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Prezidentas lai
mėjo senate
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Senatas parėmė administraciją ir atmetė 
jau pirmiau priimtą pataisą dėl mokėjimo 

“esančių algų” prie viešųjų darbų
WASHINGTON, kovo 15. — 

Senatas šiandie pakeitė savo 
nusistatymą ir nusilenkė prezi
dentui Rooseveltui, atmesdamas 
jau pirmiau priimtą savo pa
taisą prie $4,800,000,000 vie
šųjų darbų biliaus, kad prie tų 
darbų pastatytiems bedarbiams 
butų mokamos esančios toje 
apielinkėje algos.

Prieš kelias savaites senatas 
priėmęs McCarran pataisą dėl 
mokėjimo esančių algų, šian
die tą pačią pataisą atmetė 50 
balsų prieš 38.

Atmetus tą pataisą liko pa
šalintos kliūtys priėmimui ir 
paties viešųjų darbų biliaus ir 
manoma, kad jis dabar bus pra
vestas senate be didelių svars
tymų ir tuoj aus bus pasiųstas 
atstovų bu ta n.

Priėmimas tos pataisos, ir 
buvo sutrukdęs priėmimą pa
ties biliaus, kadangi adminis
tracija grieštai pasipriešino tai 
pataisai ir jau, kaip išrodė, bu
vo pasiryžusi atsižadėti ir pa
ties biliaus, jei pataisa nebūtų 
buvus atmesta.

Kad ta pataisa bus šiandie 
atmesta paaiškėjo dar ryte, 
abiems pusėms suradus kom
promisą, būtent, kad tik prie 
pastovių viešųjų darbų, kuriuos 
dirba ne bedarbiai, bet nuola
tiniai darbininkai, butų moka
mos esančios toje apielinkėje 
algos. Apie algas bedarbiams 
kompromisinėj pataisoj nebemi
nima, priimant administracijos 
pasiūlymą, prie tų darbų šel
piamiems bedarbiams butų mo
kama tik apie $50 į mėnesį.

Chicago, III., šeštadienis, Kovo-March 16 d., 1935

St. Paul, Minn. — Išbadėjusių raguočių paroda. Farmeriai su tos parodos pagelba stengėsi įti
kinti legislaturos narius, jog pašalpa yra būtinai reikalinga. “Paroda” davė gerų rezultatų: le- 
gislatura tuoj paskyrė $500,000 farmerių šelpimui.

3 amerikiečiai ap
kaltinti Francijoj Kiek dar trūksta? Amerikietis vado

vaus Abysinijos
už šnipinėjimą

Trans-atlantinio skridimo fi-
. ■ •

oro jėgoms

Vengrija skelbia 
naujus “parlamen

to” rinkimus

Kodeksai gali sunai
kinti nesugabius 

biznierius

Lakūnui Postui ne
pasisekė ir antra ke
lionė stratosferoje

Buvo priverstas nusileisti Cle- 
velande išsibaigus ' deguonie 
ištekliams

motorui. Tada jis kaltino, kad 
į jo lėktuvo motorą kažkas bu
vo pribėręs smilčių ir sumalto 
“emery” akmenio.

’ *

Potvynis trijose val
stijose vis dar didėja

' -t * /

Potvynis pietiniame Illinois pa
siekė čiukurą, bet dar didėja 
Mo. ir Ark. valstijose

PARYŽIUS, k. 15. — Robert 
Gordon Switz iš East Orange, 
N. J., jo žmona ir 30 kitų žmo
nių liko apkaltinti kaipo nariai 
šnipų šaikos, kuri šnipinėjo so
vietų Rusijos naudai. Be mi
nėtų dviejų amerikiečių, Switz 
ir jo žmonos, tarp apkaltintųjų 
yra ir trečia amerikietė—Mrs. 
Pauline Jacobsen Levine.

Iš apkaltintųjų 10 tebėra ne
sugauti, jų tarpe ir amerikie
tė Mrs. Levine
jime sėdj jau*., , Jb5? /mėnesių ir 
yra prisipažinę prie šnipinėjimo. 
Tikimąsi, kad jų byla bus nag
rinėjama balandžio mėn.

Ta šaika užsiimdavo fotogra
favimu slaptų formulų eksplo- 
duojančių medžiagų, nuodingų 
dujų, planų mobilizavimui Fran- 
cijos industrijos, jei ištiktų ka
ras ir slaptų lekcijų karo mo
kyklai. Ji tas fotografijas 
siuntė Rusijon.

nanasivimui užbaigti turi būti 
sukelta ...............   $4,750.00

Kiek įplaukė:
Buvo paskelbta ...........125.10
V. Litvaįtis-,Litt, Balti- 

more, Md. ......... ....... .....
J. Usaforest-Juozapavi-

čius, Northampton, Miass. 3.25 
VISO ....... v........... ...... $131.35
DAR TRŪKSTA .......  $4,618.65

3.00

LONDONAS, kovo 15. — 
Pulk. Hubert Fauntleroy Julian, 
“juodasis aras” iš Harlem, N. 
Y., ruošiasi bile minutę išvykti 
j Abysiniją (Ethiopią). Jis sa
kosi gavęs įsakymą iš Abysi
nijos karaliaus tuojaus atvykti 
į Addis Ababa ir paimti savo 
vadovybėn Abysinijos karo oro 
jėgas, iš priežasties Italijos ka
reivių koncentravimo Abysini
jos pasienyje. *

witz’ai kalė

CLEVELAND, O., kovo 15. 
—Lakūnui Wiley Post vėl ne
pasisekė nuskristi iš Los An
geles į New Yorką stratosferoj 
ir nustatyti naują skridimo 
rekordą.

Jis išsiruošė iŠ Los Angeles 
visai netikėtai. Esant geram 
orui, jis pažadino savo pagek 
bininkus, kurie apvilko jį spe
cialiais rūbais skridimui didelėj 
augštumoj, įkėlė jį į Winnie 
Mae lėktuvą, su kuriuo jis yra 
apskridęs apie visą pasaulį, prb 
jungė deguonio bakus ir jis 
pasileido kelionėn, už 8 valan
dų tikėdamasis būti New Yorke.

Pasikeldamas jis numetė va- 
žiuklę (landing gear), kad to
ji netrukdytų jo greitumo.

Tečiaus kelionę baigti jam 
nepasisekė ,nes pasiekus Cleve- 
landą ir nuskridus dar 60 mylių, 
jo deguonio išteklius išsibaigė, 
kvėpavimas augštumoj, kur 
oras yra labai retas, pasidarė 
laabi sunkus ir jis buvo pri
verstas gryšti į Clevelandą, kur 
jis gražiai nusileido kad ir be 
važiuoklės.

Visą kelią jis skrido vidu
tiniu greitumu po 270 mylių i 
valandą, nors tikėjosi skristi 
350 m. į vai. greitumu.

ši buvo jo antra nesėkminga 
transkontinentalė kelionė stra
tosferoj.

Kelios savaitės atgal jis bu
vo priverstas nusileisti vos Spė
jus pasikelti, pradėjus kaisti jo

ST. LOUIS, Mo., kovo 15.— 
Į Mississippi įtekančių upių po
tvyniai vis dar plečiasi Mis- 
souri ir Arkansas valstijose, kas 
valandą užliedamos vis naujus 
plotus žemės. St. Francis upėj 
pratruko šeši tvenkiniai ir už
liejo kelis miestelius. Keli 
esantys pavojuje miesteliai sku
biai tuštinami ir jų gyventojai 
iškeliami į saugesnes vietas.

Raudonasis Kryčius apskai
to, kad abiejose šiose valstijo
se apie 13,000 žmonių laikinai 
liks be pastogės.

Manoma, kad pietinėje Illinois 
dalyje potvynis jau pasiekė 
čiukurą ir dabar vanduo pra
dės atslūgti.

Nuostoliai yra labai dideli, 
bet kadangi potvyniai užėjo 
anksti pavasarį, kada laukai 
dar nėra apsėti, tai visgi nuo
stoliai yra mažesni, negu par 
prastai būna prie tokio dydžio 
potvynių.

Kubos armija grū
moja streikieriams 

ir teroristams

Trys užmušti bau 
dant/nužudyti Ara

bijos karalių
Mobilizuoja mušei
kas laužyti streiką

Rusija sutinka demi
litarizuoti Man- 
chukuo pasienį

Chicagai ir apielinkel Tedera- 
lio oro biuras šiai dienai pram> 
šauja:

Veikiausia lietus ir daug šal
čiau.

Saulė teka 6:02, leidžiasi 5:- 
56.

MASKVA, kovo 15. — Ka- 
dangi santykiai tarp Japonijos 
ir Rusijos žymiai pagerėjo, Ru
sijai sutikus parduoti Chinijos 
Rytų geležinkelį, tai užsienio 
reikalų komisaras Litvinov pa
sikalbėjime su Japonijos laik
raštininkais išreiškė savo pri
tarimą nors dalinai demilitari
zuoti RĮusijos-Mianchukuo sie
ną,

Visiškai pasienį demilitari
zuoti, kaip tą siūlė Japonija, 
esą butų nepraktiška, delei ge
ografinių sąlygų, bet galima 
butų atitraukti nuo sienos nie
kusias ginkluotas jėgas, ypač 
karo lėktuvus.

HAVANA, kovo 15. — Ar
mijos vadai paskelbė, kad jie 
labai griežtai elgsis su dalyva
vusiais generaliniame streike ir 
baus mirtimi visus sugautus 
teroristus. Nė streikieriams, 
nė sukilėliams jokio pasigailė
jimo nebus teikiama.

Esą valdžia jų negalėjo su
valdyti per ilgą laiką ir buvo 
priversta šaukti kariuomenės. 
Dabar, kada ir kariuomenė įsi
maišė, tai jie, sukilėliai, turėsią 
brangiai užmokėti.

šimtai žmonių liko atiduoti 
karo teismui ir daugelį jų lau
kia mirtis. Pats gi streikas yra 
sulaužytas.

Beprasmis kareivių šaudymas 
tuščiose gatvėse naktimis ir 
terorizavimas gyventojų tebe-

MECCA, Saudi-Arabijoj, ko
vo 15.—Trys < puolikai, kurie 
EI Harem mečetėj (mahometo
nų bažnyčioj) bandė nužudyti 
karalių Ibn Saud ir jo sūnų 
Emirą Saud, liko užmušti ka
raliaus sargų. Puolikai esą bu
vę iš Yemen, kurį karalius nu
galėjo kare.

Kai karalius su sunum ėjo 
mečetėj apie šventąjį Kaabo 
juodąjį akmenį, juos puolė trys 
peiliais apsiginklavę puolikai. 
TečiaUs sūnūs susirėmė su va
du ir puoliko neprileido prie 
tėvo. Tuo tarpu sargai tą ir 
kitus du puolikus nušovė.

sitęsia

7 žuvo gaisre
PHILADELPHIA, Pa., k.. 15 

Albert Meyers ir trys jo vai 
kai žuvo gaisre, kuris sunaiki
no jų namelį. Vaikų motina ir
gi gal mirtinai apdegė.

LAKEHURST, N. J., k. 14.— 
Paskutinis išlikęs karo laivyno 
dirižabelis Los Angeles atitru
ko nuo savo stiebo, bet tapo 
sugautas pirm jis dar daugiau 
nukentėjo. .

BUDAPEŠTAS, kovo 15. — 
?remieras Goemboes, kuris ne
senai paleido Vengrijos parla
mentą, paskelbė naujus rinki 
mus, kurie įvyks kovo 31 irba- 
andžio 7 d.d.

Tų rinkimų tikslas yra pa
daryti premjerą Goemboes tik
ru Vengrijos diktatorium. Nors 
Vengrijos parlamentas ir neturi 
didelių galių, bet Goemboes vis
gi susidurdavo su gana aštria 
opozicija. Jis tikisi šiuose rin
kimuose opoziciją nugalėti ir 
išsirinkti tokį “parlamentą”, 
kuris suteiktų jam diktatoriškų 
galių.

Bet ir dabar tarp Goemboes 
ir opozicijos nėra didelių skir
tumų, nes visi priklauso vie
nai ir tai pačiai partijai; var
žytinės eina tik tarp atskirų 
asmenų už vadovybę. Svar
biausiu* jo priešininku yra bu
vęs premjeras grafas Bethlen.

CROCKET, Cal., kovo 15. — 
Coiitra Costa pavieto šerifas 
John MiUer suorganizavo 
didelius pulkus mušeikų, kad 
šu jų pagelba išvaikyti pikie- 
tuotojus ir atidaryti apgultą di
džiausią pasaulyje California 
and Hawaiian cukraus refine- 
riją.

Pavieto viršininkai suteikė 
šerifui nerybotas galias kovoti 
streikierius, kurie laiko apgulę 
dirbtuvę ir neįleidžia streiklau
žių.

Jei šerifui ir mušeikoms ne
pavyktų nugalėti streikierius, 
tai jis pašauksiąs valstijos mi-

Arba tektų atsižadėti kodeksų, 
kad tuos biznierius išgelbėti, 
sako Williams

Masiniai narkotikų 
pardavėjų ir var

totojų areštai

WASHINGTON, kovo 15. — 
Buvęs NRA administracinės ta
rybos galva S. Clay VVilliams, 
kuris tik šiomis dienomis iš tos 
vietos rezignavo, kad gryšti 
prie savo privatinio biznio (jis 
yra prezidentas didelės Rey
nolds tabako kompanijos), šiam 
die liudydamas senate pareiškė, 
kad valdžia turi būti nusispren* 
dusi išnaikinti nesugabius biz
nierius, jei nori išlaikyti da
bartinius kodeksus ir apsaugo
ti darbininkų algas ir darbo 
valandas.

Jis pripažino, kad kodeksai 
atneša didelės socialės nau
dos, bet jie gali sunaikinti 10 
nuoš. nesugabių biznierių. Jei- 
gui gi norima tą būrelį nesu
gabių biznierių apsaugoti, tai 
kodeksai turi būti panaikinti ir 
turi būti atsižadėta tos socialės 
naudos, kurią jie neša.

“Jus galite pasitarnauti vie
niems, ar kitiems, bet negalite 
pasitarnauti abiems”, pareiškė 
jis senatoriams.

Vakar į pusdienį visoje šalyje 
liko areštuota 1,219 žmonių

CHICAGO.— Vakar federali- 
niai agentai ir policija visoje 
šalyje padarė vajų prieš nieko
tų pardavėjus ir narkotų var
totojus. Į pusdienį tapo-areš- 
tuota 1,219 žmonių, jų tarpe 
50 žmonių areštuota Chicagoj.

Kitur pasisekė suimti ne tik 
pardavėjus, bet ir užgriebti 
daug narkotų.

Kartu buvo daromas vajus 
prieš munšaino pardavėjus ir 
netikrų pinigų skleidėjus. Su
imtieji ir dėl šių nusikaltimų 
irgi yra įtraukti į aukščiau mi
nėtą abelną areštuotųjų skai
čių.

VIENNA, k. 15. — Anton 
Rintelen, buvęs žymus asmuo 
Austrijos politikoje, liko nu
teistas visam amžiui kalėjiman 
už dalyvavimą nacių sukilime, 
laike kurio liko užmuštas kanc
leris Dollffus. Tuo laiku Rin
telen buvo Austrijos ambasado
rius Italijoje, bet nacių buvo 
numatomas premieru.

MILWAUKEE, Wis., k. 14.— 
Vaikai iki 7 m. amžiaus dar pei 
dvi savaites negalės lankyti 
mokyklų, teatrų ir viešų susi
rinkimų delei pasireiškusios 
škarletinos epidemijos.

Tas uždraudimas tęsiasi jau 
I mėnuo laiko ir dabar tapo pra
ilgintas dar dviem savaitėm.

MEXIC0 CITY, k. 15. —Ke- 
turi banditai liko užmušti ir jų 
vadas “EI Tallarin”, kuris kvar
šino federalinius kareivius per 
daugelį mėnesių, liko sužeistas 
mūšy su kareiviais Tlaxcala 
miestely.

MUENCHEN, Vokietijoj, k. 
115.—Bavarijos nacių slaptoji 
policija uždraudė svarstyti vie- 
šuose ar privatiniuose susirinki
muose Alfred Rosenberg knygą 
“20 šimtmečio mytas”. Rosen
berg yra nacių filozofinis dik
tatorius.

Clark Gable ir Claudette Colbert, kino artistai. Pereitais 
metais jie vaidino “It Happened One Night”, Tai buvo geriau
siai suvaidintas veikalas^ Tokį nuosprendį padarę “Motion Pic- 
ture Arts and Sciences Academy”.

WASHINGTON, k. 15.' - 
Sunkiai susirgo vyriausias pre
zidento Roosevelto sekretorius 
Louis McHenry Howe.

Darrow liudys sena
to komitetui 

dėl NRA
^AVASHINGTON, kovo 15. — 
Adyokatas Clarenoe Darrow 
priėmė senato finhnsų komite
to pakvietimą atvykti' liudyti 
komitetui dėl NRA. Jis liudys 
komitetui pirmadieny.

Dairow savo laiku buvo pir
mininkas komiteto, kuris tyri
nėjo NRA veikimą ir vėliau aš
triai pasmerkė NRA už jo mo
nopolistines tendencijas ir kad 
jis buk smaugiąs smulkiuosius 
biznierius. Delei to Johnson tą 
Darrow raportą išvadino pavir
šutiniu ir neteisingu.

Delei to dabar NRA prieši
ninkai, daugiausia stambieji 
kapitalistai, džiaugauja Dar 
rowo pakvietimu* liudyti, nes 
mano, kad jis jiems pasitar
naus pasmerkdamas NRA. Bet 
jie gali skaudžiai apsirikti.

Siūlo panaikinti gele
žies kainų nustaty
mą NRA kodeksais
WASHINQTON, k. ’15.

Tarpvalstijinės prekybos komi
sija ir NRA taryba patiekė 
prezidentui Rooseveltui rapor
tą, kuriame NRA taryba pri- 
pažysta, kad jai nesisekė tvar
kyti nustatymą geležies ir plie
no kainų, kaip to reikalauja 
kodeksas, nes jai išrodą, kad 
kompanijos veikia susitarusios, 
sudaro trustą ir nustato savo 
kainas.

Komisija rekomendavo, kad 
kainų nustatymas kodekso pa
gelba butų visai panaikintas 
Taryba gi pataria kiek švelnes
nį būdą, bet kuris irgi ilgainiui 
privestų prie to paties dalyko.

f ... ...... -II—.... ....... ... ...................... ................. ..

Nusišovė pamatęs mirštančią 
žmoną

PITTSBURGH, Pa., kovo 15. 
—Paul Harper per tris mėne
sius dieną ir naktį sėdėjo prie 
savo sergančios žmonos lovos 
ligoninėje. Kai ji neatlaikė ir 
po ilgos ligos mirė, Harper ten 
pat ligoninėj, prie jos lovos nu
sišovė, prie akių daktaro, slau
gės ir žmonos motinos.
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$16,000 Paskolinta šito Namo Pastatymui

Chicagoj dabar yra statomas šitas namas. Valdžia užgyrė ir garantavo $16,000 morgi- 
čių šitam namui pastatyti, kad paskolos jam paprašė John Dern, karo sekretoriaus 
sūnūs. Namo arkitektas yra Chester A. Walcott, o paskolą davė Prairie State Bank 
Oak Parke. Jeigu ne tokius pat, tai mažesnius namus pasistatyti kiekvienas, kas turi 
savo lotą ir gerą kreditą. Jeigu turi lotą $1000 vertės, tai gali gauti $4000 namo 
pastatymui.

NAUJIENOS, Chicago, IB
kiė pat, kaip -ir Europoje. zĖiti'miuš. Prie kiekvieno tokio na- 
pęr mišką (buvo smagu; vėsus mo, stovėjo statulos. Tos sta- 
oras, pušų kvepėjimas ir paukš
čių čiulbėjimas gaivino ir džiu
gino mano krutinę. ‘Per girią 
eidamas, aš jaučiausi smagiai.

