... 5.20

J. K. Malda iš Waukcgan 
aukavo 50 pyragų ir 
duonų.

J. Bakšis, iš Waukegan 1.00
S. Alvickenė ..................... 1.00
Mrs. Ambroziene .......... $1.00
Mr. ir Mrs. Aiex Mansta- 

vich ...............
Bob Rodžius .......... .
Frank Varonis .......
Walter Bcrnoląucis 
Miss Kuzma ...........
John Ihizar ...........
Alcx Skiautis .......
Veronika Yoshkis . 
Mrs. Aleliunicnė ....
Kazimer Kuzma, Mike Wcnc- 
kunas, ir Anton Dishis auka
vo mėsų.

Mirė Chicagos Cent 
ralinėje gelžke- 

lių stotyej

Lietuvos kalbamos 
f i 1 m os paskutinį 
kartų Bridgeporte

Pullmnn konduktorius Geor
ge Moore iš Pittsburgho mirė 
Chicagos Union stčTtyjc. Prie- 

3 00 žast’s ^uvus* širdies liga. Jis 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

su Pennsylvanijos linijos 
presiniu traukiniu.

eks-

1.00
Eidamas iš darbo mi 

rė mašinistas

šiandein kovo 18 d. Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted str., bus rodomos 
kalbamos filmos, kurias atve
žė iš Lietuvos Al. Kaulakis.

Tai bus paskutinis rodymas 
Chicagoj. Todėl nepraleiskit 
progos pamatyt Šias Lietuvos 
kalbamas filmas. PrfedŽia 8 vai. 
vakare.

Jis buvo kaltinamas išeikvoji
mu $66,000 iš ] 
Utilities Corp., 
jusios korporacijos.

Insultas mano, kad dabar 
jau jo “triubeliai*’ pasibaigė. 
Kiek laiko atgal jį teisė fede- 
ralis teismas už netikslumus 
bendrovių operavimb ir už 
tų bendrovių kracho priartini
mo. Bet ir federaliam teis
me džiurė Insultų išteisno.

Vyriškis ginėsi nesųs vaiko 
Middle West tėvas, ir pareiškė norėjęs mer- 
nusibankruti' ginų vesti, bet neturėjęs pi-

Dar vienas pavyzdys 
šunies ištikimumo

34 Metus Vidurmiestyje 
Mes specializuojamas padaryme 

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

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

326 S. STATE ST.

Pasikorė beismente 
vyrui ir vaikams 

bemiegant
Jos dviem sunams ir vyrui 

bemiegant, beismente pasiko
rė Vera Martin, 29 metų mote
riškė, 9317 Elizabeth Street. 
Atėmė sau gyvybę su virvę, 
kurių naudodavo skalbiniams 
iškabinti.

Runų atrado velionės vyras, 
Alexander Martin, kuris dir
ba už generalį furnionų New 
York Central linijos stotyje. 
Jis paaiškino, kad nusižudy
mo priežastis buvusi liga.

Chicagos Jugoslavai 
pešasi tarpusavyje

Eidamas na
rni-

I am sure that your 
ahead 

may 
i your v

Kriminaliame teisme trumpą 
laikų atgal pasibaigė byla, ku
rioje figūravo vienas Jugosla
vų laikraštis, Jugoslavijos kon
sulas Cbicagoje, Kolombatovich 
ir jugoslavų veikėjas Cbicago
je John R. Palandech. Taipgi 
vienas serbų bažnyčios kuni
gas. Byla išsivystė dėl šmeiž
tų prieš Palandecho asmenį.

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

Collateral Paskolas.

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

Tel. Franklin 0576
sv.

sv.

BURNSIDE 
mo iš darbo širdies liga 
rė Joseph Mazurek. Jis 
bo už mašinistų. Gyveno ad
resu, 9203 East 81 st Street.

Cook apskričio teis 
mas išteisino Sa- 

muel Insultą
Kriminalio teismo d žiu r ė

| Opposlte Davis Store, 2d Floor |NORTHSIDE.— Vakar rytą 
krito negyvas Michael Frenzel, 

į 52, 1758 N. Park avenue, prie 
, Su juo bu

vęs šuo, Buddy, pradėjo bėgioti 
po gatvę ir pamatęs policistą 
ėmė loti ir šokinėti lyg norė
damas jiems parodyti, kad su 
jo šeimininku kas nors negero 
įvyko.

, Št.'o atkreipė policistų domę, 
kurie paėmė-kūnų, ir šuns ve-

Atsisakė ją vesti, tai i858 SN- tta‘®stT VMV*, **** v RudHv. T

nevedusi motina 
nusižudė

PfilN EIPELLER

CICERO.—Paleidusi revolve
rio kulkų į save, nusižudė 28 
metų mergina, Lucillie Hagele, 
1421 South 59th Street, Ciceroj. 
Ji turėjo sūnų, kurio tėvas bu- dinami nuėjo j namus, kur ra-

Nuo Peršalimo 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

Mazurek krito negyvas adrc-J vakar išteisino buvusį elek-'vo vienas Mark Tomich, 2511,do numirusio sūnų. Sūnūs pri- 
su 8116 Buffalo avenue. tros magnatų, Sainuel Insultų. W. 61st Street. pažino, kad tai jo tėvas.

Lietuviški 
Konfitūrai 

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

(Prune, Pineapple, Raspberry 
and Apricot Jams)

Lietuvių duonkepiam
VISOJ AMERIKOJ &

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

siųsim dykai. Tik parašykite 
mums karir šiandien.

KORINEK BAKERS 
Supply Company

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

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

/

K II ES PA IN

Ilgas Amžius 
ir Saugumas

METROPOLITAN Life Insurance kom
panija (gyvenimo apdrauda) 1871 
metais pradėjo spauzdinti “Sveikatos Pa

tarimus” savo palisininkams, apdraus
tiems žmonėms, ir nuo to laiko nesiliau
ja rūpinusis sveikatos pagerinimu.
Kompanija padėjo valdžios atstovams ko
voje su choleros epidemijos pavoju 1892 
metais ir tokiu budu pradėjo kooperuoti 
su viešomis sveikatos organizacijomis.

Praplėzdama savo veiklą sveikatos srity
je, Metropolitan kompanija suorganizavo 
1909 metais Gerbųvio Skyrių ir apie tą pa
ti laika įsteigė visame krašte slaugių pa
tarnavimą. industrialiems palisininkams.

