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Turės 540,0Q0 ka
nų armiją

Vokietija atmetė Versallės sutartį ir pra
deda atvirą ginklavimąsi, įvesdama versti
ną kareivivimą. Visa Europa sujudusi

BERLYNAS, kovo 17.— Vo- vaikus ir dirbtuvių darbininkus, 
kietijos “tautos vadas“ (Reichs-, buvo stropiai lavinami 
fuhrer) Hitleris padarė visai 
netikėtą žingsnį, viešai atmes
damas draudžiančią Vokietijos 
atsiginklavimą Versallės sutar
tį ir atsteigdamas* Vokietijos 
senąją verstino kareiviavimo— 
konskripcijos—sistemą.
/ Hitleris savo paskelbime sa

ko, kad atsteigus konskripciją 
—vertiną kareiviavimą, Vokie
tija laikys mažiausia keturius 
sykius didesnę amiją, negu 
leidžia Versallės sutartis. Ver- 
sallės sutartis leidžia Vokieti
jai turėti 100,000 kareivių, kuo
met dabar Hitlerio kabinetas 
nutarė užlaikyti 36 divizijų ar
miją, taig nuo 360,000 iki 540,- 
000 kareivių.

Hitleris savo dekrete sako, 
kad

Atpenč, dabar 
labiau ginkluo- 
niekad jos ne

kalbėjusios apie
Vokietija pasijuto

Vokietija buvusi ppvers- 
! žingsnį padaryti todėl, 

kad ir kitos valstybės neišpil
dė savo pažado ir nenusigink
lavo, kaip buvo numatoma tai
kos sutartyje, 
valstybės dar 
jasi ir dar 
ra tiek daug 
karą, tad
esanti priversta stvertis prie
monių savo apsaugai“.
Vokietijos militaristai krykš

tauja
Lis netikėtas Hitlerio žings

nis sujudino visą Europą ir pa
sėjo tarp valstybių dar dides
nį nepasitikėjimą. Tečiaus pa
čioje Vokietijoje, kur karinis 
ūpas ir troškimas pagiežos te
bėra nepaprastai stiprus, šis 
Hitlerio dekretas buvo pasitik
tas labai entuziastingai. “Gėdos 
retežiai liko sutraukyti“, šau
kia patriotai ir militaristai.

Naciai ir militaristai suruo
šė skubias krykštaujančias de
monstracijas ir ėjo prie Hitle
rio rūmų sveikinti savo vadą, 
o jaunieji naciai tik ir tekalba 
vien apei tai kokią kariuomenės 
šaką jie pasirinks.

Prieš karą Vokietija turėjo 
870,000 kareivių kariuomenę. 
Tai buvo stipriausia karinė ma
šina pasaulyje. Iki karo pa
baigos Vokietija į karo lauką 
buvo pasiuntusi 11,000,000 ka
reivių.

Be regirliarės konskriptuotos 
kariuomenės, naciai turės ir di
delę atsargą, nes per pastaruo
sius kelis metus veik visi vo
kiečiai, neaplenkiant mokyklų

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

Apsiniaukę; maža permaina 
temperatūroj.

Saulė teka 5:58, leidžiasi 5:- 
58, leidžiasi 5:58.

karia
vimo. Atėjus karui, visi jie 
galėtų būti pašaukti kariuome
nėn jau kaipo išlavinti karei
viai.
Naciai nesitiki didelių kompli

kacijų

Nacių valdžia, atvirai sulau
žydama Versallės sutartį, nesi
tiki rimtų komplikacijų. Pasau
lis jau* ir taip žinojo apie slap
tą Vokietijos atsiginklavimą ir 
vistiek nieko nedarė. Be to ne
senai Hitlerio dešinioji ranka, 
Goering, paskelbė, kad civiliai 
oro sporto kliubai liko įtraukti 
į armiją ir kad tuo Vokietija 
pradeda atvirą atsiginklavimą 
ore. Tuo jau buvo parodyta, 
kad einama prie Versallės su
tarties laužymo.

Naciai mano, kad kitos vals
tybės tik pasitenkins išmetinė
jimais ir pabarimais, o gal pri
sius dar protestų, ir tuo daly
kas baigsis.

Konservatyviškesni nacių ka
bineto nariai siūlę palaukti su 
dekreto paskelbimu iki kovo 26 
d. kai atvyks į Berlyną Ang
lijos užsienio reikalų ministe- 
ris Simon, kad su juo ttio klau 
simu pasitarti. Jie tikėjosi 
gauti Anglijos pritarimą.

Bet tuo laiku Franci ja dvi
gubai prailgino kareiviavimą 
(nuo vienų iki dviejų metų). 
Hitleris tada staigiai nutraukė 
savo atostogas Bavarijos kai 
nuošė, sugryžo į Berlyną ir pa
skelbė savo dekretą.

Tuoj aus apie tai tapo pra
nešta per radio ir taipjau ofi
cialiai pranešta svetimų vals
tybių atstovams. Taipjau pirmą 
kartą nuo pereitų metų vasaros 
liko pašaukti užsienio korespon 
dentai ir jiems liko įteiktas dek
retas. /

Hitlerio dekretas yra gana 
laikus ir jame nėra jokių grū
mojimų. Smulkmenas apie didį 
armijos ir ilgumą kareiviavimo 
paskelbsianti karo ministerija 
kai jau* bus paruošti visi pla
nai.

VISA EUROPA SUJUDUSI 
DEL VOKIETIJOS 

GINKLAVIMOS
PARYŽIUS, k. 17. —Francija 

yra labai susirupinusi dėl Vo
kietijos atviro atsiginklavimo. 
Ji sakosi apie ruošiamą Vokie
tijos žingsnį jau senai žinojusi 
ir vien tik todėl dvigubai pra
ilginusi kareiviavimą savo ar
mijoje. Valdžia įsakė savo am. 
basadoriams tuojaus susižinoti 
su kitomis valstybėmis, ypač 
su Anglija ir Italija ir patirti 
jų nusistatymą.

Rusija kaltina talkininkus •
MASKVA, k. 17. — Rusijos 

valdžia atsisakė duoti oficiali 
pareiškimą. Jos organas Prąv- 
da kaltina, kad Hitleris, ruoš
damasis sulaužyti Versallės su*

tartį, pirmiau susižinojo su Pa
ryžium, Londonu ir Rymu ir 
jie žinoję ką Hitleris ruošiasi 
daryti. Bet Rusija nepaisanti, 
nes jos milžiniška armija esan
ti paruošta.
Simon gal nebevažiuos Berlynan

LONDONAS, k. 17. — šian
die kabineto nariai susirinks 
specialiam posėdžiui apsvarsty 
ti susidariusią padėtį delei Vo 
kietijos atmetimo Versallės su
tarties ir pradėjimo atviro gin
klavimos. Užsienio reika’ų mi- 
nisteris Sir John Simon gal avi
des neaprybotam laikir savo 
kelionę j Berlyną, kur jis turėjo 
tartis su Vokietija apie atsi
ginklavimą ir Vokietijos prisi
dėjimą prie įvairių saugumo su.
tarčių.

Italija lauks
RYMAS, k. 17. — Italija 

skaito, kad Vokietija dabar at
virai išėjo prieš talkininkus ir 
galbūt protestuo Berlynui. Bet 
pirmiau* palauks iki sužinos kitų 
valstybių nusiskiymą.

Autrija irgi gaLatsteigs 
konskripciją

VIENNA, k. 17. —Austrijos 
valdžia paskelbė, kad ji irgi 
galbūt atsteigs konskripciją 
verstiną kareiviąvimą, bet tik 
su tautų rgąjungos^teidfttfu.
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Dabar visi turės didinti gink
lavimąsi

PRAGA, k. 17. —Vokietijai 
pradėjus ginkluotis, čechoslova- 
kijos laikraščių nuomone, gink
lavimąsi turės didinti ir Vokie
tijos kaimynai, pirmiausia di 
džiosios valstybės.

JUNGT. VALSTIJOS LAIKY
SIS NUOŠALIAI

CIeveland, O. — Tokius triukus naudoja dabartiniai risti- 
čia parodoma, kaip Sandor Szabo “skrenda“ ant Ernie

Federalinė valdžia 
perėmė šelpimą 

Ohio valst.
Hopkins kaltina graftą

29 antracito anglia 
kasių vadai areštuo 

ti už streiką

kai.
Dusek’o

Kiek dar trūksta?
Trans-atlantinio skridimo fi- 

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

Kiek įplaukė:
Jau buvoų paskelbta .... $131.35 

Peter M;-Kaltis,r Hunlock
Creek, Pa........... ....<..........  2.00

J. Sinkus, Chicago ..... 2.00
G. Rymkus, Joliet, III. 5.00 

VISO ........................  $140.35
DAR TRŪKSTA ....... $4,609.65

Naciai areštavo apie 
700 protestonų 

kunigų

Leis dienrašti Lietu* •

vos ir Lenkijos 
suartinimui

RYGA, Latvijoj, kovo 17. — 
Vietos laikraščiai praneša iš 
Kauno žinią, kad grupė Lietu
vos ir ^Lenkijos ,susiartinimo 
šalininkų ^ketina pradėti leisti 
dienraštį, pašvęstą abiejų šių 
valstybių suartinimiri.

WASHINGTON, kovo 17. — 
federalinis šelpimo administra
torius Hopkins paskelbė, kad 
prezidento Roosevelto įsakymu, 
federalinė valdžia perėmė visą 
bedarbių šelpimo darbą Ohio 
valstijoje. Tai padaryta delei 
pasireiškusio ten šelpimo darbe 
politinio grafto.

Laiške gubernatorių*! Davey ! 
(demokratui) Hopkins sako, kad 
susekta, jog Davey kompanijos 
komitetas spiria tas firmas, ku
rios pardavinėja ' prekes Ohio 
šelpimo administracijai aukoti 
gubernatoriaus fondui, kad pa
dengti laike rinkimų pasidariu
sį deficitą.

Gubernatorius, žinoma, ginasi
COLUMBUS, O., k. 17. - 

Gubernatorius Davey sako, kad 
Hopkins iškėlęs labai rinmtus 
kaltinimus, bet jei turys įro
dymus, tai tegul jis, Hopkins, 
atvykstąs į Ohio valst., stoti į 
teismą už apšmeižimą.

Kad federalė valdžia perėmė 
bedarbių šelpimą, jam, gl&et- 
natoriui, esą vistiek. Bet jis 
manąs, kad. valstija tą darbą 
galinti atlikti ekonomiškiau, su
taupydama mažiausia $2,000,- 
000 į mėnesį.

Teisėjas juos įkalino už nepa- 
klausymą jo įsakymo atšauk
ti streiką Glen Alden Coal 
Co. kasyklose v

WILKES-BARRE, Pa., kovo 
17.—Teisėjas W. A. Walentine 
įkalino 29 viršininkus United 
Anthracite Miners of Pa., už 
jų atsisakymą pildyti teisėjo 
įsakymą atšaukti streiką, kurį 
jie buvo paskelbę Glen Alden 
Coąl Co. kasyklose. Unijos vir
šininkai liko nuteisti kalėj iman 
Už teismo paniekinimą ir teisė
jas įsakė juos taip ilgai laiky
ti iki jie sutiks atšaukti tą strei
ką, arba bent “parodys norą“ 
išpildyti teisėjo įsakymą.

Turtuolei nusibodo 
princas: reikalauja 

perskirų

Naciai nori visiškai 
pasigrobti Danzigo 
/ miestą

[talijai brangiai kai 
nuos avantiūra

Abysinijoj

WASHINGTON, k. 17.
Jnugt. Valstijos dėl Vokietijos 
ginklavimos ketina laikytis nuo
šaliai. Tai esąs Versallės 
tartį pasirašiusių valstybių 
kalas ir tegul jos vienos 
kia.

Tečiaus daugelis mano, 
jei kiltų Europoj karas,
Jungt. Valstijos neįstengtų iš
laikyti neutraliteto ir butų pri
verstos į tą karą įsimaišyti.

su- 
rei- 
vei-

kad
tai

BERLYNAS, k. 17. — Na
cių policija briovėsi į bažny
čias ir klebonijas ir sulkikė apie 
700 kunigų, kad sunaikinti opo
ziciją naciams protestonų baž
nyčioje. Tie kunigai pasiprie
šino naciams perskaitydami baž
nyčios manifestą prieš nacių pa- 
gonizmą.

DANZIGAS, k. 17. — Naciai 
pradėjo smarkią kampaniją pa
sigrobti visiškon savo kontro- 
lėn šį laisvą miestą, kaip kad 
jie pasigrobė Saar kraštą. Per 
ateinančias 3 savaites įvyks 
apie 1,300 susirinkimų, 0 val
dininkai yra verčiami lankyti 
nacių mokyklas ir mokintis kaip 
būti gerais naciais, jei jie nori 
išlaikyti savo darbus po to, kai 
naciai 
kimus

bus laimėję miesto rin-

Karalienės serga

Potvynio pavojus 
didėja

žuvo dulkių audroj

STOCKHOLM, k. 17. — Da
nijos karalienė Aleksandra stai
giai susirgo appendicitu. Jai 
buvo padaryta skubi operacija 
ir dabar jaučiasi geriau. Ji bu
vo atvykusi j Stockholmą jos 
sunaus kronprinco ' Frederick 
sužiedotuvėms su* Švedijos prin
cese Ingrid. Sužieduotuvių iš
kilmės liko atidėtos.

BRUSSELIS, k. 17. — Bel
gijos našlė karalienė Elzbieta 
pavojingai serga. Ji serga nuo 
to laiko, kai jos vyras, kara
lius Albertas, užsimušė lipda
mas į kalną 13 mėn. atgal.

ST. LOUIS, Mo., k. 17. — 
Išsiliejusi White Upė gręsia už
lieti naujus Missouri ir Arkan- 
sas plotus.

