
.......................................................... l ... .............................

. J The First and Greatest Lithuanian Daily in America

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

■
K

J

NAUJIENOS 
thk Lithuanian Daily Nkw*

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
. 1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
'...................  ■■ ■■ ■■■U ............... — .............. /

The Lithuanian Daily News
Entered as second-class mųttei* March 7, 1914 at tbe Post Office at Chicago, III., 

under tho Act of March 3, 1879
'i

VOL. XXII Kaina 3c Chicago, III., Trečiadienis, Kovo-March 20 d., 1^35 &
i—

NAUJIENOS
thk Lithuanian Daily Nkws

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

No. 67

Vokietija Fortifikuos Demilitarizuota Pareinį
francija susikivirči 

jo su Anglija
Nepatenkintas AngVokietija reikalaus

Franciją atsitraukti lijos nuolaidumu La 
nuo Pareinio vai vyks Maskvon
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Kitaip Vokietija pradės forti- 
fikuoti demilitarizuotą Pa- 
reinio zoną. Nori visai atsi- 
palaidoti nuo Versallės su
tarties

Francija nutarė pasiųsti Vo
kietijai aštrią protesto notą. 
Italija rems Franci ją. Simon 
atsisako vykti Paryžiun

K

Potvynio vaizdas prie Kennett, Mo. Potvyniai, kurie siaučia Illinois, Missouri ir Arkansas 
stijose, padare daug nuostolių.
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Anglai/ šovė maho 
metonus riaušinin

kus; 27 užmušti
KARACHI, Indijoj, k. 19.- 

27 indusai mahometonai liko 
nušauti ir 97 sužeisti kai Ang
lijo kareiviai šovė į 100,000 
mahometonų minią, kuri ėjo į 
miestą žudyti kitus indusus.

1,000 žmonių Kuboje 
atiduota karo 

teismui

Belgijos kabinetas 
rezignavo susikivir

čijęs dėl aukso

I

BERLYNAS, kovo 19.—Vo
kietijai paskelbite, kad ji atme
ta tą Versallėsr sutarties dalį, 
kuri apryboja jos ginklavimąsi 
ir pradėjus atvirai atsiginkluo- 
ti, įvedant net didelę konskrip- 
tuotą armiją, dabar Vokietijos 
valdininkai sako, kad sekamas 
Vokietijos žingsnis bus forti- 
fikuoti demilitarizuotą Pareini© 
zoną, tuo atmetant ir kitą Ver
sallės sutarties sąlygą.

Einant Versallės sutartimi, 
visos Vokietijos pasienis palei 
Franciją—dešinioji Reino upės 
pusė, turi būti Vokietijos lai
komas visai demilHarizuo^s, t. 
y. toje zonoje* Vokietija nega
li steigti jokių fortifikacijų ir 
laikyti savo kariuomenę.

Dabar Vokietija ruošiasi tą 
dalį sutarties sulaužyti ir pra
dėti fortifikuoti Pareinį, jei 
Francija nesutiks demilitari
zuoti tokį pat plotą ir savo sie
nos pusėje.

Vokiečiai krykštauja dėl pa
skelbto Vokietijos atsiginklavi
mo ir ruošia nuolatinius armijos 
paradus, kad parodyti karines 
Vokietijos jėgas. Pirmiau bu
vo suruoštas didelis reguliarės 
armijos paradas, o dabar įsa
kyta . parodyti ir visas oro jė
gas, kaip jos gins Vokietiją 
nuo jos “priešų”.

Naciai tvirtina, kad jie da
bar yra prisiruošę deryboms 
dėl nusiginklavimo, nes dabar 
kitos valstybės turės tartis su 
Vokietija kaipo su lygia šali
mi, tiek pat 
kaip ir visos 
valstybės.

Vokietijai
laužyti Versallės sutarties punk 
tus, dabar naciai svarsto ir 
apie visos Versallės sutarties 
atmetimą ir atsiėmimą tų žemių, 
kurias Vokietija prarado pasi
rašydama Versallės taikos su
tartį.

Vokietija dabar svarstanti 
ir apie įsitaisymą naujo didė
lio karo laivyno, kuris bendrai 
su oro jėgomis pastatytų pa- 
vojun pačią Angliją.

apsiginklavusia, 
kitos didžiosios

pradėjus sektis

YOUNGSTOVVN, O., k. 18.— 
Plėšikai sankrovos tarpdury už
puolė du Strouss-Highshberg 
Co. darbininkus ir pabėgo pa
stėrę apie $20,000.

R H Si
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę; nedidelė permai
na temperatūroj.

Saulė teka 5:55, leidžiasi 6:- 
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LONDONAS, kovo 19. — Eu
ropos ginklavimos krizis pasi
darė dar rūstesnis, iškilus kivir- 
čiams tarp Francijos ir Angli
jos.

Francija yra labai nepaten
kinta Anglijos nuolaidumu ir 
jos užsienio reikalų ministerio 
Simon sutikimu vykti į Berly
ną tartis su Vokietija dėl sau
gumo sutarčių jau po to, kai 
Vokietija pradėjo atvirai atsi- 
ginkluoti.

Francija parašė aštrią pro
testo notą Vokietijai ir pasiųs 
ją rytoj po kabineto susirin
kimo.

.Italija parems* Franciją ir 
pasiųs Vokietijai tiek pat ašt
rią protesto notą.

Francija prašė, kad Anglijos 
užsienio reikalų ministeris Sir 
John Simon atsilankytų į Pary
žių pirm jis vyks į Berlyną 
tartis su Hitleriu, bet Simon 
atsisakęs tai padaryti.

Anglijai nuolankaujant Vo
kietijai, Francijos užsienio rei
kalų ministeris Lavai ruošiasi 
vykti ateinančią savaitę j Mas
kvą, pas savo stipriausią talki
ninkę, Rusiją, kuri šiuo laiku 
turi didžiausią kariuomenę pa
saulyje. Lavai ruošiasi atvyk
ti į Maskvą kaip tik tuo pačiu 
laiku, kada j ją atvyks ir Ang
lijos užsienio reikalų ministerio 
pagelbininkas kapt. Eden, kuris 
taip j audaly vaite ir Simon pasi- 
taipjau dalyvaus ir Simon pasi- 
Maskvos derybos, išrodo, bus 
trilypės—Rusijos, Francijos ir 
Anglijos.

Kelionėje į Maskvą Lavai 
lydės Rusijos ambasadorius Pa
ryžiuje, Vladimir Potiomkin.

Kad tarp Anglijos ir Fran
cijos iškilo rimti nesusiprati
mai yra aišku iš to, kad Ang
lijos ambasadorius. Paryžiuje 
sugryžo į Londoną pasitarti su 
Simon, taipjau su Simon tarė
si ir Francijos ambasadorius. 
Kivirčiai daugiaiteia eina dėl 
pagrindo Simon 'ir Hitlerio de
rybų ir bus sunku juos išly
ginti. ‘

Padėtis yra neaiški. Gal ji 
paaiškės ketvirtadieny, kada 
Anglijos parlamentas svarstys 
Vokietijos atsiginklavimo klau
simą.
Gal nekvies Vokietijos prisi

dėti prie rytų sutarties
Manoma, kad Francija pra

dės derybas apie sudarymą Ry; 
tų. apsigynimo ir savitarpinės 
pagelbos sutarties, visai nekvie* 
čiant prie tos sutarties prisidė
ti Vokietiją. Pirmiausia tą su
tartį pasirašys tik trys vals
tybės—Rusija, Francija ir čė* 
choslovakija. Tikimąsi, kad tuo. 
jaus prie jos taipjau prisidės

Kiek dar Įniksią?
•r-

Grand jury tirs Ohio 
šelpimo korupciją

Su-19.
streiką ir

Kubos vai-

Tai buvo jau senai nere- 
reginys Berlyno gyvento- 
ir jie susirinkę gatvėse 
įmanydami iš džiaugsmo

Estija, Latvija ir Lietuva, o su 
laiku4 gal ir Lenkija.

Virš Berlyno skraido karo 
lėktuvai

BERLYNAS, k. 19. —- Apie 
100 ar 150 visokių karo lėktu
vų suruošė manevrus virš Ber* 
lyno, 
gėtas 
jams 
kaip
krikštavo, nes pas vokiečius mi- 
litarizmo dvasia tebėra nepa
prastai stipri.

O tuo tarpu mieste vaigšto 
gandai, kad Jungt. Valstijos 
ruošiasi protestuoti Vokietijai 
prieš laužymą Vokietijos-Ame- 
rikos taikos sutarties, kuri taip
jau uždraudžia Vokietiaji atsi- 
ginkluoti. Kiti gi gandai yra* 
kad Vokietija padarė 
sąjungą su Janonija.

karinę

Amerika elgsis labai 
atsargiai Europos 

krizyje
19.WASHINGTON, k.

Prez. Roosevelto administraci
ja nutarė elgtis labai atsargiai 
susidariusiame Europoje kri- 
zyje delei Vokietijos sulaužy
mo Versallės sutarties ir pra
dėto atviro atsiginklavimo. To
dėl šiuo klausimu kol kas n ėr 
ko nebus veikiama, bet bus 
laukiama ir žiūrima kas toliau 
atsitiks.

. ■ <

Septyni žmonės žuvo 
lėktuvo katastro

foj Afrikoj

Tmns-atlantinio skridimo fi- 
nanasivimui užbaigti turi būti 
sukelta .......... ...j ....... $4,750.00

Kiek įplaukė:
Buvo paskelbta ........... $150.35

Iš Town of Lake, per p.
Wm. J. Kareiva ........... 6.00
VISO ................. $156.35

DAR TRŪKSTA . ..... $4,593.65

Pajamų taksai 
/padidėjo

WASHINGTON, k, 19. 
met žmonės veik visoje 
sumokėjo daug daugiau 
mų taksais, męgu pernai, 
kia, žmonės < pęrnai • turėjo dau
giau pajamų; Tik keliuose d'is- 
triktuose, • iš 1 64 kolektavim© 
distriktų, pasireiškė sumažėji
mas. . ■ ■' ' ? į

:-- Šier
šalyje 
pąja* 
Reiš-

SĖD ALI A, Mo., k. 19..—Trys 
plėšikai išlaikę belasviu vietos 
banko kąsieriąite ,pagelbininką 
didesnę dalį nakties ir sulaiikę 
iki bankas atsidarys, išsinešė 
iš banko apie $16,000.

BRUSELIS, Belgijoj, kovo 19. 
—Kolonijų ministerija gavo ž? 
nių, kad surasta prapuolęs lėk
tuvas, kuriuo skrido Francijos 
Ekvatorinės Afrikos guberna* 
toriite Edoūard Renard, jo žmo
na (buvusi turtinga Amerikos 
muilo fabrikanto našlė) ir pen
ki Francijos kolonijų karinin
kai. Bet visi septyni tuo lėk* 
tuvu skridę žmonės yra žuvę.

Jau pirmiau buvo pranešta, 
kad lėktuvas liko surastas prie 
negrų kaimo, bet iš tų žinių 
buvo galima spėti tik, kad lėk* 
tuvas . nusileido laimingai it 
kad ir visi juo skridę žmonės 
yra gyvi ir sveiki.

0TTAWA, III., k. 18 —Chi 
cagietis John Hauff, kuris pri 
sipažino laike plėšimo nušovęs 
Lenore, Ilk, banko kasierių 

pasmerktas4 miri
Lenore, Ilk, 
Bundy, liko 
čiai.

COLUMBUS, O., k. 19. — 
Grand jury jau pradėjo tirti 
kaltinimus, kad Ohio bedarbių 
šelpime pasireiškė didelė korup
cija. Prieš grand jury bus pa
šaukta liudyti daug žymių vals
tijos derųpkratų vadų.

Įrodymus prieš gubernatorių 
Davey ir jo rinkimų kampani
jos manažerįus surinko patys 
bedarbiai.

HAVANA, kovo 
laužiusi generalinį 
nugalėjusi sukilimą 
džia triumfuoja.

Kadangi šalį valdo karinin
kai, kurie dar nesenai kovojo 
Machado valdžią, tai jie bando 
išlieti pagiežą prieš sukilėlius 
ir 1,000 laike streiko ir sukili
mo suimtų žmonių atidavė karo 
teismui. Daugeliui jų gręsia 
mirties bausmė.

Pasiūlė kongrese bi 
lių apsaugojimui 

bondholdęrių ~
WĄSHING»TON, kovo 19.

Richberg “pardavė 
darbininkus”, sako 

Wm. Green
WĄSHINGTON, k... 19, — 

AmerikosDarbo ■ Federacijos 
prezidentas Wm. G.reen liudy- 
damas senato darbo komitetui, 
kuris svarsto šen. Wagner dar
bo santykių bilių, vėl aštriai 
puolė NRĄ koordinatorių .Rich
berg, kad jis apgaudinėja pre
zidentą Rooseyeltą ir pardavė 
darbininkus, savaip išaiškinda
mas kodeksus

Evelyn John St. Leo Stfachey, anglų rašytojas ir komunistas, 
. kurį norima deportuoti iš Amerikos.
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I Pirmą kartą tapo padaryta rim
tas žingsnys apsaugojimui Chi- 
cagos ir kitų miestų bondhol- 
derių, kurie gerais laikais pri
sipirko “aukso bonų”, kurie 
lustojo savo vertės, nes veik 
visi bonai defaultavo.

Tą pagelbą pasiūlė atstovas 
Dirksen iš III., pasiūlydamas 
kongresui bilių sukurti $550,- 
000,000 federalinę komercinę 
morgičių korporaciją. Ta kor
poracija galėtų ne tik skolinti 
jinigus didiesiems triobėsiams, 
bet ir pasiimti juos vesti, kur 
jie yra defaultavę, kad tuo su- 
taupinti visokių receiverių mil
žiniškas lėšas. Pajamos iš tų 
namų eitų bondholderiams.

Vien Chicagoje defaultuotų 
bonų yra už $1,000,000,000. Vi
soje šalyje buvo išleista apie 
$10,000,000,000 vertės bonų, ku
rių apie $8,000,000,000 yra de
faultavę.

Bilius liko atiduotas 
tyti atstovų buto bankų 
nigų komitetui, kurio 
yra biliaus jnešėjas.

BRIUSELIS, kovo 19. —Pre- 
miero Georgės Theunis kabine
tas šiandie rezignavo.

Rezignavo jis iškilus kivir- 
čiams tarp pačių ministerių 
klausimu, ar Belgija turi pasi
likti prie aukso pagrindo su ki
tomis aukso bloko šalimis. 
Theunis buvo griežtas šalinin
kas pasilikimo prie aukso pa
grindo, kuomet kiti ministeriai 
pradėjo svyruoti ir reikalauti, 
kad Belgija, kuri dabar per
gyvena labai sunkų krizį, nueitų 
nuo aukso pagrindo.

Theunis kabinetas buvo žino
mas kaipo stambiųjų bankie- 
rių kabinetas, nes pats Theunis 
yra žymiausias Belgijos fabri
kantas ir bankierius.

Pranešdamas parlamentui apie 
kabineto rezignaciją Theunis 
pareiškė, kad Belgija dar nėra 
nuėjusi nuo aukso pagrindo ir 
kartu apkaltino. opoziciją už 
trukdymą darbo, Esą opozicija 
nuolatos puldavusi valdžią, mė
tė nuožiūrą į atskirus ministe- 
rius tyčiomis ardžiusi pasi
tikėjimą ministerijos darbu ša 
Hėš gaivinimui. Tad kabinetui 
nieko kito nėliko daryti kaip re
zignuoti.

Prieš pasitraukdamas kabi
netas išleido dekretą, kuris už
draudžia slėpti auksą ir naudoti 
jį spekuliacijos tikslams.

