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Graikijoj jau vei
kia karo teismai

Graikijoj, pradėjo 
veikti masiniai 

karo teismai *

i
kitus sukilimus, 
tęsdavosi žudy* 

kad ir šį kartą

Daugiau kaip 300 sukilėlių grę- 
sia mirtis, valdžiai grumo- 
jant pagieža prieš buvusius 
sukilėlius. Venizelos persikė
lė į Rhodes salą

RHODES, kovo 13. — Buvęs 
Graikijos premjeras Venizelos. 
vadas nesėkmingo sukilimo prieš 
dabartinę valdžią, šiandie su 
savo žmona ir buriu savo šali
ninkų atvyko į šią salą iš ne
didelės Italijos salos Cassos, 
kurioj jis vakar buvo pasislė
pęs po pabėgimo iš Crete salos.

Venizelos, kuris dabar susi
rado prieglaudą Anglijos vai 
domoj saloj, sako, kad jo poli
tinis veikimas jau užsibaigė ir 
kad jis daugiau nė kojos nekei
siąs į Graikiją.

Gali Graikijoj atsisteigti 
monarchija

ATHENAI, kovo 13. —Galbūt 
daugiau kaip 300 buvusių suki
lėlių bus sušaudyta, pradėjus 
veikti masinienfš karo teis
mams. - .

Prisimenant 
po kurių irgi 
nes, manoma, 
sukilėliams nebus teikiama jo
kio pasigailėjimo, bet jie bus 
žudomi be jokios atodairos.

Tą davė suprasti ir premie- 
ras Tsaldaris, viešai pareiškęs: 
“Graikijos žmonės gali būti tik
ri, kad įstatymai bus vykinami 
tokiu griežtumu, jog dabartinė 
karta daugiau niekad nematys 
paskutinių kelių dienų reginių.”

Nors valdžia tą ir nugina, te
čiaus manoma, kad dabar bus 
einama prie monarchijos atstei- 
gimo Graikijoje. Esą galima 
tikėtis, kad monarchija busat- 
steigta bėgyje vienų metų.

Valdžia nepaliauja gaudyti 
žmones, kurie galėjo turėti ry
šių su sukilimu. Del tos prie
žasties tapo areštuotas senato 
pirmininkas ir buvęs revoliuci
nės 1922 m. valdžios premjeras 
Gonatas.

Pasekdamas sukilėlių karve
džio gen. Panayotopouloses pa
vyzdį, nusižudė pulk. Flengas, 
7-tos sukilėlių divizijos vadas, 
kad gyvam nepatekti į valdžios 
nagus.

Valdžia įsakė konfiskuoti 
puikius Venizelos ir atstovo 
Pistolakis ,namus. .

Apie 3,000 bedarbių (daugumoj angliakasiai) su savo šeimomis susirinko McAlester, Okla 
kalanti daugiau pašalpos. Naktį jie praleido teismo rūmuose.

Su naujais taksais 
palauksią iki po 

rinkimų
SPRINGFIELD, III., k. 13 — 

Eina gandų, kad valstijos legis- 
latura atidos svarstymą pasid- 
lymų pakelti prekių, užsiėmimo 
ir gasolino taksus iki praeis 
balandžio rinkimai Chicagoje. 
Politikieriai bijosi, kad jie už
kraudami naujus taksus gali 
įuo demokratų nubaidyti bal
sus. Bet kada rinkimai bus 
jau praėję—tada bus jau kitas 
dalykas ir tada drąsiai bus ga
lima apkrauti gyventojus nau
jais taksais.

Chinija protestuoja 
prieš Rusijos parda- 
vima geležinkelio

Sako, kad pardavimu Manžuri- 
jos geležinkelio Rusija sulau
žė sutartį su Chinija

rei-

Amerika susilauks 
pusiau šventosios
VATIKANAS, k. 13. —Papa 

nutaręs priskirti prie “palai
mintųjų”, t. y. dar ne pilnai 
šventųjų, taip sakant tik pu
siau šventųjų, vienuolę Phillip- 
pine Duchesne, kuri pasimirė 
St. Louis, Mo., 1860 m. Ji at
vyko į Ameriką 1813 m. ir per 
42 metus organizavo vienuoly
nus.

Suėmė deportavimui 
už komunizmą Augi, 

rašytoją Strachey
Suimtas Chicagoje baigiant pra. 

kalbų maršrutą. Kaltinamas 
padavęs klaidingus pareiški
mus įvažiuodamas į šią šalį

CHICAGO.—Užvakar vakare 
po prelekcijos žydų maldnamy 
Glencoe priemiesty liko federa 
linių agentų areštuotas jaunas 
Anglijos rašytojas John Stra* 
chey, kuris yra atvykęs į Ame
riką su prakalbų maršrutu. Jis 
tapo areštuotas sulig deporta
vimo warranto už skleidimą 
komunistinių idėjų ir už tai, 
kad jis buk davęs klaidingus 
pareiškimus įvažiuodamas j šią 
šalį.

Suimtas Strachey, kuris yra 
labai panašus į buvusį Cicero 
butlegerių karalių Al Capone, 
liko tuojaus paliuosuotas be 
kaucijos prisižadėjus, kad ryte 
jis prisistatys imigracijos vy 
riausybei Chicagoj.

Tą savo prižadą jis išpildė 
ir tolimesniam tardymui liko 
paliuosuotas už $500 kauciją, 
Sudėjus kauciją ir pasiliuosa- 
vęs nuo arešto jis tuojaus iš
vyko j Clevelandą, kur vakar 
vakare turėjo įvykti debatai,

Tardymas apie jo deportavi
mą liko paskirtas kovo 21 di

— Washmgtonet Chicagoj ar 
New Yorke, žiūrint kur jis tuo 
laiku butų. Bet iki to laiko jo 
maršrutas bus jau užbaigtas. 
Ikišiol jis yra pasakęs visose 
šalies dalyse apie 65 prakalbas.

Tas jo areštas atneš jam ne
mažai naudos, nes plačiai ji 
išgarsino. Džiaugiasi ir jo 
knygų leidėjai, —gal padidės 
jų pareikalavimas, nes ikišiol 
Strachey nė kaipo rašytojas, nė 
kaipo kalbėtojas niekam nebu
vo žinomas. „ •

Strachey yra žinomas savo 
nepastovumu. Pirmiausia jis 
prisidėjo prie darbiečių, bet 
ten jam nepatiko; paskui nuėjo 
su fašistu Mosley, bet ir ten 
nenurimo ir pastaruoju laiku 
pradėjo komunistuoti. Tečiaus 
ir komunistai jo kratosi, nes 
nežino kur jis vėl gali nukrypti.

Kanada laimėjo An 
glijoje kovą su Ru 

sijos mišku

Richbęrg planuoja 
suvienyti 537 
NRA kodeksus

• .• , ’ , .• i' . » ■' ♦

busią įtraukti* | bendrą maJie
žųjų industrijų kodeksą, jei 
tą padaryti nutars kongresas

WASHINGTON, kovo 13. — 
NRA koordinatorius DOnald R. 
Richbęrg patiekė senato finan
sų komitetui planą suvienyti 
537 NBA mažuosius kodeksus, 
į vieną bendrą “mažųjų indust
rijų” kodeksą, kad tuo suma
žinti įškaščius ir palengvinti 
kodeksų vykinimą.

Jis nedavė pasiūlymo tą jo 
planą priimti, tik jį pridavė 
kaipo vieną būdų palengvinti 
NRA darbą, jei kongresas no
rėtų tai padaryti. 

I4

Richbęrg sako, kad suvieni
jus tuos kodeksus, o kitus ir 
visai panaikinus, žymiai pa
lengvėtų administracijos dar
bas, nes vieton virš 700 kodek
sų pasiliktų tik 181 kodeksas.

Italija įsakė visiems 
susiitalinti savo 

pavardes

Kiek dar trokšta?Austriia “ “ž
protestavo prieš Hit 

lerio pareiškimą

Karo stovis streiko 
apielinkėje

; $85.85 Protestuoja prieš Hitlerio tvir-

Trans-atlantinio skridinio fi- 
nanasivimui į užbaigti turi būti 
sukelta ........ ..v $4,750.00

Kiek įplaukė: 
Buvo paskelbta,

Auka nuo J. B. Aglio-Ag
linsko, 913 N. Sacramento 
Blvd., Chicago ........ 5.00

Auka nuo P. J. Rimkaus, 
3246 S. Emerald avė,, Chi
cago ..............i

VISO ..........
Dar trūksta...... . $4,657.15

- J. B. Aglys, senas ir darbštus 
naujienietis, kuris remia,; kiek
vieną kilnų užsimojimą, jau 
kelintu kartu prisidėjo su au
ka prie skridimo įvykinimo.

P. J. Rimkus, yra apdraudos 
agentas, dirbąs didžiumoje tarp 
lietuvių. Prie Bridgeman, Mi- 
chigane, jis turi ūkį kur pra
leidžia vasarą su savo drau
gais, atostogaudamas vasarna
myje prie pat Michigan ežero 
krantu.

tinimą kad kas atsitiko Saar, 
atsitiks ir Austrijoje

VIENNA, kovo 13. — Austri
ja šiandie per savo pasiuntinį 
Berlyne, Tanschitz, oficialiai

PIERRE, S. D., k. 13.—Gu
bernatorius Berry paskelbė ka
ro stovį Minnehaha paviete' ir 
Sioux Falls, kur‘ streikuoja 
Morrell skerdyklų darbininkai. 
Į streiko apielinkę pasiųsta 350 
milicininkų.

HONG KONG, k. 13. —Nors 
Rusijos susitarimas su Japo
nija apie pardavimą Manchu- 
kuo valstybei Chinijos Rytų 
geležinkelio Manžurijoj, sutaikė 
abi šalis ir pašalino Rusijos-Ja- 
ponijos karo pavojų, tečiaus tas 
geležinkelio pardavimas susi
laukė protesto iš Chinijos pu
sės.

Chinai sako, kad to geležin
kelio pardavimas yra neteisė
tas ir yra tik ryškus pavyzdys 
kaip dvi stiprios valstybės gali 
paneigti kariniai silpnesnės 
šalies teises.

Chinija per savo ambasado
rių Maskvoje jau padavė pro- 
testą prieš Rusijos-Japonijos 
susitarimą dėl geležinkelio par
davimo, nes tas susitarimas yra 
atviras laužymas 1924 m. Muk
dene padarytos Chinijos ir Ru
sijos sutarties. Einant tąja su
tartimi apie to geležinkelio at
eitį tegali spręsti tik Chinija ir 
Rusija be jokių kitų tarpininkų 
ir tas geležinkelis su laiku tu
ri būti sugrąžintas Chinijai.

Chinija jauf ne pirmą kartą 
protestuoja prieš to geležinke
lio pardavimą, bet Rusija, pai-

protestus nekreipia domės.

2.00,
«92 05 užprotestavo Vokietijos valdžiai

* T-T T 4-1 «i lirr-kl l-v 4

Kubos valdžia bando 
laužyti genera

linį streiką

&O R H Sž
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai diena! prana- 
Sauja:

Apsiniaukę;
‘ temperatūroje;
vakarių vėjas.

Saulė teka

maža permaina 
aptilsiąs šiaur-

6:05, leidžiasi

LONDONAS, k. 13. — Kana-: 
da vėl laimėjo miško kovą su 
Rusijos valdžia.

Kanados spaudžiama, Angli
jos valdžia panaikino Anglijos 
medžio importuotųjų sutartį su 
Rusija ir darys kitą sutartį, 
bet jau daug prastesnėmis są
lygomis Rusijai.

IŠ to panaikinimo sutarties, 
nuostolių turės netik Rusiją, 
bet taipjau ir Anglijos valdžia, 

Anglijos importuotojai.

BERLYNAS, k. IŠ. — Gau
tomis žiniomis, Italijos valdžia 
išleido įsakymą buvusio Austr- 
rijos Tyrolio gyventojams su- 
italinti savo vokiškas pavardes, 

’šis įsakymas paliečia apie 50,-1 
000 pavardžių. / į

o ir Anglijos importuotojai. 
Tečiaus Anglija tai padarė, kad 
patenkinti Kanadą ir palaiky
ti jos draugingumą.

GADSDEN, Ala, k. 13. —Kad 
tikrai sužinoti kaip jos darbi** 
ninkai išleidžia pinigus, Gulf 
States Steel Corp. algas savoj 
3,000 darbininkų išmokėjo vien

Nenori būti sunkeny
bė savo vyrui

WAUKEGAN, III., k. 13. — 
Mrs. Stella Burse, 18 m., ma
no, kad! Žmona turi būti pagel- 
ba, o ne sunkenybė savo vyrui. 
Todėl jis pareikalavo panaikin
ti jos vedybas su Earl Burse; 
gasolino stoties darbininku.! 
jiedu'vedė tik 4 mėnesiai at
gal, b^t tuoj po to ji susirgo; a,uvu aaiDininKų įsmogejo vien; * Daraijiiu^. ir dabar imli sidabriniais doleriais—viso 6,000’Į - S' tįk k ir kofa^ 

8v. sidabro. Paskui bUnieriaį pajuWĮ.:H ;Was lr 
turės pranešti kiek jie tų do- Ji apįgyvensianti pas savo

•. j tėvus William Buksas.

HAVANOJ, Kuboj, w. 18.— 
Policija ir kareiviai areštavo ir 
įkalino iždo ministerijos darbi
ninkus, valdžios pastangose su
laužyti generalinį streiką.

Visame mieste liko paskelb
tas labai griežtas karo stovis.

Delei grūmojimų areštais, 
daugelis valdžios darbininkų su- 
gryžo j darbą. Taipjau vaigšto 
daugiau gatvekarių ir busų.

Pasiremiant tuo valdžia tvir
tina, kad 'pasisekę sulaužyti 
streiką.

Kad sustabdyti terorą, gy
ventojams uždrausta po 9 vai. 
vakare' rodytis Havanos gatvė
se. Vienok bombų sproginėji
mas vistiek nesiliauja.

Gatvės vakare mieste yra 
tuščios. Jomis vaigšto vien 
kareiviai ir policija.

prieš Hitlerio pasikalbėjimą su 
Anglijos laikraštininku, kuria
me Hitleris nusiskundė, kad jo 
giminės Austrijoje esą perse
kiojami.

Austrija sako, kad tai esąs 
neteisingas * pareiškimas, nes 
Hitlerio sesuo, kuri vadina sa
ve Hiedler, taipjau ir kiti ar
timesni Hitlerio giminės nebu
vo paliesti. Tik du tolimi gi
minaičiai buvę pašaukti pasi
aiškinti kai jie prisidėję prie 
nacių rudmarškinių organizaci
jos.

Bet ypač Austrija protestuo
ja prieš Hitlerio pareiškimą, 
kad kas atsitiko Saar krašte, 
atsitiks ir Austrijoje ir Klai
pėdoje. Austrija sako, kad tai 
yra atviras Vokietijos maišima- 
sis į svetimos valstybės reika
lus.

Vokiečiai teisinosi, kad ką 
Hitleris pąsakęs Anglijos ko
respondentui, pasakęs tik pri- 
vatinįame pasikalbėjime, o ne 
formaliame “interviu” ir todėl 
jo žodžiai neturi būti imami už 
gryną, pinigą.

Masiniai areštai Ku
boj; šimtai areštuota

i'bV

lerių surinko.
gi

$25,000,000 Palesti 
nai

JERUZOLIMAS, k. 13.—At
vykę į Palestiną žydai pereitais 
metais atsivežė su savim dau
giau kaip $25,000,000. Išviso 
atvyko 42,350 žydų, iš kurių 
10,880 buvo darbininkai ir 5,- 
125 kapitalistai. Iš pastarųjų 
kiekvienas atsivežė nemažiau 
kaip po $5,000.

Kongresas gali už
griebti karo pelnus

WASHINGTON, k. 13. —Bu
vęs karo sekretorius Hurley 
išreiškė nuomonę, kad kongre- 
sas turi pilną teisę užgriebti 
visus karo pelnus.

RYMAS, k. 12— Ryme jau 
10 dienų eina gandai, kad buvo 
padarytas 
Mussolini, 
jį susekė 
bininkų.

suokalbis nužudyti 
bet slaptoji policija 
ir suėmė 20 suokai*

SYRACUSE, N. Y., k. 12.— 
Atvykęs. į policijos stotį Frank 
Dembowski, 20 m., prisipažino 
nušovęs savo tėvą Alex, 44 m., 
gindamas savo motiną, kurią 
tėvas mušė.

HOLLYWOOD, Cal., k. 12.- 
Muvių aktorė Jean Harlbtf ga
vo perskyras jau nuo trečio 
vyro, Rosson, su kuriuo ji ap-
sivedė 1983.

HAVANA, k. 13. — šimtai 
streikierių ir nužiūrimų val
džios priešininkų liko areštuota 
valdžiai visomis priemonėmis 
'bandant sulaužyti generalinį 
streiką.

FRANKFURT,- Ky., k. 18.— 
Didelė Kehtucky pulkininkų ar
mija padičiėjo dar vienu, guber
natoriui Laffoon padarius pul
kininku senatorių Wm. G. Mc-
Adod. ijį.-

WASHINGTON, k. 12. — 
Prezidentas Roseveltas mano 
apie kovo 23 d. išplaukti de
šimties dienų poilsiui ir žuva- 
vimui Floridos pakraščiuose.

Prezidentas pasiu
siąs kongresui pra
nešimą apie bankus t

WASHINGTON, kovo 13. — 
Prezidentas Rooseveltas šian
die davė suprasti, kad jis grei
tu laiku pasiųs daugiau specia
lių pranešimų kongresui. Kada 
jis tuos pranešimus pasiųs ir 
kokiais klausimais, jis atsisakė 
pasakyti. w

Vakar prezidentas prisiuntė 
pranešimą apie reguliavimą ir 
panaikinimą elektros “holding” 
kompanijų ir kartu pasmerkian
tį tų kompanijų vedamą propa
gandą prieš pasiūlytą įstatymų 
projektą.

Manoma, kad sekamas prezi
dento pranešimas bus parėmi
mui pasiūlytų naujų įstatymų 
tinkamesniam bankų reguliavi
mui.

Spėjama, kad tais pranešimais 
prezidentas bandys priversti 
kongresą sparčiau veikti, nes 
dabar kongresas kaip ir ne
veikia. Tik jai ir tas negelbės, 
prezidentas stversis grieštesnių 
priemonių kongresą pavaryti.