/-

Sveikatos pagerėjimo rekordai įrodė šitų 
įstaigų vertę.

Per visus šituos metus Kompanija dirbo 
petys į petį su nacijonalėmis, valstybinė 
ųiis ir vietinėmis sveikutes orgąnizacijo 
mis išnaikinimui išvengiamų ligų.

T

1934 metais ir vėl mažiau žmonės mirė nuo 
tų ligų, prieš kurias veikė viešosios svei
katos įstaigos, o ypač nuo tyfo karštinės, 
tuberkulozio, difterijos, o taipgi mažų 
vaikų ir gimdančių motinų mirimai suma
žėjo. Šiais metais geras pereitųjų metų 
rekordas yra palaikomas tarp Metropoli
tan kompanijos palisininkų.

_ ,■ * __

Raportas už Metus Pasibaigusius Gruodžio 31 d., 1934
(Sulyg metinės atskaitos įteiktos Netv Yorko valstijos Insurance 'Departamentui)

Turtas ........ 
Atsakomybės:

Statuto rezervas palisams 
Rezervas dividendams 
1935 m. išmokėti

Industrialiems Palisams 
Paprastiems Palisams

$4,031,108,151.53

$3,521,295,348.00

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

orios ir Akiniu Dirbtuvi ’ . .
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

M; p
•4

$44,192,450.00 
50397,036.00 

Nelaim. ątsit. ir sveikatos Palisams 2,676,000.00

Viso rezervo dividendams
Visos kitos atsakomybės
Nepermatomas rezervas . < 
Nepaskirti fondai (surplus)

97,265,486.00
127,615,961.40 

40,000,000.00 
. 244,931,356.13

[plaukų 1934 metais .....
Pasidaugino turto 1934 m. . .
Dividendų išmokėta palisininkams 

plūs 1935 metų 
paskelbti dividendai « >

$4,031,108,151.53
$903,754,216.09
$170,346,960.14

Įf’’ ‘ \ ■ f’ ‘.'-V.:-!,--

$1,015,352,341.86
;... .............................

[>■

Gyvenimo apdraudos apmokėtina:

Paprastos apdraudos .... 
Industrialės apdraudos (premijos 
mokamos kas savaitę ar kas menuo) 
Grupinės apdraudos . . . * .

Viso apdraudos .......
Palisų galėję (priskaitant 

1,496,612 grupinių certifikatų) . .

$10,216,839,377.00

6,617,508,665.00
2,655,457,433.00

$19,489,805,475.00

41,970,561

Sumokėta už gyvenimo apdraudę naujai išduotą, atnau
jintą ar padaugintą 1934 metais, $3,287,100,370. Papras
tos apdraudos $1,524,348,452, industrialės $1,487,231,- 
699, grupinės (atskaičius ištraukimus) $275,520,219.

Nelaimingų atsitikimų ir sveikatos apdraudos 
apmokėtina:

Principalės sumos pašalpa
Savaitinio atlyginimo

.   '   iii   Į1 ainiui.     i    III Iii I • iįii '

••

$ $1,332,000,950.00
. $13,842,855.00

r

Metropolitan kompanija yra savitarpinė organizacija. Jos turtas yra laikomas palisininkų 
naudai, ir visas pddalintinas perviršis yra sugrąlinamas palisininkams dividendų pavidale.

■ >' ■ . •

METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY
FREDERICK H. ECKER

Prezidentas NEW YORK
. -i'.c Y j > ■ ,

LEROY A. LINCOLN
Viceprezidentas ir Generalis Patarėjas

.................... ■ *4
-

i&ifiį

'■h*', '‘■'■’t t-' ■
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RADIO

PASKOLOS

susirastiPRANEŠIMAI

PERKAME UŽ

“CASH”VAKAR IR
ŠIANDIEN

viso

Jis mano

9 vai. vakare mums

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Šiandien Naujienų 
Radio Programas

LletUVlškiMi
DegthlS

NATHAN
KANTER

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

erzinimų. 
Saugia ir

Visose Alinėse 
Mutual Trim 

Žvaigždžių 
Kentucky 
Bonrbon

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

Tėtat 
ito Tėvas, 
usseseres,

Muz. Instrumentai 
MUSICAL INSTRUMENTS

nuliūdima 
Leoną Kižų,

ANT 
PIRM V 
M0R0I0IŲ 
1-2-3-JV 
PAGYVE
NIMŲ.

ANT 
PATAISYMO

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURB BARGAINS

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

WGES 
1360 kilocycles

du, Miss
5574 W.

4 Vakar prasidėjo byla prieš 
Bertha C. Burnham, 39 metų 
moteriškę, kuri išeikvojo $25,- 
000 dirbdama real-estate firmai, 
Quinlan and Tyson, Evanstone.

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

no Johnsoną “Cukriniu Karei 
viu”. 1

Senų ir naujų 
visuomet 
1739 So.

TABAKO Krautuvė 
' TOBACCO STORES

Užbaigkime pradėtą 
darbą, sako Bridge- 

porto ALTASS

1534 N. Oakley Boulevard, 
vak.

Municipialiame teisme, prieš 
teisėją Casey vakar prasidėjo 
įdomi byla. Joje figūruoja vie
na apdraudoš bendrovė ir 24 
namų savininkai. Nuo tos bylos 
nuosprendžio priklauso likimas 
daugelio namų savininkų, kurie 
raildasi tokiose aplikybėse, kaip 
ir teisman patraukti savininkai.

Pereitą penktadienį, kovo 8 
d., įvyko Bridgeporto ALTASS 
skyriaus susirinkimas. Nariai 
ir pritarėjai susirinko į Uni- 
Versal Kliubą ir nutarė rengti 
bazarą. '

Šiuomi skyrius atsišaukia j 
visas vietos draugijas, ALTAIS 
skyrius ir pavienius veikėjus 
prisidėti prie musų ' parengimo 
su rankdarbiais, įvairiais ki
tais daiktais, darbu ir parama? 
Mums reikia su justi, nes lai
kas pusėtinai trumpas, o skri
dimui pinigų dar trūksta.

Sekantis skyriaus susirinki
mas įvyks rytoj, kovo 14 d., 
Universal Kliube, 812 W. 33rd 
Street, antram aukšte. Kviečia
me į susirinkimą visų draugi
jų atstovus, ALTASS skyrių 
veikėjus ir šiaip darbuotojus.

Komitetas.