Auksas ritasi
NEW YORK, k. 19. — Bei 

gijos kabinetui rezignavus dėl 
aukso ir Franci j ai nebesitikint 
išlaikyti aukso pagrindą Belgi
joje, šiandie pinigų biržoje pa
kilo Anglijos svaras, bet žy
miai nupuolė Belgijos pinigai. 
Nupuolė ir kitų aukso bloko 
valstybių pinigai.

Prasideda kongrese 
kova už ex-karei- 

vių bonus

•'i
i

svars- 
ir pi* 
nariu

Numatomas didelis 
namų trukumas

WASHINGTON, k. 19. —At- 
stovų bute šiandie triukšmin
gai prasidėjo kova už išmokėji
mą buvusiems kareiviams bo- 
nusų, Ta kova prasidėjo pra
dėjus butui svarstyti įvairiau
sius sumanymus ir pasiūlymus 
dėl tų bonų išmokėjimo.

CHICAGO.— Federalinė val
džia numato, kad greitui laiku 
pasireikš trukumas Jungt. Vals. 
tijose gal 1,625,000 namų. Tai 
delei to, kad namų statyba bu
vo veik visai apsitojusi per pa
staruosius penkis metus, o tuo 
tarpu gyventojų skaičius Jung. 
Valstijose nuolatos didėjo.

Depresijos laiku gyventojai 
gyveno labiau susikimšę, bet 
depresijai pereinant pradės 
reikštis namų trukumas. Vai* 
džia gelbės namų statybą.

Planuoja didelius ar
mijos manevrus

. WASHINGTON, k. 19. —Ka
ro departamentas planuoja šią 
vasarą sukoncentruoti 60,000 
kareivių armiją ir New Yorko 
valstijoj padaryti didžiausius 
tnanevrus, kokių ‘dar nebuvo 
Amerikoj taikos metu.

WASHINGTON, k. 19. —Se
natas 66 balsais prieš 21 at
metė šen. Byrd pasiūlymą, kad 
vieš, darbų fondas butų sumažin
tas $8,000,000,000 ir kad vie
ton administracijos reikalauja
mu $4,880,000,000 butų pa
skirta tiktai $1,880,000,000.

PHILADELPHIA, Pa., k. 18. 
—Ėastern kalėjime pasimirė 
Abe Buzzard, 86 m., pagarsė
jęs kaipo “geriausias arklių va
gis visose Jungt. Valstijose”. 
Kalėjimuose jis praleido apie 50 
mėtų.

Tame pačiame kalėjime yra ir 
jo brolis Joe, 75 m., tiek pat 
pagarsėjęs plėšimais ir vagys
tėmis.
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Kas Girdėt Kaune ir Lietuvos Miesteliuose
LIETUVA SKOLINA
SI 18,LITŲ

Lietuvos vai

t Taigi, turint visa tai galvo
je
belieka tik imtis kurios nors 
ypatingos priemonės biudžeto 

pajamoms papildyti.
Ir, štai, nušištatym tas’ išlai
dų pozicijąs, kurios šiemet pra
moko valstybės iždo pajėgumą, 
•padengti — u’žSiėnių pavyzdžiu 
— užtraukiant vidąus 18: ittil; 
litų paskolą.-

Lietuvos vidaus pasko
la užtraukiama biudže
to pajamoms papildyti

KAUNAS,
džia nutarė užtraukti' 18,000,- 
000 litų vidaus paskolą. Pasko
la bus užtraukta lakštais, ku
rie neš 4.5%.

Finansų ministeris J. 
šiunas pasikalbėjime su 
ti.Vos Žinių” reporiteriiil daVė 
sekamus paaiškinimus, 
paskola yra užtraukiama:

Greitu laiku bus pradėta pla
tinti “1935 m. 4,5% vidaus pa
skola” lakštais. Paskolos svar
biausias tikslas — suteikti ga
limumų tiesioginiai ir netiesio
giniai gerinti musų svarbiau
sios ūkio šakos — žemės ūkio 
būklę, ir, be to, iš dalies pa
naudoti paskolos lėšas šiemet 
išpirktinai Lietuvos Laisvės pa
skolai amortizuoti. Taigi šią j a 
paskola pasireiškia muteų nuo
latinės pastangos stiprinti sa- 
vąjj ukj.

Krizė sunkiai slegia kaimą.
šiems sunkumams palengvin

ti, vyriausybėi vis dažniau ten
ka ištiesti pagalbos ranką. Be 
tam reikia lėšų, kurių parupi- 
nimas tačiau turi būti suor
ganizuotas taip, kad jis nfeper- 
daug apsunkintų kitų musų 
ūkio šakų ir kitų gyveritojų 
sluoksnių.

Iki šiol musų finansų vado
vybė sugebėdavo susitvarkyti 
taip, kad pagalbos priemonės 
žemės ukiui Jcas kart galėjo 
būti plečiamos sąskaiton kitų 
išlaidų, kurios krizės metu be 
beatrodė būtinai reikalingbs. 

.. čia tenka prisiminti, k a d,-išlai
dos žemės ukiui pašoko 1933 
m. iki 17,7 mil. litų, o 1934 m. 
netgi ligi 22,8 mil. litų, iš lų 
sumų vien tik žemės ukiui ra
cionalizuoti (javų, sviesto ir 

- t. t. kainoms palaikyti) skirta 
1933 m. 11 mil. litų ir 1934 m.
— 16 mil. litų.

Greta to, ūkininkams suteik
ta visa jeilė palengvinimų: su
mažinta žemės mokestis, o į 

• viensėdžius besiskirštantieji 
ūkininkai nuo mokesčių vienus 
meti?s visiškai atleisti. To pa
sėkoje valstybės biudžeto paja- I •
mos sumažės 3,4 mil. litų.

Tačiau 1935 metai be likšio- 
linių konjunktūrai pagyventi 
reikalingų priemonių, patiekia 
mums dar eilę

nepaprastų reikalavimų, 
kurių patenkinimas pareika
laus iš musų ypatingo jėgų 
įtempimo. To priežastis yra ne 
tik ta pati ekonominė krize, 
bet ir dabarties politinės būk
lės netikrumas ir jau minėjos 
laisvės paskolos išpirkimo rei
kalas.

Aukščiausia valstybės užduo
tis — krašto saugumo išlaiky
mas bei stiprinimas — kaip tik 
šiuo metu* teikia valstybės fi
nansų tvarkytojams įsakmių 
reikalavimų. Mes negalime ne
kreipti dėmesio į tinkamą mo
dernišką krašto apsaugą; Nors 
musų kariuomenė ir netarnau
ja imperialistiniams tikslams
— užpuolimui — tačiari, ėsaftt 
taip įtemptai tarptautirięi po
litinei atmosferai, tenka visa
da būti pąsiruošusiani piltis.

11 i.. '"■?■!■'?■*!■................ .. ........ ■■■■!'■! y m jiiįi.i|iii|iiĮi.Į.

ATĖJUS- LIUD8S1UI 
PASIRINKITEH.
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Prekių kainoj bus po 
valdžios priežiūra.. Mi- 
nisterių kabinetas pa
skyrė kailių tvarkytoją

■ " ‘ ' 1 * • “j, • " - ** ’ - '

: KAUNAS.—Išleidžiamas kai
nų priežiūrą įstatymas bus se
kama turiinto:

Ministerių kabinetas skiria 
kainu tvarkytoją, kuris tiesio
giniai priklauso nuo finansų 
ministerio.

Kainų tvarkytojo įstaigos 
tarnautojus skiria fin. minis- 
teris.

Kainų tvarkytojas tūri tei
sę riūStatyti:
• 1 ) Prekių kainas ir patar
navimu atlygininius.

2) Prekių paskirstymą, pre
kių riųšis ir įdarymus; kainos, 
svoriio, masto; saiko ir rųšies 
pažymėjimus ant prekių arba 
ant jų iridaro.

3) Kitas gamybos, prekybos, 
patarnavimų bei darbo atlygi* 
nimo sąlygas, kiek jbs gali 
veikti prekių kainas ir patar
navimų atlyginimus.

Tais atvejais; kai' šios kalnų 
tvarkytojų' teisės Vykdymas pa
liečia kitų organų kompeten
ciją, ši teisė vykdbfaa fih. min. 
susitarimu su atatinkamais mi- 
nisteriaiš: ' t

"i ' * • » • ' ' ' 1 '

' Kai1 Rainų tvarkytojo įsaky
mas nustatytuoju laiku arba 
biidu nevykdomas, tai kainų 
tvarkytojas gali išimti' iš apy
vartos prekę afba ją konfis- 
kuotr, sustabdyti įmonės arba

Iv /

jos dųiies veikimą, arba imtis 
ikitų Reikalingų įsakymui vyk
dyti priemonių.

Kainų tvarkytojas gali:
1) reikalauti žinių ir paaiš

kinimų iš viešųjų ir privatinių 
įstaigų bei įmonių ir atskirų’ 
asmenų, 2) žiūrėti atskaitomy
bei knygas, k$retyppiį<|eAėiją, 
protokolus, kainų kalkuliacijai 
ir kt. raštus bei dokumentus, 
3) lankyti įmones ir ’darb^ bri
stus, 4) tikrinti visa, kas rei
kalinga jo kompetencijai vyk
dyti.

Kainų tvarkytojas galį rei
kalauti žinių ir paaiškinimų apie 
įmonės tecKnikintus įtaisymus 
arba gamyboš arba prekybos 
metodus, kurie yra įmonės pa
slaptis, taip pat tub^ įtaisy
mus ir metodus žiūrėti ir tik- 
rinti.

Valstybinės ir autonominių 
organų ir savi Valdybės įstaigos 
turi vykdyti kainų tvarkytojo 
reikalavimus ir teikti jam Rei
kalingos; pagalbos.

Kas nevykdo kainų tvarky
tojo įsakymo arba duoda jam 
neteisingų duomenų arba kaip 
kitaip kliudo jam vykdyti jo 
kompetenciją, tą kaiiią tvar
kytojas galį bausti ligi 15,000 
lt. barida.

Kainų tvarkytojo nutarimas 
galį nubaustasis skųsti finansų 
ministeriui. Fim ministerio nu
tarimas galutinis.

Neišieškota4 piniginė bauda 
pakeičiama kalėjimu ligi 6 mėn.

{Statymas veiks nUo’ jo pa
skelbimo dienos.
KAINŲ TVĄRKYTOJU SKI
RIAMAS P. KŲRKAUSKAS.

Iš tikrų šaltinių teko sužino
ti, kad paskelbus kainų prie
žiūros įstatymą, kainų tvarky
toju bus paskirtas p. Kurkau- 
skas, buv. žemės ūkio rūmų 
v-bos pirm. (L, ž,«>

Bausme už klastingą 
kūdikio gimdymą
PANEVĖŽYS. — Apygardos 

teisme buvo sprendžiama re-

—: -____ ___ ___ 4   :———-------
I *'■** '• •'

to pobūdžio byla:
1034 m. kovo riien. W>tįe- 

(juiiįenė Marija, vyro nepasi
tenkinimu, kad ji neturi vai
kų, su drauge Kuodiene nu
tapė suvaidjritį ginidynią, kad 
sutvarkytų; šeimoš- šugyv. san
tykius. Abi užėjo pas Pane
vėžio “Lopšelio” namų vedė
ją Baranauskaitę Teklę ir pa
sipasakojo saVo sumanymą. 
Pastaroji paskambino telef. į 
apskriti ligoriinę kreipdani. ar’ 
nėra ligoninėje kokios nors 
merginos pagimdžiusios kūdi
kį. Gavo teigiamą atsakymą; 
p-lė Labanauskaitė suliko duo
ti! Pasiųsta tarnaite atnešė p. 
Ėuod. vaiką, prie kurio’ buvo1 
raštelis, jog ji (motina) nuo 
motiniškų teisių atsišalio.
į Apsirūpinus naUjaginrĮu, Mo
tiejūnienė “apsirgo” ir atsi
gulė. .. Kųod. atsinešusi vai
ką paliko virtuvėje, kad M. 
;vyras nepastebėtų ir Mątieju- 
ną su “receptų” išsiuntė į 
vaistinę, kad' kūdikį galėtų 
jam nematant padėti priri mo
tinos.

; Grįžęs M. iš vaįstinės rado 
“gimusį” įpėdinį — dukterį, 
kuri vėliau buvo pakrikštyta 
Panevėž. katedroj Veronika— 
Gražute Motiejūnaite.

Motiejum iš džiaugsmo “slau
gytoją” apdovanojo 20 lt.

Po kiek l'ailįo kumokh’s iš- 
si plepėjus/ kalbos pasiekė 
prokuratūrą, kur tardymą pra- 
ved.us, bylą perdavę Pąnev. 
apyg. teismui. ,. ,

Teismas Motiejūnienę, Kuo- 
dienę ir Baranauskaitę pripa
žino kaltomis if nrišprėndė vi
sas nribauštf pę^Br; ntėm kalė
jimo, bet lygtinai nuo baudos 
atleido; įrodoij®. daiktą (fyai- 
ką) grąžinti ti^rąjai motinai 
ir sudarytus gimimo metrikus 
panaikinti. -

Ku'diliis ko} K&Š randasi pas 
Moticjnnus. , <U'Į ‘ (L., Ž.)

......... —'—-r-—'---------------------------■-------------------

Marijonai išnaudoja; sa 
v o darbininkus

MARIJAMPOLĖ. — Marijam
polėje marijonų vienuolynas 
turi stalių dirbtuves. Tos dirb
tuvės darbininkai kreipės į 
generalinę darbininkų atstovy
bę, nusiskųsda'mi tuo, lla’d vie- 
'riuolftai’ juoš išnriudpja, d'arbi- 
ininkai užcŲrbą labai iriažai, o 
difb,ti tiirį’ ĄaUg. Darbininįai 
prašo darbininkų atstovybę 
tarpininkauti, kad vid. reika
lų ministeris nustatytų jiems 
^atlyginimą, nes su vienuoliais 
negalima esą susikaibėti.

i ■ ■' ’
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Kruvinas. įvykis ties 
į Šimkaičiais
i RASEINIAI—Vidgirio Vien'- 
įsėdy, Šimkaičių vai’., Raseinių 
apskrity Gelbuogis nušovė A. 
Šįaulį ir sužeidė jo motiną ir 
kurpiij.

Apystoyos, kaip kalbama, 
tokios: Gclbuogis piršosi šiau- 
lio dukteriai; buvę sutarę, ir 
Gėlbuogiš šiąuliui paskolinęs 

‘2,000 lt. Tačiau Gelbuogis, gy
vendamas Karine, sužinojęs, 
kad jo sužadėtinė tekanti už 
kito. Jis nuvykęs pas Šiaulį 
jir pareikalavęs pasiaiškinti.

ADVOKATAI
j

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chieag'os, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių. Asociacijos.
1 PATARNAVIMAS PIENĄ IR ĮTARTĮ.

Tiiritne koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS. IK CHIRORGĄS 

Ofisas' tt Kaziaėrtaja: 
251? St

VALANDOS:’ Nrid 9’ iki 1‘Oryto, nuo 
1iki 3 po! piet, nuo 6 00.8:30, vak. 
kasdien. Nedėliomis, nuo 11 ikiT p.p. 
‘Tel. LAFAYĖTTE 3051. .