15,000 žmonių bėga į sauges
nes vietas.

Gelbėjimo darbą labai trukdo 
vėtros ir dulkių audros.

Dulkių, audra buvo

17. 
ne- 

aud- 
taip 
nie-

RYjMAS, kovo 15.— Oficia
liai paskelbta, kad delei Italijos 
avantiūros Abysinijoj valdžia 
turės išleisti 78,000,000 lirų dau
giau, negu buvo numatyta ap
siginklavimo biudžete. Ant tiek 
išlaidos padidės tik iki birželio | 
30 d.

Tečiatfs, jei nesusipratimai su 
Abysnija pasidarytų dar dides
ni, ar net ir karas iškiltų, tai j 
tos išlaidos dar labiau padidė-l 
tų. <

Tuo tarpu santykiai su Aby-! 
eini ja nė kiek negerėja.

Abysnija irįi ruošiasi ir į 
Yemen atplaukęs laivas su 20,- 
000 šautuvų, kurie esą gabe
nami Abysinijon. šautuvai esą 
iš Rusijos.

LONDONAS, kovo 17. —Tur- 
tuolė Barbara Hutton, įpėdinė 
Woelworth “5 ir 10c“ milionų. 
kuri 1933 m. apsivedė su inr- 
sibankrutijusiu Gruzijos prin
cu Alexis. Mdivani, dabar pa
skelbė užvedusi perskirų bylą, 
nors dar tik kelios dienos at
gal ji buvo paskelbusi, kad jie 
kuogražiausia sugyvena ir jokių 
nesusipratimų neturį.

Dabar “princes“ gyvena Is
panijoj. Tečiaus dėl perskirų 
jis nieko nepralaimės, kadangi 
jis vistiek, ir po perskirų, gaus 
iš jos po $50,000 į metus. Iš
rodo, kad vedybos jam gerai 
apsimokėjo. Bet 
tinai liks, nes jos 
($42,000,000.

Jo broils irgi
į kelias turtingas Amerikos mū
viu aktores ir su kiekvienomis 
vedybomis žymiai praturtėjo, 
nes godžios tuščių titulų ame
rikietės paskui jam brangiai 
mokėjo, kad jį nusikratyti.

ir jai užtek- 
turtas siekia

buvo vedęs

Seminole indėnai pa 
siūlys taiką

Ruošiasi streikui

Sudegė degtinė
............... ■* ,

PEORIA, III., k. 17. —Penn- 
Maryland Corp., didelių degti 
nės gamintojų sudegė degtinės 
valymo dirbtuvė. Kartu sudegė 
ir labai daug degtinės. Nuosto
liai siekia $500,000.
/i "

NEW YORK, k. 17. —Brook- 
lyn Edison Co. drabininkai Puo
šiasi streikui. Jau susitarta su 
unija, kad ir laikė streiko ne
bus nutrauktas elektros tieki* 
mas būtinai reikalingoms įstai
goms: ligoninėms, policijos ir 
ugniagesių departamentams, 
taipgi ledo ir pieno stotims.

*.......—...*.
LOS ANGELES, k. 17. — 

P-lė Ethel Nary Beacker pa
traukė teisman Michael Ctf- 
dahy, narį Cudahy šeimynos, 
kuri valdo dideles skerdyklas, 
reikalaudama $200,000 atlygini, 
mo už sulaužymu prižaido ją 
Vesti ir už jos suvyliojimą. Jis 
pamet 
kad j

jį pranešusi, 
kudikidį:kuria 

lai rūgs. 5 d.
$

KANSAS CITY, Mo., k. 
—Keturi žmones nutroško 
paprastai smarkioj dulkių 
roj.
tiršta, kad už kelių pėdų 
ko negalima buvo matyti.

I . . : . /"r ; \ ' 4 »
•*' ~  ..

MASKVA, k. 17. — Bolševi
kų kioksų trustas Lariok pra
dėjo pardavinėti amerikoniškus 
“hot dogs*’, kuriuos rusai va
dina “garačije sobaki“. “Karšt 
šunys“ taip rusams paliko, kad 
jų gamyba bi/s nepaprastai pa
didinta

. ................   ■ i ■ x \

tyASHINGTON, k. 17.—Nuo 
plaučių uždegimo pasimirė pa
sitraukęs iš tarnybos rear-ad- 
mirolas William H. Brownson, 
90 m., seniausias laivyno kari
ninkas.

OROVILLE, Cąl.,. k. 17. - 
Lėktuvai numes maistą užpus
tytiems Cascade kasykloj 18

H ji'.I.C. • 0‘-

*........ .. ............................................. ..

. k.
mainerjų. <

•MINNEAPOUS, Minn., k.,^7 
—Dvi moterys ir kūdikis sude 
g§ gaisrui sunaikinus ūkio na
mą. 4 išsigelbėjo.

8 žuvo minai išsprog 
dinus valtį

ATHENAI, kovo 17. —Mina, 
kurių valdžia padėjo Salamis 
siurumoj laike sukilimo Grai
kijoj, išsprogdino buorinę valtį. 
Joje plaukę visi 8 žmonės žu
vo. Valtis gi, užgavusi minų, 
subirėjo į šipulius..

WEST PALM BEACH, Fla., 
kovo 17.—Floridos Seminole in
dėnai, kurie “kariauja“ su 
Jungt. Valstijomis jau 100 
metų, ruošiasi pasiūlyti taiką 
vidaus reikalų sekretoriui Ickes, 
tikėdamies ir sau* materialės 
naudos. Jie pareikalaus že
mių keturiuose pavietuose 
Everglades raistų apielinkėj ir 
po $15 į mėnesį pašelpos.

1837 m. liko suimtas jų va
das Osceola, kuris vėliau pasi-

WEST LIBERTY, la., k. 15.1 mirė kalėjime. Patys gi Semi- 
—-Arthur ir Ivan Toyne liko|nole indėnai buvo suvaryti į 
nubausti $500 už nušovimą 
laukinės anties uždraustu laiku.

Everglades raistus, bet jie nie
kad nepasidavė ir nepasirašė su
tarties.

BL00M1Į4GT0N, III., k. 15. 
—Kovo ir vasario mėn. šiame 
miestelyje apie 400 vaikų buvo 
susirgę vokiškais tymais.

TIAJUANA, Meksikoj, k. 17. 
—Du vaikai liko užmušti eks- 
plodavus dinamitui mažoj fe
jerverkų dirbtuvėj .

BERLYNAS,, k. 17-—Vokie
tija uždraudė siųsti dovanas į 
sovietų Rusiją, nes gavo žinią, 
kad dovanos yra konfiskuoja
mos ir priėmėjai dagi bolševi
kų baudžiami už turėjimą ry
šių su užsiėmimu.



žmonės pradėjo labiau 
parengimus

• 'i. i-—.t i. ’

MILWAUKEE, Wis.
pastaruosius kelis metus kaip
visur, taip ir čionai bedarbė 
buvo labai įsisiūbavus ir vietos 
gyventojus be pasigailėjimo 
kankino. Bet dabar bedarbės 
laikai nors truputį atslūgo. Nes 
kai kurios dirbtuvės pradėjo 
geriau dirbti, pašaukdamos se
nuosius darbininkus atgal į dar-

Pagerėjus nors kiek gyveni
mo aplinkybėms, prasidėjo ir 
tarpe vietos lietuvių draugijų 
gyvesnis veikimas.

Pavyzdžiui, SLA. 177 kitopa 
minėdama savo gyvavimo 20 
metų sukaktuves sausio 20-ta 
dieną buvo surengu šokių va
karą. Iš parengimo kuopai li
ko gryna pelno 20 dolerių su 
viršum. Tai yra 
darbis tarpe tokios 
tuvių apgyventos 
kaip Milwaukee.

Kiek girdėt, tai yra ir kitos 
vietinės lietuvių draugijos tu
rėjo surengę parengimus. Sako, 
iš parengimų turėjusios neblo
gas pasekmes.

Mat, per kelis metus 
gų laikų tarpe vietos 
visokis veikimas buvo 
aplinkybėms nors kiek 
alinkybėms nors kiek 
jus, žmonės yra išsiilgę pramo 
gų, tad ir draugijų rengiamus 
parengimus skaitlingiau lanko 
O draugijoms kaip tik tas žmo
nių skaitlingesnis atsilanky 
mas j jų parengimus išeina ant 
naudos.

gražus už- 
mažos lie- 
kolohijos,

dėl blo- 
lietuvių 
kaip ir 
pagerė- 
pagerė-

Kaimynų Jonas.

Springfield, 111
Iš SLA. 275 kp. susi 

rinkimo
Mėnesinis susirinkimas įvy

ko kovo 10-tą dieną. Šiariiė 
susirinkime buvo aiškinama 
apie buvusius Pild. Taryboje 
narius: vice-prezidentą Kama
rauską ir iždo globėją Ragin- 
ską. Būtent, kad jie užvedė 
bylą prieš SLA. Wilkes-Bar- 
riuose, idant nedaleisti dabar
tinei Pild. Tarybai pataisyti 
čarterį ir įvykdyti 38-to Sei
mo nutarimus. Adv. Bagočius, 
dabartinis prezidentas, turėjo 
važiuoti ginti savo organiza
ciją nuo šimtaprocentinių už
puolikų. Nariai tai girdėdami, 
nemažai pasipiktino. Girdi, or
ganas apie tai nieko nemini. 
Taip vienas žmogus atsistoja 
ir sako: skaitykite “Keleivį” ir 
kitus progresyviškus laikraš
čius, tai visi žinosite kas de
dasi musų organizacijoje.

Buvo pranešta, kad paskir
tims Pild. Tarybos susivažia
vimas išdrįso nors kartą pada
ryti reformas organo “T.” 
spaustuvėje. Sumažins “Tėvy
nės” štabą ir laikraščio forma
tą pakeis. Daugelis pas mus tikėdamasis 'susilaukti leng-

AUKŠTŲ RATŲ PLYMOUTH KARAS DEL BILE KELIO

M

TeL Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir aplelinkėje 

Dideli ir graži 
koplyčia dykai 
»92 ARCHER A V.

1^1 £4 A vj V L Ų 1JI aSvzAV*. VJ k*

Palaidoja už 825.00 Ir aūgš8au.
Modemiška koplyčia dykai.

668 W. 18th St. Tek Canal 61

Lachavich ir Sūnūs
JLlihJLUVlo ViICAJdvKIUo 

Patamavja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel Canal 2516 arba 2616 
SKYRIUS t 

1439 S. 49 Ct, Cicero. III. 
T4 M27

I. J ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St

Tat Cicero 8724. Koplyčia dykai

Simon M.^kudas 
(&AB0RtUŠ ir BALŠAMŪOTOJAS 

Patomvimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th S 
Tai. Monro* 8877

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

ATĖJUS LIŪDESIUI 
PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis
ir

Tėvas
Laidotuvių Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

į: Nedėiioms nuo 
Ibame lietuviškai

.įįiitlirt i iliiibm iii i »i i įii i iiiiii.4 ■ Ai'i:iii.i tmįi.Įiiiiiiiii

UŽ miesto gyvenantiems asmenims arba tiems, kurie tankiai iš 
važiuoja, šis karas bus parankiausias. Juo galite važiuoti pui
kiausiu vieškeliu, o jeigu ir reikia ir blogiausiais keliai, šunta
kiais. Plymouth yra taip nabudavotas, kad Jis tinka dėl šiurkš
taus kelio. Paveiksle parodoma, priešakis karo, kuris turi 20-co- 
lių plieninius dlsc ratus ir road clearance iš 9 7/8 colių. Specia
lia gyrų ratio iš 4,373 Suteikia karui daugiau jėgos dėl traukimo 
iš sniego arba purvo.

LAIKAI PAGERĖJO
lankyti

——- Per

Pirmadienis, kovo 18, 1935

žemo
FQR SKIN 1RR1TATIONS

Nebesirupinkite dėl 
odos niežėjimo, Plai 

j skanų, Išb ė r i m ų, 
Dėmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
85s. 60c, 31.00.

Senų žmonių (65 metų amžiaus ir daugiau) skaičiaus au
gimas Amerikoj. 1860 m. tie žmonės sudarė tik 2.7 nuošimtį 
visų gyventojų, o 1930 m. jau 5.4%. Apskaičiuojama, jog tie 
seni žmonės 2000 m. sudarys beveik 13 nuošimčių visų gyven
tojų.

sako, kad tas jau seniai rei
kėjo padaryti.

Pakelta klausimas ir apie lė
kimų Lietuvon Įeit. Felikso 
Vaitkaus. Nutarta parinkti au
kų salėje ir pereiti per stubas 
pakolektuoti. Salėj V. černau- 
skas surinko $4.50. Kad perei
ti per stubas, išrinkta p. K. 
Joseph (Juozapaitis). Jam pa
gaminta nito 275 kp. paliudi
jimas su parašais kuopos val
dybos ir antspauda. Sau pagel- 
bininkus p. K. Joseph galės pa
sirinkti pats.

Atsilankė ir svečiai komuni
stai. Jie kvietė musų kuopą į 
savo komunistiškų bendrų 
frontų. Sakė, kad įvyksiąs jų 
labai didelis kongresas Cleve- 
land, Ohio. Taipgi dalino lape
lius ir liepė ant jų pasirašyti 
vardus-pravardes. Niekas nesi- 
rašė. Taipgi musų kuopa nie
ko bendro nei su komunistais, 
nęi su jų kongresu neturės.

— Ainis.

