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Amerika prisibijo karo dėl Klaipėdos naciu pasmerkimo
Rusija siūlo Tolimų

jų Rytų sutartį
’ Lietuva gali pavirsti antru Sarajevo, mano 

Amerikos diplomatai. Litvinovas ge
ria tostą už Anglijos karalių

VVASHINGTON, kovo 29. —Administracijos nariai rodo 
didelio susirūpinimo dėl didelio sujudimo Vokietijoj, kuris pasi
darė Lietuvos teismui pasmerkus Klapėdos nacius.

Daugelis augštų valdininkų mano, kad taika Europoj da
bar yra daug didesniame pavojuje, negu kad buvo tada, kada 
Vokietija paskelbė atvirą atsiginklavimą, laužant Versallės su-

Dulkių audra Kansas valstijoje

“Lituanicai II” leidimas 
iš Airijos jau gautas

Kelias F. Vaitkui per Laisvąją Airių 
Valstybę atviras

Vakar federalinis Prekybos 
Departamentas prisiuntė gautą 
iš Airijos autorizaciją Įeit. Fe
liksui Vaitkui skristi per tą 
valstybę Lietuvon. Tai— dviejų 
lakštų dokumentas, anglų kal
ba, su vyriausybės ir jo ata
tinkamų įstaigų pažymėjimais

jos, Švedijos ir Vokietijos pra
šyti iš anksto leidimų nereikia.

Iš Anglios, Lenkijos ir t.t. 
leidimai veikiausia ateis neilgai 
trukus, kadangi jau mėnesis 
su viršum laiko, kai Washing- 
tonas joms parašė. Susirašinėji
mai eina laiškais. Kada būna

tartį.
Kada Hitleris paskelbė, kad Vokietija atsteigia konskrip- 

tuotą armiją ir pradeda atvirą atsiginklavimą, tai valdininkai 
labai ramiai pasitiko tą žinią.

Prezdentas Rooseveltas ir valstybės sekretorius Hull su
tarė nieko nedaryti, bet laikytis laukimo politikos ir žiūrėti kas 
toliau dėsis.

Jie tai padarė manydami, kad deleį to nekils karas Euro
poj, jiegu jį neiššauks kokis numatytas “įvykis” ar “incidentas”.

Pasmerkimas Klaipėdos nacių sudaro tokią padėtį, iš ku
rios lengvai gali kilti tie nenumatyti “įvykiai” ir “incidentai”. 
Ji lengvai gali pavirsti antruoju 
linį karą.
Vokiečiai puolė Lietuvos kon

sulatą Karaliaučiuje

BERLYNAS, kovo 29. —Vo
kietijos valdžia ^ra labai stisi- 
rupinusi, kadKląipėdos sutartį 
pasirašiusios valstybes (signa- 
torai) ikišiol nieko neveikė dėl 
Lietuvos pasmerkimo Klaipėdos 
nacių.

Nacių šėlimas prieš Lietuvą 
vis dar tebesitęsia. Visas de
monstracijas prieš Lietuvą or 
ganizuoja pripažinta ir valdžios 
remiama organizacija, tad jos 
išreiškia tik pačios nacių val
džios nusistatymą.

Nacių govedos puolė ir Lie
tuvos konsulatą Karaliaučiuje. 
Pirmiau tokie pat puolimai bu
vo padaryti Lietuvos legacijos 
Berlyne ir Lietuvos konsulato 
Tilžėje.

Nacių laikraščių • kurstymas 
pulti Lietuvą nesiliauja.

Sakoma, kad tos pačių nacių 
suorganizuotos demonstracijos 
veikiančios Hitlerį ir jis darosi 
dar atkaklesnis savo nusistaty
me prieš Lietuvą.

Sarajevo, kuris uždegė pasau-

Anglijos-Rusijos pasitarimai 
tęsiasi '

MASKVA, kovo 29. — Pasi
tarimai tarp Litvinovo ir kapt. 
Eden tebesitęsia, ^t jie virtą 
paprastu apsimainymu nuo
monių ir jokių sutarimų juose 
nedaroma. Sutarimai bus pa
daryti velesnėj talkininkų kon
ferencijoj Italijoj.

Rusija siūlanti Tolimųjų 
sutartį

Rytų

LONDONAS, kovo 29. —Iš 
užtikimų šaltinių patirta, kad 
Rusijos užsienio reikalų komi
saras Maksim Litvinov pasiūlė 
Anglijos užsienio reikalų mi- 
nisterio pagelbininkui kapt. 
Eden Tolimųjų Rytų sutartį, 
prie kurios turėtų prisidėti 
Jungt. Valstijos, Anglija, Rusi
ja, Japonija, Chinija ir Franci- 
ja, kaipo valstybės turinčios 
interesų Tolimuose Rytuose.

Tą patį pasiūlęs ir Stalinas 
savo pasitarime su kapt. Eden, 
bet Eden atsakęs, kad tai yra 
tolimas klausimas ir kad pir
miausia reikia sutvarkyti Eu
ropos reikalus.

Tostas už Anglijos karalių

Anglijos ambasadoj buvo su
rengtas banketas kapt. Eden ii 
Rusijos valdžios viršūnėms. 
Kapt. Eden pabrėžė, kad jis 
atvyko tik pasiteirauti ir kad 
jis neveda jokių derybų. Tik 
viską ištyrus Anglija pasakys 
savo nusistatymą ir jį darys 
atsargiai, metodiškai, visai ne
skubėdama.

Litvinovas gi savo kalboj į- 
spėjo prieš bandymą lokalizuo
ti karo pavojų Europoj, nes 
negalima tikėtis, kad priešinin
kai panorės parodyti kur gręsia 
pavojus.

Baigdamas savo kalbą, Lit
vinov pakėlė taurę ir pasiūlė 
tostą “už jo skaistenybę Angli
jos karalių”. Bet apie tą Lit- 
vinovo tostą karaliui bolševikų 
laikraščiai nė neprisiminę.

Francija stiprina kolonialę 
kariuomenę

PARYŽIUS, k. 29. —Valdžio 
stiprina kolonialės kariuomenės 
pulkus Francijoj. Daug tų ka
reivių randasi palei Vokietijos 
sieną.

Ispanijos kabinetas 
rezignavo

Lenkai atsigrįžo prieš vokiečius
Belgija nueis nuo 
aukso pagrindo ir 

nupigins pinigus

Demonstracijos prieš 
vokiečius Vokieti

jos pasieny
I .

Am. Darbo Federaci
ja už prailginimą

Pasiūlymas paduotas pralamen- 
tui svarstyti. Bet mokės auk
su savo skolą Jungt. Valsti
jose

Katowicuose lenkų minia iš
daužė vokiečių laikraščio lan
gus ir bandė pulti Vokietijos 
konsulatą •

NRA
Bet kartu nepaliauja reikalavu

si 30 vai. darbo savaitės

BRUSELIS, Belgijoj, kovo 29

KATOWICE, Lenkijoj, kovo 
29.—Netikėtos lenkų demons
tracijos prięš vokiečius šiandie 
jvykoii.visuč* Vi

WASHINGTON, kovo 30.— 
AVilliam Green liudydamas se
nato finansų komitetui pareiš-

•Premjeras Fa-ub Van Zeeland įvyko visu -fokietijos pasienin, ke^lcJį 'Amerikos Darbo Fede-
• « — t i • 1 T TV T . 'A a . w a '

ORH
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus ar 
sniegas; šalčiau.

Saulė teka 5:88, leidžiasi 6> 
12.

MADRIDAS, kovo 29. —Neo
ficialiai rezignavo suteikęs pa
sigalėjimą socialistui atstovui 
Ramon Gonzales Pina ir vi
siems kitiems pasmerktiems 
mirčiai sąryšy su pereito spa
lio sukilimu.

Kabineto krizis kilo rezigna
vus agrikultūros ir prekybos 
hiinisteriams po to, kai didžiu
ma kabineto (radikalai) nuta
rė suteikti pasigailėjimą pa
smerktiems mirčiai, nežiūrint 
griežto dešiniųjų ir klerikalų 
tam pasipriešinimo.

,3-

pasiūlė parlamentui, kad Belgi
ja nueitų nuo aukso,pagrindo ir 
nupigintų savo pinigus iki vi
same pasaulyje bus pravesta 
pinigų stabilizacija.

Aukso rezervas butų suma
žintas iki 25 nuoš. dabartinės gingumą”, bet parodė visą savo 
auksinės belgos (Belgijos fran
kas) vertės. Dalis gautos su
mos eitų palaikymui vienodos 
belgos vertės.

Jei butų padaryta internacio
nalinė stabilizacijos sutartis, tai 
belgos vertė butų nustatyta ne
mažiau 30 nuoš dabartinės ver
tės.

Nacionalių bankų mainymas 
banko notų ant aukso bus su
stabdytas. .

Jis pareikalavo, kad valstybės 
garantuotų bankų depozitus, 
kad depozitoriams nebūtų 
pesnio apie atgavimą savo 
nigų.

šie naujieji patvarkymai dėl 
pinigų pradėtų veikti nuo sek
madienio.

Tuo pačiu laiku finansų mi
nisterija sutiko su senato pa- 
siulymu, mokėti auksu visus 
nuošimčius ant Belgijos pasko
lų Jungt. Valstijose.

Premjeras taipjau pareikala
vo specialių galių kovoti ekono
minį krizj, pasitariant su par
lamentu.

Jis taipjau pasiūlė pripažinti 
sovietų Rusiją.

šie premjero pasiūlymai su
skaldo aukso bloką, kuriąm vaz 
dovauja Francija ir gali turėti 
rimtų pasėskų. ,

Visi premiero Van Zeęland 
pasiūlymai pilnai atitinka Ame
rikos žingsniams nupiginti do
lerį, nes jis yra sekėjas prezi
dento Rosevelto Naujosios 
Dalybos.,

Manoma, kad parlamentas 
patvirtins jo pasiūlymus ir pa
reikš jam savo pasitikėjimą.
Japoniją ir Anglija nukentės 

nuo belgos nupiginimo

LONDONAS, k. 29. —Finan
sininkų nuomone, Belgijos nu-

nuo Lietuvos iki čechoslovaki- 
jos. Jose dalyvavo tūkstančiai 
lenkų.

Pasienio lenkai, matyt, visai 
užmiršo apie Varšavoje iškeptą 
“Lenkijos ir.; Vokietijos drau-

racija visomis jėgomis remia 
prezidento Roosevelto pasiūlymą 
prailginti NRA, bet kartu ne
paliauja reikalavusi visose pra
monėse įvesti 30 vai. darbo sa-

ru-
pi-

neapykiantą netolerantiškiems 
vokiečiams. > r rj

Katowicuose lenkai išdaužė 
vokiečių laikraščio Kattowitzer 
Zeitung langus ir surengė de
monstraciją prieš vokiečius. Mi
nia bandė pulti ir Vokietijos 
konsulatą, bet policija ją atgy- 
nė.

Šią demonstraciją iššaukė vo
kiečių dekretas, kuriuo vokie
čiai atsisakė pripažinti lenkų 
gimnaziją pasienio mieste Beu- 
then vieša mokykla ir tuo ne
leido mokiniams laikyti valsty
binius kvotimus. (Bet lygiai tą 
patį patys lenkai daro Vilniaus 
ir kituose tautinių mažumų ap
gyventuose kraštuose).

Kalbėtojai ragino uždarytį 
visas vokiečių mokyklas Lenki
joj, o paskui minia ėmė dai
nuoti visokias vokiečiams paže- 
mnančias dainas apie apspiau* 
dymą vokiečių. Be |o išdaužė 
vokiečių laikraščio langus ir 
nuėjo prie Vokietijos konsulato, 
bet policija čia minimą išsklaidė.

Tai nuneigė gandus, kad dar
bininkai buk atsižadėję 30 vai. 
darbo savaitės ir tik rūpinasi 
prailginimu NRA.

Kartuvių virvė nu
kirto moterei galvą

MONTREAL, Kanadoj, k. 29. 
—Vietos kalėjime liko pakarta 
Mrs. Thomasina Theolis Sarao, 
46 m., už nužudymą jos vyro. 
Užnertoji ant jos kaklo kilpa 
visai nukirtusi jai galvą.

Del tos pačios piktadarybės, 
ant kitų kartuvių, liko pakarti 
ir du vyrai, Leone Gagliari, 30 
m. ir, Angelo Donofrio, 19 rp.

airių (keltų) ir anglų kalbomis* 
Datuotas Dubline, kovo mėn. 
6 d. 1935 m.

Dokumente trumpai išdėsto
ma taisyklės, kurių turi laiky
tis lakūnas. Pavyzdžiui, jam ne
valia skristi žemai virš mies
tų, ir iš viso jis turi skristi ne 
žemiau, kaip 6,000 pėdų nuo 
žemės virš Airijos teritorijos. 
Draudžiama, be to, turėti foto
grafijos aparatas ties tam tik
romis sritimis. Pasirašo (var
das neįskaitomas): Secretary 
Department of Industry and 
Commerce, t. y. pramonės ir 
prekybos departamento sekreto-

• f . t 1 ■ ‘ irius>
Laukiama' kitų leidimų

Prisiųsdanias šitą dokumen
tą, Oro .Biuro taisyklių vykini- 
mo viršininkas Washingtone 
rašo, kad kai tik ateis leidimai 
iš kitų šalių, duos galutiną au
torizaciją pati federalinė val
džia.

Seniaus, būtent, vasario mėn. 
28 d. tas pats departamentas 
jau buvo pranešęs Amerikos 
Lietuvių Trans-Atlantinip Skri
dimo Sąjungos sekretoriui, kad 
iš Kanados, Danijos, Norvegi-

i 1' •

Italija grūmoja su
šaudymais . karo 
pelnagaudoms

reikalo pagreitinti leidimus, tai 
valdžia susižino su svetimais 
kraštais kablegramomis, už ka 
leidimų prašytojai, žinoma, tu
ri užmokėti^ šituo tikslu AL- 
TASS pernai vasarą buvo pa
siuntęs į Washingtoną $75.00, 
kada dar buvo tikimasi, kad 
skridimas galės įvykti prieš 
prasidedant rudeniui.

Keblumams nėra pagrindo
Kai kurie žmonės rūpinas^ 

kad dabar, esant tokiam nera
mumui Europoje, gali susidur
ti su kokiais nors keblumais ar
ba pavojais iš kurios nors prie- 

** šingoš Lietuvai šalies. Bet ši- 
.....tet baimei nėra pagrindo. 1.ei t.

Vaitkus lėks su Amerikos val
džios žinia, šalis, kuri padary
tų skriaudą lakūnui, užgautų 
pačią Ameriką.

Feliksas Vaitkus išskris iš 
Chicagos į New Yorką gegu* 
žės mėn. pradžioje. Yra patar
tina visiems, kurie nori siųsti 
laišku‘3 su “Lituanica II” į Lie
tuvą, pasiskubinti su užsaky
mais ALTASS centrui. Jis yra 
pagaminęs specialius konvertus 
ir popierą tiems laiškams (laiš
ko pasiuntimas kaštuos $2.50j).

Valstybių sąjungos 
gali sugriauti tau

tų sąjungą

Nagėladamas išmai
tinti nužudė 5 vaikus

TARN0W, Lenkijoj, k. 29.— 
Ūkių darbininkas Stasys Pypo- 
ne, kuris butų netekęs darbo 
bal. 1 d., peiliu papiovė penkis 
iš savo devynių vaikų, kadan
gi jis jų visų nebegalėjęs iš
maitinti.

MILAN, Italijoj, kovo 29.— 
Mussolini asmeniškas laikraštis 
II Popolo d’Italia prigrūmojo 
pastatyt prie sienos ir sušaiMy-. 
ti visus karo pelnagaudas. Laik 
raštis tai pasakė rašydamas apie 
didelį pragyvenimo pabrangimą 
pastaromis dienomis.

Fašistų partija įsakė savo 
skyrių sekretoriams sekti kai
nų kilimą, ar jis paeina dėl na
tūralių priežasčių, ar dėl spe
kuliacijos Europos ir Afrikos 
politine padėtim.

LONDONAS, kovo 29. —Di
plomatiniuose rateliuose kalba
ma, kad beslkurimas valstybių 
grupių sąjungų, kokios buvo 
prieš karą, gali visai sugriauti 
pačią tautų sąjungą, jei politi
nė padėtis Europoje nepagerės.

Vienas diplomatas konfiden
cialiai pareiškęs:

“Tautų sąjungos ateitis yra 
pavojuje. Jei Anglija nesilai- 
kyš' su tautų sąjunga, tai visoj 
Europoj, dėl prisibijojimo Vo
kietijos, ims dygti kolektyvių 
saugumo sąjungų sistema”.

piginimas savo pinigų gali pa
kenkti Japonijos užsienio prky- 
bai.

Nurodoma, kad nežiūrint kliū
čių prekybai, kurios pasidarė 
delei aukso pagrindo ir bran
gių pinigų, Belgija pernai eks
portavo 15,460,000 svarų med
vilnės siūlų, kuomet 1988 in. 
eksportavo tik 8,520,000 sv. ir 
1932 m. 7,200,000 sv.

Nupiginus Belgijos pinigus, 
tikimąsi nukentės Anglijos ge
ležies, plieno, tekstilės, plytų ir 
cemento prekyba.

PirklipVimas pinigų Tiržoje 
veik visai apeitojo, visiems lau
kiant kaip atsilieja belgos nu- 
piginimas.

Motina ir du vaikai 
sudegė

MEMPHIS, Tenn., k. 29. — 
Atostogaudami pietinėse valsti
jose žuvo Gustav Strange ir jo 
žmona iš Marengo, III. Jų au
tomobilis ties Bolivar, Tenn., 
nušoko nuo tilto ir abu užsi
mušė.

CHICAGO.-- Penki plėšikai 
vakar užpuolė Wieboldt depar- 
tametinę sankrovą, Milwaukee 
Avė., arti Ashland ir pabėgo 
pastvėrę gel kelis tūkstančius 
dolerių.

WOBURN, Mass., k. 29. — 
Mrs. Catherine Mercon, 49 m., 
jos .duktė Virginia, 10 m. ir 
anūkė Francis, 6 mėn., žuvo 
gaisre, kuris sunaikino dviejų 
šeimynų namą už 8 mylių nuo 
miesto centro. Kiti šeimynos 
nariai išsigelbėjo.

