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Atstovų butas priėmė ex-kareiviu bonusu bilių
Del bonusų siūlo pra
vesti pinigų infliaciją
Priėmė pasiūlymą pravesti pinigų infliaci 

ją ir išmokėti ex-kareviams 
$2,000,000,000 bonusais

WASHINGTON, kovo 22. —Atstovų butas šiandie galutinai 
priėmė Patnam bilių, kuris pasiūlo pravesti pinigų infliaciją, 
prispausdinti krūvas naujų pinigų ir tais naujais pinigais išmo
kėti $2,000,000,000 bonusais tiems ex-kareiviams, kurie yra tar
navę kariuomenėje laike pasaulinio karo.

Bilius liko priimtas 318 balsų prieš 90, arba daugiau negu 
dviem trečdaliais balsų, taip kad jis lengvai gali praeiti atstovų 
bute ir virš prezidento veto. Prezidentas gi jau* kelis sykius 
prigrūmojo vetuoti kokį nors kongreso nutarimą išmokėti dabar 
ex-kareivių bonusus.

Manoma, kad Patnam bilius praeis ir senate, tečiaus abejo
jama, ar pasiseks tą bilių pravesti senate išnaujo, jei preziden
tas jį vetuotų, nes tada reikėtų dviejų trečdalių balsų.

(Tą bilių jau pereitam posėdy buvo priėmęs atstovų butas, 
bet jis sukliuvo senate ir negalėjo praeiti virš prezidento veto, 
Ex-ka<eivių yra gavę bonusus, kurie bus išmokėti 1945 m. Da
bartiniu* nutarimu, tie bonusai butų atmokėti tuojaus. Didžiu
ma ex-kareivių dabar yra išsiėmę paskolomis iš valdžios didesnę 
dalį jiems priklausančių bonusų).

M
Misteriškas robotas-lėktuvas, kuris priklauso'Amerikos valdžiai. Su keturiais žmonėmis jis 

sikele iš Oakland, Cal., išbandyti radio kompaso praktiškumą ir naudingumą
pa-

Lietuvos kiaulės Rusijai
Rusija šaudo žmog 

žudžius
MASKVA, kovo 22. — Rusija 

pradėjo šaudyti ir paprastus 
kriminalistus. Trys jauni dar
bininkai liko sušaudyti už už
mušimą moteries laike plėšimo. 
Tai yra pirmas atsitikimas, kad 
irž paprastą žmogžudystę, netu
rinčią jokios politinės reikšmės, 
liko išneštas mirties nuospren
dis.

Nepasisekė apiplėšti 
Wilson skerdyklą

Naujas bilius prieš 
ateivius. Illinois 

legislaturoje

Norvegijoje sudary
ta vienos Darbo 

. f į • ... ■’» •

partijos valdžia

Vokiečiai reikalaus teisės 
laikyti dideli karo laivyną

—- --------------1,.a,—

Amerika švelniai pasmerkė sutarčių laužytojus. Tautų sąjungos 
šaukiąnepakąstąsusirinkimą

Sovietų Rusija jau 
supirko Lietuvoje 

130,000 kiaulių
Bet tai yra tik dalis Rusijos 

$2,000,000 kiaulių) pirkinio 
Lietuvoje

SPRINGFIELD, III., kovo 22. 
—Puolimas svetimšalių, matyt, 
pasidarė populiaris dalykas Illi
nois valstijos legislaturoje.

Atstovas Charles Weber iš 
Chicago įnešė valstijos atstovų 
bute bilių, kuris įvestų regist
ravimą visų Illinois valstijoje 
gyvenančių ateivių, kurie dar 
nėra patapę šios šalies pilie
čiais. Tokie ateiviai, sidig We- 
ber biliaus, turėtų registruotis 
registracijos ir švietimo depar
tamente.

Pirmiau įneštas Sinnet bilius 
taiko ne tik įvesti svetimšalių 
registracjią, bet ir pašalinti juos 
iš visų darbų ir atimti jiems vi
sokias pašelpas.

OSLO, Norvegijoj, kovo 22. 
-—Premjeras Johan Nygaards- 
vald pristatė karaliui Haakon 
savo sudarytą kabinetą, kuris 
užims vietą buvusio premiero 
Johan Mowinckel valdžios. Nau
jasis kabinetas tapo sudarytas 
vien tik iš Darbo partijos nuo
saikiojo sparno narių.

Naujasis premjeras Nygaard- 
svold yra šešis metus gyvenęs 
Amerikoje.

Raudonas sniegas iš 
gąsdino Turkijos 

gyventojus

Dulkių audros pasie 
kė ir Chicago

CHICAGO. —Atėjusios iŠ va
karų dulkių audros pasiekė ir 
Chicago, kur jos irgi daro di
delių nesmagumų. Bet visgi jos 
nėra taip baisios, kaip buvo va
karinėse valstijose ir yra daug 
mažesnės, negu pasireiškė ki
tuose Illinois miestuose. Dulkių 
debesiai užtemdė saulę, prine
šė dulkių j namus ir apsunkino 
kvėpavimų. Jei dabar pradėtų 
lyti, tai lietus butų purvinas.

ISTABUL, Turkijoj, k. 22. — 
Raudonas sniegas iškrito šiaur- 
rytinėj Turkijoj, storai paden
gęs rausvomis snieguolėmis 
apie 100 ketv. mylių plotą. Tas 
sniegas labai išgąsdino prieta
ringus gyventojus, kurie dabar 
pranašauja visokiausias nelai
mes.

Priežastis tokio nepaprasto 
sniego nežinoma.

5PRINGFIELD, III., k. 22. — 
Iš 16 žmonių, kurie liko sugaų 
ti girtaujant, tapo atimtos be- 
darbij pašelpos.

_QRFI
Chicagai ir apielinkei tedera* 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia giedra ir biskį 
šalčiau.

Saulė teka 5:50, leidžiasi 6.> 
04.

Mergina nudurė jau
ną rašytoją

NEW ORLEANS, La., k. 22. 
—Marian King, 23 m., buvusi 
laikraštininkė, dirbusi prie lailL 
raščių įvairiuose miestuose, 
“Nųt” naktiniame kliube nedi
deliu peiliu smugiu į širdį nu
dūrė jauną žurnalų rašytoją 
John Irving Pierce, 28 m., iš 
Jackson, Michigan, universiteto 
studentą.

Mergina atsisakė duoti kokių 
nors paaiškinimų, nes tai esąs 
“asmeniškas dalykas“ 
laikyta policijos.

Ji su4-

WASHINGTON, k. 22. -Se
natas patvirtino paskyrimą 
Charles T. Fisher, Jr., iš Det
roito, direktorium Rekonstruk
cijos Finansų Korp. :

WASHINGTON, kovo 22. — 
Valstybės sekretorius Hali po 
ilgos tylos dėl politinio krizio 
Europoj, švelniai pabarė Vokie
tiją už laužymą sutarties. Jis 
dagi nė neįvardijos Vokietijos, 
tik pasmerkė vis didėjančius 
valstybių palinkimus laužyti su
tartis.
Tautų sąjungos taryba susi

rinks pradžioj bal. mėn.
GENEVA, kovo 22. — Ofi

cialiai paskelbta, kad yra šau
kiamas nepaprastas tautų są
jungos tarybos susirinkimas 
apsvarstyti Francijos skundą 
prieš Vokietiją dėl pastarosios 
laužymo Versallės sutarties. Su
sirinkimas įvyks pradžioj balan
džio mėn., bet diena dar nenu
statyta.
Kitos valstybės irgi nori atsi- 

ginkluoti
VIENNA, kovo 22. — Vokie

tijai pradėjus atsiginkluoti ir 
įvedus konskriptuotą armiją, tą 
patį nori padaryti ir kitos ne
ginkluotos valstybės, kurioms 
atsiginklavimas yra uždraustas 
—Austrija, Vengrijair Bulga
rija.

Tų šalių atsiginklavimas bus 
svarstomas antroj Italijos, 
Francijos ir Anglijos konferen
cijoje.

Bet Rumunija jau paskelbė, 
kad ji tuojaus paskelbs karą, 
jei pradėtų atsiginkluoti Ven
grija ir Bulgarija. Esą mažo
ji entente ir Balkanų sąjunga 
neleis jom laužyti sutartis ir 
yra pasiryžusi visomis priemo
nėmis išlaikyti dabartines się- 
nas.

' , ' 
Vokietija nori karo laivyno; ne
darys nusileidimų talkininkams

BERLYNAS, kovo 22— Au
toritetingai pareikšta, kad jaus
dama savo stiprią diplomatinę 
poziciją, Vokietiją pareikalaus 
sau ir karo laivyno lygybės, 
mažiausia teisės turėti trečda
lį tokio laivyno, kokį turi An
glija. Tą laivyną ji Susikurtų 
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ne tuojaus, bet per eilę metų, užsienio reikalų ministerio pa- 
Statyba tęstųsi iki Vokietijos gelbininkas Suvich jaU išvyko 
laivynas galės nusilyginti su į Paryžių tartis su Francijos 
Francijos ar Italijos laivynais, užsienio reikalų ministeriu La- 

Vokietija upareikalaus sau ir vai ir Anglijos ’ atstovu kapt, 
didesnės armijos, taipgi teisės Edeii. Jų konferencija įvyks 
turėti dideles oro jėgas. i rytoj ir joje bu*s apkalbėtas

Tie Vokietijos reikalavimai bendras talkininkų
bus įteikti Anglijos užsienio mas 1 
reikalų ministeriui Simon kai tevimo. 
jis atsilankys į Berlyną pra
džioj ateinančios savaitės.

CHICAGO.—Trys plėšikai va
kar buvo užpuolę Wilson & Co. 
gyvulių skerdyklų raštinę, 4200 
S. Ashland Avė. Vienas plėšikų 
pasiliko automobily, o du įėjo 
į raštinę, kuri randasi trečiame1 
augšte ir kurioj dirba apie 150 
darbininkų. Privertę visus iš
kelti rankas, vienas plėšikų 
pradėjo laužtis į kasieriaus bu
delę, bet išmuštų stiklų žvan
gėjimą užgirdo duf sargai, tote 
atbėgo ir į plėšikus paleido'pa 
vieną > šūvį. Vienas plėšikų kri
to vietoj negyvas, o kitas pa
bėgo, su laukusiu automobily

KAUNAS, kovo 22. — Lietu
vos valdžia paskelbė vakar, kad 
ji jau pardavė sovietų Rusijai 
130,000 kiaulių. Tai yra tik 
pirma dalis didesnio pirkinio, 
kadangi mėnuo atgal Rusija su
siderėjo su Lietuva pirkti Lie
tuvoj kiaulių už $2,000,000.

Kiaulių pristatymas Rusijon 
jau prasidėjo.

Rusija taipjau remia Lietuvą 
eksportuodama su nuostolių 
mišką per Klaipėdos uostą, o 
pirkimas kiaulių, tikimąsi, pa
lengvins būklę Lietuvos vals
tiečių, kuprie dabar daug ken
čia nuo Vokietijos ekonominio 
boikoto.

RENNE, Franci jo j, kovo 22. 
žmonės žuvo susidaužius 

dideliam Francijos laivyno hyd- 
ropUnui ir nukritus liepsnose 
prie Brest uosto.

^as talkininkų nusistaty- 
linkui Vokietijos atsigink-

Italija skaito, kad rytdienos 
konferencija bus svarbesnė, ne- 

Vokietija gi iš savo puses gu Simon pasimatymas su Hit-
nedarys jokių nusileidimų ir 
visai nesutiks dėtis nė prie Ry
tų sutarties, nė prie Dunojaus 
sutarties, negi nesiskubins su 
sugryžimu į tautų sąjungą.
Francija stengsis suburti tal

kininkus
PARYŽIUS, kovo 22.— Fran

cijos užsienio reikalų ministe- 
ris Lavai pareiškė atstovų bu
tui, kad Francija dabar siekia- 
si išnaujo suburti talkininkams 
ir bendromis jėgomis suvaldyti 
Vokietiją.

“Francija yra stipri ir nepa
siduos. Francija nėra visa ka
ladė, bet yra svarbiausia kor
ta lošime,”sakė Lavai.

Angliją eisianti viduriniu 
keliu

LONDONAS, kovo 22. - 
užsienio reikalų ministerio Si
mon pareiškimų atstovų bute, 
aišku, kad Anglija savo san
tykiuose su Vokietija yra pasi
ryžusi eiti viduriniu keliu ir 
bandys Vokietiją įtraukti į 
valstybių darbą.

Jis išsitarė, kad jis norė
tų, jog ir Vokietija dalyvautų 
Anglijos, Francij.os įr Italijos 
pasitarime ,kuris įvyks Simon 
sugryžus iš Berlyno, o kapt. 
Eden sugryžus iš Maskvos ir 
Varšavos,

Tokią taikesnę Anglijos poli
tiką remia veik visi Anglijos 
laikraščiai. Ją dalinai remia ir 
darbiečiai su liberalais.

Suvich jau išyyko Paryžiun

ARTIMAS, /k, 22.

Iš

leriu, kuris veikiausia nieko ne
duos.

Martin Insull jau su- 
gryžo atgal į Kanadą

DETtlOIT, Mich., kovo 22.— 
Martin J. Insull pasiliuosavęs 
nuo visų bėdų sąryšy su su
smukimu visu*menės aptarnavi
mo įmonių finansinės imperi
jos, kurią jis buvo sukūręs su 
savo broliu Samuel, šiandie su- 
gryžo atgal į Kanadą, kur jis 
ir apsigyvensiąs.

Sugryžo jis ne savo valia, 
bet buvo^ deportuotas, kaipo 
Anglijos pilietis, kuris nelega
liai įvažiavo j Jungt. Valstijas. 
O nelegaliai jis įvažiavęs tada, 
kada Jungt. Valstijos per Ka
nados teismus jį išreikalavo, 
kad Kanada jį išduotų Chica^os 
teismams u‘ž suktybes. Kada 
jis buvo vežamas Jungt. Vals
tijų kaliniu j Chicagą jis ir į- 
važiavęs nelegaliai į Jungt. 
Valstijas. Tečiaus Chicagos 
teismuose nepasisekė jį nuteis
ti. Vienoj byloj jis buvę ištei
sintas, o kitą bylą pati valdžia 

,panaikino. V <
Atvykęs traukiniu į Detroi

tą, jis automobiliu pervažiavo 
sieną. Atlikęs visus formalu
mus jis traukiniu vyks į To
ronto, paškui j Orilla, to ke-

1 tina apsigyventi su! savo žmo-

Italijos
$.■'■i

na. Jis gyvensiąs labai ramiai, 
nes nemanąs užsiimti kokiais 
bizniais.

t.3 '-...b • . tfr. uV’L
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(Kita žinia sakę, kad plėši
kas, tūlas lenkutis, esąs tik sun
kiai sužeistas).

GENEVA, kovo 22. — Itali
ja atsisakė priimti Ethiophia 
atsišaukimą į tautų sąjungą, 
kad toji išspręstų jos ginčą su 
Italija, bet sutiko priimti, prin. 
cipe, arbitraciją.

BOSTON, Mass., k. 22. — 
Quincy miesto mėras Charles 
A. Ross liko pašalintas iš vie
tos, nes jis savo kampanijai iš
leidęs biskį daugiau pinigų, ne
gu leidžia įstatymai.

LONDONAS, k. 22. — Gar
sus rašytojas George Bernard 
Shaw ir jo žmona išplaukė į 
Natai, Pietų Afrikoj.

Kiek dar trūksta?
$4,750.00

Transatlantinio skridimo fanapsavimui užbaigti turi būti 
sukelti^ ...... -......

Kiek įplaukė
Buvo paskelbta ...

Antanas Kuturis, 28 So. 15 avė., Maywood, III,
A. Rakštis, 1900 S. Halsted Street, Chicago ... 

A. Saiasevičius, Chicago, III................. ................
P. Sobeski, Chapleau, Ontario, Canada ..............
Povilas Mitkus, 7126 S. Artesian avė., už du 

laiškus, gabenimui į Lietuvą su lėktuvu ...
VISO ..................................................   -....
Dar TRŪKSTA ......... ........ ............... ...................... ..

$192.35 
3.00 
2.00 
2.00 
1.00

5.00
. $205.35
$4,544.65
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Kaip jau buvo pranešta ankščiau, “Lituanica II” gabens 
laiškus Lietuvon. Juos galės pasiųsti kiekvienas, savo giminėms, 
pažįstamiems, draugams Lietuvoje ar bet kurioje kitoje šalyje. 
Laiškus taipgi galima siųsti sau. Tie žmonės, kurie nori įsigyti 
vieną tokių laiškų, pergabentų per vandenyną su “Lituanica II”, 
gali vokus užadresuoti savo adresu. Lietuvą pasiekę, laiškai 
bus grąžinti jų savininkam reguliąrio pašto keliu.

Leit. F. Vaitkus galės paimti tik apribotą skaičių laiškų dėl 
svorio sumetimų. Jie dabar jau parsiduoda. ALTASS turi pa
gaminusi tam tikrus lakštus popierio ir vokus, specialiai pritai
kintus skridimui. Laiškai parsiduoda po $2.50 vienas. Ta su
ma užmoka už Viską: už voką, už pašto ženklus, už pargabeni
mą ir nusiuntimą laiškų adresantams.

Lietuviai, kurie rengiąsi laiškus siųsti su “Lituanica II”, 
yra prašomi prisiųsti užsakymus su $2.50 už kiekvieną laišką, 
Amerikos Lietuvių Transatlantinio Skridimo Sąjungai, iždinin
ko Justino Mackevičiaus adresu, 2324 South Leavitt Street, ar
ba į ALTASS centrą, 1739 S. Halsted Street, Chicago, III. Po 
užsakymo gavimo, bus išsiųsti vokai su popierių ir instrukcijų 
blanka, kaip laišką sutvarkyti.

Jeigu kai kurie žmonės, kurie užsisakė laiškus pernai, no
rėtų gauti naujus laikStus popięrio tekstui, juos galės gauti taip
gi ALTASS centre. Pernykščiai laiškai yra geri ir jokių kliū
čių su jais nebus, tik asmeąys, kurie juos turi, yra prašomi iš
pildyti instrukcijų lapo reikalavimus ir laiškus arba prisiųsti 
ALTASS’ui, arba New Yorko miesto paštui.

y
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BITĖ.

GILI ŽIEMA
Sakoma: jeigu žinotum, kur 

pulsi, tai atsisėstum. Taip ir 
su amerikonu N. Jeigu butų 
žinojęs, kad baloje prigers, tai 
butų savo kaštais tiltų per jų 
partiesęs.

Jeigu kam atrodo juokinga 
—prašau nesijuokti, nes tai 
buvo baisus įvykis, dėl kurio 
amerikonas N. Dievui dūšių 
atidavė.

Buvo tai pirmoji ir gili žie
ma po to, kai amerikonas N. 
apsigyveno Lietuvoje. Jis bu
vo vienas iš tų tėvynės sūnų, 
kurie karo viesulai per •Euro
pą praūžus paliko turtingųjų 
Ameriką ir grįžo suvargusios 
motinos Lietuvos prieglobstin.

Grįžęs jis nesnaudė, bet tuo
jau atidarė įvairių prekių 
krautuvę viename nedidelia
me provincijos miestely.

Sekėsi jam neblogiausia, 
ypač dėlto, kad žmona buvo 
bizniui tikusi moteris: jam 
kartais iš namų prasišalinus, 
didelių trukumų nesusidary
davo.