E LIETUVOS
NEBŪKIM GALVA
ŽUDŽIU PRIETEMAI
Kaip Stanaitis su kirviu 

nužudė savo svainį 
Mureiką

LUKŠIAI (šakių apskr.) — 
1934 m. lapkričio mėn. 13 d. 
rytų Beduonės kaime J. Sta
naičio klojime (kluone) ras
tas žiauriai kirvio smūgiais 
nužudytas ir kraujuose paplū
dęs apie 24 m. amžiaus Sta
naičio svainis V. Mureika. 
Nors žiaurusis žudikas gud
riai mėgino slėpti savo kaltę, 
bet budri visuomenė ir polici
ja tuoj įtarė J. Stanaitį ir 
areštavo. Areštuotasis žudikas 
netiktai prisipžaino kaltu, bet 

vatų — išsipasakojo visų pra
gariškojo sumanymo istorijų.

1929 m. J. Stanaitis pamilęs 
O. Mureikaitę prašė tėvų ją 
leisti už jo tekėti. Pasižadėjo 
Tumšuose parduoti savo tėvų 
ūkelį, o gautais pinigais ap
mokėti svainiui V. Murerkai 
dalį 10,500 litų. Kol svainis su
lauks 25 m. amžiaus, pinigai 
gulės banke. Praslinkus vie
niems kitiems metams po ves
tuvių, J. Stanaitis pradėjo 
tvarkyti naujųjų savo ūkį, bet 
pasidarė apie keletu tūkstan
čiu skolos, 
jo pinigai, 
nėn lenda?

1931 m.
svainis ruošėsi vesti ir papra
šė J. Stanaitį sudaryti nors 
3,000 litų, nes reikią naujam 
gyvenime patėviui skolų ap
mokėti. Čia ir išlindo yla iš 
maišo. Pasirodo, kad Stanai
čio pinigų neturėta: kiek ga
vo už savo tėvif^jikį, tai ąp- 
niokėjO savo »sesoriwK' dalį ir 
savo skolas, na, ir dar vienų 
kitų šimtelį paskolino kai 
kam. Nebeliko kitos išeities, 

Kilo įtarimas: kur 
kad svetimų kiše-

rudenį Stanaičio

stybūs loterijoj, bet ir čia pa- 
gelbos nerado. Tada kilo jam 
viena mintis — nužudyti svai
nį. 1934 m. lapkričio meh\12 
d. vakare, kada visi po vaka
rienei ruošės miegoti, o svai
nis šleido savo svetį, J. Sta
naitis pabijojo, kad svainis 
neišeitų kur, todėl dar prie 
svečio prašė jo neišeiti ir pa
dėti mašinas klojime pertvar
kyti, nes rytoj reiksią kulti.

NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonės r 
C® pataria Lietuvos banlsv 

NAUJIENOS, Chicago, IH.
Svainis visa tai darė paklus-' 
iriai. Ir neatėjo jam galvon 
mintis, kad kirvis jo jau senai 
laukia klojime. Kėda akselinė 
mašina buvo jųdviejų nukelth, 
svanis ramiai pasilenkęs šla
vinėjo akselį, Stanaitis žvėriš
kai puolė jį iš užpakalio ir 
žiauriai užkapojo. 13 d. rytą, 
Stanaitis ne nemėgino “kulti”, 
o ramiai sau are, kol senukas 
Mureika Vado sūnaus lavoną.

Kadangi šis įvykis yra “nau
jausias projektas” skoloms ir 
dalims mokėti, tai apylinkės 
visuomenė jo bylos laukė su 
dideliu nekantrumu. Velionio 
tėvas teiravos pas teisės žino
vus šakiuose: kodėl jį nešau
kia liudininku į teismą dėl 
sūnaus nužudymo? Vieni sa
ke, kad jį atstovaus Valstybės 
Gynėjas, kiti liępč važiuoti ir 
reikalauti žuvusio sunaus da
lies, kaip civilinio ieškinio. O 
jo namų moterėlės geriausiai 
—apsargino viduriavimu, kad 
sūnelis ir prie geriausių norų 
negalėtų važiuoti (mat, jos

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

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

Tel. LAFAYETTE 8051.

AKUŠERES
Mrs. Anelia K. Jarusz

Pbysical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albanu 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 

. duodu massage 
electric treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims if mer

ginoms patari
mai dovanai.

yjgfl ■' u

ADVOKATAI
JOSEPH j. GRISU 

Lietuvis Advokatas 
- 4631 ŠOUth Ashland Avę. 

Tel. Boulevard 2800 1 ' 
Rez. 6515 So.rRockwel) St.

Tel. RenUblic 9728 
. 1 ...... ....... i

JOHN B. BORDEN 
lietuvis i Advokatas

2201 W.. Cermak.Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9

t Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių itempinus kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisinei! akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atydą atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kleivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių.' Kainos pigiau 
kaip pirmiAtt.

4712 South Ashland Av. 
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Tel. Yards 1829 >
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St 

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

Nedėlioniis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

AKIU SPECIALISTAS
27 METU PATYRIMO 

Pritaiko: akinius dėl visokių.aĮdu

,t.r"‘ ‘.‘•■f ... MiiiiįiMitr

Dr. John J. Smetona
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė. • • 
Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:80 ikl lŽ Ir. nuo Įt80 
iki 8:00 va, vak< ' 12100 ~

labai guldo galvų už Stanaitį).
Teisme, kuris įvyko Mari

jampolėj Š. m. vasario 4 d., 
J. Stanaitis kaž , kokio “įsta
tymo žinovo” pamokintas mė
gino savo svainį apkaltinti va
giliavimu ir kitais niekšiškais 
darbais, kad jis tik dėl to su
sikivirčijęs su velioniu ir žu
dęs jį. Nors žudymo laikas ir 
apystovos rodė visai ką kitų 
Įdomu, kad teisman liudytoju 
nebuvo pašauktas mok. St. 
Ankevičius, kuris pas Stanaitį 
4 metus išgyveno, ir net įvy
kio akte biivo pasirašęs?

J. Stanaitis gavo 12 m. «. 
darbų kalėjimo, tačiau reikia 
laukti, kad visokį aninestavi- 
mai laikų sutrumpins.

GYDYTOJAI IR DANTISTAI
-F*

LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 0:80-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti.

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 y, y.,Nfd^ pą gal; sutarti

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas 

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

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 18 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Bhmswick 0597

Dr. V; A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Visi Telefonai: 
Yards 1741 

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

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

lyčia ir Vargonai 
DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 S. Hertnitage 
Avenue

rfield Avė.

Ar nereikėtų tokius prakti- 
kantus aštriau bausti, šian
dien Vyriausybė dalims mokė
ti suteikė lengvatų—išleido 
lakštą, tačiau yra ir tokių ego
istų, kurie ir to nepripažįsta. 
Be to, visokios advokatūros 
turėtų gelbėti žmones prieš 
nusikaltimą, o ne po nusikal
timo. šitokių žudynių keliai 
turėtų būti daugiau užkerta
mi, nes musų krašte yra labai 
daug namų, kur tėvai augina 
“du broliukus’’, arba “broliu
ką su sesute”. Ne vis tas pats 
turėti savo priešą “miške“ pa
sislėpusį, ar “savo namuose*’: 
pirmojo galima pasisaugoti, o 
antrojo —ne. —Žiburėlis.

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

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

Ufiso Tel.: Boulevard 78ZU 
Namu Tel, Frospect 193U

Tel. Oflce Wentworth 6330 
Rez. Hyde Bark 3395 

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

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

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

Ofiso Tel. Lafayette 8650
• Rez. Tel. Virginia 0669

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.

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

Dr. P. Z. Zalatoris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

>,1, .1 I.H.Į ■■ ......... ...................... ............... .......... ...........

Kiti Lietuviai Daktarai,_____

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St. 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

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

ANTANAS PETKUS 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct 

Tel. Cicero 2109 
CICERO. ILL.

Stop 
„Jtching

Tel. Boulevard 5914 Diena 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.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 36 

metus kaipo patyręs gydytojas , chi
rurgas Ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

• CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 va!. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tek Drexel 9191 

Dr. A. A.Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų. Vaikų* ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 8102 So. Halsted St 
arti 31 st Street

Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Ntr 
daliomis ir šventadieniais 10—1* 

dieną.

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tek Boulevard 4139
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SKALBYKLOS
TAVERNŲ BIZNIAI

Mano Pastabos

BIRUTEparc

Juozas Račiūnas

has

Pullman 8011

Opposite Pavis 2d Floortturfitf

PETER’ PEN

MIGHTman buvo

“Pirmyn” choro 
vedėjas smuiki

ninko rolėje

inveot- 
per U<

Juozas 
Juozas 
Street, 
kviečia

WELL 
6EE 
ITHE 
WHOLE 
COUNTRY 
SO IPNG 
AS WE 
ARE 
U Po

<h»LAHI> 
OFJUST, 

.SUPPoSlH

V/HAT AM ŪGLY A 
BAKREM COUMTRY 
THAT IS OVBB.

THGRB?

savo 
mokėti

34 Metus Vidurmiestyje
Mes specializuojamas padaryme 

Platės,

Mane nuteisė, 
nuvedė j didelį 
me kambary 
lovuke, staliukas ir krėslas. Ki
tos durys vedė į verandą. Ten 
buvo laiptai žemyn j aptver
tą sodną. Man pasakojo ir ro
dė, kad aš galiu eiti į tą ap
tvertą sodną ir pasivaikščioti, 
čia buvo mano kalėjimas.

Po kiek 
ne vėl tie 
su savim

Just 
'SPaSiM 
You 
HAD 

TO LIVE 
THERE

3417-21 S, Halsted St 
Tel. Boulevard 8167 

CHICAGO, ILL.

Gold Črowns, X-Ray. 
Prieinamos Kainos.

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <jB- f,
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 V
Vanos, lietaus ir dhiskos vanos.

•vrimining pooL *1
Rusiika ir turkiika pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.________

PROSINIMO 
MAŠINOS 

po$39;50jki *99.00 
Vartotos perdirbtos 

skalbyklos po 
*18.00

Vienatinis Lietuvių 
DEGTINES 
SANDELIS

XO HMTE
E VE M

To VISIT
THE

PADlMiP 
vvoutmfr

Po nuteisimo, 
kambarį. Ta- 

buvo pastatyta

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

all those 
with tbe 
Save us

Rengia Juozapines 
Pares

AMO THERE IS THE 
CASTLE Op OLO 
KiMG SMARL.

MOTHIMG GROV/S 
IH TRIS COUMTKY, 

EKCEPT THE J
. FORBST OF A 
\ dešrai k. /C

Toots, the new soprano, or did 
you gain so much weight that 
the chair couldn’t hold you up 
any more? Būt eįther way you 
certainly looked funny going 
down.

Attention, Boys! How did

Spring is just around the 
corner, and our sopranos and 
altos come down chewing their 
gum just a wee bit easier 
cause the old spring fever 
finally sėt in.

Crash! Bang! Did 
“Chief” fall hard! Was it

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

Juozapines rengia 
Rachunas ir jo sūnelis 
Jr., 3137 South Halsted 
kur užlaiko alinę. Jie 
visus Juozus atsilankyti į pa- 
rę ir smagiai laiką praleisti 
prie muzikos, užkandžiaujant ir 
gurkšnojant alų.

Juozas Kiauda

Radio programai Nedaliomis nuo 
1 iki 1:80 po pietų iš stoties 

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

WHFC.

(Naujoji Zelandija)
Teisėjas pradėjo mane aki

mis vadžioti: nuo pat viršu
galvio veda akimis iki pat ko
jų padų. Iš viršaus į apačią; 
— iš apačios į viršų. Man ne
jauku darosi, bet kenčiu ir lau
kiu. kas čia toliau bus. Jis taip 
vadžiojo mane akimis kelias 
minutes. Rodosi klauste klau
sia manęs: “Kas tu toks esi?“ 
Aš stoviu ir tyliu.

Prisižiūrėjęs į mane užtek
tinai, nuėjo į kitą kambarį. 
Iš ten atsivedė su savim du 
vyrus, labai panašius į save. 
Visi trys, nusivedė mane į ki
tą kambarį. Liepė nusirengti. 
Tie kiti du vyrai padėjo man 
nusirengti. Likau nuogas. Sto
viu nitogas ir mąstau, ką su 
manim toliau darys. Pradėjo 
čiupinėti mano kojas, rankas, 
raumenis. Klausėsi kaip mano 
širdis plaka. Blakstienas pakė
lę, žiurėjo į akis. Liepė iškiš
ti liežuvį; žiurėjo j gerklę. To
kią daktarišką egzaminaciją 
darė tie kiti du vyrai ir vis 
kažinką sakė teisėjui. Iš kal
bos tono aš supratau, kad rado 
mane fiziniai sveiku. Tada tei
sėjas kalbėjo į mane* apie pen
kias minutes. Bet aš nieko ne
supratau, ką jis sakė. Apvilko 
mane ilgu apsiaustu.

MIKE DZIMIDAS
PRISTATO VISIEMS
BISMARK BEER
DIENĄ IR NAKTŲ PAŠAUKITE TELEFONU

Lafayette 0401, 4138 ARCHER AVENUE

Well, s’long! We’ll see you 
all next Thi.rsday at 7:30 
sharp and that means you, ton, 
Tony Stelmok! • Toby.

KULTŪRA NO. 1
Puikus šių metų naujas ir įdomus 

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

rainos klausimas ir Lenkija. Komu
nistinės pedagogikos kritiška apžval
ga. Laiškas “Frank Kruko’“ autoriui 
ir daugelis kitų įdomių straipsniu. 
76 pusi. KAINA TIKTAI 45 centai— 
Galima gauti NAUJIENOSE.

Preferred by millions 
to mayonnaise..