7 rt

Kiek dar trūksta?

KAUNAS, k. 29. — Valdžios 
rateliuose svarstomas atmai- 
nymąs mirties bausmės 4 na
ciams. Motivuotas teismo spren- 
dimas bus išneštas šį trečiądie-

Jr-

Transatlantinio skridimo fanansavimui užbaigti turi būti 
sukelta ....................

Kiek įplaukė:

Buvo paskelbta .....

$4.750.00

... ............  ....... $331.85
Dr. A. Montvidas, 2400 West Madison Street, Chi- 

. 50.00 
5.75 

$387.60 
...... $4,362.40

* cago .........................................................
Aukos per “Keleivio” redakciją, Bostone 

VISO ........... .........
DAR TRŪKSTA

į J T'. Ą . . .4
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SLA. AMERIKOJE GRŪMOJA BADAS IR
1 KITOKIOS RŪSTYBĖS

Rašau ir bijau.
Bijau, kad nepastebėtų ščy- 

rieji tėvynes sūnus, kurie gi
na Susivienijimą nuo socialis
tinės spaudos, kaip pempė savo 
gūžtą.

Ale pas žmogų jau toks na- 
vatnas instinktas: juo labiau 
kas yra uždrausta, tai (smala 
žino kodėl) tuo labiau norisi 
lįsti. Matomai, uždraustas vai
sius yra gardesnis. Juk ir smal
siajai Adomienei rojuje niekuo
met nebūtų į galvą atėjusi min
tis nuskinti obuolį, jeigu tas 
vaisius nebūtų buvęs uždraus
tas.

Ir jeigu ne tos moteriškės 
smalsumas, tai Šiandien pa
saulyje nebūtų jokių katastro
fų, nekiltų skandalų ir Susivie
nijimui negrumotų bado šmėk
la. Nes visi būtumėme be grie- 
ko pradėti.

PROGRESS
KRAUTUVĖ

pirksit čia

Pasirinkimas:

(Feljetonėlis)
Be to, mes visi be jokio rei

kalo šūkaujame apie badą Ru
sijoje, kuomet bado šmėkla žiu
ri į akis net musų Susivieniji
mui. Tai nėra koks prasimany
mas, o tikrų tikriausia teisybė.

Gal paklausite, kas atsitiko? 
Kame dalykas?

Aišku, kad nieko be priežas
ties neįvyksta. Nors Susivieni
jime nei sausros buvo, nei nie
kas nesupuvo, bet visvien at
sitiko didelis pripotkas.

Visa nelaimė su Susivieniji
mu yra ta, kad jame įsigalėjo 
internacionalistai. Taip sako 
ponia Sandara.

Tik pagalvokite: į Pildomąją 
Tarybą įėjo tokie žmonės, kaip 
Bagočius, Gūgis, Mažukna ir 
Mikužiutė. Na, ir ko gero iš tų 
raudonųjų galima tikėtis?

Žinoma, nieko. Iš jų visos 
Susivienijimo nelaimės ir pra
sidėjo.

Netikite? Štai aš jums visus 
faktus, kaip rankovę, išversiu.

Pirmiausiai, ar ne jie išleido 
ukazą nariams mokėti po ekst
rą nikelį kiekvieną mėnesį? 
Taip, jie ir to niekas negali už
ginčyti.

O tai 
mas ir 
duonos 
analizą 
baisius
narys moka nikelį per mėnesį, 
tai per ištisus metus jis sumo
ka 60 centų!

Metai, rodosi, turi 52 savai
tes. Tokiu budu kiekvieną sa
vaitę narys turi sumokėti po 
didelį centą. O kiek ekstra rei
kia sumokėti kiekvieną dieną, 
tai mano žila galva jau nebe- 
suneša. Antra vertus, kolkas ir 
tokio pinigo nėra.

Bet kaip tęn nebūtų, tie ekst
ra mokesčiai narius labai ap
sunkina. Jei mokesčių nebūtų, 
tai kiekvienas narys per dieną 
galėtų sutaupyti tiek, kiek kai
nuoją du ar trys degtukai.

Taigi matote dabar, kiek 
daug galima sutaupyti. Ne be 
reikalo tad sukilo pavienios 
kuopos ir net apskričiai. Ligi 
šiol, kaip sako tavorščius Mi- 
zara, kovingiausiu apskričiu pa
sirodė numeris trečias. Pasku
tiniame savo suvažiavime, ku
ris įvyko Pittsburgho mieste,

vienu šūvių net keli zuikiai bu
vo pabaidyti.

Pirmiausiai buvo parašytas 
ultimatumas valdybai, kad bu
tų pašalintas nikelinis pavojus. 
Paskui pareikalauta, kad cent
ro darbininkai ir valdybos na
riai nusimuštų sau algas. Jie 
dagi padavė pasiūlymą, kiek 
kuris darbininkas turi gauti al
gos.
Už tokį sumanymą reikia lik 
pasveikinti. Tik visa beda yra 
ta, kad kaip nėra žmonių, ku
rie patys sau į kaktą skeltų, 
taip nėra piliečių, kurie liuosu 
noru sau alaas kapotų. Prieg- 
tam kai.kurio mano, jog algas 
nustato seimai, o ne apskričiai.

Tačiau taip yra tik ramiu 
laiku. Kuomet grūmoja nikeli
nis pavojus, tai visi formalu
mai privalo būti į šalį nublokš
ti.

Kad kokios, tai centro balta- 
kalnieriams neužilgo teks kovo
ti už duoną ir druską. Miliaus
kas ir Gataveckas yra labai 
kovingi ir su jais jokių žertų 
nėra. Jie moka kovoti ne tik 
prieš algų mušimą, bet ir už 
algų mušimą.

Bakanas, kaip sako komisa
ras Bimba, bus visiškai 
maskuotas. Vadinasi, 
nebus daromos jokios 
nijos.

Kai dėl Vitaičio ir
tai jiems bus galima pritaikyti 
Roosevelto kodą.

Nors tiek gerai. Nes jeigu 
jiems butų taikomas Stalino 
kodas, tai jiems užtektų plikų 
kopūstų.

Sakoma, kad viena bėda dar 
nėra bėda. Taip yra ir su Su
sivienijimu, kuriam, be visų ki
tų bėdų, grūmoja dar ir pilie
tinis karas. Ponia Sandara jau 
mobilizuoja nacionalistus prieš 
internacionalistus.

Sandaros išminčiai sako, jog 
internacionalistai jokio biznio 
neturi būti Pildomojoje Tary
boje. Jie gali duoti patarimus, 
bet jiems nevalia užimti bet 
kokias atsakomingas vietas.

Kitas ponios Sandaros pata
rimas yra tas, kad centro val
dyba butų renkama dešimčiai 
metų.

Išrodo, kad Chicagos “demo
kratai” nori pralenkti net Lie
tuvos ščyruosius tautininkus. 
Sakysime, “tautos vadas” iš
rinko save tik .septyniems me
tams, o ponios Sandaros žmo
nės nori save išrinkti į valdybą 
visam desėtkui metų!

mi
sų juo 
ceremo-

Viniko,
yra nežmoniškas lupi- 
atėmimas paskutinio 

kąsnio. Padarykite tik 
ir pamatysite, kokius^ 
rezultatus gausite. Jei

FRIGIDAIRE 
WESTINGHOUSE 
SPARTON 
LEONARD 
NORGE 
CROSLEY 
GRUN0W 
GIBSON 

ir kitų

Apkainuoti labai žemom 
kainom.

1935 Metų Mados nuo

•77.50
ir augščiau.

Krautuves sampeliai arba 
demonslratoriai

65.00
ir augščiau.

Lengvus Išmokė)imai.

PIRKITE ČIA DABAR 
TAUPYKITE PINIGUS

3224 So. Halsted St
Tel. Victory 4226

Vedėjas J. KALEDINSKAS
Duodame gražius radio pto- 
gramus kas nedėlią 11-tą 

vai. prieš pietus.

ATĖJUS LIUDftSIUI 
PASIRINKITEI!

Juozapas Eudeikls
Tėvas

Laidotuvių Sąlygos* 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Laidotuvių Direktoriai

■

NAUJIENOS, Chicago, III.

e

Akron, O. — Ethel Koop (viršuj), kuri iš pavydo nužudė 
savo vyrą (žemai).

>>
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Jeigu dalykai jau krypsta į 
tą pusę, tai aš pasiūlyčiau *šio- 
<į tokį pagerinimą. Būtent, 
rinkti valdybą šešiolikai metų. 
Nes tautininkai kad ir patruk
tų bedirbdami, o visvien per 10 
metų negalės padaryti tiek, kiek 
padarė Susivienijimui senoji 
gvardįja su p. Gęgužiu prieša- 

, .T J» ■

kyje.a . f < , ■ :

Kalbėkime šiaip, kalbėkime 
taip, o sekamame seime turės 
įvykti didelis susirėmimas. Po
nia Sandara organizuoja savo 
armiją, kad nuginkluoti raudo
nuosius.

Taigi matpte, kokie baisus 
pavojai grūmoja musų Susivie
nijimui. Jį gali išlikti badas, 
maras, ugnis ir varna. Gal tik 
vyskupas Matulionis galėtų tą 
rūstybę atitolinti. Nes iš Phi- 
adelphijos Sandari talpina to

kio turinio .•telegramą: Savo I ■" • .
■ ' .. . .... ...................... . ė ........................ ........................ ....... .

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:

S West 43rd St.
)Š: Nuo 9 iki 10 ryto., ndo‘ 

1 iki 3 "po piet, nuo 6. iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 11 iki 1 p.p.

Tel. LAFAYETTE 3051.

skaitlingu atsilankymu į šv. 
Jurgio svetainę pagerbsime 
vysk. Matulionį, kuris pasakys 
prakalbą.

Nors ir to dvasiškio nekoks 
tėra kalbėtojas, bet, manau, jis 
yra geras maldininkas. Per jo 
užtarimą sandariečiai gal ir 
atitolins internacionalistų rūs
tybę. Prie jo tad ir patariu vi
siems Sandaros vaikams pulti...

Lukšių Juozas.

Kenosha, Wis
Aukos antram skridimui

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrlcally Akių ? Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akipins. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
dai, Speęialė atyda atkręįpiam į tfio- 
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos, be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau,

4712 South Ashland A v.
Phone fioulevard 7589

Tai palyginti nedaug. Dau
gelis sako, jog jau davę. Kita 
svarbi priežastis 
bas.
nėra ir atliekamų centų.

Visiems tiems, kurie prisidė
jo su aukomis, tariame širdin
gų ačiū.

r tai nedar- 
Kai žmones nedirba, tai

♦

kurį laiką “Naujienose” 
žemaičio “Mano Pasta- 
Tie raštai man patinka, 
kad ir kiti kenoshiečiai

Per 
telpa 
bos”, 
žinau,
jais domisi. Jie tų pastabų lau
kia ir noriai jas skaito. •

Ačiū žemaičiui už tas pasta
bas. —C. K. Braze.

JAUNŲ KRIMI
NALISTŲ

nuošimčius visų krimi- 
prasižengimų papildo

labai rimtas klausimas, 
Amerikoje jaunuoliai už- 

piktadarybėm. Daugė
tų prasikaltėlių toli gra- 
visi iš skurdo tampa kri- 

Daugelis jaunuo-

Įėjimo lieka blogų draugų įtrau 
kti į kriminalj gyvenimų.

— Synikom.

SUGRĄŽINKITE JAU
NYSTĖS DIENAS

NUGA-TONE yra pa«teb6tinaa vaistas dėl 
lironių ir silpnų žmonių. Po to kaip jus 
Ji vartosite Vienų savaite, jųa pasteh6»it* 
abelnų parerfijimų ir jeigu tol i aus varto
site, jus atgausite savo normalių sveikatų 
ir spftkų.

Jokie kiti vaistai ne turi tokių pastebėti
nų istorijų kaip NUGA-TONE. Per 45 metus 
jo gyvavimo milijonai moterų ir vyrų atga
vo savo sveikatų ir spėkas. NUGA-TONE 
parduodamas visose vatstinyčiose. žiūrėkite 
kad gautumėte tikrų NUGA-TONE. Neimki
te pavaduotojų, nes jie yra bevertės.

Nuo užkietėjimo imkit — UGA-8OE —
Idealų vidurių Liuosuotojų 25c ir 5Oc.

BRIDAL SHOPPE
Musu specialybė—šliubinės suknios 
ir velionai, gatavos arba užsaky
tos. Turime dideli pasirinkimą ir 
kitokių įvairių dresių.

1516 MILWAUKEE AVĖ.
Phone Armitage 2189.

ADVOKATAI 
JOSEPH J. GRISH 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė.

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

Tel. Republic 9723

nališkų 
jaunuoliai, nuo 14 iki 30 me
tų.

Tai 
kodėl 
siima 
moję 
žu ne
minalistais. 
lių užsiima vagiliavimu ir plė
šimais iš pasileidimo. Kiti ne
gauna mokslo ir dėl blogo auk-

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

W.

dabar persi-

AKUŠERES
Mrs. Anelia K. Jarusz

-_____________ Physical Therapy

Kovo 17 d. šy. Petro parapi- 
jds svetainėje į'čyko Jdožų ban- 
kielas. Kartu šu p. Papoll nu
vykau ir aš, kad parinkti aukų 
Lituanicai II. Vaikščiojome ir 
po miestą. Viso surinkome $12.

Walter Norakas
Persikėle į 

18-tą Apielinkę.
Gerai žinomas siuvėjas
Norakas, 20 metų išbuvęs 
West Side biznyje ant 22-os 
ir Leavitt 
kėlė 18lh apiclinkčn,

809 W. 19th Street
prie pat Halsted Street. 

W. NORAKAS yra patyręs 
siuvėjas. Geriausiai atlieka 
darbą, kaip pertaisyme 
“Fur Coats” ir perdirbime į 
Jackets. Valo karpetus, iš
veža dr-^parveža į namus už' 
prieinamą .kainą.

Reikale šaukite
Telefonu CANAL 5239

And Midwife 
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.

GERS. Naujienų skaityto
jos i¥ ŠKditytojai praŠfcmi 
pirkinių reikalais eiti-i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

»—■■■■ .... > ' " I '
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GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

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

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

J. F. R ADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS ■ .
718 West 18th Street ■ Phone Monroe 3877

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

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl Visokiu Akių

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETRISTAS 

, 1801 Šo. Ashland Avė.
Kampas 18 St. FhohB iCanal 0523 
Valandos nuo 9:80 ikPiam nuo 1:30 
iki 8:00 vą. vakaro. Nedalioms nuo 
9:00 iki 12:00 KalbanU Uetuviškal 

' .

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829 ;
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
. Ištaiso.

Ofisas ir Akinių 'Dirbtuvė
756 West 35th St

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Ccr. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedėliomis pagal sutarti.
f

Dr. StrikoFis 
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 Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisaą ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8395

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

Valandos 1—4 no piety, 7—8 vak vak. 
išskyrus seredomis.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio..

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

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel. Virginia 0669

KITATAUČIAI
rxrxni -------- - —~.i. » ■mi    

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų pa*** 
jauslus metodus X-Ray ir kitokiul 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 74§4

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virglnia 0036 

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

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

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

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z, Vežei is 

•Dentistas 
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir ntio 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis 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 7330
Namų telefonas Brunšwick 0597

Res. 6600 South Arteslan Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 

Dr. P. Z. Zalatoris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL,

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kanu 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

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

Rez. Telephone Plaza 2400

Kiti Lietuviai Daktarai, 
i. r.» . ... i r,.b..

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12

3343 South Halsted St, 
Tol. Boulevard 1401

xS* a* Aį? fc-

_ Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
’■ Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visą 
chronišku ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
dėliotais ir šventadieniais 10—12
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ŠUNŲ KANKINTOJAI NEOTERIKA
Neoterikos klausimais 

daužos jau daug kalbėjo, 
ba ir dar daug kalbės, — tai I 
yra neišsemiamas šaltinis pa
daužų tribūnai. .

Neoterikos perspektyvomis

pa- 
kal-

Jau per nekurį laiką Ameri
kos lietuvių sostinėj eina smar
kus failas dėl šunų teisių. Mat, 
yra tam tikros įstaigos, kurios 
pasigavusius, ar kitaip kaip 
nors gavusios šunis savo glo-
fcan, belaisvius šunis įvairiais ■ žiūrint, Padaužų Respublikai 
budris kankina iki tie vargšai tenka susidurti dar ir su dai- 
žuva. Šitie šunų kankintojai įliosios literatūros problemom, 
sako, kad jie šunis kankina dėl 
žmonijos labo. O kas juos žino, 
gal jie tai daro tik dėl fonių? 
žinote, sviete yra visokių žmo
nių. Yra tokių žmonių, kurie 
dėl smagumo kankina kitus

niekas neparašo. Kodėl gi Kru
kelį reikia taip labai smerk
ti ir dar dėl tokio menko “nuo 
etikos pagrindo” nuslydimo?

Aplamai imant, Frankįs 
Krukelis nebuvo tokis mulkis, 
kol jo Lietuvos inteligentai ne- 
sumulkino...

Amerikos H.jtuviai turistai, 
bukite pasiruošę kandidatuoti 
į romanų herojus. Jeigu nepa
teksite į romaną, tai į felje
tonus tikrai pateksite.

Kai p. Cvirka atvažiuos “ne- 
. kulturingon” Amerikon, tai ga 
lūs daug ko išmokti, kaip 
Frąnkis Krukas k.:d išmoko 
Tuomet jis galus parašyti ki
tą romaną ir dar su kontra- 
basu...

Pruseika!” Giesmės ritmas ir 
turinys, kaip matot, žymiai pa
gerėjo. —Padaužų ž valgunas.

Dideliems ligoniams 
didelis ir namas

— Don Pilotas.

paliekant užpakalyj negražią j'? 
literatūrą, kuria užsiima kai 
kurie neurastenikai ir lunati
kai. Apie negražiąją literatu*- 
rą netenka daug kalbėti, — tai 
kasdieninis popieros terlioji- 

žmones; kiti tai daro dėl pel-^as, į kurį nė “sanvičių” vy
no. Bet kalbėkime apie šunis, ’nioti aš nenorėčiau. Kas kita 

: su dailiąja literatūra.
Kad kova dėl šunų teisių yra; jeigu padaužos įves nuola- 

rimta, parodo ir tas faktas, ’tįnį dailiosios literatūros sky- 
jog abi pusės — šunų kankin-i 
tojai ir šunų užtarėjai — turi 
nemažai pritarėjų. Net ir lie
tuviai studentai neišsilaikė ne- 
įsivėlę į tą faitą. Jie nelabai 
seniai viename hotelyje turėjo 
susirinkimą ir diskusavo apie 
šunų kankinimą. Jie, rodos, 
pritarė šunų kankintojų argu
mentams.