$25.00 
$85.00

„ $30.00
___  ___ nedėlioj.

RAPP STORAGE 
5746 So. Ashland Avė.

NORTHSIDE. 
vyks svarbus 
TASS skyriau^ 
Visi skyriaus nariai 
draugijų atstovai ir 
buotojai yra prašomi susirink
ti pirmininko p. K. Cupeko na
muose, 1534 N. Oakley Boule- 
yard.

Susirinkimas prasidės 8:00 
vai. vakare.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

Policija sulaikė nesenai vedu
sią porą, Marie ir Bruno Aus- 
tin, įtariamas turtuolio Bre
meno pagrobimo. Jaunasis bu
vo suimtas kiek laiko atgal, 
prie bažnyčios durų, kai ėjo 
laukan po šliubo.

DEFALTUOTUS MORTGEČIUS už 
kurios mokų cash. Taip-gi perku ir 
GERUS MORTGEČILS už mažų 
nuolaidų.

Atsišaukite tuojaus pas
M. C. LAZUTKA

3251. S. HALSTED STREET

SAKO, PAVOJUS GRISIA DAUGELIUI MA 
ŽŲ NAMŲ SAVININKŲ

iš šiaur. Illinois
Furnacė Lump ----------- —

t ••■•«••• ••••.••■••••••••••••••••••••••••

Mine Run .........................

Kriminalio teismo vyriausias 
teisėjas atmetė peticiją, reika
laujančią ištirti majoro Kelly, 
prokuroro Courthey it poli bijos 
Viršininko Allmano ryšius’ su 
Čhicagos padugniais. Peticijoje 
sakoma, kad jie 'palaiką gemb- 
leriavimo įstaigas ir kitas ne
švarias vietas.

9:20 valandų 
sulaukus 16 me» 
mūs Chicago, 111. 

__ nuliudime 
Marijonų po tėvais

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI
$200 importuoti kaurai-----
$300 kaurai _____________ 7
Parlof, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai ..„

Atdara vakarais

Municipialiame teisme eina byla, kurios 
„ nuosprendis gali paliesti nemažai 

“propertiėrių”

BOILERIŲ Taisymas 
BOILER REPA1RING

Garaže buvo rastas negyvas 
daržovių urmininkas, Henry 
Nielsen, 44, 4927 N. Mozart st. 
Jis mirė nuo nuodingų automo
bilio dujų.

RHEUMAT1ZMU SERGANTI
Jei viskas, ką mėginote, jus apvylė
— DAR-ME-LA be abejo atneš pa
lengvinimą, nes ji laužo ir prašalina 
paralizim kuris atakuoja kūno dalis
— palikdamas sustynisias rankas, ko
ja, strėnas, atima kalbų, ir tt. Dide
li butelis — $2l00.

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

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Ramos dabar numažintos 
OKOZ IKI OCOL

vak. Chicagos Lietuviu 
Malonėkite j laikų pri-

Valdyba.

Lietuvių Keistučio Kliubo ir Tei
sybės Mylėtoju Draugystės Narių 
Domei. šiomis dienomis persikė
liau i nauja gyvenimo vietų. Todėl 
visais reikalais kreipkitės žeminus 
paduotu antrašu:

Steponas Narkis,
4353 So. Talman Avė.

Chicago, III.

iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
■ NAUJIENŲ 

MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

koVo 15 dįi 
iš namu i 1 
Pan. šv., parūpi jo;
kurioje a 
maldos u:

IMPS! Important 
meeting Thursday

This Thursdąy, March 14, an 
important meeting of the IMPS 
football team will be held at 
“Naujienos”, ” 1739 S. Halsted 
Street.

The maitters to be discussed 
are very urgent and important. 
Ali members reųuested to turn 
out. —A. Montvid, Mgr.

Buvęs NRA administratorius 
pirmadienyje bus Chicagoje 
ir kalbės Northwestern univer
sitete. Tarp jo ir kunigo Cough- 
lin, detroitiečio, dabar eina 
smarki kova. Coughlin pavadi-

šiandien vakare iš stoties 
WSBC vėl girdėsime puikų mu
zikali radįo programą. t

Kaimiečiai, nuolatihiai Nau
jienų radio artistai, dainuos vi
są eilę puikių lietuviškų dainų, 
o taipgi išpildys reikalavimą 
daugelio klausytojų dar sykį 
padainuoti tą puikią dainą 
“Karveleli”.

Programo pradžia 9 vai. Vafc.

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

Reikalas eina apie 24 namus 
Chicagos šiaurvakarinėje daly
je, prie North avenue ir Cort- 
land street.

Kiek metų atgal kontrakto- 
rių firma, Mills & Son 
visą eilę dviejų fliatų 
Namai parsidavė po 
kiekvienas, ir tokiomis 
mis: pirkėjas turėjo

darbų.
3216 So. Halsted'Street. 

Tel. VICtory 4965.

r Mrs. T. Stein, 810 Altgeld 
st., pasiskundė policijai, kad 
jos 16 metų sūnelis pranyko, ir 
kartu pranyko jos $500. “Kaip 
atrodo tamstos sūnelis?” —“O, 
jis yra 6 pėdų 4 colių aukščio. 
Ir sveria 285 svarus, 
sūnelis...” ’

dabar eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, . kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš Chičagos it Viso pa
saulio.

Šiandien šaukia 
Northsidės ALTASS 

susirinkimų 
—- šiandien į- 

Northsidės AL- 
susirinkimas. 

vietinių 
visi dar-

_ _ lietuviškų knygų 
usite Naujieną knygyne, 
ilsted St. Chicago, III

Nebesirūpinkite dėl 
odos niežėjimo, Plai 
skanų, Išb ė r i m ų, 
Dėmių ir kitų odos 

Gaukite bonkų Žemo 
___ . patikėtinų priemone 
niežėjimui pašalinti. Lengva Var
toti visuomet Visose aptiekose 
85s, 60c, $1.00.

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

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

West Pulhnan. — Trečiadieni, vo- 
vo 13 d. 7 v.ah vak., West Pulhnan 
Park svetainėje i vyks SLA. 55 kuo
pos susirinkimas. Bus raportu, pra
nešimu ir bus svarstoma svarbus rei
kalai Susivienijimo labui. Visi na
riai ir narės būtinai atsilankykite ir 
nepamirškite atsivesti bent po vienų 
naujų nari prirašyti prie kuopos.