AKIŲ SPECIALISTAI

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Ėerniitage Avenue Phones Yards 4741-1742

LACllAiyiCZ ir SWW.-
2314 West 23rd Place Phones Čanaf 2515;—Cicero 5927

J, LIULEVIčIUS
4092 Ąrcher Avenue '■ Phone Lafayette 3572

s. p. Mažeiką
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 4138'

Ą. MASALSKIS
3307 Lituanica Averiue * ‘ y Phone Boulevard 4139

k i t • . .* f .‘V» * ’

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109’

J. F. KADŽIUS
668 West 18th Street ’ ' Phone Canal 6174

S; M. SKUDAS
718 West 18th Street " Pilone Monroe 3377

* I ' • * • “ ■ ' / - * ■ •
■■■■■ ■ —......................................................  ■■■■■■■■■ II, n..........  H...............  „n,

CRAS. SYREWięZE
1844' South 50th Aveiihe ' Cicero Phone Cicero 294

LlZOLP
1646 Mest 46th Street Piįbnes Boulevard 5208-8413

■■ - ■ - ___________________________ ■ ■"_________ ................... : '___________

ĄMEULĄNęE PĄTĄRNAVIMAS VISUR, 
f VISIEMS IR VISUOMET.
■ ^rie Ąmbulancę Dfrbaį Visi Expertai Lietuviai

JOUNl. EUDEIKIS
,4605-07 SOUTH BiEMTAGE. AVENUE

5340 So. Kedziė Avenue i Phone Yards 1741-1742
.■ . ' • ’• • . /V.- S'*’ •'<*9
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Sužadėtinė atsakiusi, kad ją dėlto labai blogai daro varto- 
tėvas verčiąs tekėti Už kito: darnas ginklą.
Tada; Gelbuogis kreipęsis į 
jSiaulj, iš kurio pareikalavęs 
.grąžinti pinigus. Šiaulys tvė- 
ręsis kirvio, neva kad' gintis 
kaip nuo užpuoliko. Gelbuo
gis šovęs ir Šiaulį nušovęs, ta 
pati kulka sužeidė Šiaulienę, 
o kita kurpių.

* '• ■ 1 '•

A. šiaulys turėjęs apie 60 
metų amžiaus. Kalbama, kad 
jis buvęs žiaurus ir suktas, 
nes ne vieną jau Gelbuogį su
vedžiojęs piršlybomis dukters, 
kuriaj neva žadąs 20,000 lt. 
pašogos, o pats esąs prasisko
linęs, nors turįs 50 ha žemės.

Gelbuogis sugrįžęs į Kauną 
ir pats pasidavęs policijai, ku
rtoj pirmiau tarnavęs.
i ^nirigžudystė sujaudinusi 
apylinkės žmones, kurie ste
bisi, kad ginčai sprendžiami 
tokiu žiauru budu; kad ir sun
kiai nuskriaustas žmogus, vis

PRANCŪZAI LIETUVĄ KVIE
ČIA l PARODĄ

Susisiekimo ministerija ga
vo iš Priahčūzijos kvietimą da
lyvauti 1937 m. Paryžiuje ren
giamoje urbanizmo, susisieki
mo priemonių, amatų meno 
ect. tarpt, parodoje.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jąrusz

Physical Therapy
and Midwife 

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie trėat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer- 

•* ginoms patari
mai dovanai.

SENOJI TĖVYNĖ JUS LAUKIA
Aplankykite Savo ■O Gimtinį Kraštą
GREIČIAUSIA KELIONĖ 

I LIETUVA

BREMEN
EUROPA

\\ Ekspresinis , traukinys laukia

E

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland A^e.
Tel. Bdulęvard 2800 A

W -
s/1 ) #

i

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201' W. Cerihak Road (W. 22 St.)
Ofiso valandos: Kasdien ųuo 9 iki 5/

Vakarais: PanedėlibUSerėdds iri
1 POtriyčioš* 6' iki 9

. Telefoną6vCAna<-'1175,
Namai: 6459 & Rocktfell Street

4 Tėlefonas Republic 9600"

prie laivo Bremerhavene ir už
tikrina patogų nuvykimą į 

KLAIPĖDĄ

Arba keliaukite populiariais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND
HAMBURG '
NEW YORK

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležin

keliais iš Hamburgo

Informacijų klauskite pas 
vietini agentą arba

, , ,. t j i ! t' . : t . t . t ■ ■ —

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH CERMAN LLOYD

s t., C h i c a ROT ----

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
i..........į

LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Teį, Bbulevard 5918 
Re?, Tęl. Victory 2343

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofisjo valąndos riUd l-8 nUę' 6:80r8:80

Nedaliomis pagal sutarti.

DR. VAITUSH, OPT.
* Optometrically Akių Specialistas. 
: Palengvins akių įtempiniį, kuris 
esti pnežastinii ghjvds skaudėjimo, 
svaigimo; aklu aptėihinio, nervuotu- 
nio. skaudamą akių kaYštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia tėfsift£di akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią^ hiažiausias kla£ 
dar. Speęialfc atydą atkreiptam i mo
kyklos Vaidus.; Kreivo? akys atitai- 
šohios. Valandos nub 10. iki 8 v. Ne- 
dėlįdf nup 10 S r
Daugely atsitikimų akys ėtitaiso- 

mob be akinių; Kairios pigiau

4712 South Ashland Av.
PhoM Boulevard 7689.

i Phone Canal 6122

Dr. S; Bįežfe
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

! . Valandoj nuo I^S1 tt 7—8
Seredomis ir nedėk, pagal,sutarti

Rez. 6631 So. CaHfoniia Avenuė 
v Telefoną* Rėpublic 7868

■ Dri. Strikol’is
Gydytojas iri Chirurgas

Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vhl.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak; Nedėhoj pagal sutarimą
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namu Tai. Prdspect 1989

Tel. Ofice Wentworth 6380
_ Rez. Hyde Park 8396 .

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakti 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 1,0 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGd, ILL. •

KITATAUČIAI
ialisti

grali
Ek Pr&sAAkirs

ibM Halsted: St,

4910 gįUHS® Ave-
VALANDOS: • '

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

■ '■

‘ Ofiso valriridris; nuo iri nuo;
s, 6-8 v. v. NedėlięJ pagal sutarti

DO&KtMDGA
Dentistas

Valaridoš nuo 9-9

valandai ryte

•t;

2420 W. Marųuette Rd.
ant Westem Avė’1 Hemloik 7828 .

.______ i_____u____________________ i____ i.________________ * '

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

Dr. V. E. Siedlinskis 
GAS denTistas x-ray 

J 4143 Archėr aV„ kamp. Francisco a V. 
Ofiso Tel. Lafayette 8650 

Rez. Tel. Vilnia 0669
f j ; ■ i į i j f.. s .!■ į. t * ’ ■' I. < • y t ; a , J \■.. ; ... . . ■ i 

Phone boulevard 7042

Dr. C. Z, Vėzel’is
; Dentistas
; 4645 So. Ashland Ave.
L , arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

f ...... ,■■■>.., b .i a. — ........... .... —-•
Res. 6600 Soiitįi Artesian Avenue. 

Phone Prospėct 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257 

t Dri. P. Z. Zalatoris 
; GYDYTOJAS IĘ CHIRURGAI 
' 1821 So; Halsted Street

CjŲCAGO; ILL.
Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Herzman
■ IŠ RUSUOS ‘

Gerai lietuviams žinomas per 85 
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 St., netoįi Morgan St 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 T Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų' ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nėdėlioniis nuo 10 iki 12 
valandai dieną;

Phonė MIDWAY 2880
* ■ lį?.

Dr. Johji J. Shietana 
optometristas 

1801 Se. AeMaM Avė.

I ———j——*—.11 ll«l .......... —
I : ‘ į.-'. ■ ATT71 / 1j,7

A. Montvid, M. D.
West Town Stotį tiank • Bldg.

2406 West MhdisOn Street 
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.Tel. seeiėy 7ssb ' 

Namų telefonas Brunswick 0597
. ............... ..........

GYDYTOJAS IBf CHIRURGAS 
’VaUųidis i M 4 ^>6 V M » 

vai:, NedSliomij? nuo 10 iki 12 
‘ 3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

332$ So. Halsted St 
.Valandos: nud 10. ri iki 2 po pietų 
\ iri nuo, 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
j Phone Boulevard 8488

. • ♦ • ♦ . 
| '■ . ■■ ■ »—■ I' . ...........................  .N—..,.

NAUJOJ VIETOJ

Dr. J. A. Paukštis
DENTiŠTAS

4204 ARCHER AVE. TėL Laf. 3122 
*Val. nuo 10 ‘ iki ’9. Ned. ir Seredoj 
’ pagal sutarti.

Res. Virginto 0767

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vai. NedSl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronigkri ligųl 

Ofisas 3102 ^ „Halsted St.

9 vai. vak. Ne*
arti 31 st Street.

Valandos: 2—4, 71—9 vai. v_„ 7 
dėliomis ir iventadienials 10—12

dl^ią.

te'*'s
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NAUJIENOS, Chicago, III.

MUSŲ SKAITYTOJAI
. , ■■ ' ’’ rf

Raitai skiriami i i| skyrių neturi būti Ilgesni 200 iodžių. Adresuokite 
"Musų Skaitytojams” būtinai pridėdami savo vardų ir pavardę.

Lipti]vi 11 Rvmn Ka- kok> bažl,yčio3 patarnavimą v"v i. . , I tai turi mokėti tiek pat kaip
tanku bažnyčia virto

turgaviete
Bridgeporto lietuvių katalikų 

bažnyčia paversta į lietuvišką 
turgų. Mat, dabar eina taip va
dinamos misijos, kurios yra 
niekas daugiau kaip neapšvie
stų žmonelių mulkinimas. Nie
ko ten gero tie misijonieriai ne
pasakoja, vien tiktai kad jų 
biznis nemažėtų, kad žmonės 
daugiau mišių pirktų, išsigel
bėjimui iš čyščiaus kančių. Na, 
o kas gi nori per amžių am
žius tame čyščiu'je'degti, deg
ti ir nesudegti niekados, žino
ma, kad niekas nenori, tad už 
tai, mielas griešninke, nelaikyk 
savo pinigėlius kur po matra- 
sų ar bankoje, bet pirk šven
tas mišeles, arba dar geriau, 
mirdamas užrašyk savo turtą 
šventai bažnyčiai, kuri už tai 
tau šiur dangaus karalystę iš
reikalaus nuo Pono Dievo.

Na, o katalikų Dievas nors 
esąs geras ir mielaširdingas, 
bet jau ne taip greitai duoda
si permaldauti. Ir kad j j sykį 
užnfctini, tai tada šiaip papra
sto žmogaus maldos nedaug 
negelbsti, nors ir visą savo li
kusį gyvenimą melstumaisi. Ir 
tokiame atsitikime, tai geriau
sia išeitis, kad permaldauti 
Dievą, tai reikia pirkti miše
les, kurias žinoma, tik kunigas 
tegali laikyti, ir vot tiktai ku
nigėliams meldžianties, Dievas 
tesiduoda perprašyti. Kitos iš
eities dideliam griešninkui tai 
visiškai nesą.

Suprantama, misijonierius 
primena, kad nereikia b|it la
bai dideliai godžiam. ant šios 
žemės turtų. Jų nekrauti, nes 
juos gali žiurkės suėsti, ir t.t. 
Bet kada žmogus po tokių dva
siškų pamokslų eini iš bažny
čios, tai nenoroms pastebi, kad 
gale bažnyčios įtaisyta sulig 
vėliausios mados bažnytinių 
daiktų krautuvė. Ir geriausios 
rųšies davatkos pristatytos 
tuos daiktus pardavinėti. Na, 
ir dabar tu žmogus suprask, 
kame čia teisybe. Juk rodos, 
bažnyčios užlaikymui geri ka
talikai moka kas metą po $10 
ir dar kas nedėldienis kolek- 
tas daro, taipgi už krikštus, 
šliubus ir laidotuves plėšia 
kaip už kviečius, ir to dar ne
gana, tai ant galo bažnyčią 
pavertė į turgavietę, kad tik 
butų galima kuodaugiausiai tų 
žemiškų turtų prisiplėšti.

Juk rodos, skersai gatvės 
yra gero kataliko žmogaus už
laikoma bažnytinių daiktų 
krautuvėlė, ir jeigu kokių da
lykėlių reikės, tai tenais žmo
nės galės pasipirkti.

Bet matyt, kad Bridgeporto 
lietuvių katalikų bažnyčios ku
nigėliai netik lakamnus ant 
šios žemės turtų, bet ir dide
lį pavydą turi. Mat, jeigu šven
toje bažnyčioje nebus krautu
vės, tai geri katalikai gali nu
eiti skersai gatvės, ir nusipirk
ti kokį dalykėlį, ir centą kitą 
tas žmogus uždirbs. Taip, tam 
žmogui reikia juk rendą mokė
ti, “sales” taxus mokėti, ir šei
myną užlaikyti. O musų kuni
gėliams juk ir klebonija yra 
veltui, ir jokių mokeščių nerei
kia mokėti, ir jokios šeimynos 
neturi auginti nei užlaikyti. Ir 
dar neprisisotina, nors gauna 
iš parapijos algas, bet kada 
reikia kokį bažnytinį dalykėlį 
atlikti, tai parapijonas mokėti 
turi ir už krikštus, šliubus ir 
laidotuves, lyg tą bažnyčią jie 
neužlaikytų. Juk rodos, jeigu 
geri katalikai tas bažnyčias pa
statė, ir jas užlaiko, tai ir vi
sokis bažnyčios patarnavimas 
turėtų būt veltui. Bet kur tau, 
nors geri katalikai jas užlaiko, 
bet jeiguf tau ko reikia gauti,

kad tu, rodos, prie juos nepri
klausytum, ir juos neužlaiky
tum.

Jeigu ištikrųjų Jėzus Kris
tus nužengtų dabar ant žemės, 
ir užeitų į Bridgeporto kata
likų bažnyčią, tai jisai netik 
turėtų pasiimti virvę, bet jam 
reikėtų gero kazokiško bizūno, 
kad vyti laukan tuos pardavė
jus ir pirkėjus iš savo bažny
čios. Taip, jeigu* tas butų ga
lima, jeigu istorija galėtų pa
sikartoti, tai visi tokie kuni
gėliai, kurie pavertė Dievo na
mus į prekybos urvą, butų iš
vyti laukan, kaip žydų rabinai 
ir fariziejai iš Jeruzolimo baž
nyčios. Tai yra sarmata musų 
lietuviams kunigams, kad jie 
tokių gešeftų užsiima.

Jus kunigai jau taip neturi
te kur dėti turtą, tai nors ir 
plušate už bažnyčios patarna
vimus, tai nors nepaverskite 
musų bažnyčias į turgavietes.

Parapijonas.

tvarkomos jei ne vienosypą- 
tos, tai direktorių, jų paskir
tų vedėjų, kurie pažįsta šį biz
nį ir su visu pasiaukavimu 
tarnauja savo rėmėjams. Aš 
galiu užtikrinti, kad tokioms 
lietuvių krautuvėms galima 
pilnai pasitikėti, gąuti daug 
dėkingesnį patarnavimą, geras 
prekes ir geresnes išlygas, ne- 
411 kitataučių krautuvėse.

Gaila, kad “Pirkėjas” nepa
laikė atsilankyti į panašios 
rųšies krautuvę, bet nuėjo ten, 
kur turėjo susidurti su neina* 
onumais. Todėl, žinokite, kad 
lietuviškos krautuvės nėra .vi
sos vienodos. O, kad dažnio- 
jus, katra yra gera ir katra 
ne. tai turite pastudijuoti ar
ba pasiklausti šio ir kilų lie
tuviškų dienraščių arba paty
rusių ir teisingų žmonių.

J. N.

Apie demokratiją, 
visokį brudą, 
toleranciją, etc.

Iš Lietuvių Piliečių Broly
bės Dr-jos susirinkimo

—..r .. ............ r—
‘ . ' '

pabrėžęs svarbą tamprališ ir 
Vieningo lietuviams darbavi
mosi ir paprašęs susirinkimo 
'ainiai užsilaikyti, pakvietė .1. 
K Ark. Geniotį kalbėti.