Atgaleivio šposai

PĘATA, Argentinoj, k. 
Svarbiausias Argentinos

SACRAMENTO, Cal., k. 13. 
—Turbūt norėdamas Townsen- 
dui atsimokėti už jo pagelba 
nugalėjime Upton Sinclair, at- 
galeivis gubernatorius Mer- 
riam pasiūlė valstijos legisla- 
turai, kad toji paragintų Jungt. 
Valstijų kogresą priimti Town- 
send utopišką senatvės pensi
jų bilių, sulig kurio kiekvienas 
sulaukę 60 m. amžiaus turėtų 
gauti $200 į mėnesį pensijų.

Atstovų butas tą gubernato
riaus pasiūlymą priėmė: juk 
tuščias prižadas politikieriams 
nieko nekainuoja. Tečiaus valst. 
senatas prieš togį gubemato- 

i” pakėlė 
maištą ir jo pasiūlymą atmetė.

LA 
13.—— 
Buenos Aires provincijos atsto
vų butas apkaltino gubernato
rių Martines de Hoz. Apkalti
nimas pasiųstas senatui rati
fikuoti, kuris turi teisę gubef- Maus “gudravojimą 
natorių suspenduoti. 1 /



2 NAUJIENOS, Chicago, IM. Ketvirtadienis, kovo 14, ’35

Kas Girdėt Kaune ir Lietuvos Miesteliuose rūsiuose bus padarytas kara
liškasis mauzoliejus.

Tsb.

ATŽYMĖTO REIŠ
KINIAI Lietuvos

Iš Dro Šliupo atima 
paskutinį turtą

PADANGĖJ
Lietuva šįmet galės įvežti j 

Angliją tiek pat kiaušinių, kiek 
ir pernai.

Už nesava skolą neteks 
sąvo spaustuvės Šiau
liuose.

Pernai Lietuvą apleido 1101 
žydų, 444 vyrų ir 657 moterų, 
žydų emigracija iš Lietuvos 
didėja.

Tilžeje išleista du Vydūno 
dramos veikalai: •‘Laimės Ato- 
svaita” ir “Pasveikinimas”.

«
Ministerių kabinetas pakėlė 

miežiams kainą.
«-

šį pavasarį kompozitorius 
Stasys Šimkus rengiasi švęsti 
savo 30 metų muzikalinio darbo 
jubiliejų. Kaune busiąs suruo
štas didelis iškilmingas koncer
tas.

Kas paseno Amerikoj, tas 
r.auja Lietuvoj. Ten visi skubė
ja pamatyti dieviškąją Greta 
Garbo, nepalyginamą Clark 
Gable ir tt.

Tilžėje lietuvių draugija Bi
rutė šventė savo 50 metų su
kaktuves.

ŠIAULIAI.— Dar 1924 me
tais d-ras J. šliupas išdavė Lie
tuvos Bankui 25,000 lt. garan
tiją už Liet. Prekybos ir Pra
monės banką, skandąlingai po 
kiek laiko bankrutavusį. Lietu
vos Bankas pareikalavo iš dr. 
J. šliupo įmokėti jam garan
tuotą sumą, tačiau, geruoju 
nesusitarus, bankas iškėlė bylą 
teisme. Kauno apygardos teis
me J.. šliupas buvo laimėjęs 
bylą, bet Vyriausias tribunolas 
sprendimą pakeitę jo nenaudai. 
Kadangi dabartinė d-ro J. Šliu
po materialinė būkle yra labai 
sunki, tai už aną nelaimingą 
garantiją tenka atiduoti Lietu
vos Bankui paskutįpį turtą— 
sunkiai beišsiverčiąnčią ‘‘Titna
go” spaustuvę, esąnčią Šiau
liuose. Netrukus L. Bankas 
turėsiąs ją perimti.

ir neatsižvelgdamas ar tąs žmo
gus turi laiko, ar ne.

Vasario 15 d. pil. Rakaus
kas, kuriam atėjo eilė j j vežti, 
paprašė dviejų litų už parve
žimą ir atvežimą, nes tas žmo- 
gus neturtingas ir, rodos, tik 
iš savo arklio ir gyvena. Ku
nigas nedavė. Tada tas atsisa
kė vežti, tai kun. išvarė to 
žmogaus vaiką iš mokyklos, o 
įsakė jį nuvežti ir parvežti A. 
Šapokai, taip pat nepasiturin
čiam žmogui, kuris, bijodaųias. 
kad jo vaiko iš mokyklos ne
išvarytų, sutiko. Kyla klausi
mas, ar kunigas turi teisę įve
sti žmonėms pastočių prievolę 
pats gąudamas nemenką atly
ginimą ir ar gali jis šalinti 
vaikus iš mokyklos, nors ir iš 
tikybos pamokų, jei su vaiko 
tėvu nesusidera dėl pastotės?

O gal kunigas nori, kad vėl 
butų įvesta baudžiava?

Nuo ko tas priklauso, tai tu
rėtų tokius dalykus sutvarky
ti, 
ir

nes tas labai nervina, jau 
taip išvargintus, žmones..

(L. ž.)

St. Kairys sveiksta

hllC pavesta žiūrėti VilniausVyialllU Kallldl ros remonto SUSirupii

palaidoti katedroj
Lenkų spauda paskutiniuoju 

metu pradėjo daug rašyti apie 
griūvančių Vilniaus katedrą. 
Esą katedra pastatyta ant 
drėgnos žemės, todėl ji ir pra
dėjusi griūti. Inžinieriams te
ko padėti daug triūso, kol jie 
pasiekė tvirtesni žemės sluok* 
snį, esantį net 17 metrų žemes 
gilumoje. Todėl dabar kalami 
gelžbetoniniai stulpai, ant ku 
rių stovės Vilniaus katedra. 
Užbaigus pamatų taisymą, pir
moj eilėj bus pradėta remon
tuoti ŠV.1 Kazimiero koplyčia, 
tačiau jos pirmykštė išvaizda 
bus paliKta.

Tam tikra komisija, kuriai

Lietuvoj jau prasideda pava
saris. Jau manytis ir parlėku
sių paukščių varnėnų ir vytu
rių, Nemunas kyla.

Keista, kad 
čiai yra pilni 
merikos, a beveik niekad netu
ri jokios, fotografijos iš Lietu
vos. * ' -

Kauno ląikraš- 
fotografijų iš A-

Lietuva sveikino laisvąją Es
tiją vasario 24 d., kai buvo 
švenčiama Estijos nepriklauso
mybės sukaktuvės arba “su
kaktis”, 
niečiai 
vėliava 
balta.

Prie tos progos kau- 
sužinojo, kad Estijos 
yra mėlyna, juoda ir

*

Kaune vis daugiau rūpinama
si apsauga prieš gazus. Ta ap
sauga vadinasi “priešdujinė” 
apsauga. Kauno miestas turės 
priešdujinės apsaugos patalpas, 
vietas, kur galima butų nuo 
gazų pasislėpti, kada užpultų 
priešas. ‘

Lietuvos skautai 
kviečiami Amerikon

TRAGEDIJA TEL 
ŠIUOSE

Bandė nusižudyt ar nu
sižudė daktarė Mont
vilienė.

Visus Telšius sujaudinęs
ivyMs,

TELŠIAI. — Vasario 21 d. 
Telšius .aplėkė sensacinga ži
nia, kad nusinuodijo žinoma 
gydytoja dr.|Mqn|viKehė. V 

Apie 8 vai. ryto Telšių poli- 
cijon atvyko dr. Montvilienės 
tarnaitė Balniškaitė ir pareiš
kė, kad pas gydytoją kažkas 
negerai.

Nuvykus policijai pas dr. 
Montvilienę, prieš jos akis at
sivėrė šiurpus vaizdas. Lovoje 
gulėjo baisiai kruvina moteris 
q netpli jos kraujuotas gema
las, o kušetėje gulėjo pati dr. 
Montvilienė.

Tuoj buvo iškviesta medici
nos pagelba, tačiau pasirodė, 
kad lovoje gulinti 
vo negyvą, o dr. 
nusinuodijusi, bet 
vybes žymėmis.

Tos 
tokia: 
21 dr. 
šių rp.
apie 30 m. amžiaus, abortą. 
Abortas buvo padarytas, tačiau 
įvyko kraujavimas, nuo ko 
apie 4 vai. ryto Narbutaite mi
rė.

Dr. Montvilienė užsiimdavo 
abortais ir seniau. Neretai bū
davo suimama, ir Šiaulių apyg. 
teismo buvo bausta 1,5 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Todėl bijodama, kad apie 
abortą ir Narbutaitės mirtį ne
sužinotų policija, nežinodama, 
kur paslėpti lavoną, dr. Mont
vilienė iš desperacijos nuspren
dė ' nusinuodyti ir priėmė apie 
20 tablečių vęronal’io. Kolkas 
nežinia, ar ji išliks gyva.

(L. ž.)

KAUNAS. — Sveikata inž. 
St. Kairio po sv/nkių operaci
jų patenkinama. Nors tempe
ratūra kart kartėmis pakyla 
iki 38° su viršum? tačiau jokių 
didesnių ligos komplikacijų nė
ra. Ligonis tebeguli miesto li
goninėje, kur jį labai rūpes
tingai gydo ir prižiūri chirur
gas dr. VI. Kuzma ir ligoninės 
personalas! Pašalintas navikas 
buvo gerybinio pobūdžio, ir ga
lima laukti, kad už 3—4 savai
čių inž. St. Kairys išeis iš li
goninės, kad ir silpnas, bet jau 
visai sveikas. ,i

kated- 
kad 
ka
bus 
ka-

Lietuviškas sfinksas
susirūpino, 

pažemiuose butų įtaisytas 
rališkas mauzoliejus, į kurį 
sudėta palaiduotų Vilniaus 
tedroje Lietuvos-Lenkijos kara
lių karstai. Lenkai kartu čia 
padės ir Vytauto Didžiojo kau
lus, kurie taip pat yra Vilniaus 
katedros rūsyje. Karališko mau
zoliejaus statymo komisija pa
reikalavo, kad Varšuva tam 
reikalui paskirtų 70,000 zlotų. 
Manoma, kad šią pinigų sumą 
duos ir tada Vilniaus katedros

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
likis po piet, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tel. LAFAYETTE 3051.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife(
6109 S. Albany 

Hemlock 9252
Patarnauju prię 
gimdymo namu© 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

PANEVĖŽY SUGAVO 
VAGIU ŠAIKI

Vogimas buvo plačiai 
organizuotas. Su va
gimis veikė ir pirk
liai.

JOSEPH J, GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800'

Rez. 6515 So. Rockwel) St.
Tel. Republic ft728

Lietuva yra nedidelis kraš
tas, bet dar nepakankamai iš
tirtas. Todėl nesunku jame ra
sti įvairių moksliškai vertų ir 
meniškai naudingų dalykų. Tie 
dalykai gali sužavėti ne tik 
gamtos mylėtoją, bet ir pa
traukti rimto mokslininko dė
mesį. Iš senovės istorijos mes 
žinome 
sfinksus
su žmogaus galva statulas. Lie
tuviškas sfinksas yra ne gra
nitine statula, bet visai gam-

apie garsius Egipto
— milžiniškas liūtas

tiškas gipsinis padarinys. Mu
sų sfinksas yra netoli Biržų, 
kur požemiuose dingsta įtekan
tis upelis. Vanduo čia teka įvai
riais požeminiais urvais, išplau
na gipso sluoksnius. Dėl tos 
priežasties būna dažni gipso 
uolos griuvimai. Laukuose pa
sidaro stačiomis sienomis duo
bės, kartais įgrimsta namai ir 
žmonės. Viename iš tokių di
desnių (griuvimų ir atsirado 
lietuviškas sfinksas, su liūto 
liemenių ir žmogaus galva. Bir
žų apylinkes garsios ir įdomios 
gipso klodais ir požeminiais 
kanalais. Mokslininkai sako, 
kad tie kanalai turi daug pa
našumo su šiaurės Amerikos 
Mamonto urvais. Tsb.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

220,1 yV.. Cermak Road (W. 22 St.)
'Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PetnyČios 6 iki 9

& . Telefonas Canal 1175 
Narnai: 6459 S. RockweU Street

Telefonas Republic 9600

LIETUVIAIŪMAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2843

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
yak. Nedėlioj pagal sutarimo 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Brospect 198U

LIETUVIAI <

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Galifomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6380
Rez. Hyde Park 8395 .

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

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

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

TeL Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandoj nuo 2*4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. VezeFis

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

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

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

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

5 
k
A

Res. 6600 Soiith 1 Artcsiah AVehtte.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 

Dr. P. Z. Zalatoris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
_________ CHICAGO, ILL.

Riti Lietuviai Daktarai.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
, . ., 2 lubos j. . ;
‘: CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Dr. Markeris 
3325 So. Halsted St. 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8488

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

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

Rez. Telephone Plaza 2400
'.■f

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Rez. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

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

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ntr 
daliomis ir iventadienials 10—12

NAUJOJ VIETOJ

Dr. J. A. Paukštis
DENTISTAS

ARCHER AVĖ. Tel. Laf. 3122

PANEVĖŽYS. Prieš kelis 
metus Pąnevėžy ir gretimuose 
apskričiuose nuolat pasikarto
davo krautuvių išplėšimai, bet 
vagilius nepasisekdavo išaiš
kinti.

15—16, d. d. Panevėžio krim. 
polięiją sulaikė Panevėžio gy
ventojus: Okuličių Juozą, žel
vį Antaną, Ječių Antaną, Geg- 
žną Kazį, Gamburgą Leibą ir 
Okuličių Benediktą. Pas sulai
kytuosius rasta įvairiausių pre
kių: odų, kailių, medžiagų ir 
kt. viso apie 12—14,000 lt. su
mai.

Vogtus daiktus jię perdirbi
nėdavo į vartojimui atatinka
mus aprėdalus, kad išvengus/ 
vagysčių susekimo ir lengviau 
paversti į pinigą.

Su vagiliais bendradarbiavo' 
keletas žymių Panevėžio pirk* 
Įių per savo krautuves parda
vinėdami vogtas prekes, šie 
“tarpininkai”, taip pat, ' sulai
kyti ir tardomj.

IŠ suimtųjų tOkuličiuš Juozas 
ir Ječius Antanas yra recidi- 
ųistąi, už panašius nusikalti
mus bausti. Pirmasis buvo tik
ras “reikalų vedėjas”.

Iš vagių atimtus daiktus nu
gabenus į policiją, punkt. ved. 
.kambarys atrodė panašus į ur
mo. sandelį: didžiausi maišai 
odų, iŠ jų padirbti batai, krū
va medžiagų ir t. t.

Apie vagystę sužinoję, apvog
tieji prekybininkai gausiai su
sirinko' atsiimti savo turtą.

Vagys daugiausiai siautė Pa
nevėžio, Ępkiškio ir Biržų ap- gampą^is St 

lankančių vaikų tėvus verčia skr. valsč. miesteliuose. tki 8-0® va v<
(L. Ž.) 9:00 iki 12:00

moteris bu- 
Montvilienė 
dar su gy-

užuomazgatragedijos
Naktį iš vasario 20 į
Montvilienė darė Tel- 
gyventojai Narbutaitei,

KAUNAS.—Amerikos Juugt- 
tinių Valstybių skautų s-ga at
siuntė pakvietimą musų skau
tams dalyvauti tautiniame 
Amerikos skautų jamboree, ku
ris bus tų valstybių sostinėje, 
Vašingtone, šią vasarą, rugpiu- 
čio 21—30 d. Jamboree rengia
ma paminėti kaip Jungtinėse 

A Amerikos Valstybėse jau 25 m. 
gyvuoja skautai. Tų sukaktu
vių minėjimu, kaip ir jamboree, 

( labai domisi USA prezidentas 
Rooseveltas. Amerikos skautai 
labai pageidaują, kad kiekvie
na valstybė, kuri yrą įregis
truota tarptautiniame skautų 
biure, atsiųstų j jamboree kąd 
ir nedidelę delegaciją. IŠ kitų 
kraštų atvykę skautai, būdami 
jamboree stovykloje, bus ląiko- 
mi Amerikos skautų svečiais. 
Jie turės atsilyginti tiktai už 
maistą ir jo pagaminimą. Mais
tas, Amerikos skautų apskai
čiavimu, atsieis 10 dolerių (apie 
60 lt.) ąsmeniuį. Amerikiečiai 
pageidauja, kad visos? 44 yals- 

' iybes, kurios priklauso prie 
tarptautinio biuro, atsiųstų pu 
skiltį arjba draugovę.

(L. A.) jį vežioti be jokio atlyginimo

Kad kunigo nepavėži, 
nėr įmoksiu vaikams
UTENA. — Į Antakalnių 

sodž. pradžios mokyklą, kuri 
yra atstu nuo Utenos apie 5— 
6 kilom., atvyksta vietos pa
rapijos kun. Rimša dėstyti ti
kybos. Tikybą dėsto tą dieną 
visas penkiąs pamokas, u*ž ku
rias gauna atlyginimą (rodos, 
po 4 lt. 65 et. už vieną pamo
ką, tai iš viso tą dieną gauna 
23 lt. 25 et.), bet jis mokyklą

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3843 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9 4204
Vai. nuo 10 iki 9. Ned. ir Seredoj

i

ieną.

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

Nędėliomis nuo 10 ikb 12'vai d|en.

AKIU SPECIALISTAS
27 mėtų batyhimo 

■ • Pritaiko akinius dėl visokiu akių

pagal sutarti.
Res. Virginia 0767

ANTANAS PETKUS 
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct. 

Tel. Cicero 2109 
CICERO. ILL.

tachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, q mu

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

Tel Canal 2516 arba 2516 VTJTTT'Cl •
1439 S. 49 Ct., Cicero, III.

Tol. 6927

Tel Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

’ Didelė ir graži 
koplyčią dykai 

4092 ARCHER AV.

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO. ILL.