Kaip išėjome iš sgirios, rado
me laukite ir pievas apėjusias 
migla. O toliau per miglą ma
čiau aukštus kalnus,- kurių vir
šūnės buvo padengtos ■sniegu. 
Išrodė, kad tie 'kalnai netoli, 
bet mes jų nepriėjome. Pake
liui užėjome gyventojų, kurių 
visi budinkai buvo apaugę vy-^ 
nuogėmis. Prie gyvenamo na
mo matėsi obelių ir kitokių* 
vaisinių medžių, — taip, kaip' 
Europoje. ;

Po pievas ganėsi ožkos; ma
tėm keletą ir avių, bet nedaug., 
Paupyje ganėsi juodos mažos 
karvukės. šiinų bėgiojo daug,Į 
bet kačių neteko matyti nei' 
vienos. Kačių vietą čia užėmė1 
mažo 'ūgio šuniukai.

Pakeliui radome daug dide- 
ių namų, panašių į mdldna-

tūlos gražiai skulptorių pada
rytos; daugiausiai buvo pada
ryta imitacija nuogų vyrų, mo- 
terų, vaikų ir senių. Iš tolo 
žiūrint į "tas statulas, rodėsi,1 
kad gyvi žmonės stovi siteta- 

Aš gėrėjausi 
statulas.
•*

tyti Ant stulpų, 
eidamas pro tas

*

Priėjome miestą. Išrodė 
mažas -mieštas. Gatvės tokios 
Rat, kaip 4r Europos miestų. 
Automobilių Čia gatvėse nebu
vo; nieks, tur būt, jų čia ir 
nėturėjo. Nuvedė mane į tlide- 
į namą. ‘Liepė eiti į kambarį. 

Sykiu su manim atvedė dar

Atsidaro Maišai Pinigų 
Naujų Namų Statymui

Amerikos valdžia dabar ra
gina, kad kas tik gali statytųsi 
naujus namus.

Iki šiol buvo raginta įtaisyti 
senus namus. Tas daroma ir 
šiandien. Sulyg “National 
Housing” įstatymo galima pa
siskolinti tam tikslui pinigų.

Bet dabar sulyg to paties įs
tatymo galima pasiskolinti pi
nigų ir naujų namų statymui.

Pati valdžia tam tikslui pi
nigų neduoda. Duoda pinigus 
bankai, o valdžia garantuoja

tos. Ir kainos ir rendos gali 
kilti. Jeigu Amerikoj prasidė
tų infliacija, tai viskas pakil
tų, ir keturių tūkstančių dole
rių namas gal pakiltų iki de
šimties, o gal net iki dvide
šimties tūkstančių dolerių ver
tės. Tada pinigai butų išpus
ti, ir išpustais pinigais butų 
labai 'lengva užmokėti $4000 
neišpustos vertės.

Tą turint omenėje, kiekvie
nam šiandien butų ncprošalj

bankams paskolintų pinigų sau- pasistatyti ant savo loto namu
ką už $4000, kuriuos su val-gL‘mą.

Morgičių ant statomų namų džios pagelba dabar galima pa- 
dabar turėtų būti galima gau
ti iki 80 nuošimčių vertės^

Tas štai ką reiškia 
žmogus turi lotą vertės $IU0(T 
tai jis gali ant to loto pasi
statyti namus už $4000. Jam 
nereikia tų $4000 turėti. Jis 
juos gaus pasiskolinti iš ban
ko, o valdžia tą paskolą ga
rantuos.

Idant gauti tuos $40(X) na
mų pastatymui, reikia prista
tyti namų plianą. O tas plia- 
nas turi būti valdžios patvir
tintas. čia reikia pasakyti, kad 
valdžia turi gatavų plianų vi
sokiems namams. Iš tų vald
žios plianų žmogtte gali išsi
rinkti sau patinkamą, ir tas 
nieko jam nekaštuos.

Tuos $4000 paskolos žmogui 
reikia išmokėti į 20 metų, mo
kant kas mėnesį dalį sumos 
ir procentų. Pinigai yra skoli
nami ant 5 nuošimčio.

Skolos atmokojimui su nuo
šimčiais reikia mokėti po $6 
į mėnesį nuo tūkstančio. Prie 
tų $6 reikia taipgi kas mėnuo 
pridėti išpuolančią dalį už mor- 
gičio apdraudę z metinio 
nuošimčio nuo sumos), už pa
tarnavimą banku*!, už ugnies 
apdraudę ir už taksus. Tas 
viskas dar sudarys apie $1.50 
į mėnesį; priklausomai nuo tak 
sų. Beiškia ant $4000 pasko
los dvidešimčiai metų mėnesi
nių mokesnių susidarys apie 
$30. Ta suma yra lygi vidu
tiniškai rendai. Skirtumas tik 
tas, kad čia, mokėdamas po 
$30 į mėnesį už savo namą, 
žmogus tą namą nejučiomis 
nusiperka. žinoma, beto dar 
reikia tą namą prižitireti ir 
anglis pirkti. Tas dar gali,pa
daryti apie $100 metinių išlai
dų, arba apie 
sį.

Jeigu viskas 
ateinančiais 20 
ir nebūtų didelio 
Statytis už $4000 savo namą 
ant savo loto. Rendos šiandien 
yra pigesnės, negu? reikalingos 
namui pirkti ir užlaikyti išlai
dos. Vienok natny 
rendos gal nestovės

siskolinti.

jeigu ų <Visi dabar turėtų pulti ir 
tolintis tuos kaip išrodo leng

vai duodamus pinigus namų 
statymui.

Vienok
reikia
visai

tam, kas gali

mą 
yra 
tik

apie pinigų školini- 
pasakyti tą, kad jie 
lengvai paskolinami 

skolintis.

gali

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS v

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2519 West 43rd St. į 

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
liki S po pi6t, iiUo 6 iki 8:30 Vale, 
kasdien. Nedeliomis nuo 11 iki 1 p<p.

. Tel. LAFAYETTE 3051.

AKUŠERĖS

LIETUVIAI

KITATAUČIAI

Atsistojau prie 
teisėjo ir stoviu. / '

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po p’etu
7 iki 8 vdl. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400,

šeštadienis, kovo 16, 1935
kitus du vyrus. Bet tie vyrai nusigandau. - 
buvo ligoti: vienas nuolat ko
sėjo, o kitas buvo išblyškęs, 
kaip drobė. Tuos du* vyrus pir
ma įvedė pas teisėją. Juos 
klausinėjo apie penkioliką mi
nučių.

Man pradėjo biskį kinkos 
drebėti. Ką aš sakysiu teisė
jui? Ko jis nuo manęs reika
laus? Ką su manim 'darys? To
kie klausimai pynėsi mano gal
voje.

*
*

Teisėjas, — žilas senis, su 
žila barzda ir žilais plaukais. 
Išrodė inteligentiškas ir nepik
tas. Aš ‘laikiausi ramiai. Ne-

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
ŽmonėB, kurie dėl senatvfit arba kitokios 

priežasties jaučiasi silpni ir nesveikus, at
gauna savo Jfiras, sveikatą ir pasidaro stip
resni ir gyvesni po to kaip Jfe vartoja 
NUOA-TONE.

NUOA-TONE yra pastebMtna* 'vaistas dėl 
moterų ir vyrų, kurie susilaukt senatvės. 
Jis padaro juos sveikesniais, tvirtesniais ir 
priduoda jiems naujų spėkų darbui. Jeigu 
jus esate senas arba silpnas, pamėginkite 
NUOA-TONE. Po keletą ‘ dienų lįs pastebė
site dideli pagerinimą. - j

NUOA-TONE parduodamas visose vaistiny- 
čiose. Ne priimkite pamėgdžiojimų. Niekas 
kitas jums nepagelbės taip kaip TfUGA- 
TONE.

Nuo Užkietėjimo irrtklt — UOAJBOL — 
Idealų vidurių Liuosuotoją 25c ir 50c.

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI

Mrs. Anelia K. Jarusz

LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Ofiso TeL Boulevard 5018 
Rez. Tel. Victory 2848 

Dr. Bertash
756 West 85th St.

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

Nedėliotais paghl sutarti.

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
'vak. Nedhlioj pagal sutarimų 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL Prospect 1980

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Tel. Ofice Wentworth 6830 
Bez. Hyde Park 8396

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. vak. 
itskyrus sereuomi*.

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street .
Valandos: nuo 1—8 1^ 7—6 

Seredomis ir bedėl. pagal sutarti 
Rez. *6681 So. California Avenue t

Telefonas ’Republic 7868

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

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

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

Ofisas dr Laboratorija: 
1034 W. 18th SU netoli Morgan Ss 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 3 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai: .

Hyde Psrk 6755 ar Central 7464

Physical Therapy' 
and Midyrife 

6109 48. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ąr ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat-, 
tnept ir taągne- 
tic blankets ir tt 

, Moterims ir mer- 
ginoips patari* 
iriai dovanai.

— iitiBiffi .......... >■ '

(Naujoji Zelandija)
Išėjome iš pirmutinio kaimo. 

Netoli už kaimo, priėjome miš
ką. Medžiai miške beveik to- Dr. V. E. Siediinskis

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Ofiso Tel. Lafayette 8650 
Rez. Tel. Virginia 0669

ADVOKATAI

i

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.

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vežei is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Sęredoj pagal sutarti.

Dr, Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS: 

Nuo JO iki 12 yal. ,ryto. nuo 2 iįd 4. 
vai. po pietų it nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro.; Nedeliomis nuo*40 iki 12h 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

IDr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IĘ CHIRURGAS 

4157 ARCHERAVRNUE 
Telefonas Virginia0036 

Ofiso valandos nho 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedelioj pagal sutarti

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4831 South AUlIand .Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Roėkwell S t. 
Tel. Republic OT28

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W.. Cermak Road <W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nub 9 iki 5..

Vakarais: Panędėlio, Šeredos ir 
PėtnyČioą Ojjki ,9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: ,6459 .S. RocWell Street 

Telefonas Republic 9600
------------ . k ...

DR, C K KLIAUGA
Dentistas

Valandbs -nuo 9-9
2420 W. Marųuette Rd.
arti Westem Avė. Hemlock 7828

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
'Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais imo 10 iki 12
Pjione Bbulevard 8483 !

_____ —___________________ —U—I

NAUJOJ VIETOJ

Dr. J. A. Paukštis
DENTISTAS

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

pagal sutarti.
Res. Virginia 0767

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

2400 West -Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietį], 6 iki 8 vak.

• t Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunswick 0597AK® MAUSTAI

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS

Optometrically Aklų 'Specialistas. '
Palengvins aklų Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudgjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregyštę. Prirėn-, 
gia teisingai akinius^ Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su, 
elektra, parodančią niažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard *7589

•..... " ..........

skolin-

pinigų, 
ir nėra

į

O kas šiandien 
tis pinigų ?

Tik tas, kurs 
kurs turi gerą darbą 
prasiskolinęs.

Tokių žmonių šiandien rodos 
labai mažai beliko.

turi i 
J

Dr. V. A. Šimkus
‘GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nup 2 iki 4 ir nito 7 iki 9 
vdl., Nedaliomis nuo 10 iki 12 .

8343 South Halsted St.
Tėl. BodlėVard 1401

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

-Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 8102 So. Halsted St.
, ąrti '81st Street. . . 

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

diena.
Taigi bent tie, kurie yra pi- 

nigiškai laimingoj padėty, tu
rėtų pasinaudoti valdžios plia- 
riais ir statytis namus už siū
lomus jiems pinigus. Jeigu ačiū 
šitiems plianafris prasidės na
mų statyba, tai daugelis dar
bininkų gaus darbo, o uždirb
dami geras algas, gal ir jie vė
liaus galės pasiskolinti pinigų 
savo namų pastatymui.

I

Tiems laimingiems, kurie pa
gal savo gero pinigiško stovio, 
yra duodamos paskolos, savo 
keliu reikia atlikti labai ilgą 
išpažintį iš viso gyvenimo pir
ma negu jiems bus paskola pri
pažinta. Mat, kur tik valdžia 
ką daro, ten visuomet atsiran
da daugybė biurokratiškų pin
klių. Tik žinovas, kurs yra la
bai giliai susipažinęs su biu
rokratizmu, gali tose pinklėse 
nepražųti. Kol kas valdžia dar 
duoda žmonėms pagelbos išsi
painioti tarp biurokratiškų pin
klių, bet vėliaus, kada daugiau 
žmonių reikalaus paskolų, tos 
pagelbos jau pritruks, ir pa
skolos bus sunkiau gaunamos. 
Šituo žvilgsniu yra gėriau da
bar prašyti paskolos, nelau
kiant kol Diurokratizmas dar 
labiau įsigalės.

Apie kai va rijas, kurias rei
kia pereiti paskolos gavimui, 
Vėliau parašysiu smulkiau.

K. J

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS A IR 
BALSAMUOTdJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkgje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augš&au. 

Moderniška koplyčia dykai. 
668 W. 18th St. Tel. Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

DrTJohn J. Smetana 
ČPTOmETIUSTAS

4801 So. Aąhland Avė.e 
Kampas 18 St. Phbne Cdnal 0523 
Valandos 'nuo 9:30 iki 12 dr nuo 4130 

’Ud '8:00 Va. Vakaro.’NecKlfoms huo1 
L0i00 iki 12:00 ^Kalbame Ifetuvilkai

I.J.ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St
Tėl. Boulėvard 5203 ir 8418 

4327 So. 49th Ct
Tol Cicero 8724. Koplyčia dykai

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius it , 

Balzamuota jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika 
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO. ILL.

•5340 So. Kedzie Avenue

Lachavich ir Sukus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale Meldžiame ats|šaiikti. o mu

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

TA. Cabal 2616 arba 2516
1439 S. 49KCt,UCicero, m 

Tai. Cim™ K«27

ATfiJUS UUDfiSIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eiideikis
Tėvas

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340

ANTANAS PETKUS 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct. 

Tel. Cicero 2109 
CICERO. ILL.

ir

t

t*.’....,.

$8.33 j mene- i

•.•t«kaina ir 
ant vie-

lygiai 
metų,

i
i

stovėtų 
gal būt 

išrokavimo

Nedaliomis nuo 10 iki 12 >val. dieną. 
—.....   ......... , ........------- r—

Simon M. Skndas .
GRABORIUS dr BALŠAMUOTOJAS 

Patarnavimas ' Seras ir nebrangus

718W.18thSt
TeL Monro* 887,

)R. G. SERNER
LIETUVIS

^Tel. Yards 1$29
Piriteiko ‘Akinius; 

'Kreivas Akis 
?, Ištaiso.

kamphs Hatetfed St. .
Valandos Uo 10—4, huo 6 iki 8

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius d8Lvisokiu akių

Viši Telefoną!: 
Yards 1741 

1742 
LATDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI 
-Ambulance -Patąrna- j 
vimas Dieną ir Nak
tį. Moderniška Kop- t 

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

j.f. Eras
Laidotuvių Direkto
rius )per 30 Metą t

4605-07 S. Hermitage < 
Avenue

A. MASALSKIS
GRABORIUS .

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139
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$16,000 Paskolinta šito Namo Pastatymui

&&&

Chicagoj dabar yra statomas šitas namas. Valdžia užgyrė ir garantavo $16,000 morgi- 
čių šitam namui pastatyti, kad paskolos jam paprašė John Dern, karo sekretoriaus 
sūnūs. Namo arkitektas yra Chester A. Walcott, o paskolų davė Prairie State Bank 
Oak Parke. Jeigu ne tokius pat, tai mažesnius namus pasistatyti kiekvienas, kas turi 
savo lotų ir gerų kreditų. Jeigu turi lotų $1000 vertės, tai gali gauti $4000 namo 
pastatymui.

Atsidaro Maišai Pinigų 
Naujų Namų Statymui

Amerikos valdžia dabar ra
gina, kad kas tik gali statytųsi 
naujus namus.

Iki šiol buvo raginta įtaisyti 
senus namus. Tas daroma ir 
šiandien. Sulyg “National 
Housing” įstatymo galima pa
siskolinti tam tikslui pinigų.

Bet dabar sulyg to paties įs
tatymo galima pasiskolinti pi
nigų ir naujų namų statymui.

Pati valdžia tam tikslui pi
nigų neduoda. Duoda pinigus 
bankai, o valdžia garantuoja

tos. Ir kainos ir rendos gali 
kilti. Jeigu Amerikoj prasidė
tų infliacija, tai viskas pakil
tų, ir keturių tūkstančių dole
rių namas gal pakiltų iki de
šimties, o gal net iki dvide
šimties tūkstančių dolerių ver
tės. Tada pinigai butų išpus
ti, ir išpustais pinigais butų 
labai lengva užmokėti $4000 
neišpultos vertės.

Tų turint omenėje, kiekvie
nam šiandien butų neprošalį

bankams paskolintų pinigų sau- • pasistatyti ant savo loto namu 
gi.’ma.

Morgičių ant statomų namų 
dabar turėtų būti galima gau
ti iki 80 nuošimčių vertes.

Tas štai ką reiškia 
žmogus turi lotų vertės $10007 
tai jis gali ant to loto pasi
statyti namus už $4000. Jam 
nereikia tų $4000 turėti, 
juos gaus pasiskolinti iš ban
ko, o valdžia tų paskolų ga
rantuos.

Idant gauti tuos $4000 na
mų pastatymui, reikia prista
tyti namų plianą. O tas plia- 
nas turi būti valdžios patvir
tintas. čia reikia pasakyti, kad 
valdžia turi gatavų plianų vi
sokiems namams. Iš tų vald
žios plianų žmogu‘3 gali išsi
rinkti sau patinkamą, ir tas 
nieko jam nekaštuos.

Tuos $4000 paskolos žmogui 
reikia išmokėti į 20 metų, mo
kant kas mėnesį dalį sumos 
ir procentų. Pinigai yra skoli
nami ant 5 nuošimčio.

Skolos atmokojimui su nuo
šimčiais reikia mokėti po $6 
į mėnesį nuo tūkstančio. Prie 
tų $6 reikia taipgi kas mėnuo 
pridėti išpuolančių dalį už mor- 
gičio apdraudų metinio
nuošimčio nuo sumos), už pa
tarnavimų banku*!, už ugnies 
apdraudą ir už taksus. Tas 
viskas dar sudarys apie $1.50 
į mėnesį; priklausomai nuo tak 
sų. Reiškia ant $4000 pasko
los dvidešimčiai metų mėnesi
nių mokesnių 
$30. Ta suma yra lygi vidu
tiniškai rendai. Skirtumas tik 
tas, kad čia, mokėdamas po 
$30 į menesį už savo namą, 
žmogus tų namų nejučiomiv 
nusiperka, žinoma, beto dar 
reikia tų namą prižillrčti ir 
anglis pirkti. Tas dar gali,pa
daryti apie $100 metinių išlai
dų, arba apie 
sį.

Jeigu viskas 
ateinančiais 20 
ir nebūtų didelio 
Statytis tiž $4000 savo namą 
ant savo loto. Rendos šiandien 
yra pigesnės, negu reikalingos 
namui pirkti ir užlaikyti i^lai- kia 'pereiti paskalos gavimui, 
dos. Vienok nainų lca:na ir 
rendos gal nestovės ant vie-

j kų už $4000, kuriuos su vai 
džios pagelba dabar galima pa 
siskolinti.

Jis

susidarys apie

$8.33 j mene

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS ’

Metų Mados 
Populiariškiausius

ŠALDYTUVUS
General Motors

tVisi dabar turėtų pulti ir 
skolintis tuos kaip išrodo leng
vai duodamus pinigus namų 
statymui.

Vienok
reikia 
visai

tam, kas gali

lygiai stovėtų 
metų, gal būt 

išrokavimo

mą 
yra 
tik

apie pinigų skolini- 
pasakyti tų, kad jie 
lengvai paskolinami 

skolintis.

gali skolinO kas šiandien 
tis pinigų ?

Tik tas, kurs 
kurs turi gerų darbų 
prasiskolinęs.