Artinantis užgavėnioms, jis 
pamanė: — reiktų nuvažiuoti 
į tėviškę, paviešėti, užgavėnias 
tikrai lietuviškai praleisti, se
nus jaunystės laikus prisimin
ti.

Su žmona susitarė, — rūpė
jo dabar tik kur arklius gau-

Elektrikinės

LEDAUNES

Žemiausios Kainos 
Chicago je 

NUO sgg.50
ir aukščiau

DIDELIS PASIRINKIMAS:
APEX, NORGE, 
LEONARD, 
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CROSLEY.

Lengvi išinokejimai.

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St 

Tol. Boulevard 8167 
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Radio programai Nedėliomis nuo: 
1 iki 1:30 po pietų iš stoties 

WCFL, 970 kil.
Ketvergais nuo 8 vai. vakaro— 
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Juozapas Eudeikis
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Laidotuvių Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais

REPubHc 8340
5340 So. Kedzie Avenue

ti. Bet ir su tuo ilgai rūpintis 
neteko. Užkalbintas vienas iš 
jo draugų — jaunas ūkinin
kas, — ne tik arklius davė, 
bet ir pats drauge važiuoti su
tiko.

Sulaukę šeštadienio prieš 
užgavėnias jie apleido namus. 
Nors rogių kelias dar buvo 
geras, bet jie nutarė važiuoti 
ratais, nes diena po dienos 
galėjo atnešti šiltesnį orų ir 
rogių kelių pagadinti.

Amerikono N. tėviškę nuo 
jo gyvenamos vietos skyrė 20 
kilometrų tarpas. Pusiaukely, 
apskrities miestas, per kurį 
jiems reikėjo važiuoti.

Dubaklonis.
Apskrities miestų supo ap1- 

link dideli miškai,—viso apie 
penketas jų buvo. Visi drau-j 
ge ir kiekvienas atskirai, jie 
teikė įvairaus ir gražaus puo
šnumo miestui. Bet labiausia 
mylimas ir visų lankomas bu
vo artimiausias pušynėlis, ku
riame tarp aukštų kalnelių ir 
nuolaidžių pakalnių gilus klo
nis slėpėsi, Dubakloniu vadi
namas. Keistas tai klonis bu
vo. Būdamas jame, jautiesi it 
į užburtų ratų pakliuvęs iš ku
rio lyg pabėgti norėtum ir 
kažkas lyg vis vilioja pasilikti 
ten ilgiau.

Pavasario žibutės pirmiau
sia jį papuošdavo ir fijolkų 
ištisi kilimai kiekvienam pra
eiviui iš ten šypsojosi. Tad ir 
nenuostabu būdavo, kad jau
nos sielos, dienos pavėsio ir 
mėnulio paslaptingos šviesos 
ten ieškodavo. Ir jaunas gim
nazistas birželio ankstyvąjį ry
tų poezijų ar, gamtos vaizdų 
ten kurdavo. Žiemos sportui 
Dubaklonis irgi nebuvo sveti
mas. Ten vaikai su rogelėmis, 
pačiūžomis ir pašliūžomis lai
kų praleisdavo.

Keleiviai, išvažinėtu per jį 
vieškeliu, važiuodami ar eida
mi jokio sunkumo nepatirda
vo, nes, kaip jau minėjau, Du- 
baklonio krantai buvo plokš
čiai nuolaidus.

Vienų, lik vienų kartų į me
tus,* Dubaklonis būdavo žiau
rus ir prigavingas.

Tai būdavo tada, kai ro
mantiškas pavasaris apkabin
davo savo pergalę. Kai žiema
ir išdidžiai pareikšdavo savo kurie •susinešę kas

pergalę. Kai žiema iš apmau
do ir gėdos apsiverkdavo ir 
jos ašaros upeliais čiurlenda
mos ir plačiomis vagomis 
šniokšdamos iš visų kalnų ir 
kalnelių skubiai bėgdavo į 
Dubakalnį. Jis lųsyk pasikelt 
davo žiauriu ir nepergalimu 
visos apylinkės valdovu...

Amerikonas N. turėjo pui
kių viešnagių. Viešėjo jis tris 
dienas, o ketvirtų, t. y. pelenų 
dienų, nutarė važiuoti namo.

Važiuodami jiedu su jaiH 
nuoju ūkininku džiaugėsi, jog 
važiavo ratais, o ne rogėmis, 
nes oras per tas tris dienas 
be galo pasikeitė. Kelių įpusė
ję, jie sustojo apskrities mies
te, kad šio to nusipirkti ir ap
lankė buvusį savo draugų, ki
tų amerikietį, kuris čia jau 
suspėjo pastatyti gražų, dviejų 
aukštų namų. Apatinėje namo 
dal^r buvo įrengtos penkios 
krautuvės, kurių tarpe iiy šei
mininko alinė. Viršutiniame 
aukšte buvo viešbutis iš ketu
riolikos gražiai įrengtų kam
barių.

Susitikę du draugai ameri
kiečiai linksmai visų popietį 
ūžė, vadinasi atgavėjo ir, kai 
nakties tamsa seniai jau buvo 
palydėjusi paskutines dienos 
atošvaistes — jie nutarė tęsti 
savo kelionę į namus.

Išvažiavę iš miesto, tuojaus 
į miškų įvažiavo. Jaunasis ūki
ninkas užklausė amerikono 
N.:

—Ar per Dubaklonį važiuo
sim, ar aplink?

Nors aplink važiuojant bu
tų trukę 5-10 minučių ilginus, 
bet amerikonui N. ir tiek nesi
norėjo sutrukti ir jis neabejo
damas pareiškė:

—Važiuokim per Dubaklo
nį, bus arčiau.

Buvo jau 9 vai. vakaro, kuo
met mes baigėme vakarfeniau- 
ti ir aš išgirdau kokį tai ne
paprastų šauksmų, šauksmų, 
kuris momentdlįaį; įĮervėrė 
mane kokiu tai išgąsčių jaus
mu. Aš mačiausi pro duris 
lauk ir čia jau aiškiai išgir
dau baisų — nepaliaujamų 
šauksmų: — Gelbėkit! Rata- 
vokit! — šaukė kitas skirtin-, 
gas balsas ir taip nuolatos.

—Dubaklony kas nors skę
sta! — sušukau ir puoliau 
bėgti kaimynus, kur tikė
jausi rasti vyrų, kad jiems 
pranešti apie mano įsivaizduo
jamų baisų įvykį. Neapsiri
kau, radau ten keletu vaikinų,

smuikų,

r?" 

kas mandoliną, kas gitarą 
linksmai sau grojo ir jokio 
šauksmo negirdėjo. Išklausę 
mano pranešimo/ visi išbėgo 
į gatvę pasiklausyti, šauksmas. 
nųpasiliovČ, bet tik — gelbė
kit— gi antrojo — ratavokiL—į 
jau nesigirdėjo. Paskendo, pa
maniau ir pradėjau raginti 
visus bėgti kuo greičiaus į tėti.

—O gal ten koks žulikas 
apiplėšimo tikslu nori kų nors 
įsišaukti — tarė vienas Jeti- 
kuojantis vaikėzas.

—Eik jau eik; kų jis žino, 
ar kas su pinigais pas jį ten 
bėgs. — atšovė antras ir pa
griebęs virvę, paragino visus 
bėgti.

-Kai jau biivojn arti Duba- 
klonio, šaukiančio balsas bu
vo užkimęs ir retesnis.

Ir kų jus manote mes pa- 
matenie?z ,

Mes pamatėm baisų vaizdų, 
kuris tolyn dąr baisesnis da-, 
rėsi, nes nelaimingasis ameri
konas N. šaukėsi pagelbos ir 
jos nepriėmė,..

Desėtkai upelių, kurie bėgo 
iš aplink į Dubaklonį, sudarė 
keistų ir šiurpų ūžesį, o ypač 
tam, kas pirmų, sykį čia pa
kliuvęs ir dųr nakties tamsoje.

Pačiame Dubaklony vanduo 
buvo pakilęs gal virš dviejų 
metrų ir visos jame augančios 
jaunos pušelės tik viršūnes 
buvo iš vandens 
Vandens paviršius
nuo nuolatinio vandens padau 
gėjinio. Į vienos pušelės viršų 
buvo įsikibęs amerikonas N. 
ir isteriškai šaukė savo nuo
latinį:—gelbėkit! Jis šaukė bal
su žmogaus, kuris dar nori gy
venti ir mato kaip giltinė 
čiiilpia iš jo paskutinį gyvy
bės isyvelį.

Mes buvom pirmi, kurie į 
nelaimės viet^’ atskubėjome 
Tuojaus puolėm veikti. Mo
mentaliai buvo nulaužta augš- 
ta pušelė, prie šės pririšta vir
ve ir numesta tiesiai po nelai
mingojo kojomįi Ir’ buvo pra
šoma, kad jis'inieštusi į van
denį įsikibtų - į.t'pušelę, ir bus 
ištrauktas į - kraštą. >Bet veltu 
buvo visi prašymai ir griežti

paliepimai, — jis lyg ir negir? 
dėjo jų, tik nuolat šaukė: — 
Gelbėkit!

Prilaužėiti sausų

iškišusius, 
siūbavo

šakelių, 
sukrovėm laužų ir uždegėm, ] 
manydami, kad nelaimingasis 
galės geriau orientuotis. Bet - 
r tas nieko negelbėjo. Tuojau 

atbėgo jo draugas — jaunas 
ūkininkas. Jis sugebėjo pats 
išplaukti ir jau buvo nubėgęs 
pas artimiausius gyventojus 
šauktis pagelbos. Jie atbėgo 
rešini dideles duris, kurias ir
gi, paleido į vandenį, liepda
mi sėstis ant jų. Bet iš ame
rikono N. lupų tik girdėjosi 
jau kas kart silpnesnis ir nu
rūkstantis — Gel-l-bė-ė-ikit —- 

o veikimo jokio, j nelaimės 
vietų kas kart daugiau ir dau
giau rinkosi žmonių. Atskubė
jęs vienas kariškis ir pamatęs 
šiurpų vaizdų, greit metė nu
sivilkęs šinelį ir užmiršęs apie 
savo galnuotų apykaklę ir ant
pečius, krito į vandenį ir pri
plaukęs prie anlerikono N. 
bandė jį gelbėti, bet veltui bu
vo visos jo pastangos. Medelis 
pradėjo braškėti, o nelaimin
gasis vis stipriai įsikibęs į jį, 
laikėsi.

—žmogau, paklausyk, pa
leisk rankas, tave išgelbės...—■ 
-kaž-kas iŠ minios maldavo. 
Bet jam jau buvo vistiek...

Kariškis plaukė atgal į kra
štų be jokių rezultatų. Jam ir
gi virvės kilpų prisėjė užmes
ti, nes priplaukęs kraštų nie
kaip negalėjo atsistoti ir iš
bristi, kadangi po vandeniu 
buvo ledas taip grynas, kaip 
stiklas. Susirinkusi minia pra
dėjo spėlioti, vieni sakė, kad 
amerikonas N. proto nustojo, 
kiti gi tvirtino, kad jis visiš
kai girtas. Kai policija su luo
tu atvažiavo, tai amerikono 
N. šauksmas jau buvo nutru
kęs amžinai...

—Amžinų atilsį — kaž kas 
pasakė.
kė—girdėjosi kitur. Policija 
nelaimingojp kunų^išplukdė į 
kraštiį ir, jog gyvy-
bes jau nebėra, paguldė ant 
kalnelio. Miniai liepė išsiskir- 
styti- , ;

čia jo mirtis lau-
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Taip tai su nupuolusiu upu 
ir sugraudinti grįžome namo. 
Visų naktį man vis girdėjosi 
tas baisus šauksmas — Gel
bėkit !

Rytojaus dienų liūdnas vaiz
das puošė Dubaklonį. Iš ana
pus vandens kyšojo du pasku
tinieji vežimo ratai. Kažin kas 
pasakojo, jog arklius su pir
maisiais ratais kareiviai su
gavę už dviejų kilometrų nuo 
nelaimės vietos.

Ant ledu nušlifuoto kalne
lio, tarp gražių žaliuojančių 
pušelių, gulėjo lavonas, šalia 
jo stovėjo dežiuruojantis poli
cininkas. J dešinę amerikono 
N. rankų buvo įsprausta bon- 
ka romo.

—Kam tų bonkų jam į ran
kų įdėjot? — paklausė viena 
moterėle.

—Su romu kišenėje jis mi
rė, lai būna ir po mirties su 
juo,—paaiškino koks tai vy
ras, kuris, matomai, pagelbė
jo policijai amerikono kišenes 
kratyti.

—Tai kų girtuoklystė pada
ro, iš svieto išvaro 
bejosi tarp savęs žmonės.

Atvykę policijos oficialai 
su daktaru priešakyje, kons
tatavo:

—Staigus paralyžas nuo šal
čio ir išgųsčio...

Atvažiavusi amerikono 
žmona gailiai apverkusi savo 
mylimąjį vyrą, gražiai jį pa
laidojo. Nelaimės vietoj (kuo
met vanduo nuseko), prie to 
pat medelio, į kurį įsikibęs jos 
mylimas vyras mirė, ji pasta
tė didelį juodų kryžių. Kiek 
jis aukščio turėjo, negaliu pa
sakyti, žinau tik, kad jis bu
vo vienas iš didžiųjų, kokie 
Lietuvoje statoma.

Vasaros metu, kai būriai 
žmonių lanko Dubaklonį, ne
lieka nepastebėtas ir juodas 
kryžius.

Vieni “Sveika Marija” su
kalba, kiti, prisimindami, bai
sų įvykį apkalba ir, pastebėję 
vandens paliktų .ženklų ant 
kryžiaus viršūnės, priduria:

—Gili žiema tais metais bu
vo...

SUSTIPRINA NERVUS 
IR PAGELBSTI JIEMS 

ĮGYT NAUJĄ SVEIKATĄ
NVGA-TONE euatiprina nervus, pataiso 

apetitų, ttitnuliuoja prie normališko veikimo 
virškinimo organus, užtikrina ramų tnie«rą. 
ir pataiso abclną sveikatą.

NUGA-TONE jau yra vartojamas per 46 
nieUjs, per tą laikotarpi jis (rodė esąe la
bai pagelblngaa silpniems ir liguistiems vy
rams ir moterims. Ne ‘ ‘ " 
inCginę NUGATONE. 
vatstinyėloM*. Gaukite 
nes joks kitas vaistas 
sėkmių.

Nuo užkietėjimo ____ ________
Ideąlų vidurių Uuosuotoją 26c ir 60c.

užkietėjimo

praleiskite ne pa- 
Parniduoda vi«<>iw 

tikra NUGATONE. 
ne atneš tokių pa
imkit — UGA-BOL —

Lietuviški 
Konfitūrai 

(jam)
Slyvą, pineapple, 
aviečių ir apri
kote konfitūrai 

(Prune, Pineapple, Raspberry 
and Apricot Jams)

Lietuvių duonkepiam
VISOJ AMERIKOJ

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

siųsim dykai. Tik parašykite 
mums karir šiandien.

KORINEK BAKERS 
Supply Company 

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

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

kai

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midvvife 

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

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

ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI
Jl1 «!• " rilio ii 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. RockweŪ St. 

Tel. Republic 9723

..LIETUVIS ADVOKATAS .• , 
22011 W. Cermak Road (W. 22 SiA 
Ofiitovalandos; f Kasdieninio 9 ikP5: '• 

‘ Vakarais: Panedėlio, Seredos ir - t 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių

■ Laidotuvių Direktorių Asociacijos.
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue ' Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3807 Litnanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street Phofte Ganai

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

CHAS. SYREWICZE
1344 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8413

■HlHi

■ ■ ... I ........................................................................... ......................... ............... ..

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ1 f
YARds 1741—1742

J. F. EUDEIKIS

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS, IR .CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: ;
2519 West 43rd St

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

Tėl. LAFAYETTE 8051.

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių’ Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
rpo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisinrui akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su. 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speęialė atyda atkreipianti J mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai-, 
somos. Valandos ndo 10 iki .8 v. Ne
kėlioj nuo 10 iki 12. ' i
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

^Tek Yards 1829 
glrtSBhL Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
(< Ištaiso. 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vak dieną.
8

AKIU SPECIALISTAS
27 metu Patyrimo 

■Pritaiko .akinius dšl visokių aktų

i Dr. John J Smetana 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashlana Avė.
i Kampas 18 St. Phone Canal 0523 

Valandos nuo ,9:8O$i.12 ;ir .nuo 1:3,0 
i iki 8i00 va. vakaM>v;Nedėltotos nuo 

9:00 iki 12:00 Kalbame lietuviškai

GYDYTOJAI IR DENT1STA1
LIETUVIAI LIETUVIU

Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

1 Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti.

• ♦

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez, 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Rebublic 7868

Tel Ofiee Wentworth 6380 
Rez. Hyde Tark 8395 #

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

balandos į—4 po pietų, 7—8 vai vak.

' 1
A.L.Davidoms, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel* Kenvvood 5107 
VALANDOS:

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

Apart -šventadienio ir -ketvirtadienio

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

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir ntio 
6-8 v. v. Nedalioj pagal sutarti

Phone Boulevard 7042Dr. £ Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

KITATAUČIAI
-rLl fLJTluriJ-l Jn-TIIT

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

1034 W. 18th SU

nuo 6 iki 7:80 vak vakare.
Tel. Canal 8110 

Rezidencijos telefonai:
Hyde Paris 6755 ar Central 7464

Ofisas ir Laboratorija: 
_ V. 18th SU netoli Morgan 
Valandos nuo 10—12 pietų ir 
.nuo 6 iki 7:80 vai, vakare.

Tel. Canal 8110

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9-9 ’
2420 W. Marųuette Rd.
arti Western Avė. Hęmlock 7828:

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tek Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone MIDWAY 2880

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

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

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Telefonas Tardą 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po pieta
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

į Dr. V* A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir ntio 7 iki 9 
v«l., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

8848 South Halsted St.
Tek Boulevard 1401

įį IrilhliMTi

NAUJOJ VIETOJ

Dr. J. A. Paukštis
DENTISTAS

ARCHER AVĖ. TeL Laf. 8122 
nuo 10 iki 9. Ned. ir Seredoj 

pagal sutarti.
Res. Virginia 0767

4204
Vai.

Ofiso Tek Calumet 6893 
Rez. Tek Drexęl 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas f8102 So. Halsted -Si.
> arti Blst Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vak vak. Ntr« 
daliomis ir Šventadieniais 10—12



NAUJIENOS, Chicago, III

PADAUŽŲ FILOSOFIJA
Dabar

užsie
$5,000.00 apdraustas.

klausia žval

gėrimom i

ARMIJA NUKENTĖJO

DIDŽIAUSIAS PAVASARINIS

FAŠIZMAS

9x12 didžio

nejusčioms

Profesorius.

ilrtia GARSINKITE “NAUJIENOSE”

ARGUMEN 
TUOJA

ir pasi
taręs apsiaustą dūmė laukan 
ir dingo. Aš ir jo skrybėlė pa* 
attikome pekloj.

“Ant rytojaus šj jvykj pa
pasakojom savo draugams, —

Halsted 8t.
1747 W. Uhlcago Av.

802 K. 47th St. t
11210 S. MlCLlUgUn 

' Avenue
0710 S. HuUted SU

nė ant žemės! Kambario 
vien moterys, ir tai

kuriems 
lletuvifikų 

___ , ________ stoties 
pradedant Nedalioj, Kovo 17 d.

7 "* * po piet. AtneA-
irisiųskite sųraSų su adresais 
UPONU t bile kurią žemiau 

“ ‘ ‘ I die- 
'onlko

ir su opera. Kam 
svietą geniališkų

Saugumas j ubų invest- 
mentų apdraustas per U. 
S. Government ištaiga— 
Federal Savings and Loan 
Insurance Corpora t i o n, 
VVashington, D. C.