Rinktinės dalys 
s u p 1 a klos iki 
A v t • 1 i > a u h a 111 e t < > 
nuoto miSi- 
nio K r a f t 
Miracle Whip 
mašinoje. q

Kazys Steponavičius, cho
rų vedėjas, yra ir smuikinin
kas. .Jis mokina smuikuoti 
American Conservatory o f 
Music, kurią ir pats savo lai
ku lankė. 4

P-as Steponavičius sugrojo 
kelis smuiko numerius Meti
niame Steponavičių Koncer
te, kuris įvyko vakar, Chi- 
cagos Sokolų svetainėje, 2342 
Soi?th Kedzie Avenue. 
Koncerte taipgi dalyvavo 
“Pirmyn“ choras, Chicagos 
Lietuvių Vyrų choras ir Chi
cagos Lietuvių Simfonijos or 
kestras, ir pp. Anelė ir J. 
Steponavičius. Publikos susi
rinko pilna svetainė.

Juozas Kiauda, savininkas
Bismarck Tavern, 6101 South

LENDAX
WASH

Rūbų Skalbimui 
Didžiausias 

MOTERŲ 
PRIETELIUS

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

federal Savings
ANDSLOAN ASSOC1ATION 

OF CHICAGO 
. 2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

Svarbus Pranešimas šėrininkams

LIETUVA B. & L ASS’N
SPECIALIS SUSIRINKIMAS BUS LAIKOMAS
Kovo-March 19 dieną, 1935 m.

ŠVENTO KRYŽIAUS PARAPIJOS SVETAINĖJE 
4557 South Wood Street, 

7:80 valandą vakare.
Del pačių gerovės,. meldžiame kiekvienų šėrininką ypatiškai at

silankyti j šj susirinkimą.
DIREKTORIAI LIETUVA B. & L. ASS’N.

Toots, our new soprano, pass 
inspection? Yes, she was 
there in person. If you didn’t 
see her, look harder the next 
time and you’ll see her.

So Vannie was in bed all by 
her lonesome for three days 
with only the dog to keep her 
cotnpany. You shoidd have let 
us know and f m sure that some 
of the boys would have rushed 
over to enteftain you.

Why were Emily and .Jerrv 
looking for a place where they 
could be by themselves? Can’t 
you tell us all about it or was 
it that personai?

And what were 
girls doing out alone 
beer and pretzels? 
some the next time.

Where was that great big 
handsome football bėro (bro- 
ther of Helen Vespender). 
Couldn’t he tafte it after lašt 
Monday ?

Lietuvoje Kovo 19 įvyksta 
šv. Juozapo atlaidų diena, arba 
Pempių parskridimo šventė.

Amerikoje, žinoma, pempės 
neparskrenda, nes čia jų grei
čiausiai nėra. Neįvyksta čia nei 
jokios bažnytinės ceremonijos. 
Tokiu budu didžiuma lietuvių 
pažymi Juozapines su 
mis.

laiko, įeina pas ma- 
trys vyrai. Atsineša 
mano rubus. Pradė

jo mano rubus kratyti ir žiū
rinėti, ką aš kišenėse turiu. 
Rado pypkę. Labai nustebo. Ro
do man, kad aš parodyčiau, ką 
aš su ta pypke darau*. AŠ už- 
sirukiau. Jię stebėjosi, o kvap- 
snys durnų, matomai, jiems pa
tiko. Paskiau rado mano laik
rodėlį. Visi susiraukė. Aš pra
dėjau aiškintis, kad čia nėra 
jokia kontrabanda 
reikalingas laikrodėlis ir aš jį 
su savim nešiojau. Bet įtikin
ti aš jų negalėjau, nes jie vis 
galvas purtė ir, matomai, py
ko žiūrėdami į tą laikrodėlį.

Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mažais Mėnesiniais, Išmokėjimais nuo 

5 iki 20 metų / 
TAUPYKIT PINIGUS MUSŲ DRAUGIJOJ

B
 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 
sutaupytus pinigus. Įstojimo 
nereikia.

Washing Machines 
1935 Metų su visais 

pagerinimais

"GltlPSHOLM”
Ilgio, 575 pėdų; pločio 74 pėdų: 18,000 reg. tonų tonažas; (talpos 23,000 tonų.

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
Išplaukia iš New York o 

GEGUŽĖS 25 D., 1935 M.
ši ekskursija yra užgirta Lietuvių Laiv. Agentų Sąjungos Am.

Malonu yra vykti-J Lietuvą be persėdimo, (sėdus | laivą New Yorke ir i&lipua 
Klaipėdoj I "Naujienų” ekskursijos palydovas K. Aurust, Naujienų redakcijos na
rys, palydės keleivius ifi Chieagos iki Klaipėdos. Laive Kokiai, muzikaliai kon
certai ir dėnio sportas. Bus rodomos Kviesogarsinės filmos.

Laivas nepaprastai Svarus, dideli kambariai, gera ventiliacija, modemiškai 
(rengtas. Švedų virtuvė plačiai išgarsėjusi valgių racionaliSkumu ir gausumu.

Visais kelionės reikalais malonėkite kreiptis žemiau paduotu adresu, arba ( 
bet kur| vietini laivakorčių agentą. Informacijas ir broKiurčlę apie ekskursiją 
teikia veltui.

LITHUANIAN NEWS PUBLISHIN CO., 
“NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois
Autorizuota Agentūra

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

Collateral Paskolas.

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

Tel. Franklin 0576

White Horse, * London Dry Gin.
85 proof ' $8.50keisas ........    *******

My Old Pal. 8 menesių '
—, 90 pr. 13.50

Kentucky Colt, 1 metų 
senumo, 100 pr. $17 Rfl 
keisas . ............ ■ I

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

INTERNATIONAL
WHOLESALE

WINES & LIOUORS
4611 S. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470

Kainos po $49.50 ir 
ir aukščiau.

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

Sucli a full tenor section!
There mušt have been a hot for lošt sleep? 

pinochle game lašt Thursday 
as Uncle Al wasn’t there.

I wonder vvhy Jerry and Eva 
alvvays take the easy chairs.

BOTTLEO FOR 
INTERNATIONAL WINUUQUORCO 

lHICAGO ILL

State Street, taipgi rengia Juo
zapines savo alinėje. Ir ten bus 
užkandžių, Įvairiausių gėrimų 
muzika. Vietoj yra ir graži 
erdvinga svetainė, kurioj susi
rinkę galės linksmintis iki 
ankstyvo ryto.

Reikia pridurti, kad p. Kiau
da turi Įrengęs alinėje labai 
gražų barą.

Senas Petras.

Pranešimas Vykstantiems i Lietuvą 
“NAUJIENŲ” DIDELĖ EKSKURSIJA

TIESIOG I KLAIPĖDĄ
Modemiškuoju baltu motorlaiviu
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BERLYNO BOMBA

Vokietijos valdžia padarė griežtą žinksnį: nutarė 
atmesti Versalės taikos sutarties patvarkymus apie Vo
kietijos nuginklavimą ir organizuoti armiją iš 36 divi
zijų, atsteigiant visuotiną karo tarnybą.

Trisdešimt-šešių divizijų armija gali turėti tarp 
320,000 ir 500,000 kareivių. O tuo tarpu Versalės taika 
leido Vokietijai laikyti tik 100,000 ginkluotų vyrų. Ver
salės taika draudė Vokietijai statytis tvirtoves, taisytis 
tam tikrų rųšių karo pabūklus (tankus, sunkias armo- 
tas), karo aeroplanus ir didesnius negu 10,000 tonų ka
ro laivus.

Šituos Versalės sutarties patvarkymus Vokietija 
pasiryžo atvirai sulaužyti ir — ginkluotis. Prieš kokią 
savaitę laiko ji jau buvo paskelbusi, kad ji atvirai stei
gia karinį oro laivyną. Dabar ji padarė pareiškimą apie 
armiją. O toliaus ji, be abejonės, eis ir prie vandeninių 
karo laivų statymo.

Ką dabar darys tos šalys, kurios padiktavo Vokie
tijai Versalės sutarti? Jeigu jos tylės arba pasitenkins 
tik protestais, tai Vokietija savo sumanymą ginkluotis 
vykins, nieko nepaisydama. Versalės sutartis bus panai
kinta. Bet stabdyti Vokietiją reikštų stoti prieš ją j ka
rą. Ar bent viena šalis to nori? Vargiai.

Vokietija jau ir šiandien nėra beginklė. Ji pradėjo 
ginkluotis seniai. Kol buvo geri jos santykiai su Rusi
ja, ji slaptai gamindavosi ar motas ir nuodinguosius ga- 
zus sovietų teritorijoje.-Apie tai daug kartų yra rasę

- Vokietijos socialdemokratų ir liberalų laikraščiai. Vo
kietijos militarizmui atgyti pirmiausia padėjo Rusijos 
bolševikai, kurie leido Vokietijos generolams ir ginklų 
fabrikantams sovietų žemėje steigti ir operuoti slaptas 
amunicijos dirbtuves ir kartu be paliovios atakavo ir 
ardė demokratines respublikos jėgas.

Tai prasidėjo apie 14 metų atgal, nuo Rapallo su
tarties, ir tęsėsi iki atėjo valdžion Hitleris. Vokietijos 
militarizmas tuomet buvo jau taip stiprus, kad jisai 
spiovė bolševikams į akis ir ėmė gamintis ginklus na
mie. įvairios privatinės armijos, kurias iki to laiko bu
vo suorganizavę Hitleris ir kiti kontr-revoliucijos va
dai pilietinio karo tikslams, dabar tapo sujungtos po 
valdžios kontrole. Tokiu budu Vokietija trumpu laiku 
įsigijo didelę “neoficialinę” kariuomenę, kurįą bereikia 
tik pastatyti po reguliarės armijos vadovybe, idant pa
sidarytų milžiniška karo jėga.

Šitą paskutinį žinksnį Hitleris dabar, matyt, ir da
ro. Taigi, pirma negu Europos valdžios atsipeikės nuo 
tos “bombos”, kuri sprogo Berlyne, “nacių” diktatūra 
jau turės, pilnai paruoštą kariuomenę. Bandyk dabar ją 
užkabinti! ;

Rusų, anglų, franeuzų ir kitų šalių valdžios, tur 
būt, žinojo, prie ko Hitleris rengiasi, ir nebesitikėjo, 
kad jį dar butų galima atkalbinti nuo atviro Versalės 
sutarties paniekinimo. Todėl jos irgi darė savo planus. 
Sovietai padidino savo armiją beveik iki miliono karei
vių. Anglijos valdžia neseniai išleido “baltąją knygą”, 
aiškindama, kad ji turi didinti savo ginkluotas jėgas. 
Francija aną dieną nutarė prailginti karo tarnybos lai
ką iki dvejų metų.

Hitleris dabar sako, jogei Vokietija buvo priversta 
didinti savo armiją dėl to, kad kitos šalys ginkluojasi,* 
bet tikrumoje kitos šalys dėl to ir ginklavosi, kad jos 
numanė, kas dedasi Vokietijoje. Ginklavimosi lenkty
nės buvo prasidėjusios seniai, tik iki šiol jos nebuvo vie
šos. Dabar jos eis atvirai.

Šituo atžvilgi# Hitlerio pareiškimas apie didelės ar
mijos steigimą esmėje nieko nepakeičia. Dar geriau, 
kada yra numestos j šalį maskos. Bet tas faktas, kac 
Vokietijos militarizmas šiandie jaučiasi esąs pakanka
mai galingas mesti pirštinę visam pasauliui, daro šį 
momentą svarbiu.

Vienas pokarinės pasaulio istorijos periodas yra 
pabaigtas. Prasideda naujas. Su Vokietija dabar Euro^ 
pa turės arba “persiimti”, arba geruoju sutvarkyti sa
vo santykius. Tokia padėtis, kokia buvo iki šiol, ilgiaus 
palikti negalės. ........

Austrijos valdžia patraukė 
tieson dėl “valstybės išdavimo” 
daugiau kaip dvidešimt darbi
ninkų respublikos gynėjų są
jungos (Schutzbundo) vadų ir 
norių — majorą Eiflerį, kap. 
Loew ir k. Jiems gręsia sunki 
bausmė, nes jiems primetama 
dalyvavimas ginkluotame suki- 
ime prieš valdžią, vasario mė

nesį 1934 m.
Bet Eiflcr, Loew ir jų drau

gai buvo suimti dar prieš va
sario sukilimą, taipgi aišku, 
kad sukilime jie dalyvauti ne
galėjo. Visaą jų nusidėjimas 
yra tiktai tas, kad jie priklau
sė milicijai, kurios tikslas bu
vo ginti respubliką ir jos kon
stituciją. Dabartinė Austrijos 
valdžia, smurtu sutrempusi tei
sėtąją krašto santvarką, nori 
nubausti, kaipo “krašto išda
vikus”, žmones, kurie stoja už 
valstybės įstatymus.

Prieš šitokį begėdišką Aust
rijos klerikalų užsimojimą nu
bausti nekaltus žmones kilo 
protestai visame pasaulyje. Po 
viena protesto rezoliucija pa
sirašė žinomi visuomenes ir 
politikos veikėjai Belgijoje, 
Bulgarijoje, Čekoslovakijoje, 
Danijoje, Francuzijoje, Didžio- 
oje Britanijoje, Holandijoje, 

Vengrijoje, Italijoje, Lietuvoje, 
Lenkijoje, Amerikos Jungtinė
se Valstijose, Palestinoje, Švei
carijoje, Rusijoje, Ukrainoje ir 
Jugoslavijoje.