Ark. Gcniotis linksmo ir ma- 
onaus budo žmogus. Pašvci-
tinęs susirinkimą broliais sa
ko, kad Lietuvių Piliečių Bro- 
iją, tai ištikro gražus vardas, 
lis kalbėjo įdomiai ir sake, 
tad žmogus iš vienos piues 
’andasi tarp neapsakomų di- 
lybių ir iš kitos pusės, neįma

nomų smulkmenų ir abiejose 
pusėse jis regi nuolatinę kovą.

Sako, ve kad ir taip išbub- 
nyloj demokratijoj, kasgi ji,

rancijos marškomis dangsto.
KliubieČiai svečių atsilanky- 

!mu ir jųjų gyvomis idėjomis 
labai patenkinti. Kliubo pirm, 
p. Zalagėnas padėkojo sve
čiams ir baigė susirinkimą.

Po susirinkimo vaišės ir už
kandžiai, kur visi broliškai 
ir linksmai šnekučiavo apie, 
savus dieninius reikalus.

Al. G. Dorinąs.

V ,

Pir mutine ir E aidžiausia

Už nemandagų biznie
rių nesmagumas lietu

vių įstaigom
Kovo 6-tą dieną “Naujieno

se”, No. 55tame, tilpo apgai
lėtinas nusiskundimas kokio 
tai “Pirkėjo”, kad tūlas lie
tuvis biznierius nedavęs jam 
tinkamo patarnavimo. O kai 
norėjo pasiskųsti, tai jį įžei
dė ir iš krautuvės išvarė.

“Pirkėjas” sako, kad lietu
viai biznieriai nėra manda
gus bei neteisingi, kad kita
taučiai biznieriai yra geresni 
ir mandagesni, ir, pataria lie
tuviams, bizųį (įaryti,su kita
taučiais.

Kadangi tame rašinėlyje ne
buvo pažymėtas to nemanda
gaus biznierio vardo nei maž
daug kur jo krautuvė randa
si, tai kartais skaitytojo min
tis gali nukrypti prie visai 
nekaltos lietuviškos krautuvės 
ir nuo jos atitraukti pirkė
jų-

Todėl apgailėtina, kad “Pir
kėjui” pasitaikė turėti biznio 
ryšius su nemandagiu lietuviš
ku biznierių. Bet atsiminkite, 
kad už jį vieną negalite pa
niekinti visus lietuviškus biz
nius. Mes lietuviai galime la
bai pasidžiaugti ir pasididžiuo
ti, kad turime tarpe lietuvių 
gana rimtų ir pilnai atsakan
čių krautuvių, ypatingai na
mų reikmenų ir baldų srity
je. Turime Lietuvių Korpora
cijas ir krautuves, kurios ga
li taip pat, ir dar geriau lie
tuviams patarnauti, negu kaip 
kitataučiai, nes panašios lie
tuvių įstaigos, yra lietuvių 
įkurtos, lietuvių palaikomos.

Jos pažįsta lietuvių būdą, 
gali ir stengiasi visomis prie
monėmis kuo geriausiai lie
tuviams patarnauti. Jos yra

BRIDGEPORT. — Sekma
dienį kovo 17 dieną, įvyko 
Lietuvių Piliečių Brolybes Kl. 
susirinkimas, 3749 S. Halsted st. 
šį kartą, apart bendros dieno
tvarkės, kliubo vice-pirm. Ka
zimieras Laucius pranešė, kad 
čia randasi malonus svečiai — 
J. E. Arkivyskupas Gcniotis ir 
kun. Jonas Liūtas, kurie yra 
prašomi dienos klausimais ką 
nors pasakyti. Ypatingai — 
sako p. Laucius — Ark. Genio- 
tis yra mums malonus sve
čias, nes jis buvo vienas pir
mųjų šio kliubo narių. •

KliubieČiai, perstatytus sve
čius, širdingai sutiko ir p. An
tanas Zalagėnes kliubo pirm;
-...... ... ...—it' "——;—-—:—*—

juk tai tik margasis genys, sa
vo išoriniame pavydale. Ir 
musų lietuviai, imant nuo ko
munistų ir baigiant romiečiais 
— visi vadinasi demokratais, 
bet musų gyvenime po tuo var
du daug absurdą sukurta ir 
palaikoma, štai, ve, ir mano 
kolega tėvas Coughlįnas — sa
ko ark. — irgi save vadina de
mokratu, bet tikrai jis tėra tik 
politikierius ir sidabro gru
pės vadas, lenktyniuojąs su 
aukso grupės vadu — Barn
eliu. Baigdamas kalbą pa
reiškė, kad pareiga ir jos sąži
ningas išpildymas yra kilni ir 
kiekvienam žmogui būtina do
rovė.

Antrasis kalbėjo gerb. kun. 
Jonas Liūtas; tai (sklandžiai 
ir gražiai kalba; Jis mato, 
kad lietuvių socialiame gyve-; 
nime stinga širdingumo, tei
singumo ir pasitikėjimo ir, 
esą, dabar mažai randasi to
kių, kurie drįstų iš esmes pa
sisakyti; vergiškai seka kita-: 
Laučius, o “taktingieji”, visokį- 
brudą ir musų gyvenimo ne
tikslumas, primygtinai, tolo-!

Laiškai Pašte į
Šie laiškai yra atėję iš E’.i 

ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriausįjį paštą 
(Canal ir Va n Buren streets) 
langelio, kur padėta iškaba at
siimti. Reikia klausti prie “Ad- 
vertised Window”.

506 Duchowicz Mary
510 Katauskiene Mrs. J.
514 Michalovski Bertha
516 Petkus Frank
519 Rimkus Amilija
523 Stankauskas Ant.
531 Wojnarowski Jozef

SKALBYKLOS
i . ,

Washing Machines 
1935 Metų su visais • ' a a

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

Collateral Paskolas.

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

Tel. Franklin 0576

LENDAX
WASH

Rūbų Skalbimui
Didžiausias

MOTERŲ 
PRIETELIUS

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

. kia
Pullman 8011

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

My Old Pal. 8 mėnesių 
senumo, 90 pr. M 5 5(1 
keisas .. ........... ..... ■

Kentucky Colt, 1 metų 
senumo, *100 pr. $17 K A 
keisas .. ............. ■ •

Parduodam visokia degtine, ko
kia tik randasi ant marketo ir 
ko jūsų Širdelė pageidauja.

INTERNATIONAL
WHOLESALE

WINES & LIQUORS 
4611 S. Ashland Avė. 

Phone Boulevard 0470

———■—ii...................... t

Lietuviški 
Konfitūrai 

(jam)
Slyvų, pineapplė, 
aviečių ir apri- 
kotų konfitūrai ;

(Prune, Pjn0apple, Raspbeyry . 
and Apricot įJams)

Lietuvių duonkepiam
VISOJ AMERIKOJ

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

siųsim dykai. Tik parašykite 
mums karir šiandien.

KŪRINĖK BAKERS 
Supply Cbmpany 

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

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

Kainos po $49.50 ir 
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. Budri k.iKc.
3417-21 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 8167 
chicago; ill.

' I ; ’ f -

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

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

WHFC.

MIKE DZIMIDAS
PRISTATO VISIEMS
BISMARKBEER
DIENA IR NAKTĮ. PAŠAUKITE TELEFONU

Lafayette 0401, 4138 ARCHER AVENUE

EKSKURSIJA
LIETUVON

Laivu “GRIPSHOLM”

Gegužės-May 25 d.
(TIESIAI I KLAIPĖDĄ)

Kas tik manote šiais metais at
lankyti Lietuvą, važiuokite su 
šia Ekskursija kartu su visais 
Chicagos ir visos Amerikos lie
tuviais.
Ekskursija yra užgirta Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos,— 
ją lydės keletas patyrusių paly
dovų. , 
šiuo laivu su maža išimčia va
žiuos beveik vieni lietuviai, todėl 
apie smagumą kelionėje nereikia 
nė abejoti. r*’
Dėl platesnių informacijų tuojaus 

kreipkitės j

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.
Telefonas CANal<8500

SIŲSKIT PINIGUS VELYKOMS!
SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVON. 

MES PASIŲSIME GREITAI—ATSAKANČIAI IR SAUGIAI.

Pasimatykit su Mr. Lustig, musų Foreign Exchange Dept.

HALSTED EKCHANGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted Street

Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo

5 iki 20 metų /
TAUPYKIT PINIGUS MUSU 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, {stojimo mokėti 
nereikia.

Saugumas jūsų invest- 
mentų apdraustas per U. 
S. Government ištaigų— 
Federal Savings and Loan . 
Insurance Corpora t i o n, 

ASSOC1ATION Washington. D. C.
OF CHICAGO^

2324 So. Leavitt Street
PHONE CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas. 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

«wimmlng pool.
Rusiika ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v. v.

GARSDffilTES “NAUJIENOSE”
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NAUMENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
l be Lithuanian News Pub., Co., Ine.

1739 South Halstod Street
Tolephone CANal 8500

Editar P. GRIGAITIS

Subscription Ratas:
18.00 per year In Canada
17.00 per year outslde of Chicago
•8.00 per year ln Chicago 
3c per copy.

•8.00
4.00
2.00
1.50

.75

. 3c 
18c 
75c

Kaipgi dabar bus su tais “social-patriotais”, “social- 
šovipistais”, “social-imperialistais”, “social-fašistais” ir 
t. t.? Ar Francijos darbininkai bus “social-patriotai”, 
kuomet jie gins savo šalį nuo Hitlerio? Komunistų In
ternacionalas turėtų šituos klausimus išspręsti, nes ki
taip visi leninizmo teziai atrodys, kaip gryniausia nesą
monė.

Entered m Second Gtass Matter 
March 7ti> 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI. under the act of 
March 3rd 1979.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1789 S. Hglated St, Chicago, 
J1L Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

IY13 •••••••• •»•••••«
Pusei metų
Trims mėnesiams ___ __
Dviem mėnesiams ____
Vienam mėnesiui ——

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ............ ........
Savaitei__ ______ ......__
Mėnesiui------------ ;----------

Suvienytose Valstijose* ne ChlcagoJ, 
paštu:

Metams . .............    87.00
Pusei metų ....—..—^...... 3.50
Trims mėnesiams .............. . 1.75
Dviem mėnesiams  . . 1.25
Vienam mėnesiui ...............  75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose
\ (Atpiginta)

Metams 88.00
Pusei metų___ _______   4.00
Trims mėnesiams__________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

ie Įvairius Dalykus į 

JkAAAAAAAdAAAAjiMBJMMMkAAAAAAAAAAAAAAdkAAAAAAAAA
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HEROJUS

Vienas didžiųjų Chicagos dienraščių įdėjo pirmame 
puslapyje ilgą žinią apie “geriausio arkliavagio” mirtį 
kalėjime. Tas savo rųšies didvyris savo amžiuje buvo 
kunigas, paskui ėmė vogti vištas ir pasiekė didelio to
bulumo šitame amate (didesnio, negu pamokslų saky
me), pagalios perėjo prie arklių vogimo. Jisai išgyve
no 86 metus, iš kurių apie 50 praleido įvairiuose kalėji
muose.

Aišku, kad tai buvo žmogus su pašaukimu. Vienas 
iš tų stambių talentų, kurie savo nepaprastais darbais 
žavėja vaikų ir minių vaidentuvę, kaip — Capone, Dil- 
4inger ir k. Asmuo, užpelnęs “geriausio arkliavagio” 
titulą, turi užimti svarbiausią vietą laikraštyje, nes ji
sai yra herojus. Jeigu jisai butų ramiai ir tyliai dirbęs 
kokį naudingą visuomenei darbą, kam rūpėtų apie jį 
žinoti?

LINDBERGHĄ APŠVILPĖ

Richardo B. Hauptmanno simpatizatoriai sušaukė 
viename New Yorko priemiestyje didelį mitingą pini
gams sukelti Lindbergho kūdikio užmušėjo bylai. Ta
me mitinge galvažudžio žmona ir jos draugai laikė kar
štas kalbas, graudindami publiką ir smerkdami Ame
rikos teisingumo organus. Kiekvieną garsaus Ameri
kos lakūno vardo paminėjimą klausytojai priėmė švil
pimu ir baubimu, o Hauptmannui jie plojo beveik tokiu 
pat .entuziazmu, kaip kad jisai butų pats Hitleris.

Kada publika buvo pakviesta aukoti žmogžudžio 
“nekaltybei” apginti, tai ji pripildė didelį gurbą doleri
nėmis, penkinėmis ir dešimtinėmis. Laikraščiai po to 
rašė, kad. Hauptmannienė ketina keliauti su tokia pat 
mielaširdystės misija per stambesniuosius Amerikos 
miestus, tik buvo išreikšta abejonė, ar visur miestų ad
ministracijos toleruos, kad butų viešai garbinamas 
žmogžudys, atlikęs juodžiausiąją dvidešimtojo šimtme
čio piktadarybę.

Bet kad “naciški” lakudros atvirai tyčiojasi iš po- 
puleriškiausio šioje šalyje asmens, kurio vaiką žvėriš
kai nugalabijo pagirtosios “arijų” veislės atstovas, tai 
neatrodo, kad tai butų sudarę kliūtį tos rųšies mitin
gams rengti. Amerika yra “free country”.

MASKVA IR VAKARŲ EUROPA

SKONIS
Beveik kiekvienas žmogus 

turi skirtingą skonj. — 
Skonies organas. — Ar
tistai ir gastronomai. — 
Mokslininko Harris tyri
nėjimai. — Kokainas ir 
skonis.
Jau žiloje senovėje žmonės 

sakydavo, jog dėl skonies gin
čytis neužsimoka. Vadinasi, jie 
suprato tą faktą, kad beveik 
kiekvienas žmogus turi skirtin
gą skonj.

Pirmiausiai reikia padaryti 
pastabą dėl žodžio “skonis“ 
prasmės. Mes sakome, jog Pe
tras ir Jonas turi gerą skonj 
pasirinkti drabužius ar ką ki
tą. Tame atvejyje “skonis” 
reiškia sugebėjimą pasirinkti 
tinkamus daiktus.

Kalbame taip pat 
sto arba gėrimo skonj. Tiks
liau sakant, apie tą sensaciją, 
kurią sukelia patekęs į burną 
maistas arba gėrimas, šiame 
atsitikime mes vyriausiai ir 
kalbėsime apie pastarąją žod* 
žio “skonis“ prasmę. Vadina
si, apie tas sensacijas, kurias 
sukelia skirtingas maistas, gė
rimai ir chemikalai.

Skonies organas yra liežu
vis, kurio paviršiuje randasi 
daugybė mažyčių bumburuką. 
Jie panašus į miniatiūrinius; 
svogūnus. Iš tų bumburukų; 
nervai eina į smegenis.

Kai maistas patęuką.ant lie
žuvio, tai tie bumburukai tam
pa suerzinti ir per nervus siun
čia į smegenis skonies sensą-f

< • . ’ 1ciją.
Tų bumburukų jautrumas 

nėra vienodas. Pas kai kuriuos 
žmones bumburukų jautrumas 
yra labai didelis, o pas kitus 
— pusėtinai atbukęs. Taip da
lykams esant, žinoma, ir sko
nis žymiai skiriasi. Be to, vie
ni žmonės geriau atskiria kar
tumą, kiti saldumą, treti sū
rumą ir t.t.

Reiškia, su skoniu yra ly
ginai toks pat dalybas, kaip 
ir su regėjimu. Visi mes žino- 

I ' ’ ' » . 1 t •

me, jog randasi nemažai žmo
nių, kurie negali ątskirti spal
vų. Jiems visos spalvos yra vie
nodos, — viskas atrodo balta, 
pilka arba juoda. Raudonos, ža
lios ir daugelio kitų spalvų jie

I nemato.
tarpu artistų-piešėjų 

akys yra nepaprastai jautrios. 
Artistai mato daug daugiau 
įvairių spalvų ir atspalvių, ne
gu paprasti piliečiai. Atrodo, 
jog gastronomai (gerų ir pra-s 
šmatnių valgių mėgėjai) irgi 
yra savo rųšies artistai su la-; 
bai išvystytu skonies organu.