Jeigu atsinešit ši apskelbimą 
nuleisim $1 už Permanent 

, virš $2.50.

Vienatinis Lietuvių 
DEGTINĖS 
SANDELIS

PARĖDKAS MIŠRI 
GANAMS

tai visi kuone truko iš juo 
ko. “Buvęs Padauža”.

Dėliai subliurusio oro ir pa- 
krykusios komunikacijos Pa
daužų Užsienių Biuras šio įvy
kio negalėjo patikrinti. Tačiaus 
pastebėta, kad pilietis N. vaik
što po Bridgeportą be skry
bėlės. — P. U. Biuras.,

PADAUŽOS STATYS 
OPERA

MAŠINA ŽUVŲ GIM 
NASTIKOMS

3.95
Bargeninės kainos ant skalbiamųjų mašinų, elektrinių 

valytuvų, pečių ir t. t.

Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 

5 iki 20 jnetų
TAUPYKIT PINIGUS MUSŲ DRAUGIJOJ 
t Mes mokam už kiekvieną dolerį divi

dendus, pagal uždarbio. Praeityje 
išmokėjome 4%.

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

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

Kiekvieno žmogaus depositas iki

skaitlius 
vyrus už 

Tūlos net 
New Yor- 

Ulinois sena- 
kongresmenai užsi-

/ ' PAVASARIUI ATĖJUS
ROOSEVELT FURNITURE COMPANY

kai ir visos kitos prekybos, įmonės, daro didelį išpar
davimą visų užsilkiusių pernykščių daiktų.

Visos prekės turi būti parduotos, neatsižvelgiant jų ko 
kybės, už žemiausias kainas, čia taip pat rasite did 
žiausį pasirinkimą ir vėliausios mados ra'kandų.

Pasimatykit su Mr. Lustig, musų Foreign Exchange Dept.

HALSTED EKCHANGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted Street

Su kiekvienu $5 permament duo
da $1 skrynutė Rosepetal 

Pauderio 
ROSE PETAL 

BEAUTY SHOPPE
Perkelta 3133 S. Halsted St. 

(Auditorija) Tel. Victory 3187

Padaužų armija, besivaja- 
vodama su Čainais, japonais ir 
mišiuganais, neteko vienos 
kojos ir dabar randasi Oak 
Forest prieglaudoj. Išgerkime 
visi arielkos už musų armijos 
sveikatą ir supieskįme po do
lerį naujos kojos pirkimui.

Galvą parnešė sveiką, todėl 
jos nereikės pirkti.

PERMANENTS 
Special atpiginta 

RINGLETS 
$2.50 IR $3.50

Special su aliejaus soliucija 
(SHIRLEY TEMPLE) 

$4.00, $5.00 IR $6.50 
Permanents dėl kūdikių $ 4. Q A

tiktai ...... ....... . I
MUSU 

SPECIALYBfi 
dažyti ir baltin- 

, y ti permanents 
Puikiausi plau- 

J kų stiliai.

Vidurių Vaistai Su 
Ūmiomis Pasek

mėmis
“Whiting, Ind. — Aš kentėjau nuo 

užkietėjimo ir galvos skaudėjimo.
TRINER’IO 

KARTUSIS VYNAS 
nagydė 
P-lė A. 
ypatingo, 
susideda iš 
medicinos mokslui, todėl jis 
veikia. Užkietėjimas ir kitos 
surištos su juo, tokie kaip 
galvos skaudėjimas, blogas apetitas, 
arzumas, nemiegas turi 
nes Triner’io Kartusis Vynas išvalo 
" ‘ i-

Visi vaistininkai užlaiko. Jos.
1333 So. Ashland Avė.,

Padaužų Respublikos 
nių biuras gavo iš- Dangaus 
Karalystės šitokio turinio raš-

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

4138 ARCHER AVENUE

Nemažas . mergų 
skundžia turtingus 
prižado sulaužymą.

Bostono lietuvė dai- I°Us,a 
rašo “Tėvynėj” šit Indianos 

toriai 
spyrė įstatymą pakeisti, kad 
mergos negalėtų skųsti vyrų 
už prižado sulaužymą. Išrodo, 
kad politikieriai ne tik pilie
čiams, o ir mergoms, yra daug 
ką pažadėję, ko negali arba 
nenori išpildyti.

PUR-ERB
Lietuviškas Radio Programas
Dabar bus Transliojamas iš 

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

vaL po piet.

čyščių
“Tuo momentu Petras pamo

jo pirštu į mane ir įsakė man 
būti palydovu.

LENDAX 
WASH

Rūbų Skalbimui 
Didžiausias

MOTERŲ 
PRIETELIUS

Nereikia nei trinti nei virti. 
Nereikia lązurko.
Išbaltina rublis į 25 minutes 
skalbykloj.
Naujausias stebėtinas 
Išmėginkite 
kvortomis grosemėse. Jeigu jūsų 
groseris neturi, tai tegul pašau
kia

Pullman 8011

Viena 
nininkė 
kaip: “Brangus muzikai, ame
rikietis gerai žino, kad muzi
ka visas kalbas kalba ir kad 
muzika visas partijas nugali. 
Amerikietis taip pat žino, kad 
gamtos mums duotas talentas 
priklauso visiems, o ne tik vie
nai kokiai ten fanatiškai par
tijai”. '

Padaužų Noizo Ministerija 
šitą klausimą tyrinėjo savo la
boratorijoj ir surado, kad gra
žus noizai ir prasti noizai n(ė- 
ra jokia kalba. Pasiklausę dai
nių muzikos ir dainos, mes vi
sai nesupratome,, apie ką jie 
kalbėjo, taip pat čainiai manė, 
kad mes giedame laidotuvių 
himną, kada užtraukėme “Kar
velėli Mėlynasis”.

Taip pat mes suorganizavo
me didelį beną, orkestrą ir 
chorą ir paleidome nugalėti de
mokratų ir bolševikų partijas 
Demokratams nepakenkėm, o 
bolševikai nuo muzikos ir dai
nos dar sustiprėjo. Socialistai 
mums praneša, kad jeigu jie 
galėtų visus muzikus ir daini
ninkus pasamdyti, tai greitoj 
ateityj taptų skaitlingiausia 
partija.

Perskaitę, kad gamtos duo
tas talentas priklauso visiems, 
mes užsikvietėme įvairius ta
lentus ir mums patarnauti, bet 
visi jie pareikalavo užmokėti 
ir nuėjo dirbti toms partijoms 
ir parapijoms, iš kur pinigų 
tikisi. Mes taip ir likome be 
programo, brangus muzikai, 
nes jus nepigus,

— Noizmeikeris.

“Nuėjova | čyščių. Piliečiui 
čyščius visai nepatiko. Perėjova 
skersai ir išilgai, o jis šneka, 
kad čia nenori nakvoti, čia, 
sako, nematyt nė vienos inte
ligentiškos dusios. Senos da
vatkos, sako, senos sisterkos. 
ubagai, vienuoliai ir visokį bu
meliai. Kaip, sako, aš su jais 
nakvosiu? Tai, sakau, eik j pe
klą. Gerai, sako, eiva į peklą. 
Ir išėjova.

Kelias į peklą geras. Prie 
vartų pasitiko mandagus sar
gas, pasikloniojo ir įleido.

“Įėjova į erdvų kambarį. 
Kambaryje rado va būrį gražių 
panelių ir mandagių patarnau
tojų. Pilietis tuoj užvedė su 
panelėmis kalbą ir greitai su
sidraugavo. Sako, jam čia ge
rai ir galįs pasilikti nakvynei. 
Tačiaus tarnas jam pasakė:

— Čia dėl tavęs perprasta, 
einam toliaus.

“Nuėjome į kitą kambarį. 
Čia dar gražiau; o merginos 
— tai tikros lėlės! Pilietis ėmė 
trinti delnus ir pusbalsiai kal
bėti: “boy, o boy, o boy!” ir 
pasakė tarnui, kad čia tai tik
rai gerai.

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

2324 So. Leavitt Street
PHONE CANAL 1679

JUSTIN MAGKIEWICII, Prezidentas
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

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

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

Amerikos Lietuvių Mokykla 
3106 So. Halated St., Chicago, III.

— Ne, ne! — sako tarnas 
— čia tu nieko nematai. Aš 
tave nuvesiu, kur tau dar ge
riau patiks.

“Dar vienos durys ir mes 
įžengėme į salioną, kokio aš 
tikrai nebuvau matęs nei dan
guj 
įnamiai 
tokios gražios ir tobulai nuau
gusios, kaip dailės galerijose 
garsiųjų dailininkų tobuliau
sios stovylos! žinote, į tokias 
gražuoles ir dangaus gyvento
jui malonu žiūrėti.

— Čia tavo nakvynė — pa
sakė tarnas ir išėjo.

“Pilietis ėmė kaisti... “boy, 
o boy, o boy 
veržėsi balsas iŠ jo lupų. Aš 
pasakiau jam, kad dėl manęs 
jis neprivalo varžytis. Pilietis 
mandagiai padėkojo, pasidėjo 
apsiaustą, skrybėlę ir įsimaišė 
į merginų būrį.

“Neužilgo pastebėjau, jog 
kas tai atsitiko? Pilietis kažko 
supyko! Jis ėmė smarkiai bė
gioti, įtemptai žiūrėdamas ir, 
pagaliaus, sušuko:

— That’s Heli!

Nė žodžiu, ne druku, ne ges
tu, negi kitomis priemonėmis 
nevalia valdžiai priešintis ir 
jos kritikuoti, ką jau nuo se
nai pildo visi patriotiški 
šiuganai.

Tik tokie susirinkimai 
džiami, kuriuose inišiuganai 
giria tautos vadę, jo parėdką 
ir geria arielką už jo sveikatą.

Kuomet leidžiama inišiuga- 
nams balsuoti rinkimuose, 
policija, žvalgyba ir kariuo
menė privalo daboti, kad visi 
balsuotų už valdžios slalo
mus kandidatus.

Turi būti šiokia-tokia kons* 
titucija, kurią valdžia padirba 
taip daug ir tiek dažnai, Kaip 
reikalas iškęla. Tautos vadas 
gali nešioti ją kelinių kišeninį 
ar kur kitur ir ištraukęs paro
dyti ją svietui, kad įtikinus, 
jog mišiuganų kraštas yra res
publika.

Mišiuganai pildo visus įsta
tymus, patvarkymus, tarnau
ja vaiske, moka mokestis ir 
ir garbina Dievą, jeigu vald
žia leidžia jiems gyventi.

Suteikdami šitokią, laimę ir 
laisvę mišiuganų krašto gy
ventojams, mes jaučiamės pa
sitarnavę .svietui ir civilizaci
jai. — Generalis štabas.

Ką dabar pasakys mu&ų fa
šistai, kurie fašizmą taip gar
bino? Kada Vokietijoj ir ki
tur buvo demokratiškas parėd- 
kas, Lietuvai jokio pavojaus 
nebuvo.

Ar ir dabar dar gersim už 
Smetonos, Pilsutskio, Hitlerio 
ir kitų fašistų sveikatą ?

Padaužų Respublika užka
riavo mišiuganų krašto terito
riją ir skelbia jiems šit kokį 
parėdką:

Tautos vadu gali pasiskelbti 
bet kuris padauža ir minios 
turi būti jo užpakalyj.

Visos partijos turi būti už
darytos ir jų nariai suvaryti į 
vieną tautinę mišiuganų parti-

Taigi, broliai ir sesės, drau
gai, parapijonai ir tautiečiai, 
ar neturite senų plytų, lentga
lių, padėvėtų karpetų, kimonų 
ir kitokio atlikusio turto? Ka
dangi operų namai Amerikoj 
pavirto vodeviliais, šokių sve
tainėmis su saliunais ir bile 
kas juos gali parenduoti nors 
didelei barbernėj arba turkiš
kos pirties įsteigimui, tai tik
riems operos dainininkams pri
sieina dainuoti laukuose arba 
kokioj nors karčemoj. Visoj 
Amerikoj beliko tik viena tik
rai operinė organizacija, kuri 
dar dainuoja operai įrengtame 
name, šiaip visur pradėjo or
ganizuotis operos rateliai iš 
vietinių talentų, kokių ir pas 
Padaužas yra didelis skaitlius. 
Jie stato ir dainuoja operas ir 
svetainėse, ir skiepuose, ir 
miškuose ir kur tik pasitaiko. 
Tokių operų dainininkų privi
so tiek, kad turėsime steigti 
operos namus ir Cicero, III., ir 
Montello, Mass., ir Elizabeth, 
N. J., ir visuose ./kituose mies
tuose ir miesteliuose.

Atsimenate, gerbiamieji, kad 
prohibicijos laikais, kada ne
galėjome pirkti alaus ir ariel
kos, patys virėme ir gėrėme. 
Nors štofas pradžioj buvo pa
vojingas, bet laikui bėgant pa
tobulinome 
buvome.

Taip bus 
jieškoti po 
daininipkų ir artistų operos su
darymui? Mes visi maž-daug 
dainininkai. Jeigu norime, pa- 
sisamdykįm ištuštėjusius operų 
namus ir dainuokime. Tuomet 
be melo galėsime garsintis, kad 
operoj dainavome, o ne kokia
me garaže. Vėliau Padaužos 
pastatys šiokius-tokius namu
kus visokiuose užkampiuose ir 
pavadins juos operos namais, 
čia jau visi galėsinle dainuo
ti ir vadintis operos daininin
kais.

Padaužų ministeriai jau da
bar turi suorganizavę operos 
kompaniją ir pardavinėja Še
rus. Jei pasiseks vietą paren
duoti, dar šią gavėnią jie sta
tys Faustą. Visi, norintieji bū
ti operos dainininkais, malonė
kite atsišaukti. Patyrimas ir 
išsilavinimas nereikalingas.

— Padaužų Opera.

den- 
Center St..

Chicago, 
kad jo tfi- 

daugelj metų
> 

ris meldo ant 
daugiau nei $1.. 
Gavo receptą 

seno gydytojaus ii 
- _____ j ir tie vaistai

tuojau sustabdė skausmus jr paskui Ir 
visai pagydA. žinant kokius baisius 
skausmus Ii lira sutelkia, Dr. Kotrlch 
prisius tų pati receptą kiekvienam ser
gančiam, kuris jam paratys arba atri- 
lankys asmeniškai. NAra jokių iljaidų 
arba atsakomybės.

Bourbon Degtinė. 3 menesių se
numo, 90 prof. $4 A 7 U 

keisas ............... IU-IU
My Old Pal. 8 mėnesiu

senumo, 90 pr. $1$ Efl 
keisas ................ ....... ■ v.UU

Kentucky Colt, 1 metų 
senumo, 100 pr. $ 
keisas ...................

Parduodam visokių degtinę, ko
kia tik randasi ant marketo ir 
ko jūsų širdelė pageidauja.

INTERNATIONAL
WHOLESALE

WINES & LIQUORS 
4611 S. Ashland Avė. 

Phone Boulevard 0470

išradimas.
tuojau. Parsiduoda

BdTTLED FOR 

INTERNATIONAL WINEsUQUORCO 
CHICAGO ILL

“Kelios dienos tam atgal tu
rėjome svečią iš Chicagos ir 
daug gardaus juoko. Jau buvo 
vėlus vakaras. Kažkas ėmė bel
stis į didžiuosius vartus, šv. 
Petras pasiuntė žvalgą.

—- Kas čia? 
gas.

— Piliečio N. dūšia — at
sako balsas.

— Ko nori?
— Noriu įeiti į dangų.
“šventas Petras susirado pi

liečio N. gyvenimo užrašus, 
pažiurėjo, pavartė ir sako:

— žinai, mano mielas, čia 
pusėtinai pritepta. Hum-m... 
Be Majestoto nuosprendžio ne
galiu tavęs įleisti. O Dydis Ma
jestotas dabar miega, žinai ką? 
Eik į čyščių, ten pernakvosi 
ir ateisi rytoj, apie devintą.

— Kad aš nežinau* kelio į 
skundžiasi pilietis.

KUR EISI, ČIA SAVE 
RASI

Padaužų 'Mokslų Akademija 
štai kokį svarbų ištyrimą pa
darė:

Nupirko skalbiamą mašiną, 
pripylė vandens ir įleido būrį 
gyvų žuvų. Taip sakant, pra
dėjome jas skalbti, žuvys ėmė 
blaškytis, šokinėti, rangytis 
ir kitokias gimnastikas dary
ti. Vieną jų išgriebėme ir pa
leidome atgal į ežerą. Ji žai
bo greitumu nušovė velniai ži
no kur, nors prieš į mašiną 
įdėjimą buvo baisi tinginė. Ki
tas žuvis mankštinome skalbia
moje mašinoj kas dieną ir jos 
pasidarė tokios musktfluotos, 
vikrios ir gyvos, kokių nerasi 
visame ežere.

Todėl dabar .skalbiamos ma
šinos parsidavinės ne tik kel
nių skalbimui, o ir žuvų mank- 
štinimui.

TIK PAGALVOKITE;
2 dalių Parlor Setas—$65.00 vertės dabar

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

dabar už ............................................... AfSJbUU
Aplaikėme didelį staką kaurų (Rūgs), kuriuos 9x12 di
džio parduodame nuo .............

Kaurus gausite visokiausių
spalvų

LINOLEUMAI

ROOSEVELT
FURNITURE CO Ine.

M. P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, Savininkai 
2310 WEST ROOSEVELT R0AD 

Tel. Seeley 8760 
CHICAGCT, ILL.

SIUSKIT PINIGUS VELYKOMS!
SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVON. 

MES PASIŲSIME GREITAI—ATSAKANČIAI IR SAUGIAI.

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLASBATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD O
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 1
Vanoi, lietaus ir druskos vanos.

svrimntfng
. Rusiika

Moterims i

KADA MENININ- prižado laužymas 
KAI

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

Atsukite savo priimtuvą ir pa
siklausykite šio jdomaus ir pato
bulinto Lietuviško Radio Progra
ma;_____  ..
ATNEŠKIT ARBA PRlSIŲSKIT 
ŠI KUPONĄ, kuris randas apa
čioj ir jys gausite DYKAI 5-Die
nų Išbandvmui Buteli PUR-ERB 
TONIKONo. 1.

KUPONAS ” 
Parafiyklt ant atskiro popieriuko vardus 
ir adresus 4 ar dauytau draugų, L. 
jus pasakAte apie S| nauj 
PUR-ERB Radio Programa I 
W. A. E„ i '
nuo 4:30 iki 8:00 vai 
kitę arba 
kartu su ;______
paduotų adresų ir jus gausite S-kl 
nų ISbandymui butelį PUR-ERB 1 
No. 1 DYKAI.

PUR-ERB OFISAI RANDASI 
3830 So. “

.4738 S. Ashland! A v. 
8089 Lincoln Avė. 
9220 Commercial Av, 
4303 Indiana Avė. 
Jūsų Vardas --------
Adresas ----------------

mane i dvi dienas. Jūsų, 
F.” ši pasekmė nėra nieko 

Triner’io Kartusis Vynas 
geriausių dalių žinomų 

mokslui, todėl jis greit 
ligos 

gasai,
pranykti

vidurius ir prašalina visus negaliavi 
mus, ’** 1 ‘ ‘ ‘
Triner Com 
Chicago. III.