Kaip atrodo, už šunų kanki
nimą stovi visi tie, kurie nori 
ir mėgsta šunis kankinti, 
šunis užtaria tie, kurie turi 
nis, ir kurie mano, kad jie 
šunų užtaritojai.

Viena panelė, kuri stovi už 
šunų kankinimą, sako, kad, gir. 
di, šunes taip pripranta prie 
kankinimo ir prie operacijų, 
jog jie varžosi už privilegiją, 
kuris pirmas Užšoks ant ope
racijos stalo. Iš to-argumento 
atrodo, kad šunes yra tikri 
“didvyriai”. Bet kita ponia, ku
ri priešinasi šunų kankinimui, 
sako, jog jai pasisekę išgelbė
ti keletą šunų nuo operuojamo 
stalo ir kai vėliau reikėję šu
nims suteikti medikalę pagel- 
bą, tie šunes visai nerodę noro 
lipti ant operacijos stalo ir rei
kėję juos užkelti. Taigi kam 
dabar tikėti ?

Bet tuo tarpu palikime šu
nis ramybėje ir eikime prie ka
čių. Man atrodo, jog butų daug 
geriau, kad šunų kankintojai 
kankintų ne šunis, o kates. Ka
čių, naktinių kačių aš baisiai 
neapkenčiu. Jos šimtą kartų 
blogesnės už šunis. Paklydę šu
nes naktį kur nors įlindę mie
ga, bet katės, o ypatingai tam 
tikru sezonu, tai tikrai paduk- 
sta ir neduoda ramiems pilie
čiams ilsėtis: baigia gadinti ir 
taip jų suirusius nervus. Ka
čių naktinė muzika, manau, nei 
vienam nėra smagi klausytis, 
daug blogesnė už radio krune- 
rį. Beveik taip nervus gadinan
ti, kaip lietuviškame restorane 
radio muzika, kai ji paleidžia
ma visu smarkumu. Tad iš to 
viso aišku, kad prieš kates yra 
sunkus kaltinimas. Vargiai ir 
geraširdės moterėlės surastų 
rimtų argumentų prieš kačių 
vivisekciją. Gal būt, dar jos 
tam ir pritartų.

Tad šiuomi ir noriu atkreip
ti šunų kankintojų domę į šią 
jiems progą. Vadinasi, kam 
jums kankinti nekaltus šunis, 
kad jus galite daryti eksperi
mentus ant kačių. O katė irgi 
iš pažiūros toks jau gyvulys, 
kaip ir šuo: turi keturias ko
jas ir ilgą uodegą. Maitinasi 
irgi daugiausia mėsa. Daržo
vių kaip šunes, taip ir katės 
nelabai mėgsta. Anyway, Šuo 
ir katė beveik tą patį ėda, ką 
žmogus valgo. Taigi katės vi
sokiems eksperimentams ir 
kankinimams lygiai geros, kaip 
ir šunes. Gal būt, kad katės la
biau protestuotų prieš vivisek
ciją, negu štmes, bet tai maž
možis.

— Pad. Vivisekcijos Dept.
< u;.4’*’ / - . ''J

Maždaug apie
pinigus

Gi 
šu- 
esą

rių, tai tuomet bus galima pa
daryti tinkamą operaciją 
“Franko Kruko” autoriui ir ki
tiems, kurie žino ir nežino ką 
rašo, kalba ir meluodami “mo
kina” tai iš vieno, tai iš kito 
galo.

Padaužos gerai supranta 
Cvirkos “nukryžiavotą” herojų 
“Franką Krukelį” ir jo vargus 
kultūringoj Lietuvoj. Padaužos 
gerai pažįsta Frenkį, kai jis 
gyveno “nekultūringoj” indėnų 
šalyj Amerikoj ir, rodosi, vis
kas su juo buvo tvarkoj, tik 
Lietuvon nuvažiavęs, išlepin
tiems ponams ir ponioms pri
darė daug sarmatos. Kadangi 
padaužos yra demokratiški ir 
tolerantiški žmonės, tai mato 
reikalo tarti žodį-kitą dėl Fren- 
kio apgailėtinos būklės. Kai 
Frenkis sugrįš iš Lietuvos, tai 
pats galės atremti padarytas 
jam skriaudas. Dabar gi jis 
neturi drąsos demokratiškai 
kalbėti būdamas Kudirkos, Ba
sanavičiaus ir kitų buvusių ko
votojų dėl tautos laisvus šaly
je.

Tuo tarpu tenka pasakyti, 
kad “Frankas Krukas”, pada
ręs interviu su p. Cvirka, ne
galėjo jam pasakoti tokių da
lykų, kurių nėra. Būtent: New 
Yorke gegutė kukuoja, Brook- 
lyne oranžiai ir citrinos au
ga! Jeigu New Yorke oranžiai 
ir citrinos auga, tai kodėl gi 
Lietuvoj tropiški vaisiai neau
ga? Kad V. Kudirkos idėjos 
pusėtinai apmirę ir, gal būt, 
nėra reikalo iš numirusių kel
ti, tą geriau žino patys Lietu
vos inteligentai ir pats p. Cvir
ka. Frenkis pasakė, kad Ame
rikoj Kudirkos virto “šiumė- 
keriais”.

O kad musų Frenkis Lietu
voje viešėdamas teatre “pa
siuto”, tai čia nėra nieko nepa
prasto. žmogus buvo gal bur
nelę paėmęs, o gal dėl tvan
kaus oro, prie kurio pablogi
nimo nemažai prisideda “nu- 
žnykas” teatro pasienyj lauke 
ir musės, kurios ant kaktos 
lipa su nepraustom kojom... 
Lietuvoje aš pats 
turgavįętėje arba 
mos viešai pešasi 
skaldo, o romanų

Neseniai Pinionzų Ministeri
jos Narys pajudino labai dide
lį, platų ir iš visų pusių gilų 
klausimą — “Kas yra pinigai?” 
Daugeliui piliečių šis klausi
mas visados gulėjo ir dabar 
guli kaip pupa ant širdies.

Man atrodo, kad Padaužoms 
jau senai reikėjo šį klausimą 
išjudinti ir tinkamai išstudi
juoti, išnagrinėti, išdėstyti, nu
šviesti, išaiškinti ir, pagaliaus, 
išrišti. Gerai, kad nors dabar 
Pinionzų Ministerija suprato 
savo uždavinį ir, iš dalies, pa
malė stoką reikalingos akcijos.

Daktarai jau senai skelbia, 
kad, jeigu koks rajus gyvūnas 
nejudėdamas gulės, tai jis, bū
tinai ims tukti. Taigi ir šis 
klausimas, kaip matot, gulėjo 
ir tuko. Dabar jis jau 'taip nu
tuko, kad dėliai jo pradėjo ju
dėti visas pasaulis. Dėl pinigų 
juda skersos ir ištisos respub
likos, didelės ir mažos diktatū
ros, karalystės, imperijos ir pai
kos valstybės. Piliečiai ir paval
diniai buntavojasi ir riaušes 
kelia; darbininkai streikuoja; 
senos draugystės savo nariams 
pašalpų ir posmertinių nebeiš- 
moka ,o kitos vienijasi ir viso
kias kombinacijas daro; turtin
gi bankieriai kalėjimuose sėdi 
arba ėles inspektavoja; buče- 
riai nė pigiausios balionės ne
duoda; tavernai laisnių negali 
nusipirkti ir keikdami uždaro 
duris; advokatai, graboriai ir 
kunigai į kalėjimus patenka — 
vis tai dėl pinigų! šimtai ir 
tūkstančiai visokių skandalų 
dėl pinigų įvyksta. Kur tas ju
dėjimas kryps, į ką jis išsivys
tys? Niekas to nežino.

Tai matot koks didelis ir 
svarbus yra pinigų klausimas. 
Tačiau dėliai to mums nereikia 
pulti į desperaciją. Su laiku 
viskas paaiškės. Padaužos kon
centruoja jėgas ir greitai ims 
atakuoti pinigų klausimą iš vi
sų pusių. —Urėdas.

Vis biskj progresuoja

Bolševikiški redaktoriai iki 
šiol kasdien giedodavo: “Gri
gaitis, Grigaitis, socialfašistai!” 
O dabar — “Grigaitis, Butkus, 
Pruseika, Grigaitis, Butkus,

mačiau, kai 
prie tkarčia- 

ir galvas 
apie juos

Lietuviški 
Konfitūrai 

(jam)
Slyvą, pineapple, 
aviečių ir apri- 
kotų konfitūrai 

. (Prane, Pineapple, Raspberry 
and Apricot J am s)

Lietuviu duonkepiam
VISOJ AMERIKOJ

Pristatėm žemomis kainomis. Po
nai duonkepiai, vartokit Šiuos ge
resnius konfitūras. Pavyzdžius at

siųsim dykai. Tik parašykite 
mums karir šiandien.

KORINEK BAKERS 
Supply , Company 

4830 W. 25th St., Cicero, III. 
Induose riuo 15 iki 650 švara, 

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

. i...................

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 QQ 

tiktai ................. .  .. ■ ■*><>

. MUSU 
SPECIALYBĖ 

į N gPBĮĮ dažyti ir baltin* 
ti permanents 
Puikiausi plau

ku stiliai.

Jeigu atsinešit ši apškelbimą 
nuleisim $1 už Permanent 

virš $2.50.

Su kiekvienu $5 permament duo
da $1 skrynutė Rosepetal 

Pauderio 
ROSE PETAL 

BEAUTY SHOPPE 
Perkelta 8133 __________

(Auditorija) Tel. Victory 8187

Vietinių chamunistų gaziela 
paduoda šit kokią žinią:

“MASKVA. — Jau pagamin
ta planai Maskvos priemiestyj 
pabudavoti didžiulį Medicinos 
Palocių-laboratoriją. Arkitektai 
jau išdirbo braižinius ir dar
bas tuoj prasidės.

“Namas užims 1,245 akrų že
mės. Jame bus 8,500 kambarių 
įvairioms medicinos studijoms.”

Vadinasi, tas “palocius” bus 
mylios pločio ir beveik dviejų 
mylių ilgio! Tai bus didžiausias 
blynas pasaulyje! Kiekvienas 
kambarys, vadinasi, bus maž
daug 6,380 ketvirtainių pėdų. 
Į vieną tokį kambarį bus gali
ma sutalpinti Chicagos ir 
Brooklyno itavorščius su jų 
“palociais” ir mašinerijomis. O 
jei namas bus dviejų aukštų, 
tai ir kambariai bus du syk di
desni.

Matyt, Rusijos architektai 
gerai žino ką darą: dideli ligo
niai reikalingi didelės laborato
rijos. Padaužos jau senai tvir
tino, kad visi cham-komisarai 
ir visi jų agentai užsieniuose 
reikalingi sumanaus gydymo. 
Dabar, ačiū dievams, jie patys 
tatai suprato.

VOKIEČIAI — “SA*- 
VIŽUDŲ TAUTA”
Kai kas sako, kad vokiečiai 

— tai “savižudų tauta”. Gal 
tokiam manymui yra pagrin
do? Nesenai dar talkininkai iš- 
pliekė vokiečiams kailį, kaize
rį pasiuntė šunims šėko pjau
ti, o štai, žiuTek, jiems ir vėl 
kailis užnyžo.

Junker — naciai, kaip Rnt 
šniūro pririšti, trankosi ir kum
štis rodo Lietuvai, kėsindamies 
pasigrobti Klaipėdą.

Juk kas pešasi, tas ir at^al 
snukiu gauna.

— Synikom.

pradėjusi mirtimi bausti veis
linius gyvulius, visi kavalieriš
kieji kuiliai padarė skodą ir 
užprotestavo prieš vyriausybę. 
Mes jų rezoliuciją išmetėm į 
gurbą ir griežtai pareiškėme, 
kad gyvulių klasės reikalais 
mes nesirūpiname. Kada viena 
mergina paklausė farmerio, 
kodėl karvės veidas tokis il
gas, jai buvo atsakyta: “Bet 
kieno veidas pailgėtų nuo to
kio melžimo, kaip ši karvė yra 
melžiama”. Bet ir karvių pro
testus mes metame į gurbą.

Padaužos yra kaip kokia vi- 
sasvietinė policija, kuriai trans- 
portacija nekaštuoja, todėl pa
siekia yisus namus, susirinki
mus ir posėdžius. Mes nekliu
dome žmonių, kada jie elgiasi 
ir galvoja normališkai arba ka
da jie šiek-tiek iškrypsta iš 
normos. Juk. ir policija neareš
tuoja kiekvieną gatvėj sutik
tą žmogų. Areštuojami tik kei
sti charakteriai, kurie savo el- 

- gosiu arba protavimu iškryp
sta iš normos. Padaužos už
kabinėja tik tą ir tuos, prie 
kurių policija negali prisika
binti, vienok kurie yra pavo
jingesni ir kenksmingesni už 
tuos, prie kurių policija kabi
nėjasi.

Apie gyvulius ir kitus daik
tus galima rašyti ir kalbėti, 
iš jų valia juoktis ir juos kri
tikuoti. Niekas nedraudžia, ne
pyksta ir nebaudžia, šitokios 
laisvės mažu užtenka kitiems, 
bet Padaužos nori pasijuokti 
iš žmonių kvailybių be jokios 
cenzūros. Todėl mes duodame 
laisvę visiems savo piliečiams 
vienas kitą kritikuoti* vienas 
kitą apkalbėti ir vienas kitą 
išjuokti, kada tik noras ir rei
kalas atsiranda. Tie šeškai, ku
rie bijo, kad kas nors nebūtų 
apie juos kalbama, kurie bijo 
kritikos ir pajuokimo, depor
tuojami iš musų Respublikos 
sb Vilko bilietu, kad žmonių 
draugijoj daugiau nesimaišy- 
tų. -

INTELIGENTAS rėš grįžti į tą klasę, iš kurio? 
yra kilusios ir į kurią tinka.

PADAUŽŲ KREDO
Padaužos kalba apie žmo

nes, žmonių darbus, žmonių 
nuomones, žmonių institucijas, 
nors tūliems žmonėms tai ga
li nepalikti. Mes esame žmo
nės ir žmonių gyvenimas mums 
yra įdomus. Pernai, kada Roo- 
sevelto administracija buvo

Buy gloves with what 
it savęs

A«r« reikalo We jtf
Blau. kad eranU reni

e. I4eteriwe Toott> PMte.
ik tūbai pareidaoda nl 

200 <h <alo ir apąanro daa-
Be to raute «»Uūpi«W 

IŠ, nt knrtnoe rauto aneipirk- 
U plrltiaaitee ar ką kita 
uaikbert Pharaaaea) Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c
Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 

5 iki 20 metų
TAUPYKIT PINIGUS MUSŲ DRAUGIJOJ 

Mes mokairi už kiekvieną dolerį divi- 
dendus, pagal uždarbio. Praeityje 
išmokėjome 4ft.

Musų draugija yra viena iš tvArčiaų- 
snj finansinių įstaigų po Federal Vai- 
džios Priežiūra.

Mums depresija visai nepakėnke.
' Reikalaudami Visada galite gauti savo 

sutaupytus pinigus. Įstojimo mokėti 
nereikia*

Kiekvieno žmogaus depositas iki $5^000.00 apdraustas,

Saugumas jūsų invest- 
mentu apdraustas per U. 
S. Government ištaiga— 
Federal Savings and Loan 
Insurance Corpora t i o n,FEDERA LSAVING S i

ANO LOAN . ASSOCIATION '
OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1679
JUSTIN MACK1EWICH, Prezidentas.
HELEN KUCHINSKAŠ, Raštininkas

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD r f
arti St. Louis Av. TeL Kedzie 8902 .

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis
Moterims seradomlg iki 7 v. v. t

Patvarkome ir skelbiame, 
kad nuo šio laiko visos mer 
gos, kurios ištekės už inteli
gentiško vyro, skaitysis inte į 
iigentemis, neatsižvelgiant kaip 
mažai mokslo Jr proto jos tu
ri. Advokato, daktaro, profe
soriaus, inžinieriaus ar kokie 
kito profesionalo pati skaitysi? 
apsišvietusi, galės dalyvauti 
aristokratiškoj draugijoj, sprę 
sti estetikos ir etiketos klau 
simus, bus paskelbta visuome
nės darbuotoja .ir laiks nuo 
laiko įdėsime jos pikčerį į ga- 
zietas. Tokių privilegijų mo
terims neteikia ne vienas kra
štas, išskyrus Padaužų Bespu- 
bliką. Ir jomis moterys galės 
naudotis, kol tik jų vyrai nu
mirs. Tuomet, suprantama, tu-

AR JUS JAU PASIUN
TĖTE DOVANŲ 

VELYKOMS?
Jūsų giminės Lietuvoje išsiil
gę laukia jūsų dovanėlių. Ar 
jus jau 
nors? Jie 
dėkingi. 
Siuntimo
gali patarnauti.

pasiuntėte jiems ką 
už atmintj jums bus 
NAUJIENŲ Pinigų 
Skyrius jums tame

PIR-ERB
Lietuviškas Radio Programa?
Dabar bus Transliojamas iš 

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

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

Atsukite savo priimtuvą ir pa
siklausykite šio įdomaus ir pato
bulinto Lietuviško Radio Progra
mą.________________________ __
ATNEŠKIT ARBA PRISIŲSKIT 
ŠI KUPONĄ, kuris randas apa
čioj ir jus gausite DYKAI 5-Die- 
ny Išbandymui Buteli PUR-ERB 
TONIKO No. 1. MM. HM. MM MM M. MM M. <M M MM MM MM «M

KUPONAS
Parašykit ant atskiro popieriuko vardu* 
ir a<)reatiR 4 ar daugiau draugu, kuriem* 
fu* paanktde apie Aj nauju 
PUR-ERB - - -
W. A. E., 
nuo 4:30 
kitę arba 
kartu su KUPONU | bile kurią žemiau 
paduotu adresą ir jus rausite ft-kių die
nų TAbandvmut butelį PUR-ERB Toniko 
No. 1 DYKAI.