Tokių žmonių šiandien rodos 
labai mažai beliko.

turi pinigų, 
ir nėra

Taigi bent tie, kurie yra pi- 
nigiškai laimingoj padėty, tu
rėtų pasinaudoti valdžios plia- 
nais ir statytis namus už siū
lomus jiems pinigus. Jeigu ačiū 
šitiems pliahafris prasidės na
mų statyba, tai daugelis dar
bininkų gaus darbo, o uždirb
dami geras algas, gal ir jie vė
liaus galės pasiskolinti pinigų 
savo namų pastatymui, t

Tiems laimingiems, kurie pa
gal savo gero pinigiško stovio, 
yra duodamos paskolos, savo 
keliu reikia atlikti labai ilgų 
išpažintį iš viso gyvenimo pir
ma negu jiems bus paskola pri
pažinta. Mat, kur tik valdžia 
kų daro, ten visuomet atsiran
da daugybė biurokratiškų piiin 
kliu. Tik žinovas, kurs yra la
bai giliai susipažinęs su biu
rokratizmu, gali tose pinklėse 
nepražųti. -Kol kas valdžia dar 
duoda žmonėms pagelbos Išsi
painioti tarp biurokratiškų pin
klių, bet vėliaus, kada daugiau 
žmonių reikalaus paskolų, tos 
pagelbos jau pritruks, ir pa
skolos bus sunkiau gaunamos, 
šituo žvilgsniu yra geriau da
bar prašyti paskolos, nelau
kiant kol biurokratizmas dar 
labiau įsigalės. z

Apie kalvarijas, kurias rėk

vėliau parašysiu? smulkiau.
K. 1

kie pat, kaip -ir Europoje. -Ėiti miuš. Prie kiekvieno tokio na- 
pęr miškų <buvo smagu; vėsus mo, stovėjo statulos. Tos sta- 
oras, pušų kvepėjimas ir paukš- tūlos gražiai skulptorių pada- 
čių čiulbėjimas gaivino ir džiu- rytos; daugiausiai buvo phda- 

_ j Tyta ittiitaOija nuogų vyrų, mo-;
, Iš tolo' 

įžiūrint į tas statulas, rodėsi; 
kad gyvi žmonės stovi susta
tyti aiit Stulpų. Aš gėrėjausi 
eidamas pro tas statulas.

* M«

Priėjome miestą. Išrodė 
•mažas mieštas. Gatves tokios 
pat, kaip ir Europos miestų. 
Automobilių Čia gatvėse nebu
vo; nieks, tut* būt, jų čia ir 
nėturėjo. Nuvedė mane į 'dide
lį namą. Liepė eiti į kambarį. 
Sykiu su taanim atvedė dar

II ■■-■I *      ..«i ..IH. — ■

gino mano krutinę. Per girių 
eidamas, aš jaučiausi smagiai, terų, vaikų ir senių.

Kaip išėjome iš ‘girios, rado
me laukus ir pievas apėjusias 
migla. O toliau per miglą iha- 
čiau aukštus kalnus/ kurių vir
šūnes buvo padengtos ■sniegu. 
Išrodė, kad tie ‘kalnai netoli, 
bet mes jų nepriėjome. Pake
tai užėjome gyventoją, kurių: 

visi budinkai buvo apaugę vy-* 
nuogėmis. Prie gyvenamo na
mo matėsi obelių 
vaisinių medžių, 
Europoje.

Po pievas ganėsi ožkos; ma-į 
;ėm keletu ir avių, bet nedaug.; 
Paupyje ganėsi juodos mažos 
karvukės. Šunų bėgiojo daugj 
bet kačių neteko matyti nei; 
vienos. Kačių vietą čia užėmė1 
mažo ūgio šuniukai.

Pakeliui radome daug dide
lių namų, panašių į maildna- 

■<

ir kitokių? 
taip, kaip'

ne-

kitus Ču vyrus. Bet tie vyrai nusigandau.- Atsistojau prie 
buvo ligoti: vienas nuolat ko
sėjo, o kitas buvo išblyškęs, 
kaip drobė. Tuos du* vyrus pir
ma įvedė pas teisėjų. Juos 
klausinėjo apie penkiolikų mi
nučių.

Mtfn pradėjo biskį kinkos 
drebėti. Kų aš sakysiu teisė
jui? Ko jis nuo manęs reika
laus? Kų su manim ’darys? To
kie klausimai pynėsi mano gal
voję.

teisėjo ir stoviu.

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
žmonfis, kurie dėl senatvės arba kitokios 

priožasties JauCtaei silpni ir nesveikus, at
gauna savo jAgas, sveikatą ir pasidaro stip
resni ir gyvesni po to kaip Jtte vartoja 
NUGAZTONE.

NUGA-TONE yra pastebėtina* valstka dėl 
moterų ir vyrų, kurie susilaukė senatvės. 
Jis padaro juos sveikesniais. tvirtesniais ir 
priduoda jiems naujų spėkų darbui. Jeigu 
jus esate senas arba silpnas. . pamėginkite 
NUGA-TONE. Po keletą dienų jas paštete- < 
eite dideli pagerinimą.

NUGA-TONE parduodamas visose vaistiny- 
čiose. Ne priimkite pamėgdžiojimų. Niekas 
kitas jums nepagelbės taip kaip ‘NUGA- 
TONE. v /

Nuo Užkietėjimo ■ Irrfklt — UGAJBOL — 
Idealų vidurių Liuosuotoją 25c ir 50c.
. ............ . .................. — <

Teisėjas, — žilas senis, su 
žila barzda ir žilais plaukais. 
Išrodė inteligentiškas Ir nepik
tas. Aš laikiausi ramiai. Ne-

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
I —................—...=■--- -------- -....... • - ..... ..........— ........ -.. -... — ----------- - .......-...............................

L

METIMAI LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos UetUvių Daktaru 'Draugijos Nariai

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
Ilki 3 po plot, hUo 6 iki 8:30 Vale 
kasdien. Nedėliotais nuo 11 iki 1 p<p. 

, Tel. LAFAYETTE 3051.

Ofiso Tel. Boulevard 5018 
Rez. Tel. Victory 2848 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedėliotais Pttjfiral sutarti.
..... ................ ;........... •

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

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

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

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

9

AKUŠERĖS
Mrs(Naujoji Zelandija)

Išėjome iš pirmutinio kaimo. 
Netoli už kaimo, priėjome miš
kų. Medžiai miške beveik to-

K. Jarusz 
Physicdl Therapy' 

and Midvdfe 
6109 S. Albany 

Hemlock 9252
Patarnauju prie

‘gimdyinb namub 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat-, 
tnept ir mągne- 
tie blankets ir tt.

, Moterims irmer- 
ginbtųs patari- 
'iriai dovanai.

I "niiniH i ... *

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir hedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue t

Telefonas ‘Refcublfc 7868

Tel. Ofice Wentworth 6830
. Bez. Hyde Park 8895
Dr. Sušauna Slakis

■Moterų ir vaikų ligų specialiste
6900 So. Halsted SL , 

Valandos 1—4 po pietų, 7—« vaL rak. 
išskyrus sereuomis.

KITATAUČIAI

ADVOKATAI

Frigi dairės |
Galima įsigyti

Progress
KRAUTUVĖJE

Frigjdaire'
Pagerinti, 

Pagražinti ir 
Visom šeimininkėm

Patinka

Nauji

PROGRESS
KRAUTUVĖJE

Nustatytos 
Labai Mažos 

Kainos

ir aukščiau.
Lengvus Išmokėjimai 

Pagal išgalę — 
Nuolaida už

Senas ledaunes 
Saugiausioji Vieta

PIRKITE ČIA DABAR 
TAUPYKITE PINIGUS

3224 So. Halsted St.
Tel. Victory 4226

Vedėjas J. KALEDINSKAS.
J

Duodame gražius radio pro-^ 
gramus kas nedėlių 11 -tų 

vai. prieš pietus. 1
..............................................  iiis.i mį' j i -į»

A.L.Davidonis, M.D.
4910 Š. 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 avų kamp. Francisco av.

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South. Auitfand Avė. 
Tęl. 'Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Roėkwe)l SL « 
TeL RepUblic 9728

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 Wi. -Cermak Road <W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien ntib 9 iki 5.. 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir
T»PC»75 

Namai: ,6459 S. RockWell. Street 
Telefonas Republic 9600

AK® SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
Optbmetrlcdlly Akių Si>eciatistUs.
Palengvins akių Įtempimą, kuria: 

esti priežastimi galvos skaudčjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nėrvtibtu-' 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
triliriparėgystė ir tolirėgyslę. Priren-, 
gia teisingai akinius^ Visuose atsiti- 
kimuose egzaminavimas daromas su, 
elektra, parodančią niažiausias klai- 
dar. Speęiafe atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos huo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.

v 1 J • J {
Daugely atsitikimą akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

.4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard *7589

DR. G. SEKSER
LIETUVIS

^^^Tel. Yards 1629 
pfetpiko ūkinius;

Kreivas Akis . 
‘V" TštaiBO.

756"w.s“ab§L
kampas Halštbd St. .

Valandos Uo l(K-4, liUo -6 iki 8 
Nedėliotais nuo 10 iki 12 tol. dieną.

AKIU SPffl AUSTAS
27 METU PATYRIMO

Pritaiko ąkiniUs dSl VlPOkiu akių

Dr. John J. Smetana
(JPTOMttRtST'AS

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

............ ; —as———-—

DR. C, K KLIAUGA 
Dentistas 

Valąndbs nuo 9-9 
2420 W. Marguette Rd. 
arti ’Westem Avė. Hemlock 7828-

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vežei is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

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

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

Ofisas dr Laboratorija:
1034 W. 18th SU netoli Morgan 8b

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Pairk 6755 ar Central 7464

•4OV4. pu. nuiuoiiu .
Kampas 18 St. Phdne Ccthal 0523 
Valandos «nuo 9:30 iki '12 4r nuo l s»30 
ilki *8:00 tfa. VaWo.' NedSlibms W 
W00 iki >12:00 Wbįme Ifetuviliai

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

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

Tel. Seeley 7830 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. V. A. Šimkus
•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i

Valandoj nųb 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
tok, 'Nedaliomis nuo 10 ild 12 . 

3343 tSouth Halsted St.
Tėl. Botilevard 1401

Viši Telėfonąi: f 
Yards 1741- 

1742 !
LATDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI 
Ambulance Patąma- į 
vimas Dieną ir Nak- 
ti. Moderniška Kop- t 

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

J. f. HJDEIKIS 
Laidotuvių Direkto
rius uer 80 Metų 

4605-07 S. Hermitage < 
Avenue

’i

Į TTl 4447,Š. FaMiėld Avte. "11 
įTA j Iii

Simon M. Skndas :
GRABORIUS dr BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
TeL Monros Krt

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: huo 1Q r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6. iki 8 vakaro. 

Šventadieniais iiuo 10 iki 12 
P|ione BbUlevard 8488

NAUJOJ VIETOJ

Dr. J. A. Paukštis
DENTISTAS

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

pagal sutarti. L »
Res. Virginia 0767

ANTANAS PETKUS 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct 

Tel. Cicero 2109 
CICERO. ILL.

■ i ■     ■ ....b ■i<w»llii'il's n 'i r ‘ .

ATĖJUS LIŪDESIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis
Tėvas

“Laidotuvių 'Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
-5340 So. Kedzie Avenue

Lachavich ir Sūnūs
Phtarriavja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale ‘meldžiame atsjšadkti. o mu

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

Cah»l 5Ž6IB arta 2516 
m s. »rčicero, UI.

Tel. 6927
...u.*., t.  ■■■■   i utį 1111 tt.t iii  

I. J. ZOLP
1646 wS“46th SI.

Tel. fcmilėvard 6263 tr M18
1327 So. 49th Ct

Tat Cicero 8724, KoBlySa 8jkal

Dr. Charles Segal
-OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2Jki A 
yąl, po pietų it nuo 7 iki 8i30 vaL 
vakaro, i Nedaliomis nuo .40 iki 1 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

4631 South Ashland Avenue .
Ofiso valandos:

Nuo TO iki 12 dieną. 2 iki 3 po pietą 
7 iki 8 vril. Nedėk nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

-Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visą 
chroniškų ligų.

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

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

TeL Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS A IR 
BALSAMUOTČJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
'Grdtorhig ir _ 

Balzamuoto jas 
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams, Kaina prieinama. . 

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. R ADŽIUS
LIETUVIU GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augičiau. 
;M<xiemiėka koplyčia dykai.

668 W. 18th St. Tel. Cahal 6174
CHICAGO. ILL. ,-



REIKIA SKALBTI

KAS YRA PINIGAI?

pa-

PRISTATOM TUMAUS

žirnio Corp., 1333 So. Ashland Avė., Chi-vienę syK| cago> in

visus tuos —rny

SKALBYKLOSk u-

AVINŲ GARDAS

DIDŽIAUSIAS PAVASARINIS
dar 
me-

Buvo pasklydę gandai, kad 
klerikalų laikraščiai yra pilni 
visokio brudo: melų, keršto, 
pagiežos, kvailybių ir kitokio

ją iki 
tikslui 
atpus-

amato žmones serga ii 
dažnai, bent sykį me- 
ar dažniau. Sako nesi

maldele kai 
tarpe tebėra la-

cialus”, tai ekstra penktuko 
nuo narių nereikės imti. Už
teks senųjų duoklių. *•

—- Padaužų lazaretas.

mėnesių. Mano 
Mano draugai

Tavorščius Andrulis ir kiti 
tos pat spalvos tavorščiai daž
nai agituoja darbininkus sto
ti J komunistų “avangardą’*. 
Sako: jei visi darbininkai sto-

Juozapinė Parė Bismarck Tavern
*«• ; *>.■—” i vyksta

Antradienį, Kovo 19 d., 1935 m.
Kviečiu Visus draugus ir pažįstamus j Juozapinę Parę, bus skanus 
užkandžiai ir randasi gražiai išpuošta svetainė, kurioje grajis gera 
muzika ir visi linksminsimės iki ankstyvo ryto.

,ti KVIEČIA SAVININKAS
Juozas Kiauda, 6101 So. State St.

Rusiška ir Turkiška Pirtis i 
DOUGLAS BATHS 

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Lotlis Av. Tel. Kedzie 8902 
Vanos, lietaus ir druskos vanos 

swimming nool. 
Rusiika ir turkiška

šeštadienis, kovo 16, 1935

b

m
:L*A**K

ŠITAIP DAINUOJA 
SVIRPLIAI

Broliai patrijotai, 
Mes ne varijotai;
I vienybę su’siburę,
Plačią sąjungą sukurę 

Garsiai uždainuosim: 
čiru, čiru, čyr, čyr! 
čiru, čiru, čyr, čyr! 
Garsiai uždainuosim.

Kraujas musų tyras...
Boba arba vyras:
Visi kartu, susitarę, 
Nesipešę, nesibarę 

Svietą užkariausim, 
čiru, čiru, čyr, čyr! 
Čiru, čiru, čyr, čyr! 
Svietą užkariausim.

Valia musų tvirta, 
Brooklyne užgirta...
Tik jėgų daugiau įdėkim, 
Garsiai rėkti netingėkim, 

Priešus išbaidysim — 
čiru, čiru, čyr, čyr! 
Čiru, čiru, čyr, čyr! 
Priešus išbaidysim.

Kadangi svirpliai vis tais
čiais žodžiais dainuoja, dainą 
palieku nebaigtą. Lauksiu nau
jų žodžių ir naujų melodijų.

— Poetas Padauža.

KONKURSAS SU 
ATPUSKAIS

Apie 14 metų atgal senis Sir
vydas sugalvojo keistą maldelę, 
užvardyta: “Lietuvai nė cen
to!“ Tai trumpa ir kukli mal
delė. Kaikam ji taip patiko, 
kad’ kartojo ir kartojo, ir 

' atkartojo per 
tus!

Kadangi ši 
rių redaktorių
bai populiari ir, kadangi, kaip 
matyt, ji suramina besikanki
nančias redaktorių sielas, tai 
Padaužos nori išplėsti 
podugnių. Todėl tam 
skelbia konkursą su 
kais.

Konkursas prasidėjo su “An
trojo skridimo“ organizavimo 
pradžia. Konkurso pabaiga dar, 
kol kas, nenumatyta.

Konkurse gali dalyvauti visi 
redaktoriai, be skirtumo lyties, 
religijos ir pažvalgų; visi di- 

• džiai tautiški rašytojai; visi 
klerikališki stulpai ir ramsčiai; 
visi marijonai. Konkurso tai
sykles ir dovanos yra tokios:

1. Redaktoriams ir rašyto
jams, kurie laike konkurso daž
niau šią maldelę kalbės, bus 
prikabintas gražus Padaužų 
dirbtuvės darbo medalis.

2. Gazietoms, kurios dažniau 
ir gražiau tą maldelę atspaus
dins, bus dovanota 12 medalių 
su įgaliojimu prikabinti po me
dalį kiekvienam bendradar
biui.

3. Visiems (išėmus Padaužų 
vyriausybę), kurie tą maldelę 
kalbės ar rašys, Padaužų Dva
siškoji vyriausybė paskyrė po 
16 dienų atpuskų už kiekvieną 
sukalbėjimą, ar parašymą. O 
jei kuris po sukalbėjimo mal
delės stipriai ir gerai iškolios 
socialistus ir Naujienas, to
kiems bus pridėta dar po 40 
dienų atpuskų.

Tai valiai į darbą, ponai re
daktoriai! Dabar atsidaro pla
ti dirva jūsų darbui ir plačios 
durįs jūsų pasišventimui.

— Konkurso Direktorius.

tų į musų avangardą, tai visi 
kapitalistai pabėgtų ir depre
sija pasibaigtų.

“Avangardą“ išvertus į Pa
daužų kalbą bus: Avinų Gar
das. Tai labai teisingas ir tin
kamas pavadinimas. Padaužos 
jau senai manė, kad visa Kd- 
munistų Partija yra tik papra
stas avinų gardas. Dabar, ačiū 

! tavorščiams, ta mintis tapo pa- 
! tvirtinta.
1 — Padaužų žvalgunas.

Ikišiol dar niekas tiksliai 
neišaiškino, kas yra pinigas. 
Labai abejoju ar ir man pa
vyks čio tokį svarbų klausimą 
tinkamai nušviesti. Bet tas 
dar nereiškia, kad apie tai ne
galima padiskusuoti, pafiloso
fuoti ir pasiginčyti. Iš to, ma
nau, tik gero gali išeiti. Aš jau 
iš anksto žinau, kad šio klau
simo daugumas padaužų ne
norės suprasti ir todėl sakys, 
kam apie tokius nonsensus 
reikia kalbėti. Bet man atro
do, kad tas klausimas yra be 
galo didelės svarbos, nes ank
sčiau ar vėliau Padaužoms rei 
kės giliai pasvarstyti, ar jie 
norės tai daryti, ar ne, nes 
piliečiai neturėdami reikiamo 
supratimo apie pinigus nega
lės orientuotis kylančiais šių 
dieni] piniginiais klausimais, 
kaip tai: infliacija, defliaci
ja, refliacija, aukso pagrin
dais, dolerio revaliuacija, sva
ro nupiginimu, dolerio stabi
lizacija, auksinio bloko šali
mis ir daugeliu kitų klausimų. 
Juk apie kiekvieną aukščiau 
minėtą klauimą butų galima 
pusėtinai ilgai, kalbėti, kad «jį 
nors šiek tiek išaiškinti. Bet 
visa tai paliksim kitam sykiui, 
o grįšime prie musų pakelto! 
klausimo, būtent; kas yra pi
nigas?

Pinigas yra tokis daiktas,' 
be kurio šiandien apsieiti ne
galima. O buvo laikai, kada 
žmonės apie pinigus nieko ne
žinojo ir laimingai gyveno. O 
dabar žmogui, neturinčiam pi
nigų, net ir į dangų sunku į- 
sigauti. Už pinigus galima vis
ko gauti, ar ne tiesa?

Ekonomistai .sako, kad pi-

Vienatinis Lietuvių 
DEGTINES 
SANDELIS

White Horse, London Dry Gin.
86 proof *8.50Reisas •.........................

My Old Pal. 8 mėnesiu 
senumo, 90 pr. K A
keisas .......................

Kentucky Colt. 1 metų 
senumo, 100 pr. $4 "7 Cfl 
keisas ................... ■ ■

Parduodam visokių degtine, ko
kia stik randasi ant - marketo .ir 
ko jbsų širdelė pageidauja.

INTERNATIONAL
WHOLESALE

WINES & LIQUORS
4611 S. Ashland Avė,

Phone Boulevard 0470 

nigas yra turtas. Už pinigus, 
vadinas, galima įsigyti viso
kio turto. Taigi, jeigu pinigas 
yra turtas, lai turtas yra pi
nigas. Ar no? Bet pažiūrėki
me ar taip yra. Dalciskiiųe, 
kad mes už pinigus n 1131 per
kame kelines. Nešiojame keli
nes iki jos neplyšta, arba at
siranda tam tikroj kelinių da
ly skylė/ Tada kelines likvi
duojame, kaip komunistai sa
ko. Rezultate, nei kelinių nei 
pinigų nėra, nes pinigus išlei
dome nupirkimui kelinių, o 
kelines, kaip jau minėjau, dėl 
jų skylės, likvidavome.