Dr. John J. Smetana 
‘ u OPTOMĖTRIŠTAS 

1801 So. Ashland Avė.
Phone Canal 0523 

Valandos nuo 9:80 iki 12 ir nuo 1:80

ATfiJUS LIUDfiSIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis
ir

Tėvas
Laidotuvių Sąlygos

Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Skyrius 
4447 S. Fairfield Avė.
A-'"t _

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUViĮS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mp, skaudamų ąkių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose ėg^ąminavimąs daromas^ su 
elektra, parodančią nįažiausias klai< 
dar. Speęialė atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Vąlamtoą nuo 10 iki 8 v. Nė- 
dėlio} nuo 10 iki 12/ ^
Daugely atsitikimų akys atitalšo.- 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av 
Phona Boulevard 758>-

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel Yąrda į|929
Pataiko Akinius 

Kreiyas Akia." ^Ištaiso.
»

Visi Telefonai
Yards 1741-

1742
LA1DOJAM PIGIAU

NEGU KITI 
Ambulance\ Patarna
vimas Dieną ir Nak- 
ti. Moderniška Kop
lyčią

Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų 

4605-07 S. Hermitąge 
Avenue ' ~

ASimon M. Skirias
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Td. Monro, 8871

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5208 ir 8413 

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

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

J. F. RADZIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
Moderniška koplyčia dykai. 

668 W. 18th St. TeL Canal 617Č 
CHICAGO, ILL,
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0HI0 LIETUVIU ŽINIOS,
IŠ CLEVELANDO PADANGĖS
Sutingo

praėjo,

ko-

apie

vi-
tai 
tai

.Jau pora savaičių 
kaip nepasirodo “Naujienose” 
Ohio Lietuvių žinios. Nežinia, 
kodėl taip atsitiko? Matomai, 
korespondentai sutingo ar kas 
nors kita su jais pasidarė.

Bet pas. mus jair visuomet 
taip esti: iš pradžių griebiama 
smarkiai, o paskui visiškai nu
leidžiama rankos. Taip sakant, 
praeina entuziazmas ir užvieš
patauja tyla.

Tuo tarpu musų kolonija pu
sėtinai didelė ir visokių įvykių 
pasitaiko. Suskubk žmogus tik 
viską parašyti. Suprantamas 
daiktas, užsikrauti vienam vi
są naštą yra sunkoka. Bet kur 
du stos, ten visados daugiau 
padarys.

Na, pavasaris jau pradeda 
šypsotis. Sužaliuos laukai, pie
vos ir miškai. Pas visus atsi
ras daugiau energijos, daugiau 
ūpo, daugiau noro dirbti. Rei
kia manyti, jog kartu su atgim
stančia gamta atgims bei iš
sijudins ir musų koresponden
tai.

To tikrai visiems musų 
respondentams veliju.

Oras
Oras yra toks dalykas,

’ kurį visi kalba. Tur būt, ne be 
reikalo. Kai kurie sako, jog 
nuo oro žymiame laipsnyje pri
klauso musų nusiteikimas. Va
dinasi, kartu su oru mainosi 
ir musų ūpas. Galimas daik
tas, jog tai ir tiesa.

šiuo laiku oras pas mus 
sai nepastovus: tai lija, 
sniegas krinta, tai šalta,
šilta. Yira dienų, kuomet nerei
kia nei apsiausto vilkėti, — 
tiek saulutės spinduliai prade
da kaitinti, šiaip ar taip, bet 
pavasaris, matomai, nebetoli.

Darbai
Pereitais metais darbai buvo 

pradėję eiti gana neblogai. Bet 
dabar kiek susilpnėjo. Tiesa, 
šiek tiek kruta, bet labai iŠ 
lėto. Nedaug tėra dirbtuvių, 
kur darbininkai visą laiką dirb
tų. Daugumoje vietų dirbama 
po dvi ar tris dienas.

Plieno liejyklose tas pat: 
vienose liejyklose smarkiai dir
bama, o kitose silpnokai, žod
žiu, darbas gauti nėra lengva 
Ypač sunku yra jaunuoliams 
kurie jokio amato nemoka.

ALTASS. reikalais
Kiek teko pastebėti laikraš- 

, čiuose, tai ALTASS. skyriai 
daugelyje kolonijų pradėjo 
smarkiai veikti. Varoma prisi
rengimo darbas prie Įeit. F. 
Vaitkaus išleistuvių. Kolonijų 
veikėjams rupi, kad jokių klitf- 
čių nebesusidarytų ir kad Įeit. 
Vaitkus gegužės mėnesį galė
tų galutinai sustoti New Yor- 
ke ir iš ten 
vą.

Visai kitaip 
nijoje. Kolkas
žia ir nieko nedaro. Jokių pla
nų neturi dėl išleistuvių.

Tai labai negerai. Laiko juk 
nedaug beliko. Pravartu sų- 
brusti. Tiesa, Dr. Vitkus, sky
riaus pirmininkas, dar po li
gos tebėra silpnas ir jam sun
ku1 kas nors veikti. Bet kas 
pasidarė su kitais nagais? Jie 
juk sveiki ir galėtų dirbti.

Kaip išsivysto vagiliai
šiomis dienomis atsitiko toks 

įvykis: vienas žmogus išgirdo 
naktj savo skiepe kažkokį kei
stą triukšmą. Ątsikėlė ir pra
dėjo klausytis. Pasirodė, lyg 
kažkas kalbasi. Nieko nelauk
damas, jia nuėjo apačion.Žiu-

skristi j Lietu-

yra musų kolo- 
veikėjai snaud-

ri, prie pečiaus stovi du ber- Kultūros 
niukai, — vienas dešimties, o; 
kitas dvylikos metų amžiaus. 
Laiko jie krepšį, 
kramtomos gumos, 
cigaretų, paišelių 
mažmožių.

žmogus klausia berniukų, ko
kiu tikslu jie įsigavo į skiepą. 
Pastarieji atsako, jog atėję pa
sišildyti, 
m i tuos 
ir atėję

Toliau 
sirodė, jog tai kaimynų 
kai. žmogus buvo manęs 
šaukti policiją, bet paskui 
tarė savo kaimynui nedaryti 
nemalonumų. Nors jam ir bu
vo aišku, kad tie berniukai 
greičiausiai buvo įsibrovę į ko
kią krautuvę ir iš ten pavogę 
tuos daiktus.

Nuvedė vaiku's kaimynui. 
Pastarasis visai nežinojęs, kad 
jo vaikai butų kur išėję: jis 
manęs, kad jie miega.

Keisčiausias dalykas buvo 
tas, kad tėvai visai nebarė vai
kus už trankymąsi per nak
tis.

Nėra reikalo aiškinti, kas iš 
tokių vaikų gali išeiti. Kuomet 
jie pradeda iš mažens tokius 
šposus krėsti, tai paaugę, ži
noma, dar labiau įsiklampoja. 
Nemažas skaičius tų vaikų tie
siog išsivysto į kriminalistus.

Mokesčiai
Pagalios, ir mes susilaukė

me taip vadinamų “pardavimo 
mokesčių”. Ir tokių mokesčių, 
kokių nesitikėjome. Jei žmogus 
perka kokį daiktą už 10 
tų, tai turi mokėti 1 centą 
kesčių. Nepaliirosuojama 
to net valgomieji daiktai, 
kyšime, perki duoną, pieną ar 
kitką — mokėk po vieną cen
tą mokesčių.

Sukolektuoti pinigai neva 
bus skiriami senelių pensijoms, 
žinoma, politikieriai irgi savęs 
nenuskriaus...

United Products Co.
Prieš kiek laiko šioji kom

panija įsteigė nedidelė dirbtu
vėlę visokiems chemikalams ga
minti. žinoma, kiekviena pra
džia yra sunki. Bet dirbtuvėlė 
po truputį vis vystosi ir tvir
tėja. Ji pradeda smarkiau veik
ti.

šiomis dienomis kompanijos 
išdirbinėjami produktai jau pa
sirodė p. Jono Kvedaro krau
tuvėje, 1394 E. 66 st. Sako, 
jog pareikalavimas yra nema
žas.

Neseniai su p. Kvedaru at
sitiko nelaimė: jis paslido ir 
užsigavo koją. Per kiek laiko 
turėjo gulėti namie, bet dabar 
jau pradeda po truputį vaikš
čioti.

Linkiu jam kuo greičiausiai 
pasveikti.

Prie progos čia bus pravar
tu priminti, jog United Pro
ducts Co. neužilgo išleis 10,- 
000 katalogų, kur bus smulk
meniškai aprašomi jos dirbi
niai. Katalogai bus siuntinėja
mi po visą Ameriką. “Naujie
nos” ten irgi bus pagarsin
tos. ' | «

Tarp kitko, kompanija gami
na chemikalą, kuriuo labai len
gva yra išvalyti seni kilimai 
(karpetai). Tuo budu išvaly
mas kilimo kainuoja apie pus
antro dolerio, o valyklose rei
kia mokėti $8.50 ir daugiau. 
Vadinasi, galima sutaupyti ne
mažai pinigų.

Parengimai
Susidarė jau visas kalendo

rius busimą padengimų. Pami
nėsiu čia tik kelis. Pirmiau
siai Demokratų Kliubas St

pri krauta 
saldainių, 

ir kitokių

Girdi, bepardavinėda- 
daiktus jie sušalę, tad 
sušilti.
bekamantinėjant, pa- 

vai-
pa- 
nu-

cen- 
mo- 
nuo 
Sa-

nizatorių ir susirašė į uniją,'yra labai svarbu. Pagaliau, V:l- 
____tiaus klausimą teisingai iš- 

Tuof’po to reikalai pasitai* sprendus laimėtų pasaulio tai-1 
ė. Kompanija liepė streiklau- kn.

žiams išsikraustyti ir pradėjo Re U, Lindhagėnas ragina* 
vesti derybas su Amerikos Dar- švedų vyriausybę pakelti pa- 
bo Federacija. Kiek galima šaulyje griežtą balsą prieš nuo- 
spręsti, streikas neužilgo pas! jlatinį Vokietijos pavojų Pabal- 
Oaigs ir darbininkai šį tą lai- tijo valstybėms ir visai Rytų 
mes.

’ įmesdami IWW. lyderi 1.2 laukini klausimą teisingai iS-

(Patrick dienoje rengia labai 
smagų vakarą.

Birželio 9 d. įvyks Lietuvių 
i Darželio piknikas. 

'Liepos 17 d. pikniką rengia Dr. 
Vinco Kudirkos Draugija.

Butų gerai,’ kad tomis die
nomis kilos organizacijos nie
ko nerengtų. Bandykime koope
ruoti ir vieni antriems neken’’ 
ti. Tai išeis į naudą ir vieniems 
ir kitiems.

Mirtingumas nemažėja
šiomis dienomis mirė Anto- 

nina šerkšnienė ir Agnieška 
Gogalienė. Mirė ir dar viena 
moteris, kuri krisdama nuo 
laiptų sunkiai susižeidė.

Tai reiškia, jog musų kolo
nija po truputį vis retėja ir 
retėja. Senoji karta nyksta.

Baltrukonių sūnūs jau 
advokatas

Clevelando lietuviai vėl susi
laukė naujo profesionalo: šio
mis dienomis, taip sakant, “įsi
šventino” į advokatus Baltru
konių sūnūs. Jis atliko viską, 
kas reikalinga, ir dabar pra
dės praktikuoti.

Linkiu naujam advokatu*! kuo 
geriausio pasisekimo.

IWW. unija susmuko
Cleveland Wire and Spring 

kompanijos darbininkai buvo 
paskelbę streiką. Prieš tai jie 
susirašė i IWW. uniją, kurios 
lyderiai ir vadovavo streikui.

Galima sakyti, kad dar ne
pradėtas streikas beveik su
bliūško. Buvo manoma visiškai 
jį likviduoti. Jei tat butų atsi
tikę, tai kai kuriems butų rei
kėję ir nukentėti,

Kada dalykai pradėjo kryp
ti į blogąją pusę, darbininkai 
staiga prisiminė Amerikos Dar
bo Federaciją. Pasikvietė orga-

Europai. Klaipėda ti.vi likti 
Lietuvos nuosavybe, nes tai 
vienintelis Lietuvai išėjimas į 
jurą ir Klaipėdos krašto gy- 

i ventojai, daugumoje, yra lietu- 
TZ1 n i rl na nfi’_

Pigi degtinė
Šiomis dienomis sutikau vie- 

ą žmogelį, kuris sakė žinąs
.ubai gerą vietą: girdi, ten į viai. Gi Klaipėdos uostas, ati- 
degtinęs paintę galima pirkti j tekęs Lietuvai, išaugo, išbujo- 
až penkioliką centų. Ir tai jo. Tai dar labiau patvirtina, 
esanti labai “maeni” degtinę 
Kai išmauki burnų, tai net aky
se žalia pasidaro,

Reiškia, . prohibicijos panai
kinimas nesunaikino butlege- 
rių. Jie tebevaro savo biznį ir 
tebenuodija žmones.

— Reporteris.

kad jie turi pasilikti su Lietu
va savo ir viso krašto nau
da'. Tsb.

Klaipėdos krašto valdi
ninkai uoliai niokosi lie

tuvių kalbos, a

IŠ LIETUVOS
Griežtas Skandinavų 
balsas dėl Vilniaus

KAUNAS. — šiomis dieno
mis žinomas švedų senatorius 
Karlas Lindhagėnas paragino 
švedų vyriausybę, <kad ji pa
skatintų Tautų Sąjungos na
rius imtis Vilniaus klausimo 
greitesnio išsprendimo Lietu
vos naudai ir paremti Lietuvą 
prieš vokiečių i/žgaidas užgrob
ti Klaipėdos kraštą ir žygiuo
ti į rytus. Pats Lindhagėnas 
Vilniuje buvo pereitų metų va
sarą ir ten įsitikinęs, kad Vil
niaus klausimas tikrai dar ne
išspręstas ir laukia savo liki
mo sutvarkymo. Miestas smun
ka, o Vilniaus krašto gyven
tojai laukia, kada vėl galės 
laisvai su Lietuva^ susisiekti.

Vilniaus pagrobimo skriauda 
Lietuvai turi būti atitaisyta. 
Vilnius savo laiku buvo Tautų 
Sąjungos, sovietų Rusijos ir 
net pačių lenkų Lietuvai pri
pažintas. Atgavusi Vilnių, Lie
tuva sustiprėtų, ' o šiuo mo
mentu taikai Rytų Europoje nešimo per tarnaitę ligų.

1923 metais buvo sudarytas 
Klaipėdos krašto statutas, ku
riame aiškiai pasakyta, kad 
Klaipėdos krašto valdininkai 
turi mokėti abi kalbas — lie
tuvių ir vokiečių. Tačiau lig- 
šiol krašto valdininkai, net 
teismas, tyčia nesimokydavo 
lietuviškai, o vokiškos direkto
rijos tatai toleravo. Teismuo
se žmonės net buvo koliojami 
ir baudžiami už lietuvių kalbos 
vartojimą. Tačiau ankstyvesnė 
Reizgio ir dabartinė, Bruvelai- 
čio direktorijos pradėjo tiks
liau vykdyti krašto statutą ir 
reikalauti iš valdininkų, kad jie 
mokėtų lietuvių kalbą. Valdi
ninkai visi pradėjo mokintis 
lietuviškai, čia jiems daug pa
deda Prekybos instituto lekto
riai, ir studentai. Prekybos in
stitute vakarais valdininkams 
atskirai dėstoma lietuvių kal
ba. Tsb.

Kauno miesto savivaldybe 
ruošia taisykles, kurios numa
to, kad samdomų per Darbo 
biržų tarnaičių sveikata, darb
daviui prašant, bus tikrinama. 
Tuo bud u darbdaviai bus ap
saugoti savo šeimose nuo at-

SPECIALIAI KOVO MĖNESIUI

RAUDONU
PELENU

ERIE ANGLIS
MAŽIAUSIA PELENU 

*onas

PRISTATOM TUOJAUS

BELLOVVS COAL & COKE CO.
DISTRIBUTORS 

1000 Cermak Road ' CanaI 2570

Amerika Žino Hydraulic 
Stabdžiu Sauguma_

į||| jp
1 w PigiaUSl°S “‘"E" i“" -■

Katn°s
turu

TIKTAI PLYMOUTH 
DUODA JUMS VISUS 

KETURIUS:
1- TIKRUS HYDRAULIC

STABDŽIUS
2- SAUGŲ PLIENINI BODY
3. DISTRIBUCIJA SVORIO
4- 12% IKI 20% 

GASO IR
MAŽIAU 

ALYVOS

PASIIMKITE laikrašti bile rytą ir jys rasite tuziną įkainos karas! 
priežasčių dėl kurių jus turėtumėte reikalauti

Hydraulic Stabdžių saugumą savo naujame kare. g
Todėl Plymouth ir turi tikrus Hydraulic- Stabd-’ 

žius ... ir visuomet juos turėjo! Jie yra saugiausiu 
stabdžiai pasaulyje., |

Prie to Plymouth turi dar kitą svarbią apsaugą 
... tvirtumą gryno plieno body. Jus visuomet v esate 
apsaugotas... tai . yra saugiausias pasauly žemos- .j

Pasivažinėkit šiuo gražiu nauju Plymouth irt pa
stebėkite jo puikų išpildymą... padarys 12% iki 20% 
didesnę ekonomiją ... ramus ir patogus “plaukimo 
Pasivažinėjimas” (paremtas ant svorio paskirstymo 
principo, kuri įvedė paskilbę “Airflow” karai).

Pamatykit 
dealerius. Kli 
mercial Kredito Plieną

pas Dodge, Dę Soto ar Chryslerio 
auskit apie oficiali Chrysler Motors Com-

IR VIRŠ.
F. O. B. DIRBTUVfi 

DETROIT
atvSrnPMT • S^Y° SUTAUPĄS... Naulas 
mniifi?lmas »r \ffnition sumažina naujame Ply- šiand^fa8nknnnte- va.rt°iim^ 12% Ai 20%/. 

qien ekonomiškiausias pilno-didžio karas!
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ANGLŲ RADIKALO SUĖMIMAS

Užvakar vakare imigracijos departamento atstovai 
kartu su Chicagos policija suareštavo anglų rašytoją ir 
kalbėtoją, Evelyn John St. Low Strachey, Chicagos prie
miesčio žydų sinagogoje, kur jisai tik-ką buvo pabaigęs 
laikyti savo referatą. Svečias buvo padėtas po kaucija 
$500 ir turės stoti prieš imigracijos viršininkus, kurie 
ketina jį deportuoti už jo tariamas “priešvalstybines” 
prakalbas. Bet tuo tarpu jam buvo leista keliauti į ki
tus miestus ir tęsti savo prakalbų maršrutą.