Tarpe pasirašiusiųjų Lietu
vos veikėjų randame tokius 
vardus: L. Abramavičius;• K. 
Bielinis, Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos centro komiteto 
narys; Dr. P. Brazdžiūnas; prof. 
V. Čepinskis, buvęs švietimo 
ministeris; J. Daukša, chemi
jos instruktorius. rUPiversitete; 
Dr. L. Epšteinas, L. S. D. P. 
centro komiteto narys; Dr. K. 
Grinius, buvęs Lietuvos prezi
dentas; profesorius S. Grinke
vičius; inž. St. Kairys, L. S. 
D. P. centro komiteto pirminin
kas; prof. J. Končius; prof. 
Petras Leonas, buvęs teisingu
mo ir vidaus reikalų ministe
ris ; J. Markelis, L. S. D. P. 
centro komiteto narys; Dr. J. 
Martulis; prof. J. Mažylis; adv. 
V. Požėla, buvęs vidaus reika
lų ministeris; prof. Purenąs; 
adv. Liuda Purėnienė, L. S. D. 
P. centro komiteto sekretorius; 
prof. J. Šimkus; J. Žiugžda, L. 
S. D. P. centro komiteto na
rys; inž. Zubrys; Dr. A. Žviro
nas.

na kiek svarbesnę rolę. Bet 
“Vienybę” tautininkai nubank- 
rutino. Ją atgaivino pažanges
nis elementas. Grąžinti ją da
bar vėl tautininkams tai butų 
vistiek, kaip ruošti jai naujas 
laidotuves.

Tinkamo redaktoriaus jie sa
vo tarpe neturi, Tuodu “litera
tai”, kurie prieš “Vienybei” už
sidarant ją “redagavo”, buvo 
pavertę laikraštį šimts žino 
kuo. KompetemtiŠko biznio 've
dėjo jiems irgi trūksta. Tai ko
kių jie gali turėti pretenzijų 
prie laikraščio?

Palikti “lauke”, tautininkai 
atakuoja tuos, kurie yra “vi
duje”. Brooklyne visi žmonės 
žino, pavyzdžiui, kad grupė 
tautininkų nori išėsti iš valdiš
ko darbo Ksaverą Strumskj. ši
tuo įtiksiu jie ne tik skundžia

jį valdžiai, .bet ir renka para
šus prieš j j.

“ŠČYRIEJI” NORI DALYVAU
TI KAUNO KONGRESE

“Nauj. Gadynė” pašiepia bim- 
bininkus dėl jų sumanymo siųs
ti atstovus j “pasaulio lietuvių 
kongresą”, kuris yra numato
mas šią vasarą Kaune. Ji mano, 
kad “ščyrieji” Stalino garbin
tojai šita taktika nori dar la
biau suskaldyti pažangiąsias 
Amerikos lietuvių jėgas.

Galimas daiktas. Tačiau tik
rumoje komunistams užvis la
biausia rupi kur nors “prisi
glausti”. Maskva netrukus, gal 
būt, liausis šėrusi “pasaulio re
voliucionierius” svetimose šaly
se, nes jie jokios naudos jai ne
padaro. Tai kur jie siratos tuo
met pasidėtų?

: Apie Įvairius Dalykus <

KM

Mes visi valgome druską.— 
Dėl druskos žmonės kelia 
maištus. — Kur randasi 
Amerikos druskos ištek
liai? — Kaip druska gau
nama šiltuose ir šaltuose 
kraštuose? — Amerikoje 
per metus pagaminama 
8,000,000 tonų druskos.

kelia

revo-

t

f ■&

■

“TAUTIŠKAME** FRONTE
daug

bą atlieka saulės spinduliai, tai 
šiaurių kraštuose pasinaudoja
ma šalčiu. Ten taip pat juros 
vanduo užtvenkiama baseinuo
se. Vandens paviršius sušąla j 
ledą. Ledas yra nuimamas, o li- 
kusis vanduo vėl paliekama šal
ti. Pagalios, gaunama tiek tirš
tas dėl ištirpusios druskos van
duo, kuris jau iii šalčio nebebi
jo. Iš tokio vandens išimti 
druską jau nebėra sunku. Tam 
tikruose tankuose prie žemo 
slėgimo vanduo yra kaitinamas, 
kol jis visiškai išgaruoja. Pasi
lieka vien tik druska.

Žemas slėgimas naudojama 
todėl, kad mažiau tėra reikalin
ga šilumos. Pavyzdžiui, aukš
tuose kalnuose vanduo verda*

gana prie žemos temperatūros. 
Kokių keturių mylių aukštumo
je negalima nei kiaušinio išvir
ti: vanduo verda, garuoja, o 
kiaušinis pasilieka žalias.

Čia visą laiką kalba ėjo apie 
paprastą druską, t. y. tą drus
ką, kurią mes kas dieną valgo
me. Tačiau druskų yra įvairių. 
Be paprastos druskos, juros 
vandenyje randasi ir kitokių 
druskų, nors ir nedideliame 
kiekyje. Tos druskos nėra pa
vojingos sveikatai. Tačiau jas 
tenka išskirti, kadangi jos turi 
kartų skonį. Tai padaroma su 
pagelba tam tikro chemiško 
proceso.

Didesniame ar mažesniame 
laipsnyje tyra druska naudoja
ma tik maistui. Tačiau ne vi
są druskos kiekį, koks yra pa
gaminamas, mes suvalgome. O 
druskos pagaminama labai 
daug. Sakysime, Jungtinėse 
Valstijose per metus pagamina
ma 8,000,000 tonų druskos! 
Aiškus daiktas, kad tiek drus
kos žmonės nesuvalgo.

Jeigu taip, tai kas iŠ liku
sios druskos padaroma? Ko
kiam tikslui ji yra sunaudoja
ma?

Daug visokių dalykų. Pir
miausiai iš druskos gaunamą 
chloras (chlorine). Tą chemika
lą jus visi žinote, esate raga
vę. Ypač chicagiečiai gerai su 
juo yra susipažinę. Kai Michi- 
gan ežero vanduo tampa su
drumstas ir pasidaro pavojus 
užsikrėsti kokiomis nors ligo
mis, tai į vandenį dedama 
chloras bakterijų užmušimui, 
štai kodėl kariais geriamas van
duo turi nemalonų skonį ir 
malonų kvapą.

Chemiškai daug ir kitų 
lykų pagamina iš druskos,
sus juos sunku butų ir sumi
nėti. —K. A.

sonalo, klausytojų 4,500, o bai
gė 1,886. Be to, yra šios aukš
tosios mokyklos: žemės ūkio 
akademija Dotnuvoj (mokslo 
personalo 41, klausytojų 241), 
konservatorija su arti 200 
klausytojų ir nesenai įkurta
sis komercijos institutas 
pėdoj.

Kitas didelis kultiTros 
mo rodiklis yra spauda, 
bent kiek pažįsta Lietuvos is
toriją, žinos, kad spaudos už
draudimas, kuris tęsėsi nuo 
1864 iki 1904 m. yra smarkiai 
sutrukdęs normalų lietuvių 
spaudos išsivystymą, kad ilgą 
laiką lietuvių laikraščiai turė
jo eiti nelegaliai. Tik 1904 mt. 
lietuvių laikraščiai gavo 
mo laisvę, bet iki 1914 
karo per trumpas laikas 
spaudai tvirtai įsigalėti, 
metu? tiesiog visa lietuvių 
da buvo išnykusi

Klai-

kili-
Kas

nei

da-
Vi-

F. Vaitkaus Kelias Oru

Sunku sau ir įsivaizduoti, 
kaip žmonės galėtų apsieiti be 
druskos. Kas dieną mes ją nau
dojame, kas dieną mes ją val
gome. Kaip mes neapsieiname 
be duonos, taip negalime apsi
eiti ir be druskos. Nesūdytas 
maistas, kaip anglai sako, turi 
“flat” skonį. !

Dėl druskos žmones 
maištus, revoliucijas.

Taip yra Indijoje, kur
liuciniamc bruzdėjime druska 
vaidina nepaskučiausią rolę. Da
lykas toks, katj' anglai Indijoje 
yra apkrovę druską pusėtinai 
aukštais mokesčiais. Iš to jie 
turi nemažų pajamų. Na, o in
dams tai sudaro sunkią naštą.

Druskos pa&SEtflyje netrūksta. 
Visur jos yrarTodėl ji pigiai ir 
parsiduoda. Jungtinėse Valsti
jose didžiausi druskos ištekliai 
randasi New Yorko, Michiįan 
ir Kansas valstijose. Iš tų val
stijų vyriausiai mes ir gaunar 
me druską. Utah valstijoje yra 
didokas ežeras, kurio vandeny
je randasi nemažai druskos.

Pažiūrėkime, kaip druska yra 
gaunama. Aukščiau minėtose 
valstijose yra druskos kasyk
los. Po žeme randasi dideli 
druskos klodai. Druska ten yra 
susikristalizavusi, kieta. Ji yra 
kasama tokiu pat budu, kaip 
anglis. Bet nevisuomet. Tam 
tikruose atsitikimuose
praktiškiau yra leisti 'vandenį.

Kaip žinia, vandenyje drus
ka ištirpsta. Tąsyk vanduo yra 
išpumpuojamas į viršų. Saulės 
arba dirbtinos šilimos įtakoje 
vanduo išgaruoja, o druska pra
deda kristalizuotis, kietėti.

Kyla klausimas, kokiu budu 
kietos druskos klodai galėjo at
sirasti Michigan arba Kansas 
valstijose? >

Tai atsitiko taip: prieš tūks
tančius metų tbse vietose buvo 
suraus vandens ežerai. Laikui 
bėgant tie ežerai išdžiuvo, iš
garavo. žinoma, išgaravo tik 
vanduo, o druska pasiliko. Ji 
sukietėjo. Praėjo dar Šimtai 
metų, žemė užnešė druską. Re
zultate ir atsirado tie druskos 
sluoksniai po Žeme; kuriuos mes 
dabar turime. . , .

Mes visi gerai Žinome, kad 
jurų vanduo yra sūrūs. Tame 
vandenyje randasi daug ištirpu
sios druskos.. Tnd šiltuose kraš
tuose druską* gauna tiesiog iš 
juros. Juros vanduo suleidžia
ma į negilius baseinus* Saulės 
įtakoje vahduo išgaruoja, o ant 
dugno pasilieka

Vienas leidinys įdėjo straips
nį apie tautininkų ir sandarie- 
čių santykius Brooklyne. Jie 
esą toki, kad “tautiškai fron
tas” niekaip negalįs susidaryti. 

Nors pereitą rudenį buvo ne
va “taikos konferencija” Cle- 
velande, bet kova tarpe sanda- , 
riečių ir tautininkų tebesitęsia. 
Vieni antriems nenorį nusileisti. 
Tautininkai esą labai griežtai 
nusistatę prieš sandariečių ir 
vienybiečių “diktatorių” Strum
skj, kuris jiems nenorįs duoti 
giliuoti. Straipsnio autorius sa
ko : ' ’' "r‘, ‘ 1 • *

“Viską, kas buvo patirta, 
suglaudus pasirodo, kad tau
tininkų (ir sandariečių. — 
“N.” Red.) tarpe vienybės 
nebus, — jį žuvus amžinai/’ 
Toki pasakymai, žinoma, nie

ko nereiškia, — tai]5 pat, kaip 
nieko nereikštų pasakymas, kad 
vienybe “bus”. Kas su kuo vie
nysis ir kuriam tikslui? Klau
simas eina daugiausia apie Su
sivienijimą ir apie laikraščius. 
Susivienijime ' “džabų” niažai: 
dalintis nėra kuo. 0 prie “tak
tiškų” laikraščių irgi beveik 
nebėra dėl ko varžytis arba Į druska. > < <
vienytis. Tik “Vienybė” vaidi-’ Jeigu šiltuose kraštuose da^

Trans-atlantinio skridimo rė
mėjų ^komitetams kolonijose 
šiandie išsiuntinėta labai įdo
mus Įeit. F. Vaitkaus paaiški
nimas apie tai, kaip jisai supla
navo savo kelionę oru virš At- 
Iiantiko okeano į Kauną. Tai yra 
svarbus ir daug informacijų 
duodąs raštas, iš kurio musų 
lakūno draugai pamatys, kiek 
daug visokių keblių klausimų 
reikia išspręsti, norint rūpes
tingai paruošti tokį didelį žygį.

žmogui, nesusipažinusiam su 
dalyku, gali atrodyti, kad ke
lio nustatymas skridimui per 
vandenyną tai menkniekis: pa
ėmei žemėlapį, užbrėžei tiesią 
liniją nuo New Yorko iki Kau
no — ir turi “kelią**! Ir, paga
lios, kokią reikšmę gali turėti, 
kaip tas kelias bus nutiestas ant 
popieros, kuomet lakūnui rei
kės skristi oru?

Bet tai yna visai klaidinga 
nuomonė. Be NAVIGACIJOS 
nuskristi kelis tūkstančius my
lių ir pataikyti į vietą, kurią 
lakūnas nori pasiekti, yra ab-

soliučiaj negalima. O naviguoti 
lakūnas gali tiktai tuomet, kai 
jisai turi iš anksto tiksliai savo 
kelią suplanavęs. Tas planas tu
ri būti visą laiką prieš jo akis, 
kada jisai skrenda, idant lakū
nas galėtų laikytis nustatytos 
krypties, žinotų, kur jisai yna, 
kada ir kiek jam reikia pasukti, 
ir t t.

“Lituanicoje II” yra įtaisyta 
įvairių komplikuotų instrumen
tų, su kurių pagelba Įeit. Vait
kus naviguos. Svarbiausias jų 
tai — RADIO COMPASS. Šiuo 
instrumentu lakūnas girdės ra- 
dio stotis už 500 iki 1,000 my
lių. Instrumenįtas automatiškai 
registruoja, ar garsias iš radio 
stoties ateina tiesiai iš prieša
kio, ar iš šono, taip kadi lakū
nas gali numanyti, kokią kryp
tim aeroplanas lekia.