IŠGYDĖ TĖVĄ NUO 
REUMATIZMO

•
 1. F. KOTRICH, 
tįstas, 934 
kambarys 331 
III., praneša, 
vas per č _ . 
labai sirgo nuo reuma- 
tiamo. 
gydymo 
600.00. 
nuo . 
Viennos

žinant

OUICKLY
RECOMMENDEO: 

'h:: F0R40YĖARS.

« TIRED 1 
Ireddened ■ '
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1U. Telefonas Ganai 8500.

UiMkymo kabiai
Chicagoje — paštu:

Metama
Pusei metą «*•«•••• ••••••••••• •••••«
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams —__
Vienam mėnesiui _ ____

Chicago] per išnešiotoji!*:
Viena kopija r— 

. Savaitei........... . .... .. .........    18c
Mėnesiui   .........  75c

Suvienytose Valstijos^ na> Chicago], 
pašte:

Metams __ _ $7.00
Pusei metą,...............  3.50
Trims mėnesiam*.......... ...... 1.75
Dviem mėnesiams  1.25 
Vienam mėnesiui------------------ 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ..........— $8.00'
Pusei metą 4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siąsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

ATEIVIŲ BEDARBIŲ ŠELPIMAS

kieti jos uostuose buvo susekta 
garlaiviai su amunicija, atga
benta iš Rusijos, ir apie tai ne 
tik rašė Vokietijos socialdemo
kratų ir kitų pažangiųjų par
tijų spauda, bet ir/kildavo ašt
rus debatai reichstage (parla
mente). O “Laisvė” bando šitą 
faktą užginčyti, — panašiai, 
kaip seniaus kad bolševikiškos 
davatkos bandydavo užginčyti 
faktą, kad Rusijoje žmonės bal
suoja rankų pakėlimu. Tik 
kai neseniai pats Stalinas pri
žadėjo j vesti slaptą balsavimą, 
tai ir komunistų laikraščiai pri
pažino, kad slapto balsavimo 
-iki šiol tenai nebuvo.

Visos davatkos turi tą pa
čią silpnybę: jos yra aklos.. 
Raudona bolševikiška davatka 
šituo atžvilgiu nesiskiria nuo 
tamsių bažnytinių davatkų.

Illinois valstijoje eina agitacija, kad ateiviams bu
tų atimtos nedarbo pašalpos. Vienas legislaturai įteik
tas bilius, už kurį stoja daugiausia Amerikos Legiono 
vadai, siūlo ateivius suregistruoti ir pašalinti iš darbų 
tokiose, pramonėse, kurios gali gauti pakankamai dar
bininkų piliečių.

Bet šitoki suvaržymai prieš ateivius butų labai ne
teisingas dalykas. Tie žmonės, kuriems šiandie reikia 
pašalpos, kaipo bedarbiams, atvyko į Ameriką ne tin
giniauti, bet dirbti. Jie čia savo darbu krovė .lobius ka
pitalistams ir didino krašto turtą. Tai kur čia dabar 
butų teisybė atimti jiems duonos kąsnį, kada jie neteko 
uždarbio?

Yra visai klaidingas įsivaizdavimas apie, ateivius, 
buk. jie “išnaudoja” Ameriką, čia gyvendami. Kaip tik 
priešingai: jie atnešė Amerikai daugiau naudos, negu 
jie iš jos gavo. Dauguma ateivių, atvykusių į šią šalį, 
buvo užauginti ir išauklėti tose šalyse, kur jie gimė. 
Ateivio auklėjimo ir auginimo išlaidas turėjo pakelti’ 
jo gimtasai kraštas, O Amerika gavo jau suaugusi 
naudingą darbininką, kuris dar atsivežė ir šiek-tiek pi
nigo, atvykdamas į šią šalį.

Dabar atimti tiems ateiviams darbus arba neduoti 
jiems pašalpų ir deportuoti juos atgal į jų gimimo vie
tas tai butų dviguba skriauda: ateiviams ir šalims, iš 
kurių jie yra atvykę. Tos šalys butų priverstos juos 
maitinti po to, kai Iriausias savo jėgas jie atidavė 
Amerikos kapitalizmui.

Tie “patriotai”, kurie prieš ateivius agituoja, už
miršo, kad Jungtinės Valstijos yra ateivių kraštas. Jei
gu ne ateiviai, tai čia butų palikę viešpatauti indijonai.

DAR; MATYT, NEBUVO 
ĮSISMAGINĘS

“Nauj. Gadynė” sako, 
p-ios
Kapsuko žodžiai, kad jisai “sa
vo rankomis“ pakarsiąs Kairį, 
Požėlą ir Bielinį, neišsipildė:

“Kuomet, vėliaus, Vilniuj 
įsikūrė Sovietų valdžia, tai 
ne tik nei vieno socialisto 
nepakorė, bet net kanaunin
ką Tumą paliko čielybėje ir 
neliečiamybėje.“
Iš to betgi’ galimu, padaryti 

ne tik tą išvadą, kurią padarė 
sklokininkų organas, būtent, 
kad Kapsuko grasinimas “pa
karti“ Kairį, Požėlą ir Bielinį 
tai tik p-ios Puidienes “fanta
zija^, bet ir tą — kad: Kapsu
kas blofavo. Jisai buvo blofe- 
ris, apie tai negali būti abejo
nės. Jisai labai dažnai mėgda
vo pasirodyti daug “stroŠnes-

jogei 
Puidienes pakartoti V.

tais”, negu- kad jisai buvo tik
rumoje.

Tačiau reikia neužmiršti ir 
to, kad į Vilnių bolševikiškos 
gaujos buvo atsibeldusios prieš 
15 metų. Bolševikų vadai tuo
met dar nebuvo taip surambė
ję, kaip kad jie yra dabar. Jie 
be pasigailėjimo žudė žmones 
pilietiniame kare, bet su be
ginkliais priešais užkariautuo
se distriktuose jie nevisuomet 
elgdavosi nuožmiai. Mat, dar 
jie tikėjosi geruoju pakreipti į 
savo pusę minias. Antra ver
tus, dar jie nebuvo įgiję “ape
tito“ bereikalingai lieti žmonių 
kraują.

Taigi ir Kapsukas tais lai
kais stengėsi būti “diplomatiš
kas“. Bet laikui bėgantį jisai 
— lygiai, kaip ir jo bosai 
Kremliuje — pasidarė žiaures
ni. čekistams diena iš die
nos žudant; “kontr-r^voliucio- 
riierius”, bolševikų nervai laip
sniškai taip sukietėjo, kad žmo
gaus gyvastis pasidarė jiems 
menkniekis, štai pereitą gruo
džio mėnesį, kada Nikolajevas 
nušovė Smolftame institute Ki- 
rovą, bolševikai tuojaus be tar
dymo ir teismo sušaudė 114 ko
munistų partijos narių, įtartų 
neištikimybėje diktatūrai.. O ar 
Kapsukas prieš tai protestavo? 
Ne. Jisai spaudoje net užgyrė 
šitą biaurų Stalino kerštą.

Todėl galima numanyt, kad, 
jeigu Kapsukui butų pasisekę, 
įsteigti savo diktatūrą Lietuvo
je keliolika metų vėliau, negu 
kad įvyko pirmasis bolševikų 
užplūdimas ant Vilniaus, tai ji
sai jau butų, elgęsis kitaip. Ne 
vienam Kapsuko “idėjų” prie
šui butų gal tekę ir ant kartu*- 
vių pasispardyti!

Diktatūrą paverčia diktato
rius ir jų pakalikus žvėrimis.

ris duoda mokslininkams gali
mybės pasakyti, iš kokių ele
mentų yra sudarytas tas ar 
kitas dangiškas kvflias. Kitas 
instrumentas — tai/ specialus 
prietaisas šilumai rekorduoti 
(thermocouple). Tas prietaisas 
yra tiek jautrus, kad 100 rfly- 
ių tuščios erdvės atstume už
registruoja vienos degančios 
žvakės šilumą!

Su tais ir kitais jiems pana
šiais instrumentais komiteto 
nariai daug ką patyrė apie mė
nulį. Dr. Wright prieš porą, 
mėnesių, padare pranešimą apie 
tų tyrinėjimų pasėkas.

Pirmiausiai mėnulis neturi 
atmosferos (oro). TemperatU 
ra mainosi tiesiog katastrofiŠ-
>•----------- :—————»—i—U-

kai. Kai mėnulio paviršius yra 
atsuktas į saulę, tai šiluma, sie
kia 278 laipsnių. Bet vos tik 
piėnulis patenka į žemės šešė
lį, kaip temperatūra nukrinta 
ligi 132 laipsnių žemiau nu
lio!

Tos neįmanomai staigios 
temperatūros permainos įvyk
sta todėl, kad' mėnulis neturi 
aUnosfėros, kuri sulaiko šilta* 
mą. Tas pat atsitiktų ir su že
me, jeigu ji kokiu nors budu 
prarastų, atmosferą. Nes pa
staroji yra lyg savo rųšies šil
tas apsiaustas,* kuris apsaugo
ja žemę nuo šalčio.

Neturi mėnulis nei vandens, 
žodžiu, jis yra negyvas kū
nas. — K. A.

M ak

A. KARTANAS.

SUSILYGINO

Apžvalga
f

KODĖL PAKELTA PĘNKIAIS 
CENTAIS DUOKLĖS J SLA.

LĖŠŲ FONDĄ

SLA. Pildomos Tarybos su
važiavimo- protokole randame 
paaiškinimą,■ kodėl buvo pakel- 

. ta 5 centais narių duoklės j lė
šų fondą. Pasirodo, kad; seno
mis duoklėmis tao fondas ne^ 
galėjo* išsiversti. Pereitais me
tais jisai davė $12,000 deficito 
(nuostolio)\ Tė to aišku, kad* 
įplaukos nepadfengia išlaidų.

čia yra* ne tik ta priežastis, 
kad nariai, prisirašę prie ligos 
pašalpos fondo, mokėdavo pir
miau* tik po 5 centus, nors šio 
fondb užlaikymas kaštuoja 
daug daugiau, negu pomirtinių 
fondo užlaikymas; bet ir dėl 
to, kad valdžia per paskutinius 
dvejus metus įveda vis aštres
nių patvarkymų fratemalems 
organizacijoms. Tie patvarky
mai labai apsunkino ofiso dar- 
bą^ nes jisai pasidarė daug 
komplikuotesnis, negu kad bu
vo seniaus.

Pagalios, prisidėjo da ir ki
tos aplinkybės. Dėl depresijos 
nariai ir kuopos apsileido dis
ciplinoje. Pi1d. Taryba savo nu
tarime pastebi, kad kuopose 
pasireiškia “neekonomiškumas”, 
kuris baigiąs išsemti ne tik lė
šų, bet ir pašalpos fondus.

“Ant kiek tas kuopų ir na
rių neekonomiškumas SLA. 
lėšuoja”, skaitomfe “Tėvynė
je”, “galima matyti iž 1932 
m. apyskaitos, kur matoma,, 
kad nariai sumokėjo j pašal
pos fondą $84,194, o išėmė 
net $109,397, reiškia — iš
ėmė nat $25,000 daugiau, ne
gu sumokė^”

Aštresnė kontrolė ligonių
priežiūroje, kuri buvo įvesta 
1934 m., tą nuostolį sumažino. 
Nors daugelis narių pernai me
tais persikėlė į žemesnius pa
šalpos laipsnius ir dėl to fondo 
pajamos sumažėjo, bet defici
to pasidarė jau tik apie $7,000. 
Vadinasi, 
$18,000.

Tačiau 
išnyko;
penktuku duokles į lėšų fondą. 
Kadangi prie to dar tapo dabar 
sumažintos centro’ išlaidos, tai 
reikia tikėtis, kad* lėšų fondas 
jau

buvo sutaupyta apie

deficitas dar vis ne- 
Todėl teko pakelti

apsimokės.

IGNORANTAI

esąs. “Laisvė“ sako, kad tai 
“melas“, jogei sovietų, valdžia 
leisdavo Vokietijos armijai sta
tytis slaptas amunicijos dirbtu
ves Rusijoje. Tai tik dar kartą 
įrodo, kad tie bolševizmo gar
bintojai yra ignorantai.

Brooklyniškis Maskvos da
vatkų organas per metų metus 
giedojo apie sovietų rojaus* 
skaistybes, bet jisai nežino nė( 
to, ką apie Rusiją rašė viso 
pasaulio spauda. Nuo to laikoj 
kai bolševikai pasirašė Rapallo 
sutartį su Vokietija, vokiečių 
generalinio štabo karininkai 
nuolatos keliaudavo su vizijo
mis į Rusiją. Ar jie tenai Ke
liaudavo iš meilės Leninui, 
Trockini arba Stalinui? žilio* 
ma, kad ne. Vokiečių amunici
jos fabrikantai buvo pristeigę 
Rusijoje ginklų (armotų, nuo
dingų gazų it t. t.)' dirbtuvių,; 
ijr “reichswehro” (Vokiečių ar
mijos) viršininkai važinėdavo 
tenai apžiūrėti, ar gerą amuni
ciją tos- dirbtuvės pagamina.1 
Paskui ta amunicija būdavo 
slaptai šmugeliuojama iš Rusi
jos j Vokietiją.

Kelis kartus4 įvtririuose Vd*

įim'fil Hh'il tui įM<

taip pamažu naikino savo ir 
taip jau menką sveikatą.

Visą laiką P'akalhienė sva
jojo, tarėsi su JUozu Ramučiu, 
kaip - atsikračius' jai1 jau nebe
reikalingo vyro. Nutarta dtio- 
ti Pakalniui gerti “naminėlės” 
prieš kurią nei vienas ilgai 
neatsilaiko. Pakalnienė pirma* 
suerzindhvo, užpykindavo -sa
vo vyrą, o po tam jau ir jis 
patk norė’dhvo paskandinti* 
dagtinėje visus savo nesmagu
mus. Kartą Pakalnis pradėjo 
nepaprastai audringai elgtis 
po nusigėrimo. Nebepajėgda- 
ma* suvaldyti, Pakaliiiėnė pa
sišaukė gydytbją. Gydytojas 
pavadino Jono Pakalnio ligą- 

trentens. Gavęs jis tą. 
ligą* iš riuolhtinio girtavimo ir 
jamJ pagalbos nesą, jeigu jis* 
nepaliausiąs gėręs. Pagaliau 
jis atsidursiąs beprotnamyje. 
'PhKalhis gi nepaliovė gėręs ir 
jo liga, Mirtum tremens, pa*- 
sikartojo. . .
j- r

5 Žinoma, Pakalnienė nei* trum
putį nenusiminė dėl savo vy- 

(ro- ligos. Ji gavo visas* relKau 
lingas informacijas ir, vyrui 
dar kartą gavus Mirtitrti t rė
mens, atidavė jį į beprotnau 
jinį..

Džiaugėsi Pakalnienė iš sa*- 
’Va sumanumo. Juozas’ Kamuo
tis negalėjo atsigerėti dėl- to»- 
kio jo? meilužės* gudrumo it 
nekartą pareiškė’ jai* savov pa
gyrimą. Pakalnis’ gi- gal būtį 
-niekad! laisvės nebebūtų ma* 
JęS; jeigtr Pakalnienė nebūtų 
buvus taip- gobšti ant pinigui 
Pakalnis buvo narys- keletoš 
pašaipūnių draugijų, tai Pa
kalnienė sumanė gauti ligonio 
pašalpą* iš jų. Draugijos, gavu
sios prašymą, pašalpos, pa ve* 
dė tą reikalą ligonių lankyta
me komisijai.* Kad ištirti Pa
kalnio ligą, nuodugniai; drau
gijos komisija> nuvažiavo į 
beprbthamį. Kadangi Jonas 

’Phkalhiš buvo tarpe nepavO-* 
’jingai sergančių,, tai draugijos 
nariams nesunku buvo gauti 
leidimą pasimatyti su Pakai* 
'nih. Pamatęs savo pažįsta- 
Inifs, Jonas labai susijaudino* 
jPaiHftUstas kas jam yra; sU 
ašaromis* išsipasakojo visas 
■savo*' neihimes bei priežastis, 
’dŠl Kurią jis papuolė į šį. pra- 
ižUtiės4 namą. Jonas pasižadėjo 
savo draugams niekad nebe
gerti, jeigu jis išeitų, iš beprot- 
nūmib.‘ Ligonių, lankymo ko
misijos nartams atrodė, kad 
tfkm&ė Pakaltais yra Visai svei
kas žmogus, todėl jie kreipėsi 
j gydytoją; ‘kurio priežiūroje 
^jiš buvo. Išdėstę visą reikalą* 
gydytojui, jie nudžiugo išgir- 
dę,. k^id ir gydytojas pata netb 
kįfc' Jbnąi esant bepročiu. Kad 
geriau jsftilditas, Jis vienas 
nuėjo paikamėtl su? Pakalniu. 
Pirmas jb ■ ki&usinias buvo 
toks:’

1 “Pone PhkalhiaU, ar tu ja už
lies' esąs beprotis?”

Žinai1, gydytojau, jeigu- tau 
reiktų gyventi1 su tOkiar mote- 
rim. kaip nrtmo, gal’ in pats 
pradėtum-girtauti;” alšakė Pa- 
kalniSv-

(Tęsinys)
Pikti liežuviai įtarė Ramutį 
gavime nemažos sumos pini
gų už pasidarbavimą parda
vime to namo. Tai buvo na
mas iš dviejų krautuvėm pa
talpų, iš dviejų butų ir vie
nos susirinkimams4 aT šokiam 
sales. Tuo taiku pasaulinis 
karas dar nebuvo pasibaigęs, 
o prbhibicija jau buvo’užvieš
patavus. Didžioje, kampinėje 
krautuvės patalpoje teberiog- 
sojo buvusios- smukdės' baldai, 
kurių pastaraisiais laikais nie 
kas nebevartojo. Todėl tho lai
ku atrodė, jog toks- namas 
mažai* kam tebuvo tikęs.

Nežinia, katrą reikia dau
giau pagirti už sumanumą — 
ar Pakalnienę ar Juozą Ra
mutį, o gal jie abudu susitarę 
užmanė atidaryti tame name 
nesvaiginančių gėrimų užegą. 
Pakalhienės 'prašomas; Juozas' 
Ramutis sutiko būti jai už pa- 
gelbininką. Gi Jonas Pakalnis' 
maža tebuvo pagelba biznyje,, 
nes dirbtinomis' kojomis jis 
mažai tegalėdavo pavaikščioti.. 
' Nuo' pat atidarymo dieno* 
biznis' jiems labai gerai sekė
si. Ir' nenuostabu,, nes Pa- 
fkalnienė patraukdavo žmones 
savo gražiu bei? maloniu bu
do, o Juozas' tebebuvo vien?- 
gungis, apie trisdešimt metų 
amžiaus' vyras; pratęs turėti' 
reikalų su žmonėmis ir gerai- 
žinomas toje apylinkėje. Su4 
prantama\ jie* paYdftvinėdavo 
ir svaiginančių gėrimų. Su 
laiku, jie išmoko išsivirti ir 

■“naminėlės” iš kurios jie turė
jo daugiausiai, pelno. Prie biz* 
nio Pakalnis’ gal tik tuo1 tebu
vo geras, kad jis neatsisaky
davo išgerti, jeigu kas užpirk- 
davo jam. Jis pradėjo gana 
smarkiai išsigerti, kai, jau bu
vo įsitikinęs, kad jo žmona 
nėra ištikima jam. Jis jau 
tikrai žinojo, kad ji myli Juo* 
,zą Ramulį. Kai jie- priminė 
savo*’ žmonai’ apie savo įtari* 
mą, ji tik kvaillum išvadint) 
savo vyrą; “Ko gi tU norie
ji sakė;— “ar kadi ašh atsisa*

nes ir

Baniulis

Grįžęs prie ligonių lankymo 
komisijos, gydytojas pareiškė, 
kad Jonas Pakalnis bus pa- 
liuosuotas iš beprotnamio. Jis 
tuojau parašysiąs laišką Pa
kalnio žmonai, kad ji už po
ros dienų atvažiuotų atsiimti 
savo vyrą.