Imigracijos departamentas, be abejonės, išsišoko, 
suimdamas tą žmogų, nes jisai nėra padaręs nieko to
kio, už ką valdžia galėtų jį bausti. Strachey yra vienas 
iš tų, kaip laikraščiai sako, “salioninių bolševikų” 
(“parlor bolshevik”), kurie simpatizuoja komunizmui 
dėl to, kad jie yra nusivylę kapitalizmu. Bet viešėda
mas Amerikoje, jisai sakosi niekur neagitavęs, kad bu
tų nuversta valdžia, ir nekurstęs žmonių prie kitokių 
neteisėtų darbų. Jisai tik teoretiškai dėstė savo .radika- 
liškas nuomones.

Tiesa, jeigu svečias iš svetimos šalies nuvyktų į 
komunistų valdomą Rusiją ir tenai bandytų viešai kri
tikuoti esamą visuomenės santvarką, tai kad ir jisai 
nepasakytų nė vieno žodžio prieš Stalino diktatūrą, ji
sai vistiek butų kaip bematant suimtas ir vargiai kada 
nors beparegėtų saulės šviesą. Komunistai nepripažįsta 
laisvės ne tik agituoti prieš valdžią, bet ir skelbti kito
kias nuomones, negu Valdžios užgirta filosofija.

Taip pat, kaip Rusijoje, žmogui yra draudžiama; 
skelbti savo nuomones fašistiškoje Italijoje, hitleriško
je Vokietijoje ir kitose diktatorių valdomose šalyse. 
Bet Amerikoje nuomonių laisvė dar nėra panaikinta. 
Nežiūrint visų ydų, kurias kasdien galima pastebėti šios 
šalies politinėse įstaigose, vistiek čionai dar tebegyvuo
ja demokratija, žodžio ir nuomonės laisvė panaikinimas 
butų didžiausias jai smūgis.

Taigi federaliniai viršininkai ir policija, kurie tą 
svečią sulaikė, nusidėjo pamatiniam principui tos pačios 
tvarkos, kurią jie norėjo “apginti”. Jie atliko Amerikos 
demokratijai “meškos patarnavimą”.

mo inžinierius, namo gaspa-, 
dorins, partines kuopeles sek* 
retorius ir keletas kitų, čia 
irgi buvo gerai pagaminta 
vakarienė, ir kiek tik kas no
rėjo, galėjo valgyti.*. Po pra
kalbų ir užkandžių sudaina- 
vom revoliucines dainas ir 
išsiskirstėm. Direktorius par
vežė mudu automobiliu na
mon.”
Nenuostabu, kad patekę į pri

vilegijuotą komisarų klasę ku
kiai yra patenkinti. Bet įdomu, 
kad jų pažvalgose jau aiškiai 
atsispindi valdančiųjų sluoks
nių filosofija, štąi, Rusijoje pe
reitą gruodžio mėnesį buvo už
muštas vienas valdžios šulas, 
Kirovas, ir sovietų valdžia už 
tai sušaudė daugiau kaip šim
tų žmonių, o kitus dvejetą šim
tų ar daugiau nuteisė ilgiems 
metams į katorgą, kalėjimų ir 
ištrėmimą. Tie sušaudytieji ar
ba kalėjimu nubaustieji asmens 
buvo komunistai, kai kurie jų 
net seni bolševizmo vadai ir so
vietų valdžios steigėjai (kaip, 
pav. Zinovjevas, Kamenevas ir 
k.). Bet ar Šukienė bent paabe
jojo apie tokios sovietų politi
kos teisingumą ?> Nėkiek. Ji pil
nai stoja už diktatūrą. Rašyda
ma apie “ardymo darbų” prieš 
bolševikus, ji sako:

‘Tr tai daro ne vien asme
nys iš buvusios buržuazijos 
tarpo, bet yra ir iš buvusių 
(? — 4‘N.” Red.) partiečių, 
Trockio-Zinovjevo-Kamenevo 

opozicijos liekanų. Jie ne 
vien sabotažu varo darbą, 
pridarydami lAbai daug nuo
stolių valdžiai, bet ir grie
biasi net teroro, kaip ve 1

d. gruodžio 1934 iru vienas 
tų niekšų, L. V. Nižmajevas 
Leningrade nužudė vieną iš 
geriausių bolševikų, darbi-; 
ninku mylimų drg. S. M. Ki-. 
rovų. Tas niekšas Nikolaje
vas priklausė buvusiai Troc-; 
kio-Zinovjevo opozicijai. Sa-' 
botažo bei teroro tikslais, nu
duodamas pasitaisiusį ir gai
lintis savo klaidų, jis buvo 
įlindęs j.tgal į Kompartiją.

“Tie niekšai buvo padarę, 
planus išžudyt visus Kompar
tijos vadus Ir tokiu budu pa
imti vadovybę patys, bet jų 
planai neišdegė...”
O iš kur Šukienė žino, kad 

buvo toks sąmokslas “išžudyt 
visus Kompartijos vadus”? To
kio dalyko valdžia neįrodė nei 
prieš Nikolajevą, nei prieš ki
tus daugiaus kaip šimtą komu
nistų partijos narių, kurie bu
vo be teismo sušaudyti. Šukie
nė aklai patikėjo tuo, kų pasa
kė Stalino žvalgyba, nė nepa
galvodama apie tai, kad žval
gyba visuomet stengiasi apjuo
dinti valdžios priešus, nežiūrint 
ar ji turi faktų tam paremti, 
ar ne.

Net iHtlcris darė viešą teis
mą Dimitrovui ir kitiems ko
munistams, kurie buvo apkal
tinti, dėl reichstago padegimo. 
Net Vokietijos komunistų va
dą Thaelmanną Hitleris tik ka
lėjime laiko, bet nežudo. O Sta
linas paskerdė 114 komunistų 
be teismo ir be tyrinėjimo — 
vien už tai, kad jie priklau
sė Trockio-Zinovjcvo-Kamenevo 
opozicijai! Tačiau Šukienė ran
da, kad tai all right!

Tai ve 'ką reiškia patekti j 
valdančiųjų komisarų klasę. •

Ką žmonės ir ką aš manau

SVEIKATOS SKYRIUS
gį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

*r'.........

Kaip galima suliesėti
Rašo J)r. S. BIEZ1S, gydytojas 

ir chirurgas, Chicago, UI.

sumaži- 
•vyflkdyti 
du sva-

Apžvalga
ABEJOTINOS VERTĖS 

SAIKAS

W. M. C. (Čekanauskas) pa
rašė viename laikraštyje, kad 
SLA. finansai stovi labai pras
tai ir kad toje organizacijoje 
ir šiaip viskas einą velniop. Bet 
matyt, kad jisai vietomis žy
miai persudo. Pavyzdžiui, jisai 
sako:

“...jei šiandienų likviduotu
me Susivienijimą, parduota
me jo visas popierines verty
bes pagal biržos karną, tai iš 
pusantro miliono jei gautu
me 50% gryno pinigo, tai 
butų labai gerai, bet tenka: 
dar ir tai paabejoti.”
Tai yra labai abejotinas tur

to saikas, šiandie, kada yra 
ekonominis krizis Amerikoje, 
pramonė ir prekyba susitrau
kusios, nuosavybių vertė nu
smukusi, tai aišku, kad par
duodant SLA. investmentus pa
gal biržos (vertybių rinkos) 
kainų pasidarytų labai daug 
nuostolių Susivienijimui. Bet 
tai galima pasakyti ne tik apie 
SLA., o ir apie apdraudos kom
panijas, pramonės korporacijas 
ir privatinių žmonių turtus.

Jeigu šiandie parduotum rin
koje ir palies Fordo kompani
jos šėrus, tai vargiai gautum 
už juos pusę tos kainos, kurių

ar tai reiškia, kad’ Fordas savo 
biznį nugyvendino? žinoma, 
kad ne. Kainos rinkoje priklau-. 
so nuo bendro ekonominio kraš
to stovio, o ne vien tik nuo tos 
arba kitos įmonės, kompanijos 
arba oragnizacijos padėties.

Susivienijimo investmentus 
reikia kritikuoti ne už tai, kad 
nupuolė bendra vertė, bet tik' 
už tai, kad daugdis jų yra to
kios rųišes, jogei valstijų įsta
tymai ir SLA. konstitucija 
draudė j juos dėti organizaci
jos pinigus. (Dalį šitų neteisė
tų inveštmentų Pild. Taryba 
jau yra pakeitusi į geresnes 
vertybes). Taigi savo kritikoje 
p. W. M. C. prašovė pro tikslą.'

KOMUNISTŲ VALDŽIA SU 
ŠAUDĖ’ KOMUNISTUS

Buvusi amerikietė Šukienė 
rašo Brooklyno komunistams iš' 
Minsko,! kur jos vyras esąs ga-; 
vęs užveizdos (komisaro) dar
bą rakandų gaminimo pramo- 
nėję. .Jam valdžia ne tik gerai: 
užmokanti, bet ir duodanti pre
mijų už įvairius pasižymėjimus. 
Jisai gaunąs po menesį atosto
gų ir kartais dalyvaująs net 
valdininkų baliuose. Į vieną to-? 
kį balių, salo Šukienė, ji ir jos 
vyras buvę nuvežti automobi
liu.

“Čia buvo užkviesti tik at- 
sakomingas vietas užimanti 
darbuotojai”, rašo buvusioji- 
amerikietė. “Dalyvavo: Val-| 
džios Namo direktorius, jo 
-vietininkas, ’knygvedys, ną-‘

(Pabaiga)
Suliesėjimų, svorio 

namų visados rėkia 
palengva: vienų arba
rus į savaitę, bet niekuomet 
daugiau. Staigus svorio paki
tėjimas dažnai esti gerokai 
pavojingas. Bendrai kalbant, 
jei asmuo suliesėjimų vykdi- 
nųs jaučia pavargimų, ner- 
vuotumų, širdied plakimų, svai 
gulį ir panašiai, tai reiškia 
per daug skubotų svorio ma
žinimų, kas bent laikinai bū
tinai reikia sulaikyti. Kitaip 
visados bus blogos pasekmės.

Kuomet nutukimas išimtinai 
pareina nuo persivalgymo, tai 
šitokiu atsitikimu, aiškus da
lykas, reikia gerokai suma
žinti maisto kiekį. Badavimas 
nėra smagus, neigi reikalin
gas šiuo klausimu. Kaikurios 
maisto rųšys daugiau tukina,! 
o kitos pet visai mažai. Taigi; 
pastarųjų galima liuesai ir iki; 
sočiai valgyti ir tuo pačiu sy-į 
kiu tikslas* pasiekiama. Viso
kie riebalai, cukrus ir krak- 
moliniai valgiai daugiausia' 
vengti. Sviestas, taukai, ridbiį 
mėsa, alyva turi būti mažiau-, 
šiai vartojami, . Cukraus, sal
dainių, žodžiu sakant, visokių, 
saldžių valgių reikią vengti? 
Bulvės, balta duona ir šiaip 
jau visi krakmoliniai valgiai 
irgi sturi būti išskirti iš dietos.; 
Liesa mėsa, žuyis, kiaušiniai,' 
nugriebtas pienas , ir lietuvįš*; 
kas suris galima valgyti Įdek 
norima, baisiai ir (daržoves 
išskiriant krakmolines rūšis, 
lobai mažai (maisto savyje tal
piu a. Užtat jų gulima valgyti 
iki 'soties.

i

Sąryšy Su atatinkama dieta 
dar reiįia pridėti dr prasiu 
mankštinimų, kuris ‘tačiau 
niekados peturi būti perdeda
mas, ypač esant senesniame

nas veikia, tuo daugiau ener
gijos išeikvojama, kas žymiai 
gelbsti svorį (Sumažinti. Mank
štinimasis turi būti sistema- 
čiai ir kasdieną atliekamas.

Kuomet nutukimas pareina 
nuo netikslaus liaukų veiki
mo, tai šių problemų tegalima 
tinkamai išrišti tik su gydyto
jo pagelba. Mat čia reikalin
gas eksperto patarnavimas bei 
nuoseklus stebėjimas.

Medicinos mokslui yra ži
nomi du 'vaistai '(taktinės liau 
kos .dks trak tas ir alphadinitro- 
phinolis, kuris dar visai nau
jas), tačiau, ant nelaimės, abu 
yra labai pavojingi. Taigi pa
tiems žmonėms juos vartoti 
niekados nepatartina, nes daž
nai ne tik sveikata sužaloja
ma, bet ir mirčių atsitikimas 
anaiptol nėra retenybė.

Tūli nutukėliai vartoja tur
kiškas pirtis, bet tai tik sa
vęs apgaudinėjimas. Tiesa, 
prakaitavimu galima net pa
šalinti keletą svarų vandens, 
kuris vienok nėra taukai -ir'_ ,1_ • , _ Y___ 1

as -randa popu
liarumo pas kai kuriuos, vde-‘ 
nok tas (neturi' jdkip moksliš
ko pagrindo, nebent kartais: 
šiek tiek apetitų sumažina. Iš 
tikrųjų, tai gana prastas pusi-: 
aiškinimas rilkyti.

Pagalios, kasdieną -matome; 
didžiulius pagarsinimus neva 
vaistų suliesėti. Daugiausia 
(tai 'esti aukščiau suminėti vai
stai arba druricos iliuosuojan- 
čios vidurius. 'Pirmieji, kaip 
buvo sakyta, pavojingi svei
katai, o -tos druskos -netik ne
turi suliesėjimo ypatybių, bet 
dažniausia tik vidurius suga
dina. Tai ir viskas. 'Užtat į šį 
amerikoniškų iškalbingų biz
nį nereikia kreipti nė -mažiau-, 
šio -dėmesio.

“Naujienose” skyriuje Ką 
žmones mano, pasirodė pole
mika tarpe rašytojo p. Arėjo- 
Vitkausko ir “N.” reporterio 
p. Bulaw dėl Lietuvos baleto 
partraukime į Ameriką. Pir
mas ,kuris šio sumanymo irj 
yra iniciatorius, gina teigiamų 
o antras neigiamų pusę.

Su tuo Lietuvos baletu aš 
neturiu jokios pažinties ir dėl 
to mieko apie jį negaliu pasa
kyti.

Rusijoj, studentų tarpe, ku
rie buvo susirinkę iš tos pla
čios šalies įvairių kraštų ir 
tautų, būdavo gana daug dis
kusijų apie įvairius dalykus, 
įskaitant dailę bei menų. Tar
pe tos įvairių kraštų ir tautų 
jaunuomenės buvo įvairių 
minčių ir apie dailę bei menų. 
Pradedant vien savo tautos ir 
baigiant vien proletarinio me
no bei dailės garbintojais.

Pavyzdžiui, gruzinui atrodė, 
kad 
tarp kalnų, ir lezginka, kurių 
muzikantams užgrojus pusiau 
negyvas gruzinas šoka iš pa
talo ir ima šokti,—yra vieni 
iš gražiausių pasaulio dalykų. 
Kiti nurodydavo savo tautos 
bei šalies da gražesnius, jų 
manymu, dailės, meno bei 
gamtos kurinius. Proletarinio 
gi meno garbintojams atrodė, 
•kad paveikslas, ant kurio nu
pieštas darbininkas su dideliu 
geležiniu kuju rankose ir in
ternacionalas yra geriausi dai
lės kuriniai pasaulyje.

Aš gi kaip tuomet, taip ir 
dabar laikiausi ir laikausi tos 
nuomones, kad tikroji dailė 
bei meųas nėra ir negali būti 
tautinė. Tų yra įrodęs ir prak
tiškas gyvenimas. Nesigilinant 
į stambesnius dieno ir -dailės 
dalykus, tik paimkime atsiti
kimus, kad ar musų 
Chicagos lietuviu tarpe to pa
ties baleio srityje.

Pirm negu pas mus pasiro
dė Vytautas Beliajus, lietuvius 
baleto mokino (ir dabar tebe- 
mokina) rusas Andrejevas. 
Jis su “Jaunaja Birute” daly
vavo ir Lietuvių Dienoje pa
saulinėje parodoje. O juk nie
kas nesakė, kad tai yra rusai!

Kinijoj, Shanghajuj, man 
gerai teko .susipažinti su p. 
Daravo vadovaujama rusų 
operetine grupe, kuri gastro
liavo po įvairias šalis ir tik į 
Amerikų niekaip negalėjo įsi
gauti. Ta grupė susidėjo iš 
įvairių tautų dainininkų, šo
kėjų bei muzikantų ir vaidi
no įvairių tautų kompozitorių 
kurinius, bet jų niekas kitaip 
nevadino, kaip' tik rusais.

Mano manymu, jei tame 
Lietuvos balete šoka pasižy
mėję rusės ar rusai, ir neku
riu šokių vardai skamba ne 
•lietuviškai, tai 'nėra jau taip 
svarbu.

Tįk tidk aš 'čia noriu paste
bėti, jog jei tiesų p. Bulaw 
rašo, kad tie rusai

jų Terek’as, putojantis

dėlto neturi jokios reikšmes 
Teba'ko rak

amžiuje. 'Mat, Juo daugiau ta- ‘dalei* 4'
I . 4 . , • ' ’

Reikalaukite “NAUJIENAS” 
ant bile khmpo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas Jak 
fchiščių bus gatavas Jums įpa- 
tarnauti. Jisai tenai stovi ne.sa-! 
vo smagumui, bet Jūsų pato*

j «. vii— -

link šventojo galvų jo pavei
ksle.

Tat gali būt tiesa.
Merga, (be abejo, nepaėmė 

šventumo minties iš paveiks
lų. Ji puošia savo galvų pini
gais visų-pirma «dėl .to, kad 
pasirodžius turtinga. Juo dau
giau pinigų ant galvos, juo 
visa merga vertesnė, į jų žiu
ri didesnis būrys jaunikaičių.

Kuomet aukso-sidabro pini
gų vainikai pradėjo įeiti į 
madų—prieš t&kslančius me
tų—tenai, Judėjoje ir kitur 
Mažojoj Azijoje ir Europoje 
paveikslų tapytojų, galima sa
kyti, visai nebuvo.

Egipto civilizacija per dau

technika varžosi už pirmeny-; 
bę (o taip pat ir už didesnį 
skaičių dolerių). Dėl to ir lie
tuviams čia yra daug daugiau 
progų išvystyti savo gabumus 
nei Lietuvoj, kur didelė dau
guma gyvena kaimuose ar 
mažyčiuose miesteliuose, kur 
be bažnyčios, kdių karčiamų 
ir 'keliolikos krautuvių, dau
giau nieko jie nemato.