Su pinigais yra kas kita. 
Sakysime pinigus gali nešioti 
kiek nori kelinių kišeniuje. 
Pinigas vis pasilieka pinigu. 
Jeigu pinigas nudilo ar su
plyšo benešiojau t, tai už jį, 
nunešus į banką, galima gau
ti visai naują gražų pinigą 
arba bumašką ir už tai nieko 
nečežina. Su kelinėmis, kaip 
jau minėjau, to padaryti nega
lima, nes už senas kelines nie
kas naujų jums neduos. Be to, 
jus galite padėti pinigą į sei
fą ir už kiek metų iš ten išsi
imti tokį pat gražų, kaip pa
dėjote. Su kelinėmis to pada
ryti negalima, nes joms reika
linga didelio seifo, kuris 
brangiai kainuotų, kainuotų 
per metus daugiau, negu pa
čios kelnės. Be to, jus galite 
pinigus padėt į banką ir už 
keliolikos metų galite dvigu
bai atsiimti.

Trumpai sakant, aš čia no
rėjau pasakyti, kad pinigas 
pasilieku pinigu, o kelinės ke
linėmis. Ir kad pinigas nevisai 
yra turtas, o turtas ne visuo
met pinigai. Vienu žodžiu, 
turtas ir pinigas nėra vienas 
ir tas pats.

P. S. šis klausimas yra d:s- 
kusuotinas. Visi finansų žino
vai ir ekonomistai prašomi 
šiuo klausimu išreikšti savo 
nuomones.

- Narys piniondzų 
ministerijos.

ir

Washing Machines 
1935 Metų su visais 

pagerinimais

irKainos po $49.50 
ir aukščiau.

mokant po $1.00 į savaitę. 
Skalbykla pati per save ap
simoka.

PROSINIMO 
MAŠINOS 

.39.50, 99.00 
Vartotos perdirbtos 

skalbyklos po 
>18.00

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 8167 
CHICAGO. ILL.

Radio programai Nedaliomis nuo 
1 iki 1:30 po pietų iš stoties 

WCFL, 970 kil.
Ketvergais nuo 8 vai. vakaro— 

WHFC.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

NAUJIENOSE Chicago. IP

PAŠALPOS LIGO 
NIAMS

'*?'*..........................-........  "...............   f

per menesį ne gydytis, o gauti 
liudijimą. Jis netiki, kad kas 
galėlų jį pagydyti, todėl lau
kia, kuomet liga pati prasiša
lins, o ji visuomet prasišalina, 
kaip tik pašalpos laikas bai
giasi. Taip sakant, ligos yra 
pusėtinai susipratusios. Profe
sionališki ligoniai visuomet 
serga tik susipratusiomis ligo
mis.

Kadangi Padaužos yra in
vestavę pašalpų fondo pinigus 

COAL
Padaužų susivienijimai 

visokios pamnciaiis tavorščys- 
lės neturi jokių turbacijų su 
savo apsirgiisiais ir susikole- 
čijusiais člienais arba mem- 
beriais, nes jie yra išsilavinę 
profesionališkai sirgti.

Profesionališki ligoniai nė
ra tikrai sergantys žmonės ir 
jie sergančius nenuduotų, jei 
legautų pašalpos. Jie sirgimu 
ažsiima, nes iš to daro pra
gyvenimą. Tai yra savos rū
šies amatas arba profesija.

Boba, kuri vaikus augina ir 
namų darbą dirba, negauna 
algos. Ji apsimeta apsirgusi ir 
gauna pašalpą, nors savo dar
bą dirba.

Vyras, kuris neturi darbo
arba uždirba daugiau pašai- štofo. Todėl čystatos departa- 
pomis, irgi praktikuoja apsir- mentas padavė juos išskalbti 
girną.

šito 
jai ir
tuose
jaučia gerai ir turi kokį nors 
skaudėjimą. Jautimo ir skau
dėjimo ištirimui instrumento 
dar ir Padaužos nėra išradę. 
Nė apdraudos kompanijos, nė 
kitų kraštų tavorščystės už 
tokias ligas pašalpos nemoka, 
bet lietuviškoji Padaužų Res
publika moka moterims net 
už visokias atmainas.

Suprantama, mes viską da
rome formališkai ir moksliš
kai, todėl reikalaujame iš li
gonio daktaro liudijimo apie 
ligą. Garbingosios profesijos 
etiškas narys parašo tokį pa
liudijimą, kokio tik tau rd- 
kia, už porą dolerių, nes dole
riai jam reikalingesni už tei
sybę*

Profesionališka^ ligonis nu
eina pas daktarą

SPECIALIAI KOVO MĖNESIUI

RAUDON U
stipriame šarme. Kada iš len
drės jie grįžo, ir drukas ir vi
sas kitas popieros supeckelio- 
jimas buvo dingęs. Gavome 
Švarią, baltą popierą, kuri vi
sokiam tikslui tinka.

PELENU
UŽKIETĖJIMAS 
DINGO - ENER
GIJA SUGRĮŽO!

“Elcho, Wis. — Aš turėjau užkie
tėjimą per keletą 
energija sumažėjo. 
m<»n nutarė priimti
TRINER’IO KARTŲJĮ 

VYNĄ
Greit mano bėdos dinaro, — kaip aš 
džiaugiuos! Jūsų dėkingas, J. Z.” 
Trinerio Kartusis Vynas pagelbėjo 
milijonams ligonių per paskutinius 
45 metus. Jis išvalo vidurius ir pa
laiko juos tvarkoje; jis pagelbingas 
-prie suvirškinimo ir palaiko sveika 
apetitą. Jis veikia be skausmo; jums 
nereikia ieškoti naujų atidengimų; 
čia jus turite atidengimų, kuris at
stovėjo nesuskaitomus bandymus. 
Visi vaistininkai užlaiko. Jos. Triner

ERIE ANGLIS
MAŽIAUSIA PELENŲ

$9— 4onas
BELLOWS COAL & COKE CO

DISTRIBUTORS 
1000 Cermak Road Ganai 2570

MIKE DZIMIDAS .?
' PRISTATO VISIEMS

BISMARK BEER
DIENA IK NAKTĮ. PASAUKITE TELEFONU

Lafayette 0401, 4138 ARCHER AVENUE

Išpardavimas!
PAVASARIUI ATĖJUS 

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY 
kai ir visos kitos prekybos, įmonės* daro didelį išpar

davimą visų užsilkiusių pernykščių daiktų.
Visos prekės turi būti parduotos, neatsižvelgiant jų ko
kybės, už žemiausias kainas. Čia taip pat rasite did- 
žiausį pasirinkimą ir vėliausios mados rakandų.

Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 

5 iki 20 metų
TAUPYKIT PINIGUS MUSŲ DRAUGIJOJ

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

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

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

mokėti

Saugumas jūsų 
mentu apdraustas

invesU 
per U.

S. Government ištaigų— 
Federal Savings and Loųn 
Insurance Corpora t i o n, 
VVashington, D.

ederalSavings
AND LOAN ASJOCIATION

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

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

• ; > . *

C

TIK PAGALVOKITE:
2 dalių Parlor Setas—$65.00 vertės dabar $*}Q O O 

tiktai už ............................................... VViUU
2 dalių Parlor Setas—$95.00 vertės, Q O O

Aplaikėme didelį staką kaurtj (Rūgs), kuriuos 9x12 di
džio parduodame nuo .............. $ag JĮ OE au^tyn*

Kaurus gausite visokiausių I “fiMV
spalvų.

LINOLEUMAI — 9x12 didžio 3.95
Bargeninės 'kainos ant skalbiamųjų mašinų, elektrinių 

valytuvų, pečių ir t. t.

ROOSEVEL'
FMTORE CO. Ine

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

Tel, Seeley 8760 
CHICAGO, ILL.
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DISKUSIJOS APIE NRA

Kongrese ir spaudoje eina diskusijos apie naciona
linio pramonės gaivinimo įstatymą, ar jį palikti galioje, 
ar jį atšaukti, ar jį pakeisti. Valdžia stoja už tai, kad 
įstatymas butų pakeistas ir paliktas galioje dar dve
jiems metams, tiid tarpu kai opozicija iš dešinės ir iš 
kairės reikalauja, kad jisai butų atšauktas.

Yra suprantamas nusistatymas tam tikrų kapita
listinių grupių, kubios nehori, kad valdžia kištiįši į jų 
biznį, diktuddahia, kokios tūri būti darbo valandos ir 
darbininkų atlyginimas jų įmonėse. Tekstilinė (audimo, 
verpimo ir mezgimo) pramonė, pavyzdžiui, pirmiaus 
samdydavo daug vaikų dirbti fabrikuose. Tai, žinoma, 
buvo pigus darbininkai, ir kapitalistai iš jų darbo pasi
darydavo daug pelno, šitą vaikų išnaudojimą fabrikuo
se NRA sustabdė, ir sdprahtama, kad tie kapitalistai 
pyksta.

.Audimo pramonėje, o taip pat ir daugelyje rūbų 
siuvimo dirbtuvių ir dirbtuvėlių atlyginimas už darbą 
buvo labai žemas. Vadinamose “prakaito dirbtuvėse” 
moterims siuvėjoms dažnai budavd mokama po 2—3 
dolerius savaitėje. Daugybėje departamentinių krautu
vių merginos patarnautojos gaudavo po 5—6 dolerius 
per saVaitę. Kada NRA nustatė, kad minimum (ma
žiausias) atlyginimas darbininkui šapoje turi būti tarp 
12 ir 14 dolerių, tai aiškus dalykas, kad darbdaviams 
tatai nepatiko.

NRA, be to; privertė: dirbtuves ir kitokias biznio 
jfiidneš Sutrumpinti darbo laiką tenai, kur buvo dirba
ma daugiau, kaip 8 valandos per dieną. Visoje eilėje 
pramonių buvo įvesta 44 valandų darbo savaitė, o kai 
kur 40 valandų arba dar mažiau. Šitas darbo laiko Up- 
rėžimas taip pat negalėjo patenkinti daugelį kapitalistų.

Nenuostabu tad, kad jie nori NRA ^palaidoti” ir 
grįžti prie tų “gerų senų laikų”, kada jie jausdavosi 
savo įmonėse pilni bošai. Ypatihgai daug kraujo jieniš 
dar šUgadinO ta prAniOnės gaivinimo įstatymo sekcija 
7—A, kurį sako; kad darbininkai turi teisę per šaVo iš
rinktus atstovus daryli kol'ektyVės šUtartiš šu darbda
viais. čia atsidavė Proga unijbihs ir visokiems agitato
riams kalbinti darbininkus, kad jie organižuotųsi. KA- 
pitalistai to, žinoma, nepakenčia. Norėdami užbėgti Už 
akių unijbms, jie buvo priversti paleisti savo agitato
rius į dAfbiftinkus, kAd jie jūoš pritašinėtų prie “korn- 
panijų iihljų” i

ViŠA tai kapitalistus ėržinAį ir haturalUš dalykąs, 
kad jie stoja piestu prieš tokią Valdžios politiką. Bet 
yra sunkiau suprasti poziciją tų NRA priešų, kurie ją 
atakdOJA iš kAiFės, reikalaudami gaiVtftTftib įstatyrtią 
atšaukti, ką jiė šiuld NRA Vietoje? Iki Šiol nė viehO 
konstruktyviu pasiūlymo nebuvo matyt. Atšaukus NĖA 
ir jos vietoje nieko kito hėįvėdūs, grįžtų vaikų isnaudd- 
jimAfe fabrikuose, žemos algos neorganizuotų darbinin
kų masėms, ilgos darbo valandos ir senieji autokratiš
kieji santykiai pramonėje.

Nėra reikalo Viską Užgimti, kas yra daVobiA NRA 
vardu. Yra daug silpnumų pačiame gaivinimo įstatyme 
(NIRA), <y dar daugiau ydų galima pastebėti jo vykiAi- 
fne. Tai parodė praktika. Bet pamatiniai NRA tikslai 
bėra blo'gi’, ir Amerikos darbininkų klasė nieko nelaimė
tų, jėigu tie iikšIAi butų Atin^sti.

Kada dabar eina diskusijos apie NRA, tai tie žmb- 
nės, kuriems fupį darbininkų gerovė, tuiėtų nešitenkih- 
ti NRA smetkirtiu, bet galvoti, kaip ją pagerinti, idaht 
iš jos butų kUOdAUgiaUsin UAUdos darbo žmčhėmš. Ši- 
tanfe klausime reikėtų elgtiš pAnišikk kAip blgiAmafefi 
Šoeialinės . apdraūdos klausiate. Šiandie ne tik WAi. 
Green, bet jau ir komunistai supranta, kad smerkti stAj 
ėialinės apdraūdos idėją yrA kvailas dalykas, ir jie dub- 
da savo pasiūlymus prie Apdbahdos sumanymų. TokiA 
pat taktika tiktų ir ėkbnbmih&s Rekonstrukcijos dalyke.

SLA; pfezidtehtas, F. J. Bar 
gobius, phškėlbė atsišaukimą 
“Tėvynėje”, kviesdamas Štiši- 
Vienijimd hafiiiš kiėtųjų ariglių 
dištriktė nenešti Angliakasių 
uriijdš kivirčų į kuopas. MAt, 
dabar apie Wilkes-Barre, Pa., 
eina aštri kova tarpte senosios 
United Mihc Wdrkerš 6f Ame
rica linijos if atskilusios nuo 
jos United Ahthracitc Miners 
of Pehttsylvania. Dalis lietuvių 
mainierių priklauso vienai uni
jai, o kita kitai.

Idant Susivienijimo į kuopose 
nekiltų vaidų dėl šios unijų ko
vos, SLA. prezidentas > prašo 
SLA. narius rieUžmiršti, kad 
jite yra vienos broliškos organi
zacijos nariai, ir reikalauja, 
kad SLA. kuopų susirinkimuo
se nebūtų keliami tie ginčai, 
kurie teina tarpe unijų.

sulate General of Lithuanią, 11 
Waverly Flace East, Nc\V 
York, N. Y.

Be abejonės^ gali būti įdomti 
pasiklausyti, ką p. Skipitis pa
pasakos amerikieečiams apie 
kultūrinio darbo planus ir apie 
tą “viso pasaulio lietuvių kon
gresą”, kuris ketinama šaukti 
šią vasarą. Bet Amerikoje to
kio kongreso idėja dar mažai 
kam tėra suprantama.

Pernai metais lenkai buvo 
sušaukę panašų savo kongresą 
VaršūVOjė. Tačiau, nors prite 
jo lenkai ruošėsi ilgai ir rūpes
tingai, bet jisAi nedavė apčiuo
piamų vaišių, nes pačiame koii- 
grese kilo nesusipratimų tarpo 
atstovų iš Amerikos ii* atstovį 
iš kitų šalių. Amerikos lenkai 
daugumoje jaučiasi, kad jie yra

pirmoje vietoje Amerikos pi
liečiai, o su Lenkija juos rišė 
tiktai platoniški (jausmo) ry
šiai.

Panašių problemų kiltų ir 
lietuvių kongrese. Amerikos lie
tuviai jau nebenori, kad į juos 
butų žiųrima, kaip į imigrantus 
šioje šalyje, nes tai mažina jų 
reikšmę, kaipo Amerikos pilie
čių. Antra vertus, jiems var
giai patiks ta idėja, kad Lietu
va juos, kaipo savo “išeivius”, 
rtefchtų. Iki šiol amerikiečiai vis 
renidavo Lietuvą, — tai piųs- 
dami 
tai aukodami įvairiems kultu- 
riniems arba politiniems reika
lams Lietuvoje, tai užtardami 
ją Vilniaus klausihie.

Reikėtų kalbėti ne apie “rė
mimą”, bet apie kc-operaVimą, 
jei galima susitarti.

pinigų savo giminėms,

i Apie Įvairius Dalyk
'~~*£^^^**^**Į^*****kkkĄM*kkkdkkkMklkkkk**kkk

lis :
ikkkkkkH*kkkkk*M.hkirk‘kkkkk

ATVAŽIUOJA I AMERIKĄ 
R. SKIPITIS

Lietuvės laikraščiai rašo, kad 
šio mėnesiu pradžioje turėjo 
išvAžiuoti į Užsienius adv. R. 
Skipitis, kurį Draugija Užsie
nio Lietuviams Remti siunčia • I . . »
į Lietuvos išeivių kolonijas su
sipažinti su jomis ir pasitarti 
apie “Viso Pašaūlio Lietuvių 
kongresą”, kuris įvyksiąs šią 
vasarą Kaune. Balandžio mėne
sį svečias busiąs Amerikoje.

“Naujienoms” pranešama iŠ 
New Y’orko, kad tenai KoVo 11 
d. įvyko Vėikėjį pasikalbėji
mas Lietuvos Gen. Konsulato 
patalpoje apie p. Skipičio lau
kiamą atvykimą į Jungtines 
Valstijas. Tas pasikalbėjimas 
nutars išleisti atšišaukimą, 
kuriame nurbdomA p. Skipičio 
atvažiavimo tikslai šitaip:

“a) Supažindinti’ čionykš
čius išeivius lietuvius su ‘Vi
so Pasaulio Lietuvių kongre
so’ idėja; tas kongresas nu- 
matomaš šią Vasarą rugpiu- 
čio (August) mėn. pradžioje 
Kaune, Lietuvoje;

“b) Rimtai pasikalbėti su 
visuomenės veikėjais apie 
svarbiausius lietuvių tautos 
kulturinius dalykus ir patirti 
išeivijos svarbesnius reikar 
lūs.”
Taigi, sakoma atsišaukime; 

p. Skipitis atvažiuoja į Ameri
ką ne “pasipinigauti”, bet svar
biais kultuHnio darbo reika
lais.

“Savaime suprantama”, to- 
IMš šlcMtdBė
“kad nei gerb. Skipičio atsi
lankyme, nei Kongreso idėjo
je nėra ir neg&li būti politi
kos, bet yra grynai lietuvių 
tautos kultūros tikslai. Nors 
pihnasiš Lietiivių Kongresas 
vykdomas skubotai ir mums 
kiek netikėtai jau šiais me
tais, — nes momento Svar
bumas tO; regimai, reikalau
ja, — meš; Amerikos lietu
viai per savo svarbesniųjų 
ot-gariizacijų Vykdomus or
ganus turime progos ir gali
me suspėti stifbrmuluoti sa
vo pageidavimus, nužiūrėti 
keletą savo delegatų ir juos 
įpareiguoti Kongrese daly
vauti. Reikalai tesant, galėtu
me įgMio’ti Viėfią-icitą musų 
draugą, begyvenant; Lietu
voje.
Atsišaukime, pagalios, prašo

ma, kad kolonijose susidarytų 
komitetai p. Skipičiui priimti, 
kurie ne tik jį pavaišintų, bet 
ir pasvarstytu kartu su juo 
kultūrinio darbo klausimus.

ApTė immjantį svečią 
amerikiečiai dar> mažai žino, iš
imant tai, kad jisai buvo Lie
tuvos vidatuš Wikžlų Aiiriisite'Viš; 
b dabar yra Draugijos Užsie
nio Lietuviams pirmi-
hinkhš. Norintiems su j Po s u
sirašyti paduodama toks adre
sas: Mr. R. Skipitis, c /d Con-

PERDAUG 
MOTERŲ

Vienos moters gyvenimas.
— Berniuku gimsta dau- 
giAū iiei mergaičių. — 
Karo pasėkos. — Europos 
kraštuose moterų yra žy
miai daugiau nei vyrų.
— Nacių obalsis.

ki ėk laiko Austrijoje 
roilianas vardu “Mo- 
Rofnariaš apie moters

Prieš 
pasirodė 
ločhaš”. 
vdrgus.

Viename madingame šalionė 
tarnauja Leopoldina \Vafeser- 
batier. Darbas gersis ir užtik
rintas. Dėl ateities jai hęria ko 
rūpintis. Po itam tikro nietų 
skaičiaus ji gali tikėtis pensi
jos.

Bet štai ji susipažįsta su jau
nu vyru, įsimyli jį ir apSiVė’da. 
Apsivėda tupėdama 32 mėtų 
amžiaus. Kai kurį laiką dar 
dirba. Bet ieirria padidėja — 
tenka nuų/darbo atsisakyti.