Korespondentas. .
Tėvų Susirinkimas, — Jaunų Lie

tuvių Pulko Imas vaikučių organiza
cijos kuriuos mokina P. Sarpalius 
tėvai ir motinos kviečiami susirinkti 
ketvirtadieni, kovo 14, d. 7:00 vai. 
vak., Mark White. Sciuare svetainėje 
prie Halsted ir 30 gatvių. Tėvai 
būtinai atsilankykite.

Kviečia Valdyba.
Bridgeport Datugystė Palaimintos 

Lietuvos susirinkimas ivyks kovo 13 
d., 8 vai. 
Auditorijoje, 
būti ir atsivesti po vienų naujų na

CARL BROOKS 
(Brukevičius) 

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
kovo 11 dienų, 5:48 Valandų 
ryto 1935 m., sulaukęs puses 
amžiaus, gimęs Daukšių par./ 
Amalviškių kaime, Marijampo- 
lės apskr.

Amerikoj išgyveno 36 metus. 
Paliko dideliame nuliūdima 

moterį Domicėlę po tėvais Ži- 
braičiutė, sunu Kazimeitų, pus
brolius, pusseseres ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
5312 So. Emerald Avė.

Laidotuvės ivyks ketverge, 
kovo 14 diena. 9:00 vai. ryto 
iš namu i Visitation parapijos 
bažnyčia, 55th ir Peoria, ku
rioje atsibus gedulingos pa- 
maldos už vėlionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kaži- 
mier kapines.

Visi a. a. Carl Brooks gimi
nės, draugai ir pažystami esat 
huoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutini patarnavimų ir atsisveb 
kinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sūnūs, 
Pusseserės. Pusbroliai 
ir. Gimines.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Eudeikis ir Tėvas, Tel, 
Republic 8340.

lis mėnesinių jmokėjimų eida
vo kontraktoriams, o dalis — 
apdraudos bendrovei.

Pirkėjai gi negavo nuosavy
bių “title” tol, kol neišmokėjo 
visų pinigų kontraktoriui. Kai 
išmokėdavo, tai gaudavo “title”, 
Let taipgi turėdavo dabaigti 
mokėti $5,000 morgičių apdrau
dos bendrovei.

Už kiek laiko kontraktorių 
firma subankrotavo ir apdrau
dos bendrovė perėmė ir kon
traktus tarp namų savininkų ir 
kontraktorių.

Į teismą patraukti namų sa
vininkai yra išmokėję daugiau 
negu pusę pinigų už namus, o 
“title” dar neturi ir faktinai 
namai jiems kaip ir nepriklau
so. Apdraudos bendrove pasiry
žusi savininkus išmesti. Jeigu 
tai pasiseks padaryti, tai pa
vojingam padėjime atsiras ir 
kiti namų savininkai, kurie pir
ko namus panašiomis sąlygo
mis.

Specialė kaina RELIEF pirkėjams 
$5.17 už toną 

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

)( Nėra, dulkių. , .

REINER COAL CO.
Augštos rūšies anglis per 25 metus. 

1804 W. 59th St. 
Grovehill 1000.

MAX KOHN. Turim Rusiškų Ir Tur
kiška tabakų, 1728 S. Halsted St, 
CahaL 9345.

LOUIS NAJUL1S
Persiskyrė šu šiuo pasaulių 

kovo 11 diena, 4:45 valandų 
ryto 1935 m., sulaukęs 52 me
tų amžiaus, gimęs JParakąųskių 
kaime, Luokės parap., Telšių, 
apskr.

Amerikoj išgyveno 25 metusi
Paliko dideliame nuliūdima 

dukterį Domicėlę, sūnų Loųjs, 
broli Aleksandra, brolienę Ka
zimiera Najulius ir giminės, o 
Lietuvoj broli Antanų, Seserį 
Johasę ir daug kitų giminių..

Kūnas pašarvotas randasi 
1932 S. Union Avė.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ni kovo 14 dienų, 1 vak po pie* 
tų iš namų i Tautiškas kapines,, 

Visi a. a. Louiso Najųlio gi* 
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse it suteikti 
jam paskutini patarnavimų i|fc 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.
Duktė, Sūnūs, Brolis, 
Brolienė it Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius Butkus and Co., TeL 
Canal 3161.

pastatė 
namų.

$14,500 
sąlygo- 
įmokėti 

$1,500 iš anksto, ir, po to, kas 
mėnesį mokėti po $110.

“Savininkai” ir nesovininkai
Kontraktoriai uždėjo ant 

kiekvieno namo po $7,000 mor
gičių, kuriuos nupirko apdrau
dos bendrovė. Tokiu budu, da-

VLADIStAVAKATAUSKAlTfi
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 1:1 dienų, 9:20 valandų 
ryto 1935 in.,j 
tų amžiaus, M.. _

Paliko dideliame 
motinų i.— 
Pečiulaite, tėvų Juozapų, broli 
Juozapų 10 metų, 2 dėdes Mi
kolą ir Aleksandrą Pečiulius, 
tetą Marijaną Adomaitienę^ 
krikšto* mįotinų Dorą Pečiulis, 
krikšto tėvą Antaną Bartkų, 
djrmavonės , motiną Uršulę 
Macienę, t> 
pusbroli Ll.,_ _ 
daug kitų giminių

.Kunks L

PIENINĖ 
DAIRY

LEMONt DAIrY ČO.
840 W. 31 St.

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

Teismas sulaikė
Frances Goldberg,
Jackson Blvd., ir Gilbert Brady, 
1303 N. Artesian avė., už ap
gaulingos lioterijos operavimą.

Vakar Chicagoje trumpai vie
šėjo garsusis filmų ir scenos ar
tistas George Arlis. Jis paga
mino naUjį filmą, “Richelieu”.

KAZIMIERAS KIŽAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo' 11 dieną, 11:20 valandą 
ryto 1935 m., sulaukęs 70 me
tu amžiaus, gimęs šermukšnių 
kaime. Pušalotos parap., Pane
vėžio apskr.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame 

sūnų advokatą. ____
Viktorą ir giminės, o Lietuvoj, 
brolienę ir giminės.

Del informacijų šaukite L, 
Kižas Cicero 5513.

Kūnas pašarvotas randasi 
1344 S. 50th Avė., Cicero.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ni kovo 14 dieną, 8r80 vai. ryto 
iš namų j šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionio sie
lą. o iš ten bus nulydėtas i Šv. 
Kazimiero kąpines.