PUR-ERB OFISAI RANDASI 
3330 Ro. Hakted St.

4738 S. Ashland Av. 
3030 Lincoln Are. 
I>220 Commerclal Av. 
4303 Indiana Avė.

Jūsų Vardas ---------
Adresas ____-_____

lietuvišką 
Radio Programa iŠ *totic* W 
pradedant Nedalioj, Kovo 17 d. 
iki 5:00 vai. po piet. Atn<-A- 
priniųnkite nąraftą *u adrenaia

1747 W. Chkaro Av.
502 E. 47th St.
11210 S. Mlcjilgon 

Avenne
0710 S. HaUted St.

SIUSKIT PINIGUS VELYKOMS!
SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVON. 

MES PASIŲSIME GREITAI—ATSAKANČIAI IR SAUGIAI.

Pasimatykit su Mr. Lustig, musu Foreign *Exchange Dept.

HALSTED EXCHANGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted Street

MIKE DZIMIDAS
PRISTATO - VISIEMS
BISMARKBEER
DIENA IR NAKTĮ. PAŠAUKITE TELEFONU

Lafayette 0401, 4138 ARCHER AVENUE

PAVASARIUI ATĖJUS NAMAMS REI
KALINGIAUSI DAIKTAI YRA

Skalbimo Mašinos 
Dulkių Valytojai

Be šių daiktų, nei viena mylinti švarų šeimi
ninkė, negali apsieiti.

Štai \auksinė proga
Šeimininkių pripažintoji 
geriausia skalbimo ma
šina “HOTPOINT” dabar 

parsiduoda už

*69.00
ir su kiekviena mašina

GAUNATE
DOVANAI
“HOTPOINT”

elektrinę prosijimo 
mašiną.

NAUJI

“HOTPOINT” yra produktai visiems žinomos 
GENERAL ELECTRIC COMPANY 

Elektriniai dulkių valytuvai dabar žymiai numuštomis 
kainomis:

$OO Eft I PATAISYTI $Q g-|* 
faVsSU I (rebuilded) už VsUU

Jus daug esate girdėję garsinant, kad Midget Radio 
parsiduoda už $8.—$10.—Bet niekad negirdėjote, kad 
General Electric išdirbystės Midget Radio parsiduotų 
už mažiau negu $24.50.
Vienok dabartinio išpardavimo metu pas mus gausite 
General Electric Midget Radio už ....... $«|

Tai yra didefis pirkimas ir visi juo pasinaudokite.

RO OSEVEUT
FURNITURE CO. Ine.

; M. P, Jpvarauskas ir J. P. Bertulis, Savininkai
2310 WEST ROOSEVELT ROAD

• Tel. Seeley 8760 
CHICAGO, ILL.
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Užsakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .—-----------------
Pusei metų ----------_____
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiams

į Vienam mėnesiui______
Chicagoj per išnešiotojus: 

į Viena kopija_____ ____
Savaitei _ ___ _

$8.00
4.00
2.00
1.50

.75

3c
, _______18c

Mėnesiui -------------------------- 75c
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

paštu:

Pusei metų ___ —------4.00
Trims mėnesiams ____ _____ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Metams -___  — ___ ____$7.00
Pusei metų ____3.50
Trims mėnesiams ------ _____  1.75
Dviem mėnesiams ____ 1.25
Vienam mėnesiui ------_____ 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams----------------- —___ $8.00

ATMESTI RAUSVIEJI POPIERIUKAI

Atstovų butas Washingtone jau prieš kokias tris 
savaites nutarė, kad rausvieji popieriukai (“pink slips”) 
prie pajamų mokesnių blankų yra bereikalingi. Dabar 
taip pat nubalsavo juos atmesti ir senatas. Prezidentas, 
veikiausia, šį bilių pasirašys.

Į tuos rausvos popieros sklypelius pajamų mokes
nių mokėtojai turėjo įrašyti, kiek pajamų jie gavo per
nai metais, kokia suma iš tų pajamų yra laisva nuo 
taksų ir kiek taksų jie moka. Paskui valdžia paimtus 
iš tų popiergalių vardus ir skaitlines butų paskelbusi, 
tai p kad kiekvienas žmogus, kuris mėgsta kišti nosį i 
savo artimo privatinius reikalus, galėtų patirti, ar jie 
kartais neslepia savo pelnų ir uždarbių nuo valdžios.

Šis sumanymas buvo kongreso priimtas tikslu 
kirsti kelią išsisukinėjimams nuo taksų mokėjimo, 
iškėlė radikališki kongreso nariai, visai teisingai 
nydami, kad valdžią dažniausia apsuka tie, kurie
daug pinigų. Bet norėdami padaryti keblumų piniguo
čiams, jie sugalvojo labai abejotinos vertės priemonę. 
Kad tie rausvi popieriukai pasiektų tikslą, kuriam jie 
buvo skiriami, žmonės turėtų kits kitą šųjpinėti ir 
skųsti valdžiai. Kuris padorus asmuo šitokiu negarbin
gu darbu užsiims? z

Amerikos žmonėms jau gana įsipyko prohibicijos 
laikai, kada federaliniai agentai uostydavo gyvenamų
jų namų skiepuose ir virtuvėse, ieškodami uždrausto 
skystimėlio šaltinių. Bet kiek jie neuostė, vistiek Ame
rika per tuos laikus buvo permirkusi “munšainu”. Tai
gi ir šis naujas paskatinimas prie šnipinėjimo vargiai 
butų davęs kokių vaisių. Gerai, kad kongresas tuos 
raudonus popiergalius ir atšaukė.

uz-

mu
turi

NAUJI “DEMOKRATAI”

Musų komunistai sugalvojo šaukti “visuotiną Ame
rikos lietusių darbininkų suvažiavimą”. Jau mums teko 
kartą apie šį jų arkliuką išsitarti; bet dabar atsirado 
pas juos šis-tas naujo, apie ką bus ne pro šalį pasakyti 
keletą žodžių.

Jie skelbia, kad vienas to komunistų suvažiavimo 
tikslų esąs pareikalauti “civilių teisių Lietuvos darbi
ninkams ir valstiečiams”, šitoms civilems teisėms iško
voti jie proponuoja net, kad minėtasai jų suvažiavimas 
pasiųstų delegatus į viso pasaulio lietuvių kongresą, 
kuris ketinama šaukti šią a ašarą Kaune. Ar su tokia 
“platforma” komunistų delegatai galės į Lietuvą nu
vykti, tai jau kitas klausimas, bet įdomu pažymėti’, kad* 
komunistai viešai pasisakė, jogei jie. kovos už Lietuvos; 
darbo žmonių civiles teises.

Kas yra civiles teisės? Tai — pilietinės teisės; tei
sė laisvai kalbėti, laisvai rašyti, organizuotis, susirin
kimus daryti ir t. t. Trumpai sakant — žmonių teisės 
demokratinėje tvarkoje.

Per kiek metų komunistąį demokratiją visaip nie
kino, sakydami, kad tai pasenęs ir savo amžių atgyve
nęs buržuazijos išmislas! Kiek jie prirašė ir pripasa
kojo, kad demokratija tai tas pat, kas fašizmas!’Tarp, 
demokratijos gynėjo ir fašizmo, garbintojo pas juos ne
buvo skirtumo; dažnai demokratijos šalininkus jie net 
pikčiau smerkdavo, negu fašistus, sakydami, kad fa- 

. šistai tai bent atviri, o tie, ką stoja už demokratiją, tai;
— veidmainiai ir darbininkų mulkintojai.

O. dabar staiga — duokit šen. demokratiją Lietuvoj 
darbininkams ir valstiečiams! Kas čia pasidarė: šveis
ta dvasia komunistus apšvietė, ar kas?

Žinoma, ne. Dalykas daug paprastesnis. Rusi j ogi 
komunizmą aplinkybės privertė “glaustis” prie tų šąlių>, 
kuriose viešpatauja demokratija, ir jisaį jeigu nori bur
ti panašus į civilizuotą sutvėrimą, yra priverstas, jei 
ne pas save namie, tai bent kitur rodyti simpatiją, der 
mokratijai. Na, tai ir musų bimbininkai dabar demor 
Hratijai tursinasi. Sarmatlyvai, gremėzdiškai, bet klot: 
niojasi ir gana! Kaip moka, taip šoka. .

Kolkas, tai dar tik nedrąsus bandymas, keli žodžiai; 
kupetoje bolševikiškų frazių, Bet laikui bėgant jie v ap- 
sipras šitoje naujoje rolėje, ir pamatysite, kad netoli
moje. ateityje, jie ims apie demokratiją, taip, pat visa 
gerkle, rėkti, kaip kad jie dabar rėkia apie socialinę ap-

draudą, kurią seniaus jie apsiputodami plūsdavo. O ga
lų gale, komunistai prieis ir prie to, kad jie apšauks 
save “vieninteliais, tikrais” demokratijos gynėjais, ku
rie visą savo amžių apie nieką daugiau ir nesvajojo, 
kaip tik apie “civiles teises darbininkams ir valstie
čiams”.

Na, o sakoma, kąd nėra pasaulyje progreso!
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RUDIS
Raudona spalva ir civi

lizacija. — Rudis nai
kina plieną ir geležį. 
— Indijoje per šimt
mečius geležis nerū
dija.—Ką reiškia rū
dijimas? — Milžiniš
ki nuostoliai. — Ne
rūdijantis plienas.

yra

išsi-
-pa-

milijonai dolerių raudo- 
dažams. Ypač tų dažų 
sunaudojama Ameriko-

apsidairykite aplink. Ne
jus pastebėjote,

Musų laikų civilizacija 
nudažyta raudonai.

Taip prieš kelis metus 
reiškė Dr. Edwin Slosson,
garsėjusios ‘‘Creative Chemist- 
ry” knygos autorius.

Ir tai nėra tuščias pasaky
mas. Kiekvienais metais išleid
žiama 
niems 
daug 
je.

Tik
ra abejonės, 
kad beveik visi tiltai yra rau
donai nudažyti. Pastebėjote 
daug ir kitų visokių daiktų, 
kurių spalva yra raudona.

Kodėl ta spalva yra taip po
puliari? Nejaugi prisilaikoma 
to posakio, kad kas raudona, 
tas gražu ; kas saldu, tas gar
du?

Vargu. Tiltus, tvoras ir įvai
rias mašinas dažoma' raudonai 
todėl, kad apsaugoti metalą 
nuo rudies. Kaip kandys gadi
na drabužius, taip rudis nai
kina geležį ir plieną. Tai vi
siems yra žinomas faktas.

Palikite blizgantį plieną lau
ke ir pažiūrėkite, kas su juo 
atsitiks už kelių mėnesių. Nei 
pažinti nebegalėsite. Visas jo 
paviršius bus apsitraukęs raus
va rudimi.

Plieno įrankiai, kurie nėra 
tinkamai prižiūrimi, drėgname 
ore greit sugenda. Jie surūdi
ja, jų paviršius tampa tarsi 
iškramtytas.

i

i O vienok 
Kai kuriose 
si lieka per

gamina elektrą. Na, o elektra 
naikina metalą.

Indijoje, ku'r oras yra sau
sas, tų mikroskopiškų elektros, 
baterijų metalo paviršiuje ne
susidaro, Todėl ten ir geležis 
ilgai laikosi bei nepasiduoda 
naikinimo procesui.

Apskaičiuojama, kad Ameri
koje per metus rudis padaro 
už $250,000,(100 nuostolių. Ir 
tai nežiūrint to fakto, kad tūk
stančiai darbininkų yra sam
domi apsaugojimui metalinių 
daiktų nuo rudies. Sakysime, 
tiltai beveik nuolat yra malia- 
vojami.

Kada nuostoliai siekia tokią 
milžinišką sumą, tai visai na
tūralu, kad bandoma surasti 
tinkamų priemonių, kuriomis 
;butų galima apsiginti nuo ru
dies. Prieš šešioliką metų Ame
rikos inžinieriai pradėjo dary
ti eksperimentus su įvairiais 
metalais: geležimi, plienu, 
riu, švinu ir t. t.

Tie metalai paliekama 
šiems mėnesiams lauke, o
kui jie yra studijuojami labo
ratorijose. Tuo pačiu laiku vie
ni metalai yra maišomi su ki
tais. Su sumaišytais metalais 
(lydiniais) vėl daroma bandy 
mai.

Tų bandymų rezultate jau 
pasiseko išvystyti taip vadina
mą nerūdijantį plieną (Stain- 
less steęl), kuris susideda iš 
paprasto plieno ir chromo, ar
ba chromo ir nikelio.

Nėra abejonės, kad ateityje) 
pasiseks išrasti geresnį ir pi
gesnį būdą, kaip apsaugoti 

..plieną ir geležį nuo rūdijimo.
Na, o toks išradimas sutaupys 
milijonus dolerių.

STASYS P1EŽA.

Kai Grąsia Mirties Bausmė
(Trumpa Novelė).

ne visur taip yra. 
vietose geležis pa- 
šimtmečius lauke, 

bet rudies veikimui nepasiduo
da. Pavyzdžiui, Indijoje yra ži
nomos geležinės kolumnos, ku
rios buvo padarytos prieš pen- 
kioliką ar šešioliką šimtmečių. 
Tos kolumnos ir šiandien nė
ra surūdijusios. Jos atrodo taip, 
tarsi prieš kelias savaites bu
tų buvusios pastatytos.

Bet Indija yra žinoma, kaip, 
visokių misterijų ir stebuklų, 
kraštas. Gal tad, ir šiame, atsi
tikime. tą reiškinį reikia aiš
kinti kokiu nors stebuklu?

Mokslas, žinoma, stebuklų 
nepripažįsta. Kiekvieną, gamtos- 
reiškinį jis bando; išaiškinti na
tūraliu budu. Jeigu Indijoje ge
ležis nepasiduoda, rūdijimo įta
kai, tai tas įvyksta dėl tam tik
rų priežasčių.

Pirmiausiai pažiūrėkime, 
yra rūdijimas?
! Paprastai, manoma, jog 
įdijimas yra oksidacija. Tai 
ir žodis! Kas per'paukštis 
ta oksidacija? Tąi ipokslįškafr 
terminas, kuris reiškia kokio 
įnors daikto susijungimą su- de- 
Įguoniu (oksigenuK Tokiu bUr 
du, geležies oksidacija yra nie
kas daugiau, kaip tik to men
talo susijungimas su* ore esamu 
dĮeguoniu.

Tačiau* gpląžies rūdijimo pro-

kas

ru-

cesas nėra vien tik metalo sur 
si jungimas su deguonįu, Ve*- 
liausi; tyrimai rodo, jog, su rū
dijimu yra surištą ir elektra. 
Metalo, paviršiuje susidaro mik- 
roskopiškos\ baterijos, kurios

kad jį ten

Roguet de Lisle išvengė 
Francijos šaltojo peilio, giljo
tinos, kuomet jis paaiškino 
esąs “Mąrseljetės” žodžių ir 
muzikos autorius.

Krezas, laukdamas paskuti
nės savo gyvenimo valandos 
ant laužo, sušuko: “O, Solone, 
Solone, Solone!”

Suminėj imas to Graikijos 
išminčiaus vardo išgelbėjo jį 
nuo mirties..

Androkojis tbpo Romoje įs
tumtas į areną,
išalkęs . Jiutab sudraikytų 
Bet liūtas pnięjo 
pradėjo laižyti rankas. Andro- 
kolis išsigelbėjo, nuo mirties, 
nes savo laiku jis iš to liūto 
kojos buvo ištraukęs rakštį.

Bet kuomet teisėjas išnešė 
mirties nusprendį Jonui Mins- 
kiųi, tai pastarasis nieko ne
turėjo pasakyti. Jis tik tylėjo. 
Jį tad sargai nulydėjo į kalė
jimo. kamerą, kur jis turėjo 
pasilikti ligi tos dienos, kada 
jam reikės atsisėsti į “karštą 
kėdę.”

Jionas tik supurtė galvą, kai 
teisėjų žodžiai pasiekė jo au
sis-

—Jonas Minskis tapo rastas 
kaltas pirmo laipsnio žmogžu
dystėje. Suli^ įstatymais, jam. 
skiriu minties bausmę.

į Tie žodžiai dęgmp. jį. Jip 
ipasieke jo sielą. Tačiau jiss 
nęi žodžio neištarė, kai teisė
jas paklausė, ar jis turi ką<( 
Inors pasakyti.
( Jonas tik sukando dantis, 
taip kad* jie įsugiugždėjo. šeri
fas palydėjo į kalėjįfynp kame
rą, kur jis turėjp. paleisti sa
vo gyvenimo paskutines, va
landas.

Pasilikęs vięnąs kameroje, 
Jonas pradėjo žiuiiėti į> sienas. 
•Ten jis pastebėjo visękius už
rašus ir braižinius, kuriuos; 
paliko preiš jį čia buvusieji 
kaliniai. Tie kajiniali, kuriųj 
jau nebėra, kurie tapp, kaip; 
musės, sunaikinti. Paskui jis* 
pažvelgė į lubas:, ten jo akys; 
ir įsmygo.

* Prisiminė Jonas tą dieną, 
kai jis plirmą kartą sutiko, 
Agnę, Tų Agnę, kurią jis taipi 
beprotiškai pamylėjo ir dėl: 
kurios dabar turės mirti.

Kuomet žmogus tikrai mylit, 
■LaiL dėl meilės jis viską gali’ 
padaryti: tapti žmogžudžiu, 
melagiu, banditu, plėšiku...

* Prisiminė Jonui ir ta bai
sioji valanda, kada įvyko tra? 
gėdija. Buvo gražus vakaras. 
Švietė mėnulis, kuris tai pa
sislėpdavo debesyse, taP išlin
dęs iš jų vėl šypsojosi Jokio, 
vėjalip. Aidiųkųi tyla. Tik 
(svirplių čirškėjimas erzino

prie jo ir

svajingai nusiteikusį Joną.
Jonas buvo pasipuošęs, kaip 

tiaras kavalierius. Net pirš
tų panages jis pasirūpino rū
pestingai išvalyti. Jautėsi jis 
linksmas ir smarkiai žygiavo 
link savo Agnės namų. Net 
svirplių čirškėjimą pradėjo 
imituoti.