Visus šituos dalykus Feliksas 
Vaitkus aprašo savo laiške* ku
riame jisai išdėsto savo kelio 
planą. Už poros dienų tas įdo
mus jo raštas tilps “Naujieno
se”.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KULTŪRI
NIAI IR EKONOMINIAI LAIMĖJIMAI
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sukietėjusi

’ "■ Vz'f’cv-,

(Tęsinys)
Valdžios ir privatinių gimi- 

nazijų ir tolygaus laipsnio taio 
kyklų 1915 m. dabartinėj Lie
tuvos teritorijoj buvo 18, pro- 
giminazijų ir aukštesnių pra
džios mokyklų 24, specialių 
mokyklų 3, mokytojų semina
rijų 2. Iš jų tik keletas priva
tinių progiminazijų tebuvo lie
tuviškos. Dabar gi padėtis to
kia: giminazijų yra 55, jose 
mokytojų 994, mokinių 15,433, 
vidurinių mokyklų (progimina
zijų) 51 su 422 mokytojai^ ir 
5,848 moliniais. Mokytojų se
minarijų yra 9 su 124 moky
tojais ir 762 mokiniais. Speci- 
jalimo pobūdžio aukštesniųjų 
mokyklų (su kunigų seminari
jomis, meno ir komercijos mo
kyklomis) — 23 su 315 moky-

tojų, ir 3,832 mokiniais. Spe- 
cijalinio pobūdžio vidurinių mo
kyklų <
139, 1 mokytojų
4,720.

Lietuva nėra

pobūdžio vidurinių mo- 
(amatų, žemės ' ūkio) 

687, mokinių

gurėjusi savo 
krašte aukštosios mokyklos, 
kur butų galėjusios pasireik
šti lietuvių tautinės aspiraci
jos, išskyrus trumpą laikotar
pį Vilniaus universiteto XIX 
šimtmečio pradžioj, kada ten 
pradėjo spiestis lietuvių patrio
tų burėms. Bet Vilniaus uni
versitetas dėl 1830 m. sukili
mo buvo uždarytas. Lietuvos 
nepriklausomybę atgavus, ne
trukus pradėjo, kurtis aukštie
ji kursai iš kurių 1922 m. gi
mė dabartinis Vytauto Didžio
jo universitetas. Jame dabar 
virš 300 asmenų mokslo per-

pliti- 
metų 
buvo 
Karo 
spau-

(išskyrus 
okupacinės valdžios leistą laik
raštį) iki 1917 metų. Tikras 
lietuvių spaudos augimas pra
sidėjo nuo nepriklausomybės. 
Visi sunkumai ir ypatingos są
lygos lig šiol dar spaudai at
siliepia, dienraštinė spauda nė
ra dar atatinkamai išsivyščiu- 
si. Bet laikraščiu skaičiumi ir 
jų tiražais lietuvių spauda jau 
žymiai progresavo, palyginus 
su nepriklausomybės pradžia. 
Lietuvoj dabar išeina virš 200 
įvairių laikraščių ir žurnalų, jų 
tarpe 6 lietuviški dienraščiai, 
žymesnieji dienraščiai išeina 
10—12 puslapio dydžio. Tiražų 
daugiausia turi sąvaitraščiai ir 
du kart šąvaitiniai laikraščiai 

po 40—50,000 ekzempliorių. 
Skaičiuojama, kad 1919 m. lie
tuvių spauda turėjo 20,000 ek- 
zempliorių tiražo, 1925 nrt. jau 
apie 100,000, o dabar statis
tika rodo bendrą lietuvių pe
riodikos tiražą apie 650,000 ek- 
zempliorių.

Imant knygų sritį pažanga 
matyti ir kiekybės ir kokybės 
srity. 1921 m. skaičiai rodo iš
leistų knygų 180, o 1931 m. 
knygų išleista buvo 1,069. Pa
skui skaičiai kiek sumažėjo, 
bet 1934 m. išleista virš 900 
knygų. Ir paskutiniais metais 
pasirodo yis daugiau vertingų 
grožinės literatūros kurinių. 
1934 m. išėjo 6 dideli žymus 
originaliniai romanai ir 1 di
delė poema, keletas vertingų 
poezijos rinkinių. Didelį pa
traukimą prie knygos rodo ne
senai suruoštosios knygų pla
tinimo lioterejos, kur Kaune 
per keletą savaičių išplatinta 
apie 75,000 ekzempliorių kny
gų. Vis auga bibliotekų tinklas 
ir švietimo - Ministerija šiais 
metais nusistačiusi įsteigti dar 
apie 300 naujų bibliotekų prie 
mokyklų. Daug tektų kalbėti 
apie laimėjimus teatro, operos, 
baleto ir muzikos srity, apie 
priaugančią ir stiprėjančią jau
nų menininkų kartą, apie vis 
labiau įsigalinčias įvairias mo
kslo šakas, bet tam reikia pla
tesnių rašinio rėmų.

Daug padaryta ir gyvento
jų sveikatos saugojimo srity. 
Vis6 Lietuvoj 70 ligoninių su 
3,629 lovomis, žymiai padidė
jęs, palyginamai su prieš-kari- 
niais laikais gydytojų skaičius. 
Ligonių kasų narių skaičius 
Lietuvoj siekia 70,000.

Pereinant į ekonominę sritį, 
čia ryškiausia iliustracija bus 
valstybės biudžeto pajamos ir 
išlaidos, 1923 m., kada jau bu
vo įvestas litas, valstybės biir- 

1 džetas siekė 166,3 milijonų li
tų ir nuolatos augdamas 1930 
mt. buvo pasiekęs 347,7 mili
jonų litų, bet užėjus krizei vėl 
ėmė mažėti, 1933 m. nukrito 
iki 256,8 milijonų litų. Dau
giausia Lietuvos biudžetai bu
vo suvedami su liekanomis, ku
rios padėjo padengti 3 metų 
(1930^-32’’ m.) nedateklius.

(Bus daugiau)

Reikalaukite “NAUJIENAS” 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo deleL :

i>
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VAKAR IR
ŠIANDIEN

nal tak^ų raportų pridavimui 
iki balandžio 1 d. Laikas pa
prastai pasibaigia ’kdvo 15 d., 
bet kadangi didelis skaičius 
korporacijų ir kitų raportų 
nepridave, tad nebuvo kitos 
išeities.

r ėjo išvengti arešto, suimtas 
su transportu vogto sviesto.

Viena mergina Los Angeles, 
Californijoje patraukė Cudahy 
skerdyklų įsteigėjo anūką Mi- 
chael J. Cudahy, teisman. Ji 
reikalauja $200,000 nuo jo kai
po jos sunaus tėvo. Cudahy 
kaltinimas suviliojimu at atsi
sakymu vesti merginą.

Alphonse Capone, buvęs Chi
cagos padugnių karalius, prisi
pažino esąs skolingas federalei 
valdžiai $220,980 užsilikusiais 
mokesčiais. Dėl tų mokesčių 
jis dabar sėdi kalėjime.

VVestsidėje šeštadienį vakare 
įvyko susišaudymas tarp poli
cijos ir trijų vagilių. Piktada
riams pasisekė pabėgti, nors 
jie greičiausiai buvo sužeisti, 
nes jų automobilis atrodė kaio 
sietas.

Skerdyklų bendrovė 
patraukė teisman 

tris gelžkelius

Teismas nubaudė 
Waukegano majo
rą ir aldermonus
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Broliams ir seserims bemie
gant, nusišovė Clement Rai- 
kovskis, 27 metų mechanikas, 
1425 YVolfram Street. Jis buvęs 
ligotas.

9 metų Edna Zajaczek, 5620 
Inley avė., tėvai patraukė teis
man Chicagos muitinės virši
ninką Anthony Czarnecki. Rei
kalauja iš jo $25,000 už mer
gaitės sužeidimą automobiliu.

Trys banditai šeštadienį api
piešė Chicago Eye, Ear, Nose 
and Thrcat 
VVashington

Hospital, 231 W 
Street.
ieškoma 17 metųChicagoje 

mergaitsč, Ruth Brunton, kuri 
apie savaitę laiko atgal pabėgo 
iš namų, Beloite, VVisconsine.

100 čekoslovukų vakar išva
žiavo į Cedar Rapids, Iowa, kur 
įvyksta 81-mas čekoslovakų 
seimas.

Federaliniame teisme šiandien 
prasidės byla piktadario John 
Paul Chase, kuris kartu - su 
“Baby Face Nelson” nušovė du 
federaliu agentu lapkričio 27 
d. .pereitais metais, am gręsia 
elektros kėdė.
šeštadienį Amalgamated Trust 

and Savings bankas, 111 W. 
Jackson blvd., persikėlė naujon 
vieton, 111 S. Dearborn Street. 
Gabenant suvirs milioną dole
rių pinigais į naują vietą trans
portą saugojo 50 policistų.

Statys naują fabriką 
priemiesty LaGrange

General Motors Bendrovė 
žada pastatyti naujų fabrikų 
Chicagos priemiestyje, La
Grange. Fabrikas gamintų 
didelio greičio elektros loko
motyvus traukiniams.

■įmmmim

McKinney, Tcx. — Raymond Hamilton (jo paveikslas įterp
tas žemai), paskilbęs kriminalistas, kuris paspruko iš policijos 
nagų. Jis privertė tris jaunuolius (jų paveikslai viršuj) va
žiuoti kartu su juo.

100,000 automobilių 
savininkų reikalau

ja laisnių nupiginimo

Elgin miestas prašo 
$2,465,000 vieniems 

darbams

Omaha Packing Company 
patraukė teisman tris gelžke- 
lių bendroves už gaisrą, kuris 
rugpiučio 2, 1932 metais su
naikino jos dirbtuves prie 24 
ir Halsted gatvių.

Skerdyklų bendrove sako, 
kad gaisras butų buvęs užge- 
sytas, jeigu ne gelžkelių ben
drovių tiltas per kanalą. Gais
rininkų laivas negalėjo atvyk
ti į gaisro vietą per valandą 
laiko dėlto, kad tilto nebuvo 
galima pakelti. Skerdyklos 
reikalauja $750,000 atlygini- 
nimo.

Apskųstosios bendrovės yra 
Alton Railroad, Pittsburgh, 
Fort Wayne and Chicago R. R. 
ir Pennsylvanįa Ralroad.

Lake apskričio teisinas nu
baudė Waukegano majorą, Pe- 
ter W. Peterson ir 14 miesto 
aldcrmonų $100 pabaudos už 
teismo paniekinimą. Pasiro
do, kad nriestos turėjo sumo
kėti 51,8po vienam kreditoriui, 
bet to nepadarė. Kreditorius 
yra vienas chicagietis, E. A. 
Cummings.

Rytoj Chicagoje lai 
dojamas garsus ak 

torius Harrison
šiandien iš New Yorko Chi- 

cagon pargabenamas kūnas 
garsaus negrų aktorius Ri- 
char B. Harrison. Jis pagar
sėjo lošdamas “De Lawd” rolę 
veikale, ‘’Grėcn Pastorės” .

Kūnas bus pašarvotas na
muose, 5942 Indiana avenue 
iš kur antradienį bus palaido

Albert H. Fish
White Plains, N. Y. — Albert 

H. Fish, 65 metų amžiaus, ku
ris yra kaltinamas nužudymu 
10 metų amžiaus mergaitės.

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

Muz. Instrumentai
MUSICAL INSTRUMENTS

GAISRO IŠPARDAVIMAS 
eina visu smarkumu 

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

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

susirasti

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V< 
čepukaitė-Chap, 1584 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswick 9181._____________

Maliorius-Dekoratorius 
PAINTING & DECORATEYG

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

100,000 Illinois automobilių 
savininkų pasirašė po peticija, 
kurioje reikalauja laisnių nu- 
piginime.

Pasirašiusieji nori numušti 
gazolino taksus nuo 3 centų 
iki 2-jų, nustatyti vienokių 
kainų valstijos laisniams vi
siems automobiliams — $3.00, 
ir neleisti miestams imli dau
giau $2.50 už automobilių lais- 
nius.

Elgin miestelis ir mokyklų 
taryba prašo iš viešųjų darbų 
administracijos $2,465,000 įvai
riems viešiems darbams mie
stelyje. Elgin nori pastatyti 
vandens filtrų, du tiltus, pas
tatyti 
upės

Trys policistai kalė ji 
man 1-15 metų 

už kyšius

NUO PARALYŽIAUS
FROM PARALYSIS

auditoriją, pagerinti; 
krantus, kelius, elc.

Prailgintas laikas 
“Personai Property” 
raportų “f ailiavimui”

Kriminalio teismo jury tei
sėjo McKinlay kambaryje va
kar rado kaltais tris apskri
čio policistus.

Už kyšių ėmimų kalėjimu 
nuo 1 iki 15 metų bus nubau
sti, Joseph Cantella, 39 metų, 
seržantas; Angelo Borello, 36, 
ir Samuel Lucas, 42 m., pat- 
rolmenai. Jie priėmė $3,000 
kyšį nuo urmininko J. Kliner, 
929 W. Randolph, kai tas no-

ANT 
PIRMŲ 
MOROICIU 
1-2-3JU 
PAGYVE
NIMU.

PASKOLOS
ANT 

PATAISYMO

MODERNI
ZACIJOS 

NAMU.

VYTAUTO
Building and Loan As-s’n.

V. P. PIERZYNSKI, Secretary

4559 So. Paulina St
Phone YARDS 0140

ANGLIS
COAL

Sunkiai serga Apolo 
nija Sadauskienė; 
padaryta operacija

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

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.

Paralyžius arba Nu vytimas. Para
lyžius užgauna visokias dalis kūno 
visokiais budais, padaro bemiegėmis 
rankas, kojas, nugarą; atima kalbą 
ir t. t. DAR-ME-LA laužo ir tru
pina paralyžiaus veikimą ir atneša 
palengvinimą. Butelis $2.00, gali
ma nusipirkti

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

PIENINE
DAIRY

LEMONT DAIRY CO. 
840 W. 31 St.