Visi a. a. Kazimiero Kižo gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti; laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Sūnūs Ir Giminės.

Patamhuja . laidotuvių direk
torius Ch. Syrevicze. Telefonas 
Cicero 294.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

TREČIADIENI ŠAUKIA NORTHSI- 
DfiS ALTASS SUSIRINKIMĄ

———
NORTHSIDE-—Trečiadieni vakare, 

kovo 13 d., ivyks svarbus Northsidės 
ALTASS skyridūs,, susirinkimas. Visi 
skyriaus nariai, vietinių draugijų at- 
tovai ir visi darbuotojai yra prašomi 
susirinkti pirmininko, p, K. Cepuko 
namuose, _

Susirįnkimas prasidės 8:00
...... .

Bridgeport ALTASS Skyriaus su
sirinkimas jvvks ketverge, kovo 14 
d. 8 vai. vak., Universal Kliube, 
812 W. 33 St.

Kviečiame draugijų valdybos, At- 
lass skyrius ir visus visuomenės vei
kėjus atilankyti i šį susirinkimų 
kuriame turėsime išdirbti veikimo 
planų rengiamam bazarui. Ateikite 
visi, kurie norite mums pagelbėti 
šiame svarbiame ( darbe. >; į i

‘ ' r Komitetas.

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

Jurgis Andziulis (Angelus)
Mirė kovo 11 d., 1935 m., 11 valandą ryto, sulaukęs 61 metų am* 
žiaus. Kilo iš Rudos kaimo, Višakiu Rudos parapijas, Mari jam* 
polės apskričio. > . s

Amerikoje išgyveno 43 metus. /
Paliko dideliame nuliudime moterį Julijoną, po .tėvais Grihe* 

vičiutė, 3 sūnūs: Antanų, JUrgį ir Joną, 5 dukteris: Marijonų, Oną, 
Julijonų, Petronėlę ir Elzbietą, žentus Pranciškų Getž,. Ignacų Zolp, 
Herbert Utz, marčias: Josephine ir Estelle ir 7 anūkus, o Lietuvoje 
brolį Antanų ir giminės,

< Kūnas pašarvotas 1327 So. 49th Ct., Tel. Cicero 8724,
Laidotuvės jvyks šeštadienį, kovo 16 d. Iš namų 9 vai. bus 

atlydėtas į šv. Antanu parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už vėlionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. 
.Jz miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame , .visus gimines,' draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. . z . ; \ ...-

Nuliūdę: '
Moteris, Sūnūs, Dukterys, žentai, Marčioj, V 
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. Mažeika, BOUlevąytl 5208.

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

NORTHERN COAL CO- 
3 telefonai

Republic 0600 —• Lawndale 7366 — 
/ Merrimac 2524

"iiiii.Ii .........ui.. ■ , ii■ ii. ,..i. .i... i Wii " į 4.i,i. ii i H ■ i. i > —

VERONA ANGLIS duoda augštą ši
lumą, mažai pelenų. Lump arba 
egg — $6. Mine Run arba Range 
— $5.75. Screenings ar stoker — 
$4.75, 50c. extra už vieno tono už- 
cAkvrmis

GUTTENDORF COAL GOj 
4257 W. Cerrtiak Rd^ 

Lawndale 4949

Siunčiame Gėles *' Telegramų i 
pasaulio dalis.

LOVEIKI S
KVIETKININKAS

Gėlės vestuvėms; bankietams 
pagrabams.

3316 S. Halsted St 
Pbone Boulevard. 7314. Chicago. I1L —i—---------------------------------------

Tikrai geros anglys
$5.60 
$5.35 
$5.25

perkant nemažiau 4 tonų.

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

Telefonas Republic 5900
taipgi

3721 E. 100 St. 
Telefonas Sag. 4900 

įsteigta 1913 metais.

GAISRO IŠPARDAVIMAS 
eina visu smarkumu 

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
Galite Nusipirkti. Parduoti, Pataisyti 
arba Išmainyti savo Instrumentus. Bū
gnus, Būgnų reikmenas, Smuikas, Kon
certinas, Trumpets, Klarnetus, Sak- 
safohuS, Gitaras, Akordijonus ir 1000 
kitų instrumentų. 914 W. Magwell 
St, arti Sangamon St. CANal 6114.

NUO Rheumatizmo 
FOR RHEUMATISM

Mutual LifluorCo
4707 S. Halsted St. 

Tel. YARDS 0803

KNYGOS
BOOKS

ililt.nli i ii    I Į

J MODERNI* 
ŽAGUOS 

NAMŲ.

VYTAUTO
Buildihg and Loan As-s’n. 

V. F. FIERZYN8KI, Seoretary

4559 So. Paulina St 
I’hone YARDS 0148

-ii;r,iuwif>.n miirTii ■ -ii

Gerkit ir Reikalaukit

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

STOGAI 
ROOFING

Jeigu norit
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boilerių taisymą ir nitavimą 
sekanti syki paveskite 

ACEWELD CO.
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas dieną Calumet 6884 
nakti Lakview 5490

utį i.' .m-................................... .iAte..7.niiAi.hu 'i r     i~' i Vn

• GYDUOLĖS ' 
MEDICINA

/
--e.........-L--------  -------------f

PAGEtBA inkstams
Tai vaistas, kurs numalšina skausmą 
pečiuose, pagelbsti inkstams, geras 
nuo pūslės uždegimo, nuo skausmo 
strėnose, nuo skaudaus ar perdažno 
šlapinimbs.

Padarytas iš švariausių dalių.
Viena pilė prieš kiekvieną valgi, 

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

Rezultatai garantuoti arba graži
name pihigus.

WALDEN DRU(x CO.
33Š E. 43rd St., Chicagu, III.

........................................................................   ii. i. , nįliĮ M Tiii^Į

Pusseserę Michaliną, 
Leoną Pečiulius if 

pašarvotas randasi 
St. Telefonas

'4 .

įvyks Pėtnyčfoj 
. 8:00 vdl. ryto 
alto Prasidėjimo 

bažnyčią, 
_ ngos pą- 

vėliones sielą, o iŠ 
ulydėta j šv, Kazi

miero, kapinės.
visi , d, a. Vladislftvos Ką* 

tausKttitės giminės, draugai it 
pažystdjni ėsat. nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti, laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patariia* 
Vimą ir atsisveikinimą.