Skonies klausimas pastaruos 
j u laiku pradėta rimtai ty ri
nėti. Toje srityje nemažai yra* 
nuveikęs anglų mokslipįnkas, 
Dr. D. F. Harris.

Yra nuomonių, kad pas mo- 
| teris skonis yra geriau išvy-

“skonis0

apie mai-

sinie nuo acto, kurio skonis 
taip pat yra rukštus.

Kodėl? Dąlykas tas, k»d sko
nies nustatyme gana žymią ro
lę vaidina palytėjimo jautimas 
ir kvapas. Kada mes sergame 
sloga, tai dažnai prarandame 
skonies jautimą. Tiek duona, 
tiek mėsa, tiek bulvės turi vie
nodą skonj. Tiksliau sakant, 
neturi skonies.

Kada j liežuvį įšvirkščiama 
nedidelis kiekis kokaino, tai

pirmiausiai jis nebe junta skau
smo. Tąsyk galima be skaus
mo jį badyti. Tačiau saldumą, 
kartumą ir t. t. jis registruo
ja. Kai kokaino kiekis padidi
nama, tai liežuvis nebeatskiria 
kartumą, o vėliau ir saldumą. 
Cukraus skonis pasidaro toks 
pat, kaip ir smėlio. Vėliau pra
randama rukštumo skonis, o 
pabaigoje nebejuntame ir sū
rumo.

Tas eksperimentas rodo, jog 
liežuvyje randasi kelių rųšių 
bumburukai, kurie registruoja 
skirtingą skonj. Jei kurios nors 
rųšies bumburukai nėra tinka
mai išvystyti, tai, žinoma, ir 
musų skonis negali būti tobu
las.

Dr. Harris mano, jog sko
nies organas ne pas visus žmo
nes vienodai tėra išsivystęs. 
Na, o jeigu taip, tai visai su
prantama, kodėl žmonių skonis 
taip labai skiriasi.

Kaip Planavau Kelionę 
iš New Yorko i Kauną

Rašo Feliksas Vaitkus.

Manau, kad plačiajai lietuvių 
visuomenei, o ypatingai AL- 
TASS valdybai, kolonijų komi
tetams ir visiems trans-atlanti- 
nio skridimo rėmėjams, bus 
domu išgirsti, kaip aš supla

navau savo kelionę oru iš New 
Yorko į Kauną, kurios braižinį 
esu prieš kiek laiko patiekęs.

Skrisiu vienas, todėl man rei
kės ne tik valdyti lėktuvą, bet 
ir naviguoti —įžiūrėti, kad “Li- 
tuanica II“ skristų tikra kryp
tim ir nepaklystų dausose. Tai
gi turėjau šitą problemą nuo
dugniai išstudijuoti ir jai 
tarnai pasiruošti.

Dabar galiu pasakyti, 
mano navigacijds planai

tin-

Sovietų valdžia seniai kvietė, kad į Maskvą atsilan
kytų Anglijos įgaliotinis pasitarti apie Rytų saugumo! 
sutartį. Dabar jau yra tikrai nustatyta, kad į sovietų 
sostinę keliaus anglų užsienių reikalų ministerijos at-1 Tuo 
stovas, kap. Eden.

Bet apie tų patį laiką, kada jisai kalbėsis Maskvo
je su komisaru Litvinovu, tenai rengiasi būti ir Fran
cijos užsienių reikalų ministeris Lavai. Jį bųlševikai 
taip pat kviečia. Manoma, kad Laval’io atsilankymas 
turės dar daugiaus reikšmės, negu Eden’o.

Sovietai siūlo Francijai sudaryti tiesioginę karo są-; 
jungą, panašią į tą, kuri tarp Rusijos ir Francijos gy
vavo prieš pasaulio karą. Karo sąjunga reiškia: jeigu 
viena šalis stoja i karą, tai su ja stoja ir kita. Papras
tai sąjungos nariai susitaria iš anksto ir apie tai, kiek 
kareivių kiekvienas jų pastatys į karo lauką, kaip jie 
bus apginkluoti ir t. t.

Senoji caro Rusija, pavyzdžiui, privertė FrancijąĮstytas. Dr. Harris pasiryžo tą 
prailginti tarnybos laiką savo kareiviams, idant jie bu
tų geriau paruošti karui.

Taigi bolševikai nori, kad Frąncija padarytų su 
jais Jokią sutartį. Jeigu ji bus padaryta, tai Rusijos 
raudonoji armija turės eiti Francijai į talką, kuomet 
ši įsivels su kuo nors į kąrą. Suprantama, kad tokią 
pat pagelbą turės ir frančuzai teikti Rusijai.

T>2IltleJiOl aRkyplėŠiŠįU Užlnfių- ’SŽaU V,i8tiekteTkH "m? ir 

stebėtis, kad Rusijos komunistų valdžia sutinka darytiJAtsWriXne taip pat daug ir 
tokias sąjungas su kapitalistinėmis valdžiomis. Ar jau metal^
ji visai ,.V
nieku budu negali 
kios arba kitokios rųšies imperialistus?

kad
yra 

jau patikrinti ir viskas suras
ta tvarkoje. Sugrįžęs j Chica- 
gą, daviau juos peržiūrėti Jung
tinių Valstijų 'Hydrografijos 
biurui.

J. V. Hydrografijos sky
riaus patarnavimas.

Jungtinių Valstijų laivynas 
turi svarbiuose miestuose Hy- 
drografijis biuro skyrius, ku
rie padeda navigatoriams (ke
liautojams vandenimis arba 
oru) kelio planus darant ir pa
tikrinant. Man rodos, kad jie’ 
Šitą darbą gali atlikti ne pras- 
čiąu, kaip bet kurie privatiniai 
ekspertai (pav. Clarence WilH 
liams), kurie teikia savo patar
navimus už tam tikrą, ganą ne
mažą, atlyginimą. Planų patik
rinimas, kurį atliko Hydrogra
fijos biuras, nekaštuoją mums 
nieko.

Aš buvau padaręs visus sa
vo navigacijos apskaičiavimus 
vienu metodu (kuris yra pa
prastas), tuo tarpu kai Hydro
grafijos biuro tarnautojai var
tojo komplikuotas formulas, 
reikalaujančias aukštesnės ma
tematikos. Bet/ jie gavo tas pą- 
čias skaitlines, kaip ir mano, 
tik su labai menku skirtumu. 
Taigi dabar aš esu tikras,' kad 
mąno apskaičiavimuose nėra; 
klaidos.

Kaip aš suplanąyau savo kę- 
!•_ n f ' ' ' '

mylių ilgesnis, negu to Didžio
jo Rato linija, nes, planuoda
mas savo kelionę, aš turėjau 
atsižvelgti į keletą veiksnių.

Pirmiausia, tai — Radio. Su 
jo pagelba aš nustatinesiu skri
dimo kryptį, girdėdamas įvai
rias radio stotis. Taigi turėjau 
surinkti informacijas apie dau
gumą radio stočių šiaurinėje 
Amerikoje ir Europoje: jų ge
ografinę padėt j, bangų ilgį ir 
kiekvienos stoties pajėgumą. 
Surinkęs šituos duomenis, susi
žymėjau juos žemėlapiuose ir 
tuomet stengiausi nutiesti savo 
kelio liniją itaip, kad visoje ke
lionėje aš galėčiau gauti maksi- 
mum naudos iš radio stočių, kai 
norėsiu su savo radio priimtu
vo pagelba surasti, kuriame 
punkte aš esu, skrisdamas virš 
vandenų arba sausos Žemės.

Atmosfera ir žemės 
v paviršius.

Antras veiksnys, kurį turė
jau išstudijuoti, tai — oro są
lygos išilgai mano kelio: vė
jai, jų kryptys ir greitis įvai
riose aukštumose. Taip pat — 
miglų ir audrų sritys. Kaip tie 
audrų plotai juda ir kokiu 
smarkumu. Teko ypatingo dė
mesio atkreipti j oro tempera
tūras virš šiaurės Atlantiku ir 
Europos kontinentu, idant kiek 
galint butų išvengta šarmų ir 
ledo pavojaus, lekiant per aud
rų sritis.

Pavojingiausias dalykas lėk
tuvui, skrendančiam aukštai 
oru, tai — kada ima jo spar
nai ir propelleris apšalti ledų 
ir ledo pluta tolyn darosi vis 
Storesnė, taip kad lėktuvas, ga
lų galę, netenka pusiausviros.

Reikėjo atsižvelgti ii- į sau
gumo apystovas, idant, atsiti
kus kokiam netikėtam keblumui 
su lėktuvu, aš turėčiau bent 
pusę progos išlikti gyvas ir pa- i

pasakoti, kas įvyko. Turint tai 
galvoje, reikėjo pasiteirauti 
apie okeano garlaivių kelius 
įvairiais sezonais. Pagalios, tu
rėjau atsiklausti apie Įvairius 
orlaivių uostus — jų vietas ir 
kitus detalius — Jungtinėse 
Valstijose, Naujojoje Škotijoje, 
Newfoundlande ir visoje eilėje 
Europos šalių.

Kai visi šitie faktai buvo su
rinkti ir jų reliatyvė svarba 
apsvarstyta, tai atėjo pats ke
lio nustatymo uždavinys. Pir
miausia apskaičiavau, kur eina_________  __ ______ _____
Tikrasis Didžiojo Rato kelias 'mą kartą nauju keliu, reikia

užsibriežiąu. Paskui, atsižvelg- j 
damas į aukščiaus išdėstytas ( 
aplinkybes, nu tiesiau kitą lini
ją taip, kad ji butų kiek galint 1 
arčiau prie Didžiojo Rato ir . 
kartu kuo labiausia patenkin
tų tik-ką paminėtuosius saugu- ' 
mo reikaląvimus.

Skrendant mano užsibriežtu 
keliu, galės būt, galima sakyti, 
visą laiką Vartojamas Radio; 
šalimo temperatūrų sritys bus 
išvengtos, ir lėktuvas virš okea
no nuolatos laikysis netoliese 
nuo laivų vieškelių.

. Kelio matavimas.
Galutinai nustatęs kelią, pa

dalinau jį į keturias dalis arba 
“lankus“ ir kiekvieną jų uždė
jau ant Didžiojo Rato linijos. 
Paskui tą braižinį pervedžiau 
į tam tikrą aviacijos kelių brai
žymo lakštą, išmatavau jį tik 
sliai ir padalinau j dar trum 
pesnius galus — kokių 150 my
lių ilgio.

Lėktuvas skris 150 mylių tie
sia linija, paskui truputį pa
suks; po to vėl skris 150 my 
lių tiesiai ir vėl pasuks, ir t.t. 
Tokiu budit laipsniškai pasida
rys ta riesta linija, kuria “Li- 
tuanicą II” turės lėkti, skris
dama aplink šiaurinę žemės ru
tulio sekciją.

Čia reikėjo labai tiksliai ap
skaičiuoti, kiek laipsnių lėktų 
vas turės būt kiekvieną kartą 
pasuktas, kad jisai nenukryp
tų nuo savo kelio nei į žiemius, 
nei Į pietus. Pasukimai bus da
romi, vadovaujantis kompasu. 
Bet kompaso adata rodo ne tie
siog j šiaurę, bet į magnetinį 
ppliusą, kuris, kaip žinoma, ne 
visai supuola su šiaurės ašiga
liu. Tarpais mano kelionėje 
kompasas rodys net 30 lipš
nių į Šoną nuo Tikrosios šiau
rės. .... . ■

Taigi, apskaičiuojant, kiek 
laipsnių sulig kompasų lėktu
vas tyrūs bųt kiekvieną kartą 
pasuktas, reikėjo turėti galvo
je įvairius skirtumus tarpę 
krypties, kurią rodys kompa
sas, ir Tikrosios šiaurės. Neat
sižvelgus j šituos skirtumus (o 
jie nuolatos keisis,’skrendant), 
nebūtų jokios naudos iš kom
pasų.. • • 1 ;

“Per mares, upes ir 
kalnus’^ f

Po to, kai šitokių būdų bu
vo išdirbtas kelias, išmatuotas 
atskirų jo “lankų” ilgis bei su
žymėtos trumpesnės dalys ir 
apskaičiuoti kompaso laipsniai, 
paliko dar vienas (jarbas pada
ryti. Ėmiausi defališkai studi
juoti žemės patriršių, virš kuT 
rio “Lituanica II” neš mane Į 
Lietuvą, žiurėjau, kur yra yan-

Jungtinėse

dens, o kur sausžemiai; kur 
yra kalnai, slėniai, upes, mie
stai, kaimai ir t.t. Mano tik
slas — susipažinti su išvaizda 
tų vietų, ties kuriomis skrisiu, 
taip, kad man, pavyzdžiui, ne
reikėtų nustebti, pamačius 4— 
5,000 pėdų aukščio kalnus Ai
rijoje arba Anglijoje.

žmogui, kuris yra pirmiau 
skridęs tuo pačiu keliu, yra be
pigu. Jisai atsimena kiekvieną 
žymesnę vietą, ir gali, pažvel
gęs žemėn, tuo jaus susivokti, 
kame esąs. Bet skrendant pir- .* * . • « • . ...

i*

dalyką ižtirti.
Senovės raštai sako, jog Sau 

Jis išėjęs , ieškoti asilų, o sura
dęs valstybę. Taip atsitiko ir 
su Dr. Harris. Beieškodamas 
įrodymų, kad mojtęrs ir vyri* 

■ skonis skiriasi, jis |urado 
daug kitų įdomių dalyJ$.

Mes visi žinome pęgrindi-

lią? štai kaip.

Didysis Ratas ir mano 
kėlus.

'frnmpia^ias kelias iš New 
Yorko į Kauną yra, žinoma, 
Didžiojo Rato linija. Žemė 
vali ir iš galų šiek-tiek piįfilp-

iš rytų j vakarus, 
bet riesta linija, panašia j r>to 
sekcija. Qru1 akrėndarit, reikia 
,įaiį pat daryti ratų aplink že

mes rutulį norint trumpiaųąju . ..užmiršo tą Lenino “teoriją”, kad proletariatas [aitrų pipirų
įdu negali su ginklais rankose kovoti už vieno- Imonas turi rukštų kon^kontinentą. >

>/

■*

tarp New Yorko ir Kauno, ir jį anksto gerai išstudijuoti ž 
x.».. mgiapj, idant kelionėje nespši-

durtum su netikėtais dalykais. 
Aš ketinu skristi 10,000 ar 12,- 
000 pėdų aukštumoje. Bet oro 
sąlygos gali priversti mane vie
tomis nusileisti žemiau. Tai ga
lima be pavojaus atlikti, tik 
aiškiai atsimenant, kur yra 
kalnai, o kur lygumos.

Pravartu yra ir šiaip iš ank
sto susipažinti su teritorija, 
virš kurios planuojama skris
ti, nes kelyje gali pasitaikyti 
audrų, kurias butų geriau ap
lenkti, negu bandyti per jas 
prasimušti. Tokiam atsitikime 
yra naudinga, pagal upes, mie
stus ir kitokias žemės pavir
šiaus žymes, susiorijentuoti, 
kokioje vietoje esi.

Radio Compass.
Tiesa, kad tos studijos gali 

pasirodyti bereikalingos, nes 
savo navigacijoje aš atsidėsiu 
daugiausia naujuoju instru
mentu, kurį padirbo Westport 
kompanija: Radio Compass’u. 
Jeigu jisai veiks gerai, tai man 
nebus keblu laikytis užsibriež- 
tos krypties.