Pakalnienė nei sapnuot ne* 
sapnavo apie tokį nemalonų 
laišką. Bet ką gi bedarysi? 
Reikia važiuoti ir atsiimti sa
vo vyrą. Pasitaikė, kad Pakal
nienė dar nesveikavo po ne- 
legalės operacijos, bet kam 
gi Čia padejuosi? Kas gi už
tars? Reikia- važiuoti atsiimti 
savo vyrą ir pabaigta.

*' Dieną, kada Pakalnienė tu
rėjo ' važiuoti į beprotnamį 
parsivežti vyrą, ji labai ne
smagiai jautesĖ Ji nemažai 
gėrė “legališkos” ir kitiems 
fundijo. Kai jau prisiartino iš
važiavimo laikas, visa jų 
kompanija buvo gerokai nusi
gėrusi. Viso jų važiavo penki 
asmenys, Juozo Ramučio au
tomobiliu. Vairavo -pats Ra
mutis, o jis gal už visus buvo 
smarkiau nusigėręs,
jis- kažkodėl' nesijautė gerai. 
Juokaudami, Šūkaudami lyg 
iš keršto; jie važiavo parsivež
ti. tą, kurio nei vienas jų ne’ 
besitikėjo matyti ponios Pa- 
kalnienęs užeigoje,
važiavo nežmoniškai greitai. 
Dar nei pusės kelio nenuva
žiavę, jie susikūlė su kitu au
tomobiliu, važiavusiu skersai 
jų kelią. Ramutis pataikė tie
siai į ano atatbmobilio šoną, 
visai apversdamas jį. Pasigir
do klyksmas iš abiejų maši
nų. Apverstame automobilyje 
tebuvo du vyrai: ir abu rimtai 
sužaloti. Gi Ramučio mašino
je pasirodė tik viena Pakal
nienė kraujuose paplūdusį. 
Jos visas veidas buvo stiklais 
suraižytas. Kiti Ramučio pa- 
sažiėriai, įskaitant patį Ra
mutį, tebuvo tik pritrenkti. 
^Nugabenęs sužeistuosius į li
goninę, Ramutis tęsė savo ke
lionę pas Pakalnį. Nuvažiavęs 
į beprotnamį, jau rado Joną 
Pakalnį pasirengusį apleisti 
Ją- nelaimingųjų vietą. Nieko 
daugiau netrukę, jie išvažiavo 
namo.

Jiiozas Ramutis buvo labai 
pasibiaurėjęs, kai pamatė Ro
žę Pakalhienę lyg kraujais 
verkiančią. Jos veidas buvo 
iškraipytas, - lyg kokios bai
dyklės. Tarsi iš miego pabu
dęs jis pradėjo atsiprašyti Jo
no Pakalnio ir prisiekė jam 
'niekad nebesikišti į Jono Pa
kalnio šeimynišką gyvenimą. 

I Grįždami namo, jie sustojo 
ligoninėje, kur buvo palikta 
Rožė Pakalnienė. Be veido 
&uizdU; Pakalnienė nebuvo 
smarkiai* užgauta', o veido žai
zdos- jau buvo> susiuvinėtos, 
apraišiotos ir jai nebebuvo rei 
kaio pasilikti ligoninėje.

i Pamačiusi savo vyrą, Pa
kalnienė apsipylė ašaroinisir 
maldavo dovanot jai. Pasiža
dėjo ji būti ištikima Jonui iki 
gyvos galvos. Ji žinojo; kad 
ji jau buvo praradusi savo 
veido: grožį; Gydytojo tvirtini- 
niu;, viena1 josi akis liksianti 
primerkta, mažesnė. Vienoje 
pusėje apatinė lupa busianti 
pakilus, pritraukta^ o skruos
tuose liksią poras ruožų.

. Pakalnis mielai- sutiko san
taikoje gyventi - su savo žmo
na, kai jie jau buvo susilygi
nę...

WNFW^TWWVWWWWW

V* 1' <? Apie Įvairius Dalyki
►
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MĖNULIS
Kelionė į mėnulį.—Me- 

nulio juros ir ugnia- 
kalniai. — Mokslinin
kų komitetas 'mėnu
liui tirti; — Moksliš
ki instrumentai.—Mė
nulio temperatūra.— 
Staigių temperatūros 
permainų priežastis.

SU*-’ 
La*-* 
ap- 
Ap-

Vasaros naktis; Jauki ir šil
ta naktis. Mėlynas dangus* 
žvaigždžių nukaišytas, šviečia, 
didelis mėnulis ir leidžia savo’ 
išblyškusius spindulius; Jis 
toks patraukiantis, toks įdo
mus! Kiek jis visokių, svajo
nių sukelia...

O kartais jis sukelia- ir smal 
sumą. Mes norime daugiau pa*- 
tirti apie mėnulį,, norime 
žinoti; kas jame randasi, 
kios vaizduotės rašytojai 
rašė net kelionę į mėnulį,
rašė, kaip įsivaizduotas keliau
ninkas pasiekė mėnulį,i ir'* liąs 
jis ten mate.

Bet tai1 tik fantazija. Nie
kas ligi šiol tokios keliones ne*- 
atliko; Ir kyla didėlis klau^ 
mas, ar žmonėms kada nore 
pasiseks nukeliauti į menulį; 
Pagalios* ką1’ jie ttert ' Verktų, jei 
ir nukeliautų? Kiek žinoma; 
mėnulis yra negyvas kūnas, — 
neturi nei oro, nei vandens; 

‘nei4 gyvybės.
į Savo laiku, kai Galileo pir
mą kartą pamatė pro žiūroną, 
jmėnulio paviršių, jis buvo nu
stebintas. Jis matė juras, ug-i 

‘niakalnių kraterius. Vaizdas 
jbuvo tikrai patraukiantis. Ta
čiau laikui bėgant tos “juros” 
ir tie “ugniakalnįai” pranyko. 
Tiksliau sakant, pasirodė; kad’ 
mėnulis. neturi net jutų* nei 
Įugniakalniųi'
j1 Vėlesniais laikais tik profe
sorius W. H. Pickering vis dar 
laikėsi tos nuomonės, kad’ mė
nulis nėra, visiškai negyvas kū
nas: Jis nutraukė? daugybę f o 
togrMijųy kurios rodė ug*

niakalnių' veikimą ir net aug> 
menis; Tie augmenys; profeso
riaus Pickering manymu4, už
auga per kėturioliką dienų, kar 
da be paliovos saulė Šviečia’, 
ir paskui- vėl pranyksta’.

Didelė dauguma mokslinim 
kų su ta nuomone nesutinka'. 
Prieš keturis metus Kaliforni
joje buvo suorganizuotas spe
cialus komitetas? mėnuliui sttrt- 
dijuoti. Į Komitetą įėjo Dr. 
Frederick E. Wright, W. S. 
Adams, J. P. Buwalda, A. L. 
Day, P.. S. Epštein, F. Gi Pėase. 
Edison Petit ir* H; N. Rusself. 
Tai žymus Amerikos mokslb 
ninkai, • 
kai ir astronomai.

Komitetas įkūrė ir savotiš
ką Ihboratoriją mėnuliui tirti; 
Per keturis metus ekspertė! 
studijavo žemes palydovą ir 
patyrė* daug įdomių? dalykų.
i Mėnulio atstumas nuo žemės 
yra 237,857 mylios: Tai- pusė* 
tinas tolis. Atrodo; jog tiesiog 
yra neįmanomas daiktas lląi 
nors' patirti’^apie taip tolimąi 
daiktą; Sakysime, ant žemės’ 
mes vaikščiojame Bėi: važinė* 
jame,, ir tai. nemažai dar ran
dasi tokių vietų, apie kurias 
mes nedaug ką težinome, štai! 
.dar visai neseniai- tapo suras* 
tas naujas kraštas su keliolb 
ika tūkstančių žmonių. Apie tą 
jkraštą prieš kelis mėnesius mes 
nieko- nežinojome.
; Tačiau mokslininkai daug ką 
įgali pasakyti ir apie tokius 
daiktus, kurių jie nemato. Mo
lekulių, atomą ir el'ektronų mes 
^nematome. Bet' tai dar nereiš
kia, kad tų dalykų nėra.

Jeigu mokslininkai vien tik 
butų, pasitiktą savo penkiaib 

‘jausmais, tat ligi Šiol nedaug 
kas tebūtų buvę padaryta: Juo 
labiau4, kad7 musų jutimai yttai 
labai netobuli. Mokslininkai tad 
surado įvairius instrumentus; 
kurie yra šimtus ir tūkstan
čius kartą jautresni, nėgu žino-- 
gaus jutimo organai. |

Vienas įdomiausių instrU* 
mentiy yrav-spektroBl«>pas; k-u-

pasižymėję geofizii-

ji sakė; - 
kyčiau tcFžmogttus; kuris vedh 
visą musų b‘iznį?rt

Po to Pakalnio įspėjimo sa
vo- žmonai, ji visai nebesislė- 
pdavo* mylinti Juozą Ramrutf. 
Taip Pakalhiėne; talpu Ramutis 
Ihikyčiąvd' Jbtią pastumdėlio 
vietoje; Nesigailėdavo* jie Joj 
nui nei nuodingos “naminė4 
lės”.

Neapsiimu spręsti, ar tokfe 
žmogaus sužalojimas, kdiįi 
nupioviinas abiejų koją; rili’ 
silpninta' ir j«* ptotą,* Tai nis4 
dtlfą KlhUšimasr Bet Jonas 
Pakalnis butui lyg įrodymu, 
kdd jis buvo gerokai pasikei
tęs' žmogus. Jeigu ne jo prGM 
thš; bėfit jo pažValgos į’ gy
venimą buvo gerokai pakitėt 
iję. Kadi* Pakalhi^ dar tett^ 
buvo sveikas, jo žmona kaijp 
kūdikis kimisydavor jm Iš- bilte 
kokių gyveniino pinklių jis 
sugebėdavo* išeiti, o dabar jis 
jautusi bejėgis suvaldyme saV* 
vo žnioųos. Jis įpuolė į desp®-

s

>

(Galas)

KULTŪRA NO. 1
. Puikus šių- metu naujas ir įdomus 
numeris, kurio turinys yra sekamas: 

;■ Fašizmas ir imperializmas — Uk
rainos klausimas ir Lenkija. Komu
nistines pedajroRikos kritiškų apžval
gai Laiškas “Frank Ktuko” autoriui 
ir daugelis kltųi įdomių straipsniu. 
70 pusi. KAINA TIKTAI 45 centai— 
Galima' rauti NAUJIENOSE.

At

Reikalaukite “NAUJIENAS” 
ant bile kampo,, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas- lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne- sa
vo smagumui,' bet Jusi,- pato* 
gurno delei.

U&»v, s
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RADI O
Gabalų Šeimyna 
Naujienų Radio Va

landoje Seredos 
Vakarais

Reiškia, vėl kas nors naujo 
ir Žingeidaus Naujienų Radio 
programe, seredos vakarais, iš 
stoties WSBC.

Gabalų šeimyna, tai yra at
skiras vaizdas, — romanas. 
Tas romanas yra atvaizduoja
mas tuo tarpu keturių asme
nų: Gabalo, Gabalienės, Gaba- 
liutės ir Gabaliuko. Jie visi 
geri aktoriai. Puikiai vaizduo
ja.

Gabalų šeimyna susėdo val
gyti vakarienės. Suprantama, 
prie kiekvieno valgio yra val
goma duona. Gabalas sako, kad 
lietuviai yra pratę valgyti juo
dą duoną. Bet jaunasis Gaba
liukas prisispyręs tvirtina, kad 
jis nori baltos duonos, tokios, 
kaip Green Mill duona.

Gabalas irgi paragavo tos 
duonos. Paragavęs tarė:

— A, čia ne duona, bet tik
ras pyragas!

Po vakarienės, vaikai nuėjo 
prie sinkos indų plauti. Su in
dais tankiai pasitaiko nemalo
nių atsitikimų, šj sykį Gaba
liukams irgi įvyko nemalonu
mas — sudužo lėkštė. Gaba
liukas kaltina Gabaliutę, o Ga
balinis kaltina Gabaliuką. Abu
du nekalti, bet lėkštė sudužo. 
Na, išslydo iš rankos ir sudu 
žo...

Gabalienė besikalbėdama su 
Gabalu, prisiminė apie dresę. 
Ji norėtų turėti naują dresę; 
nes, mat, ir Velykos jau ar
tinasi. Ar ji gaus dresę?...

Taip ir prabėgo smagiai lai
kas besiklausant nuotikių Gaba
lų šeimynoje.

Kas trečiadienį
Gabalų šeimyna atvažiavo į 

Naujienų programą pasideka- 
vojant New Process Baking 
Co., 3401 S. Morgan St. Bro
liai Kučinskai šioje moderniš
kai įrengtoje kepykloje kepa 
Green Mill baltą, gardžią duo
ną. Ta duona yra suraikyta 
ir sanitariai suvyniota. Taipgi 
kepa ir kitokią duoną. Tai yra 
didžiausia lietuvių duonkepyk- 
la Chicagoje, o gal ir Ameri
koje.

Gabalų šeimyna Naujienų 
radio valandoje, seredos vaka
rais, bus dar viena pažiba lie
tuvių radio programuose.

Lauksime sekamo seredos 
vakaro, kad vėl turėjus pro
gos pasiklausyti šio šatfnaus 
programo.

— Girdėjęs.

praho, dalyvaus programe kai
po solistė.

PROGRAMAS
1. Overture to “Eamont”,

Op. 84 ......................... Beethoverr
General Motors Symphony Orchestra
2. Aria, “Pace, Pace”, from

“La Forza dėl Destino” .... Verdi 
Elisabeth Rethberg

3. Waldweben from
“Sieofried” ..................... Wajęner

General Motors Symphony Orchestra
4. “Invitation to the

Dance”. Op. 65 .... Weber-Berlioz 
General Motors Symphony Orchestra
5. “Avė Maria” from

“Othello” ..........................  Verdi
Elisabeth Rethbera

6. Overture to “Semiramide” Rossini 
General Motors Symphony Orchestra

Federalė valdžia rei
kalauja daug darbi 

ninkų-specialistų
S k e l bia kvotimus kandida 

tams, balandžiu mėnesį.

Fcdcralė valdžia šiomis die
nomis paskelbė reikalaujantį 
daug įvairių darbininkų-spe- 
cialistų. Žemiau telpa darbų 
sąrašas. Viši kandidatai, ku
rie išpildys aplikacijas tiems 
darbams, turi jas priduoti 
United States Civil Service 
Conimission ne vėliaus balan
džio 15 d., šiais metais. Civil 
Service ofisas Chicagoje ran
dasi naujame pašte, prie Van 
Buren ir Canal gatvių. Visi 
kandidatai turi laikyti tam tik 
rus kvotinius.

Valdžiai (reikalingi sekami 
darbininkai:;

Senior Stock Clcrk. Alga 
$1800 į metus.

Stock Clcrk. Alga $1620 į 
metus.

Junior 
ga $1620

Range
800 į metus.

Associate Rhnge Examiner. 
Alga $3,200 į metus.

Assistant Range Examiner. 
Alga $2,600 į metus.

Junior Range ? Examiner: 
Alga $2,000 į metus.

Junior Forester. Alga $2,000 
iki $2,600 į metus. I

Local Inspcctor of Boilers. 
Alga $3,200 į metus.

Local Ispcctor of Hullš. Al
ga $3,200 į metus.

Assistant Inspcctor of Boi- 
lers. Alga $2,900 į’ metus.

Assistant Inspector of Hulls 
Alga $2,900 į metus.

Graduate Nurse. Al- 
į metus.
Examiner. Alga $3,-

Brighton Parko mo
terys rengia Bunco 

vakarą

Budriko Programas
Kurie mylite pasiklausyti 

geros muzikos, nepraleiskite 
radio programo sekmadienį, iš 
stoties WCFL nuo 1 iki 1:30 
po pietų. Budriko instrumen- 
talis trio: smuiką, piano ir 
akordionas yra pasirengę vi- 
su‘3 tinkamai palinksminti, c 
Makalai taipgi sudarys jums 
nepaprastai malonų vaizdelį.

Prie to išgirsite keletą svar
bių ir naudingų pranešimų iš 
prekybos srities, šiuos progra- 
mus kas sekmadienį leidžia 
Jos. F. Budriko radio ir ra
kandų krautuvė, 3417 S. Hal- 
sted st., Chicagoje.

Smuikorius.

Artuo Toscanini Gene* 
ral Motors programe
Artūro Toscanini, vienas iš 

garsiausių pasaulio dirigentų* 
rytoj vadovaus General Motors 
symfonijos programui iš NBC 
stočių, (Chicagoje — WENR- 
WLS ir WMAQ).
' Valanda bus transliuojama 
nuo 7-ių iki 8-ių vakare, Chi- 
cagos laiku*. Elisabeth Reth- 
berg, Metropolitan Operos so-

Arlette Stavisky, kuri tapo 
apkaltinta ryšium su savo vy
ro šmugeliu*

Serge Stavirisky, jos vyras, 
prieš kelioliką mėnesių nusišo
vė netoli Paryžiaus, kada poli
cija apsupo jo viląi

Brightonparkiečių
Kuzavinų šeimyną 

aplankė garnys
Geri “N.” draugai; skaito “N.” 

geriausiu laikraščiu

BRIGHTON PARK^—Trumpą 
laiką atgal pp. VI. ir N. Ku- 
zavinius, gyvenančias po ad
resu, 4437 So. Fairfield Avė., 
aplankė pavasario garnys ir pa
liko sveiką augti sunų» Pp. Ku- 
žavinai matyti, yra uolus “Nau
jienų” skaitytojai, nes iš jų 
lupų man teko girdėti, kad 
mums Amerikoje gyvenantiems 
lietuviams nėra patogesnio laik
raščio kaip “Naujienos”. Jeigu 
kurią dieną nesiranda “Nau
jienos” jų namuose, tai jiems 
rodosi, kad ko tai trūksta. Sa
ko, .. tokio laikraščio nesą kaip 
“Naujienos”. “Naujienos” iš vi. 
so pasaulio vėliatVsias žinias su
renka ir taipgi' daug pamoki
nimų duoda. “Naujienos” esąs 
vienintėlis laikraštis musų iš
eivijoj. Jeigu kiekvienas Lie
tuvos tautietis skaitytų “Nau
jienas”, tai butų: vienybė ir 
tuo sykiu didelė galybė. Ne taip 
kaip dabar' yra-—šmeištai, šu
kavimai vienas ant kito.

Prie pabaigos pridedu, kad 
ponia Kuzavinis randasi namie 
po minėtu adresu daktaro Bie- 
žio priežiūroje. Linkiu greičiau 
pasveikti ir sunui dideliam už
augti ir darbuotis musų tautos 
apšviėtos darbui.

—Anonimas.

BRIGHTON PARK — Brig
hton Parko Moterų KHub^s 
rytoj, kovo 24 d., rengia bun- 
co vakarėlį su šokiais, Holly- 
wood Inn svetainėje, 2417 W. 
43rd Street.