Musų kultūrinės jėgos yra 
-nemenkos ir čia ant vietos. 
Tik vargas tas, kad kaip tarpe 
visų Amerikos lietuvių, taip 
ir tarpe musų dailininkų bei| į‘j“‘buvo jau ga"na
menininkų nėra sutarties |uu,kšta () iksiai lais Jai,

Įkais ten buvo prasti ir be rin
kių. Graikijoj statulos buvo 
gražios, o paveikslai nekoki.

Tačiau ne visur tapytojai 
gavo mintį pašventinti nupie
štų asmenį šviesiu lankeliu, 
panašiu į piniginį mergų vai
nikų.

Saulės dievas Apollo Grai
kijoj turėjo -turėti šviesų ap
link galvų. Pati saulė yra did
žiausia šviesa.

menininkų nėra sutarties. , 
Kartais vienas kitas choras i 

ar dailės ratelis kiek pakyla, 
bet nesant tam tinkamos stip
resnės organizacijos ir vėl nu
silpsta. O tai vis ačiū tiems 
vaidams, kurie taip yra įsiga
lėję Amerikos lietuvių tarpe. 
Ne tik kad riejamasi tarpe sa
vęs, bet da tam stengiamasi 
panaudoti ir menas, kad pa
traukus į savo pusę daugiau 
kostumerių, nelyginant kaip 
Amerikos politikieriai didesnę 
grupę pritarėjų. Dėl to yra 
daug kalti ir patys meninin- 
kai-kės, nes daug yra tokių, 
kad jei kas jį ar jų pavadino 
solistu ar .soliste, na, o dar pa
gyrė per laikraštį, tai jau tokį 
ar lokių nei su virve prie di
desnės organizacijos nepri
trauksi.

(Bus daugiau)

ŠVIES RINKĖ AP 
LINK ŠVENTOJO 

GALV4

pačių
Judėjoje mergos puošia sa

vo galvas tam tikromis pynė
mis, į kurias įpinta eilė me
talinių. pinigų. t

Nuotaka dėvi sunkius vaini
kus iš pinigų, kur moneta prie 
monetos guli, kaip džiovina
mų morkų griežiniukai su
varstyti ant šniūrelio. Tų pi
nigų virvę ji negali nei dienų, 
nei naktį nusiimti nuo galvos, 
nes jeigu ilgokų laikų butų 
nusiėmus, jai galvų skaudėtų. 
Toks prietaras. Gana praktiš
kas prietaras. Mat, jeigu ji 
tokį piniginį vainikų nusiim
tų, tai ji lengviau galėtų va
gis pavogti, šiaip tai vagiui 
tektų jį vogti sykiu su merge
lės galva, kas butų nelengvas 
darbas, 'kaip Judėjoje.

Toksai auksinių ir sidabri
nių pinigų vainikas žiba iš 
tolo ir apsiniaukusioje dieno
je, o saulėtoje — spinduliuoja.

Aukso ir sidabro monetų 
ant galvų -nešiojimas, sako 
.John Whiting (“National Geo- 
graph Magazine”, gruodis, 
1929 -m.«), turbūt, dąvė senovės 
tapytojams, mintį uždėti gel
tonų (ar auksinę) rinkę ap-

Kinijoje nuo senų laikų ti
kima į didžiųjų deivę, kuriai 
aplink galvų įtaiso didelę au
reolę iš geltonų blizgučių pa
našiai, kaip Vilniuje Aušros 
Vartų dievo motinos.

Pinigai žėrinti ant mergų 
galvų galėjo tapytojams, tiktai 
patvirtinti praktiškai tų jų 
mintį, kad gerasis žmogus, 
šventasis turi turėt nepapras
tų šviesų aplink galvų.

Evangelijose minimas švie
sa prasmėje gerų darbų, o 
tamsa — prasmėje blogumo. 
Iki šiol poetai šviesų ir tamsų 
tokiose pat prasmėse vartoja, 
kad ir kaikurie negirdėję evan 
gelijos.

Mergelės pinigai ant jos 
galvos ne vien tiktai medžia
ginis pasirodymas, šitoks pa
sirodymas gauna ir “ideališ
kų” ir ‘'idealistiškų“ prasmę. 
Toksai vainikas yra ir papuo
šimu, ir priminimu šviesos 
ari>a gerumo. Taigi poetišku
mas kyla iš to piniginio vai
niko. Už pinigų gali gauti vis- 
sų gerumų. Nors gali gauti ir 
visokį blogumų, bet apie tai 
paprastai žmonės
tiktai nepaprastai padėčiai 
esant, kilus rūstybei, ypač po
litiniuose nesutikimuose visus 
net ir gerus priešo dalykus 
paverčia blogiausiais ir tam
siausiais. Liucįpierius, 
vertus tų žodį lietuviškai — 
yra Šviesos Nešėjas, tapo pa
darytas tamsybės karalium, 
visų velnių tėvu užtai, kad jis 
pasipriešino valdžiai, neklausė 
ir nepasidavė jai, norėjo, tur
būt, visų šviesų atidengti žmo
nijai. Tas valdytojams prie
šinga. Ir šventieji neturi visos 
šviesos: turi jos tik po lanke
lį aplink galvų.

—Juozas Buktiškis.

nekalba;

ar rusės 
prisiglaudę prie Lietuvos ba
leto ir imdami iš Lietuvos 
Valstybės algas iš (lietuvių juo
kiasi, tai milinis nėra kų apie 
juos perdaug ir tupintis. Lai 
jie gauna sau leidimų dr lėšas 
ir atyąziavę <čia 'šoka. iManau, 
kad vargu oria atsiras bent 
vienas lietuvis, kuris ttam prie
šintųsi.

Vėl, jei mes ;ria Ihutumem 
įtidk Stįpnųs ir ausiorganizavę, 
Itai ga^l iir galėtumėm kuo pa- 
gelbėti bobt žymesnėms Lic- 
iluvos (dailės jogoms į <čia atke
liauti ar pagaritrdludti. Bet 
šiaip, kų mes galime padaryti, 
Lai nebent per spaudų jpasigin- 
;čy tį—<pauikrifiku.0ti.

Didėlis darbas ant vietos
Mes mėgstame gii'tis, kad 

šioje progų ii’ laisves 
mu$ų Jautos ^žmonių 
arti' vieno milijono, 
apie vienas trečdalis
miusg .tautos. Iš <jų .didelė did
žiuma randasi didesniuose ar 
anažeainuosc (miestuose, kur 
ne tik šios šalies, bet ir kuone 
viso pasaulio *mcnas, dailė ir

šalyje 
gyvena 
tai vra 

visos
Goshen, N. Y. — Netikrų nikelių (penktukų) fabrikas ir 

jo operuotojai. .Savo fabriką jie buvo įsitaisę farmoje. Per pe
reitus metus jie padare 1,000,000 nikelių. Federalės valdžios 
agentai ‘užtiko fabrikų ir suėmė visus netikrų pinigų dirbėjus.
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Reduces COLDS

Pas mus randai kelios po 
nios, kurios lab'ii trokšta ^gar

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras, kuris Kazio Steponavičiaus vedamas ,dainuos šį sekmadienį pp 
Steponavičių Koncerte, Sokol svetainėje, 2343 S. Kedzie avenue. Koncertas prasidės 6 vai. vak.

visokių 
gali pa- 

kokia 
vieno

upes 
srau 
nešti

ANTROJO transatlantinio skridimo darbas ei
na prie užbaigos. Skridimas turės įvykti šį pa
vasarį. Prieš pabaigą gegužes 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.

žinoma, pa 
labai s kruni

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingoa

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 dolerių iš sa
vo iždo. Prašome kur yra galima surengti balių, 
vakarėlį ar kokią kitą pramogą skridimo naudai.

S ORE TUROAT
! ■ ■ 

Listerine beveiK unoine Valiai 
užmuša turinčias bendrumo 

«au paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas ipalengvina jjusų 
gerklę, kada bakterijos fa su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ns- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studįjavimas 102 žmonių lai-

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

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.

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 ra- 
pinasi gauti diplomatinius leidimus iš tų šalių,

Aukas prašome siųsti iždininko, Justino 
Mackevičiaus, vardu.

Musų kolonijai trūksta 
profesionalų. — Turi
me lietuvį graborių. 
— Keistai mirė vie
nas jaunas lietuvis. 
— Skurdžios laidotu
vės. — Moterys, ku
rios labai trokšta pa
sigarsinti.

Teprašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

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

Baltimorės Lietuvių Skautų 
Draugove No. 145 po vadovys
te draugininko, Vaslovo Kačin
sko, rengia vakarėlį kovo 20 
dienų, 8 vai. vakaro. Dalyvaus 
Lietuvos pasiuntinys, gerbia
masis Dr. M. Bagdonas. Balti
morės lietuviams bus .proga pa
tirti, ką Skautai atstovauja. 
Vakarėlis susidės iš skautiškų 
demonstracijų, žaidimų, prakal- 
bėlių, krutamu jų paveikslų ir 
skautiškos parodos.

Lietuviai įdomaujantys lietu
vių jaunuolių gerove; prašomi 
atsilankyti. įžanga veltui.

Parengimas bus laikomas Lie
tuvių Amerikos Atletų Klube, 
539 Washington Botilevard.

Draugovės Taryba.
Bet prie upes nesėdėsi. Rei

kia eiti toliau ir žiūrėti. Man 
rodėsi, -kad reikia eiti į rytų 
pusę; į tų pusę, kur saulė te
ka. Taįp ir padariau. Einu sau 
ir galvoju: kur aš: nueisiu? 
Kų aš rasiu? Kas manęs lau-

LISTERINE
relievės

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

4739 Squlh Halsted Street, Chicago, TU.
JUSTINAS MACKEVIČIUS, Iždininkas. 

2324 South Leavitt Street, Chicago, III.
BRONE BITAUTIENE.
DR. A. L. DAVIDONIS.
ADV. A. A. DOBBS—Dubickas.

J-. HERTMANAVIČIUS.
GEO. i. STUNGIS.

Kovo 17 d. Šv. Petro lietuvių 
svetainėje įvyks Juozapų ban
kietas. Prasidės 12 vai. dienos, 
o 1 vai. po pietų bus atkartota 
vaidinimas veikalo “Valkata”. 
Įžanga visiems dykai.

Visus kviečia atsilankyti ren
gimo .komisijos nariai:

Juczas Staponkus ir 
Juozas Visniauskas.

> KULTŪRA NO. t
Puikus šių metu Yaujas ir idonius 

numeris, kurio turinys yra sekamas:
Fašizmas ir imperializmas —- Uk-; 

rainos klausimas ir Lenkija. Komu
nistinės pedagogikos kritiška Apžval
ga. Laiškas “Frank Kruko” autoriui1 
ir daugelis kitu įdomių straipsniu. 
76 pusi. KAINA TIKTAI 45 centai— 
Galima gauti NAUJIENOSE. .

A splendid cheese 
food for children

It Bpreads jpjž 
sllces 

ioaets 
-skreite

Kiekvienas 
draugjų.

Tačiau 
trūksta, būtent,
Neturime nei

nei vai

ri. netikėtai pušimi 
Strakauckas. Žino 
dar gana jaunas, — 

amžiaus. Jis

SIUSKITPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

DIGESTIBLE 
AS MILK 
ITSELF1_

bes ir populiariškumo. Prie 
kiekvienos progos jos stengia
si pasigarsinti. Prieš kiek lai
ko jos sumanė įsteigti kliubą. 
Ilgai jos galvojo, kol sugal
vojo tinkamų vardų tam savo 
kliubui. Pagalios, sugalvojo. 
Būtent, Linksmas Kliubas.

Iš karto į klubų susirašė 6 
narės. Vėliau dar prisidėjo 
dvi. Tokiu budu kliubas su
sideda iš aštuonių asabų.

Apie savo susirinkimus jos 
labai mėgsta kalbėti. Susi
renka jos pas kokių narę pie
tų pavalgyti ir štai, žiūrėk, 
laikraščiai jau rašo “socaidės” 
skyriuje apie kliubo veikimų. 
Pagarsinama net iš kalno vi
sokie Washington, St. Pat- 
rick’o ir kitokie pietus.

Kam visa tai reikalinga? 
Kokia nauda iš tokio kliubo? 
Sekti “sosaidės” madas, ne
manau, kad yra išmintinga.

Jau artinosi vakaras. Nuta
riau nakvoti kitame upės pa- 
ikrantyje. Visas šlapias,—dre
bėjau. Išsivyniojau savo laga
minų. Viduryj lagamino susi
radau dar sausų degtukų. 
Tuojau įsusikuriau ugnį. Išsi
džiovinau. Biskį užsikandau. 
Atsiguliau prie ugnies ir sal
džiai užmigau. Rylų, išsimie
gojęs, pamačiau,' kad čia, ki
toje upės pusėje, gyvėlia kiti 
žmonės. Bet čia niekas man 
nepažystama, nežinoma. Su
gaus mane tie nežinomi žmo
nės, nužudys ir bus mano gy
venimo galas.

■Darbai pas mus prieš kiek 
laiko buvo pradėję kiek ge
riau eiti, bet dabar ir vėl su
silpnėjo. Iš dirbtuvių jau pra
deda darbininkus atleidinėti.

Patartina iš kitų miestų dar
bininkams pas mus nevažiuoti, 
nes čia tik vienas vargas.

— F. J. Edkins. .

Kovo 3 
rė Kazys 
gus buvo 
apie iki metų 
mėgdavo dažani įsikaušti. Dė- 
liai to jam teko ir kelis kartus 
šaltojoje išs i pagirioti.

Kovo 2 d. jis gerokai paūžė. 
Apie 2 vai. ryto ėjo namo. 
Matomai, pavargo ir sumanė 
pailsėti. Atsisėdo prie vieno 
namo porčių ir užmigo. Kaž
koks praeivis pastebėjo jį ir 
pašaukė policijų, kadangi jis 
beveik jokių gyvybės ženklų 
nerodė.

Policija nusivežė jį. Ant ry
tojaus iš policijos stoties se
suo gauna žinią, kad jos bro
lis jau miręs. Gal mirtis įvy
ko dėl alkoholio, o gal dėl 
šalčio.

Gavusi pranešimų apie bro
lio mirtį, sesuo nebežino nei 
kų daryti, nei ko stvertis. Ve
lionis nepaliko nei pinigų, nei 
apdraudos. Nėra tiesiog iš 
ko jį laidoti. Kiek buvo var
go, kiek rūpesčio, kol šiaip 
taip buvo .sukelti keli desėt- 
kai dolerių padengimui laido
tuvių iškaščių 
laidotas tąpo 
niai.

Tai turėtu 
visiems, kurie 
kiai draugijai ir neturi ap
draudos. Kai jie miršta, tai 
savo giminėms ir draugams 
padaro didžiausių nesmagu
mų. Dažnai giminės ne tik 
savo paskutinius centus išlei
džia laidotuvėms, bet dar ir 
įsiskolina. O .dabartiniais lai
kais, kada žmones dr šiaip vos 
galų su gulu suveda, tokios 
nenumatytos išlaidos -sudaro 
didelę naštą.

kia? Visur aplinkui, kaip tik' 
akys užmato, vien tik ganyk
los žaliuoja. Aš tais žaliais 
žolynais ir einu į rytų pusę. 
Po pusiaudienio, pamačiau iš 
tolo bakūžes. Ten, tur būt, kas 
nors gyvena? — pamaniau. 
Artinosi vakaras. Aš nutariau 
neiti arti prie tų bakužių, bet 
susirasti sau nakvynę tuose 
žolynuose. Taip ir padariau. 
Prisiroviau sausesnės žolės, 
pasiklojau ant žemės, atsigu
liau, susivyniojau į užklodę ir 
užmigau.

Tų naktį aš neblogai miego
jau. Pabudau jau saulei pate
kėjus. Gulėdamas girdžiu neito
ji manęs kolų tai šlamėjimą. 
Pakėliau galva ir žiuriu. Nagi 
penkios ožkos ėda ^olę visai ne
toli manęs. Pamatęs tas ožkas, 
aš atsisėdau ir pradėjau į jas 
žiūrėti. Visos penkios ožkos ir
gi pradėjo į ^irano žiūrėti.

Po kiek laiko išgirdau juo
kus ir kalbų. Kas čia dabar at
eina? Kokie žmonės prie 'ma
nęs artinasi ?'1AŠ; Sėdžiu ir lau
kiu; kas čia^toliau bus? Atbė
ga juokaudamos dvi merginos. 
Iš sykio jos imah patiko. To
juos sveikos, i, raudonskruostės. 
Jų veidai parudavę nuo satilės; 
taip kaip, italijonų. O jų kojos

* '4ir rankos itaip gražiai atrodė, 
jogei skulptoriui butų 'tikrai 
puikus modeliai. -

Grand Hapids, Mieli. — Iš 
musų kolonijos retai kada te
pasirodo laikraščiuose žinu
čių. A tuo tarpu -kolonija yra 
gana nemaža. Gyvena čia pu
sėtinai skaitlingas lietuvių bū
rys. Turime ir visokių biznie
rių, kaip tai: groserninkų, bu- 
černinkų, kriaučių ir šiaučių. 
Žinoma, dabartiniais šlapiai- 
siais laikais aludininkų yra 
-daugiausiai. Aludės tai tikrai 
dygsta, kaip grybai po lie
taus.

Daug randasi 
draugijų 
sirinkti tokių 
jam patinka, 
dalvko mums 
profesionalų, 
daktarų, nei dentistų 
sti ninku.

Prieš kiek laiko susilaukė
me graboriaus. Tai p. Stasys 
Bartuškevičius. Žmogus' la
bai mandagus ir malonus. Ta
čiau nežinia dėl kokios prieža
sties ant jo neturi geros akies 
vietos kunigas. Jei miršta ko
kis pa rapi jonas, tai kunigas 
visuomet yra pasirengęs reko
menduoti kokį nors svetimtau
tį graborių, o ne savo tau
tietį.

Dėliai to kariais kyla ir ne
susipratimai. Daugeliui para- 
pijonų toks kunigo nusista
tymas nelabai tepatinka. Šiaip 
ar taip, jie visgi geriau norė
tų turėti reikalų su savo žmo
gumi. ’ ‘ ‘

SLA. 60 kuopa yra nusista
čiusi remti lietuvių graborių. 
Ir tai gerai. Lietuviams vie
nybė yra tikrai reikalinga. 
Tas pat kunigas juk pragyve
nimų daro iš lietuvių, o ne iš 
-svetimtaučiu.