Bet instrumentas kartais at
sisako tarnauti kaip tik tame 
momente, kada jo labiausia rei
kia. Taigi didesniam saugumui 
ištyriau ir šituos dalykus. Gai
la, kad nebuvo galima surasti 
informacijų kurioje nors vie
noje vietoje. Reikėjo jas su
rinkti iš -įvairiausių šaltinių, 
šitam reiklia man padėjo Rand 
McNally kompanija, Jungtinių 
Valstijų Hydrografijos biuras, 
Kanados * valdžia ir Lietuvos 
Ąero Klubas. Be to, studija
vau specialius 
oro sąlygas ir jų keitimąsi ir 
knygas apie navigaciją.

Tai šitaip suplanavau savo 
kelionę, turėdamas galvoje ne 
tik mechaniškas sėkmingo skri
dimo sąlygas, bet ir 'tuos už
davinius, su kuriais man teks 
susidurti, kaipo “Lituanicos II“ 
navigatoriui.

FRLIX WAITKUS.
1935 m. kovo 4 d. 
Kohler, Wis. 
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Puikus šių metu naujas ir įdomus 
numeris, kurio turinys yra sekamas: 

Fašizmas ir imperializmas — Uk
rainos klausimas ir Lenkija. Komu
nistines pedagogikos kritiška apžval-isfogikos kritiška apžval- 
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RADIO Mano Pastabos
—L—ą—s  ——   

Gabalų šeimyna, 
nauja lietuvių 
radio istoriją

šiandien Naujienų radio pro- 
grame prasidės Gabalų šeimy
nos vaidinimas. t

'Tai bus antra Makalų šei
myna, panaši į Makalus, 
skirtinga savo sudėty j ir 
sivystime.

Visi lietuviai be skirtumo 
pažiūrų ir amžiaus su didžiau
siu žingeidumu seka šakalus 
jau ketvirti metai. 
f

Tokiu pat žingeidumu jie 
pradės dabar sekti ir Gabalų 
romanų.

Gabalų šeimyna bus patei
kiama per radio kaipo prezen
tacija lietuviams nuo brolių 
Kučinskių, kurie yra kepėjai 
garsios duonos “Green Mill”. 
Kučinskių duonos kepimo kom
panija vadinasi New Process 
Baking Co. Jie kepa gardžiau
sių lietuviškų duonų, o jų 
“Green Mill” duona yra ge
riausia balta duona visoj Chi- 
cagoje. Neabejotinai “Green 
Mill” duona yra geresnė už 
kiekvienų kitų baltų duonų.

šiandien Naujienų Radio pro- 
grame kaip ir visuomet dai
nuos Kaimiečių kvartetas, ku
rį taip labai pamilo radio klau
sytojai. Jie visuomet turi nau
jų smagių dainų.

bet
iš-

792 — Augesnei moteriai išėjimui 
suknelė. Tinka iš Juodo atlaso arba' 
kito kokio šilko, padabinta balt'u^ Šil
ku. Sukirptos miėros 36. 38, '40, 42, 
44. 46 Ir 48 colių per krutinę.

Rašo ŽEMAITIS

(Naujoji Zelandija)
, Kas atsitikę, kad šios šalies 
žmones sykį* jau taip aukštai 
buvo patilę civilizacijos laips
nyje, o dabar taip yra atsili
kę' nūn Europos kultūros? Man 
buvo aišku, jog jie tai darė nė 
dėl' savd nežinystės. Kodėl jiė 
žinojo, kad maho laikrodėlis 
yra tikrai laikrodėlis, kaip tik 
jį pamatė? Tie visi klapsimai 
mane žingeidavo. Gal pas juos 
nebėra daugiau anglių kaby
klų? Gal jau visos anglys yra 
išbaigtos? Ir taip, būdamas vie
nas savo Icambafyjė, mąsčiau 
apie šių naujų ir žingeidžią ša-

‘ Atsidarė mano kambario du- 
fy»; Žiųriii, įeina jauna mer
gina, nešina pilnus indus ga
ruojančių ir, matomai, skanių 
valgių'. Aš su dideliu malonu
mu pasižiurėjau į tų merginų 
ir į valgibs. Lengviau ant šir
dies pasidarė.

Patiesė ant stalo staltiesę; 
padėjo valgius. Aš ir vėl pasi
žiurėjau į tų merginų. Ji, tūr 
būt, buvo apie dvidešimties 
metų’ amžiaus. Vidutinio ūgio; 
žavi ir stipri. Pilnų ir saldžiu 
lupų; — taip man atrodė. Rus
vos akys su ilgomis blakstie
nomis. Visa apvali; tikrai mo
teriškes si/dėjimo. Ji galėjo 
būti tinkamas modelis bile ko
kiam skulptoriui.

Padėjusi valgius ant stalo, 
ji pasižiurėjo į manė sū pasi
gailėjimu. Nežinau kodėl, bet 
rtian tuojau atėjo mintis į gal
vų, jogėi ši Saulutė (aš taip 
jų pavadinau) dar labiau' pa
sigailėtų manęs< Aš užsimųs- 
čiau; atsisėdau ant lovos kra
što; užsidengiau4 rankomis akis 
ir sėdėjau. 

* ♦
: *
, Už kiek laiko,- grįžta atgal į 
kambafį' Saulutė. Įneša butelį 
vyno ir stiklų. Ji žiuri į ntane 
ir nieko nesako. Bet aš per 
pirštus matau, kad ji manęs 
gailisi, tas man patiko. Aš 
pradėjau valgyti. Valgis pa
prastas, bet gardus i ir sotus. 
Pavalgęs, išsigėriau stiklų vy
no. Pasijutau tikrai gerai. 
Toks kalėjimas šioje naujoje ša. 
lyje man patiko.* *

Už kokios valandos
Saulutė vėl grįžo mano kamba
rin, pasiimti indų. Bet sykiu su 
ja įėjo ir vyras nešinos daug 
raktų. Ąš maniau, kad jis yra 
šio kalėjimo sargas. Bet vėliau 
sužinojau, kad tas vyras yra 
Saulutes tėvas. Aš įSidrųsinau. 
Pradėjau kalbėti. Sakai!:

—Ačių jums, už gardžius pie
tūs! Ąš dabar jaučiuosi labai 
puikiai!

laiko

Norint gauti vięną ąr dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numeri' pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savb 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.

.. „.^.1........

NAUJIENOS Pattern DepE 
1739 S. flalited Su CBIrago,

Čia įdedu 15 centą it pralau 

atsiųsti man pavyzdi No.

' Mieors per Kflttfof
, •** • * irk V 'fc 4* ' »

Kivirčai dėl darbu 
|CięęW pasibaigė 
j Cęrny nenaudai

.... ..

j CICERO.—Lapkričio mėnesį 
pereitais metais miestelio irusi 
^ees pašalino iŠ Vietos viešųjų 

larbų superintendentų W. Galt 
Tas. Vataricijori paskyrė A.

(Vardas ir pavardč)

(Adresą*)

Ypsilanti, Mich. — Richard 
Streicher, 8 metų berniukas, 
kurį subadė peiliu kažkoks pa
mišėlis.

vietų ir A. Krupickas paliko 
superintendentu. Tas darbas 
neša $4‘,000 algos į' metus.

—Skurdžius.

Teatras ir Ekranas

nų gerų solistų, kurie yra labai 
geri aktoriai, tūri ir gerą cho
rų. Trečiame “Paryžiaus Gy- 
vėnimo” akte pasirodė ir bale
tas, kuris susilaukė nuo publi- 
kos ovacijų.

Orkestrų gabia) vedė senas 
operos dirigentas, Dr. Ernest 
Knocl).

Beiidrai, visa ‘Opera Com.ique* 
organizacija yra jauna, entu
ziastiška, gyvą ir atsilankiu
sieji į Auditorium teatrų pra
leis labai smagų ir linksmą va
karų.—c.

■seating arrangements at rehearsals 
L.the basses and tenors in front— 
dūt of forty-eight pairs of shoes, 
only two pairs Werert’t polished... 
•Brooks limping around in a new 
suit — he claims he fell down a 
flight of stairs... To notice that 
Milda Baronas is always radiant 
wheri tHat cėrtain party is present 
—why is it that when we preditt 
•his presehee, he never
and vice versa—so hereafter- 
lix Budrick assuming the role of 
guardian to the little giri in red 
Avearing a bib... To see Tony spanR 
■one of the girls who has had it com- 
ming to her for a long time... To 
wish for the one white rose at the 
Concert—būt it went’home with the 
original owner.
spring outfits on jiarade... Just to 
remind yoii that the Naujienos Va
jus Contestas isn’t over as yet, and 
that Chuck MatekUnas isn’t on top 
—when he is, we’ll cease asking for 
aid... Is there any such thing as 
“povver of suggestion”—we’ll see 
jFriday. A choi-us party after rehear- 
,sal this vveek—don’t misą this...

•—■ The Duchess.

shows up,
Fe-

1

Jaunų lietuvių 
bunco party

Jaunų lietuvių pulko tėvai ir 
mamytės rengia bunco įtarty 
iseredoj, kovo 27 d. VZoodihanų; 
svetainėje, kampas 38-čios ir 
Lime gatvių. Pelnas iš šitos, 
pramogos yra skiriamas Jau’nų 
Lietuvių Pulko organizacijos ir 
darbo palaikymui. Komisija 
prašo visų paremti šį .levų pa
rengimų kaip dovanomis, taip ir 
atsilankymu. Bus visiems sma
gu-

And the many new

Kiek

Mes Mokame Cash
Morgičiai geram stovy arba de 
f oliuoti, r-

‘ bet atstovaujame 
fondus. Greitas 
nežiūrint kokio didžio.

V ' ......... ... ' ' ■ ' ' ' '

Union Finąnce
: Corporation

State 4600
33 North La Šalie St

Mes neesame brokeriai, 
investmentų 

patarriavimas

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY 

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

‘ f z''. JL . * . / * •- * ■

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti Įvairių 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 MŪSIC SHOP 
Galite Nusipirkti, Parduoti, Pataisyti 
arba Išmainyti savo Instrumentus. Bū
gnus, Būgnų reikmenas, Smuikas, Kon
certinas, Trumpets, Klarnetus, Sak- 
safonus, Gitaras, AkordljonuS ir 1000 
kitu instrumentų. 914 W. Mąxvrell 
St. arti Sangamon St. CANal 6114. 
......................-......          V 1 . ...-... ... .................-.........

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

Čia 
susirasit 
ko 
tik 
jums reikia

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V. 
čepukaitė-Chap, 1534 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswick 9181.______________

Maliorius-Dekoratorius
PAINTING & DECORATING

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

NUO PARALYŽIAUS
FROM PARALYSIS

Už du dantis gavo po 
$18.00 kas savaitę 
BRIGHTON PARK.

laiko atgal Mrs. Downes vy
ras išmušė jai du dantis. Ji 
pasilaikė tuos dantis ir nuėjo 
pas teisėję są* diyorsp byla, Va- 
Įar teisėjas įsaĮ^ vyrui mokė
ti žmonai po $18.00 aliiųonijos 
kas savaitę pragyvenimui. Svar-' 
blausiais liudininkais byloje bu
vo du išmuštieji dantys.

ANGLIS
COAL

ANT ANT 
PATAISYMO 

IR
I I MODERNI-
| ' ZACIIOS
įV' NAMŲ.

Paryžiaus

“La Vie Parisięnne”
(“Paryžiaus Gyvenimas”’)
AUDITORIUM. — Linksma, 

lengvutė ir smagi New Yorko 
Opera Comiųue pirmadienį va
kare persistatė Chicagos publi
kai. Erdvioj Auditorium sa
lėje, kurių užpildė minia pub
likos, ji gražiai užsirekomenda
vo pastatydama scenoje melo- 
diiigų Offenbacho veikalų, “Lū 
Vie Pafisienne 
Gyvenimas”.

Opera yrą jauna
grupė, įsteigta apie 7 metus 
atgal, kurį yra phsiryžusi is- 

’pdpulerižuotiv publikoje “opera 
bouffe”, komiškųjų operų. Jų 
remia ir finansuoja keli New 
YorlU muzikos mėgėjai, kuriu 
priešakyje stovi prezidento 
Ė’opseVeĮto motina, jo. žmona, 
ir kiti žymljs žmones.

Lietuvaitė p-lė Paškevičiūtė 
gfūpėje

Ypatingai malonu patirti, kad 
Opera Comiųue grupėje randa
si ir viena lietuy^te, chicagie- 
tė, p-lė Sofija Paškeyičiutė.- 
Paske. Ji yra viena iš grupės 
solisčių, dainuojanti veikale, 
“ftoffmanno' Pasakos”. Tų ku
rinį . grupė • pastatys sekančią 
savaitę, nes Chicagoje žada vie
šėti dyi savaiti.

“La Vie Parisienne” pasiro
dė linksmas, melodingas kūri
nys, kurį grupė nežiūrint “pir
mosios nakties” kliūčių, pasta
tė Vykusiai. Ji tūri būrį jau-

Krupicką.
MiesteUo prezidentas ęerny 

tub biivo labai nepatėnkintas ir 
kreipėsi į teismą? Teisėjas 
Burke, Cook ąpskjl^o tęisme, 
nusprendė, kad prezidėntas te
gali skirti darbininkus į vietas 
ir juos paleisti.

Truįstees nutarė nenusileisti 
ir kreipėsi j ApeMacijos teismą. 
Kovo ii d. ,tas; teismas atmetė 
apskričio teismo nuosprendį ir 
pareiškė, kad pagal Cicero čar- 
terį trųsteės tūri teisę įhieste- 
lio darbininkus kontroliuoti, o 
ne vien prezįdeptas. Netrukus 
pa to W. Galias apleido savo

}• Apeliacijos teisinę

VERONIKA l&ĄŪSKIENE 
(po tėvais Mužaite)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 18 dieną, 2:00 valandą po 
plęt 1935 ni., sulaukus 42 me
tu amžiaus, gimus Panevėžio 
apskK,' Krekanavos pariip./ 
Baiboku kaime.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko ’ dideliame nuliitdimė 

vyrą Ąntaną-, dyi dukteris,' 
Bronislavą Valentiną ir Ėlz. 
biČtą, žentą Kazimierą, suhų 
Vinęentą, seserį ir švogeri Ek- 
bietą ir Joną' šervinskus, švo< 
gėri Stanislovą Šidlauską it 
giminės, o Lietuvoj brolį Sta- 

,l riisldva Mužą ir giminės.
1 . Runas pašarvotas randasi 

3438 S. Lowe Avė. Telefonas 
Yardš 5034, "

Laidotuvės ivyks ' šeštadienį, 
kovo 23 dieną, 8:00 vai. ryto 

r iš namu i šv. Jurgio parapijos 
įj bažnyčią', kilnoję atsibus gedU- 
L lingos pamaldos už velionės 
f stelą, o iš tąri bus nulydėta į 
> šv. • Kazimiero kabinės.

Visi’ a. a. Veronikos šidlaus- 
r kiehės giminės, draugai ir pa- 

žyątatai esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse if 
suteikti jai pabkutlni patafna1' 

' vihią ir atsisveikinimą.
į Nuliude liekame,
[ Vyras; Dukterys, žentas. Sumiš, 

Sfesęrys, švogeriai; Brolio
L ir. Giminės.
k 'Patarnauja laidotuvių direk-

J

(Mfata it i

PIRMYN
SHARPS and FLATS

PASKOLOS
FIRMŲ
MORttiClŲ fįfflTri

, 1-2-3-JŲ ImIIII
PAGYVK- II

. NIMŲ. *14? f]

j VYTAUTO
Buildįng and Loan Ass’n.

) V.' P. PlERZYNSKI, Secretary
> 4559 So. Paulina St.