Pradžičje ViškAs eina gerai. 
Vyras tarnauja, gauna neblogą 
algą. Jdkių trukurtių nejaučia-

t iPraeina laimingai keli metai. 
Bet dešimtuose* Vedybinio gyve
nimo metuose vyras įsiklafn- 
puoja, — tarp jo ir viršininkų 
kyla hešušipralimai. Pagaliok, 
dalykai prieina prie to, kadi jis 
tampą iš tarnybos paliuosuotds 
ir prarArida ptebsijį.

Žmogus jis jau nebejaunaš, 
tad niekur nebegali kitą darbą 
gauti. SutaupOs, kurių nedaug 
tebuvo, greit išsibaigia.

Kas daryti?
Letepteldiba ieško darbo. Eina 

į itą vietą, kur ji seniau tarna
vo. Priima labai maloniai, man
dagiai. Bet kai dėl darbo, tai 
kitokia daina. Žinote, sako, 
mums reikalingos yra jaunos 
moterys, dus tam darbui jad 
nebetinkate. Gaila^ bet musiį 
įstaigoje tamstai darbo nėra...

Eina Leopoldfn’k į kitas įstai
gas, visur laš pat. Niekui 
pastovaus dailk) begali gauti. 
Prisiėjo tenkintis pripiiolamu 
darbu-, — grindį plovimu ir t.t.

JuO tolyn, tuO 'gyVeninlas da
rėsi sunkesnis. Ant gklo, Leo
poldina nutarė viską baigti. At
suko šviečiamąsias dujas ir nu- 
sitroškino kaitų su savo dešim
ties metų dukteria...

Rašydamas protokolą apie 
LeOpoidihds niisižudymą, polit- 
cijos komisaras daro pastabą:

—Perdaug moterų pasaulyje!
Taip, Europoje iš tiesų per

daug yra moterų. Ir tas pervir
šis ypač pasidarė pastebimas 
po pasaulinio karo, kuris Le 
laiko nuvarė j kapus milijonhš 
iaunų vytų. •

{domus faktas yra tas, kad 
berniukų beveik visose šalyšė 
gimsta daugiau nei margaičių. 
Pavyzdžiui, kiekvienam tukš- 
tančiui mergaičių Vokietijoje 
gimsta 1,066 berniukų ; AUstri- 
W 
1,083, o Ispanijoje

- 1,0'68; Anglijoje , r— 
s — net 1,102,

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KULTURI 
NIAI IR EKONOMINIAI LAIMĖJIMAI

Tačiau gamta tarsi stengiasi 
t£rp lyčių palaikyti pusiausvy
rą. ir tas pusiausvyros palai- 
kyrii&s susiveda prie didesnio 
mirtingumo skaičiaus tarp ber
niukų nei tarp mergaičių.

Iš kitos pusės, vyrui daugiau 
tenka susidurti su visokios rų- 
šies\ pavojais, — dirbtuvėse ir 
kitur. Todėl ir tarp suaugusių 
vyrų mirtingumas yra didesniš 
bei tarp moterų. Tuo budu nor- 
mališkais’ laikais tarp lyčių yra 
palaikoma pusiausvyra.

Bet tą pusiausvyrą visai su
ardė pasaulinis karas. Statisti
kos duomenys rodo, jog 1921 
m. santykis tarp vyrų ir mote
rų skaičiaus žymiai persimai
nė. Sakysime, kiekvienam tūks
tančiui vyrų Vokietijoje buvo 
1,100 moterų; Austrijoje — 
1,107;
Anglijoje —
1076, o Rusijoje — 1,229.

Moterų perviršis aiškus.
Tai veda prie varžytinių dar

bo lauke. Milijonai moterų tu
ri uždarbiauti sau pragyveni
mą. Apie apsivedimą jos negali 
nei svajoti. Pavyzdžiui, Vokie
tijoje iš 100 moterų apšfveda 
tik apie 53. O nežiūrint to, na
ciai ten vėl ištraukė šupelėjušj 
obaisj, kad moters viela priva
lo būti “bažnyčioje, virtuvėje Ir 
namie prie vaikų!”

Pasiremiant tuo obalsiu, mb- 
terim^ įsakoma užleisti sa^d 
darbus vyrafnš.

Nieko todėl stėbėtino, kad 
Europoje moterų būklė pasida
rė labai sunki. Tūkstančiams 
moterų tenka susidurti su t6- 
kiu pat likimu, kokį pergyverto 
Leopoldina. Tik> žinoma, ne vi
sos jos taip baigia savo gyvė- 
nimą. Na, o jei) kurios suklum
pa, tai policijos komisarai ko
mentuoja, kad visa bėda ta, jog 
pasaulyje perdaug yra moterų...

Franci j ojes — 1,126 
1,063; Italijoje -

BRIDAL SHOPPE
Musu specialybe—šliubines suknios 
ir velion/ų, gatavos arba užsaky
tos. Tunttie dideli pasirinkimą ir 
kitokių iva|rių arėsią,

PmtAftlSNtS' 
Špeciai

$2.$HKE$3.50 .
Spečial sū aliejaus soliucija 

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

Permanents dėl kūdikių ? 4 QQ 
tiktai ...... . .. l-vO

MUSU 
SPECIALYBfi 

dažyti iy bšltin- 
reMĮMa y ti permanėlnls 
HPp’T. W Puikiausi plau- 
i J kb Štilfot

' k'ii J < * s____
Jeigu atsinešit ši apskelbimą

nuleisim $1 už Permanent
....j..u.A «

U ktfekvlėnU į'5 ’pėiMąAieirit iuo- 
da $1 skmratS Rdsepetal

BEAUTY SHOPPE 
Perkelta 3133 S. Halsted St. 

(Ąudįtoriįa) Victory 8137

Retai kuri tauta yra pragy
venusi tokių didelių bangavimų 
savo likimo istorijoj, kaip lie
tuvių tauta. Nuo milžiniškos 
valstybės XV-XVI šimtmety iki 
išnykimui pasmerktos tautos, 
kokioj padėty lietuvių tauta 
atsidūrė XIX šimtmety, kada 
iŠtaUtėjimo bangos pasiekė 
aukščiausio laipsnio — štai tų 
bangavimų mąstąs. Juk didie
ji kaimynai nesenai sprendė, 
kad dar keletas desėtkų metų 
ir apie lietuvius galės kalbėti 
kaipo apie mirusią tautą ir to
dėl jie jau skubėjo užfiksuoti 
senosios lietuvių kalbos ir lie
tuvių liaudies kūrybos turtus, 
kad jie užsiliktų moksliniams 
tyrinėjimams. Sulenkėjimas, 
su vokietė j imas, surusėjimas iš 
visų pusių graužė lietuvių tau
tą, blivo apėmęs miestus ir in
teligentiškąjį slifoksnį, vos pa- 
Čiartiė kaime buvo užsilikusi 
lietuvių kalba. Lietuvių tauti
nis atgimimas pažadino tautą, 
pradėjo gaivinti jos sąmonę, 
kovoti su svetimomis įtakomis, 
kelti lietuvių tautinę savigar
bą. šio tautinio Atgimimo ban
ga pfiVettė caro Rusiją grą
žinti Uždraustąją spaudą. Ta
čiau daug jėgų buvb pačioj 
LiėtVvbj, kurios srftarkiai truk
dė tą tautinio atgimimo darbą 
ir Statė jam kliūtis. Sū Lietu
vos nepriklausomybės atgimi
mu taulbs atgimimo sąlygos 
staigiai pasikeitė, nes lietuviai 
patys virto krašto šeiminin
kais. Ir tas lietuvių tautinei 
šąmonei aktingai kilti patogių 
sąlygų sudarymas, kliūčių pa
šalinimas, visų svetimų įtakų 
užkirtimas vienas didžiausių 
laimėjimų įgytų per Lietuvos 
nepriklausomybę. Deja, Vil
niaus krašto okupavimas sve
timomis jėgomis neleido toms

palankioms tautiniam atgimi
mui sąlygoms praplisti po vi
są Lietuvos teritoriją. Bet ne
priklausomoj Lietuvos daly lie
tuvybės triumfas yra visiš
kas.

Todėl, kalbėdami apie Lietu
vos laimėjimus, nepriklauso
mybės laikotarpy, pirmoj eilėj 
statome tą sritį, kuri daugiau
siai turi reikšmės lietuvių tau
tos jėgų sustiprinime, būtent, 
kultūros sritį. Paduodarhieji 
čia skaičiai ryškiai parodo, ko
kioj sunkioj padėty ši svar
biausioji sritis buvb 
somybes pradžioj ir 
ta iki šiol.

Pradžios mokyklų 
Lietuvos buvo 877, 
1,030, mokinių apie 40,000. Da
bar gi pradžios mokyklų skai
čius pakilęs iki 2,557, mokyto
jų 4,194, mokinių 266,795. Iš
eina, kad 1919 m. 1,000 gy
ventojų teko vos apie 20 mo
kinių, o dabar tenka 10£ mo
kiniai. Reikia atminti, kad prieš 
karą Lietuva mokyklų atžvil
giu buvo ypatingai apleistoj 
padėty, analfabetizinas biivo di
delis. Ir nepriklausomybę at
stačius dar negalėjo tuoj įves
ti visuotiną] į priverstiną mo
kymą. Tiktai paskutiniais me
tais privalomasis mokyklos lan
kymas jau praplitęs po visą 
Lietuvą. Einama ir prie visuo
tinojo privalomojo mokymo re
formos, kad vietoj dabartinių 
4 metų pradžios mokyklos bu
tų įvesta pagrindinė 6 metų 
mokykla.

(Bus daugiau)

nepriklau- 
kas laimė

1919 m. 
mokytojų

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

Pirmutinė ir Didžiausia

EKSKURSIJA'
LIETUVON

Laivu “GRIPSHOLNi”
Gegužės-May 25 d.

(TIESIAI Į KLAIPĖDĄ)

Kas tik manote šiais metais at
lankyti Lietuva* važiuokite su 
Šia Ekskursija kartu su visais 
ChiOagos ir visos Amerikos lie
timais.;
Ekskursija yra užgirta Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos,— 
ją lydės keletas patyrusių paly
domų.
Šiuo laiVu šu maža išiiUčia va
žiuos bėveik viėni lietuviai, todėl 
apie smagumą kelionėje nereikia 
nė abejoti. 

M 
. ■ ;. ?■ . y; - / * ' * - *

Pėi platesnių informacijų tuojaus 
; kreipkitės i '

NAUJIENAS 
md somų halsted street 

CHICAGO, ILL. ' 
Telefonas CANal 8500

yti Lietuvą, važiuokite ŠU 
Ekskursija kartu su visais



NAUJIENOS,,.Chicago, HL

RADIO Chicagoje pirmadienį

Nį|M

jums išpildytų tų

Budriko Programas

kas

Dirbtuvė

Cicero, III

ĮVYKS 30-tą DIENĄ BIRŽELIO
BIRUTES DARŽE

TREKIUI 
HARCERSTUVUI 
SKAUTAMS 
MUZIKANTAMS

Klapsimas 
stija juos maitins? Tad, ko
dėl negalima palikti piliečiais?

Lietuviški laikraščiai ir jų

Tarsis kaip ateiti 
mažų namų savinin

kams į pagalba

General Motors Simfo 
nijos Programas

Illinois legislaturos biliaus 
prieš ateivius.

savo 
nepihečių

9”xl8
1,000,000 Pėdų Transite InsUlatihg Bfcards

Lietuviški 
Konfitūrai 

(jam) 
Slyvų.pineapple, 
aviečių ir apri
botų konfitūrai

Simonaitis, nuo 5

pirinaš popieras 
of Intention to

kadangi ir Federalė val- 
žadė, išeiti prieš nepilie- 
S. V. yra daugiau negu 
milijofiai fiejplliečių žmo- 

klirie pašalpų.
ar S. V. už-

lyvaus įvairių kontraktorių or
ganizacijų atstovai. Tarp daly
vių konferencijoje bus B. Bo
na, Nolan, nuo ’foMzh df Lakė, 
Petrzilek, Stressenreuter, Vitt- 
ner, ir daugelis kitų.

Dr. Manikas ir J. J 
Simonaitis atidarė 

naują ofisą

Ryt, įiedėldiehį, 11-tą valan
dą prieš piet užsfstatykite sa
vo radio ant stoties W. G. E. S. 
ir vėl galėsite pasigrožėti su 
gerai prirengtu radio progra
mų, kurį perduos t’rogress Fur- 
niture Company Krautuvė, 3224 
So. Halsted Street.

Teko nugirsti, kad dainas iš
pildys keletas žymių radio dai
nininkų bei muzikų. Prie to, 
kaip ir visuomet, bus įdomių 
kalbų ir svarbių pranešimų. 
Kalbės advokatas K. Gugis, J 
Romanas ir kiti.

pi eras 
džia 
čius. 
trys

Pirmadienį ChicagOs Better 
Housing Bureau škyrių vir
šininkai susirinks konferen
cijai.

1,000,000 Elektriškų Lampelių po> 5c & 10c kiekviena 
2,0()0 Fldod Lights 

2,000,000 Pėdų Ply Wood 
10,000,000 (Pėdų Plaster Bbard 

2,000,000 Asphalt Planks
1 cdlib storumo, 4c liž pėdą

KONTESTAS JAU PRASIDĖJO.
Peoples Krautuvės jau Prisirengė Pasiu 

lyti Didžiausį Pasirinkimą Puikiausių 
Prekių

MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS MIESTE
Pirkite čia dabar. Taupykite pinigus ir 

dalyvaukite laimėjime
TV BRANGIŲ DOVANŲ.

■ ... s 1 , ! .. • : ■

Krautuvėse bus suteikta daugiau 
informacijų.

Norėdami gauti
1 NEBRANGIAI

North Side Krautuvė ir Dirbtuvė.

1628-30-32 Milwaukee Avė
Telefonas Humboldt 9179

Lygiai 1 vai. po pietų nu
statykite savo radio ant sto
ties WCFL, 970 kil. pasiklau
syti interesingo radio progra 
mo, kurį duos Jos. F. Budriko 
radio ir rakandų krautuvė, ad
resu 3417 S. Halsted st.

Visiems bus žingeidu išgir
sti kas dedasi Makalų šeimy
noje ir kitokių žinių, o Budri
ko radio muzikantai ju*mis pa
linksmins harmoninga muzika.

DIDELIS 
PASIRINKIMAS

Įvairių Stylių Rėmų, Tikri Torite šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.

Muzika, dainos ir 
kalbos

darbuotojai ragino per 
metus, kad palikti Amerikos 
piliečiais ir šiandien jie jums 
pataria nelaukti nė vieną die 
fią. Nėra jokios baimės ar pa
vojaus šitam atvejyje, tiktai

C O M P A IMY<&

253640 W. 63rd St 
Tel. Hemlock 8400

Savo Koštilmeriams, kurie šį Pavasari 
Lankys Peopleš Krautuves Pirkimo 

Reikalais.
Dovanų laimėjimas arba išdalinimas

lEDERALbAVINGS
AND toAN ASSOClAtlON 

Of cmicAgo

Klausimas 
laikys svetimšalius arba nepi- 
liečius ir kaip ilgai ? Illinois 
valstijoje , yra 260,000 nepilie- 
čių. Didelė dalis jų ima pašai-

Juozas Stulgaitis 
naujame biznyje

Lentos—Langai—Durys—Steel Sash—Door 
Chėcks—-Masonite Floor Covering—Satu- 

'•‘•i 1 rated Felt. LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
. Ofisas ir Akini

756 West 35th Street

NORTHSIDE. — Northsidie- 
Čiams gerai žinomas Juozas 
Stulgaitis trumpą laiką atgal 
atidarė naują, švarią valgyklą, 
prie Milwaukee ir North gatvių 
kampo. Ten yra apačioje 
Morning Star kliubo.

Valgykla yra gražiai įrengta, 
su geru ir mandagiu patarna
vimu. Užėjus, galima skaniai 
pasivalgyti ir alaus įsigerti, bei 
šiaip pasišnekėti. J. Stulgaitis 
yra labai draugingas vyras, ge
rai prityręs biznyje.—X. S.

Illinois legislaturoje pasiro 
dė nepageidaujamas bilius, ku 
rį pagamino atstovas Mr. Sin 
nett. Tas bilius išgązdino vi
sus nepiliečius Illinois valstijo 
je. žmonės eina ir klausia, 
reikia daryti.

Jei bilius bus priimtas, 
kiekvienas nepilielis turės 
gistruotis savo County 
“sheriffą

Mary Hopple, Viena iš daini
ninkių New Yorko “Opera Co- 
miųu’e”, kuri pirmadienį at
vyksta Chicagon. Opera vai
dins Chicagos Auditorium 
Theatre.

Atvaizdas parodo dainininkę 
Hopple rolėje iš kurinio, “La 
Vie Parisiėne”.

užsiėmimas bus įrašyti į tam 
tikras knygas ir nepiliečiai tu
rės prhriėšti įvairius nesmagu
mus ir shVtiržymiis.

Viėftok, bilRis flėVėiškiai, kad 
nepiliečiams atėjo gyveninio 
pabaiga. •> “Velnias nėra taip 
baisus, kaip jis nupieštas.” 
Štai ką jus turite padaryti: —

Nuvažiuokite į savo paštą, 
(Chicagos lietuviams reikia 
kreiptis į naujįjį “post Office”) 
ir reikalaukite blankas pir
miems popieriams. Gavę blan
ką kreipkitės pas suprantantį 
žmogų, kad 
blanką.

Išsiėmus 
(Declaration 
become Citizen) visa baimė ar
ba rūpestis pasibaigia. Du me
tu išlaukęs gausi antras popie- 
ras. Taigi, tikrenybėje, nėgrę- 
sia taip labai didelis pavojus. 
Jeigu* turite pirmas popieras, 
kurios nėra daugiau kaip 7 me
tų senumo, įai jūsų iš darbo 
neišmes ir nuo “relief list” ne
prašalins.
Nelaukite nfei vienos dienos
Nelaukite hei vienos dienos. 

Išsiimkite pirmas pilietybės po-

JOSEPII V. MOCKUS
MERCHANT TAILOR 

jstaiga nuo 1906 metų.
3316 So. Morgan Street

Naujus siutus pasiuvant nuo $25 ir augŠčiau. 
VALOME. PROSINAfoE ir TAISOME KAILINIUS 

.d ir ti W,.įįi,i|įiM,il4fįW|į>■«,! -TiiiiHi,iiiBTiiiIiiiQNNi.ifiH.fi'

(Upine, Pinęflpple, Įtąspbęrry 
and Appcot Jams)

Lietuvių duonkepiam 
VISOJ AMERIKOJ

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

siųsim dykai. Tik parašykite < 
muips karir šiandien. 7

KORINEK BAKERS 
Supply Company

4830 W. 25th St. 
Induose nuo 15 iki 650 svanį. 

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

pas 
vairiai ir

i ALAUSL NEREIKIA DEPOZIT
< Cdlifonjia

J BRIGhTON WIN^ AND 
h LIOVOR STOTIE 
221 Archer Avenub 
Prie Brighton Teatrd 
Telt Lafayette 5231

................................  .iirrij -4—
RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS

Viskas patogiai naujai įtaisyta.
MOTERIMS: Ketvergais po pietų.
VYRAMS: Subatomis visą dieną.

JOKŪBO PLAUSKOS ALUDĖ
Mandagus patarnavimas, ivairųs gėrimai.

7 GEJRlAtfŠIO,; BET

VYNO ir DEUTINES
( Eikite į vieną iš musų sandėlių Savo 

apielinkėje 
Reisas 

■ 24 butel.
Ąutėlius ir reisą 
ds gal. $1.39
NEW DEAL LIQUOR 

STORE
3450 S. Halsted Street

Tel. Bdulevard 6767

NORTH-WEST
Sporting Goods Manufacturing Co. 

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

4536-38 S. Ashland Avė.
Telefonas Yards 3416

tčdidd A •

MANUFACTŪRINO 

4179-83 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3171

CHICAGO. ILL.

Nauji Siuvėjai 
Bridgeporte

BR1DGEPORT.—Persiorgani- 
zavusi ir priėmusi naują dali
ninką, šiomis dienomis vėl pra 
dėjo operutoti siuvėjų firma, “L 
and F. Taylors”, 3516 South 
Halsted Street.