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

MARQUETTE PARK — Va
kar po pietų buvo padaryta 
pavojinga aklosios žarnos ope
racija, p. Apolonijai Sadaus
kienei, 6028 South Albany 
avenue. Ji susirgo vakar ry
tų ir netrukus buvo nugaben
ta į ligoninę, prie 69th ir Ca- 
lifornia gatvių, kur akloji žar
na buvo išimta.

Ligone guli kambaryje. 314.
(Sp.)

VVeitzman į kalėjimą 
visam amžiui . už 
Daiches nužudymą
Turtingas Chicagos kepėjas 

Irving Weįtzman buvo nuteis
tas į kalėjimą visam amžiui 
už suplanavimą ir Eli Daiches 
pužudymų dėl apdraudos. Be 
to, teismas paskyrė $67,000 
velionio apdraudos Daiche 
našlei. Daiches buvo apsi
draudęs iki $300,000 ir skyrė 
tuos pinigus garsinimų firmai, 
Thomas M. Bowers Agency, 
kuriai prezidentavo, Vezman 
buvo tos firmos dalininku.

Bandė parduoti mo
teriškei jos vežimėlį 

kūdikiui
Visai netikėtai į kalėjimų 

pakliuvo vienas Nathan Chize- 
ver, 3346 Roosevelt Road ir tai 
p*er nekaltų vežimukų kūdi
kiams.

Jis užlaiko tų vežimukų 
krautuvę. Mrs. G. Puhr, 5641 
N. Spaukling avė., atvyko į 
krautuvę nusipirkti vežimukų, 
ir kaip ji nustebo, kai savi
ninkas bandė jai parduoti ve
žimukų, kuris jai priklausė ir 
buvo pavogtas trumpų ’ laikų 
atgal!

Chizever buvo nubaustas 
vieniems metams į kalėjimų 
už pardavinėjimų vogtų pre-

SOFIJA ZAYNER
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 17 dieną, 1:00 valandą 
ryto 1935 m., sulaukus 28 me
tu amžiaus, gimus, Chicagoje, 
Illinois.

Paliko dideliame nuliudimo 
motiną Kazimierą, tėvą Pran
ciškų, seseris Aldoną ir Kazi
mierą, broli Povilą ir švogerj 
Justiną Zebraitis, dėde ir dė- 
dyną Antaną Zayner ir šeimy
ną. dėdė ir dėdyną Kasparą 
Zayner ir jų šeimyną, dėdė Jo
ną Butkų, tetą ir krikštą kurną 
Anele Ceiner ir jos dukterį. '

Kūnas pašarvotas randasi 
6633 So. Whipple St. Telefonas 
Republic 7913.

Laidotuvės įvyks trečiadieni 
kovo 20 dieną, 2:00 vai.’ po 
pietų iš namų i Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Sofijos Zayner gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai , kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame;
Tėvai, »Seserys, Brolis, 
švogeris, Dėdės, 
Dedynos it Giminės.

Patarnauja Jaidotuyių direk
toriai Juozas Eudeikis ir Tė
vas. Tel. Republic 8340.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

pagrabams.
3316 S. Halsted St.

Phone Boulevard 7314. Chicago, III.

JULIA YARO
(po tėvais Jankaitė)

Persiskyrė sų šiuo pasauliu 
kovo 16 dieną, 8:30 valandą 
ryto 1935 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Gargždų mies
te, Kretingos apskr, Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Vaclovą, tris sūnūs Sta
nislovą, Vaclovą ir Leoną, 
marti Katarina, dukterį Julią 
JureviČia, žentą Juozapą, sese
rį Anelia Piaulok, švogerį Ant 
taną .broli Joną Jankų, švo- 
gerką Julia ir daug kitų gim.

Kūnas pašarvotas randasi 
1442 So. 51st Avė., Cicero.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
kovo 20 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namu į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iŠ ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Julijos Yaro gimi
nės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliude liekame.
Vyras, Sunai Duktė,
Seseris, brolis ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo- 
ias Yards 1138,

WGES
1360 kilocycles

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Specialė kaina RELIEF pirkėjams
$5.17 už toną

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

Nėra dulkių.

REINER COAL CO.
Augštos rūšies anglis per 25 metus. 

1804 W. 59th St. 
Grovehill 1000.

RAKANDU Bargenai
FURNITURE BARGAINS
W. SCHAULER’S STORAGE

4644 N. Westem Avė. * 
Detalis rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15. $25. 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

Panedėlį 
Seredą ir 
Pėtnyčią

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

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKAMS 
PROGRAMAS.

ANGLIS! Tūkstančiai namų var
toja ekonomiškas, be suodžių Tro- 
picair anglis—Garantuotas svarumas 
ir šiluma. Screening — $4.75; 2'1-. 
run 
$6.00.

$4.75; Mine
— $5.75; Lump arba egg —

NORTHERN COAL CO„ 
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
Merrimac 2524

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

GUTTENDORF COAL CO. 
4257 W. Cermak Rd., 

Lawndale 4949

BOILERIŲ Taisymas
BOILER REPA1RING

Jeigu norit 
pigumo.

Boileriu taisymą ir nitavimą 
sekanti syk:

ACEV __ 
1462 S. VVabash Avė.

Telefonas dieną Calumet 6884 
nakti Lakviėw 5490

. gero darbo 
ir patenkinimo

iaveskite mums :ld co.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25* m 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
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 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
Tek VICtory 4965.

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

ROZALIJA MICKIENĖ
(po tėvais Martinkaitč) >

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 17 dieną, 12:15 valandą 
ryto 1935 m., sulaukus, puses 
amžiaus, gimus Raseinių ap., 
Kelinės par., Papludžių kaime.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliūdima 

dvi dukteris, Oną Garbauskie- 
ne, žentą Povilą. Elzbietą Zic- 
kiene, žentą Kajitoną. sūnų 
Prancišką, 4 anūkes ir gimi
nės.> o Lietuvoj 2 brolius Anta
ną ir Petrą Martinkus ir gimi* 
nes.

Kūnas pašarvotas 
8316 So. Wallace St.

Laidotuvės įvyks 
kovo 21 dieną, 8:00 
iš namų j šv. Jurgio . , .
bažnyčią, kurioje atsibus gedu 
lingos pamaldos už 
sielą, o iŠ ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Rozalijos Mickie* 
nes giminės, draugai ir pažvs* 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi- 
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, -
Dukterys, Sūnūs, žentai, 
Anūkės ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards .113$, ... Z. .

BUD. Kontraktoriai
BUILDING CONTRACTORS

randasi
ketverge 

vai. ryto 
parapijos 

' i* 
vėiione.4

Gerkit ir Reikalaukit Tel. Boulevard 6327 
ZELVIS BUILDING CO.

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

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

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

GYDUOLES
MEDICINE

Lietuviškos
Degtinis

NATHAN
KANTER

g ■. ® Jį ’ 1

Mutual LiąuorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

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

Padarytas iš Švariausiu daliu.
Viena pilė prieš kiekvieną valgį, 

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

Rezultatai garantuoti arba graži
name pinigus.

WALDEN DRUG CO.
386 E. 43rd St.» Chicago, III.

FUUFACK
NOSLACK 
FILU N G

ALVVAYS UN1FORM 
DEPEHDABLE

Senų Ir naujų lietuvišku knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St. Chicag<

MILLIONS OF POUNDS HAVt BffH 
USED BY OUR GOVERNMENT
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nepriklausote, malonėkite 
Svarini žinoti, 

j 
Raštininkas.

Šiandien paskirs dieną 7 lietuvių bylai dėl 
$160,000 palikimo

Bus teisiami prieš teisėją William V. Brothers 
pareiškė esą “nekalti”

Septyni lietuviai suimti už nė, kurios namuose mirė pa- 
suokulbį pasisavinti svetimą basta James Thomas Kelly, 
turtą ir už testamento sukins- palikęs $160,000 turto; jos sū

nūs, Thomas Butman; grabo- 
rius J. J. Bagdonas, jo pngcl- 
bininkr? N. Radis, ir du liu
dininkai, pasirašė po testa
mentu, kun. P. Zalnik ir Jo
nas Dailvdė.

Įsimaišė federalė valdžia
Federalės valdžios pašto in

spektoriai ir income taksų biu
ro investigatoriai vakar įsimai
šė į Kelly palikimo reikalą. 
Kartu su palikimų teismo in- 
vestigatorium Jack Rubens, 
jie bandys patirti iš kur Kelly 
gavo turtą; ar jo palikti bonai 
nebuvo pavogti, ir ar jis mo
kėjo valdžiai income taksus.

Platesnės žinios apie inci
dentus teisme šiandien ir apie 
investigaciją bus paduotos ry
toj.

B. Bro- 
s bylos 

šiandien paskirs 
šeštadknį visi 
pašaukti prieš

tavimų šiandien pradės kelio
nę per kriminalį teismų.

Teisėjas NVilliam 
thers, prieš 
svarstymas, 
datų bylai, 
septyni buvo
vyriaus} Ceisėją Denis E. Suli- 
van . Visi suimtieji ten pa
reiškė esu “nekalti”.

šiandien taipgi bus kalba
ma ir apie kaucijų reikalus. 
Už kiekvienų iš suimtųjų rei
kia sudėti po $10,000 pinigais 
arba 
tu. 
ches 
dėjo
sumų sukelti, ir jis greičiau
siai bus paleistas.

Be advokato, tarp suimtųjų 
yra Bella-Barbora Butmanic-

$20,000 nejudinamu tur- 
Advokato Juliaus Wait- 
draugai per kurį laikų 

pastangas reikalaujamų

“Naujienų” Bendro 
vės valdyba ir direk 

cija 1935 metais

su tuo kaltinimu bus — dar 
nežinia.

Teismuose laimėjo ir Samu- 
el Insull brolis, Martin, kuris 
taipgi buvo patrauktas už pi
nigų išeikvojimų.

M;

NAUJIENOS, Chicago, UI
■■■■■■ ■■■■■ ■■■ ■■■■■■i. .........................■■■....■Iii .1,11 .......... .. .................................

Į
pamate, kad 2 menesių kūdi
kis jos rankose buvo negyvas. 
Belaikydama kūdikį glėbyje, 
jį užtroškino.

W. 45th St., Chicago, III.; Sudžia 
F Aušra, 3439 So. Artesian Avė., 
Chicago, III.; Sudžios rašt. F. Žu
kauskas, 3314 So. Morgan Street, 
Chicago, 111.; Korespondentas S. 
VVemis, 6804 So. Perry Avenue, 
Chicago, III.

i*

P. Grigaitis — prezidentas; T.
Rypkevičius, M. Jurgelionie-

Surinko income tak

Chieagos Draugija 
Kliu bu Valdybos 

1935 metams

.Mary Carr, Alfrsd E. Smitai

Alfred E. Smith, buvusia New Yorko gubernatorius, 
savo sekretore Mary Carr. Jis diktuoja projektų pakeitimui 
procedūros kriminaliniuose teismuose. Sakoma, kad jo projek
tui esąs didelis pritarimas.

AMERIKOS LIETUVIU PILIEČIŲ 
KLIUBO 12 WARD valdyba 1936 
metams: J. Svitorius pirm., 4819 
S. Tripn Avė., W. Turner pirm, 
pag., 8118 W. 44 St., Paul J. Pet
raitis nut. rašt., 8181 S. Emerald 
Avė., J. Naudžiūnas turtu rašt., 
1500 S. 48 Ct., Cicero, III., J. Ma- 
nikas kontr. rašt., 2918 W. 40 St., 
J. Jesiunas kasos globėjos, 2441 
W. 46 PI., ,Helen Gramontienė ka- 
sierius. 4536 S. Rockwell St., Dr. 
A. J. Manikas daktaras kvotėjas. 
4143 Archer Avė. telefonas ofiso 
Lafavctte 8650, rez. Lafayette 8051, 
A. Valaviče maršalka (Boncma- 
nai), K. Gramantas, 4535 S. Rock- 
well St.. J. Baršauskas, 4156 Archer 
Avė., A. Saldukas, 4038 Archer 
Avė., (Komisija politiško skyriaus) 
Paul J. Petraitis, 3181 S. Emerald 
Avė., A. Saldukas. 4038 Archer 
Avė., Dr. A. J. Manikas, 4143 
Archer Avė.), Komisija dėl Pilie- 
tystės Popierų A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., B. Putrimas, 4858 S. 
Košt,nėr Avė.
Susirinkimai atsibuna kas trečią

sekmadieni kiekvieno mėnesio 1 vai. 
po piet K. Gramanto svetainėje, 4535 
S. Rockwell St

I Civero Lietuvių Improvement kliu
bo susirinkimas atsibus antradieni 
kovo 19 d. 7:80 v. v. Liuosybės svet.. 
49 Ct. ir 14 St. Cicero, III. Visi 
kliubiečiai malonėkite atsilankyti. 
Jau artinas pavasaris, jau laikas 
yra pradėti daryti pienus kaip j; 
pasitikti, taipogi katrie dar nrie 
kliubo i 
ateiti ir prisirašyti. _____ ____ ,
kad kllubas daug svarbos turi musų 
kolonijoje. Raštininkas.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHE1M & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

su

Šiandien laidojama 
velionė Ona Drus- 

kienė

Teismas paleido 24 
anglių išvežiotojus- 

unijistus

Siutai ir Topkautai
DĖL VELYKŲPADAROM ant 1 M
UŽSAKYMO I

ir virš.
Atdara vak. iki 9 v. v. Nedėlioj 

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

3516 SO. HALSTED STREET

BILLTGHEIM COMPANY 
KRAUTUVĖMS ĮTAISAI

Nauji ir Perbudavoti Barams, 
Lunchruimiams, Bučemėm, Kepyk
lom, Delicatessen įtaisai, ir t. t. 
Specialus įtaisai ant Užsakymo. Per
kam Senus arba Priimam i Mainus. 