Phone YARDS 0145
/ «"* ♦ -, * p f t- I • » - I • »

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis
WGES
1360 kilocycles

>. '-v « t- * ,rsi ' .Kr J f1 ' ■

Tikrai geros anglys
iš šiaur. Illinois

Furnace Lump .............«... $5.60
Nut ----------------------------- $5.35
Mine Run ..........  - J5.25

perkant nemažiau 4 tonų.

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

Telefonas Republic 5900
taipgi

’ 3721 E. 100 St.
Telefonas Sag. 4900 

įsteigta 1913 metais.

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Specialė kaina KELIEF pirkėjams 
$5.17 už toną - - 

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

Nėra dulkių.

REINER COAL CO.
Augštos rūšies anglis per 25 metus.

1 > 1804 W. 59th St.
Grovehill 1000*

Paralyžius arba Nuvytimas. Para
lyžius užgauna visokias dalis kūno 
visokiais budais, padaro bėjiegSmis 
rankas, kojas, nugara; 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.

PIENINĖ
DAIRY

< *

LEMONT DAIRY CO. 
840 W. 31 St.

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

RAKANDŲ Bargenai 
FURNITURE BARGAINS 

ll.I.J...... . , ■■■■ ...................m—..- m—.............—

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N.' Wesfern AVe.

Detalia rakandu skyrius, $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
£35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.

ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4

any 
help 

the 
had

shadė of blonde . . .
rescue Joė Draugeliai 
wiles of four females

gangėd up on him... To 
and Frank Jacob& do a

If you weren’t at rehearsal lašt 
Friday, or at the dinner dance Sat- 
utday, or at the Steponavičius' Cdh- 
cęrt, yoU’ve missed' oųt 0n a wholė 
lot. You’ve missed sečing1 one of the 
largest rehear^ąls we’ve had in a 
long time, you 'missed a grand timė 
at the HollywdO(i, and your friends 
and neighbors have probably tpld 
you of what you passed up Sunday.

You weren’t therą to hęar one df 
Georgie’s brasš men say he’d 
shaved his “cookie duster” off ’eausę 
his giri said it tickled, and to won- 
der how Lil Stųpat čould haVe beeh 
so positive tkat it didn’t... Or to 
observe that Frank Pūkis štili goes 
fdr 
To 
from 
who
see Stash 
little fancy stepping between ses- 
siorts at the- bar... To rejoice that 
you can’t see yoųrself as others seo 
you, after watching the A-ah in Ci- 
ribiribin... To smėli the oriibns dh 
ceftain people after the chop-suey... 
An! engagemerit party for Anh this 
Saturday — and June not so f ar in 
the ofling... Bruno Škever mušt have 
bėen Ibokirig througlj the wrong erid 
of a tėlešėope when he sėlečt- 
ed Paul to argue with... Were 
those green Cafnations originally 
ygteen, or wėre the mhny 
green-tipped rioses present duę to 
sfdinethihę else... To enjoy the new

Siunčiame Gėlės Telėgramu i viso 
pasaulio dalis.

LO V EIKI S 
KVIETKININKAS

Gėlos vestuvėms, bukietams ir 

3316 & Halsted SL 
Phone Boulevard 7314. Chicago, III.

Panedėlj
Seredą ir 
Pėtnyčią

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

^TAIPGI> ■»'. . i. t* : i'f . '4.

9 vai. vakare
t ■ ‘'

i iš; stoties 
t WSBC

kiekvieną seredą
KzikS
PROGRAMAS.

Į './'.į*-' ; I !.<■ I,; į 1 r
................ . " ...... 'III ........... ... .........
IHlO^fi-lli'tlI

Gerkit ir Reikalaukit

' KSf

BOILERIŲ Taisymas
BOILER REPAIRING

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

ViBOH. Alinta
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Boirbon

Lietuviško.

Degtini*

ANTER t i f..jagg

MutualLifluorCo.
4707 S. Halsted St

Teį YARpa OSO?

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boilerių taisymą ir nitavimą 
sekanti syki paveskite mums 
r ACEWELD CO.

1462 S. Wabash Avė.
Telefonas dieną Calumet 6884 

naktį Lakvięw 5490

BUD. Kontraktoriai
BUILDING CONTRACTORS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25 a IKI 35% 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
supply co;

1635 W. Divfeiori SL 
kampas Marshfield

ŽELVIS BUILDING CO. 
KONTRAKTORIAI

Statom naujus ir t’aisom senus na
mus. Muro, Cemento, Medžio ir Stog- 
dengyste. Lengvi išmokesčiai ar
ba cash. Gaisro apkainavimhš 
(statementai) ant namų ir rakandų.

3358'So. Lituanika Avė.
Tel. Boulevard 6327.

’ GYDUOLES
MEDICLNE

PAGELBA INKSTAMS
Tai vaistai, kurs numalšina skausmų 
pečiuose, pagelbsti inkstams, geras 
nuo pūslės uždegimo, nuo skausmo 
strėnose, nuo skaudaus ar perdažno 
šiapinimos.

Padarytas iš švariausių dalių.
Viena pilė prieš kiekviena valgi, 

dvi vandens stikle prieš gulsiant.
Kaihk 60d., per paštų 65c.

Rezultatai garantuoti arba graži
name pinigus.

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

KNYGOS
BOOKS

Senu ir naujų lietuvišku knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
,1739 So.* Halsted St.. Chicago. 111
■ -.1111 III) imilBI I I II u ii II •„^iilll.n I.ĮMilįB1 I I II..... l' «įl
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STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai-

'SyiYlO VTl-* X a

darbą.
16 So. Halsted Street, 
TeL VlCtory 4965.

RADIO INŽINIERIAI
RADIOENGINEERS

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 
Avėnue. * M. Shills, biznio vedėjas 
ir elektros inžinierius.

FULLPACK
NOSLACK 
FllLING

ALWAYS UH1FORM 
... dependable

J>j»e Tfcfce

25t>uncesfor25^
MIlttONS OF POUNDS HAVE BEEN

UŠED B¥ OUR GpVėRHMtMT Į
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Palikimų teisinas negali atsiginti nuo 
Kelly “giminių”

•"T*-

‘♦žmonos”, “vaikai”, “cioces” iš visų Amerikos kampų 
reikalauja $160,000 turto

■ iii....i imi m ii

Jeigu ne vienas vargas, tai 
kitas. Palikimų teismas, išvil- 
kęs aikštėn skandalą ryšy su 
$160,000 turtu, kurį paliko tur
tingas elgeta James Thomas 
Kelly, neilgai džiaugėsi pasiun* 
tęs 7 lietuvius į kalėjimą ir 
išgelbėjęs tą turtą valstijai. ,

Vos teisėjas O’Connell spėjo 
įkalinti vieniems metams lietu
vius Butmanienę, grab. Bagdo
ną, adv. Waitčių ir kitus, tuoj 
jį apniko būriai, 
nių”.

Ištikrųjų, jei 
galima pasakyti, 
vo didžiausias
daugpatis — Amerikoje, turėjo 
vaikų visuose Amerikos kam
puose, o jau ęiocių, dėdžių, švo- 
gerių, žentų, marčių — tai nei 
neskaityk. Jeigu tikėti skaitli
nėmis, tai jis buvo produkty- 
viškesnis vaikų atžvilgiu, negu 
Turkijos emirai, kurie turėda
vo ištisus haremus parinktų 
gražuolių.

Palikimų teismas dabar kiek
vieną dieną gauna laiškus iš vi
sos Amerikos, 
bažijasi 
giminės 
tenzijas 
paliko.

Iš tų
kad Kelly gimęs ne vieną kar
tą, bet tiek kartų, kiek į pali
kimų teismą atėjo laiškų. Pa
vyzdžiui, jis gimė Bostone, Phi-

įiimiyil^iyi Ulini

ladelphijoje, Chicagoje, New 
Yorke, Los Angeles, St. Louise, 
New Orlcanse, Ciceroje, Mil- 
waukee, Racine, Detroite, 
Grand Rapids, Rochesteryje, N.

tina. Automobilis ją suvaži
nėjo prie kumpo Iowa ir \Ves- 
tern gatvių, šoferis nesustojo, 
bet sužalojęs moteriškę pasi
leido bėgti kiek greitas.

Vakar taipgi buvo užmuš
tas 45 metų vyras, kurio pa
vardė nežinoma. .lis dėvėjo 
kailinį Švarką ir dvi poras 
kelnių.

minios “gimi-

visiems tikėti, 
kad Kelly bu- 
bigamistas —

kurių autoriai 
esą mirusio pabaltos 
ir pareiškia savo pre- 
prie turto, kurį Kelly

laiškų pasirodo taipgi,

“Naujienų” “News- 
boy” apie Bridge- 
porto biznierius

Bučemės, grosernės, apie pa
tenkinimą, mokslišką patar
navimą, etc.

BRIDGEPORT — Įėjus į bile 
krautuvę tuoj galima įspėti štai 
ką. Jeigu krautuvininkas par
duoda geros rūšies reikmenis 
ir mandagiai patarnauja, tai 
“Naujienas” jis skaito arba už
sisakys. Pas tokius biznierius” 
visuomet lankosi nuolatiniai 
klijentai, nors kai kuomet 
jiems reikia ir, kelis blokus pa
žygiuoti iki krautuvės.

Pas Frankį D>kšą, Meat Mar- 
ket ir Grocery, visuomet užlai
komi geri valgomi produktai, 
visuomet nebrangios kainos, 
visuomet pirkėjai yra užganė
dinami. šiomis dienomis Dikšas 
turi išpardavimą Gavėnios lai
kui pritaikytų produktų. Už
eikite kartą pasipirkti, tuomet 
liksite jo nuolatiniu kostume- 
riu. 3341 Lituanica avė.

P-as Vaitkus, Delicatessen ir 
Grocery, 3310 Lituanica avė., 
specialiai yra prisirengęs su
teikti savo kostumeriartis įvai
rių skanėsių gavėnios pasnin
kams. Pamėginkite ir tamsta, 

a » a 
laidotuvėms ar- 
pramogoms rei-

Vestuvėms, 
ba kitokioms 
kalingus puikius automobilius 
išnuomoja Mrs. Martinkienės 
Livery įstaiga, 3315 Lituanica 
avė.

ne vienais 
ir

Jis taipgi gimė 
metais, bet 1870 metais, 
1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 
1877, 1878, 1879, 1880, 1881. 
Vienu ir tuo pačiu laiku, jis 
buvo 54, 55, 56, 57, 58 etc. me
tų amžiaus.

Nestebėtina, kad ir teisėjui 
ir investigatoriui Jack Rubens 
galvos sukasi. Vienas iš tų ne
va vaikų, žmonų, ciocių ir dė
džių tvirtina, kad juos su Kel
ly riša toks ir toks ryšis, kad 
apart jų velionis neturėjęs jo
kių kitų giminių, ir kad jiems 
priklausąs visas jo turtas. Atei
na kitas laiškas ir tame vėl tas 
pats tvirtinama. Visi laiškų, au
toriai ypatingai pabrėžia <tą 
faktą, jog jiems priklausą pini
gai ir iš to teisėjas sprendžia, 
kad tie neva giminės nėra 
kita, kaip prigavikai.

Dėl palikimo dabartiniu 
ku kalėjime sėdi ir laukia
los, balandžio 22 d., chicagie- 
čiai Butmanienė, Thomas But- 
man—sūnus, J. J. Bagdonas, 
adv. Waitches, N. Radis, J. 
Dailydė ir kun. P. Zalink. Jie 
suklastavo testamentą, bandy
dami pinigus pasisavinti.

Lietuvos Valstybes 
Teatro artistas Ole 
ka Žilinskas Chicagoj
Atvyks ^netrukus su,. “Moscow 
Art Theatre” aktorių grupe

kas

lai- 
by-

Place”, 3600 Lowe avė., o bu- 
Čemės visus gerus fikčerius 
parduoda pigiai už “kėš”.

»
Iš Centrinio Illinois

Jurgis Janulis ir K. Usauskas 
pupirko aludę prie 34tfa St., bet 
prieš keliolika dienų persikėlė 
į patogesnę ir erdvesnę vietą, 
837 W. 34th PI. Jiedu parvykę 
iš Harrisburg, III. mainieriai. 
Centrinio Illinojaus mainieriai 
ir kaimynai užeikite į naujai 
pradėtą biznį apsišildyti arba 
prasivėdinti.

•Norintieji gerų, švarių valgo
mų produktų, užeikite pas Sta- 
siulj, 3300 So. Union avė. Sta- 
siulis yra mandagus Centrali
nio Illinojaus biznierius.

» » »
Obelenis, 701 W. 31 St. Ta

vern teikia tikrai inteligentiš
ką patarnavimą, nes jų sūnūs, 
užbaigęs universiteto mokslus, 
prigelbsti tėvams biznyje. Pas 
Obelenį dalinai kafeiterijos ma
dos patarnavimas: gėrimai pa
duodami už “kėš”, o sandvičj 
pats pasiimi.

« » »
Ridisevičius ir buvusios Jaka- «

vičienės, jo žmonos, švarus ir 
jaukus tavern, 701 W. 31 St. 
Prie alaus ir gėrimų duodama 
žuvis arba lunčius.

“N.” Newsboy.

Netolimoje ateityje Chicagon 
atvyks Lietuvos Valstybės te
atro artistas Oleka Žilinskas. 
Jis yra narys nesenai Amerikon 
atvykusios grupės aktorių iš 
Maskvos Dailės Teatro, “Mos- 
cow Art Theatre”. Ta grupė 
stato išimtinai rusų autoriaus 
čekovo veikalus. ( <

Kartu, su kitais artistais, p. 
Oleka-Žilinskas pasirodys Au
ditorium Theatre, kur vaidins 
per savaitę—daugiau laiko. Da
bartiniu laiku Moscow Dailės 
Teatras gastroliuoja New Yor
ke, iš kur trauks Į vakarus, ir 
užsuks Chicagon.
Lietuviai vis dažniau minimi) 

profesionalėj scenoj
Paskutiniu laiku lietuvių var

das ėmė vis dažniau ir dažniau 
skambėti Amerikos profesiona
lėj scenoje. Nesenai laikraščiai, 
nors klaidingai, bet pranešė apie 
garsios dainininkės iš Kauno 
Operos atvykimą Amerikon (jie. 
turėjo omenyje lenkų daininin
kę p. Turska-Bandrowska).

Newarko, N. J. operoje pa
sekmingai dainavo . chicagie- 
čiams gerai pažįstama lietuvai
tė dainininke, p. Ona Katkaus- 
kaitė.

“Samson ir Delila” operoje 
Chicagoje gražiai užsirekomen
davo dainininkė; p. Elena*'Bar- 
tush.

Vienas iš rimtųjų muzikos 
žurnalų, “Musical Courier” pla
čiai rašė apie lietuvių kompozi
torių, J. Žilevičių, kuris dabar
tiniu* laiku gyvena ElizabetheJ 
Tas žurnalas taipgi išspausdi
no Žilevičiaus straipsnį apie 
muzikalius instrumentus.

Nemažą sensaciją sukėlė ži
nia, kad Amerikon atvyksta pą. 
skilbęs Lietuvos Valstybės Ba
letas—National Ballet of Lith-I 
Uanra, kuris pasekmingai gat* 
troliavo Anglijoje.

Trumpą laiką atgal labai 
[palankių komentarų iš anglų 
spaudos susilaukė chicagietis 
šokėjas, Vytautas F. Beliajus.

Gi pereitą sezoną Chicagos 
operos artistų sąstato figūravo' 
dviejų lietuvių vardai, p. Bar
baros Drangelienės-Darlys ir 
Prano JakaviČiaus. Jie bus ope
ros solistų tarpe ir ateinantį 
sezoną. P-a Drangelienė, ilgiau 
dalyvaujanti operoje ir jau pa
dariusi savo debiutą, susilaukė 
pritarimo anglų spaudoje.