Siuvėjai gamina ant užsaky
mų vyriškus ir moteriškus rū
bus, ir iki Velykų darbą atlie
ka nupigintomis - fkaindtais 
Stambieji firmos dalininkai yra 
pp. Louis Polney ir Frank Jir- 
sa. (Sp.)

T0WN OF LAKE.— Dr. J. 
J. Simonaitis iir Dr. A. J. Ma
nikas šiomis dienoriiis atidarė 
naują, bendrą ofisą, adresu, 
4559 South Hermitage avenue. 
Tai yra užpakalyje . Zabellos 
vaistinės.

Daktarų valandos yra seka
mos
iki 7 vakare kiekvieną dieną, o 
Dr. Maniko—nuo 11 iki 12 die
ną, nuo 3 iki 5-ių po pietų ir 
nuo 8 iki 9 vakare.

Ragina visus lietu 
vius tuojau palikti 

piliečiais

FIBE HOSE geležies kabinetuose, Pilnas 
SŲEET STEEL DECfclNG ir SIDlNG 

. Visokios Rūšies Elektrikos (religiniai 
ir Gatvėm LaRipos .

( Visokio, .pidžio Paipos, yę^v<rins(],$^lpąi--A,iįdeklas

BARKER-GOLDMAN-LUBIN CO.
, 31 GATVĖS ĮĖJIMAS 

Tel. CALumet 7350 , ......aaBBHaaiiaaaaMaa|MaM^

LIEKANOS
PASAULINES PARODOSIšparduodamos pigiai

Pirmadienį rytą Palmer House 
viešbutyje įvyks susirinkimas 
visų pirmininkų iš Chicago 
Better Bureau skyrių. Tų sky
rių Chicagoje yra 25-i įvairiose 
miesto dalyse. *

Svarbiausias konferencijos 
tikslas yra surasti bu'dus at
nešimui pagalbos mažų namų 
savininkams per Federal Hous
ing Administration tarpihink^ 
vimą. Kadangi pavasaris jau 
beveik čia pat, tai statyba ir 
remontai netrukus prasidės.

Konferencijoje tarp kitų, da-

! T UNIFORMAS BEZBOLUI 
ra UNIFORMAS ĖASKETBOLUI 

UNIFORMAS TENISUI 
UNIFORMAS GIMNASTIKAI

V U/ W UNIFORMAS
■ JL ■ UNIFORMAS
IrCejH uniformas

UNIFORMAS
|» j/ W UNIFORMAS LENKŲ SAKALAMS • F ® UNIFORMAS MOTERŲ LEGIJONUI.

PARDAVĖJAI HARWOOD BEZBOLO IR INDOORBALLS 
Rašykite mums prašydami atsiųsti jums veltui musų trofijų ir meda
lių katalogų. Mes išdirbame visokio tipo džeketus, vėliavukes ir vėlia 
vas kliubams ir draugijoms. PIRKITE TIESIAI Iš DIRBTUVĖS.
'..y.,.;,' ., < '‘.Ol:,,* 1 •'» T... v L .7. •  "1 i » lfc . .... .1 , . .. ■ , . - ... „ . .

SKOLINAM PINIGUS
Lengvais Mėnesiniais Išmokėjimais

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 
dėl pirkimo arba pataisymo naihų: lįjlihgalb^v, 2 flatų, 3 
flatų ir tt. Taipgi dėl apmokėjimo taksų arba svečiai as- 
sesmentų.

• ' 7

Prisirašykit prie niusų finansinės Federalės Valdžios 
kontroliuojamos organizacijos ir čia taupykit savo pini
gus, mokėdami po 50č į-mėnesį abba daugiau. 

■■ 71 .
Jūsų pinigai iki $5,000.00 čia yra apdrausti per L. S. 

Government -įstaigą—-federal Savihgs and Loan Insuran
ce Corporation, Washiiigton, D. C.

Musų organizacijos ofi- 
J?_____ ’ sas yrftj atdaras kasdien

ANtt-' DAUKANTO h platesnių informa
cijų- kreipkitės pas

B. J. KAZANAUSK4, 
Sėcretarij.

SPECIALIS SUSIRINKIMAS BUS LAIKOMAS
Kavo-March 19 dieną, 1935 m.

ŠVENTO KRtžiAtJS PARAPIJOS SVETAINĖJE 
4557 South Wood Street, 

7:80 valandą vakare.
’el pačių gerovės, meldžiame kiekvieną šėrinihką ypatiškai 
:yti i šj susirinkimą.

DIREKTORIAI LIETUVĄ B. & L. ASS’N.

metų palikite piliečiais. Roosevelto 
administracija nupigino pilie
tybės popieras 52%, tikėdamas, 
kad žmonės stengsis išsiimti 
pilietybes popieras.

Adv. Charles P. Kai.

’ • ■ ■ r j % f jr f o    « » > ,• ■

DIDI ĮDOMYBE
VIRŠ $2,000.00 DOLERIŲ

30 BRANGIŲ DOVANŲ
PASKYRĖ

Peoples Rakandų Išdirbyslds
KOMPANIJA

Dirigentas Paul Kirby
Nuo 7-ių iki 8-ių vakare per 

NBC stotis (WMAQ ir WENR) 
Chicagoje rytoj bus transliuo
jamas reguliaris General Mo
tors programas.

Programą išpildys garsusis 
General Motors simfonijos or
kestras ir solistė Francės Aida. 
Ofkeštrą diriguos dirigentas 
Paul Kerby, Vienos, Austrijoje, 
simfonijos orkėstros vedėjas.

PROGRAMAS
1. Londonderry Air ....... Traditional
General Motors Symphony Orchestra
2. (a) “Vedrai carino” from

“Don Giovanni” ....... Mozart
(b) “Visai d’arte” from

“La Tosca” ..........  Puccini
Frances Aida

3. “Cockatene” (“In London
Town”) ......................... Elgar

General Motors Symphony Orchestra
4. (a) Valse Triste ..........  Sibelius

(b) Pizzicato Polka ....... Strauss
General Motors Symphony Orchestra
5. (a) Minnelied .......... Traditional

(b) Parlami d’amore.
Mariu ............................. Bixio

Frances Aida
6. Overture, “Leonore

No. 3’’ .................  Beethoven
General Motors Symphony Orchestra

Pristatom DYKAI
........... į. AiifcA..........

LENDAX
WASH

Rūbų Skalbimui .
Didžiausias

MOTERŲ 
■p'DTPVii’T TTTG rJtllUi 1 IldLdL U »□

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

Pullman 8011

2242 West 23rd Place, Phone Cartal 8887 
į ’r' ; ..

.......... i I II Iir iriiŲ I į I
—TZ2““!---------T7TTT“—■~

>1*1141.1111.1' .ui iir.iy.Į ijiiiiiiiĮiRLu.i ii'|itii>i|iiiO>m»

Moku CASH
už bondsus, morgičius, judgmen- 
tus, notas, už kitu skolas gro- 

sernėm, ir, tt., 
HOFFMAN

39 S. La Šalie St. Room 1123

................. luiniir ui imiujiiiiiitii ' į»i. ni

Juozapinė Parė Rachunų Tėvo ir Sunaus
Įvyksta Antradieny, Kovo-Mdrch 19 1935
Visus atsilankiusius svečius vaišinsime skaniais užkandžiaiš ir gd- 

ra muzika. Linksminsimės iki ankstyvo ryto. ;
Kviečia JUOZAPAI RACHUNAI, 
AUDITORIUM TAVER& SAVININKAI 
3137 South Halsted Street

i i i l jLih ĮiiĮiirĮįii^iBiii^^h^ ..... <
4- . • < r , . ■» . .
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Svarbus Pranešimas Šėrininkams



NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadienis, kovo 1(5,' 1935

Mississippi Klonyj Didelis Potvyn Vaikų Depresija Amerikoj

riam Valentine, policijos

Pūke of York Duke of GloucesterPrince George

LONDONAS

sukakties apvaikščiojimas

Abu sūnus yra karininkai ir dėvi fašistišką
marškinius

Constance Bennett

Wį»

Ouida Keeton

lipti

- QUIDA 
kaltinama 
savo mo«

Al Smith

IHelen 
Morgan

jos tėvas nepaliaus

Gegu'žės 6 d. prasidės didelės iškilmės. Tai bus 25 metų Jurgio V karaliavimo
SAVO ŠEIMAANGLIJOS KARALIUS JURGIS

nald R. Richberg

Miriam Valentine

NEW YORK. —

George Ra f t

kino artistas, ku- 
ris užsisakė 15 

nauju “siutu”

komisionieriaus duktė

AKRŲ ŽEMĖS. ŠIMTAI 
trijų dienų smarkios liūties.

Greta Garbo
garsi kino ar 

tistč

NEW YORK. — UŽĖJO TIKRA VAIKŲ “DEPRESIJA”. PAKLAUSA VAIKAMS 
yra didesnė nei jų galima gauti. Kino artistai ir kitokios jžemybės, kurie neturi 
savo vaikų, įsunina kitų vaikus. Bet tų vaikų nevisuomet tegalima gauti.

čia parodoma kai kurie garsenybės su priimtais (įsūnytais) vaikais.

BERGIS, ARK. — MISSISSIPPI UPĖ IŠSILIEJO IR APSĖMĖ TŪKSTANČIUS 
žmonių turėjo apleisti savo namus ir bėgti į saugesnę vietą

kurią gengsteriai gru

vyresniaisiais sūnumis 
juodus

moja “kidnepinti

LAUREL, MISS. - 
KEETON. kuri yra 
sukapojimų j šmotus 
tinos.

Princess Mary
Įy!!wwm!.iĮ|!i|j.iĮ

CHICAGO.— ALICE JA- 
GLOVVSKI, kuri_ pasauli
nei parodoj laimėjo “Miss 
Chicago” titulų. Eina gan
dai. kad ji susižiedavo su 
grafu Anthony Potoski iš 
Detroito. Tačiau ji sako, 
kad tie gandai yra be pa
grindo.

S**“'*,. „I

Mayor Fiorello La Guardia
FIORELLO LA GUARDIA, NEW YORKO MĖRAS 

kuris stengiasi apvalyti miesto administracijų nuo po
litikierių.

DONALD R. RICHBERG, NRA. ŠEFAS, KURIS 
siūlo pakeisti kai kuriuos NRA. kodeksus. Senatorius 
King ir Francis Biddle sako, jog iš tų pasiūlymų nie
ko gero neišeis.

BENITO MUSSOLINI, ITALIJOS DIKTATORIUS (viduryj), SU SAVO DVIEM 
uniformą, —

Farmera narade on camtol John Bemeti Governnc Flnvrt Ot*nn Milo Rann

ST. PAUL, MINN. — GUBERNATORIUS FLOYD B. OLSON (viduryj) FAR 
merių demonstracijoj pareiškė, jog Amerikoj turi {vykti ekonomine revoliucija.

UllIhiiiuOiilIll
James J. Walker

••'•V
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Monte Bluo 
kuris prieš 10 
metu kalbėjo iŠ 
K. F. W. B. ra- 
dio stoties.
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Sekančią savaitę prasidėsianti 7 lietuviu 
byla dei $160,000 palikimo

»——*iii i m i... ......... . e

Prokuroro asistentas Sherwin sako, apkaltintieji 
eisią prieš teisėją Brothers

Manoma, kad sekančią savai
tę prasidės ir, greičiausiai, pa
sibaigs byla prieš 7 lietuvius 
dėl $160,000 palikimo, kurį jie 
bandę pasisavinti. Pirmadienį 
visi apkaltintieji, pradedant su 
Butmaniene, jos sunum Tho- 
mas, adv. Waitches, graborium 
Bagdonu, N. Radžium, kun. P. 
Zalink ir baigiant J. Dailyde, 
bus pašaukti prieš teisėją pasi
sakymui apie kaltybę. Jų byla 
busianti svarstoma prieš teisė
ją Brothers.

Užklaustas apie nuosprendžio 
prospektus ir taktiką, kurią 
naudos byloje prieš septynis 
lietuvius, prokuroras Julius 
Sherwin atsakė dabar dar ne
galįs daug ką pasakyti.

neleido suimtuosius pamatyti

Jis taipgi pareiškė, kad da
bartiniu laiku nebusią galima 
suimtųjų pamatyti, todėl iš 
anksto nužiūrėtas pasikalbėji
mas su suimtaisiais negalėjo 
įvykti.

Kaip žinia, jie bus teisiami 
dėl suklastavimo testamento ir 
dėl suokalbio pasisavinti sveti
mą turtą. Tą turtą, siekiantį 
$160,000 paliko numiręs pabas- 
ta James Thomas Keily, kuris 
kaip tai prieš mirtį pakliuvo į 
lietuvės Butmanienės namus.

Iš kur pabasto-elgėta tiek 
turto gavo, niekas tikrai neži
no, bet visi laikosi nuomonės, 
kad jų šaltinis nebuvo švarus. 
Daugiausiai pritarimo randa 
mintis, kad Kelly agentavęs ko
kiai nors gaujai vagių, kurie 
specializavosi vogimu vertybių 
— kaip bonų ir Šerų. Už jų ga

benimą pardavimui iš Chicagos 
b St priešingai, jis
gaudavęs nemažą atlyginimą, 
ir kartais pasilaikydavęs tų 
vertybių.

MADOS

“BAGDONO PROSPEKTAI”

Kiek laiko pirmiau jau buvo 
pranešta apie graboriaus J. J. 
Bagdono ^juodąją knygutę”. 
Toji knygutė buvo sąrašas Ii-, 
gonių ar šiaip senų žmonių, 
koriuos graborius numatydavo 
į “busimuosius kostumerius”.

Palikimų teismo klausiamas 
apie knygutę, J. J. Bagdonas 
paaiškino, kad jis priklausąs 
prie 8 ar devynių pašalpinių 
organizacijų ir esąs vienas iš 
lankytojų. Tokiu budtf, jis su
sižymėjęs ligonių pavardes į 
knygutę ir laiks nuo laiko “li
gonius aplankydavęs ir juos pa- 
guosdavęs”.

Gardžiai teisėjas ir kiti teis
me nusijuokė išgirdę tokį gra- 
boriaus paaiškinimą, kurį jis 
padavė su didžiausiu rimtumu.

Peržiurėjus tą knygutę pasi
rodė, kad ten yra surašyta apie 
100 vardų įvairių lietuvių, dau
giau ar mažiau žinomų visuo
menei ir priklausančių prie 
draugijų, ar nepriklausančių. 
Ir visokio stono, vieną kitą 
stambų biznierių, profesionalą, 
ir daugelį paprastų darbininkų. 
Buvo sąraše ir vyrų ir moterų.

Į savo “prospektus laidotu
vėms” Bagdonas susirinko lie
tuvius iš visų lietuvių apgyven
tų vietų. Daugiausiai iš Rose- 
lando, Bridgeporto, Brightop 
Parko ir Marųuette Parko.

Prie “prospektų” pavardžių 
ir adresų buvo Bagdono pridėti 
komentarai. Šalę vieno kandida
to pridūrė žodžius, “greitai 
mirs”, šalę kito pastebėjo, 
“Sunkiai serga, gali mirti”. Vėl 
prie’kito, “Dar reikia palaukti”. 
Kai kur trumpai pastebėjo,?kad 
“lengvai serga, greičiausiai ne
mirs”. 4

Be to, juodojoj knygutėj bu-, 
vo rastos kelios tuščios, neiš
pildytos blankos naudojamos 
testamentų darymui. Ant vie
nos tokios blankos buvo para
šytas Kelly “testamentas”. Kai 
dokumentas buvo rašomas, Ke
lly gulėjo negyvas grabe.

Ryto j didžiulis K., A., 
ir G. Steponavičių 

Metinis Koncertas
Lietuvių Liaudies dainos, iš

traukos iš operų, operečių; 
dalyvauja muzikas Herbert 
Butler

Lietuvių liaudies dainos. Lie
tuvos Kompozitorių kuriniai. 
Ištraukos iš operų, operečių. 
Simfonija.

N erą tokios muzikos šakos, 
kuri nebūtų atstovaujama tur
tingame programe Steponavičių 
metiniame koncerte, įvykstan
čiam rytoj, sekmadienį, Ghica- 
goš Sokolų svetainėje, 2343 S. 
Kedzie avenue. »

Bus daug to programo vykin- 
tojų. Smuikininko ir “Pir-j 
myn”, Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choro ir Chicagos Lietuvių 
Simfonijos orkestro vedėjo ro
lėje dalyvaus Kazys Steponavi- 
čitfs. Jis sugros kelis smuiko* 
numeriu, tarp jų Mozart Con-j 
certo smuikai. Tą numerį gro-j 
jant orkestrui vadovaus žymus' 
muzika, Herbert Butler, Ame
rican Conservatory of Music 
smuiko skyriaus vedėjas ir kon-j 
serv’atorijos orkestro dirigen
tas.
Ištrauka iš operos ‘La Favoritą’

Ištrauką iš Donizetti’o operos 
“La Favoritą” sudainuos Ane- 
lė-Salaveičikiutė-Stefponavičienė, 
kuri taipi atliks ir keletą kitų, 
dažniau ir rečiais girdimų dai
nų. Ji yra sopranas, dalyvavu
si kiekviename žymesniame 
koncerte, Ohicagoje. Ji yra ir 
mokytoja daugelio musų jaunų 
solistų ir Kaimiečių vyrų ir 
mišraus kvarteto.

Mikliais pirštais per piano 
klavičius bėgiodamas kelis so
lo numerius, orkestros akompa
nuojamas, sugros jauniausias 
“Steponavičių trio” narys—Jur
gis Steponavičius. Pasižymėjęs 
kaipo pianistas, jis nemažai pa
garsėjo ir vadovaudamas “Nau
jos Gadynės” chorui ir G. Re- 
velers orkestrui. Ir choras ir 
orkestras taipgi dalyvauk kon
certe.

Po šio turtingo programo, ku
ris patenkins kiekvieną skonį, 
įvyks šokiai. Jiems gros Re- 
velers orkestras. Įžanga tik 50 
centą—.perkant bilietus iš an-‘ 
ksto. Prie durų —4J0 centų.' 
Pradžia 6 vai. vakaro, c.

Adv. Gugis SLA. rei- 
kaluis

Adv. K. P. Gugis, ŠIA Cent-: 
ro iždininkas, rytoj prieš piet 
išvažiuoja į Pietinę Illinois da
lį su SLA reikalais. Jis užtruks, 
provincijoje vieną ar dvi die
nas.

Pp. T. Aleksynai mi< 
nes 15 m; sukaktuves

šiandien ir ryt pp. T. Alek
synai, 1526 E. 69th Place, mi
nės savo šeimyninio gyvenimo 
15 metų sukaktuves.

Ta proga jie kviečia visus 
savo draugus ir pažystamus da
lyvauti rengiamose iškilmėse.

15 metų atgal, drg. T. ir M. 
Aleksynai apsivedė Detroite. 
Pirm atvykstant Chicagon jie 
gyveno Grand Rapids, Mich., 
kur daug darbavosi progrešy- 
viškose organizacijos, kaip 
SLA. ir lietuvių Socialistų kuo
poje.

Dabar jie yra biznyje ir už
laiko gražiai įrengtą užeigą au
kščiau minėtu adresu.—V.

Lietuvos garsiniai 
filmai Grand Ra- 

pidse ir Gary
A. Kaulakis, kuris demonst

ruoja garsinius filmus trauk
tus Lietuvoje, šiandien išva
žiuoja j Grand Rapids, Mich. 
Jis tuos paveikslus, užvadintus, 
“Jaunoji Lietuva” rodys Grand 
Rapids Lietuvių Parapijos sve
tainėje, 1343 Quarry avenue, 
šįvakar ir rytoj vakare, 7:30 
P. M.

Antradienį filmai bus de- 
montruojami Gary Indianoje, 
Kazimiero parapijos svetainėje, 
1390 West 15th avenue. (Sp.)

Ryto j prelekcijos 
studentų susirinkime

Studentas Antanas Stelmok 
kalbės apie poeziją L. U. C. su
sirinkime, selęmadienyj, kovo 
17 d., 1935 m. Kalba bus įvai
rinta Stelmoko originalėmis ei
lėmis.

Tema ypatingai įdomi, kai 
pavasaris pradeda šypsotis.

Susirinkimas rengiamas Con
gress Viešbu'tyj,- kaip 3:00 
pietų. —S V.