Mano valtis įkliuvo į kažin- 
kokį žolynų. Aš, kiek tik galė
damas, rankomis pradėjau 
kastis. Išsikasiau iš vidurio 
upės; iš tos sriaunumOs. Biskį 
lengviau nųin aut širdies: pa
sidarė. Išgriebiau beplaukian
čių medžio šakų 
žio šaka pradėjau 
irtis. Dasigavau į kitų 
krantų. Nudžiugau!

Su ta mėd- 
sniarkiau 

upės

(Naujoji Zelandija)
Kol dar buvau netoli nuo 

upės kranto, tai 
pusė bėdos, b^t 
dasikasiau į vidurį 
vanduo ten buvo d a lig 
nesnis ir mane pagavo 
Dabar, pamaniau,—tai jau bus 
galas. Aš susiriečiau vAlty, ap
kabinau savo mantų ir laukiu, 
kada apvirs mano valtis ir aš 
įkrisiu į vandenį. Vanduo taš
kėsi iš visų pusių. Sušlapau. 
Ir neša mane vis .tolyn ir to
lyn ir tolyn!... Kur aš nuplau
ksiu? Kur mane nuneš?...

AMERIKOS LIETUVIŲ TRANSATLANIINIO 
SKRIDIMO SĄJUNGA.

VALDYBA:

:ina įjusą

Ir Listerine yra 
_ i '»»- 

Auargtu 
___  ___ _ TOŽ žmonių lai* 
ke 2 % žiemos; mėnesių pą* 
rodi, kad tie, kurie pkmm 
gerklę su Listerine tiktai H 
tesirgo Šalčiais, turžjo 56 
trumpesnius ir U lengvesnius 
už tuos, kurie - nesiplovi. 
Lambert Pharmacal Co., '8t 
Louis, Mo.
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Dainininkės Onos 
Katkauskaitės pasi
sekimai Civic operoje

RADIO
Gražus ir įdomus radio 

programas patiko 
klausytojams

Chicagieėiams žinoma daini
ninkė laimėjo laurus Netvarko 

operoje.

RAŠO—NORA
Bešokant svetimtaučių spau

dų iš muzikališko pasaulio 
veikimo, kažin kodėl kiekvie
nas pranešimas liečiantis lie
tuvius visuomet greičiaus at
kreipia domę šių žodžių rašy
tojos. Rodos, kad iš viso pus
lapio įvairiausių aprašymų 
skirias ir šaukias džiaugsmin
gai, “Žiūrėkite, ir mes lietu
viai pradedame priaugti prie 
tautų, kurios turi reikšmės 
pasaulio kultūringuose dar
buose, nors mes, kaipo lietu
viai, savistoviai dirbdami, esa
me dar visai jaunučiai, netu
rime ilgų metų istorijos ant 
kurios galėtume, kaipo toki, 
atsiremti,—gauti paspirtį. Bet 
mes turime norų, ir kur yra 
noras, ten yra ir būdas’.“

Ir taip be varstydama pusla
pius įvairių muzikos žurnalų 
matai, kad panelė Ona Kat- 
kauskaitė, gyvenanti Connec- 
tieut valstijoje, būdama sųvi- 
ninkė ypatingai turtingo mez
zo soprano-contralto balso, tu
rėdama vaidybinių gabumų ir 
gamtos apdovanotų gražumų, 
bėgyje paskutinio mėnesio 
dainavo Civic Operos persta
tymuose Mosque Teatre, New- 
ark, N. J., sekančiose operose: 
Cavaleria Rusticana (Mascag- 
ni), La Forza Del Destino 
(Verdi) ir Faust (Gounod). Iš 
aprašymų, matyti, kad p-lė 
Katkauskaitė turėjo didelio 
pasisekimo, ir žinant jos, kai
po dainininkės, resursus ir 
vaidintojos gabumus, mes ži
nome, kad ji nueis toli savo 
paskirtoje profesijoje.

Chicagietės H. Rartiish 
pasisekimas

Atsivertus puslapį kito žur
nalo skaitau, kad vietinės La 
Berge Operos klasės perstaty
me Samson ir Delilah, vietine 
lietuvaitė dainininkė “Helen 
Bartush buvo žavinti Delilah, 
kartu išžiuroje ir balse. Jos 
tonas buvo puikiai valdomas, 
išreiškimas geras ir delikat- 
n urnas frazėse ir intonacijos 
visuomet buvo rūpestingai 
globojami.“

Kadangi šį specialį perstaty
mų turėjau malonumo maty
ti, negaliu praeiti nepasakius, 
kad p-nu' ^artush buvo ypa
tinga pažiba . <oektaklio ir 
užsitarnavo daug _'-*dito už 
išpildymų šios, kaip muzika- 
liškai taip ir vaidybiniai, sun
kios rolės. Daugiaus jėgos 
musų muzikos mylėtojams, 
jos skleidėjams.

Praeito antradienio vaka
re, Peoplcs rakandų krautu
vių duodamam radio p-rogra- 
me buvo padainuota daug 
rinktinų dainelių ir pasakyta 
svarbių kalbų bei pranešimų. 
Muzikai? programo dalį iš
pildė gabus dainininkai ir 
dainininkės, kuriems vado
vavo muzikas Kazys Steponą- 

• v • V1C1US.
Dr. J. Kavarskis, M. D. pa

sakė įdomių kalbų iš sveika
tos srities, o Peoplcs rakandų 
kompanijos pirmininkas M. 
T. Kežas, pranešė apie dide
lius ir nepaprastus Peoples 
krautuvių prisirengimus vi
suomenės patarnavimui pava
sario laike.

Rengs “Peoples Krautuvių 
Rėmėjų Dieną“.

Jis pranašė, kad krautuvės 
yra paskyrę koletų tūkstančių 
dolerių vertės visokių naudin
gų dovanų tiems, kurie su pa
vasariniais pirkimais lankys 
Peoples Krautuves. Programo 
vedėjas, J. A. Krokas aiškino, 
kad tų dovanų išdalinimas 
įvyks 30-tr dienų birželio me
nesį, Birutės Darže, ir tų die
nų vadinasi “Peoples Krautu
vių Rėmėjų Diena“. Į jų bus 
sukviesti visi šių krautuvių 
rėmėjai ir jų draugai. (sp.)

Muzika, dainos, pata
rimai

Muzika, dainos, skelbimai, 
ir įdomus patarimai įdomino 
visus Progress Furniturc krau 
tuvės klausytojus praėjusios 
nedėlios rytų.

Naujos Gadynės choro dvi
gubas maišytas kvartetas ypa
tingai gerai užsirekomendavo 
savo sutartinu dainavimu, po 
vadovyste J. Steponavičiaus, 
pateikdamas keletu naujų ir 
labai gražių kompozicijų.

Advokatas K. (ingis pritai
kė savo paaiškinimus prie šių 
dienų įvykių. O programo ve
dėjas supažindino klausyto
jus su daugeliu naujų pavasa
rinių prekių. — Jostra.

Laiškai Pašte

Patarimas - Perser
gėjimas Tavernų 

Savininkams
Pataria apsižiūrėti, kad bute* 

liai turėtų valdžios štampų.

Beveik tūkstantis lietuvių da
bar yra tavernų biznyje. Jie

Šie laiškai yra atėję iš Eu 
ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriausįjį pašta 
(Canal ir Van Buren streets) 
langelio, kur padėta iškaba at
siimti. Reikia klausti prie “Ad- 
vertised Window“.

902 Butkevicaite Viktorija
906 Gajdos Jan.
909 Greblitfnos Jonos
911 Grumblis John
912 Gudijoniene Mrs. Julijo

na
913 Gturevitch Miss M.
915 Jasiunas Charles
916 Jimkienei Teklei
932 Stankewice Jos.
933 Tamoshunas John
934 Tigas Ella
935 Trizui M.
937 Turyko Thos.

Chicagos Lietuvių choras “Pirmyn“, kuris šį sekmadienį dainuos pp. Steponavičių Koncerte. Kon
certas įvyks Chicago Šok olų svetainėje, 2343 South Kedzie avenu'e. Prasidės 6 vai. vakare.

Viešas Ačiū neš savo nuosprendį, kurs bus 
galutinas, tai laimėtojos galės

tehez’ were used... ‘Charley’ Well redheads mean excite- 
doing the Rhumba with Mus-' ment and I sincerely hope to
tache Johnny (I don’t know
vvhich was the ni/ttiest... Joe 
imitating an elephant imitat-

dates and stay sober come 
down and let Eve, our Sgt -

see ‘Toots’ down to rehearsal
tonight (Thursday).

ing a swan in the swan dance... 
Little Helen’s footballing bro- 
ther giving his version of ‘Let 
me call you sweetheart’....

Yeah, at this meeting lašt 
months accepted members took 
it out on this months new mem- 
bers. And the dishes were 
washed good, I hope. If you 
new members want to take it 
out o n somebody else, get busy 
and scout up some more mem
bers.

Somebody made a crack 
about the Chief wearing spats 
with corduroy pants! 1’11 tell 
’im when he comes in! Besidos 
it ain’t nice to talk about other 
people (except Johnny’s mus- 
tache). i

Something should be done 
about people likę Bertha, Adele 
(Mr. and Mrs. is the name) '■ 
and Ann. They just šit 
around —.

‘Chief.

PERMANENTS 
Special atpiginta ‘ 

K1NGLETS $2.50 IR $3.50
Special su aliejaus soliucija 

(SHIRLEY TEMPLE) 
$4.00, $5.00 IR $6.50 

Permanents dėl kūdikių QQ 
tiktai ....................... ■ •□O

MUSU
SPECIALYBE 

dažyti ir baltin
ti permanents 
Puikiausi plau

ku stiliai.

Jeigu atsinešit ši apskelbimą 
nuleisim $1 už Permanant 

virš $2.50.

Su kiekvienu $5 permament duo
da $1 skrynute Rosepetal 

Pauderio
R0SE PETAL

BEAUTY SH0PPE
Perkelta 3133 S. Halsted St.

(Auditorija) Tel. Victory 8187

Iš SLA. 198 kp. iš Akron, 
Ohio, per p. F. Švelnį aplaiky- 
ta auka Laisvamanių Et.-Kul- 
taros Dr-jai Kupiškio skyriui 
$6.00.

Iš 198 kp. iždo   ..... $2.00
N. Trumpikas .......... $1.00
K. Kupris, J. J. Vcr- 

siackas ir K. Baubles
po .............     $1.50

Smulkių aukų .............. $1.50

Viso ..........................  $6.00
Pinigai gauta ir nevilkinant 

bus persiųsti Kupiškio skyriui.
—Dr. A. L. Graičunas

Dvi puikias dreses laimės 
už parašymų laiško

Su šio mėnesio 20 diena baig
sis Maurice Cloak Co. radio 
kontestas.

Kuri moteris ar mergina šio 
kontesto laiku pia^Jys^ laiškų 
į Maurice Cloak Co. adresu 
4726 So. Ashland avė. ir aiš
kiai pasakys kas jai geriausia 
patinka “Naujienų“ radio prog- 
ramuose, turės progų laimėti 
dresę $10.90 vertės arba $6.90

Laiškai turi būt rašomi raša
lu arba rašoma mašinėle. Turi 
būt adresuojami į Maurice 
Cloak Co. augščiau minėtu ad
resu. Laiške turi būt pasakyta, 
kas geriausia patinka “Naujie
nų“ rytiniuose ar vakariniuose 
radio programuose, — dainos, 
muzika, kalbos ar šiaip skyrium 
kuris dainininkas ar dainininkė.

Komisija laiškų gerumui 
spręsti susideda iš adv. K. Jur- 
gelionio, Antano Vaivados ir 
Frank Bulavv. Kaip komisija iš-

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

išsirinkti dresę Maurice Cloak 
Co, krautuvėje, vertės $10.90 
ir $6.90.

■ ■■"A NIEŽANČIOSES KRAUJAIS TEKA■ W Nereikia piauti
Žymiai Palengvintos su
Rectade No 1 ar 2 žiūrint 

reikalingumo
Didelė Tūba Sup*’"e 50c npc
Rectade Laboratories
64 W. Randolph St., Chicago, 

Kamb. 402, 

BIRUTE
Unaccustomed as I am of 

writing a column I strive and 
strive. I ūse no tact, diploma- 
cy, psychology, toy balloons or 
old razor blades* Instead I ūse 
sleight of hand — which you 
don’t .see at all. Or am T 
screwy? (Emphasis on the I). 
The point is, I have a follow- 
ing. Yeah, and I found out who 
reads my column — I know 
who she is now.

The answer to a maidens 
plea... Toots, listen! At our 
eleetion of officers lašt year, 
a Sergeant-at-Arms was elect- 
ed. Duties of „.a Sergeant-at- 
Arms: Welcome new members, 
make them feeLat home and » F
introduce them sto the chorus 
besides supplying any Inform
ation they might want. I’ve 
asked Sargie (she’s a giri) to 
look for. you Thursday at eight 
o’clock at Sandara Hali, in 
back of the officė. The address, 
yoi? might know it, is 814 W. 
33rd St. I, myself would wel- 
come you with extended arms, 
were it possible. As it is, I 
have a late shift that week, 
and will come to rehearsal late, 
if at all. If you can diteh your

at-Arms take care of you.
Funny or odd sights lašt 

Thursday: Joe trying to serape 
up an acųuaintance with Jerry 
(may I) by pretending an in- 
terest in her spelling (?) 
book... Tenor section trying 
to harmonize with each other... 
Sarge making goo-goo eyes at 
a guy wot doesn’t (not don’t) 
deserve it... The boys getting 
a verbai lashing instead of the 
girls, as usual...

Monday nite at the monthly 
meeting — debating contest 
narrows down to Puishis, Mil 
ler and Mitchell... Three more 
tea-eups, pickles and ‘sanni-

Vienatinis Lietuvių 
DEGTINES 
SANDELIS

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

Lafayette 0401, 4138 ARCHER AVENUE

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

Ateikite ir pasikalbėkite su mumis.

HALSTED EKCHANGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted St

LENDAX
WASH

Rūbų Skalbimui
Didžiausias

MOTERŲ 
PRIETELIUS

Nereikia nei trinti nei virti.
Nereikia lazurko.

; Išbaltina rubus i 25 minutes 
skalbykloj.
Naujausias stebėtinas išradimas.
Išmėginkite tuojau. Parsiduoda 
kvortomis grosernėsė. Jeigu jūsų 
groseris neturi, tai tegul pašau
kia

Pullman 8011

perka degtinę. Bet pirkdami 
degtinę, turi gerai žiūrėti, kad 
ant kiekvieno butelio korko bu
tų uždėta valdžios stampa. Jei 
tik valdžios inspektoriai suran 
da degtinės butelį be stampos. 
tai pirkėjas tokio butelio yra 
nubaudžiamas užsimokėti $10.00 
už kiekvieną butelį be stam
pos. Tą turėtų atsiminti kiek
vienas taverno savininkas.

šį patarimą duoda Interna
tional Wholesale Wines and 
Liąhors, 4611 South Ashland 
Avenue. Sako, kad jau daug 
pinigų valdžiai aludininkai iš
mokėjo bausmėmis už neapsi
žiūrėjimą. Todėl, aludininkai 
pirkdami degtinę, apsižiurėkit, 
kad butų stampa ant kiekvie
no butelio korko.

r ■

PUitK rurv
, <

' Tukt is 
GAKOIMIA, 
THE GUKRD

THE 
Fortais 

ARE - 
OPEN

WHAT 
LIBS 

BEYOHD

LAPSE

MEMORY.

GooDi 
i'll &e 

R.IGHT 
DOV/K1

I say;
HAVE YOU
THE PASS

HIS ARCH EMEMY.OLD KIHG 
SMARLflS OM THe RAMPA0& 
AMD VJILL DO ALL IM HIS 
PO VJ t K TO CAPTUKB you 
SO BE OM YOUK GUARDo

E N T E. R.
AMD AUSY YOUR. VISIT

< B»E A PLeASAHT 
om e.

DBFORE X LfeT YOU EUTER 
TRIS WOMDEKFUL L AM D 
OF JUST 'S PO SI M, X HAVE 
BEEM TOLD BY GOOp KU4G 
GUFFAVV T<? ----- O
. XA/AR.M YouC.

1
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amžiaus. Įstoti galima atsi
kreipus į mokytojus arba pa
rašius laišką tų kursų tvarky
tojui, Dr. Edward G. Punkė, 
Tilden High school rūmuose, 
4747 S. Union avė. (Sp.)

Paštas skundžiasi 
dėl laiškų siunčiamų 

į Lietuva
Prašo lipinti ženklus ant 

pusės voko, ant .kurios 
dedamas adresas.

tos
už-

Chicagos paštas skundžiasi, 
kad daugelis žmonių, siunčian
čių laiškus į užsienio šalis, tarp 
jų Lietuvą, negerai priruošia 
konvertus. Siuntėjai įgijo pa
protį adresuoti vieną konver- 
to pusę, o pašto ženklus lipin
ti ant kitos pusės.

Siuntinių sortavimas ir pa
što naudojamas ženklų štam
pavimo metodas reikalauja, kad 
ženklai butų ant tos pačios pu
sės siuntinio, ant kurios yra 
adresas. Kitaip, neprisilaiky- 
mas tos taisyklės trukdo sku
bų išsiuntimą laiškų ir kartais 
dėl tos 
paspėja 
ką.

Pašto 
lietuvių,
Lietuvon, laiškus adresuoti ir 
pašto ženklus uždėti ant vie
nos pusės konverto. ženklus 
reikia užlipyti dešiniam voko 
šone, viršui. (Sp.)

Lietuviai advokatai 
protestuoja prieš 
Illinois ateivių bilių 
Išrinko komisiją kovai prieš 

pasikėsinimą atimti ateivių 
darbus ir pašalpas

NA0J1ENŲB, CHcagO, ffl,

priežasties laiškai ne
pasiekti laivus j lai-

viršininkas prašo visų
siunčiančių laiškus

šeštadienį laidoja
mas nelaimingai mi
ręs Jonas Shimkus

Amerikos Lietuvių Advoka
tų Draugija pasiryžo išeiti 
prieš drastišką bilių nukreip
tą prieš ateivius, kuris buvo 
neseniai paduotas į Illinois le- 
gislaturą.