1607-11 So. State St.
VICtory 8370

I*

šcšįadienį, kovo 16 d., “Nau
jienų” rūmuose įvyko “N.” 
Bendrovės direktorių susirin
kimas, kuriame buvo išrinkta 
nauja, 1935 metų valdyba. Val
dyba paliko ta pati, kuri sto
vėjo “Naujienų” priešakyje 
pereitais metais, tik su viena 
permaina . '

Valdybos prezidentu pasiliko 
“Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis, tą vietą užėmęs ir 

'/ pereitų metų valdyboj; T.Ryp- 
kevičia ir M. Jurgelionienč bu
vo išrinkti vice-prezidentais; 
Nora Gugis — sekretorė ir K. 
Augustas, — iždininkas.

“Naujienų” Bendrovės Di- 
dekcija

1935 metų “Naujienų” di
rekciją sudaro sekami asme
nys: P. Grigaitis, J. šmotelis, 
Kazys Gugis, N. Gugis, J. Moc
kus, V. Rušinskas, J. Jasiule- 
vičius, M. Jurgelionienč, A. žy- 
montas, K. August, K. Jurge
lionis, T. Rypkevičia ir P. Mil- 
ler. Direkcija buvo išrinkta 

x šeri n inkų visuotiname susirin
kime, kuris įvyko vasario 16 
d., 1935 Woodmano svetainė
je, 33rd ir Lime sts.

sų šešis milionus 
daugiau negu pernai

Income taksų biuras Chica
goj e paskelbė, kad šįmet mo
kesčiais surinko $24,502,5444, 
tai yra suvirs šešis milionus 
dolerių daugiau negu pernai. 
Pernai buvo surinkta, $18,500,- 
810.

Raportus koletoriui šįmet 
įteikė 96,400, o pernai rapor
tavo 102,900. Reiškia pernai 
raportavo didesnis skaičius 
žmonių, vienok šįmet surinko 
daug daugiau mokesčiais.

Bridgeporto ALTASS 
skyriaus Bazaras 
balandžio 1344 dd.

Parengimas įvyks Mildos sve
tainėje, prie 32-ro.ę ir H ai s- 
ted gatvių

Bridge-

Valstija panaikina 
visus kaltinimus 
prieš S. Insultą

Nebetrauks buvusio elektros 
magnato atsakomybėn

Valstijos prokuroras Tho- 
mas Courtney paskelbė, kad 
šiandien bus panaikinti visi 
valstijos kaltinimai prieš bu
vusį elektros magnatų Samuel 
Insullų. Prieš jį dar yra vie
nas kaltinimas už išeikvojimų 
$104,722 iš Mississipp Valey 
Utility Investment Co., bet pro
kuroras eis prieš teisėjų Har- 
rington ir praneš, kad valstija 
nebenori Insullų bausti.

Tokiu budu, Insultas išsisu
ko iš federalio teismo, kai 
džiurė rado jį nekaltu, išsisu- 
suko pirmiau iš apskričio teis
mo, taipgi džiurei atsisakius 
jį rasti kaltu. Dabar jau pati 
valstija nebenori jį teisti.

Prieš Insullų palieka dar 
vienas federalės valdžios ap
kaltinimas už prasižengimų

BRIDGEPORT 
porto ALTASS skyrius, kuris 
laikė susirinkimų ketvirtadie
nį, nutarė surengti bazarų ba
landžio 13 ir 14 dd. Parengi
mas įvyks Mildos svetainėje 
(antram aukšte), prie 32-tros 
ir Halsted gatvių kampo. .

Dabartiniu laiku bazaro 
rengėjos lankosi pas biznierius 
rinkdamos aukas tam paren
gimui, kurio visų pelnų skiria 
“Lituanicos II* skridimo finan
savimui. Jos taipgi kreipiasi 
į visus lietuvius Chicagoj ir 
kitur, prašydamos jų prisidėti 
su dovanomis prie bazaro. 
Rengėjos pageidauja įvairių 
rankdarbių ir šiaip dalykų, 
kuriuos galima bazare sunaudo
ti. Aukas bazarui jos prašo 
siųsti adresu, M. Kemėšienė, 
812 West 33rd street, Second 
Floor.

BRIDGEPORT — šv. Kaži- 
mero kapinėse šiandien bus 
palaidota Ona Druskienė, ku
ri mirė kovo 15 d., netrukus 
po atvykimo Ciiicagon. Ji 
gyveno Luther, Michiganc, bet 
susirgusi, atvyko Chicagon, ir 
mirė.

Kūnas bus išgabentas iš ve
lionės sūnaus namų, 3354 So. 
Halsted street. Jos sūnūs, 
Povilas Ridikas, nesenai už
baigė graborystės kursus. Lai
dotuvėmis rūpinasi A. Masals
kis. (S p.)

Nelaimėje užmuštas 
gaisrininkų kapito

nas; 11 sužeistų
Vienas gaisrininkų kapito

nas buvo užmuštas, o 11-ką 
gaisrininkų sužeista, kai du 
gaisro trokai susidūrė prie 
State ir Adams gatvių.

Užmuštasis yra Capt. Frank 
O’Connor. Vėliau mirė vie
nas ir iš sužeistųjų, Lawrence 
O’Connor.

Važiuodami automo
biliais neskubinkite 
- matysit numirėlius

Važiuodami automobiliais, 
visuomet atsiminkite, kad ne
apsimoka skubėti. Važiuoda
mi kaip “žmones” išvengsite 
nelaimių ir nestatysite kitų 
žmonių gyvybių į pavojų.

Taip važinėjančius automo
biliais perspėja trafiko teismo 
teisėjas. Gutknecht. Kad 
pamokinti “spydintojus”, teisė 
jas sumanė štai kų daryti. Vi 
siems suimtiems automobi 
liais jis parodys priverstinai 
lavonus tų automobilistų, kurie 
užsimušė bevažinėdami per 
greitai. Tas bus daroma pir
madieniais, nes savaitės pa 
baigoje paprastai būna dau
giau užmuštų.

Municipialis teismas šešta
dienį paliuosavo 24 narius an
glių išvežiotųjų unijos, Chica- 
go Coal Teamsters Union. Jie 
buvo suimti laike išvežiotojų 
streiko, kada jie neva papildę 
smurtų.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1935 
metams 
kas, 7132 So. Racine Avė., Tel. 
Radcliffe 9399; K. Laucius vice- 
pirm., 3317 So. Lituanica Avė.;
M. Batutis, nut. rašt., 2627 Gladys 
Avė., Tel. Van Buren 7361; P. 
Viršilas finansų rašt.„ 3415 So. 
Wallace St.; M. AlkimaviČius iž
dininkas, 4804 So. Laflin St.; B. 
Viršilas kontrolės rašt., 3415 So. 
Wallace St.; M. Norbutas ir K. 
Batutis iždo globėjai; J. Garbužas 
maršalka.

A. Zalagenas pirminio-

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
(Gregg Shorthand)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iŠ ryto iki 3 po pietų, ir 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla
8106 So. Halsted St., Chicago. III.

MALKOS
Truputi ugnies pagadintos 

DIDELIS VEŽIMAS 
$2.50 SU PRISTATYMU 

ACE MILE BY-PRODUCTS CO.
2509 W. Cermak Rd., 

Rockwell 8583

r

Personai
PAIEŠKAU apsivedimui merginos 

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

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

MADOS MADOS MADOS
CLASSIFIED ADS

540

i

Business Service 
Biznio Patarnavimas

ILLS PAIN

Motina užtroškino 
savokudikį

Pabudusi iš Sniego Madic 
Messcrrly, 4404 Carroll avenue,

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STfi RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stencel, 2539 West 
43rd St., Chicago, III.; Pirm, pa- 
gelb. C. Chaplinskas, 3627 South 
Halsted St., Chicago, III.; Nut. 
raSt. F. Opulskas, 3218 So. Lime 
St., Chicago, III.: Fin. rašt. W. 
Zlabes, 740 E._,90th PI., Chicago, 
III.; Kont rašt. j. Razminas, 6101 
So. Racine Avė., Chicago, III.; 
Kasier. glob. P. Martinkienė, 3441 
So. Morgan St.. Chicago, III.; Kas. 
pagelb. J.. Yuškieriienė, 2547 W. 
45th St., Chicago, III.; Dury mar
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 
St.. Chicago, III.; Ligoniu apek. 
K. Keturakienė, 525 Ė. Oakvvood 
Blvd,; Kasiėrius J. YuŠkienas, 2547

PAIN-EXPELLER
, to* V.*. M.

Visokiems muskulų 
skausmams palengvinti

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris> visuomet 

palengvina skausmus

LOUIS MEITUS ROOFING 
COMPANY

Visokios rūšies stogai pataisomi ir 
perdengiami.

SPECIALUS PATARNAVIMAS 
STOGŲ SULOPYMUI 

Laisniuoti ir užbandsuoti 
stogdangiai

Mes esame inšuravę savo darbininkus 
visokiais budais.

Pašaukit, norėdami gauti veltui 
apskaičiavimą 

LAFAYETTE 5900 
3802 Sd. Campbell Avė. 

LENGVI IŠMOKESČIAL

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 \Vest Divisoin St. 

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

Šiandien laidojamasŠiandien įvyks Cicero
ALTASS skyriaus Didžiojo Karo vete-

" susirinkimas! l_____ 'ranas M. Pachinskis.
Tautiškose kapinėse šian

dien bus palaidotas Didžiojo
CICERO — šerne tų svetai 

nėję, 49th avenue ir 14th st.»,^-^----- r-------- - -- -------
šįvakar įvyks svarbus vietinio Karo veteranas, Mykolas Pa- 
ALTASS skyriaus susirinki- chinskis, 561 West 14th street. 
mas. Visi skyriaus nariai, vie-'Jis mirė pereitą penktadienį, 
tinių draugijų atstovai ir Ci-1 Cook apskričio ligoninėje. Lai- 
cero veikėjai yra prašomi j dotuvėmis 
susirinkimą atsilankyti. Jo dsikis. 
pradžia 7:30 vai. vakare. I Velionis 

Valdyba,

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

6818 So. Ashland Avė.

' J

MERGINA 20—30 prie abelno na
mų darbo, patyrus, mėgianti kūdi
kius, geri namai, 811 W. 68 St. 
Apt. 2.

540 •— Paprasta bet graži suknelė dėl augesnės moteries. 'Sukirpto? 
mieros 16, 18, taipgi 36, 38. 40 ir 42 colių per krutinę. *
- 456 y- Mergaitei suknelė — iš perkaho arba batisto.. Sukirptos mie- 

Sporto suknelė dei ofiso arba mokyklos. Tinka iš byle kurios 
Sukirptos miėros 11, 13, 15 ir 17 metų anižiaus mergaitėm.

ros 2, 4 ir 6 metų amžiaus mergaitėm. 
705 - - -

materijos
Norint gauti yienę ar dau

giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpk paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma.'pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos prie ma- 

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

f I

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

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

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

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

EXT 
para 
duota

BARGENAS. Storas 
pigiai. Turi būt par- 

dienas.
6417 So. Damen Avė.

r>

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

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

OKSAS EXPRESS, Coal,' Wood & 
Moving, Anglis — Spėriai. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton, lat 
(vienas tonas $6.35). Pristatėm vi
sokiu 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. 48rd St 
Tel. LAFAYETTE 8980.

PARDAVIMUI arba mainymui 
119 akeriu ūkė Rhimelander, Wis. Pri
imsiu pirmus mortgičius ant Chiea
gos propertes. Gėri budinkai, ata
kas, mašinos, pašaras, sekios ir t. t. 
Prie ežero ir gero kelio. Del pla
tesnių žinių kreipkitės 6012 S. Troy 
St* Savininkas Chicagoj bus tik pa- 
nedėlj ir utaminke.

U

GERAS BARGENAS — 40 ake
riu vištų farma pardaviipui arba 
rendon, Knox, Indiana — 72 mylios 
nuo Chieagos. Parduodu dėl ligos. 
David Poli, 4753 W. Jackson Blvd.

Visokios lazdos. žemos kainos. 
Darome apskaitliavimus. 

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

2111 So. Crawford Avė. 
Tel. LAWndale 6139, Chicago.r r .. .
darome ant užsakymo. Taipgi

««7«. V.UV| III.
Langams Uždangalus (Shades) pa- 

“ . J va
lome ir pataisome uždangalus.

Real Estate For Sale
Namąi-žemė Pardavimui

PARDUOSIU, išrenduosiu, 2 ake- 
rius su sodnu, 7—7 kambarių namas 
Tinka dėt Roadhauzės. 
lygos.
Orland Park, prie 135th St. 8500 
West.

lengvos iš-
Kreipkitės: Peter Cure

Furnitūra & Fixtures
Rakandai-Itaisai

FIKČERIAI, Įrengimas, pataisy
mas, švino darbas, pertaisymas, de
koravimas visokiu krautuvių, o taip
gi duodame staką krautuvės atidary
mui už vieną jmokėjimą ant rankų.

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

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

Mes perkame ir parduodame nau
jus ir vartotus Įrengimus.

Pamatykit mus pirmiausia. 
greEk fAMERICAN° STORE

14 N. Franklin Št.
Tel. Central 4561

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

PARDAVIMUI mūrinis namas 
Vienas Storas ir 3 flatai po 4 kam
barius ir mūrinis garadžius, tiktai 
už $3300. Galite renduoti Storų, yra 
gera vieta dėl ani kokio biznio. Ren- 
da nebrangi, Storas ir 4 kambariai 
$24 i mėnesi

6745 So. Racine Avė. 
Tel. Virginia 0817rūpinasi J. F. Ęu

buyo nevedęs.
bankroto įstatymams, bet kaip

r':--.

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