PO

Geros anglis už pigią 
kainą

Vasara dar ne arti ir be ang
lių apseiti negalėsime, todėl tie, 
kuriems anglis reikalingos, pa
šaukite Ganai 2590. Bellows 
Coal & Coke Co. parduoda iš
imtinai geras anglis už pigią 
kainą. Perskaitykite šios kom-

— I 
visaSiunčiame Gėles Telegramų i 

pasaulio dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

nagtabams.
3316 S. Halsted St

Pbone Boulevard 7314. Ghicago. III.
—............. ...................................................j-1------- '

OTeu^'s. Justas

nuliūdima

Persiskyrė $3U šiuo, pasauliu 
kovo 14ta dtėhą. 4tą valandą ’■ 

. :po pietų 1935 nu, sulaukęs ■ 
! apie 52 meti^*amžiaus, gimęs I 

Lietuvdj,';?R^»Mių'apskr,, Efž- I 
vilkų patupi, -Polų kaime. , A

Amerikoj išgyveno 87 metus. ■ 
Priklausė prie Dr-jos šv. Ka- I 

zirtriero Karalaičio, Marųuette |

•Paliko dideliame ______
moterį Rozalija (po tėvais To- ;■ 
lisaitė), 3 sūnūs — Joną, Sta- ■ 
nislovą ir Edvardą, marčią Ma- >■ 
rrjoną, dukterį Eleną, -švogerj I 
Juozapą 'ir Petronėlę Tolisius, I 
giiliirięš — Jdožapą ir Stanis- I 
lovą Monktts ir jų šeimyną, 
Vincenta Rudaiti. Petrą ir ■ 
Pranciška Mockaičjtis ir dahg ■ 

‘kitų giminių Amerikoj, Lietu- u 
voj broli Kazimierą ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi ■ 
*6928 S. TUlman Avė.

Laidotuves įvyks pirmadiehj 
•kdvb 18tą dieną, 9tą vai. ryte 

I iš nuhių i Gimimo Panelės Šv. I 
I parapijos bažnyčią, kurioje at

sibus gedulingos pamaldos už ■ 
vėlidnio Sielą, o iš ten bus ■ 

I nulydėtas i šv. Kazimiero ka* B 
Į pines.

Visi a. a. Mateušo 'Gusto gh '■ 
-minės,, draugai ir pažystami B 
•ęsųt ’nuošįfdžfii viečidmi daly- 1 

I vauti laidotuvėse ir suteikti B 
I jam paskutini patarnavimą ir !
I atsisveikinimu

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunai, Duktė, 

r , ‘ Marti ir Giminės.
I Patarriduja laidotuvių direk

torius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard. 4139.. ,

panijos skelbimų šios dienos 
laidoj. Nusipirkę šių anglių ne
sigailėsite. '—Skelb.

The EngHsh Gitai ]
>*1 ... . v

Poetry Reading Sunday 
by L. U. C.

Anthony Stelmok will give 
talk on “Poetry”, illustrateda

with some of his original verse, 
at the next regular meeting of 
the Lithuanian University Club, 
Sunday, March 17,1935, at the 
Congress Hotel.

Finai arrangement for the 
Costume į Party” ithe club is 

giving in the near future will 
also be presented to the meet
ing, which is scheduled for 3:00

<<

GAISRO IŠPARDAVIMAS 
eina visu smarkumu 

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

ANT
PIRMŲ 4;
MOROICIŲ 
1-2-3-JŲ Im’ 
PAOYVK.
NIMV. »

PASKOLOS
Jjte ANT 

PATAISYMO
IR

I Ll' MODERNI- 
|MS’/ ZACIJOS 

namų.
VYTAUTO

Building and Loan Ass’n.
V. P. P1ERZYNSKI, Secretary 

4559 So. Paulina St. 
Phone TARPS 0140

PERKAME UŽ“CASH”. *
DEFALTUOTUS MORTGECIUS už 
Uurios mokų cash. Taip gi perku ir 
GERUS MORTGECIUS už mažų 
nuolaidų.

Atsišaukite tuo jaus pas
M. C. LAZUTKA

3251 S. HALSTED STREET

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 

WGfiS: ■ 
1360 kilocycles

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

• ■

Panedėij
Seredą ir \
Pčtnyčią

. , . . t
' dabar eina Naujieną 

rytiniai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
liš Chicargos ir viso pa
saulio.

9 vai. vakare
iš Stoties
WSBC

kiekviena seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

-------  . .. . • i . _ ./

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

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

susirasit
ko 
tik
jums reikia

ANGLIS
COAL

Tikrai geros anglys
iš šiaur. Illinois

Furnace Lump ...------------ $5.60
Nut ...............................— $5.35
Mine Run ........................... $5.25

perkant nemažiau ’4 tonų.

De Koker Coal Co.
Sandėlis 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 
saito, geriausia virimui šikiimui ir tt. 

Nėra dulkių.

REINER UOAL CO.
Augštos rūšies anglis per 25 metus. 

1804 W. 59th St. ' 
Grovehill 1000.

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

NORTHERN COAL CO„ 
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
Merrimac 2524

•............. —A l ■■■■■■..... IJ ........................... . I .... ...

VĖRONA ANGLIS duoda dugštą ši
lumą, mažai pelenų. Lump arba 
egg — $6. Mine Run arba Range 
— $5.75. Screenings ar stoker — 
$4.75, 50c. extra už vieno tono 
s&kytttns

GUTTENDORF COAL CO. 
4257 W. Cermak RdM 

Lawndale 4949

už-

BOILERIU Taisymas
BOILER REPAIRING

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

.' ir patenkinimo 
Boilerių taisymų ir nitavimų 
sekariti syki "paveskite mums 

. ACEWELD CO.
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas diena Calumet 6884 
naktį Lakview 5490

BUD. Kontraktoriai
BUILDING CONTRACTORS

Muz. Instrumentai
MUSICAL INSTRUMENTS

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

SMU1KOS ir abelnos muzikos. V. 
Čepukaitė-Chap, 1534 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswick 9181.

Maliorius-Dėkoratorius
PAINTING & DECORATING

šaukite K. Čepukas Tel. Brunswick 
9131 arba Lafayette 5277.

NUO PARALYŽIAUS
FROM PARALYSIS

’aralyžius arba Nuvytimas. Para- 
yžius užgauna visokias dalis kūno 

visokiais budais, padaro bejiegėmis 
rankas, kojas, nugara; atima kalba 
ir t. t. DAR-ME-LA laužo ir tru
pina paralyžiaus veikimų ir atneša 
palengvinimų. Butelis $2.00, gali
ma nusipirkti

DAR:ME-LA LĄBORATORY, 
1715 N.,Hermitage Avė., Chicago III.

PIENINE
D AIRY

LEM0NT D AIRY CO.
840 W. 31 St

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

RAKANDŲ Bargenai
FURNITUftfi BARGAINS

STORAME RAKANDU BARGENAI 
$200 3Wortuoti kaurai ___  $35.00
$300 kaurai ----------------------- *$35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai u.. $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.
, ,,; ...a —

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

Detalia rakandų skyrius, $450 varto- 
tau tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25. 
$85 ir $850. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modėrn. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt $25—-$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

■ , H ai *, ~ , .a• „-y ,, ■..li-į... , i ,

Radiatoriai ii* Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet 1 

LEVINTHĄL PLUMB1NG 
SUPPLY CO. , 

1635 W. Division St.
kampas Marshfield

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

Gerkit ir Reikalaukit Tel. Boulevard 6327 
ZELVIS BUILDING CO.

Generalus Kontraktoriai, Staliorystė, 
Cemento ir Mason Darbas. Perdirbant 
ir Pataisom. 3358 So. Lituanica Avė.

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGlNEERS

9 750
750 — Naujausia Paryžiaus mode

lis. Galima siūdinti iš šilkinės crepe 
materijos arba Vilnonės. Sukirptos 
mieros 14. 16. 18, taipgi 36, 38 ir 
40 colių per krutinę.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 8. Halitad St., Chicagorlll.

Čia įdeda 15 centų Ir prašau 

atsiųsti -man pavyzdį No. ................

Mieort .....m................ P®r krutinę

(Vardaa ’ir pavardė)
I

(Adrcay)

(MtatM 4r valstija)

Ona Druskienė *
7PO’PiilMU VYRŲ RIDIKIENfi) I

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 15tų dieną, 2:20 valandą 
•po pietų 1935 m;, sulaukus pusės amžiaus, gimus Lietuvoj, Pane* 
vėžio apskr.. Naujamiesčio parap., Mazgaigalių kaime.

Paliko didėliame nuliuditne vyrą Dominiką, sūnų 'Povilą ir mar*. 
čią Stefaniją Ridikus, seserį Kazimierą ir švogerj Kezelius, 5 
brolius — Paljnarą, Juozapą, Jurgį, Petrą ir Antaną ir 3 brolienes 
KukUraičius, gimines Oną Konevičienę, Vasnauskių šeimyną, Kuku
raičius, Adešiunuš, Aųdrešiunus, Saunoms ir daugeli kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 8354 So. ‘Halsted St.
Laidotuvės įvyks pinųadieni kovo 18 dieną, 8 valandą iš ryto , 

iš mimų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje ątėibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. Kaži* 
mieto kapines. ( }

Visi a. a. Onos Druskienės giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinj 
patarnavirtią.

Nuliūdę liekame, - - t
Vyras. Sūnūs, Marti, Sesuo, Broliai, Brolienės, 
švogerye ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direktorius A. Masalskis, Telefonas • 
Boulevard 4139.

Visose Alinėse 
Mutual Trim J 

žvaigždžių J 
Kentucky 
Boarbon

Lietuviškos
Degtinis

THAN

MutualLiquorCD
4907 S. Halsted St.

YA&DS 0808

GYDUOLES
MEDICINE

PAGELBA INKSTAMS
Tai vaistas, kurs numalšina skausmų 
pečiuose, pagelbsti inkstams, geras 
*nuo pūslės uždegimo, nuo skausmo 
Strėnose, nuo skaudaus ar perUažno 
šlapinimos.

Padarytas iš švariausių dalių. .
, Viena pilė ijirieš kiėkviena valgi, 
dvi vandens stikle prieš gulsiant.

Kaina 60c., per paštų 65c.
Rezultatai garantuoti arba graži

name pinigus.
WALDEN DRUG CO.

336 E. 43rd St., Chicago, III.
....  i / ii ■ t ,t ............ , ... I ,, >i n ,, iTTi

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

l/RĮ/Vfc

KNYGOS
BOOKS

, ,^i '■ , j, .....   Į ...... . , | ............. . ..

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
Visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Jialsted St.. Chicago, 111.

yOUiCKLY

iftctYES
recommfnde:

'■CR.ĄGYEARi
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Lietuvos Baletas Atvyksiąs
Amerikon^Ctiicagon

Išplauksiąs į New Yorką netrūkus 
po gastrolių Londone

Grupę angažavo impresarius S. Hurok; Anglijos • 
spauda giria baletą

“Naujienos” gavo praneši
mą, kad Lietuvos Baletas ne
trukus atvyksiąs Amerikon.

Amerikos impresarijaus, S. 
Hurok, agentas Paryžiuje an
gažavo Baletą gastrolės po 
šiaurinę Ameriką. S. Hurok 
yra stambus ir žymus impresa- 
rijus, kuris partraukė Ameri
kon nesenai Chicagoje buvus; 
Mente Carlo baletą.

Lietuvos Baietą parodyti 
Amerikos publikai paskatino 
jo didelis pasisekimas Anglijo
je,’ir pirmesnis triumfas Monte 
Carlo. Ir kai tik bus užbaigtos 
gastrolės Anglijoje, po trumpo 
poilsio Baletas išplauks į New 
Yorką, iš kur pradės važinėti 
po Ameriką. Paviešėjęs New 
Yorke Lietuvos Baletas atvyk
siąs Chicagon.

“Lietuvos žinios”, komentuo- 
damos apie Baleto gastroles 
Anglijoje, tarp kito ko sako:
“Musų baletui Londone sekasi 

gerai”
“Visa Anglijos spauda jį su

tiko palyginti labai gerai.
"“Londono publika musų ba

letui ploja daugiau ir karščiau 
kaip Kauno publika. O palygi
nus su Monte Karlo, tai Monte 
Karlo publika — plojo, o Lon
dono —kelia ovacijas.

“Turint omeny tą faktą, kad

nusų baletas, kurio spektakliai 
'ausiai lankomi, nes teatras pil
nas esti, turi pasisekimą ir ge
rą pripažinimą. Ypač svarbiu 
aikomas “Times” teigiamas 
įvertinimas.

“ ‘Times’ palankiai aprašo 
nusų baletą. štai straipsnis II. 
22 d. numeryje:

“ ‘Žizell* pats seniausias kla
siškas baletas. Jis dėl savo ne
žemiško elemento tiek dvelkia 
romantizmu, kad atrodytų, kad 
jis mums turi būti įdomus, tik 
kaipo laikotarpiui charakterin
gas veikalas. Tačiau fnatome. 
jog taip nėra: turint baleriną, 
kuri sugeba palaikyti veiksmą 
dviejuose “žizell” baletas įgau
na savotiško gyvumo. P. Niem- 
činova puikiai tai atlieka. Ji 
labai gerai moka antrame veik
sme palaikyti nežemišką nuo
taiką ir nė vienai nepertraukia 
tos žiūrovams sukeltos iliuzijos. 
Mergaitė kaimietė pirmame 
veiksme pakinta tikra jos vėle 
antrame veiksme.
-“Čia reikia išskirti ir ypatin

gai pažymėti p-lę Jovaišytę ka
ralaitės rolėje.

“Divertismente, kuris sekė 
po “Žizell”, lietuviai mums pa
rodė ką nors naujo — šokius, 
kurių Londonas iki šiol nebuvo 
matęs. Lietuvos baletas turi ką

Londone dabar yra trys bale- originalaus ir įdomaus parodyti 
tai (anglų, rusų ir lietuvių), I Londonui:”

Northside zMtass ren-
JĮ j

gia vakarą bal. 27 d.
Milroy salėj

Sujudo darbuotis skridinio 
naudai.

kiu ir naudingam pažangos 
darbui prigelbėti.

N ošiu s.

VAKAR IR 
ŠIANDIEN

SENSACINGAS IŠPARDAVIMAS
NAUJAI ĮGYTŲ 

Al TOMOBILIŲ CHICAGOJ
Sutaupysite $100.00 iki $300.00

The G. M. DISCOUNT CORPORATION išparduos savo stako perviršį, 
virš 100 naujai jgytų automobilių tiesiog be perkupčių žmonėms.
Pasinaudokite šia nepaprasta proga ir PIRKITE DABAR.
Kiekvienas karas yra atidžiai musų ekspertų mekanikų inspektuotas ir 
mes garantuojame, kad jie yra kaip nauji.
Kiekvienam karui duodame 
mėginimo pasivažinėjimą.
Jūsų seną karą priimsime 
pus jums sąlygomis.
DODGE Paskiausias 1932, 

nupinetas mažiau kaip 
nu atgal. Garantuotas 
naujas. 
Musų kainą 
tiktai ...

90 dienų rašy.ą garantiją taipgi 5 dienų iŠ-

mainais, balansų galėsite mokėti tinkamo-

Sedan 
90 die- 

kaip 
Kainavo virš $1,250. 

>295
PONTIAC — 1934 DėLuxe

Sedan. Važiuotas mažiau kaip 
300 mylių, 
garantija, 
įbudavotas

Turi naujo karo 
Su šešiais ratais, 

tronkas, ir t. t.
parsiduoda tiktai >450

CHRYSLER Naujausia 1933 De- 
Luxe Sedan beveik nevartotas. 
Šeši dratiniai ratai, išbaigtas 
vidus, ir beveik nau- 
jas motoras. Tiktar

FORD Paskiausis 1934 DeLuxe 
Sedan. Taip geras kaip die
ną kai apleido dirb- 
tuvę. Tiktai .. . "f ■ W

REO 1932 Sedan. Ne turi jo
kios dėmės. Parsiduo-

✓ da už tiktai ..............
AUBURN 8 — 1933 DeLuxe Sedan.

Kaip naujas.
Tiktai .....................

STUDEBAKER — 1933 Sedan
Garantuotas kaip 
naujas. Tiktai ...... “ ■ **

OLDSMOBILE 1932 Coupe 
kaip naujas. Tiktai .... Otv

CHRYSLER Coupe
1032, atiduosiu 
už tiktai .... .......

Paskiausis
>225

NASH 1932 Sedan. šeši dratiniai 
ratai, didelis tronkas. Gražus 
karas, reikia pamatyti. kad

...........>285
BUICK 1931 Sedan. Puikus visais

*265
PACKARD 1931 Sėdau. Kaip nau-

fe- .... ......>295
GRAHAM 1933 De Luxe Sedan 

Kaip naujas. Tik- >275
DE1 SOTO De Luxe Coupe. 1932 

Paaukausime už 
tiktai ..............

Ir daugelis kitų. Pasinaudokite šia pastebėtina proga ir PIRKITE DA
BAR. Su kiekvienu karu duodame musų neaprybuotą garantiją. Mes 
priimsime jūsų seną karą kaipo jmokėjimą. . Likusį tinkamomis jums 
sąlygomis. ,

ATDARA KAS VAKARĄ IR NEDĖLIOJ IKI 0 VAL. VAK.

G. M. DISCOUNT CORPORATION
4750 Washington Blvd., kampas Cicero Avė.

— , — —r.—------------------

Pianistas - chorvedis 
orkestros dirigentas

1 bankietas. Taigi nepamirškite at
sivesti naujų narių prirašyti prie 
kljubo. M. Batutis pjrot. rašt.

I Chicagos Lietuvių / Vyrų Choro 
dainų pamokos atsibus nedėlioj, ko
vo 17 d. 10 valandą ryto, Barausko 
svetainėj, todėl visi choro nariai bū
tinai susirinkite laiku taipgi ir š;aip 
piliečiai mėgianti dainą kviečiami 
prisidėti prie choro. Valdyba.

i CLASSIFIED ADS.
- 1  | |._J—Į_J~ ..... u  _ ._ || |LJflL_ - L_  

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas,„ouQ.io 
12wardo laikys mėnesini susirinkimą I 
sekmadienį kovo 17. 1 v. po piet K. 
Gramonto svet., 4535 S. Rockwell St. 
Visų nariu pareiga skaitlingai atsi
lankyti ir katrie užsilikę su mokes
čiais privalote sekančiame susirinki
me užsimokėti, kad nepakėlus keb
lumu. atsitikus ligai arba nelaimei' 
taipgi pasistengkite. prirašyti naujų 
narių ir gauti premijas kurios yra 
dšbar skiriamos už prirašymą nau
jų nariu. P. J .Petraitis, raštininkas.

Draugija Lietuvos Dukterų laikys 
susirinkimą šeštadienį, kovo 16 d., 
7 vi i. vak. Mark White Parke, pa
prastoj svetainėj. Visos narės esa
te kviečiamos atsilankyti paskirtu 
laiku, ne randasi daug svarbių rei
kalų, kuriuos turėsime aptarti. Taip
gi kurios dar šiais metais esate ne
užsimokėję mokesčių, ant šio susirin
kimo malonėkite apsimkėti.

A. Dudonienė nut. rašt.

DAUG ŠILUMOS, MAŽAI PELENŲ. 
Pirkite dabar: Geras pavaduotojas 
dėl Pocahontas; Black Gold, lump 
arba egg, $6.00; Mine run, $5.75: 
Screenings, $4^75. Grundy Mining 
Co.. Cedercrest 1181

GERA MALIAVA IR VARNIŠAS
Tiesiog iš dirbtuvės dėl 

25% iki 40% pigiau. 
Paint Companys Factory 
Store. 1765 W. Ogden Avė. 
Jackson Blvd.).

HAYmarket 2390 
Mes pristatėm

jus už 
Midland 

Outlet 
(prie

CLASSIFIED ADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

Miscellaneous
įvairus

Business Chances
Pardavimui Bizniai

KAS NORITE važiuoti su ma
nim i Miami Floridą kovo 28 d. 
Važiuoju su Buick automobilium 5 

. Reikės padengti kelio
nės išlaidas proporcionaliai. Atsišau
kite lel. Belmont 7899.

PARDAVIMUI Shoe šapa. Geram 
lietuviui yra gera vieta. Atsišaukite 
4:30 vai. po pietų. 1343 So. 49th 
Ct., Cicero.