Krikšto Motina,'Krikšt 
Ųirmavonės Motina, Pi 
Pusbroliai ir Giminės.

Patarnauja laidotuviij direk
torius S., P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1188,

jums reikia
AUGUS 

COAL

Itching
Skiii

RKOMMEMDfli
KQUICktY-'
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Prokuratūra varosi prie grei
to Kelly bylos svarstymo

NAUJIENOS, Chicago, III Trečiadienis, kovo 13, 1935
giojoje kasoje,1 viename ban- ko kasieritis W. O. SchuKz vė- son gatvės ieškodamas kamba- 
ke, prie State gatves. piau pripažinę, kad ji dėžę tem rio, tai atsisakė jai mokėti dau-

Tolimesnis ieškojimas pa- turi. Jis, tačiau, neleido inveš- giau negu 25 centus už 35 cen- 
bastos Kelly turtų vakar nu- x 1 4 - *
Įkrypo daugiau į St. Lotjis, 
Missouri valstijoje, kur Kelly 
savo laiku gyveno. Chicngojc 
visas Kelly turtas jau esąs su
sektas, mano palikimų teismo 
investigatorius Jaęk Rubens, 
kuriam tenka kreditas už šio 
negražaus skandalo iškėlimo, turto.
Yra žinoma, kad St. Louise velionį siūlo asmenys, 
Kelly turėjo Boatincn‘s banke 
$1,600, pinigų dviejose kituose 
bankuose ir kelias saugias dė
žutes. Iš tų dėžučių tik vie
na yra susekta, pakol kas.

Faktas, kad Kelly gyveno ir 
St. Louise sudarė naujas kon- 
plikacijas dėl jo palikimo. 
Abi valstijos, ir Illinois ir 
Missouri dabar pešasi, kiek
viena savindamasi tūkstantinį 
palikimą, kurį pirmiau bandė 
pasisavinti suimtieji lietuviai.

Chicagoje investigatoriai ieš
ko tolimesnių faktų apie šį 
skandalą, bet šiuo kartu ieško 
ne Kelly saugiųjų dėžių ban
kuose, bet dėžių, kurios priklau
so Butmanienei.

J, Rubens spėja, kad Butma
nienė turinti vieną dėžutę Mid- 
City banke, tik po svetimu, o 
ne savo vardu. Rubens reika
laus leidimo iš moteriškes dėžę 
atidaryti, bet jei ji atsisakys, 
tai tuomet investigatorius gaus 
teismo leidimą. ‘ 

Butmanienė 
kad ji dėžutes yisai neturinti. 
Užklausta apie gandus, kad ji 
turinti apie $200,000 pinigais 
bankuose (ką ji pirmiau ir pa
ti pasakiusi teisme), Butmanie
nė pareiškė, kad “ji yra broke”, 
neturi jokių pinigų.

Bet Butmanienė, matomai, 
darė skrodimą, paskelbė, kad kurie buvo rasti velionio isau-1 nesakė tiesą, nes Mid-City ban-

IEŠKO PAKASTOS TURTO BUTMANIENĖS

tigatoriams dėžę atidaryti be tų kambarį,
Butmanienės sutikimo.

Kelly — tebėra misterija
Nežiūrint visų pastangų, ku- cijai.^kad jis pažinoję, Kelly 

rias detektyvai deda, dar nie- per 20 metų ar daugtau, lr kad 
kas nepatyrė kas pabasta Kelly kur' , la'kl? «yVen«s„

Vienas kunigas iš St. Louis, 
Rev. P. J. Dunne pranešė poli-

per 20 metų ar daugiau, ir kad

SAUGIOSIOSE KASOSE; JI SAKOSI 
ESANTI “BROKE”

Kelly praeitis ir turtų šaltinis tebėra 
gili misterija

Vos užvakar išgavusi apkal
tinimus prieš septynis Chica- 
gos lietuvius už suokalbį pasi
savinti svetimų turtų ir testa
mento suklastavimų, prokura
tūra jau ruošiasi teismui.

Prokuroro asistentas, Julius 
Slierwin, kuris atstovaus val
stijų, daro žinksnius, kad by
los svarstymas įvyktų trumpo
je ateityje . Visi septyni lie
tuviai buvo apkaltinti už ban
dymų pasisavinti turtingo pa
bustos James Thomas Kelly 
turtą, kuris siekia apie $150,- 
000 ar daugiau. Palikimo dy
dį nei prokuratūra, nei pali
kimų teismas dar nenustatė, 
nes yra keli bankai, kuriuose 
Kelly turėjo pinigų, ir yra dar 
viena neatdaryta saugioji dė
žute viename St. Louis ban
ke.

Kelly nebuvo nunuodytas, bet 
mirė natūralią mirtim.

Dėl įturtintų aplinkybių, 
kuriose lietuviai, adv. Julius P. 
Waitchcs, J. J. Bagdonas, 
Bella — Barbora Butmanienė 
ir trys kiti buvo suimti, buvo 
manoma, kad vienas iš jų 
Kelly nunuodijo. To dėlei, 
buvo iškastas jo kūnas, kurį 
Bagdonas palaidojo Tautiško
se kapinėse. Bet padarius 
skrodimą, pasirodė, kad inve- 
stigatoriai klydo savo įtari
muose.

Triukšmas dėl Kelly paliki
mo vakar šiek tiek sumažėjo, 
kai koronerio daktaras, Dr, 
Clarence Muehlberger, kuris

Rando patirti iš kur Kelly 
praturtę.jo

“Vėliausi išsivystymai Kelly 
byloje atkreipė federalės val
džios domę? Federalio pašto 
agentai vadovaujami inspekto
riui Walter Johnson, pradėjo 
daryti žygius patirti iš kur 
Kelly susikrovė tiek daug tur
to. Jiems ypatingai rupi su
žinoti iš kur Kelly gavo apie 
$30,000 vertės valdžios bonų,

tačiau, ginčija,

buvo ir kur jis gavo $150,000 
Žiupsnelius žinių apie 

šen ir 
ten, bet jų informacijos nieko 

I ncišiaškina, bet priešingai, mis
teriją dar padidina. Tikrai ži
noma tik tiek, kąd Kelly gimė 
Bostone, Mass., ir kad buvo 
apie 62 metų amžiaus. Apie 40 
metų atgal jis gyyeno tėvų na
me, adresu, 5750 Grove avenue. 
Tėvai mirė apie tą laiką, palik
dami Kelly namą ir apie $25,- 
000. (Taip bent spėja apie pi
nigus.) Namas priklausė velio
niui iki pat mirties.