Štai jau ir namai. Iš vidaus 
veržėsi gramafono garsai. Pri
ėjus arčiau, tie garsai dar la
biau padidėjo. Matomai, ir 
gamta jau pradėjo pritarti 
muzikali. Jonas pasijuto tiek 
linksmas, kad pradėjo net 
švilpauti.

i ',, • ? ;
į Koks jis tada buvo laimin
gas! Ir kodėl ne? Juk jjs jau
nas ir gražus jaunikaitis. Jo 
lilgi šviesus plaukai, mėlynos 
;akys ir raudonos degančios 
lupos ne vienai mergaitei ža
vėjo. širdį. Ir nę viena jų ban
dė jį. prisivilioti.

Mrs. Anna Hauptmann
Anna Hauptmann," kuri 

žinėjasi po Amerikos miestus 
ir kolektuoja pinigus bylos ve
dimui. Ji stengiasi išgelbėti sa
vo vyrą, kuris tapo pasmerktas 
už Lindberghų vaiką nužudy
mą, nuo elektros kėdės.

va-

lė. Nuėjo į valgomąjį. Nieko 
ten nesurado. Virtuvėje irgi 
nebuvo nei gyvos dvasios.

Staiga pasigirdo kažkoks 
mergiškas klegesys. Jonas su
stingo vietoje ir pradėjo klau
sytis. Tikrai taip. Dešiniaja
me namo gale vėl pasikarto
jo klegėjimas.

Nusijuokė Jonas, manyda
mas, kad jo Agnė šposus kre
čia. Bet štai ir vėl pasigirdo 
toks pat garsas, kuris ėjo iš 
Agnės miegamojo kambario.

Jonas prisiartino prie durų. 
Tyliai, ant pirštų galų. Norė
jo Agnei padaryti siurprizą.

Durys buvo truputį praver
tos. Bandė įžiūrėti, kas ran
dasi viduje, bet nieko nema
tė. Kiek galėdamas tyliau, jis 
pravėrė duris. Ir pamatė...

Nuo toj ką pamatė, jo krau 
jas užsidegė. Jis paraudo, jo 
lupos išbalo, o akys tarsi iš 
kaktos iššoko. Jis sugniaužė 
pirštus į kumštis taip, kad na
gų galai sulindo į sukietėju
sius delnus. Užmerkė jis akis, 
kad pašalinti matytą reginį.

Miegamajame kambaryje 
jis pamatė ją, savo mylimąją, 
kuriai buvo pasirengęs viską 
atiduoti: savo širdį ir savo 
gyvastį...

Ant stalelio gulėjo pames
tas vyro švarkas ir kepurė, o 
prie lovos batai...

Viskas aptemo Jono akyse. 
Jis šovė;.. Kai parako durnai 
išsiblaškė, jis pamatė krau
juose paplūdusią savo

Bene
Juk jis daug 
taip , netikėtai

Gramafonas

Tai buvo kažkoks džiazo kū
rinys, kuris tiesiog kuteno 
jausmus.

Sustojo Jonas prie durų ir 
atidarė jas. Nei nepasibeldė. 
Kam tų ceremonijų! 
pirmas kartas, 
kartų ir pirma 
aplankė Agnę.

Įėjo į vidų
sukosi ir leido džiazo garsus. 
Bet Agnės niekur nesimatė. 
Nesimatė nei jos tėvelių.

Jam padėjus skrybėlę ant 
stalo, gramafonas visiškai 
sustojo grojęs. Niekas neatėjo 
•jo užsukti.

—Nejaugi nieko namie nė-

Agnę...

Ir stovėdamas prieš 
Jonas tylėjo. Ir ką jis 
pasakyti? Jis žinojo visą tie
są: policija jam buvo paaiš
kinus, kad miegamajame kam 
baryje Agnės tėvelis per klai
dą buvo palikęs savo švarką, 
kelines, kepurę ir batus...

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

teisėją 
galėjo

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai-

ira?—pamąstė jis sąu. Priėjo bus gatavas
•prie gramafono, sustabdė jį f nnfarnnnfi 
!ir ififrnithn snvHnn adatėlę JUII1S lldUU

fir pradėjo tenai stovi ne savo sma
Muzika vis garsiau ir gar- dairytis. Niekur nieko. L

siau liejosi iš Agnės namų. Pradėjo nerimauti. Atsikė- gilino ddet
............ . u ! C .1111 u . .■ 'l~W. ,! J JĮ!

ABISINIJA BANDO SULAIKYTI ITALŲ BESIVEŽYMĄ

(ir ištraukė spyžinę adatėlę 
Paskdi atsisėdo” i

Jisai

girniui, bet Jūsų pato-
Pradėjo nerimauti. Atsikė. gilini) dclci.
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šeštadienis, kovo 30, 1935 NAUJIENOS. Chicago, M.

MUSŲ SKAITYTOJAI
nį vienam Chicagos kabarete, 

pagedusio pe-

Raštai skiriami į Si skyrių neturi būti ilgesni 200 Sodžių. Adresuokite 
"Musų Skaitytojams'* būtinai pridėdami savo vardu ir pavardę

“Reikėtų rimčiau 
pagalvoti”

metų 
laiko,

liudininke Miss 
20 m., pareiš- 

tikra, jog

Jau prabėgo keliolikų 
žaibo greitumu nuo to 
kai aš buvau ir gyvenau Lie
tuvoje, tarpe savųjų. Bet ro
dosi, atsimenu kai šiandien, 
tuos laikus, kuriuose, gyvenda
mas Lietuvoj, su didžiausiu at
sargumu, pasislėpęs nuo žiau
rių žandarų, skaitydavau lietu
viškas kyngeles ir kitokius lie
tuviškus raštus. Kaip maloniu 
ir smagu būdavo, kad nors pa
sislėpęs nuo beširdžių žandarų 
galėdavau pasiskaityti lietuviš
kų knygelių ir kitoniško turi
nio raštų.

Bet 1905-se metuose sužino
jau, kad žandarai jau buvo pra
dėję žiūrėti į mane savo žiau
riomis akimis, sekiodami ma
no pėdsakais. O kad nepakliū
ti į jų žiaurias rankas, buvau 
manęs, važiuoti tiesiai į Ame
riką laimės ieškoti. Bet dėl kai 
kurių kliūčių pakeliui turėjau 
apsistot Vokietijoj ir Anglijoj 
ir tik 1910-se metuose atva
žiavau į šią šalį, kurioj ir da
bar gyvenu. Ir apsigyvenęs 
šioje šalyje ir norėdamas su
žinoti kas dedasi po platųjį pa

saulį, užsirašiau lietuviškus 
laikraščius—tautiško pobūdžio, 
kaip tai Lietuvą ir kitus. Ir 
beskaitydamas čionai minėtus 
laikraščius su jais labai susipa
žinau ir juos mylėjau skaityti.

Kodėl skaito “Naujienas”.
Bet norėdamas plačiau pasi

dairyti po platųjį pasaulį ir su
žinoti daugiaus žinių, pradė
jau skaityti dienraštį “Naujie
nas”. Iš pradžių pradėjus įkai
tyti “Naujienas”, jos man at
rodė lyg ir perkarštos. Bet 
tuoj aus man tas karštis praėjo 
—kaip pamačiau, kad’ “Naujie
nos” žengia tiesiu keliu, ves
damos lietuvių išeivijos liaudį 
prie aiškesnės apšvietos ir prie 
rimtesnio susipratimo. Ir šian
dien, aš matau dienraštį “Nau
jienas” kaipo rimtą laikraštį 
lietuvių išeivijoj, kuris veda 
liaudį tiesiu keliu prie geresnės 
ateities ir prie vieningos pa
žangos.

Tiktai mums išeivijos lietu
viams reikėtų rimčiau pagalvo
ti ir susispiesti labiaus apie 
dienraštį “Naujienas”, taip, kad 
“Naujienos” paliktų daug tvir
tesnės ir galėtų daugiau dirbti 
musų pačių labui ir gerovei.

—V. Stakas, Milwaukee.

prasidėjo iš 
čiaus.

■ Viena įvykio 
:R. Alexander,
kė, kad ji esanti 
liepsnos kilo iš negerai vei
kiančio 'gasinio pečiaus kaba
rete. Pasilinksminimo vieta, 
kuri sudegė ir kur 6 žuvo, o 
34 sukeisti, radosi netoli Mor 
ton Grove.

Krautuvė yra gerai prisiren
gus visus pavaišinti su turtin
gu ir įdomiu programų, nes jo 
išpildyme dalyvaus žymus dai
nininkai, muzikai ir kalbėto
jai. Nepamirškite.

Rėp. S. P.

Garsus smuikininkas
Jan Kubelik General 

Motors programe

Konsulas Kalvaitis
“Karo tarp Lietuvos 
-Vokietijos nebus”

Klaipėdos naziai nubausti ne už 
p?litiškus, bet už kriminališ- 
kus prasižengimus. f

ir

Lietu- 
p. An-

“Karo tarp Lietuvos 
kietijos nebus”.

Tokios nuomonės yra 
vos Konsulas Chicagoje,
tanas Kalvaitis. Komentuoda
mas apie triukšmą, kilusį Vo
kietijoje dėl Klaipėdos nazių 
nubaudimo, konsulas pareiškė:

“Noriu pabrėžti faktą, kad 
karo teismas Kaune paskyrė 
mirties bausmę Keturiems na- 
ziains, ir kitus nubaudė kalėji
mu, ne už politiškus, bet už 
kriminališkus prasižengimus.

“Prospektai karo tarp Vo
kietijos ir Lietuvos dėl tų baus
mių yra labai menki. Manau, 
kad prie karo niekuomet ne
prieis.

“Hitleris mobilizuoja armiją, 
“tęsė konsulas Kalvaitis, “ne 
karui, bet kad palaikyti savo 
galią Vokietijoje. O, be to, Vo
kietijai neleis į karą įsivelti 
jos ekonominė padėtis.

“Aš tikiu, kad Franci ja, 
sija ir kitos valstybės yra 
tuvai draugingos ir neleis
kietijai paimti Baltijos jurą 
savo kontrolėm”

Panašų pareiškimą p. Kalvai
tis padare dienraščiui “Chicago 
American” per reporterį S. Pie- 
zą.

Ru- 
Lie- 
Vo-

199 metus jaunuoliui 
už moteriškės

užmušima

RADIO
Sudriko valandoj 
kalbės majoras 
Edward J. Kelly

Rytoj J. F. Budriko radio 
valandoj yra pakviestas ir pa
sižadėjo kalbėti lietuviams Chi- 
cagos majoras Edward J. Kelly.

Jis papasakos lietuviams, ką 
jis ketnia atsiekti Chicagai, 
kada bus išrinktas į majorus 
balandžio 2 d.

Jo rinkimų kampanijęs lie
tuvių skyriaus vedėjas ady. Kl. 
Jurgelionis, perstatys 
radio klausytojams.

Programo pradžia 1 
piet iš stoties WCFL.

Jan Kubelik ir jo sūnūs, 
Rafaelis Kubelik .

Rytoj vakare General Mo
tors bendrovė perduos symfo- 
nijoš koncertą per NBC stotis 
(Chicagoje WLS-WENR arba 
WMAQ). Koncerte dalyvaus 
garsus smuikininkas Jan Ku
belik. Programe taipgi daly
vaus smuikininko sūnūs, Rafa
elis Kubelik, kuris diriguos or
kestrui. Laikas—nuo 7 iki 8-ių 
vakare.

čių Kliubo rengiama “Bųnco 
Parė0. Be lošimų kauliukais ir 
kortomis bus proga, pasišokti, 
nes gros smagi Keturakio mu
zika. Bus ir smagus progra- 
mėlis,

žagariečiai paskutiniu laiku 
auga ir stiprėja nariais. Pasku
tiniame kliubo susirinkime, ku
ris įvyko kovo 17 d., Holly- 
wood Inn svetainėje įstojo 9 
nauji nariai, trys iš jų net iš 
Indiana Harbor. Jie net susi
jaudino radę susirinkę gražų ir 
didelį būrį saviškių-žagariečių. 
Tai geras pavyzdys tiems ža- 
gariečiams, kurie dar neprisi
rengė atvykti j susirinkimą tik 
kelis blokus, kad prisirašyti prie 
kliubo. Jų yra gana daug.

> Kviečiame visus žagariečius,. 
dar nepriklausančių į kliubą, 
lankytis parengimuose ir kliu
bo susirinkimuose. Jie susipa
žins su kitais savo krašto žmo
nėmis, priduos geresnį ūpą 
tiems, kurie darbuojasi.

Beje, kliubas nutarė surengti 
balių po Velykų, gegužės 12 d„ 
Hollywood svetainėje, 2423 W. 
,43rd stret.

je. Iš lietuvių^ koncerto da
lyvaus p-lės šimkiutė ir Kve- 
deriutė. Pirmiau koncertuose 
dalyvaudavo jaunuoliai, S. An
tanaitis, M. Westartaitė, V. 
Ontanaitis, V. Algminas, G 
Vyštarta, L. Survillo ir kiti.

Koncerto pradžia 3:30 po pie
tų. —B. B.

kyklos veiks C(|rnel Sąuare 
parke, prie 51-mos ir Wood gat
vės, ir Davis Parke, prie 45-tos 
ir Hermitage.

Ten bus dėstomos pamokos 
anglų kalbos, istorijos, geogra
fijos iiį pilietybės prirengimui 
napiliečių 
mams.

pilietybės kvoti-

Svarbu Town of Lake 
kolonijos nepiliečiam

TOWN OF LAKE— Dvie
juose vietos parkuose yra ati
daromos mokyklos, kurios ruoš 
svetimšalius pilietybės. Tosmo-

parke pamokos bus 
kas pirmadienį, tre-

Cornell 
duodamos 
čiadienį, ketvirtadienį ir penk 
tadienį po pietų. David parke— 
kas antradienį po pietų ir tre
čiadienį ir ketvirtadienį vaka
re.

Informacijų dėlei kreipkitės 
į vieną, arba į kitą parką. Jo
kio mokesčio už pamokas ne
ims. — (*Sp.)

ĮVERTINDAMI
Jaunos lietuvaitės 
muzikos mokinių 

koncertas

CHICAGOS taksų numažinimą 
CHICAGOS kredito atsteigimą 
CHICAGOS mokyklų išgelbėjimą 
CHICAGOS gero vardo pataisymą 
CHICAGOS biznio išplėtojimą
CHICAGOS saugumo dabojimą

majorą

vai. po

Budriko programas

“Carneval”,
Dvorak

2.

5.

3417

Žymus dainininkai

adr

šei

amžiui, kad jie negalėtų išeiti 
iš kalėjimo “ant parole”).

Mokytoja— southchicagietė — 
p-lė A. Algminavičiutė

AlleRro non

šaltai vienodai. Maistas n,e sugenda. Sutaupo 
m'ininkei virš $1Q.OO į mėnesį ant maisto.

BRIGHTON PARK.<—šįvakar 
Gramonto svetainėje, 4534 S 
Rockvvell st., įvyksta žagarie-

Pagedęs pečius-ka 
bareto gaisro 

priežastis 
Ugniagesių departmenijo

voką tai patyrė, kad tragingas 
gaisras kilęs pereitą sekmadie- dėjai,

6. . ____ _______  ____
General Motors Sytn^ony Orchestra

LANGAMS UŽDANGOS 
NETOBULOS 3 UŽ $1.00

Bile didžio padarome ant užsakymo—Apakai tliuo  j ame
LAWNDALE WIND0W SHADE

2300 S. Kedzie Avė.
VALYMAS UŽDANGŲ—MUSŲ SPECIALYBĘ.

Su elektros pagelba padaro ledą. Užlaiko maistą ledau 
nėse

* **L a * "V

Kaina 6 pėdų didumo u#

esate kviečiami ^rnafyti.

i Miestą Klerkus

756 West 35th Street Telefonas Yards 1829
■— ■

DIDĖT JS 
PASIRINKIMAS

įvairiu Stylių Rėmu, Tikri Toric šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAIN0MIS 

Patenkinimas Garantuotas,

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Ofisas ir Akinių Dirbh»v« __ _

JOS. F. BODRIK, Ine 
3417-21 So. Halsted St.

WCFU 970 kil. Lietuvių fladiįe programą! n.uo-; 1, iki 
-11:30 po pietų, kas Ncd-čldienį.

-iŠ1 'S®'-1 i®

Gatvėje rado nužu
dyto jaunuolio kūną

Tuščiame liotc, prie 83-čios 
ir Michigan gatvių, buvo ras
tas kūnas apie 21 metų jaunuo
lio. Atrodo, kad jis buvo nužu
dytas, bet ikišior nebuvo gali
ma nusitatyti, kaip nužudytas. 
Berniukas turėjo tamsiai ru
dus plaukus, buvo 5 pėdų, 6 co
lių aukščio, apie 130 svarų svo
rio.

Ryt dieną vėl išgirsime gra
žų radio programą iš didžiu
lės WCFL radio stoties, nuo 1 
iki 1:30 po pietų. Kiekvienam 
bus tikrai malonu pasiklausy
ti harmoningos muzikos, dai
nų, o ypatingai Makalų šeimy
nos — jų džiaugsmų ir rupeš- 
.čių.
■ Dainininkai, po vadovyste p. 
Steponavičiaus, sudainuos ke
letą gražių dainelių, taipgi iš
girsite naudingų pranešimų iš 
biznio eigos Budriko krautuvė 
'je. *

Šį radio programą duoda 
Jos. F. Budriko radio ir ra
kandų krautuvė, adresu 
S. Halsted st., Chicagoje.

PROGRAMAS
1. O vertu re:

Op. 92 ..
General Motors Symphony Orchestra 

Concerto in B minor for
Violin and Orchestra Saint-Saens 
Molto moderato — 

troppo.
. Jan Kubelik

3. Dance .................. Dcbussy-Ravel
General Motors Symphony Orchestra
4. Slavonic Dances ........   Dvorak

(a) C minor, 10
(b) G minor, 8

General Motors Symphony Orchestra
(a) Abendlied ............ Schumann
(b) . Lo Cąnipanelia .... Paganini 

Jan Kubėlik
Rakoczy March ....... .......  Berlioz

Kviečia visus žaga 
riečias į vakarą

SOUTH CHICAGO— Rytoj 
po pietų čia yra rengiamas kon
certas p-lės Aldonos Algminą 
vičiutės mokinių koncertas. P-lė 
Algminavičiutė, 8651 Baltimore 
avenue, jauna lietuvaitė, yra 
baigusi Northwestern universi- 

’teto muzikos mokyklą, bet da
bartinių laiku tebetęsia, studi
jas toje srityje. Ji taipgi mo- 
'ky tojauja ir turi nemaža bu- 
jrį mokinių. Ji moko groti į- 
vairiais instrumentais.