Advokatai tam tikslui išrin
ko specialę komisiją, į kurią 
įeina, J. J. Grish, pirmininkas, 
ir nariais, J. B. Borden, Anta
nas Olis, Albinas A. Peters ir 
Ferdinandas Petraitis.

Komisija žada artimiausioje 
ateityje išnešti protestą prieš 
bilių, bet svarbiausias jos 
žingsnis bus užmegzti ryšius 
su kitomis advokatų organiza
cijomis. Komisija kreipsis į 
•kilų tautų advokatus, kviesda
ma juos prisidėti prie kovos 
prieš bilių.

Bilius, kurį įteikė legisla- 
turos narys, Sinnott, reikalau
ja tarp kito ko, atimti pašal
pą ir darbus nuo Illinois gy
ventojų, kurie nėra piliečiais.

Cicero jį pagerbė vo 17 d. septintą vai. vakare, 
vietinėj parapijos svetainėj, 
Washtenaw ir 68 gatvių.

Rengimo Komitetas.

Riaušės prie dirbtu
vės medvilnės rub- 

siuvių streike
Skebės ėmė kolioti ir mušti 

streikuojančias pikietes

Užsimušė iškritęs iš medžio, 
kurį genėjo

BBIDGEPORT.— šeštadienį 
po pietų Tautiškose kapinėse 
bus palaidotas Jonas Shimkus, 
47 metų lietuvis, kuris antra
dienį užsimušė iškritęs iš me
džio. A

Pirmadienį Chicagon 
atvyksta New Yorko 

“Opera Comiųue”

Kūdikių Farmos sa
vininko byla kovo 22

Kovo 22 d., prieš teisėją Fein- 
berg įvyks svarstymas bylos 
“kūdikių Farmos” savininko, 
kunigo Edward L. Brooks. Jis 
kaltinamas operavimu gimdymo 
ligoninės be leidimo.

Micliigane kaltinamasis tu
rėjo “kūdikių farmą” prie Beu- 
lah, kur nevedusios motinos pa
gimdydavo ir palikdavo kūdi
kius auginimu4!.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

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

jis

Oną
An-

velionio kūnas btfs išgabentas 
iš A. Masalskio koplyčios, 3307 
S. Lituanica avenue, kur 
dabar yra pašarvotas.

Velionis paliko žmoną, 
Shimkienę ir dvi dukteris,
na ir Marie, kurios gyvena ad
resu, 3130 Lowe avenue.

Ties tais namais antradienį 
ir jvyko nelaimė. Begenėda- 
mas medį Shimkus netikėtai 
iškrito iš jo ir sunkiai susižei
dė. Sužeistąjį tuojau nugabe
no į Evangelical ligoninę, bet 
jis ten netrukus ir mirė, nuo 
susitrenkimo ir nw kraujo pa
plūdimo, kuris išsivystė iš kau- 
kuolės pramušimo.

Pradėdama gastroles po 
Ameriką, Chicagon šį pirma
dienį atvažiuoja New Yorko 
garsioji muzikalė organizaci
ja, “Opera Comiąue”. Per 
dvi savaites ji vaidins ’Chica- 
gos Auditorium teatre, prie 
Harrison ir Wabash gatvių, 
kur nesenai buvo Monte Car- 
lo Baletas.

Operos artistų sąstatą suda
ro kelioliką solistų, baletas ir 
nuosavas simfonijos orkestras, 
viso, apie 125 žmonių.

Beviešėdama Chicagoje, gru
pė pastatys tris veikalus, “La 
Vie Parisienne”, “Dancing 
Doll” ir “The Gąy Deceiver”. 
Libretai parašyti anglų kal
ba.

Bilietai jau dabar parsiduo
da, nuo 50 centų iki $2.00.

(Sp.)

Ragina jstoti į vald
žios mokyklas užlai
komas suaugusiems

Pavogė nuo troko 
$4,000 vertės taukij

Cicero policijos viršininkas 
ir Cicero Board o f Education 
narys, Michael Solar. Pereito 
Šeštadienį jo pagerbimui buvo 
surengtas bankietas, kariame 
dalyvavo apie 1,500 žmonių.

M. Solar buvo įteikta graži 
dovana, auksinė žvaigždė su 
didžiuliu deimantu viduryje.

Prie rūbų siuvyklos, Smoler 
Boris and Sons, 3021 M. Craw- 
ford avenue, vakar įvyko riau
šės, kuriose dalyvavo skebės ir 
50 streikuojančių siuvėjų mo
terų pikietų.

Pikietos bandė atkalbinėti 
skebes nuo dirbimo laike strei
ko, bet šios ėmė koliotis, ir vė
liau kilo peštynės.

Atvykusi policija išardė riau
šes ir su'areštavo 13 moteriškių.*

SIUSKIT HEk 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON 

lo prašo Lietuvos žmonėse 
tiįp pataria Lietuvos tanky
.............. ............ - -....

r

Ragina legislatura 
suskubti su pa

šalpos biliais
Illinois gubernatorius Hor- 

ner pasiuntė valstijos Icgisla- 
turai raštą, kuriame ragina abu 
butus suskubti ir galutinai su
tvarkyti pašalpos bilius, kurie 
dabar yra įteikti svarstymui.

Illinois valstija ieško naujų 
šaltinių pinigams, kuriais bu
tų galima bedarbius aprūpinti.

Laikai mainosi. Vy
rai reikalauja ali- 
monijų nuo žmonų

~ j, . - ■/ y

Jei moterys gali skųsti vy
rus j teismą ir reikalauti iš jų 
alimonijų, tai kodėl to negali 
daryti vyrai ? >

Taip bent galvojo Frank 
gtone, berwynietis, 1411 So. 
East Avė., Berwyn. Jis krei
pėsi į teisėją David su prašy
mu priversti atsiskyrusią žmor, 
ną duoti jam pinigų pragyve
nimui. Jis bedarbis, o jo žmo
na dirba, dirba ir dvi dukterys, 
todėl jos pinigų turi, o jis nie
ko. Teisėjas į vyro reikalavi
mus prielankiai atsinešė. '

Dariaus-Girėno Pamin
klui Bunco ir Card 

Party

IMPS! Important 
Meeting Tonight

ANT 
PIRMŲ 
MORGICIŲ 
1-8-3-/Ų 
PAGYVE
NIMŲ.

Čia

Muz. Instrumentai
MUŠICAL INSTRUMENTS

GAISRO IŠPARDAVIMAS 
eina visu smarkumu 

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

NUO Rheumatizmo
FOR RHEUMATISM

Tonight, March 14, an impor
tam meeting of the IMPS fpot- 
ball team wiil be held a t 
“Naujienos”, 1739 S. Halsted 
Street Time, 7:30 P. M.

The matters to be discussed 
are very urgent and impor
tam. Ali member reąuested 
to turu out.

A * Montvid, Mgr.

PASKOLOS
ANT 

PATAISYMO 
IR 

MODERNI- 
ŽAGUOS 

NAMŲ.

VYTAUTO 
Building and Loan Ass’n. 

V. P. PIERZYNSKI, Seeretorjr 

4559 So. Paulina St. 
Phone YARDS O14S

su s ir a šit 
ko 
tik
jums reikia

ANGLIS
COAL

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

Siunčiame Gėles Telegramų j 
pasaulio dalis.

viso

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams 

pagrabams.
3316 S. Halsted St

Phone Boulevardr J314. Chicago, III.

ir

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

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

PERKAME Už“CASH”
DEFALTUOTUS MORTGECIUS už 
kurios mokų cash. Taip gi perku ir 
GERUS MORTGECIUS už mažų 
nuolaidų.

Atsišaukite tuojaus pas
M. C. LAZUTKA

3251 S. HALSTED STREET

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocydes

Tikrai geros anglys
iš šiaur. Illinois

Fumace Lump ....------------ $5.60
Nut ......................  - $5.35
Mine Run .......... ............... - $5.25

perkant nemažiau 4 toną.

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

Telefonas Republic 5900
taipgi

3721 E. 100 St. 
Telefonas Sag. 4900 

įsteigta 1913 metais.

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.

PIENINE
DAIRY

LEMONT DAIRY CO.
840 W. 31 St.

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

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai -----  $25.00
$300 kaurai ______________ _ $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

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

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

Teikia įvairiausias pamokas, 
nuo kalbų iki aviacijos; trys 
mokyklos Southsidėje 
Federalės valdžios įsteigta or

ganizacija mokymui suaugusių
jų, kurie neturėjo progos iš
eiti mokyklas. Organizuoja klia- 
sas Southsidėje.

Ta organizacija, EmergCncy 
Educational Program, seniau, 
Civil Works ^duteational Ser
vice, jau turi suorganizavusi 
kliasas, trijose vietose, tarp jų, 
Bridgeporto Felowship Hoųse, 
831 W. 33rd Place, kur vado
vauja Mrs. Alice M. Mauck. 
Ten teikiamos pamokos siuvi
mo, pilietybės, muzikos, virimo 
ir medžio darbo—popiečiais ir 
vakarais.

Trys maskuoti piktadariai 
vakar vakare sulaikė Atlantic 
and Pacific transporto troką 
ir pavogė iš jo $4,000 vertės 
taukų. Trakas vežė taukus iš 
Chicagos į Michigan City.

MARQUETTE PARK. — 
^larąueUe Park Liet. Am. Pi
liečių Kliubas rengia Bunco ir 
Card Party. Pelnas yra ski
riamas Dariaus - Girėno Pa
minklo Fondui.

Ta Bunco ir Card Party 
įvyks ateinantį nedėldienį Jto-

VLADISLAVA KATAUSKAITE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 11 dieną, 9:20 valandą 
ryto 1985 m., sulaukus 16 me
tų amžiaus, gimus Chicago, Iii.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Marcijoną po tėvais 
Pęčiuląitė, tėvą Juozapą, broli 
Juozapą 10 metų, 2 dėdės Mi
kolą ir Aleksandrą Pečiulius, 
tetą Marijoną Adomaitiene, 
krikšto motiną Dorą Pečiulis, 
krikšto tėvą Antaną Bartkų, 
dirmavonės motiną Uršulę 
Maciene, pussesere Michaliną, 
pusbroli Leoną Pečiulius ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
2561 W. 45th St. Telefonas 
Lafayette 7048.

Laidotuvės ivyks pėtnyčioj 
kovo 15 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų i Nekalto Prasidėjimo 
Pan. šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėtą i šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Vladislavos Ka- 
tauskaitės gimines, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsiSvęikinimą.

Nuliude liekame.
Tėvai, Brolis, Dėdes, Tetą, 
Krikšto Motina, Krikšto Tėvas, 
Dirmavonės Motina, Pusseseres, 
Pusbroliai ir Gimines.

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

Šįtuo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvienų

Panedėlį 
Seredą ir 
Pėtnyčią

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

TAIPGI

Mokina aviacijos Tilden High 
School /

Anglų kalbos, pilietybės, siu
vimo, istorijos, econpmijos pa
mokos yrą teigiamos St. Jerome 
mokykloje, prie 28-tos ir Prin- 
ceton gatvių. Gi stenografijos 
(trumpraščių), mašinėlės rašy
mo, aviacijos, istorijos, ętc, 
mokama Tilden High school ru- 
niūose.

Pamokas gali lankyti visi lio

lWwlmi

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

NORTHERN COAL CO., 
3 telefonai

Republic 0600 — Lavvndale 7366 — 
Merrimac 2524

VERONA ANGLIS duoda augštą ši
luma, mažai peleniu 
egg — $6.
— $5.75.
$4.75, 50c. ęxtra už vieno < tono 
sakymus.

GUTTENDORF COAL CQ. 
4257 W. Cermak Rd„ 

Lavvndale 4949

Lump arba 
Mine Run arba Range 

Screenings ar stoker — 
Už-

BOILERIŲ Taisymas
BO1LER REPAIRING

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25<y iki 35% 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO. 

1635 W. Diviąion St.
_______ kampas Marshfield

STOGAI
ROOFING

9 vai. vakare 
iš stoties 
WSBC

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

«

Jurgis Andziulis (Angelus)
Mirė kovo 11 d., 19^5 m., lį valąndą ryto, sulaukęs 61 metų am
žiaus. Kilo iš Rudos kaimo, Višakiu Rudos parapijos, Marijam
polės apskričio.

Amerikoje išgyveno 43 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Julijoną, po tėvais Grine-, 

vičiutė, 3 sūnūs: Antaną, Jurgį ir Joną, 5 dukteris: Marijoną, Oną, 
Julijoną, Petronėlę ir Elzbietą, žentus Pranciškų Getz, Ignacą Zolp, 
Herbert Utz, marčias: Josephine ir Estelle ir 7 anūkus, o Lietuvoje 
brolį Antaną ir giminės.,

Kūnas pašarvotas 1827 So, 49th Ct., Tel. Cicero 3724.
Laidotuvės įvyks šeštadieni, kovo 16 d. Iš namų 9, vai. buą 

atlydėtas į šv. Antano pąrapijos bažnyčią, kurioje ‘ivyks gedulin
gos pamaldos už vėliortfo sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. 
A.uzuuiero kapines. 1 '

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: ‘
Moteris, Sūnus, Dukterys, žentai, Marčios, 
Anūkai ir Ųiipinės.

Laidotuvių dh^tojrius S. P. Mažeika.
Ųel informacijų šaukite I. J. Zolp, Boųlevard 5208.

-...y—....................... . ................. .... . .....................
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Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse
Mutual Trijų 

žvaigždžių .
Kentucky •
Bonrbon

NATHAN
KANTER

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boileriu taisymą ir nitavimą 
sekanti syki paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas dieną Calumet 6884 
nakti Lakview 5490

GYDUOLES
MEDICINE

TJHE BBIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pasaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blėįcorystės 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
TeL VICtory 4965.

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

Padarytas iš švariausių dalių.
Viena pilė prieš kiekvieną valgi, 

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

Rezultatai garantuoti arba graži
name pinigus.

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

RADIO INŽINIERIAI
■ RADIO ENGINEERS
GENERAL RADIO STORE 

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

ir elektros inžinierius.____________

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

MAX KOHN. Turim Rusiškų įr Tur
kiška tabakų, 1728 S. Halsted SU 
Canal 9345.

’■. "I

Lietuviškos 
Degtinis

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujiem 
1789 So. Halsted St. C

•5

C

■y
IP TIRE D

Mutual LiguorCū
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803 •-
* . /

f a
f Vis

recom m e n de d*

i® &

KNYGOS
BOOKS

top 
Itching

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

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašaUnti. Lengvą var
toti visuomet. Visose aptiekose 
85s. 60c, $1.00.žemo
f FO&>’:S KIN «N RlTĄTtO N S
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NAUJIENOS, Chicago, IJL Ketvirtadienis, kovo 14, ’35

Detektyvai atidarė Butmanienės 
saugią dėžulę; rado $2,000

1 nienė, graborius J. J. Bagdo
nas, adv. Julius P. VVaiįches, 
Nikodemas Radis, Povjlaš Za-

* link, Jonas Dailidė ir Thornas 
Butman, Butmanienės, sumiš.

■—‘- - - -  Rytoj vakare atsieta-
PER 7 METUS PAŽINOJO KELLY, SAKO ro idomi “Geresniu

SUIMTOJI; PROKURORĄ PAVADINO
“RUPUŽE”

Namų Paroda”
G

Tęsis du mėnesiu ir įrengta 
Strausą rūmuose, Michigan 
ir Jackson. S

Patyrė, kad Kelly sukrovė turtą beelgetau 
damas:, dėl to turto “karas” tarp 

Illinois ir Missouri valstijų

Rytoj vakare oficialiai ats;- 
darys namų įrengimų, staty
bos ir reikmenų paroda Strauss 
banko rūmuose, prie Michigan 
Avenue ir Jackson Bulvaro.

to 
vo 
vė 
vo

kokių kitų

užginčija 
prokuratu-

Po ilgų tąsynių su Bella But- 
maniene, palikimų teismo in- 
vestigatorius Jack Rubens va
kar pagaliau atidarė jos sau
giąją dėžutę Mid City National 
Banke. Butmanienė, kuri yra 
įkalinta su šešiais kitais lietu
viais už bandymą pasisavinti 
turtingo elgėtos-pabastos Kelly 
$150,000 turtą, pirmiausiai tvir
tino, kad dėžutės neturi.

Vėliau paaiškėjo, kad ji turi 
dėžutę kalbamame banke, bet 
po kitu vardu. Ji pasisavino ko
kio tai kiniečio vardą, ir tuo 
vardu dėžutę išpirko. Vakar ji 
leido investigatoriui ją atidary
ti. Joje terado $2,000 pinigais 
ir keletą asmeninio pobūdžio 
popierių.

Rubens gi tikėjos rasti dėžu
tėje dalį Kelly turto, arba ko
kių įrodymų, kurie inkriminuo
tų ir taip įsivėlusią į bėdą But- 
manienę.

Butmanienė vakar visus šiek 
tiek nustebino savo pareiškimu, 
kad ji pažinojo mirusį James 
Thornas Kelly per kokius sep
tynerius metus, ir kad per tą 
laiką su juo palaikiusi gana ar
timus santykius. Policija spėja, 
gal jo turtas priklausąs Butma- 
nienei, kuri jį užrašiusi Kelly 
vardu, kad išvengti mokesčių 
ar tai padariusi dėl 
priežasčių.

Butmanienė viską
Vakar ir užvakar

ros kvočiama Butmanienė visus 
įtarimus ir kai kuriuos jau pri
rodytus faktus ginčijo ir pareiš
kė prokuroro asistentui Julius 
Sherwin, kad ji visai su juo 
nekooperuosianti Kelly turto 
misterijos išaiškinimui.

“Rupužė!” ji suriko, kai vie
nas iš kvočiančiųjų užklausė 
apie jos finansinius reikalus.

Kelly kūnas vakar buvo per
keltas iš Lietuvių1 Tautiškų ka
pinių į Calvary kapines, kur 
jis buvo palaidotas Šalę moti
nos ir tėvo. Kelly motina mirė 
1892 metais, o jo tėvas, 1905 
metais.

Buvo pasklidę gandų, kad dar 
tebegyvena du Kelly broliai ir 
viena sesuo, bet nežiūrint visų 
pastangų juos surasti, policija 
nieko nepatyrė.