šio šimtmečio pradžioje Kel
ly pakliuvo į galėjimą už nu
žudymą žmogaiis^ viename sa- 
liune prie Halsted ir Madison 
gatvių, kur jis dirbo už barten- 
derj.

Išsėdėjo jis kalėjime apie 10, 
metų. Po to jis. gyveno elgetos 
gyvenimą ir tik trumpam laikui 
dirbo traukiniuose už saldainių 
ir žurnalų pardavėją. Apart to, 
niekur daugiau nedirbo, vienok 
susikrovė turtą, kuris siekia 
virš šimto (tūkstančių dolerių.

Chicagoje jis turėjo morgi- 
Čius ant trijų namų, ir dar šių 
metų pradžioje kėlektavo nuo
šimčius už tuos morgičius.

Gyvenęs prieglaudoje
O vienok per visą laiką 

venų kaip pabasta, elgėtavo. 
Kai jis sutiko Butmanienę, atė
jęs į jos flophauzę prie Madi-

gy-

prieglaudoje, “Newsapers Boys 
Home”. Kelly visuomet dejuo
davęs, kad neturi pinigų, yra 
neturtingas ir kurį laiką prie
glaudoje gyveno gaudamas vel
tui maistą ir guolį.

Skandalo pradžia
Pereito mėnesio pabaigoje 

atėjęs į Butmanienės flophauzę, 
Kelly nenujautė kad netrukus 
jis užmerks akis ir sukels skan
dalą, kuris nuaidės per viso 
krašto spaudą ir įvels į nesma
gių avantiūrą septynis lietu
vius.

Pasisamdęs kambarį huo 
Butmanienės už 25 centus, jis 
ir apsigyveno jos “viešbutyje”. 
Į trumpų laiką Butmanienė pa
tyrė, kad Kelly nėra toks “ho- 
bo”, kaip jis atrodo. Ji patyrė, 
'kad jis turi pinigų, ir turi jų 
nemažai. Kelly neva sirgęs, ir, 
Butmanienė jį perkėlė gyventi 
į savo rezidenciją, prie Irving 
Park avenue.

Nežiūrint ligos, Butmanienė 
ištempė Kelly kelis kartus iš 
lovos, ir nusigabenusi jį į ban
ką išėmė iš jo sąskaitų, vieną 
kartą $700, kitą $300. Apie 
$600 tų pinigų buvo rasti But
manienės “pocketbooke”, tuo 
laiku, kai ji buvo suimta.

Išgavusi visas informacijas 
iš Kelly apie jo turtą, ir susi
radusi visus raktus, ir bankų 
knygutes, Butmanienė laukė...

' Dalykas vystėsi
Pasišaukė ji graborių J. J. 

Bagdoną, pranešdami, kad pas 
ją randasi vienas prospektas 
laidotuvėms. Bagdonas tuoj at
važiavo į Butmanienės reziden-

Business Service
Bizinio Pųtarnųvim^^^^

UKSAS EXPRESS. Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Snecial. Franklin 
County Egg $5.85 — 4 ton. lat. 
(vienas tonas $6.85). Pristatom vi
sokiu kitų rūšių anglių pigiai. Per
kraustant 4 ir 6 kambarių rakandus 

niin ir aneir^irna — nuo Pi«nU ,ubU iki pirmų lubų,ciją ir susipažinęs su reikalu, už $4 00 iki $6 00< Pianal $2.00 extra. 
išsitraukė tuščią testamento ,w> 48rd St‘

Visokios lazdos. žemos kainos. 
Darome apskaitliavimus.

STAR WIND0W SHADE CO. 
I. H. HRUBY, Prop. 

2111 So. Crawford Avė. 
Tel. LAWndale 6139, Chicago. 
Langams Uždangalus (Shades) 
darome ant užsakymo. Taipgi 

lome ir pataisome uždangalus.

Furniture & Fixtures 
Bakapdai-Įtaisai
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$

■i

X;:<■

&

skonio

S®

& MYPKS TOBACCO CO.\ ?

cigaretą padarymą yra vartojama
padaryti CHESTERFIELDS

LIGGETT

Gi garėtų industrija nebūtų 
kokia ji šiądien yra jeigu ne 
dėl šitų moderninių cigaretų 
mašinų ... -

Jie padaro gerus cigaretus ir rū
kytojai žino, jog kiekvienas atski
ras eiga retas kuoatsargiausia per
žiūrėtas.

Sunku tikėti, jog tokia aty- 
da kreipta į visas smulkme
nas, jeigu savo akimis tas vis
kas nematyta.
Kuomet Chesterfield tabakas pa

siekia cigaretų padarymo mašinas 
jis jau buvo sumaišytas ir vėl kry
žiavai pamaišytas.

Po tam supiaustytas ilgais ly
giais šmoteliais kaip tik tinkamo 
ilgumo, kad tinkamai degtų.

Kiekvienas Chesterfield cigare- 
tas turi būti kuogeriausia padary
tas, kad pereitų peržiūrėjimą musų 
inspektorių.

Pakol jūs atplėšiate pakietą 
tai žmoniškos rankos prie jų visai 
neprileistos.

Lengvi, nunokę tabakai, 
prityrusieji darbininkai ir 
moderniškiausia naujausios 
mados mašinerija—tas viskas 
prisideda padaryti Ches
terfield cigaretę, ku
ris lengvesnis, ciga-
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išsitraukė tuščią 
blanką ir davė ją Butmanienės I 
sunui, Thomas Butman. Jam 
įsakė žut-but gauti Kelly para
šą. Kelly pasirašė ir netrukus 
mirė. ’ ..

Jo kūną tuoj nugabeno į Bag
dono koplyčią, o koplyčios ofise 
susirinko: Butmanienė, Bagdo
nas, adv. Waitches ir Nikode
mas Radis.

Advokatas Waitches atsisėdo 
prie rašomos mašinėlės, o But
manienė diktavo testamento 
tekstą. 6% ji paskyrė advoka
tui Waiitches už darbą ir paliki
mo tvarkymą, 4% N. Radžiui, 
“kaipo geram Kelly draugui”, o 
visą kitą turtą ji pasiskyrė 
sau. O kai dėl Bagdono, tai' jis 
gerai paims už laidotuves ir tai 
bus jo dalis. (Bagdonas vėliau' 
ir padare $4,500 sąskaitą už 
laidotuves, kas sukėlė įtarimą 
palikimų teisme).