Koncertas? įvyks buvusiuose 
ibanko rūmuose,’ ^026 East 92nd 
< ’ į

Street, .netoli kampo Hous+on 
iavenue. Jokios įžangos nebus.

Butų gerai,, kad kuo didžiau
sias skaičius liętu'vių atsilanky
tų į koncertą ir pamatytų kaip 
jų vaikai progresuoja muziko-

Kas norite linksmų valandė
lę turėti, nepamirškite užsista- 
tyti savo radio rytoj, Nedėk 
dienj, 11-tą valandų prieš piet, 
ant stoties W.G.E.S. Kaip ir 
visuomet, taip ir šį sykį, lai- 

Progress Furniture

ELEKTRIKLNĖS LEDAINĖS

REFRIGERATOHIAI

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS
Viskas patogiai naujai įtaisyta.

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

JOKŪBO PLAUSKOS ALUDE
Mandagus patarnavimas, įvairus gėrimai.
3318 South Morgan Street

Slipuotųakini0

BALSUOKITE UŽ

EDtfARD J

Kriminalis teisėjas Sullivan 
užvakar nuteisė jaunuolį Sig- 
mund Dryjanski, 1338 West 
49th Place, į kalėjimą 199 me
tams. Berniukas buvo suimtas 
už išgėdinimą ir nužudymą 52 
metų moteriškės, Auna Urba- 
nęk, kurios kūnas buvo rastas 
pąjnestas ieloje, prie 51-mos ir 
Elizabeth gatvių.

Išgirdęs nuosprendį, berniu
kas sušuko, kodėl teisėjas ne
davė jam mirties bausmės. Tas 
butų buvę geriau.

(199 metų bausmė ’ skiriama 
kaliniams pasmerktiems visam

145JO
Mažesnio didumo 00 ^69 00

• • ’ -f * \

Galima pirkti ant metei' pl!an.o po 15 centų į dieną, 
i^ažiau negu ledas kainuoti^

Biiįdrikas užlaiko dideli pasirinkimą visų žinomų išdir
by sčių Elėktri'kmių Ledaunių.

Lietuviai

l MAJORUS

PETERJ. BRADY 6USTAVBRAND 
į Miesto Iždininkus 

t 2 ’’ ' *

RINKIMAI: BALANDŽIO 2, 1935
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Dulkių ir Smėlio Audrų Pasekmės Oklahomoj — Misteriškas Lėktuvas
Rev. Charles E. Coughlin Senator Huey P. Long

Mr. anJ Mri. Robert Switz

DULKIŲ AUDROS OKLAHOMOS VALSTIJOJ PADARĖ FARMERIAMS MILŽINIŠKŲ NUOSTOLIŲ.
Ypač nukentės kviečiai. 1

Viršuj po kairei parodoma farmerio tvora, kuri beveik visiškai tapo smėlio užnešta, žemai po kairei me
džio viršūnės kyšo iš smėlio Cimarron upės klonyj.

Viršuj po dešinei: smėlio ir dulkių audra vakarinėj Oklahomos dalyj. žemai: automobilis, įklimpęs i 
smėlį netoli Beaver, Okla. Ant lygaus kelio ten prinešė apie keturias pėdas gilumo smėlio.

Flying Scotaman'

Union Pacific’* streamline train
UNION PACIFIC NAUJOS RŲŠIES TRAUKINYS 

(žemai), kuris pasižymi dideliu greitumu.
Prieš porą metų anglų “Flying Scotsman” (vir

šuj) buvo skaitomas kaipo greičiausias traukinys.

Charles Čarlis
CHARLES C U R T I S, 

buvusis Jungtinių Valsti
jų vice-prezidentas, kuris 
padarė vizitą prezidentui 
Booseveltui.

J. Edgar HooverHarold S. Cumming*

HAROLD S. CUMMINGS IR J. EDGAR HOOVER, 
kurių žinioje yra federališki agentai. Kovoj su‘ krimi
nalistais federališki agentai pasirodė kur kas suma
nesni, negu policija.

I
JOHN T. FLYNN Iš 

New Yorko. Jis rekomen
duoja apkrau’ti dideliais 
mokesčiais pramoninkus, 
kurie gamina karui reika
lingą medžiagą.

ROBERT SWITZ IR JO
žmona iš Orangę, N. J. 
Jie yra kaltinami priklau
symu Europos šnipų orga

nizacijai.

Senator Edward Costican

SENATORIUS EDWARD COSTIGAN IR FRAN- 
ces Perkins, Darbo sekretorius, kurie stengiasi prave
sti vaikų darbo amendmentą.

Nors 24 valstijos tą amendmentą jau ratifikavo, 
tačiau mažai vilties, kad jis truihpoj ateityj butų pri
imtas.

| ' „A

Automatic compsu

Robot “mystery” plane. Y ' k
i-
L- t:/*' O :•

Wi|l«am Jennings Bryan 

CHARLES E. COUGHLIN
Williąm Harvey 

LAIKRAŠČIUOSE NUOLAT YRA MINIMI KUN.
ir viską bei siūlo savo recep- 
yra buvę ir praeityj. Jų pa- 
randasi ir

Ben Tillman

ir senatorius Huey P. Long, 
tus Amerikai gelbėti. Tokių 
veikslai telpa žemutinėj eilėj. 
Bryan.

RAPID CITY, S. D. — 
June Garrey (ant rankų), 
kuri gimė be kulšies kau
lo. Jai bus padaryta ope
racija, kad tą defektą pa
taisyti.

Major Cheater Snow

OAKLAND, CAL. —ROBOT
Ii skristi be lakūno. Kai oras kiek pagerės, tas lėktuvas skris j Hawajų salas

MISTERIŠKAS0 LĖKTUVAS, KU RIS G A

kurie kriti kuoja visus 
“gelbėtojų” Amerikoje 
Tarp jų, kaip matote, William Jennings

WMMĮĮ1

Helen McGruder and daughter Charles Hoeppel

LOS ANGELES, CAL. — HELEN McGRUDER SU 
savo kūdikiu. Ji sako, jog to kūdikio tėvas esąs Charles 
J. Hoeppel, kongresmano John H. Hoeppel sūnūs.

Sir John Simon Capt. Anthony Eden
Baron von Neurath

SIR JOHN SIMON IR KAP. ANTHONY EDEN, 
Anglijos valdžios atstovai, kurie lankėsi Berlyne, žemai 
baronas von Neurath, Vokietijos užsienių reikalų mi- 
nisteris.
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Eberhardt Seger, buvęs Vokie
tijos reichstago narys.

E. Seger, darbuotojas Vokie
tijos unijų rateliuose ir tarp 
socialistų, buvo suimtas ir areš
tuotas, kai naziai įėjo į galią. 
Jam pasisekė pabėgti iš kon
centracijos stoties į Skandina
viją. Iš ten jis pradėjo važi
nėti po įvairias šalis kalbėda
mas ir rinkdamas aukas Vokie
tijos darbininkų judėjimo pa
laikymui.

Prakalbas sekmadienį rengia 
Chicagos Darbo Federacija. Sa
vo kalboje Mr. Seger nupieš 
vaizdą dabartinės darbininkų 
padėties Vokietijoje.

Ruošia daug siurpri 
zų ir naujienybių 
ALTASS bazarui

Praplatino planus parengimui, 
kuris įvyks bal. 13 ir 14 d.d., 
Auditorijoje

Daugybė įvairių siurprizų, 
naujienybių, dar niekuomet ne
surengtų parengimuose, įvai
rins programų ALTASS bazaro. 
Tas bazaras, prie kurio priside
da visos lietuvių kolonijos Chi
cagoje, įvyks Lietuvių Audito
rijos salėje, šeštadienį ir sekma
dienį, bal 13 ir 14 dd. •

Bazaro planai buvo žymiai 
padidinti ALTASS darbuotojų 
susirinkime, kuris įvyko ket
virtadienį vakare, Universal 
Klii.’be, 812 West 83rd Street. 
Susirinkime dalyvavo Bridge- 
porto veikėjos, kurios sumanė 
bazarą rengti, atstovai iš 
lonijų ir ALTASS centro 
dybos nariai.

Majoras Kelly reika
lausiąs $228 milionų 
viešiems darbams

NAUJIENOS, Chicago, 111.

ko- 
val-

ko-

Chicagos majoras Kelly pa
reiškė, kad kongresui pralei
dus 5 bilionų viešų darbų bi- 
lių jis paskelbs Chicagos rei
kalavimus. Prezidentui Roose- 
veltui grįžus iš atostogų, jis 
nuvyks į Washingtoną ir pra
šys $228 milionų dolerių vie
šiems darbams Chicagoje.

PP.

Kolonijų “lenktynės”

Pasirodė, kad kiekviena 
Jonija turi savo atstovus baza
ro rengimui. Roselandą atsto
vaus A. Jocius ir A. Laurutė- 
nas. 18 Apielinkė—J. Kuzmic
kas; Marųuette Parką
Kartanienė ir Narvidienė; 
Brighton Parką— pp. Norgai- 
lienė ir Zabukienė; Town of 
Lake—p. Kareivienė 
sidė—pp.
čienė ir Kairiutė.

Kiekviena iš tų kolonijų tu
rės savo stalą bazare su savo 
dovanomis. Visos susitarė su
rengti “lenktynes”, kad kuo ge
riausiai pasirodyti ir turėti 
gražiausias dovanas, ir dau
giausiai jų.

“Jaurių porų teismas”
i

to* sumanyta..,su
rengti bazare jaunų vedusių po
rų “teismą””ir laimėjusią porų 
apdovanoti gražiu prizu. Taip
gi numatoma kelioliką kitų kon
kursų, kurių surengimui buvo 
išrinkta specialė komisija.

Buvo paskirta specialė komi
sija ir kitų pamarginimų irmir- 
zikalio programų sudarymui, į 
kurią įeina pp. Gugienė, p. 
Schultz ir A. Miščikaitienė.

Susirinkimas buvo gyvas, en
tuziastiškas ir darbuotojai ma
no, kad bazaras pasiseks ir at
neš gražaus pelno Įeit. Vait
kaus skridimui.

Gegužės 6 d., Leit. 
Feliksas Vaitkus aplei
džia Chicago.

Gegužės 5 d., rengia
mos didelės išleistuvių 
iškilmės.

Nelaimėje sudaužy
tas lietuvių lėktuvas

Town
; North-

Millerienė, Rypkevi-

Pereitos savaitės pabaigoje 
Harlem airportc sudužo lėktu
vas, priklausąs lietuviams. 
Aeroplanas buvo trivietė Eagle

stu-

jau
Da-

Rock mašina, naudojama 
dentų lavinimui.

Sakoma, kad tą lėktuvą 
nupirko, ar žadėjęs pirkti
riaus Girėno Aero Kliubas, 
Brooklyne. Kliubą ten suorga
nizavęs buvęs chicagietis, A. 
Kicla. Jis užtikęs mašiną Chi
cagoje ir nugirdęs, kad ji par
siduoda už $300. Brooklynie- 
čiai tuoj pradėjo rinkti aukas. 
Vieni aukojo po $10, kiti po 
$25. Bet, jeigu lėktuvas tikrai 
priklausė brooklyniečianis, tai 
jų pradžia aviacijos biznyje ne
buvo pasekminga. (Sp)

plaunamų mašinų krautuvės 
vardu Home Utilities Co., 4353 
Archer avė. Pirmiau ši krau1- 
tuvė vadinosi Archer-Kedziė 
Maytag Shop.

Sukaktuvių proga p. Wm. 
Skybrock turės plaunamų ma
šinų išpardavimą visą savaitę 
iki balandžio .4 d. Visos maši
nos bus atpigintos, o dar prie 
to bus duodama ir dovanų su; 
kiekviena mašina. Mašinos par-j

duodamos labai lengvais išmo
kėjimais.

■'      ..... ...............-!" ........................ . ......

Lithuanian News Loan & 
Building Association 

(Naujienų Spulka)
Yra priimta i Federal Home Loan 
Bank narius ir yra pripažinta ge
rame stovyje.

Kad padidinti spulkos veikimą 
ir kapitalą Federal Home Loan 
Bank suteikė galimybę daryti pa
skolas ant pirmu mortgičiu. To
dėl 
ant

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

VELYKOMS DOVANŲ 
LIETUVON

T

visi kam reikalinga paskola 
gero namo galite kreiptis i

Naujienų Spulkų
1739 S. Halsted St.

RYPKEVIČIA sekretorius

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE /

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

Skybrock krautuve 
siūlo plaunamų 
mašinų bargenus

Savo pirmų sukaktuvių pro
ga taipgi duoda dovanų

Wm. Skybrock, žinomas 
Brighton Parko pirklys, skel
bia pirmas sukaktuves savo

Siunčiame Gėles Telegramų J 
pasaulio dalis.

viso

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams 

nagrabams.
3316 S. Halsted St,

Phone Boulevard 7314. Chį^ago, III.

ir

Jau laikas pasiųsti savo gimi
nėms dovanėlę. Jus žinote, kad 
jie jos laukia. NAUJIENŲ Pi
nigų Siuntimo Skyrius malo 
niai jums patarnaus.

CLEARING AVINE— 
LIQUOR—BEER CO.

Parduodame degtinę, alų bačko
mis. keisais ir papsą. Reikalui 

priėjus kreipkitės.

J. ŠEŠTOKAS

IŠGYDĖ TĖVĄ NUO 
REUMATIZMO

J. F. KOTRICH, <1en- 
tlstnH, 034 Center St., 
kambarys 331, Chicago, 
III., prnnofia, kad jo ta
vas per daugeli metų 
labai sirgo nuo reuma
tizmo. Jis Ifileido ant 
gydymo dauginu nei $1,- 
500.00. Gavo receptų 
nuo seno gydytojaus iš 
Vienuos ir tie vaistai 

tuojau sustabdė skausmus ir paskui ir 
visai piigydč. Žinant kokius baisius 
skausmus ši liga suteikia, Dr. Kotrich 
prisius tą pati receptą kiekvienam ser
gančiam, kuris jam parašys arba atsi
lankys asmeniškai. Nėra jokių išlaidų 
arba atsakomybčs. Čia

KAILIAI
FURS

KAILIO
Palermas,’Jakets. Skarfos, čokeriai 

VELYKOMS 
$5.00 ir Aukš.

Mes pertaisysime jūsų senus kailius 
dėl jus ir turėsite naujai styliuotą 
peleriną (cape).

DAVID ADLERBLUM 
įsteigta 1906

6510 S. Halsted St. Normai 5150

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

5652 W. 64th PI
Tel., Prospect 6012

Sekmadienį kalbės iš 
Vokietijos pabėgęs 

E. Seger
Bytoj po pietų Ashland 

Boulevard Auditorijoje kalbės

Specialis Pavasarinis 
Išpardavimas 

JOSEPH’S DRY 
GOODSSTORE 

J. PIKIELIS Sav. 
3344 So. Halsted St. 

CHICAGO. ILL. 
Didelis pasirinkimas šilkinių dro
šiu dėl jaunų mergaičių, miera 
nuo 8 iki 16. Kaina

M.95 IR »2.75
Vyrams marškiniai Broad Cloth

95c IR >1.25
Vyrams darbinės ir išeiginei keb 
nės

>1.25 IR >2.75
Moterims pančiakos (Full Fa- 
shioned Hosiery) 
(Pirmos rūšies) ............. vvv
Vyrams pančiakos, labai "f Ca 
gražios ............................. , / * *
Yard Goods dėl siu- 1 O A 
Jimo kvortukų, vardas ■" 

fergaitėms bovėlninės
pančiakos .... ........... .......... I w v

Meldžiame atsilankyti i mu
sų krautuvę ir persitikrinti musų 
kainomis, o mes * patarnausime 
kuogeriausiži.

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. Halsted St., Chicago, Iii.

Siutai ir Topkautai
DEL. VELYKŲ EftPADAROM ant ^1 ■
UŽSAKYMO I VlVU 

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

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

3516 SO. HALSTED STREET

susirasit
ko
tik 
jums ręikia

Davids Sash and Door 
Company 

3280 Archer Ave„ 
“Užsisakykit Langams Sietelius 

Dabar”.
Visokios Rūšies Statybai Medžiaga. 

Del Apskaitliavimo šaukit .... 
Tel. LAFayette 5723

PADEKAVONfi

T

01L l 
i

BOTTLED FOR 
INTERNATIONAL WINUIIQUORCO 

lHICAGO ILL

Prisidėjusioms ir dalyvavusiems

JONO SEGDOS (ŠVĖGŽDOS) 
LAIDOTUVĖSE

Kovo-March 20 d., 1935 m. 
netikėtai ir staibiai mirus, a, 
a. mano vyrui Jonui, kuris pa
laidotas kovo 25 d. Lietuvių 
Tautiškose kapinėse. į ’ v? -

'gilius padėkos žodžiui gimiA 
nčms, draugams,, kaimynams, 
pažįstamiems už prisiuntimą 
tiek daug geliu, už lankymą 
velionio šermenų i 
tiems kurie lydėjo i 
305 automobiliai.

Taipgi dėkoju 
Legion grabnešiams 
suteiktą ^paskutinį patarnavi 
mą.

Nuliudusi
Moteris Anna Segda.

namus ir 
kapus net

American 
ir už jų

DVIEJU METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

AUGUSTINAS JANULIS
Kuris persiskyrė su šiuo pa

sauliu balandžio 1, 1933 m. 
sulaukės 36 metų amžiaus, gi
męs Panevėžio apskr., Šilų pa
rapijos, Laukagalėlių kaime.

Liūdnai atminčiai bus atlai
kytos šv. Mišios, balandžio 1 
dieną, 7:30 vai. ryto Church 
of St. Symphorosa ;• W. 62nd 
and Austin Avė. Meldžiam 
visus gimines ir draugus atsi
lankyti i (pamaldas.