Buvo taipgi kalbama, kad Ke
lly buvęs vedęs ir palikęs žmo
ną, bet tas gandas irgi pasiro
dė nepamatuotas. Jau tikrai 
nustatyta, kad Kelly visą am
žių išbuvo “kavalierium”.

Vėliausi faktai iškelti aikš
tėn liudija, kad Kelly susikro
vė didelius turtus iš elgetavi
mo ir skupaus gyvenimo. St. 
Louis Boatmen’s Banko klerkas 
pareiškė, kad per kelioliką me
tų jis tvarkė Kelly sąskaitas.

Pabasta deponuodavęs pini
gus gana dažnai. Depozitai be 
išimties susidėdavę iš saujų 
smulkios grąžos. Atsinešdavęs 
Kelly visą saują pinigų ir pra- 

. šydavęs užrašyti juos į knygų-

vo, kad pinigų yra tiek ir tiek. 
Bet r kuomet klerkas juos su
skaitydavęs, tai pasirodydavę, 
kad trūksta keliasdešimts cen
tų.

Kelly sukeldavęs didžiausį 
triukšmų, šaukdamas, kad jį 
bandų prigauti, bet pasikarš
čiavęs trukumą padengdavęs.

Nuo 1911 metų, kada jis bu
vo paleistas iš kalėjimo iki mir
ties Kelly teturėjo vieną dar
bą, per kelis metus pardavinė
jo žurnalus ir saldainius trau
kiniuose. Tas darbas jam toli 
gražu neatnešdavo tiek atlygi
nimo, kad jis butų galėjęs su
taupyti kad ir 10% viso palik- 

turto. Todėl, beveik visą sa- 
turtą jis, greičiausiai, sukro- 
iš centų, kuriuos surinkda- 
elgėtaudamas.

žmonės, kurie Kelly atsime
na, pasakoja, jog jis visuomet 
nusiskųsdavęs, kad jam pinigų 
labai trūksta, kad jis nieko ne
turi, ir kartais, per metų me
tus gyvendavęs iš pašalpos. Iš 
vienos St. Louis prieglaudos 
gaudavęs net rubus.

Įdomų faktą apie Kelly sku- 
pumą iškėlė aikštėn vienas chi- 
cagietis, aklas Luciah Forty, 
116 South Loomis Street. Už
vakar jis atėjo i teismą ir pri
davė $10.00 sąskaitą, kurią Ke
lly neatmokėjo jam už butą. 
Pasirodo, kad Kelly, kuris dėl 
kokios tai priežasties nuolat va
žinėdavo tarp St. Louis ir Chi- 
cagos, kartą sustojo pas Forty 
ir pasisamdė butą. Pasisamdė 
“ant kredito”. Jis pasakė For
ty, kad netrukus atvyksiąs jo 
draugas, kuris kartu su juo gy
vensiąs ir užmokėsiąs už kam
barį.

Prisiruošęs vienai iš periodi
nių kelionių į St. Louis, Kelly 
išdūmė nieko savininkui Forty 
nesakęs, ir tokiu budu jo pri
žadėta nuoma už kambarį liko 
nemokėta.

Oficialiai paroda prasidės 8 
vak. su specialiu progra- 
kuriame dalyvaus Chica- 
miesto ir federalės vald- 
atstovai. Ji tęsis du mė-

vai.
mu, 
gos
žios
nešiu laiko ir kiekvienas chi- 
cagietis galės jų aplankyti vel
tui, be jokio įžangos mokes
nio.

Atidarymo iškilmėse daly
vaus majoras Kelly, Percy Wil- 
son, Federal Hoi.'sing Adminis
tracijos distriktinis viršinin
kas, George W. Young, Asso- 
ciation of Commerce pirminin
kas Patrick F. Sullivan, Chi- 
cagos Building Trades Council 
pirmininkas ir daugelis kitų. Į 
atidarymo 
čiamas ir 
vas.

iškilmes yra kvie-
“Naujienų” atsto-

rengia Chicagos 
Housing Program” ko
sti kuriuo kooperuoja 
Housing Administra-

Parodą
“Better 
mitetas, 
Federal 
tion.

Parodos tikslas esąs didinti 
darbus statybos šakoje ir ska
tinti bendrą biznio pagerėjimą. 
Tarp išstatytų eksponatų bus 
įvairiausi namų įrengimai, sta
tybos matriolai ir statybos reik- 
menys. (Sp.)

Baigė mokslus Chica 
gos universitete 
gavo medalių

“Karas” tarp Missouri ir 
Illinois

Dėl Kelly kelionių tarp St. 
Louis ir Chicagos dabar kilo 
netikėtas ginčas tarp Illinois ir 
Missouri valstijų. Missouri tvir
tina, kad Kelly tikrieji namai 
yra St. Louise ir kad dėlto jo 
$150,000 priklauso Missouri val
stijai. Chicago gi tvirtina, kad 
Kelly nuolatiniai gyveno Chica
goje ir todėl pinigai priklauso 
Illinois valstijai.

Kartą abiejų valstijų atsto
vai tiek įsikarščiavo besiginčy
dami, kad vos nesusimušė. Mi
ssouri valstija yra pasiryžusi Chicagos universiteto, kuria

me su pasižymėjimu baigė po
litinių mokslų kursus.

P-s Varkala buvo apdovano-

Kelly bandydavęs prigauti 
banką

Klerkas toliau pastebėjo, kad 
Kelly skupumas buvęs stebėti
nas. Net depozituodamas pini
gus jis kiekvieną kartą bandy
davęs banką prigauti. Papylęs 
pinigus prie langelio pareikšda-

Firmą suinteresavo Lietuvos 
grybais Lietuvos*konsulas Chi
cagoje, Antanas Kalvaitis. Kon- 1 
šulo pastangų dėka buvo gau- tuvių Pulko Imas vaikučių organiza* 
tas ir užsakymas. Minima irn-, tėvai ir motinos kviečiami susirinkti

į vak., Mark White Sųuare svetainėje 
prie Halsted ir 30 gatvių. Tėvai 
būtinai atsilankykite.

Kviečia Valdyba.
Roseland. — Penktadienį, kovo 151 

d. 7:30 vai. vak. Darbininku svetai
nėje, 10413 Michigan Avenue įvyks 
Kliubų ir Draugijų Susivienijimo su
sirinkimas. Bus svarstoma svarbus 
reikalai Susivienijimo labui. Nariai 
ir narės kviečiami atsilankyti pas
kirtu laiku, taipgi kviečiami atsijan- 

Kūne norite prisirašyti prie 
Susivienijimo. Sekretorius.

West Saldės ir 18-tos Kolonijų 
Lietuvių Piliečių Atydai.

Pėtnyčios vakare 7:30 vai. kovo- 
March 15 d., įvyksta pirmutinis 21 
Wardo Lietuvių Piliečių Sąjungos 
susirinkimas Dievo Apveizdos parap. 
svet., 18-tos ir Union gatvių. Visi 
lietuviai West Saidės ir 18-tos kolo
nijos kuriems rupi lietuvių būvio pa
gerinimas 21-mame warde yra 
čiami atsilankyti i ši istorinį 
rinkimų. Bus daug svarbių 
simų aptarta ir ši Lietuvių 
čių Sąjunga galutinai įkurta.

. PRANEŠIMAI Į
Tėvų Susirinkimas,— Jaunų Lie- 

mu,,, c.j08 kuriuos mokina P. Sarpalius

porterių firma per sezoną Chi-' d’ ?:C?<VsaŽ*
1 v 1 e ( vnV MnrV WhitA Rfiiinra avpfmnnm

jcagos distrikte parduoda gry
bų i.‘ž pusę miliono dolerių.

Šiandien Bridgepor- 
to ALTASS skyriaus 

susirinkimas
BRIDGEPORT.— Bridgepor- 

to ALTASS skyrius šįvakai 
šaukia svarbų savo narių, drau- ovepuiiaviviuB, Jru *

choro ir Chicagos Lietu- at,stov1 lr Oąrbuotojų su-

‘ * < ■■

Kazys Steponavičius 
myn” < 
vių Vyrų choro mokytojas, Chi
cagos Lietuvių .Simfonijos or
kestro vedėjas; ir, smuikinin
kas. Jis smuikuos, Steponavi
čių Metiniame Koncerte šį sek
madienį, sugrodamas Mozarto 
Concerto smuikai* ir keletą ki
tų numerių. > ’

sirinkirfiąi. Susirinkimas yra 
tuo svarbas, kad jame bus to
liau tęsiamas1 priruošimo dar
bas didžiuliam bazarui, kurį 
skyritis nutarė rengti skridimo 
naudai.

kvie- 
8US1- 
klau- 
Pilie-

Organizavimo Komisija.

CLASSIFIEDADS
Furniture & Fixtures 

Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fiztures

1900 S. State St. CALumet 5269

r*

20,000 kenų grybų iš 
Lietuvos atvežta

Visi nariai, atstovai ir veikė
jai, taipgi nariai iš kitų AL- 
TASS skyrių yra kviečiami su
sirinkti Universal Kliube, 812 
W. 33rd street, 8 vai. vakare. 
Sale randasi antram aukšte.

Valdyba.

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

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

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

Mes perkame ir parduodame nau
jus ir vartotus įrengimus.

Pamatykit mus pirmiausia.
GREEK AMERICAN STORE 

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

—o—
r

Chicagoje
Viena stambi importerių fir

ma Chicagoje šiomis dienomis 
pertraukė iš Lietuvos 20,000 
skardinių konservuotų grybų. 
Grybai yra išimtinai baravikai 
ir jie skaitosi geresnės koky
bes, negu grybai importuoti iš 
Lenkijos, Francijos, ar kitų 
Europos šalių.

Skardinės yra dvejopo dyd
žio, Mažesnes parsiduos po 15 
centų, o didesnės po 35c. Gry
bus parduos, apart; kitų įstai
gų, viena stambi valgomųjų 
daiktų krautuvė miesto cen
tre. , |'

Importeriai, pamatę kokios 
aukštos kokybes LĮLietuvoš gry
bai yra, tuojau ||žsąkė 100,000 
skardinių daugiau. fl

Iš New Yorko grįžo 
SLA. iždo globėja, 

p-lė Mikužiutė
Užvakar iš New Yorko Chi- 

cagon grįžo p-lė Eufrozina Mi
kužiutė, SLA Centro iždo glo
bėja. Ji dalyvavo Pildomosios 
Tarybos posėdyje, kuris nusi
tęsė suvirš savaitės laiko. New 
Yorke p-lė Mikužiutė viešėjo 
apie dvi savaites.

LIEKANOS 
Pasaulinės Parodos

Visas materijolas parsiduoda už 
bargeno kainas. įskaitant dešimts 
milionų pėdų plywood, plasterboard, 
celotex, grūdintas masonite, pilnas 
elektriškas įrengimas su flood švie
somis, svičiais, lempelem, dratais, 
conduct pipe. gatvių šviesos, ir t. t. 
Plumbingai, kaip tai toiletai su 
flush valves, 
10,000 tonų buflavojimui plieno, kaip 
tai beams, ir 
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 į Pasaulinę Paroda iš 
31-mos gatvės 

■ CALUMET 7350.

BILLIGHEIM COMPANY 
KRAUTUVĖMS JTAISAI

Nauji ir Perbudavoti Barams, 
Lunchruimiams, Bučemėm, Kepyk
lom, Delicatessen {taisai, ir L t 
Specialus įtaisai ant Užsakymo. Per
kam

lavatories, ir t. t.

kolumnos iš ble-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Du gaisrininkai sunkiai 
sužeisti

Du gaisrininkai buvo sunkiai 
sužeisti, kai jie buvo numesti 
nuo kopėčių, 'begesinant gaisrų 
name, 2709 Prairie Uvenue.

J

MADOS MADOS MADOS

Senus arba Priimam i Mainus. 
1607-11 So. State St

VICtory 8370

PARDUOSIU 4 kambarių beveik 
naujus fornišius už cash arba mai
nysiu ant automobiliaus. Ant. Jur
kus. 3225 Lituanica Avė.....

Miscellaneous 
įvairus

KAS NORITE važiuoti su ma
nim i Miaini Florida kovo 28 d. 
Važiuoju su Buick automobilium 5 
pasažieriu.
nes išlaidas proporcionaliai. Atsišau
kite Tel. Belmont 7899.

Reikės padengti kelio-

Personai

DON’T
NEGLECT
A COLD

PA IEŠKAU savo draugo Peterio 
Barzduko paeina iš Plungės mieste
lio, kartu atvažiavome iš Lietuvos 
Turiu labai svarbų reikalą. Meldžiu 
jo. paties ar kas žinote pranešti, bu
siu dėkingas. Vladislovas žilevičia 
2724 S. Emerald Avė. TeL Victory 
2276.* Chicago. III. ’jff

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

» PAIEŠKAU pusininko ar pusinin- 
kės i Lunch Room — Vienai mote
riai persunku apsidirbti. 5450 So. 
Princeton Avė. Boulęvard 1282.

šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
dantį Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri-' 
tacijų, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges, 
vaistininkai užlaiko.

Visi

Joseph C. Varkala, Jr., išėjo 
politinių mokslų kursus

s'
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LOUIS MEITUS ROOFING 
COMPANY

Visokios rūšies stogai pataisomi ir 
perdengiami.

SPECIALIS PATARNAVIMAS 
STOGU SULOPYMUI 

Laisniuoti ir užbandsuoti 
stogdangiai

Mes esame inšuravę savo darbininkus 
visokiais budais.

Pašaukit, norėdami gauti veltui 
apskaičiavimu 

LAFAYETTE 5900 
3802 So. Campbell Avė. 

LENGVI IšMOKESČIAI.

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas -..

JOSEPH C. VARKALA, Jr.
Jaunas Joseph C. Varkala, 

Jr., sūnūs auditoriaus j/ P. 
Varkalos, 3241 So. Halsted St.. 
šiomis dienomis gavo diplomą

i

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

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

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA arba moteris, patyrus, 
kalbanti angliškai prie abelno na
mų darbo. Gyventi vietoje. $4.00 
dėl pradžios. Mrs. Markowitz, 1601 
So. Crawford Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARDUOSIU restauranta' lietuvių 
apgyventoj viietoj, biznis išdirbtas ir 
gerai eina. Eagle Restaurant, 1745 
So. Halsted St. TeL Canal 1547.

BARBERNfi—geroje vietoje išnuo
mavimui arba pardavimui su arba be 
namo; arba mainui ant privatiško 
namo. Priežastis — liga, 2203 W. 
Cermak Rd., Canal 1689.

neužsileisti Chicagai ir jau ruo
šia bylą teismui.

“Taigi, atrodo, kad abiejos
valstijos smarkiai pasipeš dėl tas Phi Beta Kappa raktu, ku- 
pinigų. Nestebėtina, kad septy-’ris yra įteikiamas mokiniams, 
ni lietuviai bandė juos pasisa- kurie parodo ypatingus gabu- 
vinti, nors ir pavartojo truputį mus moksle, ir be to, daly vau- 
nereguliariškas ir netiksliausias ja ir veikia studentų orgam- 
priemones. Pinigai gundo vals- zacijose. Phi Beta Kappa yra 
tijas, ftad ką jau bekalbėti apie viena iš labiausiai branginamų; 
paprastus žmonelius, kuriems dovanų, kokią studentas gali 
$150,000 yra didelis kąsnis?”

Taip nukalbėjo vienas iš teis
me buvusių žmonių, kuris sekė kė specialius politikos kursus 
investjgacijos eigą, kaipo advo- Jlarvard imiveristete ir keletą 
katu firmos atstovas. metų atgal tarnavo trumpą lai-

Tuo tarpu teismo laukią ir su ką Amerikos Konsulate, Lietu- 
advokatais konferuoja visi sep-‘voje. Jo sesutė, p-lė Varkalai- 
tyni lietuviai. Jie randasi už te, taipgi lanko Chicagos uni- 
grotų ir jie yra, Bella Butma-, versi tetą.

gauti.
Savo laiku p. Varkala lan-

418 — Augusiai moteriai išeimui suknelė. Tinkamiausiai bus jeigu pa
sisiūdinsite iš Juodo arba kokio kito vienos spalvos Šilko ir su baltu pada
binsite. Sukirptos mteros 16, 18, taipgi 36, .38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti skyo vardą, pa
vardę ir adresą. J Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattetn Dept., 1739 
So. Halsted St., .Chicago, UI. 
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NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikaluose. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto ki 8 vai, vak. šventadie
niais nuo 10 rvto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio na
mų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St. 

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

ŠOKIU SALĖ, 4 mažehnės salės, 
daržas. bowling alleys, tavern, įreng
tas, pigiai, VOJTECH, 5444 South 
Damen Avė.
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PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė pigiai, geroj vietoj. Visokių tau
tu apgyventa. Priežastis pardavi
mo patirsite antx vietos.

2201 W. 21 PI.

TAVERN ant pardavimo, geroj 
vietoj, biznis gerai išdirbtas. Prie
žastis liga. 2547 W. 63rd St.

OKSAS EXPRESS. Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Soecial. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.85). Pristatėm vi
sokiu kitų rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambarių rakandus 

1— nuo pirmų lubų iki pirmų lubų, 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra. 
šaukite John Oksas. 2649 W. 43rd St 

s Tel. LAFAYETTE 8980.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

BUNGALOW 6 kambarių 1% loto 
žemės. 2 karų garadžius, parduosiu 
nebrangiai. 2540 W. 45th PI., Tel. 
Virginia 0848.

PARDUOSIU, išrenduosiu, 2 skė
rius su sodnu, 7—7 kambarių namas 
Tinka dėl Roadhauzės. lengvos iš
lygos. Kreipkitės: 1 Peter Cure 
^rl»nd Park, prie 135th St. 8500 
West. 7 ! • i i S
-------------------- ------------ r------------ -  ■

$2800 — 7 kambarių bunga- 
low, cemento blakų basemen- 

Tel. LAWndaie ^6139^Chicago. III I tas, naujas fumace. Lotas 
Langams Uždangalus (Shades) pa-]37H pėdų. Baggott, 8914 So. 
darome ant užsakymo. Taipgi va- . , Z J

t |ome ir pataisome uždangalus. Ada St. Beverly 9254.

Visokios lazdos. Žemos kainos. 
Darome anskaitliavimus. 

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

2111 So. Crawford Avė.

d

Ada St. Beverly 9254.