N. Radis tuomet susižvejojo 
dar “kunigą” Povilą Zalink ir 
priprašė jį pasirašyti testamen
tą. Jam prižadėjo už tai 1,100 
dolerių. Radis nuvykęs Roselan- 
dan susirado ir Joną Dailydę, 
kuriam taipgi prižadėjo stam
bią sumą už liudininko parašą. 
Dailydė pasirašė.. Vėliau jis liu
dijo, kad kai rašėsi ant testa
mento už liudininką, tai kita
me- kambaryje Kelly gulėjo 
grabe.

Tokia buvo pradžia skandalo, 
kuris žada kalėjimą visiems jo 
dalyviams ir kuris dar negreit 
pasibaigs.

(Ryt tęsinys)

20 policistų teisme ‘mal
šinti komunistus’

Teisėjo Holland teisme va
kar turėjo būti svarstomas 
reikalas/ jauno komunisto, 
Jaok Kling, 25, 101 S. Wells. 
Užstatytas po kaucija Kling 
nepasirodė teisme, kai buvo 
pašauktas. Holland buvo pa
siryžęs jį už tai nubausti. Ta 
proga į teismų buvo sušaukta 
apie 20 policistų, kad komu
nistus malšinti”. 
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LIEKANOS
Pasaulinės Parodos

Visas materijolas parsiduoda už 
bargeno kainas. įskaitant dešimts 
lUilionų pėdu plywood, plasterboard, 
celotex. grūdintas masonite, pilnas 
elektriškas įrengimas su flood švie
somis, svičiais, lempelem, dratais, 
eonduet pjpe, gatvių šviesos, ir t. t 
Plumbingai, kaip tai toiletai su 
flush valves, lavatories, ir t. t. 
10,000 tonų budavojimui plieno, kaip 
tai beams, ir H. kolumnos iš ble- 
ties, decking, siding ir sub-flooring, 
stulpai vėliavoms, door checks ir 1.1. 
Visokio didžio lentos. Pardavėjus 
rasite vietoje.

Barker-Goldman-Lubin 
MAIN OFFICE IR SALES-OFFICE 

Įėjimas j Pasaulinę Parodų iš 
31-mos gatvės 

CALUMET 7860.

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

III. 
pa- 
va-

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fiztures

1900 S. State St. CALumet 5269

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

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

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

Mes perkame ir parduodame nau
jus ir vartotus įrengimus.

Pamatykit mus pirmiausia.
GREEK AMERICAN STORE 

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

LOUIS MEITUS ROOFING 
COMPANY

Visokios rūšies stogai pataisomi ir 
perdengiami.

SPECIALIS PATARNAVIMAS 
STOGŲ SULOPYMUI 

Laisniuoti ir užbandsuoti 
stogdangiai

Mes esame inšurave savo darbininkus 
' ' visokiais budais.
Pašaukit, norėdami gauti veltui 

apskaičiavimų 
LAFAYETTE 5900

3802 So. Campbell Avė. 
LENGVI IŠMOKESčIAI.

NĄMU SAVININKŲ ATYDAI
Musų biuras sutelks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauhinkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namu savi
ninkų Ir rehdaunlnkų reikaluose. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto ki 8 vai. vak. Šventadie
niais nuolO rvto iki piet. įžymus 
namai briginalio ir vienintelio 
nrn savininku Muro Chicagoje.

LANDįORDS BUREAU OF
■ CHICAGO- 

Inkorporuotas
1642 West Divisoin St.

•J. u. Tel« Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 meL

oa-

BILLIGHEIM COMPANY
I KRAUTUVĖMS ĮTAISAI

Nauji ir Perbudavoti Barams, 
Lunchrųimiams, Bučernėm, Kepyk
lom, Delięatessen įtaisai, ir t. t. 
Specialus įtaisai ant Užsakymo. Per
kam Senus arba Priimam i Mainus. 

1607-11 So. State St.
VICtory 8370

Miscellaneous
IEŠKAU parenduoti Stora su kam* 

bariais, dėl grosernės ant South 
Sidės. F. Skrabutėnas, 5348 South * 
Halsted St., 2nd fl. rear.

Personal
PAIEŠKAU savo draugo Peterio 

Barzduko paeina iš Plungės mieste
lio, kartu atvažiavome iš Lietuvos 
Turiu labai svarbų reikalų. Meldžiu 
jo paties ar kar žinote pranešti, bu- 
siti dėkingas. Vladislovas žilevičia 
2724 S. ĮSmej-ald Avė. Tel. Victory 
2276. Chicago, III.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU pusininko ar pusiąin- 
kės i Lunch Room — Vienai mote
riai perjunku apsidirbti. 5450 So. 
Princeton Avė. Boulevard 1282.

Situatioii Wanted 
. Darbo Ieško

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

Kelp Wanted—Malė 
.Darbininkų reikia

PAREIKALAUJU senyvo žmogaus 
prie namų darbo — Valgis ir guo
lis ant vietos. 919 W. 35 St.

REIKALINGAS jaunas patyręs 
bartenderis.

749 W. 31 St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA prie namu darbo, 1 
kūdikis. Gyvent ant vietos. Pa
šaukit Spaulding 2154.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, valgis ir guolis ant vietos.

6236 S. Western Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARSIDUODA arba išsirenduoja 
Winewood Beer Gardens daržas dėl 
pikniku ar išvažiavimų, yra svetai
nė dėl Šokių. 817 W. 34th St.

PARDUOSIU restaurantų lietuvių 
apgyventai viietoj, biznis išdirbtas ir 
gerai eina. Eagle Restaurant. 1745 
So. Halsted St. Tel/ Canal 1547.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

BUNGAL0W 6 kambarių 1% loto 
žemės, 2 karų garadšius, parduosiu 
nebrangiai. 2540 W. 45th PL, Tel. 
Virglnia 0848.
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PARDUOSIU, išrenduosiu. 2 ake- 
rius su sodnu, 7—7 kambarių namas 
Tinka dėl Roadhauzės. lengvos iš
lygos. Kreipkitės: Peter Cure 
Orland Park. prie 135th S t 8500 
West.

.... ..................... ....
7 kambarių bunga-$2800

low, cemepto blakų basemen- 
tas, naujas furnace. Lotas 
37 U pėdų. Baggott, 8914 So. 
Ada St. Beverly 9254.