Liūdnai praslinko dvieji me
tai kaip ta negailestinga mir-* 
tis išplėšė man mylimiausi vy
ra * ir vaikeliams brangiausi 

* tėvą, kuris mus taip širdingai 
mylėjo. Sunkiai ir rūpestin
gai dėl musų dirbo ir daboda-

- vo mus kaip savo akis. Da- 
v bar pasilikome vieni, o kaip 

mes Tave laukiam pasiilgę ir 
su kožna diena labiau pasli’g- 
stam, bet tu jau nebegrįžti ap
lankyti savo’ biednu vaikelių, 

' ir manęs vargdienės, nors kiek 
pagelbėti ir nuraminti manę, 
sunkiu darbų, vargų ir rupės- 

. čiu. O kaip širdys plišta dėl 
vienos tos minties, kad to dau
giau pas mus nebęgugriši, bet 
tavo taip tikra ir širdinga 
meilė dėl musų pasiliks su mu
mis ant visados. Mes Tavo 
musu mylimiausias vyre ir tė
veli neužmiršime pakai gyven-

’ eime. O dabar miegok sau 
ramiai ir ilskis, o mes dar 
vargsi me keliaudami paa Tavę.

Nuliude liekame.
Moteris Felicija Janutienė, 
Dukterys. Sūnūs 
ir Giminės.

Vienatinis Lietuvių
DEGTINES
SANDELIS

į;

Bourbon Degtinė, 3 mėnesių se
numo, 90 prof. fi 75

keisas ........... ........... ■ I w
My Old Pal. 8 mėnesių

senumo, 90 pr. KH
keisas ....... ■ V.UU

Kentucky Colt, 1 metų
senumo, 100 pr. $17 5 A 
keisas ..................... ■ ■

Parduodam visokią degtinę, ko
kia tik randasi ant marketo įr 
ko jusu širdelė pageidauja.

INTERNATIONAL
WHOLESALE

WINĖS& LIQUORS
4611 S. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470

ANT 
PIRMŲ -
MORGICIU iįfj
1-2-3-JU ’m'
FAGYVK- X
NIMU.

PASKOLOS
ANT 

PATAISYMO

MODERNI-
JF ZACIJOS 

NAMU.

VYTAUTO 
Building and Loan As-s’n. 

V. P. PIERZYNSKI, Secretary

4559 So. Paulina St.
Phone YARDS 0140

8:30 vaL ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

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.

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

Gerkit ir Reikalaukit
s

f

NATHAN
KANTER

■ \

Ui s
Visose Alinėse 
Mutual Triji 

žvaigždžių 
Kentucky 
Boarbon < 

ir 
Lietuviškos 

Degtinis i-

1-^ vii
■K,®

Mutual LinuorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

ANGLIS
COAL

Tikrai geros anglys
$5.60
$5.35
$5.25

iš šiaur. Illinois
Fumace Lump ............. ....
Nut .................... ...............
Mine Run ....................

perkant nemažiau 4 tonų.

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

Telefonas Republic 5900
taipgi

3721 E. 100 St.
Telefonas Sag. 4900 

įsteigta 1913 metais.

Specialė kaina RELIEF pirkėjams
: - ” < $5.17 už toną

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

Nėra dulkių.

REINER COAL CO.
Augštos rūšies anglis per 25 metus.

1804 W. 59th St.
Grovehill 1000.

AUTO Patarnavimas
AUTO SERVICE

KALEMBA
Archer ir Kedzie Avės.

Tel. LAFayette 3391
EXTRA SPECIALI

BILE KARAS!. . .'Ekspertai išteps 
ratus ir pakeis alyvą, Viskas už
6 kvortas arba
1% galiono vvw
Vartojame išskirtinai 100% Sinclair 

Produktus. 
ATDARA VISĄ NAKTĮ 
“Darykit bizni pas mus.

Jūsų kaimynai daro”

BOILERIŲ Taisymas
BOILER REPAIRING

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boilerių taisymą ir nitavimą 
sekanti syki paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas1 dieną Calumet 6884
_______naktį Lakview 5490

BUD. Kontraktoriai
BUILDING CONTRACTORS

ŽELVIS BUILDING CO. 
KONTRAKTORIAI

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

3358 So. Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 6327.

GYDUOLES
MEDICINE

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

Padarytas iš švariausių dalių.
Viena pilė prieš kiekvieną, valgį, 

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

Rezultatai garantuoti arba graži
name pinigus.

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

MODERN MILLWORK & SUPPLY 
CO. (Ne ikorp.) 3000 Archer Avė. 
Tel. VIRginia 1914. Lentos — Sta
tybai Medžiaga — Stogdengystė 
Dykai Apskaitliavimas.

Muz. Instrumentai
MUSICAL INSTRUMENTS

GAISRO IŠPARDAVIMAS 
eina visu smarkumu 

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

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

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

koratorius 
ECbRATING

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

NUO PARALYŽIAUS
FROM PARALYSIS

Paralyžius arba Nuvytimas. 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 A ve., Chicago III.

PIENINĖ
DAIRY

LEMONT DAIRY CO.
840 W. 31 St

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

FURNITURE BARGAINS

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

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

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 

25* 35%
Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division SL 
kampas Marshficld

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tėl. VICtorv 4965.

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

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 Lafayettė 6195, M. 
Shills atvažiuos pas jus. 3856 Archer. 
Avenue. M. Shills, biznio vedėjas

.  m imu i^ii Ti_____ elektros inžinierius.

KNYGOS
BOOKS

Senų ir naujų' lietuviškų knygų 
Visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739. So. Halsted St.. Chicago. 111,
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‘Dariau kas leistina,’-sako Waitches ■ .n;1

Apeliacijos keliu bando pasiliuosuot! iš kalėjimo
“Advokato teisių neprarasiąs” sako suim 

tasis Kelly pinigų skandale
Rašo F. Bulaw

(Pabaiga)

Radžio dalis skandale
“Ką Radis darė negi aš vis

ką galiu žinot?” teisinosi Bag
donas. “Jeigu jis tai darė, gal 
nežinojo teisių. Bet, ką aš su 
tuo turiu bendro? Aš tų liūdi- 
ninlij neprašiau pasirašyti. 
Radis sakė, kad ir jis esąs gė
jas Kelly draugas. Man nebu
vo reikalo kištis į jų reikalus, 
nei į to biznio reikalus. Aš bu
vau visai bešališkas ir man tik 
rūpėjo, kad laidotuvių lėšos bu
tų apmokėtos ir viskas. Na, tik 
pagalvok už ką mane čia užda
rė kalėjime?’* 1

Za-

Za- 
ne-

“O ką kalba apie testamento 
liudininkus Dailydę ir kun. 
link?”

“Kaip žinoma, Dailydė ir 
link teisme teisinosi, jog jie
žinoję, kad yra prasižengimas 
paliudyti testamentą, kai žmo
gus jau miręs. O kas nežino
damas padaro klaidą, tai to ir 
smerkt perdaug nereiktų. To
kia, daug maž, nekuriu žmonių 
nuomone.”

“Bet teismas mat nežinojimo 
nepripažįsta”, — pridūrė Bag
donas.

“Reporteris bėdoj”
Kai reporteris su Bagdonu 

užbaigė kalbą ir jau rengėsi ei
ti, atsigrįžęs jau nerado savo 
palydovo. Kameros durys buvo 
užrakintos ir nei pro kur ne
buvo galima pasprukti. Dabar 
viskas, | ką žmonės kalba apie 
J. J. Bagdoną, išdulkėjo iš jo 
galvos. Jau .reporteris buvo pra
sižiojęs šauktis pagelbos, bet 
vėl greit susičiaupė, nes supra
to, kad niekas daugiau jo ne-

SENSACINGAS IŠPARDAVIMAS
NAUJAI ĮGYTŲ

Al TOMOB1LIŲ CHICAGOJ
Sutaupysite $100.00 iki $300.00

■ • ■ ’ :■< " t •

The G. M. DISCOUNT CORPORATION išparduos $avo stako pervirši, 
virš 100 naujai igytų automobilių tiesiog be perkupčių žmonėms.
Pasinaudokite š^a nepaprasta proga ir PIRKITE DABAR.
Kiekvienas karas yra atidžiai musų 
mes garantuojame, kad jie yra kaip
Kiekyienam karui duodame 90 dienų 
mėginimo pasivažinėjimą.
Jūsų seną karą priimsime mainais, balansą galėsite mokėti tinkamo
mis jums sąlygomis.
DODGE Paskiausias 1932, 

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

PONTIAC ~ 1934 DeLuxe
Sedan. Važiuotas mažiau kaip 
300 mylių, 
garantiją, 
jbudavotas 
parsiduoda tiktai >450

ekspertų mekanikų inspektuotas ii 
nauji. ( ,
rašy;ą garantijų taipgi 5 dienų iš-

mokesčių knygutes dol patikrinimo. 
T. Rypkevičia sekretorius.

Šaukiamas Didelis , Groserninkų 
Mitingas Universal Grocery Co. Ine. 
kuris iv>ks ncdėlioj kovo 31 dieną 
2 vai. po pieitų Pulaski salėje, 1785 

I So. Ashland Avė. Visi Chicągos ir 
1 npielinkės groserninkai esate prašo- 
Uni atsilankyti i ši svarbų mitingą 
kuriame bus stambių fabrikantų kal
bėtojų ir bus aiškinta kaip jus esate 
skriaudžiami jūsų kompetitorių ir 
kaip galima atitaisyti grosernės biz
nis ir bus nurodyta vieta kur bus 
Universal Grosery Co. urmo sande
lis ir kiek kainuos renda ir daug 
kitų svarbių dalykų. Ant vietos 
bus kalbėtojų ir lietuvių. Atsilan
kykite, busite užganėdinti iš pra
kalbu ir organizacijos stovio.

Frank Brogiel 
Joseph Buczinski 

Direktorius ir organizatorius.

[ CLASSIFIED APS, j
Help Wanted—Malė

Darbininkų reikia

SALESMANAI pardavinėti ir 
pristatyti populiariško išdirbimo 
alų buteliuose. Alga ir komisas, 
turi turėti cash bondą. NATIONAL 
BREW1NG CO.. 1617 N. Hoyne Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TAVERN pardavipiui ant karu li
nijos. Biznis gerai išdirbtas. Pil
nai įrengtas, 6701-03 S. Halsted St.

REIKALINGAS patyręs kriaučius 
prie s Svirno moterišku drabužiu. 
190 N. State St. Kambarys 402.

PARSIpUODA grosernė labai pi
giai, geroj vietoi, po antrašu, 3514 
Emerald Avė.. Chicago.

Help VVanted—Female
Darbininkių reikia

Sedan 
90 die- 

kaip 
Kainavo virš $1,250. 

>295

STUDEBAKER — 1933 Sedan
Garantuotas kaip $27G 
naujas. Tiktai ....... fc ■ w

GRABAM 1935 Sėdan $E9C 
kaip naujas;) Tiktai ....

Turi naujo karo 
Su šešiais ratais, 

tronkas, ir t. t.

CHRYSLER Coupe
1932, atiduosim 
už tiktai ...... .....

Paskiausis
$225

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

> jas motoras. Tiktai
FORD Paskiausis 1934 DeLuxe 

Sedan. Taip geras kaip die
ną kai apleido dirb- $^7E 
tuve. Tiktai . "t ■ w

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

įvertinu. $285
Tiktai ......... ...

BUICK 1931 Sedan. Puikus visais 
a1 žvilgiais. £9£Ė

Tiktai .......  ....

CHEVROLET 1934 Sedan. Neturi 
jokios dėmės. Parsi- £9 7 E 
duoda už tiktai . v I v

PACKARD 1931 Sedan. Kaip nau- 
jas. Tik- ■ $2QE 

tai ..................... v w
PLYMOUTH 1934 Coupe De Luxe.

Kaip naujas. Tik- >375
REO Sedan De Luxe, . 1932 

Paūkausime už £9 £2E 
tiktai ...............

Dariaus-Girėno Posto 271 Moterų 
Auxiliary susirinkimas ivyks pirma
dieni. balandžio 1, 1935, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd St., 8:00 vai. 
vakare.

Narės taipgi nepamirškite atsi
vesti savo vaikus dėl “Easter Party” 
kuri ivyks tuoj po susirinkimo.

Lietuvių Moterų Draugijos “Ap- 
švietos’ mėnesinis susirinkimas ivyks 
antradieni, balandžio 2 d., 1935 — 
Sandaros svetainėje, 814 W. 33rd 
St. 8:00 vai. vak. *

Visos narės yra prašomos būti
nai atsilankyti. Raštininkė

MERGINA prižiūrėti namus ir 
kūdikius. Atsišaukite tiktai nedė- 
lioj. A. Gregaites, 6810 South 
Rockwell St.

, PARDAVIMUI “Shoe Repair” ma
šinos su visais trankiais ir “staku”. 
Jei nemokate amato, išmokinsiu. Sa
vininkų matykite vakarais ir neriš
lioj visų dienų. A. G. 4049 South 
Talman Avė.

-• REIKALINGA mergina prižiūrėti 
keturių metų' mergaite ir biskj pa
gelbėti prie namu darbo. Valgis, guo
lis ir užmokestis. Atsiliepkite tuo
iaus 6818 S. Ashland Avė.

TAVERN pardavimui su visais 
įtaisymais. Geras biznis, per ilga 
laikų išdirbtas, su laisniu arba be 
laisnio. Atsišaukite

3113 So. Halsted St.

GERA MALIAVA IR VARNIŠAS
Tiesiog iš dirbtuvės dėl jus už 

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

HAYmarket 2390 
Mes pristatom

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

VYRAI IR MOTERIS rinkti orde
rius pataisymui namų. Gera mo
kestis sulig Federal Housing aktu 

2445 W. 47 St .

ČEVERYKŲ Taisymo šapa par
davimui. Landis mašina, parduo
siu pigių!. 6645 So. Mozart St.

TAVERN PARSIDUODA pigiai— 
Priežastis liga — Biznis išdirbtas 
per, du metus, po antrašu

10455 So. Michigan Avė.

Outlet
(prie

For Rent
IEŠKAU mažo flato arba apart- 

mento pietinėje miesto dalyje, vedu
siai porai. šaukite dienomis. 
Vaišvilas, Tel. Boulevard 1144.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė pigiai, geroj vietoj. Visokių tau
tų apgyventa. Priežastis pardavi- 
m'o patirsite ant vietos.

2201 W. 21 PI.

Farms for Sale
Ūkiai PardavimuiĮ CLASSIFIED APS IŠSIRENDUOJA keturios gyveni

mo vietos, viena trijų kambarių, 
antra penkių kambariu, trečia, ir 
ketvirta šešių kambarių su 
patogumais. Adresas

2358 So. Oakley Avė. 
STEPONAS MIEŽIS, 

savininkas 
Tel. Canal 0936

80 AKERIŲ FARMA — 60 my
lių nuo Chieagos, stakas ir įrankiai, 
Norime 2 flatu murini namų.

200 akerių — 12 kambariu na
mas, gasolino stotis, pasirenduoja už 
$1000 i metus. Prieina prie Lin
coln Highvvay. Parduosiu už mer
gišių. *

AUBURN 8 — 1933 DeLuxe Sedan.

Tiktai ............. >295
Ir daugelis kitų. 7 . _ „
BAR. Su kiekvienų karu duodame musų neaprybuotą garantijų, 
priimsime jūsų seną karą kaipo jmokėjimą. Likusi tinkamomis 
sąlygomis. • ... . J .. '

ATDARA KAS VAKARĄ IR NEDELIOJ IKI 9 VAL. VAK.

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

............. .. ................................... ......... ................ ........ .................................. ....................................................... ... l.l.ll

visais

Business Service
Biznio PatarnavimasPasinaudokite šia pastebėtina proga ir PIRKITE DA- 

‘ ‘ . Mes
tinkamomis jumstą pat sa- 

kad jis jį girdės išskiriant Bagdoną. Pa
manė sau, kad dabar tai ilgai 
galėsime tęsti pasikalbėjimą. 
Bet neilgai trukus raktai pra
dėjo žvangėti prie kameros du
rų. Atsidarė.

Palydovas Coyle įėjęs papra
šė eit, nes adv. Julius Waitches 
jau laukiąs. Bagdonas pamatęs 
palydovą pradėjo prašyti, kad 
jį perkeltų į kitą celę. Jis 
skundėsi, kad kameroj, kurioj 
jis dabar uždarytas, nesą už
tektinai tyro oro ir tas jo svei
katai kenkią.

Coyle išklausė skundo ir pa
žadėjo raportuoti kalėjimo vir
šininkui, kuris gal duosiąs lei
dimą jį perkelt.

Reporteriui Ir palydovui išei
nant, kitas kalėjimo sargas at
ėjęs Įsakė Bagdonui grįžti į sa
vo celę. Jis iš lėto įėjo. Sargas 
užrakino duris.

Einant koridorių, Coyle re
porteriui sako: “Aš maniau, 
kad adv. Julius Waitches yra 
paleistas po kaucija ir tave bu
vau palikęs Bagdono kameroj, 
kad ištikrųjų patirt.”

Nuvedė prie celės “Guard 
A-2”, kur adv. J. Waitches yra 
įkalintas. Sargas atrakino du
ris ir įleido reporterį į vidų. 
Palydovas atsistojo prie durų. 
Reporteris priėjo prie langelio, 
kuris taipgi buvo be stiklų, tik 
geležinėmis štangomis užkaltas. 
Atsistojęs žvalgosi j visus kraš
tus. Adv. Waitches dar nėra. 
Pagalios iš tolo pamatė atei
nant. Advokato veide matėsi 
liūdna šypsena. Jis buvo gra
žiai pasirėdęs, tik sumenkėjęs, 
sublogęs. Eidamas nervingai 
traukė cigarete durnus. Priė
jęs prie langelio pasveikino re
porterį, ir, atsisėdęs, prabilo.

“Ne toj pusėj langelio. — ”
“Labai negerai, kad aš ne toj 

pusėj langelio sėdžiu. Per dau
gelį metų, kai aš retkarčiais 
ateidavau atlankyti savo klien
tus, su jais pasikalbėti, tai vi
suomet sėdėdavau anoj pusėj.

“Bet aš savo klientus visuo
met gindavau ir mažai kuris 
iš jų patekdavo į kalėjimą.”

“O kitų reikalus ginant pats 
kartais papuoli į bėdą. Dažnai 
susiduri su labai painioms pro
blemoms, 'kurios ir advokato 
teises ir laisvę pastato j pavo
ju”

“Argi Kelly turto palikimo 
klausimas buvo taip painus?” 
paklausė reporteris.