Programą vakarėlyje išpil
dys Brighton Parko vaikų 
draugijėlė ir kliubo sekstetas. 
Taipgi prisižadėjo atsilanky
ti ir padainuoti p. N. Gugienė. 
Narės suneš gražias dovanas, 
kurias kiekvienas turės progą 
laimėti. Atsilankę vyrai galės 
groti pinaklį.

Įžanga 25 centai. Pradžia 5 
vai. vakaro. Visi yra kviečia
mi atsilankyti, linksmai pra
leisti laiką ir paremti! jaunu
tį Brighton Parko: Moterų 
Kliubą. —A. Ždbukiėnė.

Šeimyniniai nesud- 
kimaiprivertęjį 

nusižudyti
Vakar buvo pranešta;: kad 

nuo šešto aukšto North westerrt' 
Yeast Co., dirbtuvių, 1750 N. 
Ashland; nušoko ir užsimušė 
nežinomas darbininkas.

Dabar paaiškėjo, kad tai bū
va 52 metų Jokūbas PapsevL 
čius, 2023 Cryštal Street. Jis 
buvo apie 52’ metų amžiaus ir 
mielių fabrike dirbo per TŠTrtle- 
tų. Nusižudymo priežastis glū
dėjusi šeimyninittose nesutiki
muose.

Kas iš to visko išeis; 
dar negalima 

pasakyti

šie yra jų tikri karakteriai; o 
studentų klubas tai grynas 
“maskaradas”.

Tai visos' didybėm kViečiWOš’ 
laiku pribūti.

Birutė, Kunigaikštienė.

Ir pagelbininkai eina 
Insultų keliais

Buvęs Insullų bendrovių di
rektorius ir sekretorius, Char
les W. Daniels įteikė fedėra- 
liam teismui bankroto peticiją. 
Skolų turįs $21,535, o “turto” 
$23,982. “Turtą” sudaro neiš
mokėtos apdraudos.

Daniels buvo vienas iš 
kaltintųjų Insullų bylose.

ap-

Mano Pastabos
i Rašo ŽEMAITIS

- Baigėsi jau ir trečias mėne- 
siš, bet aš vis sėdžiu ir sėdžiu 
tamė kalėjime. Sykį niokytdjas 
mali pMdSjtf aiškintT:

—Tu esi laimingas žmogus! 
Tu atvažiavai čionai' neturėda
mas jokios ligos. Tavo plaukai 
geltoni. Tavo akys mėlynos. 
Tavo veidas baltas, šios šalies 
karalius ir karaliene greitai 
norės tave pamatyti. Mat, to
kių žmonių, kaip tu, čia retai 
teatvažiubja. Su tavim malo
niai pasikalbės, tau dovanų 
duos. Tu busi laisvas ir turtin
gas.

Bet... pirmiausiai su tavim 
nori pasimatyti turtingas pirk
lys. Jis nori, kad tu jam patai
sytumei namą* o paskiau galė
si būti pas jį svečiu, kiek tik 
norėsi. Bėt... tas pirklys nese
nai turėjo nesusipratimų su* 
svetimais' pinigais. Jis pasisa
vino kito žmogaus pinigus. Bet 
jiš iš tos bėdos greitai išsisuks.

jis yra geras 
dVi gražias dūk-

(Naujoji Zelandija)
Aš tik klausiaus ir nežinojau, 

ką jai atsakyti. Vakare Saulu
tė atnešė man karštos arbatos; 
keletą šiltų apklodžių. Aš išsi- 
gėriau, užsiklojau šiltai ir rytą 
atsikėlęs pajutau, jogei slogos 
jau nebeturiu. Vėliau Saulutė 
man paaiškino; kad šioje šaly
je liga yra skaitoma krimina
liu prasižengimu ir nemoraliu 
dalykti. Su Saulute aš Vėl susi
taikiau. Ji man ir toliau buvo 
gera draugė.

* **
Prabėgo ir kitas mėnesis. Per 

tą laiką aš jau spėjau pusėti
nai gerai suprasti, ką jie tarp 
savęs kalba. Bėveik viską su
pratau, ką fftan sakė . Taipgi 
ir pats galėjau atsakyti. Mano 
mokytojas džiaugėsi, kad maiu 
taip gerai sekasį išmokti jų 

‘kalbą. Mes sw jdo pasidarėm 
g^rij4i’aųgaį^^./i ... ■

L.. U. C. studentai renkasi 
ypatingam vakarui

šį vakarą, kovo 23 d., kaip 
9 vali vakarų, studentų klubas, 
L. U. C., studijuos Bohemų 
valgių klausimą Klas’o restora
ne, 5734 W. Cermak Road.

Jie spręs kaip daug kartų 
stalą galima nuvalyti sudedant 
75 centus nuo ypatos.

^Susirinkusieji puotininkai bus 
Įdomus, nes tarpe jų rasis Jur
gis, Karalius — Ben Džbkum, 
fakiras — Elzbieta; mergaitė 
— Ug- Ug indionas — Adomas, 
pabasta ir Napoleonas šeštasis; 
kuris man slaptai pasakė, kad

Buy gluve» witl| what 
itsaver

MM-' M

ff&sa'sasj!10 TOOtT 
parsiduoda ui?

^ISTERINE
TOOTH PASTA

Vienok, šiaip 
žmoghs... Turi 
teris...

Negalėjau suprasti, kodėl mo
kytojas perša man tą žmogų? 
Ar jis' mano, kad aš susidėsto 
su tokiu žmogiimi, kurio geras 
vardas yra sugadintai? Na, jau 
ne! AŠ nevažiuosiu pas tą pirk
lį! Lai jis būną sau turtingas. 
Turtingumas dar ne viskas. Ga
li* būti jis turtingas, bėt tuo 
pačiu sykiu apie jį kiti žmonės 
kalba negražiai. Toks žmogus 
draugijoj neturi pasisekiriid. Aš 
su juo nenoriu susidėti!

: < STAR > '
BRIDAL SHOPPE

(Musu specialybė—-šliubinės suknios 
ir velionai, gatavos arba užsaky
tos. Turime dideli pasirinkimą ir 
kitokių jvairių dresių.

1516 MILWAUKEE AVĖ.
, Pheno^Armitage 2189. .

BIRTHDAY P ARĖ
ANTANAS JI NĖR MARGIS

— įvyksta —

Sekmadienį, Kovo* 24 d., 1935 m.
r Kviečiame visus draugus ir pažįstamus i musų mylimo sūnelio 
‘Antano Junęr Margis 4 metų parę. Bus skanus užkandžiai ir gera 
' muzika linksminsimes iki ankstyvo ryto.

Kviečia Tėvai A. ’ir A. MARGIAI, 1307 West G9th Street.

LANGAMS UŽDANGOS’
NETOBULOS 3 UŽ $t.00

Bile didžio padarome ant užsakymo—Apskaitliuojame.
LAWNDALE WIND0W SHADE

Valymas Uždangų—Miisų specialybS; Antion Vackar,
Tel. Rbd£weli 1114
-T

Sav.
2300 s: Kedzie Avė.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS
Viskas patogiai naujai įtaisyta* 

MOTERIMS: Ketvergais po pietų; 
VYRAMS: Subatomis visą dieną.

JOKŪBO PLAUSKOS ALUDĖ
Mandagus patarnavimas, įvairus gėrimai.
3318' South’ Morgan Street

Į>■> lift I• I« (m Į.I»ini III Ji

NORTH-WESt -
Sporting Goods Manufacturing Co.

Pilnas Pasirinkimas Atletikos ir Skautų įrengimų
South Sidė1 Town of Lake Kraut.

4536*38? S. Ashland Avė.
Telefonas Yards 3416

IŠDIRBA:

North Side Krautuve ir Dirbtuve. 
1628-30-32 Milwaukee A ve 
- Teleionas Humboldt 9179

T UNIFORMAS BEZBOLUI
UNIFORMAS BASKETBOLUI

įįiAf UNIFORMAS TENISOT
UNIFORMAS GIMNASTIKAI

dz W UNIFORMAS TREKIUII
Kį ■ UNIFORMAS HARCERSTUVUI
Er _M uniformas skautams
[STT W UNIFORMAS muzikantams

/. W UNIFORMAS LENKŲ SAKALAMS
r r • UNiFdRĄiAS1 MOTERŲ legijonui.
PARDAVĖJAIHARWOOD BEZBOLO IR' INDOORBAIiLS

ijų ir meda« 
.... jkeš ir všlia- 

TIESIAI Iš DIRBTUVES.,
Rašykite mums, .prašydami, atsiųsti jums veltui mušt Hių* katalogą.1 M&š išdirbame visokio“ tiįb- džeketus, v 
vas klįubamtP draugijoms.: PIRKIT^'----- ’------

PASIŲSKITE PINIGŲ VELYKOMS
Savo giminėms ir draugams į senąją tėvynę idant jie 

juos gautą laiku.
Nelaukite iki paskutinės minutės. Ateikite ir atlikite šį 

reikalą tuo jaus.'

PINIGŲ PERSIUNTIMO SKYRIUS.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savinos Bank 

474 Street and Ashland Avenue 
CHICAGO

Bankinča Valandos: Kasdien nuo 9 v. ryto iki 3 v. po piet. 
šeštadieniais: nuo 9 v. ryto iki 2 vai. po piet

akiniu išpardavimas

DIDELIS \ B *-----
PASIRINKIMAS V^—-***

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

Patenkinimas Garantuotas.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

, . Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

GERIAUSI REFRIGERATORI 
RASITE 

PEOPI.ES KRAUTUVĖSE
PASIRINKIMUI

GENERAL MOTORS, FRIGIDAIRE, 
WESTINGHOUSE, N€|RGE, GRUN0W 

I SPARTON, LEONARD, CROSLEY, 
GIBSON ir kitų

SUPFR535 
FRlGIPAIRt-

1 Atvaizdas naujo 1935 Frigidaire. Pilnai parceliuotas iš vidaus ir iš 
oro pusės—didesnes mieros—-kaina $184.50

PASIRINKIMAS visų minėtų išdirbysčių $ 
1985 metų Mados. Kainos nuo .... I............. 99.50

ir augščiau

69.50
ir augščiau

Lengvus išmokėjimai pritaikomi pagal išgalę. 
Didele nuolaida už senoviškas ledaunes.

DEMONSTRATORIAI arba Floor
Įl

Samples. Pasirinkimas nuo.............

MANUFACTURING COMPA.NY@ 

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St. 
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400< CHICAGO, ILL.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

PEOPI.ES
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Žmogus, kurio Kūnas Traukiasi, o Galva Didėja — Vokietija Ginkluojasi

[blarry L. Hopkins

Charles C. Stillman

John Simon

BR** 
BB 

:•$***•& 
<Wx«S

Lieut. Gov. Harold M'”"’— 
MARTIN L. DAVEY YRA 

politine korupcija” bedarbių šelpime. Harry L. Ilopkins, federalis be- 
administratorius, paskyrė Charles C. Stillmaną visą reikalą ištirti.

OHIO VALSTIJOJE KILO SKANDALAS, 
įtariamas 
darbių šelpimo

GUB.

Azucar

SAN MATEO, CAL. — AZUCAR, PAGARSĖJUS 
arklys, kuris lenktynėse jau yra laimėjęs $100,000.

■?įx*

Adolf Hitler

\Vatching tlie next movė

PADĖTIS EUROPOJE ĮTEMPTA. PRIEŠ KELETĄ DIENŲ HITLERIS PA- 
reiškė, jog Vokietija tuoj padidins savo armijų, neatsižvelgiant į Versalės su- 
tarti. ‘

Tas nacių nusistatymas buvo tikra bomba. Kilo didelis sąjūdis. Franciįa 
ir Italija užprotestavo prieš sutarties laužymą. Į tai Vokietija atsakė, jog ji ne
matanti reikalo sutarties 
nei kitos valstybes.

OI

Prince Alexi» Mdivani Barbara Hutton Mdivani

PRINCAS ALEXIS MDIVANI IR JO ŽMONA, 
Amerikos milijonierė.

"Germany already possesses a povverful army."—Goebbeli.

VOKIETIJA VĖL SMARKIAI GINKLUOJASI.
konskripciją (priverstiną kareiviavimą) savo militariškos jėgos padidinimui.

COLONIA, N. J.—CHES- 
ter Hyde, kuris pats save 
“kitlnepino”. Prieš kiek 
laiko jis misteriškai pra
puolė iš savo namų ir vi
si manė, kad jis yra “kid- 
nepintas”. Vėliau paaiškė
jo. kad tą triuką jis tyčia 

NACIŲ VALDŽIA ĮVEDĖ iškirto, norėdamas įsigyti 
my-

laikytis, kuomet jos nesilaiko nei Franci ja, nei Italija,

GEORGE BOCKLET. 
artistas, kuris serga ypa
tinga liga: pradėjo trauk
tis. Jo ūgis jau sumažėjo 
keliais coliais, bet tuo pa
čiu laiku galva žymiai pa
didėjo.

simpatijos nuo savo 
limos merginos.

Los Angeles daktarai 
dabar tyrinėja tą keistą 
ligą.

A Lady A»tor
LADY ASTOR, ANG- 

lijos parlamento narė. Ji 
buvo pirma moteris, kuri 
pateko į parlamentą.

Lady Astor gimė Ame
rikoj.

Barbara Hutton Mdivani 
cui atsukti nugarą ir paimti

dabar rengiasi savo prin- 
nuo jo skyrybas.

Adolf HitlerSir John Simon
SIR JOHN SIMON, ANGLIJOS UŽSIENIŲ REI- 

kalų ministeris, kuris vyksta į Berlyną tartis su Hit
leriu.

Prince Ananda
PRINCAS ANANDA, 

11 metų berniukas, ku
ris tapo paskelbtas Sia
mo karalium. Jo karu
li avoj imas įvyks gegu
žės mėnesį.

Anthony Mahfood 

STEUBENVILLE, O.
tą. Tuo pačiu laiku prapuolė James Mahfood, 8 metų berniukas.

Tėvai apie jį nieko nebegirdėjo, bet nenustojo vilties, kad jų 
grįš. Ir jis grįžo kaipo “Andy Smith”.

Paveiksle jis sėdi viduryj ir pasakoja tėvams apie tai, 
begyvenant per 20 metų su čigonais.

James Mahfood Mrs. Mahfood

PRIEŠ 20 METŲ ČIGONŲ BŪRYS PRAĖJO MIES-

sunūs kada nors

kas jam teko patirti

NEW YORK. — KŪDIKIS, KURIS GIMĖ BE 
esofago (siauros dūdelės, kuria maistas eina iš burnos 
j pilvą).

Tą defektą bus galima pataisyti tik su pagelba 
operacijos.

Ii’* r.’įžl ’
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Mirė buvęs “N-nų 
darbininkas Vin-
centas Pūkelis

MARQUETTE PARK — 
Ketvirtadienį vakare mirė 
Vincentas Pūkelis, 6631 South 
Maplewood avenue. Velionis 
per ilgą laiką sirgęs vidurių 
liga.

Jis buvo apie 39 metų am
žiaus, nevedęs, ir labai malo
naus, tylaus budo žmogus. 
Per kelis metus velionis dir
bo “Naujienų’ spaustuvėje.

Laidotuvės įvyks šį pirma
dienį, iš namų į Tautiškas 
kapines. Laidotuvėmis rūpi
nasi J. F. Eudeikis.

šai “Naujienų” ekskursiją ge
gužės 25 d-ą, atsiliepimai pra
dėjo plaukti iš visų pusių. \Ir 
jeigu nors pusė tų visų atsilie
pusių važiuotų, tai susidarytų 
virš 100 ekskursantų vien tik 
iš Chicagos.

Neturintiems Amerikos pilie
tybės yra biskj keblumų gauti 
sugryžimui “permitą”, nes ne
visi žino vardą laivą, kuriuo 
atvažiavo.

Tokiame atsitikime kreipki
tės į “Naujienų” laivakorčių 
skyrių ir gal mums pasiseks 
surasti rekordus jūsų įvažiavi
mo į šią šalį be didelių keblu 
mų. O jeigu ir nepasisektų, tai 
tas jums nieko nekainuos.
Naujienų Laivakorčių Skyrius.

TheEnglishColimm

It’s a Costume Party!

Žadančių važiuoti j 
Lietuva problemos

Vakar išdeportavo
Kanadon Insulto bro-

There is a rustle of spring 
in the air and there is a great 
to do; as the Lithuanian Uni- 
versity Club is betaking itself 
to Bohemia for a party tonight, 
Saturday, March 23.

We hear it is a swell ‘‘cos
tume party” in the Bohemian 
manner —a private room for 
those who want to be privately 
gay,—the run of the house for 
those who want to see and be 
seen—smooth music—^costumed 
waiting girls Of the nicest kind.

And the place is Klas’ Res- 
taurant, pleasantly distant from 
Chicago’s hub^bub, at 5734 W. 
Germak Road. ,

The gay ant tasty Bohemian 
delicacies and pastry willJbe 
in keeping with the colorful 
costumes. The rooms are 
“artily” arranged and decorat- 
ed, yet have that air of inti-, 
micy and warmth essential to 
spontaneous pleasiiTe. The place 
is ‘fawfully” comfortable.

As usual the Lithuanian stu
dentą welcome all who would 
likę to come. s t

So why don’t you?
Please come if you can and 

in some kind. of a costume, even 
if it’s a pair of red pajamas. 
You’ll have much fun. There

just \ won’t be any formality 
or boredom.

Everybody (the Queen of 
Sheba, May West and Birute) 
have promised to come, and 
plenty of lads in pretty Lith
uanian costiftnes, too.

Call Lafayette 3806, and our 
Helen Blauzdis will be tickled 
to death to make reservations 
for you, at the rate of 75 cents 
per plate, or drop in unexpec- 
tedly although the place will 
hold only a couple of hundred.

—Woldemaras.

THE DAILY
BUSINESS D1RECTOF

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

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

Siunčiame Gėles Telegramų i 
pasaulio dalis.

viso

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams 

pagrabams.
3316 S. Halsted St.

Phone Boulevard„ 7314. Chicago. III.
..............  .1.1, I    IIIi      Į.  

ir

Siutai ir Topkautai
DĖL VELYKŲ $ 4 O 0A 
PADAROM ant *P 1 M ^1 
UŽSAKYMO I

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

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

3516 SO. HALSTED STREET

Ar žinot kokiu laivu atvažiavo
te Amerikon?

Atrodo, kad šiais metais at
lankyti Lietuvą važiuos daug 
daugiau, ne kad pereitais me
tais. Nespėjus paskelbti vie-

DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS 

GERIAUSIU 
DRABUŽIAMS 
PLOVYKLIŲ 

KAINOS NUMAŽINTOS

Naujausios Mados 
garantuotos BEE 

PLOVYKLES vertos 
parsiduoda po

•29.95

Pilnai 
VAC 
$49-50

$80.00 vertės M A Y T A G 
Plovyklos su ketvirtainiu 
Aluminum Tub, pilnai per- 
naujintos. Didelis bargenas, 

44.50
Didis pasirinkimas kitokių 
naujausių Plovyklių, už la
bai mažas kainas. Kaip tai: 
THOR, WESTINGHOUSE, 
BEE VAC, APEX, A. B .G., 
ir kitų, po

c n .
Geros vartotos Plovykles

Lengmįs Išnekėjimai.
Didele nuolaida už senas 

plovykles.

PIRKITE ČIA DABAR 
TAUPYKITE PINIGUS

Tel. ViCtory 4226 
Vedėjas J. KALEDINSKAS
Duodame gražius radio pro- 
gramus kas nedėlių 11-tą 

vai. prieš pietus.