NORIH SIDE. — Praėjusio 
trečiadienio vakarą, kovo 13 d., 
atsibuvo northsaidiečių draugi
jų atstovų susirinkimas p. K. 
čepukų bute, 1543 N. Oakley 
Blvd., tikslu pasitarti apie to
limesnę darbuotę ALTASS. rei
kalams.

19 metų high school studen
tas William Fitzpatrick, 617 
N. Long avė., vakar buvo su
imtas už .užpuolimą A. & P. 
krautuvės, 5946 W. Division 
St.

,Y;' UJ .

zKada reikėjo važiuoti na
mo tai nerado savo a u tomo- ’ 
biliaus, nors policijai pranešė.

Piliečiai taksiu mokėtojai tu- 
ėtų pareikaląuti^^kad jie bu- 
ų apsaugoti nuo niekšų, ku- 
•ie užpuldinėja i. ir automobi- 
ius vagia. ‘ Re p.

LOUIS MEITUS ROOFING 
COMPANY

Visokios rūšies stogai pataisomi ir 
perdengiami.

SPECIALIS PATARNAVIMAS 
STOGŲ SULOPYMUI 

Laisniuoti ir užbandsuoti 
stogdangiai

Mes esame inšurave savo darbininkus 
visokiais budais.

Pašaukit, norėdami gauti veltui 
apskaičiavimą 

LAFAYETTE 5900
3802 So. Campbell Avė.

LENGVI IšMOKESČIAL

PRANEŠIMAI
Fullerton State Bank (užsidariu- 
j) depozitorių ir kitų mas-mitin- 
is įvyks nedėlįoj kovo 17 d. 3:30 
ii, po piet. St. Josephats Hali, 
juthport ir Belden Avenues.

/ Stanley Turėk. ____LLa— ..
Lietuvių Piliečių į? Brolyoės Kliubo 
merikoj susirinkįmap įvyks nedė- 
>j kovo 17 dJ 1935 m. 1 vai. po 
etų J. Garbužo ?vet.,' 8749 South 
alsted St. Visi nariai malonėkit 
įlyvatiti, nes turime daug svarbių, 
ikąlų apsvarstyti, taipgi bus bač-1 
itS, šurumburum pasilinksminimo

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rencįauninltais; Maža narinė mokestis. 
Expertų patarirtiafe' vi^še namu savi
ninkų ir rendauninkų reikaluose). Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto ki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 rvto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio na
mu savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St. 

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

Pirmininkas K. čepukas ati
darė susirinkimą pareikšda
mas, kad Baltosios Gulbės — 
“Lituanicos II” prirengimo dar
bas dar nėra baigtas, dar trūk
sta pinigų, o jau beliko trum
pas laikas iki Gegužės mėne
sio, kuomet kelionė turės įvyk
ti. įMums, kaip lietuviams, rei
kalinga sukuopti pastangas, 
kad prigelbėjus kaip galima 
greičiau užbaigti tą darbą; 
ypač, kuomet visos kitos lie
tuvių kolionijos vėl sujudo dar
buotis tame reikale.

Draugijų atstovai pasižadėjo 
darbuotis pardavinėjant ženk
lelius bei parenkant aukų; taip 
jau liko nutarta rengti pasi
linksminimo ir šokių vakaras 
su programų ir užkandžiais ba
landžio 27 d., Milroy svetai
nėj, prie Milwaukee ir Damen 
Avės., ir nuo to vakaro visą 
pelną skirti ALTASS. fondui.

Praėjusį metą northsaidie- 
čiai parodė nemažą darbštumą 
ir ūpą tame darbe, sukeldami 
keletą šimtų dolerių skridimo 
tikslui. Tikiu, jog ir šįmet 
northsaidiečiai nebus paskuti
niai. Rengimo komisijon liko 
išrinkti darbštus ir patyrę dar
buotojai, kaip tai: P. Milleris, 
K Kairys ir J. Kaulinas. Ga
lima tikėtis, jog jie surengs 
šaunų pramogų vakarą, kuria
me turėsime progą netik susi
tikti ir pasilinksminti, bet sy-

Keturi piktadariai pavogė 
$1,000 iš J. W. Allen and Co., 
kepyklų ofise. Pinigai buvo 
skirti algoms.

I

Du pabėgėliai-automobilistai 
vakar sunkiai sužeidė du žmo
nes: James Novak, 1303 Wash- 
ington blvd., prie 15th ir Halsted 
ir, Thomas Slavicek, 1641 W. 
18th pi., prie 19th ir Ashland 
avė.

Vakar Chicagoje lankėsi bu
vusi operos dainininkė Mary 
Garden. Savo laiku turtinga, ji 
visus pinigus prakišo investa
vusi juos į Insulto bendroves.

Už suteikimą policistui “juo
dos akies”, Alvar Olson ir 
Florston Olson, 6933 S. Ash
land avė., turėjo užsimokėti 
$200 pabaudos.

Mergina Nora Kelly, 1133 
Pratt Blvd., patraukė “gražini
mo saliono” savininką Eugene 
Schwanm 40 15 W. North avė., 
| teismą. Reikalauja $5,000 už 
apdeginimą plaukus begarbi- 
niuęjant.

Išmušęs langą, nežinomas va
gilis įsibrovė j National Tea 
krautuvę, 4888% Archer avė. 
Įsibraudamas, matyt, susipiaus- 
tė, nes visur paliko klanus kraut 
jO... < . >
?•. < * ' v > * . '•

Jurgis Steponavičius, pianis
tas, “Naujos Gadynės” choro 
vedėjas ir “G. Stephens Reve- 
lers” orkestras vedėjas.

Jis dalyvaus savo trijose ro
lėse Metiniame Steponavičių 
Koncerte, kuris įvyks rytoj, 
sekmadienį, Chicagos Sokolų 
svetainėje, 2343 S. Kedzie avė.

Per savaitę laiko ne 
surado vogto 

automobilio
ROSELAND — A. F. Bu

kauskas, 10831 So. Michigan 
Avė., kuris užlaiko auksinių 
daiktų krautuvę, šeštadienio 
vakare, kovo 9 dieną nuvažia
vo į Brighton Parką, į balių.

Siutai ir Topkautai
DĖL VELYKŲ $ 4 A ■" A 
PADAROM ant H M K|1 
UŽSAKYMO ■ VdVU 

ir virš,
Atdara vak. iki 9 v. v. Nedalioj 

nuo 9 v. r. iki 12 pietų
L '& F TAILORS

3516 SO. HALSTED STREET

PAMOKOS
' Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos 
Knygvedystės 
Stenografijos
(Gregg Shorthand) 
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 8 po pietų, ir 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lleluvly Mokykla
8186 So. Halsted St., Chicago, Iii.

IŠGYDĖ TĖVĄ NUO 
REUMATIZMO

J. F. KOTRfOH, <len- 
tįstas, 934 Center St., 

Bk kambarys 331, ChlcaRo.
III., praneša, kad jo tS- 

I vas per daugel i metų
_____ Į labai sirgo nuo reuma- 

tlz.nio. Jis išleido ant 
V_ gydymo daugiau nei $1,-

500.00. Gavo receptą 
nuo seno gydytojaus i* 

1 Vienuos ir tie vaistai
tuojau sustabdS skausmus |r paskui Ir 
visai pagydfi. Žinant kokius baisius
skausmus Si liga suteikia, Pr. Kotrich 
prisius tą pati receptą kiekvienam ser
gančiai)), kuris jam paraSys arba atsi
lankys asmeniškai. NSra jokių išlaidų 
arba atsakomybes.

OKSAS EXPRESS, Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Snecial. Franklin 
County Egg —- $5.85 — 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.85). Pristatom vi
sokių kitų rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambarių rakandus 
— nuo pirmų lubų iki pirmų lubų, 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra. 
šaukite John Oksas. 2649 W. 43rd St. 
Tel. LAFAYETTE 8980.

Visokios lazdos. žemos kainos. 
Darome apskaitliavimus.

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

2111 So. Crawford Avė.
Tel. LAWndale 6189, Chicago. III. 
Langams Uždangalus (Shades) pa
darome ant užsakymo. Taipgi 

lome ir pataisome uždangalus.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

va-

PRANEŠIMAS
PUR-ERB

Lietuviškas Radio Programas
Dabar bus Transliojamas iš

W. W. A. E. 
NEDELIOJ nuo 4:30 iki 5:00 

vaL po piet.
Helena Shimanskienė praneša, kad 
PUR-ERB lietuviškas Radio Pro
gramas pirmiau transliuojamas 
kas pirmadienį nųp 9:0O iki 10:00 
v. vakaro, tapo perkeltas į daug 
geresnį laiką, būtent, ’ Nėdėliof, 
4:30 iki 5:00 vai. po piet iš sto
ties WWAE pradedant Nedėlioj, 
Kovo 17 d. 1200 Kilo.

Atsukite savo priimtuvą ir pa
siklausykite šio įdomaus ir pato
bulinto Lietuviško Radio Progra- 
mo. •„
ATNEŠKIT ARBA PRISIŲSKIT 
ši KUPONĄ, kuris randas apa
čioj ir jus gausite DYKAI 5-Ihe- 
nų Išbandvmui Butelį PUR-ERB 
TONIKO No.JL.

" KUPONAS "
Parafiykit ant atskiro popieriuko vardus 
Ir adresus 4 ar daugiau draugų, kuriems 
Jus pasakote apie nauja HptuviSka 
PUR-ERB Radio Programa 16 stoties W. 
W. A. E,, pradedant Nedėlioj, Kovo 17 d. 
nuo 4:80 iki ttlOO vai. po piet. Atneš
kite arba nrislųsklte surašą su adresais 
kartu su KUPONU j bllę\RUrią žemiau 
paduota adresų Ir jus gausite 5-klų dlę- 
nų Išbandymui buteli PUR-ERB Tonlko 
No. 1 DYKAI. s'

PUR-ERB OFISAI RANDASI 
8889 So. Halsted St. t

4738 S. Ashlandi Av; Tlįš7 W. Ghleago Av.
3039 Lincoln Avė. < a MUhjitai 11210 S. MlQnlg»n
9220 Coinmerclal AV. Avenue 
4303 Indiana Avė. «710 S. HuUted SU 

' I/', jp'. '' ' '■ . I ' ■■ : Aį V ' ’’ . '> ’ Į ' ‘i‘'‘ < ’ ,
Jūsų Vardas »••••<•»•••«••• •••••••*•••• ••••••
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Adresas .—......

Išparduodame Barų Fikėerius, viso
kio didžio su Coil Baksais ir Sinkom. 
Taipgi Storų 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 Fiitures

CALumet 5269t900 S. State St

FIKČERIAI, įrengimas, pataisy
mas, švino darbas, pertaisymas, de
koravimas visokių krautuvių, o taip
gi duodame staką krautuvės atidary
mui už Vieną įmokejimą ant rankų.

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

Pilnas aptarnavimas ir pagelbą 
pradedant naują biznį. Nauja/da
lyba.

Mes perkame ir parduodame nau
jus ir vartotus įrengimus. /

Pamątykit mus pirmiausia.
GRE^K AMERICAN STORE 

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

I IMI Į ■ I ||M^—m-

BILLIGHEIM COMPANY 
KRAUTUVĖMS ĮTAISAI

Nauji ir Perbudavoti Barams, 
Lunchruimlams, Bučemėm, Kepyk
lom, Delicatessen įtaisai, ir t. t. 
Specialus įtaisai ant Užsakymo. Per
kali Senus arba Priimam į Mainus.

1607-11 So. State St 
YlCtory 8370

MALKOS
Truputį ugnies pagadintos 

DIDELIS VEŽIMAS 
$2.50 SU PRISTATYMU 

ACE MILE BY-PRODUCTS CO.
2609 W. Cermak Rd., 

Rockwell 3583

IEŠKAU parenduoti Storą su kam
bariais, dėl grosernės ant South 
Sidės. F. Skrabutėnas, 5348 South 
Halsted St., 2nd fl. rear.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

PAlEšKAU pusininko i Tavern 
biznį. Pageidaujama, kad butų pa
vienis ir kad mokėtų iš ryto išvirti 
kavos. 3329 So. Lituanica Avė.

REIKALINGAS, PARTNERIS. Ge
riausia proga dėl tinkamo žmogaus 
su mažai pinigų prisidėti prie gerai 
išdirbto Wholesale Liųuor biznio ir 
turėti užtikrintą darbą su gerom 
įplaukom, darbas būti Store. Atsilie
piantis turi nebijoti ilgų darbo va
landų ir turi turėti nemažiau kaip 
$850 cash. Atsiliepkite į Naujienas 
laišku Box 229, 1739 S. Halsted St. 
palikdami savo vardą ir adresą.

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

Personai
PAIEŠKAU sunaus Louis Garbus 

apie 30 metų amžiaus. Gyveno Bal- 
timorėj, Chicagoj, Louisville, Ky. ir 
Cincinnati. Keletas metų kaip ne
gaunu nuo jo jokios žinios. Jeigu 
kas žino kur jis yra arba jis pats 
malonėkite man pranešti, už ką bu
siu labai dėkinga. Mrs. F. Garbienė 
678 W. Saratoga St., Baltimore, Md.

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
ar moteries be šeimynos, nuo 30 iki 
45 metų metų amžiaus. Aš esu 
vaikinas pusės amžiaus, turiu pas
tovų darbą. Rašykite teisingai ne 
ant juoko. Naujienos Box 231, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

—O—

REIKALINGA visi popieriai ir do
kumentai priklausanti Antanui Ber
notui. Atsišaukite į Naujienas, Box 
230, 1739 So. Halsted St.

—o—

PAIEŠKAU susipažinimui lietu
viškos moteries — Nejaunesnės kaip 
40 — 50. Aš esu darbininkas ir ieš
kau sau Ilgios, paprastos drabinin- 
kės — neišdidžios, katra norėtų su
sipažinti tegul rašo i Naujienas, 
Box 227, 1739 So. Halsted St.. Chi
cago, III.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
moteris ar mergina prie abelno na
mų darbo — Valgis, guolis ir užmo
kestis. Atsišaukite tuojaus.

818 So. Ashland Avė.

MERGINA prie namų darbo, gy
venti vietoje, geri namai. 

Tel. Juniper 5796

REIKALINGOS patyrusios skudu
rų sortuotojos." Serlin Junk Co., 
2501 Bosworth Avė.

For Rent
GERAS BARGENAS. Renduoju 

pilnai įrengtą tavern su 5 gyvenimui 
kambariais už $25.00 į mėnesį. Prie
žastį patirsit ant vietos. 1820 South 
49th Avė., Cicero. III.

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos prie ma

žos, švarios šeimynos. Vyram, mer
ginom — ar ženotai porai — Su ar 
be valgio — Galėtų vartoti garadžių. 
6609 So. Campbell Avė. Hemlock 
0010.

PASIRENDUOJA šviesus kamba
rys, 2 lubos dėl vaikkino su valgiu 
$7.00 i savaite. 4359 So. Maplewood 
Avė.

KAMBARYS ant rendos dėl vai
kino ar merginęs prie mažos, Šva
rios šeimynos, be ar su valgiu.

4509 So. Spaulding Avė.

RENDON kambarys prie švarios 
ir teisingos šeimynos/ Mrs. Miller, 
2431 W. 47th Place, 2 lubos.

Business Chances 
___Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA arba išsirenduoja 
Winewood Beer Gardens daržas dėl 
piknikų ar išvažiavimų, yra svetai
nė dėl šokių. 817 W. 84th St.

TAVERN pardavimui. Atsišau
kite pas “Lietuvišką žyduką“, 4707 
S. Halsted St. Yards 0803.

PARSIDUODA pigiai geri bučer- 
nės ir grosernės fikčeriai. Viskas 
yra kas reikalinga bizniui.

3600 So. Lowe Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS, mo
derniškai išrengtas. Priežastis — 
du bizniu. 10314 Michigan Avė.

ANT PARDAVIMO Tavern — ge
ro! vietoj — Darantis gerą bizni — 
Galima daug pinigu padaryti.

8239 So. Halsted St.

EXTRA RENDON ar pardavimui 
maža roadauzė Lone Star Inn. su 
žolinu. Atsišaukite 4309 W. 63 St. 
Galima matyt per keturias savaites 
laiko.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė pigiai, geroj vietoj. Visokių tau
tu apgyventa. Priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos.

2201 W. 21 PI.

IDEALIŠKA vieta dėl tarverno ir 
naktinio kliubo. Automobiliams vieta 
dėl 100 karų ant gyvos 63-čios gat
vės. Pašaukite Englewood 0425.

PARSIDUODA barsdaskutykla, 
biznis išdirbtas per daug metų. Ge
ra proga yra daryti gerą pragyveni
mą, 1827 So. Halsted St.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMA 40 akerių Michigane. 120 
myliu nuo Chicagos, geri namai, 
miškas, ežeras ant žemės. Nebran
giai. Rašykit Box 228, 1739 South 
Halsted St.

‘66 AKERIŲ FARMA
55 mylios nuo Chicagos. Viši 

geri budinkai ir kitoki įtaisymai. 
Kaina $3,200. mainys ant nedide
lio namo arba parduos ant lengvų 
išmokėjimų. Kreipkitės bile kada 
po pietų.

6230 So. Racine Avė. 
Tel. Englewood 1179

80 AKERIŲ forma pardavimui 
115 gatvė ir Bellroad — 1 blokas 
i vakarus nuo Archer, Peter Maha- 
lick, Lemont. III,

Exchange—Mainai
MAINAIS ARBA PARDAVIMŲ! 

Marųuette Parke. Medinis namas 
su mortgičiu. Savininkas priverstas 
parduoti už mažą kainą. Arba mai
nysiu ant vertės, ką kas nori. 6602 
So. Fairfield Avė. antros lubos.

Real Estate For Sale

PARDUOSIU, iSrenduosiu. 2 ake- 
rius su sodnu, 7—7 kambarių namas 
Tinka dėl Roadhauzės. lengvos iS- 
lygos. Kreipkitės: Peter Cure 
Orland Park, prie 135th St 8500 
West.

$2800 — 7 kambarių bunga- 
low, cemento blakų basemen- 
tas, naujas furnace. Lotas 
37^ pėdų. Baggott, * 8914 So. 
Ada St. Beverly 9254.

PARDAVIMUI 2 flatu mūrinis 
namas, 2 po 6 kambarius ir dviejų 
karu garadžius. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu i cottage, arba bizni. 
4247 So. Sacramento Avė., savinin
kas J. Rutkauskas.

mažesnės salės, 
alleys.

ŠOKIŲ SALE, 
daržas, bowling alleys, tavern, 
įrengtas, pigiai, VOJTECH, 5444 So. 
Damen Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas. 
Vienas Storas ir 8 flatai po 4 kam
barius ir mūrinis garadžius, tiktai 
už $8300. Galite renduoti Storą, yra 
gera vieta dėl ani kokio biznio. Ren- 
da nebrangi. Storas ir 4 kambariai 
$24 i mėnesi

6745 So. Racine Avė.
.Tel. Vin. 0817

ŠIE YRA BARGENAI
Cottage — furnace apšildomas 

kaina $2000 — $500 įmokėti.
Dvieju flatų muro namas po šešius 

kambarius su basementu, kaina 
$2500.

Trijų pagyvenimų muro namas, 
kaina $4500.

Keturių pagyvenimu kampinis 
ro namas, atrodo kaip naujas, 
na $10,000. Ant išmainymo.

Norintieji pirkti arba inainyti 
kitę arba rašykite laišką.

A. GRIGAS 
6827 So. Rockwell St. 

Tel. Prospect 3386

mu- 
kai-
šau-

PARDAVIMUI naujas namas ir 2 
karų garadžius. C. Roozenburg, 115 
Street, tarp 58 ir 64 Avė. Worth, III.

PARSIDUODA 5 kambariu namas 
ir 6 lotai žemės, randasi nuošaliai 
nuo Chicagos, 1021 W. 60th St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

KAS TURITE pardavimui pianą, 
Chensky,malonėkite pranešti Club 

4650 S. Westem Avė,

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

PARDAVIMUI namas su lotu už 
cash — prba mainysiu ant tavern 
ar grosernės ar bučernės.

8446 Lituanica Avė.

TAVERN ant pardavimo, gerojTAVERN ant pardavimo, geroj BIZNIAVAS mūrinis namas be 
vietoj, biznis gerai išdirbtas. Prie-1 mortgičiu, parduodu labai pigiai, 
žastis liga. 2547 W. 63rd St. 10851 S. Michigan Avė.