J‘AŠ teisių ribose dariau tą, 
kas yra leistina daryti, bet ne
buvo galima suprasti liudinin 
kų teisingumo. O kai palikimų 
teisme viskas paaiškėjo, tai ir 
aš likau apkaltintu.”

teisinas ir

Reporteris užsimąstė. Daily
dė teisinas, kad jis nekaltas. Ji 
Radis paprašęs pasirašyti ant 
testamento ir pažadėjęs $100. 
Jis nežinojęs, kad tai yra pra
sižengimas paliudyti testamen
tas, kai žmogus guli negyvas 
grabe.

Kunigas P. Zalink 
ko ir kaltina Radj, 
apvylęs.

Butmanienė irgi
smerkia Bagdoną, kad jis per- 
didelę sąskaitą padaręs už Ke
lly palaidojimą ir palikimų tei
sėjui lengva buvę patirti, kad 
jis daręs ‘monkey biznį’.

N. Radis teisinasi ir smer
kia Bagdoną, kad jis viską ge
rai pradėjęs, tik blogai užbai
gs.

Na, o kai reporteris pasitiko 
J. J. Bagdoną, pasirodo, kad jis 
irgi nekalbas!

Ir J. J. Bagdonui yra taip 
svarbu, kaip kiekvienam iš su
imtųjų, Įrodyt savo nekaltumą 
ir pasiliuosuot iš kalėjimo.

Per daugelį metų Bagdonas 
blaškėsi įvairių darbų, 
du 
tės 
ko. 
dvi

Prieš 
metus jis pradėjo graborys- 
biznį. Jam gerai sekėsi, sa- 
Greit praturtėjęs. Įsteigęs 
koplyčias. Supirkęs puikius

automobilius patarnauti laido
tuvėse, 
grabų.

Nori

Nupirkęs didelį staką

rūpėjo patirti, ar jis iŠ- 
laisvę galės pasidaryti 
savo šeimynai pragyve- 
kuomet jo visas turtas

žinoti ką žmonės 
kalba. z

Jis pasakodavo savo drau
gams, kad jam graborystės už
siėmimas geriausia patinkąs ir 
jis tam biznyj busiąs per dvi
dešimts metų. Jis prie to ren
gėsi. Bet, deja, jis taip buvo 
suveltas ir perblokštas turtin
go valkatos Kelly pinigų skan
dale, kad nežino ar jis bega
lės atsigriebti pasiliuosavęs iš 
kalėjimo.

Bagdonas labai susidomėjo, 
ką žmonės kalba apie jį. 1 Ar 
visi jį smerkia? Ir kokia nuo
monė žmonėse apie šį nelemtą 
įVykj?

Jam 
ėjęs į 
sau ir 
nimą,
buvo taip staigiai sunaikintas?

Jis sėdėjo susijaudinęs prie 
langelio ir desperatiškai bėrė 
įvairius klausimus reporteriui.

“Apie tave ir kitus suimtuo
sius”, reporteris pradėjo atsa
kinėti į klausimus, — “ir apie 
šį pinigų skandalą žmonės yra 
skirtingų nuomonių. Ne visi 
tave smerkia ir ne visi giria; 
kad į tą skandalą įsivėlei. Su
prantama, artimesni draugai 
apgailestauja, kad taip įvyko. 
Priešai gi, savaimi aišku, trina 
delnus ir džiaugiasi, kad teis
mas rado kaltu ir pasmerkė.

O ką žmonės kalba apie Ra- 
, — paklausė Bagdonas. 
Taip pat, kaip ir apie tave.

Jo perdaug nesmerkia, nes di
džiumoj žmonės mano, kad Rau
dis visa tai daręs su jūsų ŽI

dj”,
Hl

i

“Tamsta sakai, 1 
jei, kad kun. Zalink ir Dailydė 
paliudijo testamentą, kai Kelly 
buvo miręs?”

“Nežinojau”, advokatas 
sakė. \

“Keista, kad teismas už 
baudžia.” (i

“IŠ to nėra išsisukimo.”
“‘Argi tai truputį neperdaug, 

kad už tokį prasižengimą tei
sia net metams kalėjimu?”

“Well”, atsakė advokatas, 
“tai yra didžiausia bausmė, ko
kią teisės leidžia už paniekini
mą, teismo.”

Apeliavęs
“Ar teismo sprendimas ne

galės būt pakeistas ir Tamsta 
turėsi būt kalėjime metus lai
ko?”

“žinoma, galės būt pakeis
tas”, atsakė advokatas, “bet 
reikės apeliuoti į aukščiausj 
teismą.”

“Ar Tamsta apeliuosi?”
“Aš jau apeliaciją pasiunčiau 

ir kaip tik ji bus priimta, tai 
tuomet bus galima užstatyti 
kauciją ir išeit iš kalėjimo”. -

“O be apeliacijos ar negali
ma užstatyti kaucijos ir pasi- 
liuosuofti?”

“Negalima”.
“Ar daug laiko ims iki aukš- 

čiausis teismas priims Tamstos 
apeliaciją?”

“Nedaug”, atsakė advokatas. 
“Aš reikalaujamą sumą pinigų 
užstatyti kaucijai jai/ turiu su
kėlęs, ir, manau, kad už poros 
dienų jau galėsiu pasiliuosuot.”

“O kaip ar ir kiti 7 įkalin
tieji lietuviai galės pasiliuo
suot?” ,

“žinoma. Jeigu apeliuos ir 
nesutiks $u teisėjo O’Čonnell 
sprendimu, ir užsistatys kauci
ją”

“O ką tamsta manai apie ga
lutiną teismo sprendimą, kuris 
įvyks balandžio 22 dieną?”

“Sunku pasakyti, nes įkalin
tieji yra perdaug susimaišę. 
Jie patys nebežino ką kalba 
teisme. Vieną dieną kai juos 
pašaukia, tai jie sako vienaip, 
kitą dieną — kitaip. Vienas ki
tą smerkia. Kiekvienas teisinas. 
Tikra komedija su tais žmonė
mis.”

“O jeigu kiekvienas iš suim
tųjų pasisakytų teisybę, kiek 
kuris bendro turėjo su šiuo 
pinigų skandalu?”

“Teismas reikalauja teisin-

kali nežino- gurno, o už . neįęisingųmą ir ne

ai

tai

teisingus darbus baudžia”.

Tik teismas kitaip su
pranta — —

Bet visi visi, 7 pasmerktieji 
lietuviai sako, jįf.ad jįę nekalti?

“Bet teismą^', jų nekaltumą 
supranta kitąip.” ,

Reporteris, žjįpodamas, t kad 
daugelis žmonių interesuojasi, 
ar adv. Julių WaitcĮies už šį 
prasižengimą rieteks advokato 
teisių, tad jis šiuo klausimu 
pasiteiravo.

“Advokatų, teisių už panie
kinimą teismo niekas negali ir 
neturi teisės atimti. Ir aš n/i 
maž neabejoju, kad savo advo
katūros teisių neprarasiu. Be 
to, vargu4 kuris advokatas iš
vengia paniekinimo teismo, kai 
skandalingose bylose reikia su 
teisėjais argumentuoti. Jeigu 
už paniekinimą teismo būt leis
tina atimti advokatų teises, tai 
vargu liktų bent vienas advo
katas Amerikoj”.

Su tuo baigėsi pasikalbėjimas 
su adv. Juliu Waitches. Advo
katas nuėjo Į savo celę, o re
porteris su palydovu išėjo.

Kalėjimo sargai užtrenkė sto
ras geležines duris. Reporteris 
dar ilgokai/ stovėjo koridoriuj 
ir skaitė iškabas ant kurių yra 
parašyta instrukcijos.

Ant vienos iškabos pažymėta, 
“Negalima priduot čeverykų ka
liniams”. Ant kitos: “Joks 
maistas nepriduodama kali
niams. Tai vėl, tokio ar kito
kio skyriaus “Haliniai galima 
matyt* tokiomis dienomis ir taip 
toliaus. Įvairių instrukcijų 
daugybė.

Jau buvo į pavakarį, kai re
porteris apleido bridewejl ka
lėjimą ir baigė ' pasikalbėjimą 
su septyniais lietuviais, įveltais 
į mirusio pabastos-elgetos James 
T. Kelly pinigų skandalą.

(Galas)

NAMU SAVININKŲ ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikaluose. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto ki 8 vai. vak. Šventadie
niais nuo 10 rvto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio na
mu savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisoin St. 

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

KAMBARIAI ant rendos, garu 
apšildomi, $50. P. Shurkus, 6233 
Langley Avė., 1 lubos.

RENDON ar pardavimui gasolino 
stotis, su užkandžiais, 5 kambariai, 
sustojimui žolynas, Lone Star Inn. 
Archer 4 A. Atsišaukite 6049 So. 
Kildare Avė. Renda pigi 
renduoti i tris savaites laiko.

Turiu iš

Furnished Rooms

N. DUDIAK 
7401 S. Union Aev.

Visokios lazdos. žemos kainos. 
Darome apskaitliavimus.

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

21111 So. Crawford Avė.
Tel. LAWndale ' 61897 Chicago, III.
Langams Uždangalus (Shades) pa
darome ant užsakymo. Taipgi va

lome ir pataisome uždangalus.

PARENDUOJU šviesų, švarų di
deli, apšildoma 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 33rd Street

PARDAVIMUI 80 akerių ūkė, 2 
mylios nuo miesto. Gera žeme ir 
budinkai. Pilnai įrengta. Del pla
tesnių žinių rašykite J. S. Daw- 
gintis, R‘ 1, Dotfogiac, Mich.

TURIU 80 AKERIŲ FARMĄ
Geri nainai — 6 karvės, 3 arkliai, 

12 kiaulių, 170 vištų, nėra morgi- 
čių. Mažas imokėjimas. Randasi 
37 mylios nuo Chieagos — Crown 
Point, Ind.

Rašykite arba kreipkitės po pietų 
6230 So, Racine Avė. 
Tel. Englewood 1179

MOVING
Prieš persikraustant pašaukite 

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

OKSAS EXPRESS 
2649 W. 43 St.

RENDON miegamas kambarys 
su visais patogumais. 3232 South 
Emerald Avė., 3 lubos iš» fronto. 
Tel. Victory 5530.

KAMBARYS dėl vaikino ar vedu
sios poros prie mažos šeimynos ant 
1 lubų, 4155 S. Albany Avė.

Business Chances
‘ Pardavimui Bizniai

KAS NORI fenduoti 90 akelių 
farma, hėtoli nuo Chieagos. TeguJ 
kreipiasi 1607 So. Crawford Avė., 
antros lubos.

Exchange—Mainai
MAINYSIU mažą 5 kambarių. 2 

lotai, 60 pėdų, be mortgičių, karštu 
vandenių šildomą namą ant farmos 
arba ant gaso stoties su biskį že
mės. 2023 S. Leavitt St. '

VALOME VISOKIOS RŪŠIES 
UŽDANGALUS

Nauji Langams Uždangalai Musu 
Specialybė.

Pristatome visur. Apskaitliavi- 
mus duodame dykai./ 

įsteigta 1920
NEW CITY SHADE WORKS 

3408 Archer Av. Tel. Lafayette 8743

Furniture & Fixtures
' Rakandai-Įtaisai

PAVASARINIAI BARGENAI
Baru fikčeriai —< Soda Fountalns 

— Showkėsai — Cash Registeriai — 
Lunch Kaunteriai — Kėdės —- šal
dytuvai — Barbeque Roasteriai — 
Pečiai — štymo Stalai — Bar Stik
lai — Indai •— Nauji arba vartoti 
už bargenų kainas. Mes perkame 
vartotus krautuvių fikčerius ir 
staką. Musų sąlygos prieina- 
miausios. Pabandykite GREEK 
AMERICAN planą ir taupykite. 
Aprūpi nam ir toliaus už miesto gy
venančius biznius.
l’HE GREEK AMERICAN STORE 

FIKTURE CO.,
14 N. Franklin Street 

Tel. CENtral 4561 
Chicago. III.

Išparduodame Barų Fikčerius. viso
kio didžio su Coil Baksais ir Sinkom. 
Taipgi Storų fikčerius dėl byle ku
rio biznio (skaitant svarstykles, re- 
Misterius ir ice baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirkaitę kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixturės

1900 S. State St. CALumet 5269

PRANEŠIMAI
SVARBUS PRANEŠIMAS 

'Lietuvių Tautiškos Parapijos 
tingas su prakalbomis ivyk:
Ik- „ -
W. ,88rd Street. Bus kun. kalbė
tojas, kuris aaug1 svarbių žinių 
praneš, bus ir daugiau gerų kaK
/•-Kviečiami ■ visi tautiečiai atsilan

kyti, nes turipjuda.ug svarbių da
lyku aptari parapijos reikalais.
.. •   •—* ' 'TTAMlUbUa •'

BILLIGHEIM COMPANY 
KRAUTUVĖMS ĮTAISAI

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

1607-11 So. State St. .
VICtory 8870

mi- PARSIDUODA taverno fikčeriai,
ingas -su prakalbomis ivyks sek- į baras, / stalai, 4 kranų kuleris, ice 

.aaaieni kovo '81 dieną, 2 valandą1 baksis, cigarams kęsas. Vartoti tik- 
po pietų Sandaros svetainėje, 814 tai 6 mėnesius. Už $185 ar pigiau.

Tel. Yards 2414, 3601 S, Union Avė,

Miscellaneous

DUODU DARŽA veltui piknikams 
Kviečia Komitetas. — draugystms ir kitiems — Randas 

i ... * Willow Springs, ant Archer Avė.
Visi Lithuanian Nęws Loan and,— 6 blokai į vakarus nuo Kean Avė. 

t-. .. - Tel. Willow
riliow Springs, am

Visi Lithuanian Nęws Loan and — 6 blokai į vakarus 
Building Assodation (Naujienų spul- Jonas Miknis, saV. 
kos) nariai malonėkite priduoti savo Springs 62. >

TAVERN parsiduoda, savininkas 
turi du^ biznius, rendų pigi, prie 
dviejų gatvekarių linijų.

5915 So. Wentworth
o—

Avė.

CEVERIKŲ TAISYMO ŠAPA 
pardavimui, pilnai Įrengta, pigiai.

4456 So. Washtenaw Avė.
—o—

Keal įstate For Sale
. Namai-žemė Pardavimui

5 FLATAI ir 1 krautuvė, mūri
nis kampinis namas. Kaina $3500 
cash.

6 kambariu medinis cottage, 60x 
125 frontas. $1700 cash.

Tavern ir restaurantas. Storas ir 
2 flatai. Kampinis namas. $10,000 
— $5,000 cash.

N. DUDIAK
v 7401 S. Union Aev.

—o— '
PARDAVIMUI kepykla su namu, 

biznis išdirbtas per ilgus metus, 
parduosiu pigiai. * Atsišaukite laiš
ku, Box 284, 1739 S. Halsted St.

-—O—

BIZNIAVAS mūrinis namas 8 Ba
tai ir Storas, parduosiu arba mai
nysiu. Agentams komisas.

1049 W. 59th St.

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

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė už mažų pasiulijimų, savininkas 
turi du biznius.

3401 So. Lituariica Avė.

BARGENAS — Parsiduoda dviejų 
flatu po 4 kambarius muro namas— 
augštas basementas — dviejų karų 
garadžius. Brighton Parke — 4609 
So. Rockwelll — Savininkas gyvena 
6648 So. Washtenaw Avė. 1 lubos.

TAVERNAS — biznis gerai iš
dirbtas ir tinkamai Įrengtas. Par- 
dosiu visa arba priimsiu pusininkų 
jeigu patyręs biznyje. Gera proga 
geram žmogui. Priežasti patirsite 
vietoj. Kreipkitės: 1725 W. 63rd St.

TAVERN parsiduoda, gera vieta, 
laisnis yra ant visų metų. Sienos 
gražiai išpuoštos su paveikslais. 
Priežasti pardavimo patirsit vietoje. 
1434 So. 49th Ct.. Cicero, III.

2 FLATU muro namas po 5 kam
barius, \ randasi Marųuette apielin- 
kėj. Rėceiveris parduoda tik už 
$6000, imokėt kas kiek gali.

Moderniškas muro bungalow ir 
garažas. Randasi Marųuette Parko 
apielinkėje. Mortgičių savininkas 
parduoda tik už $5300, imokėt kas 
kiek gali.

Kreipkitės pas,
K. J. MACKE

X 2846 W. 69th St.
Tel. Prospect 3140

TAVERN ant pardavimo — pilnai 
įrengtas, pigi renda. priežastis nesu
tikimas tarp partnerių.

4539 So. Marshfield Avė.
. ■ r

KAS NORIT jsigyti bizni Meat 
Marketą ir Groseri. Vieta gera. 
Parduosiu už teisingą pasiulijimą. 
Atsišaukite i Naujienų raštyne, Box 
286, 1739 S. Halsted St.

1943 W. GARFIELD BLVD. — 2 
flatu mūrinis — 5 ir 6 kambariai, 
garu apšildomi. 2 karu garadžius. 
$2500 cash, likusi HOLC morgičius. 
Pašaukite savininke Prospect 1271.

PARDAVIMUI 4 kambariu mūri
nis namas naujai pastatytas, pavie
nis garadžius. Kaina $2500. x

10821 S. Troy Si. \

PARDAVIMUI farma arba biznis. 
Biznis vadinasi Liberty Park; mo
demiškai 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 metų.

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

Lemont, III. , 
Tel. Lemont 87—-J 2.

PARDAVIMUI 6 kambariu mū
rinis bungalow — 2 karu garadžius 
— 73-čia ir Aberdeen — $4000, ge
ros išlygos, turiu tuoiaus parduoti. 
Pašaukite REPublic 9154.

PARDUODU 2 flatu po 4 kam
barius, geras beismantas. didelis 
daržas, arba mainysiu ant cottage. 
M. Makųka, 1613 S. Morgan St. 
1 flatas.

BUČERNE IR GROSERNĖ par
davimui — Biznis' išdirbtas per 25 
metus — Dabartinis savininkas lai
kė 12 metu — Parduosiu už teisin
ga pasiulijimų. Lafeyette 0185.

PARSIDUODA cottage — 4 kam
barių. - Brighton Parke 
garadžius. Geroj vietoj, $500 įneš
ti — kitus kaip renda. 
4917 So. Keeler 
Lafayette 2044.

2 karų

Avė.
Atsišaukite

Telefonas