Chicagos lietuvaitė, p-lė S. 
Paškevičiūtė yra solistė “Opera

liotlivia Cll7oiainC! Comi<Iue” srrMje, kuri pirma- 
iJlvLtlVlo ollZivlDlad dienį atvyko Chicagon ir vaidi- 

. • . • • j |na “Auditorium” teatre.gatviakanui-tro- 
kui susidūrus

Kolizija įvyko prie 26-tos ir 
Rockwell; užmušė moteriškę 
it pabėgo

NAUJIENOS, Chicago,

t

Senator David I. Wal»h

Trys senatoriai, , kurie laikė 
konferenciją dėl ,Wagnero įneš
to darbo biliaus. Tas bilius rei-, 
kalauja panaikinimo taip vadi
namų “kompaničnų” unijų, ko
lektyvių sutarčių ir įkūrimo pa
stovios tarybos ginčams spręsti

Senator Robert F. Wagnerį

Trečiadienis, kovo 20, 1935
. , ............................................ .....

lingi jokie “spešel” kostiumai., ■ " .. ...................... . .
Kandidatės, kurios nori dalyvau- pi IICC|C|C|1 Ali C 
ti šiame konkurse, gali tuojau ULMddls ICU MU3 
užsiregistruoti pas p. J. Rim- ( V.......... —.... ................... ... .... . .
tižių, krautuvėje adresu 4903 
\Vest 14th Street, Cicero. 

—Rengimo Komitetas.

Išleido naują telefo 
nų knygą

Illnois Bell Telephone Co., 
vakar išleido naują telefonų 
knygą. Naujasis vardų sąra
šas yra 48 puslapiais didesnis 
už pirmesnį ir išviso

SPORTAS

turi

FIS-ŠIANDIEN ČEMPIONAS 
CHER RISIS SU SMITH

Business Service 
Biznio Patarnavimas 

^^^•»^IW*-<»^»,-*^**^W-**^****>**-*^^**—«*^*-^**s»***** .. ......

LOUIS MEITUS ROOFING
COMČANY

Visokios rūšies stogai pataisomi ir 
perdengiami. 

SPECIALIS PATARNAVIMAS 
STOGU 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.

v

dulai, Kučinskai, Jonikai ir 
Gailevičiai.

Tokia kompanija suėjusi į 
daiktą negalėjo neturėti “good 
time”. Spejant apie geruo
sius laikus, kuriuos jie ten tu
rėjo kartu su Juozu ir links
ma p. V. Pučkorienė, rašantis 
apgailestauja, kad jam ten ne
teko būti.

čia verta pridurti, kad p. 
Pučkoriene pagarsėjusi visam 
Roselande kaipo ekspertė kek
sų kepėja. J. Pučkorius yra 
veiklus narys keliose organi
zacijose ir vadovauja vietiniai 
SLA. kuopai. Jų supus Keis
tutis jau yra baigęs High 
School, o duktė-Aldona, ją 
pradėjo lankyti.

western universiteto, profeso
riauti Belgijoje. Jis yra nervų 
specialistas.

Jolielt kalėjime buvo uždary
tas Willis Wiantland, 42 metų 
Ottawa gyventojas, kuris vogė 
auksą, nuo numirėlių dantų.

Vyrams pavojus pra
ėjo. Kelnių jau dau

giau nebenumaus

Marigold Gardens svetainėje 
šiandien susirems, taip sakant, 
patyrimas ir ilgų metų išsilavi
nimas su jaunyste, vikrumu ir 
jėga. Kieno pusėje bus per
galė, sunku pasakyti.

Iš vienos pusės stos Midget 
Fischer, pusiau sunkiojo svo
rio čempionas. Jis ritasi jau pei 
eilę metų. Galima sakyti, yra 
veteranas. Jo oponentu bus 
Clarence Smith, chicagietis, ku
ris visai neseniai laimėjo ama- 
torių čempionatą. Kai prieš ke
lis menesius jis pradėjo ristis, 
kaip profesionalas, tai sukėlė 
tikrą sensaciją. Jokis ristikas 
jam negalėjo pastoti kelią, — 
visus jis įveikė.

Pasiliko tik čempionas Fis
cher, kurį jis bandys šį vakarą 
nuvainikitoti. Ar jis turės pa
kankamai patyrimo, kad tai pa. 
daryti, žinoma, kitas klausi
mas.-

Be to, kaip• ir paprastai, ri
sis dar keturios poros gerų ris- 
tikų.

Visokios lazdos. Žemos kainos. 
Darome apskaitliavimus. 

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

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

lome ir netaisome uždangalus.
—X—

in. 
pa- 
va-

OKSAS EKPRESS. Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Svečiai. Franklin 
County Egg — $5.85 — 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.85). Pristatom vi
sokiu kitų rūšių anglių pigiai. Per- 
kraustom 4 ir 6 kambarių rakandus 
— nuo pirmų lubu iki pirmų lubų, 
už $4.00 iki $6.00. Pianai $2.00 extra. 
šaukite John Oksas. 2649 W. 48rd St 
Tel. LAFAYETTE 8980.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

FIKČERIAI, įrengimas, pataisy
mas, švino darbas, pertaisymas, de
koravimas visokiu krautuvių, o taip
gi duodame staką krautuvės atidary
mui už viena įmokėjimą ant rankų.

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

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

Mes perkame ir parduodame nau
jus ir vartotus įrengimus.

Pamatykit mus pirmiausia.
GREEK AMERICAN STORE 

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

VAKAR IR 
ŠIANDIEN

5 jauni banditai apiplėšė E. 
J. Brach & Co. saldainių dirb
tuvę, 4656 W. Kinzie avenue. 
Pasiėmė $2,500.

17 metų jaunuoliai, William 
Bryant, 6552 Dorchester avė., 
ir Peggy Rappley, 6145 Wood- 
lawn avenue, norėjo apsivesti. 
Jie “elopino” į Crown Point, 
bet nedaaivarė iki ten, kai su
gedo automobilio apark plūgas. 
Nebuvo vedybų dėl spark plūgo. 
, ♦

Chicagos žydai išėjo viešai 
prieš Newton Jenkins,. trečio
sios partijos kandidatą j majo
rus. žydai sako, kad jis einąs 
ranka rankon su hitlerininkais 
žydų klausime.

I * - ’
Vakar Chicagoje buvo palai

dotas žymus negrų artistas, 
Richard Berry Harrison.

*

60 kartų numovė kelnes ki
tiems, bet 61-rnų kartą jiems 

jas numovė
r.,, i**1. i"i"*' 11i""’ ■ r

, i k 4 U m. ' '

Pavojus Chicagos vyrams 
praėjo.
gali kelnes dėvėti, ir kad nie
kas jų nebenumaus.

Pavojų prašalino budrus 
Chicagos policistąi 
tris jaunus vagilius bandanti 
apiplėšti rūbų krautuvę. Juos 
suėmė ir pasirodė, kad-trio 
sudarė jauni vyrukai: Casper 
Stevens, James Moore Ir Harry 
Berger. Visi iš rytinės Chi
cagos dalies.

Kvočiami jie prisipažino 
pradėję naujo stiliaus vagys-1 
tęs. Apiplėšę žmogų, jie nu
maudavo jam kelnes, kad jų 
nesivytų. Taip numovė kel
nes 60-čiai aukų, bet 61-mą 
kartą nepasisekė. Vėliau po
licija suėmė ir keturias mer
ginas, kurios kartais prigerė
davo vagiliams kelnių mo
vime.

Dabar žinos, kad

pamatę,

Improvement Klubas 
rengiasi 30 metų 

jubiliejui

Nelauktas vakarėlis 
pagerbimui Juozo 

Pučkoriaus

Išparduodame Baru Fikčerius. viso
kio didžio su Coil Baksais ir Sinkom. 

Storų fikčerius dėl byle ku- 
1 ‘ re- 

____ _ _ __ ____ Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm netm pirkaite kitur. 

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. , CALumet 5269

Taipgi Storu fikčerius dėl byle 
frio biznio iškaitant svarstykles, 
gisterius ir ice baksus. Cnsh i

PRANEŠIMAI
-

Humboldt Park Lietuvių Politikos 
kliubo mėnesinis^ susirinkimas įvyks 
kovo 21 d. 1935 m. 8 vai. vak. Almi- 
ro Simans svet.,, 1640 N. Hancack 
St. Gerbiami kliubo nariai malonė
kite būti susirinkime ir atsiveskite 
naujų narių, taipgi yra kvečiami se
nieji nariai sugrįžti, bus priimami be 
įstojimo. Valdyba.

DIGESTIBLE 
AS MILK 
ITSELF1,

A splendid čheese 
food for children

It spreads 
sllces 

toasts
melts

BILLTGHEIM CO^PANY 
KRAUTUVĖMS ĮTAISAI

Nauji ir Perbudavoti Barams, 
uUnchniimiams, Bučemčm, Kepyk- 
om, Delicatessen įtaisai, ir t L 

Specialus Įtaisai ant Užsakymo. Per
kam Senus arba Priimam i Mainus. 

1607-11 So. State St.
VICtory 8870

TAVERNO FIKČERIAI pardavi
mui, ledaunė dėl 10 bačkų alaus ir 
kiti įrengimai. J. Karnielskis, 4601 
S. Hermitage Avė.

MisceĮĮaneous 
įvairus

MALKOS 
Truputi ugnies pagadintos 

DIDELIS VEŽIMAS 
$2.50 SU PRISTATYMU 

ACE MILL BY-PRODUCTS CO. 
2509 W. Cermak Rd.. 

Rockwell 3583

Personai
PAIEŠKAU Joe Šoris, gyvena 

Brighton Parke. Meldžiu atsišaukti 
per laišką Šiuo adresu Ben. Rudak, 
Oak Forest Inst. Ward 52, Oak 
Forest. 111.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

DEGTINĖS pardavinėtojai. Dide
lis komisas. Pardavinėti pagarsėju
sius degtine ir vyną. Apsaugota 
pirklyste. Pilna kooperacija. Duosi
me adresus. Avansas, jeigu busite 
atsakanti tam darbui. ROXY LIQUOR 
CORPORATION, 810 W. Madison St.

Siutai ir Topkautai
DEL VELYKŲ <Kifl A t!A PADAROM ant 'P|M Ali 
UŽSAKYMO I VaVV 

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

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

8516 SO. HALSTED STREET

Rinks iškilmėms “Klubo Auk
lėtinę”, ją gausiai apdovanosCo, vįcė-prezi- 

jAii, miręs sau
sio 30 d., paliko $200,000 turto, 
Taip paaiškėjo palikimų tęįsmę.

Mirė žymus advokatas ir ra
šytojas Andrew Sherįff, 63 me
tų amžiaus^ 1220į Ni State St

< ■ V-.5.-’' /'■?.
• ■ .

Departaihentiuė krautuvu Car- 
son, Pirie, Scott (įoknpany pa
skelbė remontuošiapti savo 
krautuvę ir tam tįkslui pralei- 
sianti pusantro m|liono.

(lentas For Rent
CICERO.—Lietuvių Improve- 

ment Kliubas praneša vietos 
lietuviams negirdėtą naujieną. 
Kliubas apvaikščios savo 30 me
tų pūbilięjų balandžio 7 d., ir 
yra nusitaręs prašytį švečių 
atsilankiusių j tas 'iškilmes, i j- 
rinkti vieną vietinę merginą 
“Kliubo Auklėtinę”. Kliubas tą 
išrinktą j ą merginą apdovanos 
gražia dovana. Dovanas gaus 
ir dvi kitos pirmesnės mergi
nos. Daugiausiai balsų gavusi] 
gaus $30,00 prizą, ‘antra —- 
$15.200, o trečioji—$5.00.

Kliubas yra nusistatęs į k^n- 
testą priimti tik 30 kandidačių, 
nuo 16 rnetų iki 25 metų am
žiaus, bė skirtumo pažiūrų. Kan
didatė turį būti išgyvenusi Ci- 
ceroje nemažiau kaip , 5 metus. 
„JKoptęstantėms nebus reika-

STORAS ant rendos su kamba
riais, 7446 Archer. Avė., Summit 
Tinka dėl Ice Cream, Lunch, Ba- 
kery, Cleanerio, Beauty Parlor, Ta
vern. Nėra tokio biznio aplinkui. 
;Renda $20.00.

MORKUS, 
5529 So. Neva Avė. 
Tel. Prospect 2559CLASSIFIEDADSgeras

Bandžai suėmė Tmns-Ame«
BIZNIO PRAPERTĖ .grosernfi ir 

bučemC, gera dėl tavemo. parduosiu 
arba mainysiu. Tel. Cedarcrest 1773.

PARSIDUODA Tavern biznis iš
dirbtas gerai, prieš Stock Yardų. 
renda pigi. 4852 So. Ashland Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

GĘAŽUS TAVERNAS, turi bū
ti greit parduotas. Parduosiu pi
giai. Biznis gerai išdirbtas ir geri 
fixteriai. Yra visi reikalingi laisniai. 
Kreipkitės: 2515 W. 59th St.

TAVERN PARDAVIMUI pigiai 
gera vieta, cash arba mainysiu , i 
automobili. 4941 So. Ashland Ava.

gia “surprise pate”.
{ ją atsilankė daugelis rose 

landiečių, tarp kurių buvo pp.Įtė Chicagos mokslinink
St. Mary’s ligoninėje mirė 

moteriiškė A n na Tėslūk, 2340i lanuiecių, įurp kukiu du v
>-l Narbutai, Dambrauskai,

Geri produktai — 
patarnavimas

Pranas Vaičkus, prie 35th St. 
ir Lowe avė., sumanus ir gabus 
bučernės ir grosemės savinin
kas. Pas jį kostumeriai ateina 
pralenkdami jiems artimesnes 
bučemes. Geri produktai, ge
ras patarnavimas.

Vaičkaus kaimynai: Pranas 
Klupias, prie Sftth ir Lowe avė., 
pirmiau laikė Jbučernę, bet da
bar atidarė nai^jąį gražiai įfar 
riai įrengtą “Lowe Avė. Frank’s Iowa Street, dviejų vaikų mo

I • * « • ......................... . • • -, ♦<

ROSELAND — Jeigu roke- 
BRIDGEPORT — 7 žmones, Į landietis p. Pučkorius, 10049 

tarp jų vienas lietuvis buvo Perry avenue, nebūtų Juozu, 
sužeistas, kai gatviakaris ir tai pereitas šeštadienis nebūtų 
trokas susidūrė prie kampo išskyręs niekuo ypatingu nuo 
26-tos ir Rockwell gatvių. Ne-Į kitų šeštadienių. Bet pasitai- 
laimė įvyko vakar anksti rytą. 
Sužeistasis lietuvis yra Stepo
nas Drigotas, 45 metų, 3231 S. 
Ęmerald avenue.

Žuvo dviejų vaikų motina 
St. Mary’s ligoninėje

kė, kad jis yra Juozu, todėl, ^eme rmns-Ame-
išsiuntę jį į miestą “įvairiais |ckan Freight Linęs troką tarp 
reikalais”, Pučkoriaus draugai Kentland ir Moroęco, Indianoje, 
susirinko jo namuose ateinan-pr pavogė $4,000 vertės degti- 
čios varduves pažymėti sma- n®s $3,500 vertės maliavų.

M.-------- i-----------I ; ;

Belgijos universitetas pakvie-

b?7'i A-■■ „.n)A •-< jA-

v Business Service 
pianilo Pątąrąąidn|*s____

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinš mokestis. 
Expertu patarimas visOsė namu savi
ninku ir rendaunlnku 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 West Divisoin St. 
( Tel. Armitage 2951 ..

Mes esame jau šiuo adresu virš 50 mat.