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

Ii, Martiną
V' v

PADĖKAVONE
TRIJŲ METŲ MIRTIES

SUKAKTUVES
Martin Insu‘11, brolis pagar

sėjusio elektros magnato, Sa- 
muel Insulto, vakar pasakė su
diev Chicagai. Chicagai, kur 
jis su Samuelu stovėjo prie
šakyje tuzino visuomenės ap
tarnavimo bendrovių ir finan
sinių korporacijų, kurios tas 
bendroves kontroliavo. Prie
varta jis apleido Chicago, ku
rios tūkstančiai piliečių praki
šo milionus dolerių, kai Insullų 
kontroliuojamos bendroves su- 
bankrotavo.

Martinas Insullas bU’vo išde- 
portuotas į Kanadą, kaipo ne- 
pilietis, įvažiavęs į Ameriką be 
tikslių dokumentų.

Kaip ir jo brolis, išdepor- 
tuotasai buvo teisiamas už iš
eikvojimą bendrovių pinigų ir 
už finansines machinacijas, 
nubankrutijusias bendroves, 
bet, kaip ir jo brolis, jis/buvo 
išteisintas.

ONA DRUSKIENfc
(po pirmu vyru Ridikicnė)
Mirė kovo 15tą d„ 1935, o 

po gedulingų pamaldų švento 
Jurgio par. bažnyčioje pąlai- 
dota šv. Kazimiero kapinėse 
kovo 18 dieną.

Šiuomi reiškiame gilios pa
dėkos žodžius kunigui J. šau- 
linskui, už gedulingas pamal
das. Toliau dėkojame visiems 
giminėms, kaimynams ir drau
gams už lankymą pašarvotos ve
lionės namuos pareikštus mums 
užuojautos žodžius, už šv. Mi
šias. gėlės ir grabneŠiams. Dar 
dėkojame visiems dalyvavu
siems gedulingose pamaldose 
ir Įvelėjusiems i kapines.

Pagalios i raiškiame širdin
ga padėka graboriui A. Masal-.! 
skiui už sumanų ir rūpestingą 
patarnavimą ir tvankiu laido
tuvių surengimą.

O tau musų mylima mote-' 
rėlė ir motinėle po kančių 
šiame pasaulyje lai suteikia 
Gailestingas Dievas amžiną 
atilsi.

Nubudę:
Dominikas Druskinis 
Ir Povylas Ridikas.

, ■ i .
VINCENTAS SCHULTZ

Mirė kovo 24, 1932, sulaukės 
pusės amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Kėdainių apskr., Krakių par.. 
Už varčių kaime. ,

Paliko dideliame nubudime 
moteri Margaretą (po tėvais 
Jankauskaitė) 3 sūnūs Alek
sandrą, Vincentą ir Leonardą, 
2 marčias, Bronislava ir Albi
ną, brolį Juozapa ir brolienę , 
Stanislava Schultz ir giminės 
Amerikoj, Lietuvoj seserį Oną 
ir švogeri Motiejų Jankauskius 
ir giminės.

Jau 3 metai praslinko kai ta 
beširdė mirtis išplėšė iš mųsų 
tarpo mano mylima vyrą lt 
musu brangųtėveli. ‘"t '

Tavo paveikslas yra mūšų 
širdyse visados. Mes Tave, nie
kuomet neuzirhiršime. Tu pas 
mus jau nębesugrjši, bet mes 
anščiaus ar^ vėliaus pas Tave 
ateisime. Ldukk mus ’ ateinant,

Nuliudugu 
T- Schulttf šefiiųkna,

? 8358<So. s Lowe Avė.

Mes Mokame Cash
MorgiČiai geram Stovy arba de 
foltuoti. 
bet 
fondus. ,
nežiūrint kokio didžio.

Union Finance 
Corporation

State 4600
33 North La SaUe St

GAISRO IŠPARDAVIMAS 
eina visu smarkumu 

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

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

Čia
Mes neesame brokeriai, 

atstovaujame investmentu 
Greitas patarnavimas

PASKOLOS
ANT 
PIRMŲ 
MORGIČIŲ 
1-2-3-JŲ 
PAGYVE
NIMŲ. .

ANT 
PATAISYMO 

K IR Ll moderni-
ZACIJOS 

V NAMŲ.

VYTAUTO ;
Building and Loan As«s’n.

V. P. P1ERZYNSKI, Secretary 

4559 So. Paulina St. 
Phone YARDS 0140

8:30 vai. ryto
■ • • £

Radio Stotis
WGES
1360 kilocyeles

susirasti
ko
tik
jums reikia

ANGLIS
COAL

Tikrai geros anglys
iš šiaur. Illinois 

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

perkant nemažiau 4 tonu.

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

Telefonas Republic 5900
„ taipgi

3721 E. 100 St.
Telefonas Sag. 4900 

įsteigta 1913 metais.

PŪKELIS
šiuo pasauliu
6:15 valanda

VINCENTAS
Persiskyrė su 

kovo 21 diena, 
vak. 1935 m., sulaukęs 39 me
tų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr. Tauragės parap., Rekš- 
čiu kaime.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nubudime 

pusseserę Agota ir švogeri 
Simona Petrauska. pusbroli ; 
Jurvi Pūkeli ir brolienę Juli
jona, dėde Antaną Sadauskj 
ir giminės, o Lietuvoj broli 
Juozapa.

Kūnas pašarvotas randasi 
6631 So. Maplevvood Avė. Tel. 
Republic 8725.

Laidotuvės ivyks pirmadieni 
kovo 25 diena. 9:00 vai. ryto 
iš namų i Tautiškas kapines.

Visi a. a. Vincento Pūkelio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Pusseserė, švogeris,
-Pusbrolis, Broliene,
Dėdė ir Giminės.,

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefo- ) 
nas Yards 1741.

JONAS SĘGDA 
(Švėgžda)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 20 dieną, 3:30 valandą po. 
pietų 1985 m., sulaukęs 43 
metu amžiaus, gimęs 'Grin- i 
kiškio barap., Sešeliu kaime,.» 
Kėdainių apskr. ■ I

Amerikoj išgyveno 22 metus, , 
Paliko dideliame nubudime ; 

moteri Anną, podukrą Anną ' 
Skeras, dėdes Juozapą Urbąi, 
Anuprą Ui*bą ir giminės, o 
Lietuvoje seseris, brolius ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 
6957 S. Aftesian Avė., Telefo
nas Hemlock 8764.

Laidotuvės ivyks pirmadieni 
kovo 25 dieną, 1:80 vai. po 
pietą iš narnų i Tautiškas ka- ’ 
pines. i

Visi a. a. Jono Segdos gi* 
.minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- '' 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. i

Nuliūdę liekame,
Moteris, Podukra, 
Dėdės ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Pavlavičius ir Mitchel 
Co.t 6823 S. 'Western Avė. 
Prospečt 3242.

PADĖKAVONĖ

ANTANAS TRUSKAUSKAS 
(TRUST)

Persiskyrė šų^ šiuo pasauliu 
kovo 22 dieną, 11:30 valandą 
ryte 1935 m., sulaukęs 38 me
tų amžiaus, > gimęs Raseinių 
apskr., Viduklės parapijoj,. N&-, 
maršionių kaime. ‘

Amerikoj išgyveno 21 metus, 
Paliko dideliame nubudime 

moteri Virginia, po tėvais 
Shlepowicz, 3 sūnūs Edmund, 
9 metų, Arthur 3 metų, Euge
ne 16 mėnesių, dukterį Christ 
tina 5 metų, seseri ir švogeri 
Anastaziją ir, Joną Aleksunus* 
dėde ir tetą Pranciškų ir Mag
daleną Trust, uošvi Simoną 
Shlepowicz Ir . daug kitų gi
mimui, o Lietuvoj 2 brolius, 
Petrą ir Joną seseri Bronisla- 
vą ir giminėj

Kūnas pašarvotas randasi 
8231 W. 66 PI. Tel. Hemlock 
6537. .3

Laidotuvės ivyks antradieni, 
kovo 26 diena, 8 vai. ryte iš 
namu i Gimimo Panelės Sv. 
parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas i Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Antano Truskaus- 
ko giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sunai, Duktė, 
Sesuo, Uošvis, Dėdės, 
Tetos ir giminės.

Patarnauto laidotuvių direk- 
rektorius S. P. Mažeika, Tele- 
fonas Yards 1138. ..

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

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

TAIPGI

9 vai. vakare
iš stoties '
WSBC

X.
kiekvieną seredą

‘ NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V. 
Čepukaitė-Chap, 1534 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswick 9131._____________

Maliorius-Dekoratorius
PAINTING & DECORATING

Šaukite K. Cepukas Tel. Brunswick 
9131 arba Lafayette 5277.

NUO PARALYŽIAUS
FROM PARALYSIS

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

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

PIENINE
DAIRY

Specialė kaina RELIEF pirkėjams 
$5.17 už toną 

>4 Plūs 2% Illinois taksu v .
No. 1. Nut Illinois anglis, orindŽio 
saizo, geriausia virimui šildimui ir tt. 

Nėra dulkiu.

REINĘR COAL CO.
Augštos rūšies atiglis per 25 metus. 

1804 W. 59th St. 
Grovehill 1000.

LEMONT DAIRY CO. 
840 W. 31 St.

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

AUTO Patarnavimas
AUTO SERVICE

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

Detalia rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15. $25, 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt $25—445. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

KALEMBA
Archer ir Kedzie Avės.

Tel. LAFayette 3391
EXTRA SPECIALI

BILE KARAS!. . . 1 
ratus ir pakeis alyvą, 
6 kvortas arba 
l.Vz galiono
Vartojame išskirtinai

Produktus.
ATDARA VISA NAKTĮ 
“Darykit bizni pas mus.

Jusu kaimynai daro”

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

•

Ekspertai išteps
Viskas už
99c

100% Sinclair

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 

25<v 3B%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki *24 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet 4

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Divhdon St. 
kampas Marsh f i aid

BOILERIŲ Taisymas
BOILER REPA1RING

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boileriu taisymą ir nitavimą 
sekanti syki paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas diena Calumet 6884 
nakti Lakview 5490

BUD. Kontraktoriai
BUILDING CONTRACTORS

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.

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

8216 So. Halsted Street.
Tel. VIOtory 4965.

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS .

Jurgis Andziulis (Angelus) 
kuris mirė kovo 11 d. 1935 m. ir tapo palaidotas kovo 
16 d. 1935 m., o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse amži
nai nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė 
jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį 4 tą neišvengia
mą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš mu
sų tarpo dėkojame musų dvasiškam tėvui kuli. klėb. Vai- 
čunui, kunigams Vaitukaičiui, Kloriui, JuškaiČiui ir Kve- 
činskui, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą ir 
pasakė pritaikintus pamokslus.

Dėkojame z$v. Mišių ir gėlių aukotojams, taipgi varg. 
Mondeikai, dainininkėms Florence Butner ir Victoria Wal- 
ters ir kapų užvaizdai J. Kimšui už gerą tvarką.

Dėkojame laidotuvių direktoriui S. P. Mažeikai ir 
graboriui I. J. Zolp, kurie savo geru ir mandagiu patarna
vimu garbingai nulydėjo jį į amžinastį, o mums palengvi
no perkąsti nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grabne- 
šiams ir visiems, kurie paguodė mus musų nubudimo va
landoje ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms; o tau a. a. Jurgi, lai Dievas suteikia 
amžiną atilsį. Nubudę lieka: Moteris, Sūnūs, Dukterys,
.žentai, Marčios, Anūkai ir Giminės. .

Gerkit ir Reikalaukit

ŽELVIS BUILDING CO. 
KONTRAKTORIAI

Statom naujus ir taisom senus na
mus, Muro, Cemento, Medžio ir Stog- 
dengystė. , Lengvi išmokesčiai ar
ba cash. Gaisro apkainavimas 
(statementai) ant namu ir rakandų.

3358 So. Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 6327.

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

,utvąi

Visose Alinėse 
Mutual Triji 

ŽvaigŽdUi 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
/Lietuviškos 

Degtinis

GYDUOLES
MEDICINE

NATHAN
KANTER

Mutual UnuorGo
4707 S. Halsted St. .

TėL YARDS 0803

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

Padarytas iš švariausiu daliu.
Viena pilė prieš kiekvieną valgi, 

dvi vandens stikle prieš gulsiant.
Kaina 60c^ per paštą fJ5c. .

Rezultatai garantuoti arba graži
name pinigus.

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

KNYGOS
BOOKS

FUUMCK 
noslack 
FILU NO

Į ALWAYS UN1FORM 
'. DEPEb'DABLE

Senu ir naujų lietuvišku knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne.

Tto’ce Toifatf 
As44YearsA<įo 

25 'ounces for 25$
MIL! i-■k:

USLD BY OUR GOVLRNMtNT



'it.f/yJ/ ‘•jif ///»;’• ' *. Mj*./ ■*r $svr’zl

/ ' i • "■ * ♦ 1 ‘ * Y ' .. . . . / ’ ■ J . • . ' ■ f. 1 i* f ' ' ,

NAUJIENOS, Chicago, III 
———-—r— .....   i  

Širdies liga mirė biz-1 
nierius Antanas

Trust
VAKAR IR
ŠIANDIEN

Sukrito negyvas atvykęs į 
krautuvę Bhdgepo.iLe, b.znio 
reikalais.

VakarBRIDGEPORTAS. 
prieš piet širdies liga staigiai 
mirė stambus lietuvis biznie
rius Antanas Trust, 3231 W. 
66 pi.

Jis sukrito atvažiavęs biznio 
reikalais j krautuvę prie 34-tos 
ir Lowe Avė. Velionis buvo 
apie 38 meitų amžiaus. Velionis 
buvo vedęs Virginia šlepavičiu- 
tę, dukterę taipgi stambaus lie
tuvio biznierio p. šlepavičiaus. 
Jis turėjo 4 vaikus.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
kovo 26 d. ir jose dalyvaus Da
riaus ir Girėno legionas.

Velionis būdamas eks-karei- 
vis priklausė prie tos organiza
cijos.

Visi legionieriai yra prašomi 
suteikti paskutinį patarnavimą 
savo mirusiam kolegai.

Tuo reikalu jie turi susižino
ti su posto komandantu, Wil- 
liam J. Kareiva, tel. Boulevard

Į moterų kalėjimą Dwight, 
III., vakar buVo išgabenta Ber- 
tba Burnham, kuri išeikvojo 
$25,000 real-estate firmos pi
nigų. Ji nuteista 1-10 metų ka
lėjimo.

Pavogtame automobilyje, prie 
7700 Grand avenue, buvo nu
siūtas iš kalėjimo paliuosuo- 
tas banditas Anthony Ignatius. 
2156 W. Monroe st.

Buvęs chicagietis Nathan 
Borins patraukė teisman Holly- 
wood filmų gamintoją, E. M. 
Asher į teismą, reikalaudamas 
$500,000 už 
viliojimą.

žmonos meilės pa-

daužymą buvo su
moteriškės, 

Rowe ir June 
1503 E. 64th 
langus alinės, 
blvd.

Už langų 
imtos dvi Ruth

Wieland, 23 m., 
st. Jos išmušė 
18 W. Jackson

vyras buvo di-

Bedarbių reikalai 
Illinois valstijoj 

skaitlinėse

Kadangi jos 
delis tinginys“, tai teismas da
vė divorsą lenkei Anna Gabry- 
szewski, 2137 W. Chicago 
avenue.

Vokietijos konsulatas persi
kels iš 520 N. Michigan avenue 
į rumus adresu, 333 N. Michi
gan avenue. Konsulu yra Dr. 
Rolf L. Jaeger.

SENSACINGAS IŠPARDAVIMAS
NAUJAI ĮGYTŲ 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJ
Sutaupysite $100.00 iki $300.00

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

i...   , ‘ .
nu atgal. Garantuotas 
naujas. 
Musų kainą 
tiktai ..........

90 dienų rašytų garantiją taipgi 5 dienų iŠ-.

mainais, balansą galėsite mokėti tinkamo-

Sedan 
nupiratas mažiau kaip 90 die- 

kaip 
Kainavo virš $1,250.

$295
PONTIAC — 1934 DeLuxe

Sedan. Važiuotas mažiau kaip 
300 mylių, 
garantiją, 
įbudavotas 
parsiduoda 
už .......... f.

CHRYSLER Naujausia 1933 De- 
Luxe Sedan beveik nevartotas, 
šeši dratiniai ratai, išbaigtas 
vidus, ir beveik nau- 
jas motoras. Tiktai wOw

STUDEBAKER — 1933 Sedan
Garantuotas kaip SO785 
naujas. Tiktai ........ I W

GRAHAM 1935 Sedan CMC 
kaip naujas. Tiktai .... VfaU

Turi naujo karo 
Su šešiais ratais, 

tronkas, ir t. t. 
tiktai $450

Paskiausis

$225
CHRYSLER Coupe

1932, atiduosim 
už tiktai ...... .

NASH 1932 Sedan.t šeši dratiniai 
ratai, didelis trbnkas. Gražus 
karas, reikia pamatyti, kad 
įvertinti.

BUICK 1931 Sedan. Puikus visais

Ti^ai8'$265 •i irtum ..........

FORD Paskiausis 1934 DeLuxe 
Sedan. Taip geras kaip die
ną kai apleido dirb- 
tuve. Tiktai ... "f I w

PACKARD 1931 Sedan. Kaip nau-

&...*295
PLYMOUTH 1984 CoUpe De Luxe.

Kaip naujas. Tik- $375 
.......  "L

REO Sedan De' 
Paūkausime už 
tiktai ........

Luxe, 1932

$265

—— ——r..........  ■■■....... ....... -.......... .
GERA MALIAVA IR VARNIŠAS •

Tiesiog iš dirbtuvės dėl jus už 
25% iki 40% pigiau. Midland 
Paint Companys Factory Outlet 
Store. 1705 W. Ogden Avė. (prie 
Jackson Blvd.)

HAYmarket 2390 
Mes pristatėm

PRANEŠIMAI
Bunco Party ir šokius rengia Brigh- 
ton Parko moterų kliubas nedėlioj, 
kovo 24 d., 1935 Hollywood Inn. 
svetainėje. 2417 W. 43 St. pradžia 
5 vai. vakare. E. Norgailienė.

Lietuvių Piliečių Darbininkų Pa- 
šelpinio Kliubo mėnesinis susirinki
mas ivyks nedėlioj 24tą dieną kovo 
š. m. Ima valandą no pietų, Melda- 
žio salėje, 2242 W. 23 Place.

Visi nariai malonėkite pribūti, tu
rime daug naujų dalykų dėl apsvar- 
stimo, katrie dar .neužsimokėjote už 
tikietus nuo paskutinio baliaus tai 
meldžiame užsimokėti, nes nuo ne
mokėjimo nei vienas narys negalės 
apseiti. Kliubas nutarė, kad kiek
vienas narys privalo užsimokėti ne 
•mažiaus kaip 50 centų, nutarimas 
yra galingas ir turės būti išpildo
mas. M. Kadziauskas koresp.

CLASSIFIEDADS

• šeštadienis, kovo 23, 1935

CLASSIFIED ADS
Personai

Asmenų Ieško
PA1EŠKAU apsivedimui vaikino 

arba našlio, 
kaip 45 m. 
riu namą ir 
gaspadorius. 

1789

gero budo, 
Esu našlė, 
bizni, man 

Rašykite 
Box 233 
S. Halsted 

Chicago, III.

nesenesnio 
nesena, tu- 
reikalingas

st.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

Ta-REIKALAUJU partnerio dėl 
vern biznio.

Tel. Triangle 3898.
PARTNERIS reikalingas dėl gaso- 

lino stoties. Matykit Mr. Solk. 
17 N. State St. kambarys 1100.

PAIEŠKAU pusininko i hotelio 
bizni arba visą parduodu 33 ruimai 
ir pigi renda. Man vienai sunku 
apsidirbti. 810 W. Madison St.

PAIEŠKAU pusininko bei pusi- 
ninkės i Lunch Room su $125.- Biz
nis tiesiog aukso maina. — Persi
tikrinsite ant vietos. 2114 S. Halsted 
St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARAV1MUI arba parenduosiu 
šaitanas ir restaurantas, visiems pa
žįstama vieta ant Halsted ir 
priešais. Omaha Packing Co.į 
ta 40 metų. Del partnerių 
kimo, turiu parduoti.

2310 So. Halsted St.

23čios, 
Isteig- 
nesuti-

TAVERN pardavimui ant karų li
nijos. Biznis gerai išdirbtas. Pil
nai įrengtas, 6701-08 S .Halsted Stt.

PARDĄVĮMUI valgykla su alude. 
Pooitable su visais Įrengimais už 
labai pigia kaina. 1411 Elston Avė.

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

2201 W. 21 PI.

EXTRA BARGENAS. Storas 
parsiduoda pigiai. Turi būt par
duotas i tris dienas.

6417 So. Damen Avą.
—X—

PARDAVIMUI farma arba biznis. 
Biznis vadinasi Liberty Park; mo
derniškai įsteigta vieta: yra baras, 
šokiams salė; pardavinėjame viso
kius gėrimus ir užkandžius. Biz
nis Su dideliais medžiais, 5 akrai 
žemės, bėga upė. Vieta išdirbta 
per 10 metu.

V. JONIKAS.
135 ir Archer Avė., Rt 48.

. Lemont, III.
Tel. Lemont 87—J 2.

SUPREME MEAT MARKET 
atidaro naują krautuve; reikalauja 
gerų bučerių, kurie kalba lietuviš
kai ir 
piet.

Business Service
Biznio Pątarnąyiinąe

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expėrtu patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikaluose. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto ki 8 vai, vak. šventadie
niais nuo 10 rvto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio na
mų savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Diyisoin St. 

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

lenkiškai. Atsišaukit prieš

3232 S. Morgan St. 
po piet, 

4161 Archer Avė.

REIKALINGI 3 lietuviai degtinės 
pardavinėtojai. Apsaugota pirkly- 
stė. Augštas komisas. Pardavi
nėti visus plačiai išgarsintus gėri
mus. Atsišaukite subatoj ir pir
madieni. UNIVERSAL LIQUOR 
CO.. 70 Ė. Cermak Rd.

BUČERNĖ ir grosemė pardavi
mui, gerai išdirbtas biznis parsiduo
da greitu laiku. Atsišaukite Box 
232, 1739 S. Halsted St

CHEVROLET 1934 Sedan. Neturi
jokios dėmės. Parsi-
duoda už tiktAi ....... W w

AUBŲRN 8 — 1933 DeLuxe Sedan.
Kaip naujas.
Tiktai ........................

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

ATDARA KAS VAKARĄ IR NEDĖLIOJ IKI 9 VAL. VAK.

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

........................... , ■— .................................................................. ............................——............... .

TAVERN ant pardavimo — geroj 
vietoj — priežastis pardavimo liga. 

4539 So. Marshfield Avė.REIKALINGAS pirmarankis duon
kepis prie juodos duonos. Turi 
būt patyręs. Ateikite tuojaus į 
darbą, 2424 W. 69 St. Prospect 5705.

DEGTINĖS pardavintėojai. pack- 
age Storų ir tavernų biznis. Augš- 
čiausias komisas ir bonusas. Cor- 
nell Wholesale Liquor Co., 2038 W. 

‘51st St.

PARDAVIMUI grosemė su visais 
gerais įrengimais, taipgi saliuno fix- 
turiai, gali pirkti atskirai, Sam 
Terevich, 8514 S. Emerald Avė.

LOUIS MEITUS ROOFING 
COMPANY

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 Sįo. Campbell Avė. 

LENGVI ISMOKESCIAl.

Chicago Association of Com 
merce paskelbė $200.00 konkur
są nupiešimui plakato švaros 
kampanijai, kuri įvyks 
bal. 22 iki geg. 4 dd. Į 
kursą gali įstoti mokyklų 
kai.

GROSERNĖ ir marketas pardavi
mui. Parsiduoda dėl ligos labai 
pigiai. 301 W. 115 St.nuo 

kon-
“centralinė stotis“. Ta stotis 
parodys kaip veikia tikra cent
ralinė stotis aptarnaujanti te
lefonų abonetus.

Jokios įžangos nebus imama. 
Hollywood svetainės adreses 
2417 West 43rd street. Susi
rinkimo pradžia 8 vai. vakaro.

Dariaus ir Girėno postas kvie
čia vistas suinteresuotus atsi
lankyti. '

šel-Pašalpą gauna 318,165, 
pintas kainuoja suvirš 12 mi- 
lionų

o Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

Demonstruos telefo
no paslaptis lietuvių 

publikai

REIKALINGA patyrus siuvėja va
lymo ir dažymo Store. Taipgi pra
dedanti prie prosinimo, turi būt 18 
metų amžiaus. PROGRESSIVE 
CLEANERS AND DYERS, 7301 
Cottage Grove Avė.

TAVERN pardavimui su ar be 
nuosavybės. Biznis Įsteigtas virš 
25 metus. Chas. Cerveny, 2538 So. 
Troy St

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

šei- 
ap- 
šei-

va-

Valdžios šelpimo įstaiga Illi
nois Emergency Relief Com- 
fision paskelbė raportą, iš ku
ria pasirodo:

1. Vasario mėnesį pašalpą, vi
soje valstijoje, gavo 318,165 
šeimynų, arba 465 šeimynų 
daugiau, negu sausio mėnesį.

Iš to skaičiaus, Cook apskri
tyje pašalpų gavo 151,998 
mynos. Kitiems valstijos 
skričiams palieka—166,167 
mynos.

2. Bedarbių šelpimui per
sario mėnesį buvo praleista dvy
lika milionų ir $174,858. Tai 
esą $353,385 mažiau negu sau
sio mėnesį, nežiūrint, kad va
sarį daugiau šeimynų gavo pa
šalpą.

Iš, pinigų skirtų pašalpai, 
vienas milionas ir $160,863 bu
vo praleisti apmokėjimui šel
pimo įstaigos darbininkų algų 
ir išlaidų. Tos algos ir išlaidos 
sudaro 9.26% visų pinigų.

šelpimo įstaiga sako, kad 
operavimo išlaidos vasario mė
nesį sumažėjo $108,937— paly
ginus su sausiu.

Organizuoja mergai 
čių baseball tymą
BRIGHTON PARK — Brigh- 

ton Parke yra organizuoja
mas mergaičių baseball ty
mas, į kurį pageidaujamos/vi
sos lietuvaites. Tymas žada 
būti aprūpintas uniformomis 
ir netrukus pradės lavintis, 
kad būti prisirengus lošti orui 
pagerėjus.

Mergaitės, suinteresuotos 
basaball lošimu, turi kreiptis 
į p-lę Betty Sanowskis, 2639 
West 44th strteet, telefonas 
VIRginia 0730. Pirmadienį 
“N.” tilps kuponas, kurį kan
didatės turės išpildyti.

šiandien minės varduves

Stella Shurna, 3149 S. Hals- 
ted Street, kuri kartu su M. 
Taručiu užlaiko alinę tuo adre
su, šiandien minės savo gimi
mo dieną. Ta proga įvyks iš
kilmės alinėje, | kurią visi p. 
Shurna draugai ir pažįstami 
yra kviečiami atsilankyti.

Įdomus faktai apie telefonų su
sisiekimą. Dariaus-Girėno pos
to susirinkime

“Kūdikių Farmos” 
savininkas teisme

Visokios lazdoj kernos kainos. 
Darome apskaitliavimus. 

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

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

lome ir pataisome uždangalas.

■PATYRUS mergina prie abelno 
namu darbo ir lengvo virimo. Mrs. 
S. Braude, 3710 Pinegrove Avė.

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie dabojimo vaiko. Guolis, 
valgis ir primokėjimas.

7111 S. Western Avė.

PARDAVIMUI 80 akerių ūkė,’ 2 
mylios riub fhiesto. Gera Žemė ir 
budinkai. Pilnai įrengta. Del pla
tesnių linių rašykite J. S. Daw- 
gintis. R. 1, Dowogiač, Mich.

Kas

įdo- 
lie- 
pir-

BRIGHTON PARK. 
yra telefonas? Kodėl jus gali
te per telefoną kalbėtis su 
žmogum, kuris gyvena kad . ir 
Lietuvoj. '

Kas atsitinka telefonų cent- 
ralinėje kai jus pakeliate “re- 
ceiverį“ ir pasakote arba iš- 
mušat numerį ? i

Atsakymai į visus tuos 
mins klausimus išgirs visi 
tuviai, kurie nepatingės
madienį vakare užsu‘kti į Hol- 
lywood Inn svetainę. Ten įvyks 
Dariaus ir Girėno legiono pos
to susirinkimas, į kurį yra kvie
čiami visi legionieriai, eks-ka- 
reiviai su šeimynomis ir eks- 
kareivių giminės.

F. Krasauskis, posto kores
pondentas praneša, kad po su
sirinkimo, bus duota telefonų 
demonstracija, kuriai bus nau
dojami tikri telefonai ir maža

Clinton, O Jack Fleck- 
ir pradeda

Port 
nėr, kuris tik dabar 
mokytis kalbėti, nežiūrių , 
jam jau 11 metų.

Savo laiku šešios kulkos su
žalojo jo kairiąją smegenų pu
sę ir nuo tada jis negalėjo kal
bėti.

. .i;-,:,-/

Vakar prieš teisėją Fein- 
berg, kriminaliame teisme, pra
sidėjo nagrinėjimas bylos prieš 
kun. Edward L. Brooks. Jis 
buvo suimtas už operavimą 
gimdymo ligoninės Chicagoje 
be leidimo. Jis taipgi užlaikė 
“kūdikių v farmą”, Michigane, 
kur nevedusios motinos gim- 
dydavo vaikus ir juos palikda
vo auginimui.

MOVING
Prieš persįkraustant pašaukite 

LAFAYETTE 8980 ir aš atvažiuo
siu jums padaryti “estimation” 
kiek jums kainuos kraustymas. 
Aš galiu garantuoti, kad jus busite 
tikrai užganėdinti su mano i žemo
mis kainomis ir geru patarnavimu.

OKSAS EXPRESS 
2649 W. 43 St.

MERGINA prie namų darbo, pa
tyrus, atsakanti ir pasitikėtina pa
gelbėti prižtarėti kūdiki. Geri na
mai. Gyventi vietoje. Mrs. Patrick 
1015 N. Oakley Blvd. Humboldt9138

20 AKERIŲ farma pardavimui— 
St. Joseph, Mich., budi n kai, vaisių 
ir paukščių farma. $1400.

• 8087 Throop St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai *

Furnished Rooms
KAMBARYS vedusiai porai arba 

singeliui be vąlgio. Kreipkitės po 
5:30 vai. vak., antros lubos, 1635 
So. 49 Ct., Cicero, Iii.

Exchange—Mainai
BIZNIO namą tinkamą tavernai, 

bučemei ir grosernei (68 St. ir 
Kedzie), mainysiu į bungalow arba 
cottage, Vitkauskas 4707 S. Halsted 
St. Yards 0803.

Pirmadienį atsidaro 
plieno liejykla prie 

31 ir Wood sts.
________________________ A

Pirmadienį rytą žada atsida
ryti ilgą laiką uždaryta Nu- 
gent Plieno Liejykla, kuri ran
dasi prie 31-mos ir Wood gat
vių kampo.

Ta dirbtuvė prieš uždarymą 
turėjo apie 300 darbininkų. 
Dabar ji perėjo Į kitas rankas 
ir pirmadienį žadanti samdyti 
darbininkus.

722 — Suknele su naujos mados 
tunika. Ji graži įr jote išrodysite 
plonutė. Galima (siūdinti iš šilko 
arba plonos vilnonės materijos. Su
kirptos mieros 14, 18, taipgi 36, 88 
ir 40 colių per krutiną.

Suniai serga M. Kampi- 
kas Bulaw Aces 

atletas
PriešBRIDGEPORTAS 

porą dienų staigiai reumatiz
mo liga paguldė į lovą Bulaw 
Aces, atletą MiltOną Kampiką, 
3213 So. Parnell A ve.

Tuojaus buvo -kreiptasi prie 
Dr. T. Dundulio, kuris rado 
ligonį kritiškoj padėtyje.

Kampikas iš namų, kur jis 
iki šiol gulėjo, bus perkeltas 
į ligonbutį. (Ps),

DAUG ŠILUMOS, MA«AI PELENl/ 
Pirkite dabar: Geras pavaduotojas 
dėl Pocąhontas; Black Gold, lump 
arba egg, $6.00: Mine run, $5.75; 
Screenings, $4.75. Gruody Mining 
Cx., Cedercrest 1181. '

JA&’sį',

FIKČERIAI, įrengimas, pataisy
mas, švino darbas, pertaisymas, de
koravimas visokių krautuvių, o taip
gi duodame ataką krautuvės atidary
mui už vieną įmokėjimą ant rankų.

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

Pilnšs aptarnavimas ir pagelbą 
pradedant naują biznį. Nauja da
lyba. -

Mes perkame ir parduodame nau
jus ir vartotus įrengimus.

Pamatykit mus pirmiausia.
GREĖK AMERICAN, STORE

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

PARENDUOJU šviesų. Svarų di
deli, apšildomą kambarį dėl vyro 
arba vedusios poros labai pigiai. 
Universal bankos namas, šoninės 
duris, labai patogu dėl gatvekarių. 
prie mažos šeimynos.

MRS M. H. GESKE 
812 West 38rd Street

RENDON kambarys dėl 2 ar vie
nai y patai, kambarys šviesus ir mo
derniškas; Atsišaukite ant pirmų 
lubų, 4234 So. Maplewood Avė.

Real Katate For Sale
Namai-temė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 po 6 kambarius 
mūrinis namas, karštu vandeniu ap
šildomas. Naujas refrigeratorius, 
2 kartu mūrinis > garadžius, lotas 
37%, uždaryti porčiai, arti katali
kiškos bažnyčios ir mokyklų, gera 
transportacija. Kaina $7500. Ge
ros išlygos — agentai teneatsišau- 
kia. Atsišaukite 5427 S. Maplewood 
Avė.. 2 lubos.

RENDON gražiai išfornišiuotas 
kambarys prie .mažos šeimos dėl 
vaikino ar merginos. Atsišaukite 
6889 S. Maplewood Avė. Telefonas 
Prospect 7859.

BARGENAS
5 kambarių cottage karštu 

deniu šildomas ant Westem 
prie 69 Št. Vertas dvigubai, 
na $2900.

A. N. MASULIS, 
6641 So. Western Avė.

Republic 5550

van- 
Ave. 
Kai-

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

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fizturea

1900 S. State St. CĄLumet 5269

PASIRENDUOJA kambarys su 
steam heat ženotiems ar pavieniui, 
ant pirmų tabu, 1833 So. Spaulding 
Avė. Rockwell 6242.

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

. KAMBARYS pasirenduoja vyrui 
arba merginai, apšildomas, šviesus 
ir visi parankumai, taipgi telefonas. 
8257 S. Lowe Avė. Victory 5655.

NAUJIENOS Patum Dep
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 ttiųų ir pralau 

atsiųsti man pavyzdi No.

Mieors ptr kratiny

(Vardai ir pavardė)

(Adresas)

b ■11.1,1 I , II.IMI. į J I.IM|I|IĮ|M l.tf ............ .

BILLIGHEIM COMPANY 
KRAUTUVĖMS ĮTAISAI

Nauji ir J- Perbudavoti Barams, 
Lunchruimiams, Bučernėm, Kepyk
lom, Delicatessen Įtaisai, ir t. t 
Specialus Įtaisai ant Užsakymo. Per
kam Senus arba Priiriiam i Mainus.

1607-11 So. State St
VICtory 8370

For Rent

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

6745 So. Racine Avė. 
TeJ. Virginia 0817

Personai

REIKALINGI kambariai vedusiai 
porai — Mažas flatas ar apartmen- 
tas South Sidės apielinkėj. šaukite 
dienomis Boulevard 1144.

RENDON tavernas ir piknikams 
daržas Justice Park, III. 1 blokas i 
pietus nuo Archer Avė. rytu pusė
je apt Kean Avė., šalimais Lietuvių 
Tautiškų Kapinių. Savininkas Tel. 
LINCOLN 8690.PAIEŠKAU savo sunaus Tony 

Kacin — Jis gyvena Detroit, Mich. 
— Turiu labai svarbų reikalą — La
bai meldžiu, kad atvažiuotų pas 
mane, o jeigu negali, atrašytų laiš
ką. Prašau žinančius apie ji jam 
pranešti, busiu dėkingas. 

KAČINAUSKAS 
3512 S. Loyre Avė., Chicago,\ III.

PAIEŠKAU sunaus Louis Garbus 
apie 80 metu amžiaus. Gyveno 
Baltimorėj, Chicagoj, Louisville, Ky. 
ir Cincinnatt Keletas metų kaip 
negaunu nuo jo jokios žinios. Jeir 
gu kas žino kur jis yra arba jis 
pats malonėkite man pranešti, už ką. 
busiu labai dėkinga. Mrs. F. Gar-.Daug stako 
bienė 678 W. Saratoga St., Balti- mainysiu ant farmos.

/ more, Md.

Business Chances

IDEALIŠKA vieta dėl tavern ir 
naktinio kliubo. Automobiliams vie
ta dėl 100 karų ant gyvos 68-čios 
gatvės. Pašaukite Englewood 0425.

BIZNIO PRAPERTfi .grosernė ir 
bučernė, gera dėl tavemo, parduosiu 
arba mainysiu. Tel. Cedarcrest 1773.

PARDUOSIU pigiai groseme ir 
bučernę — Biznis senai išdirbtas. 
T'—- -*-1“ — Geri įrengimai arba

’ 3157 Emerald Avė.

COTTAGE Brighton Parke, 5 
kambariai, viškos ir basementas, 1 
karo garadžius. Kaina $2400. 

8037 Throop St.

BARGENĄS — Parsiduoda dviejų 
flatu po 4 kambarius muro namas— 
augštas bąsementąs — dviejų karu 
garadžius. Brighton Parke — 4609 
So. RockwelU — Savininkas gyvena 
6648 So. Washtenaw Avė. 1 lubos.

BIZNIAVAS namas ant pardavi
mo, arba mainysiu arba randuosiu— 
Be skolos. Ateikite pamatyti, 934 
W. 29 St. Memlock 0707.

PARSIDUObA išrinkti forclose- 
riai 10 namu nuo $500 iki $8000. 
Naipai randasi pietinėj dalį miesto 
ir gražiausiose vietose, tiktai du na
rna! randąs! Westsaidėje. Gera pro
ga nusipirkti sau namą pigiai.

Prašome rašyti laišką, o aplanky
site nilną aprašymą namų ant pa
reikalavimo. ’

KAZYS URNIKIS, 
adresuokite Chas. Urnlch 

Room 514. 56 W. Washington St.




